
Ο ΡΩΣ ΣΩΛΥΜΑΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΣΟΑΥΜΟΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πασίγνωστον είναι δη "Ελληνες Ηγεμόνες άλληλοερίζοντες κατέφευ- 
γον, δυστυχώς, είς ξενικός επεμβάσεις, είς τάς οποίας οφείλεται η τε κατά 
τό 1204 υπό τών Λατίνων κατάληψις τής Κωνσταντινουπόλεως και ή ΐδρυ- 
σις τής Λατινικής Αυτοκρατορίας, εν μέρει δέ κα'ι ή τοΰ γένους υπό τών· 
’Οθωμανών ύποδούλωσις.

Μία τοιαύτη έπέμβασις ήτο κα'ι ή τοΰ βασιλέως τής Νεαπόλεως Καρό
λου τοΰ Α', τοΰ Άνδηγαυοΰ, τοΰ οποίου την βοήθειαν είχεν έπικαλεσθή 
ό εκ τών ’Αγγέλων Κομνηνών Δεσπότης τής ’Ηπείρου Νικηφόρος Α', δια- 
τελών εις ρήξιν προς τον Αΰτοκράτορα τοΰ Βυζαντίου Μιχαήλ Η' τον 
Παλαιολόγον. Κάρολος δ Α 'είς βοήθειαν τοΰ Δεσπότου τής ’Ηπείρου 
έστειλε στρατιάν εκ τρισχιλίων άνδρών !) υπό τάς διαταγάς τοΰ Ούγωνος 
de Sully, εκ τών κυρίων, πιθανώς, τής εν Βουργουνδίφ ομωνύμου κωμο- 
πόλεως, και έξ εκείνων τών ευγενών, οΐτινες άκολουθήσαντες τον Κάρολον 
εις την κατά τοΰ Μαμφρέδου τοΰ Σουηβικοΰ εκστρατείαν ευθύς αμέσως 
ήμείφθησαν υπό τοΰ κατακτητοΰ διά παροχών και αξιωμάτων2).

Γνωστόν δτι δ Κάρολος μετά τον οίκτρόν θάνατον τοΰ δυσμοίρου- 
Μαμφρέδου κατά τήν Ιστορικήν μάχην τοΰ Benevento, (1266) και τον 
τής συζύγου τούτου Ελένης, κόρης τοΰ Δεσπότου τής Ηπείρου Μιχαήλ 
Β' Κομνηνοΰ, επισυμβάντα έν ταϊς φυλακαΐς τής εν Άπουλία πόλεως 
Nocera, μετά πενταετή εν αύταΐς κάθειρξιν, διεξεδίκησε τάς κτήσεις, ας 
έν ’Αλβανία ειχεν ό Μαμφρέδος, έκ προικός τής ανωτέρω συζύγου του,

*) Τρισχιλίους άνδρας αναφέρει ό Miller έν τή ίστορίςι τής φραγκοκρατίας έν 
Έλλάδι, τόμ. Α' σελίς 246 (μετάφρ. Λάμπρου), είς 8 χιλιάδας δέ τούς αναβιβάζει τό 
’Ιταλικόν χρονικόν τοϋ Marino Sanudo Torsello τό έκδεδομένον έν Chroniquea 
Greco-Romanes τοΰ Hopf σελ. 129-130.

!) Ό έν λόγφ de Sully ήτο έκ τών μάλλον άγαπητών καί άφωσιωμένων τοϋ 
Βασιλέως Καρόλου, δστις είς τάς πρός αυτόν διαταγάς του τό τιτλοφορεί «αγαπητόν 
Ιππότην, σύμβουλον, οίκεϊον καί πιστόν ημών». *0 de Sully έχρησίμευσε καί ώς 
μάρτυς καί ύπέγραψεν είς τήν συμφωνίαν τοϋ 1267 τήν μεταξύ τοϋ κυρίου του Καρό, 
λου τοΰ Α' καί Βαλδουίνου τοΰ Β', τοϋ υπό τοΰ Μιχαήλ II' Παλαιολόγου έκθρονι- 
σθέντος τελευταίου Λατίνου Αντοκράτορος τοΰ Βυζαντίου. (Buchon, Livre de la 
Conqueste σελ. 257).
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καί κατέλαβε μέρος αυτών. Οδτως από τοϋ Αύγουστου τού έτους 1279 
εύρίσκομεν τον de Sully «γενικόν καπετάνον κα'ι επίτροπον ’Αλβανίας 
καί Κέρκυρας» έχοντα δέ καί την γενικήν αρχηγίαν τής κατά τής ’Ηπείρου 
εκστρατείας, τό μέν ώς ευρισκόμενον από τινων ετών εν Έλλάδι, ') τό δέ 
ως έχοντα λαμπρόν παραστατικόν. Ήτο όντως, κατά τό λέγειν τών δυτικών 
χρονογράφων,2) άνήρ μεγαλόφρων, ωραίου παραστατικού, αναστήματος δέ 
τόσον υψηλού, ώστε ή κεφαλή του υπερείχε τής τών συμπολεμιστών του. 
Έκ τής έρυθράς αυτού κόμης ό Ούγων ώνομάσθη Rousseau, ήτοι ερυ
θρός, υπό τών συγχρόνων Γάλλων, Rosso υπό τών ’Ιταλών καί Ρώς 
Σολυμας καί Ρούσος ύπό τών Ελλήνων 3).

“Οταν τά στρατεύματα τοϋ Ρώς Σολυμά, άτινα έσκόπουν καί μέχρι 
Βυζαντίου νά φθάσουν, άφίκοντο προ τής όχυράς πόλεως τοϋ Βερατίου, ό 
αρχηγός των θελήσας, επί κεφαλής 25 ιππέων του, νά κάμη άναγνώρισιν 
τοϋ εχθρικού στρατοπέδου, έπεσεν έκ τού ίππου του καί κείμενος χαμαί, 
ό έρυθρόμαλλος γίγας, μέ την βαρεϊαν πανοπλίαν του, έζωγρήθη ύπό τών 
ένεδρευόντων εκεί Ελλήνων ή τών Τούρκων συμμάχων των 1281.Ή ζώγρησις 
τού άρχηγού, καί ή έν πανικφ επιστροφή εις τό στρατόπεδον τών συντρό
φων αυτού, μετέδωκε τον πανικόν εις όλον τό στράτευμα, τό οποίον καί 
βαθμηδόν διελύθη. 4) Ό Ρώς Σολυμάς ήχθη μετά ταΰτα αιχμάλωτος εις 
Κωνσταντινούπολή, μετά τινων άλλων συντρόφων του, δπου έν θριάμβορ 
περιήχθη διά τών οδών τής πόλεως. Τοσαύτη δ’ ύπήρξεν ή χαρά τοϋ Αύτο- 
κράτορος Μιχαήλ έπί τή αιχμαλωσία, ώστε διέταξε ζωγράφον νά έξεικο- 
νίση τήν νίκην τού Βερατίου έπί τών τοίχων τών ανακτόρων του.

Έφρόνουν ανέκαθεν δτι οί συμπολΐιαί μου Ροσόλυμοι τής Κεφαλλη
νίας, παρά τήν έπικρατοΰσαν παρά τισι γνώμην δτι κατάγονται από Βυζαν
τινούς, ή δτι σχέσιν έχουν οπωσδήποτε μέ τά 'Ιεροσόλυμα, δ) έφρό
νουν, λέγω, δτι είναι ’Ιταλικής καταγωγής ονομαζόμενοι ούτως έκ τοϋ *)

ή Κάρολος ό Άνδηγαυός αμα τφ άγγέλματι τοϋ θανάτου τοϋ τελευταίου έκ 
τών Βιλλαρδουίνων πρίγκιπος τοΰ Μορέως Γουλιέλμου Β' (Μάιος 1278) άπέστειλεν 
εις Ελλάδα ώς επίτροπόν του, έπί κεφαλής 50 εκλεκτών Ιππέα)ν καί διακοσίων τοξο
τών, τόν de Sully.

Ό Sanudo Torsello, Ένθ’ ανωτέρω. G. Schlumberger, Principautes Fran- 
ques dii Levant σ. 84.

’) Bnchon, Livre de la Conqueste, a. 257. Marino Sanudo, Ένθ’ ανωτέρω. 
Χρονικόν τοΰ Μορέως στιχ 7924 δπου «Ροϋσον τόν όνομάζουσι καί Ντέ Σουλή τό 
έπίκλην·.

*) Bychon, Livre de la Conqueste σελ. 258, Παχυμέρους τόμ. 1°? 508 —19 
Sanudo; Ένθ’ ανωτέρω.

’) Εις τοΰτο ίσως νά συνετέλεσε καί τό δτι είς έκ τών Ροσολύμων, ό ’Ιωάννης,
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επιθέτου Rosso (έρυθρός). Προς έξακρίβωσιν τής γνώμης μου ταύτης ούχί 
άπαξ κατέφυγον εις τά παρ’ έμοί, γενεαλογικά Ιταλικά συγγράμματα προσπα
θούν νά άνεΰρω εν αΰτοϊς οικογένειαν τινα Rossolimo, πλήν επί ματαίφ. 
'Ό,τι δμως δεν άπέδωκαν αί προς τούτο μελέται, έφεραν είς φώς άσχετοι 
προς τό θέμα έρευναι. Άναδιφών δήλα δή προ τίνος παλαίά Κεφαλλη- 
νιακά έγγραφα, έυρον δτι ή Πολυξένη Τόκκου, σύζυγος ενός εκ ίων διοικη
τών των υπό την ηγεμονίαν τών Τόκκων Ίονίων Νήσων Γαλεάτσου San- 
tacolomba,:) δι’ εγγράφου έκ Λευκάδος άποσταλέντός τό έτος 1473 δια- 
τάσσει τον Μαστρομασσάρον 8) Κεφαλληνίας Iohanne Rossolimo, δπως, 
κατόπιν ένορκων καταθέσεων, εξακρίβωση ποΰ ακριβώς έκειντο τιμαριω
τικά τινα κτήματα εν Σάμη τής Κεφαλληνίας, άνήκοντα πριν είς την οικο
γένειαν Πεκατόρου, καί, μετά τήν εξακρίβωσιν, δοθώσι ταΰτα είς αυτήν. 
Ή διαταγή αυτή έξετελέσθη, κατά τήν υπογραφήν δε τοϋ σχετικού πρακτι
κού, γενομένόυ τήν 27ην Ιουνίου 1473, μεταξύ τών άλλων μαρτύρων, 
υπογράφει καί δ Lonardo (Λεονάρδος) Rossolimo. Ή άνεύρεσις αΰτη 
τών Ροσολύμων διά πρώτην φοράν έν Κεφαλλήνιο:, εις εποχήν, κατά τήν 
οποίαν δλοι οί υπό τούς Τόκκους όφφικιοΰχοι ήσαν ’Ιταλοί, τό πλεΐστον 
δε — αν μή καί δλοι — Νεαπολιτάνοι, συμπολϊται τών Τόκκων, έδραίωσετ 
έν έμοί τήν αρχικήν περί τής καταγωγής τών Ροσολύμων γνώμην. Συσχε- 
τίσας δήλα δή τά κατά τον Οΰγωνα de Sully, τον Ρώς Σολυμάν τουτέστι 
τών Βυζαντινών, καί τον Rosso do Solino τών ’Ιταλών, μέ τούς Rosso
limo έσχημάτισα πλέον άκράνδατον πεποίθησιν δτι ούτοι είναι έκείνοο 
απόγονοι.

Περί τοϋ Οϋγωνος de Sully, πλήν τής έν Κωνσταντινουπόλει έγκα- 
θείρξεώς του, μετά τήν ζώγρησιν έν Βερατίφ, ούδέν ετερον οί Βυζαντινοί 
χρονογράφοι, καί οί κατά τούτους διαλαβόντες μεταγενέστεροι, άναφέρουσι. 
Μόνος ό Buchon εις τάς υποσημειώσεις τοϋ Livre de la Conqueste, 
καί είς σελίδας, ας έχομεν ήδη αναφέρει, γράφει δτι ό de Sully, μετά πεν

318 Γ. Ε. Τιπάλδου—‘Ο Ρώς Σολυμας των Βυζαντ. καί ot Ροσόλυμοι τής Κεφαλληνίας.

’Αρχιμανδρίτης καί 'Ιεροκήρυξ τής Μ. ’Εκκλησίας κατά τόν τη' αίώνα, μονάσας καί 
είς τήν έν Χάλκη μονήν τής Θεοτόκου, έγράφετο «Ίεροσόλυμος» (Ήλ. Τσιταέλη, 
Σύμμικτα σελ. 571).

’) Ή Πολυξένη αΰτη, αδελφή τοϋ Λεονάρδου Γ' Τόκκου, κόμητος Παλατίνου 
Κεφαλληνίας Ζακύνθου κλπ. 1448—1479,—είναι εντελώς μέχρι σήμερον άγνωστος, 
όπως επίσης ήτο παντελώς άγνωστος καί ή παρ’ έμοϋ άνακαλυφθεϊσα ’Αγγελική 
Τόκκου, ή συζευχθεΐσα τόν 'Ιππότην Ιάκωβον Ariano, ως διέλαβον έν τή ανακοι
νώσει μου τής 22“? Φεβρουάριου 1924 έν τή Έταιρείφ τών Βυζαντινών Σπουδών. 
(Όρα τής Έπετηρίδος αυτής τόμ. Α' σελ. 350).

a) Ό τίτλος τοΰ Mastromassaro ίσοδυνάμει κατά τούς χρόνους έκείνού; μέ τόν 
τοϋ άρχιδικαστοΰ.
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ταετή περίπου έγκάθειρξιν εν χαΐς αΰτοκρατορικαίς φυλακαΐς, άφέθη έλεύ- 
θερος, λαβών παρά χοϋ βασιλέως τής Νεαπόλεως, ώς τιμάρια, τάς έν 
Άπουλίφ μικράς πόλεις Ropella και Apr an ο προσθέτει δ’ ό Γάλλος 
ιστοριοδίφης ότι εν τοϊς Άνδηγαυϊκοΐς άρχείοις τοΰ Βασιλείου τής Νεα
πόλεως περιλαμβάνεται πράξις, δέ ής έγένετο βασιλική τις δωρεά προς τον 
Ίωάννην-Βάλθερον, ανήλικον υιόν και κληρονόμον τοΰ ποτέ 'Ιππότου 

Οΰγωνος de Sully, Solliaco επί το λατινικώτερον, (Johannes Gual- 
terius, pupillus filius et heres quondam Hugunis dicti Russi de 
Soliaco, Militis). Έκ τής πράξεως ταυτης δύο τινά διδασκόμεθα' πρώτον 
ότι τό έτος 1297 ό de Sully δεν ήτο πλέον εν τή ζωή—άγνωστον ποΰ 
και πότε ακριβώς είχεν άποβιώσει, — καί δεύτερον ότι είχεν αφήσει υιόν 
ανήλικον, τον Ίωάννην Βάλθερον.

’Ερευνών καί πάλιν εις διάφορα ’Ιταλικά συγγράματα άνεΰρον έν τά> 
λαμπρή) έργφ τοΰ Conte Berardo Candida Gonzaga, «Famiglie 
nobili meridionali d’ltalia» (τόμ. 3°? σελίς 121) έ'τερον de Sully, 
τον Γουΐδωνα, υπασπιστήν τοΰ Βασιλέως τής Νεαπόλεως Ροβέρτου, 1309— 
1343, έγγόνου τοΰ τοσάκις μνημονευθέντος ένταΰθα Καρόλου τοΰ Α’., 

απόγονον άναμφιβόλως καί τοΰτον τοΰ έρυθρομάλλου γίγαντος.
Τώρα δυο τινά πρέπει νά παραδεχθώμεν, ή ότι ό Ρώς Σολυμάς μετά 

την άπελευθέρωσίν του, διατελών πάντοτε έν τή υπηρεσία τοΰ βασιλέως 
τής Νεαπόλεως, έξηκολούθησε νά παραμένη έν Έλλάδι, ένθα άποκαταστα- 
θείς, ώς τόσοι άλλοι ξένοι, άφησεν απ’ ευθείας απογόνους, οϊτινες, έκ τοΰ 
υπό τών ’Ελλήνων καθιερωθέντος έπωνΰμου του Ρώς Σολυμάς Rossolimo 
ώνομάσθησαν, ή ότι ό υπό τοΰ Buchon, έν τοϊς άρχείοις τής Νεαπόλεως 
ευρεθείς ’Ιωάννης—Βάλθερος υπό τών Άνδηγαυών καί οΰτος ευνοούμε
νος, κατήλθεν εις την Ελλάδα—έάν μη καί έν αυτή έγεννήθη, καί έκτοτε 
διέμενεν έν αυτή, όφφικιοΰχος τών Νεαπολιτανών Βασιλέων ή ενός έκ τών 
πολλών εις τούς Άνδηγαυούς υποκειμένων ηγεμονίσκων, γενόμενος γενάρ- 

νάρχης τοΰ κλάδου 1).
Την έκ Νεαπόλεως προέλευσιν τών προγόνων τών Κεφαλλήνων Ros

solimo, οϊτινες τό πρώτον έν Κεφαλληνία άναφέρονται κατά τό 1473 καί 
ών τό όνομα έσχηματίσθη πάντοτε έκ τοΰ Βυζαντινοΰ Ρως Σολυμάς, δει
κνύει καί τό ότι ούτοι ήσαν είς την υπηρεσίαν τών Τόκκων, οί όποιοι,

Γ. Ε. Τιπάλδου—Ό Ρώς Σολυμάς τών Βυζαντ. καί ot Ροσόλυμοι τής Κεφαλληνίας. 31»

1) Δεν αποκλείεται καί ό προαναφερθείς Γουίδων ο τοΰ Βασιλέως Ροβέρτου 
υπασπιστής νά κατήλθεν είς Ελλάδα καί νά έγκατεσιάθη έν αυτή άφ’ οΰ τόσον πολ- 
λαί είναι αί περιπτώσεις, καθ’ άς οί Άνδηχαυοί τής Νεαπόλεως, Βασιλείς τε καν. 
πρίγκηπες, ένήργουν εκστρατείας είς Ελλάδα.
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υποτελείς δντες των Βασιλέων τής Νεαπόλεως, ειχον, ώς προείπομεν, Νεα- 

πολιτανούς δφφικίούχους.
Οί Ροσόλυμοι έγκατασταθέντες έκτοτε εν Κεφαλληνία καί τελείως εξελ- 

ληνισθέντες, ορθόδοξοι δέ συν τφ χρόνφ γενόμενοι, ένεγράφησαν έν τή 

χρυσή τής νήσου Βίβλω από τού 1593, έπαναλαμβομένου εν τή οίκογε- 
νείςτ των τού ονόματος Ίωάννου —τού υίοΰ δηλαδή τοϋ Ρως-Σολυμά— 
κατά διαφόρους έποχάς μέχρι τής σήμερον *).

Γ. Ε. ΤΙΠΑΛΔΟΣ

Σνμηλήρωσις
Εις τά περ'ι τοϋ ’Αναγλύφου τής ° Επισκοπής Βόλον 

(ανωτέρω σ. 107 κέ.)

Είχε πλέον έκτυπωθή το ανωτέρω άρθρον, δτε ό φίλος κ. Ν. Γιαν- 
νόπουλος έλαβε την καλωσΰνην νά μοί παράσχη πολυτίμους τινάς πληρο
φορίας σχετικάς προς τον Ιν τφ άναγλύφφ τοΰτω είκονιζόμενον γέροντα, 
τον ύφ’ ήαών ταυτισθέντα προς τον εν τή επιγραφή άναφερόμενον μονα
χόν Λεόντιον.

Ό γέρων δηλαδή φέρει εις την κεφαλήν σκούφον ΰποδηλούμενον διά 
γραμμής ύπεράνω των δφρύων, ήτις δεν διακρίνεται εις τάς υπ’ οψιν ημών 
φωτογραφίας.

Ή μικρά αύτη λεπτομέρεια έχει πολλήν σπουδαιότητα, καθ’ δσον 
πιστοποιεί κατά τρόπον αναμφισβήτητου τά άλλοθεν ΰφ’ ημών έξαχθέντα 
συμπεράσματα, δτι ή καθημένη μορφή παριστφ μοναχόν.

“Οτι πράγματι οί μοναχοί, καί ίδια οί μικρόσχημοι, έφερον τοιοΰτον 
κάλυμμα, δνομαζόμενον σκούφον, σκούφιαν, ή σκουφάλιον 2) άποδεικνύουσι 
πολυπληθή μνημεία.

Προχείρως αναφέρω τήν ανωτέρω έν σελ. 114 είκ. 6t παρατεθεΐσον 
άπεικόνισιν τού μοναχού Σανδαβαρηνού.

Μετά τά ανωτέρω ούδεμία, νομίζω, αμφιβολία δύναται νά μείνη, δτι 
θ καθήμένος γέρων είναι μοναχός καί δή δ Λεόντιος τής επιγραφής. 

_________________________ __ Α. ΞΥΓΓΟΠΟΤΛΟΣ

’) Ίωάννην τό πρώτον έν Ινεφαλληνίςι, καί έπί Ενετοκρατίας, άνευρίσκομεν τό 
έτος 1609 ώ; σύνδικον τής Κοινότητος. ’Ιωάννης εκαλείτο ό ανωτέρω άναφερόμενος 
’Αρχιμανδρίτης, ό καί Ίεροσόλυμος, άκμάσας κατά τόν ιη' αιώνα. Άνδρέας ’Ιωάννης 
τέλος λέγεται δ παρ ήμίν διαπρεπής μαιευτήρ καί δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων.

2) Πρβ. L Clugnet, Dictionnaire gree - frangais des noms liturgiques en 
usage dans P eglise greque. Paris 1896 σ. 138 Goar, Εΰχολόγιον2 Venetiis 
1730.134 Γ. Σωτηρίου, έν Περιοδ. Θεσσαλονίκης νΓρηγόριοςό Παλαμας» III 1919 
■σ. 366.
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