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ΟΙ ΤΖΑΜΠΛΑΚΩΝΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΝ 
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑΝ ΤΟΥ ΙΑ' ΑΙΩΝΟΣ

1. Εισαγωγή.

Ή βυζαντινή οικογένεια τών Τζαμπλακώνων συνδέεται κατά τον ΙΔ' 
αιώνα με τήν Μακεδονίαν γενικώς καί μέ την Θεσσαλονίκην ιδιαιτέρως. 
Εις ’Αλέξιος Τζαμπλάκων διετέλεσε «μέγας τζαουσιος, κεφαλή Σερρών καί 
τών κάστρων τής χώρας Ποπολίας» καί οί Τζαμπλάκωνες είχον πολλά κτή
ματα εντός καί εκτός τής πόλεως Θεσσαλονίκης, εις τα όποια διέμενον καί 
εις τα όποια έγεννήθησαν πολλά έκ τών τέκνων των. Ό Ο. Tafrali άφηγή- 
θη μέ βάσιν τήν ιστορίαν του Καντακουζηνοΰ τό εν Θεσσαλονίκη έπεισό- 
διον τής συλλήψεως, τής διαπομπεΰσεως καί τής φυλακΐσεως τού ’Αρσενίου 
Τζαμπλάκωνος κατά τήν έπανάστασιν τών Ζηλωτών εν τή πόλει ταυ τη, 
χωρίς όμως να άσχοληθή εν γένει μέ τήν μεγάλην οικογένειαν τών Τζαμ- 
πλακώνων1. Πρώτος ό L,· Petit επεχείρησεν, έκδίδων τα έγγραφα τής 
μονής Έσφιγμένου, νά σκιαγράφηση εις τήν εισαγωγήν του προσωπογρα
φίαν Τζαμπλάκωνος, 1 2 ειχεν όμως τότε εις τήν διάθεσίν του λίαν ελλιπές 
υλικόν. 'Ο Bânescu εθεωρείτο μέχρι τοΰδε ως ό περισσότερον ασχολη
θείς μέ τούς Τζαμπλάκωνας. ΓΙροσπαθών οΰτος νά εξακρίβωση ποιος ήτο 
ό Zamblaco τών εγγράφων τής πολιτείας 'Ραγουσης, από τα κτήματα τού 
οποίου οί "Ραγουσαΐοι ζητούν νά αγοράσουν σημαντικήν ποσότητα σίτου, 
καταλήγει διερευνών τα τών Τζαμπλακώνων εις τό άβέβαιον συμπέρασμα, 
ότι ό Zamblaco τών εν λόγφ εγγράφων ήτο ό ’Αρσένιος Τζαμπλάκων καί 
ότι τά κτήματα αυτού εύρίσκοντο εις τήν πεδιάδα τής Θεσσαλονίκης3. Τε
λευταίως ό P. Eemerle, εξ άλλης αφορμής έκκινών, άνεσκόπησε τήν μέχρι

1 Ο. Tafrali, Thessalonique au XlVe siècle. Paris 1913, σ. 232.
2 L. Petit -W. Regel, Actes d’ Esphigmenou. Introduction, p. X. 

(Actes de P Athos III. Βυζαντινά Χρονικά 12 [19u6])·
s N. Bânescu, Peut - on identifier le Zamplacus des documents ra- 

gusains? Mélanges Charles Diehl I. Paris 1930, p. 31 - 35. Εις τήν ερευνάν τοΰ 
Bânescu επέφερον χρησίμους προσθήκας καί διορθώσεις ό p' r. D ö 1 g e r εν 
Byzantinische Zeitschrift 31 (1931), 450 - 452 καί ó R. Guilland πρώτον 
έν Études Byzantines 3 (1945), 208 - 210 καί δεύτερον εν Byzantinische Zeit
schrift 46 (1953), 80 - 81.
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τοϋδε γνωστήν βιβλιογραφίαν περί Τζαμπλακώνων καί ετακτοποίησε τάς 
περί αυτών μέχρι τοΰδε γνωστός πληροφορίας των πηγών, επιφέρων λίαγ 
εύστοχούς παρατηρήσεις καί ύπογραμμίζων τα προβλήματα.1 Εις τάς πα
ρατηρήσεις ταΰτας τοϋ Lemerle οφείλει όμολογουμένως την πρώτην ώθη- 
σιν ή παρούσα εργασία.

’Ιδιαίτερον κλάδον ερευνών, σχετικόν προς τούς Τζαμπλάκωνας, δΰναν- 
ναι να αποτελέσουν αί σλαβικαί εργασίαι, αί ασχολούμενοι με Τζαμπλάκω
νας ζήσαντας εις σλαβικός χώρας, δπως δ μητροπολίτης Κίεβου Κυπρια
νός Τζαμπλάκων του τέλους τοϋ ΙΔ' αίώνος καί δ ηγούμενος τής μονής 
Ντέτσιανι Γρηγόριος Τζαμπλάκων τών αρχών τοϋ ΙΕ' αΐώνος. Περί τοϋ 
τελευταίου τούτου μάλιστα έγράφη το 1904- εκτενής βιογραφική εργασία 
υπό τοϋ A. I. Jac'imirskij .1 2 Τήν αυθεντικότητα τών πηγών τής εργασίας 
ταύτης ήλεγξε τό 1946 δ Émile Turdeanu.3 4 Έπισκόπησιν τής σλαβικής 
βιβλιογραφίας περί Τζαμπλακώνων δίδει ή τελευταία βιβλιοκρισία τοϋ J. 
Duic'ev1, κρίνουσα τήν εις Viz. Vrem. 14 ( 1958), 618—357, δημοσιευ- 
θεΐσαν σχολιασμένην σλαβικήν μετάφρασιν τής «’Επιδημίας Μάζαρι έν 
"τλώου» τών S. Kondratjev—Τ. Μ. Sokolova.5

Πόθεν όμως παράγεται τό επίθετον Τζαμπλάκων καί ποία ή κατα
γωγή τής φερούσης τό επίθετον τούτο οικογένειας; Ό Η, Moritz εις τό 
βιβλίον του περί βυζαντινών επιθέτων αποπειράται νά ετυμολογήση τούτο 
έκ τοϋ «εξ - άμπλάκημα» (=άμάρτημα), επειδή δίς είς τάς πηγάς τό έπί- 
θετον φέρεται μέ τον τύπον Έξαμπλάκων.6 Τούτο δμως αποτελεί καταφα
νή παρετυμολογίαν, βυζαντινήν ήδη καί άπαντωμένην παρά τφ ίστορικφ 
Φραντζή,7 8 καί δικαίακ απορρίπτεται υπό τοϋ Bânescu.1* Tò επίθετον φαίνε
ται ξενικόν καί διά τήν άνίχνευσιν τής καταγωγής του δύναται, νομίζομεν, 
νά χρησιμεύση μία πληροφορία τού κώδικος 192 τής παρά τό ΓΙαγγαΐον 
μονής Εικοσιφοινίσσης. Εις τον κώδικα τούτον περιέχεται ποίημα, φέρον

1 P. Lemerle, Autour d"un prostagma inédit de Manuel II. 1/ 
aule de Sire Guy à Thessalonique. Έν «Silloge Bizantina» in onore di Silvio 
Giuseppe Mercati. Roma 1957, 282 - 284 και αί σχετικά! σημειοίσεις.

2 A. I. Jac'imirskij, Grigori] C'amblak. St. Pétersbourg 1904. 
“Émile Turdeanu, Grégoire C'amplak. Faux arguments d’

une biographie. Révue des Études Slaves 22 (1946), σ. 46 -81.
4 Έν Byzantinische Zeitschrift 51 (1958), 422.
5 Τήν προσοχήν μου έπ! τής ύπάρξεως σλαβικής βιβλιογραφίας περί Τζαμ

πλακώνων είχεν έπιστήσει ό καθηγητής κ. Μ. Λάσκαρις, τον όποιον και ευχαριστώ.
6 Η. Moritz, Die Zunamen in den byzantinischen Historikern und 

Chronisten. I Teil, 12. II Teil, 53. (Έκ τοϋ Bânescn, Peut-on identifier etc., 
ενθ’ άνωτ. σ. 32).

7 Γ. Φραντζή, II, 17. Βόνν. σ. 191, 9.
8 Bânescu, Peut - on identifier etc., ενθ’ άνωτ. σ. 32,
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τον τίτλον : Εις τάφον των τέκνων κυρ Δημητρίον τοϋ Τζαμπλάκωνος εν 
vfj avvfj μονέ] (δηλαδή των Ξανθοποϋλων εν Κωνσταντινουπόλει, δπως καί 
το προηγοϋμενον τής συλλογής). Κατά τον Bânescu το ποίημα άνεϋρεν ό 
αείμνηστος Σπ. Λάμπρος, άλλα δεν γνωρίζομεν εάν καί ποΰ δ Λάμπρος 
εδημοσίευσε τοΰτο. Κατ’ άνακοίνωσιν δμως τοϋ ιδίου τοϋ Λάμπρου προς 
τον Bânescu εις τό ποίημα φέρεται ως πατήρ τοϋ Δημητρίου Τζαμπλάκω
νος τοΰτου δ δεσπότης Άχαΐας Benedetto. Λέγεται εις αυτό : Πατήρ γάρ 
αύτω δεσπότης Άχαΐας. Τις ονκ ακούει τον πολνν Βενεδετονi; Τον κώ
δικα δμως 192 τής Είκοσιφοινίσσης έχει περιγράφει, χωρίς να γνωρίζη 
τοϋτο δ Bânescu, δ Παπαδόπουλος - Κεραμεϋς, δστις καί θεωρεί τοϋτον 
αΰτόγραφον έργον τοϋ Μάρκου Εύγενικοϋ.2 Ή πληροφορία λοιπόν προέρ
χεται εκ τοϋ πρώτου ήμίσεος τοϋ ΙΕ' αιώνος. 'Ο Bânescu φρονεί δτι 
πρόκειται περί τοϋ Γενουάτου Benedetto Zaccaria,3 4 εις τον δποίον δ 
Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος έδωκε το 1275 σϋζυγον μίαν αδελφήν αϋτοΰ καί 
ό όποιος τό 1304 κατέλαβε την Χίον καί κατέστη δεσπότης αυτής εκμε
ταλλευόμενος τήν παραγωγήν μαστίχης τής νήσου, δπως προηγουμένως §ξε· 
μεταλλευετο τα ορυχεία στυπτηρίας τής εν Μικροί ’Ασία Φωκαίας, διαδεχθείς 
εκεί τον αδελφόν του Manuele Zaccaria, εξ ών έπλοϋτησαν σφόδρα οι 
Zaccaria.1 Γεγονός δμως είναι δτι δ Benedetto Λ’ Zaccaria δεν υπήρξε 
δεσπότης Άχαΐας, δπως δεν υπήρξε τοιοϋτος οΰτε δ υιός αΰτοϋ Benedetto 
Β' Zaccaria, δ λεγόμενος εκ τής μητρός του Παλαιολόγος, οϋτε δ ανεψιός 
αΰτοϋ Benedetto Γ' Zaccaria, υιός τοϋ άδελφοϋ του Nicolino Zaccaria 
καί τής ’Άννας Κοντοστεφάνου. Οί Zaccaria έπάτησαν τον πόδα εις Πελο
πόννησον επί Martino Zaccaria, τοϋ άδελφοϋ τοϋ Benedetto Γ', τοϋ νυμ- 
φευθέντος τήν κληρονόμον τοϋ δεσποτάτου Ζακελίν Ντελαρός, καί έμεγα- 
λΰνθησαν εν αυτή επί Centurione Β' Zaccaria τό 1404, δστις υπήρξε καί 
δ τελευταίος δεσπότης Άχαΐας.5 Τό ενδιαφέρον πάντως δι’ ημάς είναι δτι 
βυζαντινή ήδη παράδοσις συνδέει τό επίθετον Τζαμπλάκων με τήν Γενουατι- 
κήν οικογένειαν των Zaccaria καί υποδεικνύει ίσως γενουατικήν άρχήν τής 
οικογένειας των Τζαμπλακώνων.

1 Bânescu, ενθ’ άνωτ. σ. 33, σημ. 6 καί σημ. 7.
2 Α· Παπαδοποΰλου-Κεραμέ ως, Έκθεσις παλαιογραφικών καί 

φιλολογικών ερευνών έν Θράκη καί Μακεδονίςι. Ελληνικός Φιλολογικός Χΰλλογος 
Κωνσταντινουπόλεως. Παράρτημα ΙΖ' τόμου 1886, σ. 48, άριθ. 7. Πρβ. αυτόθι, σ. 
47 περιγραφήν του κώδικος.

3 Bânescu, ενθ’ άνωτ. σ. 33 καί σημ. 7.
4 Βλ. προχείρως Γ. I. Ζ ο λ ώ τ α, Ιστορία τής Χίου. Τόμ. II. Έν Άθή- 

ναις 1924, σ. 356 κ.έ. G. Ostrogorsky, Geschichte des Byzantinischen 
Staates. München 1952, 390. P h. P. Argenti, The occupation of Chios by 
the Genoese and their administration of the Island. Tom. I. Cambridge 1958, 
σ. 34 κ.ε.

5 Βλ. Argenti, The occupation etc., ένθ’ άνωτ. σ. 54, κ.ε.
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ΕΙς το Σπουδαστήριον Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας τοΰ Πανε
πιστημίου Θεσσαλονίκης υπάρχουν, προ εικοσαετίας περίπου γενόμεναι, ό'χι 
πολύ καλαί φωτογραφίαι εγγράφων, μεταξύ άλλων καί τής μονής Βατοπε
δίου,1 άφορώντων εις δωρεάς Τζαμπλακώνων προς την μονήν ταΰτην, εν 
μέρει ανεκδότων καί εν μέρει κακώς έκδεδομένων. Κακαί φωτογραφίαι 
άνευ αυτοψίας των αντιστοίχων εγγράφων δεν υπόσχονται πολλά εκ τής 
διπλωματικής αυτών μελέτης καί δέν θά ήδύναντο να αποτελόσουν σπου- 
δαίαν παρόρμησιν προς μελέτην καί δημοσίευσιν αυτών, εάν το ζήτημα τής 
προσωπογραφίας τής οικογένειας τών Τζαμπλακώνων δέν ειχεν ωριμάσει 
διά τής προηγηθείσης βιβλιογραφίας καί τών παρατηρήσεων τοΰ κ. Lemerle. 
Tò εκ τών εν λόγορ εγγράφων υλικόν δέν λύει δλα τα προβλήματα τής ιστο
ρίας τής οικογένειας τών Τζαμπλακώνων, επειδή όμως τούτο εν συνδυασμό» 
προς τάς άλλας γνωστός ήδη πληροφορίας τών πηγών δύναται να προσ- 
φέρη μικρόν συμβολήν εις το ζήτημα, προβαίνομεν κατωτέρω εις τήν μελέ
την καί δημοσίευσιν τών εγγράφων τούτων.

Τα εις τούς Τζαμπλάκωνας άφορώντα έγγραφα τής μονής Βατοπεδίου, 
φωτογραφίας τών οποίων έχομεν ύπ’ ό'ψει, είναι τα εξής:

I. Άφιερωτήριον γράμμα ’Αρσενίου μοναχού Τζαμπλάκωνος προς τήν 
μονήν τού Βατοπεδίου, μηνάς Φεβρουάριου, ίνδικτιώνος όγδοης, άνευ έτους 
(συμπερασματικώς τού 1355).

II. Μητροπολιτικόν άντίγραφον άφιερωτηρίου εγγράφου τού ’Αρσε
νίου μοναχού τού Τζαμπλάκωνος προς τήν μονήν Βατοπεδίου τού Μα·ου 
1356, γενόμενον υπό τού μητροπολίτου Λαρίσης ’Αντωνίου.

III. Δωρητήριον γράμμα τού μεγάλου στρατοπεδάρχου Δημητρίου 
Τζαμπλάκωνος καί τής συζύγου αυτού μεγάλης στρατοπεδαρχίσσης Ευδοκίας 
Παλαιολογίνας Τζαμπλακωνίσσης προς τήν μονήν Βατοπεδίου τοΰ Αύ
γουστου 1362.

IV. ’Αφιερωτήριον γράμμα τού Μιχαήλ Καβαλλαρίου τού Τζαμπλά
κωνος προς τήν μονήν Βατοπεδίου τοΰ Αύγουστου 1370.

V. Σιγιλλιώδες γράμμα τού πατριάρχου Φιλοθέου (τού Κοκκίνου, 
1354 — 1355 καί 1361—1376) προς τήν μονήν Βατοπεδίου, επιβεβαιούν 
τήν δωρεάν τού Μιχαήλ Καβαλλαρίου Τζαμπλάκωνος, τον Αύγουστον τού 
1370 προς τήν αύτήν μονήν, τού Σεπτεμβρίου 1371.

VI. Ένοικιαστήριον έγγραφον τού Αλεξίου Τζαμπλάκωνος προς τήν 
μονήν Βατοπεδίου τού Μαρτίου 1376.

Θά παραθέσωμεν πρώτον τα κείμενα τών εγγράφων χωρίς αξιώσεις

1 Τό ύπαρχον φιυτογραιρικόν υλικόν έθεσεν εις τήν διάθεσίν μου πρός μελέ
την ό καθηγητής τής Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης κ. Λ. Πολίτης, εις τό Σπουδαστήριον τοΰ οποίου έχει περιέλθει τό άρχεΐον 
τοΰτο καί τον όποιον θερμώς ευχαριστώ.
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καλής διπλωματικής έκδόσεως αυτών (σημειούντες δμως δ,τι είναι δυνατόν 
να παρατηρηθή εις βυζαντινόν έγγραφον, γνωστόν εκ κακής φωτογραφίας), 
άφοΰ την παρούσαν εργασίαν ενδιαφέρει προ παντός ή χρησιμοποίησις 
ωρισμένων πληροφοριών έκ τών εγγράφων τούτων καί δεν είναι εξ άλλου 
εΐς ήμάς δυνατή ή άρτια διπλωματική αυτών έ'κδοσις.

2. Τά έγγραφα τών Τζαμπλαχώνων.

1.
Άφιερωτήριον γράμμα ’Αρσενίου μοναχού Τζαμπλάκωνος διά την 

μονήν τού Βατοπεδίου τού Φεβρουάριου μηνάς, ίνδικτιώνος όγδοης, 
άνευ έτους (συμπερασματικώς τού 1355 άναμφιβόλως).

Άρχεΐον : Φωτογραφία (λευκόν επί μαύρου) τού Σπουδαστηρίου 
Παπυρολογίας καί Παλαιογραφίας τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (εις 
τό εξής Σπ. Π. IL). Εις τό κάτω δεξιόν άκρον φωτογραφηθέν σημείωμα 
επί τεμαχίου χάρτου : Βατοπ. 3,34 Γ.

’Εξωτερικόν : Εις τό κάτω αριστερόν άκρον τό πρώτον τρίτον τού 
από τού τέλους τρίτου στίχου ελλείπει λόγω ρωγμής κατά την εκεί δίπλωσιν.

Γραφή : 'Η γραφή είναι γραφή κωδίκων τού ΙΔ’ αίώνος με πολλάς 
συντομογραφίας. Εις τον στίχον 14 καί εις τήν εβδόμην λέξιν Ιγένετο διόρ- 
θωσις υπό μεταγενεστέρας χειρός, ουδέν νόημα δίδουσα. 'Η διορθωθείσα 
λέξις θά έπρεπε να ήτο ή συνήθης εις τήν τυπικήν ταύτην φράσιν λέξις : 
«νομής» («...μετά πάοης τής περιοχής καί νομής καί τών δικαίων 
αντον...»).

Χρονολόγησις : Τό έγγραφον είναι χρονολογημένον μόνον διά μη- 
νολογίου καί ίνδικτιώνος καί δεν φέρει έτος. Τό επόμενον δμως έγγραφον, 
τό δημοσιευόμενον ενταύθα εν συνεχεία, υπογράφεται υπό τού αυτού ’Αρ
σενίου Τζαμπλάκωνος καί φέρει χρονολογίαν έτους 1356. Εις άμφότερα τά 
έγγραφα ο ΰπογράφων ’Αρσένιος Τζαμπλάκων λέγει δτι έκτισεν δ ίδιος 
ίδίοις εξόδοις τό καστέλλιον Σλανέσιον (1, στ. 20-21, 2, στ. 8). “Οθεν 
πρόκειται ασφαλώς καί εις τά δύο έγγραφα περί τού αυτού προσώπου. 
Άμφότερα είναι άφιερωτήρια σχεδόν τού αυτού περιεχομένου, τό δεύτερον 
δμως, τού 1356, περιέχει περισσοτέρας προσθήκας δωρεών. “Οθεν τούτο 
είναι μεταγενέστερον τού άχρονολογήτου πρώτου, διότι 6 δωρητής εις αυτό 
αυξάνει τάς δωρεάς του προς τήν μονήν. ’Αλλά δεν πρέπει να απέχουν χρο- 
νολογικώς πολύ άλλήλων, διότι εις άμφότερα γίνεται λόγος περί τής πρώ
της εισόδου τού μοναχού ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος εις τήν μονήν Βατοπε
δίου (1, στ. 2-6, 2, στ. 30 - 36). ’Επειδή δέ τό βυζαντινόν έτος, επομέ
νως καί ή ΐνδικτιών, άλλάσσει άπό 1ης Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, τό ά· 
χρονολόγητον έγγραφόν μας, τού μηνός Φεβρουάριου τής όγδοης ινδικτιώ-

9
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νος, πρέπει να είναι τοΰ έτους 1355, άφοΰ το μεταγενέστερον τοΰτου, τοϋ 
επομένου Μαΐου τής ένατης ΐνδικτιώνος, είναι τοΰ 1356, τα δ’ έγγραφα 
δεν απέχουν μεταξύ των ένα δεκαπενταετή κύκλον ίνδικτιώνων, αλλά πρέπει 
να χρονολογηθούν εντός τής αυτής δεκαπενταετίας μέ δγδόην καί ένάτην ίν- 
δικτιώνα. Τον Φεβρουάριον λοιπόν τοΰ 1355 συνετάγη τό πρώτον έγγρα
φον τοΰ ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος προς την μονήν τοΰ Βατοπεδίου.

’Εκδόσεις : ’Ανέκδοτον. Άναφέρεται υπό Σωφρονίου Ε ΰ- 
στρατιάδου έν Γρηγ. Παλαμά 2 (1918), σ. 85 άριθ. 34.

’Εν -τφ κειμενω ύποδηλούμενα έγγραφα : 1) ’Έγγραφον τοΰ αΰ- 
τοκράτορος Ίωάννου Γ' Δοΰκα Βατάτζη (1222- 1254) διά τον δομέστικον 
των σχολών Τζαμπλάκωνα, χορηγούν εις αυτόν τό κτήμα Πρινάριον, 2) 
έγγραφον τοΰ αΰτοκράτορος Ίωάννου Τ’ Καντακουζηνοΰ (λίαν πιθανώς) 
(1347 - 1354), χορηγούν κτήματα εις τον νΰν μοναχόν ’Αρσένιον Τζαμπλά
κωνα καί ύπονοοΰμενον εν τη φράσει τοΰ εγγράφου «από της προς εμε ε
λεημοσύνης τοΰ κραταιον καί άγιον ημών ανάέντον καί βασιλεως». Καντα- 
κουζηνός αΰτοκράτωρ τό 1355 δεν υπάρχει πλέον βεβαίως, άλλα οί Τζαμ- 
πλάκωνες υπήρξαν οπαδοί τοΰ Καντακουζηνοΰ καί δ ευεργετών αΰτοκράτωρ 
δεν είναι πιθανόν να είναι δ αντίπαλος αΰτοκράτωρ Ιωάννης δ Ε' (1341 - 
1391). Άμφότερα τα έγγραφα δεν έσώθησαν.

Περιεχόμενον : Άποφασίσας να μονάση εις "Αγιον ’Όρος καί γε- 
νόμενος δεκτός ώς αδελφός μοναχός εις την μονήν τοΰ Βατοπεδίου, δ ύπο- 
γράφων τό άφιερωτήριον τούτο έγγραφον, μοναχός ’Αρσένιος Τζαμπλάκων, 
δωρίζει εις τήν μονήν, όχι διά τήν άπόκτησιν προνομίων εν αΰτή, άλλα διά 
την σωτηρίαν τής ψυχής αΰτοΰ, τής συζύγου καί τών τέκνων του, τα εξής 
προγονικά αυτού κτήματα: 1) τήν παρά τοΰ πατρός του κληροδοτηθεΐσαν 
εις αΰτόν μερίδα εκ τοΰ προγονικού των κτήματος Πριναριού. Τό κτήμα 
τούτο δλόκληρον είχε παραχωρήσει διά χρυσοβούλλου εις τον πάππον του 
Τζαμπλάκωνα, τόν δομέστικον τών σχολών, δ αοίδιμος καί μακαρίτης αΰ
τοκράτωρ ’Ιωάννης Δούκας δ Βατάτζης (1222—1254). Ή δέ μερίς του πε- 
ριελάμβανε α') παροίκους, διασκορπισθέντας εν μέρει κατά τήν ταραχώδη 
εποχήν τών εμφυλίων πολέμων (δύο Άνδρονίκων, Καντακουζηνοΰ, Ζηλω
τών), β') έξαλειμματικάς υποστάσεις, δηλαδή έγκαταλελειμμένας εκτάσεις, μή 
εχούσας φορολογούμενου καλλιεργητήν, γ') αμπελώνας, καλλιεργουμένους καί 
μή, δ') χωράφια αρόσιμα, ε') μύλους, ς-') άλλην έκτασιν γής, μή αρό
σιμου, άλλα βοσκήσιμου, ζ') τήν μερίδα του εκ τοΰ κτήματος εις τήν Βε· 
λάν, η') τήν μερίδα του εκ τοΰ κτήματος, δπου διαχειμάζουν τα ζώα, τοΰ 
λεγομένου Θερμοποτάμου, καί εκ τών πλησίον αΰτοΰ ευρισκομένων βοσκή
σιμων εκτάσεων, θ') τήν μερίδα του έκ τών εισοδημάτων τής ετήσιας πα- 
νηγύρεως τοΰ 'Αγίου Συμεών, τής τελουμένης εις τό κτήμά των εις τήν 
Βελάν, δταν αΰτη άρχίση να τελήται πάλιν, ι') τό μικρόν οχυρόν κάστρον,
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το λεγόμενον Σλανέσιον, το όποιον ό ίδιος έκτισεν εντός τοΰ μεριδίου 
του εις τό κτήμα Πρινάριον. Ταϋτα πάντα κατέχων «από τής ελεημοσύνης 
του αυτοκράτορος», δηλαδή δι’ αΰτοκρατορικοΰ χρυσοβουλλου, επιβεβαιοΰν- 
τος αύτφ την κυριότητα, αφιερώνει εις την μονήν Βατοπεδίου διά τήν σω
τηρίαν τής ψυχής του καί οΰδε'ις εκ τών κληρονόμων καί συγγενών του έχει 
δικαίωμα να αμφισβήτηση εις τό μέλλον τήν επί τούτων κυριότητα τής μονής.

’Ιδού τώρα τό κείμενον τοΰ εγγράφου :
f Έπε'ι έφάνη μοι καλόν οικεία βουλή, γνώμη τε καί προαιρέσει καί 

ήκκούμβισα είς το άγιον καί σε || - βάσμιον δρος, τό εν τω ’Άέλω διακεί- 
μενον, καί εποίησα κατάσταοιν καί πληροφορί(αν) λόγω μου είς τήν || 3 σε- 
βασμίαν καί ίεράν μονήν, τήν έπονομαζομένην του Βατοπεδίου, καί συ- 
νεβιβάσ&ην μετά τ(οΰ) εν αυτή || 4 ευρισκομένου δσιωτ(ά)τ(ου) καύηγου- 
μένου και τ(ών) ετέρ(ων) πάντ(α)ν) τών άδελφ(ών) μου, τ(ών) τιμί(ων) 
μοναχών, ίνα εύρίσκωμαι [| 5 καί αυτός ώς εις αδελφός,· κα&ώς ηύδόκη- 
σεν είς αυτό τοϋτο ή πανάχραντος Μή(τη)ρ τοΰ άλη&ινοϋ Θ(εο)ϋ καί 
Σ(ωτή)ρ(ο)ς || 6 ημών Ί(ησο)ϋ Χ(ριστο)ϋ καί εγένετο ή είς άμφοτέρονς κα- 
τάστασις, έδοξέ μοι δε και ανάις καλόν είναι καί δίκαιον [| Ί, ΐνα διά 
σ(ωτη)ρί[αν) τής ήμετέρας ψυχής καί τών ψυχών τ(ών) ήμετέρων 
πάντ(ων), τής τε συνεύνου μου εκείνης καί τών [] 3 εξ οσφύος μου παίδων, 
δώσω καί αφιερώσω καί από τών γονικ(ών) μου κτημάτων, ών έχω ανε
νόχλητων [Ι 9 και ελευθέρων, οιων μοι φανώσιν, οϋχί διά πρόσκτηοιν 
ετέρ(ων) αδελφάτων, αλλά διά μόνην κα&αρ(άν) || 10 προσένεξιν, ψυχικής 
σ(ωτη)ρί{ας) ένεκεν ήμετέρας, ώς εΐρηται, τό παρόν κ(α)τ[ά) τό παρόν 
άφιερώ γονικόν μου κτήμα, το || 11 λεγόμενον Πρινάριον, ήγουν τήν με
ρίδα, ήν ενεμόμην, αφ’ ου δέδωκε ταύτην πρός με ό αύϋ·(έν)τ(ης) μου δ 
π[ατ)ήρ μου || 12 εκείνος, δ δέδωκε διά {λείου καί σεπτού χρυοοβούλλ(ου) δ 
αοίδιμος καί μακαρίτης βασιλ,(ενς), κϋρ Ίω(άννης) Δούκας || 13 δ Βατάτζης, 
προς τον αν9·(έν)τ(ην) καί πάππον μου τον Τζαμπλάκωνα εκείνον, τον 
δομέατικον τών σχολ(ών), καί άφιερώ |] 14 τοϋτο μετά πάσης τής περιο
χές καί [τ^ς νομής] καί τ(ών) δικαί(ων) αυτόν, καϋώς άρχή&(εν) τοϋτο 
έκεκτήμην, [| 15 ήγουν τ(ών) παροίκων πάντ(ων), τών άρτίως ευρισκο
μένων) από τής τοϋ καιροϋ συγχύσεως καί άνωμαλί(ας), ώσαντως || 16 
καί τάς υποστάσεις πάσας τάς εξαλειμματικάς, ετι τε τ(ών) αμπέλων, τ[ών) 
εν έργου μ{ένων) και τ[ών) μή, τής άπάσης || 17 γής τής καμα τηρ(μς), τ[ών) 
μνλώνων, καί τής έτέρ(ας) γής, τής άνηρότον καί νομαδιαί(ας), μετά καί 
τής μερίδ(ος), || 18 ής εΐχον είς τήν Βελάν καί τής μερίδος μου τοϋ χειμα
διού τών ζώων, τοϋ Θερμοποτάμου, καί τά πλησίον || 19 τούτων νομαδιαΐα 
τόπια, τήν τελουμένην πανήγνριν, τήν είς αυτήν τήν Βελάν, τοϋ '·4χ«(θυ)

1 εφάνει, ήκονμβισα 15 ανομαίαας
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καί ενδόξου Συμεών, || 20 εΐ δεήσ[ει) καιρός ενεργεΐσϋ·αι, συν τοντοιζ καί 
το καστέλλιον, δπερ έκτισα εγώ μονομερώς εντός τ(ής) || 21 περιοχής τής 
γής μου εξ οΐκεί(ων) κόπων καί άναλωμ(ά)τ(ω)ν, το λεγόμενον Σλανέσιον. 
ταϋτα παραδίδωμι || 22 καί άφιερώ, ϊνα κατέχωντ(αι) εν τή ρηϋ·είσ(η) 
σεβασμία μονή ώς ελεύθερα καί εκ γονικόϋ·(εν), καίλώς κατεΐχον κα'ι 
αυτός || 23 ταϋτα από τής προς εμέ ελεημοσύνης του κρατ(αι)ον καί άγ(ίου) 
ήμ{ών) αύ&(έν)τ(ου) και βασιλ(έως), ώς εΐρητ(αι), κα'ι ούδ(έν) εχη || 24 
αδειάν τις τ(ών) άπάντ(ων) από τ(ών) παίδ(ων) μου ή τ(ών) ετερ(ων) 
άλλων ίδικ(ών) μου άνατρέψαι ή ενοχλήσαι ταϋτα το παράπ{αν), || 25 επειδή 
άπό τούτ(ων), ών δεδήλωντ(cu), ούδ(εν) δεδωκα ή εις προίκα ή διά χάρι- 
τος ή διά ληγάτ(ου) τινά των || 26 παίδ(ων) μου, άλλα ώοιν εις την ϋμε- 
τέραν δεσποτείαν καί αρχήν, διά τούτον δή τον σκοπόν τής ψυχικ(ής) [| 21 
\εμοΰ α(ωτη)ρί[ας), ώς κα'ι εφην, Αιά\ τε τοϋτο καί το παρόν μ(ον) δφιε- 
ρωτήριον γράμμα εγεγόν(ει) κα'ι επεδόϋ·(η) τή σε || 28 βασμία καί ιερά μονή 
καί τω μερει παντ'ι ταύτης εις ασφάλει(αν), μην'ι Φεβροναρ(ίω), Ίν(δι· 
κτιώνος) όγδοης, [καί] υπογράφεται || 29 παρ’ εμον διά το βέβαιον καί 
ασφαλές. Αρσένιος) μοναχός.

fò Τζαμπλάκωνή

Παρατηρήσεις

Στ. 2 : κατάσταοις κα'ι πληροφορία= σχέσεις καί εμπιστοσύνη. Βλ. Fr. D ö 1-
g e r, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges. Textband. München 
1948 (εις τό εξής D ö 1 g e r, Schatzk.), Nr. 27,19 Bern. (S.75), δπου καί άλλαι 
παραπομπαί.

Στ. 9 : αδελφάτον= ή ύπό της μονής συντήρησις αδελφού μοναχού. Βλ. D δ 1- 
ger, Schatzk. Nr. 9, 61 Bern. (S. 47), δπου καί σχετική βιβλιογραφία.

Στ. 11: Ποινάριον δνομα χωρίου καί περιοχή βασιλικών κτημάτων (έπίσκε-
ψις), άναφερομένη ήδη τό 1081 (Act. Lavra 35,17—36,5,32) καί ευρισκόμενη παρά 
τό Παγγαϊον δρος είς τό κατεπανίκιον Ποπολίας (βλ. Γ. I. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, Κα- 
τεπανίκια τής Μακεδονίας. Μακεδονικά, παράρτημα 1. Θεσσαλονίκη 1954, σ. 53 κε.). 
Πβλ. D ö 1 g e r , Schatzk. Nr. 9,8—9.

Στ. 13 : δομέατικος των σχολών= στρατιωτικός διοικητής ειδικών στρατιωτι
κών σωμάτων φρουράς, λεγομένων σχολών. Βλ. R. Gu il la n d, Le domestique 
des Scholes (Études sur Γ histoire administrative de Byzance). REB 8 
(1950), 5—51.

Στ. 16: εξαλειμματικαί νποατάσεις= έγκαταλειφθέντα αγροτικά κτήματα, μή 
εχοντα φορολογήσιμον καλλιεργητήν καί ύποχρεωτικώς ανατεθειμένα είς άλλους. 
Βλ. D δ 1 g e r, Schatzk. Nr. 115,13 u. Bern. (S. 315).

Στ. 18 : είς τήν Βελάν χωρίον παρά τό Πρινάριον είς τό αυτό κατεπανί
κιον Ποπολίας. 'Η είς αυτό τελουμένη πανήγυρις τού 'Αγίου Συμεών εχει διακο
πή λόγω τής σερβικής κατακτήσεως (βλ. στ. 20 : εί δεήσει καιρός ενεργείο&αι). Οΰδε-

23 εχει 25 λιγάτον 28 Φενροναρίον
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μίαν λοιπόν σχέσιν εχει προς τήν Βελλάν κα'ι επισκοπήν Βελλάς τής ’Ηπείρου 
(=Φωτική). 'Υπάρχει καί επισκοπή Βελλάς Νέων ΙΙατρών καί χωρίον Βελλά Καλα
βρύτων. Περί τούτων βλ. N. B ε η ν εν Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. 2 (1925), σ. 122 σημ. 1.

Στ. 23 : τον κραταιοϋ κα'ι άγιον ήμων αν&έντον και βαοιλέως· υπονοείται λίαν 
πιθανώς δ αύτοκράτωρ ’Ιωάννης Κ' Καντακουζηνός (1347-1354), του οποίου οί 
Τζαμπλάκωνες υπήρξαν οπαδοί, μέ αναδρομήν οΰτω είς τό εγγύς παρελθόν, καί δχι 
δ το 1355 μόνος πλέον βασιλεύων ’Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος (1341-1391).

01 ΤζαμπΧάχωνες

2.

Μητροπολιτικόν άντίγραφον άφιερωτηρίου εγγράφου τοΰ ’Αρσενίου 
μοναχού τοΰ Τζαμπλάκωνος προς τήν μονήν τοΰ Βατοπεδίου τοΰ Μαΐ- 
ου 1356, γενόμενον υπό τοΰ μητροπολίτου Λαρίσης ’Αντωνίου (Ίούν. 
1340-Μάιος 1362).

Άρχείον: Φωτογραφία Σπ. ΓΤ. Π. (λευκόν επί μαΰρου). Εις τό άνω 
αριστερόν καί τό κάτω δεξιόν άκρον επί συμφωτογραφηθέντος τεμαχίου 
χάρτου : Βατοπ. 3, 35 Β.

’Εξωτερικόν: Μηχανική καταστροφή είς τό μέσον των πέντε πρώ
των στίχων πλάτους 3-4εκ. μ. καί ύψους 3 εκ. μ. (βάσει συμφωτογραφη- 
θείσης κλίμακος ύποδεκαμέτρου).

Γραφή: Καθαρά καί προς τό στρογγυλόσχημον τείνουσα γραφή κω
δίκων ΙΔ' αϊώνος μετά πολλών συντομογραφιών καί ελάχιστων ορθογραφι
κών σφαλμάτων. Ή υπογραφή μετά των τίτλων τοΰ μητροπολίτου εν μονο- 
κονδυλιαΐς.

Χρονολόγησις αντιγράφου : Έν τφ άντιγράφιο υπάρχει βεβαίως
ή πλήρης χρονολόγησις τοΰ πρωτοτύπου μέ μήνα, ΐνδικτιώνα καί έτος από 
κτίσεως κόσμου (Μάιος, ΐνδικτ. 9,6864=1356), ή οποία ελέγχεται ακρι
βής. (Βλ. Η. Lietzmann - K.Aland, Zeitrechnung. Berlin 1956. 
Samml. Göschen Nr. 1085, S 55). Πότε δμως εγένετο τό μητροπολιτικόν 
άντίγραφον τοΰτο ; Πότε δηλονότι μετά τό 1356 υπήρξε μητροπολίτης Λα
ρίσης ’Αντώνιος ; Οί κατάλογοι τών μητροπολιτών Λαρίσης είναι λίαν ελ
λιπείς. (Βλ. πίνακα τών υπαρχόντων καταλόγων παρά Ν. A. Β έ η εν 
Byzant.-neugr. Jahrbücher 4 [1923] σ. 351 σημ. 3). Άλλ’ ευτυχώς ό ’Αν
τώνιος Λαρίσης είναι γνωστός (1340-1362). Βλ. Βέηνεν Byzant. - neugr. 
Jahrb. 12 (L936), σ. 300-319. Είς τα «Βυζαντιακά γράμματα» τών Μετε
ώρων διεσώθη «σιγιλλιώδες επιβεβαιωτήριον γράμμα ’Αντωνίου μητροπο
λίτου Λαρίσης» άνευ μέν χρονολογίας, άλλα γραφέν άσφαλώς προ τοΰ 1383. 
Βλ. Ν. Α. Βέη, Σέρβικά καί βυζαντιακά γράμματα Μετεώρου. Βυζαντίς 2 
(1911 - 1912), σ. 2 καί σ . 18 κε., δπου τό εν πίν. Δ' παρατιθέμενον πα- 
νομοιότυπον τής υπογραφής τοΰ μητροπολίτου : «.f’Αντώνιος ê λ εφ 
Θ ( εοΰ) αρχιεπίσκοπος Λαρίσης υ π έ ρ x ι μ ο ς κ a ί



134 Γ. I. Θεοχαρίδον

έ ξ α ρ χ ο ς Δευτέρας Θετταλίας καί π ά σ η ς 'Ελλά
δος καί καθολικός κριτής των ρωμαίων f», συγ- 
κρινόμενον προς τήν υπογραφήν τοϋ ήμετέρου αντιγράφου, δεικνύει τον αυ
τόν γραφικόν χαρακτήρα, τον αυτόν επομένως μητροπολίτην. Το άντίγραφον 
λοιπόν ημών έγένετο μετά το 1356 καί προ τοΰ 1362.

Εκδόσεις: Μικρόν μέρος τοΰ κειμένου τοϋ αντιγράφου εδημοσιεύ-
θη υπό τοϋ γέροντος Άρκαδίου Βατοπεδινοΰ εν περιοδική) 
Γρηγόριος Παλαμάς 11 (1927), σ. 366, ήτοι από στ. 11 «ωσαύτως μετά 
τούτων» — στ. 14 «εις περιβόλιον ενεργούμένου». Άναφέρεται (έσφαλμένως 
ως τοΰ Δημητρίου) υπό Σωφρονίου Εύστρατιάδου εν Γρηγ. 
Παλαμά 2 (1918), σ· 86, άριθ. 35.

Περιεχόμενον : *0 μοναχός τής μονής Βατοπεδίου ’Αρσένιος Τζαμ- 
πλάκων διά τοϋ παρόντος επισήμου καί ενώπιον μαρτύρων γενομένου άφιε- 
ρωτηρίου εγγράφου του παραχωρεί εις τήν μονήν οριστικήν κυριότητα επί 
τών εξής κτημάτων του :

1) ’Επί κληρονομικοϋ μεριδίου του εκ τοϋ κτήματος Πριναριού, πε
ριλαμβάνοντας α) αρόσιμα χωράφια, β) αμπέλια, γ) μυλοστάσια, δ) παρθι
κούς καλλιεργητάς, ε) έγκαταλελειμμένα τμήματα γής άνευ φορολογήσιμων 
καλλιεργητών, ς-') ιδιόκτιστον μικρόν πύργον, Σλανέσιον καλοΰμενον, ζ) βο- 
σκήσιμον εκτασιν, η) χώρους διαχειμάσεως ζφων, 6) μερίδα έκ τών εισο
δημάτων πανηγΰρεως, τελουμένης κατ’ έτος είς τό εγγύς κείμενον προγονικόν 
κτήμα, Βελά ονομαζόμενον, 2) επί ιδιοκτήτων οικιών εντός τής πόλεως 
Θεσσαλονίκης κειμένων, εν τή συνοικία τής Καταφυγής, καί περιλαμβανου- 
σών μικρόν ναόν τής Παναγίας Καμαριωτίσσης, ως καί ελεύθερον χώρον, 
χρησιμοποιούμενον ,ως περιβόλιον, 3) έπ'ι τοϋ ήμίσεος κληρονομικοϋ του 
μεριδίου εκ τοϋ παρά τάς εκβολάς τοϋ Γαλικοϋ πατρικοΰ κτήματος, πε- 
ριλαμβάνοντος α) αλυκήν άλατος, β) παραθαλάσσια οικόπεδα καί γ) πύργον. 
Ταϋτα πάντα υπό τήν άμοιβαίαν ύποχρέωσιν τής μονής 1) να συντηρή έφ’ 
δρου ζωής αυτόν κα'ι τέσσαρας ΰπηρέτας του και να θεωρή αυτούς ώς αδελ
φούς μοναχούς, έφ’ δσον ζώσι καί εύρίσκονται εν τή μονή, 2) να έπιτρέψη 
μετά θάνατον τον ενταφιασμόν του εντός μονής καί 3) να μνημονεύη αύ- 
τοϋ ως ευεργέτου τής μονής, τών τέκνων του καί τής αδελφής του. Τό άμε- 
τάκλητον καί απρόσβλητον τής συμφωνίας βεβαιοϋται και εξασφαλίζεται δι’ 
άρών κατά παντός, δστις ήθελεν επιχειρήσει ποτέ ανατροπήν τής άφιερώσεως, 
τής οποίας ή νομική ισχύς έπικυροϋται κα'ι δι’ υπογραφής μαρτύρων.

’Ιδού τώρα τό κείμενον τοϋ εγγράφου :
f [Είς τό δνομα τοϋ Π(ατ)ρ(ός) καί τον Υιόν και τοϋ 'Αγ(ίου) 

ΙΙν(ενματο)ς. Άρσέν] ιος μοναχός [καί] τα [πεινάς, δ Τζαμπλάκ] ων, δ 
καί κάτωϋ’(εν) τοϋ παρόντος ϋφονς οίκειοχείρ(ως) ν[πογρά] || -\μαι οφει
λών , τό παρόν άφιερωτήριον έν[ιυιόγραφον\ έγγραφόν μου [τίϋημι καί
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ποιώ] άβιάατως καί άμεταμελήτ[ως) προς τ(ήν) οεβαομί(αν) βασι || ^λικήν 
άγιορειτικήν μεγ(ά)λ(ην) [μονήν] του Βατοπεόίον [καί προς τους εν αυτή 
ενασκούμενους μονάχους από παντ\ός τον μέρους μου, δΤ ου δη ενυπό
γραφου εγγράφου μου || 4 άφιερώ ενπροίλύμως διά την πολλήν, ήν έχω προς 
αυτήν, σχέσιν και [πληροφορίαν] σωματικώς άπεντεν(&εν) και εξ αυτής τής 
σήμερον παραδίδω,ιιι || Γ> την από τής περιοχής του γονικού ημών κτήματος, 
τον Πρινα[ρίον] [λεγομένου], άναλογοΰσάν μοι γονικό&(εν) πάσαν μερίδα 
από τής έκεΐσε καματηράς || 9 γής, των άμπελίων τε καί μυλωνοστασίων καί 
[..9] [εν δια]φόροις τόποις διά το ανώμαλων τον καιρ(οΰ) εύρισκομέν(ονς) 
ιδιοκτήτους μου || 7 παρθικούς μετά καί των έξαλειμμάτων των παροίκων 
μου, οΐτινες έλειψαν από τής σνγχύσεως τον καιρόν, έτι τε τον παρ’ εμού 
εξ Ιδίων μου H 8 κόπων και άναλωμάτων κτισ&έντος εκεϊσε καατελλίου καί 
ιδίως [μοι] προσόντος, τον καλουμένον Σίλλανεσίον. άλλα δη καί τής εκεϊσε 
είς II 9 πρόβατα νομαδιαίας γής καί των χειμαδιών τον Θερμοποτάμον κα'ι 
τής Βλαγάστεως μέχρι των συνόρων των γειτονονντων μοι Έλεν&ε || 10ρο- 
πολιτών κα'ι τής άνηκούσης μοι μερίδος από τής πανηγύρεως, τής κατ’ έτος 
εις το γονικόν μου κτήμα την Βελάν γινομ(έ)ν(ης) επί τή αε[βασ)μ.(!α) μνή
μη U 11 τον cΑγ(ίον) Συμεών, ώσαντ[ως) μετά τούτων άφιερώ ομοίως καί 
παραδίδωμιπρδ(ς) τ(ήν)τοιαντην τού Βατοπεδίονμον(ήν) κα'ι τά εντός μ(έ»')]|12 
τής ίλεοσώστου πόλεως Θεσσαλονίκης κα'ι κατά την γειτονίαν τής Κατα
φυγής δεσποτικώς προσόντα μοι, δσα καί οια δρώνται || 13 την σήμερον, 
οίκήματά μου μετά και του εκεϊσε πανσέπτου καί ϋείου ναόν, τον είς όνο
μα τιμωμ(έν)ον τής παννπεράγνον δεσποίνης ημών || 14 Θ{εοτό)κου καί 
επωννμουμ(έν)ου τής Καμαριωτίσσης καί του περ'ι αυτά άνέτου δσου καί 
οΐου τοπίου, του καί νυν ώς είς περιβόλων ενεργονμ(έν)ον, κα'ι [| 15 την 
από του εκτός δε ταύτης πόλεως Θεσσαλονίκης καί περί τον Γαλικόν γο
νικού μου κτήματος, του καλονμ(έν)ου τον μεγ(ά)λ(ου) παπιού του || 16 
Τζαμπλάκωνος, άναλογοΰσάν μοι ήμίσειαν πάσαν μερίδα, δσην τε καί οΐαν, 
συν τφ άρμνριχίω καί τοϊς εκεϊσε παραιγιαλί(οις) δικαίοις || 17 μου, μέχρι 
τής Χηναρονς ή καί πέραίλ(εν) τούτον, καδώς έκρατειτο παρ’ εμού, άφ’ ής 
άπάσης ήμισεί(ας) μερίδος οφείλω εγώ κατέχειν || 18 γήν ζευγαρίων δύο, 
δπως ποιήσω εν αυτή εΐτι αν βονληάήσομαι. ή γάρ λοιπή τοΰ τοιούτου κτή
ματος ήμίσεια μερίς κατέχετ(αι) παρά τών || 49 μερών των αύταδέλφων 
μου, τοΰ τε μακαρίτου εκείνον Άσωματιανοΰ, τον μεγ(ά)λ(ου) δουκδς τοΰ 
Τζαμπλάκωνος, καί τοΰ μεγ(ά)λ(ον) στρατοπεδάρχου κ(ν)ρ(οΰ) Δημητρ[ίου)\^ 
τοΰ Τζαμπλάκωνος, ανευ τής δι’ εγγράφου συμφώνου προεκπροικισϋ·είσης 
μερίδος προς την αύταδέλφην μου εκείνην παρακοιμωμ(έν)ην, την || 21 Τορ- 
νικίναν. ον δη κτήματος δ εν αντώ νυν δρώμενος πύργος άνεγερϋείς εξ

3 Βαττοπεδίον 8 καατελίον 11 Βαττοπεδίον 15 παππίον (—παπία) 18 βουλη&ήαωμαι
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ιδίων μου εξόδων καί άναλωμ(ά)τ(ων) και ιδίως κατείχετο || 22 παρ’ εμον, 
ύστερον δε δι’ εμήν συγκατάβασιν, ήν διέκρινα διά την γνήσιότ(η)τα των 
αδελφών μου, ετάχέλη παρ’ εμον μετεχεσίλ(αι) καί παρά των || 23 ανταδέλ- 
φων μου εξ ήμισείας, ώσπερ μετέχονσι και εις τα εκεΐσε τον τοιοντον 
κτήματος λοιπά δίκαια, πλήν εν προτιμήσει μετέχεσάαι || 21 αυτόν παρ' 
εμοϋ τε αύτοϋ καί τον μέρους μου οφειλομ(έν)ον μοι είσαεί. άφιερώ ονν τά 
τοιαντα πάντα μετά πάντων των δικαί(ων) και προνο || 20 μίων αυτών 
προς την τοιαύτην σεβασμίαν βασιλικήν μεγ(ά)λ(ην) άγιορειτικήν μονήν τον 
Βατοπεδίου, ώς αν από τής σήμερον καί είς τους εξής || 26 απαντας καί δι
ηνεκείς χρόνους κατασχοΰσα ή τοιαντη σε(βασμί)α μονή καί το μέρος αυ
τής ταυ τα κατέχη και νέμητ (μι) και δεσπόζη αυτών || 27 το από τονδε καί 
είς τους εξής απαντας καί διηνεκείς χρόνους κατά τελείαν δεσποτείαν 
καί άναφαίρετ(ον) κυριότητα καί || 28 ούτε παρ’ εμον αυτόν, ούτε παρά 
τίνος του μέρους μου ενροι τήν τνχονσαν είς το εξής διενόχλησ(ιν) έπί 
τή κατοχή καί δεσποτεία αυτών, άλλα || 29 κατέχη καί νέμητ[αι) ταντα 
πάντα τελεί(ως), έξουσιωδώς, κνρί(ως) καί αναφαιρέτ(ως) είς τους εξής 
απαντας καί διηνεκείς χρόνους, φνλαχ&έντος || 30 εφ’ ημάς καί τούτον, 
ίνα κατά μεν το παρόν είς τήν εμήν πάσαν ζωήν ευρίσκω καί εγώ ά- 
δελφικήν σχέσιν, προμή&ειάν τε καί κνβέρνη{σιν) παρά τε || 31 του 
τής μονής προεστώτος καί τών νπ’ αυτόν ετέρων πάντων γερόντ(ων) 
καί λοιπών αδελφών τής τοιαντης μονής, παρεχομ(έν)ων μοι καί τών 
προτεταγμέ |] 32νων μοι τεσσάρων διακονιών άνυστερήτως καί κατά τήν 
σννή&ειαν τών άλλων άδελ(φ)ών τής τοιαντης μονής, μετά δε άάνατόν 
μου κηδενύήσομαι καί || 33 ενταφιασέλήοομαι παρά τών μοναχών τής μο
νής έντίμως ώς δει καί μνημονεύωμαι εν αυτή ώς εις τών κτητόρων καί 
ώς πολλ(ών) άξια άνα [| 3ί#εί'ς καί άφιερώσας αυτή, μνημονενομ(έν)ης καί 
τής συναδελφής μου μετά τών παιδιών μου, έ'χωσι δε καί οι ενρεάησόμ(εν)οι 
υπουργοί μου μετά έλά || ένατόν μου τάς διακονί(ας) αυτών άννστερήτ(ως), 
μέχρις άν ζώσιν εύρισκόμ(εν)οι εν τή μονή καί νποτασσόμ(εν)οι τφ προ- 
εστώτι καί τοΐς ετέροις τής μονής μοναχοΐς, || 30 ώς καί οι λοιποί αδελφοί, 
καί τούτων οντω διατηρηϋέντ(ων) μέχρι τέλους παρά τών τής τοιαντ(ης) 
μονής αδελφών, οντ’ εγώ αυτός, ούτε τις έτερος τον μέ || 37 ρους μου ή εν 
τή ζωή μου ή καί μετά θάνατόν μου έξομ(εν) άδειαν το τυχόν εκ τών τοι- 
οντ(ων) κτημ[ά)των παρνποκρατήσαι καί άποσπάοαι τής μον(ής) ή ένο || 38 
χλήσαι αυτή καί διασεισαι άλως επί τή κατοχή καί δεσποτεία αυτών, άλλ’ 
εΐ τι καί βουλήάήσεταί τις τοιοντον, δπερ απεύχομαι, ον μόνον iVa[|39 
μή είσακούητ(αι), εφ’ οίς άν ίσως εχη λέγειν, προς τώ άποπέμπεσ&αι
τον τοιοντον, όποιος αν καί εΐη, άπρακτον καί καταδεδικασμ(έν)ον παρά || 40

25 Βαττοπεδίον 32 κηδεν&ήσωμαι, ενταφιααΰήσωμαι 33 «ιιτόρων
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παντός δικαστηρίου, επισπάτ(αι) εις εαυτόν την από του Κ{νρίο)υ ημών 
Ί(ησο)ύ Χ(ριστο)ΰ καί τής αυτόν ΰπερευλογημ(έν)ης αειπάρθενου μ(ητ)· 
ρ(ό)ς άγανάκτησίν τε και || 41 άλλοτρίωσιν και τάς άράς των τριακοσί(ων) δέκα 
καί οκτώ θεοφόρων Π(ατέρ)ων κάμού τον αμαρτωλού, συγκαταλεγόμενος 
μετά τον προδότου "Ιούδα καί των || 42 είπόντο,ν το άρον, άρον στ(αύ)ρωσον 
αυτόν, προς το καί αυθις ερρώσθαι το παρόν άφιερωτήριον ενυπόγραφον 
έγγραφόν μου κατά πάσαν αυτού τ(ήν) περί || 43 ληψιν, ίσχύειν δφεΐλον καί 
ώς πρακτικόν σωματικής καί τοπικής παραδόσεως, δπερ καί εγράφη πα
ρουσία των οίκεί(ων) τω κρατ(αι)ω κα'ι άγ(ίω) ημών ανθ(έν)τ(η) καί || 44 
βασιλεΐ, τον τε ταττά τής αυλής κνρ(ού) Μανουήλ τον ’Αλληλούια, τον 
Τζαούχη κνρ(ον) Θεόδωρόν, τον προκαθημ(έν)ου κυρ(ον) Μιχαήλ τού Ά- 
μασιανον και τον Κουλλονρά || ^κη κυρ(ού) Μανουήλ, διά χειρός Ίω(άνν)ον 
κληρικού και ταβουλλαρίον τού Άμαράντον, μην'ι Μαΐω Ίν(δικτιώνος) 
ενάτης, έτους ςου ωον ξου δ°ν (=6864=1356), ενώπιον τών ύπ(ογραψόν)· 
τ(ων) μ(ά)ρ(τύρων). || 4" ή υπογραφή: δ δούλος καί συμπέθερός τού κρατ- 
(αι)ού καί άγ(ίου) ημών αύθ(έν)τον και βασιλέ(ως) ’Αρσένιος μοναχός δ 
Τζαμπλάκων. μεθ’ ό εφεξής αί || 47 υπόγραφαί τών μαρτύρων : οί δούλοι 
τού κρατ(αι)ού κα'ι δγ(ίου) ημών αύθ(έν)του καί βασιλέ(ως) Μανουήλ ’Αλλη
λούιας δ ταττάς τής αυλής, Θεόδωρος Τζαούχης, κυ(ρ)ός [| 43 Άμααιανός δ 
προκαθήμ(εν)ος, Μανουήλ δ Κουλλουράκης καί Ίω(άννης) κληρικός καί τα- 
βονλλάριος δ ’Αμάραντος μ(α)ρτ(νρών) και βεβαιών ύπ(έγραψ)α^\™. Τό πα
ρόν ίσον τω πρωτοτύπω άντιβληθ(εν) καί κατά πάντα εξισάζον εύρεθ(εν) 
νπεγράφη δι’ άσφάλει(αν) πλείονα καί βεβαίωσιν κ(α)τ(ά) τ(ή)ν είς ταύτα 
συνήθειανf

f δ μ (η τ) ρ ο π ο λ (ί) τ η ς A a ρ ί σ σ η ς, νπέρτιμος καί 
ε ξ a ρ χ ο ς Αεντέρας Θετταλί ας και π ά σ η ς Έ λ λ ά- 
(δ) ο ς Ά V τ ώ V ι ο ς f

Παρατηρήσεις

Στ. 1 : ’Αρσένιος μοναχός ό Τζαμπλάκων είναι τό αυτό πρόσωπον τοΰ προ
ηγουμένου εγγράφου, διότι εις άμφότερα τά έγγραφα ό αυτός υπογραφών όμιλεΐ περί 
πύργου, Σλανέσιον καλούμενου, τον όποιον ό ίδιος εκτισεν είς τό κτήμα του Πρι- 
νάριον (1, στ. 21, 2, στ. 8). Τήν δωρεάν άλλωστε ταύτην τοΰ μονάχου ’Αρσενίου 
Τζαμπλάκωνος μαρτυρεί καί ό Καντακουζηνός ολίγους μήνας βραδύτερον, τον Σε
πτέμβριον 1356, είς χρυσόβουλλόν του. Έπ. 'Ετ. Βυζ. Σπ. 4 (1927), σ. 239, στ. 22/23: 
•....την εις το Πρινάρι γην, ήτις άφιερώ&η παρά τοΰ εν μοναχοΐς Τζαμπλάκωνος κυρ 
’Αρσένιον... ».

Στ. 9 : τών γειτονούντων μοι Έλευ&εροπολιτών όχι ή σημερινή Έλευθερούπολις 
(παλαιόν όνομα Πράβι) δυτικώς τής Καβάλας καί είς τήν ανατολικήν εξοδον τής 
μεταξύ Παγγαίου καί Συμβόλου κοιλάδος(=βυζαντινόν κατεπανίκιον Ποπολίας, βλ. 45

45 έννάτης
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Θ εοχαρίδου, Κατεπανίκια Μακεδονίας, ενθ’ άνωτ. σ. 53 κε.), άλλα το σημερι
νόν χωρίον Έλετιθεραί (καί λιμήν ’Ελεύθερων) ΝΔ τής Καβάλας καί Ν του Πρα- 
βίου, τό όποιον κακώς ώνομάσθη Έλευθεροΰπολις. Βλ. περί τής ιστορίας καί θέ- 
σεως τής Έλευθερουπόλεως P. T e m e r 1 e, Philippes et la Macédoine orien
tale. Paris 1945 (Texte), σ. 267-8.

Στ. 12 : εντός τής πόλεως Θεσσαλονίκης καί κατά την γειτονίαν τής Καταφυγής·
περί τής Καταφυγής καί του ναοΰ τής Καμαριωτίσσης άνεπτΰχθη κατά τά τελευ
ταία ετη σημαντική βιβλιογραφία. Βλ. τελευταίως Α. Ξυγγοποΰλου, Κατα
φυγή - ’Αχειροποίητος. Μακεδονικά 4 (1958), σ. 441 - 448, όπου καί ή προηγούμενη 
βιβλιογράφία. Είδικώς περί του ναοΰ τήν Καμαριωτίσσης βλ. Α. Ξυγγοποΰλου, 
Παναγία Καμαριώτισσα. 'Ελληνικά 14 (1956), τεΰχ. 2ον, σ. 453 - 457.

3.
Δωρητήριον γράμμα τοΰ μεγάλου στρατοπεδάρχου Δημητρίου Τζαμ- 

πλάκωνος καί της συζΰγου αύτοΰ μεγάλης στρατοπεδαρχίσσης Ευδοκίας 
Παλαιολογίνας Τζαμπλακωνίσσης προς τήν μονήν Βατοπεδίου τοΰ 
Αύγουστου 1362.

Άρχείον : Φωτογραφία Σπ. Π. II. (λευκόν επί μαύρου). Κατά τό 
μέσον τής δεξιάς πλευράς επί συμφωτογραφηθέντος τεμαχίου χάρτου : 
Βατοπ. 3, 35 Α.

Εξωτερικόν : Μακρόστενον σχήμα. ’Άνευ φθορών.
Γραφή: Καθαρά γραφή κωδίκων ΙΑ' αίώνος μετ’ ολίγων συντομο- 

γραφιών καί ολίγων ορθογραφικών σφαλμάτων. *0 στρατοπεδάρχης υπο
γράφει ίδιοχείρως μόνον διά τοΰ τίτλου του. Ή υπογραφή τής στρατοπεδαρ
χίσσης κατά τό πλείστον διά κεφαλαίων χαρακτήρων καί πλήρης ορθογρα
φικών σφαλμάτων. Ή υπογραφή (τίτλοι καί δνομα) τοΰ Βαλσαμώνος εν 
μονοκονδυλιαίς.

Διπλωματικά: 'Υπάρχει φωτογραφία Σπ. Π. Π. ακριβούς αντιγρά
φου (πλήν τών υπογραφών), φέροντος τήν αρχειακήν σημείωσιν : Βατοπ. 
3, 35 Γ καί γενομένου υπό ανωνύμου μητροπολίτου Πολυστύλου καί Πέτρας.

Εκδόσεις : Έξεδόθη μετά αναγνωστικών σφαλμάτων, παραλείψεως 
τμήματος τοΰ κειμένου (από στ. 14 «ΐλεως»—μέχρι στ. 32 «ουρανών») καί 
άνευ υπογραφής τοΰ Βαλσαμώνος υπό τοΰ γέροντος Άρκαδίου Βατο- 
πεδινοΰ εν περιοδική) Γρηγόριος Παλαμάς 3 (1919), σ. 437/8. Άναφέρε- 
ται υπό Σωφρονίου Εΰστρατιάδου,Γ ρηγ. Παλαμάς 2 (1918), 
σ. 86, άριθ. 35·

Περιεχόμενον : 'Ο υπογράφων μέγας στρατοπεδάρχης Δημήτριος 
Τζαμπλάκων προβαίνει (εν Κωνσταντινουπόλει) εις άφιέρωσιν προς τήν 
μονήν Βατοπεδίου τοΰ τετάρτου μεριδίου του εκ τοΰ πατρικού του κτήμα- 
ματος, τοΰ κειμένου παρά τον Γαλικόν ποταμόν Δ τής Θεσσαλονίκης. Τα 
άλλα τρία μερίδια τοΰ κτήματος έχουν ήδη αφιερώσει προς τήν αυτήν μονήν
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προ ολίγου χρόνου οί μακαρίται πλέον σήμερον αδελφοί του Τζαμπλάκώ- 
νες. Την άφιέρωσιν ποιείται διά την σωτηρίαν τής ψυχής του, ζητών ως 
αντιπαροχήν παρά τής μονής μνημόνευσιν του ονόματος του εν ταϊς προ· 
σευχαΐς τών μοναχών, ειδικήν υπέρ αΰτοΰ δέησιν κατά τήν εν τφ ’Όρί)ρφ 
έκάστης Κυριακής έκφωνουμένην μικρόν εκτενή καί τα κανονικά μνημόσυνα 
υπέρ τής ψυχής του εις τήν μονήν τής Θεοτόκου Ψυχοσωστρίας, μετόχιον 
τής μονής Βατοπεδίου έν Κωνσταντινουπόλει, εις το οποίον επιθυμεί να τα
φή μετά θάνατον.

Τήν άνενόχλητον κυριότητα τής μονής επί τοΰ άφιερουμένου κτήματος 
εγγυδται κα'ι ή ΰπογράφουσα σΰζυγός του, παραιτηθεΐσα επισήμως παντός 
παρόντος ή μελλοντικού δικαιώματος της επί τοΰ κτήματος ενώπιον τοΰ 
έκκλησιαστικοΰ άρχοντος Μιχαήλ Βαλσαμώνος. Οΰδε'ις δέ έχει δικαίωμα να 
προσβάλη τήν δωρεάν ταΰτην, ή οποία θά πρέπη να παραμένη αλώβητος, 
εάν έξαιρέσωμεν βεβαίως εχθρικός ένεργείας τών τά μέρη εκείνα λεηλατοΰν- 
των Σέρβων, πας δέ αποπειρώμενος τοιοΰτόν τι, είτε έκ τών τέκνων του 
είτε εκ τών συγγενών του, θά επισυρη καθ’ εαυτοΰ τήν τιμωρίαν τής 
Παναγίας κα'ι τήν κατάραν τοΰ δωρητοΰ.

Ιδού το κείμενον τοΰ εγγράφου :
f Έπεί δη φίλον εΐη Θ(ε)ώ καί το κατά δύναμιν, ώς εδειξ(εν) 

αυτός επί τ(ής) παλαιός έκείν(ης) χήρ(ας) τα δύο λεπτά δεξάμενος || 2 εν- 
μεν(ώς) καί έπαινέσας φιλοτίμως, ώς απ’ ορθής γνώμης κα'ι προθύμου 
προαιρέσ(εως) προσαχθέντα, δέξαιτο καί το ήμέτερ(ον) || 3 ανάθημα εύμε- 
νώς αντί τών απείρων αυτόν, ών εδωρήσατο ήμΐν ευεργεσιών, ει καί τ(ά) 
καθ’ ημών || 4 ή αταξία τον καιρού άρτίως δυστυχώς έσχεδίασεν, ον το 
ευτελές καί σμικρδν τον δώρου άναλογισάμενος, || 5 άλλ,ά το πρόθυμον καί 
ενγνωμον καί ευχάριστον ημών άποδεξάμενος. το από τών αγίων μου 
αυθεντ(ών) || 6 καί γονέων εκείνων δοθέν μοι τέταρτ(ον) μεριδικόν από 
τον καθόλ(ον) κτήματος, τον καλούμενου Γαλικον, τού πλησί(ον) || 7 
τής μεγαλοπόλεως καί περιβόητου Θεσσαλονίκης διακειμένον, άνατί- 
θημι καί αυτός τή Μ(ητ)ρί τον II 8 Θ(εο)ν μου καί αποχαρίζομαι τούτο 
προς τήν αυτής σεβασμίαν μονήν, τήν κεκλημένην τού Βατοπεδίου, || 9 
τήν εν τφ *Αγίω ’Όρει διακειμένην, ώστε εχειν αυτό τούς έν αυτή νυν 
ευρισκομένους τιμιωτάτονς || 10 μοναχούς καί τούς μέλλοντας αυθις ποτέ 
έσεσθαι καί άποφέρεσθαι τήν άπο τούτου πρόσοδον εις κυβέρ y 41 νησιν 
καί προμήθειαν αυτών, καθώς καί τήν από τών άλλων τριών μεριδικών 
τού αυτού κτήματος || 12 αποκερδαίνουσιν, δαον από τής προ μέτριου 
καιρού επιγενομένης προσενέξεως παρά τών μακαριτών || 13 καί φιλτά- 
των μου ανταδέλφων εκείνων, τών Τζαμπλακώνων, προς τήν αυτήν σε
βασμίαν βασι(λικ)ήν || 14 μονήν ψυχικής ένεκα σ(ωτη)ρίας αυτών τε καί 
τών άγιων ημών αύθεντών καί γονέων, δθεν καί δ || 15 φείλουαιν οί εν
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τή εϊρημένη σεβασμία βασιλίκι] μονή τής ύπεραγίας μου Θ(εοτό)κον 
τής Βατοπεδιν(ής) || 16 ενασκούμενοι μνείαν ποιεΐσδαι εν ταΐς προς Θ(εό)ν 
<^εύχαϊς'^> αυτών και έντεύξεσιν ύπερ τής εμής άδλίας || 11 καί ταλαί
πωρου ψυχής, ποιεΐν δε άμεταίλέτως καίλ’ εκάστην Κυριακήν εν τφ ’Όρ- 
ύλρω μικρόν || 18 εκτενή καί έκφωνεϊν αυτούς ύπερ έμοϋ τοϋ τλήμονος 
το Κ(ύριε) ελέησον τρις, δφείλουσι δε || 19 προς τούτοις καί οι ενασκού
μενοι τιμιώτατοι μοναχοί εν τή σεβασμία μονή τής ύπεράγνου || 20 
Μ(ητ)ρ(ό)ς τοϋ Θ(εο)ϋ και Ιπικεκλημένης τής Ψυχοσωστρίας, τή διακει- 
μένη εν ταύτη τή δεοδοξάστω καί δεο || 21 μεγαλύντω Κωνσταντινουπόλει, 
τή εις μετόχιον οϋση τής σεβάσμιας βασιλικής μονής τοϋ Βατό || 22πεδίου, 
εν f μέλλει ενσοριασϋήναι δ εμάς νεκρός, εΐπερ άρτίως την ζωήν εκμε- 
τρήσω, άπο || 23 πληρώσαι καλώς κατά τήν αυτών δύναμιν τά είϋισμένα 
μνημόσυνα τής ψυχής μου, δπως || 24 ΐλεώς μοι αυτός ό Θ(εό)ς γένοιτο 
πρεσβείαις τής παναχράντου αύτοϋ Μ(ητ)ρ(ός), εφ’ οίς ώς αν(δρωπ)ος 
πε y 25 πλημμέληκα τών σωτηριωδών καί άγιων αύτοϋ εντολών παρακούσας. 
καίλέξουσιν οϋν || 26 οι εν τή είρημένη σεβασμία βασιλική μονή τοϋ Βατο
πεδίου και το ήμέτερον τέταρτ(ον) μεριδικόν κυρί(ως) || 27 καί δεσποτικώς, 
άναφαιρέτως καί άναποσιτάστως καί ποιεΐν εις αυτό πάντα, δσα αν δό- 
ξωσι y 28 λυσιτελή δηλονότι καί ωφέλιμα αϋτοΐς τε καί τή μονή, μήτε 
παρ’ έμοϋ μήτε παρά τής || 29 συζύγου μου, τής δι’ επερωτήσεως τοϋ επί 
τών κρίσεων τής άγιωτάτης μεγάλ(ης) τοϋ Θ(εο)ΰ εκκλησί(ας) || 30 εξάρχου, 
πρεσβυτέρου και ταβουλλαρίου Μιχαήλ τοϋ Βαλσαμών άποβαλομένης πάντα 
νόμον, τ(όν) || 31 βοηδοϋντα αυτή επί τοΐς καινοτομηΰεΐσιν αυτής προικι- 
μαίοις πράγμα(σ)ι, μήτε δε και προς || 32 τών παίδων ημών ευρίσκουσιν 
εις αυτό διενόχλησιν ή διασεισμόν τον τυχόντα, επειδή γνώμη || 33 καί δε- 
λήσει αυτών το παρόν εκδοτήριον γράμμα εποιησάμην προς τήν μονήν 
κατά τον άναγεγραμμ(έν)ον || 34 τρόπ(ον), άλλά μάλλον δεφένδευσιν τήν δυ
νατήν καί προσήκουσαν, εΐπερ εξ άλλου τίνος εύρίσκουσι(ν) οι μοναχοί || 3·’ 
τον τυχόντα διασεισμόν, ανευ τών έκεΐσε γειτνιαζόντων καί λεηλατούντων 
τά περί τήν Θεσσαλο || 36 νίκην χωρία ίλεοστυγών Τριβαλών. εΐ δε μετά 
τήν άποβίωσίν μου βουληδείη τις από τών εμ(ών) || 37 ή τών εξω&εν ava- 
τρέψαι καί καταλϋααι εις το άποαπάσαι καί άφελέσδαι το είρημένον 
κτήμα άπο τής || 38 σεβάσμιας βασιλικ(ής) μονής τοϋ Βατοπεδίου καί ίδιο- 
ποιήσασδαι, εύχομαι τφ Θ(ε)φ, ϊνα εχοι τήν ύπερα || 30γίαν δέσποιναν 
Θ(εοτό)κον, ής εατι κτήμα το διαληφδεν Γαλικόν, άντίδικον καί εν τφ 
νυν και εν τώ μέλλοντ(ι) || 40 αΐώνι καί μήτε εν τώ παρόντι βίφ άπολαύ- 
σειεν ευπραγίας ή καλοϋ τίνος ή αυτός ή οΐ παΐδες || 41 αύτοϋ, μήτε εν 
τφ μέλλοντι τύχοιεν τής έπηγγελμένης πάσι χριοτιανοϊς βασιλείας τών

17 Xαλεπώρον 18 έκτενήν, τρεις 31 καινοτομη&είαειν
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ου(ρα)νών. || 43 εγένετο δε το παρόν μου γράμμα και ύπεγράφη τή ήμε- 
τέρα χειρί καί τής συζύγου μου εις βεβαίωαιν || 43 τ(ής) εΐρημ(έν)ης μονής 
και ασφάλειαν εν ετει εξακισχιλιοστω οκτακοσιοστά) εβδομηκοστφ) μηνι 

II 44 Αύγούστω, Ινδικτιώνος πεντεκαιδεκάτ(ης) f
U 4i f δ δούλος τού κρατ(αι)οϋ καί άγ(ίου) ήμ(ών) αϋϋ·(έν)τ(ου) καί 

βασιλ(έως) Αημήτρ(ιος) Τζαμπλάκων f ο /λ ε y α ç || 46 στρατοπε
δάρχηςf

\\iηfEύδoκήa Παλεολογήνα Τζαμπλακόνησα 
II48 ή μ a ι γ ά λ η στρατωπαιδάρχησα/

|| 49 / ό επί των κρίσεων τής άγιω τ (ά) τ (η ς) μ(ε)· 
.γ(ά)λ(ης) τού Θ ( ε ο ) ϋ εκκλη(αίας) ||5υ εξ(αρ)χος 
πρε(σβύτερ)ος καί ταβονλλάρ{ι)ος Μιχαήλ ό 
Βαλσαμώνf

Παρατήρησε ι ς

Στ. 9 -12 : Ψνχοσωστρίας μονή' μετόχιον τής μονής Βατοπεδίου έν Κωνσταν-
τινουπόλει. Περί τής Ιστορίας τής μονής έν γένει βλ. R. J a π i n, La géographie 
écclesiastique de Γ Empire byzantin. Tom. Ill : Les églises et les monastè
res. Paris 1953, p. 252. Tà έγγραφα τής παραχωρήσεως τής μονής ώς μετοχιού εις 
τήν μονήν του Βατοπεδίου έξεδόθησαν υπό του γέροντος Άρκαδίου Βατοπε
δ ι V ο ΰ, Γράμματα τής έν Κωνσταντινουπόλει μονής τής Θεοτόκου τής Ψυχοσω- 
στρίας. Byzant. - neugr. Jahrbücher 13 (1937), σ. 308δ'- 308ιγ'. Πβλ. καί D Ö1- 
ger, Schatzk. Nr. 43/4.

Στ. 29/30 καί 49/50: S επί των κρίσεων... Μιχαήλ ο Βαλσαμών ο έπί των
κρίσεων εύρίσκετο εις τήν τετάρτην πεντάδα τών εκκλησιαστικών άρχόντων. Βλ. ψευ- 
δο-Κωδινόν, Βόνν. σ. 116 (Ματθαίου μονάχου). Πβλ. καί X ρ υ σ ο σ τ. Μ. Δ η- 
μητριού, άρχιμ., Οΐ έξωκατάκοιλοι άρχοντες τής έν Κωνσταντινουπόλει μεγάλης 
του Χρίστου Εκκλησίας. (Texte und Forschungen zur byzant. - neugriechischen 
Philologie Nr. 7). Άθήναι 1927, σ. 26 κ.έ.

4 α.
Άφιερωτήριον γράμμα τοϋ Μιχαήλ Καβαλλαρίου τοΰ Τζαμπλά- 

κωνος προς τήν μονήν Βατοπεδίου τοϋ Αύγουστου 1370.
Αρχεϊον : Φωτογραφία Σπ. Π. Π- (λευκόν επί μαύρου). Εις τήν

κάτω αριστερόν πλευράν επί συμφωτογραφηθέντος τεμαχίου χάρτου : 
Βατοπ. 3,34.

’Εξωτερικόν : Μακρόστενον σχήμα. Δύο μεγάλαι καί τρεις μικραί 
δπαί εκ φθοράς τοϋ ύλικοΰ εις τό κάτω δεξιόν άκρον, καταστρέψασαι τό 
δεξιόν τρίτον τών τριών τελευταίων στίχων τών υπογραφών.

Γραφή: Λίαν μικρογράμματος γραφή μετά πολλών συνδέσεων γραμ
μάτων καί συντομογραφιών. Ή υπογραφή τοϋ Μιχαήλ Καβαλλαρίου μετά
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πολλών κεφαλαίουν χαρακτήρων. Ή υπογραφή (τίτλοι καί δνομα) τοΰ τα- 
βουλλαρίου Μιχαήλ Ζωμή εν μονοκονδυλιαίς.

Διπλωματικά: 'Υπάρχει φωτογραφία Σπ. Π. Π. (λ. επί μ.) παραλ
λαγής τοΰ εγγράφου, όμοιου περιεχομένου, αλλά διαφορετικής διατυπώσεως. 
Φέρει εις τήν αυτήν θέσιν καί κατά τον αυτόν, ως ανωτέρω, τρόπον τήν αρ
χειακήν σημείωσιν : Βατοπ. 3, 34 Β. ’Έχει το αυτό μακρόστενον σχήμα καί 
ελλείπει μικρόν τμήμα εις τό μέσον τής κάτω στενής πλευράς. Φέρει τάς 
αυτός ΰπογραφάς, ώς καί τό πρώτον, πλήν τής υπογραφής τοΰ Φακρασή, 
ή θέσις τής οποίας παραμένει κενή. Άντ’ αύτοΰ καί τελευταίος κατά σειράν 
υπογράφει 6 ρεφερενδάριος τής μεγάλης ’Εκκλησίας διάκονος Δημήτριος, 
τό έπίθετον τοΰ οποίου ελλείπει λόγφ τής άναφερθείσης φθοράς εις τήν 
θέσιν εκείνην. Τό έγγραφον λοιπόν εγένετο εις δυο διαδοχικός μορφάς, αί 
όποίαι ύπεγράφησαν μεσολαβήσαντος ολίγου χρόνου (άμφότεραι φέρουν τήν 
αυτήν χρονολογίαν : Αύγουστος 1370), καθ’ δν έκωλύθη εις εκ τών πρώ
των μαρτύρων καί άντικατεστάθη, διά να ΰπάρχη είς άμφότερα ό αυτός α
ριθμός μαρτύρων. Ποιος ό λόγος τής έπαναλήψεως τοΰ εγγράφου μετά δια
φορετικής διατυπώσεως δεν είναι φανερόν.

Εκδόσεις : ’Ανέκδοτον. Άναφέρεται (εσφαλμένους ως τοΰ Μανου
ήλ) υπό Σωφρονίου Εΰστρατιάδου έν Γρηγ. Παλαμά 2 
(1918), σ. 86, άριθ. 34.

Περιεχόμενον : Ό Μιχαήλ Καβαλλάριος ό Τζαμπλάκων αφιερώνει 
είς τήν μονήν Βατοπεδίου καλλιεργήσιμον γήν καί εγκατάστασιν διαχειμά- 
σεως ζφων εις τό προγονικόν του κτήμα Πρινάριον. Ταΰτα άπετέλουν κλη
ρονομικόν μερίδιον αΰτοΰ καί τοΰ άποθανόντος άδελφοΰ του ’Αλεξίου Κα- 
βαλλαρίου Τζαμπλάκωνος. ’Άλλα τμήματα τοΰ ίδιου κτήματος είχον αφιερώ
σει προ ετών εις τήν αυτήν μονήν οι μακαρΐται τοίρα ανεψιοί του Τζαμ- 
πλάκωνες, άλλ’ αυτός, εμποδισθείς τότε, προβαίνει τώρα εις τήν αφιέρωσιν 
καί τοΰ ίδικοΰ του μεριδίου. ‘Ως αντιπαροχήν επιθυμεί να αναγραφή τό δ'- 
νομα τοΰ αποθαμένου άδελφοΰ του ’Αλεξίου, τοΰ άλλοτε συνιδιοκτήτου τοΰ 
άφιερουμένου μεριδίου, είς τά δίπτυχα (βρέβιον) τής μονής, διά να μνημο- 
νεΰηται υπό τών μοναχών είς τάς λειτουργίας, να τοΰ παραχωρηθή δε μο
νίμους κελλίον έν τή μονή καί αί ΰπηρεσίαι ενός υπηρέτου έν περιπτώσει, 
καθ’ ήν είτε αυτός είτε είς έκ τών παίδων ή έγγόνων του ήθελε ποτέ κατα- 
φΰγει εις τήν μονήν. Τό άμετάκλητον καί άνενόχλητον τής προσκυροόσεως 
ταΰτης έγγυώνται αί ΰπογραφαί αΰτοΰ καί τών μαρτύρων, μεταξύ τ<7>ν όποί- 
û)v υπογράφουν δύο υΓοί του, πας δέ αποπειρώμενος ανατροπήν τής δωρεάς 
έκτίθεται είς τήν τιμωρίαν τής Παναγίας καί είς τήν κατάραν τοΰ δωρητοΰ.

’Ιδού τώρα τά κείμενα τών δύο παραλλαγών τοΰ εγγράφου :
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4 α.
f Ai είς τάς Ιερός καί σεβααμί(ας) μονάς και τους αλλ(ονς) εναγείς 

οΐκονς γινόμενοι άφιερώαεις καί προ(σ)κυρώσεις παρ’ άν[ϋ·ρώπ)ων || 2 καί 
προαενέξεις ου μόνον θεοφιλείς εΐαι καί ευάρεστοι τ(ώ) θ(ε)ώ, αλλά και 
λί(αν) ψυχωφελείς καί σ(ωτη)ριώδεις. αντί γάρ άλλων || 3 όρμων καί λιμέ- 
ν(ων) προβεβλημένων καί ανται εϊσί, τον από τής μεγάλ(ης) ταντ(ης) τον 
βίου {λαλάσσης καί τον κοσμικού καί άστατου || 4 κλνδωνος άπαίροντος είς 
την εκείσε κατάστασήν) καί διαγωγήν προσδεχόμεναι καί διαναπανονσαι καί 
το πολύ τών αμαρτιών, || 5 δπερ επεσώρενσ(εν) ενϋ·άδε ψυχή, διαλνονσαί τ(ε) 
καί άφανίζονσαι. κάγώ τοίννν 6 (5otU(oç) τον κρατ(αιοϋ) καί αγί{όυ) ημών 
αν&(έν)του καί βααιλέ(ως) || 8 Καβαλλ.άρι(ος) Μιχ(αή)λ δ Τζαμπλάκων, δ 
κατωτ{έ)ρ(ω) τον παρόντος νφ(ονς) οίκειοχείροις μου γράμμασ(ιν) ν- 
πογράψας προς την τών || 7 γεγραμμένων πίστωσιν καί ασφάλει(αν), 
πλημμελήσας εν βίφ καί είς Θ(εό)ν εχων άκαταισχνντους ελπίδ(ας), τον 
διά II 8 την σ(ωτη)ρί(αν) ημών αν(ϋ·ρωπ)ον γεγονότα, ΐνα κατ[ά) το μέγα 
καί αφατον αυτόν έ'λεος τνχω τής άφέσε(ως) τών άμαρτιών μου, ήβουλή- 
ΰ(ην) II 9 προ καιρού άφιερώσαι είς την κατ(ά) το "Αγ(ιον) ’Όρος τον 
’Άϋ·ω διακειμένην σεβασμί(αν) καί ιεράν βασιλικήν μονήν, τ(ήν) || 10 είς 
όνομα τιμωμένην τής παννπεράγνον Δεσποίν(ης) καί Θεομ(ήτο)ρος καί 
επικεκλημ(έ)ν(ην) τον Βατοπεδί(ον), τήν είς το Πρινάριον || 11 ενρισκομένην 
γήν μετά καί τον χειμαδιού, ήν εΐχομ(εν) από γονικότ(η)τ(ος) εγώ τε καί 
δ αύτάδελφός μου κυρ ’Αλέξιος δ Καβαλλάρι[ος) || 12 εκείνος, καϋ·ώς εΐχον 
καί οι ήμέτ(ε)ροι άνεψιοί οι Τζαμπλακωναΐοι εκείνοι καί άφιέρωσαν τή 
αυτή μονή ένεκα || 13 ψυχικής σ(ωτη)ρί(ας). συνέβη δέ μοι τότε καί ενεμ- 
ποδίσ'&ην διά τι. άρτί(ως) δέ άφιερώ καϊ προ(σ)κνρώ εκονσί(ως), οίκειο- 
έέελ(ώς), || 14 αντοβουλήτ(ως), αντοπροαιρέτως καί άμεταμελήτ(ως) τήν γήν 
ταντην μετά καί τον χειμαδ(ίον) καί πάσης τής νομής καί περιο || 15 - 
χής αυτής καί τών προσόντ(ων) μοι εν αυτή δικαιωμάτ(ων) δι’ εγγράφου 
άφιερωτ(η)ρί(ον), ταβουλλαρικον, πεπιατωμένου || 10 υπογραφή οίκειοχεί- 
ρ(φ) καί κατησφαλισμένη υπόγραφαϊς τών τε γνησί(ων) μου παίδων καί 
τ(ών) κάτωίλ(εν) ϋπογραψόντων || 17 μαρτύρων, τον τε αν&έντον μου τον 
νιον μου, του οίκεί(ου) τον κρατ(αιοϋ) καί άγ(ίον) ημών ανϋ·{έν)του καί 
βασιλ(έως) Φακρασή κυ(ρον) Μανουήλ || 18 του Καντακονζηνον, καί τον οι
κείου τον κρατ(αιον) καί άγ(ίον) ημών ανΰέντ(ου) καί βασιλ(έως) κυ(ρον) 
Δημητρ(ίον) τον Μελατηνιώτ(ου), του εντι || 19 μοτάτον ιερέ(ως) καί ρεφε- 
ρενδ(α)ρ(ίον) κν(ρον) Μιχ(αή)λ τον Κρνονερίτ(ου), δεσποτικ(ώς) καί άνα- * 19
1 γινομένας 3 τής από 4 προς δεξόμεναι 5 άπεαώρευοεν
10 Βατοπαιδίον 15 προοώντων, δικαιομάτων 16 νπογραψώντων
19 ραιφερενδαρίον
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φαιρέτως, άναποσπάστως καί άνενοχλήτ(ως) || 20 είς τελεί [αν) εξονσί(αν) 
κατα άναφαίρετον πάντη καί αναπόσπαστου κνριότ(η)τ(α) της τοιαντ(ης) 
οεβασμί(ας) μονής, και αντί τ(ής) j| 21 αφιερώσεώς μου ταντ(ης) το μ(εν) 
εμον ονομα και τον αύταδέλφου μου εκείνου, τον Καβαλλαρ(ίον) κυ(ρον) 
’Αλεξίου, καταγραφώοι<^ν'β> εν τφ σεπτώ || 22 βρεβίφ τής μονής και μνη- 
μονενεσθαι έξω καί αυτοί συνήθως παρά τώνδε των μοναχών, όπόταν δε 
και αυτός πα || 23 ραγίνωμαι έκεισε, δίδωοι πρός με κελλίον καί διακο
νιάν) αδελφάτου ένός καί έχω είς νπηρεσί(αν) καί άνάπαυσίν μου, [| 24 
καθώς καί οι τιμιώτατοι γέροντες, εϊπερ δέ μοι ονμβή καί ούκ άπέλθω 
εκεισε, έχειν την τοιαντην συμφωνίαν || 23 καί κατάστασ(ιν) ένα τινά από 
των εξ εμον γνησίων μου παίδων ή καί εγγόνων, δν αν αυτός προστάξω, 
ταντην j| 26 δή τοίνυν την άφιέρωσιν καί προσένεξιν επιβεβαιώ, έπικυρώ, 
αποκαθιστώ και κατασφαλίζομαι διά τον παρόντος || 21 μου άφιερωτηρίου, 
ταβονλλαρικον γράμμ(α)τος, ώσάν έχη ιερά καί σεβασμία βασιλική
του Βατοπεδίου μονή τήν εί || 28 ρημένην γην αναφαιρέτως, άναποσπά- 
στως, άνεγκρατήτως, ακωλντως παρά παντός προσώπου συγγενικόν |[ 29 τε 
και εξωτερικόν κατά τελεί(αν) δεσποτείαν καί κύριότ(η)τ(α), λόγφ κλη
ρονομιάς ακώλυτου, διηνεκούς καί μονίμου, καί ποι || 30 ή επ’ εμοί απαν- 
τ(α) τα άναγεγραμμένα, a καί ρητώς καταγράφονται εν τή παρούση μου 
εγγράφω προσκυρώσει, || 31 ώς δράται. τοντ(ων) υντω τελουμέν(ων) άπό 
τον νϋν μέχρις äv avviaταμένη διατελή ήμΐν και δ παρών διαρ || 32 κή 
αιών καθέξει και ή μονή τήν είς τ(ό) ΙΙρινάριον είρημίνην μοι γην μετά 
καί τον χειμαδιού εξονσιωδώς || 33 καί άναφαιρέτ(ως) είς τους έξής απαν- 
τας καί διηνεκείς χρόνους, εί δέ τις πειραθήσεταί ποτέ τών καιρών 
όλι II 34 κώς ή μερικώς άποσπάοαι ταντην τή τοιαύτη σεβασμία ιερά καί 
βασιλική μονή είτε αυτός || 33 έγω γε, είτε τών γνησίων μου, είτε κα'ι 
τών εξωτερικών, ΐν’ εΐη έπισπώμενος κατ(ά) τής έαντοΰ κεφαλής || 36 τάς 
άράς τών τριακοσί(ων) δέκα καί οκτώ θεοφόρ(ων) Γ1(ατέ)ρων καί εμού τον 
αμαρτωλόν, εύρη δε καί τή Θ(εοτό)κω μου || 31 εν εκείν(τ]) τή ήμέρα 
άντίδικον. το δε παρ(δν) άφιερωτ(ή)ρ(ιον) εΐη έρρωμένον και ούτως καί 
πάγιον καί παντελώς || 38 άκατάλντον κατ(ά) πάσαν αυτού τήν περίλη- 
ψιν. δπερ εξεθέμην ενώπιον τών είρημένων μαρτύρων, || 39 τών òvo- 
μαστ ί ϋπογραφόντων καί διαλαμβανομέν(ων) ενταύθα, καί αυτού τού εξ 
επιτροπής έμής γράψαντος |j 40 το παρ(όν) άφιερωτ(ή)ρ(ιον) γράμμα, τον 
εύλαβεστάτον Ιερέ(ως) καί ταβονλλαρίον Μιχ(αή)λ τού Ζωμή, καί επεδόθη 
τοΐς είρημένοις || 41 τιμιωτάτοις μοναχοΐς καί άνετέθη τή διειλημμένη 
σεβασμία καί ιερά βασιλική μονή, τή έπ’ όνόματι || 42 τιμωμένη τής ϋπε- 
ράγνον Θεομήτ(ο)ρος δεαποίν(ης) ημών καί έπικεκλημένη τού Βατοπεδίου

22 βρεβείω, δπώταν 23 δίδοσι 27 άφιερωταρίον 41 διειλημένι)
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επί τώ προσεΐναι || 43 αυτή εις μόνιμον και διηνεκή την άοψάλειαν, κατά 
μήνα Αν(γον)στ(ον) τ(ής) η' ίν(δικτιώνος) τον ς°ν ω',ν ο°υ ογδόου έτους f 

II 44 fò δονλ(ος) του κρα(ταιον) και άγ(ίον) ημών αύ&έντον καί 
βαοιλ(έως) f Μ ι χ a ή λ δ Καβαλάριος/

II 45 / ο δούλος) τον κρατ(αιοϋ) καί άγ(ίον) ημών αύ&(έντ)ου και 
βασιλ(έ ως) Ίω(άνν)ης Τζ a μπλόκων δ Καβαλλάριος f

II 46 f δ δούλος του κρατ(αι)ον καί άγιον ημών 
αυϋ(έν)τον καί β a σ ι λ ( έ ω ς) ’Αλέξιος Καβαλάριος 
δ Τζαμπλόκωνγ

\\ f δ δ ο ν λ ο ς τον κρατ(αιον) καί άγ (ί ον) ημών 
ανϋ·{έν)τον και βασιλ(έως) μ a ρ τ υ ρ ώ ν νπέγραψαδ 
Μ ελιτηνιώτ(ης) Δ η μ ή τ ρ {ι ο ς) f

ΙΙ^/δόουλος τον κρατ(αι)ον καί άγιου ημών 
αν & ( έ ν) τ ο ν καί βασιλ(έως) μ a ρ τυρών υπέγραψα 
Φ a κ ρ a ο (ή ς) δ Καντα\\Μ(κου)ζηνός/

f δ ρ a ι φ ε ρ ε ν δ (ά) ρ (ι ο ς) ί ε ρ ε υ ς δ Κρυονερίτ (η ς) 
παρατνχών και αυτός νπέγρaψaf

II50/ την παρούσαν έγγραφον άφιέρωσ{ιν) καί 
π ρ’οσκνρωσιν εκ προτροπής τον άφι\ερώσαν\τος\\ί,{ 
κ a I προσκνρώσαντος γράψας καί κνρώσ(ας) υπέ
γραψα [. ... δ ι ’ à σ φ \ ά λ ε ι a ν

II 52 ο ευτελής ι ε ρ ε ν ς κ a ί ταβονλλάριος Μιχαήλ 
[δ Ζ ω μ ή ς] f

4 β.

f Ai εις τάς Ιεράς καί σεβασμί(ας) μονός και τους άλλ(ονς) εναγείς 
οίκους γινόμεν(αι) αφιερώσεις καί προσκυ || - ρώσεις παρ’ άν(έλρώπ)ων 
καί προσενέξεις ον μόνον ϋεοφιλεΐς είσι και ευάρεστοι τ(φ) Θ(ε)ώ, άλλά 
καί λί(αν) || 3 ψυχωφελείς καί σ(ωτη)ριώδεις. αντί γόρ άλλων ορμών και 
λιμέν(ων) και αύταί είσι τον από τής || 4 μεγάλ(ης) ταύτ(ης) τον βίου 
{λαλάσσης και του κοσμικού καί άστάτον κλνδωνος άπαίροντος εις τήν 
εκεΐσε || 5 κατάστασ(ιν) καί διαγωγήν προσδεχόμεναι καί διαναπαύουσαι 
καί το πολύ τών αμαρτιών, δπερ έπεσώ || 8 ρενσ(εν) ένϋάδε ψυχή, δια- 
λύονσαί τε καί άφανίζονσαι. καί εγώ τοίννν δ όοΰΑ(ος) του κρατ(αιον) και 
άγ(ίον) ημών || 1 ανϋέντου και βασιλέ(ως) Καβαλλάριος Μιχαήλ δ Τζαμ- 
πλάκ(ων), δ κατωτέρω τον παρόντος μου γράμμ(α)τ(ος) || 8 υπογράψαι 
οφειλών προς τήν τών γεγραμμένων πίστ(ιν) καί ασφάλειαν, πολλά μ(εν) 
κ(α)τ(ό) τον βίον μου || 9 πλημμελήαας, ελπίδας δε κεκτημ(έν)ος εις αυτόν 
τ(όν) δι’ ημάς καί τήν σ(ωτη)ρίαν ημών άν(ϋρωπ)ον γεγονότα καί τήν

10
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άμα II 10 ρτίαν αΐροντα τον κόσμον, όπως κ(α)τ(ά) το μέγα έλεος αυτόν 
το πολύ των αμαρτιών μου πέλαγος άφανίση, εβουλή || 11 ίλην μ(έν) προ 
καιρού ψυχικής ένεκα σ{ωτη)ρίας άφιερώσαι προς την κ(α)τ(ά) το "Αγ(ιον) 
’Όρος τον ”Αόω διακειμ(έν)ην σεβασμίαν || 12 βασιλικήν μονήν, τ(ήν) εϊς 
όνομα τιμωμ(έν)ην τής πανυπεράγνον δεσποίνης ημών Θ(εοτό)κου και 
επικεκλημ(έν)ην τον Βατοπεδίον || 13 την εις το Πρινάριον ενρισκομένην 
γην μετά και τον χειμαδιού, ήν εϊχομ(εν) από γονικότητος εγώ τε καί δ 
αδελφός μου || 14 κυρ ’Αλέξιος ό Καβαλλάριος εκείνος, όπου καί οι ήμέτε- 
ροι ανεψιοί, οι Τζαμπλάκωνες εκείνοι, έχοντες || 15 γην ετέραν, αφιέρωσαν 
ταύτην τή ρηίλείση σε(βαομία) μονή ψνχικ(ής) ένεκ(εν) σ(ωτη)ρίας αυτών, 
διά δέ τινα συμβάσαν || ,β αιτίαν ουκ εγένετο τότε, άρτίως δε διά τον πα
ρόντος μου ταβονλλ,αρικον άφιερωτηρίον γράμματος, || 17 βεβαιωίλήναι δ- 
φείλοντος τή εμή οίκειοχείρφ υπογραφή καί ταΐς τών γνησί(ων) μου παί- 
δων καί ετέρων άξιοπίστ(ων) || 18 μαρτύρων, άφιερώ καί προσκνρώ την 
είρημ(έν)ην γην μετά τον χειμαδιού προς την δηλω&εΐσαν σε(βασμί)αν || 19 
του Βατοπεδίον μονήν εκονσί(ως) καί οίκειοϋ-ελώς, αντοπροαιρέτως τε καί 
άμεταμελήτως, οφείλει || 20 τοίννν αντη δή ή ιερά καί σε(βασμί)α μονή επι- 
λαβέσ&αι ταύτης καί κατασχεΐν αυτήν είς κληρονομιάν || 21 μόνιμον και διη
νεκή δεσποτικώς τε καί κνρί(ως), αύίλεντικώς τε καί έξονσιαστικώς κ(ά)τ(α) 
άναφαί II 22 ρετον πάντη καί άναπόσπαστον κυριότητα καί δεσποτείαν, έ- 
χονσα αδειαν ποιεΐν επ’ αυτή || 23 παν, όπερ αν βονληται καί παρά τών 
φιλευοεβών νόμων εφεΐται ποιεΐν τ(ούς) γνησί(ονς) δεσπότας επί τοΐς || 24 
εαυτών πράγμα(σ)ι, μηδενός εχοντος αδειαν επενεγκεΐν αυτή τ(ήν) τυχόν- 
σαν καταδνναστείαν ή δι || 25 ενόχλησι(ν) επι τή κατοχή καί νομή και δε
σποτεία ταύτης. αντί γονν τής άφιερώσεώς μου ταντης || 2β οφείλει κατα- 
γραφήναι το ήμέτερον όνομα καί του αδελφόν μου κνρον ’Αλεξίου τον Κα- 
βαλλαρίου || 2ι εκείνου εν τώ ίερώ βρεβίερ τής μονής ταντης, ωσάν μνημο- 
νενώμε&α κα'ι ημείς έξω παρά τών || 28 μοναχών κ(α)τ(ά) τ(ήν) συνήθειαν, 
όταν δε άπέλ&ω εκεί, ΐνα έχω καί εγώ κελλίον εν τή μονή και à || 29 δελφά- 
τον έν είς υπηρεσίαν και άνάπαυσίν μου, κα&ώς έχουσι πάντες οί του μο
ναστηριού άδελ(φ)οί. || 30 εΐπερ δε ανμβαίη μή άπελ&εΐν με εκεί, ΐνα έχη 
τήν συμφωνίαν καί κατάστασ(ιν) ταύτην, τον τε || 31 κελλίον κα'ι του αδελ
φάτου, εϊς τις τών γνησίων μου παίδων, ον αν εγώ διακρίνω, και || 32 τού
του γινομ(έν)ου παρά τής μονής, κα&ώς είπον, οφείλει αντη κατέχειν τήν 
ρηϋεϊσαν είς το Πρι || 33 νάριον γήν άκωλύτως πάντη και άνεμποδίστως 
μετά καί τον χειμαδιού έτιτε άναφαιρέτ(ως) || 34 καί άναποσπάστως κ(α)τ’ 
άναφαίρετον κληρονομιάν, μηδενός όντος τον άντικα&ισταμένου || 35 αυτή, 
εφ’ οϊς αν έχοι πράττειν επ’ αυτή, μήτε εμού αυτόν, μήτε τίνος ετέρου
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προσώπου || 36 συγγενικόν μοι, εΐ καί των λίαν γνησιωτάτων εστίν, ή εξω
τερικού. εΐ δε τις πειραέλείη ποτέ || 37 των καιρών άποσπάσαι τ(ήν) είρη- 
μ(έν)ην γην από της μονής ταύτης ή δλην ή μέρος, ΐνα εχη τάς άράς || 38 
τών άγιων πάντων και τής Παναγί(ας) δεσποίνης ημών τής Θ(εοτό)κον. 
δ δε τοιοντος οφείλει καί παρά παντός || 39 δικαστηρίου άποδιώκεσύαι ώς 
ιερόσυλος, τα γάρ άπαξ άφιερω&έντα τώ Θ(ε)φ αναπόσπαστα δφεί || 4υ λονσι 
μένειν εις τ(ονς) εξής άπαντας καί διηνεκείς χρόν(ονς). τούτον γάρ χάριν 
εγένετο καί το παρόν άφιερω || 41 τήριόν μου γράμμα, πιστωϋ'εν τή ήμετέ- 
ρα οίκειοχείρω υπογραφή καί ταΐς τών γνησίων μου παίδων [| 42 καί υπό 
μαρτύρων αξιόπιστων βεβαιω&εν καί διά πάντων ασφαλώς τελεσιουργη- 
άέν, καί επεδόάη || 43 τή διαληφϋείση αεβασμία μονή, τή είς δνομα τιμω- 
μ(έν)η τ(ής) παννπεράγνον δεσποίνης ημών Θ[εοτό)κον || 44 καί επικεκλη- 
μ{έν)η τον Βατοπεδίον, επί τώ προσείναι αυτή είς μόνιμον καί διηνεκή 
την άσφάλειαν. || 45 κ(α)τ(ά) μήνα Αύγουστον τ(ής) ενισταμ(ένης) όγδοης ίν- 
(δικτιών)ος τον ςον ωου εβδομηκοστού όγδοον έτους f 

II 46 f ο δοϋλ(ος) τού κρατ{αιον) και άγ(ίον) ημών ανϋ·έντ{ον) καί βααι- 
λ{έως)

f Μ (ι) χ a ή λ ό Καβαλάρης f
47 f ό δονλ(ος) τον κρατ(αιον) καί άγ[ίον) ημών ανάέντ(ον') καί βασιλ(έως)

f Ί ω (ά V ν) η ς Καβαλλάριος δ Τ ζ a μ π λ ά κ ων f
48 fô δοϋλ(ος) τον κρατ(αιον) καί άγ(ίου) ημών αύ&έντ(ον) καί βασιλ(έως)

f ”Α λ έξιος Καβαλάριος δ Τζαμπλάκων f
49 f δ δονλ(ος) τον κρατ(αιον) καί άγ(ίου) ημών αν&έντον καί βασιλ(έως) 
f Αημήτρ(ιος) δ Μελιτηνιώτ(ης) μ (α) ρ (τ ν ρ ώ ν) υ

πέγραψα) ·}■
50 δ δονλ(ος) τον κρατ(αιον) καί άγ(ίον) ημών αύϋ·έντ(ον) καί βασιλ(έα)ς)

54 f δ ρ a ι φ ε ρ ε ν δ (ά) ρ (ι ο ς) τ (ή ς) ά γ ι ω τ (ά ) τ (η ς) μ η τ ρ ο-
π ό λ (ε ω ς) Έξαμιλίου Μι χ a ή λ I ε ρ ε,ν ς δ Κρ[υονε-

ρ ί τη ς\ f
52 f δ εντελής Ιερενςκαί ταβονλλάριος Μιχαήλ

δ Ζ ω μ ή ς μ (α) ρ τ ν ρ ώ ν ν π [έ γ ρ α ψ α\ ή
53 / δ ταβονλλάριος τ (ή ς) ά γ ι ω τ (ά) τ (η ς) τ( ο ν )
Θεού μεγάλης Έ κ κ λ η ο ί (α ς) διάκονος ||54 Δ η μη
τριός ό [.......μα ρ] τυρών υπέγραψα f

Παρατηρήσεις.

Στ. 22 4 α: καί μνήμονεύεοθαι εξω και αυτοί συνήθως παρά τών μοναχών = στ. 
27/8 4 β : ώοάν μνημονεύω μέθα καί ημείς εξω παρά τών μοναχών κατά την συνήθειαν. 
Ή δεύτερα διατόπωσις είναι ή ορθότερα. Ή μνημόνευσις τοΰ ονόματος τοΰ δωρη- 
τοΰ καί τοΰ ονόματος τοΰ άδελφοΰ του ί)ά γίνεται εξω τοΰ Ίεροΰ καί κατά τήν
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μβγάλην Είσοδον τών αγίων καί τιμίων δώρων καί όχι εις τήν Πρόθεσιν, όπου μνη
μονεύονται τά ονόματα των κοινών πιστών.

Στ. 46 4 α = στ. 48 4 β: ’Αλέξιος Καβαλλάριος ο Τζαμπλάκων. Ό υπογρα
φών οΰτω φέρει τό αυτό όνομα τοΰ 'αποθαμένου θείου του, αδελφού τού πατρός 
του Μιχαήλ.

Στ. 51 4 β : τής άγιωτάτης μητροπόλεως Έξαμιλίον. Μητρόπολις τής επαρχίας 
Θρρκης υπαγόμενη εϊς τόν τρίτον αρχιεπισκοπικόν θρόνον. Βλ. Notitias Episcopa- 
tum. Migne, PGr. 107, στήλ. 372: δ'ό Έξαμιλλίου. ·

5.

Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ πατριάρχου Φιλόθεου (τοΰ Κοκκίνου, 
1354—1355 καί 1364—1376) προς την μονήν Βατοπεδίου, έπιβεβαιοΰν 
τήν δωρεάν τοΰ Μιχαήλ Καβαλλαρίου Τζαμπλάκωνος τοΰ Αύγουστου 1370 
πρός τήν αυτήν μονήν, τοΰ Σεπτεμβρίου 1371.

Άρχεΐον : Φωτογραφία Σπ. Π. Π. (λευκόν επί μαύρου). Είς τό 
κάτω αριστερόν άκρον επί συμφωτογραφηθέντος τεμαχίου χάρτου: Βατοπ. 
Σιγίλλιον 3, 34.

’Εξωτερικόν : Μακρόστενον σχήμα. ’Άνευ φθορών. Είς τό κάτω 
άκρον καί μετά τήν υπογραφήν τοΰ πατριάρχου συνεφωτογραφήθη ή μή- 
ρινθος μετά τής (μολυβδίνης) σφραγΐδος, φερούσης εκτυπον τό όνομα καί 
τούς τίτλους τοΰ πατριάρχου: ΦΙΛΟΘΕΟΣ f | ΕΛΕΩ Θ(ΕΟ)Υ ΑΡΧΙ — 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ I ΚΩΝ(Σ)ΤΑΝΤΙΝΟ | (Υ)ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ | ΡΩΜΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙ I ΚΟΥΜΕΝΙΚ | (ΟΣ) ΙΙ(ΑΤ)ΡΙΑΡΧΗΣ.

Άναφερόμενα έγγραφα : Άναφέρεται τό προηγούμενου άφιερω- 
τήριον έγγραφον τοΰ Μιχαήλ Καβαλλαρίου Τζαμπλάκωνος.

’Εκδόσεις: Άναφέρεται υπό Σωφρονίου Εύστρατιάδου, 
Γρηγ. ΙΙαλαμάς 2 (1918), σ. 86, άριθ. 34, καί Ελληνικά 3 (1930), σ. 45.

Περιεχόμενον : ’Επειδή έχρειάσθη να έκδοθή καί πατριαρχικόν 
σιγίλλιον, επικυροΰν τήν δωρεάν τοΰ Μιχαήλ Καβαλλαρίου Τζαμπλάκωνος 
πρός τήν μονήν τοΰ Βατοπεδίου, ό πατριάρχης συν τή επαναλήψει όλου 
τοΰ περιεχομένου τοΰ δωρητηρίου εγγράφου κηρύσσει έγκυρον καί, τηρου- 
μένων των όρων, πάντοτε ϊσχυράν τήν συμφωνίαν καί θέτει υπό άφορισμόν 
πάντα, οστις ήθελεν άποπειραθή να άνατρέψη ταύτην.

’Ιδού τό κείμενον τοΰ εγγράφου :
f Φιλόθεος έλέω Θ(εο)ν αρχιεπίσκοπος Κω(νσταντινουπό)λε(ως), Νέ- 

(ας) ’Ρώμης καί οΐκονμ(ε) νικάς π(ατ)ριάρχης f.
f Έπεί ό οικείος τω κρατίστφ και άγ(ίω) μου αντοκράτ(ο)ρι Καβαλ- 

λάριος κυρ Μιχαήλ || 2 ο Τζαμπλάκων αφιέρωσε διά γράμματος αυτόν, 
πεπιστωμ(έν)ον τη οίκειο || 3 χείρω αντον υπογραφή καί τών γνησίων παί- 
δων αντον καί έτέρων άξιο || 4πιστών προσώπων καί τη τον ταβελλίωνος
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προς τήν κ(α)τ(ά) τό "Αγιον "Ορος τον || 5 ’’Αάω σεβασμίαν μονήν, την 
είς ονομα τιμωμένην τής παννπεράγνου || 6 μον δεσποίνης και Θεομήτο- 
ρος και έπικεκλημένην τον Βατοπεόίον, ήν έχει από || 7 γονικότητος γην 
είς το Πρινάριον μετά τον εν αντή χειμαδίον ψυχικής || 8 ενεκεν σ(αηη)- 
ρίας αυτού, ώσάν καταγραφή το αυτού ονομα καί το τον άδ(ελφ)ού || 9 
αντον, Καβαλλαρίον τον κνρον ’Αλέξιον εκείνον, εν τώ τής μονής ταύτης 
βρε (I ,0 βείω και μνημονεύωνται καί αυτοί σννήάως, δπηνίκα δε εέλελήσει 
άπ II 11 ελ&εΐν εκεί, ΐνα διδώται αντώ κελλίον είς καταμονήν και άδελφά- 
τον II 12 εν, εί δε ον ονμβαίη αντφ παραγενέσ&αι εκεί, Ϊνα τηρήται ή τοι- 
αντη κατά || 13 οταοις προς ένα των παίδων αντον, ον αν οντος διακρίνοι, 
ουτινος|| 14 δηλονότι γράμμ(α)τος εμφανισ&έντος τή ημών μετριότητι παρά 
των ενα || 15ακουμένων τή είρημένη σεβάσμιο. μονή εδέησε προβήναι επ’ 
αντώ II 16 καί γράμμα σιγιλλιώδες αυτής, το παρόν απολύει ή μετριότης || 17 
ημών, δι’ ον καί παρακελεύεται το στέργον έχειν καί βέβαιον καί τό δη- || 18 
λωέλ'εν γράμμα καί κατά πάντα ερρωμμένον καί άκατάλντον || 19 κ(α)τ(α) 
τήν τούτον περίληψιν επιλάβηται ή διαληφίλεϊοα μονή || 20 τής είς τό Πρι- 
νάριον γής μετά καί του έν αυτή χειμαδιού καί κατέχη || 21 καί νέμηται 
ταντην μετά πάντων των δικαίων καί προνομίων αυτής || 22 κυρίως καί 
δεσποτικώς, ετι τε αναφαιρέτως καί άναποσπάστως || 23 είς διηνεκή καί 
μόνιμον κληρονομιάν καί επικράτειαν, εχουοα επ’ άδεί(α) || 24 ποιεϊν επ’ 
αυτή παν, δπερ αν βούληται, μηδενδς οντος των απάντων, || 25 δοτις αν 
εΐη, είτε των συγγενών αντον καί γνησίων, είτε καί των εξωίλεν, || 26 του 
άφείλοντος επενεγκειν αυτή την τυχονσαν διενόχλησι(ν) καί καταδυ || 27 να- 
στείαν τινά καί επήρειαν ενεκεν τής κατοχής αυτής ή τον βουληίλη || 28σο- 
μένον άποσπάοαι ταντην τής είρημένης μονής ή δλην ή μέρος. || 29 εί όέ 
τις εις τούτο άπονοί(ας) ελάσαι ίλελήσειεν, ώστε χείρα πλεονέκτιν καί || 39 
αρπαγα επιΰήναι αυτή καί κ(α)τ(ά) των τώ Θ(ε)ω άφιερωάέντων τολμήσαι 
χωρεΐν, || 31 απερ είς τον άπαντα χρόνον παρά παντός οφείλονσιν αναπό
σπαστα μένειν, y 32 ό τοισντος ύποπεσεϊται μεν τή των ιερόσυλων καταδίκη, 
έχει δε αντον || 33 καί ή μετριότης ημών υπό βάρ(ος) φρικώδονς επιτιμίου
άφορισμοϋ || 34 [.................]. οφείλει μέντοι καί ή ρηάεΐαα μονή, απερ
σννεφώνησε μετά τον || 35 Καβαλλαρίον ποιεϊν καί καταγράψαι μ(εν) εν τώ 
βρεβείωτδ τούτον ονομα || 36 καί τό τον άδε(λφ)ον αυτού, όπόταν δε εΟελήση 
εκεί παραγενέσάαι, δούναι αντώ || 37 κελλίον είς καταμονήν καί άδελφάτον 
έν. εί μέντοι γε ούκ άπέλάοι οντος, || 38 ΐνα τηρήται ή συμφωνία αύτη, 
προς δν άν αυτός διακρίνοι παϊδα αυτού. || 39 καί είς τήν περί τούτον 
ασφάλειαν άπολέλυται καί τό παρόν σιγιλλιώδ(ες) || 49 γράμμα τής ημών 
μετριότητος κ(α)τ(ά) μήνα Σεπτέβριον τής ενισταμένης || 41 ενάτης ίν(δι·

10 βρεβίφ ε&ελήση. 18 ερρωμένον 35 βρεβίω 40 Σεπτέμβριον
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κτιώνος) τον εξακισχιλιοστον οκτακοσιοστού εβδομηκοστού ενάτου έτους f.
Il Φιλόθεος ε λ έ φ θ ( ε ο ) ν â ρ χ ι || 43 επίσκοπος 
Κωνσταντινονπόλ(εω)ς\\Αί Νέας Ρώμης καί οίκου- 
μενικός\\ίό π(ατ)ριάρχ η çf.

Παρατηρηθείς

Στ. 4: και τη του ταβελλίωνος (υπογραφή). Έκ τής μνείας τής υπογραφής τοΰ 
ταβελλίωνος, τοΰ ύπογράψαντος άντί τοΰ Φακρασή τήν δευτέραν παραλλαγήν τοΰ 
έγγραφου τοΰ Μιχαήλ Καβαλλαρίου Τζαμπλάκωνος (στ. 53 4 β : ό ταβουλλάριος), 
καί έκ τής φράσεως «ο τοιοντος νποπεσεΐται μεν τη των ιερόσυλων καταδίκη» (στ. 32), 
ή οποία μόνον εις τήν δευτέραν παραλλαγήν τοΰ έγγραφου τοΰ Μιχαήλ Τζαμπλά
κωνος υπάρχει (στ. 39 4 β : άποδιώκεσ&αι ώς ιερόσυλος), καταφαίνεται δτι ό πατρι
άρχης τήν δευτέραν ταύτην παραλλαγήν εχει ΰπ’ δψει του καί αυτή ήτο ή έπίση- 
μος μορφή τοΰ έγγράφου, ή οποία έπεδείχΰη εις τόν Πατριάρχην. Περί τοΰ έκκλη- 
σιαστικοΰ αξιώματος τοΰ ταβελλίωνος βλ. Ducange, Gl. Gr. έν λέξει ταβελλίων 
(= ταβουλλάριος, ό γράφων τά συμβόλαια. Gl. Basilic. = νομικός). Νομικός, έν 
όγδοη πεντάδι παρά Ψευδό - Κωδινφ, Βόνν. σ. 6. Χρυσοστόμου Μ. Δ η μ η - 
τ ρ ί ο υ, Οι έξωκατάκοιλοι άρχοντες κλ., ενθ·’ άνωτ. σ. 25.

6.
Ένοικιαστήρων έγγραφον τοΰ ’Αλεξίου Τζαμπλάκωνος προς τήν 

μονήν τοΰ Βατοπεδίου, τοΰ Μαρτίου 1376.
Άρχεΐον : Φωτογραφία Σπ. Π.Π. (λευκόν επί μαύρου). Κάτω καί 

εις το μέσον τοΰ πλάτους τοΰ έγγράφου, μεταξύ των δύο υπογραφών επί 
συμφωτογραφηθέντος τεμαχίου χάρτου : Βατοπ. 3, 29.

Εξωτερικόν : Σχεδόν τετράγωνον σχήμα. Άνευ φθορών.
Γραφή : Βιαστική, άκαλλιγράφητος γραφή ιδιωτικού εγγράφου τοΰ 

ΙΔ' αί. μετ’ ολίγων συντομογραφιών καί άνευ σχεδόν δρθρογραφικών 
σφαλμάτων.

Άναφερόμενα έγγραφα : Άναφέρεται δτι τό παρόν έγγραφον 
έγένετο εις διπλοΰν. Διεσώθη βεβαίως τό τής μονής άντίγραφον. Άναφέ- 
ρονται άορίστως πρόσταγμα αγνώστου άρχοντος καί άλλα κτητορικά έγγρα
φα (άφιερωτήρια) τοΰ έν Βεροίφ μετοχιού τοΰ Προδρόμου, άποδεικνύοντα 
τήν έπί τοΰ περιβολιού κυριότητα τής μονής Βατοπεδίου. Διεσώθησαν. 
Βλ. περαιτέρω παρατήρησιν εις στ. 3-5 τοΰ παρόντος ύπ’ άριθ. 6 έγγράφου.

Εκδόσεις: Άναφέρεται υπό Σωφρονίου Εύστρατιάδου,
έν Γρηγ. Παλαμφ 2 (1918), σ. 85, άριθ. 29.

Περιεχόμενον : Ό ’Αλέξιος Τζαμπλάκων, κατέχων κληρονομικώς 
παρά τοΰ μακαρίτου πατρός του καί τοΰ μακαρίτου πάππου του, μεγάλου 
παπία τοΰ Τζαμπλάκωνος, περιβόλων έντός τής Βέροιας, ομολογεί οτι 
κατόπιν τής γενομένης δίκης καί σχετικής έξετάσεως, καθ’ ήν ή μονή προ- 
σεκόμισε πρόσταγμα άρχοντος καί άλλα κτητορικά έγγραφα, τό περιβόλων
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ανήκει πράγματι εις τό εν Βεροίφ μετόχιον τοϋ Προδρόμου τής μονής Βα
τοπεδίου, τό 'ιδρυθέν υπό τοΰ Σαραντηνοϋ. Μετά την υπέρ τής μονής έκδο- 
θεΐσαν απόφασιν τοΰ δικαστηρίου, ενθυμούμενος τώρα καί τήν μεγάλην αγά
πην τοΰ πάππου του, μεγάλου παπία, προς την μονήν καί τάς πολλάς δω
ρεάς του προς αυτήν ολίγον προ τοΰ θανάτου του, ανακαλύπτει καί τήν 
ίδικήν του καλήν διάθεσιν προς τήν μονήν. Επειδή όμως άγαπ$ πολύ τό 
περιβόλιον, εϊς τό όποιον τα περισσότερα τών δένδρων έφύτευσεν ό ίδιος, 
επιθυμεί να κρατήση τούτο έφ’ όσον ζή, πληρώνων ένοίκιον προς την 
μονήν εξ ούγγίας δουκάτων κυκλοφορούντος καθαρού νομίσματος, καί μετά 
θάνατον να περιέλθη τούτο μετά πασών τών γενομένων εν αύτώ βελτιώ
σεων εις τήν μονήν, ή οποία τότε μόνον δικαιούται να καταργήσρ όριστι- 
κώς καί τήν θύραν, διά τής οποίας τό περιβόλιον συγκοινωνεί προς τήν 
παρακειμένην οικίαν του. Τήν συμφωνίαν ταύτην ούδείς εκ τών κληρονό
μων του ή άλλων συγγενών του έχει δικαίωμα να άνατρέψη. Έάν δε ό 
ίδιος δυστροπήση εις τήν καταβολήν τού ενοικίου, διαλυόμενης τής συμ
φωνίας, ή μονή θά άναλάβη τό κτήμά της καί θά καταργήση τήν προς τήν 
οικίαν του θύραν συγκοινωνίας τού περιβολιού. Τό έγγραφον τής συμ
φωνίας ταύιης έγένετο εις διπλούν καί έκαστον μέρος ελαβεν εν άντίγραφον.

Ιδού τό κείμενον τοΰ εγγράφου :
f Ό δούλος τον κραταιοϋ και άγιου ημών αν&έντον καί βασιλέ- 

(ως) ’Αλέξιος ό Τζαμπλάκων, γράμμαοιν οίκειοχείροις εν τω τελεί νπο- 
τάξαι οφειλών, || 2 τό παρόν τής εκλήψεως έγγραφον τίϋεμαι και ποιώ 
έκουσί(ως) καί άμεταμελήτ(ως) είόήοει καί γνώμη καί τον εναγούς 
βασιλικόν αεκρέτον προς σε || 3 τον τιμιώτατον èv ιερομονάχοις καί οί
κονόμον τοΰ εν τη ίλεοσώστω πόλει Βεροία μετοχιού τής αε(βασμίας) 
βασιλικής μονής τοϋ Βατοπεδίον, [| 4 τον εις όνομα τιμωμένου τοϋ τί
μιου ενδόξου προφήτου Προδρόμου καί έπικεκλημένου τοϋ Σαραντηνοϋ 
[μονύδρ\ιον, καί διά σοϋ προς [| 5 άπαν τό μέρος τής σε(βασμίας) τοϋ Βα
τοπεδίου μονής, επειδή γάρ ενεκα τοϋ εν τή αυτή πόλει Βεροία περι
βολιού, τοΰ κατά τήν γειτονίαν τοϋ Σκωροννχου || 6 διακειμ(έ)νου, δπερκα- 
τεΐχον εγώ εκ διαδοχής από τε τοϋ μακαρίτου αϋΰέντου καί π{ατ)ρ{ό)ς μου 
καί από τοϋ μακαρίτου αύϋέντον καί πάππου μου, μεγάλου || 7 παπιού τοϋ 
Τζαμπλάκωνος, επί χρόνοις ήδη πολλοΐς, γέγονεν άρτίως κρίσιςκαι έξέτα- 
σις καί άνεφάνη από τών υπό σοϋ προ<^α'^>κομισϋ·έντων || 8 δικαιωμ(ά)τ(ων) 
καί τοϋ ίλείου καί προσκννητοϋ προστάγμ(α)τος, μάλλον δε προ τούτων καί 
από τής όμολογί(ας) εμοϋ, ελεγχ&έντος υπό τής οίκεί(ας) j| 9 συνειδήσε(ως), 
ότι όμολογονμένως εοτ'ι το περιβόλιον τοϋ Προδρόμου, ήτοι τής κα§’ ύμ(άς) 
σε(βασμίας) βασιλικής μονής τοϋ Βατοπεδίον, καί || 10 <5ιά τοϋτο εδικαιώ-

3 Βερροία 5 Βερροία 7 Σκοροννχου
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θητε εις τήν δεσποτείαν αντον. μετά δε τοντο προεβαλλόμην εγώ την σχέ- 
σιν καί διάθεσιν, ην εΐχεν 6 μακαρίτης ανθέντης || 11 καί πάππος μου, δ 
μέγας παπί(ας) εκείνος, προς την καί}’ υμάς μονήν, καί δση<ζφν'β> ζών καί εν 
τη τελευτή αντον ενεδείξατο προς ύμ(άς). προς δε |] 12 τούτοις άνεκάλνψα 
και τον ήμετερον σκοπόν τε καί λογισμόν, δν έχω προς την μονήν, καί 
διά ταντα εζήτησα και ήξίωσα σε τε τον || 13 οίκονόμον καί τους από τής 
μεγάλης μονής ενρεθέντας ενταύθα τιμιωτάτονς Ιερομονάχονς και λοιπούς 
άγιους π(ατέ)ρας, ΐνα || 14 τέριρεως χάριν καί ηδονής, ής εχω εν τώ πε
ριβολιού, καί δτι άνεν των συκάμινων τα λοιπά των δένδρων κατεφντεν- 
σα εγώ οίκείαις.|| 15 χερσ'ιν εάσητε τοντο επί πάκτω έφ’ δρω παντ'ι τής εμής 
μόνης ζωής, μετά δε ταντα αναλάβηται τοντο ή μονή, μεθ’ ών || 16 εν αν- 
τώ ποιήσω βελτιωμ(ά)τ{ων) καί από των κτημ\ά)τ(ων) μου, δσον αν όδη- 
γη&ώ από τον Θ(εο)ϋ, κα'ι κατενενσατε προς τοντο καί υμείς || 17 καί ον- 
νέθεσθε, άπιδόντες προς την ήμετέραν ενγναιμοσύνην, δτι άπήλλαξα ν(μάς) 
προθεσμιών καί λ.οιπών άλλων αναγκαίων, || 18 απερ έχει ή μετά φιλο- 
νεικί(ας) κρίσις. ιδον εκλαμβάνομαι το τοιοντον περιβόλιον υμών μετά πάν
των των δικαί(ων) καί προνομί(ων) αυτόν || 19 επί συμφωνία τοιαντη, ώσάν 
κατέχω κα'ι νέμωμαι και την εξ αντον πάσαν άποφέρωμαι πρόσοδον μονο- 
μερώς και παρ’ δλην μου την ζωήν, || 20 βελτιών καί σννιστών αυτό μετά 
φόβου θ(εο)ϋ κατά πάντα μοι τον εγχωρονντα καί δυνατόν τρόπον και 
παρέχω κατ’ ενιαυτόν πρόν την || 21 μονήν χάριν πάκτου αυτόν δουκάτων 
πραττομέν(ων) άιρόγων ονγγί(ας) εξ άπροφασίστως καί μετά πάσης εν&ν- 
τητος και άληθεί(ας) καί γίνητ(αί) || 22 τοντο, εως αν μετά των ζώντων 
τελώ, ήνίκα (5è τελεντήσο), παραλάβη τοντο ή μονή, μεθ’ ών αν εν αύτώ 
ποιήσω βελτιοίμάτων, || 23 και εχη τοντο κατά τελείαν δεσποτείαν καί ά- 
ναφαίρετον κυριότητα κα'ι άλλο, εΐ τι οδηγηθείς άφήσω εκ τών ήμετέρων 
κτημ(ά)τ(ων), μηδεμί(αν) || 24 άδειαν εχόντων τών παίδων μου ή τίνος 
ετέρου τών ήμετέρων μετά την εμήν τελευτήν ή περί τον περιβολιού ή 
περί του κτήματος, ονπερ αφιερώσω, || 23 τον οίονδήτινα λόγον κινήσας ή 
δλως τή μονή διενοχλήσας. ταντα μεν μετά τήν εμήν τελευτήν, εΐ δ’ έτι 
τώ βίω περιών εγώ σκληρός || 2(-' φανώ καί αγνώμων περί τήν του ταχθέν- 
τος πάκτου άπόδοσιν ή τοΐς αυτόθι λοιποις του μοναστηριού δικαίοις 
επήρειάν τινα II 27 ή βλάβην ή ζημίαν προξενών, ΐν’ αντίκα του πακταλίου 
άναιρονμ(έν)ον άναλαμβάνηται ή μονή το έαντής περιβόλιον καί ποιή [| 28 
εις αυτό το δοκονν αυτή, φραττομένης αντίκα και τής τον ήμετέρον οι
κήματος θυρικής ύπανοίξε(ως), δι’ ής είσάγομαι εις το || 29 περιβόλιον, εφ’ 
δσον δε ενγνωμονών παρέχω το σνμφωνηθεν πάκτον, ενεργή καί ήθνρα, 
κτισθή δε μετά τήν εμήν τελευτήν, || 39 δταν κα'ι το περιβόλιον άναλά- 
βηται ή μονή, επί τοντω γάρ καί δύο προς άλλήλ(ονς) αμοιβαία εξεθέμε- 
θα έγγραφα, μη(ν'ι) Μαρτ(ίω) ιβ', || 31 ίν(δικτιώνος) ιδ', έτους ςωπδ°υ +
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32 f δ δούλος τον κρατ(αιον) καί άγιον ημών αν&έντου καί βασιλέ(ως) f
’Αλέξιος δ Τ ζ a μ π λ ά κ ω ν f

33 f Ί ω ά ν ν (η ς) κληρικός δ Σγουρό π{ ο ν)λος γ ρ ά ψ a ς 
και μ (α) ρ (τ ν ρ )ώ ν ν π(έγραψ)α f

Παρατηρήσεις

Στ. 2: τον εναγούς βασιλικού σεκρέτον Πρόκειται περί τοΰ δικαστηρίου τοΰ 
καθολικού κριτοΰ, τοΰ δικάσαντος τήν μεταξύ τής μονής τοΰ Βατοπεδίου καί τοΰ 
’Αλεξίου Τζαμπλάκωνος διαφοράν εν Θεσσαλονίκη ή ίσως επί τόπου. Περί τοΰ βα- 
σιλικοΰ σεκρέτου βλ. Ρ. gemerle, Recherches sur les institutions judiciaires 
à l’époque des Paléologues. Παγκάρπβια. Mélanges Henri Grégoire (Annuaire 
de Γ Institut de Philologie et d’histoire orientales et slaves, tom. IX). Bruxel
les 1949, p 372/3. Περί των τοπικών καθολικών κριτών βλ. L e m e r 1 e, ένθ5 
άνωτ. σ. 377. Πβλ. καί παλαιότερον Τοΰαύτοΰ, Le juge général des Grecs 
et la réforme judiciaire d’Andronic III. Mémorial Luis Petit (Archives de Γ 
Orient Chrétien, I). Bucarest 1948, p. 310.

Στ. 3-5: εν Βεροία μετοχιού... τοΰ... Προδρόμου... επικεκλημένον τον Σαραντη- 
νον. Εΐί τήν μονήν τοΰ Βατοπεδίου υπάρχουν τα έγγραφα τής ύπό τοΰ σκουτερίου 
Θεοδώρου τοΰ Σαραντηνοΰ ίδρΰσεως τοΰ μοναστηριού τοΰ Προδρόμου παρά τήν 
Βέροιαν καί τής άφιερώσεως αύτοΰ εις τήν μονήν Βατοπεδίου ως μετοχιού. Τά έγ
γραφα ταΰτα είναι : 1) Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου Β' Πα- 
λαιολόγου τοΰ 1324 : Βατοπ. 3, 25. 2) Ή διαθήκη τοΰ σκουτερίου Θεοδώρου τοΰ Σα
ραντηνοΰ τοΰ 1325: Βατοπ. 3, 26. 3) Πρακτικόν άπογραφέως τών κτημάτων τής μο
νής Προδρόμου τοΰ 1338: Βατοπ 3, 27. 4) Σημείωμα δικαστικής άποφάσεως έκκλη- 
σιαστικοΰ δικαστηρίου υπό τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Δωρόθεον επί τής διεκ- 
δικήσεως τοΰ μετοχιού τοΰ Προδρόμου υπό τής έπαρχίσσης Άριανιτίσσης τοΰ 1375: 
Βατοπ. 3, 28. 5) Άφιερωτήριον έγγραφον τής Θεοδώρας Σουλτανίνας Μονομαχίνας 
πρός τήν μονήν τοΰ Προδρόμου τοΰ 1376 : Βατοπ. 3, 30. (Φωτογραφίαι Σπ. Π. Π.). 
Βλ. καί Σωφρονίου Εϋστρατιάδου, Άγιορειτικών κωδίκων σημειώματα. 
Β' έκ τοΰ αρχείου τής μονής Βατοπεδίου. Γρηγ. Παλαμάς 2 (1918), σ. 84/5, άριθ. 25, 
26,27,28,30. Εις το ύπ’ άριθ. 2 (στ. 89) άναφέρεται, ή άνωτέρω (στ. 5) «κατά τήν 
γειτονίαν τοΰ Σκορονύχου αυλή» τοΰ ήμετέρου εγγράφου.

Στ. 21 : δουκάτων πραττομένων' κυκλοφορούντων χρυσών νομισμάτων, έν άντι- 
θέσει πρός παλαιοτέρους τύπους τοΰ αύτοΰ μέν νομίσματος, άλλα διαφορετικού εις 
βάρος χρυσού καί έκτος κυκλοφορίας. Τά τοιαΰτα νομίσματα έλέγοντο καί πολιτευ
όμενα. Βλ. V. Laurent, Τό πολιτικόν. Monnaie divisionnaire de l’époque des 
Paléologues. Cronica Numismatica si Arheologica. Bukarest 1940, Nr. 119-120. 
Βιβλιοκρισία υπό Fr. Dölger εν BZ 42 (1943-49), 360 κέ. Πβλ. Η. Hunger 
έν BZ 48 (1955), 301 (Bern. Z. 5).

3. Τζαμπλάκωνες τοϋ ΙΓ' αιώνος.

ΕΙς τό πρώτον έγγραφον ημών (1, τοϋ 1355) αναφέρονται τρεις γενεά! 
Τζαμπλακώνων, πάππος δηλαδή, υιός καί εγγονος. Εΐς τό έγγραφον όμιλε! 
ο εγγονος, ό μοναχός τής μονής Βατοπεδίου ’Αρσένιος Τζαμπλάκων, καί 
αναφέρει ανωνυμως τον πατέρα του, από τοϋ οποίου εκληρονόμησε μέρος τοϋ 
κτήματος Πριναριού, καί τον πάππον του, δομέστικον τών σχολών επί αϋ-
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τοκράτορος Ίωάννου Γ' Δουκα Βατάτζη (1222—1254), είς τον οποίον ό 
αϋτοκράτωρ ουτος εδώρησε το πρώτον το εν λόγφ κτήμα. 1 Ό δομέστικος 
των σχολών λοιπόν Τζαμπλάκων δυναται να -θεωρηίΐή ως ό γενάρχης τής 
οίκογενείας τών Τζαμπλακώνων τοϋ ΙΔ' αΐώνος, διότι είναι ό πρώτος τόσον 
ενωρίς άναφερόμενος Τζαμπλάκων, ό όποιος άπέκτησε μέγα στρατιωτικόν 
αξίωμα2 και ήρχισε να σχηματίζη την περιουσίαν τής οίκογενείας ήδη προ 
τής άνακαταλήψεως τής Κωνσταντινουπόλεως tò 12151. Τόσον δέ αυτός, 
ώριμος βεβαίως άνήρ επί Βατάτζη, όσον καί ό υιός του, ό πατήρ τοΰ μο
νάχου ’Αρσενίου 'Γζαμπλάκωνος, ανήκουν είς τον ΙΓ' αιώνα καί πρέπει 
να άναζητηθοΰν είς τάς συγχρόνους πηγάς.

Είς ταυτας δμως δεν άναφέρεται, ως γνωστόν, δομέστικος τών σχο
λών Τζαμπλάκων, τουλάχιστον είς τους συγχρόνους ιστοριογράφους, 
ως π. χ. ό κατ’ εξοχήν ιστορικός τής εποχής ’Ακροπολίτης, άλλως ό δο- 
μέστικος θά ήτο ήδη γνωστός καί προ τής μνείας του είς τό ανέκδοτον 
μέχρι τοΰδε έγγραφόν μας. Τουναντίον ό Παχυμέρης αναφέρει δη ό αυτο- 
κράτωρ Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος (1259 —1282) διώρισε τό 1272 «τατάν 
τής αυλής», παιδαγωγόν δηλαδή τών βασιλικών πριγκίπων, τον εκ Χρι- 
στουπόλεως (Καβάλας) καταγόμενον Τζαμπλάκωνα.3 Χρονολογικώς ό τατάς 
ουτος Τζαμπλάκων τοΰ 1272 είναι κατά μίαν σχεδόν γενεάν νεώτερος τοΰ 
δομεστίκου τών σχολών Τζαμπλάκωνος. Τοΰτο, διότι, ένφ ό εις εΰρίσκεται 
προ τοΰ 1254 είς την κορυφήγ τής σταδιοδρομίας του ώς δομέστικος τών 
σχολών, ό έτερος εΰρίσκεται τό 1272 είς την αρχήν σχεδόν τής ϊδικής του, 
ώς απλούς τατάς. ’Αλλά τοπικώς πλησιάζουν οΰτοι, διότι ό μεν δομέστικος 
έ'λαβε παρά τοϋ αϋτοκράτορος κτήμα, κείμενον ολίγον δυτικώτερον τής 
Χριστουπόλεως,4 ό δέ τατάς κατήγετο έξ αυτής ταύτης τής Χριστουπόλεως. * * * * 5 * * 8

* Έπαναλαμβάνομεν τό χωρίον τοΰ εγγράφου 1, στ. 11 - 13 : <....ήγονν τήν
μερίδα, ήν ενεμόμην, άφ* ον δέδωκε ταντην πρός με δ αύ&έντης μου δ πατήρ μου εκεί
νος, δ (κτήμα Πρινάριον δηλαδή) δέδωκε διά ίλείου καί σεπτού χρυσοβουλλου δ αοίδιμος
καί μακαρίτης βασιλεύς κυρ Ιωάννης Δούκας δ Βατάτζης προς τον αν&έντην καί πάπ- 
πον μου τον Τζαμπλάκωνα εκείνον, τον δομέστικον των ο χολών... >.

5 Περί τοΰ στρατιωτικού αξιώματος τοΰ δομεστίκου τών σχολών βλέπε R. 
Guillan d, Etudes sur 1’ histoire administrative de Byzance. Le domestique
des Scholes. REB 8 (1950), 5 - 51. Κίς τήν μελέτην ταύτην δέν ήτο δυνατόν βε
βαίως νά είναι γνωστός ό έν άνεκδότφ εγγράφω άναφερόμενος δομέστικος τών σχο
λών Ίζαμπλάκων.

8 Παχυμ., Βόνν. J, 319, 1 : <...καί τρίτον τον εκ Χριστόν πόλεως Τζαμπλάκωνα 
τατάν τής αυλής αντοϋ εγκα&ίστησιν (ό Μιχαήλ Η')». Τί ήτο ό τατάς, μάς τό εξηγεί 
ό Δούκας, Βόνν. σ. 250, 14: «..ώς εΐποι τις κατά τήν ήμετέραν κοινήν γλώσσαν τατά 
ήγονν παιδαγωγέ.. ».

4 Τό κτήμα Πρινάριον εκειτο, ώς θά ίδωμεν περαιτέρω, είς τήν ανατολικήν 
εξοδον τής μεταξύ Παγγαίου καί Συμβόλου κοιλάδος, ολίγον δηλαδή δυτικώτερον 
τής Χριστουπόλεως (Καβάλας).
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Ή θέσις τοϋ κτήματος τοϋ δομεστίκου δεικνί'ει ότι καί δ δομέστικος εκ 
Χριστουπόλεως πρέπει νά κατήγετο και οί δυο ουτοι Τζαμπλάκωνες ανή
κουν λίαν πιθανώς είς τήν αυτήν έν Χριστουπόλει έγκατεστημένην οικο
γένειαν Τζαμπλακώνων. *0 βαθμός ό'μως τής συγγένειας των παραμένει 
άγνωστος. Δυνατόν νά είναι έξάδελφοι. Δυνατόν, τό πολύ, δ τατάς νά είναι 
ανεψιός τοϋ δομεστίκου, όχι ό'μως καί υιός, ως θά ίδωμεν περαιτέρω.

Ό πάππος πάντως Τζαμπλάκων άπέθανε με τόν βαθμόν τοϋ δομε
στίκου τών σχολών. Τοϋτο ήμπορεΐ να θεωρηθή βέβαιον, διότι άλλως, εάν 
δηλαδή είχε προχωρήσει ακόμη περισσότερον είς τήν ιεραρχίαν καί είχε 
γίνει από δομέστικος (31ος βαθμός) μέγας παπίας π. χ. (22ος βαθμός), δ 
εγγονός Αρσένιος θά τόν άνέφερεν, ως είναι φυσικόν, μέ τόν τελευταΐον 
βαθμόν.1 Άφοϋ όμιος δ εγγονος δμιλών περί τοϋ μακαρίτου πάππου του 
λέγει «προς τόν αν&έντην καί πάππον μου τον Τζαμπλάκων a εκείνον, 
τόν δομέστικον τών σχολών», αυτός είναι δ τελευταίος ανώτερος βαθμός 
τοϋ πάππου του, μέ τόν δποίον καί άπέθανεν εκείνος. 'Ο αυτός όμως έγγο- 
νος, δμιλών περί τοϋ εκτός τής Θεσσαλονίκης καί παρά τόν Γαλικόν πο
ταμόν κειμένου γονικοϋ του κτήματος, λέγει ότι τοϋτο εκαλείτο «τον μεγάλου 
παπίον τον Τζαμπλάκωνος».1 2 *0 ίδιος κατέχει ήμίσειαν μόνον κληρονο
μικήν μερίδα έκ τοϋ κτήματος καί ή ονομασία αϋτη τοϋ κτήματος δεν προέρ
χεται βεβαίως από αυτόν. Επομένως τό κτήμα είχεν αποκτήσει τήν ανω
τέρω ονομασίαν εκ παλαιοτέρου ιδιοκτήτου μεγάλου παπία, δ δποΐος ήτο 
ιδιοκτήτης δλοκλήρου τοϋ κτήματος καί όχι συγκληρονόμος μερίδος αΰτοϋ, 
ως δ ’Αρσένιος Τζαμπλάκων. Έκ τοΰτου, μή δντος μόνου ιδιοκτήτου, 
δεν θά ήμποροΰσε νά ονομασθή τό κτήμα.

Ποιος λοιπόν ήμπορεί νά είναι δ προ τοϋ εγγόνου ’Αρσενίου μέγας 
παπίας, άφοϋ δ πάππος αϋτοΰ είχε φθάσει, ως εΐδομεν, μόνον μέχρι τοϋ 
βαθμοΰ τοϋ δομεστίκου τών σχολών καί ως τοιοϋτος άπέθανεν; Ό πατήρ 
τοϋ ’Αρσενίου βεβαίως, δ άνήκων εις τήν άμέσως προηγουμένην γενεάν. 
Ό πάππος δεν είναι. Καί πέραν τοϋ πάππου δεν ήμποροϋμεν νά προχωρήσω- 
μεν, άναζητοΰντες παλαιότερον μέγαν παπίαν Τζαμπλάκωνα εις τούς χρόνους

1 Ό μέγας παπίας (22ος βαθμός) είναι μεγαλύτερος τοΰ δομεστίκου τών σχο
λών (31ος βαθμός). Βλ. Ψευδό - Κωδινοΰ, De officiis Cp. cap. II. Βόνν. σ. 10. 
Οί βαθμοί τών αξιωμάτων άριθμοΰνται, ώς γνωστόν, άπό του μεγαλύτερου καί πρώ
του αξιώματος τοΰ Καίσαρος μέ αΰξοντα μέν αριθμόν, κατιουσης όμως τής κλίμα- 
κος τών αξιωμάτων. "Οσον αυξάνει ό άριθμός τοΰ άξιώματος, τόσον τοϋτο κατέρ
χεται τήν κλίμακα τής ιεραρχίας καί άντιστρόφως ό προοδεύων είς τήν ιεραρχίαν 
καί άνερχόμενος τήν κλίμακα τών άξιωμάτων ελαττώνει διαρκώς τόν αΰξοντα ά- 
ριθμόν τοΰ άξιώματός του.

2 ’Ανωτέρω, έγγραφον 2, στ. 15-16 : «..την από τοΰ εκτός δε ταντης τής πόλεως 
Θεσσαλονίκης και περί τον Γαλικόν γονικού μου κτήματος, τοΰ καλούμενου τον μεγάλου 
παπιού τοΰ Τζαμπλάκωνος, αναλογούσαν μοι ήμίσειαν πάσαν μερίδα,.*.



156 Γ. I. Θε οχαρίδο

τής Λατινοκρατίας ή εις τούς χρόνους των αγώνων προς το Δεσποτάτον τής 
Ηπείρου εν Μακεδονία, οπότε φαίνεται δύσκολος ό σχηματισμός κτη
ματικής περιουσίας εις ταραγμένην περιοχήν καί ή άπόκτησις κτήματος 
παρά τον Γαλικόν υπό ανθρώπου τής αντιπάλου αυτοκρατορίας τής Νί
καιας. Τοιοΰτόν τι ήμποροΰσε να γίνη μόνον μετά την έπικράτησιν τοΰ Βα· 
τάτζη είς την Μακεδονίαν το 1242.1

Ή ονομασία λοιπόν τοΰ γονικού κτήματος τοΰ ’Αρσενίου Τζαμπλά
κωνος, τό όποιον ώνομάζετο «τοΰ μεγάλου παπία Τζαμπλάκωνος», μαρτυ
ρεί άναμφιβόλως ότι ό πατήρ τοΰ ’Αρσενίου, δστις καί εκληροδότησεν εις 
τον υίόν του ήμίσειαν μερίδα τοΰ ούτω καλούμενου κτήματος, ήτο μέγας 
παπίας. ’Έχομεν οΰτω προ τοΰ ’Αρσενίου μεγαν παπίαν Τζαμπλάκωνα· 
Ποιος δΰναται να είναι οΰτος ;

Τον Νοέμβριον τοΰ 1332 εμφανίζεται εις μέγας παπίας ’Αντώνιος 
Τζαμπλάκων, ό όποιος υπογράφει τήν μεταξύ ’Ανδρονίκου τοΰ Γ' καί Βένε
των συνθήκην 1 2 καί ό όποιος παραδόξως ουδέποτε άλλοτε άναφέρεται 
ούτε προ ούτε μετά τήν χρονολογίαν τούτην. Χρονολογικώς οΰτος θά ήμπο
ροΰσε να είναι υιός τοΰ δομεστίκου τών σχολών καί πατήρ τοΰ μοναχού 
’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος καί οΰτω θά έπληροΰτο τό μεταξύ τοΰ πάππου 
καί τοΰ έγγόνου κενόν με έ'να μέγαν παπίαν Τζαμπλάκωνα, όπως φαίνεται 
πράγματι να ήτο ό πατήρ τοΰ ’Αρσενίου- Τό ό'νομα βεβαίως ’Αντώνιος είναι 
μοναχικόν όνομα καί δεν φέρουν συνήθως τούτο λαϊκά πρόσωπα. Τούτο 
γεννά τήν υποψίαν, ότι άλλο ήτο τό κατά κόσμον όνομα τοΰ Τζαμπλάκωνος 
τούτου καί διά τούτο ίσως δεν συναντώμεν αυτόν πρό τοΰ 1332, τουλάχιστον 
μέ τό όνομα τούτο. Θά ύποκρύπτεται όμως, λίαν πιθανώς, εις τινα πρό 
τοΰ 1332 άλλως άναφερόμενον Τζαμπλάκωνα. Ό τό 1272 πάντως τατάς 
τής αυλής Τζαμπλάκων δεν ήμπορεϊ να είναι ό τό 1332 μέγας παπίας ’Αν
τώνιος Τζαμπλάκων, ό όποιος να προώδευσεν από τοΰ μικροτέρου αξιώματος 
τοΰ τατά τής αυλής (36ος βαθμός)3 εις τό πολύ μεγαλύτερον αξίωμα τοΰ 
μεγάλου παπία (22ος βαθμός). Τούτο, διότι ό τουλάχιστον τριακοντούτης 
τό 1272 τατάς μετά εξηκονταετίαν ολόκληρον, τό 1332, θά έπρεπε να ήτο 
ενενηκοντούτης τουλάχιστον γέρων καί λίαν ύπερήλιξ διά να λαμβάνη ενερ
γόν μέρος είς τάς υποθέσεις τοΰ κράτους καί να ύπογράφη επίσημον συν
θήκην. Διά τούτο εΐπομεν ήδη ότι ό τατάς τής αυλής Τζαμπλάκων πρέπει

1 G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates. Mün
chen. 2. A ufi. 1952, σ. 350.

2 Miklosich-Müller, Acta 3, XXV (Andr. Pal. pacta cum Vene- 
tis Nov. 1332), σ. Ill: «..(έπωμόσατο.. ή βασιλεία μου παρόντων..)., τοΰ μεγάλου 
παπιού κνρον ’Αντωνίου τον Τζαμπλάκωνος..». Επίσημος λατινική μετάφρασις είς Di- 
plomatarium Veneto - Levantinum I, 234.

3 Ψευδό - Κωδινοΰ, De officiis Cp. cap. IL Βόνν. σ. 10.
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νά ήτο άλλο μελό; τή; εν Χριστουπόλει οικογένεια; τών Τζαμπλακώνων, ολί
γον νεώτερον τοΰ δομεστίκου των σχολώ/ Τζαμπλάκωνος, αβέβαιου δμως 
συγγενική; προς αυτόν σχέσεως.

Οΰτω λοιπόν διαχωρίζεται 6 μέγας παπίαc τοΰ 1332 ’Αντώνιος 
Τζαμ πλακών, ό όποιος δεν ήμπορεί να είναι ουιε ό μέχρι τοΰ βαθμού μόνον 
τοΰ δομεστίκου τών σχολών προχωρήσας Τζαμπλάκων ιών χρόνων τοΰ 
Βατάτζη, ούτε ό λίαν ύπερήλιξ κατά τό έτος 1332 τατας Τζαμπλάκων τοϋ 
1272, αλλά θά ήμποροΰσε κάλλιστα νά είναι ό ζητούμενο; μέγας παπίας 
Τζαμπλάκων ό πατήρ τοΰ μονάχου ’Αρσενίου.

Έκ τούτων καθίσταται σαφές δτι εντός τοϋ ΙΓ' αίώνος διακρί- 
νονται δυο γενεαί Τζαμπλακώνων. ‘Η πρώτη γενεά είναι ή τοϋ παππού, 
τοΰ δομεστίκου τών σχολών, ό όποιος πρέπει νά είχε γεννηθή δεκαετίαν 
τουλάχιστον πρό τοΰ 1222, περί τό 1210 λοιπόν, καί τοΰ οποίου ή δράσις 
εμπίπτει εντός τής τριακονταετίας περίπου τών χρόνων τοΰ Βατάτζη (1222 - 
1251). Ή δευτέρα γενεά είναι ή τοΰ υιοΰ, γενομένου μεγάλου παπία, εϊτε 
αυτός είναι ό τό 1332 άναφερόμενος ’Αντώνιος Τζαμπλάκων είτε όχι. Ή 
τρίτη βεβαίως γενεά είναι ή τοΰ έγγόνου, μοναχοΰ ’Αρσενίου Τζαμπλακω- 
νος, άλλ’ αΰτη εμπίπτει κατά τό πλειστον εις τον ΙΑ' αιώνα καί θά την 
παρακολουθήσωμεν εν τοΐς ε.πομένοις,

4. Τζαμπλάκωνες τοϋ ΙΑ αίώνος.

Εις τό δεύτερον έγγραφον ημών (2, τοΰ 1356) ό μοναχός πλέον τής 
μονής Βατοπεδίου ’Αρσένιος Τζαμπλάκων, ό Τ'ίός, ως εΐδομεν προηγουμέ
νως, ενός μεγάλου παπία, απαριθμεί τούς γνησίους αδελφούς του. Ουτοι 
είναι : 1) ό τό 1356 αποθαμένος ήδη Άσιοματιανός, ήτοι ό μέγας δούξ 
Τζαμπλάκων,1 2) ό μέγας στρατοπεδάρχης Δημήτριος ό Τζαμπλάκων καί 
3) μία αδελφή, ή παρακοιμωμένη Τορνίκινα, ή σύζυγος δηλ. τοΰ παρα

1 Έπαναλαμβάνομεν τό χωρίον τοΰ εγγράφου 2, στ. 18-22: “...ή γάρ λοιπή 
τον τοιοντου κτήματος ήμίσεια μερίς κατέχειαι παρά τών μερών τών ανταδέλφων μου, 
τοϋ τε μακαρίτου εκείνον ’Ασωματιανον, τον μεγάλου δονκός τοΰ Τζαμπλάκωνος, και 
τον μεγάλου στρατοπεδάρχου κνρον Αημητρίον τοϋ Τζαμπλ.άκωνος, άνευ τής δι’ εγγράφου 
συμφώνου προεκπρο ικιαίλείαης μερίδας προς την ανταδέλφην μου εκείνην παρακοιμωμέ- 
νην, τήν Τορνικίναν.. ». Τό πρόβληιια είναι, εάν ό μακαρίτης εκείνος Άσωματιανός 
καί ό μέγας δούξ ό Τζαμπλάκων είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα ή έν καί τό αύτό, 
οπόταν «τοΰ μεγάλου δονκός τον Τζαμπλάκωνος» είγαι παράθεσις εις τό «Άσωματια- 
νοϋ* καί τίθεται μεταξύ κομμάτων. ’Αλλά τί σημαίνει Άσωματιανός καί διατί δέν 
άναφέρεται τό μικρόν όνομα τοΰ μεγάλου δουκός, δπιος άναφέρεται τό μικρόν 
όνομα «Δημήτριος» τοΰ μεγάλου στρατοπεδάρχου ; Άσωματιανός πρέπει ένταΰ- 
θα νά είναι βαπτιστικόν όνομα, ασυνήθες βεβαίως, καί όχι όνομα επίθετον, σημαί
νον τον καταγόμενον έκ χωρίου Άσώματοι, ώς ήτο τό παρά τά Κουμουτζηνά (σημ. 
Κομοτηνή) φρούριον Άσώματοι, τό όποιον αναφέρει ό Καντακουζηνός καί τό όποιον 
προσχώρησαν εις αυτόν τό 1343 έπολιορκήθη ύπό δυνάμεων έκ Κωνσταντινουπό-
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κοιμωμένου Τορνίκη. Δυο λοιπόν άρρενες καί μία γυναίκα είναι οι αδελ
φοί τοϋ ’Αρσενίου.

Πρίν δ'μως παρακολουθήσωμεν τούς αδελφούς του, πρέπει να ερευνή· 
σωμεν την ιστορίαν αυτού τούτου τοϋ μοναχού ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος, 
περί τού οποίου πολλά, δχι πάντοτε ακριβή, έγράφησαν μέχρι τοϋδε.1 
α) 'Ο μοναχός ’Αρσένιος Τζαμπλάκων.

Ό μοναχός τής μονής Βατοπεδίου ’Αρσένιος υπογράφει εις δύο προς 
την μονήν ταΰτην άφιερωτήρια έγγραφά του (1, τού 1355 και 2, τού 
1356) ιδιοχείρως, όπως εΐδομεν, οϋτω : «μοναχός ’Αρσένιος Τζαμπλά
κων» καί τίποτε περισσότερον. Είκοσι τρία όμως έτη προηγουμένως (τό 
1333) υπογράφει εν Θεσσαλονίκη ως μάρτυς πωλητήριον έγγραφον τής μο
νής Χελανδαρίου κρατικός υπάλληλος, ύπογράφων ούτως : «ό δούλος τον
κραταιον και άγιον ημών ανάέντον και βαοιλέως ’Αρσένιος μοναχός 
Τζαμπλάκων, ό μέγας παπί ας»

Γην άπόδειξιν, δτι πρόκειται περί τού αυτού προσώπου, δτι δηλαδή 
ό μέγας παπίας ’Αρσένιος μοναχός Τζαμπλάκων τοϋ παλαιού χελανδαρινοϋ 
εγγράφου τοϋ 1333 καί 6 ήμέτερος μοναχός ’Αρσένιος Τζαμπλάκων τής μο
νής Βατοπεδίου τοϋ 1355/6 είναι εν και τό αυτό πρόσωπον, λαμβάνομεν πολ- 
λα έτη βραδύτερον από έγγραφον τής μονής Βατοπεδίου, τό όποιον τον ’Ι
ανουάριον τοϋ 1375 αναφέρει παρελθόντα πρόσωπα κα'ι πράγματα καί λέ
γει: « Ό μέγας παπίας εκείνος καί ’Αρσένιος ό Τζαμπλάκων, προ Ικανών * 1 * 3
λεως. (Καντακ., Βόνν. II, 415, 15 καί 418, 10). Ό ίδιος ό Καντακουζηνός, όμιλών 
δίς περί της δράσεως τού μεγάλου δουκός Τζαμπλάκωνος τό 1848, δέν αναφέρει τό 
μικρόν αύτοϋ όνομα. (Καντακ., Βόνν. III, 74,8 καί 77,9). “Καν τό Άσωματιανός μό
νον του έσήμαινε χωριστόν πρόσωπον, οΰδέν θά έδείκνυε ότι τούτο είναι εις Τζαμ
πλάκων. Χρειάζεται όμως νά λεχίΐή κατά τήν άπαρίϋμησιν των αδελφών Τζαμ- 
πλακιόνων ότι καί ουτος είναι Τζαμπλάκων. Διά ταΰτα φρονοΰμεν ότι τό «μέγας 
δονξ» είναι παράθεσις καί ό μέγας δούξ Τζαμπλάκων έφερε τό σπάνιον βαπτιστι- 
κόν όνομα Άσωματιανός. Άσωματιανός σημαίνει βεβαίως τόν άφιερωμένον εις 
τούς Άσωμάτους ή “Αρχαγγέλους, όπως όλα τά βαπτιστικά χριστιανικά ονόματα 
Αγίων. "Οτι ούτως έχουν τά πράγματα καί ότι ό μέγας δούξ καί ό Άσωματιανός 
είναι τό αυτό πρόσωπον ·θ·ά υποστηοιχΟή περαιτέρω καί έκ τοϋ αριθμού των με
ριδίων τοϋ κληρονομικού κτήματος Πρινάριον, τά όποια ήσαν τέσσαρα.

1 Ύπό των μέχρι τοϋδε μέ τούς Τζαμπλάκωνος άσχοληίΐέντων. Βιβλιογρα
φίαν βλ. ενταύθα έν τή Εισαγωγή. Κριτικός παρατηρήσεις επί των ΰπαρχουσών 
συγχύσεων έκαμεν ό L emerlè, Autour d’ un prostagma etc., ένθ’ άνωτ. σ. 
283 σημ. 3, ό όποιος πρώτος έξέφρασεν αμφιβολίας περί τής γενικώς πιστευομένης
ταυτίσεως “Αλεξίου - “Αρσενίου Τζαμπλάκτονος, τής όδηγούσης εις παράδοξα σχόλια, 
όπως π χ. ότι ό Καντακουζηνός έν προλήψει αποδίδει εις τόν “Αλέξιον τόν μετέ- 
πειτα τίτλον του τοΰ μεγάλου παπία καί ονομάζει αυτόν “Αρσένιον πριν λάβη 
ουτος ιό μοναχικόν τοϋτο όνομα. «C’ est étrange» επιλέγει δικαίως ό Temerle, 
ένβ·’ άνωτ. σ. 283 σημ. 3.

3 Act. Chil. 123,85 (24 Δεκεμβρίου 1333).
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ήδη χρόνων εις καί αυτός γεγονώς της ήμετέρας ποίμνης καί αδελφότη
τος, εν αντή κατέλυσε τον βίον. "Οτε δε ήμελλε τελευτάν, διαθήκην διαϋ·έ- 
μενός έγγραφον αλλα τε τινα τής περιφανούς πόλεως Θεσσαλονίκης έκτος 
προσκνροι τη καιν ημάς μονή καί δή καί ήν είχε κατοικίαν εντός τής 
πόλεως άφιεροΐ προς ημάς, διεφ&αρμένην ούσαν τφ πλέονι μερει καί κε- 
χαλασμένην υπό των συγχύσεων, αί πολλάκις διά την των πραγμάτων α
νωμαλίαν εν Θεσσαλονίκη γεγόνασι...».* 'Η εν τφ έγγράφψ δμως τούτφ 
αναφερομένη διαθήκη τοΰ μεγάλου παπία ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος, άλλοτε 
μοναχού τής μονής Βατοπεδίου, είναι τό ύπ’ άριθ. 2 έγγραφον ημών καί ή 
εν Θεσσαλονίκη κείμενη κατοικία αυτού άναφερεται εις τούς στ. 12 - 15 τού 
ήμετέρου εγγράφου. Πρόκειται λοιπόν ασφαλώς περί τού αυτού προσώ
που, ήτοι ό Τζαμπλάκων τού χελανδαρινοϋ εγγράφου τού 1333 καί ό ήμετε- 
ρος μοναχός ’Αρσένιος είναι τό αυτό πρόσωπον. ’Αλλά τό απρόοπτον συμπέ
ρασμα είναι άλλο, δη ό ήμέτερος δηλαδή μοναχός τής μονής Βατοπεδίου Αρ
σένιος Τζαμπλάκων ήτο μέγας παπίας καί μοναχός ήδη τό 1333, δτε υπέ
γραψε τό χελανδαρινόν έγγραφον, είκοσι δύο λοιπόν έτη πρ'ιν έλθη να μο· 
νάση εις την μονήν τού Βατοπεδίου τό 1355. Πραγματικός όμως μοναχός, 
κεκαρμένος εν μονή, φαίνεται δτι έγένετο μόνον τό 1355, δταν ηλικιωμένος 
πλέον ήλθε να ήσυχάση ε’ις τό Βατοπέδι. Μέχρι τότε ήτο «ιδιώτης μοναχός», 
μη καρείς εν μονή, άλλα φορών αύτοβούλως τό καλογηρικόν ράσον. Τοιού- 
τοι «ίδιώται μοναχοί», κοσμοκαλόγηροι ή καλογεροταμμένοι, όπως τους ο
νομάζει ακόμη σήμερον ό λαός, ΰπήρχον πολλοί εις τον βυζαντινόν κόσμον, 
δπως μαρτυρεί καί δ Συμεών Θεσσαλονίκης.2 Ούτως εξηγείται, πρώτον, πώς 
μοναχός ών φέρει τον τίτλον μέγας παπίας καί έκτελεί χρέη κρατικού υπαλ
λήλου, ύπογράφων τό 1333 έγγραφον τής μονής Χελανδαρίου με τον γνωστόν 
τύπον τής υπογραφής κρατικών υπαλλήλων: <5 δούλος του κραταιου καί ά
γιον ημών ανίλεντου καί βασιλέως. Ούτως υπογράφουν μόνον κρατικοί υ- 
πάλλληλοι. Ευρίσκεται λοιπόν ακόμη εν δράσει εις τον κόσμον. Ούτως εξη
γείται, δεύτερον, τί σημαίνει ή φράσις τοΰ Καντακουζηνού «τά μοναχών 
ήμφιεσμένον, ώσπερ εΐω&ε» κατά την άφήγησιν τής διαπομπεύσεως τού με
γάλου παπία ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος·3 Ήτο λοιπόν συνηθισμένος να 1 2 3

1 Γρηγόριος Παλαμάς 4 (1920), σ. 631.
2 De sacr. ordin. Μ i g n e, PG. 155 στήλ. 468 A : «...ομοίως δε καί τής 

πνευματικής πατρότητος λειτούργημα ου χρή δωρεΐσΰαι μοναχοί ς ΐδιώταις, 
χειροτονίαν δλως μή εχουοιν..ι>. Πρβ. τάς παρατηρήσεις επί τοΰ χω
ρίου τοΰ Καντακουζηνού (Βόνν. III, 275,5 κε.), τοΰ όνομάζοντος τον Νικόλαον Κα- 
βάσιλαν «δντα ετι Ιδιώτην», του I ho r S'evc'eneo έν Dumparton Oaks 
Papers 11 (1957), σ. 86 σημ. 54.

3 Καντακ., Βόνν. II, σ. 256-257. Αυτόθι, σ. 257,1: «τά μοναχών, ώσπερ εΐω- 
&εν, ήμφιεσμένονί'. Δέν πρόκειται λοιπόν περί άμφιέσεως συνήθους κατά τάς διαπομ
πεύσεις καί εξαλείφεται ή αμφιβολία τοΰ L, e m e r 1 e, ένθ’ άνώτ. σ. 283 σημ.
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φορή το καλογηρικόν ράσον, χωρίς νά είναι μοναχός άνήκων εις μονήν. Ού
τως εξηγείται, τρίτον, διατί εϊς τα άφι.ερωτήριά του έγγραφα προς την 
μονήν Βατοπεδίου δεν παραθέτει πλέον εις την υπογραφήν του τον τί
τλον του : μέγας παπίας, αλλά υπογράφει απλώς : μοναχός ’Αρσένιος Τζαμ
πλάκων. Τώρα πλέον εγένετο πραγματικός μοναχός καί εγκατέλειψε τον 
κόσμον καί τους τίτλους τής κοσμικής ζωής.

β)'0 μέγας παπίας ’Αλέξιος - ’Αρσένιος Τζαμπλόκων.

Τα πράγματα δμως δεν είναι τόσον απλά, ό'σον παρεστήσαμεν αυτά 
κατ’ άρχάς διά την σαφήνειαν. Γενικώς πιστεύεται δτι ό μέγας παπίας ’Αρ
σένιος Τζαμπλάκανν ελέγετο κατά κόσμον ’Αλέξιος καί δτι έλαβε τό μονα
χικόν δνομα ’Αρσένιος, δταν εισήλθεν ως μοναχός εις την μονήν τοΰ Βατο
πεδίου. Με άλλους λόγους πιστεύεται δτι ό έκ τοΰ Καντακουζηνοΰ καί εκ 
τών εγγράφων τής παρά τάς Σέρρας μονής τοΰ Προδρόμου γνωστός μέγας 
παπίας ’Αλέξιος Τζαμπλάκων καί δ μέγας παπίας ’Αρσένιος Τζαμπλάκων 
τοΰ Καντακουζηνοΰ πάλιν καί τών εγγράφων τοΰ ’Άθω είναι έν καί τό αυ
τό πρόσωπον.1 'Υπάρχει δμως μία δυσκολία. Ό Καντακουζηνός αναφέρει 
μέγαν παπίαν ’Αλέξιον Τζαμπλάκωνα τό 1327,* 1 2 εις εποχήν δηλαδή κατά 
τήν οποίαν ό ’Αλέξιος - ’Αρσένιος δέν πρέπει νά ήτο ακόμη μέγας παπίας, 
άφοΰ μέχρι τό 1332 τουλάχιστον μέγας παπίας είναι ό’Αντώνιος Τζαμ
πλάκων, τον όποιον εΐδομεν εις τά προηγούμενα ύπογράςιοντα τήν μετά τών 
Βενετών συνθήκην τό 1332. Έξ άλλου ό Καντακουζηνός αναφέρει επίσης 
μέγαν παπίαν ’Αρσένιον Τζαμπλάκωνα τό 1330,3 4 εις εποχήν δηλαδή, κατά 
τήν οποίαν ό ’Αλέξιος δέν είχε γίνει ακόμη μοναχός μονής καί δέν ειχεν ονο- 
μασθή ’Αρσένιος (L3Ò5). Εϊς ταΰτα έδόθη ή έξήγησις, δτι ό Καντακουζηνός 
εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις όμιλεί εν αναχρονισμό) καί μεταφέρει έκ τής 
εποχής, καθ’ ήν γράφει τήν ιστορίαν του (μετά τό 1354), τίτλους καί ονό
ματα εϊς τό παρελθόν.* Άλλ’ υπάρχει καί τό έγγραφον τής μονής Χελαν-

7. “Άλλωστε ό κωμιρδοόμ ενός υπό τοΰ όχλου ώς «Πατριάρχης Καντακουζηνοΰ» Τζαμ
πλάκων (Καντακ., Βόνν. II, σ. 257,7) είναι φυσικώτερον νά ήτο ρασοφόρος παρά 
άπλοΰς ιδιώτης.

1 Βλ. Fr. Dölger έν BZ 31 (1931), σ. 451. (Έν βιβλιοκρισία τοΰ Ν. 
Bânescu). Βλ. επίσης R· G u i 1 1 a n d êv Études Byzantines 3 (1945), σ. 
208-210, δστις ταυτίζει τόν ’Αλέξιον πρός τόν ’Αρσένιον Τζαμπλάκωνα.

2 Καντακ., I, 52. Βόνν. I, 202,15 κέ.: «Αλεξίου Τζαμπλάκωνος του μεγάλου 
παπιού ενάγοντος προς τοντο, εκ Χρίστου τι ό λείος κρυφά προς αυτόν διαλεγομένου..».
(Τό 1327).

3 Καντακ , II, 22. Βόνν. I, 437,18 κέ. : «’Αρσένιος δε Τζαμπλάκων δ μέγας πα
πίας παρελϋων επί τοΰ βαοιλέως εδίωκε τον Συργιάννην απιστίας.. ». (Έσφαλμένως, ώς 
ί}ά ίδωμεν περαιτέρω, τό 1330).

4 Fr. Dölger έν BZ 31 (1931), σ. 451.
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δαρίου, το όποιον το 1333 φέρει την υπογραφήν μεγάλου παπία ’Αρ
σενίου Τζαμπλάκωνος καί όχι ’Αλεξίου. Εις τό γεγονός τοΰτο έδόθη ή εξή- 
γησις, ότι ή υπογραφή τοΰ Αρσενίου ετέθη εκ των ύστερων εις τό έγγραφον 
τοΰτο εις τήν θέσιν τής υπογραφής τοΰ ’Αλεξίου, και τοΰτο έγένετο μετά 
τήν είσοδον τοΰ Τζαμπλάκωνος τούτου εις τήν μονήν Βατοπεδίου, οπότε 
έλαβεν ούτος το μοναχικόν όνομα ’Αρσένιος, μετά δηλαδή τό 1355, ενφ τό 
έγγραφον τό 1333 δεν θά έφερεν ούδεμίαν υπογραφήν μοναχοΰ, άφοΰ όλαι 
αί αλλαι ύπογραφαί του είναι λαϊκών αρχόντων.1

'Η λ ύσις όλων αυτών των δυσκολιών είναι ίσως άπλουστέρα. ’Ήδη 
έχει γεννηθή ή πρώτη αμφιβολία ώς προς τήν ορθότητα τής ταυτίσεως ’Α
λεξίου - ’Αρσενίου Τσαμπλάκωνος,1 2 δεν παρετηρήθη όμως ότι τό όνομα’Αν
τώνιος είναι μοναχικόν καί δυνατόν να ύποκρΰπτη άλλον Τζαμπλάκωνα. Διά 
ταΰτα ημείς εις τά επόμενα θά θεωρήσωμεν τον μέγαν παπίαν ’Αλέξιον 
Τζαμπλάκωνα καί τον μέγαν παπίαν ’Αρσένιον Τζαμπλάκωνα προσωρι- 
νώς ώς δύο διαφορετικά πρόσωπα.

Εις δύο προστάγματα τών συμφιλιωμένων προς καιρόν αΰτοκρατόρων, 
έν τοΰ ’Ανδρονίκου Β' τοΰ ’Ιουλίου 1326 καί έν τοΰ ’Ανδρονίκου Γ' πά- 
λιν^τοΰ 'Ιουλίου 1326, άμφότερα διατηρηθέντα εις τήν παρά τάς Σέρρας μο
νήν τοΰ Προδρόμου, εμφανίζεται, ως γνωστόν, τό πρώτον ό ’Αλέξιος Τζαμ- 
πλάκων όχι ώς μέγας παπίας (22ος βαθμός),3 άλλα με πολύ μικρότερον βα
θμόν, ώς μέγας τζαούσιος (37ος βαθμός). Ό μέγας τζαούσιος ούτος είναι διοι
κητής τών Σερρών καί τών κάστρων μεταξύ Παγγαίου καί Συμβόλου (Πο
πολίας).4 Ή διοικητική λοιπόν αύτοΰ περιοχή εμπίπτει εις τό μερίδιον ’Αν
δρονίκου Β' τοΰ Γέροντος κατά τήν συμφωνηθεισαν τό 132 L μεταξύ πάππου 
καί εγγόνου διανομήν τοΰ κράτους. Είναι συνεπώς διορισμένος εις τήν έμπι- 
στευτικήν αυτήν θέσιν υπό τής κυβερνήσεως τής Κωνσταντινουπόλεως και 
κατά τεκμήριον παραμένει πιστός εις τόν ’Ανδρόνικον τόν Β'. Τό επόμενον 
όμως έτος 1327 ό Καντακουζηνός αναφέρει μέγαν παπίαν πλέον ’Αλέξιον Τζαμ
πλάκωνα, δρώντα εις τήν αυτήν περιοχήν καί ενεργοΰντα κρυφίως υπέρ Άν-

1 Fr. Dölger, ένθ’ άνωτ. σ. 451.
2 Ρ. Temerle, ενθ’ άνωτ. σ. 283, σημ. 3.
3 Βλ. André Guillou, Les archives de Saint-Jean-Prodrome sur 

le mont Ménécée. Paris 1955, σ. 75 καί σ. 78: «...f Οικείε xfj βασίλειοι μου μέγα 
τοαονοιε κεφαλή τής ϋεοαώατου πόλεως Σερρών, άλλα δή καί τών κάστρων και τής χώρας 
Ποπολίας κυρ Αλέξιε Τζαμπλακών.. ». Περί μεγάλου τσαουσίου βλ. R. Guilland, 
Sur quelques grands dignitaires byzantins du XlVe siècle. Τόμ. Κωνστ. Άρμε- 
νοπούλου. Θεσσαλονίκη 1952 (Έπ. Έπετ. Σχολ. Νομ. καί Οίκον. Έπιστ. ΐ'), σ. 183 
κέ. (μέγας τζαούσιος), σ. 188 κέ. (μέγας τζαούσιος ’Αλέξιος Τζαμπλάκων). Πρβ. Fr. 
Dölger έν BZ 31 (1931), σ. 451.

4 Περί κατεπανικίου Ποπολίας βλ. Γ. I. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, Κατεπανίκια Μα
κεδονίας. Θεσσαλονίκη 1954, σ. 53 κέ.

11



162 Γ. I. Θεοχαρίδου

δρονίκου Γ' τοΰ Νέου, 6 όποιος το έτος τοΰτο ήλθε διά δευτέραν φοράν εις 
ρήξιν προς τον πάππον του ’Ανδρόνικον Β'.1 Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι 
πρόκειται περί τοΰ διοικητοϋ Σερρών καί τών κάστρων ΙΙοπολίας ’Αλεξίου 
Τζαμπλάκωνος τοΰ 1326, δστις εν τφ μεταξύ έλαβε, διά να κολακευθή ίσως 
καί να εξασφαλισθή ή νομιμοφροσύνη του, παρά τοΰ ’Ανδρονίκου Β' τον 
πολύ μεγαλύτερον βαθμόν τοΰ μεγάλου παπία.2 Τό γεγονός δμως δτι οΰτος 
ενεργεί κρυφίως θπέρ τοΰ αντιπάλου τοΰ κυρίου του δεικνύει, νομίζομεν, 
δτι επισήμως θεωρείται άνθρωπος τοΰ ’Ανδρονίκου Β', ένφ κρυφίως τον 
προδίδει. Αυτήν την έπαμφοτερίζουσαν προδοτικήν στάσιν ετήρησαν, ως 
γνωστόν, πολλοί άξιωματοΰχοι καί μεγιστάνες κατά τον πόλεμον των δυο 
Άνδρονίκων καί τήν επανάστασιν τοΰ Καντακουζηνοΰ (δπως π.χ. 6 Συρ- 
γιάννης, ό Συναδηνός καί ό Κοκκαλάς εις τήν Θεσσαλονίκην), μή διαβλέ- 
ποντες ποιος εν τελεί θά επικράτηση καί προσπαθοΰντες να διατηρήσουν 
αξιώματα καί περιουσίας. Τον αυτόν ’Αλέξιον Τζαμπλάκωνα, αν καί δεν 
άναφέρεται τό μικρόν αύτοΰ όνομα, άφησε προφανώς εις Ζίχναν μετά τών 
αποσκευών καί τών αχθοφόρων ζφων ό ’Ανδρόνικος ό Γ', δταν ε’ιδοποιήθη 
τό 1328 δτι ή Θεσσαλονίκη ήτο ετοίμη να παραδοθή εκ νέου εις αυτόν 
καί έ'σπευσε πρός τα εκεί.3 Έξεδηλώθη λοιπόν φανερώς τό 1328, δταν διε- 
φαίνετο πλέον ή καταστροφή τοΰ γέροντος αύτοκράτορος, ό ’Αλέξιος Τζαμ- 
πλάκων υπέρ τοΰ ’Ανδρονίκου τοΰ Νέου.

Μετά τό 1328 εξαφανίζεται τό όνομα ’Αλέξιος καί συμβαίνουν τα πε
ρίεργα, τό 1330 να εμφανίζεται παρά τφ Καντακουζηνφ) μέγας παπίας 
’Αρσένιος Τζαμπλάκων, τό 1332 εις τήν άναφερθείσαν συνθήκην μέγας πα
πίας ’Αντώνιος Τζαμπλάκων καί από τοΰ 1333 πάλιν μέγας παπίας ’Αρ
σένιος Τζαμπλάκων ή μόνον μέγας παπίας Τζαμπλάκων. Διά να εξομαλυνθή 
αυτή ή δυσκολία εγένετο ή ταυτισις ’Αλεξίου - ’Αρσενίου καί διά να ύπερ- 
πηδηθή ό μεσολαβών ενοχλητικός ’Αντώνιος άπεδόθη εις τον Καντακουζη- 
νόν ή άπόδοσις τοΰ αξιώματος «μέγας παπίας» εις τον ’Αλέξιον, δταν μέγας 
παπίας ήτο ακόμη ό ’Αντώνιος, καί ή πρόληψις τοΰ μοναχικοΰ ονόμα
τος «’Αρσένιος», δταν ούτος ελέγετο είσέτι ’Αλέξιος, μή ών ακόμη μοναχός.

Τί άπέγινεν ό’Αλέξιος Τζαμπλάκων μετά τό 1338; ’Εάν άπέθανεν ή 
άλλως άπεσΰρθη τής δημοσίας ζωής, ποιος τόν διεδέχθη εις τό αξίωμα τοΰ 
μεγάλου παπία; Εις τήν ιστορίαν τοΰ Καντακουζηνοΰ τό πρώτον τό 1330 * 5

1 Καντακ. I, 52. Βόνν. I, 262,15 κέ. : «... ’Αλεξίου Τζαμπλάκωνος τοΰ μεγάλου
παπιού ενάγοντος προς τοΰτο, εκ Χριοτουπόλεως κρυφά προς αυτόν διαλεγομένου

5 Βλ. ανωτέρω σημ. 1, σελ. 155.
‘ Καντακ. I, 53. Βόνν. I, 267, 9 κέ.: ς.,.τά τε άχ&οφόρα των ζώων και τάς ά- 

ποοκευάς καί στρατιωτών δσοι μη ενπόρουν ίππων εύρωστων καί τα πολέμια άγαϋ·ών 
καταλέλοιπεν άπολεξάμενος εν Ζίχνρ άμα Τζαμπλάκωνι τφ μεγάλφ παπία καί τισιν ετέ- 
ροις δλίγοις..».
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εμφανίζεται 6 μέγας παπίας ’Αρσένιος Τζαμπλάκων, ό όποιος κατηγορεί τον 
Συργιάννην, δτι συγκροτεί συνωμοτικήν δργάνωσιν δρκίζων Θεσσαλονικεΐς 
να παραμείνουν, δ,τι καί αν συμβή, πιστοί εις αυτόν καί εις τον μέλλοντα 
να γεννηθή διάδοχον τοΰ θρόνου, τον έπειτα Ίωάννην Ε'.1 Αί χρονολο- 
γίαι δμως τοΰ Καντακουζηνοΰ εις το σημεϊον τοΰτο τής ιστορίας του ελέγ
χονται, ώς παρετήρησεν ήδη δ St. Binon, μη ακριβείς. Δεδομένου δτι αί 
συνωμοτικά! ένέργειαι τοΰ Συργιάννη ε’λαβον χώραν ολίγον προ τής γεν· 
νήσεως τοΰ Ίωάννου τοΰ Ε', ήτις έγένετο κατά την 18ην ’Ιουνίου τοΰ 
1332,1 2 δεν είναι δυνατόν να άπεκαλΰφθη δυο έ'τη προηγουμένως, τό 1330, 
συνωμοσία, ή δποία πράγματι εγένετο μετά δυο έτη, τό 1332. Ή αποκάλυ
ψης άρα τής συνωμοσίας τοΰ Συργιάννη καί επομένως καί ή πρώτη έμφά- 
νισις τοΰ μεγάλου παπία ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος πρέπει να τοποθετηθοΰν 
μερικούς μήνας μετά τον ’Ιούνιον τοΰ 1332, Ισως καί εις τάς άρχάς τοΰ 
1333, άφοΰ ή συνωμοσία άπεκαλΰφθη χρόνον τινά μετά τήν εξύφανσίν της.

Ούδείς λοιπόν μέγας παπίας ’Αρσένιος Τζαμπλάκων άναφέρεται πρά
γματι από τοΰ 1328, την τελευταίαν φοράν, καθ’ ήν άναφέρεται δ ’Αλέ
ξιος, μέχρι τοΰ Νοεμβρίου τοΰ 1332, την πρώτην φοράν, καθ’ ήν άναφέρε- 
ται δ ’Αντώνιος Τζαμπλάκων. Την 24 Μαΐου δμως τοΰ 1328 παρητήθη 
τοΰ θρόνου δ γέρων αύτοκράτωρ ’Ανδρόνικος Β’, τον όποιον κατεπρόδω- 
σεν, ώς εΐδομεν, δ ’Αλέξιος Τζαμπλάκων, καί μετά δύο έτη, τό 1330, 
άναγκασθείς να άποσυρθή εις μονήν έλαβε τό μοναχικόν όνομα ’Αντώνιος. 
’Ολίγους δε μήνας προ τής υπογραφής τής μετά τών Βενετών συνθήκης καί 
τής μοναδικής εμφανίσεως τοΰ μεγάλου παπία ’Αντωνίου Τζαμπλάκωνος 
άπέθανε τήν 13 Φεβρουάριου 1332 δ αύτοκράτωρ - μοναχός ’ Ανδρόνικος - 
’Αντώνιος. Δεν θά ήτο δυνατόν να ύποθέσωμεν άρά γε, ούδενός πλέον έμπο- 
δίζοντος προς τοΰτο, δτι δ ά'λλοτε ευεργετηθείς ύπ’ αύτοΰ διοικητής Σερρών 
μέγας παπίας ’Αλέξιος Τζαμπλάκων, αισθανόμενος τύψεις διά τήν προδοσίαν 
του, ά'μα τή άγγελία τοΰ θανάτου τοΰ ευεργέτου του τον έμιμήθη, διά να 
εξιλεωθή πρός τον Θεόν, καί εφόρεσεν εν τφ κόσμω άκόμη τό μοναχικόν 
ένδυμα, μετονομασθείς καί αυτός εις ’Αντώνιον, βοηθοΰντος καί τοΰ άρχι- 
κοΰ γράμματος τοΰ ονόματος του ; Είναι άληθές δτι τοΰτο άποτελεΐ μίαν 
εικασίαν, άλλα ή ταύτισις ’Αλέξιος - ’Αντώνιος αίρει περισσοτέρας δυσκο
λίας, παρά ή ταύτισις ’Αλέξιος -’Αρσένιος, ή δποία, μή γνωρίζουσα ποΰ να 
τοποθέτηση τον ’Αντώνιον Τζαμπλάκωνα, επιρρίπτει εις τον Καντακουζηνόν 
τήν ευθύνην άπιθάνων άναχρονισμών. ’Άλλωστε θά ίδωμεν περαιτέρω δτι 
δεν είναι πιθανόν δ ’Αρσένιος νά έλέγετο κατά κόσμον ’Αλέξιος, άφοΰ έχει

1 Καντακ. II, 22. Βόνν. I, 437, 15 κέ.
2 St. Binon, A propos d’ un prostagma inédit d’ Andronic III Paléo- 

logue. BZ 38 (1938), a. 382 καί σ. 386.
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ομώνυμον υιόν ’Αλέξιον. Θεωροΰμεν λοιπόν λίαν πιθανόν οτι προ του 
Νοεμβρίου 1332 ό μέγας παπίας ’Αλέξιος Τζαμπλάκων εφόρεσεν εν τφ κό- 
σμφ ακόμη τό καλογηρικόν ράσον καί μετωνόμασεν εαυτόν εις ’Αντώνιον.

Ό μέγας παπίας ’Αντώνιος Τζαμπλάκων δεν εμφανίζεται πλέον μετά 
τό 1332. Ο Καντακουζηνός, δ όποιος παρίατατο τότε ώς μάρτυς κατά την 
υπογραφήν της συνθήκης τοΰ 1332, ουδέποτε άνέφερε μέγαν παπίαν ’Αντώ
νιον Τζαμπλάκωνα, πράγμα περίεργον, προκειμένου περ'ι μεγάλου κρατικού 
υπαλλήλου, ύπογράφοντος συνθήκην τοΰ κράτους. *0 Καντακουζηνός γνω
ρίζει μόνον ’Αλέξιον και ’Αρσένιον Τζαμπλάκωνα. Φαίνεται οτι αμέσως 
μετά την υπογραφήν τής συνθήκης ό ’Αντώνιος Τζαμπλάκων εΐσήλθεν ε’ις 
μονήν καί άπεσύρθη τοΰ δημοσίου βίου. Ή υπογραφή τής συνθήκης ήτο 
ή τελευταία υπηρεσιακή πράξις τοΰ μεγάλου παπία, ό όποιος ήτοιμάζετο 
ήδη να είσέλθη εις μονήν. Αμέσως κατόπιν, τον Δεκέμβριον τοΰ έτους 

1 333, εμφανίζεται μέγας παπίας ’Αρσένιος πλέον Τζαμπλάκων, τοΰ όποιου, 
ως εΐδομεν, καί ό πατήρ ύπήρξε μέγας παπίας. Ό ’Αλέξιος - ’Αντώνιος 
λοιπόν ήτο λίαν πιθανώς ό πατήρ τοΰ ’Αρσενίου. Προς τούτο συμφωνεί, 
ώς θά ίδωμεν, τό γεγονός, ό’τι έγγονος τοΰ ’Αρσενίου εκ τοΰ υίοΰ του Μι
χαήλ φέρει τό ό'νομα ’Αλέξιος, ο'νομα τοΰ πάππου του.1

’Εάν ή ταΰτισις αυτή Άλέξιος=Άντώνιος είναι ορθή, τότε κατ’ α
νάγκην από τοΰ 1326 μέχρι τοΰ 1333 πας μέγας παπίας Τζαμπλάκων, άνευ 
μικροΰ ονόματος άναφερόμενος, είναι ό ’Αλέξιος. Οΰτω καί ό διευθυνων τό 
αριστερόν κέρας κατά τήν μάχην τοΰ 'Ρωσοκάστρου τό 1331 μέγας παπίας 
Τζαμπλάκων είναι προφανώς ό ’Αλέξιος.2 Δεν συμβαίνει δμως τό αυτό καί 
διά τούς μετά τό 1433 άνευ μικροΰ ονόματος άναφερομένους μεγάλους πα
πίας Τζαμπλάκωνας, τούς όποιους θά συναντήσωμεν παρακατιόντες.

γ) Ό μέγας παπίας ’Αρσένιος Τζαμπλάκων.

Πρώτην φοράν υπογράφεται πράγματι μέγας παπίας ’Αρσένιος Τζαμ
πλάκων εις τό έγγραφον τής μονής Χελανδαρίου τής 24 Δεκεμβρίου 1333, 
δπου οΰτρς θέτει τήν υπογραφήν του ώς κρατικός υπάλληλος, αν καί φέρει 
τό καλογήρικόν ράσον καί άρέσκεται να αύτοτιτλοφορήται μοναχός. Δεν 
γνωρίζομεν πώς ελέγετο κατά κόσμον ό ’Αρσένιος Τζαμπλάκων καί ποία ήτο * 3

1 Βλ. περαιτέρω έγγραφον 4α (ό ’Αλέξιος Καβαλλάριος Τζαμπλάκων).
3 Καντακ. II, 27. Βόνν. I, 465, ΙΟ κέ.: ε.,.ηρχε δε τον μεν δεξιόν κέρως S πρω- 

τοοτράτωρ (ό Συναδηνός δηλ.), τοΰ δε αριστερόν Τζαμπλάκων é μέγας παπίας, το μέ
σον δέ αυτός επεΐχεν ό βασιλεύς., (ό ’Ανδρόνικος Γ' δηλ.)..>. *0 ’Αλέξιος πρέπει νά 
είναι ό μέγας παπίας Τζαμπλάκων, ό έκδώσας όρκωμοτικόν γράμμα διά τούς χωρι
κούς τής ’Ρεντίνας, άναφερόμενον άργότερον εις έγγραφον τής μονής Έσφιγμένου 
του 1334. Act. Esph. Vili, 24 (σ. 23). Πρβ. L, e m e r 1 e, Autour d’ un pro- 
stagma etc., ένβ·’ άνωτ. σ. 283, βημ. 5.
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ή σταδιοδρομία του προ τοΰ Δεκεμβρίου 1333. Ή μόνη γνωστή πράξίς του 
προ τής χρονολογίας ταυτης είναι ή κατηγορία του κατά τοΰ Συργιάννη, ή 
οποία, ως εΐδομεν, πρέπει να τοποθετηθή μεταξύ Νοεμβρίου 1332 (τελευ- 
ταίαν φοράν, καθ’ήν αναφέρεται ό ’Αντώνιος Τζαμπλάκων) καί Δεκεμβρίου 
1333 (πρώτην φοράν, καθ’ ήν αναφέρεται ό ’Αρσένιος) καί όχι εϊς το έτος 
1330, όπως θέλει ή εσφαλμένη χρονολογία τοΰ Καντακουζηνοΰ. Άκριβέστε- 
ρον ή κατά τοΰ Συργιάννη κατηγορία πρέπει να έλαβε χώραν τον ’Ιούλιον 
τοΰ 1333 διά τούς εξής λόγους. Μετά τήν κατηγορίαν επί συνωμοσίρ ό 
’Ανδρόνικος ό Γ', ό Καντακουζηνός καί δ Συργιάννης επιστρέφουν εκ Θεσ
σαλονίκης εις Κωνσταντινούπολή, όπου πρόκειται να άρχίση ή δίκη τοΰ 
Συργιάννη. ’Αναβάλλεται όμως αυτή επί τινας ημέρας, διότι άνηγγέλθη ότι 
δ Όρχάν πολιορκεί τήν Νικομήδειαν.1 TÒ διαρρεΰσαν όμως χρονικόν διά
στημα από τής ημέρας τής κατηγορίας δεν δύναται να είναι πολύ μεγαλύ- 
τερον τοΰ μηνός. Τόσος χρόνος είναι φυσικόν να άπητήθη διά το ταξεί- 
διον, τήν τυχόν χρονοτριβήν και αναβολήν. Κατά τό ανώνυμον όμως χρονι
κόν τοΰ ελλην. κώδ. 42ϋ τής Μόσχας δ ’Ανδρόνικος Γ' έπλευσε τότε, άμα 
τή αναγγελία τής πολιορκίας, μετά τοΰ στόλου είς Νικομήδεια ν, όπου συνή
ψε συνθήκην μετά τοΰ Όρχάν, πληρώσας 12.000 ύπέρπυρα διά τήν άπε- 
λευθέρωσιν καί άλλων οχυρών πόλεων.* 2 * Αύτη είναι ή πρώτη συνάντησις 
μεταξύ ’Ανδρονίκου Γ' καί Όρχάν. Έπηκολούθησε καί δευτέρα μέχρι τής 
δριστικής καταλήψεως τής Νικομήδειας ύπρ των Τούρκων τό 1337. 'Η 
συνθήκη όμως αΰτη πρέπει κατά τούς υπολογισμούς τοΰ St. Binon νά συ- 
νήφθη τον Αύ'γουστον τοΰ 1333. Επομένως διά νά εξοικονομηθή τό χρο
νικόν διάστημα διά τήν μετάβασιν εις Κωνσταντινούπολή, τήν μικρόν χρο
νοτριβήν εκεί καί τήν αναβολήν τής δίκης μέχρι τής επιστροφής τοΰ ’Αν
δρονίκου μετά τήν κατ’ Αύγουστον σύναψιν τής συνθήκης, πρέπει νά ό- 
πισθοχωρήσωμεν από τοΰ Αύγούστου τουλάχιστον ένα μήνα. Όθεν ή 
κατά τοΰ Συργιάννη κατηγορία τοΰ ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος έλαβε χώραν 
τον ’Ιούλιον τοΰ έτους 1333. Μετά τήν επιστροφήν τοΰ ’Ανδρονίκου καί 
μετ’ ολίγας ημέρας, ως γνωστόν, περί τα τέλη τοΰ Αύγούστου ή τάς άρχάς 
Σεπτεμβρίου λίαν πιθανώς, δ Συργιάννης διέφυγεν είς Γαλατάν καί ε- 
κεΐθεν διεπεραιώθη είς Εύβοιαν, όπου παρέμεινε μέχρι τέλους τοΰ έτους 
1333.3

‘St. B i η ο η, A propos d’ un prostagma etc., ένθ’ άνωτ. σ. 384 καί σημ. 1.
2 V. lauréat, La chronique anonyme du cod. Mosquensis gr. 426 

et la pénétration turque en Bithynie au debout du XlVe siècle. REB 7 
(1949), 211.

sSt. Binon, A propos d’un prostagma etc., ενθ1 άνωτ. σ. 384. Δέν εί
ναι περίεργον διατί ό St. Binon, ασχολούμενος Ιδιαιτέρως μέ τήν σταδιοδρομίαν 
τοΰ Συργιάννη, άλλα μή εχων όλα τά άνωτέρω χρησιμοποιηθέντα στοιχεία, δέν ε- 
πεχείρησε νά καθορίση άκριβέστερον τήν χρονολογίαν τής κατηγορίας τοΰ Τξαμ-
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Τον ’Ιούλιον λοιπόν κατά πάσαν πιθανότητα τοΰ 1333 ό μέγας πα- 
πίας ’Αρσένιος Τζαμπλάκων εύρίσκετο εις Θεσσαλονίκην, όπου άπεκάλυψε 
την συνωμοτικήν διαγωγήν τοΰ Συργιάννη. Ε’ις τήν Θεσσαλονίκην δέ πάλιν 
τήν 24 Δεκεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους 1333 υπογράφει ως μέγας παπίας ’Αρ
σένιος μοναχός Τζαμπλάκων τό έγγραφον τής μονής Χελανδαρίου, διά τοΰ 
οποίου ό πρωτοστράτωρ Θεόδωρος Δούκας Παλαιολόγος Συναδηνός πω- 
λεΐ εις τον ηγούμενον τής μονής Χελανδαρίου Γερβάσιον μΰλωνα καί γήν 
πεντήκοντα μοδίων, κείμενα εις τό χωρίον Κρημνό παρά τήν Ζίχναν.1 Ό 
τόπος τής μονίμου διαμονής λοιπόν τοΰ μεγάλου παπία ’Αρσενίου Τζαμ- 
πλάκωνος φαίνεται ότι ήτο ή Θεσσαλονίκη, όπου ό ’Αρσένιος Τζαμπλάκων 
εΐχεν οικίας καί κτήματα, τα όποια θά άφιερώση άργότερον εις τήν μονήν 
Βατοπεδίου εισερχόμενος εις αυτήν ως μοναχός, εν άντιθέσει προς τον ’Α
λέξιον - ’Αντώνιον Τζαμπλάκωνα, τον όποιον εΐδομεν έδρευοντα εις Σέρρας 
καί Χριστουπολιν.

’Επί οκταετίαν κατόπιν, μέχρι τοΰ 1341, δεν άναφέρεται ό μέγας πα
πίας ’Αρσένιος Τζαμπλάκων. Τήν 15 ’Ιουνίου 1341 άπέθανεν ό ’Ανδρόνι
κος ό Γ.* 2 Τότε ό διοικητής τής Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Συναδηνός, άλ
λοι άξιωματοΰχοι καί ό μέγας παπίας Τζαμπλάκων, συμφωνήσαντες μεταξύ 
των, άπέστειλαν εις Διδυμότειχον προς τον μέγαν δομέστικον Ίωάννην Καν- 
τακουζηνόν ώς πρεσβευτάς τον πιγκέρνην Ίωάννην ’Άγγελον, τον Κωνσταν
τίνον Παλαιολόγον καί τον Τζαμπλάκωνα, ΐνα ανακοινώσουν εις τον μέγαν 
δομέστικον τήν κοινήν αυτών άπόφασιν. Ήτο δέ ή κοινή αυτών άπόφασις 
να αναγνωρίσουν τον Καντακουζηνόν ως συναυτοκράτορα, επίτροπον τοΰ α
νηλίκου διαδόχου Ίωάννου τοΰ Ε', καί τοΰτο επεχείρησαν να εκδηλώσουν ε
πισήμους, όταν συνηντήθησαν μετ’ αΰτοΰ, καταβάντες τών ϊππων καί προσκυ- 
νήσαντες αυτόν, άποδίδοντες οΰτω τιμάς, όφειλομένας ε’ις αΰτοκράτορα, δι’ ό- 
περ επέπληξεν αυτούς ό Καντακουζηνός.3 Ό άνευ μικροΰ ονόματος άνα- 
φερόμενος μέγας παπίας Τζαμπλάκων οΰτος είναι αναμφιβόλους ό εκ Θεσ
σαλονίκης ’Αρσένιος Τζαμπλάκων, άφοΰ άλλος μέγας παπίας δεν δυναται 
να ύπάρχη συγχρόνως.

πλάκωνος κατά του Συργιάννη. Τό χρονικόν της Μόσχας έδημοσιεύθη τό πρώτον υ
πό του Μ. Gorianov πολύ άργότερον, έν Vizantijskij Vremennik li (1949), a. 
281-287.

' Tò έγγραφον έγράφη διά χειρός τοΰ Δημητρίου Διαβασημέρη, οικονόμου 
καί ταβουλλαρίου. Ό Δημήτριος Διαβασημέρης είναι καί εξ άλλων έγγραφων γνω
στός άξιωματοΰχος της μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Οΰτω π.χ. τήν 9ην Νοεμβρίου 
υπογράφει έν Θεσσαλονίκη έγγραφον διά τήν μονήν Χελανδαρίου. Act. Chil. 84, 114.

2 G. Ostrogorsky, Geschichte des Byzantinischen Staates. Mün
chen 1952, 405.

8 Καντακ. Ill, 11. Βόνν. 11,77, 15 κέ. : «...Τζαμπλάκων τε S μέγας παπίας καί 
ΰαοί τών εν τελεί ήααν πόλεων έπιτροπεύοντες...».
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Tò επόμενον έτος, 1342, ό Καντακουζηνός χρησιμοποιεί τους αυτούς 
πρέσβεις εις αποστολήν προς τον κράλην τής Σερβίας Στέφανον Δουσάν, 
ίνα λάβη έπιβεβαίωσιν τών μετ’ αύτοϋ συνθηκών, καί είναι οι πρέσβεις αυ
τοί πάλιν ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος καί ό Τζαμπλάκων, άλλα την φοράν 
ταύτην ό Καντακουζηνός αναφέρει tò μικρόν όνομα ’Αρσένιος καί παραλεί
πει τον τίτλον μέγας παπίας. Τότε συνέβη τό γνωστόν έπεισόδιον τοΰ Τζιμ- 
πάνου, δπως διηγείται τοΰτο δ Καντακουζηνός. OÎ πρέσβεις κατά την επι
στροφήν των έκ τής αυλής τοΰ Δουσάν, ταξειδεύοντες έφιπποι, έστάθμευσαν 
προς άνάπαυσιν εις τό χωρίον τοΰ Δαβίδ πλησίον τοΰ φρουρίου Προσάκου 
καί έφιλοξενήθησαν υπό τίνος Σέρβου νομάδος ποιμένος δνόματι Τζιμπάνου. 
Ούτος γνωρίζων τα γεγονότα τοΰ Γυναικοκάστρου, δπου δ Καντακουζηνός 
εΐχεν έγκαταλειφθή υπό τοΰ πλείστου εκ τών οπαδών του, ένφ δ Άπόκαυ- 
κος καί οί Ζηλωταί ήσαν πανίσχυροι εντός τής Θεσσαλονίκης διέκρινε μέ 
την βαρβαρικήν του πονηριάν ότι εΐχεν εις χεϊράς του την ευκαιρίαν να ω· 
φεληθή διττώς. Κατέστησε τούς πρέσβεις αιχμαλώτους, δεσμευσας αυτούς 
ίσως κατά τον ύπνον τή βοηθείφ ανθρώπων του, καί κατόπιν ηύτομόλησεν 
εις Θεσσαλονίκην προς τον Άπόκαυκον μετά τής οικογένειας του καί τών 
ποιμνίων του, κατακρατήσας τούς ίππους καί δλην την πολυτελή αποσκευ
ήν τών βασιλικών πρέσβεων. Ό Άπόκαυκος έδώρησεν εις τον βάρβα
ρον δλην τήν ακίνητον περιουσίαν τοΰ Τζαμπλάκωνος εν Θεσσαλονίκη, οι
κίας δηλαδή καί κτήματα. Έκ τών αιχμαλώτων τον μέν πρωτοσεβαστόν 
Κωνσταντίνον Παλαιολόγον έρριψεν εις τήν φυλακήν, τον δέ Τζαμπλάκωνα 
παρέδωκεν εις τα πληρώματα τών πλοίων του προς διαπόμπευσιν.1 Διατί ή 
εξαιρετική αυτή μεταχείρισις ; Πρόκειται περί συγγενοΰς τοΰ Καντακου- 
ζηνοΰ. "Οπως θά ίδωμεν κατωτέρω, δ ’Αρσένιος Τζαμπλάκων είναι συμπέ
θερος τοΰ Καντακουζηνοΰ.1 2 Κατά τήν άφήγησιν τοΰ Καντακουζηνοΰ ή 
διαπόμπευσις εγένετο κατά τον εξής τρόπον. Άνεβίβασαν τον Τζαμπλάκωνα, 
ένδεδυμένον, δπως έσυνήθιζε, τό μοναχικόν ένδυμα, εις πολεμικόν πλοΐον, 
ήγκυροβολημένον παρά τήν προκυμαίαν. Κατόπιν, θεωμένου έκ τής παρα
λίας δλου τοΰ λαοΰ τής Θεσσαλονίκης, έθεσαν επί τής κεφαλής του γελοΐον 
τουρκικόν σκοΰφον καί ήνάγκασαν αυτόν να κρατή εις χεΐρας δύο άνημμέ- 
νας λαμπάδας. Τα πληρώματα παρερχόμενα ελάκτιζον αυτόν έκ τών όπισθεν 
καί προσεκύνουν αυτόν κατόπιν έκ τών έμπροσθεν ως πατριάρχην τοΰ Καν
τακουζηνοΰ υπό τούς καγχασμούς πάντων. Έν τέλει, τερματισθείσης τής «έ- 
ρεσχελείας», έρριψαν καί αυτόν εις τό δεσμωτήριον.3 Ή σκηνή τής διαπομ-

1 Καντακ. III, 42. Bów. II, 256, 4 κε.
2 Χρυσόβουλλον Ίωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ περί τής μονής Ψυχοσωστρίας. 

Byzant. Neugr.- Jahrbücher 13 (1937), στ. 45: «...παρά τοΰ περιπόθητου συμπεθέ
ρου τής βασιλείας μου κνροΰ ’Αρσενίου τοΰ Τζαμπλάκωνος (τοΰ έτους 1349)...».

3 Καντακ. III, 42. Bów. II, 256, 24 κέ.
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πεύσεως ενθυμίζει, αρχαιότατα πρότυπα.1
Την 3 Φεβρουάριου 1347 είσήλθεν ό Καντακουζηνός εις την Κων

σταντινούπολή και την 13 Μαΐου του αυτού έτους έστέφθη Ιπισήμως αΰ· 
τοκράτωρ.1 2 Μέχρι τού χρόνου τούτου τής έπικρατήσεως τού προστάτου 
αυτού ό ’Αρσένιος Τζαμπλάκων παρέμεινε κατά πάσαν πιθανότητα εις την 
φυλακήν, ήτοι επί πέντε περίπου έτη, από τού 1342 μέχρι τού 1347.3 
Συναντωμεν αυτόν πάλιν τό 1349 ώς άπογραφέα τού Καντακουζηνοΰ εϊς 
Κωνσταντινούπολιν. Συνέταξε τότε άπογραφικόν σιγιλλιώδες γράμμα διά 
την μονήν Ψυχοσωστρίας τής Κωνσταντινουπόλεως.4 'Ο Καντακουζηνός 
μετά την έπικράτησίν του άπηλευθέρωσε προφανώς τον Τζαμπλάκωνα καί 
καλέσας αυτόν πλησίον του άνέθεσεν εις αύτόν κρατικήν υπηρεσίαν. Μετά 
τήν διαπόμπευσιν, φυλάκισιν καί απώλειαν τής ακινήτου αυτού περιουσίας 
ό ’Αρσένιος Τζαμπλάκων δεν επέστρεψε ποτέ πλέον εις τήν Θεσσαλονίκην.

Τό 1352 συναντωμεν διά τελευταίαν φοράν τον μέγαν παπίαν ’Αρ
σένιον Τζαμπλάκωνα εν δημοσία υπηρεσία. Ώς αρχών Διδυμοτείχου έρωτά 
μετά τού πρωτοστράτορος Ταρχανειώτου τον Κσντακουζηνόν εάν δύναται να 
δεχθή εις τό Διδυμότειχον ιόν εξ Αίνου επιστρέφοντα αυτοκράτορα ’Ιωάν- 
νην τον Ε'.5

1 Πρόκειται περί τοϋ αρχαιότατου καί τυπικού σχήματος της γελοιοποιήσεως 
ψευδοβασιλέως, τό όποιον έφήρμοσαν καί οί 'Ρωμαίοι στρατιώται εις τον Χριστόν. 
Βλ. Η. Reich, Der König mit der Dornenkrone. Neue Jahrbücher für das 
klassische Altertum 7 (1904), Abt. I, 705- 733. Πρβ. BZ 14 (1905), 661-663. Βλ. 
έπιβίωσιν τοϋ σχήιιατος εις τό λαϊκόν θέατρον των πρώτων χριστιανικών χρόνων 
εις G J. T h e ο c h a r i d e s, Beiträge zur Geschichte des byzantinischen Pro
fantheaters im IV. und V. Jahrh. (Diss. München). Thessaloniki 1940, 91/2.

2 G. Ostrogorsky, Geschichte, 414.
3 Πρός τούτο Βέν άντιτίθεται τό γεγονότ, ότι εις χρυσόβουλλον τοϋ Στεφά

νου Δουσάν διά τήν μονήν Βατοπεδίου τού ’Απριλίου 1348 άναφέρεται τόπος εν 
Χρυσουπόλει, «ον εκράτησεν ώς οίκ :ΐον ô μέγας παπίας Τζαμπλάκων». Βλ. Μ. Λάσκα- 
ριν εις Byzantinoslavica 6 (1935), άριθ. 2, στ. 60 κέ. Πρβ. Ρ. Gemerle, 
Autour d’ un prostagma etc., ενθ·’ άνωτ. σ 284, σημ. 3. Τό χρυσόβουλλον αναφέ
ρει βεβαίως γεγονός, συμβάν παλαιότερον του 1348 καί άφορών λίαν πιθανώς εις τον 
μέγαν παπίαν ’Αρσένιον Τζαμπλάκωνα, δστις φαίνεται ότι έκράτησε τό κτήμα κληρο
νομικό) δικαιώματι, άπορρέοντι εκ τοϋ εχοντος κτήματα εις τήν περιοχήν εκείνην 
πατρός του ’Αλεξίου, ώς δεικνύει ή φράσις «ώς οίκεΐον». Τό γεγονός όμως τούτο δέν 
πρέπει νά ελαβε χώραν κατά τούς χρόνους τής φυλακίσεως τοϋ ’Αρσενίου. Τουναντίον, 
είς τοΰτο διαφαίνεται ή προσπάθεια τοϋ άποκατασταθέντος μετά τόν Μάϊον τοϋ 1347 
μεγάλου παπία, νά άνακτήση τήν έκ τών γεγονότων άπολεσθεΐσαν περιουσίαν του.

4 Byzant. Neugr. - Jahrbücher 13 (1937), στ. 44: «...παρά τοϋ περιπόθητου
συμπεθέρου τής βασιλείας μου κυροϋ ’Αρσενίου τοϋ Τζαμπλάκωνος...*, Χρυσόβουλλον 
Ίωάννου Καντακουζηνοΰ διά τήν μονήν Ψυχοσωστρίας (1349).

5 Καντακ. IV, 32. Βόνν. III, 237, 10: «...οί δε εν Διδυμότειχό) άρχοντες, Άρ- 
αένιός τε ό μέγας παπίας καί πρωτοατράτωρ ά Ταρχανειώτης.,,
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Την 22 Νοεμβρίου 1354 6 Καντακουζηνός παρητήθη τοϋ θρόνου 
καί άπεσΰρθη εις μονήν ώς μοναχός Ίωάσαφ. Τον Φεβρουάριον τοϋ επο
μένου έτους, 1355, εισέρχεται, ως δεικνύει το πρώτον έγγραφον ημών, καί 
ό φίλος καί συμπέθερος τοϋ Καντακουζηνοϋ μέγας παπίας ’Αρσένιος Τζαμ- 
πλάκων εϊς την μονήν Βατοπεδίου και ύποστάς νΰν τό πρώτον τήν μοναχικήν 
κουράν καθίσταται κανονικός πλέον μοναχός, άποβαλών τους κοσμικούς τί
τλους καί υπογραφών άνευ αυτών.

Κατά τό Βατοπεδινόν έγγραφον τού ’Ιανουάριου 1373, τό άναφερθέν 
ανωτέρω, ό ’Αρσένιος Τζαμπλάκα)ν άπέθανεν ως μοναχός εν τή μονή τοϋ 
Βατοπεδίου (εν αντί] κατέλναε τον βίον). Προαισθανόμενος δέ τό τέλος 
τής ζωής του προέβη εις τήν σύνταξιν τής διαθήκης του (ore <5ε ημελλε 
τελευτάν, διαϋήκην δια&έμενος).1 Ή διαθήκη δμως αυτή είναι τό δεύ
τερον έγγραφον ημών τοϋ Μαΐου τοϋ 1356. Λεν φαίνεται έν τούτοις πιθα
νόν δτι ο γραφών τό 1372 τό Βατοπεδινόν έγγραφον, μετά δέκα έξ δηλο
νότι έτη από τής συντάξεως τής διαθήκης τοΰ ’Αρσενίου τό 1356, άκρι- 
βολογεί λέγων δτι δ ’Αρσένιος Τζαμπλάκων ολίγον προ τοΰ θανάτου του 
έγραψε τήν διαθήκην του. Δυνατόν να επέζησε ταΰτης μερικά έτη. Έξ άλ
λου δμως τό έγγραφον τοΰτο τοΰ 1373 δεν έχει ύπ’ δψει του πρόσφατον, 
άλλα «προ πολλών ετών» έπισυμβάντα θάνατον τοΰ Τζαμπλάκωνος. 'Ο 
’Αρσένιος λοιπόν Τζαμπλάκων άπέθανεν ως μοναχός έν τή μονή Βατοπε
δίου δχι ακριβώς τό 1 ö56, αλλά μεταξύ των ετών 1356 καί 1360 περίπου. 
Πάντως προ τοΰ 1362, οπότε, δπως θά ίδωμεν κατωτέρω, μόνος επιζών έκ 
τεσσάρων αδελφών Τζαμπλακώνων είναι ό αδελφός του Δημήτριος.1 2

δ) Οι αδελφοί τ ο ΰ ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος.

1. Ό μέγας δονξ Τζαμπλάκων. Έκ τοΰ δευτέρου εγγράφου η
μών (2, στ. 19-20, τοΰ 1356) πληροφοροΰμεθα τώρα μετά βεβαιότη- 
τος δύο νέα πράγματα. Πρώτον, δτι δ μέγας δούξ Τζαμπλάκων καί 
δ μέγας στρατοπεδάρχης Δημήτριος Τζαμπλάκων είναι δυο διάφορα πρόσω
πα καί άμφότεροι είναι αδελφοί τοΰ ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος. Μέχρι τοΰδε 
ύπήρχον άμφιβολίαι περί τούτου.3 Δεύτερον, δτι τό άγνωστον μέχρι τοΰδε 
μικρόν δνομα τοΰ μεγάλου δουκός Τζαμπλάκωνος ήτο Άσωματιανός. Ύ- 
πεστηρίξαμεν ανωτέρω δτι εις τό κείμενον τοΰ εγγράφου (2, στ. 19) ή

1 Γρηγόριος Παλαμάς 4 (1920), σ. 631.
2 Βλ. έγγραφον ημών 3, 12/13: «...παρά των μακαριτών και φιλτάτων μου a τ - 

ταδέλφων εκείνων των Τζαμπλακώνων...». 'Ομιλεϊ ό Δημήτριος Τζαμπλάκων τον Αύ
γουστον τοϋ 1362.

8 Ρ. Temerle, Autour d’ un prostagma etc., ενθ·’ άνωτ. σ. 284, σημ. 3 : 
«Qui est ce mégaduc frère d’Arsenios?., Serait-ce Dèmètnos, grand stra- 
topédarque en 1362.,.».
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φράσις «τον μεγάλου δουκός τον Τζαμπλάκωνος» είναι παράθεσις εις 
το Άσωματιανός καί πρέπει νά τεθή εντός κομμάτων.1 'Υπάρχει δέ 
ισχυρόν, νομίζομεν, επιχείρημα, δτι το Άσωματιανός είναι μικρόν ό'νο- 
μα τοΰ μεγάλου δουκός Τζαμπλάκωνος καί δτι πρόκειται περί ενός καί 
τοΰ αΰτοΰ προσώπου. 'Όπως θά ίδωμεν κατωτέρω, εις τό έγγραφον ημών 
τοΰ Αυγουστου 1362 (3, στ. 6), ό μόνος πλέον επιζών κατά τό έτος τοΰτο 
έκ τών αδελφών τοΰ Αρσενίου Τζαμπλάκωνος, ό μέγας στρατοπεδάρχης 
Δημήτριος Τζαμπλάκων, αφιερώνει εις την μονήν Βατοπεδίου τό εις αυτόν 
άνήκον «τέταρτον μεριδικόν» έκ τοΰ πατρικοΰ κτήματός των τοΰ Γαλικοΰ 
παρά την Θεσσαλονίκην. Τέσσαρα λοιπόν ήσαν τα μερίδια τοΰ κτήματος καί 
τέσσαρες οί κληρονόμοι αδελφοί, ήτοι α) δ Αρσένιος Τζαμπλάκων, β) δ 
Άσωματιανός μέγας δούξ Τζαμπλάκων, γ) δ μέγας στρατοπεδάρχης Δημή- 
τριος Τζαμπλάκων καί δ) ή Τορνικίνα, ή αδελφή αυτών. Έάν τό Άσω- 
ματιανός καί τό μέγα δοΰξ Τζαμπλάκων άντεπροσώπευον δΰο πρόσωπα, τότε 
οι αδελφοί θά ήσαν πέντε καί τα μερίδια πέντε καί δ Δημήτριος δεν θά 
έλεγε τό «τέταρτον μεριδικόν», άλλα τό «πέμπτον μεριδικόν».

Ό μέγας δοΰξ Τζαμπλάκων δεν ζή πλέον τό 1356, δτε δμιλει περί 
αΰτοΰ ως μακαρίτου δ αδελφός του Αρσένιος Τζαμπλάκων εις τό ανωτέρω 
άναφερθεν έγγραφον αΰτοΰ. ’Άλλως άναφέρεται οΰτος δίς υπό τοΰ Καντα- 
κουζηνοΰ όίνευ μικροΰ ονόματος τό 1343. Κατά τό έτος τοΰτο φέρεται οΰ
τος επί κεφαλής τοΰ είς τό Κοντοσκάλιον τής Κωνσταντινουπόλεως κατασκευ- 
ασθέντος στόλου, τοΰ προοριζομένου να προσβάλη τούς Γενουάτας τοΰ Γα
λατά.1 2 Μετά τήν ναυμαχίαν ό μέγας δούξ Τζαμπλάκων έπέζησε τοΰ κατά 
τό αυτό έτος καταστραφέντος αΰτοκρατορικοΰ στόλου.3 Τό 1356 φέρεται, 
ως εΐδομεν, μεταξύ τών τεθνεώτων. Δεν γνωρίζομεν δμως πότε οΰτος μετα
ξύ τοΰ 1348 καί τοΰ 1356 άπέθανεν.

2. 'Ο μέγας στρατοπεδάρχης Δημήτριος Τζαμπλάκων. Οΰτος είναι 
δ δεύτερος αδελφός τοΰ Αρσενίου. ΓΙερί τούτου κατόπιν τών ανωτέρω 
δεν δύναται πλέον, νομίζομεν, νά ΰπάρξη σοβαρά αμφιβολία. Κατά τα 
φαινόμενα θά έπρεπε νά ήτο δ μικρότερος έκ τών τριών άρρένων α
δελφών Τζαμπλακώνων, άφοΰ, δπως θά ίδωμεν αμέσως κατωτέρω, ζή 
ακόμη τό 1362 καί δμιλει περί τών άλλων αδελφών αΰτοΰ ως μακαρι
τών. Δέν ζή λοιπόν πλέον τό 1362 ούτε δ Άσωματιανός ούτε δ Άρσέ-

1 Βλ. ανωτέρω σ. 157, σημ. 1.
2 Καντακ. IV, 11. Βόνν. III, 74, 5 (1348): «...στρατηγούς τε εφίστη, ταΐς μεν

προς τη Πίααη τρισί τριήρεσι Φακεωλάτον τον πρωτοοτράτορα, ταΐς δε εν τφ Κοντοσκα- 
λίφ νανπηγη&είσαις Τζαμπλάκωνα τον μέγα δούκα...».

8 Καντακ. IV, 11. Βόνν. III, 77, 9 κ.έ. (1348): « ...άπέ&ανον δε εν τοΐς νδασιν 
ολίγοι ελάασους διακοσίων καί έκ τών μετά τον Τζαμπλάκωνος τεταγμένων τον μεγάλων 
δουκός ό Φιλανύρωπηνός Μανουήλ, τής ναυαρχίδος αρχών,.,».
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νιος οΰτε καν ή αδελφή των Τορνικίνα κα'ι δ Δημήτριος φαίνεται ως 
δ επιζών μικρότερος αδελφός δλων των άλλων. Δευτέρα δμως σκέψις 
εμφανίζει αλλέως τα πράγματα.

'Ο Δημήτριος Τζαμπλάκων άναφέρεται υπό τοΰ Καντακουζηνοΰ τό 
1345 τό πρώτον μέ τον βαθμόν τού μεγάλου στρατοπεδάρχου (9ος βαθμός) 
υπερασπίζουν τάς Φεράς. ’Ιδού τό χωρίον τοΰ Καντακουζηνοΰ : «..Παλαιό· 
λόγος δε Κωνσταντίνος, ο τον βασιλέως ’Ανδρονίκου ϋ·εΐος, καί Τζαμ
πλάκων Δημήτριος μέγας στρατοπεδάρχης, ό τούτου γαμβρός, τά 'Ρω
μαίων φρονονντες άντέπραττόν τε τοΐς πράττονσι τά Τριβάλλων..»,1 
Περ'ι τό 1350 λοιπόν εκ τών τριών αδελφών Τζαμπλακώνων δ μεν Άσω- 
ματιανός είναι, ως εϊδομεν ανωτέρω, τό 1348 μέγας δούξ (2ος βαθμός), δ 
δε Δημήτριος τό 1345 μέγας στρατοπεδάρχης (9ος βαθμός), μόνον δε ό 
’Αρσένιος έχει τον πολύ κατώτερον βαθμόν τοΰ μεγάλου παπία (22ος βα
θμός). Τό δτι δμως τό 1362 επιζή εξ αυτών μόνον ό Δημήτριος δεν ση
μαίνει κατ’ ανάγκην δτι οΰτος είναι κα'ι δ νεώτερος. Άσφαλέστερον νομί- 
ζομεν είναι να λάβωμεν ύπ’ οψιν τον βαθμόν εκάστου, ή κατάκτησις τοΰ 
δποίου φυσικώς απαιτεί μακράν σταδιοδρομίαν καί χρόνον πολΰν, καί να 
θεωρήσωμεν τον μέγα δοΰκα Άσωματιανόν ώς τον μεγαλΰτερον αδελφόν, 
τον μέχαν στρατοπεδάρχην Δημήτριον ώς τον δεύτερον κατά ηλικίαν καί 
τον μέγαν παπίαν ’Αρσένιον ώς τον νεώτερον εκ τών τριών, αν κα'ι δ θά
νατος δεν ετήρησε την σειράν ηλικίας τών αδελφών κα'ι δ μεσαίος Δημή- 
τριος επέζησε τοΰ νεωτέρου ’Αρσενίου, τοΰ μεγαλυτέρου Άσωματιανοΰ 
άποθανόντος κανονικώς πρώτου, άφοΰ δ ’Αρσένιος ήδη ώμίλησεν, ώς εΐ- 
δομεν, περί αύτοΰ ώς μακαρίτου τό 1356 ακόμη.

Εις τό έγγραφον λοιπόν ημών ύπ’ άρ. 3 τοΰ Αύγουστου 1362 δ μέ
γας στρατοπεδάρχης Δημήτριος Τζαμπλάκων μετά τής συζύγου του μεγάλης 
στρατοπεδαρχίσσης Ευδοκίας Παλαιολογίνας Τζαμπλακωνίσσης αφιερώνει 
εις την μονήν τοΰ Βατοπεδίου τό μερίδιόν του, έν τέταρτον τοΰ δλου, εκ 
τοΰ παρά τον Γαλικόν έξωθι τής Θεσσαλονίκης κληρονομικοΰ πατρικοΰ κτή
ματός του, άφοΰ οι άποθανόντες πλέον αδελφοί του Τζαμπλάκωνες ειχον 
αφιερώσει τά ιδικά των μερίδια προ ολίγων ετών εις τήν αυτήν μονήν. Ούτω 
λέγεται εις τό έγγραφον : 3,6 κέ. : «..τό άπδ τών άγιων μου ανϋ·εντών 
κα'ι γονέων εκείνων δοέλέν μοι τέταρτον μεριδικόν άπδ τον καίλόλου κτή
ματος, τοΰ καλονμένον Γαλικον, τον πλησίον τής μεγαλοπόλεως καί περι- 
βοήτου Θεσσαλονίκης διακειμένον..». Και 3,11 κέ. : «..κα&ώς καί άπδ 
τών άλλων τριών μεριδικών τον αυτόν κτήματος άποκερδαίνονσιν, δσον 
άπδ τής πρδ μέτριου καιρόν επιγενομένης προσενέζεως παρά τών μακαρι
τών καί φιλτάτων μου ανταδέλφων εκείνων τών Τζαμπλακώνων πρδς τήν

Καντακ., III, 87. Βόνν. II, 535, 9/10.
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αυτήν., μονήν...». Μεταξύ των μακαριτών αύταδέλφων αυτού ό Δημήτριος 
συγκαταλέγει καί την αδελφήν του Τορνικίναν, ή οποία ειχεν, ως εΐδομεν, 
λάβει δι’ εγγράφου συμφωνίας ως προίκα έν τέταρτον τού κτήματος εις το 
μερίδιόν της, δπως αναφέρει δ αδελφός της ’Αρσένιος το 1356 εις τό δεύ
τερον έγγραφον αυτού: 2,20/1 : «...ανευ τής δΤ εγγράφου συμφώνου προεκ- 
προικισϋ·είσης μερίδος προς την αύταδελφην μου εκείνην παρακοιμωμένην, 
την Τορνικίναν...».

Τό ύπ’ άρ. 3 έγγραφον ήιιών υπογράφει καί ή σύζυγος τού Δημη- 
τρίου, ή μεγάλη στρατοπεδάρχισσα Ευδοκία ΙΊαλαιολογίνα Τζαμπλακώ- 
νισσα. Πόθεν ή Ευδοκία είναι ΓΙαλαιολογίνα ; Εις τό ανωτέρω παρατεθέν 
χωρίον τού Καντακουζηνού δ μέγας στρατοπεδάρχης Δημήτριος Τζαμπλάκων 
ονομάζεται γαμβρός τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, δ δέ Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος ονομάζεται θειος τού αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου τού Γ'. Πρό
κειται περί τού μεγάλου παπία τό 1321 και πρωτοσεβαστού τό 1342 Κων
σταντίνου Παλαιολόγου, δστις ήτο ανεψιός τού ’Ανδρονίκου Β' και θειος 
τού ’Ανδρονίκου Γ'.1 Τούτου τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου γαμβρός φέ
ρεται εις τό άναφερθέν χωρίον τού Καντακουζηνού δ Δημήτριος Τζαμπλά
κων, σύζυγος λοιπόν θυγατρός αυτού.* 2 Ή Ευδοκία Τζαμπλακώνισσα συνε-

’ Βλ. A. Papadopoulos, Archim., Versuch einer Genealogie der Pa- 
laiologen (1259 - 1453). Diss. München 1938, Nr. 48 (S. 30). Ό Κωνσταντίνος Πα- 
λαιολόγος φέρεται αυτόθι ώς γενόυενος τό 1342 διοικητής τής Θεσσαλίας. Τούτο 
φαίνεται λανθασμένον. ”Η πληροφορία προέρχεται άπό τό ανωτέρω χωρίον του 
Καντακουζηνού, III, 87. Βόνν. II, 535, 9 κέ., δπου ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 
δρα εκ Φερών (Papadopoulos, αυτόθι, σ. 30 σημ. 242). Πρόκειται όμως περί 
των Φερών τής Μακεδονίας καί δχι τής Θεσσαλίας, διά τάς σημερινός δηλαδή Σέρ- 
ρας. Βλ. ολίγον περαιτέρω Καντακ. III, 87. Βόνν. II, 536, 10 κέ.: «...πράς Χριστον- 
πολιν εχώρει καί εοτρατοπεδενετο εν κώμρ τον Γαβριήλ προσαγορενομένρ ώς άφιξόμε- 
νος εις Φεράς...». Αί Φεραί είναι λοιπόν πλησίον τής Χριστουπόλεως (Καβάλας), ό 
δέ Καντακουζηνός, ώς γνωστόν, ονομάζει πάντοτε τάς Σέρρας Φεράς. Βλ. Καντακ. 
έκδ. Βόνν. III, ευρετήριον (σ. 604) λ. Φεραί. Ίδίφ Καντακ. III, 89. Βόνν. II, 548, 
15 κέ.

2 Είναι περίεργον δτι ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος φέρεται έν Papado
poulos, Genealogie Nr. 48 (S. 30) ώς πατήρ μόνον ένός υίοΰ, του ’Ανδρονίκου, 
γενομένου μεγάλου στρατοπεδάρχου, ενώ είναι γνωστόν εις αυτόν τό ανωτέρω χω
ρίον του Καντακουζηνού, III, 87. Βόνν. II, 535, 9 κέ., όπου ό Κωνσταντίνος Πα- 
λαιολόγος έχει γαμβρόν έν τή κυριολεξίφ του όρου, έπομένως είχε καί θυγατέρα. 
Σύζυγος άδελφής αυτού δέν ήτο δυνατόν να ήτο ό γαμβρός αυτού Δημήτριος Τζαμ
πλάκων, διότι ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δέν είχεν αδελφήν. Βλ. Papado
poulos, Genealogie, Nr. 47 (S. 29), δπου οί γονείς αυτού, "Αννα Παλαιολογίνα 
καί Μιχαήλ Κουτρούλης, έχουν μόνον δύο υιούς καί καμμίαν θυγατέρα. Άντιστοί- 
χως πάλιν ή Εύδοκία Τζαμπλακώνισσα, Papadopoulos, Genealogie Nr. 124 
(S. 77), φέρεται ώς άγνωστων γονέων, ένφ έκ τού ανωτέρω χωρίου τού Καντακου
ζηνού εξάγεται δτι αυτή ήτο θυγάτηρ τού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, άφοϋ ό σύζυ
γος αυτής Δημήτριος Τζαμπλάκων είναι γαμβρός εκείνου.
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πως είναι καί Παλαιολογίνα εκ τοΰ πατρός αυτής Κωνσταντίνου ΙΙαλαιολόγου.
Μετά το 1362 δεν άναφέρονται πλέον ό Δημήτριος Τζαμπλάκων και 

ή σΰζυγος αύτοΰ Ευδοκία και δεν γνωρίζομεν τί άπέγινον.
3. ‘Η αδελφή των Τζαμπλακώνων Τορνικίνα. 

Οί τρείς αδελφοί Τζαμπλάκωνες, ό Άσωματιανός, ό Δημήτριος καί δ ’Αρ
σένιος, ειχον καί μίαν αδελφήν, την οποίαν αναφέρει, ώς εΐδομεν, δ ’Αρ
σένιος εις το δεύτερον εκ των δυο εγγράφων αυτοί! (τοΰ έτους 1356) : 2.2U/1: 
«... ανεν τής δΤ εγγράφου συμφώνου προεκπροικισ&είοης μερίδος προς 
την αύταδέλφην μου εκείνην παρακοιμωμένην, την Τορνικίναν.. Περί 
αυτής μανθάνομεν λοιπόν μόνον δτι ήτο σύζυγος ενός Τορνίκη, έχοντος το 
αξίωμα τοΰ παρακοιμωμένου, καί δτι τό 1356 ήτο ήδη άποδαμμένη (πβλ. 
εκείνην). Ζώσα ακόμη ειχεν αφιερώσει καί αυτή τό μερίδιόν της εκ 
τοΰ κληρονομικοΰ οικογενειακού' κτήματος εις την μονήν Βατοπεδίου, ως 
τούτο φαίνεται εκ τοΰ τρόπου, με τον όποιον δμιλεί τό 1362 δ τελευταίος 
επιζών εκ των αδελφών, δ Δημήτριος. (Πβλ. ανωτέρω: από τής... προ- 
σενεξεως παρά των μακαριτών καί φιλτάτων μου αύταδέλφων εκείνων 
των Τζαμπλακώνων, προς τήν αυτήν... μονήν).

Τίνος σύζυγος ήτο δμως ή Τορνικίνα καί ποιος δ παρακοιμώμενος 
Τορνίκης ; ’Αφού τό 1356, δταν όμιλή δ ’Αρσένιος περί αυτής, ή Τορνικίνα, 
δπως εΐδομεν ανωτέρω, είναι άποΟαμμένη μέ τόν τίτλον τής παρακοιμισμέ
νης, πρέπει να άναζητήσωμεν ένα παρακοιμώμενον Τορνίκην προ τοΰ 1356. 
*0 μόνος γνωστός παρακοιμώμενος Τορνίκη: εντός τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 
ΙΔ' αίώνος είναι δ ’Ανδρόνικος Κομνηνός Δούκας Π α- 
λαιολόγος Τορνίκης. Τούτου γνωρίζομεν τους γονείς, άλλα πολύ 
ολίγα είναι γνωστά περί τοΰ ίδιου. Δεν είναι γνωστόν ουδέ καν εάν ένυμ- 
φεύθη ποτέ, πρίν γίνη μοναχός ’Αντώνιος. 1 Ή Θεοδώρα, ή κτητόρισσα τής 
εν Κωνσταντινουπόλει μονής τής Βεβαίας Έλπίδος, αναφέρει αυτόν εις τα 
μνημόσυνα τών συγγενών αυτής ως ανεψιόν της, άποθανόντα μίαν 3ην ’Ι
ουλίου.1 2 Δεν δυνάμεθα δμως να βεβαιώσωμεν απολύτως δτι αυτός είναι δ 
σύζυγος τής παρακοιμισμένης Τορνικίνας, τής αδελφής τοΰ ’Αρσενίου Τζαμ-

1 Βλ. Papadopoulos, Genealogie Nr. 9 (S. 8). Οί γονείς αύτοΰ είναι 
ή Μαρία Κομνηνή Βράναινα Λασκαρίνα Δούκαινα Παλαιολογίνα, ανεψιά εκ τοΰ α
δελφού Κωνσταντίνου τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου, καί ό Ίσαάκιος 
Κομνηνός Δούκας Τορνίκης. Βλ Papadopoulos, Genealogie Nr. 8 (S. 8).

2 Τυπικόν τής μονής τής Βεβαίας Έλπίδος. ”Εκδ. Η. Delahaye, 
Deux Typica byzantines de F époque des Paléologues. Bruxelles 1921, a. 92, 
20 καί 93 κε. Aûrôfh, Kommentar A., σ. 148 καί 149. (Εις ημάς απρόσιτον. Πα- 
λαιοτέρα δημοσίευσις περί τοΰ Τυπικοΰ υπό Η. Omont, Portraits de différents 
membres de la famille des Comnènes, peints dans le Typicon du monastère 
de Notre—Dame—de Bonne—Espérance à Constantinople. Revue des Études 
Greques 17 [1904], σ. 371).
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πλάκωνος. Ό Καντακουζηνός, ό οποίος τον αναφέρει ώ; εντεταλμένου υπό 
ιοΰ ’Ανδρονίκου Β' να διαπραγματευθή τα τοΰ γάμου τοΰ ’Ανδρονίκου τοΰ 
Γ' το 1324 μετά της ’Άννης τής Σαβοΐας, ούδέν περισσότερον λέγει πε
ρί αύτοΰ.1

ε)Οί υίοί τοΰ ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος.

1. Ό Μιχαήλ Καβαλλάριος Τζαμπλάκων. TÒ 
εις δυο παραλλαγάς διασωθέν τέταρτον έγγραφον, 4 α καί 4β τοΰ Αύγουστου 
1370, εγένετο υπό τοΰ Μιχαήλ Καβαλλαρίου Τζαμπλάκωνος, δστις διά τούτου 
άφιεροΐ εις τήν μονήν Βατοπεδίου έν μέρος τοΰ κτήματος τών Τζαμπλα- 
κώνων Πριναριού. Τοΰ κτήματος τούτου άλλο τμήμα ειχεν αφιερώσει, δπως 
εΐδομεν,1 2 εις τήν αυτήν μονήν to 1 350/6 ό μέγας παπίας ’Αρσένιος Τζαμ
πλάκων. Επομένως ό Μιχαήλ Καβαλλάριος Τζαμπλάκων ως μερικός κληρο
νόμος τοΰ αύτοΰ κτήματος πρέπει να έχη συγγενικήν σχέσιν προς τον μέ- 
γαν παπίαν ’Αρσένιον Τζαμπλάκωνα. Ποιαν δμως συγγενικήν σχέσιν ; Ταύ- 
την μάς προδίδει πολύ άργότερον δ υιός τοΰ Μιχαήλ Καβαλλαρίου Τζαμ
πλάκωνος, δ ’Αλέξιος Καβαλλάριος Τζαμπλάκων, δ δποίος δμιλών τον Μάρ
τιον τοΰ 1373 εις το ύπ’ άρ. 6 έγγραφον ημών περί τοΰ πάππου του, λέ
γει τά εξής : 6,10 κέ· : «·· τήν σχέσιν και διάϋ·εσιν, ήν είχεν δ μακαρί
της αν&έντης καί πάππος μον, δ μέγας παπίας εκείνος, προς την κα·&’ 
υμάς μονήν καί δσην ζών κα'ι εν τη τελευτή αντοϋ ενεδείξατο προς υμάς». 
Ό πάππος οΰτος είναι Τζαμπλάκων καί εξ αύτοΰ έχει το εν Βεροίφ περι- 
βόλιον, το δποΐον δωρείται εν τφ έγγράφφ 6 προς τήν μονήν Βατοπεδίου : 
6,10 κε.: «...δπερ κατεΐχον εγώ εκ διαδοχής από τε τον μακαρίτου αν&έντον 
καί πατρός μον καί από τον μακαρίτου αν&έντον καί πάππου μου, μεγά
λου παπιού τοϋ Τζαμπλάκωνος..». Ό πάππος του δμως, δ μέγας παπίας 
Τζαμπλάκων, δ δποιος τόσην σχέσιν είχε προς τήν μονήν τοϋ Βατοπεδίου καί 
τόσα αφιέρωσε προς αύτήν, δεν είναι πιθανόν να είναι άλλος από τον μέγαν 
παπίαν ’Αρσένιον Τξαμπλάκωνα, τον δποΐον εγνωρίσαμεν ώς μοναχόν τής μο
νής Βατοπεδίου, δεδομένου μάλιστα δτι τόσον δ μέγας παπίας’Αρσένιος Τζαμ
πλάκων μαρτυρεί δτι είχε τέκνα,3 όσον καί δ πατήρ τοΰ ανωτέρω δμιλοΰν- 
τος εγγόνου, δ Μιχαήλ Καβαλλάριος Τζαμπλάκων, είναι συγκληρονόμος τοΰ 
αύτοΰ κτήματος Πριναριού, μέρος τοΰ δποίου δ μέγας παπίας ’Αρσένιος

1 Κανιακ., I, 40. Βόνν. I, 195, 4: «...αύτίκα γονν έπιλεξάμενοι πρέσβεις, τόν τε 
παρακοιμώμενον ’Ανδρόνικον τον Τορνίκην καί τον επί τον οτρατοΰ Τζονϊάν ντε Τζε- 
πλ'ετ . απέστειλαν εις Σαβωΐαν...» Βλ. καί R. Guilland έν Études Byzantines 
li, 1945, σ. 200.

2 Βλ. έγγραφον 1, 11 καί έγγραφον 2, 5.
8 Βλ. έγγραφον 2, 54: »...μνημονευόμενης και τής συνάδελφης μον μετά των

παιδιών μου,..».



01 Τζαμπλάκωνες 175

Τζαμπλάκων ειχεν αφιερώσει καί αυτό; εις τήν αυτήν μονήν τοΰ Βατοπε
δίου. 'Ο Μιχαήλ Καβαλλάριος Τζαμπλάκων λοιπόν είναι υιός τοΰ μεγάλου 
παπία ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος, άφοϋ άφ’ ενός μέν δ εγγονος ’Αλέξιος λέ
γει δτι 6 πάππος του ήτο μέγας παπίας Τζαμπλάκων καί δωρητής τής μονής 
Βατοπεδίου, άφ’ ετέρου δέ το κτήμα, έκ τοΰ οποίου τόσον δ ’Αρσένιος δσον 
καί δ Μιχαήλ δωροΰνται προς τήν μονήν Βατοπεδίου μερίδια, είναι το αυτό.

Διατί δμως δ υιός τοΰ ’Αρσενίου Μιχαήλ Τζαμπλάκων προσέθεσεν 
εΐς τό όνομά του το έπίθετον Καβαλλάριος, το δποίον οΰτε δ ’Αρσένιος 
ειχεν οΰτε προηγουμένως ένεφανίσθη εις τήν οικογένειαν των Τζαμπλά- 
κώνων ; Τό έπίθετον τοΰτο έχει καί εις αδελφό; τοΰ Μιχαήλ ’Αλέξιος, τον 
δποίον δ Μιχαήλ αναφέρει ως άποθαμμένον τό 1370,1 δπως τό έχουν καί τα 
τέκνα τοΰ Μιχαήλ, ’Αλέξιος καί ’Ιωάννης.1 2 Τό έπίθετον προέρχεται κατά 
πάσαν πιθανότητα από τήν μητέρα τοΰ Μιχαήλ, τήν σΰζυγον λοιπόν τοΰ 
’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος. Επομένως δ μέγας παπίας ’Αρσένιος Τζαμπλά
κων είναι δ πρώτος Τζαμπλάκων, δ δποιος ένυμφεΰθη κόρην έκ τής πα- 
λαιάς γενουατικής οικογένειας των Καβαλλαρίων3 καί τό έπίθετον μετεβι- 
βάσθη κληρονομικούς εις τους υίοΰς του καί τούς έγγόνους του.

1 Βλ. έγγραφον 4α, 11 : «...και δ αντάδελφός μου κνρ ’Αλέξιος δ Καβαλλάριος 
εκείνος ..h. (=4β, 14). Καί 4β, 21: «...τον ανταδέλφον μου εκείνον τον Καβαλλα- 
ρίον κνρον Αλέξιον(—4β, 26).

2 Βλ. έγγραφον 4α, 16 (=4β, 17): «,.ΰπογραφαίς των τε γνησίων μον παίδων..*. 
Αί ύπογραφαί εν 4α, 45 καί 46 (=4 β, 47 καί 48) : Ιωάννης Τζαμπλάκων δ Κα. 
βαλλάριος—’Αλέξιος Καβαλλάριος δ Τζαμπλάκων.

3 Ή οικογένεια των Καβαλλαρίων άναφέρεται υπό τοΰ Παχυμέρους εις τήν
σειράν των εΰγενών οίκων τοΰ βασιλείου τής Νίκαιας : Παχυμ., Μιχ. Παλαιολ. I,
21. Βόνν. I, 65, 9 κέ.: «...συν Καβαλλαρίοις τε οι Νοστόγκοι καί οί Καμντζαι.,.και ό
σοι άλλοι, οΐς ή μεγαλογενης σειρά καί χρυσή σνγκεκρότητο...». Ό Βασίλειος Κα
βαλλάριος ήτο ό πρώτος σύζυγος τής Θεοδώρας, τής ανεψιάς τοΰ Μιχαήλ Η' 
έκ τής αδελφής του Μάρθας : Παχυμ., Μιχ. Παλαιοί.. I, 12. Βόνν. I, 34, 8. Δια- 
ζεύξας τήν Θεοδώραν άπό τοΰ Βασιλείου Καβαλλαρίου ό Μιχαήλ Η' έδωκε ταύτην 
ως σύζυγον εις τον Βαλανειδιώτην : Παχυμ., Μιχ. Παλαιολ. II, 13. Βόνν. I, 109, 3.

Ό ’Αλέξιος Καβαλλάριος είναι άργότερον δομέστικος τής τραπέζης 
επί Μιχαήλ Η': Παχυμ., Μιχ. Παλαιολ. IV, 31. Βόνν. I, 324, 13. Ουτος έπεσε μα- 
χόμενος κατά τοΰ επαναστάτου ’Ανδρονίκου Ταρχανειώτου τό έτος 1270 : Παχυμ, 
Μιχ. Παλαιολ. IV, 31. Βόνν. I, 324, 15. Λιά χρονολογίαν βλ. Βόνν. I, 757.

Ό Μιχαήλ Καβαλλάριος είναι μέγας κοντόσταβλος επί Μιχαήλ Η' : 
Παχυμ., Μιχ. Παλαιολ. V, 27. Bów. I, 411, 20. Οίτος έπεσε μαχόμενος κατά τοΰ 
Ίωάννου Α' τοΰ Νόθου, τοΰ δεσπότου Νέων Πατρών, το 1278: Παχυμ.. V, 27. Βόνν. 
I, 412, 15. Διά χρονολογίαν βλ. Βόνν. I, 760.

"Ολοι αυτοί έκ τής οικογένειας των Καβαλλαρίων ούδεμίαν σχέσιν έχουν α
κόμη μέ τούς Τζαμπλάκωνας, άνήκοντες είς τον 13ον αιώνα. Οί Καβαλλάριοι είναι 
παλαιό γενουατική οικογένεια καί ό Guilelmo Cavallario ή Cavalle
rio είναι άποδοχεύς σιγιλλίου ήδη τό 1156. Βλ. Fr. Dölger έν BZ 28 (1928), 
a. 349 καί σημ. 2.
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2. *0 ’Αλέξιος Καβαλλάριος Τζαμπλάκων. Εΐδο- 
μεν προηγουμένως on ό Μιχαήλ, όμιλών το 1370 εις τό άναφερθέν άφιε- 
ρωτήριον έγγραφόν του (4 α, 4 β), αναφέρει άποθαμμένον αδελφόν του ’Α
λέξιον Καβαλλάριον (Τζαμπλάκωνα).1 *0 Αλέξιος οΰτος πρέπει να είναι ό 
δεύτερος υιός του μεγάλου παπία ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος. Το μικρόν δνο- 
μα αυτού ’Αλέξιος δεικνύει, νομίζομεν, ότι τό κατά κόσμον μικρόν δνομα 
τού πατρός του, μεγάλου παπία ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος, δέν ήτο καί αυτό 
’Αλέξιος, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει πατήρ καί υιός θά είχον τό αυτό μι
κρόν ό'νομα, γεγονός μή συνηθισμένον καί μάλλον άπίθανον. Ό υιός τού 
’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος τουναντίον φέρει λίαν πιθανώς κατά τα είωθότα 
το μικρόν δνομα τού πάππου του. Ό πάππος του λοιπόν, ό πατήρ τού με
γάλου παπία ’Αρσενίου, πρέπει να ελέγετο ’Αλέξιος. Τούτο συμφωνεί προς 
την εν τοΐς προηγουμένοις ύποστηριχθεϊσαν άποψιν ημών, δτι ό τό 1326 
μεγας τζαούσιος καί τό 1327 μέγας παπίας παλαιότερος εκείνος ’Αλέξιος 
Ιζαμπλάκων καί δ μέγας παπίας ’Αρσένιος Τζαμπλάκων είναι δύο διά
φορα πρόσωπα καί είναι μεταξύ των πατήρ καί υιός. Τού παλαιού λοιπόν 
εκείνου μεγάλου παπία ’Αλεξίου Τζαμπλάκωνος φέρει τό δνομα δ έγγονος 
Αλέξιος Καβαλλάριος Τζαμπλάκων, δ υιός τού ’Αρσενίου.

ς·)· Ο ϊ έγγονοι τού ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος.

Είς τό αυτό δωρητήριον έγγραφόν του (4 α, 4 β) δ Μιχαήλ Καβαλ- 
λαριος Τζαμπλάκων τό 1370 κάμνει λόγον καί διά τούς υιούς του Ίωάν- 
νην καί ’Αλέξιον, οί όποιοι υπογράφουν καί ως μάρτυρες τό εν λόγφ έγγρα
φον.1 2 Οΰτοι λοιπόν πρέπει νά είναι έγγονοι τού μεγάλου παπία ’Αρσενίου 
Τζαμπλάκωνος, αφού δ πατήρ των, Μιχαήλ Καβαλλάριος Τζαμπλάκων, 
είναι, δπως εϊδομεν, υιός του.

1. *0 ’Ιωάννης Καβαλλάριος Τζαμπλάκων είναι, 
καθ’ δσον γνωρίζομεν, άγνωστος άλλοθεν καί ούδέν δυνάμεθα να προσθέ- 
σωμεν είς τήν απλήν μαρτυρίαν ταύτην περί τής ύπάρξεώς του.

2. '0 ’Αλέξιος Καβαλλάριος Τζαμπλάκων φέρει 
κατά τα φαινόμενα τό μικρόν δνομα τού μακαρίτου θείου του ’Αλεξίου, ήγα- 
πημένου αδελφού, δπως εϊδομεν, άποθαιόντος προ τού 1370, τού πατρός 
του Μιχαήλ.3 Ό έγγονος ούτος ’Αλέξιος είναι γνωστός καί άλλοθεν. Τον 
’Οκτώβριον τού 1597 άναφέρεται ως μέλος τής Συγκλήτου έν Κωνσταντι- 
νουπόλει. Είς τα Acta Patriarchatus Constantinopolitani λέγεται περί 
αυτού : «...παρόντων καί των τής συγκλήτου, τον τε κνρον ’Αλεξίου

1 Βλ. ανωτέρω σ. 175, σημ. 1.
2 Βλ. ανωτέρω σ. 157, σημ. 2.
3 Βλ. ανωτέρω σ. 175, σημ. 1.
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Τζαμπλάκωνος τον Καβαλλαρίον καί τον Φιλαν&ρωπηνον κνρον ’Ανδρό
νικόν κλ...».1 'Ο αυτός ’Αλέξιος εταυτίσθη υπό τοΰ Μ. Treu προς τον εν 
τή «Έπιδημίφ είς "^δου» τοΰ Μάζαρι άναφερόμενον Τζαμπλάκωνα Καβαλ- 
λάριον.1 2 3 Τον Δεκέμβριον τοΰ 1399 είς τά αυτά Acta Patriarchatus δ ’Α
λέξιος Τζαμπλάκων δ Καβαλλάριος διεκδικεΐ από την εν Κωνσταντινουπόλει 
μονήν τοΰ Σωτήρος Φιλανθρώπου τό κάθισμα, το λεγόμενον τοΰ Χαβάρω- 
νος. Λέγει περί αΰτοΰ δ Πατριάρχης είς τό σχετικόν έγγραφόν του: 
οικείος τώ κρατίοτω καί άγίω μον αντοκράτορι, εν άγίω πνενματι αγα
πητός νιος της ημών μετριότητος, κνρις ’Αλέξιος Τζαμπλάκων <5 Καβαλ
λάριος, εις την ημών μετριότητα παραγενόμενος εΙπεν...»β ’Αφοΰ λοιπόν 
δ ’Αλέξιος Καβαλλάριος Τζαμπλάκων μαρτυρεΐται ζών τό 1370, τό 1397 
καί τό 1399, τότε καί τό ύπ’ άρ. 6 έγγραφον ημών πρέπει να είναι τοΰ ίδιου.

Τοΰτο είναι ένοικιαστήριον τοΰ Μαρτίου 1376, διά τοΰ δποίου δ ’Α
λέξιος Τζαμπλάκων λαμβάνει επ’ ένοικίψ έφ’ δσον ζή περιβόλιον εν Βε- 
ροίςτ προς ίδιαν τέρψιν, δμολογών δτι τοΰτο, κατεχόμενον ΰπ’ αΰτοΰ πρό- 
τερον αΰθαιρέτως, ανήκει πράγματι είς την μονήν τοΰ Βατοπεδίου, είς τήν 
δποίαν καί πρέπει να περιέλθη μετά τον θάνατον τοΰ ίδιου. Εις τό έγγρα
φον δεν υπογράφει δμως Καβαλλάριος, άλλα μόνον ’Αλέξιος Τζαμπλάκων. 
Έν τοΰτοις ή χρονολογία τοΰ εγγράφου, 1376, δΰναται να άποκλείση, νο- 
μίζομεν, δλους τούς παλαιοτέρους Άλεξίους Τζαμπλάκωνας,4 πλήν τοΰ ήμε- 
τέρου ’Αλεξίου Καβαλλαρίου Τζαμπλάκωνος, τοΰ εγγόνου τοΰ ’Αρσενίου.

ζ'). ’’Αγνωστοι Τζαμπλάκωνες.

Διά τών ανωτέρω δεν εξαντλούνται, ασφαλώς, δλα τά κατά τον ΙΑ' 
αιώνα μέλη τής μεγάλης οικογένειας τών Τζαμπλακώνων. "Οπως διά τον 
ΙΓ' αιώνα δεν είμεθα βέβαιοι δτι δ παλαιός εκείνος δομέστικος τών σχο
λών Τζαμπλάκων ένα μόνον πράγματι υιόν είχε, τον Αλέξιον διοικητήν 
τών Σερρών, πολύ περισσότερον διά τον ΙΑ' αιώνα υπάρχουν σαφείς ενδεί
ξεις είς αυτά ταΰτα τά έγγραφα ημών, δτι πολλοί Τζαμπλάκωνες παραμέ
νουν δι’ ημάς άγνωστοι. Οΰτω π.χ. ήδη δ μέγας στρατοπεδάρχης Δημή- 
τριος Τζαμπλάκων τό 1362 είς τό έγγραφόν του ποιείται άορίστως μνείαν 
τών παίδων του,5 άλλα δεν γνωρίζομεν πόσοι καί ποιοι ήσαν οΰτοι. ’Έπει
τα είς τό έγγραφον 4 α, 12 (=4 β, 14) δ Μιχαήλ Καβαλλάριος Τζαμ
πλάκων τό 1370 λέγει: «...καθώς εΐχον καί οί ήμέτεροι άνεψιοί, οι

1 MM, Acta Patriarchatus li, 566. (γ Μηνί Όκτωβρίψ ίνδ. ς' τοΰ 
έκτου [=6906=1397] έτους).

2 Μ. Treu, Mazaris und Holobolos. BZ 1 (1892), 91.
3 MM, Acta Patriarchatus II, 324,6 (Δεκ. 1399). Πατριάρχου ’Αντωνίου.
4 Ούτως αποκλείεται, ως πολύ παλαιός, ό μέγας παπίας τοΰ 1326 ’Αλέξιος 

Τζαμπλάκων καί ό ’Αλέξιος Καβαλλάριος Τζαμπλάκων, ως άποθαμμένος προ τοΰ 1370.
£ Βλ. έγγραφον 3, 32 (1362): «...μήτε δε καί προς τών παίδων ημών.. ».
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Τζαμπλάκων αϊοι εκείνοι...» . Ποιοι ήσαν οι ανεψιοί του οΰτοι Τζαμπλά
κωνες, οι άποθαμμένοι ήδη rò 137U (πρβ. έκεΐνοι) ; Τέκνα ίσως τοΰ μακα
ρίτου αδελφού του ’Αλεξίου Καβαλλαρίου Τζαμπλάκωνος. Έκτος εάν το α
νεψιοί ενταύθα έχει, ως συμβαίνει πολλάκις εις τούς Βυζαντινούς, την ση
μασίαν των πρώτων έξαδέλφων, δπως, ως γνωστόν, εις την βυζαντινήν ε
ποχήν καί τό θείος καί το γαμβρός έχουν χάσει την σημασίαν των καί χρη
σιμοποιούνται εν εύρυτέρρ εννοίφ.1 Τότε ανεψιούς ονομάζει ό Μιχαήλ Κα· 
βαλλάριος Τζαμπλάκων τούς υιούς των θείων του καί αδελφών τού πατρός 
του, τού μεγάλου δηλαδή δουκός Άσωματιανού ή τοΰ μεγάλου στρατοπε
δάρχου Δημητρίου, όλιγώτερον δε τούς υιούς τής Τορνικίνας, τής οποίας τα 
τέκνα είναι πρώτον Τορνίκαι καί έπειτα Τζαμπλάκωνες. Ού'τε δ'μως πόσοι 
ήσαν οί Τζαμπλάκωνες οΰτοι ούτε ποια τα ονόματά των γνωρίζομεν. Εις 
τό αυτό έγγραφον (4 α, 25) ό Μιχαήλ όμιλεΐ καί περί τών έγγόνων του, 
τών τέκνων δηλαδή τών υιών του Ίωάννου καί ’Αλεξίου. Έκ τών δυο τού
των υία>ν ό ’Αλέξιος όμιλεΐ ό ίδιος εϊς τό έγγραφόν του (6,24) περί 
παίδων του. Δεν γνωρίζομεν δμως πάλιν ούτε πόσα ήσαν τα τέκνα τού Ί
ωάννου (υποτιθέμενα) καί τού ’Αλεξίου (μαρτυρημένα) ούτε ποια ήσαν τα 
ονόματα αυτών. Μεταξύ τών αγνώστων Τζαμπλακώνων τούτων δύνανται να 
άναζητηθοΰν οί κατωτέρω άναφερόμενοι, χρονολογημένοι καί αχρονολόγη
τοι, αταύτιστοι Τζαμπλάκωνες τών πηγών :

1. Χρονολογημένοι Τζαμπλάκωνες.

α) OZamblaco τών εγγράφων τής 'Ραγούζης. Τό 1344 καί τό 
1346 δύο έγγραφα τής πολιτείας τής 'Ραγούζης ομιλούν περί ενός Zambiaco, 
παρά τοΰ οποίου ή πολιτεία αγοράζει σίτον 1 2

β) Ό πανυπερσέβαστος Τ ζ α μ π λ ά κ ω ν. Τό 1371, συμ· 
φώνως προς Βραχύ Χρονικόν, δ αύτοκράτωρ ’Ιωάννης δ Ε', έπιστρέψας εξ 
’Ιταλίας εις Κωνσταντινούπολή, διέταξε καί συνελήφθησαν ώρισμένοι άρ
χοντες, μεταξύ τών οποίων ήτο καί δ πανυπερσέβαστος Τζαμπλάκων : «."Ε
χει ,ςωπ' (6880 = 1371) ’Οκτωβρίου κη' εφΟασεν στην Πόλιν βασιλεύς
Ιωάννης και Δεκεμβρίω ε' εκράτηοαν τους άρχοντας Γλαβάν, Ίωάννην 
Άοάνην, Μανουήλ Βρνένη, τον παννπεραέβαστον τον Τζαμπλάκον και τον 
Άγάλον» .3

1 Βλ. St. Binon, A propos d’un prostagma inédit d’Andronic III Pa- 
léologue. BZ 38 (1938), σ. 145 (àvsi|nà=cousine) καί σ. 146 κέ. (Le sens de 6-είος), 
σ. 388 κε. (Le sens de γαμβρός).

2 Βλ. B â n e s c u, Peut-on identifier le Zamblacus des documents ra- 
gusains ? Mélanges Ch. Diehl I. Paris 1930, σ. 31-35.

’ Σκ. Λάμπρου - K. I. Ά μαντού, Βραχέα Χρονικά. Έν Άθήναις 1932, 
άριθ. 47, σ. 81, 32 κε. ΙΙρβ. P. C h a r a u i s, The strife among Palaeologi and 
Ottoman Turks. Byzantion 1C (1942/43), a. 291.
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γ) 'Ο Γεώργιος Τζαμπλάκων καί 6 αδελφός αυτού δ 
Τζαμπλάκων εκείνος. Τό 1378, τον Μάϊον, εις χρυσόβουλλον τού 
αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου Δ' Παλαιολόγου διά τον Μανουήλ Ταρχανειώτην, 
ευρισκόμενον εις τό άρχεΐον τής μονής τής Λαύρας, δ Γεώργιος Τζαμπλά
κων καί δ αδελφός αυτού δ Τζαμπλάκων εκείνος έχουν εν Καλαμαρίφ εις την 
Χαλκιδικήν ως κτήμα τό χωρίον Λωρωτός: «...τού περί την Καλαμαρίαν 
χωρίου τον Λωρωτού, τον κατεχομένον μετά και τον εν αύτφ πύργον 
παρά τε τον οικείου τη βασιλεία μου κυρ Γεα>ργίον τον Τζαμπλάκωνος 
καί τον αδελφού αυτού τού Τζαμπλάκωνος εκείνον...».* *

δ)Ό ’Αλέξιος ΙΊαλαιολόγος Τζαμπλάκων. Τό 1438 
26 ’Ιανουάριου δ γνωστός ιστορικός Γεώργιος Σφραντζής ενυμφεύθη τήν 
κόρην τού επί τού κανικλείου ’Αλεξίου Παλαιολόγου Τζαμπλάκωνος Ελέ
νην: «Τώ δε ^ςτ^μς' (6946=14)8) ετει, τη κς' ’ Ιανουάριον μηνάς, ηύ- 
λογήύλην εγώ Ελένην την έλυγατέρα τού επί κανακλείον (sic) ’Αλεξίου Πα- 
λαιολόγον τού Έξαμπλάκωνος» ,2

ε) ’Ιωάννης Τζαμπλάκων. Τον Φεβρουάριον τού 1458 
άναφέρεται δρών έν Πελοποννήσιρ δ ’Ιωάννης Τζαμπλάκων, θείος τής συ
ζύγου τού δεσπότου Θωμά. Φραντζής, IV, 16. Βόνν. σ. 390. 'Ο αυτός 
’Ιωάννης Τζαμπλάκων άναφέρεται εις έγγραφον τής 16 Μαρτίου 1463. Βλ. 
D. A. Z a k y t h i n o s, Le Despotat grec de Morée. Τομ. 1. Paris 
1932, σ. 277, σημ. 2 (ένθα ελλιπής παραπομπή εις τόν Jorga).

2. ’Αχρονολόγητοι Τζαμπλάκωνες.

α) Ό Δ η μητριός Τζαμπλάκων. Εις τόν κώδικα 192 τής 
μονής ΕΪκοσιφοινίσσης περιείχετο ανέκδοτον ποίημα, εύρεθέν υπό Σπ. 
Λάμπρου καί φέρον τόν τίτλον: Εις τάφον των τέκνων κύρ Δημητρίου τού 
Τζαμπλάκωνος εν τη αυτή μονή (δηλ. τών Ξανθοποΰλων εν Κωνσταντι- 
νουπόλει). Εις τούτο δ Δημήτριος Τζαμπλάκων εμφανίζεται ως υιός τού 
περίφημου δεσπότου Άχαΐας Benedetto: «...πατήρ γάρ αύτφ δεσπότης Ά- 
χαΐας. Τις ονκ ακούει τον πολνν Βενεδέτον;».3

β) 'Ο Τζαμπλάκων κύρ... Εις άκέφαλον, κολοβόν, άχρονο- 
λόγητον καί έφθαρμένον πρόσταγμα αγνώστου αύτοκράτορος, δημοσιευθέν 
υπό Σπ. Λάμπρου, λέγεται: «... από της περί τάς Ζίχνας και τάς Σέρρας 
άφαιρε&είσης άρτι ως οικονομίας παρά τού Τζαμπλάκωνος κνρού...» .^

γ) Ό μ έ γ α ς πριμικήριος Τζαμπλάκων. Οΰτος άνα-

1 F r. D ö I g è r, Facsimiles byzantinischer Kaiserurkunden. München 
1931, Nr. 32, 2 κέ. Πβλ. J. Duic'ev, Izvestia Bulg. Arch. Inst. 7 (1933), 440.

2 Φραντζής, 11. Βόνν. 191, 7 κέ.
8 Βλ. N. B â n e s c u, ένθ’ άνωτ. σ. 33.
* Βλ. Σπ. Λάμπρου, ‘Αγιορβιτικά. Νέος Έλληνομνήμων 18 (1924), σ. 354.
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φέρεται εν Βουλγαρίφ κατά το δεύτερον ημισυ τού ΙΔ' αίώνος υπό τής 
σλαβικής βιβλιογραφίας.1

δ) 'Ο Κυπριανός Τζαμπλάκων. Άναφέρεται υπό τής 
σλαβικής βιβλιογραφίας ώς μητροπολίτης Κίεβου κατά τό τέλος τοΰ ΙΔ' 
αίώνος.1 2

ε) Ό Γ ρ η γ ό ρ ι ο ς Τζαμπλάκων. Άναφέρεται υπό τής σλα
βικής βιβλιογραφίας ως ηγούμενος τής μονής Ντέσιανι κατά τον ΙΕ' 
αιώνα.3

Πρέπει λοιπόν νά όμολογήσωμεν δτι παραμένουν άγνωστοι πολύ πε
ρισσότεροι Τζαμπλάκωνες από δσους εγνωρίσαμεν καί οί Τζαμπλάκωνες ού- 
τοι ελλείψει στοιχείων δεν είναι δυνατόν προς τό παρόν να ταυτιστούν. Πολ
λοί εξ αυτών ανήκουν πλέον εις τον ΙΕ' αιώνα, είδον την "Αλωσιν καί δια- 
σκορπισθέντες εις τάς Βαλκανικός χώρας καί εις την Δΰσιν διαφεύγουν τάς 
ελληνικάς πηγάς. "Εν μόνον φαίνεται βέβαιον, δτι οί Τζαμπλάκωνες τών 
σλαβικών χωρών είναι μέλη τής μεγάλης βυζαντινής οικογένειας τών Τζαμ- 
πλακώνων και οΰχί Σλάβοι.

η') Άνακεφαλαίωσις.

Τα διά πρώτην φοράν ολόκληρα δημοσιευόμενα έγγραφα τών Τζαμ- 
πλακώνων έδωκαν νέα στοιχεία, βάσει τών οποίων κατέστη νΰν δυνατόν νά 
έπιχειρηθή μία ταύτισις τών κυριωτέρων μελιών τής μεγάλης αυτής βυζαν
τινής οικογένειας, μία έξακρίβωσις τών συγγενικών σχέσεων αυτών κατά 
τον ΙΔ' ιδίως αιώνα καί νά διαπιστωθούν οί δεσμοί τής οικογένειας προς 
την μακεδονικήν γήν. Τα κτήματα τής οικογένειας εύρίσκονται επί μακε
δονικού εδάφους, τό ΙΙρινάριον παρά τήν Έλευθερούπολιν εις τό Σΰμ- 
βολον καί τό κτήμα τοΰ Γαλικού έξωιθι τής Θεσσαλονίκης παρά τον Γαλι- 
κόν ποταμόν. *0 Αρσένιος Τζαμπλάκων δωρειται εις τήν μονήν Βατοπε- 
νίου οικίας του εντός αυτής ταΰτης τής Θεσσαλονίκης καί δ έγγονός του ’Α
λέξιος Καβαλλάριος Τζαμπλάκων άρέσκεται νά διαμένη εις τό παρά τήν Βέ
ροιαν περιβόλιόν του, όπου εΐχεν εξοχικήν έπαυλιν.

Άνακεφαλαιοΰντες τώρα δσα νέα εμάθομεν περί τής οικογένειας, δυνά- 
μεθα νά έπιχειρήσωμεν σύντομον σκιαγράφησιν τής ιστορίας της. 'Η οι
κογένεια φαίνεται γενουατικής καταγωγής, άλλ’ ό εκβυζαντινισμός αυτής κα
θίσταται έκδηλος κατά τό δεύτερον ημισυ τού ΙΓ' αίώνος, δταν εμφανί
ζεται δ μέγας δομέστικος Τζαμπλάκων, στρατιωτικός άναμφιβόλως άνήρ, δ- 
στις καί έλαβε παρά τοΰ επικρατήσαντος εις τάς λατινοκρατουμένας εύρωπα-

m

1 Βλ. J. D u i c' e V, έν BZ 51 (1958), σ. 422, όπου ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία.
2 Βλ. J. D u i c' e V, ενθ’ άνωτ.
* Βλ. J. D u i c' e V, ενίΚ άνωτ.
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ϊκάς χώρας τοΰ βυζαντινοΰ κράτους αΰτοκράτορος τής Νίκαιας Ίωάννου Βα· 
τάτζη (1222-1254) μέγα κτήμα ως φέουδον παρά την Έλευθερούπολιν τής 
Καβάλας, το Πρινάριον.

Τοΰ μεγάλου τούτου δομεστίκου δ υιός, ’Αλέξιος Τζαμπλάκων, εμφα
νίζεται τό 1326 κατά τον πόλεμον τών δύο Άνδρονίκων ως μέγας τζαού- 
σιος καί διοικητής τών Σερρών εις την υπηρεσίαν τοΰ ’Ανδρονίκου Β' τοΰ 
Γέροντος. Μεταπηδήσας εις την υπηρεσίαν τοΰ ’Ανδρονίκου τοΰ Γ' τοΰ 
Νέου, προβιβάζεται τό 1327 εις μέγαν παπίαν καί μετά την έπικράτησιν 
αύτοΰ λαμβάνει λίαν πιθανώς εις ανταμοιβήν τών υπηρεσιών του τό παρά 
τον Γαλικόν κτήμα, τό δνομασθέν τοΰ μεγάλου παπία. Τό 1362 μετά τον 
θάνατον τοΰ αΰτοκράτορος ’Ανδρονίκου τοΰ Β', δ δποιος είχε παραιτηθή 
τοΰ θρόνου από τοΰ 1328 καί εΐχεν άποσυρθή εις μονήν ως μοναχός ’Αν
τώνιος από τοΰ 1330, καί δ μέγας παπίας ’Αλέξιος Τζαμπλάκων άποσύρε- 
ται τανν εγκοσμίων ως μοναχός ’Αντώνιος κατά μίμησιν τοΰ προδοθέντος 
ΰπ’ αΰτοΰ παλαιοΰ κυρίου του.

*0 υιός αΰτοΰ, γνωστός μόνον μέ τό μοναχικόν δνομα ’Αρσένιος, 
μέγας παπίας καί αΰτός, ήγωνίσθη εις τάς τάξεις τοΰ στρατοΰ τοΰ Ίωάννου 
Καντακουζηνοΰ κατά τον αγώνα αΰτοΰ προς έπικράτησιν καί εξ αΰτοΰ έλαβεν 
ως ανταμοιβήν οικήματα εν Θεσσαλονίκη καί κτήματα παρά τήν Βέροιαν 
κατά πάσαν πιθανότητα. Περιπεσών είς χεΐρας τοΰ Άποκαύκου, τοΰ εχθροΰ 
τοΰ Καντακουζηνοΰ, καί ΰποστάς τον εξευτελισμόν διαπομπεύσεως και κατα
στροφήν τής ακινήτου περιουσίας του εν Θεσσαλονίκη, παρέμεινεν επί έτη 
εν φυλακή. Μετά τήν έπικράτησιν τοΰ κυρίου του υπηρετεί είς Κωνσταν
τινούπολή ως άπογραφεΰς τοΰ Καντακουζηνοΰ, εγκαταλείψας τήν Θεσσαλο
νίκην, δπου τόσας πικρίας εδοκίμασεν. "Οταν δ Καντακουζηνός, παραιτηθείς 
τοΰ θρόνου τό 1354, άπεσύρθη εις μονήν ώς μοναχός Ίωάσαφ, άπεσύρθη 
καί αΰτός τό 1355 εις τήν μονήν τοΰ Βατοπεδίου όριστικώς πλέον ώς μο
ναχός ’Αρσένιος, ενφ καί εν τφ κόσμφ έφερεν επί πολλά έτη τό καλογηρι- 
κόν ράσον καί τό μοναχικόν τοΰτο δνομα. Εις τήν άγιορειτικήν ταύτην μο
νήν, δπου καί μετ’ ολίγα έτη άπέθανεν, εδώρησεν δλην σχεδόν τήν ακί
νητον περιουσίαν του, τα μερίδιά του δηλαδή έκ τών άναφερθέντων κτη
μάτων καί δ,τι άπέμεινεν εκ τών έν Θεσσαλονίκη οικιών του.

Περί τών τριών αδελφών του, μεγάλου δουκός Άσωματιανοΰ, μεγάλου 
στρατοπεδάρχου Δημητρίου καί τής αδελφής των Τορνικίνας, συζύγου τοΰ 
παρακοιμωμένου ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου Τορνίκη, δ τό 1362 επιζών Δη- 
μήτριος μάς πληροφορεί δτι άπαντες ειχον αφιερώσει τα μερίδιά των εκ 
τοΰ κτήματος τοΰ Γαλικοΰ εις τήν αΰτήν μονήν τοΰ Βατοπεδίου.

Τό 1370 εμφανίζεται δ υιός τοΰ ’Αρσενίου, Μιχαήλ Καβαλλάριος 
Τζαμπλάκων, μαρτυρών διά τοΰ νέου εν τη οικογένεια τών Τζαμπλακώνων 
επιθέτου Καβαλλάριος δτι δ πατήρ του ’Αρσένιος είχε νυμφευθή κόρην εκ
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τής παλαιός γενουατικής οικογένειας των Καβαλλαρίων. 'Ο αυτός Μιχαήλ 
μας όμιλε! περί τοΰ άποθαμμένου αδελφού του ’Αλεξίου Καβαλλαρίου Τζαμ- 
πλάκωνος καί περί των υιών του Ίωάννου καί ’Αλεξίου καί ούτως ειμεθα 
εις θέσιν να ταυτίσωμεν τα κυριώτερα μέλη τής οικογένειας τοΰ μεγάλου 
παπία ’Αρσενίου Τζαμπλάκωνος.

’Επειδή όμως δεν είναι βέβαιον ότι δ παλαιός εκείνος μέγας δομέστι- 
κος Τζαμπλάκων είχε μόνον ένα υίόν, τον ’Αλέξιον διοικητήν των Σερρών, 
καί επειδή τόσον οί αδελφοί τοΰ ’Αρσενίου, δσον καί οί έγγονοι αΰτοΰ 
δμιλοΰν περί αγνώστων εις ημάς τέκνων αυτών, πρέπει να δμολογήσωμεν 
δτι πολλά μέλη τής οικογένειας τών Τζαμπλακώνων μάς διαφεύγουν. Διά 
τούτο δεν δυνάμεθα να ταυτίσωμεν μερικούς ενδιαφέροντος Τζαμπλάκωνας, 
δπως τον τών εγγράφων τής 'Ραγούζης, τον μητροπολίτην Κιέβου καί τον 
ηγούμενον τής μονής Ντέσιανι. Τα τέκνα πάντως τών έγγόνων τοΰ ’Αρσε
νίου αποτελούν τούς Τζαμπλάκωνας τοΰ ΙΕ’ αίώνος καί οί απόγονοι αυτών 
έζησαν τήν "Αλωσιν καί διεσκορπίσθησαν εις τάς Βαλκανικός χώρας καί 
εις τήν Δύσιν, εμφανιζόμενα καί εις τον σλαβικόν κόσμον, εις τον όποιον 
ούδείς Τζαμπλάκων είναι γνωστός προ τοΰ ΙΔ’ αίώνος.

"Οσοι τέλος Τζαμπλάκωνες κατέστη δυνατόν νά ταυτισθοΰν βάσει τών 
εγγράφων ημών τούτων δύνανται να τοποθετηθούν εις γενεαλογικόν δέν- 
δρον, ως εξής :
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