
ΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΟΝΑΙ

Α'.

ΜΟΝΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΙΣΣΗΣ Ί 

(Άνδρψα)

Ό δυνάστης τής Δημητριάδος Κωνσταντίνος ό Μαλιασηνός, φέρων 
έν τοΐς έγγράφοις τον τίτλον Κομνηνός Δούκας Άγγελος Κωνσταντίνος 
ό Μαλιασηνός, συγγενεύων δε μετά τής έν Κων)πόλει βασιλικής οίκο 
γενείας ώς γαμβρός έπ’ ανεψιά Θεοδώρου Κομνηνοΰ τοΰ Άγγέλλου, 2) 

ίδρυσε την μονήν Μακρινιτίσσης επ’ όνόματι τής Θεοτόκου, επιλεγόμενης 
τής ’Οξείας Έπισκέψεως 3) πρό τοΰ 1215 μ. X. επί τοΰ ορούς Δρόγγου 
εν τω θέματι τής Δρυανουβαίνης, διότι τω αύτφ ετει (1215) ό επίσκο
πος Δημητριάδος ’Αρσένιος χορηγεί Κωνσταντήφ τφ Μαλιασηνψ έγγρα
φον βίβαίωσιν περί τής χειραφετήσεως τής μονής Μακρινιτίσσης από τής 
επισκοπικής ενορίας. Άναφέρεται δ’ έν τω έγγράφφ δτι ό μέν Κωνσταν
τίνος ό Μαλιασηνός έχορήγησε την δαπάνην τής άνεγέρσειος τής μονής, ό 
δε ’Αρσένιος είχε την Ιποπτείαν καί επιστασίαν τής άνεγέρσεως αυτής, 
ήτις έ.τάχΰη υπό τοΰ κτίτορος ώς σταυροπήγιον υπό τήν πατριαρχικήν 
προστασίαν. Έντέλλεται δέ δ ’Αρσένιος όπως καί οί μετά ταΰτα επίσκο
ποι Δημητριάδος σεβασθώσι τήν σταυροπηγιακήν αξίαν τής μονής. “Οτι 
δέ ίδρύίΐη ή μονή πρό τοΰ 1215, βεβαιοΰται καί έκ τοΰ υπομνήματος 
τοΰ πατριάρχου ’Αρσενίου τοΰ Αΰτοριανοΰ.

Έξετσζοντες τά έγγραφα τής μονής κατά χρονολογικήν σειράν εύρί-

>1 Έν τή παρούση μελέτη θά διαλάβωμεν μόνον περί τής ιστορίας των ύπό των 
Μαλιασηνών ίδρυθεισών μονών παρά τήν Λημητριάδα, ώς καί τών κτήσεων αυτών, 
έ'χοντες ώς κυρίως πηγήν τό έν τή Ταυριανή βιβλιοθήκη « Αθηναίω» διασωθέν άρχεΐον 
τών μονών τούτων το δημοσιευθέν ύπό τών Miklosich—Muller έν τφ Δλ τόμφ τών 
Acia et Diplomata Graeca medii aevi σελ. 331—439 (πβ. καί Σ II. Λάμπρον, Μι- 
κταί σελίδες σελ. 33δ σημ. 1). Έν προσέχει μελέτη δέ θά όμιλήσωμεν περί τών κτη
ρίων αυτών καί τών μνημείων τέχνης-

5) Ό Θεόδ. Κυμν. Άγγελος έβασίλευσεν άπό τοΰ 1213 - 1229.
3) "Ομοιον έπίθετον τής Θεοτόκου ήν καί έν Κ)πόλει,
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σκομεν δτι τφ 1246 ό δεσπότης τής Ηπείρου Μιχαήλ Β' Δούκας τή 
αιτήσει Κωνσταντίνου τοΰ Μαλιασηνοΰ προσεπικυροί τό εν τή έπαρχίςι 
'Αλμυροί κείμενον μετόχων τής μονής Μακρινιτίσσης, τιμώμενον μέν επ' 
όνόματι τής Θεοτόκου, έπιλεγόμενον δε «μονή τον κυρ Ίλαρίωνος». Τήν

1. Εΐκών αναγλύφου ενεπίγραφου τφ της μονής όνόματι ')

μονήν ταότην ειχεν ή μονή Μακρινιτίσσης «ώς από δωρεάς τον Κόντου 

εκείνον» Γουλιέλμου Α' τοΰ Σιαμπλίτ, πρίγκηπος τής Άχαΐας καί τοΰ 
πλείστου τής ΙΙελοπονννήσου (1205 — 1209), επονομαζόμενου Κόντον. Ό 
δέ Μονεμβασίας μητροπολίτης Δωρόθεος λέγει περί αΰτοΰ: «εποίησε που

λάς δωρεάς είς τους άρχοντας τον, απερχομένους της Πελοπόννησον». Καί 
επειδή τό χρυσόβουλλον Μιχαήλ Β' τοΰ Δούκα αναφέρει δτι ή μονή Μα- 

κρινιτίσσης είχε τήν μονήν τοΰ κυρ 'Ιλαρίωνος από δωρεάς τοΰ Κόντου 
εκείνου, ούτος δέ ήρξεν εν Πελοποννησή) από τοΰ 1205 — 1209 επεται 
δτι ή μονή Μακρινιτίσσης προϋπήρχε τοΰ 1215, ίδρυθεΐσα, φαίνεται, 
κατά τό μεταξύ τών ετών 1205 1209 χρονικόν διάστημα.

‘) Όρα καί Ν. Giannopovlos, Bulletin de Correspondanee Hellenique τόμ. 
XLIV 1920 p. 193 fig. 7.
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Άλλα βραδύτερον τό μετόχιον τοΰτο < άφηρέθη από τής μονής υπό 

τής επικρατονσης τής χώρας των 'Αλμυρών * *) λατινικής εξουσίας καί ήν 

ουτω μέχρι τοΰ νΰν». Είχα έξωσθέντος υπό Μιχαήλ Β’ τοΰ Δούκα «τον 

Ρωμαιοβόρον φύλου των Λατίνων» εκ τής χώρας τοΰ 'Αλμνροΰ, καί γε- 
νομένου κυρίου ταύτης αδτοΰ, ενμενώς καί ίλαροτρόπως αποδέχεται Μι
χαήλ Β'. ό Δούκας τήν αΐιησιν Κωνσταντίνου τοΰ Μαλιασηνοΰ και χο
ρηγεί τήν μονήν τοΰ κυρ Ίλαρίωνος αυτώ δποις ταχθή ώς μετόχιον τής 
μονής Μακρινιτίσσης καί έφορεύηται δπ αΰτοΰ τοΰ Μαλιασηνοΰ μετά 
πάντων τών δικαίων καί προνομία)ν αυτής καί απαλλάσσει αυτήν παντός 
φόρου δημοσίου καί τοΰ φόρου τοΰ άκροστίχου εξ δπερπύρων 21 καί 
διμοίρου καί εν γένει επιδαψιλεύει τή ιίλαρωννμφ μονή» ελευθερίαν καί 
άτελειαν πάντων. Έντελλεται δέ «παστ τοϊς τον δημόσιον τρόπον φάνε- 

ρώς ή κρυφίως ίνδυομένοις, τοΐς κατά καιρούς δηλονότι πράκτορσι τοΰ 

'Αλμνροΰ, τυΐς άπογραφεΰσι, τοϊς έκπροοωποΰσι, τοΐς κατεπάνω, τοΐς άρ- 

χουσι, τοΐς άπαιτηταΐς καί παντί έιέρω δημοσιολιειτουργονντι προσώπφ πόρρω 

που άπέχεοθαι τής μονής καί τών υπ' αυτήν» 2).
ΓΙερί δέ τών κτημάτων τής μοιής κυρ 'Ιλαρίωνος εν ίδιαιτέρφ κε- 

φιιλαίω γενήσεται λόγος, ένθα καί περί πάντων τών κτημάτων τής μονής 
Μακρινιτίσσης.

Καί τοι δέ ό επίσκοπος Δημητριάδος ’Αρσένιος τφ 1215 έξέδωκεν 
έγγραφον βεβαίωσιν, δι’ ής άνεγνώρισε τήν ανεξαρτησίαν τής μονής από 
τής επισκοπής Δημητριάδος καί τήν πατριαρχικήν αξίαν αυτής, εν τούτοις 
οί μετά ταΰτα επίσκοποι Δημητριάδος ήθέτησαν τήν βεβαίωσιν τούτην 
τοΰ προκατόχου αυτών καί ζήγωνίσαντο ΐνα σφετερισθώσι τήν μονήν καί 

υπαγάγωσιν αυτήν υπό τήν εξουσίαν αυτών, καθιστάντες αυτήν ένοριακήν, 

ήτοι λίχνον οφθαλμόν επέβαλαν έπ αυτήν», κατά τήν φράσιν τοΰ πατριιίρ- 

χου.
Τούτου έ'νεκεν ό πατριάρχης ’Αρσένιος ό Αυτοριανός 3) έξέδωκε τώ 

12δά υπόμνημα, εν φ αναφέρει δτι πάντοτε ή μονή Μακρινιτίσσης έοχε

1) 'Υπήρχον τότε δύο Αλμυροί, ό Άνω καί Κάτω, ώς νΰν οί δύο Βόλοι, ο Ανω 
καί Κάτω. (ΓΙρδλ. Ν. I. Γιαννοπούλου. οί δύο Μεσαίων. Αλμυροί, εν Έπετηρίδι «Παρ
νασσού» τού 1901 σ. 6ό—92 καί άπό,σπ τού 190ό.

'ή *0 Ζωσιμας Έαφιγμενίιης εικάζει ότι ή μονή τοΰ κύρ 'Ιλαρίωνος 0ά είναι 
ή "Ανω μονή Ξενίας, κείμενη έν τή έπαρχίφ Αλμυρού. Τούτο όμως δέν φαίνεται πι
θανόν.

*) Ό Πατριάρχης Αρσένιος ό Αυτοριανός έπατριαρχευσε δϊς τφ 1254—1260 καί 
1261 —1268. Κατά τό μεσολάβησαν έτος έπατριάρχευσεν ό Νικηφόρος Β' τφ 1260— 
1261.
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πράγματα έκ τής Επισκοπής Δημητριάδος' άλλ ητο κατωχυρωμένη δια 
πατριαρχικών υπομνημάτων των πατριάρχων Γερμανού τοΰ Β . (1226— 
12-10) καί Μανουήλ (1240 —1250). Πρό δέ των πατριάρχων τούτανν επί 
δεσπότου Μανουήλ, αδελφού τοΰ Θεόδωρου Άγγελλου (1260 —1340) εί- 
χον δώσει αύτώ εγγράφους δηλώσεις καί άλλοι μεν επίσκοποι Δημητρια- 
δος καί ό επίσκοπος Νικόλαος ό Βλαττής, *) δστις πρώτος είχεν εγείρει 
αμφιβολίας περί τής ανεξαρτησίας τής μονήξ. Μετά δέ τον επίσκοπον Νι
κόλαον τον Βλαττήν ό διάδοχος αυτού Νεόφυτος ύπέβαλεν έγγραφον δή- 
λωσιν άναγναιρίζων τήν σταυροπηγιακήν καί πατριαρχικήν αξίαν τής μο

νής. Έπομένανς ό επίσκοπος Δημητριάδος ούδέν δικαίοιμα είχεν ούτε επί 
τής μονής, ούτε επί τού παραλαυρίου αυτής τού Αγίου Ονουφρίου, διότι 
τό μονύδριον τούτο ανέκαθεν ήτο πατριαρχικόν, ανεξάρτητον από τοΰ επι
σκόπου Δημητριάδος, ως φαίνεται έκ τών πατριαρχικών γραμμάτων τού 

πατριάρχου Ίωάννου Διακόνου τού ’Αττικού (1199—1204), εξ ών άπο- 
δεικνύεται δτι ό "Αγιος Όνούφριος έκτίσθη πρό τού 1200, επομένως 
προϋπήρχε τής μονής Μακρινιτίσσυς.

Τούτων ένεκεν ό υιός τού ίδρυτού τής μονής Κομνηνοϋ Κωνσταντί- 
νου τού Μαλιασηνού Κομνηνός Νικόλαος ό Μαλιασηνός ήτήσατο παρά 
τού πατριάρχου ’Αρσενίου τού Αύτοριανού τήν έκδοσιν υπομνήματος, δι’ 
οΰ αναγνωρίζεται αΰιθις ή σταυροπηγιακή αξία τής μονής καί ή ανεξαρ
τησία αυτής άπό τής επισκοπής Δημητριάδος. Έν τέλει δέ διατάοσεται 
δπως μετά θάνατον τοΰ ηγουμένου τής μονής ή εκλογή τού νέου ηγου
μένου θέλει ένεργηθή υπό τών μοναχών κατά τό ϊσχύον εν ταΐς μοναΐς 
ανέκαθεν έθος μετά τής εγκρίσεαις τού Νικολάου Μαλιασηνού, τού ενδια
φερομένου υπέρ πάντα άλλον υπέρ τής μονής καί τών συμφερόντανν αυτή, 
άνευ δέ τής έγκρίσεως αυτού περί τοΰ έκλεκτέου ηγουμένου ούδεμίαν 
Ισχύν έχει ή υπό τών μοναχών γενομένη μονομερώς εκλογή. Ό δέ πα
τριαρχικός έξαρχος ή εκεί παρευρισκόμενος ή έν καιρφ άφικόμενος εκεί 
αυτός μόνος θέλει σφραγίσει εξ ονόματος τού πατριάρχπυ τον ηγούμενον, 
δστις άλλιος μετά τήν εκλογήν αυτού έν απουσία τοΰ έξάρχου θέλει ενεργή 
τά τής μονής έγκύρως μέχρι τής οφραγίσεως αυτού.

Επίση; ό Νικόλαος Μαλιασηνό; άνηνέχθη εί; τον πατραίρχην καί 
περί τού- παραλαυρίου τής Μονής Μι ικρινιτίσση;, δπεο έκειτο μέ>· έν τή 
ένορ α τής επισκοπής Βελεστίνου, έν τή επαρχία 'Αλμυρού, ύπαγομένη 
τότε εις τήν επισκοπήν Β.-λεστίνου, εκαλείτο δέ μονή τοΰ κύο Ίλαρίωνος

*) Μολυβδόθουλλον τούτου Ιδέ έν Byzant. /Seitsehrift, τόμ XII, 1907 σ, 133—135 
πίν. Α'· άρ. β'.
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καί έτιμάτο έπ’ δνόμαη της Θεοτόκου ‘).
Καί ταυτην την μονήν αναγνωρίζει ό πατριάρχης ως μετόχιον τής 

Μακρινιτίσσης, πλήν ό οικείος επίσκοπος Βελεστίνου θέλει εχει έν αυτή 
τήν αναφοράν αύτοΰ καί τό όφειλόμενον αύιώ κανονικόν δικαίωμα.

Έξ ετέρου έκδοτηρίου γράμματος τοΰ επισκόπου Δημητριάδος Μι 
χαήλ τοΰ Παναρέτου, έκδοθέντος τφ 1273 επί τή μονή Νέας Πέτρας· 
περί οΰ γενήσεται κατωτέρω μνεία, μανθάνομεν ότι ό πρώτος ιδρυτής 

τής μονής Μακρινιτίσσης Κωνσταντίνος ό Μαλιασηνός εγένετο μοναχός 
βραδότερον μετονομασθείς Κωνστάντιος. Καί επειδή τφ 1206 βλέπομεν έν 
τφ ανωτέρω ύπομνήματι τοΰ πατριάρχου ’Αρσενίου κηδόμενον τής μονής 
Μακρινιτίσσης τον υιόν αΰιοΰ Νικόλαον τον Μαλιασηνόν, επεται δτι ό πα
τήρ αΰτοΰ Κωνσταντίνος εγένετο προ πολλοΰ μοναχός, άποσυρθείς εις τήν 
ύπ’ αύτοΰ ίδρυθεΐσαν μονήν Μακρινιτίσσης, έν ή καί θά άπεβίωσεν ώς 
μοναχός πάντως ποό τοΰ 1257 έτους. Άλλ' έν έτ-:ι 1267 μηνί Σεπτεμ· 
βρίφ ό δεσπότης τής ’Ηπείρου Νικηφόρος υιός Μιχαήλ τοΰ Δοΰκα, έξ- 
έδωκεν άργυρόβουλλον, έν φ αναφέρει δτι1 «επειδή ό κτήτωρ τής μονής 

Μακρινιτίσσης τής ’Οξείας ’ Επισκέψεως Κωνσταντίνος ό Μαλιασηνός ετε- 

λεντησε τον βίον και σεμνοπρεπώς ενεταφιάαθη εν τή μονή, ό νϊός αυτόν 

Νικόλαος ό Μαλιασηνός ακολουθών τά ίχνη τον πατρός αύτοΰ συντελεί επί 

μάλλον προς επανξησιν τής μονής». Ό χρόνος λοιπόν τοΰ θανάτου τοΰ 
Κωνστ. Μαλιασηνοΰ συμπίπτει μεταξύ τοΰ 1256—1266.

’Αλλά καί 6 Νικόλαος Μαλιασηνός, υιός τοΰ Κωνσταντίνου, βραδό
τερον άπεσυρθη εις τήν υπό τοΰ πατρός αύτοΰ ίδρυθεΐσαν μονήν Μακρι- 
νιτίσσης καί γενόμενος μοναχός υπό τό δ'νομα Ίωάσαφ άπεβίωσεν έν 
αύτή’ διότι έν Ιτέρω έγγράφφ έκδοτηρίφ Θεοδοσίου ίερομονάχου, περί 
ου τά δέοντα θά εΐπωμεν έν οίκείφ τόπφ, ό. Νικόλαος Μαλιασηνός φέρε
ται ώς μοναχός εν έτει 1277 υπό τό όνομα Ίωάσαφ.

Άποβιώσαντος εν Νικαίρ τοΰ βασιλέως Θεοδώρου Λασκάρεως τφ 
1259, εγένετο κηδεμών τοΰ ανηλίκου αύτοΰ υίοΰ Ίωάννου Μιχαήλ ό Πα- 

λαιολόγος. *0 δε δεσπότης τής Ηπείρου Μιχαήλ ό Β' μετά τών συμμά
χων γαμβρών αύτοΰ έξεστράτευσε κατά τοΰ ανηλίκου Ίωάννου, υίοΰ Θεο
δώρου τοΰ Λασκάρεως, προς άρπαγήν τών κτήσεων αύτοΰ. Τότε ό Μι
χαήλ Παλαιολόγος έπεμψε τον αδελφόν αύτοΰ κατά τοΰ αποστάτου δε- *

') Ότι ή επαρχία 'Αλμυρού υπήγετο τή επισκοπή Βελεστίνου, φαίνεται έξ ενεπί
γραφου λίθου άποκειμένου έν τή άρχ. συλλογή ’Αλμυρού. Ήρ6λ. Ν. I Γιαννοπούλου 
έν Bulletin de Corresp. Hell XXIII, 398, άρ. 3.—Οί δύο Μεσ. Αλμυροί έν Έτετηρ. 
«Παρνασσού» 1904.— Επισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας, έν Έπετηρ «Παρνασσού» 
ΙΑ'. 1915, σ. 194 καί 187-189.
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σπότου τής Ηπείρου Μιχαήλ τοΰ Β', δστις ήττηθείς έν μάχη έφυγεν. Ό 
δε Ιωάννης γενόμενος κύριος πάσης τής Θεσσαλίας εξέδωκε τώ 1260 άρ- 
γυρόβουλλον υπέρ τής μονής Μακρινιτίσσης, έν φ αναφέρει δα αυτή έκέ· 
κτητο εν τή χώρα 'Αλμυρού τήν μονήν τού κυρ 'Ιλαρίωνος ώς μετόχιον. 
"Ενεκεν δε τής αντιπαθείας κατά τής έν Δημητριάδι δυναστευούσης οι
κογένειας τών Μαλιασηνών τών κατεχόντων τήν χώραν τού 'Αλμιροΰ 
δεσποτών ’Ηπείρου και Νέων ΓΙατρών, κατελήφθη και ή μονή τού κυρ 
'Ιλαρίωνος ύπ’ αυτών άποσπασθεΤσα τής μονής Μακρινιτίσσης, εί και 
προ αυτών είχε προσεπικυρώση Κωνσταντίνος ό Μαλιασηνός τή μονή ιού 
κυρ 'Ιλαρίωνος «γην χωραφιαίαν (καλλιεργήσιμον) ώσει μοόίων πεντακο- 

σίων» Ό ’Ιωάννης λοιπόν διά τού άργυροβοΰλλου τούτου, αιτήσει τής 
μονής Μακρινιτίσσης, προσεπικνροΐ συθις τήν μονήν τού κυρ Ιλαρίωνος 
αυτή μετά τών ύπ' αυτής κατεχομένων κτημάτων.

Έν έτει δέ 1268 ό ’Ιωάννης, λαβών ήδη και τό αξίωμα τού δεσπό
του, έξέδωκεν έτερον έγγραφον υπέρ τής μονής Μακρινιτίσσης, δΓ ου, 
απευθυνόμενος πρός τον γαμβρόν τού αΰτοκράτορος καί λογοθέτην τού 
δρόμου Χ) Βασίλειον Μετρητόπουλον, κεφαλατικευοντα 'Αλμυρού, λέγει δτι 
ή μονή Μακρινιτίσσης άνέφερεν αυιώ δτι είχεν εις τό μετόχιον Κρυιονς 

γην άρόσιμον, έξ ής έπορίζετο τά πρός τό ζήν τών μοναχών 2 *), ένεκεν δέ 

πλημμύρας τής λίμνης, ήν ονομάζει c βάλτον», τό ύδωρ έφθασε μέχρι τών 
προθύραιν τού μονυδρίου καί μετοχιού αυτής, τού 'Αγίου Νικολάου, τού 
έν ειέρω έγγράφφ πρατηρίφ τής μονής 'Αγ. Γεωργίου τών Καναλίων 
πρός τήν μονήν τού Προδρόμου Νέας Πέτρας διά μίαν ά'μπελον έν έτει 

1272 καλουμένου ιμονης °Αγίου Νικολάου τον Νέου, 8) οί δέ μοναχοί 
έστερήθησαν τής άροσίμου γής, καταποθείση; ύπό τού υδατος, καί εζή
τησαν ν’ άποδοθή αΰτοϊς ετέρα γή αρόσιμος. Προτρέπει λοιπόν αυτόν 
νά δώση τή μονή Μακρινιτίσσης τό μονύδριον τού 'Αγίου Δημψρίου, 

κείμενον παρά τό χωρίον Μεγάλη, δπερ μονύδριον είχε προσεπικυρωθή 

παρά τού κτίτορος αυτού μοναχού Διονυσίου τή ούιή μονή 4 * * *).
Ό δεσπότης Μιχαήλ Κομιηνός ό Παλσιολόγος χορηγεί τή έπΐ τού

Ν. Γιαννοπούλου — Αί παρά τήν Δημητριάδα Βυζαντινοί μοναί. 215

’Αρχηγός τής Χωροφυλακής.
-) "Εκειτο τό χωρίον τοΰτο παρά τήν Βοιβηΐδα λίμνην.

Τοϋ έν·. Βουνένη τής Θεσσαλίας άσκήσαντος καί άθλήσαντος επί Άβάρων.
4) Κατά τόν Ζωσιμάν Έσφιγμενίτην έκειτο τό μονύδριον τοΰτο παρά τό χωρίον

Καστρί τοΰ δήμου Κασθαναίκς, δύο ώρας άπέχον του μονυδρίου 'Αγίου Νικολάου
τοΰ νέου. Ό δέ ναός αυτού είναι βυζαντινού ρυθμού οριζόμενος ετι, έχιον ωραία; τοι -
χοχραρία; Σρζεται δ έν αΰτφ υπερμεγέθης είκών τοΰ 'Αγίου Λημητρίου, φυσικού
μεγέθους, έργον τών βυζαντινών χρόνων.
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ορούς Δρόγγου κείμενη μονή τής Μακρινιτίσσης παντοΐα προνόμια και άνεν- 
οχλησίαν και προσεπικυροΐ τά έν 'Αλμυρφ κτήματα τοϋ μετοχιού αυτής, 
τής μονής τοΰ κύρ Ίλαρίωνος, μετά τών έν αύτοΐς προσκαθημένων πτω
χών καί αμπελουργών, άπαλλάσσων αυτήν τής πρός τό δημόσιον πληρω
μής φόρου ύπερπύρων 23 καί διμοίρου καί ετέρων 10 ύπερπύρων έξ 

αγοράς κτημάτων αυτής, ήτοι αμπέλων τοΰ Μορίβυρι έν 'Αλμυρφ, τών εις 
Μαγονλαν μετά τής έκεΐσε έκκλησίας τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ, άτινα είχον 
άπαλείψει απ’ αυτής καί οί δεσπόται Μιχαήλ καί Μανουήλ. Άρτίως δέ 
περιελθούσης τής χώρας τοΰ Άλμυροΰ εις τήν κυριότητα τοΰ έν Κων- 
σταντινουπόλει αύτοκράτορος, συνίστησι τφ κεφαλατικεύοντι 'Αλμυροΰ 
Βασιλείφ Μετρητοποΰλφ καί τοΐς ύπ’ αυτόν δημοσίοις λειτουργοΐς ν’ άπαλ- 
λάξωσι τήν μονήν τής πληρωμής τοΰ φόρου τούτου.

Έν έτει δέ 1274 ή μονή Μακρινιτίσσης άνέφερεν δτι τό έν τή περι
φέρεια Ζαγοράς χωρίον Κνρά Καλής τον Ζερβού άνήκεν ανέκαθεν έκ πα
τρική? κληρονομιάς τώ Νικολάω Μαλιασηνώ, δστις άφιέρωσεν αυτό τή 
μονή. Έδέησε δέ έκ καιρικής τίνος περιπετείας νά δοθή ύπ’ αύτοΰ τοΰτο 
ύστερον τώ Ζωριάνφ. Ό Μιχαήλ Παλαιολόγος έντέλλεται όπως ή μονή 
άνακτήσηται τό χωρίον, έχουσα υπέρ αυτής καί χρυσόβουλλον αυτοκρατο- 

ρικόν.
Επίσης Μιχαήλ ό Παλαιολόγος τφ 1270 μηνί Μαΐφ έξέδωκεν έγγρα

φον, έν φ αναφέρει δτι τό χωρίον Κάπραινα, σφζόμενον έ'τι, καί κείμε
νον έν τφ δήμφ Βοίβης παρά τήν Βοιβηΐδα λίμνην, είχε προσεπικυρο)- 
σει πριν τή μονή Μακρινιτίσσης· είτα ζητήσας έλαβε παρ’ αύτοΰ αύτό 
Χριστόφορος ό Τζέκων. Προσεπικυροΐ ήδη αυτό τή αυτή μονή, δπερ 
ωφειλε νά παραδώση αυτή 6 έξάδελφός του ’Αλέξιος Καβαλλάριος, δομέ- 
στικος, ήτοι αρχηγός τοΰ κατά ξηράν στρατοΰ.

Τώ 1277 μηνί Αύγούστφ ό ιερομόναχος Θεοδόσιος, ηγούμενος τοΰ 
μονυδρίου τής Παναγίας, κειμένου έν τή περιφερείς Χαρμαίνης υπό τούς 
πρόποδας τοΰ Κισσάβου ("Οσσης), παραχωρεί τό μονύδριον εις τήν μο
νήν Μακρινιτίσσης.

Ό Θεοδόσιος ήτο ιερομόναχος καί άρχιμανδρίτης «τής τών Χαρμαι- 

νιτών χώρας», έκτελών ίσως καί καθήκοντα χωρεπισκόπου, ομολογεί δέ δτι 
ένεκεν γήρως έδεήιθη τοΰ Κομνηνοΰ (Νικολάου) τοΰ Μαλιασηνοΰ, τοΰ υπό 
τό μοναχικόν ό'νομα Ίωάσαφ έφησυχάζοντος έν τή μονή, ΐνα παραλαβή 
τό μονύδριον ως μετόχιον τής μονής Μακρινιτίσσης, παρόντος καί τοΰ 
ηγουμένου τής μονής ταύτης ’Αθανασίου καί άλλων μοναχών, μετά τών

216 Ν. Γιαννοπούλου—Al παρά τήν Δημητριάδα Βυζαντιναί μοναί

') Τό όνομα Κίοοαβο; τής ’Όσσης άναφέρει ή ’ Αννα Κομνηνή (Ε'. 5).
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έν αύτφ «ψαλλόμενων καί άναγινωσκομένων βιβλίων εν δλω είκοσι πέντε» 

και πάντων τών δικαίων αύτοΰ παλαιών και νέων και κινητών πραγμά
των και ακινήτων «η γουν δσπητίων, αμπελώνων, χωραφιαίας γης και τών 

καλυβιτών τών έκεΖσε προσκαθημένων και παροικούν τριών (κατονομαζό

μενων) μετά και τοϋ ατασίου αυτών, τέλος έχόντων νομίσματα νπέρπνρα τέα- 

σαρα». Έκ τών υπό τού Ίωάσαφ Κομντ^νού δοθέντων τώ μονυδρίω κτη
μάτων υπό τήν διευθυνσιν τοϋ Θεοδοσίου ή σαν «χωραφιαία γη ή άπο 

τούμπας εις τούμπαν και το ύδωρ τό κατά τετράδα είσερχόμενον εις το έκεΐσε 

άμπελοκηποπεριβόλιυν». Προσέτι δέ υπήρχαν εν τώ μονυδρίω «βοΐδιαζευ- 
γνυμενα τέσσαρα, δνομουλικόν εν, όνικά δυο, πρόβατα εβδομήκοντα, ύδρο-

(2. Βίκων φωτογραφική τής μονής Ράσοβας παρά τήν Ζαγοράν.

μυλών ήμισυς, δς Ιδόδη εις τό μονυδριον υπό τοϋ μοναχού Τέντα, ό δέ 
έτερος ήμισυς κατέχεται υπό τού μοναχού μέχρις άποβιώσεοτς αυτού, οτε 
έμελλε νά περιέλθη εις τό μονυδριον. Όμολογεϊ δ’ εν τέλει ό Θεοδόσιο; ότι: 

«τεσσαράκοντα γάρ ήδη χρόνους κεκοπίακα έν τώ τοιοντω μονιδίω, καθώς 

και οί έποικοι τής έκεΐσε χώρας γινώσκονσι, και όπόσα έβιάαθην και άνέ- 

στησα Θεός μόνος γινώσκει και οί έκεΐσε δντες φιλόχριστοι.»

Τώ 1274 (;) ό πατριάρχης Ιαισήφ δ Α' (1268 - 1274 και 1283 Δ βρίου 
2 —1288 Μαρτ. 2) μην! Νοεμβρίφ εξέδωκε συνοδικήν πράςιν, έν ή άνα- 
φέρει δτι μοναχός τις ’Ιωάννης, έλίΐών έν προγενεστέροις χρόνοι; έξ 

’Ανατολής, κατείχε τό μονυδριον ή Ράσονσα, κείμενον έν τη περιφερείς
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Ζαγοράς και σωζόμενον έτι υπό τό όνομα Ράοόβα, δπερ άναλώμασι Νι
κολάου τοϋ Μαλιασηνοΰ περιείχε 12 μονάχους, και κατέστησε μαθητήν 
και αντάξιον αυτοϋ διάδοχον μοναχόν τινα Θεοδόσιον, δστις μετά τόν 
θανατον τοϋ Ίωαννου έγένετο ηγούμενος τοΰ μονυδρίου. Ό Θεοδόσιος 
έν τφ μεταξύ άνατίθησι τό μονύδριον τούτο μετά τοΰ αγρού αυτού, λε
γομένου Κνρακαλής τοϋ Ζερβού, τή μονή τής Μακρινιτίσσης. Τή αιτήσει 
τοΰ Νικολάου Μαλιασηνοΰ, ό πατριάρχης Ιωσήφ διά τού άνω σιγιλλίου 
έπικυροΐ τό μονύδριον Ρασούσης ώς μετόχιον τής μονής Μακρινιτίσσης ').

Τφ 12Τ6 μηνι Ίουνίφ ό ιερομόναχος Κυπριανός έξέδωκε καταθετικόν 
γράμμα, έν φ αναφέρει δτι, επειδή ό έξάδελφος τοΰ αύτοκράτορος και Κεφαλή 
Μεγαλοβλαχιας (Θεσσαλίας) Ραούλ ό Πιγκέρνης Κομνηνός2) έξέδωκε γράμμα 
παραδοτικόν προς τήν μονήν τής Θεοτόκου τής ’Οξείας Έπισκέψεως τής 
Μακρινιτίσσης, ΐνα κατέχη άπασαν τήν γήν τής Πέτρας, παρά τήν Βοιβηΐδα 
λίμνην ό ηγούμενος τής μονής τής πανυπεράγνου Θεοτόκου (ιιυχί τής Μακρι- 
νιτίσσης)ίερομόναχος Κυπριανός, φιλίως και αδελφικώς διακείμενος πρός τόν 
ΡΑγγελοκομνηνόν Δούκαν τον Μαλιαπηνόν, κτήτορα τής μονής, τον έπικλη- 

θέντα διά τον μοναχικού οχήματος Ηωάοαφ», όιμίληοε πρός αυτόν, ΐνα κατα- 
λίπη υπέρ τής μονής τής Μακρινιτίσσης τό ήμισυ τής δλης γής τής Πέτρας· ό 
Ίωάσαφ άπεδέξατο τήν αΐτησιν ταύτην και παρεχώρησε τή μονή διά συμ
βιβαστικής πράξεως, κεκυρωμένης παρ’ αυτού τοΰ Ίωάσαφ Μαλιασηνοΰ 
και παρά τοΰ υίοΰ αύτοΰ Ίωάννου Κομνηνοΰ Μαλιασηνοΰ καί παρά των 
έκκρίτων μοναχών τής μονής. ’Έλαχε δε τή μονή τής Μακρινιτίσσης τό 
ήμισυ τής γής Πέτρας* «τό μέρος τό άποβλέπον τό Άρμενονήσιν τής Κρι- 

ποΰς τοΰ Πλατνπόδη και ό Λόγγος, πρός δέ τό μέρος τής νπεράγνον Θεο· 

μήτορος (τής άλλης μονής) επέλαχε τό μέρος τής Μεγάλης (χωρίου) και τό

■) Ό μοναχός ’Ακάκιος έσπευσεν εις Κωνσταντινούπολιν πρός ματαίωσιν της εκ- 
χωρήσεως της Ρασούσης, γενομένης υπό τοΰ Θεοδοσίου άνευ γνώμης των αδελφών, 
άλλ’ άπέτνχεν

-) Ό Νεροΰτσος (Λελτ. Ίστ. ΈΘνολ. Έταιρ. Δ', 1S92, σ. 117 σημ. 2 αναφέρει 
δτι ό Ραούλ Κομνηνός ήτο Κεφαλή Μεγαλοβλαχιας ύπό τό αξίωμα «Πιγκέρνης . τφ 
1285. Τό δνομα Ραούλ είναι οικογενειακόν. Έπί τής βασιλείας Μιχαήλ Ιίαλαιολόγου 
άπαντώμεν τέσσαρα ονόματα Ραούλ. Τούτων ό Μιχαήλ καί ό Ισαάκιος έφυλακίοΟη- 
σαν ύπό τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου μετά τινων συγγενών των, δντες πρωτεξάδελφοί 
τοΰ Μιχαήλ, ώς μή δεχόμενοι τό λατινικόν δόγμα. Τρίτος Ιωάννης Ραούλ άναφέρεται 
έκστρατεύσας τφ 1260 μετά τοΰ ’Αλεξίου Στρατηγοπούλου κατά Μιχαήλ τοΰ Β δε
σπότου Ηπείρου καί Θεσσαλίας, πιθανώς δ’ είναι ουτος ό έν τφ ανωτέρω γράμματι 
άναφερόμενος, φέρων τό αξίωμα «Πιγκέρνης». Τέταρτος ’Αλέξιος Ραούλ, συναπο- 
σταλεις ώς ναύαρχος τφ 1283, δτε στρατηγός κατά ξηρόν ήτο ό πρωτοβεστιάριος Μι
χαήλ ό Ταρχανιώτης. Άμφότεροι άπεστάλησαν κατά Μιχαήλ τοΰ Β , υίοΰ τοΰ Σεβσστο- 
κράτορος Ίωάννου τοΰ Νόθου δεσπότου Νέων Ιΐατρών.
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μέρος τοΰ 'Αγιον Στεφάνου (μετοχιού ίσως)». Έν τελεί δέ τοϋ εγγράφου 
έπιφέρονται αί συνήθεις άραί. 1)

Κτήματα Μονής Μακρινιτίσσης

1) Μονή τον κυρ 'Ιλαρίωνος εν τή επαρχία 'Αλμυροί).
2) Γη χωραφιαία προσεπικυρωθεΐσα εν 'Αλμυρφ τή μονή τοΰ κυρ 

'Ιλαρίωνος υπό Κων. Μαλιασηνοΰ μοδίων 500.
3) “Αγιος Νικόλαος ό Νέος (6 έν Βουνένη), μονΰδριον έν τφ χωρίφ 

Χαιζήμισι πρός τό ΜΑ. μέρος, σφζόμενον σήμερον έπ δνόματι τοΰ 'Αγ.
Αθανασίου (Ζωσ. Έαφιγμενίτον, Προμηθενς 1897, σ. 142 σημ. δ ).

4) Κριτζοΰς ή Χριπονς ή Γριποϋς, δυο χωρία μεταξύ των νΰν χωρίων 
Χατζήμισι καί Πέτρας τοΰ δήμου Αρμενίου παρά τήν λίμνην Βοιβηΐδα 

(Βάλτον) μέχρι τής Άειδαρορράχης (Γαϊδαρορράχης).
5) "Αγ. Δημήτριος, μονΰδριον κείμενον παρά τό χωρίον Μεγάλη. Ό 

Ζωσ. Έσφιγμενίτης αναφέρει δτι έκειτο παρά τό νΰν χωρίον Καστρί τοΰ 
δήμου Κασθαναίας. Έν τφ χρυσοβοΰλλφ Μιχαήλ Η'. Παλαιολόγου άνα- 
φέρεται τφ 1272 ρητώς πλησίον τοΰ χωρ. Μεγάλη.

6) ’Αμπελώνες έν τή δέσει Μορίβορι έν 'Αλμυρφ καί έν τφ χωρίφ 
Μαγούλα 'Αλμυρού.

7) ’Εκκλησία τοΰ Σωτήρος Χρίστον έν τφ χωρίφ Μαγούλα έν Άλμυ- 
ρφ. Τά έρείπια τής εκκλησίας ταΰτης σφζονται έτι καί νΰν παρά τήν δέ 
σιν «Μαγούλα Άηδινιωτάκη» 'Αλμυρού.

8) Χωρίον Κνρακαλής έν Ζαγορφ.
9) Χωρίον Κάπραινα παρά τήν Βοιβηΐδα, σφζόμενον έτι καί νΰν.

10) Μονΰδριον Παναγίας παρά τήν Χάρμαιναν * 2) υπό τή ’Όσση «ετς τους

') Ό £ωοιμάς Έαφιγμενίτης λέγει δτι ή μονή τής ΙΙανυπεράγνου είναι ή νΰν 
Καμπάνα, κείμενη έν τή περιφερείς τοϋ χωρ. Βουλγαριανής, τοϋ δήμου Κασθαναίας. 
(Προμηθέας 1897, 0. 177).

2) Χάρμαινα (ή) καί Χάρμενα (τά), είναι δύο ομώνυμοι πολίχναι σφζόμεναι έτι καί 
νϋν, μάλλον δέ χωρία μεγάλα. Ή πρώτη κεΐται ύπό τούς πρόποδας τής Όσοης (Κιο- 
σά6ου)· ύπήρξε δέ κατά τούς βυζαντ. χρόνους έδρα ομωνύμου επισκοπής (Ι1ρ6λ. Ν. 
I. Γιανοπούλον. Έπισκ. κατάλ Θεσσαλίας, έν Έπετηρ. Φιλ. Συλλ. ν Παρνασσού» 
τόμ. ΙΑ', 1915, σ. 184—185) Είναι δέ γνωστοί καί Λατίνοι αυτής επίσκοποι: 1) ’Αντώ
νιος, άποθανών τφ 1346 2) ’Αλβέρτος de Nogeria (1346 -1355). 3) ’Ιωάννης, ευρισκόμε
νος τφ 1356 έν Avignon καί μετατεθείς ή προαχθείς εις Κρήτην τφ 1361, κατά τόν 
Σε6. Λατίνον ’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών Louis Petit.

Ή Δευτέρα Χάρμαινα εϋρηται εν τφ δήμιο Ίθώμης παρά τό Φανάριον τής Καρ- 
δίτσης τής Θεσσαλίας. Ταύτην άτόπως ό Νεροϋτσος θεωρεί ώς επισκοπήν, διότι αΰτη 
ύπέκειτο έ'κτοτε εις τήν Επισκοπήν Φαναριού καί Νεοχωρίου.
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προποδας τον όρους Κισσάβου» μετά αμπέλων, κήπων, περιβολίων, οικιών, 
χωραφιαίας γης καί των προσκαΑημένων καλνβιτών και 1/ΐ υδρόμυλου-

11) Μοννδριον ή Ράσονσα έν τη περιφερεία Ζαγοράς σαρζόμενον νΰν 
υπό τό όνομα Ράσοβα.

12) Μονή της ΓΙαννπεράγνου Θεοτόκον παρά τό χωρίον Πέτρα επί τή 
Βυιβηίδι λίμνη, ή παρά τό χωρίον Βουλγαριανή τοϋ Δήμου Κασθαναίας.

13) Γης χωραφιαίας τό ήμισν παρά τό χωρίον Πέτρα μετά τής μονής 
Πανυπεράγνου, έχοΰσης τό έ'ιερον ήμισυ. “Ορια τοΰ μεριδίου τής μονής 
Μακρινιτίσσης ' Αρμενονήσιν, 4) Κριποϋς, Πλατνπύδη, καί Λόγγος' τοΰ ετέ
ρου μεριδίου τής μ. Πανυπεράγνου "Αγιος Στέφανος καί χωρίον Μεγάλη.

14) Άμαρα χωραφιαία γη της Κολομβιανής.

15) Ρώσος (χωρίον;).
16) Μέλωσα (χωρίον ή θέσις);
17) Τόπος τοϋ Καστριώτον.

18) Λογγας, όέσις τις ίσως.
19) Μονόξυλα εξ έν τφ Βάλτω (Βοιβηΐδι λίμνη) μετά τών άλιέων.
20) "Αγιος Όνονφριος, μονΰδριον πατριαρχικόν, σφζομένου τοΰ ναοΰ έν 

φερωνυμω συνοικία ”Αναι Βόλου, «μετά τών έν αντφ προακαθημένων και 

την αντίπεραν γην άπασαν τών Πολιτικών» * 2).

21) 'Η νπόστασις τον Βεατάρχου.

22) Η νπόστασις 'Ροδανθίνης.

23) At 'Αλυκαί. Αί καί νΰν σφζόμεναι έναντι τοΰ Βόλου.

24) 'Η Καλίτσα.

25) 'Η Βασιλ.ίδα.

26) Τό υδρομνλικόν έργαατήριον τον άγ. Όνονφρίου. 3)
27) Τό έτερον υδρομνλικόν έργαατήριον τό εις τήν Δημητριάδα διακεί- 

μενον πλησίον τοϋ Ναραϊδά. 4)

*) Αρμενονησιν. Τό όνομα προδίδει τήν καταγωγήν έκ τής πόλεως ’Αρμενίου, κει. 
μένης εκεί που παρά τήν Βοιδηΐδα λίμνην (2τρό6. ΙΑ , 503, 630). Είναι δέ γνωσταί 
αί σχέσεις τών Αρμενίων μετά τών Θεσοαλών παρά τοις άρχυίοις. Τό ’Αρμένιον ώς 
πόλιν άτόπως ό Ζωσιμάς Έοφιγμειίτης δέν παραδέχεται (Προμηϋινς 1892 ο. 333 καί 
1895 σ. 613).

"’; Τά Πολιτικά παρά ιόν “Αγ. Όνοϋφριον καί έν τή περιφερείς Δημητριάδος δέν 
είναι γνωστόν ποΰ εκειντο.

3) Ιίλησίον τοϋ Άγ. Ονουφρίου άναφέρεται νδροαυλικόν έργαατήριον Νυν παρά τήν 
συνοικίαν Μπαξέδες τοΰ Άνω Βόλου λειτουργοΰσι πολλοί υδρόμυλοι.

*) Το υδρομνλικόν έργαατήριον πλησίον τοΰ Ναραϊδά, παρά τήν Δημητριάδα είναι σπου
δή; α;ιον δ ά τήν Οέι.ντή; πόλεως ταίτ>|ς. Ε ιν ή κμιητριά; εκειτο έ.τί τοΰ λόφου 
τής Γουίτσης, ώ; μέχρι τοΰδε έπιστεύετο, έδει ό υδρόμυλος τοΰ Ναραϊδά νά κεϊται 
εκεί που πλησίον, παρά τήν Άλλην Μεριάν (Βλαχομαχαλάν) ή που αλλαχού. Άλλ
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28) ΟΙ αμπελώνες καί τά χωράφια εξωθι των ρηθεισών νποοτάοεων εν 

τή τοιαότη χώρα τής Δημητριάδος ι).
29) '// Κατοννα. Αλλαχού εν εγγριίφοις άναφερεται ή Βλαχυκατοΰνα.Ζ) 

80) ΟΙ Βλάχοι, ο\ πρυσκαΟήμενοι κΕοιίΙι τής μονής Μοκρι\ιτίοοης μετά

τού 'Ασωμάτον και τον Κατακαλών * 3)
31) '// Πλανηνή Οεσις, έν fj κτήματα τής μονής ύπήρχον.

32) Ό τόπος τής Βούκοβας. 'Ομοίως.
33) 7ο υδρομνλικδν ίργαοτήριον μετά των αμπελώνων και τών κηπα- 

ρίων τών πέριξ τής μονής.

34) Έρημοτόπιον τής Κνρά Καλίτσας, έτερον τούτο διάφορον τού ύπ 
άριθ. 8 χωρίου τής Κυρακιτλής έν Ζαγορφ.

έπειδή ύδωρ ικανόν νά κινήση ύδρόμτά,ον δέν υπάρχει που έντεϋΟεν τής Γορίτσης 
ουτ’ έκείθεν αυτής, συμπεραίνομεν δτι ό υδρόμυλος οΰτος θά έκειτο πρός το μέρος 
τών Μπαξέδων κατά τόν χείμαρρον Ξηριάν, προσεγγίζουν τή Δημητριάδι κείμενη έν 
θέσει «Δόντια» έναντι τοΰ Βολου, καί έν ή θέσει ετίθεντο συνήθως αί Παγασαί· Ν. I. 
Γιαννοπούλου, ΓΙαγαοαί- Δημητριός έν ’Λρχ. Έφ. 1913, 217— 220 καί 1914 σ. 244 καί 
εξής 'Ο κ. Άρβανιτόπουλος έξ έπιγραφής παρεδέξατο τήν θέσιν αυτόθι τής Δημητρι- 
άδος.

') Οί αμπελώνες καί τά χωράφια έν τή χώρα τής Δημητριάδος θά ήσαν αναμφίβο
λος όπου καί σήμερον έν τή θέσει Λάμιρ καί τή περιφερειφ Διμηνίου, ίσως φθάνοντα 
καί μέχρι τής νϋν συνοικίας Καπακλί τοϋ Βόλου.

3) Ή Κατοννα θά ήτο θέσις ίσως. Είναι γνωστόν ήμΐν τό όνομα Βλ.αχοκατοννα.
*) Οί Βλάχοι είναι γνωστοί ήμΐν ώς προσκαθήμενοι έν τή μονή Μακρινιτίσσης 

άπό τοΰ 1Γ’ αίώνος. Θά ήσαν άναμφιβόλως γεωργοί. ’Αλλά θά ΰπήρχον τότε καί Βλά. 
χοι κτηνοτρόφοι, διότι αί νομοδιαΐαι εκτάσεις τοϋ Πηλίου οίκοαμέτου τότε αποκλειστι
κός ϋπό μοναχών, καί ή άπό τής θέσεως τής Δημητριάδος «Δόντια» μέχρι τής θέσεως 
Καδήραγα ορεινή καί παράλιος έκτασις ήτο αδύνατον τότε, ώς καί νϋν, νά μή έχρη- 
σιμοποιεΐτο πρός βοσκήν κτηνών. Συνεπώς οί Βλάχοι ώς γεωργοί καί κτηνοτρόφοι 
ήσαν εγκατεστημένοι ένταϋθα. Ακόμη δέ κσ! σήμερον ή άνατολ. συνοικία τοϋ Άνω 
Βόλου ’Άλλη Μεριά καλείται καί Βλαχομαχαλάς, έξ οϋ δηλοϋται ότι πολλοί Βλάχοι 
γεωργοί καί κτηνοτρόφοι έγκατεστάθησαν έκτοτε (πρβλ. Ν. Γεωργιάδου, Θεσσαλία, 
έκδ. α’. 1880 σ. 191).

Ο δέ Άοώματος θά ήτο ναός τιμώμενος έπ’ όνύματι τοΰ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Εις 
τοϋτον ίσως θά ήτο τεθειμένον τό άνωθι τής θύρας τοϋ έπί τής βορ. πλευράς προσκε- 
κολλημένου παρεκκλησίου τοΰ ναοϋ τής Θεοτόκου έπί τοΰ λόφου «Επισκοπής» άνά- 
γλυφον έκ μαρμάρου τοϋ Άρχ. Μιχαήλ. (Ν. J. Giannopoulos. Les constructions 
byzantines de la region dc Demetrias έν Bull, de Oorresp. Hellen. XL1V. 
1920, 1Θ7, είκ. 9 Gabr. Millet, Αυτόθι σ. zl5).

Ό δέ Κατακαλών είναι όνομα γνωστοΰ μεγάλου βυζ. οίκου (πρβλ. Σ, Π. Λάμπρον, 
Νέος Έλληνομνήμων, ΙΓ’, 1916, 374) Είναι δέ γνωστόν καί τό όνομα Κατακαλών Κε- 
καυμένος, (Σ. II. Λάμπρου, Αυτόθι, σ. 264). Ό δέ κ. Γεώργ. Σωτηρίου άνεΰρεν έν τή 
έν 'Υπάτη ήρειπωμένη έκκλησίφ Άγ. Σοφίας έπιγραφήν τοΰ κτίτορος αυτής Κατακαλών 
«Προέδρου κτίτορος Κατακαλών> (Σπ. Π. Λάμπρον, Ν. Έλληνομν. 1Γ , 1916, 374).
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35) Ή ίν rfj περιφερεία Ζαγοράς άπερριμμένη μονή τον Προδρό 

μον ').

222 Ν. Γιαννοπούλου—At παρά την Δημητριάδα Βυζβντιναί μοναί.

’Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ή μονή Μακρινιτίσσης ίδρύθη υπό τοΰ 
δυνάστου Δημητριάδος Κωνσταντίνου τοΰ Μαλιασηνοΰ. * *) Τό ύπερκείμε 
νον τής Μακρινιτίσσης όρος εκαλείτο τότε Δρόγγος. 'Η δε θέσις, έν ή έκτί- 
σδη ή μονή, εκαλείτο Μακρινίτισσα, κατά τά έγγραφα, άλλα πράγματι- 
κώς Μακρινίταα, ως ακόμη λέγεται καί γράφεται υπό τε τοΰ λαοΰ καί 
των λογιών. Είναι δε ή λέξις σλαβική. Μόκρινα είναι όνομα πόλεως ή κώ
μης έν τε Βουλγαρίφ καί Σερβίφ, ως επληροφορήθημεν παρ’ Ελλήνων 
ζησάντων καί έρ'·ασθέντων εν ταϊς χώραις έκείναις. Τί δέ σημαίνει Μό- 

κρινα; Μόκρινα—βρεγμένη κώμη ή χώρα, Μοκρινίτσα δέ είναι ΰποκο- 
κοριστικόν σλαβικόν τοΰ Μόκρινα. 3) ’Όντως δέ ή Μακρινίτσα είναι πε- 
ρίρρυτος χειμώνός τε καί όέρους. Δέν πρέπει δέ να έκπί,ηττώμεθα διά την 
σλαβικήν καταγωγήν τής λέξεως Μόκρινα καί Μοκρινίτπα, τής οποίας την 
πρώτην συλλαβήν Μο - ό λαός μετέτρεψεν εις Μα-, ήτοι Μακρινίταα, 

συγχύσας αυτήν πρός τό ελληνικόν έπίθετον μακρυνός, διότι καί άλλας 
σλαβικάς τοπωνυμίας έχομεν έν Πηλίφ καί Θεσσαλιφ, καί δή καϊ πέριξ 

αυτής τής μονής Μακρινίταης. Ουτω λ. χ. έν Ζαγορίω τής ’Ηπείρου έχο
μεν χωρίον Μακρινόν κείμενον έν μέσφ άλλων σλαβικά ονόματα φερόν- 
των χωρίων, τό όποιον είναι τό σλαβικόν Μόκρινα έξελληνισδέν. Τά δέ 
παρά τήν μονήν καί πέριξ όιόμαια χωρίων ή δέσεων, Ζαγορά, Σταγιά- 
ιες, Δρυανούβαινα κλπ. καί αυτός ό Βόλος (To/oi=Golos σλαβιστί=εδρα 
διοικήσεως καί βδ1=γυμνός) είναι σλαβικά 4).

Κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους, ως γνωστόν, έχομεν πολλάς σλαβι
κάς επιδρομάς έν τε Θρςίκη, Μακεδονία Θεσσαλίφ, Ήπείρφ καί τή λοιπή 
Έλλάδι, αϊτινες μετά των δηώσεων καί καταστροφών, άς επήνεγκον ε?ς 
τάς Ελληνικός χώρας, ούδέν άλλο έκληροδότησαν ήμίν, πλήν των σλαβι

, ‘) Έν τή περιφ. Ζαγοράς κεϊται ό βυξ. ναός τής μονής Προδρόμου.
2) ΌρΘώς ό Ζωοιμάς Έοφιγμενίτης εΐκασεν δτι τφ 1215 ύπήρχεν ήδη ή μθ\ή, ώς 

εξάγεται έκ τοΰ γράμματος τοΰ επισκόπου Δημητριάδος ’Αρσενίου κεχρονολογημένου 
τφ 1215· (ΙΙρομηθεύς Βόλου 1897, έτος Θ', σ. 101).

ή Αδηλον άν έπί τοΰ ΓΙηλίου υπήρχε κώμη τις ή θέσις υπό τό όνομα Μοκρινάοη 
καταληφϋεΐσα ύστερον υπό τής μονής, λαβούσης τό όνομα αυτής.

*) Άμφότερα. αί σημασΐαι αΰται προοαρμόζουσιν εις τόν Γάλον (τό κάστρον) τοΰ 
Ιίαντακουζηνοΰ, διότι οδτος κεϊται έν γυμνφ δένδρων πεδίφ καί ήτο καί έδρα διοι- 
κήσεως. Zagora=w^o^8ia (πέραν τού όρους)· Γορίτοα μικρόν βουνόν. 2ταγιάτες=; 
Στάγια σλαδιστί δωμάτια, πρ6λ. Σταγοί.
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κών τοπωνυμιών, πολυπληθών ούσών, καί εν τοϊς δάκτυλοι; άριθμουμέ- 

νας λέξεις τοΰ κοινωνικού βίου. Συνεπώς αί σλαβικοί αύται τοπωνυμίαι 
δΰνανται ν’ άναχθώσι μέχρι τοΰ Θ' ή I’ αίώνος, άφού ήδη κατά τον· 
δωδέκατον καί δέκατον τρίτον αίώνα ήσαν γνωσταί.

Ν. Γιαννοποΰλου—At παρά τήν Δημητριάδα Βυζαντινοί μονοί. 223

Β'.

ΜΟΝΗ ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 

(Γυναικεία παρά τήν Πορταριάν)

Ό Νικόλαος Μαλιασηνός καί ή σύζυγος αυτού "Αννα Κομνηνή Δού- 
καινα ή Μαλιασηνή άνήγειραν τήν γυναικείαν μονήν τής Νέας Πέτρας επ' 

δνόματι τού 'Αγ. Ίωάννου τού Προδρόμου, τάξαντες αυτήν υπό τήν πα
τριαρχικήν προστασίαν, τιμηθεϊσαν δέ διά τού πατριαρχικού καί σταυρο
πηγιακού αξιώματος καί προνομίου. Έκειτο δ’ ή μονή έν τφ θέματι Δρυα- 
νοβαίιης καί έκέκτητο αμπελώνας, χωράφια, γην ορεινήν καί πεδινήν νο- 
μαδιαίαν καί έν αυτή ύπήρχον προοκαθήμενοι καί Βλάχοι τινές, γεωργοί 

άναμφιβόλως.

'Ως έκ τών εγγράφων τών άναφερομένων είς τήν μονήν Νέας Πέτρας 
εξάγεται, ή μονή αυτή ίδρύθη τφ 1272 έκ βάθρων υπό τών όμοζύγων 
δυναστών Δημητριάδος Νικολάου καί ’Άννης Μαλιασηνών. At δέ μοναί 
Πορταραίας, επ’ δνόματι τής Παναγίας, καί 'Αγ. Νικολάου τον Παλιρρο- 

πάτου ήσαν προγενέστεροι αύιής, αδήλου δντος τού χρόνου τής ίδρύσεως 
αυτών. ’Επίσης αί μικραί μοναί 'Αγ. ’Αποστόλων τον Μεγαλογένονς καί 
'Αγ. Νικολάου τού Ξνλοπα ήσαν πολύ αρχαιότεροι τής Μονής Νέας Πέ
τρας, αλλά τφ 1272 ήσαν έγκαταλελειμμέναι καί ετοιμόρροποι, ως θά ’ίδω
μεν έν τοϊς εφεξής έγγράφυις.

Από τού 1274 φαίνεται δτι ό Νικόλαος Μαλιασηνός ήσπάσθη τον 
μοναχικόν βίον μετονομασθείς Ίωάοαφ, ώς θά ΐόωμεν έν έγγράφφ έπί 
τφ μονυδρίφ τών Άγ. ’Αποστόλων τοΰ Μεγαλογένους, γραφέντι τφ 1275, 
έν φ άνσφέρεται οΰτος ύπό τό μοναχικόν δνομα Ίωάσαφ. Δεν είναι δ’ 
αληθές τό ύπό τοΰ Νικολάου Γεωργιάδον (Θεσσαλία 1880 σ. 136) άναφερό- 
μενον δτι «οίτος άπεούρθη είς τήν ύπ’ αυτού ίδρυθεΐσαν μονήν Νέας 

Πέτρας, έν ή καί έιελεύτησεν ώς μοναχός ύπό τό δνομα Ιωσάφαθ», διότι 

ή μονή Νέας Πέτρας, ή το γυναικεία, ούτος δέ θ’ άπεσύρθη είς τήν μο
νήν Μακρινιτίσσης, έν ή καί έτελεύτησεν.
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Ό κ. Άπ. Σ. Άρβανιτόπουλος, έφορος αρχαιοτήτων Θεσσαλίας, 
εΰρεν έν τφ εν Μακρινίτση ναφ τοΰ 'Αγ. ’Αθανασίου έπιτύμβιον πλάκα 
μετά πλουσίου διακόσμου καί επιγραφής έμμετρου επιτύμβιου μνημονευ- 
ουσης τοΰ ονόματος Νείλον Μαλ.ιαοηνοϋ. Ο Νείλος οΰτος, καθ ’ ήμά:, είναι 
αυτός ό Νικόλαος Μαλιασηνός, όστις, γενόμενος μοναχός, μετωνομάσθη 
Ίωάααφ, κατά τά έγγραφα. Κατά δε τά κρατούντα παρά τοίς μοναχοϊς 
έθιμα, προαχθείς, φαίνεται, είς μεγαλόσχημον, μετήλλαξε καί τό μοναχι
κόν ό'νομα Ίωάσαφ, μετονομασθείς ήδη Νείλος. Παρόμοιόν τι γνωρίζο- 
μεν εκ τοΰ βίου τοΰ 'Αγ. ’Αθανασίου τοΰ ίδρυτοΰ τής έν Μετεώροις μο
νής τής Μεταμορφώσεως κατά τάς άρχάς περίπου τοΰ ΙΑ' αίώνος. Οΰτος, 
καταγόμενος έξ Ύπατης, λαϊκός ών, έφερε τό δνομα ’Ανδρόνικος- μεταβάς 
δ’ είς "Αγιον ’Όρος καί γενόμενος μονσχός μετωνομάσθη Αντώνιος- είτα 
δε προαχθείς είς μεγαλόσχημον μετωνομάσθη ’Αθανάσιος. Πιθανώς πα
ρόμοιόν τι θά συμβαίνη καί έπί τοΰ προκειμένου.

Ή δέ σύζυγος αδτοΰ "Αννα άσπασθεΐσα τό μοναχικόν βίον καί με- 
τονομάσθεΐσα Άνθονοα θά άπεσυρθη είς την υπό τοΰ συζύγου αυτής καί 
αυτής τής ιδίας ίδρυθεΐσαν γυναικείαν μονήν τοΰ Προδρόμου «Νέας Πέ
τρας», ένθα καί έτελεύτησεν ώς μαναχή. Ταύτης ή έπιτύμβιος πλαζ μετ’ 
έπιγραφής άπόκειται νΰν έν τφ ναφ τής Παναγίας έπί τοΰ λόφου Επι

σκοπής έν "Ανω Βόλω έντετοιχισμένη έγκαρσίως έν τή προσκομιδή τοΰ 
ίεροΰ. Αΰτη φέρει πλούσιον γλυπτικόν διάκοσμον έν έπιπεδογλύφφ, άνω 
σειράν κουφικών κοσμημάτων, κάτω δέ υπό άψίθωμα διπλοΰν σταυρόν 
μετά διακοσμήσεων, έν τφ μέσω δέ έν κύκλφ συνδεδεμένω μεθ’ ετέρου 
διά κόμβου δύο ταώς άντινώτους ραμφίζοντας άνθύλλιον καί πτηνόν τι 
άποκεκρυμμένον κατά τό ήμισυ υπό τοΰ τοίχου- άνω δέ έπιγραφήν : * 2)

Αννης] τής Άγγελίνας Δονκενας τής Μάλ[ιαο]ινής, τής διά τον 

θείου καί αγγελικού οχήματος μετο[νομασ9είοης ’Ανθούπης].

ΓΙροβαίνομεν ήδη είς λεπτομερεστέραν άνάλυσιν των έγγράφαιν τών 
άναγομένων είς την μονήν τοΰ Προδρόμου Νέας Πέτρας.

Τφ 1271 ό πατριάρχης ’Ιωσήφ έξέδωκε τφ Νικολάφ Μαλιασηνφ σι- 
γιλλιώδες γράμμα διά τήν έν Πορταριά μονήν τοΰ Προδρόμου, τής Νέας Πέ
τρας. Τφ δέ 1272 μηνί Ίουλίφ ό αυτός πατριάρχης έξέδωκεν υπόμνημα 
προ τον Νικόλαον Μαλιασηνόν καί τήν σύζυγον αΰτοΰ "Ανναν (Δούκαι- 
ναν Κομνηνήν Παλαιολογίναν τήν Μαλιασηνήν) περί τής γυναικείας μο

■) ΚπιΘι τά ύπό A. Σ. ‘Αρβαντινοπονλον σημειωΟένχα έν χοϊς πρακτικοί? Άρχ 
Έεαιρ· 1910, σ. 205—207 μει’ είκόνος χής επιγραφής.

2) Όρα όσα έγραψεν ό Ν. I. Γιαννόπονλος έν Bulletin de Corresp. Hellen. χόμ 
XLIV. 1920, σ. 195—196, εΐκ. 8.—Millet, αυτόθι 211—215.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:19:27 EEST - 3.236.241.27



νής τοϋ Προδρόμου Νέας Πέτρας, προσεπικυρών τα κτήματα, τα προνό
μια καί τα δίκαια αυτής, ατινα έν αύτφ περιγράφονται, δντα οκτώ, καί 
περί ών εν οίκείφ τόπψ μνεία γενήσεται. Έκ δέ τοϋ υπομνήματος τού
του καί τοϋ εγγράφου τοϋ Άρχοντίτζη δηλοΰται, δτι ή μονή Νέας Πέ
τρας έκτίσθη έπ'ι τής στάσεως τοϋ Αρχοντίτζη, καί δτι «τό μοναστηρόπον- 

λον τής Πορταρέας έπιλεγόμενον επ όνόματι τής Παναγίας» ήτο πλησίον 
και κατωτέρω τοϋ γυναικείου μοναστηριού τοϋ Πριδρόμου. Επίσης ό 
πατριάρχης έπικυρών τά έγγραφα τής υπό τής μονής αγοράς διαφόρων 
κτημάτων, περ'ι ών ό λόγος καιωτέρω, προσεπικυροΐ καί τό καταθετικόν 
έγγραφον των Δρυανουβαινιτών. Ταΰτα πάντα ήσαν κεκυρωμένο καί υπό 
τοϋ επισκόπου Δημητριάδος καί Άλμυροϋ.

Τφ αύτφ έτει 1272, μηνί Σεπτεμβρίφ, εξεδόθη τό πρατήριον έγγρα
φον (πωλητήριον) τής Ζωής Μελαγχροινής, θυγατρός Στεφάνου Συροποϋ- 
λου. Ή γονική στάσις αυτής περιείχε πέντε έν δλφ διάφορα κτήματα έν 
διαφόροις ίίέσεσι. Μία τούτων όνόμαα «Παλάτια* είναι αξιοσημείωτος, 
περί τούτης δέ εκτενέστερου θά εΐπωμεν έν τφ περί των μετοχίων κεφα- 

λαίφ. Τό έγγραφον τοϋτο, ως καί τά κατωτέρω μνημονευθησόμενα, συν- 
έταξεν ό έπίσκοπος Δημητριάδος καί Άλμυροϋ Μιχαήλ ό Πανάρετος, «διά 

τό μή είναι ταβουλάριον έν τή χώρα τής Δημητριάδος».

Τφ δέ 1272, μηνί Μαΐφ, έξεδόθησαν υπό τοϋ αύτοϋ έπισκόπου Δη
μητριάδος καί ’Αλμυρού τά πρατήρια τών αδελφών Ίωάννου καί Κων
σταντίνου Κατζιδώνη, δι’ ών όμολογοΰσιν οΰτοι δτι έπώλησαν άμπέ- 
πέλους έν Βελεστίνφ τοΐς Νικολάφ καί Άννη Μαλιασηνοΐς διά τήν ύπ’ 
αυτών άνεγερθησομένην γυναικείαν μονήν τοϋ Προδρόιιον τής Νέας Πέ

τρας, αντί «μιας όλοκοτιναρέας άλμυριωτικής παρά τρίτον, ήτοι επτά νομί

σματα νπέρπυρα χρυσά παρά τρίτον». Έκ τής περικοπής ταύτης μανθάνο- 
μεν δτι ή όλοκοτιναρέα άλμνριωτική έτιμάτο επτά χρυσά νομίσματα (ύπέρ- 
πυρα), έξ αυτής δέ καί τής τρεχούσης τότε έν Άλμυρφ αξίας τοϋ νομί
σματος έκανονίζετο ή έμπορική καί χρηματιστική αγορά έν Θεσσαλία. 
Άξιον δ’ έπίσης περιεργείας είναι δτι προέβησαν οΰτοι εις τήν πώλησιν 
τών αμπέλων αυτών έν Βελεστίνφ, διότι, λέγουσι, ακαί ημείς κοιτά τον 

βίον στενάχωρουμενοι έκ τής τό παν οννεχούσης καιρικής τών πραγμάτων 

ανωμαλίας και πολυχρονίου σιτοδείας». Ητοι δύο ήσαν αί αίτιοι' πρώτον 
μεν ή καιρική τών πραγμάτων ανωμαλία, δήλα δή εμφύλιοι πόλεμοι με
ταξύ τών δεσποτών τής Ηπείρου καί Νέων Πατρών καί τοϋ αύτοκράτο- 
ρος τοϋ Βυζαντίου, δεύτερον δέ ή παρατεταμένη έν Θεσσαλίφ (πολυχρό

νιος) σιτοδεία. Καί έξακολουθεΐ ό Κωνσταντίνος Κατζιδώνης αφηγούμε
νος καί διεκτραγφδών έν τφ ίστορικωτάτφ αύτοϋ έγγράφφ τήν κρατοϋσαν 1

I
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τότε εν Θεσσαλία κτ ταστοσιν: «'Επειδή από τών καθημερινών εφόδων τών 

Απερχόμενων τη χωρά ημών του ΒεΙεοτίνον εις παντελή άπορίαν κατηντή- 

σαμεν γυμνηιενοντες, ώς και αυτής οχεδόν τής αναγκαίας τροφής υστερεί- 

σθαι», διά τοΰτο προέβημεν εις τήν πώλησιν τών αμπέλων τιμών καί διά 
τοΰ τιμήματος αυτών θά άγοράοωμεν «βουν άροτήρα-> ϊνα εργασθώμεν 
τήν «βότειραν γήν*.

Τφ 1272, μηνί Σεπτεμβρίφ, έξεδόθη υπό τοΰ Δημητριάδος και 'Αλ
μυρού επισκόπου Μιχαήλ τοΰ Παναρέτου τό πρατήριου τοΰ Μιχαήλ Άρ- 
χοντίιζη καί τής συζύγου αΰτοΰ Μαρίας, δι’ ου έπώλησαν ουτοι τώ Νι 
κολάφ Μσλιαση'φ καί τή συζύγφ αΰτοΰ Άντη καί δι’ αυτών προς τήν 
άνεγερθησομένην μονήν τοΰ Προδρόμου Νέος Πέτρας τό κτήμ’ αυτών, 
έπιλεγόμενον «στάσις τοΰ 'Αρχοντίτζη», δπερ ήτο τοπίον «φιλήσνχον καί 

πάντη άναχωρητικόν», κείμενον δέ έν τώ θέματι Δρυανονβαίνης, αντί ύπερ- 
πύροίν χρυσών δώδεκα, άτινα έλαβον ενώπιον τοΰ επισκόπου. Έπϊ τής 
στάσεως δέ ταύτης τοΰ ’Αρχοντίτζη ίδρΰθη ή μονή Προδρόμου Νέας Πέ- 
τρας.

Μηνί Σεπτεμβρίψ τοΰ 1273ο επίσκοπος Δημητριάδος Μιχαήλ ό Παν
άρετος έξέδωκεν έκδοτήριον γράμμα επί τή μονή τής Πορταραίας, οΰση 
μετοχίφ τής μονής Νέας Πέτρας. Ό επίσκοπος Μιχαήλ ό Πανάρετος ανα
φέρει ότι, επειδή δ πατήρ τοΰ Νικολάου Μαλιασηνοΰ Κομνηνός Κων
σταντίνος ό Μαλιασηνός, γενόμενος είτα μοναχός καί μετονομασθεϊς Κων- 
στάντιος, ιδία δαπάνη εφύτευσεν αμπελώνα καί άνήγειρε καί κελλία, διά 
τοΰτο δηλοϊ δει ή μονή αυτή τής Θεοτόκου, έπιλεγομένη τής Πορταραίας, 
ΰποκειμένη τή επισκοπή Δημητριάδος, ανήκει ώς μετόχιον τή γυναικεία 
μονή τοΰ Προδρόμου τής Νέας Πέτρας. Επομένως οι κατά καιρούς επί
σκοποι Δημητριάδος ώφειλον νά μνημονεύονται διηνεκώς έν τή μονή 
Πορταραίας καί νά μη λαμβάνωσιν έτησίως παρ’ αυτής οΰδέν πλέον τών 
τριών λιτρών κηροΰ καθαροΰ, διότι ειχον δώσει υπέρ τής μονής Πορτα
ραίας οί ομόζυγοι ίδρυταί τής μονής Νέας Πέτρας Νικόλαος καί "Αννα 
Μαλιασηνοί εις τήν επισκοπήν Δημητριάδος ώς άντισήκαψα τον αμπελώνα 
τοΰ Άμμολοχέως καί τά χωράφια τών Άγ. Θεοδώρων. Ώφειλον δ’ έξ άλ

λον οί Νικόλαος καί ’Άννα Μαλιασηνοί νά μή έπιτρέψωσι τή μονή τοΰ 
Προδρόμου Νέας Πέτρας νά. μεταποίηση τήν μονήν Πορταραίας εις πα
τριαρχικήν, ή ν’ άνεγείρη έ'τερόν τινα ναόν έν τή περιφερείς τής μονής 
Πορταραίας ώς σταυροπηγιακόν κτίσμα. Έν έναντίς δέ περιπτώσει ή έπι- 

σκοπή Δημητριάδος είχε δικαίαιμα ν’ άποβάλη τής έπικυριαρχίας έπί τής 
μονής Πορταραίας τήν μονήν Προδρόμου Νέας Πέτρας.

Τφ αΰτφ έτει (1273), μηνί Οκτωβρίφ, ό αυτός επίσκοπος Δημητριά-
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και 'Αλμυρού παρέδωχε τή μονή τού Προδρόμου Νέας Πέτρας τήν Ιχ 
βάθρων υπό των όμοζυγων Νικολάου καί Άννης Μαλιασηνών άνεγερθεΐ- 
σαν και έν τφ θέματι Δρυανουβαίνης διακειμένην μονήν 'Αγ. Νικολάου 

τον Παλιρροπάτον ώς μετόχιον αυτής μετά πάντων ιών αρχαίων δικαίων 
και προνομίων αυτής, ήτοι αμπελώνων, χωραφίων, γής ορεινής, πεδινής, νο- 
μαδιαίας, και πάντων των άρχικώς διαφερόντων αυτή δικαίων άνεν τών 
προσκαθημένων έν τώ τόπφ τής μονής Παλιρροπάτου, όνόματι *Ξηρο- 

τσερβούλη» καί Ιτέρων τεσσάρων προσκαθημένων, τού «Μιχαήλ, τον Νι- 

καέως, τον Γρηγορών και τον Άμαρα, γεωργών», ους έκράτησεν ό επίσκο
πος υπέρ εαυτού, μέχρι τελευτής- μετά δέ τήν τελευτήν αυτού και ουτοι 
θέλουσι κατέχεσθαι υπό τής μονής Νέας Πέτρας ώς προσκαθήμενοι τή 
μονή Παλιρροπάτου. Επαναλαμβάνονται δ’ έν τέλει αί αΰταί απαγορευ
τικοί διατάξεις τού έπισκόπου, ώς έν τή μονή Πορταραίας.

Επίσης ό αυτός έπίσκοπος Δημητριάδος δωρεΐται τή έν τφ θέματι 
Δρυανουβαίνης κειμένη μονή τού Προδρόμου Νέας Πέτρας «από των δλων 

μνλοτοπίων, ών κέκτηται και δεσπόζει και νέμεται έξ άμνημονεντων η δη 

χρόνων ή κατ’ εμέ άγιωτάτη επισκοπή Δημητριάδος εν τφ Θέματι τοΰ Βελε- 

στίνου διακειμένων μνλοτοπίων εν, οίον άρεοΟη και ίκλέξηται ό διαληψθεις 

παν ενγ εν έσχατος Κομνηνός κυρ Ιωάσαφ δ Μαλιασηνός, ό κτήτωρ τής μονής 

τον τιμών Προδρόμου», ϊνα άνεγείρη οικεία δαπάνη μυλικόν έργαστήριον 
τής μονής.

Τφ 1273 καί 1274 ό πατριάρχης ’Ιωσήφ έξέδωκε τφ Νικολάφι)Μα- 
λιασηνφ τέσσαρα υπομνήματα υπέρ τής μονής τού Προδρόμου, ών τά 
μέν τρία τφ 1273, τό δέ τέταρτον τώ 1274.

Τφ 1275 ο έπίσκοπος Δημητριάδος Μιχαήλ ό Πανάρετος έξέδωκεν 
υπέρ τής μονής Νέας Πέτρας καί έπ’ όνόματι Ιωάσαφ τοΰ Μαλιασηνοΰ 
(Νικολάου δήλα δή), δν ονομάζει πανοσιώτατον, τονθ’ δπερ δηλοΐ ότι 
ήν ιερομόναχος, έκδοτήριον έγγραφον, δι’ οΰ δηλοΐ δτι: «τά ποτέ προ 

πολλών χρόνων εις μοννδρια χρηματίααντα και αυτά έν τώ θέματι Δρυα- 

νονβαίνης διακείμενα, ών τό μέν εν επιλεγόμενοι’ τών 'Αγίων ’Αποστόλων 

τον Μεγαλογένους, ακατοίκητου και ήφανισμένον, μήτε ευκτήριοι· ναόν έ'χον 

μήτε κάθιαιν, αλλά προ πολλών χρόνων καταπεπτωκύς' τό δ’ έτερον τοΰ 

'Αγίου Νικολάου τον Ξνλοπά, ως εστιν Ιδιοπεριόριστον, έχον ναόν μεν υπό 

βόλον έτοιμόπτωτον και κελλία δύο και αυτά έτοιμόπτωτα έξ άμελείας γεγο

νότα», παρέχει ϊνα κατέχη ταΰτα ώς μετόχια ή μονή τοΰ Προδρόμου τής 
Νέας Πέτρας μετά πάντων τών δικαίων καί προνομίων αυτών, ήτοι άμ-

*) Ό Νικόλαος Μαλιασηνός μετά τό έτος 1274 ήσπάσθη τύν μοναχικόν βίον, μετε- 
νομασθείς Ίωάααφ, διότι βλέπομεν έν τοίς έγγράφοις ουτω μνημονευόμενον αύτόν.
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πελώιων, χωραφίων, γης ορεινής καί πεδινής, νομαδιαίας καί τών πτω
χών, ιών άνηκόν ων τή μονή Μεγαλογένους, δήλα δή παίδων καί συγγε
νών τοϋ Εύνόστου, έπίσης μυλοτοπίου, ανήκοντας τή μονή 'Αγίου Νικο
λάου τοΰ αυλοπα, καί παντοίων δπωροφόρων δέ' δρων εντός καί εκτός. 
’Ώφειλε δέ λόγφ υποταγής τών μετοχίων τούτων τή επισκοπή ή μονή 
Προδρόμου Νέας Πέτρας νά χορηγή έτησίως λίτρας δέκα κηρού, υπό τόν 
δρον όπως δ ναός τοΰ 'Αγ. Νικολάου άνοικοδομηθή καί έπισκευασθή 
μετά τών κελλίων υπό τής μονής, διαμένη δέ διαρκώς ιερομόναχος εν αΰτφ 
εφημερευων καί έχη εν αΰτφ δ κατά καιρούς επίσκοπος τής Δημητριάδος 
τήν προσήκουσαν αναφοράν καί μή έχη τό δικαίωμα ή μονή Προδρό
μου ν’ άνεγείρη έ'τερον εΰκτήριον οίκον εν τή περιφερεία τών μετοχίων 
τούτων πατριαρχικόν, ή ποίηση ταΰτα πατριαρχικά.

Τά μονΰδρια τών Αγίων ’Αποστόλων τοΰ Μεγαλογένους καί τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου τον Ξυλοπά, ώς καταφαίνεται έκ τοΰ ανωτέρω έγγραφου, προ- 
ϋπήρχον πολΰ πρότερον τής μονής Νέας Πέτρας, ώς ένοριακά, άνήκοντα 
τή επισκοπή Δημητριάδος, έξ άμελείας δέ είχον έγκαταλειφθή καί έρη- 
μωθή καταστάντα ετοιμόρροπα· δωροΰμενος δέ ταΰτα ό επίσκοπος εις με
τόχια τή μονή Προδρόμου Νέας Πέτρας ήξίωσε παρ’ αυτής τήν άμεσον 
επισκευήν τοΰ ναού καί τών κελλίων τοΰ μονυδρίου Άγ. Νικολάου τοΰ 
Ξυλοπά. Ποΰ έκειτο τούτο άγνοοΰμεν. Ή δέ μονή τών 'Αγίων ’Απο
στόλων τοΰ Μεγαλογένους έκειτο, κατά Ζωσιμφν Έσφιγμενίτην, έν Κατη- 
χωρίφ, ου ό ένοριακός ναός τιμώμενος έπ’ δνόματι τών 'Αγίων Άποστό- 
λαιν σφζεται επισκευασθεις κατά τόν ΙΘ’. αιώνα. Έν τούτοις όμως σφ- 
ϊεται έκεϊ που μονή της Θεοτόκον τοΰ Μεγαλογένους. Ημείς νομίζομεν 
δτι αυτή είναι ή μονή τών 'Αγ. ’Αποστόλων τοΰ Μεγαλογένους άλλάξασα 

ό'νομα άγιου, ώς συνήθως συμβαίνει πολαχοΰ. J)
Τφ 1288, μηνί Σεπτεμβρίφ, έξεδόθη τό καταθετικόν γράμμα τών Αρν- 

ανονβαινιτών πρός τούς κτίτορας τής μονής Προδρόμου τής Νέας Πέτρας, 
δι’ ου άναφέρουσιν δτι επειδή ή στάοις τοΰ Μιχαήλ 'Αργοντίτζη ΰπέκειτο 
εϊς ετήσιον τέλος νομίσματα ΰπέρπυρα δύο καί κουκκία δκτώ, άφίνουσι 

ταΰτα υπέρ τής μονής.
Περί δέ τό αυτό έτος έξεδόθη γράμμα κρίοεως (άπόφασις) υπό τοΰ 

Ραούλ Πιγκέρνη δι’ έν τοπίον δνόματι Βραστόν, δπερ κατεΐχεν ή μονή 
Νέας Πέτρας διά χρυσοβοΰλλου. Κατ' αυτό οί μοναχοί τής μονής κατη-

■) Ούτως έν τή μονή Ξενίας, ή μέν "Ανω Μονή τιμωμένη έπ’ όνο μάτι τής Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου καί επιλεγόμενη πριν Κιααιώτιαα, έκ τής είκόνος μετωνομάσθη, 
Ξένιά. Τό δέ μετόχων αυτής 'Αγ. Νικολάου ’Ράχοβο, έν φ νΰν κατοικοϋσιν, έκλήθη 
Παναγία Ξένιά.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:19:27 EEST - 3.236.241.27



γόρουν τοΰ Πρωτονωβελλιοίμου Μαρμαρά ενώπιον τοϋ Ραούλ Πιγκέρνη, 
παρόντος και τοϋ κατηγορουμένου, λέγοντες ταΰτα: «"Οτι ή μονή αϊτών 

έκέκτητο διά χρνσοβονλλου μετά καί άλλων κτημάτων και τοπίον «ό Βρα

στός»· εχει δε διά *προνοίας» και δ Μαρμαράς χωρίον τό Τρίνοβον Ιδιο- 

περιόριστον ΰν περί τον Βραστόν, καί άδίκως επειράθη μετά τον Τρινόβον 

νά καταλάβη και τον Βραστόν, ώς καί την άνήκονααν εις την μονήν νομα- 

διαίαν γην ουτος άφήρησεν*.

Έρωτηθεϊς δε παρ’ αυτών (τών μοναχών) διατ'ι οΰτω πράττει, «πε- 
κρίθη δτι έχει διά Βασιλικού δρισμοΰ τό Τρίνοβον και επειδή ό Βρασιός 
είναι υπό την περιοχήν τοΰ Τρινόβου, δύναται νά καταλάβη αυτόν. Ύπό 
τοϋ Ραούλ Πιγκέρνη 1) άπενεμήθη τό δίκαιον τή μονή, προσεπικυρωθέντος 

τοϋ Βραστοΰ επ’ δνόματι αυτής.

Θέσις «Παλάτια»

Μεταξύ τών αγροτικών κτημάτων τής μονής Νέας Πέτρας, περί ών 
έν τφ επομένφ κεφαλαίφ, τρία «χωράφια» έκειντο εν τή θέσει «Παλάτ,α» 
(εν τή τοποθεσία τών Παλατίων»). Παλάτια δ’ εκαλούντο καί τόιε, ώς καί 
νΰν, τά επί τοΰ λόφου τής Γορίτσης κείμενα αρχαία ελληνικά ερείπια άκρο- 
πόλεως, τά όποια πάντες ήμέτεροί τε καί αλλοδαποί γεωγράφοι καί αρ
χαιολόγοι έθεάιρουν άπό τών χρόνων τοϋ Γρηγορίου Κωνσταντά μέχρις 
ημών ώς τά ερείπια τής Δημητριάδος.. ΕΙναΙ δέ τούτο τό σημεΐον τοϋ 

εγγράφου νέα άπόδειξις δτι ή Λημητριάς δεν έκειτο επί τοϋ λόφου τής 
Γορίτσης, διότι, αν έκειτο επί τοΰ λόφου τούτου, προφανώς δεν θ’ άνεφέ- 
ρετο έν τοΐς έγγράφοις τούτοις ή θέσις «Παλάτια», καθ’δν χρόνον ήκμα- 
ζεν ή Δημητριάς.
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*) Ραούλ Κομνηνός ό Πιγκέρνης τφ 1276 — 1277 Οί Ραούλ—Ράλ—Ράλαι αναφαί
νονται άπό τοΰ έτους 1080. Πρ6λ ιστορικήν μονογραφίαν Ραούλ—Ράλ—Ράλαι ύπό 
’ Αντωνίου■ Χατζή Ό κ. Χατζής σελ. 24, γράφει περί τοΰ Ραούλ Πιγκέρνη. · Ούτος έν- 
τφ έγγράφφ, δπερ παραθέτομεν, ονομάζεται έξάδελφος τοΰ αύτοκράτορος (Μιχαήλ Η' 
τοΰ ΙΙαλαιολόγου (1259—1282) — κεφαλή (—άρχωνι τής Μεγάλης Βλ.αχίας—ούτως έλέ 
γετο ή Θεσσαλία τότε—καί πιγκέρνης. Μίτο βεβαίως λίαν πλούσιος, ώς τοΰτο εξάγε
ται έκ τής δωρεάς τής γής Πέτρας εις τήν Μονήν τής ’Οξείας Έπισκέψεως τής Μα- 
κρινιτίσης έπί τοΰ Πηλίου. Τής γης ταύτης τό ήμισυ έλαβε παρά τοΰ κτήτορος και 
δομήτορος (Κωνστατίνου) Ίωάσαφ ’Αγγέλου Κομνηνοΰ Δούκα Μαλιασσηνοΰ ανεψιού 
τοΰ βασιλέως ό ηγούμενος τής· μονής Πανυπεράγνου Κυπριανός».

ι) Ή άκρόπολις ώς παλάτια άναφέρεται ύπό τών νεωτέρων τοπογράφων Θεσσαλίας 
Γρηγορίου Κωνσταντα, Νικολάου Μάγνητος, Ίω. Λεονάρδον, ’ΑμπελΜΧιώτου, καί Νικολάου 
Ρηματσίδου έν τοΐς οίκείοις αυτών συγγράμμασιν (Νεωτ. Γεωγραφία ύπό τών Δημητρι- 
έων ί ο. Κωνσταντά καί Δανιήλ Μάγνητος έν Βιένιη 1791.—Ν. Μάγνητος, Τοπογραφία 
Θεσσαλίας, Άθήναι 1860 —I. Λεονάρδον, Νεωτάτη χωρογραφίατής Θεσσαλίας, έν Πέ- 
στη 1836.—Ν. Ρηματσίδου, Συνοπτική περιγραφή τής Θεσσαλίας, έν Σμύρνη 1874).
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Μετόχια καί κτήματα τής μονής 

Νέας Πέτρας (Προδρόμου)

1) Μονή Άγ. Νικολάου τον Παλιρροπάτου, μετόχιον κείμενον κάτωθι 
τής μονής Προδρόμου νέας Νέας Πέτρας καί προϋπάρχον αυτής. Σώζεται 
ακόμη έν Πορταρια ό ναός τοΰ Άγ. Νικολάου τελείως έκ βάθρων άν- 

εγερθείς τώ 1805 Ό ναός οΰτος μετά 
ιών κελλίων τής μοιής καί δλης τής πε- 
ριφερείσς οχεδόν τής πολίχνης Πορτα- 
ριάς είναι αρχαιότερος τοΰ ΙΓ' αϊώνος? 
δυνάμενος ίσως ν’ άναχθή ε!ς τον ΙΒ' 
αιώνα" διότι, ίδρυθείσης τής γυναικείας 
μονής τοΰ Προδρόμου τώ 1272, ή μονή 
τοΰ Άγ. Νικολάου ούσα πριν υπό τήν 
ενορίαν τής ’Επισκοπής Δημητριάδος έ- 
δόθη φς μετόχιον τή μονή Προδρόμου 

Νέας Πέτρας υπό τοΰ επισκόπου Μιχαήλ 3 Θωράκιον ·Αγ. Νικ. Παλιρροπάτου. 

τοΰ Παναρέτου τώ 1272, κρατήσαντος
δι’ εαυτό»' τέσσαρα: προσκαθημένους γεωργούς μέχρι τελετιτής αύτοΰ. Δεν 
είναι δέ αληθές τό υπό τοΰ Ζωσιμά Έσφιγμενίτου άναφερόμενον, δτι ή 

μονή τοΰ Άγ. Νικολάου τοΰ Παλιρροπάτου είναι κτίσμα τοΰ ΙΓ' αιώνος, 
αλλά πολύ άρχαιοτέρα αύτοΰ (Προμηθενς, έν Βόλφ, 1897, σελ. 131 —135).

2) Μονή τής Θεοτόκου τής Πορταραίας. Αυτή έ'κειτο έν ΙΙορταρια. 
Γράφεται δέ ποικιλοτρόπαις Πορταραίας, Πορταρέας κα’ι Πορταρίας. Έκλη- 
ροδότησε δέ τύ δνομ’ αυτής τή σημερινή πολίχνη Πορταρις, έξ ού έξάγε- 
ται δτι έκειτο αυτή έντός τοΰ χώρου τής ΙΊορταριάς. Ήτο άρχαιοτέρα 
τής γυναικείας μονής τοΰ Προδρόμου Νέας Πέτρας καί ύπήγετο είς τήν 
ένορίαν τής ’Επισκοπής Δημητριάδος. Οί κτίτορες τής μονής Νέας Πέ
τρας Νικόλαος και Άννα οί Μαλιασηνοί έδωκαν ώς αντισήκωμα τφ έπι- 
σκόπφ τον αμπελώνα τοΰ ’Αμμολοχέως καί τα χωράφια τών ‘Αγίων Θεο

δωρών. Σώζεται δέ άκόμη παρά τον ναόν τοΰ Άγ. Νικολάου έν Πορτα- 
ρις δ ναός τής Θεοτόκου έζωγραφημένος έσωθεν, περί ου έν τφ περί μνη 

μείων κεφαλαίφ.
3) Μονή 'Αγίων ’Αποστόλων τοΰ Μεγαλογένονς. Ή μονή αύτη, κατά 

τό έκδοτήριον τοΰ αύτοΰ έπισκόπου Δημητριάδος, έκειτο έν τώ θέματι 
Δρυανουβαίνης, καθ’ άπερ καί αί προηγούμενοι, καί έν τή περιφερείς 

Πορταρίας. *Ητο μοννδριον πολύ άρχαιότερον τής έν Ιτει 1272 ιδρυθεί-
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σης μονής Προδρόμου Νέας Πέτρας, διότι κατά τό αυτό έγγραφον προ 
πολλών χρόνων ή σαν Ακατοίκητα και ηφανωμένα καί ετοιμόπ τωτα αυτό τε 

και τό μονύδριον Άγ. Νικολάου τοΰ Ξνλοπά. Ό Ζωσιμας Έσφιγμενίτης 
παραδέχεται δτι τό μονυδριον τούτο έκειτο έν Κατηχωρίω, δπου σώζεται 
ό ένοριακός ναός τοΰ χωρίου έπ’ δνόματι των Άγ. Αποστόλων, άνεγερ

4. Άποψις τοΰ ναοΰ Παναγίας τής ΙΙορταρέας. 

θεις έκ βάθρων τω 1871. Έν αύτω σώζεται έντυπον Μηναΐον τοΰ έτους 

1684 μετά χρονογραφικής σημειώσεως. !) Τό δέ δνομα τοΰ Μεγαλογένονς 

διεσώθη έπ'ι μονυδρίου τής Παναγίας έν τή περιφερεία Κατηχωρίου κειμέ
νου, καλούμενου δέ νΰν «Παναγία τον Μεγαλογένη», μεταξύ Κατηχωρίου 
και Δράκειας. Ημείς νομίζομεν δτι είναι αυτό τό μονι'ιδριον τών Άγ. 
Αποστόλων τοΰ Μεγαλογένους, άλλάξαν 6' ομα αγίου, ώς ανωτέρω εΐπο- 
μεν, διασατθέντος όμως τοΰ ονόματος «Μεγαλογένη»· διότι, εάν τό μονύ- 
δριον έκειτο εντός τοΰ Κατηχωρίου, ώς λέγει ό Ζωσιμάς, δστις αγνοεί τήν 
«Παναγίαν τοΰ Μ γαλογένη», δεν ήδόνατο επί τοΰ μονυδρίου τούτου τής 
Παναγίας νά διασωθή τό όνομα «Μεγαλογένη».

4) Μονυδριον 'Αγ. Νικολάου τοΰ Ξνλοπά. Τούτο έκειτο πλησίον που 
τοΰ προηγουμένου μονυδρίου Μεγαλογένους. 5Ητο καί τούτο άρχαιότερον 
πολύ τής ιδρύσεως τής μονής Νέας Πέτρας, διά νά ει»αι τφ 1275 έτοι- 
μόπτωτον καί ακατοίκητο', κιίσμα καί τοΰτο, ώ; καί τά προηγούμενα, τοΰ

’) Ζωσ. ’Εσφιγμενιτον, Προμηθέας, Βόλος, 1897, σ· 136.
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1Β' ϊοως αΐώνος. Είχε ναόν μετά Βόλου έτοιμόπτωτον καί δυο κελλία έτοι- 
μόπτωτα, κατά τό έγγραφον τοΰ επισκόπου. ΈτάχίΙησαν οος μετόχια it μ - 
φότερα (τό δον και 4ον) τής μονής Νέας Πέτρας τώ 1275. Ώς κτηματι
κήν περιουσίαν ε’χε τοΰτο διάφορα καρποφόρα δένδρα εντός τοΰ περιβό- 5

5. Τό τέμπλον τοΰ ναοΰ Παναγίας τής Πορταρέας.

λου αυτού και έκτος καί τινας πτωχούς παΐδας τού Εύνόστου καί συγγε
νείς αυτών. Πού έκειτο άγνοούμεν.

5) Μνλοτόπιον εν εν Βελεοτίνω δοθέν ύπο τού επισκόπου Δημητριά- 
δος Μιχαήλ, ΐνα ανεγείρη έν αντφ ή μονή υδρόμυλον.

6) ’Άμπελος Ίαρτίνον, έξ αγοράς έν Βελεατίνω αξίας μιας όλοκοτινα- 
ρέας άλμυριαιτικής (ΰπόμν. πατριάρχ. Ιωσήφ Α'.).

7) Άμπελος Νικολάου Βάρδα έξ αγοράς έν Βελεστίνφ, αξίας μιάς όλο- 
κοτιναρέας άλμυριωτικής (αυτόθι).

8) Ή γονική ατάοις τής Ζωής Μελαχροινής θνγατρός Στεφάνου Σύρο- 

πονλον, «ής τό μέν πλέον εις προσένεξιν δέδοται χάριν άδελ.φάτου, τό δέ 
έλάχιστον καί εις πράσιν», κειμένη έν τω θέματι Δρυανουβαίνης μεθ’ ενός 
δένδρου συκαμινέας. 'Η στάσις αύτη περιείχε ένα αμπελώνα, β') τά έγ- 
γύς αυτού άμπελοχωράφια, γ’) τά περιβόλια καί έτερα τρία χωράφια, κεί-
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μένα εν ιή θέσει ιών Παλατίων *) 6') έτερον χαιράφιον κείμενον εν ifj θέσει 

τοΰ Πλατέος Λίθον ε') ειερα δυο αμπέλια μικρά εν ifj περιφερία Δρυανου- 
βαίνης. <7') δυο οικίας (Ύπόμν. παιριαρχ. ’Ιωσήφ A 

- Ή γονική σιάσις ιή; Ζωής Μελαγχροινής θυγαιρός Στεφάνου Σύρο· 
πουλου περιείχε κατά τό εν έτει 1272 εκδοθέν πρατήριον αυτής κτήματα 
έν ταΐς θέσεσι «Παλατίοις», «Πλατέος Λίθου», «Δρυανονβαίνης», «πλη
σίον τοΰ ίερέως έξάρχου Βασιλείου Βαρυβαστάκτου» καί τής «Κορομπαί- 
νης» καί «Σκαρπαγγέλου».

9) ”Αμπελοι των αδελφών Κατζιδώνη εν Βελεστίνω. Ή μία αξία μιας 
δλοκοτιναρέας· άλμυριωτικής παρά τρίτον ή δ’ Ιτέρα οκτώ ΰπερπύρων 
χρυσών (αυτόθι).

10) Ή οτάοις τον Άρχοντίτζη, έν ή έκτίσθΐ| ή μονή Νέας Πέτρας, 
αξίας ύπερπΰρων δώδεκα (αυτόθι).

11) ”Αμπελος τον 'Αγ. Γεωργίου τών Καναλίων εν τή περιοχή Βελεστί- 

νου, αξίας δυο όλοκοτιναρεών άλμυριωτικών (αυτόθι).
12) Τοτιίον Βραστός έν τώ χωρίφ Τρινόβω, κατεχομένφ υπό Μαρμαρά 

τοΰ πρωτονωβελλισίμου (Κρίσις Ραούλ Πιγκέρνη). Ποΰ έ'κειτο τό Τρίνοβον 
τοϋτο είναι άγνωστον. Έν τή έπαρχία Δράμας τής ’Ανατολικής Μακεδο
νίας ΒΔ. αυτής είς άπόστασιν μιας ώρας κεΐται εις τάς υπώρειας λοφο- 
σειράς τό χωρίον Τριάνοβον, οίκούμενον υπό βουλγαροφώνων Ελλήνων. 

Προφανώς άμφότερα είναι σλαυϊκής καταγωγής, ως έκ τής καταλήξεως 
— οβον δηλοΰται.

') “Ιδε ανωτέρω σελ. 229.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ Λ'.

’Λπό τοΰ ΙΒ'ήδη αίώνος μοναχοί, φυγάδες ίσως ιοΰ 'Αγίου “Ορους, καιέ- 
φευγον,λόγφ άοφαλείας, εϊς το Πήλιον, έπέχον θέσιν δευτέρου Άγίου’Όρους 
διά τί)ν βαθεΐαν είσχώρησιν αύτοΰ έν xfj θαλάσση. καί ΐδρυον έπίτώνκλι- 
τυων του μον(ίς η μονύδρια *) τά οποία ούν ιφ χρόνφ άπέβαινον εύπορα 
διά τε τήν φιλεργίαν τών μοναχών καί τό φύσει εύφορον έδαφος τοΰ Πη. 
λίου ως καί διά τό ανενόχλητοι’, ένεκα τοΰ αραιότατα κατοικοΰντος τότε 
επί τοΰ ό'ρους άστικοΰ πληθυσμού * 2).

Αρχομένου λοιπόν τοΰ ΙΓ' αίώνος, ό μοναστηριακός βίος ηκμαζεν έν 
Πηλίω, 3) οί δε. Μαλιασηνοί, συμφώνως τω πνεύματι τής έποχίμ, οΰδέν 
άλλο έπραξαν, ή ήκολούθησαν τόν ροΰν τών πραγμάτων καί ώς δυνάμε 
νοι νά διαθέσωσιν οικονομικά μέσα ά'φθονα ίδρυσαν τάς δύο μονός, Μα- 
κρινιτίσσης, άνδροραν καί Νέας Πέτρας, Προδρόμου, γυναικείαν, έν αίς 
περισυνέλεξαν έξ άλλων μονών καί μονυδρίων μοναχούς καί μοναχός, καί 
εΐς άς υπήγαγον προσαρτήσαντες ως μετόχια καί άλλα μονύδρια πτωχά 
ή έγκαταλελειμμένα έκ τών πέριξ τών δύο μονών, ώς τόν "Αγιον Όνού- 
φριον, τόν “Αγιον Νικόλαον Παλιρροπάτην, τήν Πορταρέαν, τό μονύδριον 

τών Άγ. ’Αποστόλων τοΰ Μεγαλογένους, τό μονύδριον τοΰ Άγ. Νικο

') Έπί τοΰ Πηλίου καί τών παρακειμένων νησίδων σώζονται έτι καί νυν πολλάι 
έν ένεργείρ ή έγκαταλέλειμμέναι μοναί. Ούτως έχομεν γνωσχάς εκ τών εγγράφων μο· 
νάς. 1) Μα ιρινίτισσαν καί μονήν Νέας Πέτρα:. 2) Πορταρέαν. 3) "Αγ. Νικόλαον Πα· 
λιροο.τάτην. 4) "Λγ. Όνούφριον. 5) Άγ. Αποστόλους Μεγαλογένους. 6) "Αγ. Νικό
λαον Ξυλοπά. 7) Μονήν Νέας Πέτρας Προδρόμου. 8) Μονήν Ρασούσης καρά Ζα
γοράν. 9) Έξ επιγραφής Άγιον Λαυρέντιον, ετι δέ 10) Άγ Γεώργιον (κωμόπολιν 
νιΊν). Μηλέας κλπ. Σώζονται δέ καί αί έξης: 11) “Αγιοι Τεσσαράκοντα (έν Άλατρ). 
12) Παναγία (Ιίαλαιά Τρίκκερη;. 13) Ζωοδόχος Πηγή (Πραοΰδα). 14) Μοναστήρι Κα- 
λογιάννη (δήμάς ’Αφετών). 15) Μονή Σουρβιάς. 16) “Αγ. Αθανάσιος (δήμος Μηλεών) 
17) Άγ. Νικόλαος (αυτόθι). 18) Παναγία Λαμπηδών δήμος Μορεσϊου). 19) Είσόδια 
Θεοτόκου. 20) Άγ. Νικόλαος. 21) Άγ. ’Ιωάννης (αυτόθι όλα). 22) Μονή Ταξιαρχών 
(δήμος Νηλείας). 23) Μονή Μεταμορφώσεως (αυτόθι). 24) Μονή Κοιμήσεως Θεοτό
κου καί 25) Μονή Άγ Νικολάου Μπάου δήμος Σπαλαύθρων)

2) Μέχρι τής ίδρύσεως τών μονών Μακρινιτίσσης καί Νέας Πέτρας (Προδρόμου) 
κατά τόν ΙΓ αιώνα δέν έχομεν γνωστός έν Πηλιφ άλλας κώμας ή χωρία, πλήν τής 
Άνω καί Κάτω Δρυανουδαίνης; εγγύτατα τής μονής κειμένης, ίσως κατά τήν Πόρτα 
ριάν καί τό Κατηχώρι (— Κατοιχώρι), τής Ζαγοράς, τών Λεχωνίων (“Ανω καί Κάτω) 
καί τής Lade, ίσως Λαύκου. Έσφζοντο δέ τότε καιοικούμε'α 6 τε Γόλος, τό κάστρον 
τών Παλαιών Παγασών, καί ή Δημητριάς, έ'δρα τής έπισκοιτής καί τών Μαλιασηνών 
ή Μελισσηνών, κλάδου τής έν Μεσσηνίρ ομωνύμου οικογένειας καί συγγενευόντων έξ 
έπιγαμβρίας μέ τήν αύτοκρατορικήν έν Κωνσταντινουπόλει οικογένειαν τών Κομνηνών·

3) Τό αυτό συνέβη καί έν Μετεώροις.
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λάου τοΰ Ξυλοπδ, το παρά την Ζαγοράν μονΰδριον ή Ρασουσα (Ρασοβα 
νϋν) καί άλλα, ΐνα εις τά επί τοΰ Πηλίου μόνον περιορισθώμεν J).

Μετά πάροδον 250 ετών από τής ίδρΰσεως αυτής ή μονή Μακρινι- 
τίσσης έξηφανίσθη, ασφαλώς επί τουρκοκρατίας. Ποτέ οριστικώς εξέλιπε, 
δεν γνωρίζομεν. Ούδ’ είναι δυνατόν νά γνωσθή. Κατα τάς αρχας τοΰ ΙΕ 
αίώνος ή Θεσσαλία είχε σχεδόν καταληφθή υπό των Τούρκων. Εκτοτε 
πολλοί “Ελληνες εκ των άλλων μερών τής Θεσσαλλίας καί Ιδίως τώ>ν επί 
τής δυτικής ακτής τοΰ Παγασιτικοΰ-κόλπου κειμένων δυο Μεσαιωνικών 
'Αλμυρών, πόλεων εμπορικωτάτων, <δν μέμνηνται τά έγγραφα, καί εξ Εύ
βοιας έξεπατρίσθησαν φευγοντες τήν τουρκικήν δουλείαν καί κατέφυγον 
είς τό Πήλιον, δπερ από δευτέρου'Αγίου’Όρους μετέβαλον εις όρος κα- 
τεσπαρμένον υπό ωραίων κωμοπόλεων, πυκνώς οίκουμένων.

ΤΗτο εΰχερεστάτη ή μετανάστευσις αΰτη εκ τών δυο 'Αλμυρών είς 
τό Πήλιον διά πλοίων ή καί διά ξηράς. Οί ίξ 'Αλμυρών φυγάδες προ
στασίας θά έτΰγχανον υπό τών επισκόπων Δημητριάδος, είς οΰς πνευμα- 

τικώς ΰπήγοντο καί οί δυο ’Αλμυροί μετά τής επαρχίας 'Αλμυρού. 'II 
συρροή τών πληθυσμών εις τό Πήλιον έγίνετο άεννάως διαρκουσης τής 
τουρκοκρατίας μέχρι τού 1821, ως είναι ήμΐν γνωστόν έξ έγγραφων.2) 
Φυσικω τώ λόγιο οί δμιλοι τών μεταναστών είς τό Πήλιον θά κατέφευ- 
γον είς μονάς καί τά μονΰδρια πρός στέγασιν καί ένοίκησιν. Συν τφ 
χρόνφ δ’ εν ταϊς μοναίς άνεπτΰχθησαν αστικοί συνοικισμοί, ο'ίτινες άπερ- 
ροφησαν μέν τας μονάς, παρέλαβον δε τά ονόματα αυτών. Ούτως έ’χομεν 
Μακρινίτσαν, Πορταριάν, "Αγιον Όνοΰφριον, “Αγιον Λαυρέντιον, “Αγιον 
Γεώργιον, Μηλέας κλπ.

Τοΰτο βέβαιοί καί δ βιογράφος τοΰ 'Οσίου Γερασίμου τοΰ εκ Μα- 
κρινίτσης, άκμάσαντος κατά τάς άρχος τοΰ ΙΖ' αίώνος καί ίδρυτοΰ τής 
μονής Φλαμμουρίου όπισθεν τής Μακρινίτσης, λέγων επί λέξει τάδε:
«............. ή οποία Δημητριάς είναι δ νΰν λεγόμενος Βώλος κατά τινας,
καί επειδή έκτίσθη από τον Βασιλέα Δημήτριον ώνομάσθη Δημητριάς. 
Είναι δε προκαθεζομένη επισκοπή τής Μητροπόλεως Λαρίσσης καί έχει 

χωρία πολυάνθρωπά τε καί χριστιανικώτατα. “Ανωθεν αυτής τής Δημη
τριάδος κεΐται χωρίον, ή καλλιώτερον νά είπώ πόλις επί ορούς κειμένη 
Μακρινίτζα τοΰνομα. Έλαβε τήν δνομασίαν από τοιαΰτην αίτίαν. Προ

') Επίσης ό "Αγιος Λαυρέντιος, ό "Αγιος Γεώργιος, αί Μηλέαι κλπ άναμφιβόλως 
ήσαν μοναί, Εις τούτος προσθετέοι αί έν ταϊς περιφερείαις των καί αλλαχού μικρό
τεροι σφζόμεναι ετι καί νϋν.

aj Πολλοί των αποικων διετηρουν ως επώνυμα τά εθνικά τών τόπων τής καταγω
γής αυτών
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τοϋ νά κτισθή ή πόλις αυτή εϊς τό φηθέν όρος ήτο εκεί μοναστήριον καί 
ωνομάζετο τής Παναγίας τής Μακαριωτίσσης. "Οταν εκυριεύθη ό τόπος 
αυτός από τήν κραταιάν βασιλείαν τών Τούρκων από τάς πολλάς κατα
δρομής εχαλάσθη τό μοναστήριον και έμεινε μόνος ό ναός, ό όποιος καί 
μόνος μέχρι τοΰ νΰν διαμένει έπ’ δνόματι τής Παναγίας Θεοτόκου τιμώ
μενος και στερεός κατά πολλά. Έσυνάχθησαν και έκτισαν όοπήτια οί άν
θρωποι τριγύρω τής Έκκ/ησίας και κατ’ ολίγον ολίγον εσυγκροτήθη αρ
κετή πόλις πολυάνθρωπος τε καί φιλόχριστος καί ώνομάσθηκε «Μακαριώ- 
τισσα» πόλις έκ τής εκκλησίας τής Κυρίας Θεοτόκου λαβοΰσα ιήν ονομα

σίαν. Βαρβαρισθεΐσα δέ ή λέξις αντί Μακαριώτισσα Μακρινίτζα έκλήθη» ').
Έκ τών ανωτέρω παρατηροΰμεν ότι ό βιογράφος, θέλων νά εκχρι

στιανίσω τό όνομα Μακρινίτσα, άποδείκνυται ότι αγνοεί τό έκπαλαι αυ
τής όνομα· βεβαίως τά έγγραφα θά ήγνόει επίσης αγνοεί καί τό επί τοΰ 
λόφου τής Επισκοπής ναού άνάγλυφον τής Θεοτόκου, εν φ τό όνομα 
Μακρινίτισσα. Φαίνεται δέ εκ τών άνωΐέρω ότι ό ναός τής μονής εσφ 
ζειο κατά τον ΙΖ'. αίώνα, δτε συνετάχθη τό συναξάριον τοΰ όοίου Γερα
σίμου, διότι ό Ζωσιμάς Έοφιγμενίτης αναφέρει ότι ό ναός άνωκοδόμηται 
τφ 1767 επί τών αρχαίων θεμελίων 2).

Καί ό MeziSres εξετάσας εν Πηλίω τούς πρεσβυτέρους τών κατοί
κων έμαθεν ότι, κατ επιτόπιον παράδοσιν, όλα τά χωρία τοΰ Πηλίου 

ιδρύθησαν εν μεταγενεστέροις χρόνοις καί ή ηλικία αυτών δεν ανέρχεται 
πέραν τών τριακοσίων ετών διό καί ούδέν άρχαΐον λείψανον ή ελληνι

κόν ή βυζαντιακόν ανευρίσκεται έν αύτοΐς και τοΐς πέριξ. Λέγουσι δέ οί 
χωρικοί, προσθέτει ό Meziferes, ότι πρότερον αί άκταί τής θαλάσσης μό
νοι ήσαν κατωκημέναι καί ότι τό όρος ήτο κεκαλυμμένον υπό δασών. Τού
του παρέχουσιν άπόδειξιν λίαν ϊσχυράν διότι τά Ιρείπια αρχαίων πόλεων 
ή συνοικισμών ευρηνται συνήθως επί τής ακτής· ποτέ δέν άνεκαλύφθη 
ούτε είς λίθος αρχαίος, ούτε έν νόμισμα, ούτε μία επιγραφή επί τών 
υψωμάτων. Ή δημώδης παράδοσις λέγει ότι, οί πρώτοι οϊκισταί τών εί- 

κοσιτεσσάρων χωρίων τοΰ Βόλου, οΐτινες είχον καταφύγει είς τά δάση καί 
είς τάς αποτόμους κλιτΰς τοΰ Πηλίου, διά νά διαφύγωσι τήν τυραννίαν 

ενός δουκός Βενετοϋ, ήλθον εξ Εύβοιας. Άναλογίαι τινές τοΰ ονόματος Ιπι- 1

1) ’Ακολουθία «αί βίος τοΰ Όσιου πατρός ημών Γερασίμου, τοϋ έν τή κωμοπόλει 
Μακαριοοτίσση ή Μακρινίτζη τής Δημητριάδος, νΰν πρ a τον τΰποις έκδοθείσα φιλό
τιμη) δαπάνη Γεωργίου Γούστη, τοΰ έκ Μακρινίτζας έν Ίασίφ 1820 έν τή Έλλην. τυ- 
πογραφίςι.

Ζωσιμά Έοφιγμενϊιου, Ήμερολ. «Φήμη», έν Βόλια 1887, σ. 100, 'Υπάρχει καί έπι. 
γραφή τοΰ ναοΰ τοΰ 1767 έτους.
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κυρούσι ταύτην την άνάμνησιν ούτως υπάρχει έν Εύβοίφ χωρίον Μη- 
λια'ς, ως εν Πηλίω. “Αλλοι μετανάσται, λέγει ακόμη ή παράδοσις, ήλθον 
πολυάριθμοι έξ Όθρυος καί τών πέριξ τής Λαμίας 1).

Κατά ταΰτα ή ανωτέρω έκτεθεΐσα ύπόθεσις ημών δτι ο! κάτοικοι τών 
δυο παραλίων μεσαιωνικών 'Αλμυρών καί πολλοί εκ τής λοιπής επαρχίας 
'Αλμυρού καί Λαμίας μετηνάστευσαν εΐς Πήλιον, ώς τόπον ασφαλή, έπι- 
κυροΰται καί υπό τής έν Πηλίφ οψζομένης τοπικής παραδόάεως, κατά τον 
Mezieres. Τούτο δέ θά συνέβη κατά τόν 1C' αιώνα καί εξής. Πρότε- 
ρον θά ύπήρχον ίσως επί τής ακτής, κατά τούς πρόποδας τού ορούς, 
αραιότατοι μικροσυνοικισμοί.

Καί τό πάλαι δέ μικραί πολίχναι ύπήρχον παρά την ακτήν κατά μή
κος τού Πηλίου, ώς ή Ίωλκός, ή Νήλεια, ή Μεθώνη, ή Κορόπη τά 
Σπάλαυθρα καί ή Όλιζών. Αλλά τφ 293 π. X. ίδρυθείσης τής Δημητριά- 
δος υπό Δημητρίου τού Πολιορκητού, κατά Στράβωνα καί Πλούταρχον) 
τά πολίσματα ταύτα συτ^κίσθησαν έν Δημητριάδι, 2) δεν ήρημώθησαν 
δμως, διότι καί έπιγραφάς μεταγενεστέρας καί νομίσματα άνευρίσκομεν 
καί μνημεία ρωμαϊκών καί παλαιοχριστιανικών χρόνων. Πότε δμως ήρη
μώθησαν τελείως, ώστε κατά τόν ΙΓ' αιώνα νά εύρίσκωμεν άντ’ αυτών 
πυλλάς μονάς ; Τούτο επιτόπιος έρευνα θά λύση.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ Β .

’Ανάγλυφου τής Θεοτόκου 
Οξείας Έπισκέψεως έπί λευκού μαρμάρου έν τφ 

ναφ τής Παναγίας έν Μακρινίτση.

Έν τφ γυναικωνίτη τού ναού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έν Μα
κρινίτση πσρά την δυτικήν θύραν είναι εστημένον μέγα άνάγλυφον τής 
Θεοτόκου τής °Οξείας Έπισχέψεως, τεθραυσμένον εις τέσσαρα τεμάχια 
άνισα προσαρμοσθέντα και συγκολληθέντα διά τεχνίτου ύπό τών έπιτρό- 
πων τού ναού. Τό άνάγλυφον είναι συνδεδεμένον διά σιδηρών στηριγμά
των προς τόν τοίχον, έχει δέ ύψος 1,70, πλ. 0,63, πάχ. 0,13. καί παρί- 
στησι την Θεοτόκον έν στάσει όρθίοτ κατ’ ενώπιον δεόμενη ν (orante) 
ώς Πλατυτέραν τών Ουρανών μετ’ εκτεταμένων τών χειρών. Έν τφ στή- * *)

*) A. Mezieres, Memoire sur le Pelion et l’Ossa, Paris, 1853, a- 34.
*) 2'τράβ. Θ'. 436· Πρ6λ. παρ’ Όμήρφ. ΕΙνοαίφνλλον Πήλιον διά τό δασώδες του 

όρους, ένφ νϋν άπεψιλώθη πολλαχοΰ.
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βει φέρει εν δίσκφ έγκοίλω ιόν παίδα ’Ιησού ν εύλογοΰνια και κρατούντα 
είλητάριον.

Οι φωτοστέφανοι (nimbus) τού ’Ιησού καί τής Θεοτόκου είναι εγ- 
κοιλοι, τών δέ χειρών τής Θεοτόκου, ή μέν δεξιά άπό τού καρπού και 
κάτω έ'ως 0,70 μήκους, ή δέ αριστερά άπό τών τεσσάρων δακτύλων μέ- 
χρις ολίγον κάτω τού άγκώνος είναι τεθραυσμέναι, αλλά συνεπληρώθησαν 
διά γύψου υπό τών επιτρόπων. Επιγραφή εκατέρωθεν τής κεφαλής τής 
Θεοτόκου λέγει-

Μ—Ρ ΘΫ Μ(ήτ)ηρ — Θ(εο)ΰ
Ή ’ΟΞ6ΓΑ βΠΓ ή ’Οξεία—’Επί--
CKSYlC σκετ[ης

Εκατέρωθεν δέ τής κεφαλής τού ’Ιησού: lC—XC 

Έπί δέ τού πλαισίου τού πλαισιούντος τό άνάγλυφον καί καθ’ δλας 
τάς πλευράς αυτού υπάρχει εγχάρακτος μακρά επιγραφή έχουσα ώδε:

’ ivo): *f A έσποινα Μή(τε)ρ, τον Θ(ευ)ΰ Λόγον /τόνου» ’Αριστερά :
«[loot, Πάναγνε, κείμενον πάγφ. Ρϋσαί με πυράς και ακάτους εξώτερον 

και [σ]ν[γ]καταρίθμησον οΐς οΐδ(ας) τρόποις».

Δεξιά: «,τκ. τεφ ώ.νςο... οίκέτην τον.............  [τ]°[ν] γράψαντα

την σην εικόνα................λίοααι Βασιλικά). . . . ωαρω . καί οι αυτό*;
Κάτω: «εν τη μερίδι τών άνω στρατευμάτων».

Ή επιγραφή είναι έμμετρος ελεγειακή ‘δυναμένη νά καταταχάή ώς 

εξής:

γ Δέσποινα Μήτερ τον Θεόν Λόγον μόνον, 

ποσί, Πάναγνε, κείμενον πάγο)' 

ρϋσαί με πυράς καί σκότους εξώτερον 

καί συγκαταρίθμησον οΐς όΐ,δας τρόποις. 

εν τη μερίδι τών Άνω στρατευμάτων.

. τκ. τεφ.ώ.νς σ. ... ς οίκέτην τον .... [τ]ό[ν] γράψαντα την σην 

εικόνα. . . . λίσααι Βασιλικά). . . . ω αρω. . . καί οί Ουτο;
Ή δεξιά πλευρά τού πλαισίου είναι άποκεκρουμένη πολλαχού, συμ- 

πληρωθεΐσα διά γύψου. Τούτου ένεκεν οί στίχοι είναι ελλιπείς μή ουμ- 
πληρούμενοι εύχερώς.

Ή τεχνοτροπία έν γένει τού αναγλύφου είναι μετρ ία. Τό έξεργον δέν 
εξέχει τού βάθους (fond) τού αναγλύφου πλέον τών 0,010—0,020. Αί 
γραμμαί τών πτυχώσεων έδηλώθησαν πολλαχού, ιδίως δ’ έν τφ χιτώνι, δι’ 
απλών χαραγών. Ό δεξιά γονυκλινής είναι μικροσκοπικός σχεδόν άναλό-
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γως προς τό μέγεθος τής Παναγίας, ελλείψει χώρου, καί τό πρόσωπον αΰ 
ίοΰ είναι άποτετριμμένον.

'Ως προς δε τήν τεχνοτροπίαν καθόλου τό προκείμενον ανάγλυφου εί
ναι όμοιον τφ έν τή ανατολική πλευρά υψηλά τοΰ ναοΰ τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου επί τοΰ λόφου τής «Επισκοπής» τοΰ "Ανω Βόλου έντετοιχι- 
σμένφ άναγλυφω τή: Θεοτόκου τής ’Οξείας Έπισκέψεως (όδηγοόσης τόν παίδα 
Ίησοΰν ενώπιον καθημένου πρεσβύτου), δημοσιευθέντι ΰφ’ ημών έν τώ 

τής Γαλλικής Σχολής Bulletin de Correspondance Hellenique (τόμ. 
XLIV, 1920 σελ. 193, είκ. 7), ως καί τώ άναγλυφφ τοΰ ’Αρχαγγέλου Μι
χαήλ, τφ έντετοιχισμένφ άνωθι τής δυτ. θυρας έν τφ ΰπερθόρφ τοΰ επί τής 
βορείου πλευράς τοΰ αΰτοΰ ναοΰ τής ’Επισκοπής ’Άνω Βόλου παρεκκλησίου 
(κατά Ζωσιμάν Έσφιγμενίτην δεξαμενής,) τφ δημοσιευθέντι ΰφ’ ημών έν τώ 
αΰτώ Bulletin (τόμ. XLIV, 1920, σ. 197, είκ. 9. πρβλ. καί G. Millet, 
Αυτόθι σελ. 215 *).

Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

9 Λεπτομέρειας τεχνικός τών αναγλύφων Θά δημοσιεύσωμεν άλλοτε.
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