
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΚΤΙΤΟΡΙΚΟΝ 
ΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

’Εν τφ ΰπ’ άριθ. 197 συμπληρωτικφ κώδικι τής Εθνικής Βιβλιο
θήκης τής Ελλάδος (φύλλ. 1.-1“ ) σφζεται έν άντιγράφφ κτιτορικόν 
έγγραφον έπιγραφόμενον «Χρυσόβουλον τής ΰπεράγίας Θεοτόκου τής 
Πωγωϊαννής, τοϋ καί πατριαρχικοί σταυροπηγείου». ΤΙ επιγραφή αυτή, 
προταχθεΐσα προφανώς υπό μεταγενεστέρου άντιγραφέως, δεν άνταπο- 
κρίνεται προς τά πράγματα, διότι ούτε ό χαρακτηρισμός του εγγράφου 
ως χρυσοβουλλου 1 είναι ορθός οΰτε τό περιεχόμενον αυτοί άναφέρεται 
εις μόνον τό μοναστήριον τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Πωγωνιανής Χω
ρίς νά λάβωμεν λοιπόν ΰπ’ οψιν τήν μεταγενεστέραν επιγραφήν, δυνά- 
μεθα νά χαρακτηρίσωμεν τό περί ου δ λόγος κείμενον ώς κτιτορικόν τιΐιν 
υπό του Βυζαντινοί διοικητοί του «θέματος τής Δυσεως» Κομνηνοΰ 
Παλαιολόγου ίδρυθέντων μονυδρίων του Μεγάλου Νικολάου εις τήν Σέλ- 
τζην, τοί ‘Αγίου ’Αθανασίου εις του Βοΰγρεσι καί τής ύπεραγίας Θεοτό
κου «έν τφ θέματι τής Λυβίσδης».

Άτυχώς δ άντιγραφεύς δεν μάς δίδει κάμμίαν πληροφορίαν περί τοί 
πρωτοτύπου καί τής εξωτερικής μορφής αυτοί. Είναι πιθανόν νά είχε 
τούτο γραφή έπί περγαμηνής φερουσης καί τό μολυβδόβουλλον τοί Πα- 
λαιολόγου, ως έπίσης δεν είναι δυνατόν νά άποκλεισθή καί ή υπόθεσις, 
καθ’ ήν τό κτιτορικόν είχε χαραχθή έπί. τοϋ τοίχου μιας ή καί των τριών 
εκκλησιών.

Οΰτε τό περιεχόμενον οΰ'τε ή ιστορία τοί συμπληρωτικοί κωδι
κός 197 παρέχουν στοιχεία δυνάμενα νά μάς βοηθήσουν είς τάς έρευνας 
μας. Ό κώδιξ, γραφείς έπί χάρτου κατά τον ΙΖ' αιώνα καί άποτελουμε- 
νος έκ φύλλων 96 διαστάσεων 0,150X0,105, περιέχει:

α') Φυλλ. 1“ — 4“ : Τό κείμενον τοί ήμετέρου πρακτικοί, 
β') Φ. 4β — 6β : Επιστολήν τοί πατριάρχου ‘Ιερεμίου τοί Β' προς 

Δαυίβ Χυτραΐον (λ' Αύγουστου 1596).
γ') Φ. 6β — 11“: Μελετίου τοί Πηγά, «Τοίς κατά πάσαν τήν πε

1 Ή χρησιμοποίησις τοϋ ορού χρυσόβουλλον δύναται νά έξηγηθη 
είτε έκ της επιθυμίας τοϋ άντιγραφέως νά προσδώση μεγαλΰτερον κΰρος είς τό 
έγγραφον είτε έκ παρεξηγήσεως της λέξεως, ή οποία είς μεταγενεστέρους χρόνους 
δηλοΐ παν προνόμιον είς έκκλησιαστικά ιδρύματα. Ή ομωνυμία τοϋ κτίτορος μέ 
τούς αΰτοκράτορας τοϋ Βυζαντίου συνετέλεσε βεβαίως εις τήν σύγχυσιν ταύτην.
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ριφανή Ζάκινθον καί Κεφαλωνίαν, καί τά πορρωτέρω καί σύνεγγυς εϋ- 
ρισκομένοις όρθοδόξοις χριστιανοίς» (ε' φθίνοντος γαμηλιώνος αφ’ιζ').

δ') Φ. 11“ — 16α ; Τοϋ αϋτοΰ, Γεδεών τφ θεοφιλεστάτφ έπισκόπφ 
Λεοντοπόλεως (ζ' σεπτεμβρίου ,ζρε').

ε') Φ. 16β — 20β : Τοΰ αϋτοΰ, «Τφ λαμπρωτάτφ καί εϋσεβεστάτω 
κνέζη Βασίλειο) αϋθέντι καί δεσπότη Όστροβίας, άρχιγώ Λιτουανίας καί 
Κυοβίας, καί κριτή Βλαδημηρίας, συν τοΐς ύπερφυεστάτοις καί δριΤοδό- 
ξοις αρχουσι» (δ' άπριλίου ,ζρε').

ς') Φ. 20β — 21β : Τοϋ αϋτοΰ, «Κυρίλλω τώ όσιωτοίτω πρωτοσυγ- 
γέλω ’Αλεξάνδρειάς τώ Λοκάρει».

ζ') Φ. 21 β — 33α : Τοΰ αϋτοΰ, «Νικηφόρφ τώ λογιωτάτφ» (δ' Βοη- 
δρομιώνος αφΥζ').

η') Φ. 33β — 37« : Τοΰ αϋτοΰ, «Ταΐς όρθοδοξοτάτοις καί εϋσεβεστά- 
τοις αδελφότησι ταΐς κατά την Ρωσίαν εϋρισκομέναις τών ορθοδόξων 
Ρωσών...» (μάϊος μφθζ').

Φ') Φ. 37β — 49β : Κυρίλλου, πάπα καί πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς, 
«Εις τον εϋσεβέστατον καί γαληνότατον πρίγγιπαν κύριον Ίωάννην Ρα- 
δουλβοεβόδα, αϋθέντην καί γνήσιον κληρονόμον, τής Οϋγκροβλαχίας 
άπάσης».

ι') Φ· 50« — 53β : Τοϋ αϋτοΰ, «ΙΙάσι τοΐς έν Τηργοβΰστω χριστια- 
νοΐς . . . ».

ια') Φ. 54“ — 56β : Τοΰ αϋτοΰ, «Τόμος ’Αλεξανδρινός περί τοΰ Πά
σχα» (ιβ' σεπτεμβρίου ,ζρε').

ιβ') Φ. 56β — 62β : «Τοΰ κυροΰ Τερεμίου περί τοΰ Πάσχα» (κ' νο- 
εμβρίου αφπγ').

ιγ') Φ. 63“ — 75“ : «Τοΰ σοφωτάτου κυρίου Μάρκου μητροπολίτου 
’Εφέσου, τοΐς άπανταχοΰ τής γής καί τών νήσων εϋρισκομένοις όρθοδό- 
ξοις χριστιανοίς».

ιδ') Φ. 75β — 83β : «Τοΰ αϋτοΰ άγιωτάτου καί λογια>τάτου μητρο- 
λίτου Εφέσου κυροΰ Μάρκου τοΰ Εϋγενικοΰ, ομολογία τής ορθής πίστεως 
έκτεθεΐσα έν Φλορεντία κατά την προς τούς Λατίνους γενομένην σύ
νοδον».

ιε') Φ. 84“ — 90β : «Τόμος τής έν Φλωρεντία όγδοης συνόδου», 
(ς’ Ιουλίου αυλθ').

ις') Φ. 91“ — 92β : «Έκ τοΰ Ματθαίου τοΰ Βλαστάρεως. Τό προς 
τον άγιον Σίλβεστρον πάπα Ρώμης θέσπισμα τοΰ μεγάλου βασιλέως καί 
ίσαποστόλου Κωνσταντίνου».

Έξ άλλου περί τής ιστορίας τοΰ κωδικός τοΰτο μόνον γνωρίζομεν, 
οτι έδωρήθη είς την ’Εθνικήν Βιβλιοθήκην τφ 1913 υπό τοΰ Έρβ. Kruger, 
τό δε έν τή ψα τοΰ φύλλου 51“ περιεχόμενον σημείωμα: «τω παρόν βει-
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βλειαριον ειπαρχει κε εινε του μεγάλου σακελαριου Παρασκευα ιερεος», 
ούδέν θετικόν στοιχεΐον παρέχει.

Την ΰπαρξιν τοΰ κτιτορικοϋ τοΰ Παλαιολόγου εν τη αρχή χειρογρά
φου περιέχοντος εκκλησιαστικά γράμματα καί κείμενα τοΰ ΙΕ' καί IT' 
τελευτώντος αΐώνος δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν δεχόμενοι δτι δ κώδιξ 
ουτος έγράφη υπό άντιγραφέως συμφέρον έχοντος νά διασώση τό κτι- 
τορικόν, πιθανώτατα δέ υπό μονάχου άνήκοντος εις εν των τριών 
μοναστηρίων η. τουλάχιστον εις εκκλησιαστικόν ίδρυμα τής Βορείου 
’Ηπείρου.

Χρονολογία. Κατά τό αντίγραφου τοΰ αθηναϊκού κωδικός, τό κτι- 
τορικόν τοΰτο σημείωμα έγράφη την 6Ί1ν ’Οκτωβρίου τοΰ έτους από κτί
σεως κόσμου 6600 καί κατά την τετάρτην ίνδικτιώνα, ήτοι κατά μήνα 
’Οκτώβριον τοΰ έτους 1091 από Χριστοΰ γεννήσεως. Παρατηρητέον πρώ
τον δτι τό έτος 6600 συμπίπτει προς τήν δεκάτην πέμπτην καί δχι προς 
την τετάρτην ίνδικτιώνα. Έκ πρώτης όμως άναγνώσεως πειθόμεθα δτι 
τό έκδιδόμενον κείμενον είναι πολύ μεταγενέστερον τής υπό τοΰ αντι
γράφου παρεχόμενης χρονολογίας καί δτι ή χρονολογία αυτή οφείλεται 
εις σφάλμα τοΰ άντιγραφέως, ίσως δέ καί εις παραποίησιν σκοπόν έχου- 
σαν νά προσδώση εις τό μοναστηριού μεγαλυτέραν αΐγλην. 'Οπωσδήποτε 
μόνη ή μνεία τών βενετικών ΰπερπΰρων αποτελεί ένδειξιν δτι τό κτιτο- 
ρικόν έγράφη μετά τό έτος 1284, κατά τό όποιον, ώς γνωστόν, έκόπησαν 
τά πρώτα χρυσά δουκάτα τής Βενετίας.

'Υπάρχει καί άλλη, άσφαλεστέρα, βάσις διά τήν χρονολόγησιν τοΰ 
κειμένου. Ό κτίτωρ, έπιθυμών νά δικαιολογήση τήν παρουσίαν του εις 
τήν Βόρειον Ήπειρον, αναφέρει δτι έτάχθη εις τήν διοίκησιν τοΰ τής 
δΰσεως θέματος υπό τοΰ βασιλέως «κυρ ’Ανδρονίκου Κωνσταντινουπό
λεως καί πάσης Ρωμανίας». Δεδομένου δτι διά τους ανωτέρω έκτεθέν- 
τας λόγους δεν είναι δυνατόν δ μνημονευόμενος αΰτοκράτωρ νά ταΰτι- 
σθή μέ τον ’Ανδρόνικον Κομνηνόν, τοΰ δποίου, ας σημειωθή καί τοΰτο, 
ή βασιλεία δεν συμπίπτει προς έτος αντιστοιχούν προς τήν τετάρτην ίν- 
δικτιώνα, τότε κατ’ ανάγκην πρέπει νά άποβλέψωμεν εις τους χρόνους 
τής βασιλείας ’Ανδρονίκου τοΰ Β' καί ’Ανδρονίκου τοΰ Γ' τών Παλαιο- 
λόγων. Τέσσαρα δέ έτη τής βασιλείας τών αΰτοκρατόρων τούτων συμπί
πτουν μέ τήν τετάρτην ίνδικτιώνα, τό 1291, τό 1306, τό 1321 καί 
τό 1336.

Περί τών Βυζαντινών διοικητών τής Βορείου ’Ηπείρου καί ’Αλβα
νίας, οί όποιοι έφερον τό όνομα Παλαιολόγος, ευρίσκομεν εις τάς συγ
χρόνους πηγάς πληροφορίας τινάς πολλοΰ αξίας λόγου. Άναφέρομεν πρώ
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τον τον Γεώργιον Παλαιολόγον, διοικητήν τού Δυρραχίου τφ 1081 Κατά 
τους Παλαιολογείους χρόνους συναντώμεν, τφ 1302 και 1303, τον ’Αν
δρόνικον Παλαιολόγον ’Ασάνην (Asen), τον μετέπειτα διοικητήν (κεφαλήν) 
τής Βυζαντινής Πελοπόννησου, κυβερνώντα τον Αυλώνα, τά Βελέγραδα 
καί τήν Spinarizza (Σφηναρίτων λόφοι)1 2, τόν Κωνσταντίνον ΙΙαλαιολό- 
γον διοικητήν τής αυτής επαρχίας τφ) 1320 3 καί τόν πρωτοβεστιάριον ’Αν
δρόνικον Παλαιολόγον, άρχοντα Βελεγράδων τφ 1326 4.

Ποιος εκ των τριών τούτων διοικητών τής Βυζαντινής ’Αλβανίας θά 
ήδύνατο ευστοχώτερον να ταύτισθή μέ τόν ήμέτερον κτίτορα; 'Η άπάν- 
τησι,ς εις τό ερώτημα τοΰτο καθίσταται τοσουτφ δυσχερέστερα καθόσον 
ό Κομνηνός ΙΊαλαιολόγος, ενφ έφρόντισε να παραδώση εις τούς μεταγε
νεστέρους τά ονόματα τής συζύγου του Ελένης καί τών άρρένων τέ
κνων τοΰ Νικηφόρου καί Σίμου, παρέλειψεν (εκείνος ή 6 άντιγραφεύς) νά 
άναγράψη τό ίδικόν του βαπτιστικόν ό'νομα. Είναι πάντως γνωστόν δτι 
6 ’Ανδρόνικος Παλαιολόγος Άσάνης ειχεν υιούς άλλα φέροντας ονόματα, 
τόν Ίωάννην καί τόν Μανουήλ 5.

’Εάν εϊχομεν νά έκλέξωμεν μόνον μεταξύ τών τριών τούτων Παλαιο- 
λόγων, θά άπεκλίνομεν μάλλον υπέρ τοΰ πρωτοβεστιαρίου ’Ανδρονί
κου, διότι τά δρια τής έμπιστευθείσης εις αυτόν υπό ’Ανδρονίκου τοΰ Β' 
διοικητικής περιφερείας τής νέας ’Ηπείρου, μολονότι δεν συμπίπτουν απο
λύτως προς τά εν τφ κτιτορικφ περιγραφόμενα, πλησιάζουν πάντως πε
ρισσότερον από τά όρια τής περιφερείας τών δύο πρώτων, οί όποιοι εΐ- 
χον τήν έδραν των εις τόν Αυλώνα. ΤΗτο φυσικόν νά άναζητήσωμεν εις 
τάς συγχρόνους πηγάς τά ονόματα τής συζύγου καί τών υιών τοΰ πρωτο-

1 Ά·ν να Κ ο μ ν η ν ή (έκδ. Reifferscheid), τόμ. Α', σελ. 119 κέ, έκδ. 
Β. L e i b, Anne Comnene, Alexiade, (Παρίσιοι, 1937), τόμ. Α', σελ. 132. ΙΙρβλ. 
Π. Άραβοντινο», Χρονογραφία τής ’Ηπείρου, τόμ. Α', σελ. 24 κέ.

2 L. d e Τ h a 1 1 ό c z y—C. Jirecek-E. Sufflay, Acta et Di- 
plomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia, τόμ. Α' (Βιέννη, 1913), σελ. 162, 
άριθμ. 549.

3 Α ύ τ ό Φ ι, σελ. 263, άριΟμ. 669.
1 ΙΙερί τούτου βλ. κατώτερα).
δ Καντακουζηνός, τόμ. Β', σέλ. 111. Πρβλ. Du Cange, Historia 

Byzantina, τόμ. Α' (Βενετία 1729), σελ. 253. Κατά τόν G. Cammelli, Deme
trius Cydones, Correspondance, (Παρίσιοι, 1930), σελ. 203, ό ’Ανδρόνικος Άσά- 
νης είχε και τρίτον υιόν όνομαζόμενον Κωνσταντίνον. Οΰτος όμως δέν μαρτυ- 
ρειται ύπ’ άλλων πηγών. Εις τόν Ίωάννην ’Ασάνην άναφέρεται πιθανώτατα ή 
υπό τοΰ V. Laurent, Ελληνικά, 4 (1931), σελ. 335—336, έκδιδομένη μολυ- 
βδίνη σφραγίς. Είναι επίσης γνωστόν δτι ή θυγάτηρ τοΰ ’Ανδρονίκου Άσάνη Ει
ρήνη ήτο σύζυγος τοΰ Ίοιάννου Καντακουζηνοΰ.
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βεστιαρίου \ Τό αποτέλεσμα όμως τής έρεΰνης ταΰτης ύπήρξεν αρνητικόν. 
Τοΰτο - μόνον είναι γνιοστόν ότι ό ’Ανδρόνικος Παλαιολόγος ήτο πατήρ 
τής περίφημου δεσποίνης ’Άννης, ή οποία ενυμφεΰθη τον Ίωάννην ’Άγ
γελον *. Έκ τοϋ γάμου τοότου έγεννήθη περί τό έτος 1329—1330 ό δε
σπότης Νικηφόρος ό Β' 3.

Ό πρωτοβεστιάριος ’Ανδρόνικος Παλαιολόγος διεδραμάτισε σπου- 
δαιότατον ρόλον κατά την ταραχώδη περίοδον τοΰ εμφυλίου πολέμου τών 
δυο Άνδρονίκων. Περί τοΰ προσοόπου καί τής πολιτικής του δράσεως ό 
Ίωάννής Καντακουζηνός παραδίδει πληροφορίας τινάς, τάς όποιας άνα- 
φέρομεν ένταΰθα: «Ό γάρ πρωτοβεστιάριος οΰτοσί Παλαιολόγος ’Ανδρό
νικος, τής τοΰ πρεσβυτέρου βασιλέως ’Ανδρονίκου παΐς ών αδελφής τής 
’Άννης, ή συνορκει Μιχαήλ τφ δουκί τών Πάτρας1 αρχόντων ένί καί τής 
κατ’ αυτήν Θεσσαλίας, έκ τίνος διαφοράς προς τον μέγαν λογοθέτην άπε- 
χθώς διατεθείς, προς τον νέον βασιλέα ελθών πολλά τε καί άκοσμα διε- 
ξήει κατ’ αύτοΰ, καί τελευταΐον προσετίθει, ως ήδη προς τήν προς αυτόν 
απέχθειαν άπειρηκώς, βοΰλοιτ’ άν αυτόν συγκόπτειν πολλαΐς ταΐς πλη- 
γαΐς, καν δέη διά τοΰτο καί άποθνήσκειν’ δι’ ό καί άμΰνειν αυτφ, εΐ 
τι μετά ταΰτα διά τό τόλμημα έπίοι δεινόν, έδεΐτο. άκοΰσας δέ ό βασιλεύς, 
λόγοις τε πολλοις καί παραινέσεσι τον πρωτοβεστιάριον άπάγειν τοΰ τολ
μήματος έπεχείρει* ως δε οΰκ έπειθε, καί διαθήσειν ήπείλησε τά χαλε- 
πώτατα, εί μή παΰσοιτο τοιοΰτοις επιχειρών, έφη γάρ, εί μεν πριν μηδέν 
προς αυτόν τοιοΰτον είπεΐν τι είργάζετο τών άτόπαιν, δεινόν μεν άν ήν, 
οΰδέν δέ αυτφ διαφέρειν' επειδή δε αύτφ φανεράν κατέστησε τήν γνώμην, 
αδύνατον εις έργον τήν βουλήν προαγαγεΐν. τήν γάρ εις τον μέγαν λο
γοθέτην παροινίαν, διοικητήν τών βασιλέως όντα πραγμάτων, εις εκείνον 
άγειν τήν ΰβριν, α μή δέον αυτόν συγχο:>ρεΙν. τούτοις μεν οΰν δ πριοτο- 
βεστιάριος επείθετο δείσας, καί άπέσχετο τοΰ τον μέγαν λογοθέτην τά 
αϊσχιστα διαθεΐναι. δλίγαις δέ ύστερον ήμέραις βασιλεύς δ πρεσβΰτερος, 
εϊτ’ έκ διαβολής είτε καί άλλως, τοσοΰτον έξώργιστο πατά πρωτοβεστια- 
ρίου, ώς καί ειρξαι θελήσαι. πέμψας τοιγαροΰν προς βασιλέα τον νέον

' Ή σύζυγος ιοΰ πρωιοβεστιαρίου ή to θυγάτηρ τοϋ μεγάλου λογαριαστοΰ 
τοΰ Κωκαλά (Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 232,234, 235. ΙΙρβλ. Du Can- 
g e, ”Ενθ’ άνιοτ., τόμ. Α'. σελ. 171). Επίσης ό Καντακουζηνός, αυτόθι, 
σελ. 276 αναφέρει άορίσαος «τά τέκνα» τοϋ Παλαιολόγου, τά όποια κατά τήν 
κρίσιν τοΰ τοΰ 1327—1328 εΐχον καταφύγει μετά τής μηιρός των εις τήν ’Αχρίδα.

2 Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 499. Πρβλ. καί σελ. 274.
3 Αυτόθι, σελ. 500.
1 Πρόκειται περί τών Νέων Πατρών. Πρβλ. Γ ρ η γ ο ρ ά ν, τόμ. Α', σελ. 

441, καί St. Β i π ο n, A propos d’un Prostagma inedit d’Andronic III Paleolo- 
gue, Byzantinische Zeitschrift, τόμ. 38 (1938), σελ. 146—147.
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τον μέγαν λογοθέτην, άλλα τε πολλά τοΰ πρωτοβεστιαρίου κατηγορεί, καί 
δτι λοιδορούμενος αυτόν ου παύεται και διασύρων, δι’ α δη καί μόνα δί
καιος είναι την έσχάτην δούναι δίκην- ου ταΰτα δέ μόνον, άλλ’ δτι καί 
αποστασίαν άπ’ αυτών εννοεί, τούτων ούν ένεκα πάντων εις δεσμωτή- 
ριον αυτόν έμβαλεϊν δέον είναι οίηθείς, καί αύτφ την γνώμην δηλοϋν, ώς 
αν είδείη τε καί αυτός άμα καί συνεπιλαμβάνοιτο προς τό έ'ργον. προς 
ταΰθ’ ό νέος άπεκρίνατο βασιλεύς τοιαϋτα- «θειότατε βασιλεύ, τό μεν 
πρωτοβεστιάριον τον έμόν θειον ακόλαστόν τε είναι περί την γλώτταν 
καί προς λοιδορίας ευχερή, καί αυτός συνομολογήσαιμι αν’ διό καί αυ
τός συνεπιψηφίζομαι τιμωρίας άξιον είναι της προσηκούσης . . . αποστα
σίαν μέντοι ού'τ’ αυτός κατέγνων αυτού ποτέ, ού'τε παρ’ άλλου σαφώς 
άκήκοα είδότος- ού δη δίκαιον λόγοις άμαρτόντα έ'ργφ την κόλασιν ύπο- 
σχεΐν, αλλά μάλλον έφ’/οίς ημαρτε τυχόντα συγγνώμης, λόγοις σωφρονί- 
ζειν τού λοιπού . . . ». Ταύτα τοΰ μεγάλου λογοθέτου προς βασιλέα τον 
πρεσβύτερον άπαγγείλαντος, είτε τοϊς βεβουλευμένοις ό>ς λυσιτελέσιν ό 
βασιλεύς πεισθείς, εί'τε την τοΰ νέου καλοκαγαθίαν αίδεσθείς, τοΰ κακώς 
ποιεΐν τον πρωτοβεστιάριον άπέστη . .. Βασιλεύς δέ ό πρεσβύτερος τον 
πρωτοβεστιάριον άρχοντα καταστήσας Βαλαγράδων, προσηνώς τε καί 
ήμέρως όμιλήσας καί πολλά έπαγγειλάμενος εύ ποιήσειν, έξέπεμι|ιεν, δσο>ν 
αν δέοι προς τον πόλεμον είναι παρεσκευασμένον παραγγείλας, ώς άμα 
τού δέξασθαι γράμματα παρ’ αυτού βασιλεΐ τφ νέφ την εκ τής εσπέρας 
επάξων στρατιάν» \

'Υπό τοιαυτας συνθήκας ό πρωτοβεστιάριος ’Ανδρόνικος Παλαιολό- 
γος άνέλαβε την διοίκησιν τής Νέας ’Ηπείρου. Ή αποστολή του ήτο (.ορι
σμένη 1 2 : νά έτοιμάση τά στρατεύματα τής Δΰσεως διά τον μελετώμενον 
κατά ’Ανδρονίκου τοΰ Γ' πόλεμον καί κυρίως νά εξασφάλιση, εν συνερ
γασία μετά τού εν Θεσσαλονίκη Δεσπότου Δημητρίου, την συμμαχίαν τών 
Σέρβων 3. Διά τών περισωθέντων τριών προσταγμάτων (Ιούλιος, Σεπτέμ
βριος καί ’Οκτώβριος τοΰ 1327), τά όποια, περιπεσόντα εις χεΐρας τού 
νέου ’Ανδρονίκου, έπέτρεψαν εις τούτον νά απόδειξη πλήρως την άθαρό- 
τητά του, ό ’Ανδρόνικος ό Β' παρείχε προς τον πρωτοβεστιάριον όδη-

1 Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 211—215. Πρβλ. Γρήγορα ν, τόμ. 
Α', σελ. 394.

a Έν προστάγμάτι ’Ανδρονίκου τοΰ Β' προς τόν πρωτοβεστιάριον, σταλέντι 
κατά μήνα ’Ιούλιον τής δέκατης ’ινδικτιωνος (=1327), λέγεται: «καλά γάρ γινώ- 
σκεις, δτι ού δι’ άλλο τι άπεστάλης ε’ις τό αυτόθι κεφαλατίκιον παρ’ δ διά τήν 
δουλείαν αυτήν». Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 232—233.

3 Έν τφ αΰτφ προστάγματι άναγινοόσκομεν : «ϊνα κατά πάσαν τήν αυτού 
δΰναμιν βοηθήση (ό Κράλης) ήμϊν, μή μόνον μετά τού φοσσάτου αυτού, αλλά καί 
αυτός παροίν». Αυτόθι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:18 EEST - 34.211.113.242



’Ανέκδοτον Βυζαντινόν κτιτορικόν έκ Βορείου ’Ηπείρου. 283

γίας καί συμβουλάς διά την παρασκευήν τοϋ άγώνος ·. "Οτε δέ, κατά τά 
τέλη τοΰ 1327, έκηρύχθη αναφανδόν ό μεταξύ των δύο βασιλέων πόλε
μος, δ πρωτοβεστιάριος ’Ανδρόνικος προΐ'στατο των μακεδονικών στρα
τεύματος μετά τοΰ Δεσπότου Δημητρίου, τοΰ Μιχαήλ Άσάνη καί τοΰ 
υπάρχου Μονομάχου. Τοΰ έκ δώδεκα ταγμάτων συμμαχικού στρατοΰ των 
Σέρβων έστρατήγει ό Χρέλης 1 * 3.

Είναι γνωσταί αί λεπτομέρειαι τοΰ εμφυλίου τούτου άγώνος, δ 
όποιος κατέληξεν εις τήν έκθρόνισιν τοΰ γέροντος αύτοκράτορος. Εις 
τήν Μακεδονίαν, δπου κατά τό πλεΐστον έξειλίχθησαν τά γεγονότα τοΰ 
πολέμου, αί κυριώτεραι πόλεις, ή Θεσσαλονίκη, ή ’Έδεσσα, αί Σέρραι, ή 
Βέρροια, τά Βοδηνά, ή Καστόρια, ή Άχρίς, παρεδόθησαν άνευ άντιστά- 
σεως εις τον ’Ανδρόνικον τον Γ'8. Ό δεσπότης Δημήτριος καί οί περί 
αυτόν έτράπησαν προς τήν επικράτειαν τοΰ Κράλη τής Σερβίας 4 * 6 *.

Τήν αυτήν προς τήν ξένην οδόν ετράπη καί ό πρωτοβεστιάριος ’Αν
δρόνικος, άφοΰ είδε διαρπαζόμενα τά βοσκήματά του υπό τοΰ «συστρα- 
τευομένου αύτοΐς υπηκόου Ρωμαίοις στρατεύματος τώιν Μυσών» °, τό 
όποιον άπεστάτησε Β, καί άφοΰ επληροφορήθη τήν ά'λωσιν τής Άχρίδος, 
δπου διέμενον ή σύζυγος καί τά τέκνα του '.

Οί προς τούς Σέρβους καταφυγόντες μετά τοΰ δεσπότου Δημητρίου 
εκατόν πεντήκοντα οπαδοί τοΰ γέροντος ’Ανδρονίκου προσεπάθησαν νά 
πείσουν τον Κράλην, δπως συνέχιση τον κατά τοΰ ’Ανδρονίκου τοΰ Γ' 
άγώνα, «εΐ πως δι’ αύτοΰ δυνηθεΐεν άναμαχέσασθαι τήν ήτταν» 8. Βλέ- 
ποντες όμως δτι τό σχέδιον τοΰτο δεν ήτο δυνατόν νά πραγματοποιη-ίίή, 
κατέλαβον τά έναπομείναντα οχυρά φρούρια. Ό ’Ανδρόνικος Παλαιολό- 
γος μετά τινων άλλων κατέφυγεν εις τον Πρίλλαπον, δπου δμως «τφ άδο- 
κήτφ πληγείς, ώς έλέγετο, τής συμφοράς καί μή φέρων τήν κακοπραγίαν, 
έτελεύτησε μετά μικρόν»9.

Ό Νικηφόρος Γρηγοράς άλλως ιστορεί τά τοϋ θανάτου τοΰ πρωτο-

1 Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 232—235.
3 Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 260—261.
3 Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 267 κέ. Γ ρ η γ ο ρ ά ς, τόμ. Α’, σελ. 

409 κέ.
4 Καντακουζηνός, τόμ Α', σελ. 276.
ό Διά τοΰ ονόματος τούτου δηλοΰνται κυρίως οί Βούλγαροι. Βλ. Κ. Ά μ ά ν

το υ, Τά εθνολογικά ονόματα εις τούς Βυζαντινούς συγγραφείς, Ελληνικά, τόμ. 2 
(1929), σελ. 101.

6 Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 275—276.
1 Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 276.
8 Αυτόθι, σελ. 278.
9 Α υ τ ό θ ι, σελ. 284—285.
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βεστιαρίου : «Ό δε πρωτοβεστιάριος ’Ανδρόνικος, λέγει, μέχρι τινός επό
μενος και αυτός τφ Δεσπότη, ούκ ήδυνήθη μέχρι τέλους καθάπερ τις πα
ράσιτος ες άλλοτρίαν άποβλέπειν τράπεζαν ώσπερ εκείνος· άλλ’ άναλο- 
γισάμενος όσον εξαπίνης άφήρηται πλούτον καί κτήματα καί δόξαν μετά 
πασών τών ελπίδων, ύποπτεύσας δέ καί περί τής γυναικός όσα αί παρά 
των εχθρών άλισκόμεναι πάσχουσιν άσεμνα, ές άπογνοόσεως καί αμέτρη
του λύπης βυθούς εαυτόν έδεδώκεΓ καί ούτως εν βραχεί τύ ζην πικρώς 
εξεμέτρησεν έν τόποις άλλοτρίοις και έρημίαις πλανισμένος»

Τάς τύχας τής συζύγου του, θυγατρός τοϋ μεγάλου λογαριαστοΰ τοΰ 
Κωκαλά * * 3 * 5 * *, δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν μέχρι τινός. "Οτε ό βασι
λεύς ’Ανδρόνικος, ύποτάξας την Λυτικήν Μακεδονίαν, είσήλθεν εις την 
’Αχρίδα, «εκέλευσε τήν πρωτοβεστιαρίου γαμέτην όσα έ'χει χρήματα λα- 
βοΰσαν εις Θεσσαλονίκην ελθεΐν» 8. Αύτη ύπήκουσε μέν εις τήν διατα 
γην τοΰ αύτοκράτορος καί μετέβη εις τήν Θεσσαλονίκην, άπέκρυψεν 
όμως τά χρήματα, ίσχυρισθεΐσα ότι ούδέν κέκτηται. Μετά τήν άναχιόρη- 
σίν της έξ Άχρίδος, άνεκαλύφθησαν κοσμήματα αξίας είκοσι χιλιάδων 
χρυσίων, άγγεΐον περιέχον δώδεκα χιλιάδας χρυσά νομίσματα καί άλλα 
κοσμήματα αξίας τεσσαράκοντα χιλιάδων ύπερπύρων ι.

Έξεθέσαμεν ανωτέρω τάς γνωστός εις ημάς πληροφορίας περί τής 
πολιτικής δράσεως καί περί τοΰ βίου εν γένει τοΰ Άνδρονίκοΰ Παλαιο- 
λόγου. Ίο ό'νομά του συνδέεται με τήν ιστορίαν τής βορειοανατολικής 
’Ηπείρου καί λόγφ τής ειδικής αποστολής,ή οποία άνετέθη εις αυτόν, αλλά 
καί λόγφ τής στενωτάτης του συγγένειας μετά τών Άγγέλων.ΗΙτο επομέ
νως φυσικόν νά συσχετίσωμεν αυτόν μέ τον Κομνηνόν δ Παλαιολόγον τοΰ

’Νικηφόρος Γρήγορός, τόμ. Α', σελ. 413. Μεταξύ τών επιστο
λών τοΰ Γρήγορά υπάρχει καί μία απευθυνόμενη «τώ Πρωτοβεστιαρίφ». R. 
Guilland, Nicephore Gregoras, Correspondance, (Παρίσιοι, 1927), σελ. 101—102. 
ΙΙρβλ. σελ. 375. Νομίξομεν δτι ό αποδέκτης τής επιστολής ταΰτης δύναται μετά 
πολλής πιθανότητος νά ταύτισθή μέ τόν ήμέτερον πρωτοβεστιάριον. Έν τή περι- 
πτώσει ταύτη πρέπει νά διορθωθή ή χρονολογία 1335—1340, καθ’ ήν, κατά τόν κ. 
Guilland, έγράφη ή επιστολή.

3 Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ό ς, τόμ. Α', σελ. 232, 234 καί 235. Πρβλ. Du C a n- 
g e, Historia Byzantina, τόμ. Α', (Βενετία, 1729), σελ. 171.

3 Κ α v τ α κ ο υ ζ η v ό ς, τόμ. Α', σελ. 278.
1 Αυτόθι.
5 Χαρακτηριστική είναι ή επωνυμία τοϋ Κομνηνοϋ, τήν οποίαν ό κτίτωρ προ

σθέτει εις τό όνομά του. 'Ο πρωτοβεστιάριος ’Ανδρόνικος, υιός τής αδελφής τοΰ
αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου τοϋ Β', ήθέλησε πιθανώτατα δι’ αυτής νά έξάρη τόν
στενώτατον σύνδεσμόν του μετά τοΰ βασιλεύοντος οϊκου τοΰ Βυζαντίου.
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κτιτορικοϋ καί νομίζομεν δη ό ταυησμός οΰτος, επί τη βάσει τουλάχιστον 
των σημερινών ιστορικών δεδομένων, δΰναται απολύτως νά στηριχθή. 
Μίαν μόνον προβλέπομεν άντίρρησιν: δτι το υπό τοΰ κτιτορικοϋ παρα- 
διδόμενον έτος τής ινδικτιώνος δεν αντιστοιχεί προς τά έτη, κατά τά 
όποια (1326—1328), συμφώνως προ τάς μαρτυρίας τών συγχρόνων ιστο
ρικών, ό πρωτοβεστιάριος ’Ανδρόνικος διετέλεσε διοικητής τοΰ κεφαλα- 
τικίου τών Βελεγράδων. Πράγματι, ενφ τό κτιτορικόν εγράφη κατά τον 
μήνα ’Οκτώβριον τής τετάρτης ινδικτιώνος, τά έτη 1326, 1327 καί 1328 
συμπίπτουν προς την ένάτην, την δεκάτην καί ένδεκάτην ίνδικτιώνα. 
Την δυσκολίαν ταΰτην δυνάμεθα νά παρακάμψωμεν, δεχόμενοι δτι ό 
’Ανδρόνικος Παλαιολόγος, τοΰ οποίου τον βίον ατελέστατα γνωρίζομεν, 
διετέλεσε καί άλλοτε διοικητής τής νέας ’Ηπείρου, ή δτι κακώς ό άντι- 
γραφεύς παρέδωσε τό έτος τής ινδικτιώνος. Τήν τελευταίαν ταΰτην ύπό- 
Ιΐεσιν, λαμβάνοντες ύπ’ δψιν τήν πλημμελή παράδοσιν τοΰ κειμένου, νο
μίζομεν πιθανωτέραν.

Τά μοναστήρια, Ελλείψει ακριβών γεωγραφικών ενδείξεων, δυσχε
ρέστατος αποβαίνει δ καθορισμός τών. εν τφ κτιτορικφ άναφερομένων 
μοναστηρίων. Ό Κομνηνός Παλαιολόγος, περιγράφουν τά δρια τής ανα- 
τεθείσης εις αυτόν διοικητικής περιφε»είας, σημειώνει δτι αυτή έξετεί- 
νετο από τής γνωστής εις τούς Βυζαντινούς Κλεισούρας μέχρι τοΰ Παπίγ- 
κον, Λυβίαδης τε καί Κορονσας' καί Κολωνίας. Ή στενή δίοδος τής 
Κλεισούρας μετά τής ομωνύμου κώμης κεΐται έν τή έπαρχίφ Πρεμμετής. 
Δι’ αυτής «διέρχεται ό Άφος ποταμός, εν στενωτάτω στρώματι, άφιέμε- 
νος δεξιόθεν τό δρος Άέροπον καί αριστερόθεν τό τοΰ Άσναοΰ» s. Ό 
Pouqueville περιγράφει ως εξής τό φρούριον καί τήν κώμην: «Sans en- 
trer dans le defile de Gruca, si on dirige au N., on apergoit a gau
che, au pendant oriental du mont Trebechina, le bourg de Clei'soura 
divise en deux quartiers grouppes au-dessous d’un fort qui comman- 
de les plateaux superieurs, le stenum, et la vallee traversee par la 
Desnitza» * 2 3 4. Καί κατωτέρω: «Clei'soura, batie sur un roc depouille de 
verdure, est dominee en arriere par une forteresse qui s’eleve au bord 
des precipices de l’Aoiis, a la hauteur de mille a douze cents pieds»1.

' Ούδεμίαν πληροφορίαν έχομεν περί τόϋ τοπωνυμίου τούτου.
2 Π. Άραβανΐινός, ’Ένθ’ άνωτ., τόμ. Β', σελ. 84.
8 F. Pouqueville, Voyage de la Grece, Β' έκδοσις, τόμ. A' (Παρί- 

σιοι, 182C), σελ. 292.
4 Αυτόθι, σελ. 293. ΓΤρβλ. L. Μ. L e a k e, Travels in Northern Greece, 

τόμ. A' (Λονδΐνον, 1835), σελ. 383 κέ.
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Ώς προκύπτει έκ τοΰ κτιτορικοΰ, ή Κλεισούρα άπετέλει to βορειότερον 
σΰνορον τοΰ υπό τοΰ Παλαιολόγου διοικουμένου θέματος.

Τό διαμέρισμα τής Κολωνίας, συνορεΰον ΝΑ. μετυί τής Κονίτσης, 
Δ. μετά τοΰ Σκεπαρίου, ΝΔ. μετά τής Δεσνίτσας και ΒΔ. μετά τής Κο- 
ριτσάς1, ανήκει εις τό προσαρτηθέν εις τήν ’Αλβανίαν τμήμα τής νέας 
’Ηπείρου. Ό Pouqueville περιγράφει ως εξής τά δρια τής περιοχής ταΰ- 
της: «Le canton de Caulonias forme, par sa projection, la clef d’une 
voute qui separe les versants de l’Epire de ceux de l’lllyrie macedo- 
nienne, en divisant les eaux que ses montagnes envoient a 1’Aouset 
a l’Apsus» 1 2. Καί: «Dans sa demarcation moderne, ce meme enclave, 
qui a pris le nom de Caulonias, s’il ne l'a pas, comine je le crois, 
toujours porte, confine au nord avec le canton de Gheortclia, au nord- 
ouest avec celui de Tomoritza, et a l’ouest avec la Desnitza. Enfin 
dans les autres parties de l’horizon, en remontant jusqu’au nord- 
est, il est entoure par les cantons de Premeti, de Conitza, d’Anase- 
litzas et de Devol, qui e^t traverse par les montagnes dans lesquel- 
les l’Apsus prend ses sources. Ainsi, on peut regarder le territoire 
de Caulonias comme le centre de l’lllyrie meridionale, et son em
placement comme faisant partie ou etant tres voisin de la Phoebea- 
tie des Dassarets».3 Εις των κυριωτέρων συνοικισμών τής περιφερείας 
ταΰτης είναι τό Λεσκοβικόν (Λιασκοβίκι), τό όποιον άναφέρεται έν τφ 
ήμετέρφ κτιτορικφ 4.

Όλιγοιτέρας και δλιγώτερον ακριβείς πληροφορίας έχομεν περί τοΰ 
«δέματος Λυβίαδ«7?».’Έκ τίνος χωρίου τοΰ Καντακονζηνον (τόμ. Β’,σελ. 81: 
«και ’Αλβανούς τους περί τήν Πωγωνιανήν καί Λυβίσδαν νεμομένους...») 
δυνάμεθα νά συναγάγωμεν οτι ή Λΰβισδα ήτο περιοχή γειτνιάζουσα προς

1 Π. Άραβαντινοΰ, ’Ένθ’ανωτ., τόμ. Β', σελ. 89. Πρβλ. καί Π. Κ ο υ-
γ ι τ έ α, Πραγματεία τοπογραφική, ιστορική καί εθνολογική τής άνω ’Αλβανίας 
ή ’Ιλλυρίας, κάτω ’Αλβανίας ή Μακεδονικής ’Ιλλυρίας καί ’Ηπείρου, (Άθήναι, 
1905), σελ. 129.

3 Ρ ο u q u e ν i 1 1 e, "Ενθ’ άνωτ., τόμ. Α', σελ. 234.
3 Αυτόθι, σελ. 237.
1 Ό Δη μητριός Χωματιανός (εκδ. Ρ i t r a, Analecta sacra, 

τόμ. 6, στ. 47 καί 529) μνημονεύει τοΰ θέματος Κολωνίας έν Βορείφ Ήπείροι. 
’Εν δέ τφ υπέρ των Βενετών χρυσοβούλλφ τοΰ αΰτοκράτορος ’Αλεξίου τοΰ Γ' (Νο- 
έμβριοςτοϋ 1198) άναφέρεται ή «Provincia Coloniae». Zachariae von Lin- 
g e n t h a 1, Jus graeco-romanum, τόμ. 3, σελ. 560 (έκδ. Ί. καί Π. Ζ έ π ο υ, τόμ. 
Α', σελ. 475). Τ a f e 1-Τ h ο m a s, Urkunden zur alteren Handels und Staat- 
geschichte der Republik Venedig, τόμ. A' (=Fontes Rerum Austriacarum. Diplo- 
mata et Acta, τόμ. 12), σελ 259.
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την Πωγωνιανήν. Ό 77. "Αραβαντινος παρατηρεί δ τι ό Pouqueville «ήμαρ- 
τημένως τίθησιν (τήν Λυβίσδαν) εις την Λαψίσταν τών Ίωαννίνων» και 
εικάζει δτι αΰτη εκειτο, όπου ή Μακεδονική Λαψίστα1.

Τό νοτιώτατον σημεΐον τής διοικητικής περιφερείας τοϋ Παλαιολό- 
γου άπετέλει τό δρος Πάπιγκον τής σημερινής επαρχίας Κονίτσης μετά 
τής επί των κλιτΰων αΰτοϋ ομώνυμου κώμης. Οί Βυζαντινοί έγνώριζον τό 
δνομα τοΰ Παπίγκου * 3, τό όποιον έδήλου πιθανιότατα δχι μόνον την κώ
μην ή τό ό'ρος, αλλά καί την περιοχήν ολόκληρον 3.

Εντός τής ουτω οριζόμενης διοικητικής περιφερείας πρέπει νά άνα- 
ζητηθοΰν τά υπό τοΰ "Ανδρονίκου Παλαιολόγου κτισθέντα τρία μονα
στήρια. Πρώτον κατά σειράν έρχεται τό μονΰδριον τοΰ Μεγάλου Νικο
λάου εις τήν Σέλτσην. Έκ τοϋ κτιτορικοΰ δεν προκύπτει σαφώς εάν διά 
τοϋ ονόματος τοΰτου δηλοϋται τό ομώνυμον χωρίον τής επί Τουρκοκρα
τίας διοικήσεως καί τής σημερινής επαρχίας Κονίτσης4 ή εΰρυτέρα γει- 
τνιάζουσα περιοχή. Έν τή τελευταία ταϋτη περιπτώσει, θά ήτο δυνατόν 
νά ταΰτισθή τό μονΰδριον τοϋτο με τήν παρά τήν Πολίτσιανην σφζο- 
μένην μονήν τοϋ 'Αγίου Νικολάου, ή οποία, κατά τήν επιτόπιον παράδο- 
σιν, μή έπικυρουμένην υπό γραπτών μαρτυριών, έκτίσθη τώ 10805 ή 
τφ 11306.

Δεύτερον έρχεται τό μονΰδριον τοΰ 'Αγίου Αθανασίου «εις τοΰ 
Βοΰγρεση». Παρά τάς μακράς καί επιμόνους έρεΰνας μας, δεν ήδυνήθη- 
μεν νά άνεΰρωμεν εις τάς πηγάς καί τά βοηθήματα τό τοπωνΰμιον τοΰτο. 
Τουναντίον είναι γνωστοί οί έν τή αυτή παραγράφφ τοϋ κτιτορικοΰ μνη
μονευόμενοι συνοικισμοί τοΰ Λεσκοβικοΰ (Λιασκοβίκι), κειμένου εις τήν 
δεξιάν ο'χθην τοΰ Σαρανταπόρου ΒΔ. τής Κονίτσης7, καί τοϋ Τζερτζικοΰ

' Π. Άραβαντινος, ’ΈνΌ’ άνωτ., τόμ. Β', σελ. 97.
3 'Ιστορικόν Κ ο μ ν η νο ϋ μονάχου καί II ρ ό κ λ ο υ μονάχου (έκδ. Γ. 

Δεστοΰνη, ΙΙετροΰπολις, 1858), σελ. 35. Epir.otica (έκδ. Βόννης), σελ. 286. 
ΙΙρβλ. Ί. Λ α μ π ρ ί δ ο υ, Ζαγοριακά, (Άθήναι, 1870), σελ. 4.

3 Ί. Λ α μ π ρ ί δ ο υ, Ζαγοριακά, σελ. 3-4. Τοϋ αυτοί, ’Ηπειρωτικά 
Μελετήματα, τεύχος 8, μέρος πρώτον, (Άθήναι, 1889), σελ. 38 : «Τό δέ δυτικόν 
[τμήμα τοϋ Ζαγορίου] από της ΙΔ' τουλάχιστον έκατονταετηρίδος εκαλείτο έκ 
μιας των πολιχνών αυτοί Πάπιγκον . . . ».

4 Π. Άραβαντινος, ’Ένά άνωτ., τόμ. Β', σελ. 339. Πρβλ. Λεξικόν 
τών Δήμων, Κοινοτήτων καί συνοικισμών τής Ελλάδος, (ΆΟήναι, 1923), σελ. 101.

s Δ. Ε ν α γ γ ε λ ί δ ο υ, Ή Βόρειος ’Ήπειρος, (ΆΌήναι, 1919), σελ. 47 
καί 89.

6 Ί. Λ α μ π ρ ί δ ο υ, ’Ηπειρωτικά Μελετήματα, τείχος έ'βδομον, (Άθήναι, 
1889), σελ. 35.

7 Π. Άραβαντινος, ’Ένθ’ άνωτ., τόμ. Β', σελ. 97.
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εις την παλαιάν διοίκησιν Κονίτσης Έν τη περιφερεία ταΰτη δυο γνω- 
ρίζομεν σκηνώματα τιμώμενα επ’ δνόματι τοϋ 'Αγίου Αθανασίου: τον 
έν Πολιτσιάνη ναόν τοϋ Μεγάλου Αθανασίου 1 2 3 καί την ήμίσειαν ώραν 
δυτικώς τής κώμης ταΰτης κειμένην ομώνυμον μονήν ή οποία ήτο άλ
λοτε μετόχιον τοϋ μοναστηριού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου «τοϋ Μω- 
ροδέτου». Την μονήν ταυ την 4 περιγράφει ώς εξής ό Μηνάς Τσελικίδης:

« Ή νΰν μονή τοϋ αγίου ’Αθανασίου είναι έκτισμένη έπί τής κατω
φέρειας γηλόφου, προ τοϋ οποίου άναπετάννυται όρίζων άποκαλϋπτων άπα- 
σαν τής φϋσεως τήν μεγαλοπρέπειαν. Τό μετόχιον τοΰτο, ώς έκ τής μόνης 
μαρτυρίας τοϋ ξερομονάχου Δαμασκηνού, φαίνεται νά έκτίσθη κατά τό 
1141 μ.Χ.° καί είναι κατά πάντα ομοιον προς τήν Μονήν αϋτοϋ, πλήν κατά 
τι μεγαλείτερον. Τέσσαρες έν τφ μέσφ στύλοι ύποβαστάζουσι τον ουρανόν 
τοϋ πϋργου καί τήν ϋπ’ αυτόν στέγην τοϋ ναοϋ, τό εσωτερικόν τοϋ οποίου 
φωτίζεται διά τών τεσσάρων έπί τοϋ πϋργου παραθύρων. Τό δάπεδον τοϋ 
κυρίως ναοϋ καλϋπτουσι κανονικαί εξάγωνοι πλίνθιναι πλάκες, τό δέ ιε
ρόν βήμα τετράγωνοι. Διά τριών δέ έκ δυσμών βαθμιδών κατέρχεται τις 
εις τον νάρθηκα, δι’ ου εισέρχεται εις τον ναόν. Κλΐμαξ αρχαία ξύλινη 
έκ τοϋ νάρθηκος φέρει εις τό γυναικεΐον, οπερ εις οϋδεμίαν μετά τοϋ κυ
ρίως ναοϋ εΰρίσκεται σχέσιν, διότι οϋδέν υπάρχει παράθυρον βλέπον

1 Α ύ τ ό Ό ι, σελ. 341. Έν τφ τόμφ διαλΰσεως της επαρχίας Πωγωνιανής
καί συγχωνεύσεως μετά τών γειτόνων επαρχιών Κορυτσάς καί Βελλάς (Μάιος τοϋ 
1863) τό Τζερτζικόν (Τζάρτξικον) άναφέρεται μεταξύ τών χωρίων τοϋ Καζά Πω- 
γωνιανής τών υπαγόμενων εις τήν περιφέρειαν τής μητροπόλεως Πωγωνιανής. Βλ. 
Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, Επισκοπικοί κατάλογοι τών έν 
Ήπειρο) καί ’Αλβανία επαρχιών τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ’Ηπει
ρωτικά Χρονικά, τόμ, 12 (1937), σελ. 91.

3 Μ. Κ. Τ σ ε λ ι κ ί δ ο υ, 'Ο Ναός τοϋ Μεγάλου ’Αθανασίου έν Πολιτσάνη, 
Έφημερίς «Ταχυδρόμος» Κωνσταντινουπόλεως, έτος Ζ', άριθ. 1879 (13 ’Οκτωβρίου 
1904), σελ. 3.

3 Ί. Λ α μ π ρ ί δ ο υ, ’Ηπειρωτικά Μελετήματα, τεΰχος έκτον, (Άίΐήναι, 
1888), σελ. 14-15. Πρβλ. Μ. Κ. Τ σ ε λ ι κ ί δ ο υ, Ή μονή τής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου καί τό μετόχιον αυτής έν Πολιτσάνη, Έφημερίς «Ταχυδρόμος» Κων
σταντινουπόλεως, έτος Ζ', άριθ. 1925 (8 Δεκεμβρίου 1904), σελ 3.

4 Κατά τόν Ί. Λ α μ π ρ ί δ η ν, Αυτόθι, σελ. 14, ή μονή έκτίσθη τφ 1080.
3 Ή έπιγραφή, περί τής οποίας όμιλε! ένταϋθα δ Μ. Τοελικίδης (βλ. καί

«Ταχυδρόμον», 1904, άριθ. 1879), έξεδόθη όρθώς υπό τοϋ κ. Π. Π ου λ ί τ σα> 
Έπιγραφαί καί ένθυμήσεις έκ τής Βορείου ’Ηπείρου, Έπετηρίς Έταιρ. Βυζ. 
Σπουδών, τόμ. 5 (1928), σελ. 65, καί έχει οίίτω· «Δεϊσις του δουλου του Θεού Δα- 
μασκινου ίερομονάχου Ετους ,ΖΡΘ'» (=1601). Είναι επομένως εσφαλμένη ή υπό 
τοϋ Τσελικίδου παρεχομένη χρονολογία καί τά είς αυτήν στηριξόμενα περί τοϋ 
χρόνου τής άνεγέρσεως τής μονής συμπεράσματα. ’Άλλωστε ή έπιγραφή, γεγραμ- 
μένη έπί τής τοιχογραφίας τής Θεοτόκου, οΰδέν άλλο μαρτυρεί ή μόνον δτι ή 
τοιχογραφία αϋτη έφιλοπονήθη κατά τό έτος 1601.
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προς τά έκτος τοΰ ναοΰ. Έκ τοΰ αρχαίου μεγαλείου αυτοΰ νΰν υπελει- 
φθησαν δυο έπί τοΰ τοίχου εικόνες, ή τοΰ Σωτήρος δεξιόθεν τής εισ
όδου τοΰ ναοϋ καί ή τής Θεοτόκου, έφ’ ής καί ή σημείωσις τοΰ ίερομ.ονά- 
χου Δαμασκηνού, τό ΰπερκείμενον τοΰ εικονοστασίου καί ό άνανθι τού
του μέγας σταυρός κεχρυσωμένα (βαρακωμένα) καί ή απέναντι τής 'Αγίας 
Τραπέζης δίπηχυς είκών τής Θεομήτορος, τό πλεΐστον σκωληκόβρωτος καί 
κατεστραμμένη. "Απαντα τά λοιπά σκευή τοΰ ναοΰ είσι μεταγενέστερα 
καί τά πλεΐστα άριθμοΰσι την ΰπαρξιν αυτών από τοΰ ίερομονάχου X. 
'Ανθίμου τοΰ από Σιάμου (1821-1890), έφ’ οΰ καί ή νΰν μονή ανέλαβε 
την άρχαίαν αΰτής εκλαμψιν. Ό ηγούμενος τής Μονής οΰτος κατεσκεΰα- 
σεν έξ άργΰρου καί τό κιβώτιον προς έναπόθεσιν των τοΰ αγίου Σοφια
νού λειψάνων καί τον μέγαν άργυροΰν Σταυρόν, ως φαίνεται έκ τής επι
γραφής αυτών. Προς βορράν παραπλεΰρως τοΰ ναοΰ εγείρονται κελλία 
τής Μονής έκ δυο απαρτιζόμενα δωματίων’ νοτίως δέ ΰψοΰται τό κωδω- 
νοστάσιον. Έμπροσθεν τοΰ ίεροΰ βήματος λαχανόκηπος κατάφυτος έξ 
δπο^ροφόρων δένδρων προσδίδει εις την θέσιν τής μονής ρομαντικότητα 
τινα. Εύρεΐα προς δυσμάς τοΰ ναοΰ έκτείνεται ορθογώνιος αυλή, εις την 
δυτικήν τής οποίας γωνίαν ΰψοΰται μεμονωμένον διώροφον οικοδόμημα. 
Τρία τοιαΰτα οικοδομήματα, ών τό προς τήν δυτικήν γωνίαν είναι ύπέρ- 
τερον, έπεκτείνονται καί επί τής βόρειας πλευράς τής αυλής, ής ή κυρία 
είσοδος εΰρίσκεται προς νότον. Τα δωμάτια ταΰτα έχρησίμευον ώς κατά
λυμα των κατά τήν 2 Μαΐου έκ τών περιχώρων, ών τινα εΐχον καί ίδιον 
διαμέρισμα, εις τήν πανήγυριν προσερχομένων» ή

Είναι δυνατόν νά ταΰτισθή ή παρά τήν Πολίτσιανην μονή τοΰ 'Α
γίου ’Αθανασίου με τήν υπό τοΰ κτιτορικοΰ μνημονευομένην; Ούτε τά 
ΰπό τοΰ κτιτορικοΰ παρεχόμενα στοιχεία, οΰτε αι περί τής ηπειρωτι
κής μονής συγκεχυμένοι καί αμάρτυροι πληροφορίαι έπιτρέπουν τον μετά 
βεβαιότητος ταΰτισμόν. Διατυπώνομεν απλώς μίαν ΰπόθεσιν, τήν οποίαν 
έπιτόπιοι έρευναι θά ήδΰναντο νά έλέγξουν.

Έρχόμεθα ήδη εις τήν τρίτην μονήν τής ΰπεραγίας Θεοτόκου «έν 
τω θέματι τής Λυβίσδας εις τήν άκρην τοΰ κάμπου εις τον λεγόμενον 
Φράξον». Καί έδώ τά τοπογραφικά στοιχεία είναι ανεπαρκή καί ασαφή. 
Ό άντιγραφεύς τοΰ 17/ αίώνος, προτάξας τήν επιγραφήν: «Χρυσόβουλ- 
λον τής 'Υπεραγίας Θεοτόκου τής Πωγωνιανής τοΰ καί πατριαρχικοΰ 
σταυροπηγίου», ήθέλησε δι’ αυτής νά δηλοόση δτι τό έκδιδόμενον κτιτο- 
ρικόν άναφέρεται εις τήν έπιφανεστάτην τών μονών τής Πωγωνιανής, 
τήν τής Μολυβδοσκεπάστου. 1

1 Μ. Τσελικίδης, έν έφημερίδι «Ταχυδρόμος» Κωνσταντινουπόλεως, 
1904, άριθ. 1925, σελ. 3.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BVZANT. ΣΠΟΥΔΩΝ "Έτος ΙΔ'. 19
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Ή μονή αυτή, τιμώμενη επ’ δνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 
και κείμενη παρά την άριστεράν όχθην τοϋ ’Αώου εις άπόστασιν ήμισείας 
ώρας από τής Δεπαλίτσης, «ήγέρθη εκ βάθρων και άνωκοδομήθη συν
δρομή και δαπάνη τοΰ ευσεβέστατου βασιλέως Κωνσταντίνου τοϋ Πωγω- 
νάτου», βραδότερον δέ άνεκαινίσθη υπό ’Ανδρονίκου τοϋ Κομνηνοϋ καί 
μεγάλου Δουκός τοϋ Παλαιολόγου, καθ’ α αναγράφει ή εν τφ ναφ σφζο- 
μένη επιγραφή «’Άνωθεν δέ τής προς Δ. αρχαίας τοΰ ναοϋ πύλης. . . 
διασφζεται τοιχογραφία, εν ή οί δυο ουτοι αϋτοκράτορες 1 2 3 εικονίζονται 
φέροντες επί κεφαλής στέμμα καί κυκλοειδή στέφανον, οιος ό περί τάς 
κεφαλάς των Αγίων, ϋπεράνω δέ των στεφάνων τούτων άναγινώσκεται 
καί τό όνομα έκάστου σαφέστατα» 3. Σημειι,οτέον ότι εν τφ βιβλίφ παρ
ρησιών τής μονής, άντιγραφέντι κατά τον ΙΗ' αιώνα έκ παλαιοτέρου 
χειρογράφου, οί βασιλείς Κωνσταντίνος καί ’Ανδρόνικος άναφέρονται ώς 
κτίτορες 4.

Φανταστικά διηγήματα καί θρϋλοι, μεταβιβαζόμενοι από γενεάς εις 
γενεάν είτε διά τής προφορικής παραδόσεως εϊτε διά γραπτών μνημείων, 
ως ή άνωτέρα» μεταγενεστέρα, ίσως κατά τήν έν έ'τει 1521 γενομένην 
επισκευήν5 χαραχθεϊσα, επιγραφή, περιβάλλουν τήν άρχαιοτέραν ιστο
ρίαν τής Μολυβδοσκεπάστου. Κατά τήν παράδοσιν, ό αϋτοκράτωρ Κων
σταντίνος Δ’ δ Πωγωνάτος, επανερχόμενος έκ Σικελίας, παρέμεινεν «εις 
τήν αντίκρυ από τής Δεπαλίτσης όχθην τοΰ Άφου πόλιν Σεπάριαν ή 
Σεσάριθαν» 6 καί έ'κτισε τήν μονήν. Ό Λέων. Βασιλειάδης βέβαιοι ότι 
άνέγνώσεν έν παλαιφ χέιρογράφφ διήγημα περί τοΰ επεισοδίου, έξ ου

1 Ί. Λ α μ π ρ ί δ ο υ, Ηπειρωτικά Μελετήματα, τεϋχος έ'κτον, σελ. 18-19. Λ 
Μ. Βασιλειάδου, Ή αρχιεπισκοπή Πωγωνιανής καί ή βασιλική Μονή Μο
λυβδοσκεπάστου, ’Ηπειρωτικός Άστήρ, τόμ. Α'(1904), σελ. 180 κέ.

2 Τοιαϋται τοιχογραφίαι παριστώσαι αΰτοκράτορας τοϋ Βυζαντίου άπαντών- 
ται καί εις άλλους ναούς τής Β. ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας, ώς π. χ. έν τφ μονα- 
στηρίφ τής Παναγίας ’Απολλωνίας, όπου ή επιγραφή : «’Ανδρόνικος έν Χριστφ 
τφ Θεφ πιστός βασιλεύς 'Ρωμαίων Κομνηνο-Δουκ-Αγγελο-Παλαιολόγος ό καί νέος 
Κωνσταντίνος Κομνην-Αγγελο-ΙΙαλαιολόγος ό ώς αληθώς φιλόχριστος καί φιλο- 
μόναχος». ’Ανθίμου’Αλεξούδη, Σύντομος ιστορική περιγραφή τής ίερας 
μητροπόλεως Βελεγράδων, (Κέρκυρα, 1868), σελ. 76-77. Πρβλ. Σ. Ά ρ ι σ τ ά ρ- 
χ ο υ, Έπιγραφαί ελληνικαί, λατινικαί καί σερβικαί τής επαρχίας Βελεγράδων, 'Ο 
έν Κωνστανανουπόλει 'Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, τόμ. 13 (1878—1879), 
σελ. 94—97. Έ μ μ. 'Ρ ι κ ά κ η, Βεράτιον, (Άθήναι, 1910), σελ. 20.

8 Ί. Α α μ π ρ ί δ ο υ, Αυτόθι, σελ. 18-19.
4 Ε ν. Σ α β ρ ά μ η, Χειρόγραφα τής Βιβλιοθήκης Βησσάνης - ΙΙωγωνίου, 

Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 11 (1935), σελ. 301.
° Λ. Μ. Βασιλειάδης, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 180.
“Αυτόθι, σελ. 181.
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αφορμήν λαβών ό Βυζαντινός αύτοκράτωρ έκτισε τό μοναστήριον, καί 
προσθέτει οτι, κατά τό χειρόγραφον, τό έπεισόδιον τοϋτο «διηγήθη εις 
τούς ενταύθα δ εν ετει 1039 (!) εις ’Ήπειρον άφικόμενος Μακαριώτατος 
Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Μητροφάνης» \ Ό μόνος πατριάρχης ’Αλε
ξάνδρειάς, ό όποιος έφερε τό όνομα τοΰτο, ήτο ό Μητροφάνης Κριτόπου- 
λος (1636-1639), πατριαρχευσας εξακόσια έτη μετά τό 10391 * 3.

Καί ά'λλαι ηπειρωτικοί μοναί 3 ανάγουν την αρχήν των εις Kcov- 
σταντΐνον τον Πωγωνάτον. 'Η γένεσις τοϋ θρύλου τούτου οφείλεται 
προφανώς εις τό όνομα τής περιφερείας τοΰ Πωγιονίου καί τής αρχιεπι
σκοπής ΓΙωγιονιανής.

Ή ανωτέρω σημειωθεΐσα επιγραφή μνημονεύει καί τοϋ ’Ανδρονίκου 
Κομνηνοϋ Παλαιολόγου ώς άνακαινίσαντος τήν μονήν τής Μολυβδοσκε- 
πάστου. ΙΤοίαν ιστορικήν αξίαν έχει ή μεταγενεστέρα αΰτη μαρτυρία; 
Είναι βέβαιον ότι ό αύτοκράτωρ ’Ανδρόνικος δ Γ' επέδειξεν ιδιαιτέραν 
μέριμναν διά τά πράγματα τής δυτικής Μακεδονίας καί Βορείου ’Ηπεί
ρου κατά τάς δύο έπιχειρηθείσας εκστρατείας τοΰ 1328 επ’ ευκαιρία τοΰ 
εμφυλίου πολέμου, περί τοΰ όποιου έγένετο ανωτέρω δ προσήκων λόγος, 
καί τοΰ 1335-1336, δπότε ύπετάχθησαν οί άποστατήσαντες ’Αλβανοί4. 
Ή δευτέρα μάλιστα έπίσκεψις τοΰ αύτοκράτορος έχαιρετίσθη μετ’ ευ
γνωμοσύνης υπό των κατοίκων «από γάρ των Κομνηνοϋ τοΰ Μανουήλ 
βασιλέιος χρόνων άχρις ’Ανδρονίκου των Παλαιολόγων τοΰ δευτέρου βα- 
σιλέως έτερος βασιλεύς ούκ επεδήμησεν αύτοΐς ουδέ προνοίας ήξίωσε 
τοιαύτης» 5. Ούδεμίαν όμως ένδειξιν, άμεσον ή έμμεσον, έχομεν μαρτυ- 
ροΰσαν ότι ό ’Ανδρόνικος άνεκαίνισε τήν μονήν τής Μολυβδοσκεπάστου. 
Μήπως ή παράδοσις αύτη οφείλει τήν γένεσίν της εις τήν ομωνυμίαν τοΰ 
αύτοκράτορος μετά τοΰ υποτιθεμένου κτίτορος — τοΰ πρωτοβεστιαρίου 
’Ανδρονίκου; Πρόκειται άτυχώς περί απλής εικασίας6.

Μία ά'λλη εκκλησία, ή οποία θά ήδύνατο νά ταύτισθή μετά τής υπό

1 Αυτόθι, σελ. 182.
* Πρβλ. Χρυσοστόμου Παπαδοπο όλου, ’Αρχιεπισκόπου ’Α

θηνών, Ίσιορία τής ’Εκκλησίας. Αλεξάνδρειάς, (’Αλεξάνδρεια, 1935), σελ. 689 κέ.
3 Πρβλ. Μητροπολίτου Άθηναγόρου, Νέος Κουβαράς,. ’Ηπειρωτικά 

Χρονικά, τόμ. 4 (1929), σελ. 18. X. 'Ρεμπέλη, Ή Ιερά μονή Ζέρμας, Αυτόθι,
τόμ. 5 (1930), σελ. 20.

^Καντακουζηνός, τόμ. Α', σελ. 495 κέ.
6 Αυτόθι, σελ. 498-499.
6 Ή μονή τής Μολυβδοσκεπάστου έτυχεν ιδιαιτέρας στοργής έκ μέρους 'Ρου

μάνων δυναστών. Πλήν τής ανωτέρω παρατεθείσης βιβλιογραφίας, βλ. καί Ν. 
J ο r g a, Fondations des princes Roumains en Epire, en Moree, a Constantino
ple, dans les lies et sur la cote d’Asie Mineure, Academie Roumaine. Bulletin de 
la section historique, τόμ. 2 (1914), σελ. 249.
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τοΰ Κομνηνοϋ Παλαιολόγου άνεγερθείσης είναι ή παρά την Πολίτσιανην 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, «Παναγία τοΰ Μωροδέτου» (Μπροδέτσι) 
καλούμενη. Κεΐται ήμίσειαν ώραν δυτικώς τής Πολιτσιάνης «επί κατά
φυτου έκ δρυών καί κρανεών θελκτικού γηλόφου»,,ήτο δέ κατά τάς άρ- 
χάς τοΰ παρόντος αίώνος έγκαταλελειμμένη καί έχρησίμευεν ώς ά'συλον 
εις τους ποιμένας1. Κατά τάς επιτόπιους παραδόσεις, ή μονή έκτίσθη 
επί ’Ιουστινιανού 1 * 3 ή υπό τίνος βασιλοπούλας > ’Άννης, ή οποία ήσπάσθη 
τον μοναχικόν βίον 3, ήτο δέ πεπροικισμένη μέ μεγάλα κτήματα καί με
τόχια, έν οίς καί τό τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου, περί τοΰ οποίου ωμιλήσαμεν 
ανωτέρω. Ώς καί άλλα εκκλησιαστικά καί μοναστηριακά ιδρύματα τής 
’Ηπείρου, ή «Παναγία τοΰ Μωροδέτου» έτυχε τής προστασίας των 'Ρου
μάνων αυθεντίαν 4.

Τό έν τή παροΰση μελέτη έκδιδόμενον κτιτορικόν τοΰ Κομνηνοϋ 
Παλαιολόγου αποτελεί έν επί πλέον τεκμήριον τής μεγάλης οικοδομικής 
καί καλλιτεχνικής κινήσεως, ή οποία παρατηρεΐται εις την παλαιάν καί 
την νέαν ’Ήπειρον κατά τον ΙΓ' καί τάς άρχάς τοΰ ΙΔ' αίώνος. Έν τή 
Εισαγωγή προσεπαθήσαμεν νά διαλευκάνωμεν τά διάφορα προβλήματα 
τά άναφερόμενα εις τήν προσωπικότητα τοΰ κτίτορος καί τον καθορισμόν 
των μοναστηρίων. Εις τό τελευταΐον τοϋτο σημεΐον δέν ήδυνήθημεν, δυ
στυχώς, νά διατυπώσωμεν θετικά συμπεράσματα. Έλπίζομεν οτι άλλοι 
έρευνηταί, οίκειότεροι προς τά μνημεία τής Βορείου ’Ηπείρου καί δυνά- 
μενοι νά προβοΰν εις επιτόπιους έρευνας, θά συμπληρώσουν επιτυχίας 
τό κενόν τοΰτο.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος, συμπληρωτικός κώδι'ξ 197, φΰλλ. 1—Ια. 
Επειδή τό κατωτέρω έκδιδόμενον κείμενον δέν παρεδόθη έν πρωτοτΰπφ ή έν 
άπογράφω, έπικεκυρωμένω υπό επισήμου πολιτικής ή εκκλησιαστικής αρχής, άλλ’ 
έν φιλολογική) άντιγράφφ, έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά τηρήσωμεν κατά τήν έκ- 
δοσιν τους κανόνας, τούς όποιους διετυπώσαμεν έν τή πραγματεία Le chrysobulle, 
d’Alexis III Comtiene, empereur de Trebizonde, en faveur des Venitiens (Παρίσιοι

1 Μ. Τσελικίδου, Ή μονή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καί τό μετό- 
χιον αυτής έν ΙΙολιτσάνη, Έφημερΐς «Ταχυδρόμος» Κωνσταντινουπόλεως, έ'τος Ζ'
άριθμ. 1925 (13 Σεπτεμβρίου 1904), σελ. 3.

3 Ί. Λ α μ π ρ ί δ ο υ, Ηπειρωτικά Μελετήματα, τεύχος έ'κτον, σελ. 14-15.
8 Μ. Τσελικίδου, Αυτόθι.
4 Ν. J ο r g a, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 250.
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1932), σελ. 17 κ. έ. Χωρίς, δηλαδή, νά έπιφέρωμεν κάμμίαν μεταβολήν εις τό τυ
πικόν καί τήν σύνταξιν τού κειμένου, άποκατεστήσαμεν τήν ορθογραφίαν καί τήν 
στίξιν. Έν τφ κριτικφ υπομνήματι, έσημειώσαμεν τά κυριώτερα σφάλματα τοΰ 
άντιγραφέως.

Χρνσόβουλλον τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Πωγωνιανής, 

τοϋ καί πατριαρχικού σταυροπηγίου.

Έν ιινόματι τοϋ πατρός και τον υϊον και τον άγιον πνεύματος κα'ι 
τής κυρίας και άληΰώς υπερενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκον καί πάν
των των άγιων. Κάγώ Κομνηνός δ Παλαιολόγος συν τή σνμβίφ μου Έλέ- 5 
γη καί των τέκνων μου, Σίμου τε καί Νικηφόρου' ή θεία χάρις τον Θεόν 
καί δι’ ευχής τον άγιον ημών βασιλέως κυρ ’Ανδρονίκου Κωνσταντινου
πόλεως καί πάαης 'Ρωμανίας καί δι’ευχής τοϋ παναγιωτάτυν πατριάρχον 
Κωνσταντινουπόλεως καί πάσης τής οικουμένης' διότι καί ημείς οί άμαρ- 
τωλοί έκ τής άγιας Κωνσταντινουπόλεως πεφύκαμεν. Ένθα· καί διορίσαντος 10 
ημάς καί εις τελείαν πρόνοιαν έκπέμψα<ξνΊ>τος ημάς έν τφ τής Δέσεως 
θέματι,, από δαν τής Κλεισούρας μέχρι τον Παπίγκον, Αυβίσδης τε καί 
Κορούσας καί Κολωνίας ανθεντεύοντος ημάς καί διορίζοντος τό τοιοϋτον 
θέμα, έποίησα μονύδρια τρία, ένα μεν εις τήν Σέλτζη, τον Μέγαν Νικό
λαον, όλων εις άγοράν άπό τον Βελιάνον δύο ζεψίαις εις νπέρπνρα λ' βε- 15 
νέτικα συν καί τό χωράφιον, έν φ έφύτενσα αμπέλι τής εκκλησίας καί τό 
μυλοθέσιον ήγόρασα παρά τον Ιωάνναν τον Πρίπα εις νπέρπνρα βενέτικα 
ις' καί έκόλλησα τήν εκκλησίαν τήν επ’ δνόματι τοΰ Μεγάλου Νικολάου 
μετόχων τής πόλεως καί πατριαρχικήν μονήν κατέστησα αυτήν, νά μηδέν 
έχη Άδειαν έν αυτή μήτε άρχιερενς 6 κατά χώραν μήτε έξαρχος μήτε κλη-20 
ρικός μήτε Άλλος τις. Έποίησα γονν αυτήν έλεύθερην, παντελενθερην ένε- 
κεν τής ψυχικής μου σωτηρίας, ώστε είναι αυτήν εις κατοικίαν μοναχών.

Μετά τοϋτο γονν έποίησα καί Άλλον μονύδριον εις τον Βούγρεσι, ανά
μεσα τάς δυο χώρας, τό εις Άνομα τιμώμενον τοϋ όσιον πατρός ημών ’Α
θανασίου, δια. συνδρομής, κόπον τε καί έξοδον υπό τής έμής χειρός. Ήγό- 25 
ρασα δε τό άγρίδιον, δπερ έποίησα τήν έκκλ.ησίαν, άπό τον Δημήτριον τον 
Τζέρνεσι εις νπέρπνρα οκτώ βενέτικα, ήγόρασα δέ καί τό χωράφιον τό πα- 
ραθέον τήν έκκληαίαν δλον τό κομμάτι τό προς τον Βούγρεσι έως τον άπά- 
νον δρόμον δλον το πλασίδι έκ τιναν Άνθρωπον, τον Κάλεσι, εις νπέρπνρα 
ο' βενέτικα καί έφύτενσα τό ήμισν άμπέλιν τής έκκλησίας καί τό ήμισυ 30 
διά ψωμοκαρπίαν’ ήγόρασα δέ καί έτερον χωράφιον πλησίον τον πλασιδίον 
τό προς τό Λεακοβικόν καί έκόλλησα αυτό εις τήν έκκλησίαν’ ήγόρασα δέ 
καί έτερον χωράφιον άπό δαν τής έκκλησίας έως τον Μέγαν Λάκκον άπό 
τον Μιχάλην τον ’Ανυφαντήν διά νπέρπνρα ξθ' καί διά μόδια πέντε γέν-
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νήμα καί προσεκόλλησα και αυτά εις την εκκλησίαν' ηγόρασα δε και εις 35 
την Πλασίτζα το απάνω τδ μνλο&έσιον άπδ τον Σύρκον εις νπέρπυρα λέ. 
Έποίηπα δε και έτερον μύλον ιδιόχειρόν μον κατωϋ-έον το χωρίον μου τδ 
Τζερτζικδν εις τον λάκκον κάτω καί έκόλλησα αυτόν εις την εκκλησίαν 
εν εκ εν ψυχικής μον σωτηρίας, καί τέοσαρας ζενγίτας. Έποίησα καί αυτήν 
ελεύθερον καί πατριαρχικήν Κωνσταντινουπόλεως, μη έχων Άδειαν η κάμ- 40 
μίαν εξουσίαν δ κατά χώραν ευρισκόμενος άρχιερενς διασεϊσαι η ενόχλησα! 
τι τδ παράπαν αυτήν, μήτε κλ,ηρικδς μήτε εξαρχος τον άρχιερέως,

Έποίησα δε καί ετερον μοννδριον εν τώ ίΙέματι τής Λνβίσδας τδ εις 
την Άκρην τον κάμπον εις τον λεγόμενον Φράξον επ’ δνόματι τής νπερα- 
γίας δεσποίνης ημών Θεοτόκον. ’Ηγόρασα δε την τοποθεσίαν αυτήν άπδ 45 
τον Μιχάλην τδν Βαγρεάνον εις νπέρπυρα π βενετικά άπδ τδν δρόμον έως 
αν κατεβαίνουν οί δύο λάκκοι καί τδ άνάφορον < > απάνω εις τδ
Σέλωμα καί πλαγινά εις την μεγάλην πέτραν. Καί εις τδν λάκκον πά
λιν ηγόρασα καί κατώδρομα τριών μοδίων χωράφι πλησίον τον δρόμον, 
έποίησα δέ καί μύλον ιδιόχειρόν μου πλησίον του ποταμού εις την Τούμπαν 50 
καί έκόλλησα αυτόν εις την [[πατριαρχικήν μονήν]] έκκλησίαν μου, καί έπα- 
φίω αυτοί έλεύϋερα' καί πατριαρχικήν αυτήν έκόλλησα, μήτε υπό άρχιερέως 
ένοχληθήναι, μήτε νπδ κληρικών. Εΐ τις γονν βονληϋή ένοχλήσαι ή διασεϊ- 
σαί τι, έχέτω τάς άράς τών τιη ϋεοφόρω<[ν]> πατέρων τών έν ,Νικαία, 
την άγχόνην τον ’Ιούδα, τον Άρείον τδ ανάθεμα καί τών αιρετικών, τον 55 
Γιεζή την λέπραν, Ήλί τον ίερέως την καταδίκην, καί άνοιξάτω ή γή τδ 
στόμα αυτής καί καταπιέτιυ αυτόν, ώσπερ Δαθάν καί Άβειρών, καί μετά 
τον Άνανίου καί τής αύτοΰ γυναικδς Σαπφείρης, καί τήν οργήν τον Θεόν 
παντοκράτορος κΛηρονομήσει. ’ Εγράφη Όκτωβρίφ ζ' ίνδικτιώνος δ,,ς έτους 
,ςχ°Ι
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