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Η ΚΤΗΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΙΤΖΙΑΝΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

Τέσσερα χιλιόμετρα περίπου ΝΑ τής Επανομής, στή θέση Κριτζιανά, 
βρίσκεται, έρειπωμένο σήμερα, ενα μετόχι, πού ανήκει στο μοναστήρι τής 
'Αγίας Αναστασίας τής Χαλκιδικής.

Τό μετόχι επισκέφθηκε στα τέλη του περασμένου αιώνα ό γνωστός φι
λόλογος Πέτρος Παπαγεωργίου, ό όποιος δημοσίευσε μαζίμέ άλλες δύο επι
γραφές — πού βρίσκονται στο ίδιο τό μοναστήρι — καί τήν κτητορική επι
γραφή1 των Κριτζιανών, πού θά μάς άπασχολήση παρακάτω.

Τό κτηριακό συγκρότημα τού μετοχιού δέν σώζεται στήν πλήρη του

1. Π. Ν. Παπαγεωργίου, Εκδρομή εις τήν βασιλικήν καί πατριαρχικήν μονήν 
τής 'Αγίας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας τής έν τή Χαλκιδική ΒΖ, τ. 7 (1898), σ. 80 
κ.έ. Ή πρόχειρη δημοσίευση τού Παπαγεωργίου δέν συνοδεύεται άπό φωτογραφία. (Σχε
τικά μέ τίς άλλες δύο επιγραφές τού μοναστηριού βλ. τή νεώτερη δημοσίευση τού κα- 
θηγητοϋ κ. Λ. Πολίτη, ’Επιγραφές 'Αγίας ’Αναστασίας, «Ελληνικά», τ. 12(1952-1953), 
σ. 379-383).

Ή θέση τού μετοχιού όνομάζεται άπό τον Παπαγεωργίου όχι Κριτζιανά, όπως θά 
έπρεπε, άλλα Καρτζιανά. Άπ’ όσο ξέρω, ό τύπος Καρτζιανά δέν άναφέρεται πουθενά άλ- 
λοΰ. ’Αντίθετα τό Κριτζιανά, συναντούμε ήδη από τό 1321 σε έγγραφα τής μονής Χελανδα- 
ρίου. Βλ. L. Petit -B. Korablev, Actes de l’Athos V, Actes de Chilandar, «Βυζαντινά 
Χρονικά», τ. 17(1911), Παράρτημα I, σ. 60,18-61,15-70,18-71,21-81, 5,9-86,12,13-95,7- 
138,31. Σέ χειρόγραφο τού έτους 1732 τής μονής τής Άγ. ’Αναστασίας, δημοσιευμένο άπ’ 
τόν ίδιο τον Π. Παπαγεωργίου, ε.ά. σ. 70, τό μετόχι μνημονεύεται πάλι ώς Κριτζηανά(ήά).

Ό A. Struck, Makedonische Fahrten I, Chalkidike, Wien - Leipzig 1907, σ. 35, 
χαρακτηρίζει τήν τοποθεσία ώς Κριτόάνα καί νομίζει ότι αύτό είναι ή τουρκική άπό- 
δοση τού όνόματος Χριστιάνα. Ή έρμηνεία τού Struck, κατά τή γνώμη μου, δέν μπορεί 
να σταθή, έφόσον δέ συμφωνεί μέ τίς πηγές. Τό πιθανότερο ίσως πού θά μπορούσε νά σκε- 
φθή κανείς είναι δτι τό Κριτόανά — καί οχι τό παροξύτονο Κριτόάνα — προέρχεται άπό 
τήν προφορική παράδοση καί προέκυψε άπ’ τό Κριτζιανά. Άλλωστε καί σήμερα οί έντό- 
πιοι όνομάζουν τό μετόχι Κριτσιανά, μέ κάπως παχυπρόφερτο τό τσ.

Ή άποψη τού J. Z a i m ο ν, Ή έγκατάσταση των Βουλγάρων Σλάβων στή Βαλκανική 
Χερσόνησο. Έρευνα τών όνομάτων των κατοίκων στή βουλγαρική τοπωνυμία, Σόφια 
1967, σ. 142 κ.έ. (βουλγαρικά), όπου καί ή παλαιότερη βιβλιογραφία, ότι τό Κριτζιανά 
παράγεται άπ’ τό σλαβικό * Kr àcati e) τοπωνύμιο * Krâc)· προσηγορικό * krâc (= ξεριζω
μένο δάσος) δέν είναι πειστική, γιατί στο δυτικό τμήμα τής Χαλκιδικής δέν έγινε καμιά 
έγκατάσταση Σλάβων, όπως παραδέχθηκε άκόμα καί J. Ph. Fallmerayer, Schriften 
und Tagebücher II, München-Leipzig 1913, σ. 151.
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μορφή. Ωστόσο υπάρχουν άρκετά στοιχεία πού βοηθούν στην αποκατά
στασή του1. Σήμερα έχουν άπομείνει μόνο δύο ακραίοι οχυρωματικοί πύργοι, 
έλάχιστο τμήμα τού περιβόλου, μια νεώτερη κατοικία καί οί δύο πρώτοι 
όροφοι τού κεντρικού πύργου (Είκ. 1). Στα κτήρια τού μετοχιού έχουν χρη- 
σιμοποιηθή πολλά άρχαΐα μάρμαρα: κομμάτια άπό άρράβδωτους κίονες, κα-

Είκ. 1. Νότια άποψη τον μετοχιού όπως σώζεται σήμερα

τώφλια, έπιτύμβιοι βωμοί καί στήλες ρωμαϊκών χρόνων2, παλαιοχριστια
νικά θωράκια, πεσσίσκοι τέμπλου, ενα άμφικιόνιο καί διάφορα άλλα αρχι
τεκτονικά μέλη. "Ολο αυτό τό υλικό προέρχεται πιθανότατα άπό κάποια 
άρχαία γειτονική πόλη3.

1. Τό θέμα αύτό θά άποτελέση άντικείμενο προσεχούς μελέτης μου.
2. Τό κάτω τμήμα μιας άνάγλυφης στήλης μέ παράσταση νεκροδείπνου, καθώς καί 

ενα μικρό κομμάτι ένεπίγραφης πλάκας έχουν μεταφερθή στο ’Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης (άρ. εύρ. 10132 καί 10133). Βλ. Φ. Μ. Πέτσα, Χρονικά ’Αρχαιολογικά, 
«Μακεδονικά», τ. 9 (1969), σ. 169, άρ. 72.

3. Τά έντειχισμένα μάρμαρα τοϋ μετοχιού είχε παρατηρήσει καί ό Παπαγεωργίου, 
έ.ά., σ. 80, καί διετύπωσε τήν άποψη δτι πρέπει νά μεταφέρθηκαν άπό κάποια κοντινή πόλη. 
Ώς ένδειξη γι’ αυτό χρησιμοποιεί ενα φιρμάνι τοϋ σουλτάνου Μαχμούτ, τό όποιο άνα- 
φέρει ύπαρξη άρχαίου νεκροταφείου σ’ αυτήν τήν περιοχή. Ποιόν Μαχμούτ έννοεΐ ό Πα
παγεωργίου καί ποϋ έχει δει τό φιρμάνι, δέν δηλώνεται. Είναι όμως γνωστό ότι γύρω καί 
μέσα στο χωριό Μεσημέρι, άνατολικά τοϋ μετοχιού, έχουν άποκαλυφθή διάφοροι τάφοι 
καί έχουν περισυλλεγή μερικά τυχαία εύρήματα. Βλ. X. I. Μ α κ α ρ ό ν α, Χρονικά ’Αρ
χαιολογικά, «Μακεδονικά», τ. 2 (1941-1952), σ. 621, καθώς καί BCH, τ. 76 (1952), Chro
nique 1951, σ. 228. ’Ακόμη βλ. Φ. Μ. Πέτσα, έ.ά., άρ. 73.

’Επίσης πρός νότον τοϋ μετοχιοϋ έχω έπισημάνει μιά έκτεταμένη συστάδα τάφων 
κατά μήκος τής άκτής τοϋ Θερμαϊκοϋ, στις θέσεις Ντονράκη καί Πυργοΰδια. Βλ. άγγλικό 
έπιτελικό χάρτη 1:100.000, ό όποιος έχει συνταχθή μέ βάση τον άντίστοιχο έλληνικό τοϋ 
1935.



Ή κτητορική έπιγραφή του μετοχιού είναι έντειχισμένη πάνω άπ’ τό 
υπέρθυρο τής νότιας εισόδου του κεντρικού πύργου, κάτω άπό ένα άνακου- 
φιστικό καί συγχρόνως διακοσμητικό τόξο μέ πλίνθους (Είκ. 2). Είναι μιά 
ορθογώνια πλάκα (0,77 x 0,50μ.) άπό άσπρο χοντρόκοκκο μάρμαρο (Είκ. 3). 
Τα γράμματα (υψ. 0,04μ.), τά συμπιλήματα καί τά διακοσμητικά σχέδια είναι
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Είκ. 2. Ή νότια είσοδος τοϋ κεντρικού 
πύργον με την έντειχισμένη επιγραφή

όλα άνάγλυφα. Ή πλάκα χωρίζεται οριζόντια σέ δυο τμήματα. Τό έπάνω, 
ίσο περίπου προς τό ένα τρίτο τοϋ συνολικοΰ ϋψους, περικλείει μονογράμ
ματα καί κοσμήματα καί έξέχει άπ’ τό κάτω, πού περιέχει τήν έπιγραφή. 
Ή άνάγνωσή της εκ πρώτης όψεως παρουσιάζει δυσκολίες, γιατί, όπως 
παρατήρησε ό Παπαγεωργίου1, τά γράμματα είναι «ποικιλώτατα συμπε- 
πλεγμένα».

Τό κέντρο τοϋ έπάνω τμήματος τοϋ λίθου κατέχει σταυρός, πού στηρί
ζεται σ’ ενα μικρό κύκλο μέ έγγεγραμμένο έξάφυλλο ρόδακα. Οί κεραίες 
τοϋ σταυροΰ απολήγουν σέ τρίφυλλα καί περιέχουν μέσα στις τέσσερεις 
ορθές γωνίες τους τή γνωστή συντομογραφία ,Ι(ησον)ς Χ(ριστό)ς Νικά. 
Τό χώρο κάτω άπ’τό ρόδακα καταλαμβάνει ενα γεωμετρικό σύμπλεγμα άπό 
τέσσερεις τεμνόμενους κύκλους, πού κόβονται πάλι άπό ένα ρόμβο, μέσα

1. Έ.ά., σ. 80.

ίο
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ΕΙκ. 3. Ή κτητορική επιγραφή
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στον όποιο έγγράφεται ορθογώνιο. Στήν επάνω δεξιά γωνία διαβάζομε ήγου- 
μενεύοντος καί μέσα σε δύο κύκλους, πού πλαισιώνουν τα διακοσμητικά 
σχέδια καί το σταυρό, αναγνωρίζομε τά συμπιλήματα Άγ(ί)ας Άν(a)στα- 
σίας αριστερά, καί Θεωνά Ιερομονάχ(ον) δεξιά. Δηλαδή «ήγουμενεύοντος 
'Αγίας ’Αναστασίας Θεωνά ίερομονάχου». Κάτω άπ’ τούς κύκλους μέ τά 
συμπιλήματα, σέ όριζόντια ταινία άναγράφεται: Σωφρονίου1 οίκονομεύοντος.

Ή κύρια έπιγραφή είναι γραμμένη σέ κοίλο ορθογώνιο καί άποτελεΐ- 
ται άπό τούς άκόλουθους έφτά στίχους, πού τούς θέτω εδώ μέ τήν ακριβή, 
όρθογραφία του πρωτοτύπου:

1. f Αωρον σοι προσήξαμ(εν) οΐ εύτε
λοϊς σου δούλοι, μεγαλώνυμε μόρτης ’Αναστα’αία’ κ(αί) δέ

3. ξαι τοϋτο ώς ό Κ(ύριο)ς πάλαι τής χήρας λεπτά, κ(αι) ά 
ει μνημονεύη ούτω κάκ συ πρόσδεξαι,

5. τούτο νυν το πυργίω' κ(α'ι) σκέπε, φροϋρι τούς εν 
αύτώ ο ϊκονντ(ας), εκ τ(ών) αίσθητώ(ν) κ(αΐ) νοητών

7. πολμέ(ων): έτ(ους), ΖΛΗώ, μην(ί), όκτωβρίω ’ Ιν(δικτιώνο)ςΔ(ης).

1 Αωρον]δώρον Π(απαγεωργίου] προσήξαμ(εν)] προσήξαμεν Π 2 δούλοι] 
δούλοι Π μόρτης] μάρτυς Π Άναστα’σία]’Αναστασία Π κ(αι)] και Π 3 Κ(ύ- 
ριο)ς/ κς Π κ(αι)] και Π 5 εν] εν Π 6 οϊκοϋντ(ας)] οίκοϋντας Π τ(ών)] 
τών Π αίσθητώ>ν)] αισθητών Π κ(αι)] καί Π 7 πολέμ(ων)] πολέμων Π 
μην(ι)] μηνί Π

Ό συντάκτης τής επιγραφής προσπάθησε νά συνθέση δωδεκασύλλα- 
βους στίχους, χωρίς όμως μεγάλη έπιτυχία.

Ή έπιγραφή μέ τή σωστή στίξη καί όρθογραφία καί μέ τις άπαραίτητες 
συμπληρώσεις μπορεί νά μεταγραφή ώς εξής:

Ί(ησον)ς Χ(ριστο)ς Νικά.
Ήγουμενεύοντος Άγ(ί)ας Άν(α)στασίας Θεωνά Ιερομονάχ(ου), 

Σωφρονίου οίκονομεύοντος.
1. f Δώρόν σοι προσήξαμ(εν] οι ευτε

λείς σου δούλοι, μεγαλώνυμε μάρτυς ’Αναστασία· κ(αϊ) δέ-
3. ξαι τοϋτο ώς ό Κ(ύριο)ς πάλαι τής χήρας λεπτό κ(al) α

εί μνημονεύει, οϋτω και συ πρόσδεξαι
6. τοϋτο νϋν το πυργίοζν) κα'ι σκέπε, φρούρει τούς εν 

αύτώ ο’ικούντ(ας) εκ τ(ών) αισθητά)(ν) κ(α'ι) νοητών
7. πολέμων. ’Έτους ,ζληου , μηνί Όκτωβρίω, Ίν(δικτιώννο)ς Δ'(η)ς.

1. Τό ίωτα τού Σωφρονίου 6χει άπολεπισθή.
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Στο επάνω τμήμα τής έπιγραφής άξίζει να προσέξη κανείς ιδιαίτερα 
τά συμπιλήματα μέ τήν καλαίσθητη συμπλοκή κεφαλαίων καί μικρών γραμ
μάτων. Ό ιερομόναχος Θεωνάς, πού μνημονεύεται έδώ ως ήγούμενος τής 
'Αγίας ’Αναστασίας, διετέλεσε κατόπιν αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης σέ 
περίοδο πού δέν είναι μέ απόλυτη άκρίβεια γνωστή. Πάντως τό 1539κατείχε 
ήδη τόν μητροπολιτικό θρόνο τής Θεσσαλονίκης καί εξακολουθούσε νά 
βρίσκεται σ’ αυτόν καί τό 1541. Τόν ’Απρίλιο τού 1542 είχε πιά πεθάνει, 
όπως μπορεί νά συμπεράνη κανείς άπό ενα γράμμα μ’ αυτή τή χρονολογία 
τού πατριάρχη Ιερεμία Β'. Επομένως ό Θεωνάς χρημάτισε αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης τουλάχιστο άπ’τό 1539 καί πριν άπ’τόν’Απρίλιο τού 15421.

Μετά τόν Θεωνα άναφέρεται ό οίκονομεύων Σωφρόνιος. Ό Παπαγε- 
ωργίου αποδίδει τό ω τού Σωφρονίου μέ δύο άνεξάρτητα Ο, ενώ, όπως μπο
ρεί νά δή κανείς άπό τή φωτογραφία, πρόκειται για τήν παλαιά μορφή τού 
μικρού ω, πού παριστάνεται μέ δύο Ο έφαπτόμενα.

Τό ρήμα οίκονομενω όπως καί παραπάνω τό ήγονμενενω παράγονται 
άπ’ τά ούσιαστικά οικονόμος καί ήγούμενος, κατ’ άναλογίαν, προς τό βα
σιλεύς - βασιλεύω, καί σημαίνουν είμαι ή άσκώ τά καθήκοντα τού οικονό
μου καί ήγουμένου άντιστοίχως.

Ό Παπαγεωργίου2 πιστεύει ότι ό Σωφρόνιος τής έπιγραφής ήταν οι
κονόμος τής περιουσίας τών Κριτζιανών, τήν εποχή πού κτίστηκε τό με
τόχι. Αύτό βέβαια δέν είναι απίθανο, άλλά δέν άποκλείεται καί τό ενδεχό
μενο ό Σωφρόνιος νά ήταν οίκονόμος τής όλης μοναστικής κοινότητος, 
μέσα στήν οποία έντασσόταν καί τά Κριτζιανά. Ή επιγραφή πάντως είναι 
ασαφής στο σημείο αύτό.

Στήν κύρια επιγραφή, όπως καί στά συμπιλήματα, έχουν χρησιμοποιη- 
θή παράλληλα μικρά καί κεφαλαία γράμματα. Στον πρώτο καί δεύτερο στίχο 
υποδηλώνονται οί κτήτορες, οί όποιοι άφιερώνουν τόν πύργο ως δώρο στήν 
'Αγία ’Αναστασία: Αωρον σοι προσήξαμ(εν) οί εύτελοϊς σου δούλοι μεγαλό- 
νυμε3 μόρτης Αναστασία. Ποιοι άραγε είναι αύτοί πού αύτοχαρακτηρίζονται 
μέ τόση μετριοφροσύνη εύτελοϊς δούλοι; Παρόλο πού ή έπιγραφή δέν τό κα
θορίζει, θά μπορούσε νά ύποθέση κανείς ότι ύπονοοΰνται οί μοναχοί τού

1. Βλ. L. Petit, Les évêques de Thessalonique, «Échos d’Orient», τ. 5 (1901-1902), 
σ. 151 καί τ. 6 (1903), σ. 295-296, όπου καί ή παλαιότερη βιβλιογραφία. 'Οσα σχετικά 
μέ τόν Θεωνα άναφέρονται στοϋ Π. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η, Θεωνάς ό άπό ήγουμένων καί Μα
κάριος ό Ζακύνθιος, αρχιεπίσκοποι Θεσσαλονικέων, ,αφκ'-,αφκθ', ΒΖ, τ. 14 (1905), σ. 254- 
255, όπου άντικρούονται άπόψεις τοϋ L. Petit, δέν προσφέρουν τίποτε τό νεώτερο.

2. Έ.ά., σ. 81.
3. Τό έπίθετο μεγαλώνυμε άναφέρεται στο 6ο στιχηρό τών Προσομοίων τής άκολου- 

θίας τοΟ έσπερινοϋ τής έορτής τής 'Αγίας ’Αναστασίας (22 Δεκεμβρίου).
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μοναστηριού τής 'Αγίας ’Αναστασίας με επικεφαλής τον ήγούμενο Θεωνά. 
Αυτοί ίσως είναι καί οί κτήτορες.

’Από το τέλος τοΰ 2ου ώς το μέσον του 5ου στίχου, και δέξαι τοϋτο ώς 
δ Κ(νριο)ς πάλαι τής χήρας λεπτά κ(α'ι) άε'ι μνημονεύη, το νόημα είναι: να 
δεχθή ή 'Αγία ’Αναστασία τήν προσφορά των μοναχών (τον πύργο) μέ τήν 
ίδια διάθεση πού δέχθηκε ό Χριστός τά δύο λεπτά τής φτωχής χήρας. Ή 
παρομοίωση αυτή φαίνεται ότι είναι άρκετά συνηθισμένη, σέ αναθηματικές 
κυρίως έπιγραφές. Τήν συναντούμε π.χ. σέ μια έπιγραφή τής μονής Ίωάν- 
νου τού Θεολόγου στήν Πάτμο, του έτους 1736:

7ο σμικρόν αυτό δώρον απ’ εμον δέχου

ώς δύο χήρας λεπτά ’ Ιησούς τότε1.
’Επίσης παρόμοια διατύπωση ύπάρχει σέ επιγραφή τού καθολικού τής μο
νής Ίβήρων, τού έτους 1818:

δέξ’ επτάφωτου λαμπτήρα προσηγμενον

ώς λεπτά χήρας τής πάλαι (ο) δεσπότης2.
Φαίνεται ότι οί τρεις αύτές έπιγραφές — ίσως καί άλλες πού δέν έχω υπόψη 
μου — έχουν επηρεασθή άπ’ τό γνωστό περιστατικό τού Ευαγγελίου3 ή άπό 
κάποια έκκλησιαστική άκολουθία, πού άναφέρεται σ’ αυτό4.

Στό στίχο 4 τό λανθασμένο κάκ σύ φαίνεται ότι έχει γραφή κατ’ αναλο
γίαν προς τό κάγώ.

Μέ τή λέξη πνργίω στον 5ον στίχο έννοείται ό πύργος, όπου είναι έντει- 
χισμένη ή έπιγραφή. Τό σκεπε φρονρι τού ίδιου στίχου προέρχεται άπ’ τά 
Μεγαλυνάρια τής Θεοτόκου, τής Θ' ’Ωδής, πού ψάλλονται στήν εορτή τής 
'Υπαπαντής (2 Φεβρουάριου)5.
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4. Ή φράση ώς τής χήρας λεπτά είναι πολύ γνωστή στήν ύμνολογία. βλ. π.χ. Παρα
κλητική, ήχ. πλ. δ”, Τρίτη πρωί, κάθισμα-Θεοτοκίον, μετά τήν τρίτη στιχολογία: Χαρι- 
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5. Θεοτόκε ή ελπίς σκεπε, φρούρει, φύλαττε τούς ελπίζοντας εις σέ.
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Στον τελευταίο στίχο είναι γραμμένη ή χρονολογία: έτος (7038),

μήνας ’Οκτώβριος, ίνδικτιών 4η. Στο έτος 7038 άπό κτίσεως κόσμου καί 
μήνα’Οκτώβριο αντιστοιχεί τό έτος 1529 καί ή 3η ίνδικτιών. Ένώ ή τετάρτη, 
πού έχει ή επιγραφή, άνταποκρίνεται στο έτος 70391, τό όποιο αντιστοιχεί 
μέ τό 1530. 'Υπάρχει επομένως εδώ κάποιο λάθος, πού βρίσκεται όχι στήν 
ίνδικτιώνα, άλλά στό έτος, όπως συχνά συμβαίνει. Ή σωστή λοιπόν χρο
νολογία τής έπιγραφής είναι τό έτος 1530 καί όχι τό 1529 όπως γράφει ό 
Παπαγεωργίου.

Εκείνο πού παρατηρεί κανείς γενικά στήν επιγραφή είναι ή άρχαϊ- 
στική τάση τού συντάκτη της, ό όποιος φαίνεται ότι είχε μικρή μόρφωση, 
γιατί έκανε πολλά όρθογραφικά λάθη, καθώς καί λάθη γραμματικά (κάκ σύ, 
έτους 7038ω). ’Αντίθετα ό χαράκτης, μέ τήν τέλεια εκμετάλλευση τοΰ χώ
ρου καί τήν θαυμάσια σύνθεση των συμπιλημάτων καί των διακοσμητι- 
κών σχεδίων, φαίνεται ότι ήταν άληθινός καλλιτέχνης.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΖΑΡΑΣ
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RÉSUMÉ

Théocharis Pazaràs, L’ inscription dédicatoire du metochion à 
Kritziana d’Epanomi, du monastère de Sainte Anastasie.

On republie, avec une photo et un commentaire, l’inscription dédica
toire du metochion à Kritziana appartenant au monastère de Sainte Ana
stasie à Chalcidique, qu’elle fut publiée par P.N. Papageorgiou à B.Z. 7 
(1898) 80, sq.

D’après l’inscription, la tour central du metochion fut bâtie en 1530, 
quand higoumène au monastère était le hieromonachos Théonas, qui fut plus 
tard (entre les années 1539-1542) archevêque de Thessalonique.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

