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Ο «ΚΑΝΟΥΝΑΜΕΣ» (KANUN-NAMfi)
Τ Η Σ  ΡΟΔΟΤ ΚΑΙ Τ Η Σ  ΚΩ (τέλη 16ου αΐ.)

ΕΙσαγωγικά

Μέ τον βρο κανουναμέ έννοοϋμε συνήθως τον νομοθετικό οθωμανικό κώ
δικα πού ρυθμίζει τά φοροτεχνικά ζητήματα μιας επαρχίας, έπί τουρκοκρατίας. 
’Έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις ώς προς την εύρύτητα ή τή στενότητα 
του δρου αύτοϋ ή των σχετικών θεσμών πού έκφράζουν οί παραπλήσιες λέξεις 
kanun  (διάταγμα - πού θυμίζει τό έλληνικό κανών) καί kanun-hiikiim . Δέν 
θά έπιμείνω σ’ αύτά. Μπορεί κανείς νά βρει περισσότερες πληροφορίες στή βι
βλιογραφία πού θά παραθέσω πιο κάτω.

Σκοπός του μικρού αύτοϋ άρθρου εϊναι νά κάμει γνωστό στους φιλίστο- 
ρες, γενικά, καί στους ειδικούς μελετητές τό κείμενο του κανουναμέ του καζά 
(δικαστικής περιφέρειας) τής Ρόδου καί τής Κώ. 'Η  διαπίστωση δτι καί γιά 
καθένα νησί τοΰ δωδεκανησιακοϋ συμπλέγματος, άλλα καί γιά τή συνολική ι
στορία τής Δωδεκανήσου άγνοήθηκε ώς σήμερα ενα τέτοιο κείμενο, μέ υπο
χρεώνει νά τό καταστήσω προσιτό στή μελλοντική ερευνά.

Ποιά ή σημασία του; Θά ήταν μάταιο νά έπαναλάβω έδώ τις έκτιμήσεις 
επιφανών τουρκολόγων, δπως π.χ. του Josef K abrda (βλ. πιο κάτω), γιά τήν 
τεράστια σπουδαιότητα τών νομοθετικών κωδίκων τής οθωμανικής αυτοκρα
τορίας· άποτελοϋν τις πιο έγκυρες καί βασικές πηγές γιά τήν κατανόηση του 
φορολογικού συστήματος πού έφάρμοζαν οί όθωμανοί Τούρκοι στή μεγάλη άλ
λοτε αυτοκρατορία τους: Ποιά ήταν τά φορολογήσιμα εϊδη, ποιό τό ΰψος τής 
εισφοράς γιά καθένα άπό αύτά, ποιοί οΐ τελωνειακοί δασμοί, ποιά ή ύποχρεω- 
τική προσφορά υπηρεσίας, ποιός ό τρόπος συλλογής του φόρου, ποιές οί άπαλ- 
λαγές άπό τον φόρο καί άλλα ερωτήματα βρίσκουν τήν άπάντησή τους στά κεί
μενα τών κανουναμέδων. Είναι φανερό δτι μέ τή γνώση τών κειμένων αύτών 
μπορούμε κάπως νά άναπαραστήσομε πτυχές τής άγροτικής οικονομίας, τής 
διακινήσεως τών έμπορευμάτων, του τρόπου τών αγοραπωλησιών, όψεις εθιμι
κών κανόνων, καί γενικά νά σταθμίσομε τήν οικονομική δραστηριότητα μιας 
περιοχής. ’Επίσης, τά ϊδια κείμενα άποδεικνύουν κατά τρόπο αναντίρρητο, μέ 
τή σύγκριση καί μόνο τών ψυχρών αριθμών, τήν άνιση φορολογική μεταχείρι
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ση άνάμεσα στούς «άπιστους» "Ελληνες καί στούς πιστούς Μουσουλμάνους, ά
σχετα αν καί οί δύο ήταν υπήκοοι του ΐδιου κράτους.

Οί κανουναμέδες πού άναφέρονται στις σημερινές έλληνικές έπαρχίες δεν 
έχουν έκδοθεϊ άκόμη σέ συνολικό έργο, τόσο μέ τήν παλαιά τους γραφή (άρα- 
βική καί σέ μεταγραφή μέ λατινικούς χαρακτήρες) δσο καί σέ έλληνική μετά
φραση, συνοδευόμενη άπό σχόλια καί απαραίτητες συγκρίσεις. ’Αξιόλογες υ
πήρξαν μεμονωμένες προσπάθειες (βλ. πιο κάτω). 'Η  απουσία ένας τέτοιου έρ
γου άφήνει άδικαιολόγητο κενό στη νεοελληνική ιστοριογραφία. Μικρή προ
σφορά στο έ'ργο αύτο ας θεωρηθούν οί σελίδες πού ακολουθούν.

Βιβλιογραφική ενημέρωση και χρονολόγηση

Ό  κανουναμές λοιπόν τής Ρόδου καί τής Κώ πρωτοεκδόθηκε άπό τόν 
γνωστό Τούρκο ιστορικό Omer L utfi B arkan στό βασικό εργο του: X V  ve 
X V Iin c i  asirlarda Osmanh Im paratorlugunda zirai econominin hukuki 
ve mail esaslari, τ. 1: Kanunlar, Istanbul 1943, σ. 338-340. To δημοσιευό
μενο κείμενο προέρχεται άπό τό λεγόμενο πρωθυπουργικό αρχείο (Basvekalet 
A rsiv i) τής Κωνσταντινουπόλεως, άπό τόν κώδικα (defter) άρ. 134. Κατά τόν 
έκδοτη, ό κανουναμές χρονολογείται στά 1650 (χριστιανικό ετος) ή 1061, έ
τος Εγίρας. Μια τέτοια χρονολογία ωστόσο δέν προκύπτει άπό τό κείμενο, 
γ ι’ αύτό καί μοϋ είναι δύσκολο νά τήν υιοθετήσω (πρβλ. άμέσως παρακάτω).

Δεύτερη έκδοση, μέ κριτικό ύπόμνημα, συναντούμε στήν άξιόλογη διδακτο
ρική διατριβή τοϋ "Ελληνα τουρκολόγου John Christos Alexander: Toward 
a H istory  o f P ost-B yzan tine  Greece: The O ttom an K anunnam es for the 
Greek Lands, circa 1500-circa 1600. Ή  διατριβή έγκρίθηκε άπό τό Co
lum bia U niversity τό 1974 καί κυκλοφορεί στήν πρώτη, δακτυλόγραφη, μορ
φή της. 'Ο νέος έκδοτης χρησιμοποιεί τό χειρόγραφο ύπ’ άριθμ. 367 καί συμ
πληρωματικά τό 640 τοϋ πρωθυπουργικού έπίσης άρχείου τής Κωνσταντι
νουπόλεως, καί προσφέρει ενα κείμενο τοϋ κανουναμέ τής Ρόδου καί τής Κώ 
πληρέστερο στις σσ. 207-210 (τό πρωτότυπο σέ μεταγραφή μέ λατινικά γράμ
ματα) καί σ. 387-391 (σέ άγγλική μετάφραση).

Στήν έ'κδοση B arkan τό κείμενο χαρακτηρίζεται ώς Kanunnam e, ένώ 
στήν έκδοση A lexander ώς Kanun. Ή  μεγάλη διαφορά δμως βρίσκεται στή 
χρονολόγηση.

Στή δεύτερη έ'κδοση, τό σπουδαιότερο καί εκτενέστερο τμήμα τοϋ κανου
ναμέ προέρχεται άπό τό χειρόγραφο ύπ’ άριθμ. 367· έδώ δέν υπάρχει καμιά 
χρονολογική ένδειξη. Μνημονεύεται δμως ό κάνουν τοϋ λιμανιού τής Μυτιλή
νης (βλ. Alexander, σ. 210). Γνωρίζομε πράγματι τήν ύπαρξη νομοθετικών 
κωδίκων τής Μυτιλήνης, οί όποιοι μάλιστα χρονολογούνται στά 1548 καί στά 
1581 (αυτόθι, σ. 38). Είναι λοιπόν φυσικό νά δεχθούμε δτι ό κανουναμές της
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Ρόδου καί τής Κώ συντάχτηκε μετά τις παραπάνω χρονολογίες.
’Αλλά στο συμπλήρωμα τοϋ ίδιου κανουναμέ άπό τό χειρόγραφο 640, πού 

είναι νεώτερη καταγραφή καί προσθήκη στο παλαιό τεφτέρι (defter-i atik  
kanunnam esinde), διαβάζομε δτι τό κείμενο (Alexander, δ.π., σ. 210) γρά
φτηκε μέσα στο πρώτο δεκαήμερο τοϋ μήνα Zilhicce, τό έτος (Εγίρας) 1001. 
Ή  άντίστοιχη χριστιανική χρονολογία είναι: 28 /8  - 6 / 9  τοϋ 1593, στά χρόνια 
δηλ. τής βασιλείας τοϋ σουλτάνου Μουράτ Γ' (1574-1595).

Επομένως ό κανουναμές πού μάς ενδιαφέρει προσδιορίζεται χρονολογικά 
μετά τό 1548 ή μετά τό 1581 καί πριν άπό τό 1593.

Θά άποδώσω τό περιεχόμενο τοϋ κανουναμέ μέ βάση τήν τελευταία έκδοση 
τοϋ Alexander, τήν οποία παρέβαλα μέ τήν έκδοση Barkan. Γιά τήν ερμηνεία 
των φοροτεχνικών δρων τοϋ κειμένου, έκτος άπό δσα σημειώνει ό Alexander, 
βρήκα σημαντική βοήθεια στή χρήση τοϋ γνωστού τουρκο-αγγλικοΰ λεξικού 
τοΰ Redhouse (Istanbul 1979), καθώς καί στις παρεμφερείς μελέτες του 
Josef K abrda, « Ό  τουρκικός κώδικας (kanunnam e) τής Λαμίας. (Συμβολή 
στή μελέτη τών τουρκικών ιστορικών πηγών τών σχετικών μέ τήν ιστορία τής 
Ελλάδας)», 'Ελληνικά 17(1962) 202-218, καί τοΰ Βασίλη Δημητριάδη, « Ό  
Kanunnam e καί οί χριστιανοί κάτοικοι τής Θεσσαλονίκης γύρω στά 1525», 
Μακεδονικά 19 (1979) 328-395. Γιά τή μεταγενέστερη εξέλιξη τοϋ περιεχο
μένου καί τοΰ ρόλου τοΰ κανουναμέ βλ. καί τή μελέτη τοΰ Βασ. Βλ. Σφυρόερα, 
« Ό  κανουνναμές τοΰ 1819 γιά τήν έκλογή Φαναριωτών στις 'Ηγεμονίες καί στή 
Δραγομανία», Ό  Έρανιστής 11 (1974= 1980) 568-579.

Δέν θά δώσω τό κείμενο σέ πιστή, λέξη προς λέξη, μετάφραση. Σκοπός 
μου είναι ή εύληπτη κατανόησή του, γιά νά γίνει πιο εύχρηστο άπό τούς έρευ- 
νητές. Γ ι’ αύτό καί τό χωρίζω σέ παραγράφους, τις όποιες καί αριθμώ. "Οπου 
θεώρησα άπαραίτητο, σημείωσα σέ παρένθεση τον δύσκολο δρο στά τούρκικα, 
μέ σύντομη έπεξήγηση.

Τό περιεχόμενο τοΰ κανουναμέ

1) Οί Μουσουλμάνοι πού φέρνουν κάποιο έμπόρευμα στο λιμάνι ή ψωνί
ζουν κάτι καί φεύγουν πρέπει νά πληρώνουν φόρο δύο άσπρα στά έκατό- τήν 
ϊδια εισφορά (2%) νά καταβάλλουν καί γιά τά φαγώσιμα.

2) Οί άπιστοι πού δέν προέρχονται άπό έμπόλεμη (έχθρική) περιοχή θά 
πληρώνουν τον τελωνειακό δασμό, δηλ. τρία άσπρα στά έκατό, γιά τά προϊόν
τα πού πουλοϋν ή άγοράζουν. Οί άπιστοι άπό έμπόλεμη (μέ τούς Τούρκους) 
περιοχή θά καταβάλλουν τελωνειακό δασμό τέσσερα άσπρα στά έκατό γιά τά 
εμπορεύματά τους.

3) "Αν κανείς μεταφέρει έμπορεύματα μέ πλοίο καί ξεφορτώσει ένα μέ
ρος μόνο άπό αύτά, θά πληρώσει τελωνειακό δασμό μόνο γιά δ,τι ξεφόρτωσε·
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γιά τά υπόλοιπα δέν υποχρεώνεται σέ καμιά εισφορά. "Αν πάλι τό έμπόρευμα 
πουληθεί άπό πλοίο σέ πλοίο, χωρίς νά ξεφορτωθεί στήν άποβάθρα, τότε νά 
καταβληθεί ό μισός τελωνειακός δασμός.

4) ”Αν έρχεται μούστος σέ βαρέλια, γιά κάθε βαρέλι νά εΐσπράττονται 49 
άσπρα, καί 12 άσπρα γιά τό έτοιμο κρασί.

5) 'Ως φόρος λιμανιού (resm -i lim an) ορίζεται ένα φλουρί (χρυσό νόμι
σμα: filori) γιά κάθε μεγάλο (φορτηγό) πλοίο· ώς δύο άσπρα γιά τά μικρότε
ρα καράβια, ανάλογα μέ τό μέγεθος τους.

6) 'Ως τελωνειακός δασμός νά καταβάλλεται ένα άσπρο γιά κάθε πρόβα
το πού τό φέρνει πλοίο- γιά κάθε βόδι τέσσερα άσπρα- γιά κάθε άλογο πεντε 
άσπρα- γιά κάθε άνθρωπο ένα άσπρο.

7) Γιά κάθε δυο πρόβατα, πού μεταφέρονται άπό τό έσωτερικό τοϋ νησιοϋ 
στο Κάστρο (ή στή Χώρα), πρέπει νά είσπράττεται στήν πόρτα τοϋ φρουρίου 
(ώς διαπύλιο τέλος) ένα άσπρο- γιά κάθε τέσσερα άρνάκια τό τέλος νά είναι 
έπίσης ενα άσπρο.

8) Σέ περίπτωση άγοραπωλησίας έξω άπό τό Κάστρο νά καταβάλλεται 
«φόρος ποδιοΰ» (a ya k  baci) ένα άσπρο γιά τά δύο πρόβατα- τά μισά νά τά 
πληρώνει ό άγοραστής καί τά άλλα μισά ό πωλητής.

9) Γιά κάθε τέσσερα πρόβατα πού σφάζονται στό σφαγείο ό φόρος νά 
είναι ένα άσπρο- γιά ένα βόδι, δύο άσπρα.

10) Γιά κάθε φόρτωμα άλογου μέ τυρί, αλεύρι, όπωρικά, μοΰστο καί άλλα 
παρόμοια προϊόντα, πού έρχεται στή Χώρα άπό τό έσωτερικό τοϋ νησιοϋ, νά 
καταβάλλονται δύο άσπρα ώς διαπύλια τέλη, εφόσον ή άξία του είναι 80 άσπρα.

11) ”Αν πουληθεί ένας σκλάβος στό παζάρι, ό φόρος νά είναι τέσσερα ά
σπρα άπό τον αγοραστή καί άλλα τέσσερα άπό τον πωλητή.

12) ”Αν πουληθεί ένα άλογο, 6 φόρος νά είναι δύο άσπρα άπό τον άγορα- 
στή καί άλλα δύο άπό τον πωλητή.

13) Οί άπιστοι νά πληρώνουν φόρο δύο άσπρα στά δεκαπέντε γιά τά σιτη
ρά τής συγκομιδής τους πού θά τά μεταφέρουν άπό τήν ύπαιθρο στις παρυφές 
τής Χώρας ή καί μέσα στό Κάστρο- νά πληρώνουν έπίσης ένα στά δεκαπέντε 
γιά τά προϊόντα άπό τά άμπέλια τους, καί τό ενα δέκατο άπό τά μποστάνια 
(ή κήπους) καί τούς μπαξέδες τους (λαχανόκηπους).

14) Οί Μουσουλμάνοι νά πληρώνουν ώς φόρο στρέμματος (resm -ί donum) 
τέσσερα άσπρα γιά κάθε στρέμμα άπό τά άμπέλια τους, τά όποια κατέχονται μέ 
τίτλο ιδιοκτησίας ( tapu), έφόσον τά δημιούργησαν οί ’ίδιοι, χωρίς νά τά έχουν 
πάρει άπό τούς άπιστους. Κι* άν αγόρασαν άπό άπιστο Ινα άμπέλι άκμαΐο, τό
τε νά καταβάλλουν δύο στά δεκαπέντε. Έ πίσης νά είσπράττεται τό ένα δέκατο 
άπό τά προϊόντα τών μπαξέδων τους, καί γιά κάθε στρέμμα τών μποστανιών 
τους ένα άσπρο. "Οσοι έχουν θαλερά άμπέλια χάσια [hass: περιοχή πού άνήκε 
στόν σουλτάνο καί τήν παραχωρούσε αύτός έναντι έτήσιου φόρου] νά διαιρούν



‘Ο «κανουναμές» (kSnun-nam e) της Ρόδου καί τής Κώ (τέλη 16ου αί.) 97

στά τρία τά είσοδήματά τους· τό ενα τρίτο νά τό δίνουν στο Κράτος, ένώ τά υ
πόλοιπα δύο τρίτα νά τά εκμεταλλεύονται καί νάτά διαθέτουν δπως θέλουν. Καί 
'όσοι έχουν αποδοτικούς μπαξέδες καί μποστάνια, χάσια επίσης, νά υποχρεώ
νονται στην ίδια άναλογία δπως γιά τά άμπέλια χάσια. Νά δίνουν έπίσης τό 
ενα δέκατο άπό τά κουκούλια τους (γιά μετάξι). Καί ή άνταμοιβή γιά τον κα
λό γεωργό: γιά τά χωράφια καί τά άμπέλια του νά μπορεί νά κατακρατεί τό 
σχετικό ποσό τών φόρων (νά έ'χει τό δικαίωμα τοϋ bdd-i ha να)' οποίος δηλ. 
κάνει τή συγκομιδή, αυτός καί νά τή χαίρεται.

15) 'Ο φόρος τών άρραβώνων (resm -ί arusu), εΐτε γιά Μουσουλμάνο είτε 
γιά άπιστο πρόκειται, νά είναι 30 άσπρα γιά τή χήρα γυναίκα, καί 60 άσπρα 
γιά τήν παρθένα.

16) Γιά κάθε κυψέλη νά είσπράττεται φόρος ενα άσπρο.
17) Γιά κάθε δυο χοίρους νά είσπράττεται ενα άσπρο ώς φόρος καινοτο

μίας ή αίρέσεως (bid?at).
18) Γιά τον ίδιο φόρο νά είσπράττεται έ'να άσπρο κατά κεφαλή χοίρου, ό

ταν σφάζεται.
19) Κατά τήν περίοδο τής παραγωγής ό έμίνης (οικονομικός διαχειριστής) 

νά παίρνει άπό κάθε γειτονιά μία κότα. ”Αν δέν τοϋ τή δώσουν, νά παίρνει τρία 
άσπρα γιά κάθε κότα.

20) Καί κατά τήν περίοδο τής συλλογής τοΰ εγγείου φόρου ( ispence), πά
λι κάθε γειτονιά νά δίνει στον έμίνη μία κότα ή, σέ άρνητική περίπτωση, τρία 
άσπρα.

21) Οί κυψέλες στά βουνά νά είναι άπαλλαγμένες άπό τήν είσπραξη φό
ρου (άνήκουν στο σύστημα τοΰ bad-i hava). Μποροΰν οί ιδιοκτήτες τους νά 
τις εκμεταλλεύονται δπως τούς άρέσει.

22) Στά νησιά, στά κατοικημένα μέρη, κοντά στή θάλασσα, είναι νόμος 
νά διατηρούν σκοπιά ( vigla). «Βίγλα» είναι ενα ύψηλό μέρος σέ κάθε χωριό, 
κοντά στο γιαλό. Στο μέρος έκεΐνο δύο χωρικοί ( ραγιάδες)  κρατοΰν σκοπιά, ή- 
μέρα καί νύκτα. "Οταν φανεί άπό τή μεριά τής θάλασσας κανένα ύποπτο καρά
βι, μεταδίδεται τό νέο άπό χωριό σέ χωριό, φτάνει μέ άκρίβεια στο κάστρο 
(τής Χώρας) καί εκεί παίρνουν τά άναγκαΐα μέτρα. Ή  φύλαξη νά είναι καλή- 
διαφορετικά νά έπιβάλλεται δίκαιη τιμωρία στον φταίχτη. Καί δσα χωριά δέν 
είναι παραθαλάσσια οφείλουν νά προσφέρουν υπηρεσία στο Κάστρο σέ έκτακτη 
περίσταση ή γιά  τήν έπισκευή τοΰ φρουρίου. Ή  έτήσια υπηρεσία τής βίγλας 
νά είναι 12 ημέρες (γιά κάθε άνδρα).

23) "Οποιος στο νησί θέλει νά φτιάξει καράβι, δέν έπιτρέπεται νά τό κά
μει χωρίς άδεια.

24) "Οποιος είναι ψαράς καί βγάλλει στήν άποβάθρα τά ψάρια του καί τά 
πουλά, νά δίνει στον οικονομικό υπάλληλο (Arnil) τέσσερα άσπρα στά έκατό.

25) Αύτοί πού άσχολοΰνται μέ τήν πώληση τοΰ άλατιοΰ νά μή τό διαθέ
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τουν παρά μόνο προς τέσσερα άσπρα τό κιλέ — οχ', όποιοδήποτε κιλέ άλλά τό 
ροδίτικο κιλέ [γύρω στις 18-20 οκάδες;]—, άφοϋ τό μεταφέρουν καί τό βάλουν 
στήν άποθήκη. ’Απαγορεύεται νά έργάζεται οποιοσδήποτε άλλος έκτος άπό 
τούς άλατοεργάτες στήν περιοχή κοντά στο λιμάνι τής Αύτοϋ Εξοχότητας τοϋ 
σουλτάνου- νά μήν έπιτρέπεται νά πλησιάσει κανείς άλλος. Καί δσοι χρειάζον
ται αλάτι, νά έρχονται στο Κάστρο καί νά τό άγοράζουν άπό τήν έπαρχιακή 
(κρατική) άποθήκη, σύμφωνα μέ τήν έπίσημα καθορισμένη τιμή τής ήμέρας: 
δηλ. μέ ενα άσπρο, 1500 δράμια (=  dirhem,·. 1 /400 τής όκας).

26) Τά μεγάλα (φορτηγά) πλοία πού περνούν τά στενά τοϋ Μαρμαρίς νά 
πληρώνουν φόρο: ενα άσπρο γιά κάθε άνθρωπο' πέντε άσπρα άνά άλογο καί 
άνά μουλάρι- τέσσερα άσπρα άνά γαϊδούρι καί άνά βόδι' ενα άσπρο γιά κάθε 
πρόβατο καί κάθε κατσίκα. Τά τέλη αύτά, δταν εΐσπραχθούν, νά διαιρούνται στά 
τρία: τό 1 /3 νά είναι γιά λογαριασμό τοϋ Κράτους' τό άλλο τρίτο νά είναι τοϋ 
καπετάνιου τοϋ καραβιού, καί τό υπόλοιπο των ναυτικών τοϋ πλοίου (τών γ ε 
μιτζήδων). Περισσότερα νά εΐσπράττονται σύμφωνα μέ τό ιερό διάταγμα καί 
τόν νομοθετικό κώδικα (ka n u n )  τοϋ λιμανιού τής Μυτιλήνης.

Σέ μεταγενέστερη καταγραφή στον κανουναμέ τοϋ παλαιού κατάστιχου 
σημειώθηκε δτι ή παραπάνω τριπλή διανομή καταργήθηκε μέ νόμο: δλα θά 
πρέπει νά εΐσπράττονται υπέρ τοϋ αύτοκρατορικοΰ ταμείου. Μέ προνομιακό, 
έξ άλλου, ορισμό δίνεται τό δικαίωμα στούς διοικητές τών έπαρχιών (σαντζα- 
κιών, δηλ. στούς μουτασαρίφηδες καί m ir-liva), στούς φεουδάρχες (  ζαίμηδες) 
καί στούς άλλους άξιωματούχους, κατόχους καί χρήστες τιμαρίων, νά συλλέ
γουν καί νά κρατούν τόν φόρο τής δεκάτης άπό τούς άνθρώπους πού μένουν μέ
σα στά τιμάρια ή κατοικούν εξω άλλά έργάζονται μέσα σ’ αύτά, κατά τόν ιερό 
μουσουλμανικό νόμο (§er-i §erif) καί τήν υψηλή διαταγή. Οί σπαχήδες (Ιππείς 
τιμαριούχοι) πού είναι άπό άλλα μέρη νά μήν άνακατεύονται. Γράφτηκε μέσα 
στο πρώτο δεκαήμερο τοϋ ίεροΰ μήνα Zilhicce, τό έ'τος 1001 (βλ. πιο πάνω).

Είναι άρκετά τά επί μέρους θέματα πού θίγει ό κανουναμές αύτός καί τά 
όποια άπαιτοϋν τόν συνδυασμό μαρτυριών άπό άλλα παρόμοια κείμενα. Τό 
σπουδαιότερο δμως ζήτημα είναι, νομίζω, εκείνο πού r/ναφέρεται στο ιστορικό 
παρελθόν καί στον τρόπο έπιβιώσεως επί τουρκοκρατίας στήν Κώ καί στή Ρόδο, 
ή γενικά στά Δωδεκάνησα, τών άναφερομένων στο κείμενο θεσμών, δπως π.χ. 
τής βίγλας, τής δεκάτης στά γεωργικά προϊόντα, τοϋ άλατιοΰ, τών τελωνει
ακών δασμών κ.ά. Πρόκειται γιά έκτεταμένη έρευνα πού προϋποθέτει τήν ενδε
λεχή γνώση τόσο τών διακοσίων καί περισσότερο έτών τής ίπποτοκρατίας στα 
Δωδεκάνησα δσο καί τής προγενέστερης περιόδου, τής έποχής δηλ. τοϋ Βυζαν
τίου. Μιά τέτοια δμως μεγαλεπήβολη προσπάθεια θά ξεπερνοΰσε τις περιο
ρισμένες έπιδιώξεις έτούτης έδώ τής μελέτης.


