
ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑ 

TOjY ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΤΟΥ Α' 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΡΑΚΟΝΤΙΣΙΑΣ

Έκδίδομεν κατωτέρω ανέκδοτον, καθ’ δσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, 
πατριαρχικόν γράμμα άναφερόμενον εις την μονήν τής Θεοτόκου τής Κορα- 
κονησίας εν τω Άμβρακικω κόλπφ και άποκείμενον έν τοΐς Γενικοις Άρχείοις 
τοΰ Κράτους (άριθμ. Γενικού Ευρετηρίου 253). Τό γράμμα τούτο άπελύθη 
επί τού πατριάρχου Ίερεμίου κατά μήνα ’Ιούλιον και ίνδικτιώνα τρίτην. 
Κατά τάς χρονικάς περιόδους, κατά τάς οποίας οί υπό τό όνομα τούτο φερό- 
μενοι δύο πατριάρχαι τοΰ Ι'Γ'αίώνος έκυβέρνησαν την Εκκλησίαν, τέσσαρα 
έ'τη συμπίπτουν προς την τρίτην ίνδικτιώνα. Είναι δέ ταύτα τά 1530 καί 1545 
τής πατριαρχείας Ίερεμίου τοΰ Α' καί τά 1575 καί 1590 τής πατριαρχείας 
Ίερεμίου τοΰ Β'. Έν τφ έκδιδομένφ γράμματι άναφέρεται «ό πρφην Ίωαν- 
νίνων κυρ Γεννάδιος» καί ή μνεία αυτή θά έ'λυε κατά τρόπον οριστικόν τό 
πρόβλημα τής χρονολογήσεως τοΰ εγγράφου. Άτυχώς ό μητροπολίτης Γεννά
διος είναι άγνωστος καί δεν άναφέρεται εις τάς νεωτάτας εργασίας περί τής 
εκκλησίας Ίωαννίνων1. Έν τούτοις λόγοι κυρίως τεχνικοί καί παλαιογραφικοί, 
ιδία ή έξέτασις τής διά τού μηνός καί τής ίνδικτιώνος ΰποσημάνσεως (μηνο- 
λογίου), ή οποία έγράφετο διά χειρός αυτού τούτου τοΰ αρχιεπισκόπου Κων
σταντινουπόλεως καί την οποίαν παρεβάλομεν προς άλλας των δύο τούτων 
πατριάρχων, πείθουν ημάς δτι τό ήμέτερον έγγραφον έξεδόθη επί τής πατριαρ- 
χείας Ίερεμίου τού Α' καί δη κατά μήνα Ιούλιον τού έτους 1530.

Την εκδοχήν ταύτην καθιστά έτι πιθανωτέραν τό γεγονός δτι, ώς εξά
γεται εξ επιγραφής τής Παρηγορήτισσας τής ’Άρτης1 2, ό πατριάρχης Ίερε-

1 Βλ. κυρίως Μητροπολίτου Παραμυθίας καί ΓΙάργης Άθηναγόρα, Ή ’Εκκλησία 
τών Ίωαννίνων, ’Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 3 (1928), οελ. 3-49. Εύ. Σαβράμη, 
Συμβολαί είς τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τών Ίωαννίνων, αυτόθι, τόμ. 7 (1932), 
σελ. 157 -172. Ό σεβασμιώτατος μητροπολίτης Παραμυθίας, έρωτηθείς, εϋηρεστήθη 
νά μοί ανακοίνωση ότι εις μεταγενεστέρας έρευνας δέν συνήντησε μητροπολίτην Ίωαν
νίνων Γεννάδιον.

2 Ά. Όρλάνδου, Ή Παρηγορήτισσα τής ’’Αρτης, Άρχ. Δελτίον, τόμ. 5 (1919), 
σελ. 82: ιηλθεν ενταύθα ό παναγιώτατος πατριάρχης κυρ 'Ιερεμίας το ζλη' ετει μηνάς ’ Ιον Ι
λιον και εποίηοεν αγιασμόν»■
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μίας έπεσκέφθη κατά μήνα ακριβώς ’Ιούλιον τοϋ 1530 τήν ηπειρωτικήν 
πάλιν. Είναι δέ προφανές ότι τό ήμέτερον γράμμα έξεδόθη εν ’Άρτη διαρ- 
κοϋντος τοϋ ταξειδίου τοϋ πατριάρχου.

Ή μονή τής Θεοτόκου, εις τήν οποίαν άναφέρεται τό ήμέτερον έγγρα
φον, κεΐται έπί τής «χερσονιζούσης νήσον» Κορακονησιας ή Κορωνησίας έν 
τώ Άμβρακικώ κόλπφ1. Κατά τινα παράδοσιν, εκτίσθη μεσοϋντος τοϋ Ζ' αιώ- 
νος1 2. Πρόκειται όμως περί απλής παραδόσεως, μή έπικυρουμένης υπό 
γραπτών μαρτυριών. Είναι εν τοΰτοις βέβαιον ότι ή μονή είναι άρχαιο- 
τάτη, άφοΰ ήνθει κατά τέλη τοϋ ΙΒ' αίώνος. Ή άρχαιοτέρα γνωστή εις 
ημάς μνεία εϋρηται έν βιβλιογραφικά» σημειώματι τοϋ ύπ’ άριθμ. 20 χειρο
γράφου κωδικός τής μονής τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου, ένθα άναφέρεται ό καθη
γούμενος Μελέτιος ό ιερομόναχος. ’Έχει δέ τό έν λόγω βιβλιογραφικόν 
σημείωμα ως εξής: «ή παρούσα βίβλος τής μονής τής υπεραγίας Θεοτόκου 
τής Κορακονησιας». Καί: « Επληρώθη ή παρούσα βίβλος τής μονής τής άγιας 
Θεοτόκον τής Κορακονησιας, εν μην'ι Αύγούστω β', ημέρα βίνδικτιώνος α’ 
έτους ,ζψα' [=1193] » 3.

Κατά Σεπτέμβριον τοϋ έτους 1436 έπεσκέφθη τό μοναστήριον ό ’Ιταλός 
αρχαιολόγος καί περιηγητής Κυριάκός ό έξ Άγκώνος, ό όποιος έσημείωσε 
τά εξής: «Nos vero iussu principum quom ad pridie idus Septembr. ad 
piscosum exiguum Heronesum quem prope Arachthei fluminis ostia 
Καρακονήσιον vocitant, allaberemur inibi postquam per noctem membra 
quievimus sopnosque per littora culices inter infestos carpitantes. 
Venereo divo albescente die ad sacrum et conspicuum beatse Virginis 
sacellum quod plerique graeca religione monachi colunt, sacris de 
more principibus coram exactis breve hoc marmoreum ad pavimentum 
epigramma antiquis et atticis quoque litteris Karolo ipso indicante 
rege comperimus Κλαυδία Βερονίκη sic sonant latine: Claudia Veronice 
annorum XXIIII salve»4.

Έν βιβλιογραφική» σημειώματι κωδικός τής Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθη
νών άναφέρεται ή μονή κατά τά μέσα τοϋ ΙΕ’ αίώνος: «fέκοιμήθη δέ και ό 
τούτου [τοϋ μητροπολίτου Ναυπάκτου] υποτακτικός και ηγούμενος τής Θεοτόκου

1 Σεραφείμ τοΰ Βυζαντίου, Δοκίμιον ιστορικής τίνος περιλήψεως τής ποτέ 
αρχαίας καί εγκρίτου Ηπειρωτικής πόλεως ’Άρτης καί τής ωσαύτως νεωτέρας πόλεως 
Πρεβέζης, (Άθήναι, 1884), σελ. 170.

’ Αυτόθι.
3 Ν. Ά. Βέη, Verzeichnis der griechischen Handscliriften des Peloponnesischen 

Klosters Mega Spilaeon, (Λειψία, 1915), σελ. 21 - 22. Σημειωτέον ότι τό έτος 1193 
αντιστοιχεί προς τήν ένδεκάτην καί ούχί πρός τήν πρώτην ίνδικτιώνα.

‘ Ε. Ziebarth, Κυριάκός ό έ| ’Αγκώνος έν Ήπείριρ, Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμ. 
Α' (1926), σελ. 116. Έτηρήθη ή ορθογραφία τής έκδόσεως.

Επετηριε Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΓ'.

Άνέκδ. γράμμα του πατριάρ. Ίερεμ. τοϋ Α' περί τής μονής τής Κορακονησιας. 193
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194 Διον. Α. Ζακυθήνοΰ

τής Κορακωνησίας και πατήρ ημών κνρις Γερόντιος μην'ι Ίουλίω ένδεκάτη τον 
,ζ<φ£ε' [1457] έτους της νυν τρεχούαης ΐνδικτιώνος ι'...» 4 Όλίγα έτη βραδύ
τερου γίνεται μνεία τής μονής εν τω κατά τό έτος 1521 γραφέντι Χρονικώ 
των Μετεώρων. Κατά τά ετη 1481-1482 Γαλακτίων τις «διά χρημάτων 
επισπάσας έαυτω τό τής ήγουμενείας δ'νομα εν τοΐς εξωτερικοΐς άρχουσι, 
πάντα διέφθειρεν υπό Ιδιογνωμίας τά τής μονής τοΰ Μετεώρου»1 2. Ούτος, 
έξωσθείς υπό τοΰ μητροπολίτου Λαρίσσης Διονυσίου καί τοΰ πατριάρχου 
Νήφωνος και άποθανών, «ώσπερ νΰν [=1521] όράται τυμπανιαΐος, φρικτόν 
θέαμα, έν τοΐς τόποις τής "Αρτης, είς τό Καρακονήσιν» 3. “Ετερον βιβλιο
γραφικόν σημείωμα ’Αθηναϊκού κωδικός έχει Ιδιαιτέραν σημασίαν διά τό 
μοναστήριον τής Καρακονησίας. <Έν έτει άπδ Χρίστον αγο [1670], λέγει 
τοΰτο, τον μήναν τον ’Οκτώβριον ήλθεν ο Ευγένιος ιερομόναχος άπδ τους 
Κωστακέους είς το μοναστήριον είς την Καρακονησαΐαν καί άνήγειρεν αυτήν, 
καί έκτισε τά κελλία καί έσυμμάζωξε μονάχους καί ιερομονάχους' τό αυτό 
έτος έκαμε καί την Φανερομένην μετόχων είς τό μοναστήριον δποϋ κεΐται 
άνωθεν τοΰ ’Όφρννί.,.ονς» 4.

Άναγράφομεν ανωτέρω τάς γνωστάς εις ημάς περί τής μονής μνείας, 
χωρίς νά νομίζωμεν δτι παρέχομεν πλήρη την ιστορίαν αυτής.

Τό κατωτέρω έκδιδόμενον γράμμα τοΰ πατριάρχου Ίερεμίου, σφζόμενον 
εν πρωτοτυπώ, έχει γραφή επί χάρτου διαστάσεων 0,30x0,31 τοΰ μέτρου- αί 
διαστάσεις τοΰ γεγραμμένου μέρους (ά'νευ τοΰ μηνολογίου) είναι 0,125 x 0,24 μ. 
’Απευθύνεται δέ προς τον επίσκοπον Βονδίτζης (Βονίτσης), τούς κληρικούς 
καί τούς προύχοντας τής αυτής επισκοπικής περιφερείας.

·/· Ίερεμί(ας) έλέω Θ(εο)ν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Νέ(ας) ’Ρώμης κ(αί) οικουμενικός π(ατ)ριάρχ(ης).

f Θεοφιλέστατε επίσ[κ]οπε Βονδίτζης, καί εντιμύτ(α)τ(οι) κληρικοί καί οι 
καλλιστενοντες έν αυτή χριστιανοί, χάρις ειη νμίν / άπασι καί ειρήνη από 
[Θεόν π]αντοκράτορος. γνωστόν έστω ΰμΐν, πώς ό πρώην ’Ιωαννίν(ων) κυρ 
Γεννάδ(ιος) μετά τών έν τή / θεία καί σεδασμία μ[ονή] τής Παναγίας μου

1 Ί. Σακκελίωνος, Κατάλογος τών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 
Ελλάδος, (Άθήναι, 1892), σελ. 36. Πρβλ. Σπ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων, 
τόμ. 7 (1910), σελ. 156. Καί εδώ ή ΐνδικτιών δέν αντιστοιχεί πρός τό έτος, τό όποιον 
συμπίπτει πρός τήν πέμπτην ίνδικτιώνα.

2 Σύγγραμμα Ιστορικόν, παρά L. Heuzey-H. Daumet, Mission archeo- 
logique de Macedoine, (Παρίσιοι, 1876), σελ. 443. Πρβλ. Ί. Β ογ ια τζ ί δ ου, Τό Χρο
νικόν τών Μετεώρων, Έπετ. Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 2 (1925), σελ. 182.

3 Heuzey-Daumet, Αυτόθι.
4 Ί. Σακκελίων, Ένθ’ άνωτ., σελ. 37.
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Άνέκδ. γράμμα τοΰ πατριάρ. Ίερεμ. τοΰ Α' περί τής μονής τής Κορακονησίας. 195

τής εν τή Καοακονηοία, διακειμέν(ων) μοναχών, άνέφερον εις την ημών / 
μετριότ(η)τ(α), δτι αυτόθι έχοντες χελοκοφινοβίβαρα [έκ/παλαι, εξ ών έχωαι 
μικρόν άπόλανσιν, τιν'ες εκ των αυτόθι / τάχα χριστιανοί αντί συνδρομής και 
βοηθεί(ας) ώς δφεάον ποιεϊν είς το μοναστήριον, διά ψυχικήν αυτών σ(ωτη)- 
ρίαν, / έπαπειλώνται και λεγάτοι δούναι δι αυτά τέλος αυθεντικόν, και άποσπα- 
σαι και έκδαλεΐν αυτά, από τής Σέρας / αυτών μονής, διατοϋτο γράφομ(εν) και 
άποφαινόμεθα προς αυτούς, ΐνα καν οποίοι είσ'ιν ιερωμένοι ή λαϊκοί, / άπέ- 
χωσιν από τών αυτών βιβαρί(ων) τής μονής και μεταβληθώαι από τής τοιαν- 
της πονηρός και κάκιστης βουλής / και μη δ’ ΰλως φαίνωνται ενάντιοι τοΰ 
μοναστηριού και τών έν αύτώ μοναχών, άλλα μάλλον αυντρέχωσι και βοη- 
θώοι / και ϋπερααπιών[ται] αυτό, εί δε και έτι φανώοιν ενάντιοι αύτοϋ και 
φανερώς ή κρυφίως κινηθώσι και θελή/αωσι βλάβην προξενϊσαι αυτό, καί 
δούναι τέλος είς τό άποσπαααι τά βιβάρια έξ αυτόν, έχει αύτους ικρωρισμένους 
Ιή μετρι,ότης ημών, καί κατηραμένους καί ασυγχώρητους κ(αί) μετά τών1 
αυτών θάνατον ασυγχώρητους καί αδιάλυτους. / ούτως έν άγίω παρακελευόμεθα 
πν(εύματ)ι. τούτου ούν ένεκα έγράφη προς υμάς καί ή παρούσα γραφή τ(ής) 
ημών μετριότ(η)τ(θς): —

Μηνί Ίουλλ(ίω) ,Ιν(δικτιών)ος Γης f.

Διά τοΰ γράμματος τούτου 6 Πατριάρχης, τή αιτήσει τοΰ πρώην μητρο
πολίτου Τωαννίνων και τών εν τή μονή τής Κορακονησίας συνασκουμένων 
μοναχών, προτρέπει, επί απειλή άφορισμοϋ, τούς έν Βονίτση χριστιανούς 
νά παυσουν παρενβχλοϋντες τούς είρη μένους μοναχούς, παρά τών οποίων 
απαιτούν αυθεντικόν τέλος διά τά νπ’ αυτών κατεχόμενα χελοκοφινοβίβαρα.

Τό κείμενον τοΰ εγγράφου είναι αρκετά σαφές, ώστε νά μη χρειάζεται 
ιδιαιτέραν ερμηνείαν. Έπΐ δύο μόνον σημείων έπιθυμοΰμεν νά έπιστήσωμεν 
την προσοχήν τοΰ αναγνώστου. Καί πρώτον δέον νά γίνη λόγος περί τοΰ 
δρου χελοκοβινοβίβαρα. Ή λέξις, ή οποία δεν αναγράφεται εις τά λεξικά 
τής μέσης καί νεωτέρας ελληνικής, είναι προφανώς σύνθετος έκ τοΰ χέλυ 1 2, 
κόφινος καί βιβάριον, δηλοΐ δέ είδος βιβαρίων. Πρόκειται περί ιχθυοτροφείων 
ειδικήν έχόντων τήν κατασκευήν. Τοιαΰτα βιβάρια συνετήρουν πλεϊσται 
μοναί, αί όποϊαι έπετύγχανον δι5 αυτά παρά τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων 
φορολογικήν ατέλειαν 3 *.

1 Ύπεράνω τής λέξειος έγράφη υπό τής αυτής χειρός: όν. (=τόν).
’ Δέν νομίζομεν δτι τό πρώτον σύνθετον δύναται νά έχη σχέσιν πρός τήν λέ'ξιν 

χελάνόιον.

3 Έν πρακτική) περί τής μονής Λέμβων τοΰ στρατοπεδάρχου Θρακησίων καί
Φιλαδέλφειας Μιχαήλ τοΰ Φωκά (1235, παρά Miklosicli καί Miiller, ADG, τόμ. 4,
σελ. 18) άπαριθμοΰνται οί φόροι οί άπαιτούμενοι άπό τών βιβαρίων: «'Ωσαύτως δεφεν- 
δεύει ή τοιαύτη μονή διά βασιλικού προσκυνητοΰ όρισμοΰ καί χρυσοβούλλου καί τό
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Πρέπει επίσης νά γίνη λόγος περί τοΰ εν τώ εγγράφφ άναφερομένου 
αυθεντικόν τέλους.

Ό όρος ούτος δΰναται νά σημαίνη δυο τινά: α') φόρον προς τάς τούρ
κικος άρχάς ή προς τούς ένοικιαστάς των φόρων, οί όποιοι ήδΰναντο νά είναι 
καί χριστιανοί, καί β') τέλεσμα προς τούς έχοντας την επικυριαρχίαν καί δεσπο
τείαν των ακτών η τών λιμνών, είς τάς οποίας ήσκεΐτο ύπό τών μοναχών 
ή διά τών βιβαρίων αλιεία. Τοιαύτην περίπτωσιν τελέσματος άπαντώμεν καί 
έν βυζαντινφ αύτοκρατορικφ εγγράφω τοΰ έτους 1229, έν τφ όποίφ λέγεται: 
«Τό μέρος τής σεβάσμιας μονής τής κατά τήν Σμύρνην διακειμένης καί 
επονομαζόμενης τών Λέμβων ύπέμνησε τήν βασιλείαν μου, ως ό ποταμός 
Έρμών είσέρρει μετά τών ά'λλων καί είς τό βιβάριον αυτής τό επιλεγόμενον 
ό Γΰρος, καί διά τούτο τά έκεΐσε πάντα βιβάρια έτέλουν τώ Καλλιγοπούλφ, 
ως εχοντι είς πρόνοιαν τά δίκαια τοΰ ποταμού»1. Έν δ’ ετέρφ περί τής 
αυτής μονής εγγράφω τοΰ έτους 1234 άναγινώσκομεν: «... κατεβάλλετο 
δέ τό μέρος τής μονής προς τούς πακτικώς έχοντας τό τοιοΰτον βιβάριον τοΰ 
ποταμού κατ’έτος χάριν τών εξ ανέμου μέρος τι πάνυ ολίγον»* 2 3.

Περί τών προσόδων, τάς οποίας άπέφερεν είς τούς κυριάρχους ή αλιεία 
τοΰ Άμβρακικοΰ, δεν έχομεν πληροφορίας. Τουναντίον γνωρίζομεν ότι ή 
αλιευτική πρόσοδος δύο άλλων ηπειρωτικών πόλεων ήτο σημαντικωτάτη. Οί 
Βενετοί είσέπραττον έκ τών ιχθυοτροφείων τοΰ Βουθρωτοΰ, τά όποια άναφέ- 
ρονται καί επί τής άνδηγαυικής κατοχής (piscarie vivariorum Butrontoy), 
1300 δουκάτα κατά τό έτος 1516, 2500 κατά τό έτος 1560 καί 1600 ρεάλια 
κατά τό έτος 17258. Τά δέ ιχθυοτροφεία τών Ίωαννίνων έμισθοΰντο επί 
Άλή πασά αντί δέκα πέντε χιλιάδων πιάστρων έτησίως4 *.

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ

196 Δ. Ζακυθηνοΰ, ’Ανέκδοτον γράμμα του πατριάρχου 'Ιερεμίου τοΰ Α'.

βιβάριον αυτής άπότε τοΰ βιβαροπάκτου, προσκυνητικίου, όψωνίου, έξελάσεως πλωΐμων 
καί λοιπών ετέρων συνηθειών τών έτησίως άπό τών βιβαρίων άπαιτουμένων». Πρβλ. 
αυτόθι, σελ. 240. Τήν μελέτην τοΰ G. Ferrari, Di alcune leggi bizantine riguardanti 
il littorale maritio elapesca nelle acque private, Rendiconti del R.Istituto Lombardo,
2α σειρά, τόμ. 42 (1909), σελ. 558 κε. δέν ήδυνήθημεν νά εΰρωμεν έν ταΐς βιβλιοθήκαις 
τών’Αθηνών. Π. Ζέπου, Συνταγμάτων Νομικόν ’Αλεξάνδρου Ίωάννου Ύψηλάντη 
Βοεβόδα, ήγεμόνος πάσης Ούγγροβλαχιας, (Άθήναι, 1936), σελ. 58-59, ίδια σημ. 5. 
Πρβλ. καί A. Soloviev-V. Mosin, Diplomata graeca regum et imperatorum 
Serviae, (Βελιγράδιον, 1936), σελ. 387 - 388.

1 Miklosich καί M ii 11 e r, "Ενθ’ άνωτ., τόμ. 4, σελ. 239.
! Αυτόθι, σελ. 243.
3 Ί. Ρωμανοΰ, Περί Βουθρωτοΰ, Δελτών τής Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εται

ρείας, τόμ. 3 (1891), σελ. 558.
4 A. Andreades, Ali Pacha de Tebelin economiste et financier, έν Revue des

etudes grecques, τόμ. 25 (1912), σελ. 455 σημ. 4.
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