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ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΤΩΝ ΚΡΙΒΙΤΖΩΝ (ΙΓ-ΙΔ' αι.) 

Συμβολή στη μελέτη της βυζαντινής Πελοποννήσου 

Ή φραγκοκρατούμενη Πελοπόννησος είναι ϊσως περισσότερο γνωστή, παρά 

ή βυζαντινή Πελοπόννησος της 'ίδιας περιόδου (μετά το 1205) . Ό μελετητής 

της βυζαντινής Πελοποννήσου διαπιστώνει ιδιαίτερα την ανεπάρκεια των γ ν ώ 

σεων μας, καθώς προχωρεί σε θέματα εσωτερικής ιστορίας (διοικητικές και 

εκκλησιαστικές αρχές, θεσμοί, αξιωματούχοι, μορφές γαιοκτησίας, μονές, 

τεχνικοί δροι κ .π .ά. ). Τοΰτο οφείλεται στο δτι οι σχετικές αφηγηματικές π η 

γές παρέχουν, δπως συνήθως, πενιχρές μαρτυρίες γύρω ά π ' αυτά τά θ έ μ α τ α 1 , 

κυρίως δμως στο γεγονός οτι ελάχιστο εϊναι το αρχειακό βυζαντινό υλικό πού 

διασώθηκε άπο την ανώμαλη αύτη εποχή, κατά την οποία, άπα χρόνο σέ χρόνο, 

πόλεις, κάστρα, οικισμοί, γαίες, πληθυσμοί κλπ. περνούσαν διαδοχικά άπο τ α 

χέρια τοΰ ενός κατακτητή ή κυρίαρχου στα χέρια κάποιου άλλου. 

Ω σ τ ό σ ο , ή μελέτη αύτοϋ τοΰ σκόρπιου ελληνικού αρχειακού ύλικοϋ — σέ 

συνδυασμό με τις μαρτυρίες ξένων αρχειακών πηγών , σύγχρονων ή μεταγε

νέστερων (λατινικών ή βενετικών, τουρκικών κ λ π . ) , πού κι αυτές, σέ μεγάλο 

ποσοστό, τώρα τελευταία έ'ρχονται στο φως —· συνθέτει σιγά - σιγά μιαν ανο

λοκλήρωτη ακόμη εικόνα ενός βυζαντινού κόσμου πού διατηρήθηκε ή ανασυγ

κροτήθηκε μέσα στους αιώνες και, παρά τις δυσκολίες τών καιρών, δχι μόνο 

στά γνωστά και κ ά π ω ς συμπαγέστερα κέντρα, άλλα και σέ απόμακρες περιοχές. 

1. Αύτο δέν συμβαίνει λ.χ. μέ το Χρονικον τοΰ Μορέως. Οί διάφορες παραλλαγές του 
{για τις όποιες βλ. D. J a e ο b y, Quelques considérations sur les versions de la 
«Chronique de Morée», Journal des Savants, 1968, σελ. 133-189 [ =Var. Repr. So
ciété et démographie à Byzance et en Romanie latine, Λονδίνο 1975, αρ. μελέτης VII), 
προσφέρουν άφθονο υλικό για τήν εσωτερική ιστορία της Πελοποννήσου, τους θεσμούς της 
κλπ. Άλλα εκείνο πού δεν είναι εύκολο να καθοριστεί μέ ακρίβεια είναι αν οι μαρτυρίες 
πού παρέχει το κείμενο αύτο (λ.χ. για τα βυζαντινό θεσμό της προνοίας, τη σημασία του, 
τη διάδοση του στην Πελοπόννησο πριν άπο το 1205) αναφέρονται στην εποχή της κατά
κτησης της Πελοποννήσου ή στην κατάσταση πού επικρατούσε έκεϊ πολύ μεταγενέστερα, 
δταν άρχισαν να συντάσσονται οί διάφορες versions τοϋ Χρονικού. Άπο τα προβλήματα 
αυτά έχει προκύψει μακρά συζήτηση και πλούσια βιβλιογραφία, πού δέν είναι τοϋ παρόντος. 
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Ά π ο τά λιγοστά αυτά στοιχεία πού διαθέτουμε, επισημαίνονται ή θά επι

σημανθούν: γνωστά και άγνωστα μοναστικά κέντρα, επισκοπές πού εξακολού

θησαν νά υπάρχουν και νά διαδραματίζουν κάποιο ρόλο, παράλληλα μέ τις νεοϊ

δρυθείσες μητροπόλεις και επισκοπές τών καθολικών κατακτητών ή κυρίαρ

χ ω ν ή ενδεχόμενη παρουσία άγνωστων βυζαντινών αξιωματούχων σέ ακραίες 

περιοχές της κατατεμαχισμένης αυτοκρατορίας* άγνωστες βυζαντινές κτήσεις 

πού διατηρήθηκαν ή ξανααποκτήθηκαν, και πολλά άλλα. 

Στη μελέτη αυτή παρουσιάζω δύο ανέκδοτα έγγραφα τών ετών 1291 και 

1328, δπως τά βρίσκουμε γραμμένα στα φύλλα ενός περγαμηνοΰ Ευαγγελίου. 

Το Ευαγγέλιο αύτο βρίσκεται σήμερα στα Μετέωρα, στη Μονή Μεταμορ

φώσεως, και εϊναι ό υπ' άρ. 547 κώδικας της μονής. Ό κωδικογράφος Βαρ

νάβας μοναχός, πού πρόσθεσε το ονομά του στο τέλος τών κειμένων (φ. 313 ν ), 

δέν μας πληροφορεί οΰτε ποϋ, ούτε πότε, οΰτε για ποια εκκλησία ή μονή φιλο

τέχνησε αύτο το χειρόγραφο. Κατά τον Κατάλογο τοΰ Ν. Βέη, ό κώδικας είναι 

τοΰ IB' α ϊ 1 . Ά ν τον εξετάσουμε δμως προσεκτικότερα, διαπιστώνουμε πώς ό 

κώδικας αυτός τοΰ IB' αι. περιήλθε στά Μετέωρα μετά άπο αρκετούς αιώνες, 

άγνωστο πότε ακριβώς, άλλα πάντως μετά τήν "Αλωση. Κτητορικά και άλλα 

σημειώματα δείχνουν οτι ό κώδικας προέρχεται άπο τήν Πελοπόννησο. 

Στο φ. 313 ν, δπου τελειώνουν τά κείμενα, κάτω άπο το κωδικογραφικο 

σημείωμα, έχει προστεθεί μέ μεταγενέστερο χέρι — ή γραφή δείχνει έμπειρο 

γραφέα τοΰ ΙΔ' ή ΙΕ ' αϊ. — το ακόλουθο κτητορικά σημείωμα: 

Το άγων καί Ιερόν |2 εύαγγέλιον taxai είς | 3 μνημόσννον της | 4 Μαντζα-

κουρίνας | 5 δεδομένον εις τον | 6 μέγαν καί άγων Νι\7κόλαον τον Ξ(έ)νον | 8 

της Κορώνης|9 στην Σαμπονν(έ)ραν\10 f (βλ. πίν. Ι ) 

Στο προηγούμενο φύλλο (312 ν), στο κάτω περιθώριο, είναι γραμμένο μέ 

αδέξιο χέρι, άλλο σημείωμα της 'ίδιας εποχής: 

τώ έδωκα εγο ύ Χρνστηανα το ευβακεψλειον ετοϋτω ης τον μεγαν 

Νηκολαον τον Ξεψνον ης την Σαποναριστ(α) δια την ψηχή της [ =τής 

Μαντζακουρίνας] να | 4 εχη το μνημοσινο της εν το νην εονη και εν το 

μελοτι. (βλ. πίν. Π ) 

Ά π ο τά παραπάνω συνάγεται οτι κατά τον ΙΔ' ή ΙΕ' αιώνα το Ευαγγέλιο 

άνηκε στή μονή ά γ ι ο υ Ν ι κ ο λ ά ο υ τ ο ΰ Ξ έ ν ο υ στην Κ ο ρ ώ ν η , 

στην τοποθεσία Σαμπουνέρα ή Σαμπουνάριστα. "Οταν το παρέλαβαν στή μονή, 

1. Ν. Β έ η , Τα χειρόγραφα τών Μετεώρων, τόμ. Α', Άθ. 1967, σελ. 547 - 548, άρ. 

547. 
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έ'γραψαν οτι πρόκειται για δωρεά εις μνημόσννον της Μαντζακονρίνας. Λυτό 

δείχνει βτι ή Μαντζακουρίνα δέν ζοΰσε πιά. Μετά το θάνατο της, κάποια συγ

γενής ή κληρονόμος της, ή Χριστιάνα, αφιέρωσε το Ευαγγέλιο στή μονή τής 

Κορώνης <5ίά τήν ψυχήν της [ =τής Μαντζακουρίνας], ναεχη το μνημόσυνο της 

εν τω νυν αΐώνι και εν τω μέλλο(ν)τι. Θα ήταν ενδιαφέρον αν ξέραμε ποια ακρι

βώς ήταν αυτή ή Μαντζακουρίνα, γνωστή αρχόντισσα τής περιοχής, καθώς 

φαίνεται, καί πώς είχε βρεθεί στην κατοχή της, τον ΙΔ' ή ΙΕ' αιώνα, το Ευαγ

γέλιο αύτο τοΰ IB' αι., το όποιο, πριν γίνει κτήμα τής Μαντζακουρίνας, έπρεπε 

νά ανήκει σέ κάποιαν άλλη μονή ή εκκλησία. 

Πράγματι, άλλα πρόσθετα κείμενα, γραμμένα σέ άλλο φύλλο τοΰ κώδικα, 

μας πληροφορούν οτι ενα ή ένάμισυ αιώνα πρωτύτερα, το Ευαγγέλιο αύτο 

ανήκε σέ άλλο πελοποννησιακό μοναστήρι. 

Τά κείμενα αυτά, χρονολογημένα, δπως θα δοΰμε, το ενα τοΰ έτους 1293/1 

καί το άλλο τοΰ έ'τους 1327/8, αναφέρονται σέ κτήματα (χωράφια, αμπέλια, 

ελιές κλπ.), τά όποια οίάφιερωτές τους (Ινας επίσκοπος Μεθώνης στην πρώτη 

περίπτωση, Ινας ιερέας στή δεύτερη) είχαν παραχωρήσει εις τήν ύπεραγίαν 

Θεοτόκον ενορίας τών Κριβιτζών ή εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον εις τα Κρι-

βιτζά. Εΐναι φανερό οτι σ' αύτο το μοναστήρι, τή μ ο ν ή Θ ε ο τ ό κ ο υ τ ώ ν 

Κ ρ ι β ι τ ζ ώ ν , έ'πρεπε νά βρίσκεται τά χρόνια εκείνα (1291 - 1328) καί το 

Ευαγγέλιο, στο όποιο έ'χουν καταγραφεί τά δύο αυτά άφιερωτήρια. Αργότερα, 

τον ΙΔ' ή ΙΕ ' αιώνα, περιήλθε στή μονή αγίου Νικολάου τοΰ Ξένου στην Κο

ρώνη, καί πολύ αργότερα στα Μετέωρα. 

Ξέρουμε οτι οποιοδήποτε άλλο χειρόγραφο μπορεί, γιά πολλούς καί για 

ποικίλους λόγους, νά μεταφερθεί άπο τόπο σέ τόπο, ν' αλλάξει διαδοχικά πολ

λούς κατόχους, νά ταξιδέψει ακόμα καί σέ μάκρυνες αποστάσεις. Δέν συμβαίνει 

δμως το ϊδιο μ' ενα Ευαγγέλιο, πού δέν προορίζεται γιά ατομική χρήση, άλλ' 

είναι το βασικό λειτουργικό βιβλίο, άπ' δπου διαβάζονται οί ευαγγελικές περι

κοπές στην εκκλησία. Ή θέση του είναι στην αγία τράπεζα τοΰ ναοΰ. Ή μετα

φορά του άπο ενα μοναστήρι σέ άλλο δέν δικαιολογείται σέ ομαλές περιστάσεις· 

οφείλεται συνήθως στή διάλυση ή συγχώνευση μονών ή σέ σοβαρότερες ανωμα

λίες πού αναστάτωσαν κάποτε τήν περιοχή. Κάτι άπ' όλα αυτά μεσολάβησε, 

φαίνεται, κάθε φορά πού άλλαξε κάτοχο καί το Ευαγγέλιο πού μας απασχολεί. 

Γραμμένο τον IB' αιώνα, άγνωστο πότε ακριβώς καί ποΰ, βρισκόταν πάντως 

στην Πελοπόννησο, ανάμεσα Μεθώνη καί Κορώνη, άπο τά 1290 τουλάχιστον 

ως τον ΙΕ' αιώνα. Γιά νά ταξιδέψει δμως άπο τήν Πελοπόννησο στή Θεσσαλία, 

πρέπει νά μεσολάβησε κάτι σοβαρότερο. Δέν αποκλείεται, ή μεταφορά του 

στή Θεσσαλία νά έγινε καί πολύ αργότερα, μετά τά Όρλωφικά, οπότε, καθώς 

ξέρουμε, άτακτα σώματα τουρκαλβανών διαγαύμιζαν το Μοριά, λεηλατούσαν 

εκκλησίες καί μοναστήρια καί επιστρέφοντας έπειτα προς τις αφετηρίες τους 
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πουλούσαν, δπου έβρισκαν πελατεία, ιερά σκεύη, επιταφίους, βιβλία καί άλλα κει

μήλια, τά όποια φρόντιζαν νά εξαγοράσουν καί νά περισώσουν οί χριστιανοί άλ

λων περιοχών. Άλλα τέτοιες επιδρομές καί λεηλασίες εϊχαν συμβεί καί παλαιότε

ρα, στή διάρκεια τών τουρκοβενετικών πολέμων καί μέ διάφορες άλλες αφορμές. 

"Οπως καί νά είναι, στα φύλλα ή στα παράφυλλα τοΰ χειρογράφου δέν βρί

σκουμε καμιά άλλη έ'νδειξη, εκτός άπο τά σημειώματα καί τά κείμενα πού εί

χαν προστεθεί τήν εποχή πού βρισκόταν ακόμη στην Πελοπόννησο. 

Ξαναγυρίζουμε στα πρόσθετα κείμενα τοΰ 1291 καί 1328. Αναφέρονται, 

όπως είπαμε, σέ κτήματα πού οί άφιερωτές τους τά παραχώρησαν στή μονή 

Κριβιτζών. Εϊναι, δπως θά δοΰμε, δύο άφιερωτήρια έ'γγραφα. 

"Οσοι γνωρίζουν κάπως τά πράγματα, καταλαβαίνουν γιά ποιο λόγο τά άφιε

ρωτήρια αυτά έ'χουν καταγραφεί στις σελίδες τοΰ Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο 

είναι το ιερότερο βιβλίο μιας εκκλησίας ή τοΰ καθολικού μιας μονής. Μόνιμα 

τοποθετημένο πάνω τήν αγία τράπεζα, αμετακίνητο επί αιώνες (αν δέν μεσο

λαβήσουν απρόβλεπτες αναστατώσεις), είναι το μόνο ή το κύριο βιβλίο, πού δχι 

μόνο δέν ήταν δυνατόν νά παραπέσει, άλλα, αντίθετα, βρισκόταν σέ συνεχή χρή

ση, οσο έξακολουθοΰσε νά λειτουργείται ή εκκλησία ή το καθολικό τής μονής. 

Παρόμοιες καταγραφές αφιερωμάτων δέν είναι σπάνιες στά φύλλα ή στά 

παράφυλλα λειτουργικών βιβλίων. Συνηθέστερα συναντάμε συνοπτικές ανα

γραφές, σαν χρονογραφικά σημειώματα, οπού καταγράφεται κάθε φορά το 

νέο περιουσιακό στοιχείο (κυρίως ακίνητο, χωράφι, αμπέλι κλπ.) πού απέ

κτησε ή εκκλησία ή το μοναστήρι, το όνομα ή τά ονόματα τών άφιερωτών κλπ. 

Τα σημειώματα αυτά, γραμμένα «εις μνημόσυνον» τών δωρητών, άλλα καί 

«εις ενθύμησα» γιά λόγους πρακτικούς, συνοψίζουν συνήθως τή διαθήκη τοΰ 

δωρητή ή το σχετικό άφιερωτήριο — έ'γγραφα πού φυλάσσονταν στο αρχείο 

τής εκκλησίας ή τής μονής ώς τίτλοι ιδιοκτησίας, άλλα ήταν δυνατό καί νά 

λησμονηθούν, νά παραπέσουν ή νά εξαφανιστούν. Ξέρουμε, βέβαια, οτι, γιά νά 

τά διασώσουν, τά μετέγραφαν συνήθως καί στον «ιερό κώδικα» τής μονής 

ή τής εκκλησίας. Δέν παρέλειπαν δμως νά καταγράφουν τή δωρεά καί στά 

φύλλα ή στά παράφυλλα ενός λειτουργικού βιβλίου. Κάποτε, μάλιστα, δέν αρ

κούνται σέ μια συνοπτική αναγραφή, άλλα μεταγράφουν αυτούσιο το σχετικό 

έγγραφο. "Ετσι λ.χ. σ' έ'να Ευαγγέλιο (γραμμένο στά 1329) έχουν μεταγράψει 

ενα ολόκληρο άφιερωτήριο έγγραφο (ψνχοδοτικον γράμμα), σχετικό μέ εκ

κλησιαστικά κτήματα στο Μουχλί τής Πελοποννήσου, συνταγμένο το Ì 457 1 — 

έ'να χρόνο προτοΰ πέσει το Μουχλί στά χέρια τών Τούρκων2. 

1. Πρόκειται για πρόσφατο εδρημα τοϋ καθηγητή Μ. Μανούσακα, τον όποϊο ευχαριστώ 
θερμά πού μοϋ το ανακοίνωσε. 

2. Πρβλ. Ε. D a r k ο, Ή ιστορική σημααία καί τα σπουδαιότερα ερείπια τον Μου-
χλίου, ΕΕΒΣ 10 (1933), σελ. 462 κέ. 
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Κάτι ανάλογο συμβαίνει καί μέ τά δύο άφιερωτήρια πού έ'χουν καταγραφεί 

στο Ευαγγέλιο τών Μετεώρων. 

Περιγράφοντας τον κώδικα ό Ν. Βέης επισήμανε τήν υπαρξή τους μέ μια 

σύντομη καί ασυμπλήρωτη φράση: «Έν φ. 247α -β δύο άφιερωτήρια τών ετών 

. . .» (σελ. 548), αφήνοντας κενό στή θέση τών χρονολογιών καί χωρίς νά 

προσθέσει τίποτε περισσότερο. Μιά νέα επί τόπου εξέταση τοΰ κώδικα με οδή

γησε στή διαπίστωση δτι τά πρόσθετα αυτά κείμενα, α ν έ κ δ ο τ α ως σή

μερα, αναφέρονται στην Πελοπόννησο τοΰ Ι Γ' καί ΙΔ' αι. καί οτι άξιζε νά γί

νουν αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης. 

Παρουσιάζω πρώτα τά κείμενα1. 

Α' 

ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΝΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΩΝ ΚΡΙΒΙΤΖΩΝ 

επιδέδοκα (στ. 2) ίνδ. δ' 

6799 (=1290/1) 

Ό Ιωάννης Όρεινόπουλος, κανονικός επίσκοπος Μεθώνης, επιδίδει προς τή 

μονή Θεοτόκου τής ενορίας Κριβιτζών χωράφι τριών μοδιών στην τοποθεσία 

Σταυρός. 

Το κείμενο είναι γραμμένο στον ύπ' άρ. 547 κώδικα τής μονής Μεταμορφώ

σεως τών Μετεώρων (Ευαγγέλιο τοΰ IB' αϊ. ) στο φ. 247Γ καί κατέχει τήν κάτω 

δεξιά στήλη τοΰ φύλλου πού είχε μείνει άγραφη. Γραμμένη επιφάνεια: 0,12 Χ 

0,08. Μελάνι καστανόχρωμο ανοιχτό, ξεθωριασμένο άπο τον καιρό. 'Ωραία 

γραφή καλλιγράφου τοΰ ΤΓ' αι. Γλώσσα λογία, μέ ιδιάζουσα ορολογία. Λίγα 

ορθογραφικά λάθη. Τονισμός δχι πάντα ό σωστός. Στο στ. 6 ή λ. προβέντας 

έχει γραφεί, άπο τον ί'διο γραφέα, στο περιθώριο. "Οπως φαίνεται, τοΰ εϊχε 

διαφύγει αρχικά. — Γιά τήν ιδιόμορφη αναγραφή τών ονομάτων τών μαρτύ

ρων (στ. 13 - 15) θα γίνει λόγος στά σχόλια (βλ. πίν. I I I ) . 

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο . Ό 'Ιωάννης Όρεινόπουλος, κανονικός επίσκοπος τής 

Μεθώνης, επιδίδει στή μονή Θεοτόκου, τής ενορίας τών Κριβιτζών, έ'να χωράφι 

εκτάσεως τριών μοδιών, πού βρίσκεται στην τοποθεσία τοΰ Σταυρού (στ. 1 -

5). Το χωράφι αύτο το παραχωρεί υπέρ ψυχικής σωτηρίας δικής του καί ό

λων εκείνων πού Οά αναλάβουν τή διαχείριση τών σχετικών εισοδημάτων (παν

ί. Στο κριτικό υπόμνημα περιλαμβάνονται αποκαταστημένες στή σωστή τους ορθογρα

φία μόνο οί λέξεις πού θά οδηγούσαν σέ παρανοήσεις ή θα δυσχέραιναν την κατανόηση τοΰ 

κειμένου στή μορφή μέ τήν οποία παραδίδονται. 
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των τών εισερχομένων εις αύθεντίαν τής προβέντας αυτής, στ. 5 - 7 ) . 'Ακο
λουθούν οί συνηθισμένοι δροι δωρεάς, οτι το παραχωρεί οικειοθελώς κλπ. (στ. 
7). "Οποιος τολμήσει νά ανατρέψει αυτή τή δωρεά καί νά το στερήσει άπο τή 
μονή, θα έ'χει αντίδικο τήν 'ίδια τή Θεοτόκο (στ. 8-12) . Χρονολογία [λείπει 
ό μήνας] (στ. 12). 

'Αναγραφή τριών μαρτύρων πού έτυχε νά παρευρεθούν εκεί, εκείνη τήν 
ημέρα (στ. 13-15) καί ενός ακόμη τέταρτου μάρτυρα (στ. 15). 

Ιωάννης "Όρηνόπουλος, κανον(ικος) επί\2σκοπ(ος) Μεθώ-

ν(ης) επίδέδοκα είσ τ(ήν) νττ(ερα)γ(ίαν) Ι3 Θ(εοτό)κον} êvoj-

ρί(ας) τών Κριβιτζ(ών). (χ(οράφιον) Ι4 μοδ(ίων) γ', τώ εν 

τή τοποθε(σία) τοϋ Στ(αυ)ροϋ Ι3 διακνίμ( ε )ν( ον ) , ύπερ ψυ

χικής σ(ωτη)ρί(ας) ί/ιον τε ,6 καί πάντ(ων) τών εισερχο-

μεν(ο)ν) είς αυθ(εν)τ(ίαν) τής\μροβεντ(ας)// " αυτής, αύτο-

θελώς, αύτοπροαιρέτ( ως ) μου Ι8 μη παρά τινο(ς) κολνό-

μεν(ον)' ει τις (δε) φο\9ραΟείη άνατρέψαι αντο εκ τ(ήν) 

αντ(ήν) Ι10 μονήν, ενρη Θ(εο)ν κ(α)τήγορ(ον) το αύτον ερ-

γ(ον) Ι11 και τ(ήν) νπ(ερα)γ(ίαν) Θ(εοτό)κον άντίδικον tv 

ήμέρ(α)\12 κρίσεως: ετ(ους) ,ζψ^θ' (ίνδικτιώνος)δ' f. 

Ι13 Μαρτ(υ)ρ(ία) Βασιλ(είου) τοϋ γονδουριαρ(ίου) και Βα-

σιλ(είον) Ι14 τοΰ κουράτ(ο)ρ(ος) καί Σεργίου τοϋ Ι15 κτίστη 

\οί/ κατευρεθέντ(αις) κ(α)τ<\ τ(ψ) τήνδ(ε) ήμέρ(αν) ^// Νι-

κολ(άου) τοϋ Ψαρομάλον. 

4 τώ : το 

Β' 

ΑΦΙΕΡΩΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΟΝΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΚΡΙΒΙΤΖΑ 

επαίδωκα τών άνασταμών μου (στ. 3) Ίνδ. ια' 
6836 (=1327/8) 

Ό ιερέας 'Ιωάννης Παγάνος επιδίδει στή μονή Θεοτόκου στά Κριβιτζά αμ
πέλια, ελιές κλπ. 

Το κείμενο είναι γραμμένο στον ϊδιο κώδικα, όπως καί το προηγούμενο, 



ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΝΗΣ ΚΡΙΒΙΤΖΩΝ 25 

· " " " · r t W : ^ v n r i - ^ · Ν ; « - **"** " Ι — " 

Γ* * Λ ' ..»»» Κ.·** Γ· <·* i . , . ! , · , i l · \è\A.Ç 

^ f ^ * l T f 1 ^ Η Α ^ ^ ^ · , -v. ' J' 

\ 

Πίν. IV — Tò φύλλο 247v, οπού το άφιερωτήριο TOJ έτους 1327/8 



26 "EPΑΣ Α. ΒΡΑΝΟΤΣΗ 

καί στο 'ίδιο φύλλο, άλλα άπο τήν πίσω οψη (φ. 247 ν), ή οποία είχε άφεθει 

άπο τον γραφέα τοΰ κώδικα άγραφη. Γραμμένη επιφάνεια: 0,11 Χ 0,16. Με

λάνι μαΰρο. Γραφή βχι ιδιαίτερα επιμελημένη. Κάπως πιο ατημέλητη καί μέ 

απόχρωση πιο ανοιχτόχρωμου μελανιού ή φράση και εμάς τών ταπεινών ιερέων 

και τον χριστοννμου λαοϋ (στ. 13 - 14). Γλώσσα τών 'ιδιωτικών εγγράφων 

τής εποχής, 'ίσως μέ κάποιες τοπικές ιδιομορφίες. Πολλά ορθογραφικά λάθη. 

Τονισμός σχεδόν ανύπαρκτος (βλ. πίν. IV). 

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο . Στην αρχή ή συνηθισμένη φράση «εν ονόματι τοΰ πα

τρός κλπ.» (στ. 1 - 3 ) . — Ό ιερέας 'Ιωάννης Παγάνος παραχώρησε άπο το 

κτήμα το όποιο κατέχει μέ τον Γεώργιο Χρυσαλέτρη καί μέ τά παιδιά τοΰ 

τελευταίου, το μερίδιο του, δηλαδή το μισό[;], στή μονή τής Θεοτόκου στά 

Κριβιτζά (στ. 6) . — Το παραχωρεί για τή σωτηρία τής ψυχής του, να το κατέχει 

ή μονή γιά πάντα (εις απέραντους αιώνας) (στ. 6 - 7 ).— Κι αν κανένας άπο τους 

δικούς του επιχειρήσει νά ανατρέψει τή δωρεά, καταπατώντας ή διεκδικώντας 

κάτι άπο το αμπέλι, άπο τις ελιές καί ό,τιδήποτε άλλο είναι μέσα στά σύνορα 

αύτοΰ τοΰ τόπου, νά έχει τήν κατάρα τών 318 πατέρων τής 'Εκκλησίας κλπ. 

καί ημών τών ταπεινών ιερέων και τον χριστοννμου λαοϋ (στ. 8 - 1 4 ) . —Χρο

νολογία [λείπει ό μήνας] (στ. 14). 

Έννόμ(α)τι του Π(ατ)ρ(ο)ς καί τοϋ Υιοϋ καί του άγιου 

Πν(εύματο)ς και τ(ης) κηρ(ίας) και αλληθ(ους)\2 υπ(ε)ρ-

(αγίας) ευ(λ)ο(γη)μ(ε)ν(ης) δεσποινης ήμ(ών) Θ(εοτό)-

κον και αεί παρΟ(έ)ν(ον) Μαρι(ας) τής παντ(α)Ψνάσου' 

δτε καγώ Ιω(άννης) Ιερεύς ο Παγάνο(ς) ετταίδωκ(α) τ(ών) 

ανασταμ(ών) μου\* τον οττιον εχ(ω) μετόν Γεωργ(ιον) τον 

Χρυσαλέτρ(ην) καί μετά τα τεκναΨ αυτού καί επεδ(ωκα) 

το ήμηραδι μου το (ήμισυ) είσ τήν ύπ(ε)ρ(αγίαν) Θ(εοτό)-

κονψ ειστα Κρυβηζτά υπ(ερ) ψυχής καί σ(ωτη)ρί(ας) να 

το εχ(η) αεί καί Ι7 πάντοτ(αι) αιώνων τ(ών) αιών(ων) ε(ως) 

άπεράντ(ους) αίων(ας) Is καί ϊ της το άνατρέψη αύτώ από το 

μερ(ος) το εδικόν μ(ου)\9 ήγουν το άμπελλ(ιν) εκείνω καί 

τ(αϊς) ελες καί ι τη αλλ(ον)\10 αίνε εσω εϊστον περίωρων 

τοϋ τόπου εκυνοϋ, να εχ(η) \η τήν άράν τ(ον) τι καί η θεο-

φώρ(ων) π(ατε)ρων τώ αιΝι \12καία καί τήν λέπραν τοϋ Γηεζή 
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καί την αχών(ειν) Ι13 του Ιούδα 

καί εμάς τών ταπειν(ών) ιερ(εων) καί τοΰ Ι14 χριστονημον 

λαού ετ(ονς), ,ζώλζ', ια! (ίνδικτιώνος). 

1 εννόματι: εν ονόματι || 3 τών άνασταμών: τον άνασταμον || 4 μετά τα τέκνα: δέν 
είναι βέβαιο αν ό γραφέας ήθελε να γράψει με τα τέκνα, οπότε το δεύτερο τα θα το 
αποδίδαμε σε συνηθισμένο λάθος διττογραφίας. "Ισως τήν εποχή εκείνη το μέ δέν 
είχε ολότελα υποκαταστήσει τή χρήση τοϋ μετά || 6 Κρνβηζτά: αρχικά ήταν γραμ
μένο Κρνβηττά καί ΰστερα διορθώθηκε Κρνβηζτά, αντί Κρνβητζά \\ ύπερ ψυχής 
και σωτηρίας: πιθανή παρανάγνωση αντί ψυχικής σωτηρίας || 8 Ι της: εϊτις || α\>τώ: 
αυτό \\ 9 έκείνω: εκείνο \\ ι τη: εϊ τι || 10 αίνε: ενε || 11 τόν. τών || 11/12 τώ αί 
Νίκαια: τών εν Νικαία || 12 αχώνειν : ά(γ)χόνην 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΚΑΙ ΣΧΟΑΙΑ 

Σέ παρόμοιες περιπτώσεις έχουμε συνήθως μπροστά μας ενα λυτό έγγραφο, 

πρωτότυπο ή αντίγραφο (άπλα ή επικυρωμένο), ή έχουμε αυτούσιο το κείμενο 

τοΰ εγγράφου καταστρωμένο σέ κάποιον κώδικα (επίσημο ή Οχι). Στην πα

ρούσα περίπτωση δέν έχουμε ούτε το ενα, οΰτε το άλλο. 

Μέ μιά πρώτη καί πρόχειρη ματιά, βποιος ανοίξει το χειρόγραφο καί διαβά

σει 'Ιωάννης Όρηνόπονλος, κανονικός επίσκοπος Μεθώνης επιδεδωκα κλπ., 

θα μποροΰσε νά συμπεράνει οτι ό 'ίδιος ό άφιερωτής πρόσθεσε στο χειρόγραφο 

Ινα απλό σημείωμα, κάτι σαν «ενθύμηση», γιά νά τον θυμούνται οί μεταγενέ

στεροι καί νά τον μνημονεύουν. Στην περίπτωση ομοίς αύτη δέν θά παρέλειπε 

νά προσθέσει στο τέλος καί Ινα εϋχεσθε οί εντνγχάνοντες ή κάτι ανάλογο. 

'Εξ άλλου, τά ονόματα τών μαρτύρων, στο τέλος, καί άλλα στοιχεία, μαρτυρούν 

οτι το κείμενο αύτο ακολουθεί τον τύπο καί τήν νομική διατύπωση τών εγγρά

φων πού συντάσσονταν σέ περίπτωση δωρεάς. Τά στοιχεία αυτά είναι εμφανέ

στερα στο δεύτερο κείμενο, πού διατηρεί καί τήν καθιερωμένη εισαγωγική 

φράση, μέ τήν οποία άρχιζαν συνήθως οί διαθήκες καί τά άφιερωτήρια έ'γγραφα: 

Έν ονόματι τον Πατρός και τον Υιον κλπ. 

Είναι βέβαιο, λοιπόν, οτι καί στην πρώτη καί στή δεύτερη περίπτωση είχαν 

συνταχθεί, σύμφωνα μέ τον τύπο καί τους κανόνες τής εποχής, τά απαραίτητα 

γιά τή νομιμοποίηση τής δωρεάς άφιερωτήρια έ'γγραφα. Μιά πρόσθετη κατο

χύρωση ήταν ή καταχώριση τής δωρεάς καί στο Ευαγγέλιο τής μονής. Έ δ ώ 

όμως δ έ ν μ ε τ α γ ρ ά φ ο υ ν α υ τ ο ύ σ ι ο καί ο λ ό κ λ η ρ ο το κεί

μενο τοΰ εγγράφου, άλλα μόνο τά κύρια καί ουσιώδη σημεία του. Καθώς μά

λιστα αποσπούν καί μεταφέρουν αυτούσια μιά φράση, παραλείπουν υστέρα κά

ποια ενδιάμεση καί συγκολλούν στή συνέχεια μιαν άλλη, αυτούσια ή συντομευ-
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μένη, το κείμενο καταντά σέ κάποια σημεία άσύντακτο ή δημιουργούνται α σ ά 

φ ε ι ε ς , πού επιβάλλουν κάποιες επιφυλάξεις γιά το αν είμαστε ή αχι σέ θέση 

νά τις κατανοήσουμε καί νά τις ερμηνεύσουμε σωστά, μιά καί δέν έ'χουμε πλή

ρες το κείμενο τοΰ εγγράφου. 

Α' 

'Από το πρώτο κείμενο είναι φανερό ότι παραλείπονται οί εισαγωγικές φρά

σεις Έν ονόματι τον Πατρός κλπ. Οί στ. 1 - 5 {^Ιωάννης Όρηνόπουλος. . . 

επιδέδωκα . . . υπέρ ψυχικής σωτηρίας εμοϋ τε. . .) είναι, πιθανότατα, αντι

γραμμένοι αυτούσιοι άπο το έ'γγραφο. Μετά το εμοϋ τε Οά περιμέναμε καί τών 

γονέων μον (τάδε καί τάδΐ) ή κάτι ανάλογο. Στή θέση τους δμως άκολουθοΰν 

άλλα (στ. 6 - 7 ) , πού κάνουν τή φράση κάπως δυσνόητη: ύπερ ψυχικής σωτη

ρίας εμοϋ τε και πάντων τών εισερχομένου είς ανθεντίαν τής προβέντας αυτής. 

Ά ν ό γραφέας δέν πήδησε (μετά τον στ. 5) κάποια άλλη ενδιάμεση φράση, 

θα πρέπει νά καταφύγουμε σέ εικασίες, γιά νά συλλάβουμε το νόημα τοΰ κει

μένου πού έ'χουμε μπροστά μας. Φαίνεται Οτι ό άφιερωτής, επίσκοπος τής Με

θώνης, είχε τήν ανθεντίαν τής προβέντας αυτής (—τής ενορίας τών Κριβι

τζών ;), ήταν δηλαδή επί κεφαλής τής προβέντας (βλ. σχόλια παρακάτω) καί 

εισέπραττε τά αντίστοιχα δικαιώματα ή εισοδήματα κλπ. Παραχωρώντας τώρα 

ενα χωράφι στή μονή Κριβιτζών, φαίνεται ότι έκχωροΰσε συνάμα καί τά αντί

στοιχα δικαιώματα του, το ξέκοβε άπο τή δικαιοδοσία τής προβέντας, πράγμα 

πού Οά 'ίσχυε, καθώς φαίνεται, καί γιά εκείνους πού θά τον διαδέχονταν στή 

διαχείριση ή διακυβέρνηση αυτής τής προβέντας. Γι' αύτο καί ή δωρεά δέν 

εϊναι μόνο γιά τή δική του ψυχική σωτηρία, άλλα και πάντων τών εισερχομένων 

είς ανθεντίαν τής προβέντας αυτής. Είναι ή μόνη εξήγηση πού μπορώ νά δώσω 

στο δυσνόητο αύτο σημείο —• καί τή διατυπώνω μέ κάθε επιφύλαξη. 

Το άφιερωτήριο έγγραφο, στο πρωτότυπο του, είχε βέβαια στο τέλος καί τις 

απαραίτητες υ π ο γ ρ α φ έ ς : f Βασίλειος ό γονδονριάοιος μαρτνρών υπέ

γραψα^ (ή μαρτυρώ f), f Βασίλειος ό κουράτωρ μαρτυρώ f κλπ. — Στο κείμενο 

μας, πού δέν είναι πιστό καί πλήρες αντίγραφο, ό γραφέας σημειώνει συνοπτικά 

ποιοι είχαν υπογράψει ως μάρτυρες: Μαρτυρία Βασιλείου τον γονδονριαρίον 

και Βασιλείον τον κονράτοίρος και Σεργίον τοϋ κτίστη, Νικολάου τοϋ Ψαρο-

μάλλου (στ. 13,14, 15). Άφοΰ όμως έγραψε τά τέσσερα αυτά ονόματα, ξανα

γύρισε πριν άπο τή λ. Νικολάου, έβαλε ενα παραπεμπτικό σημείο (:) καί πρόσ

θεσε τή φράση: οί κατευρεθέντες κατά τήν τήνδε ήμέραν. Ή φράση αναφέρεται 

στους τρεις πρώτους μάρτυρες, τον Βασίλειο τον γουδουριάριο, τον Βασίλειο 

τον κουράτωρα καί τον Σέργιο τον κτίστη, οί όποιοι, καθώς φαίνεται, δέν 

ήταν μόνιμοι κάτοικοι τής περιοχής, άλλα έτυχε νά παρευρίσκονται τήν ήμερα 

εκείνη στον τόπο Οπου συντάχθηκε το άφιερωτήριο Ιγγραφο (πιθανότατα εκεί 
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όπου ήταν ή έδρα τοΰ ορθόδοξου επισκόπου Μεθώνης ή στή μονή τών Κριβιτζών). 

Ή φράση αυτή πού πρόσθεσε εκ τών υστέρων ό γραφέας, έπρεπε βέβαια νά 

είναι σέ πτώση γενική, γιά νά εναρμονίζεται συντακτικά μέ τά συμφραζόμενα 

(Μαρτυρία Βασιλείου. . . και Βασιλείου. . . καί Σεργίου. . . τών κατενρεθέντοίν). 

Πάντως δέν τήν έχει επινοήσει ό 'ίδιος. 'Υπήρχε ασφαλώς σέ κάποιο σημείο 

τοΰ εγγράφου. Συνηθισμένες είναι, σέ εκκλησιαστικά κυρίως έ'γγραφα, σέ δί

κες ανάμεσα σέ δυο μονές γιά τήν αμφισβήτηση τής κυριότητας κάποιων κτη

μάτων κλπ., παρόμοιες εκφράσεις: παρονσία και τών καθενρεθέντων τάδε καί 

τάδε. . . Αυτοί οί συμπτωματικά παρευρισκόμενοι, πού μνημονεύονται στά 

έγγραφα ή προσυπογράφουν ως μάρτυρες, είναι σ->νήθως αξιόλογα πρόσωπα, 

πού ή γνώμη τους, ή μαρτυρία καί ή υπογραφή τους προσδίδουν πρόσθετο κύ

ρος στο συντασσόμενο έγγραφο. Ό επίσκοπος Μεθώνης λοιπόν, συντάσσοντας 

το άφιερωτήριο του, επωφελήθηκε άπο τήν εκεί παρουσία τριών τέτοιων προσώ

πων καί ζήτησε τή μαρτυρία καί τήν υπογραφή τους. Ό γραφέας τοΰ κειμένου 

μας ήξερε, φαίνεται, τήν ιδιαίτερη σημασία τών τριών αυτών υπογραφών, 

γι ' αυτό καί δέν θεώρησε επουσιώδη λεπτομέρεια τή φράση οί κατευρεθέντες 

κατά τήν τήνδε ήμεραν, φράση τήν οποία είχε παραλείψει αρχικά. Ό τελευταίος 

πού υπέγραφε συνήθως τά έγγραφα ήταν, καθώς ξέρουμε, εκείνος πού τά 

συνέτασσε καί τά έγραφε (ό και γραφευς τοϋ δλου ΰφονς), ό νομικός ή κάποιος 

άλλος αρμόδιος άπο το προσωπικό τής επισκοπής ή τής ενορίας. Αυτή τήν 

ιδιότητα πρέπει νά είχε καί στην παρούσα περίπτωση ό τελευταίος μάρτυρας, 

ό Νικόλαος ό Ψαρόμαλλος. Ό γραφέας τοΰ κειμένου πού μάς διασώθηκε, συνο

ψίζοντας τις υπογραφές, παρέλειψε τους τίτλους καί τά αξιώματα τοΰ τελευ

ταίου αύτοϋ μάρτυρα, επειδή ίσως ήταν σύγχρονος του, αρκετά γνωστός 

καί, οπωσδήποτε, μ ό ν ι μ ο ς κάτοικος τής περιοχής. 'Από τους τρεις προη

γούμενους δμως μάρτυρες, πού βρέθηκαν περαστικοί άπο τήν περιοχή, οί δύο 

πρώτοι σημειώνονται, όπως νομίζω, μέ το άξίωμά τους: Βασίλειος δ γονδου-

ριάριος καί Βασίλειος δ κουράτωρ. Ό τρίτος, ό Σέργιος ό κτίστης, συγκατα

λέγεται επίσης στά σημαίνοντα πρόσωπα πού παρεπιδημοΰσαν στην περιοχή 

καί παρακλήθηκαν νά προσθέσουν τήν έγκυρη μαρτυρία τους μέ τήν υπογραφή 

τους. Επομένως δέν ήταν απλός κτίστης. Ξέρουμε πώς στις επαρχίες, ακόμη 

καί σέ ακραίες περιοχές, συχνά μετακαλούσαν συνεργεία μαστόρων άπό τά 

μεγάλα αστικά κέντρα, κάποτε κι άπό τήν "ίδια τήν Κωνσταντινούπολη Χ. Τους 

ανθρώπους αυτούς (αρχιτέκτονες, διακοσμητές, ζωγράφους κλπ.) τους είχαν, 

δπως ήταν φυσικό, σέ μεγάλη υπόληψη εκείνοι πού τους υποδέχονταν. Κάτι 

τέτοιο πιθανότατα ήταν καί ό Σέργιος. Έκτος αν Κτίστης είναι το επώνυμο 

του καί είχε κάποιο άλλο επάγγελμα ή αξίωμα, τά όποια ό γραφέας παρέλειψε. 

1. Βλ. "Α. ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Ή αρχιτεκτονική και ai βνζαντιναί τοιχογραφίαι τής μο
νής Θεολόγου Πάτμου, Άθ. 1970, σελ. 267. 
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"Οπως δέν αποκλείεται επίσης το γονδονριάριος καί το κονράτωρ, πού αρχικά 

δήλωναν αξίωμα, νά είχαν καταλήξει σέ άπλα επώνυμα. Αύτο όμο^ς το θεωρώ 

κάπως απίθανο, τουλάχιστον γιά το κονράτωρ. Στα. 1290/1 δέν ήταν δυνατό 

νά λέγεται κονράτωρ παρά μόνο εκείνος πού κατείχε το αντίστοιχο αξίωμα. 

'Ιωάννης Όρψόπονλος, κανονικός επίσκοπος Μεθώνης (στ. 1 - 2 ) . Ή ανά

γνωση Όρηνόπουλος (καί όχι 'Ιωάννης ό Ρηνόπουλος) είναι, νομίζω, σωστή. 

Ό γραφέας, πού χρησιμοποιεί τόνους καί πνεύματα, δέν Οά παρέλειπε τή δα

σεία πάνω στο ρ, αν αυτό ήταν τό πρώτο γράμμα τής λέξης, αν δηλαδή το 

επώνυμο τοΰ επισκόπου ήταν 'Ρηνόπονλος. Δέν είμαστε σέ θέση νά ξέρουμε 

αν ό επίσκοπος αυτός έγραφε το επώνυμο του μέ η ή με ει κλπ. κι άν τον είχε 

απασχολήσει ή ετυμολογική του προέλευση. Τήν 'ίδια ακριβώς εποχή απαντούμε 

στην Κρήτη το επώνυμο Όρινας, πού ό Ξανθαυδίδης τό συσχέτισε μέ το το

πωνύμιο 'Ορεινά. Στην γνωστή συνθήκη Βενετών - Καλλιέργη (1299) υπο

γράφει ως μάρτυρας (και γραφενς τοϋ νφους) ο Νικηφόρος Όρινάς, ευτελής 

Ιερεύς, πρωτοψάλτης και ταβονλλάριος νήσου Κρήτης1. 

Στους επισκοπικούς καταλόγους Μεθώνης2 ό 'Ιωάννης Όρεινόπουλος τοΰ 

1290/1 είναι, άπ' οσο ξέρω, άγνωστος. 

Ή λ. κανονικός (=σύμφωνα μέ τους 'Ιερούς Κανόνες καί τό Κανονικό Δί

καιο) είναι γνωστή στην εκκλησιαστική ορολογία τών Βυζαντινών. 'Εδώ ή λ. 

κανονικός έχει "ίσως προστεθεί γιά νά υπογραμμίσει οτι ο επίσκοπος είναι 

ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς , σέ αντιδιαστολή προς τον λατίνο επίσκοπο τής Μεθώνης, τον 

όποιο οί ορθόδοξοι δέν θεωροΰσαν κανονικό. 'Επειδή δμως ό επίσκοπος αυτός 

χρησιμοποιεί τή λατινοελληνική φρασεολογία τής εποχής του, φέρεται μάλιστα 

ώς επικεφαλής μιας προβέντας (βλ. παρακάτω σχόλια), 'ίσως εδώ το κανονικός 

βρίσκεται σέ άμεση σχέση μέ τήν προβέντα, ή οποία λέγεται αλλιώς καί ca

nonia. 

Τό πρόβλημα είναι, ακριβώς εξ αιτίας αυτής τής φρασεολογίας, αν ό επί

σκοπος αυτός ήταν ορθόδοξος ή καθολικός. Πρώτα-πρώτα, τό άφιερωτήριο 

του δέν έχει καμία ένδειξη (εξουσιοδότηση, επικύρωση, μαρτυρία κλπ.) λατι

νικής εκκλησιαστικής αρχής, βενετικής ή φραγκικής εξουσίας. 'Αντίθετα, οί 

μάρτυρες πού υπογράφουν είναι, δπως θά δούμε, πιθανότατα βυζαντινοί αξιω

ματούχοι — οπωσδήποτε πάντως οχι καθολικοί ή Βενετοί ή Φράγκοι αξιωμα

τούχοι3. Δεύτερον, αφιερώνει τό κτήμα του σε έ'να ορθόδοξο μοναστήρι, πού 

1. Βλ. τήν βελτιωμένη έκδοση τοϋ κειμένου ύπο Σ. Ξ α ν θ ο υ δ ί 8 ο υ, Συνθήκη μεταξύ 

τής Ενετικής Δημοκρατίας και 'Αλεξίου Καλλιέογου, "Αθηνά (1902), σελ. 330. 

2. Πρβλ. Ί . ' Α ν α σ τ α σ ί ο υ , Βιβλιογραφία τών επισκοπικών καταλόγων τον Πα

τριαρχείου Κωνσταντινονπό?.εω; καί τής Εκκλησίας τή; 'Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1979, 

σελ. 2'*2 - 243. 

3. ' Ε ς άλλου οί καθολικοί επίσκοποι της Μεθώνης καί της Κορώνης, καί μετά τήν κατά-
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κατά τή διαδρομή τών αιώνων, καί παρά τις ανωμαλίες τών καιρών, εξακο

λούθησε νά είναι ορθόδοξο (βλ. π α ρ α κ ά τ ω ) . Τρίτον, το άφιερωτήριο, πού ήταν 

καί επίσημος τίτλος ιδιοκτησίας, καταγράφεται σέ ένα ορθόδοξο ελληνικό 

Ευαγγέλιο, πού ήταν το Ευαγγέλιο μιας ορθόδοξης μονής. 

Ή νπεραγία Θεοτόκος τής ενορίας τών Κριβιτζών (στ. 2 - 3 ) δέν ήταν ενο

ριακός ναός (μέσα ή κοντά στην πόλη τής Μεθώνης), άλλα μοναστήρι. Σ τ ο 

'ίδιο κείμενο, παρακάτω, διαβάζουμε τή φράση: εϊ τις δε φοραθείη ανατρέψαι 

αυτό εκ τήν αυτήν μ ο ν ην (στ. 9 - 1 0 ) . " Ο π ω ς θά δοΰμε παρακάτω, ή μονή 

Κριβιτζών μνημονεύεται καί σέ άλλα μεταγενέστερα κείμενα. 'Επιτόπιες έρευ

νες μοΰ επέτρεψαν νά εντοπίσω τ ά ερείπια της. 

Ή ενορία, πού σήμερα συμπίπτει μέ τή συνοικία μιας πόλης, στην εκκλησια

στική ορολογία τών Βυζαντινών δήλωνε μιά ολόκληρη περιφέρεια, πού περι

λάμβανε Ινα ή καί περισσότερα χωριά. 'Επικεφαλής τής ενορίας βρισκόταν 

συνήθως Ινας πρωτόπαπας, πού είχε γύρω του καί άλλους αξιωματούχους. 

Στην εκκλησιαστική διοίκηση ή ενορία ήταν μιά υποδιαίρεση τής μητρόπολης 

ή τής επισκοπής, στην οποία υ π α γ ό τ α ν 1 . Μ' αυτή τήν έννοια νομίζω οτι 

χρησιμοποιείται εδώ ό δρος ενορία, καί όχι μέ τή γενικότερη σημασία ενορία = 

χώρα, ύπαιθρος, σέ αντιδιαστολή μέ τήν πόλη, τό κάστρον. Στην ενορία τών 

Κριβιτζών άνηκε καί ή ομώνυμη μονή τής Θεοτόκου. 

Γιά τή φράση πάντων τών εισερχομένων εις ανθεντίαν. . . (στ. 6 - 7 ) έγινε 

ήδη λόγος παραπάνω. 

Ή λ. προβέντα (στ. 6 ) , γνωστή σέ βυζαντινά κείμενα καί μέ τον τύπο πρε-

βέντα ή πρεβένδα, έχει τήν κ α τ α γ ω γ ή της στή λατινική γλώσσα. P r o v e n d a ή 

praebanda ή prevenda στή λατινική μεσαιωνική ορολογία σημαίνει αρχικά 
τήν παροχή στρατιωτικού σιτηρεσίου" αργότερα τήν περιοδική ή τακτική π α 

ροχή τροφίμων, σέ συνέχεια τήν καθημερινή ή περιοδική παροχή τροφίμων σέ 

μιά εκκλησιαστική κοινότητα καί, τέλος, τήν 'ίδια τήν εκκλησιαστική κοινότητα, 

πού στή Δύση λέγεται καί εκκλησιαστικό benef ic ium ή c a n o n i a 2 . 

λήψη τών περιοχών αυτών άπο τους Βενετούς, εξακολούθησαν νά υπάγονται ύπο τον πρίγ
κιπα της 'Αχαΐας, ό οποίος καί τους εϊχε παραχωρήσει «φίε» μέσα στις κτήσεις τοϋ Πριγ
κιπάτου (βλ. D. J a e ο b y, La féodalité en Grèce médiévale - Les Assises de Roma
nie. . ., Παρίσι 1971, σελ. 223 κέ. — Παρακάτω ώς Assises).— Τέλος, σύμφωνα μέ τήν 
υπ' αριθ. 178 Assise, ή δωρεά κτήσεων σε [καθολικά] εκκλησιαστικά ιδρύματα γίνεται μόνο 
ύπο Ορους: ό δωρητής παραχωρεί τις κτήσεις μόνο ενόσω ζει ό ϊδιος. Για να έχει μόνιμο 
χαρακτήρα ή δωρεά, ήταν απαραίτητη ή Ιγκριση τοϋ Πρίγκιπα (βλ. D. J a e ο b y, Les 
archontes grecs et la féodalité en Morée franque, TM 2, 1967, σελ. 459 [ =Var. Repr. 
δπ. π., άρ. VI] — παρακάτω ώς Archontes grecs). 

1. H é l è n e A h r w e i l e r , L'histoire et la géographie de la région de Smyrne. . . 
TM 1 (1965), σελ. 55 - 56, 117, 126 κέ. 

2. Βλ. D u G a n g e , Glossarium mediae et infiniae latinitatis. — J . N i e r m e y e r , 
Mediae latinitatis lexicon minus, στή λ. 
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Ω σ τ ό σ ο , δπως ε'ίπαμε, ό όρος άπαντα καί σέ βυζαντινές πηγές, καί μάλιστα 

πριν άπό τή Φραγκοκρατία. Δέν έχει δμως ακόμη αποτελέσει θέμα ειδικής 

μελέτης. 

'Αναφέρω μερικά παραδείγματα πού μπόρεσα νά συγκεντρώσω: 

Στο λεγόμενο «καταστατικό» τής Θεοτόκου τής Ναυπακτιωτίσσης, έγγρα

φο πού συντάχθηκε γύρω στά 1060 - 1068, ό Ν. Βέης επισημαίνει, ανάμεσα 

στις υπογραφές πού τό συνοδεύουν, τό επώνυμο Πρεβεντινύς καί γράφει σχε

τικά: ((Τό Πρεβεντινος πρέπει ν' άναχθή είς τό προβέντα (λατ. praeventa), 

τοΰθ' δπερ καί ώς τοπωνύμιον άπαντα εν ταις έλληνικαΐς χώραις»Χ. *Αν τό 

επώνυμο αυτό (δηλωτικό τοΰ τόπου καταγο^γής) προϋποθέτει πράγματι καί 

ελληνικό τοπωνύμιο ΙΙροβεντα, αύτο σημαίνει οτι è δρος προβέντα ή πρεβεντα 

ήταν γνωστός στό Βυζάντιο ήδη τον ΙΑ' al. 

Ή αρχαιότερη χρήση τοΰ δρου άπαντα σέ χρυσόβουλλο τοΰ Ίσαακίου 'Αγ

γέλου, τοΰ έτους 1192 2 . "Εναν αιώνα αργότερα συναντάμε τόν δρο αυτό στό 

έγγραφο μας (1290/1). 

Σέ έγγραφο τοΰ 'Ιωάννη Κομνηνοΰ 'Αγγέλου Δούκα (Όρσίνι) υπέρ τής 

μητροπόλεως 'Ιωαννίνων, τοΰ έτους 1330, άπό τό όποιο λίγες μόνο φράσεις 

διέσωσε ό κάτοχος του Ί . Ρωμανός, ανάμεσα σέ άλλες φορολογικές απαλλαγές 

αναφέρεται καί ή προβέντα: . . . καπνολογίον, όρικοΰ, προβέντας μετά 

τον οίνου δόσεοις, σιταρκίας τον κάστρου κτλ. 3 . 

Σέ έγγραφο υπέρ τής μονής Λυκουσάδας (τοΰ έτους 1339 κατά τόν Βέη 

ή τοΰ 1356- 58 κατά τόν Dölger) παρόμοια φράση: . . . αγγαρείας τε καί 

παραγγαρίας, πρεβένδας και μιτάτου κτλ. 4 . 

Σέ ανέκδοτο τμήμα γνωστοΰ χρυσοβούλλαυ τοΰ έτους 1359 υπέρ τής θεσ

σαλικής μονής Ζαβλαντίων, πάλι ανάμεσα σέ φορολογικές απαλλαγές, ανα

γράφεται: . . . κομμερκίου, πρεβένδας, χοιροδεκατείας κτλ. 

1. Ν. Β έ η , Ή μονή τοϋ οσίου Λουκά τον Στειριώτου και η εκκλησιαστική κοινότης 
τής Παναγίας τής Ναυπακτιωτίσσης. . ., ΒΝ,Τ 11 (1935), σελ. 187, σημ. 1. —-Πρβλ. καί 
C. G a r u f i, / capitoli della confraternita di Santa Maria di Naupactos. . ., στο Bol
letino dell'Istituto Slorico Italiano 31 (1910), σελ. 73 - 97. — ΙΙρβλ. καί P. M[arc] 
στην BZ 22 (1913), σελ. 278-279. 

2. D ö l g e r , Regesten, άρ. 1610. — G. B e r t o l o t t o , Nuova serie di documenti 
sulle relazioni di Genova coli'Impero bizantino. Raccolti dal can. A. Sanguineti et pubi. 
dal G. Bertolotto, Atti della Società Ligure di Storia Patria 28 (1898), App., Ρώμη 
1902, σελ. 449 f. . .προσεγγίσαντες τούτοις καί πρεβένταν... έπιζητοΰντες, επεπή-
οησαν αϋτο'ις ληστρικώς. . . ) . 

3. Ί . Ρ ω μ α ν ο ΰ, Περί τοΰ Δεσποτάτου τής Ηπείρου, Κέρκυρα 1895, σελ. 133. — 
Πρβλ. Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η , Χρονικά'Ηπείρου, σελ. 44. 

4. Ν. B e e s , Fragments d'un chrysobulle du couvent de Lycousada (Thessalie), 
στα Mélanges O. et M. Merlier, Ά0. 1957, τόμ. Γ', σελ. 486. — Πρβλ. καί τις παρατηρή
σεις τοϋ F. Dölger, BZ 51 (1958), σελ. 432- 433. 
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Σέ χρυσόβουλλο τοΰ Symeon Tiros' (1361) υπέρ τοΰ Τζάφα Όρσίνι (έγ

γραφο πού δέν μάς ενδιαφέρει εδώ αν καί κατά πόσο είναι παραχαραγμένο) 

οί 'ίδιες φορολογικές απαλλαγές: . . . από τε αγγαρείας, παραγγαρείας . . . 

πρεβένδας κλπ. Οί τελευταίοι εκδότες τοΰ εγγράφου παρατηροΰν δτι δέν 

γνωρίζουν άλλη μνεία τοΰ δρου προβέντα1. Επισημάναμε δμως ήδη αρκετές. 

Τέλος, σέ άγνωστο αρχειακό υλικό τοΰ έτους 1430, πού πρόσφατα μελέ

τησε ό Σπ. Άσδραχάς, αναγράφεται συχνά ή προβέντα, τήν οποία κατέβαλλαν 

οί πάροικοι. 'Από τή μελέτη αύτοΰ τοΰ ύλικοΰ προκύπτει δτι τό υψος τής 

προβέντας έφτανε περίπου στό υψος τοΰ οίκομοδίου, αυτή τήν εποχή. 

Τοπωνύμιο Πρεβέντα μνημονεύεται σέ σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ μητροπολίτη 

Λαρίσης Ίωάσαφ περί Μετεώρων τοΰ έτους 1401: . . .εστίν δε και μυλωνάς 

εν τή τοποθεσία τής Πρεβέντας . . . 2 . Πρόκειται γιά τό θεσσαλικό χω

ριό Πρεβέντα, στην περιοχή τής Καλαμπάκας3. 

'Αλλ' ας ξαναγυρίσουμε στην Πελοπόννησο: Σέ τουρκικό κατάστιχο τοΰ 

έτους 1480 αναγράφεται ή «provanda Άγιος Γεώργιος)), δπως μέ πληροφορεί 

ό τουρκολόγος συνάδελφος Ί . Αλεξανδρόπουλος4. 

Ά π ό τους μελετητές τών θεσμών τοΰ φράγκικου Μορέως, ό Longnon καί ό 

Topping, εκδίδοντας, άπό ιταλικά κυρίως αρχεία, έγγραφα αναφερόμενα στην 

έγγειο ιδιοκτησία τής Πελοποννήσου κατά τήν Φραγκοκρατία, παραθέτουν 

πέντε μνείες τής λ. provenda. Οί μνείες αυτές προέρχονται δλες άπό ενα 

κατάστιχο λογαριασμών τής Châtellenie τής Κορίνθου, τοΰ έτους 1365. Οί 

εκδότες, σχολιάζοντας τή φράση «vino della provenda» σημειώνουν: ((il 

s'agit probablement de ce qui restait dans le cellier avant la récolte. 

Provenda = provision» 5. 

Σέ έγγραφα προερχόμενα άπο βενετοκρατούμενες ή φραγκοκρατούμενες χώ

ρες τοΰ Βυζαντίου ό δρος προβέντα άπαντα συχνά, λ.χ. στην Κόρινθο καί 

στην 'Αθήνα6. 

Σέ ανέκδοτη διαθήκη τοΰ λατίνου επισκόπου Μεθώνης (canonicus metho-

nensis) τοΰ έτους 1348, διαβάζουμε δτι ανάμεσα σέ μεγάλα ποσά ή εισοδήματα 

I .A. S o l o v i e v - V . Μ ο s i n, Grcke povelje Srpskich vladara, Βελιγράδι 1936, 
άρ. 32, στ. 67, καί σελ. 484. 

2. Β έ η ς, Βυζαντίς, τόμ. Β', σελ. 44. 
3. L. Η e u ζ e y, Excursion dans la Thessalie turque en 1858, Παρίσι 1927, 

σελ. 123 - 124.— Ν. Β έ η ς, Θεσσαλικά Χρονικά 7/8 (1959), σελ. 33. 
4. Βλ. Πρακτικά Α' Συνεδρίου Μεσσην. Σπουδών, ΆΟ. 1968, σελ. 405. 
5. J. L o n g n o n - P . T o p p i n g , Documents sur le régime des terres dans la 

Principauté de Morée au XIVe s., Παρίσι 1969, εγγρ. ύπ' αριθ. IX, σελ. 160, σημ. 13 
(παρακάτω ώς Régime des terres). 

6. Πρβλ. Gh. P e r r a t - J. L o n g n o n , Actes relatifs à la Principauté de 
Morée (1289 - 1300), Παρίσι 1967, λ.χ. έγγρ, ΰπ' άρ. 40, σελ. 52 - 53 (τοΰ 1292) (παρα
κάτω ώς Actes). 

3 
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πού ό επίσκοπος αυτός κληροδοτεί σέ διάφορες εκκλησίες τής Πελοποννήσου 

ή τής Βενετίας, σέ ευαγή ιδρύματα κλπ., αφήνει καί εξακόσια ύπέρπνρα για 

τους ανθρώπους του μιας κατονομαζόμενης προβέντας. Ή διαθήκη επικυρώ

νεται άπό Βενετούς αξιωματούχους καί εκτελεστές της ορίζονται πάλι Βενετοί. 

(Τήν πληροφορία οφείλω στην κυρία Χρύσα Μαλτέζου). 

Στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται πια γιά εκκλησιαστικές κοινότητες, θε

σμό πού, όπως φαίνεται, είχε πολύ διαδοθεί στην Πελοπόννησο καί στή Στε

ρεά Ελλάδα τά χρόνια αυτά. 

Ά π ό τά έγγραφα μας δέν έ'χουμε, δυστυχώς, αρκετά στοιχεία, γιά νά προσ

διορίσουμε τί ακριβώς ήταν αυτή ή προβέντα (συνέπιπτε μέ τήν ενορία;), γιά 

τήν οποία γίνεται λόγος, τί δικαιώματα καί τί υποχρεώσεις εκπροσωπούσε, 

ποιος ήταν επικεφαλής (δικαιούχος ή διαχειριστής τών εισοδημάτων) τής προ

βέντας (ό επίσκοπος;), ποια ήταν ή δικαιοδοσία τών εισερχομένων είς τήν αν

θεντίαν τής προβέντας κλπ. 

Κατά τή γνώμη μου, πάντως, ούτε ό επίσκοπος Μεθώνης, ούτε οί μάρτυρες 

πού προσυπογράφουν, οΰτε ή μονή Κριβιτζών είχαν καμία σχέση μέ τόν καθο

λικό κλήρο ή μέ ξένους αξιωματούχους. ' Ηταν ορθόδοξοι, γι' αυτό καί τό άφιε

ρωτήριο καταγράφεται ώς τίτλος ιδιοκτησίας σέ ενα ορθόδοξο Ευαγγέλιο. 

Έ ξ άλλου καί τό μικρό χωράφι πού χαρίζει ό 'Ιωάννης Όρεινόπουλος, είναι 

ασήμαντο, σέ σχέση μέ δσα θα μποροΰσε νά διαθέσει ένας πλούσιος λατίνος 

επίσκοπος τής Μεθώνης. 

Γιά τόν εντοπισμό τής μονής Θεοτόκου τών Κριβιτζών καί τά σωζόμενα 

σήμερα ερείπια της Οά γίνει λόγος παρακάτω. 

Ή χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α ,ζψ^θ' (6799) συμπίπτει πράγματι προς τήν αναγρα

φόμενη ίνδικτιώνα δ'. Δέν αναγράφεται ό μήνας (τό θεώρησε ί'σως επουσιώδες 

στοιχείο ό γραφέας). Επομένως τό άπό κτίσεως κόσμου έτος 6799 αντιστοι

χεί μέ τά έτη άπό Χρίστου 1290/1 (άπό 1 Σεπτ. 1290 έως 31 Αύγ. 1291). 

Γιά τις υ π ο γ ρ α φ έ ς μιλήσαμε ήδη. Έ χ ω τή γνώμη δτι οί δύο πρώτοι 

μάρτυρες είναι βυζαντινοί αξιωματούχοι. 

Γ ουδού ριάριος εϊναι, νομίζω, παραφθορά ή διαφορετικός τύπος τοΰ 

βυζαντινού κου(ν)δονριάριος ή κονδονριάριος ή κουντουριάριος, πού προέρχεται 

άπό τό κόντονρος ή κόνδονρος, λέξη πού σήμαινε άλογο μέ κοντή ουρά, άλογο 

ιππασίας μέ ειδικό κούρεμα στην ουρά. Βυζαντινά κείμενα μας πληροφοροΰν δτι 

κοννδονριάριος είναι ό τοις δημοσίοις ΐπποις δια δημοσίαν χρείαν εποχούμενος, 

αυτός δηλαδή πού μετακινείται μέ άλογα τοΰ δημοσίου γιά υποθέσεις τοΰ δη

μοσίου1. Καί επειδή ό λόγος γιά άλογα τοΰ δημοσίου, σημειώνω δτι ό Κων-

1. Βλ. D u C a n g e , Glossarium ad scriptores mediae el infimae graecitatis, 
στή λ. κούνδουρος - κούντουρος, κούνδουρος, κούνδουρον, κουνδουριάριος. — Γνωστός είναι 
ό τύπος κονδος - κοντός καί τα παράγωγα κονδοχέρης, κονδάκιον κλπ. Ή μετάπτωση τοϋ 
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σταντινος Πορφυρογέννητος μας πληροφορεί δτι (στην εποχή του τουλάχι

στον) ή Πελοπόννησος ειδικά ήταν υποχρεωμένη νά παρέχει στό βυζαντινό 

στρατό διπλάσιο αριθμό άλογων άπό δ,τι άλλες περιοχές. Ό κάθε μητροπολί

της τρία Εππάρια, ό κάθε επίσκοπος δύο, ή κάθε μονή δύο κ.ο.κ.1. ( Έ π ί φραγ

κοκρατίας δμως δέν έπαρκοΰσαν πλέον τά ντόπια άλογα γιά τις πολλαπλές 

ανάγκες τών κατακτητών. Γι' αυτό καί γινόταν, τουλάχιστον γύρω στά 1300, 

εισαγωγή άλογων άπό τήν Ιταλία) 2 . 

Δέν είμαστε σέ θέση νά ξέρουμε αν ό κοννδουριάριος τοΰ 1290/1 έχει κα

μιά σχέση μέ δσα παραδίδει ό Πορφυρογέννητος. "Αλλωστε καί οί μαρτυρίες 

γιά τά καθήκοντα ενός κουνδονριαρίου εϊναι πολύ αόριστες καί σπάνιες. Άλλα 

καί αν ακόμη αποδεικνυόταν δτι ό κουνδουριάριος δέν ήταν μόνιμα εγκατεστη

μένος σέ μιά περιοχή, άλλα ήταν, τό πιθανότερο, ενα είδος κρατικού ταχυδρό

μου ή είδικοΰ απεσταλμένου, πού ταξίδευε άπό τόπο σέ τόπο, πάλι παραμένει 

τό γεγονός οτι κάποιος κουνδουριάριος βρισκόταν στή νοτιοδυτική Μεσσηνία 

τό 1290/1, γιά νά επικοινωνήσει ϊσως μέ κρατικούς αξιωματούχους καί ανώ

τερους κληρικούς τής περιοχής. 

Κουράτ ω ρ είναι γνωστός βυζαντινός αξιωματούχος, πού είχε συνήθως 

τή διαχείριση μιας βασιλικής επισκέψεως ή κουρατωρείας, δηλ. αυτοκρατορι

κών κτημάτων, κυρίως τής επαρχίας3. 

Τόν δρο αυτό χρησιμοποιούσαν παράλληλα — δπως καί πολλούς άλλους Ο

ρούς αξιωματούχων ή τιτλούχων —· καί εκκλησιαστικοί, γιά νά δηλώσουν τόν 

γενικό επόπτη τών κτημάτων τής 'Εκκλησίας ή ενός μεγάλου κτήματος, τό 

όποιο δέν ήταν σέ θέση νά επιβλέπει άπό μακριά ό οικονόμος μιας μονής4. 

Άλλα καί έπί βενετοκρατίας ό δρος curator χρησιμοποιείται συχνά. Ειδι

κότερα ξέρουμε πώς σέ κάθε περιφέρεια, δπου υπήρχαν "Ελληνες φορολογού

μενοι, κάθε χρόνο διοριζόταν ανάμεσα στους μονίμους κατοίκους μιας περιο-

άρχικοΰ κ σέ γ, ή μετάβαση δηλαδή άπο το κουνδουριάριος στο κουδουριάριος καί γον(ν)-
δουριάριος, δέν είναι κάτι πού ξενίζει. Πρβλ. κάτης καί γάτης, καρδινάλης καί γαρδινάλης, 
καρνόφυλλον - γαρύφαλο, κυψέλη - γυψέλι κ.π.ά. Ά ς προστεθεί δτι άπο το βυζαντινό 
κονδούρα έτυμολογοϋν οί ειδικοί τή βενετσιάνικη γόνδολα (condura - gondola - gondola). 
Πρβλ. M. G ο r t e 1 a z z ο, L'influsso linguistico greco a Venezia, Bologna 1970, 
σελ. 106. —Βλ. καί Reallexikon der Byzantinistik, Ι'κδ. P. Wirth, τεύχος 5 (Abendland 
und Byzanz, Άμστερνταμ 1972, σελ. 435). 

1. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Προς τον Ιδιον νίόν Ρωμανόν, Ικδ. Gu. Moravc-
sik -R. Jenkins, Βουδαπέστη 1949, κεφάλαιο 52, σελ. 256/257: ή γενομένη άπαίτησις τών 
ίππαρίων εν τφ Θέματι Πελοποννήσου. . . Πρβλ. καί Commentary, Λονδίνο 1962, σελ. 204. 

2. P e r r a t - L o n g n o n , Actes, σελ. 18 καί άρ. 45, 77, 84, 98, 132. 
3. Ν. O i k o n o m i d è s , L'évolution de l'organisation administrative de l'Empire 

byzantin au XIe s., TM 6 (1976), σελ. 138, δπου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία. Ειδι
κότερα για τίς δραστηριότητες τών κουρατώρων στην επαρχία βλ. καί τις παρατηρήσεις 
τοϋ I. S e v c e n k o στο Byzantion 35 (1965), σελ. 568 κέ. 

4. Βλ. σχετικά τα σχόλια τοΰ V. L a u r e n t στή ΒΖ 33 (1933), σελ. 353 καί σημ. 3. 
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χής, ένας αξιοσέβαστος "Ελληνας ώς curator ή αλλιώς vetcranus, μέ τήν 
υποχρέωση νά συγκεντρώνει τ ά ποσά πού όφειλαν νά καταβάλλουν οί συμπα

τριώτες του στους Βενετούς (λ.χ. τό a c r o s t i c h u m ) 1 . 

'Υπενθυμίζω δτι ή Partitio Romaniae, τό κείμενο πού καθόριζε τή δια

νομή τών εδαφών τοΰ βυζαντινού κράτους ανάμεσα στους Φράγκους κ α τ α κ τ η 

τές τό 1204, αναφέρει βασιλικές επισκέψεις καί ζεογηλατεΐα2 στο δριον Πα

τρών καί Μεθώνης3. 

" Ε χ ω τή γνώμη, πού τήν εκφράζω μέ κάποια επιφύλαξη, δτι ό κονράτωρ 

τοΰ έγγραφου μας, πού έτυχε νά βρίσκεται στην έδρα τοΰ επισκόπου Μεθώνης 

τή μέρα πού συντασσόταν αυτό τό άφιερωτήριο, ανήκει μάλλον στην κ α τ η 

γορία τών κρατικών βυζαντινών αξιωματούχων, μαζί μέ τόν συνυπογράφοντα 

κονδονριάριο. Τ Η τ α ν όμως δυνατόν νά υπάρχουν βυζαντινοί αξιωματούχοι άπό 

τήν Κωνσταντινούπολη στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο γύρω στά 1290/1; 

Σ τ ό ερώτημα αύτο θά απαντήσουμε π α ρ α κ ά τ ω 4 , συνεξετάζοντας τ ά γεγο-

κότερα ιστορικά πλαίσια στά όποια εντάσσονται τά έ'γγραφα αυτά τής μονής 

Κριβιτζών. 

Β ' 

Τό δεύτερο έγγραφο, τοΰ έτους 1327/8, δέν απαιτεί πολλά σχόλια. 'Ενδια

φέρον παρουσιάζουν μερικοί γλωσσικοί τύποι. 

Σ τ ό στ. 2 - 3 ή Ιΐαντάνασσα γίνεται στή γενική: τής Παντανάσσον. Τέ

τοιοι τύποι είναι γνωστοί άπό παλιά. Λ.χ. στον Κεκαυμένο: τής Λαρίσου (έκδ. 

Wass i l ievsky - J e r n s t e d , Ηετρούπολις 1896, σελ. 7 3 ) . Ό G. L i t a v r i n , στην 

τελευταία έκδοση τοΰ κειμένου (Sowty ί rasskazy Kekavmena, Μόσχα 1972, 

σελ. 266j!), διορθώνει τή γραφή Ααρίσον τοΰ χειρογράφου σε Λαρίσσης. 

Πρβλ. καί Έ . Κ ρ ι α ρ ά, Λεξικό τής μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμ

ματείας, τόμ. Ζ ' , Θεσσαλονίκη 1980, λ. θάλασσα. 

I . D . J a e ο b y, Un aspect de fiscalité vénitienne dans le Péloponnèse aux XIVs 

et XVe s.: le zovaticum, TM 1 (1965), σελ. 413 - 415 [ =Var. Repr.: Société et démo
graphie à Byzance et en Romanie Ialine, Λονδίνο 1975, άρ. IV. — Παρακάτω ώς Zova
ticum]. 

2. Τον ορο ζευγηλατεΐον χρησιμοποίησε, πολύ εύστοχα, νομίζω, ό καθηγητής Δ. Ζ α-
κ υ θ η ν ό ς, για να αποδώσει στα ελληνικά τή λέξη villa (Μελέται περί της διοικητικής 
διαιρέσεως καί τής επαρχιακής διοικήσεως εν τω βυζαντινψ κράτει, ΕΕΒΣ 21, 1951, σελ. 
126 καί σημ. 6). 

3. Για τή σημασία καί έκταση τοϋ ορίου Πατρών καί Μεθώνης βλ. τις παρατηρήσεις 
τοϋ καθηγ. Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ (δη.π., ΕΕΒΣ 17, 1942, σελ. 41 ). — Πρβλ. καί τήν τε
λευταία έκδοση τής Partitio Romaniae υπό Α. C a r i l e , Partitio terrarum Imperii 
Romanie, Studi Veneziani 7 (1965), σελ. 219 καί 260-261. 

4. Βλ. παρακάτω, σελ. 45 κέ. 
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Ή λ. άνασταμος (στ. 3), αθησαύριστη στά λεξικά (Du Cange, Sophocles, 

Κριαρά), έχει τήν 'ίδια προέλευση μέ τή λ. ανάστημα πού συναντάμε συχνά 

σέ βυζαντινά έγγραφα (πρβλ. "Ερας Βρανούση, Βυζαντινά έ γ ρ α φ α τής μο

νής Πάτμου — Α' Αυτοκρατορικά, Ά θ . 1980, άρ. 26, στ. 5, έγγραφα παραρ

τήματος Α, στ. 3, 22, Β, στ. 28, Γ, στ. 4 καί 35). Πρβλ. καί MM, τόμ. Δ', 

σελ. 132: χωράφιον άνασταθεν εις αμπέλιον. 

Τό ήμιράοι (στ. 5) εϊναι, βέβαια τό μεράδι, μερίδων, μερίς, μοίρα. ΊΙ φράση 

το ήμιράδι μου το ήμισυ δέν σημαίνει, νομίζω, τό μισό μερίδιο μου. Ό άφιε-

ρωτής, ό Παγάνος, είχε ενα περιβόλι μαζί μέτόν Χρυσαλέτρη- άρα τοΰ άνηκε τό 

μισό" αυτό τό μισό είναι τό μερίδιο του, τό όποιο αφιερώνει στή μονή. Γι' αυτό 

τό απέδωσα: τό μερίδιο μου, δηλ. τό ήμισυ. 

Ή λ. περίορος (στ. 10) σχετίζεται ί'σως μέ κάποιον περιορισμό πού Οά είχε 

γίνει κάποτε, καί μέ τά σύνορα, τά δρια τοΰ κτήματος. 

Ή χρονολογία ,ζοίλς' (6836) συμπίπτει πράγματι μέ τήν αναγραφόμενη 

ίνδικτιώνα ια . Ό γραφέας έχει παραλείψει κι εδώ, δπως καί στό προηγούμενο, 

τό μήνα. 'Επομένως τό έτος άπό κτίσεως κόσμου 6836 αντιστοιχεί μέ τά έτη 

1327/8 (1 Σεπτ. 1327 έως 31 Αύγ. 1328). 

Μιά γενική παρατήρηση: Ά ν καί τό πρώτο έγγραφο χρησιμοποιεί, δπως 

ε'ίδαμε, ορισμένες εκφράσεις ασυνήθιστες σέ βυζαντινό έγγραφο, ωστόσο ή 

γενική δομή καί φρασεολογία τών δύο εγγράφων, καί ιδιαίτερα τοΰ δευτέρου, 

είναι καθαρά βυζαντινές. 

Η ΜΟΝΗ ΘΕΟΤΟΚΟΤ ΚΡΙΒΙΤΖΩΝ "Η ΓΡΙΒΙΤΖΛΝΗΣ 

Ή μονή Θεοτόκου τών Κριβιτζών καί ό ομώνυμος οικισμός άπαντοΰν, σπο

ραδικά βέβαια, άλλα χωρίς διακοπή, άπό αρκετά παλιά. 

Είναι φυσικό νά υποθέσουμε δτι ή μονή ιδρύθηκε πριν άπό τό 1205. Μέσα 

στή φραγκοκρατούμενη ή λατινοκρατούμενη νοτιοδυτική Πελοπόννησο Οά 

ήταν δύσκολο νά ανεγερθεί μιά νέα ορθόδοξη μονή. 

Τό τοπωνύμιο καί ή μονή άπαντοΰν, δπως θά δοΰμε, σέ τύπους πού ποικίλ

λουν: Κριβιτζά (τα ή ή), άλλα καί Κρίβιτζα (ή), μονή Κριβιτζών, άλλα καί 

Γριβιτζάνης αργότερα, κ.ά. 1 . 

Μιά πρώτη, πιθανή ί'σως, άλλα δχι ασφαλή μαρτυρία τοΰ οίκισμοΰ Criviza 

ανιχνεύω ανάμεσα στις κτήσεις τοΰ Νικολάου Acciajuoli τής περιοχής Άν-

δρούσας (Drusiae), τό 1354. Στις κτήσεις αυτές τοΰ Acciajuoli, πού εκτεί

νονταν, δπως φαίνεται, πολύ πέρα άπό τήν Άνδρούσα, αναφέρεται ανάμεσα 

στους φεουδάρχες της καί ό Starnati Polonis in G r i ν i d a 2 . Οί εκδότες 

1. Ή ετυμολογική προέλευση τοΰ τοπωνυμίου Οά μας απασχολήσει άλλοτε. 

2. L o n g n o n - T o p p i n g , Régime des terres, σελ. 94, στ. 27, εγγρ. IV. 
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δέν έχουν ταυτίσει τό τοπωνύμιο καί δέν είναι σίγουροι γιά τήν ανάγνωση τοΰ 

τοπωνυμίου. 

Σέ βενετική απογραφή τής Μεθώνης τοΰ έτους 1689 αναγράφεται ή Γρι-

βιτζά μέ 14 μόνο κατοίκους (ή 14 νοικοκυριά;)1. 

Λεπτομερειακή καί συγκεκριμένη είναι ή μαρτυρία πού προέρχεται άπό τό 

αρχείο Grimani, τών χρόνων 1696 - 1700. Ή απογραφή αυτή είναι έγκυρη, 

γιατί οί πληροφορίες της προέρχονται άπό έγγραφα αρχιερέων, μητροπολιτών, 

επισκόπων, ηγουμένων καί ιερέων τής Πελοποννήσου, πού κατέγραψαν ανα

λυτικά τήν κτηματική περιουσία τών ναών, μονών καί μετοχιών τής 'Ορθό

δοξης Εκκλησίας, γιά νά τά αποστείλουν στον τότε Γενικό Προβλεπτή τοΰ 

Μορέως Φραγκίσκο Grimani. Έ κ ε ϊ διαβάζουμε: 

Nota di beni possessi dalli seguenti monasteri] essistenti sotto la dio

cese di C or ο η et prima monasterio intitolato la B[eata] V[irgine\ 

Crivizzani. Possedè vigne di zappade 30. Olivari piante 200. 

Terreni coltivati et inculti per para di bue numero 22. 

Ύπό τήν επισκοπή Κορώνης αναφέρονται δύο ακόμη μοναστήρια: Παναγίας 

τής Chrissochiolaria (Χρυσοκελλαρίας) καί di San Z u a n n e 3 . 

Τήν επόμενη μνεία τής μονής Θεοτόκου Γριβιτζάνης παρέχει σιγίλλιο τοΰ 

πατριάρχη Νεοφύτου £ ' τοΰ έτους 1744, πού σώζεται στό πρωτότυπο 4. 

Μέ τό έγγραφο αυτό «επικυροΰται ή σταυροπηγιακή αξία τοΰ παρά τήν 

Κορώνην εν Μεσσηνία μοναστηρίου τής Θεοτόκου, Γ ρ ι β ι τ ζ ά ν η ς επι

καλούμενης». "Οπως συνάγεται άπό τό περιεχόμενο τοϋ εγγράφου, ή μονή 

είχε περιπέσει σέ παρακμή, είχε χάσει τους τίτλους καί τά προνόμια της, 

διατηρούσε δμως ακόμη κτήσεις, αφιερώματα κινητά καί ακίνητα κλπ. 'Εν

διαφέρον παρουσιάζει ένα σημείωμα στό verso τοΰ εγγράφου : Σιγίλιον, 

κατάστιχον καί αναφορά τής ιεράς μονής Χρυσοκελλαρίας, επαρχίας τον άγίον 

Κορώνης, εν ώ και τώ [sic] κατάστιχον τής Παναγίας Γ ρ ι β ι τ ζ άν η ς 5 . 

1. Σ. Λ ά μ π ρ ο υ , 'Απογραφή τοϋ νομοΰ Μεθώνης επί Βενετών τοΰ 1669, ΔΙΕΕ 
2 (1885), σελ. 698-699. 

2. Κ. Ν τ ό κ ο υ, Ή εν Πελοπόννησο) εκκλησιαστική περιουσία κατά τήν περίοδον 
τής Β' 'Ενετοκρατίας — 'Ανέκδοτα έγγραφα εκ τών αρχείων Ένετίας, ΒΝ.Ι 21 (1971/6), 
σελ. 123, άρ. 108 (φ. 165). 

3. Ibidem. 
4. Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ, Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκο

κρατίας (1593-1798), εκδιδόμενα εκ παρισινών κωδίκων, Ελληνικά 3 (1930), άρ. 40. 
5. Ζ α κ υ θ η ν ο ϋ , οπ.π., σελ. 149. •—Ό Φ. Άποστολόπουλος πού μελέτησε διεξοδικά 

δλα τα κείμενα τών κωδίκων Paris. Suppl. gr. 704 - 708, εξετάζοντας τό ιστορικό αυτών 
τών εγγράφων (80 πρωτότυπα πατριαρχικά σιγίλλια καί 44 εκκλησιαστικά έγγραφα), 
επιβεβαίωσε παλαιότερες απόψεις δτι ή συλλογή αυτή καταρτίστηκε με τήν πρωτοβουλία 
τοϋ οίκουμενικοϋ πατριάρχη Γρηγορίου τοΰ Ε', ό όποιος φιλοδοξούσε να συγκεντρώσει άπο 
δλα τα πατριαρχικά καί σταυροπηγιακά μοναστήρια αναλυτικά στοιχεία για τις κτήσεις τους, 
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Σήμερα τό μοναστήρι είναι εντελώς λ.ησμονημένο. Σέ καταλόγους μονών, 

απογραφές πληθυσμών, εγκυκλοπαιδικά λεξικά κλπ. δέν αναγράφεται μονή 

Κριβιτζών ή Γριβιτσάνης, οΰτε καν ώς διαλυμένη1. 

Ό Σεβασμιώτατος Μεσσηνίας Κύριος Χρυσόστομος Θέμελης, γνωστός ερευ

νητής καί συγγραφέας, στον όποιο απευθύνθηκα, προσφέρθηκε μέ πολλή προ

θυμία νά μέ εξυπηρετήσει (καί τόν παρακαλώ νά δεχθεί καί άπό τή θέση τούτη 

τις θερμές μου ευχαριστίες), άλλα τό μοναστήρι δέν εντοπίστηκε. 

Στην υπάρχουσα γενική ή ειδική βιβλιογραφία, σέ τοπικές ιστορίες κλπ. 

δέν βρέθηκε τίποτα τό ιδιαίτερα διαφωτιστικό. 

"Αρχισα άπό τήν αναζήτηση τών τοπωνυμίων. Ό Vasmer 2 αναγράφει στην 

'ίδια περιοχή δύο τοπωνύμια Κριβίτσα καί Γριβιτσά, χωρίς νά προσδιορίζει 

ακριβώς τή θέση τους. Τά διαχωρίζει μάλιστα, αποδίδοντας τό καθένα σέ δια

φορετική ετυμολογική προέλευση (Kriva καί Gr'wa). Άλλα είναι γνωστό 

δτι στή γλώσσα μας τό σύμπλεγμα gri - μπορεί νά προφερθεί (καί πολύ περισ

σότερο νά γραφεί) καί ^ρί-καί κρι-3. 

Στην ειδική εργασία τοΰ καθηγ. Δ. Γεωργακά, γιά τά τοπωνύμια τής Μεσ

σηνίας, αναγράφονται δύο τοπωνύμια, Κριβίτσα καί Γριβιτσά, ο συγγραφέας 

δμως παραπέμπει στό 'ίδιο σημείο τοΰ αντίστοιχου χάρτη (άρ. 68), δπου σή

μερα τό χωριό Ευαγγελισμός4. 

Φυσικά, είναι ενδεχόμενο νά υπάρχουν καί δύο ομώνυμοι οικισμοί στην 'ίδια 

περιοχή, δπως υπάρχει επίσης καί μετατόπιση οικισμών κάποτε γιά διάφορες 

αιτίες, οπότε καί ό παλιός, ό εγκαταλελειμμένος, καί ό νέος, παρουσιάζονται 

μέ τό ΐδιο όνομα. 

Ξεκινώντας για μια ε π ι τ ό π ι α έ ρ ε υ ν α στή νοτιοδυτική Πελοπόν

νησο, μέ βάση τό άφιερωτήριο τοΰ επισκόπου Μεθώνης, άρχισα ν' αναζητώ 

τή μονή Κριβιτζών ή Γριβιτζάνης στην πόλη καί στά περίχωρα τής Μεθώνης. 

κλπ. Το σημείωμα στο verso τοϋ έγγραφου τοΰ 1744 σημαίνει δτι μαζί μέ το πατριαρχικό 
σιγίλλιο υπέρ τής μονής Κριβιτζών είχαν σταλεί καί άλλα έγγραφα σχετικά μέ τήν Παναγία 
τή Χρυσοκελλαρέα (κατάστιχο καί αναφορά αυτής της μονής) καί Ινα κατάστιχο τής μο
νής Γριβιτζάνης. Τά έγγραφα αυτά δυστυχώς δέν διασώθηκαν (πρβλ. P h . A p o s t o l o -
ρ ο u 1 ο S, 44 documents ecclésiastiques inédits du X VHP s., Ελληνικά 27, 1974, σελ. 
79-123 καί 304-353). 

1. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί, άπ' 8σο ξέρω, ή αναγραφή τοϋ Σ. Κ ο κ κ ί ν η (7α 
μοναστήρια τής 'Ελλάδος, Άθ . 1976), δπου σημειώνεται (σελ. 123) ανάμεσα στά διαλυμένα 
μοναστήρια τής Μητρόπολης Μεσσηνίας καί ή μονή Θεοτόκου ή Παναγίας Κριβιτσανής 
((κοντά στο χωριό Χωματερο Κορώνης», χωρίς άλλα σχόλια. 

2. M. V a s m e r , Die Slaven in Griechenland, Βερολίνο 1941, σελ. 162 (Γριβιτσά), 
σελ. 163 (Κριβίτσα). 

3. Πρβλ. Γλαρέντζα - Κλαρέντζα κλπ., άλλα καί Εύριπος - Γρίπος - Χρίπος. 
4. D. G e o r g a e a s — W. M c D o n a l d , Place names of Southwest Pelopon

nesus, Πελοποννησιακά 6 (1963-8), άρ. 1752 (Γριβιτσά), άρ. 3687 (Κριβίτσα). 
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"Οπου κι αν ρώτησα δμως, κανείς δέν ήξερε, οΰτε είχε ακούσει τέτοιο μονα

στήρι. 

Στή Μεθώνη μοΰ υπέδειξαν καί προχώρησα νοτιοανατολικότερα, στό χωριό 

Ευαγγελισμός, πού άλλοτε λεγόταν Γριβιτσά (ή) ή Γριβιτσά (τά). Πρόκειται 

δμως γιά χωριό σχετικά νέο. Ί Ι πιο παλιά εκκλησία του (Ευαγγελισμός) 

ανήκει μόλις στον περασμένο αιώνα. Μόνιμοι κάτοικοι του, πού έδειχναν καλά 

πληροφορημένοι, μέ βεβαίωσαν δτι δέν ήξεραν νά υπήρχε ποτέ μοναστήρι 

εκεί κοντά, οΰτε καν ερείπια παλιάς εκκλησίας ή κάτι άλλο σχετικό. Προχώ

ρησα ακόμη ανατολικότερα, προς τήν περιοχή τής Κορώνης. "Εχοντας υπόψη 

δτι στό πατριαρχικό σιγίλλιο τοΰ 1744, γιά τό όποιο έγινε λόγος παραπάνω 1, 

πρόσθετο σημείωμα στό verso τοΰ εγγράφου συναναφέρει τή μονή Γριβιτζά-

νης μαζί μέ τή μονή Χρυσοκελλαρέας, κατευθυνόμουν προς τό δεύτερο αυτό 

μοναστήρι, τό όποιο σώζεται καί λειτουργεί, μέ τήν ελπίδα δτι ά π ; κει θα 

έβρισκα κάποια νέα αφετηρία στις αναζητήσεις μου. Προχωρώντας, έφτασα 

στό χωριό Χαροκόπια, δπου κάποιες αόριστες πληροφορίες γιά παλιό μοναστή

ρι μ' έκαναν ν' αλλάξω πορεία καί αντί νά κατευθυνθώ προς τή Χρυσοκελλα-

ριά, νά προχωρήσω προς τό χωριό Χωματερό. Έ δ ώ , πράγματι, ήξεραν νά μοΰ 

δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες: Γριβιτσανή λένε τό μοναστήρι τους, πού 

σώζεται ακόμη ερειπωμένο, σέ μικρή απόσταση άπό τό χωριό τους. Τό 'έλεγαν 

δμως, καθώς μοΰ είπαν, καί στον "Λι-Θόδωρο. Τό όνομα «Παντάνασσα» δέν 

τό είχαν ακούσει. Τό μοναστήρι έχει διαλυθεί (πριν άπό πενήντα χρόνια βρέ

θηκε σκοτωμένος ό τελευταίος καλόγερος πού είχε απομείνει). Πηγαίνουν 

εκεί καί λειτουργούν μιά φορά τό χρόνο, στις 24 Σεπτεμβρίου, πού είναι τής 

Παναγίας τής Μυρτιδιώτισσας. 

Ό παπάς καί δυό-τρεΐς άλλοι μέ οδήγησαν άπό τό χωριό Χωματερό στό 

μοναστήρι. Εϊναι σέ μιά απόμερη ρεματιά, κρυμμένο μέσα στά δέντρα. 

Ό περίβολος καί τά κελλιά έχουν καταρρεύσει. Σώζεται στή μέση τό καθολικό 

τής μονής, μικρών σχετικά διαστάσεων. Δύο κυλινδρικοί θόλοι, ένας κατά 

μήκος κι ένας άλλος μικρότερος κατά πλάτος, έχουν στή διασταύρωση τους 

έναν υπερυψωμένο τροΰλλο μέ παράθυρα στή στεφάνη του. Στό εσωτερικό, 

κάτω άπό τόν τροΰλλο, προς τή δυτική πλευρά, δύο κίονες. Ό ένας, άπό άσπρη 

μονοκόμματη πέτρα (ύψους 2.50 μ. περίπου καί πάχους 0.25) μέ τετράπλευ

ρο κιονόκρανο (πλάκα πάχους 10 ή 15 εκατ. μέ κάποια γλυπτή διακόσμηση), 

διατηρείται, φαίνεται, άπό τήν αρχική κατασκευή τοΰ ναοΰ. Ό άλλος (αρι

στερά στον εισερχόμενο) είχε κάποτε καταστραφεί, καθώς φαίνεται, καί στή 

θέση του είναι τώρα Ινας στύλος χτιστός καί σοβατισμένος, πάχους 3 3 - 4 0 εκ. 

περίπου. Παράλληλα προς τήν κατά μήκος υπερυψωμένη κυλινδρική καμάρα, 

τά δύο πλάγια κλίτη (πλάτους 1.50 ή 2 μ.) στεγάζονται επίσης μέ κυλινδρική 

1. Βλ. παραπάνω, σελ. 38. 
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καμάρα. Στή βόρεια πλευρά έχει προσαρτηθεί —• σέ πολύ νεότερα χρόνια -

μικρό χαμηλό εκκλησάκι. Ό ναός έχει μία καί μόνη είσοδο, χαμηλή, στή δυ

τική πλευρά. 

Ή εξωτερική τοιχοποιία Οχι ιδιαίτερα φροντισμένη. Ή κόγχη τοΰ ιερού 

εϊχε εξωτερικά κάποια κεραμοπλαστική διακόσμηση. Πάνω άπό τό παραθυ

ράκι τοΰ ίεροΰ μιά τοξωτή γραμμή άπό κεραμίδια σχηματίζει οδοντωτό κό

σμημα. Παρόμοιος διάκοσμος υπήρχε, πιθανότατα, καί στά παράθυρα τοΰ 

τρούλλου, ίσως καί στους τοίχους τών κατά μήκος πλευρών. "Ολα δμως έχουν 

υποστεί επανειλημμένες επισκευές καί είναι, άπό πολύ παλιά, σκεπασμένα μέ 

σοβάδες καί άσβεστώματα. 'Εξωτερικά, φαίνεται δτι δλο τό κτίσμα ήταν εξ 

αρχής ταπεινό καί μάλλον φτωχικό. 

Τό εσωτερικό τοΰ ναοΰ είναι κατάγραφο. "Εχουν πέσει δμως τά κονιάματα 

σέ μεγάλη έκταση, μεγάλες επιφάνειες έχουν άσβεστωθεΐ κατά καιρούς, κι έ

τσι λίγες τοιχογραφίες διατηρούνται. Άλλα χρειάζονται καθαρισμό καί συν

τήρηση γιά νά φανοΰν. 'Εκτός άπό τις φθορές καί τά άλλα κατάλοιπα τής πο-

λυκαιρίας, δλα δείχνουν δτι πρόκειται, πιθανότατα, γιά τοιχογραφίες τών 

τελευταίων βυζαντινών χρόνων ή τών πρώτων μεταβυζαντινών. 

Πάνω άπό τό πορτάκι τής εισόδου Οά υπήρχε ίσως ύπέρθυρη κτιτορική 

επιγραφή. Στό σημείο δμως αυτό είχαν καταπέσει τά αρχικά κονιάματα καί 

έχουν προστεθεί, άπό παλιά, μεταγενέστερα σοβατίσματα. Μιά άλλη επιγρα

φή δμως τράβηξε τήν προσοχή μου: Στην κόγχη τής προθέσεως, άπό τή μιά 

κι άπό τήν άλλη μεριά ενός μικρού στενού παραθυριού, αν καί έχουν προστε

θεί πολλά νεότερα σοβατίσματα, έχουν απομείνει καί γράμματα μιας παλιάς 

επιγραφής, σύγχρονης ίσως μέ τήν αρχική τοιχογράφηση τοϋ ναοΰ. Ό ζω

γράφος έγραψε εδώ τά ονόματα τών κτιτόρων ή δωρητών, γιά νά τά μνημονεύει 

ό ιερέας στην πρόθεση. Διακρίνω τό Μνήσθητι Κύριε. . . (ή μνησθείη Κύριος ό 

Θεός. . .), πιο πέρα Ίωάννον, [Άθ]ανασίον. . ., άπό τήν άλλη πλευρά καί τής 

σνμβίας αντον, άπό κάτω καί τών τέκνων αντών. . . Τά γράμματα δέν είναι 

κεφαλαία, άλλα μέ μικρογράμματη γραφή, δπως θα έγραφε κι Ινας έμπειρος 

κίυδικογράφος, μέ τις συνηθισμένες συντμήσεις κλπ. Ή γραφή αυτή Οά μπο-

ρούσε ν ανήκει και στον II η ΙΔ αιώνα. 

Στό πενιχρό τέμπλο τοΰ ναοΰ τέσσερις εικόνες, δύο αριστερά καί δύο δεξιά 

τής ωραίας πύλης, δλες νεότατες. Δεξιά ό Χριστός καί ό Πρόδρομος. Αρι

στερά ή Θεοτόκος βρεφοκρατοΰσα καί δίπλα ή Παναγία ή Μυρτιδιώτισσα. 

Στή θέση αυτή (αριστερά τής Θεοτόκου) τοποθετούν, δπως είναι γνωστό, 

τήν εικόνα τοΰ αγίου εκείνου ή τής αγίας ή τής εορτής, στό όνομα τών οποίων 

είναι αφιερωμένος ό ναός. Σέ ειδικό προσκυνητάρι νεότατη εικόνα τών αγίων 

Θεοδώρων. Σέ άλλο προσκυνητάρι εικόνα τής Παναγίας τής Μυρτιδιώτισσας. 

στην οποία υποτίθεται 'ότι είναι αφιερωμένο τό μικρό παρεκκλήσι. Γι' αυτό 

άλλωστε καί εξακολουθούν νά πηγαίνουν καί νά λειτουργούν στό μοναστήρι 
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μιά φορά τό χρόνο, στις 24 Σεπτεμβρίου,πού είναι τής Παναγίας τής Μυρτι-

διώτισσας. Είναι δμως γνωστό, δτι ή διάδοση τής εικόνας καί τής εορτής τής 

Παναγίας της Μυρτ&διώτισσας τών Κυθήρων δέν είναι παλαιότερη άπό τόν 

I H ' αιώνα1. 'Επομένως, τό παλιό αυτό μοναστήρι (μονή τής Θεοτόκου), άπό 

τήν ίδρυση του ώς τό 1744 τουλάχιστον (σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη Νεοφύτου 

ζ') έξακολουθοΰσε νά τιμάται στό όνομα μιας Παναγίας μέ άλλη προσωνυ

μία καί νά πανηγυρίζει τήν ημέρα κάποιας άλλης θεομητορικής εορτής (Κοί-

μησις, Γενέσιον, ΕΊσόδια κλπ.). Ή επίκληση τής Παναγίας τής Παντανάσ-

σον στό δεύτερο άφιερωτήριο τοΰ 1327/8, υποδηλώνει ίσως δτι ή μονή αυτή 

τής Θεοτόκου τών Κριβιτζών λεγόταν, 'όπως, καί ή γνωστή τοΰ Μυστρά, Παν

τάνασσα. Σήμερα τή λένε απλώς ΙΤαναγία καί Γριβιτσανή. "Ισως τό μεταγε

νέστερα προσαρτημένο παρεκκλήσι ήταν αφιερωμένο στους αγίους Θεοδώρους, 

καί γι' αυτό έγινε αφορμή νά νομισθεί δτι καί τό μοναστήρι ήταν τών αγίων 

Θεοδώρων 2, ενώ είναι γνωστό δτι πανηγυρίζει στις 24 Σεπτεμβρίου. Ά π ό τό 

παρεκκλήσι ίσως προέρχεται ή νεότατη εικόνα τών αγίων Θεοδώρων πού βρί

σκεται σέ ξεχωριστό προσκυνητάρι. Τέλος, σύμφωνα μέ τή ζωντανή ακόμη 

παράδοση, Γριβιτσανή λεγόταν άλλοτε ολόκληρη ή γύρω περιοχή, πού περι

λαμβάνει τά χωριά Χωματερό, Λογγά, Βουνάρια κλπ. 

Ή ερειπωμένη σήμερα μονή Κριβιτζών ή Γριβιτζάνης, τό καθολικό της 

μέ τήν κάπως ιδιόμορφη αρχιτεκτονική του, και προπάντων οί παλιές τοιχο

γραφίες του, ίσως νά προσελκύσουν κάποτε τό ενδιαφέρον τών ειδικών καί νά 

προκύψουν έτσι περισσότερα στοιχεία καί γιά τήν ιστορία της. Δέν αποκλεί

εται επίσης νά έρθουν στό φώς καί άλλες μνείες τής μονής, αναφερόμενες στή 

μακραίωνη ιστορία της. "Οπως καί νά είναι, τά δύο άφιερωτήρια πού παρου

σιάσαμε εδώ, δείχνουν δτι τό μοναστήρι γνώρισε κάποια ακμή τόν ΙΓ ' καί τόν 

ΙΔ' αι., καί δτι πιθανότατα είχε ιδρυθεί πριν άπό τό 1205. 

1. Βλ. Α. C h a ρ ρ e t, La Vierge Myrtidiotissa à Cerigo et son office, EO 
15 (1912), σελ. 138-145. 

2. Ό Longnon καί ό Topping, στην προσπάθεια τους νά ταυτίσουν τήν Kosmina τών 
εγγράφων τους, πού, κατά μία πληροφορία, βρισκόταν κοντά στά Βουνάρια, κατ' άλλη κοντά 
στο Πεταλίδι, οπωσδήποτε δμως κοντά στά σύνορα πού χώριζαν τις βενετικές κτήσεις τής 
Μεθώνης καί Κορώνης άπο τήν υπόλοιπη Μεσσηνία, επισκέφθηκαν τόν "Αγιο-Θεόδωρο 
[sie], δπως τον άποκαλοΰν, γνωστό άπο τους κατοίκους τής περιοχής ώς Μονή τής Κρι-
βιτσανής (Regime des terres, App. II, σελ. 251 - 252). Δέχονται δτι πρόκειται γιά παλιά 
βυζαντινή μονή, άλλα, αγνοώντας δλο το ιστορικό της (καί κυρίως δτι ως το 1744 τουλάχι
στον ονομαζόταν μονή Θεοτόκου τής Γριβιτζάνης ), υποθέτουν δτι το μνημείο μπορεί νά 
ταυτιστεί μέ κάποιον "Αγιο Θεόδωρο πού το 1357 άνηκε στο φέουδο τής Kosmina (εγγρ. 
VII, σελ. 139, στ. 12). 
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Λίγα λόγια γιά τά ι σ τ ο ρ ι κ ά π λ α ί σ ι α μέσα στά όποια εντάσσονται 

τά έγγραφα μας. "Οπως είναι γνωστό, τήν περιοχή τής νοτιοδυτικής Πελο

ποννήσου τήν παίρνουν στά χέρια τους τό 1204 - 1205 οί Φράγκοι, ό Guillaume 

de Ghamplitte καί ό Geoffroi de Villehardouin καί οί σύντροφοι τους στην 

επιχείρησηΧ. 

Άλλα άπό τό 1207 ή περιοχή Μεθώνης καί Κορώνης περιέρχεται στους Βε

νετούς. Ή νέα αυτή κατάσταση επισημοποιείται τό 1209 μέ τή συνθήκη τής 

Sapienza ανάμεσα στους Βενετούς καί τόν Βιλλεαρδουίνο2. Ό τελευταίος 

αποσύρεται βορειότερα, προς τήν Αχαία. Διατηρεί ακόμη δμως, αυτός ή οί 

σύντροφοι του, κτήσεις στή νοτιοδυτική Πελοπόννησο 3 . Τό γεγονός αυτό ί'σως 

έχει κάποια σημασία γιά τήν ερμηνεία ορισμένων προβλημάτων πού θέτουν 

τά έγγραφα μας4. 

Είναι γενικά παραδεκτό πώς άπό τό 1205, οπότε έχει ήδη διαλυθεί ή κεν

τρική κρατική εξουσία τοΰ Βυζαντίου μέ τήν κατάληψη τής Κωνσταντινούπολης 

άπό τους Φράγκους, τά κτήματα τής Πελοποννήσου πού άνηκαν στον αυτο

κράτορα ή στό βυζαντινό δημόσιο, οί λεγόμενες βασιλικές επισκέψεις ή κον-

ρατωρεϊες κλπ., καθώς καί μεγάλες εκτάσεις πού άνηκαν σέ εκκλησιαστικά 

ιδρύματα τής βασιλεύουσας, μοιράστηκαν ανάμεσα στους κατακτητές 5. 

Ή κτηματική περιουσία τής 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας, πού τό Χρονικον τοϋ 

Μορέως τήν ανεβάζει, ίσως μέ κάποια τάση υπερβολής, στό ενα τρίτο τών 

γαιών τής Πελοποννήσου0, πέρασε κι αυτή στά χέρια τών καθολικών επισκό

πων καί κληρικών, άπό τή στιγμή πού οι ορθόδοξοι επίσκοποι ή ανώτεροι 

1. Βλ. το θεμελιώδες Ιργο τοϋ Α. B o n , La Morée franque, Παρίσι 1969, κυρίως 
σελ. 51 κέ. (παρακάτω ώς Morée).— Γιά τους κατακτητές βλ. J. L o n g n o n , Les 
compagnons de Villehardouin, Γενεύη 1978. 

2. S. B o r s a r i , Studi sulle colonie veneziane in Romania nel XIfi secolo, Νεά
πολη 1966, σελ. 28 κέ. — F. T h i r i e t, La Romanie vénitienne au Moyen âge. . ., 
Παρίσι 1959, σελ. 86 - 87. Τά όρια τών εδαφών πού θα κατείχαν οί Βενετοί καθορίζονται μέ 
ακρίβεια ( T a f e l - T h o m a s , Urkunden, τόμ. Β', σελ. 97, 98, 99 ). 'Τποστηρίχτηκε δτι 
πρόκειται γιά δύο ξεχωριστές «νησίδες» (enclaves) καί δχι γιά συνεχές Ιδαφος (Bon, 
Morée, σελ. 442 - 443 καί J a C 0 b y, Assises, σελ. 223). 

3. J a C ο b J, Archontes grecs, σελ. 438 - 439 καί σημ. 93. 
4. Βλ. παρακάτω, σελ. 45 κέ. — Πρβλ. καί P. T o p p i n g , A Frankish Estale near 

the bay of Navarino, Var. Repr. Λονδίνο 1977, άρ. VI (ΙΔ' αϊ.). 
5. Δέν εξετάζεται εδώ το μεγάλο πρόβλημα πού θέτει ή ερμηνεία τοϋ Χρονικού τοϋ 

Μορέως γιά τήν ύπαρξη ή μή βυζαντινών προνοιών στην Πελοπόννησο καί σέ ποιους άνηκαν 
τά κτήματα αυτά μετά τήν κατάκτηση. Πρβλ. παραπάνω, σελ. 17, σημ. 1. 

6. Χρονικον τοϋ Μορέως, εκδ. Π. Καλονάρου, Άθ. 1940, στ. 2632 - 2633. 
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κληρικοί αρνήθηκαν νά υποταχτούν στον Π ά π α 1 . 'Ωστόσο, τά περισσότερα 

τοπικά μοναστήρια τής Πελοποννήσου παρέμειναν ελληνικά, δηλαδή ορθόδοξα2. 

Ξέρουμε, έξ άλλου, πώς ορθόδοξοι επίσκοποι εξακολούθησαν νά υπάρχουν 

σέ πολλές λατινοκρατούμενες περιοχές, έστω κι αν οί μαρτυρίες γι' αυτούς 

καί γιά τις δραστηριότητες τους είναι μάλλον σπάνιες καί σποραδικές. Στην 

Κρήτη υπήρχαν μόνο πρωτοπαπάδες, γι' αυτό καί οί υποψήφιοι ιερείς ανέβαιναν 

άπό τήν Κρήτη στην Πελοπόννησο νά βρουν αρχιερέα νά τους χειροτονήσει. 

Γενικότερα, ή κατάκτηση πού άρχισε τό 1205, γιά νά ολοκληρωθεί τό 

1248 μέ τήν πτώση τής Μονεμβασίας — δώδεκα χρόνια πριν άπό τήν ανακατά

ληψη τής Πόλης άπό τους Βυζαντινούς — δεν είχε ιδιαίτερα βίαιο χαρακτήρα. 

Γιά νά μπορέσουν νά εδραιωθούν στά εδάφη πού είχαν καταλάβει καί νά προ

χωρήσουν παραπέρα, οί νέοι κυρίαρχοι συμβιβάστηκαν κυρίως μέ τους μεγάλους 

άρχοντες τής Πελοποννήσου, στους όποιους παραχώρησαν, εκτός άπό εισοδή

ματα ή κτήσεις, καί ειδικά προνόμια3. "Ισως δέν είναι υπερβολή αυτό πού παρα

δίδει τό Χρονικόν τον Μορέως για τήν κατάκτηση τής "Ηλιδας καί τής Αρκαδίας: 

δτι δλα τά άρχοντόπονλα, οπού εϊχασιν πρόνοιες 

νά εχονσιν δ κατά εις, προς τήν ονσίαν οπού εϊχεν 

τήν άνθρωπέαν και τήν στρατείαν, τόσον νά τοϋ ενεμείνη 

και τ ' άλλο το περσότερον να μερίσονν οι Φράγκοι 

και οί χωριάτες τών χωριΰίν να στέκονν ωσάν τονς ηνραν*. 

Τό ίδιο ίσως ισχύει καί γιά τις φορολογικές απαλλαγές πού δόθηκαν αργότερα 

στή Μονεμβασία5, στους Μηλιγγούς τού Ταΰγετου6 κ.ά. 

Μιλώντας γιά τά ιστορικά πλαίσια, μέσα στά όπο'ία εντάσσονται τά έγγραφα 

μας, πρέπει να θυμηθούμε, έστω καί πολύ σύντομα, τί γινόταν τά χρόνια αυτά 

στό Μυστρά. Ή κτιτορική επιγραφή τής Μητρόπολης τοΰ Μυστρά, δηλαδή 

τοΰ αγίου Δημητρίου, φέρει τή χρονολογία 1291 /2 7 . Ό π ω ς πιστεύεται, πρό

κειται πιθανότατα γιά τόν παλιότερο ναό τοΰ Μυστρά8. Επομένως, τήν εποχή 

1. J a e ο b y, Archontes grecs, σελ. 427. 

2. Ib idem. —Τουλάχιστον ώς το 1479 υπάρχουν μαρτυρίες δτι ο'. Έλληνες είχαν το δι

καίωμα νά χρησιμοποιούν το jus patronatus στις εκκλησίες καί στις κτήσεις τους. Πρβλ. 

.1 a c ο b y, Zovaticum, σελ. 180. 

3. J a c Ο b y, Archontes grecs, σελ. 446 κέ. 

4. Χρονικόν τον Μορέως, στ. 164Ί - 1648. 

5. Χρονικόν τοΰ Μορέως, στ. 1636 - 1643. 

6. Χρονικόν τον Μορέως, στ. 3014 - 3031. 

7. Μ. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Ή χρονολογία της κτιτορικής επιγραφής τοϋ άγιου Δημητρίου 

τοϋ Μυστρά, ΔΧΑΕ 1 (1959), σελ. 72 - 79. 

8. Γ). Z a k y t h i n o s , Le despolat grec de Morée, τόμ. Β', ΆΘ. 1953 [ —Var. 

Hepr. Αονδίνο 1975, édition revue et augmentée par C h r y s s a M a l t e z o u , 

σελ. 399. — Παρακάτω ώς Despotat]. 
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πού στή Μεσσηνία ή μονή Θεοτόκου τών Κριβιτζών (πού ασφαλώς είχε ιδρυθεί 

πριν άπό τό 1205) αποκτά νέες κτήσεις, έστω καί άσήμχντες (1290/1), τότε 

μόλις άρχιζε νά αναδεικνύεται ώς πολιτιστικό κέντρο καί ό Μυστράς1. 

Ά ν οί δύο πρώτοι μάρτυρες πού υπογράψουν τό άφιερωτήριο τοΰ 1290/1 

είναι πράγματι βυζαντινοί αξιωματούχοι — ένας κουνδουριάριος καί ένας κον

ράτωρ — θά πρέπει νά εξεταστεί, άν, μέ τή νέα κατάσταση τής ξένης κυριαρ

χίας στό Μοριά, ήταν δυνατό βυζαντινοί αξιωματούχοι νά βρίσκονται, έστω 

καί περαστικοί, στή Μεσσηνία, τό 1290/1. 

Μιά πρώτη σοβαρή μαρτυρία γιά τήν κατάσταση πού επικρατούσε τά χρό

νια εκείνα στην Πελοπόννησο καί ειδικότερα στή Μεσσηνία, μας τήν παρέχει 

ή γαλλική παραλλαγή του Χρονικού τον Μορέως. Σύμφωνα μέ τό χωρίο αυτό, 

υπήρχαν στή Μεσσηνία (πριν άπό τό 1297) casaux qui souloit rendre treuage 

aux Grex de Misitra et de Gardiehy 2 , δηλ. χωριά πού είχαν τή συνήθεια3 

(τήν παράδοση; ) νά καταβάλλουν κάποιους «φεουδαρχικούς» φόρους ( t reuage 4 ) 

στους "Ελληνες τοΰ Μυστρά καί τοΰ Γαρδικιοΰ. Αυτό σήμαινε δτι θεωρούσαν 

«κυρίους» τους "Ελληνες. Δέν είμαστε σέ θέση νά καθορίσουμε άπό πότε κρα

τούσε αυτή ή «συνήθεια», πού φανερώνει αναγνώριση τής βυζαντινής επικυριαρ

χίας σ' αυτά τά χωριά τής Μεσσηνίας. 

Γιά νά τεθεί τέρμα σ' αυτή τήν κατάσταση, ή οποία φαίνεται ότι ανησυχούσε 

τους Φράγκους, καί γιά νά ισχυροποιηθεί τό φραγκικό στοιχείο στην περιοχή, 

τό 1297 ή πριγκιπέσσα Ί ζ α μ π ώ de Villehardouin διέταξε νά χτιστεί τό 

κάστρο τοΰ Chastelneuf στην κοιλάδα τού Παμίσου, στά βόρεια τής Μεσ

σηνίας. 

Τό Χρονικόν τον Μορέως μας πληροφορεί καί πάλι, ότι, όταν χτίστηκε τό 

Chastelneuf, lequel ehastel enelost tous les casaux de la en aval vers 

l'Arcadie et le port de Junch (στό οποίο κάστρο περιήλθαν όλα τά χωριά 

πού ακολουθούν τή ροή τοΰ Παμίσου, άπό τήν περιοχή τής Κυπαρισσίας ώς 

τόν κόλπο τοΰ Ναβαρίνου — περιοχή πού συνέπιπτε εν μέρει τουλάχιστον προς 

τό παλιό οριον Μεθώνης και Πατρών τής Partitio Romaniae, καί περιελάμ

βανε ίσως καί κτήσεις πού είχαν κρατήσει οί Φράγκοι μέσα στό βενετικό έδα

φος τής Μεθώνης, si fu ordené par general conseil des barons et des gentilz 
hommes et fievés qui tenoient leurs terres en la Chastellanie, ycelles qui 

1. Γιά τήν πολιτική ιστορία τοϋ Μυστρά άπό τό 1262 κέ. βλ. Z a k y t h i n o s , 
Despotat, Α' σελ. 16 κέ. 

2. Πρβλ. D. J a c ο b y, Un régime de coseigneurie gréco-franque en Morée — Les 
«casaux deparçon», Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, École fr. de Rome 75(1963), 
σελ. 115-116 [ =Var. Repr., άρ. Vili.— Παρακάτω ώς Coseigneurie]. 

3. Δέν ξέρω μήπως κάτω άπο το ρήμα solere κρύβεται ό βυζαντινός ορός συνήθεια. 
4. Ό δρος treuage σημαίνει συνήθως «droit seigneurial sur les marchandises et le 

gibier». Ό Jacoby το μεταφράζει: droits, redevances. 



Ί6 •ΈΡΑΣ Λ. ΒΡΛΝΟΪΣΗ 

paioient le treuage que li Grex prenoient, se deust donner et paier au 

Chastelneuf jusques a VU. a n s 1 . 

Μέ άλλα λόγια, γενικό συμβούλιο τών ευγενών πού κατείχαν φέουδα στην 

περιοχή αυτή [τής Μεσσηνίας;] διέταξε νά καταβάλουν έπί εφτά χρόνια αυτά 

τά χωριά στό κάστρο τοΰ Chastelneuf όσα πλήρωναν ώς τότε στους Βυζαν

τινούς. Δέν ξέρουμε τί έγινε μετά τό 1304. 

Καί μόνο αυτή ή περικοπή μας επιτρέπει νά υποθέσουμε ότι στά 1290/1 

ήταν δυνατόν δυό βυζαντινοί αξιωματούχοι νά επισκεφθούν στην έδρα του τόν 

ορθόδοξο επίσκοπο Μεθώνης. 

Άλλα, καί άν ακόμη αποδεικνυόταν δτι ό Βασίλειος ό κουράτωρ καί ό Βα

σίλειος ό κουνδουριάριος δέν ήταν αξιωματούχοι, άλλα απλοί Βυζαντινοί, πάλι 

παραμένει το γεγονός ότι πριν άπό τό 1290 καί, κυρίως αργότερα, δπως Οά 

δοΰμε, άπό τό 1295 ώς τό 1325, είχε επιβληθεί σχεδόν στην Πελοπόννησο 

ολόκληρη ή επίσημη βυζαντινή παρουσία. 

Καί πάλι τό γαλλικό Χρονικόν τοΰ Μορέως μάς πληροφορεί δτι γύρω στά 

1295 ό πρίγκιπας τοΰ Μορέως καί ό βυζαντινός αυτοκράτωρ άσκοΰσαν ά π ό 

κ ο ι ν ο ύ τήν εξουσία τους σέ ορισμένες τουλάχιστον περιοχές: . . . puis 

que le pays estoit c o m m u n entre l 'Empereor et le Prince. . . 2 . 

Ό Jacoby ερμηνεύοντας αυτό τό χωρίο, πιστεύει δτι πρόκειται γιά συγκε

κριμένη περιοχή τής Κορίνθου, δπου υπήρχαν κοινές αδιαίρετες κτήσεις καί 

δπου ίσχυε condominium (συγκυριαρχία) Βυζαντινών καί Φράγκων (1295 -

1320), Βυζαντινών αξιωματούχων πού κατέβαλλαν μέρος άπό τά εισοδήματα 

τους στό δημόσιο ταμείο 3 . 

Τό πρόβλημα είναι άπό πότε είχε αρχίσει αυτή ή συγκυριαρχία Φράγκων καί 

Βυζαντινών καί άν επεκτεινόταν ή βυζαντινή εξουσία καί πέρα άπό τήν συγκυ

ριαρχία σέ κοινές κτήσεις. 

"Εχω τή γνώμη, τήν όποια εκφράζω μέ κάποια επιφύλαξη, δτι σέ κάποια 

στιγμή, μετά τό 1261, ό Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος, είτε σέ κάποια εκστρατεία 

του στην Πελοπόννησο, είτε υστέρα άπό κάποια συμφωνία μέ τόν Βιλλεαρ-

δουίνο, παίρνει πίσω αρκετές παλιές κτήσεις στην Πελοπόννησο, ίσως κάποιες 

άπό τις μνημονευόμενες στην Partit io Romaniae βασιλικές επισκέψεις — ή 

άλλα εδάφη. Οί σχετικές πηγές δέν επεκτείνονται σέ λεπτομέρειες. 

Βέβαια ό ίδιος ό Μιχαήλ ό Η', στην «αυτοβιογραφία» του, γράφει: Πελοπόν-

νησον πάααν κατέδραμον, τήν μεν ληιζόμενος, τήν δε νποχείριον ποιούμενος4. 

Κι άπό άλλες πηγές μαθαίνουμε πώς οί Βυζαντινοί, δσο ζοΰσε ακόμη ό Βιλ-

1. J a c ο b y, Coseigneurie, σελ. 115 -116. — Bo n, Morée, σελ. 440. — L o n g n o n -
T o p p i n g , δπ.π., σελ. 242. 

2. J a C 0 b y, δπ.π., σελ. 112. 
'.i. Ibidem, καί σελ. 117 κέ. 
4. Byzantion 29/30 (1959/60), σελ. 455. 
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λεαρδουίνος, άλλα κυρίως μετά τό θάνατο του (1278), κάνουν συνεχείς προσ

πάθειες νά καταλάβουν εδάφη τοΰ πριγκιπάτου τής Α χ α ΐ α ς 1 . 

"Οπως κι άν έχει τό πράγμα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις οτι, είτε μέ πολε

μικές επιχειρήσεις, είτε μέ άλλους χειρισμούς, γύρω στά 1290 - 1320 είχαν 

περιέλθει υπό τήν βυζαντινή εξουσία σημαντικές εκτάσεις τής Πελοποννήσου. 

Κάτω άπ' αυτό τό πρίσμα, ορισμένες έμμεσες μαρτυρίες, κάπως αόριστες 

βέβαια, μποροΰν νά ληφθούν υπόψη: Αναφέρω, ενδεικτικά, τή μνεία έξειλημμέ-

νον [βυζαντινού] δημοσιακοϋ τόπον (άγνωστο πού ακριβώς), τόν οποίο βρήκε, 

δταν έφτασε στην Πελοπόννησο τό 1289, ό Florent de H a i n a u t 2 . Θά πρέπει 

νά επανεξεταστούν τέτοιες μαρτυρίες. "Ισως δέν αποτελούν απλή ανάμνηση 

τοΰ παρελθόντος μέσα στό ελληνικό κείμενο τοΰ Χρονικού τον Μορέως, άλλα 

απήχηση μιας νέας κατάστασης πού διαμορφώθηκε μετά τό 1261. 

Τέλος, τά χρυσόβουλλα τής μονής τοΰ Βροντοχίου3, οπού απέραντα εδάφη 

μνημονεύονται ώς κτήσεις βυζαντινές, — έκτεινόμενα σέ μεγάλες περιοχές τής 

νότιας καί τής κεντρικής Πελοποννήσου κυρίως (στην Άνδροΰσα, στά Σκορτά 

μέ τήν Καρύταινα, στην "Ακοβα, στό Πολύφεγγος, σέ μεγάλο μέρος τοΰ Βλι-

ζυρίου, στον άγιο Γεώργιο καί στό Beaufort, στό Άστρος κ.ά. ) — ίσως δέν 

απηχούν μόνο ευσεβείς πόθους τών Βυζαντινών. Είναι πιθανό νά ανταποκρί

νονται σέ μιά νέα πραγματικότητα πού δημιουργήθηκε μετά τό 1290, έστω κι 

άν δέν κράτησε πάρα πολύ. Ά ς μή ξεχνάμε τά αναρίθμητα, γνωστά ή άγνωστα 

μικρά μοναστήρια τής ορθόδοξης 'Εκκλησίας, σπαρμένα σ' ολόκληρη τήν Πε

λοπόννησο καί λησμονημένα άπό αιώνες. 

"Ολα αυτά συνθέτουν, όπως είπα καί στην αρχή, μιαν ανολοκλήρωτη ακόμη 

εικόνα ενός βυζαντινού κόσμου πού ανασυγκροτείται μέσα στή φραγκοκρατού-

μενη ή βενετοκρατούμενη Πελοπόννησο: νησίδες πού μαρτυρούν μιά σταδιακή 

διείσδυση τών Βυζαντινών καί συνύπαρξη τους μέ τόν κατακτητή, συνύπαρξη 

πού σέ ορισμένες περιπτώσεις πάει σιγά-σιγά νά γίνει συγκυριαρχία. 

Έ Ρ Α ΒΡΑΝΟΓΣΗ 

l . B o n , Morée, σελ. 133 κέ. 
2. Z a k y t h i n o s , Despotat, σελ. 230. 

3. G. M i l l e t , Inscriptions byzantines de Mistra, BCII 23 (1899), σελ. 100 κέ. 
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