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ανατολικήν πλευράν κεϊται όμοιος συνοικισμός
υπό τό όνομα «Σπίλο» (είκ. 1). Άμφότερα τά

I. ΜΟΝΗ

ΚΟΤΖΙΑ

χωρία κείμενα επί μικρών καί αποτόμων υψι

Θέσις. Ό από Γρεβενών προς Σαμαρίναν

πέδων

περιβάλλει

ό

είρημένος

Γρεβενίτικος

όδεΰων παρά τον Γρεβενίτικον ποταμόν, παρα

φέρων τό αυτό προς τούς συνοικισμούς τοπικόν

πόταμον

όνομα καί διακρινόμενος

τοϋ

'Αλιάκμονος, συναντά κατά τό

20 6ν χιλιόμετρον προς δυσμάς ένα τών νοτιοα

ώς

λευκή

γραμμή

δεξιά τής εικόνος 1.

τό

’Ό ν ο μ α. Τοϋ τε βουνού καί τών εν αύτφ

τής

ανατολικών συνοικισμών τά ονόματα προήλθον

οροσειράς τής Πίνδου, υψηλόν και απότομον,

κατά τήν παράδοσιν εκ τών άρματωλών οπλαρ

νατολικών

προβούνων

τοϋ

χιονοσκεπούς

πλεΐστον τοϋ έτους Σμόλικα (ϋψ. 2547)

χηγών Ζάκα καί Σπίλου, οιτινες διά τών ηρωι
κών κατορθωμάτων, κατέχοντες τάς εκατέρωθεν
τοϋ βουνού δυσπρόσιτους στενωπούς παρεΐχον
σπουδαίαν συμβολήν είς τήν προστασίαν τών
πληθυσμών

ολοκλήρου τής περιφερείας κατά

τής τυραννίας τοϋ κατακτητοϋ. Ή αυτή παράδοσις θέλει τόν Ζάκαν, δνπερ καί ή δημώδης
μούσα άπηθανάτισεν είς
καί νΰν έτι

υπό τών

στίχους1

αδομένους

ορεσιβίων τών μερών

εκείνων, άνδρειότατον καί πρεσβΰτερον, τόν δε
Σπίλον νεώτερον καί έν τοΐς δπλοις διάδοχον
εκείνου. Άμφότεροι δέ ήκμασαν κατά τόν 18ον
Είκ. 1. "Αποψις τής Μονής Πυλαίου από ΝΔ.

αιώνα. Επειδή δέ ώς κυριώτερον καί μόνιμον
κρησφύγετον

αυτών έχρησίμευε τό πράγματι

βαίνοντα από νοτιοανατολικών προς τά βορειο

δχυρώτατον τούτο βουνόν, ζώντων ή μετά τόν

δυτικά γνωστόν υπό τό όνομα «Ζάκα» ή «τοϋ

θάνατον ή

Ζάκα».

τούς

διότι κάτοικοι πεδινωτέρων συνοικισμών φεύ-

βορειοανατολικούς πρόποδας τού βουνού μικρός

γοντες τήν δουλείαν 'ίδρυσαν ύπό τήν προστα

έξ Ιντοπίων συνοικισμός, εν ω κατά την νοτιο

σίαν τών οπλαρχηγών τούς συνοικισμούς τού-

Ζάκα

ονομάζεται

και

ό

κατά

1 ΠΑΝ. Αραβαντινου «Συλλογή δημοτικών ασμά
των τής Ηπείρου»,

Άθήναι

1880,

σ. 42

άσμα 48

«Ό Ντεληδήμος»:

τόν φόνον τών οπλαρχηγών,

Μπήκαν οι κλέφτες

είτε

στα μανδριά, ό καπετάν Γιαννούλας

σκλάβους μάς πήραν τά παιδιά,μάς

πήραν

τά κορίτσια

και μάς γυρεύει *ξαγορά πολλαΐς σακκούλαις άσπρα

Σηκόν Δήμο μου και μη βαρνχοιμασαι

γυρεύει γιά νά τού dotiyj και τό καπετανλίκι

μάοε παγανιά δλον Γρεββενιτούλια

στο Γρεββενό, στο Μέτσοβο και σ δλα τά Ζαγόρια

κ' έβγα ατό βουνό, ψιλά στην Βασιλίτσα
°τι εχεις πόλεμο μαζ'ι με τον Βεγιάλα-

Ό Άραβαντινός έπεξηγεΐ: Ό Ντεληδήμος διατελέσας οπλαρχηγός Γρεββενών είχε πρωτοπαλλήκαρον

κακό μεγάλο πάΰαμεν, κακό πολύ #ά γένι/
στο Γρεββενό, στο Μέτσοβο και σ

ολα τά Ζαγόρια

άνίσως καί δεν σιάσωμεν τόν καπετάν Γιαννούλαν.

τόν Γεώργιον ή Γεωγάκην ή Γάκην ή Ζάκαν, δστις

Κατά τών αδελφών Ζάκα διαταγή τοϋ Ίμήν πασσά

μετά τόν θάνατον τοΰ οπλαρχηγού τφ 1780 διεπρεψε
κατά τό πλεΐστον ώς κλεπτάρχης έν τή χώρα τών

έπετέθη κατά Νοέμβριον τοϋ 1826 αίφνιδίως ό Μου*

Γρεββενών. Ό Ζάκας έκλιπών τό 1814 άφήκε διαδό

τών Μακραίων* μετά κρατεράν και ήρωϊκήν άντίστα-

σελίμης Γρεββενών Μεχμέταγας βοηθούμενος ύπό

χους τούς υιούς του Ίωάννην ή Γιαννούλαν καί τόν

σιν ό μέν Γιαννοΰλας έφονεύθη, ό δέ Θεόδωρος διασω

Θεόδωρον Ζάκαν, οιτινες διά τών απειλών και τών

θείς δι’ ηρωικής εξόδου κατέφυγεν είς Ελλάδα. Είς

ληστρικών επιδρομών ήνάγκασαν τόν τότε διοικητήν

τούτους άναφέρεται τό έν σ. 79 άσμα «οί Ζακαΐοι» :

τής Ηπείρου νά άναγνωρίση τόν Γιαννούλαν ώς ύπο-

Πουλί πού πάς στά Γρεββενά στον Φλογισμένο τόπο

μίσθιον όδοφύλακα έν τή επαρχία Γρεββενών καί τή

χαιρέτα μου την κλέφτου ργιά τόν καπετάν Γιαννούλα

περιοχή Ζαγορίου περί τό 1824.

καί πές του προσκυνήματα πολλά3 ν από εμένα.

Είς τήν ύπόθεσιν ταύτην ανάγεται τό έν σελίδι 74
άσμα:
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Σττιλο, Σττυλιο, Σπηλαιον, Πύλαιον και ή έν αύτφ Ί. Μονή

τους, εϊτε τιμής ενεκεν, άπέδωκαν εις τε τά άκρα

λάρου 1920 αναγράφει τό νοτιοδυτικώς κείμενον

του βουνού και τούς συνοικισμούς τά ονόματα

βουνόν

αυτών (πρβ. Χρ. Μ. ΕΝΙ2ΛΕΙΔ0Γ Ή Πίνδος και

εις την οροσειράν «Χάσια»

τά χωρία της σ. 118 κ.έ. "ΑΟήναι 1951).

κατά τάς δυτικός κλιτΰς τό Μέτσοβον). Άρχο-

«Λίγγος» άτόπως, διότι τοϋτο ανήκει
και περιλαμβάνει

Τό δνομα Σπίλος φέρεται και Σπύλος-Σπήλος

μένου όμως τοΰ 17 ου αίώνος τό ό'νομα τοΰ χω

και Σπΰλιος-Σπίλιος-Σπήλιος (τό Σπηλιό, τού

ρίου μετεβλήθη εις «Σπηλαιον», ει'τε διότι των

Σπηλιού,

στο Σπηλιό). (Ύπό τό ό'νομα τούτο

λογιωτάτων τις ένόμισεν, δτι τό ό'νομα είναι

ό χάρτης τής Ελλάδος εκδόσεως ’Ιω. Δ. Κολ-

παρεφθαρμένος τύπος τής λέξεως «Σπηλαιον»,
είτε διότι

άδελφών του ’Αλεξίου Μακρή συντρεξάντων εις τον
•θάνατον του αδελφού του Γιαννοΰλα. Εις την πράξιν
τούτην ανάγεται τό έν σελίδι 84 φσμα «Θεοδ. Ζάκας
και Μακραΐοι» :

οί μοναχοί κτήτορες τής

ενταύθα

Ί. Μονής, προερχόμενοι έξ άλλης τινός μονής
ονομαζόμενης Σπηλαιωτίσσης, ώς ή τής Δρυινουπόλεως, περί ής ό τό δεύτερον πατριαρχεύσας
Ίωαννίκιος

δ Β' εξαπέλυσε

τό 1647 ίνδ. έΐ

Στην Κρανία μέσ το φεγγάρι

Απριλίου 17 σιγίλλιον (Σαθα Μεσ. Βιβλιοθ. Γ'

βγήκαν οι οκυλομακραΐοι

580) ώνόμασαν καί
ώς

Νά κι 6 Θεόδωρος 6 Ζάκας

ή

κτητορική

την νέαν

αυτής

μονήν ομοίως,

έπιγραφή

αναφέρει

«Σταυροπήγιον τής Ύπεραγίας Θεοτόκου Σπη-

μπαταρία τους ρίχνει άπάνον
δεκαπέντε λαβωμένοι

λαιωτίσσης», εξ ής καί τό ό'νομα τοΰ χωρίου,

κι οί Μακραΐοι σκοτωμένοι

εϊτε δι’ άλλην τινά αιτίαν.

φέρετ εναν ψωρογρίββα

’Αλλά καί τό τρίτον τοπωνύμιου «Σπήλαιον»

νά τους βάλλουμε σαν γίδα

νομίζω, δτι δεν είναι τό πραγματικόν, διότι

Εις τούς Ζακαίους άναφέρονται καί δύο άσματα
τής συλλογής Γ. Χρ. Χαςιωτου Συλλογή των κατά
την νΗπειρον δημοτικών ασμάτων Άθήναι 1866 τό
α' έν VI 3 σ. 92 έχει ώς έξης :

επιγραφή άναγεγραμμένη

αργυρού συρματείνου σταυρού, περί οΰ κατω
τέρω, άναφέρεται: «ΑψΡΘΗΚΕΚΤ8ΗΡΜΝ8ΜΔΑΜΝ8
ΕΙΣΤΜΝΘΚΟΤΤΤΛ8*

'Η σύνταξις των κλεφτών

ήτοι

«’Αφιερώθηκε έκ τού

ίερομονάχου μακαρίτου Δαμιανού εις την μονήν

*0 Μάρτης εϊκοσσάρισε κι Απρίλης δεν έφάνη
και τά κλαργιά έφουντουσαν κι ή άνοιξις δεν

έν

περί την βάσιν ενός

ήρϋ·ε

Θεοτόκου

τού

Πυλαίου»

'Ωσαύτως

επί

τής

κι οί κλέφτες κάνουν σύνταξι στής Καστανιάς τον πύργο

οπίσθιας εξωτερικής πλευράς τής άργυράς έπεν-

στην ράχη, στο κατάραχο μοιράζονται τά κόλια

δύσεως τού εντύπου τής Μονής Ευαγγελίου!

ό Τσιάπος αχ το Μέτσοβο κι δ Ζάκας αχ την Τίστα

εκδόσεως Γλυκέος, Ένετίας, έτους 1671, ανα

κι3 δ Γεωργός αχ τά Γρεββενά κι* δ Νάστος άχ τά Χάσια
δ Ζιάκας πιάνει στ’Άγραφα κι δ γυιός του πάν στο Βάλτο
τά μαύρα τά Τσιαπδπουλα πήραν την Κατερίνη.

Τό β' έν VI 59 σ. 127 άναφέρεται εις την κατά τό
1854 συναφθεισαν

μάχην τού Μεγάλου Σπηλαίου.
‘Ό Θ. Ζάκας».

3Εσείς βουνά του Γρεββενοϋ και πεύκα του Μετσόβου
λίγο γιά χαμπιλώσετε, ενα τουφέκι τόπο

γράφεται μεταξύ άλλων αναθηματικών επιγρα
φών καί ή εξής: ΕΥΒΑΝΓΕΛΙΟΝΙΠΑΡΧΙΤΙΩΚΙΜΗΟΕOCTHCHTTEPAnACAECTTHNICIMON | ΘΕΟΤΟΚΟΒΛΕΓΟΜΕΝΙΟΠΙΛΕΟΝΜΟΝ ΑΣΤΙΡΙ)1719) | ΕΩΤΑΥΡΟΤΤΙΓΙΟ
τουμακαριοτατουαχριδών»

υπάρχει τής Κοιμήσεως τής

ήτοι «Είιαγγέλιον
'Υπεραγίας Δε-

σποίνης ημών Θεοτόκου λεγομένης Πίλεον Μο

γιά νά φανούν τά Γρεββενά κι αυτά το Μέγα Σπήληο

ναστήρι 1719 έσταυροπήγιο τοΰ Μακαριωτάτου

πώς πολεμάει ή κλεπτουργιά με Τούρκικο ντουφέκι,

’Αχριδών».

πώς πολεμούν οί Γέλληνοι Ζάρκοι και στο γελέκι*

'I. Μονή ιδρύθη έν τώ χώρφ, δστις ώνομάζετο

τρεις μέρες κάνουν πόλεμο, τρεις μέρες και τρεις νύχτες
χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, χωρίς κανεν μεντάτι·
—Βάοτα Ζιάκα τομ πόλεμο βάστα και το ντουφέκι

— ΤΙ νά βαστάξω μπρε παιδιά και τι ν3 άνταγιαντήσω;
‘Ο τζουπχανές έσώΰ'ηκε, με τι νά πολεμήσω!
άιστε παιδιά νά φύγουμε, στην Καλαμπάκα πάμε
εκεί πού ΐν3 οί αρχηγοί, πούνε κι δ Χατζηπέτρος
—Καλή μέρα σου αρχηγέ — καλώς το γέρο Ζιάκα
Ζιάκα μ δεν τόκανες καλά, π άφσες το Μέγα Σπήληο
και το πατάει ή ’Αρβανιτιά, τό χαίρονται οί Τούρκοι.

Κατ’ άμφοτέρας τάς έπιγραφάς ή

-Πίλεον- Πύλαιον, είναι δε φανερόν, δτι έκ τής
γενικής πτώσεως «τής Μονής Πυλαίου»,
λεγομένης Πυλαίου»

«τής

«τής Παναγίας Πυλαίου»

έδημιουργήθη κατ’ άφομοίωσιν ή ονομαστική
«Σπύλαιον» καί έταυτίσθη προς τό γνωστότερου
ό'νομα «Σπήλαιον» (πρβ. Ή δζιά (ή Πάρνης),
τήν δζιάν, ή Νοζιά' ή Πεντέλη, τήν Πεντέλην,
τήμ Πεντέλην, ή Μπεντέλη· τον Γίνη (Ιωάννην)
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τόγ Γίνην, ό Γκίνης· τον Γάκην, τόγ Γάκην,

Επειδή ή εκεί λατρευομένη είκών τής Κοι

ό Γκάκης (Γεωργάκη)' τον Κοτζιάν, τόγ Κοτζιάν,

μήσεως τής Θεοτόκου θεωρείται έκ τών πλέον

ό

θαυματουργών καθ’ δλην τήν δυτικήν Μακεδο

Γκοτζιάς κ.τ.λ.

Βλ.

Γ. ΧλΤΖΙΔΑΚΗ Άκαδ.

Άναγν. τόμ. Α' σ. 509 και Μεσαιωνικά κα'ι νέα

νίαν καί συρρέουσι κατ’ Αύγουστον

Ελληνικά Β' 424-425).

τον ναόν πλεΐστοι έκ διαφορωτάτων πάσχοντες

ιδία, είς

Εις ταΰτα θά ήδΰνατό τις νά άντιτείνη, εάν

νοσημάτων, ΐνα τΰχωσι τής θεία χάριτι ίάσεως

σιηριζόμενος εις την υπό τοΰ χαράκτου σκλη-

οί κάτοικοι τοΰ Πυλαίου πιστεΰοντες, δτι ή έν

ράν κακοποίησιν τής ορθογραφίας τής δευτέρας

τή

ιδία επιγραφής ίσχυρίζετο, δτι, ως ουτος παρα

των έχει πολλήν σχέσιν ή είναι ισότιμος προς

συρθείς εκ τής λέξεως «εσταυρωμένος», άκου-

τήν έν

σίως έχάραξε την λέξιν

Μ.

«έσταυροπίγιο», ουτω

Ί.

Μονή

λατρευτική

Πελοποννήσφ

Σπηλαίου

είκών τοΰ

χωρίου

ιστορικήν Μονήν τοΰ

ανέγραψαν

καί προσπαθοΰσιν

καί μετά την λέξιν «λεγομένης» άκουσίως παρέ-

ήδη νά έπιβάλωσι εις τε τήν μονήν καί τό χω

λειψε νά έπαναλάβη τό αρχικόν ς τής επομένης

ρών τό δνομα «Μέγα Σπήλαιον. Ούτως έδη-

λέξεως «ΠΙΛΕΟΝ». Ή παρατήρησις δε αυτή θά

μιουργήθη σφοδρά πολυωνυμία περί τον αυτόν
τόπον

Σπίλος,

Σπίλιος.

Σπήλιος

Σπήλαιον,

Μέγα Σπήλαιον αντί τοΰ ορθού

καί

απλού

Πΰλαιον λ
"Οτι τό πραγματικόν δνομα βουνού, κώμης
καί Μονής είναι «Πΰλαιον» βεβαιοΰται έκ τής
ύπερκειμένης
περιβόλου

δχυρώσεως,

άποτελουμένης

τους 2-4 μ. ύψουμένων επί τοΰ χείλους
προ

έκ

έκτισμένου δι’ ισχυρών τειχών πλά

αύτοΰ

βαθειών

χαραδρών

ή

τών

ένισχυμέ-

νου διά τεχνητών κρημνών (είκ. 2-5). Ή είς
τοΰτον είσοδος κειται κατά τήν νοτιοδυτικήν
Είκ. 2. Άποψις τοΰ Πυλαίου από νότου. ’Άνωθεν
τής κώμης τά ερείπια τοΰ ’Ιουστινιάνειου τείχους.

πλευράν, σφζεται
υπέρ τά

2

δε μέχρι

μέτρα

ή

σήμερον είς ύψος

βορεία

παραστάς τοΰ

πυλώνος, διακρινομένη έν τή είκόνι

4 αρι

ήτο ισχυρά, αν δεν προσέκρουεν εις την επί τοΰ

στερά, προ τής χαράδρας καί παρά τον απότο

σταυρού

υπό ά'λλου

μον βράχον, παρά τον όποιον καί ή εις τον πυ

βεβαίως τεχνίτου, δστις εν πλήρει συνειδήσει

λώνα άγουσα οδός. Ή αυτή παραστάς διακρί-

επιγραφήν

χαραχθεισαν

ανέγραψε την λέξιν ΤΤΙΛ8 = τού Πυλαίου, άλλως

νεται έν τή είκόνι 5, ένθα σημειοΰται καί ή

θά έχάρασσε τοΠΛ8=τοΰ Σπηλαίου. Τό δε εκ

δπή, είς ήν είσήρχετο ό ασφαλιστικός μάνδαλος

τής άφομοιώσεως προκΰψαν νέον όνομα Σπή-

τής βόρειας

λαιον, άτε εύληπτότερον, γνωστότερον καί σαφέ-

κόνι 2 διακρινόμενος περίβολος έχρησίμευεν

στερον, καίτοι ούδαμοϋ τής περιοχής υπάρχει
σπήλαιον τι μικρόν ή μέγα, καί αποδιδόμενου

ασφαλώς

εις

φρουριακοΰ

πολλούς ναούς

καί φορητάς εικόνας τής

ως

φρουριακής
τό

πύλης.

Ό έν τή εί

τελευταΐον καταφΰγιον τών

άμυνομένων, ήτο δηλ. ή άκρόπολις μεγαλυτέρου
συγκροτήματος

περιλαμβάνοντος

Θεοτόκου συνηθέστατα κατά τούς χρόνους τής

ολόκληρον τον νΰν κατωκημένον χώρον μετά τοΰ

Τουρκοκρατίας

μικροΰ πέριξ υψιπέδου μέχρι τοΰ χείλους τής

(πρβ.

Σπηλαιώτισσα,

Χρυσο-

σπηλαιώτισσα, Μεγαλοσπηλαιώτισσα κ τ.λ.) έπε-

μεγάλης κατωφερείας, έφ’ού ύψοΰτο ό εξωτερι

κράτησεν.

κός περίβολος. Ουτος δέ καταρρεΰσας σύν τή

Ουδόλως δε άπίθανον οί κτήτορες

τής Μονής, ως ανωτέρω έλέχθη, νά είχον προγενεστέρως μονάσει εις έτέραν μονήν φέρουσαν
τό δ'νομα Σπηλαιώτισσα, έξ ής ώνόμασαν καί
την νέαν ομοίως·

διό παραλλήλως φέρονται

1 Ή αυτή πολυωνυμία παρατηρεϊται καί είς τήν
παρά τήν Βόλβην άκρόπολιν τής ’Αρχαίας ‘Αρεθούσης
ονομαζόμενην σήμερον Ρεντίνα (μεσαίων. Ρενθίνη) ή

άμφότερα τά ονόματα «Πυλαιώτισσα καί Σπη

Κάστρο, Καρακόλι, Μοναστήρι, Διμυτόκα, Διδυμό-

λαιώτισσα».

τειχον, Βίγλα.
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παρόδω τοΰ χρόνου καί έ'νεκα τού ψαθυρού εδά

δρέων πόλις... Ευρώπη». Αλλά καί τό χωρίον

φους έσχημάτισε διά τών θεμελίων του τό ύψί-

τούτο τοΰ Προκοπίου

πεδον τό διακρινόμενον έν τή είκόνι 1, ένή καί

λίας.

ή από ΝΔ άποψις τής Μονής. Τοιαΰτα υψίπεδα

καταλόγφ τά τοπωνύμια τών υπό τού βασιλέως

έκ τών αυτών λόγων σχηματισθέντα σοιζονται

ανεγερθέντων φρουρίων, δεν ορίζει άκριβέστερον

παρέχει άρκετάς δυσκο

Ό συγγραφεύς δηλ. άναγράφων έν τώ

καί αλλαχού ως έν Βεροία καί Εδέσση. Τον εξω
τερικόν περίβολον ένίσχυεν ή φυσική τάφρος
τού Γρεβενίτικου ποταμού, δστις ρέων κατά την
βάσιν τών ήμικυκλικών ή έλλειψοειδών λίαν
κατωφερών προπόδων τού βουνού περιβάλλει

Είκ. 4. Τά ερείπια τής «Πόρτας» τοΰ φρουρίου
τοΰ Πυλαίου. "Αποψις από ΝΔ.

τάς χώρας ή τάς έπαρχίας, έν

αΐς τά φρούρια

ταύτα έχουσιν ίδρυθή, έκτος δέ τούτου τά πλεΐστα
ειλημμένα έκ τής Λατινικής ή ό'ντα Λατινικά
τοπωνύμια έκ κακής ή άστοχου μεταφοράς αυ
τών είς τήν ελληνικήν παραμένουσιν ασαφή καί

Είκ. 3· Ερείπια τοΰ τείχους τοΰ Πυλαίου
παρά τήν θέσιν «Τσιτσιλιανος».

τούτον σχεδόν ήμικυκλικώς από ΒΔ προς ΝΑ
καί έκείθεν προς ΝΔ.
Ή είς τά καλύτερον διατηρούμενα μέρη τών
τειχών τούτων παρατηρουμένη τειχοδομία έχει
έκτελεσθή κατά τό Ίουστιάνειον σύστημα ήτοι τό

Είκ. 5. Ή βορεία παραστός τοΰ πυλώνος τοΰ φρουρίου

διά παρεμβολής 4-5 παραλλήλων σειρών έξ οπτό

τοΰ Πυλαίου, έν ή διακρίνεται ή όπή τοΰ άσφαλιστικοΰ

πλινθων κατά ισοϋψείς αποστάσεις τής κοινής

μανδάλου.

άργολιθοδομίας. Τό σύστημα δμως τούτο γενικευθέν καί χρησιμοποιηθέν καί κατά τούς μετα

δεν είναι δυνατόν νά ταυτισθώσιν.

γενεστέρους χρόνους μικράν θά παρείχε συμβο

Προκόπιος τοποθετών τήν « Σκυδρέθ)ν πόλιν »

Ούτως δ

λήν προς άπόδειξιν τής υπό τοΰ Ιουστινιανού

καί τήν «Πούψαλον», αΐτινες νομίζω, δτι δεν

κτίσεως τοΰ φρουρίου τούτου, αν μή άνέφερεν

είναι άλλαι ή ή Σκύδρα καί ή ’Άψαλος τής

αυτό όνομαστί έν τώ καταλόγφ τών φρουρίων

κεντρικής Μακεδονίας, εις τήν ’Ήπειρον τήν

δ ιστορικός ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ έν τφ περί Χτισμάτων

νέαν, καθιστά αμφίβολον, αν πρόκειται περί

(Δ. 4.25) έ'ργφ αυτού γράφων *

. άνενεώθη

άλλων συνωνύμων πόλεων ή τοπα)νυμίων κει

δέ τάδε... "Απις, Πήλεον, Κώμη Πακούε, Σκυ-

μένων έν τή Ήπείρω τή νέα ή περί τών τής
3
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Μακεδονίας. Τό αυτό ποιεί καί περί τού φρου

Κατά ταϋτα ή μοναδική καί δύσβατος στε

ρίου «Ευρώπη», ήν τοποθετεί εις την παλαιάν

νωπός ή έκ τής δυτικωτάτης Μακεδονίας προς

’Ήπειρον, εν ω ή αυτή πόλις

τήν ’Ήπειρον άγουσα,

Εΰρωπος, κείμενη
άκρόπολιν

«Ευρώπη», νΰν

δχυρωθεΐσα

υπό τοΰ

εν Μακεδονία φέρει επίσης

"Ιουστινιανού έλαβε τό όνομα Πήλεον-Πύλαιον.

ώχυρωμένην. 'Επομένως δεν είναι

Τό όνομα τούτο ίσως έφερε καί προ τής όχυ-

εύδιάκριτον, αν πρόκειται περί δυο διαφόρων,

ρώσεως, διετήρησε δε αυτό ασφαλώς μέχρι των

άλλα συνωνύμων

πόλεων εν διαφόροις έπαρ-

χρόνων τής άλώσεως. Επειδή δε έκτοτε τό μεν

χίαις κειμένων ή περί μιας καί τής αυτής πόλεως

φρούριον δεν έχρησιμοποιήθη υπό τού κατακτη-

έσφαλμένως αλλαχού άναγραφομένης. Τό αυτό

τού, οί δέ πεδινοί συνοικισμοί ούδεμίαν παρεΐχον

λεκτέον καί διά τό ήμέτερον

Πήλεον - Πίλεον -

ασφάλειαν εις τούς κατοίκους, ήναγκάσθησαν

Πύλαιον, δπερ ό Προκόπιος καταλέγει έν τοΐς

ούτοι νά άποσυρθώσιν έκ τών χθαμαλωτέρων

εν Ήπείρω νέα άνανεωθεΐσι φρουρίοις, έν φ

καί περισσότερον εύπροσβλήτων μερών καί νά

κεΐται έν
έλέχθη

τή δυτικωτάτη

ανωτέρω,

επί

Μακεδονία καί,

των

ανατολικών

ως

ζητήσωσιν

άσφαλέστερον καταφύγιον υπό

τό

προ-

ήρειπωμένον καί δυσπρόσιτον κάστρον (είκ. 1).

βούνων τής Πίνδου. Ή δυσκολία αύτη νομίζω,

Επειδή δέ τό αρχικόν όνομα Πήλεον-Πύλαιον

δτι αίρεται, αν δεχθώμεν, δτι ή βορεία οροσειρά

είχεν ήδη άποβή άκατανόητονι ταυτίσαντες αυτό

τής Πίνδου κατά τήν εποχήν τοΰ ’Ιουστινιανού

προς τό παραπλήσιον

ύπήγετο διοικητικούς εις τήν ’Ήπειρον. Δεν ήτο

παραδόσεως μετέβαλον είς « Σπίλος - Σπύλος -

άλλοις τε δυνατόν ό μέγας ούτος βασιλεύς νά

Σπήλος ή Σπήλιος - Σπύλιος - Σπίλιος » καί διά

παρίδη τήν φύσει δχυράν καί στρατηγικωτάτην

τούς ανωτέρω έκτεθέντας λόγους μετέτρεψαν είς

θέσιν, τήν δεσπόζουσαν τής μοναδικής έκ Μα

«Σπήλαιον», δπερ είναι σήμερον καί τό επί

κεδονίας προς ’Ήπειρον ή αντιθέτους οδού άνο

σημον όνομα τού συνοικισμού καί τού βουνού

χύρωτον, άφ’ οΰ

αντί τού ορθού « Πύλαιον».

τικήν

Πύλην,

αύτη αποτελεί τήν πραγμα

δι“ ής έπικοινοονούσιν

αί

όνομα τοΰ ήρωος τής

δύο

Ή Ί. Μονή τοΰ Πυλαίου. Αύτη άνε-

έπαρχίαι, είς δ καί οφείλει ασφαλώς τό έαυτής

γερθεΐσα μεταξύ τής ΒΑ εισόδου καί τού συν

ό'νομα, αλλά τουναντίον ένισχύσας ταύτην διά

οικισμού καί επί ορθογωνίου ελαφρώς προς

φρουρίου κατέστησε « πύργοισι έρυμνοτάτην ».

νότον άποκλίνοντος

Τό ήμέτερον τοπωνύμιον δεν πρέπει ωσαύ
τως

νά

συγχέεται

χώρου

παρουσιάζει δψιν

τετραγώνου περιβόλου, ούτινος τήν μέν βορείαν

ως δήθεν παρεφθαρμένος

καί δυτικήν πλευράν καταλαμβάνουσι διάφορα

τύπος, μέ τό ό'νομα Πήλιον, πόλιν τής Δασσα-

κτίρια, έν οίς τό ήγουμενειον, τά κελλία τών

ρατίδος (πιθανώς νύν Πλιάσαν), ΔΗΜΙΤΣΑ Μα

μοναχών, οί ξενώνες καί αί άποθήκαι' κάτω καί

κεδονία 9 II σ. 605 καί κυρίως 636 εξ., εις ήν

κατά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν κεΐται ή ήμιυ-

προ τής είς ’Ασίαν
ό Μ. ’Αλέξανδρος
Έριγώνα

ποταμόν

εκστρατείας έξεστράτευσεν
«"Αλέξανδρος δε παρά τον
πορευόμενος

είς

Πήλιον

πόλιν έστέλλετο» (ΔΡΡΙΑΝ. Άναβ. 1-5), διότι ή
πόλις αύτη

διετήρησεν έ'κτοτε

μέχρι σήμερον

πόγειος κρύπτη

τών κειμηλίων, έν τή νοτία

πλευρά ύπάρχουσιν ήττονος σημασίας κτίρια,
τήν δέ ανατολικήν κλείει απλούς μανδρότοιχος.
Εις τό μέσον τού περιβόλου τούτου άνηγέρθη
τό καθολικόν τής Μονής. Γενικήν άποψιν ταύτης

αμετάβλητον τό εαυτής όνομα, δ δε Προκόπιος

δεικνύει ή είκών 1.

θά έγνώριζε τήν πόλιν ταύτην καί τήν ορθήν

πηγιακή άνήκουσά ποτέ διοικητικώς είς τήν

γραφήν τού ονόματος άτε γνωρίζων καλώς καί

’Αρχιεπισκοπήν ’Αχριδών καί καθηγιάσθη έπ*

Ή Μονή είναι Σταυρο

τό τού όρους τής Θεσσαλίας, δπερ αναγράφει

δνόματι τής Πανυπεράγνου Δεσποίνης Θεοτό

δίς έν Δ' 3-6 «τό όρος τό Πήλιον», «έξ όρους

κου καί Άειπαρθένου Μαρίας. Τον δέ χρόνον

τοΰ Πηλίου»' επομένως δ Προκόπιος δεν ανέ

τής άνεγέρσεως καί άνιστορίσεως τής Μονής

γραψε τό τοπωνύμιον παρηλλαγμένον, άλλ’ έδή-

γνωρίζομεν ακριβώς έκ τών έν τώ καθολικώ

λωσε τό όνομα, δπερ προύτίθετο νά καταστήση

άναγεγραμμένων έπιγραφών, ών αί δύο κτητο-

γνωστόν « τό Πύλεον », δπερ νομίζω, δτι ούδέν

ρικαί, αί δέ λοιπαί πέντε ανάγονται είς τήν

άλλο φύσει καί θέσει είναι ή τό ήμέτερον Πή

άνιστόρησιν. Ή μία τών κτητορικών κειμένη

λεον-Πύλαιον.

είς τήν εξωτερικήν πλευράν τού νοτίου κλιτούς
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έχει έν μεταγραφή ούτως:

«Ι.ΧΝ.Κ. Σταυρο

19

έπιγραφαί ημών άρχονται δια τοΰ «Σταυροπή-

πήγιον Πατριαρχικόν άχιασθέν έπ’όνόματι τής

γαιν άγιασθέν»

καί

θα ήδυνατό τις να υπό

Πανυπεράγνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί

θεση, δτι τό καθολικόν είχεν άνεγερθή παλαιό-

αειπάρθενου Μαρίας εν τή θεοσώστω καί πολυ-

τερον

σεβάστω επαρχία Γρεβενών εν τ<7> ίδίω θελή-

1633, αν μή εις την εξωτερικήν πλευράν τοΰ

ματι τοΰ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου Κλή-

νοτίου χώρου ήτο άναγεγραμμένον διά κεράμων

μεντος Α' Ίουστινιανής ’Αχριδών καί έκ θελή-

τό αυτό έτος.

καί

καθηγιάθη

ώς

Σταυροπήγιον τό

Είκ. 6. Άψίς καί κόγχαι της ανατολικής πλευράς τοΰ Κα&ολικοΰ τής Ί. Μονής τοΰ Πυλαίου.

ματος

Κατά τήν πρώτην έπιγραφήν τό σταυροπή

τοΰ κατά τόπου άρχιερατεόοντος κυρίου

κυρ Γαβριήλ έκ χωρίου Μηλιάς Μετσόβου επί βα-

γιον καθηγιάσθη

σιλέως Σουλτάν Μουράτ

ράτ. Ό Μουράτ δέ ουτος δέκατος έ'βδομος έν

ζρμα

από κτίσεως

αχλγ

σειρά

έπί βασιλείας Σουλτάν Μου

από Χριστού. Κτίτορες Δημητρίου ίερέως, Πα-

τή

χωμίου από ίερομονάχου, Γαλακτίου ιερομόνα

ό'νομα Μουράτ Δ' έβασίλευσε δέκα επτά έτη

τών Σουλτάνων

χου ........Παρθενίου τών Μοναχών, Δημητρίου

1623- 1640

(βλ.

Α.

γνωστός

υπό

τό

ΒαπορΙΔΟΓ Βιογραφική

ίερέως.... Μαΐου ΚΗ». Ή δέ έτέρα ώς εξής:

ιστορία τών Σουλτάνων τής οθωμανικής αυτο

Σταυροπήγιον Πατριαρχικόν άγιασθέν επ’ όνό-

κρατορίας τομ. Β' σ. 55-65. Κων/πολις 1885)-

ματι τής 'Υπεραγίας Θεοτόκου Σπηλαιωτίσσης

Αί έπιγραφαί δμως παρέχουσι πράγματα εις

έν τώ ίδίφ θελήματι παρά κυρίου κυρ Μελετίου

τά άναφερόμενα ονόματα τών

Μακαριωτάτου ’Αχριδών Πατριάρχου

κατά τόπους δηλ. αρχιερατεύουν Γαβριήλ κατα

αχλγ».Ό

συνήθης τόπος τιύν κτιτορικών επιγραφών είναι

γόμενος έκ χωρίου

Μηλιάς

αρχιερέων. Ό

Μετσόβου

είναι

«άνηγέρθη έκ βάθρων καί άνεκαινίσθη,άνηγέρθη

προφανώς ό αρχιεπίσκοπος Γρεβενών. 'Υπό τό

έκ θεμελίων, άνηγέρθη έκ βάθρων θεμέλιον καί

δνομα δμως τούτο ό

άνοικοδομήθη, κ.τ.τ.»,άντί τούτων άμφότεραιαί

έν τφ χρονολογικφ καταλόγφ τών πάλαι ποτέ
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’Αρχιεπισκόπων

A'

Ίουστινιανής

’Αχριδών

έτος Θ'

(ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ Αλήθεια

1888-89

ΑΕ 1950-1951

Έν ταΐς αΰταΐς έπιγραφαΐς άναφέρονται κατά
τό έτος 1633

δυο

συγχρόνως

αρχιεπίσκοποι

σ. 158 κέ. Κων/πολις) αναγράψει τόν Γαβριήλ

’Αχριδών

ως 540ν ’Αρχιεπίσκοπον ’Αχριδών 1585-1594.

Κλήμης Α' Ίουστινιανής ’Αχριδών» καί ό «κυρ

Ό δε Gelzer (Der Patrarchat von Achrida,

Μελέτιος Μακαριότατος ’Αχριδών Πατριάρχης».

δ

«Μακαριότατος

’Αρχιεπίσκοπος

σ. 26, Leipzig 1902) τόν αυτόν ώς 42ον κατά

Καί ό μέν Κλήμης άγνωστος άλλοθεν αναφαί

σειράν τό 1551, ακολουθών τόν Golumbinski,

νεται τό πρώτον

νομίζει δμως, δτι είναι κατά σειράν νεώτερος.

δε συνΰπαρξις δυο κατά τό αυτό έτος ’Αρχιεπι

'Ο ιεράρχης οΰτος

είναι

έν τή ήμετέρα επιγραφή. Ή

δ κατά Murawieff

σκόπων έν τή αυτή Μητροπόλει δεν είναι παράδο

(Verhaltnis Russlands zum Osten II σ. 167.

ξος, διότι τό αυτό παρατηρεϊται καί κατά τό 1676

St.

μεταξύ τών Πατριαρχών Κων/πόλεως Παρθε

Petersburg 1858) μεταβάς

τό

1586 εις

Ρωσσίαν δι’επαιτείαν, και κατά την επιστροφήν

νίου τοϋ Δ',

έπισκεφθεις τόν

Διονυσίου τοϋ Δ'. Άλλ’ ό μέν πρώτος άναφέ-

Στέφανον Μπατόρυ,

έλαβεν

πατριαρχοϋντος τό πέμπτον καί

υποσχετικήν επιστολήν προς τόν Σίξτον τόν Ε'.

ρεται τό 1676 ίνδ. ω Μαΐου 20, δ δέ δεύτερος

“Ετερον αναφέρει τό 1593, άλλ’υποθέτει, δτι

τό 1676 ίνδ. ίϊ κατ’Αϋγουστον, επομένως δ δεύ

είναι 6 αυτός τώ 42'? . “Οθεν οί υπό τοϋ Gel

τερος διεδέχθη κατά τό έτος εκείνο έν τή πα

zer

τριαρχία

τό 1551,

1586 και 1593 αναφερόμενοι

τόν πρώτον (βλ. Σαθα Μεσ. Βιβλ.

είναι εν και τό αυτό πρόσωπον τοϋ Γαβριήλ

τ. Γ' σ. 602). "Οθεν φαίνεται, δτι τό αυτό συ

42ου κατά σειράν ’Αρχιεπισκόπου ’Αχριδών και

νέβη καί έν τή

ό αυτός, δν

ονομάζει

άλλοθεν δηλ. άγνωστον Κλήμεντα διεδέχθη κατά

54ον. “Ετερος ομώνυμος τφ ήμετέρψ είναι ό

τήν διάρκειαν τοϋ 1633 ό Μελέτιος διαρκούσης

υπό τοϋ Gelzer ως 57ος άναφερόμενος, δσπερ

τής άνοικοδομήσεως. ’Αξιοπαρατήρητος είναι ή

κατά Jirecek

Bulgaren

παρ’ έκατέρφ τών Αρχιεπισκόπων χρήσις δια

σ. 465) έν έτει 1654 μετά τών Βοεβοδών τής

φόρου τίτλου «’Αρχιεπίσκοπος—Πατριάρχης».

ό ’Αμασείας ’Άνθιμος

(Geschichte

der

αρχιεπισκοπή

Αχριδών, τόν

Βλαχίας, τοϋ Πατριάρχου Κ/πόλεως Παρθενίου,

Περί τούτου καί τής δικαιοδοσίας τής Αρχιεπι

τοϋ

σκοπής Αχριδών δ μέν Αμασείας (ως αν. σ. 158)

Μητροπολίτου

Τυρνόβου

Κυρίλλου

και

άλλων επισήμων άπέστειλε τόν Πάρτσεβιτς πρός

αναφέρει, δτι δ αύτοκράταιρ ’Ιουστινιανός Α'

τόν αΰτοκράτορα Φερδινάνδον τόν III, ΐνα ζη-

τό 535 τήν προτέραν έκκλησιαστικήν παροικίαν,

τήση τήν από τοϋ Τουρκικοϋ ζυγοΰ άπελευθέ-

επισκοπήν Λυχνιδοϋ τιτλοφόρουμένην, άνηγό-

ρωσιν

ρευσεν

τών

χριστιανών.

Ό

ήμέτερος

δμως

Γαβριήλ ών ’Αρχιεπίσκοπος Γρεβενών

«κατά

Ίουστινιανής ’Αχριδών», έπεφύλαξεν δμως διά

τόπου άρχιερατεϋων» και οΰχι ’Αχριδών παρα

τής ΡΛΑ' νεαράς έκείνης νομοθεσίας τήν έπί

μένει άγνωστος και χρονολογικώς

μεταξύ τοϋ

τοϋ αρχιεπισκόπου κανονικήν δικαιοδοσίαν τοϋ

πρεσβυτέρου και τοϋ νεωτέρου Γαβριήλ. Δέον

Πατριάρχου Κων/πόλεως καί δτι τό 1767 αιτή

λοιπόν νά δεχθώμεν, δτι ό 42ος ή κατά τόν

σει κλήρου καί λαοϋ σύμπαντος τοϋ κλίματος

’Αμασείας 540? Γαβριήλ

έκείνου τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών Α' Ίου-

ών μακροβιώτατος

αρχιεπισκοπήν

υπό

τόν

τίτλον

«Α'

(1551-1633) καί παραιτηθείς ή καθαιρεθείς τής

στινιανής καί πάσης Βουλγαρίας

αρχιεπισκοπής ’Αχριδών άνήλθε κατά τά έσχατα

προσαρτηθεΐσαι πάσαι αί εκκλησιαστικοί έκεϊναι

ύπετάγησαν

τοϋ βίου του εις τόν θρόνον τής αρχιεπισκοπής

μητροπόλεις, επτά τόν αριθμόν, καί αί έπισκοπαί,

Γρεβενών καί συνετέλεσε διά τήν άνέγερσιν τής

δέκα τόν αριθμόν, εις τήν κανονικήν δικαιοδο

μονής, πράγμα λίαν άπίθανον ή δτι δ ήμέτερος

σίαν τοϋ Πατριάρχου Κων/πόλεως έπί Πατριαρ

Γαβριήλ

χίας Σαμουήλ Χαντζερή.

καί

ό

διευθύνων

βραδΰτερον

τήν

Ό δέ Gelzer (έ.ά.

αρχιεπισκοπήν ’Αχριδών είναι έν καί τό αυτό

σ. 176 κέ.) αναφέρει, δτι δ τίτλος τής αρχιεπι

πρόσωπον, ήτοι δτι δ κατά τό

σκοπής είναι «έλέφ θεοϋ αρχιεπίσκοπος τής Α'

πίσκοπος Γρεβενών Γαβριήλ

1593 αρχιε

άνήλθε

βραδυ-

Ίουστινιανής ’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας»ι

τερον (1654) εις τόν θρόνον τής αρχιεπισκοπής

ύπερμεσοΰντος

’Αχριδών ως 57 05 αρχιεπίσκοπος, δπερ φυσικώ-

«’Αρχιεπίσκοπος»

τερον καί πιθανώτερον.

τίτλος «Πατριάρχης», δστις δμως τίτλος είναι
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ονομαστικός καί δτι μόνον τον τίτλον «Πα

τος αρχιεπισκόπου

τριάρχην

έχει οϋιως: « ή Άφιερώθη ό παρών κώδηξ τή

Ιχρησιμοποίησεν

ό Γερμανός αχπη

’Αχριδών».

Ή άφιέρωσις

μηνός Μαΐου φ «___ ήθέλησε κάμε τον ανά

ήμετέρα αρχιεπισκοπή Α' Ίουστινιανής ’Αχρι

ξιον

τοϋ άναβιβάσαι εις τον άγιώτατον καί

δών καί πάσης Βουλγαρίας εις άνάμνησιν τής

άποστολικόν θρόνον τής α' Ίουστινιανής ’Αχρι

έπικρατείας ημών καί έκθεσιν τών ύπομνημα-

δών

καί πάσης

Βουλγαρίας

Πατριάρχην___

τισθησομένων τής αρχιεπισκοπής πράξεων καί

ίθΰνειν___ καί την θεόθεν λαχοΰσάν μοι Πα

υποθέσεων δθεν δ άποξενώσαι τοϋτον βουλη-

τριαρχίαν». Έκ τής ήμετέρας δμως επιγραφής

θείς, δστις καί αν είνε φθόνψ καί κακία κινού

δηλοΰται, δτι τον τίτλον τοΰτον «Πατριάρχης»

μενος είναι τώ

έχρησιμοποίησεν ήμισυ αιώνα ένωρίτερον τοϋ
Γερμανού 6 ήμέτερος Μελέτιος.

«Έν

αίωνίω άναθέματι υπόδικος».

σωτηρία) έτει αχοί, μηνός Μαΐου α’

ίνδικτιώνος ΐε, Μελέτιος έν Χριστώ τώ Θεώ αρ

Ό δέ Μελέτιος οΰιος κρυπτοκαθολικός κατά

χιεπίσκοπος τής

α' Ίουστινιανής καί

τον Allatius (Consensione σ. 1092) αναγρα

Βουλγαρίας». Παρατηρητέον, δτι

φόμενος

οΰτος

54°5

υπό

τοΰ

Gelzer

(αυτ. σ. 27)

’Αρχιεπίσκοπος ’Αχριδών

Σάθαν (αυτ. σ. 566, 568)

έξελέγη

ως
κατά

επί τής τρίτης πα-

τριαρχίας Κυρίλλου A' τοϋ

Λουκάρεως

χρησιμοποιεί τον

πάσης

δ Μελέτιος

μετριόφρονα

τίτλον

«αρχιεπίσκοπος», έν φ ό τοϋ 1633 ονομάζεται
«πατριάρχης». Τούτων ούτως έχόντων έχομεν

την

προ ημών δυο ’Αρχιεπισκόπους ’Αχριδών ύπό

23 ’Ιουνίου 1628 ίνδ. ΰή Μητροπολίτης Σοφίας

τό αυτό δνομα Μελέτιος καί τον αυτόν 170ν αί.

αντί

καί

Ό εις τούτων είναι δ τό 1628 ως Σοφίας τό

οΰτος κατηγορηθείς επί πορνεία καί καθαιρε-

1631 καθαιρεθείς έπί πορνεία, τό 1633 έκλε-

θείς κατά Φεβρουάριον τοϋ 1631 ίνδ. ιε άντι-

γείς ώς ’Αρχιεπίσκοπος ’Αχριδών, χρησιμοποιή-

κατεστάθη υπό τοΰ ’Ιγνατίου. Ό αυτός ’Αρχιε

σας πρώτος τον τίτλον «Πατριάρχης» καί τό

τοΰ καθαιρεθέντος Ίερεμίου,

αλλά

πίσκοπος άναφέρεται υπό τοϋ Άμασίας Ιν τώ

1644 δολοφονηθείς, δ δέ έ'τερος είναι δ έκλε-

καταλόγφ

το

γείς τό 1651 ώς Σοφίας καί τό 1676 χειροτο

1634 ως 610? κατά σειράν. Φαίνεται δέ, δτι ό

νηθείς ’Αχριδών υπό τον συνήθη τίτλον «’Αρ

Μελέτιος, τυχών πρότερον συγγνώμης, έξελέγη

χιεπίσκοπος ’Αχριδών». Τό νά δεχθή τις, δτι δ

τών ’Αρχιεπισκόπων

’Αχριδών

το 1633 ως αρχιεπίσκοπος ’Αχριδών αντί τοΰ

Πατριάρχης Μελέτιος τοϋ 1633 καί δ ’Αρχιε

έκλιπόντος Κλήμεντος, διό έχρησιμοποίησεν έν τη

πίσκοπος Μελέτιος τοΰ 1676 είναι τό αυτό πρό-

τίτλον

σωπον αποβαίνει ακατανόητου καί απαράδεκτου

«Πατριάρχης». Κατά τον Gelzer άκολουθοϋντα

έ'νεκα τής κατά τό 1644 έπισυμβάσης δολοφο

τον Murawieff (αυτ. II

νίας τοϋ πρώτου.

επιγραφή

έπιδεικτικώς

τον

πομπώδη

σ. 167)

ό Μελέτιος

μετά τον θάνατον τοϋ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων

Προσθέτω ένταϋθα, δτι έν τή ήμετέρα μονή

Θεοφάνους (1644) επεζήτησε τον Θρόνον τής

συνήλθον τή προστάζει καί έγκρίσει τοϋ Μα-

Κων/πόλεως, ένεκα δμως τών ραδιουργιών του

καριωτάτου ’Αχριδών Παρθενίου

(Instriguen) κατά διαταγήν

τοΰ Μ. Βεζϋρου

πλήρωσιν τής χηρευοΰσης Μητροπόλεως Πελα-

Έν τοΰτοις πατριαρχεΰοντος τό

γονίας δρισθέντες τρεις ’Αρχιεπίσκοποι τό 1679.

δεύτερον Παϊσίου τοΰ Α' υπάρχει κατά Μάρτιον

Τό υπόμνημα τής έκλογής, δπερ δημοσιεύει δ

1651 ίνδ. W υπόμνημα τοΰ

έδολοφονήθη.

οί διά την

Σοφίας Μελετίου,

Gezler (αυτ. σ. 46), έχει ούτως: «f Τής α'Ίου-

έτερον δέ υπόμνημα τοΰ κλίματος ’Αχριδών τό

στινιανής ’Αχριδών καί πάσης Βουλγαρίας Παρ-

1676 διά τον αυτόν πρώην Σοφίας Μελέτιον,

θένιος. f Τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Πελα-

δστις κατά Gelzer (αυτ. σ. 116) εκλέγεται τή

γονίας άνευ προστάτου έναπομεινάσης διά τε

24 ’Οκτωβρίου 1676 ίνδ. ϊε υπό τής Πατριαρ

τοΰ έν αυτή προεδρευοντος πρφην

χικής Συνόδου Κων/πόλεως συνελθοΰσης έν τή

κυρίου Γρηγορίου οίκειοθελώς παραιτησαμένου,

’Αχριδών

έκκλησία τοϋ έν Φαναρίω 'Αγίου Γεωργίου ως

ημείς οΰν οι έν τή άγιωτάτη αρχιεπισκοπή ταϋτη

’Αρχιεπίσκοπος ’Αχριδών. Ό Gelzer (αυτ. σ·

Άχρίδος καί πάσης Βουλγαρίας διατελοϋντες

45) προσθέτει, δτι ό Μελέτιος άφιέρωσεν εις την

αρχιερείς συνελθόντες καί τή προστάζει καί τή

’Αρχιεπισκοπήν κώδικα γνωστόν υπό τον τίτλον

έγκρίσει τοΰ μακαριωτάτου ημών δεσπότου κυ

«κώδηξ τοϋ έν 'Αγίοις Πατρός ημών Κλήμεν

ρίου κυρίου Παρθενίου ένδον τοϋ ναοϋ τής
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ΑΕ 1950-1951

Ύπεραγίας Θεοτόκου είσελθόντες τής λεγομένης

νικών μορφών τών καθολικών τών έν Μετεώ-

Σπηλαίου έν Γρεβενά καί ψήφους κανονικός

ροις Μονών τής Μεταμορφώσεως καί τοΰ Βαρ

ποιήσαντες, τό τις άρα είναι ό άξιος εις τό προ-

λαάμ καί αποτελεί διά τών αρχιτεκτονικών δια

στατευειν καί ποιμένειν τα έκείσε λογικά πρό

φορών παραλλαγήν τινα, ής συνέχεια ή τού κα

βατα τοΰ κ. ή. Ί. Χριστού, πρώτον μέν έθέ-

θολικού τής Μονής τού ‘Αγ. Στεφάνου (πρβ-

μεθα τον θεοφιλέστατον επίσκοπον Λιβρών κύ

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΙ- Βυζαντινά μνημεία τής Θεσσα

ριον

Μητροφάνην, έπειτα τον πανιερώτατον

λίας κατά τον ΙΓ' καί ΙΔ'αΙ. καί έν Επετ. Ετ·

Σισανίου κύριον Λεόντων καί τρίτον έξελέξαμεν

ΒϊΖ. ΣποϊΔΩΝ τ. Θ'σ. 381 κέ. εΐκ. 13, 16 καί 19,

W4------ (------t------1------ 1------ f Κλ-1: S°
Είκ. 7. Κάτοψις τοΰ καθολικού τής Ί. Μονής Σπηλαίου.

τον όσιώτατον έν ίερομονάχοις κύριον Γερμα

φρονώ δέ δτι δ τεχνίτης τοΰ ήμετέρου καθολι

νόν, έξ ών ό πρώτος τών άλλων εύρέθη βέλτι

κού έχει ύποστή αρκετήν έπίδρασιν έκ τών κα

στος καί άξιος τού ποιμένειν τήν άνωθεν δια-

θολικών τών Μετεώρων, άτινα μόλις όκτάωρον

ληφθεϊσαν αγίαν Μητρόπολιν. "Οθεν καί διά

έντεύθεν άπέχουσιν. Εις τό μέσον τής ανατολι

τό ασφαλές έγράφη τό παρόν υπόμνημα καί κα-

κής πλευράς πεντάπλευρος άψίς φέρει άνω καί

τεστρώθη έν τώ παρόντι θείφ κώδηκι τής άγιω-

κάτω δύο σειράς τυφλών τόξων

τάτης έκκλησίας Άχρίδος

πλαισίων (είκ.

τών

εις

μνήμην

άΐδιον

μεταγενεστέρων. Έν έ'τει σωτηρίφ αχοθ,
f ό πρώην Αχριδών Γρηγόριος
Καστοριάς

καί δίλοβον

μετά διπλών
παράθυρον

κατά τό μέσον τής κάτω σειράς τών τόξων ό
μοιας κατασκευής είναι καί αί εκατέρωθεν τρί

μηνός ’Οκτωβρίου ΐε
Σισανίου

6)

πλευροι κόγχαι- έκατέρα τούταιν φέρει εις τό

Λεόντιος

μέσον έπίσης τής κατωτέρας σειράς

Διονύσιος. —

φλών

τόξων

τών τυ

ταπεινόν παράθυρον. Τής αυτής

’Αρχιτεκτονική. Τό Καθολικόν τής ήμε-

κατασκευής είναι καί οί εκατέρωθεν χοροί. Κόγ

τέρας Μονής είναι ό συνήθης άγιορειτικός τύ

χαι καί χοροί έδραζόμενοι έπί ήμικυκλικών έλα-

πος έκκλησίας έχούσης τήν αψίδα εις τό μέσον

φρώς προεχόντων τοίχων (εΙκ.6-8) είναι κατε-

τής ανατολικής πλευράς μετά κογχών κατά τό

σκευασμένοι δι’ ισοϋψών λίθων καί μιάς σει

διακονικόν καί τήν πρόθεσιν καί δύο κατά τάς

ράς οπτόπλινθων, άμφοτέρων διατεταγμένων εις

εκατέρωθεν μακράς πλευράς χορών (είπ. 7)■

παραλλήλους γραμμάς συνεχείς καί μή διακο-

Ό τύπος ούτος ϊσταται μεταξύ τών άρχιτεκτο-

πτομένας διά παρεμβολής καθέτων δπτοπλίν-
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θων ως εν ταΐς έκκλησίαις των ’Αθηνών 'Αγ.

Εις τό μέσον τής στέγης τής εκκλησίας ύψοΰ-

Θεοδώρων, Καπνικαρέας, Νικοδήμου, ’Όμορφης

ται 6 πολυγωνικός, μάλλον ταπεινός τροΰλλος

Εκκλησίας, Δαφνιού κ.λ.π. ή διά κεραμεικών
διακοσμήσεων (πρβ. Ανδρ. ΞΓΓΓΟΠΟΓΛΟΓ Ευρετήριον

τών

μνημείων

τής

Ελλάδος

έπιμελώς έκτισμένος διά τετραγώνων

πλινθο-

περιβλήτων λίθων· έκάστη τούτου πλευρά φέρει

τεύχ.

τυφλόν τόξον μετά διπλού άνω πλαισίου στηρι-

Β' είκ. 55, 56, 61, 73, 79. Άθήναι 1929 καί

ζομένου εις τον κιονίσκον έκάστης γωνίας· εις

Είκ. 8. Κόγχαι καί χορός τής νοτιάς πλευράς καθολικού τής Ί. Μονής τοΰ Πυλαίου.

Αν. Ορλανδογ αύτ. τεύχ. Γ' είκ. 172, 293,
294. Άθήναι 1933. Τοΰ αυτού Βυζαντινά μνη
μεία τής Καστοριάς Άθήναι 1939. Diehl Ma
nuel d’art Byzantin σ. 724 κέ. είκ. 365,366).

δέ τό μέσον τού τυμπάνου τών τυφλών τόξων

Ή

κατασκευής, πλήν άνευ χρήσεως οπτόπλινθων

λοιπή

τοιχοδομία άποτελεΐται

έκ κοινής

στενά! θυρίδες εναλλάξ (είκ. 8-9). "Ομοιος τρούλλος κατά τι ταπεινότερος ύψούται ό'πισθεν τής
εγκάρσιάς στέγης τού νάρθηκος ή λητής όμοιας
(είκ. 9).

άργολιθοδομίας.
’Αντί παραθύρων εις τάς μακράς πλευράς

Εις τό μέσον τής δυτικής πλευράς σημειού-

φέρει στενά επιμήκη άνοίγματα μετά πλαισίων

ται έξωθεν και άνωθεν τής εισόδου αετωμάτων,

ευρυνόμενα

δπερ καλύπτεται υπό τής στέγης τής νεωτέρας

εσωτερικώς

ως

αί

τυφεκήθραι

(είκ. 8, 9).
Ή μετάβασις από τών τοίχων εις την στέγην

προς δυσμάς προσθήκης τού έξωνάρθηκος (είκ. 9).
Διά τής μεικτής τοιχοδομίας ό τεχνίτης επέ

επίσης απλή. Ή κεράμωσις έγένετο διά πλα

τυχε νά έξάρη

κών έκ σχισθολίθου λόγω τών ισχυρών ανέμων

κόγχας και χορούς, και χαρακτηρίσας τον τρούλλον

(είκ. 9 )■

ως τό κυριώτατον μέρος, εποίκιλλεν αυτόν διά
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τά κύρια σημεία τής εκκλησίας,
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πλούσιας

Ρομβοειδή

καί εγκαρσίων καμαρών φέρει κατά τάς τέσ-

τινα άνωθεν τοΰ διλόβου τής άψΐδος παράθυρου

σαρας γωνίας ήμισφαιρικάς στέγας, ως έν τοΐς

σχήματα και ό κάτωθεν τοΰ άετοϋ τής ανατο

συγχρόνως

καθολικοΐς

λικής πλευράς σταυρός άποτελοΰσι τήν μόνην

Άσωμάτων

Πετράκη, Καρέα, ’Αστεριού

κεραμεικήν

διακόσμησιν. Ή δέ χρησιμοποίη

ΟΡΛΑΝΛΟΓ Ευρετήρ. είκ. 158, 208, 223) έν Κϊ-

ποικίλων εν τω σ.υτω κτιρίφ οίκο-

lisee τζαμί Κωνσταντινουπόλεως (Diehl έ'.ά.

σή

των

χρήσεως

οπτόπλινθων.

ΑΕ 1950-1951

τών

αττικών

Μονών
(βλ.

Είκ. 9. Τό καθολικόν τής Ί. Μονής τοΰ Πυλαίου άπό τής ΝΔ πλευράς.

δομικών τρόπων φρονώ, δτι έκφράζει μέν τήν

είκ. 194) κλπ. ενώ έντφ νεωτέρφ καθολική) τής

προσπάθειαν τοΰ τεχνίτου προς μίμησιν τοιχοδο-

Μονής τοΰ 'Αγ. Στεφάνου τών Μετεώρων τά μέν

μίας παλαιοτέρων μνημείων, δεικνύει όμως έν

προς άνατολάς ημισφαίρια διανοιγέντα μετεσχη-

ταΰτφ καί τήν τάσιν τής μεταβάσεως από τής

ματίσθησαν είς στενούς ραδινούς τρουλλίσκους,

συνθέτου τοιχοδομίας εις τήν απλήν άργολτθο-

παραλείπονται δέ τά κατά τάς γωνίας τής δυτι

δομίαν, ήτις μετ’ ολίγον επικρατεί καί γενι

κής πλευράς (πρβ. ΣωτηριΟΓ έ'.ά. είκ. 18 καί 19).
Ό δέ νάρθηξ διά τών δύο εκατέρωθεν άμφοτέ-

κεύεται.
Έν δέ τώ έσωτερικφ δυο ισχυροί τετράγωνοι

ρων τών θυρών ίσχυρώς προεχουσών δίκην πεσ

πεσσοί προς άνατολάς καί δύο δμοιοι προς

σών παραστάδων, έφ’ών εδράζεται δ τροΰλλος,

δυσμάς μετά τών τεσσάρων κιόνων, έφ’ ών στη

σχηματίζει εις τό μέσον εύρύχωρον οίονεί διά

ρίζεται ό τροΰλλος, ΰποβαστάζουσι τό δλον συγ

δρομον,

κρότημα τής στέγης καί παρέχουσι τήν μορφήν

εκκλησίαν

βασιλικής μετά τρούλλου καί χορών (είκ.

γώνων διαμερισμάτων.

Ή

δέ

στέγη

σχηματιζομένη

7).

δι’ ^οριζοντίων
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άπό τής εξωτερικής θύρας
μετά δύο εκατέρωθεν

Ό κυρίως

προς τήν

σχεδόν

τρι

ναός χωρίζεται άπό τής άψΐδος,

Σπίλο, Σπύλιο, Σπήλαιον, Πΰλαιον και ή έν αύτφ Ί. Μονή

AE 1950-1951

25

τής προθέσεως καί τού διακονικού διά ξυλο

Παχωμίου, Γαλακτίου καί Χριστοφόρου, ίερο-

γλύπτου τέμπλου λαμπρός τέχνης μετά βημοθύ

μονάχων.

ρων θαυμασίας διακοσμήσεως.

Την δευτέραν συνεπλήρωσα διά τού

«κύρ Γαλακτίου», διότι ούτος είναι ό έτερος

Ζωγραφική. Τό εσωτερικόν τοΰ καθολικού
είναι κατάγραφον : Αί τοιχογραφία! δμως καλυ

τών

ίερομονάχων

μεταξύ

φαίνεται, δτι διεδέχθη

τών κτιτόρων

καί

έν τή ηγουμενεία τον

πτόμενοι υπό τού ρύπου τών καπνών είναι

Παχώμιον

δυσδιάκριτοι. Επειδή δέ τό φως καί εν πλήρει

υπό τών ίστορησάντων

μεσημβρίφ είναι άμυδρόν, ελειπον δέ καί τα

ζωγράφων, Νικολάου καί Ίωάννου. Ή δέ τρίτη

τεχνικά μέσα, δεν ήτο δυνατόν νά ληφθώσιν

καί ή πέμπτη άνεγράφησαν ύπό τών ζωγράφων

απεικονίσεις. Την έ'λλειψιν ταύιην άναπληρούσιν

τού δευτέρου καί τού τρίτου τμήματος τής άνι-

αί επί τών δίκην αντερεισμάτων τετραγώνων

στορήσεως. Έκ τού λεκτικού δμως τής πρώτης

ξύλινων δοκών τών μεταξύ τών κιόνων καί τών

έπιγραφής φαίνεται, δτι έκτος τών άναφερο-

πεσσών

χρώματι

άναγεγραμμέναι

άλλως τε ό αυτός άναφέρεται καί
μέρος τού Καθολικού

έπιγραφαί

μένων ζωγράφων είργάσθησαν καί ά'λλοι ζω

δηλωτικοί τού τρόπου καί τού χρόνου τής άνι-

γράφοι, άγνωστον πόσοι, διά την άνιστόρησιν

στορήσεως έ'χουσαι ούτως : «Άνιστορήθη ή θεία

τής τρούλας καί τών χορών.

τρούλα καί οί δύο χοροί

έως τής κολώνες καί

Κατά ταύτα τό μέν Καθολικόν άνηγέρθη τό

υπάρχει ξόδος τού μακαρίτου κυρ Παχωμίου

1633 ή δέ ή άνιστόρησις ήρξατο τό 1640 ήτοι

ίερομονάχου καί πρώην καθηγουμένου καί κτί-

μετά έπταετίαν διά χρημάτων, δπερ κατέλιπεν

τορος

αχμ».

« υπάρχει

Έτέρα: «Άνιστορήθη

τό θειον

καί

ιερόν

ξόδος »

ό πρώην καθηγούμενος καί

κτίτωρ Παχώμιος, δστις είχεν ήδη άποθάνει.

θυσιαστήριον δι’ εξόδων τού Πανοσιωτάτου έν

Την άνιστόρησιν έξηκολούθησε μετά έν έτος

Ίερομονάχοις [κυρ Γαλακτίου] έτος

από

ήτοι τό 1641 ό διάδοχος τού Παχωμίου Γαλά-

καί έτελειώθη έν μηνί Σεπτεμ-

κτιος διά τών ζωγράφων Νικολάου καί Ίωάν

Χριστού
βρίω

αχμα

ζρμθ.

κςτ».

νου έργασθέντων μέχρι τής 25 Σεπτεμβρίου τού

Τρίτη: «Διά συνδρομής καί κόπων Γαλα

αυτού έτους καί άνιστορησάντων τό θυσιαστή

κτίου Ίερομονάχου καί Καθηγουμένου. Χειρ

ριον. Ό δέ καθηγούμενος καί ιερομόναχος Χρι

Νικολάου Ζωγράφου καί Ίωάννου ».

στόφορος έκ Κοσματέων τών Γρεβενών έδαπά-

Τετάρτη : «*Ω Θεοτόκε Παρθένε χαΐρε κεχα-

νησε τό 1658 διά την άποπεράτωσιν τής άνι-

ριτωμένη Μαρία ό κύριος μετά Σοΰ. Ευλογη

στορήσεως τοΰ υπολοίπου τού Καθολικού χρη-

μένη συ έν γυναιξί καί ευλογημένος 6 καρπός

σιμοποιήσας

τής κοιλίας σου Πάναγνε.

Ήλίαν, οιτινες έτελείωσαν τό έργον

Διά συνδρομής τοΰ

Πανοσιωτάτου καθηγουμένου Χριστοφόρου Ίε
ρομονάχου έκ χωρίου Κοσματέους. Ίστορήθη

τούς

ζωγράφους

Μιχάλην
την

καί

10

Αύγούστου 1648.
Ή δέ τεχνοτροπία, ήν άκολουθούσιν

οί ζω

από τούς χορούς καί κάτωθεν ίσως την θύραν

γράφοι ούτοι, έξ δσων ήδυνήθην νά παρατη

Έτελειώθη μηνί Αύγούστο! ζρξςτ ».

ρήσω, είναι ή γνωστή Μακεδονική.

Πέμπτη : «Άνιστορήθη ό θείος καί πάνσε
πτος ούτος ναός τής Πανυπερευλογημένης ένδο
ξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου καί άειπαρθένου
Μαρίας διά συνδρομής, κόπου καί εξόδου τού
Πονοσιωτάτου καθηγουμένου Χριστοφόρου Ίε

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΟΝ

ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΤΗΣ I.

ΜΟΝΗΣ ΠΥΛΑΙΟΥ

Έν τή ύπογείφ τέλος κρύπτη

τής Μονής

έφυλάσσοντο τά κάτωθι κειμήλια1 ήτοι:
1)

Σταυρός

συρματέινος πεποικιλμένος διά

ρομονάχου επ’ έτους ,ΖΡΞΣΤ' καί από Χριστού

πολυτίμων λίθων έν τφ κέντρψ έντός τετραγω

/ΑΧΝΗ' καί έτελειώθη Ιν μηνί Αύγούστω είς

νιδίων Βάπτισις-Σταύρωσις, οί τέσσαρες Εύαγ-

τάς ι. Διά χειρός κάμού τού αμαρτωλού Μη-

γελισταί καί έτεραι τέσσαρες δυσδιάκριτοι πα-

χάλη Ζωγράφου έκ χώρας..........ας καί Ήλία
Ζωγράφου έκ χώρας Βουρβουτσικού».
Έκ τών ανωτέρω έπιγραφών ή πρώτη, δευ-

1 Πάντα τά κειμήλια μετηνέχθησαν άργότερον έν
τφ σκευοφυλάκιο) τής Ί· Μονής Ζάμπουρντας χάριν

τέρα καί τετάρτη είναι αναθηματικοί τών διά

ασφαλείας. Μετά ταΰτα ή μέν Μονή διελύθη, τά δέ

την άνιστόρησιν δαπανησάντων καθηγουμένων

κτήρια ύπέστησαν ζημίας έκ τών πολεμικών γεγονότων.

4
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Ή λαβή άπεσπασμένη στηρίζεται

ποδών οίονεί κομβίων. Έπί τών πλευρών αι

διά συνδετικού σύρματος. Περί την στρογγυλήν

παραστάσεις "Αγιος Γεώργιος έφιππος, "Αγ. Μη

βάσιν ή επιγραφή «ΑΦΡΘΗΚΕΚΤ8ΗΡΜΝ8ΜΔΑΜΝ8-

νάς πεζός, "Αγ. Δημήτριος έφιππος. Έπί τής

ΕΙΣΤΜΝΘΚΟΤΠΛ8 » ήτοι ’Αφιερώθηκε εκ τοϋ ιε

κορυφής τού καλύμματος τέσσαρα Χερουβείμ καί

ρομόναχου μακαρίτου Δαμιανού εις τήν Μονήν

συμπλέγματα κλάδων ρυθμού ’Αναγεννήσεως.

Θεοτόκου τού Πυλαίου· ύψ. 0,27 μ.

Έσωτερικώς κάλυμμα συρματέινον λαμπράς λε

ραστάσεις.

2) "Ομοιος αργυρούς επικεχρυσωμένος μετά

πτοτάτης τέχνης όμοιον στέμματι- ύψ. 0,14, διαμ.

εΐκοσιν ενός πολυτίμων λίθων έγκλείων εντός

0,18 μ. Έπί τής πρόσθιας πλευράς μηνίσκος

τετραγωνιδίων τάς ξυλόγλυπτους παραστάσεις

πεποικιλμένος δΓ εξ πολυτίμων λίθων, ών δύο

τεσσάρων Ευαγγελιστών, Βαπτίσεως, ετέρωθεν

έλλείπουσι καί

τεσσάρων Ευαγγελιστών, Σταυρώσεως. Ή λαβή

κορυφής ρόδαξ πολύφυλλος, έπίχρυσος, φέρουν

εφθαρμένη και έπιδιωρθωμένη- επ’αυτής ή επι

εις τό

γραφή

σταβρός........

περί τον ρόδακα τέσσαρες σφενδόναι μικροτέ-

Στερείται βάσεως· ύψ. 0,23 μ.

ρων λίθων έλλειπόντων περί τήν βάσιν πλαί

«Τίμιος και

ρφογορατ3Ηο(;)».

3) "Ομοιος

ζ(ωοποιός)

αργυρούς,

επικεχρυσωμένος

εν

μέσον

εις λίαν έφθαρμένος· έπί τής
μεγαλύτερου λίθον υπάρχοντα-

σια συρματέινα.

Χρησιμεύει ως περικάλυμμα

μέρει, συρματέινος καί έσμαλτωμένος· ά'νω δυο

ετέρου αργυρού καλύμματος, άνευ διακόσμου,

τρουλλίσκοι σιηριζόμενοι επί τών οριζοντίων κε

τού λειψάνου τής κάρας τού 'Αγίου Μηνά τού

ραιών, κάτωθεν δύο δράκοντες ύποβαστάζοντες

Καλλικελάδου. Κάτωθεν τού απλού καλύμματος

τρουλλίσκους. ’Εντός τετραγωνιδίων λεπτοτάτης

ή

τέχνης ξυλόγλυπτοι παραστάσεις Πεντηκοστής,

Μηνά τού Καλλικελάδου υπάρχει έκ τού μονα

Έγέρσεως Λαζάρου, Σταυρώσεως, Άναλήψεως

στηριού τού Σπηλαίου τού τών Γρεβενών δα

επιγραφή:

«Αύτη

ή

κάρα

δνομαζομένη

— εις τάς οριζοντίους κεραίας Κοιμήσεως τής

πάνη πανοσιωτάτου 'Αγίου Ηγουμένου κυρίου

ΘΚ., Βαϊοφόρου — ετέρωθεν ή τής εις "4δου

’Ιωσήφ ,αψπθ'= ’Απριλίου Κ., ό

καθόδου, Μεταμορφώσεως, Γεννήσεως, Ευαγ

Τριαντάφυλλος ’Ιωάννης».

γελισμού— επί τών κεραιών αί τής Βαπτίσεως

μάστουρας

7) Όμοια μικροτέρα, αργυρά, ύψ. 0,08, πλ.

καί'Υπαπαντής — πλαγίως ο'ι τέσσαρες Εύαγγε-

0,135,

λισταί καί τέσσαρες άλλαι δυσδιάκριτοι παρα

τών αγίων Χαραλάμπους, Νικάνορος, Προκο

μήκ. 0,21.

Περικλείει μέρη

λειψάνων

στάσεις. Κοσμείται διά δύο μεγάλων μαργαρι

πίου καί Τρύφωνος. Έπί τού καλύμματος δύο

τών δακνομένων υπό τών δρακόντων, πέντε

έκτυποι

οίονεί ρόδακες· δμοιοι μικρότεροι είς

μικροτέρων εν τοΐς σταυροΐς τών άνω τρουλλί-

τάς τρεις έτέρας πλευράς- τέχνη νεωτέρα. Έπί

σκων καί τριάκοντα καί ενός Ιτέρων λίθων δια

τού καλύμματος καί ή έπιγραφή: «f Της θήας

φόρων χρωμάτων. Έλλείπουσι πέντε λίθοι. Ή

κέ σεβασμήας πατρηαρχηκής Μονής τής Ηπε-

άπεσπασμένη λαβή έχει συναρμολογηθή προ-

ραγήας Θεοτόκου Σπήλεον τής πρώτης Ηου-

χείρως. Φέρει κινητήν

διεμβολήν

στηνηανής Άχρηδών f ». Έπί τής μικράς πλευ

μετά τριών λίθων καί ενός έφθαρμένου. Στε

ράς «έπήέτος 1787 Μήν Ηνονάρηος-1» Δράμια

ρείται βάσεως· ύψ. 0,215 μ.

378» ό'πισθεν «Μίχο χρησηκός».

μεταλλίνην

4) Σταυρός αργυρούς επικεχρυσωμένος, δια-

8) Όμοια

αργυρά λεπτοτέρας

τέχνης (ύψ.

λελυμένος, συγκρατεΐται διά προχείρων μέσων.

0,03, πλ.

Αί ξυλόγλυπτοι παραστάσεις έλλείπουσι. Φέρει

άνοιγμα, έν φ σταυρός· περί τούτο ή έπιγραφή

τέσσαρα κοράλια' ύψ. 0,18 μ.
ένδεκα

παραστάσεις

λίαν

έφθαρμέναι’

διακρίνονται άμυδρώς οί τέσσαρες Εύαγγελισταί
καί ή Σταύρωσις. Περί τήν βάσιν ή επιγραφή:
«Παπααυξέντιος αρχιμα: 1885
ύψ. 0,195 μ.

μηκ.

«ΛΥΜΤονπ» lepoMAPTYPoc

5) Όμοιος αργυρούς, απλούς- εν τετραγωνιδίοις

0,055 καί

οκτομρίου 2»'

6) Λειψανοθήκη αργυρά (ύψ. 0,185, πλ. 0,21,
μήκ. 0,21 μ.) στηρίζεται επί τεσσάρων στρογγύλων
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0,105 μ.)·
χΑ’μπ»»

άνωθεν

= Λείψα

νου τού αγίου ίερομάρτυρος Χαραλάμπου.
9) Όμοια αργυρά, άτεχνος· ύψ. 0,055, μήκ.
0,125 μ.
10) Ιερόν Εύαγγέλιον. Τό κείμενον έντυπον,
εκδοσεως Γλυκέος, Ένετίας, έτους 1671. Φέρει
πολύτιμον

άργυράν

στάχωσιν

μετ’ αργυρών

ασφαλιστικών έλασμάτων. Ή πρόσθια επιφά
νεια έπίχρυσος- άμφότεραι πλήρεις παραστάσεων

AE 1950-1951
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κατά ζώνας. ΕΙς την προ-

Είς τό κράσπεδον είκοσι τρεις λίθοι' άνωθεν

σθιανα'. άνω ζώνην: σΰμβολον Λουκά,’Αθανά

τής κεντρικής παραστάσεως τρεις έ'τεροι λίθοι*

σιος, Στέφανος, Βασίλειος, Γρηγόριος, ’Αθανά

εις τήν δπισθίαν τού

σιος, συμβολον Ίωάννου. — Εις την β' ζώνην.

άντί λίθων σμάλτα, ών τινα άπεσπασμένα.

Μεταμόρφωσις, έζαπτέρυγον, Γέννησις, έξαπτέ-

Είς τά έκ τής άφαιρέσεως παραστάσεων τής
οπίσθιας πλευράς κενά αί έπιγραφαί άνωθεν
τού κέντρου α') Κεκυρερομονα | χυοανθυμον |.

ρυγον, Άνάληψις.— Εις τό κέντρον Άνάστασις'
περί αυτήν τέσσαρες προφήταί' έξωθεν τούτωνι
αριστερά, Βαϊοφόρος, Έγερσις Λαζάρου δεξιά,
Εισόδια

τής

Θεοτόκου, ’Υπαπαντή' κάτωθεν

των προφητών άνά είς σταυρός

μεταξύ

δυο

άντωπών αετών. — Ε’ις την γ'. ζώνην Κοίμη

Ευαγγελίου έπιφάνειαν

β')4- ΧΡνΟΟΧΟΥΑΔΑΜΗΠ 1719 | AMΑΡΑφΑΙΛ | THC
ΥΕΡΑΣΜΟΝΙΟΚΥΜΥΟ(1)ΘΕΟΤΟΚ8. — γ') + ΟβνΗβΡΟMOVA | XICKVPTATHANOV | Κ6ΚΑΘΥΓ8ΜΕΝ8— αρι
στερά' δ') ΜΗΧΑΛΗ | Τ8ΘΙΜΗ8 | ΔΙΔΟΝΤΑ | ΣΓΡΟΟΙΑ>
10 | Κ6ΓΡΑΦΙΚ | 6Ι0ΤΟ6ΥΑΓΓβΛΗΟΝ. — ε') δράμηα

σις Θεοτόκου, Πεντηκοστή — είς τήν δ'. ’Αθα

6003. —

νάσιος, Κύριλλος, Πέτρος, ΘΚ., Σταΰρωσις, ’Ιω

ΑΝΘΙΜΗβΡΟΜ | ΟΝΧ8>1719'νεωτέρα προσθήκη

άννης ό Πρόδρομος,

παχορεσαρο 1 . κάτω ή ζ') ΕΥΒΑΝΓΕΛΙΟΝΙΠΑΡΧΙΤΙΟ
KIMHCeoCTHCHnepriACAecriHNICIMON | ΘεοτοΚ8 Λ6ΓΟΜ6ΝΙ0ΠΙΛ6ΟΝ MONACTIPI > 1719> | 6CTAY-

Παύλος,

Χρυσόστομος,

’Αχίλλειος — Είς τήν ε'. Συμβολον Ματθαίου,
Κωνσταντίνος καί Ελένη, ’Ιωάννης ό Χρυσόστο
μος, Ευαγγελισμός τής ΘΚ., Συμβολον Μάρκου.
Έπί τής ό'πισθεν

επιφάνειας1

α' ζώνη άνω1

δεξιά'

7") ΚβΤωΝΛΙΠΟ |

ΝΜΟΝΑΧΟΝ |

ΡΟΠ1ΓΙΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥΑΧΡΙΔΩΝ.

«πα-

ήτ0ι «κέ

κύρ (ί)ερομονάχυς Άνθυμον-·|·Χρυσοχού Άδάμη
Π 1719 άμα Ραφαΐλ τής ύεράς Μονϊς Κυμυσω

συμβολον Λουκά, ’Αθανάσιος, Αγία Τριάς έν

Θεοτόκθ.— ό έν ήερομονάχοις

έγκολπίφ περιβαλλομένη υπό έξ Προφητών έν

κέ καθ(η)γουμένου-Μηχάλη τού Θίμιου δίδον

κύρ

Τατηανού

έγκολπίοις, άγιος Γρηγόριος, συμβολον Ίωάν

τας γρ[ο]σια 10 κέ γραφικ[ε] είς τό εύαγγέληον

νου.— β') Έξαπτέρυγον, δικέφαλος αετός, έξα-

δράμηα 6003-κέ τών λιπδν μοναχόν ’Ανθίμου

πτέρυγον, δικέφαλος αετός, έξαπτέρυγον. — γ')

[ί]ερομον[ά]χου 1719 - παπαχορεσάρο - Εύβαν-

αριστερά, ’Έγερσις Λαζάρου, δεξιά, Ευαγγελι

γέλιον ίπάρχι]τϊς κιμήσεος τής ήπεραγίας Δε-

σμός,τά ένδιάμεσα έχουσιν άφαιρεθή.— δ') Είς

σπήνις ίμόν Θεοτόκου λεγομένις Πίλεον Μονα-

τό μέσον άμπελος, έφ’ής έν τώ κέντρφ ό IX ως

στίρι 1719 - ’Εσταυροπίγιο τού

Βασιλεύς, περί αυτόν κατά τάς άνω γωνίας αί

’Αχριδών»

προτομαί δυο Ευαγγελιστών έντός ρομβοειδών

Είναι προφανές, ότι

οί

δύο

μακαριοτάτου
πρώτοι στίχοι

έγκολπίων, κατά τάς κάτω δμοιαι προτομαί ετέ

τής έπιγραφής γραφέντες προ τού σταυρού τού

ρων δυο Ευαγγελιστών έν κύκλοις- περί αυτούς

επομένου στίχου καί ετέρα χειρΐ προσετέθησαν

έν έγκολπίοις οί δώδεκα μαθηταί, αριστερά ή

είς νεωτέρους χρόνους.

ΘΚ, δεξιά ό ΠΡΔΡΜ, κάτωθεν τής ΘΚ καί τού
Προδρόμου άνά τρεις προτομαί

προφητών έν

Ευαγγελίου διαστάσεις 0,25 X 0,13 X 0,05 μ.
11)

Σταυρός άργυρούς, ίσχυρώς έπικεχρυσω-

έγκολπίοις, αριστερά, κάτωθεν τής έγέρσεως τού

μένος πλήν τής λαβής, τής

Λαζάρου ή Βαϊοφόρος, δεξιά, κάτωθεν τού Ευαγ

τεσσάρων κατά τάς γωνίας τρουλλίσκων ύψ.0,40.

βάσεως καί τών

γελισμού, ή ’Υπαπαντή.—ε') Κοίμησις, δικέφα

Κοσμείται διά

λος αετός, έξαπτέρυγον, δικέφαλος αετός, Πεντη

τέσσαρες είς τήν βάσιν, καί τεσσαράκοντα είς

πολυχρώμων λίθων, ών είκοσι

κοστή' κάτωθεν αυτών άνά τρεις Προφήταί έν

τον σταυρόν

έγκολπίοις.— ς') ’Αθανάσιος, Κύριλλος, μονό

κοράλια' άτεχνος· νεώτερος.

εις τά άκρα αυτού δέκα έννέα
Περί

τήν

βάσιν

γραμμα ΜΤΡ, Θεοτόκος όλοσώματος άριστερο-

ή έπιγραφή: « Τή έν τή έπαρχία Σταγών ίερφ

κρατούσα, μονόγραμμα 08, Χρυσόστομος, ’Αχίλ

καί σεβασμία Μονή τής Θεοτόκου τή έπιλεγο-

λειος.— ζ') Συμβολον Ματθαίου, Κωνσταντίνος

μένη Μπουνάσια ό Ρασκοπρεζρένης Μελέτιος,

καί Ελένη, Στέφανος αιρόμενος υπό δύο εκατέ

άφιέρωσε ,αωνζ' άπριλίου κε.».

ρωθεν άετών, Ιωακείμ

καί ’Άννα, σύμβολον
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

Μάρκου.
Πάσαι αί παραστάσεις έπί σμάλτου έ'χοντος

1)

Κώδιξ

χαρτώος

«Τριώδιον»

φφ.

278,

πεδίον κατά τό πλεΐστον κυανούν, έν τισι κίτρι-

άκέφαλος- κολοβός1 άρχεται « προβλέπει ό άβα-

νον, έν άλλοις πράσινον.

κούμ.. » τελειώνει «πότης ούτος δέ τι έάν θε».
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ΑΕ 1950-1951

Νικολάου Χρ. Κοτζιά

Στάχωσις ξυλίνη έπενδεδυμένη διά βύρσης μετά

νον. Τά φφ. 18 καί 22 έσχισμένα τό πλείστον.

ρομβοειδών γραμμών και φύλλων εν κύκλοις

Τό φ. 23 έλλείπει. Τό φ. 24 κατά τήν άνω δε

έμπιέστων ράχις έφθαρμένη· 18ου αιώνος.

ξιάν γωνίαν έσχισμένον. Τό φ. 25 από τοΰ δε-

έως φφ. 160

ξιοΰ μέσου τής φας τά κάτω συμπεπληρωμένον.

Συνσξάριον. ’Από φφ. 160 εως φφ. 181 περγα

Τά φφ. 23-27 κατά τήν άριστεράν φαν ένισχυ-

2) Κώδιξ χαρτφος

από φ. 1

μηνή «Λόγοι Γεωργίου’Ακροπολίτου»· από φφ.

μένα προσθήκη χάρτου. Όμοίως τό φ. 28 από

181

τοΰ μέσου καί κάτω. Αί επτά πρώται σειραί

εως φ. 188 σπάραγμα ειέρου χαρτφου

κωδικός·

φφ. 188 περιέχει σημειώσεις· από φ.

άποπεπλυμέναι- λήγει «μετά φόβου θεοΰ καί

190 μέχρι φ. 196 περγαμηνή μέ τον τίτλον τών

αλήθειας» Έπονται προσθήκαι έτέραις χερσίν.

αγίων τεσσαράκοντα

Τά φφ. 30-35 καί 37 50 ένισχυμένα κατά τήν

μαρτύρων τών εν σεβα
’Από φ. 190

άριστεράν φαν. Τά φφ. 54-62 ένισχυμένα κατά

μέχρις φφ. 195 απόσπασμα εξ ετέρου χαρτφου

τήν κάτω φαν. Άπό φφ. 29 μέχρι τέλους ήλ-

κωδικός έφθαρμένου και τιλφοβρώτου.

λοιωμένος έκ διαβροχής· 180,υ αιώνος.

στεία τή πόλει

μαρτυρησάντων.

Έν τώ

μικρογραφία Ίωάννου τοϋ

6) "Ομοιος, χαρτώος, πλήρης, έν φακέλλφ

Χρυσοστόμου, κάτωθεν ταύτης « Λόγοι 15 Ίω

χαρτφφ· νεώτατος· φφ. 117' έπένδυσις κυανφ

άννου τοΰ Χρυσοστόμου». Μέχρι φφ. 200 σπά

φύλλφ. Τό κείμενον έν περιθωρίοις· άρχεται

φ. 196 κακότεχνος

ραγμα έξ ετέρου κωδικός περγαμηνοΰ. Στερείται

«τφ Πανιερωτάτφ μητροπολίτη άγίφ Ναζαρέτ

σταχώσεως· διατήρησις μετριωτάτη.

κυρίφ κυρίφ νεοφύτφ».Έν φ. 3 έπίτιτλον άτε-

3) Κώδιξ χαρτώος· ψαλτήριον διαστ. 0,21 X

χνον δυσί χρώμασι πεποιημένον' κάτωθεν τούτου

0,14, φύλλα 108, στάχωσις ξυλίνη, ελλιπής τα

έγκώμια Θεοτόκου έως φφ. 34. ’Αρχικά κεφα

έμπροσθεν. ’Άρχεται «άκουσον θύγατερ και ϊδε

λαία γράμματα έρυθρα μελάνη καί τό πλείστον

και κλίνε τό οΰς σου». Λήγει « δόξα σοι ό θεός

τοΰ φ. 34. Τά λοιπά φύλλα άγραφα. Διατήρη-

ημών δόξα σοι και πάλιν ερώ δόξα σοι». Έν

σις άρίστη.

φφ. 6, 9, 11, 15, 17, 18, 23, 24, 33, 34, 44, 45,
47, 53, 56, 57, 63, 65, 69, 99 και 105 σημειώ

7) "Ομοιος, Νομοκάνων στάχωσις

χάρτινη

μετά βυρσίνης έπενδύσεως φφ. 225. ’Ακέφαλος

σεις εν τή ωα ετέρφ χειρ! έν φ. 56 διά πράσινης

άρχεται «μετά δέ ως τανθρο).» λήγει

μελάνης. Έν φφ. 33, 75 και 97 έπίτιτλοι οίο-

τοΰ παρόντος νομίμου παρά μοναχοΰ Λαυρέν

νει καλλιτεχνικοί ποικιλόχρωμοι. ’Αρχικά κεφα

τιος ποτέ θέτου καί πρωτοσύγγελος Ιεροσολύ

«Τέλος

λαία γράμματα ερυθρά μελάνη· τά μεγαλύτερα

μων 1683 Σεπτεβρίφ ιζ'». Τά φφ.

δίχρωμα ή τρίχρωμα’ έν φφ. 101 προσθήκη

άγραφα· όμοίως τό πλείστον τοΰ φφ. 8, έν φ

Ιδία χειρι καί μελάνη. Κατά τήν κάτω γωνίαν

χρονικόν άπό τοΰ 1756-1781. Έν φ. 10 έπί

μυόβρωτον.

τιτλον πολύχρωμον κάτωθεν τούτου 6 τίτλος

Διατήρησις

αρκετά

καλή' 18ου

αιώνος.

7

καί 9

«ώς ποτέ ξένοι χαίρονται ίδεΐν πατρίδα». Έν

4) "Ομοιος.

Νομοκάνων.

Στάχωσις

ελλιπής τά έμπροσθεν φύλλα

ξυλίνη

φφ. 11 νεώτεραι σημειώσεις άναφερόμεναι εις

90, ακέφαλος,

συμβάντα έν τφ μοναστηρίφ τώ 1754 καί 1755.

κολοβός, ά'ρχεται «όνομα προστίθησι
ως Ικούσιον φόνον »

λήγει

χροίζει-

Έν φ. 12 έπίτιτλον, ου κάτωθεν πίναξ τών πε

«διδάσκαλος ούκ

ριεχομένων τοΰ κώδικος νομοκάνων. Τό φ. 26

έπεκρ. | ναϋτα καί ετέρου πλοίου ». Φύλλον 82

κατά

άπεσπασμένον. Διατήρησις καλή. Ή κάτω γωνία

άγραφον. Έν φ. 27 έπίτιτλον τούτου κάτωθεν

τό

ήμισυ

καί

τό φφ. 26

ολόκληρον

έφθαρμένη έν πάσι τοΐς φύλλοις· 18ου αιώνος

«άρχή συν θεώ τοΰ παρόντος νομοκάνων». Τό

5) "Ομοιος· Τριώδιον. Άστάχωτος, ακέφαλος,

φφ. 106 άγραφον, περιέχει μόνον τήν λέξιν «θά

κολοβός· φφ. 62. ’Άρχεται «τοΰ παντελώς ου

λασσαν». Τό ήμισυ τοΰ φ. 218 καί τά φφ. 218,

μή άναστή εις αυτήν». Λήγει «καί κεφαλήν συν

223, 224 καί 225 καθ’ ολοκληρίαν άγραφα. Έν

τοΐς ποσι

φφ. 224 καί φφ. 225 διάφοροι σημειώσεις μετά

καί τοΐς έντοσθιδίοις καί καταλά-

ψετε» αί λοιπαι σειραί έσχισμέναι. Φφ. I, 2

τής σφραγΐδος τής Μονής· 17 ου αιώνος.

άπεσπασμένα, έν φ. 3 σημειώσεις άλλη χειρί'

8) Νομοκάνων όμοιος· στάχωσις ξυλίνη μετά

έν φ. 6 ή κάτω ωα συμπεπληρωμένη δι’ ετέρου

βυρσίνης έφθαρμένης έπενδύσεως· φφ. 73. ’Α

προσκεκολλημένου χάρτου. Τό φ. 7 άπεσπασμέ

κέφαλος, κολοβός. ’Άρχεται « .. των προσώπου
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Σπίλο, Σπύλίο, Σπήλαιον, Πώλαιον καί ή έν αύτφ Ί. Μονή

1950-1951

καί λοιδορήσας τον πλησίον », λήγει « ■ · · φρο-

ημών εις οδόν

συνην θύων».

16ου αίώνος.

Τό φφ. 73 έφθαρμένον κάτω.

Έφθαρμένος καί τιλφόβρωτος· 18ου αίώνος.

ειρήνης».

29

Διατήρησις

καλή,

15) Συναξάριον· χαρτώον στάχωσις ξυλίνη

9) Νομοκάνων όμοιος- στάχωσις ξυλίνη μετά

μετά βυρσίνης έπενδύσεως,

έλλιπής κατά τό

βυρσίνης έφθαρμένης έπενδύσεως· ακέφαλος καί

ήμισυ· φφ. 154. Κολοβόν άρχεται κάτωθεν έπι-

κολοβός. Άρχεται «καί περί... τών αγαθών προς

τίτλου «Συναξάριον..» λήγει

τους δοΰλους», λήγει «επίτιμα ουδέ ό άνα...»·

τό φώς εις αβλεψίαν μετέβαλεν»· 17ου ή 18ου

φφ. 133. Τιλφόβρωτος
18ου αίώνος.

αίώνος.

10) Νομοκάνων

έφθαρμένος·

17ου

ή

«τών

οφθαλμών

16) Κώδιξ χαρτώος' Παρακλητική ή οκτώη

δμοιος στάχωσις

μετ’ επενδύσεως εκ σπαράγματος

χαρτώα

περγαμηνοϋ

χος'

στάχωσις ξυλίνη

βυρσίνη

έφθαρμένη,

κατεστραμμένη·

έπένδυσις

ακέφαλος,

κολοβός.

κώδικος- φέρει παλαιοτέραν σελίδωσιν 1-389.

Άρχεται «ώς προελήλυθε κέ ύμνήσοιμεν λέγον-

Τά τέσσαρα φύλλα τής αρχής καί τά δύο τελευ

τες..» λήγει «τον πρώεδρον τών μυρίων Νικό

ταία άγραφα μετά νεωτέρων σημειώσεων. Αί

λαον ευφημήσωμεν πο». φφ. 267 δίστηλα. Τά

σελ. 386-389 ανεστραμμένοι κατά την βιβλιο-

τρία τελευταία τιλφόβρωτα· 18ου αίώνος.

δέτησιν. Πλήρης, νεώτερος, διατηρείται
11) Νομοκάνων

δμοιος· στάχωσις

καλώς.
χαρτφα

μετά βυρσίνης απλής επενδύσεως καί ασφαλί

17) Μηναΐον ’Οκτωβρίου, Νοεμβρίου,
κεμβρίου- περγαμηνή·

στάχωσις ξυλίνη

Δε
κατε

στραμμένη τά όπίσω' έπένδυσις βυρσίνη απλή.

στρων γραφή νεωτάτη, φφ. 160' πλήρης· έν φ.

Φφ. 275' άρχεται κάτωθεν έπιτίτλου «Μήν...»,

2 καί φφ. 15 έπίτιτλα πολύχρωμα- φ. 160 άγρα-

κολοβός· λήγει εις πέντε έξιτήλψ έρυθρώ χρώ-

φον, έν φφ. 160 διάφοροι σημειώσεις αγορών

ματι δυσαναγνώστους γραμμάς, έν αίς ή φρά-

τής Μονής.

σις «τής παλαιάς πυρπολουμένης». 16ου αίώνος.
18) Κώδιξ χαρτώος' στάχωσις ξυλίνη κατε

12) Μηναΐον Νοεμβρίου' περγαμηνή, στάχωσις ξυλίνη. Τής πρόσθιας τό ήμισυ λείπει' φφ.

στραμμένη

249. Μέχρι τοϋ φ. 243 περγαμηνή, από 244-249

ακέφαλος, κολοβός. Περιέχει «Λόγους διαφόρους

τά έμπροσθεν φφ. 147, δίστηλος,

προσθήκη χάρτινη· ακέφαλος, κολοβός' άρχεται

Βασιλείου, Χρυσοστόμου». ’Άρχεται «εις αυτόν

«φίλτατε μή

έν τώ στόματί μου». Λήγει «λοϋντα τρανώς καί

με

παρίδης

οίκτίρμον»,

λήγει

«αύτοϋ πάσι τά ιάματα»' ίσως 160,υ αίώνος.

δόξης»' 18ου αίώνος.
19) Νομοκάνων

13) Νομοκάνων χαρτώος πλήρης· στάχωσις

Ματθαίου Βλαστάρη μετά

χάρτινη, έπένδυσις βυρσίνη· φφ. 129. Άπό φ. 1

σχολίων

έως φφ. 106 «Νομοκάνων». Τό φφ. 58 άγραφον.

ακέφαλος, κολοβός. Τά φφ. 1-4 έφθαρμένα' τά

"Αρχεται «ή·πίναξ τοϋ παρόντος»

λήγει «δτι

έγινε πατροκτόνος. Άπό φ. 107 μέχρι τέλους
«Παρακλητική» πλήρης, έτέρα

χαρτφος, άνευ σταχώσεως· δίστηλος,

φφ. 288 291

άπεσπασμένα. Άρχεται

«αξίας

άφηλίκων». Λήγει «αμαρτήματαέγνωκώς»' 18ου
20) Μηναΐον

χειρί' άρχεται

Μαρτίου

Απριλίου

Μαΐου'

«Κανών παρακλητικός» λήγει «ως αγαθός καί

χαρτφον στάχωσις ξυλίνη μετά βυρσίνης έπεν

φιλάνθρωπος, καί άπόλυσις». Έν φφ. 129 ση

δύσεως'

μειώσεις έτέρα χειρί. Ή έσωτερική έπένδυσις

«μόνη γάρ έξ αίώνος τον Θεόν». Λήγει «σαρκί

τοϋ οπισθίου τής σταχώσεως φύλλου έκ φύλλου

τετοκυΐα έπί σταυρού κρε». Άπό φφ. 27 μέχρι

ετέρου χαρτώου κώδικος' 17ου αίώνος.

φφ. 58

14) ψαλτήριον χαρτώον πλήρες· στάχωσις

φφ. 58' ακέφαλος, κολοβός. ’Άρχεται

μυόβρωτον καθ’ δλην τήν άνω φαν

μέχρι σχεδόν τοϋ μέσου τοϋ κειμένου.
21) Ευχολόγιον χαρτώον

ξυλίνη μετά βυρσίνης έπενδύσεως· φφ. 260. Τά

στάχωσις ξυλίνη

φφ. 1, φ. 259 καί φ. 260 άγραφα μετά νεωτέ

μετά βυρσίνης έπενδύσεως· φφ. 91. Άκέφαλον,

ρων σημειώσεων· έν φφ. 259 αναγράφονται τά

κολοβόν άρχεται «ής έτυχον δόξης τε καί χαράς».

παρ’ Έλλησι, Μακεδόσιν, Έβραίοις καί Αιγυ

Λήγει «δουλών σου έν χρώ

πτίους ονόματα τών μηνών, έν φ. 260 τά τών

ημών». Άπό φφ. 21 μέχρι τέλους έτέρα χειρί·

σημερινών μηνών.Έν φφ. 260 πίναξ τών περιε

διατήρησις καλή.
22) Συναξάριον χαρτώον

χομένων. Άρχεται «Δαβίδ προφήτου καί βασιλέως» λήγει «τοϋ κατ’ ευθείαν αυτούς πόδας

ιησού τώ κυρίω

στάχωσις

ξυλίνη

μετά βύρσης. Φφ. 223' άκέφαλον άρχεται «φι-
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Νικολάου Χρ. Κοτζιά

ΑΕ 1950-1951

λοψυχήσαντος καί προς τό βαλανεΐον άποδρα-

26 δίστηλα, μυόβρωτον, τά φύλλα άπεσπασμένα.

μόν». Λήγει «δν τοΰ χρόνου δίδωμι συγγραφή

’Ακέφαλος κολοβός. ’Άρχεται « καί γάρ ό ερχό

πέρας» διατήρησις καλή- 18 ου αίώνος.

μενος». Λήγει « πλήν λέγω ήμΐν άπ’ άρτι».

23) Θηκαράς- έντυπον Ένετίας 1643. Τά επτά

30)

Θεοτοκάριον έντυπον εις τό τέλος τοΰ

πρώτα φΰλλα καί τά τρία τελευταία τοΰτου χει

του συνημμένος χειρόγραφος «πολυέλαιος» έκ

ρόγραφα εξ άλλων κωδίκων συνερραμμένα.

φφ. 24. ’Άρχεται « μακάριος ό άνήρ δς»- λήγει

24) Κώδιξ χαρτώος, ένφ

«Συναξάριον καί

«μνησθήσομαι τοΰ ονόματος σου έν πάση γενεά

Εΰαγγέλιον»· στάχωσις ξυλίνη μετά βυρσίνης

καί γενεά». Τό φφ. 24 περιέχει χρονικόν τής

έπενδύσεως. Φφ. 453' ακέφαλος- από φφ. 1-20

Μονής καί σημειώσεις έτέρα χειρί- 17 ου αίώνος.

«συναξάριον» από φφ. 21 μέχρι τέλους «Εύαγγέλιον τό διά τεσσάρων»."Αρχεται «άνδρί μωρφ

ΦΟΡΗΤΑΙ

ΕΙΚΟΝΕΣ

δστις...» κολοβόν εν φφ. 445 λήγει «ό βασιλεύς

1) “Αγιος Σπυρίδων διαστ. 0,27X0,27 μ.

των’Ιουδαίων». Ένφ. 447 συνέχεια τοΰ Ευαγγε

2) Αγία Κυριακή, Άγ. Παρασκευή καί Άγ.

λίου έτέρα χειρί μέχρι φ. 453 λήγει «διά χειρός

Καρδαία 0,57 X 0,51 μ.

Ιω.αν καί αμαρτωλού εν τή νήσω τή Πάτμφ

«δέησις τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ.... »

εν φ

τόπφ

αυτός Ίω. Θεολόγος τό εν αρχή

μετ’ επιγραφής

3) “Αγ. ’Αθανάσιος 0,415 X 0,55 μ.

ήν ό λόγος έπέγραψεν». Μηνί ’Απριλίου ΚΓ

4) Βάπτισις τοΰ IX 0,36 X 0,27 μ.

ινδ. Β έτους ^ζ"Χμ(Γ=::1138.

5) "Αγ. Γεώργιος 0,23X0,39 μ.

25) Μηναΐον ’Ιανουάριου- χαρτφον- στάχωσίς

6) “Αγ. Νικόλαος 0,46X0,32 μ.

ξυλίνη μόνον τά εμπρός, τεθραυσμένη, άνευ έπεν-

7) “Αγ. Σπυρίδων 0,26 X 0,185.

δύσεως. Φφ. 215- άκέφαλον, άρχεται « Θανάτου

8) “Αγ. ’Ιωάννης ό Πρόδρομος έν προτομή

εικότως»

κολοβός- λήγει

«πάναγνε θεοτόκε».

0,26X0,305 μ.

’Από φ. 1 έ'ως φφ. 28 γραφή όμοια- από φ. 29

9) Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου 0,25X0,38 μ.

μέχρι τέλους έτέρα χειρί. Τό φφ. 214 άπεσπα-

10) Θεοτόκος άριστεροκρατοΰσα 0,14X0,18 μ.

σμένον.

11) Οι τρεις Ίεράρχαι 0,295X0,36 μ.

26) Μηναΐον Δεκεμβρίου χαρτφον στάχωσις
ξυλίνη. Φφ. 384- άκέφαλον. ’Άρχεται «χάρις τοΰ
αγίου πατρός ημών»‘λήγει «έπληρώθη τό παρόν
βιβλίον διά συνδρομής καί εξόδου τοΰ εύλαβεστάτου ιερέως___ (τό όνομα διεγράφη).

12) Οι “Αγ. Τεσσαράκοντα μάρτυρες 0,31 X
0,52 μ.
13) Προφήτης Ήλίας επί άρματος 0,345 X
0,505 μ.
14) Μέσον τριπτύχου, Θεοτόκος 0,12X0,20 μ.

27) Εύχολόγιον τό Μέγα χαρτφον. Στάχωσις

15) Τρίπτυχον- έν τφ μέσφ Θεοτόκος άριστε

ξυλίνη μέ βύρσαν φφ. 146- άκέφαλον, κολοβόν.

ροκρατοΰσα- έπί τών ένθεν καί ένθεν φύλλων εις

’Άρχεται «νέγκαταισοι τφ δεσπότη», λήγει «με

τρεις ζώνας- άνω καί μέση ζώνη άνά δύο άγιοι

γάλης ταυτης». ’Από φ. 1 έ'ως φ. 137

έν τή κατωτέρα “Αγιος Γεώργιος καί Δημή-

όμοίςτ

χειρί καί μελάνη, άπό φφ. 137-146 έτέρα χειρί
καί μελάνη. Έν φφ. 68 καί φ. 70 προσθήκαι
καί σημειώσεις νεωτέρφ χειρί- 160υ-17 ου αίώνος.
28) Μηναΐον

Μαρτίου,

’Απριλίου,

Μαΐου·

χαρτφον- στάχωσις ξυλίνη μετά βυρσίνης επενδΰνσεως έφθαρμένης εις την ράχιν. Φφ. 258.
"Αρχεται δι’επιτίτλου, ου κάτωθεν «Μην Μάρ
τιος έχων.. .»· κολοβός- λήγει « τον έκ σοΰ Ικέ
την άρρήτως».

Τά φφ. 27 καί 28 προστεθη-

τριος 0,16X0,225 μ.
16) Δίπτυχον ένθεν μέν όμιλος αγίων, έκεΐθεν
δέ

άγιαι

γυναίκες

όλοσώματοι 0,15Χ

0,11 μ.
17) “Αγ. Κωνσταντίνος καί

Ελένη 0,27 X

0,31.
18) Ό

’Αρχάγγελος

Μιχαήλ

έν

προτομή

0,245X0,365 μ.

μένα έξ έτέρου κώδικος- τό ήμισυ τοΰ φ. 43 καί

19) Σταυρός υψ. 0,44X0,365 μ. έν τφ μέσφ

ολόκληρον τό φφ. 43 άγραφον τά φφ. 44, 46

ένθεν μέν ή Σταύρωσις, έκεΐθεν δέ ή

καί 47 προσθήκαι έξ έτέρου κωδικός- άπό φ.
51 καί έξής έτέρα χειρί- 17 °1' αίώνος.
29) Κώδικος έκ περγαμηνής σπάραγμα- φφ.
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Άνάστασις.
20) Θεοτόκος άριστεροκρατοΰσα έν τφ μέσφ
οκτώ αγίων 0,28 X 0,37 μ.

Σπίλο, Σπΰλίο, Σπήλαιον, Πύλαιον καί ή έν αΰτφ *1. Μονή

AE 1950-1951

21) Ό Αρχάγγελος Γαβριήλ εν

προτομή

3) Γέννησις τού Χριστού—"Αγ. Άνδρέας

0,31X0,42 μ.

καί έτερος "Αγιος

22) Δυο στρατιωτικοί άγιοι 0,24X0,32 μ.
23) Θεοτόκος πλατυτέρα

4) Θάνατος τοΰ Ίωάννου — Οί δύο Άγιοι
Θεόδωροι

μετ’ άργυράς έπεν-

5) Άνάληψις —Άγ. Ίω. Χρυσόστομος καί

δύσεως 0,31X0,35 μ.
24) Θεοτόκος πλατυτέρα μετά άργυροϋ στέμ
ματος και άργυράς έπενδΰσεως τών χειρών
0,27X0,315 μ.

Άγ. Βασίλειος

6) Έγερσις τού Λαζάρου —"Αγιοι Λουκάς
καί Ματθαίος
7) Υπαπαντή—Άγιοι Βαρθολομαίος καί

25) Γέννησις τοΰ Χριστού 0,27X0,325 μ.
26) Θεοτόκος άριστεροκρατοΰσα μετ’ έπενδυ-

Φίλιππος

8) Κοίμησις τής Θεοτόκου—Άγιοι ’Αθανά

σεως άργυράς 0,27 X 0,35 μ.

σιος καί ’Αντώνιος

27) Ό Άγ. ’Ιγνάτιος ό Θεοφόρος εν μέσφ

9) Πρώτη εμφάνισις τοΰ ΙΣ —Άγιοι Παν-

λεόντων 0,34 X 0,255 μ.

τελεήμων - ’Ιωάννης

28) ’Άνω δέησις — Μιχαήλ - Μαρίνα, μέσον
καί κάτω άνά πέντε άγιοι 0,44 X 0,60 μ.
Δέκα τέσσαρα

31

εικονίδια εξηρτημένα εκ τού

10) Βαϊοφόρος —Άγ. Πέτρος καί Παύλος
11) Σταύρωσις—"Αγ. Νικόλαος καί Γρηγόριος
12) Πεντηκοστή—Άγιος Σάββας καί ετερος
άγιος

πολυελαίου, πάντα τών αυτών διαστάσεων 0,16
X 0,215 μετά παραστάσεων κατ’ άμφοτέρας τάς

13) Μεταμόρφωσις — Άγιος Κύριλλος καί
ετερος άγιος

πλευράς, τά εξής:
1) Βάπτισις άντιθέτως ’Ιωάννης ό Θεολόγος

14) Άνάστασίς—Άγιοι Γεώργιος καί Δημήτριος.

και ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος
2) 'Ιησούς διδάσκων εν τώ ναώ—"Αγ. Κο
σμάς και Δαμιανός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ X.

ΚΟΤΖΙΑΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

καθ’ ό'λην τήν διάρκειαν τής κατοχής ουδέ εις

ΕΚ ΤΗΣ 10ΚΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

αρχαιολόγος έπάτησε τήν ’Ήπειρον. ’Από τής

(ΗΠΕΙΡΟΥ)

έν Κερκύρα έ'δρας τοΰ αρμοδίου Εφόρου ’Αρ

ΥΠΟ

ΦΩΤΙ’ΟΥ

Μ.

χαιοτήτων ή "Ηπειρος ήτο απρόσιτος τότε διά

ΠΕΤΣΑ

τήν έπιβληθεΐσαν υπό τών ’Ιταλών κατακτητών

I
Παρέχονται ενταύθα ειδήσεις αξιομνημόνευ

πλήρη άπομόνωσιν τών Ίονίων Νήσων.

τοι περί τής τύχης μνημείων τινών καί αρχαιο

Σημαντικόν βήμα έγένετο διά τήν σταθεράν

τήτων τής ’Ηπείρου κατά τά έτη τού πολέμου

εκ τοΰ σύνεγγυς παρακολούθησιν καί έρευναν

καί τής κατοχής ως καί τινες παρατηρήσεις καί

τών ηπειρωτικών αρχαιοτήτων διά τής άποσπά-

ευρήματα γενόμενα κυρίως κατά τά πρώτα μετά

σεως τής ’Ηπείρου εκ τής ’Εφορείας Αρχαιο

τήν

τής

υπηρεσίας μου

τήτων Κερκύρας, ε’ις ήν ύπήγοντο πλήν τών

’Αρχαιοτήτων

εν Ίωαννίνοις

Ίονίων Νήσων καί άπασα ή ’Ήπειρος καί ή

άπελευθέρωσιν

ως Έπιμελητού

ετη

Αιτωλοακαρνανία.

(1945-1947).
Κατά

τό παρελθόν αί κλασσικών

χρόνων

ώρίσθη

Διά

τού Ν. Δ. 1521/1942

ιδία αρχαιολογική περιφέρεια (ή 10η)

μόνον παροδικώς

περιλαμβάνουσα τούς Νομούς Ίωαννίνων, Θεσ

έγνώρισαν τό ενδιαφέρον τής ελληνικής αρχαιο

πρωτίας, Πρεβέζης καί Άρτης μέ έ'δραν Εφό

λογικής υπηρεσίας καί τής διεθνούς επιστήμης.

ρου Αρχαιοτήτων τά ’Ιωάννινα. Είς τήν ούτω

’Ιδιαιτέρως από τής καταρρεύσεως τού βορειο-

συσταθεΐσαν Εφορείαν ’Αρχαιοτήτων έτοποθε-

ηπειρωτικού

τήθην μετά τήν άπελευθέρωσιν ώς Έφορεύων

αρχαιότητες

τής

’Ηπείρου

μετώπου

κατ’ Απρίλιον

1941
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