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Η ιστορία, τα μνημεία και τα κείμενα για τη μεσαιωνική Αιτωλία 

και Ακαρνανια στον ευρύτερο χώρο της ενιαίας μεσαιωνικής ηπείρου. 

Η ανάγκη για ενα corpus των πηγών και ενός σύγχρονου 
επιστημονικού λεξικού ιστορικής και μνημειακής χωρογραφίας. 

Βασίλης Κατσαρός 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Η μελέτη της Μεσαιωνικής Δυτικής Στερεάς τις τελευταίες δεκαετίες 

του 200ύ αιώνα και της πρώτης δεκαετίας του παρόντος αιώνος που 

γνώρισε ιδιαίτερη - θα μπορούσαμε να πούμε - άνθηση, τόσο στον το
μέα της ιστορικής γεωγραΦίας1, όσο και στον τομέα της παλαιοχρι
στιανικής και της βυζαντινής Αρχαιολογίας και τέχνης2 γενικότερα: 

1. Βλ. Ε. Philipson - Ε. Κirsten, Die griecl!ische Lα1!dschαfte1!. Der NordcvesterI! Hαlbinsel, νοl. 
2.1, Epirus und der Pindos, νοl. 2.Π, Das westliche Mittelgriechen1and und die westgriec
hischen Inseln, Frankfurt am Mainz 1956-1958. Ρ. Soustal- J. Koder, Nikopolis u1!d Kephal
lenia [Tabula Imperii Bizantini 3], Wien 1981. 
2. Μία επιγραμματική επισκόπηση των παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και με
ταβυζαντινών μνημείων της Αιτωλοακαρνανίας δημοσίευσε ο. ΚΣ. Κώνστας, «Χρι

στιανικά μνημεία της Αιτωλοακαρνανίας. Παλαιοχριστιανικά - Βυζαντινά - Μετα
βυζαντινά. Γραφικότητα του τοπίου των - Επίμετρον», περιοδ. Στερεά Ελλάς, τεύχ. 
ΜαΤου 1970, σ. 8/136 13/141 (= Άπαντα, τόμο 9, Αθήνα 1990, σ. 13-16). Βλ., επίσης, Ευγε
νία Χαλκιά, «Παλαιοχριστιανική Τέχνψ>, στον τόμο Ήπειρος. 4.000 χρόνια ελληνικής 
ιστορίας και πολιτισμού, Αθήνα 1997, σ. 166-181 και 449-450. Π.Λ. Βοκοτόπουλος, «Η 
τέχνη στην Ήπειρο κατά την Βυζαντινή περίοδο (80ς-120ς αι.)>>, ό.π., σ. 196-197 και 
452. Ο ίδιος, «Η τέχνη στην εποχή του 'Δεσποτάτου' της Ηπείρου», ό.π., σ. 224-237 και 
452. Ο ίδιος, «Η αρχιτεκτονική της δυτικής Ελλάδος», στον τόμο Η Βυζαντινή Τέχνη 
στην Ελλάδα, επιμ. Αντριάνο Αλπάγκο Νοβέλλο - Γεώργιος Δημητροκάλλης, έκδ. 
Libro / Αρχιτεκτονική - πόλεις, σ. 81-91. Βλ., ακόμη, Β.Κ Κατσαρός, «Τα Βυζαντινά 
Μνημεία του κάτω Axελ(~oυ», στον τόμο Αχελώος. Χθες - Σήμερα - Αύριο; Συμβολιj 
στην προστασία του περιβάλλοντος και τον Πολιτισμό του νομού Αιτωλοακαρνανίας, 
Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα 2009, σ. 233-280. Ν.χ. Καπώνης, «Τα Βυζα
ντινά Μνημεία του άνω Αχελώου», ό.π., σ. 281-318. Παλαιότερα ο Δημ. Κωνστάντιος 
(<<Προβλήματα προστασίας, έρευνας και ανάδειξης των Βυζαντινών Μνημείων της 
Αιτωλοακαρνανίας», Πρακτικά Α' Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου Αιτωλοα

καρνανίας, Αγρίνιο, 21-23 Οκτωβρίου 1988, έκδοση 1991, σ. 603-609) και πρόσΦατα η 
Φραγκίσκα ΚεΦαλλωνίτου (<<Η ανάδειξη των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνη
μείων του νομού Αιτωλοακαρνανίας», Τα Αιτωλικά, τεύχ.17, lούλ.-Δεκ. 2011, σ. 74-98) 
αναΦέρθηκαν στην ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του μνημειακού πλούτου της 
Αιτωλοακαρνανίας. Θα πρέπει, ακόμη, να σημειωθούν και τα ακόλουθα συνθετικά 

έργα για τα χριστιανικά μνημεία της περιοχής: α) Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Η εκκλησια
στική aPXlTEKTOVlKIj εις την ΔυΤΙΚ7jν Στερεάν Ελλάδα και την ΉπειΡον από του τέλους 
του ζ' έως του τέλους του ι· αιώνος, [Βυζαντινά Μνημεία 2], Θεσσαλονίκη 1992, έργο 
το οποίο η επιστημονική κοινότητα αποδέχθηκε διεθν(~ς με ευνο'ίκή κριτική [βλ. τις 
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Βασο,ης Κατσαρός 

αναλογίζομαι ορισμένες φορές πως από τα σύντομα και κατατοπι
στικά χρονικά σημειώματα για τα μνημεία (εννοώ φυσικά τα βυζα
ντινά) της περιοχής που δημοσιεύτηκαν από τη δεκαετία του 1960 
στο «Αρχαιολογικόν Δελτίον» του Υπουργείου Πολιτισμού3, φτάσα
με στην ανάπτυξη επιστημονικών μελετών και συνθέσεων σε τέτοιο 
σημείο, ώστε να θεωρεί κανείς σήμερα ότι οι γνώσεις μας για την 
ύπαρξη ή τη συγκέντρωση του υλικού εξαντλούνται. Ας σημειωθούν 
εδώ τα «ευτυχή» διεθνή συνέδρια και συμπόσια που οργανώθηκαν 
στο Αγρίνιο από την ιστορική και αρχαιολογική εταιρεία (ευτυχή με 
την έννοια ότι δημοσιεύτηκαν τα πρακτικά τους4) καθώς και εκείνα 
που πραγματοποιήθηκαν στο Μεσολόγγι (κυρίως για το ανασκαφι
κό έργο στην Αιτωλοακαρνανία και λιγότερο για τα μεσαιωνικά μνη
μεία)5. Ας αναφερθεί, επίσης, η συνολική δραστηριότητα της Εται-

κυριότερες βιβλιοκρισίες για το βιβλίο: Ch. Delvoye, ΒΥΖaιιΙίοιι 46 (1976) 526-527' J. Gi-
11, Eastern ChurclIes Review 8 (1976) 95-96' Η.Η.5. Megaw, Journal of Hellenic Studies 97 
(1977) 237-238' Alex. Meksi, MonunIentet 1 (1982) 174-177· Κ. Μπόνης, Θεσλογία44 (1978) 
412-413· Χ. Μπούρας, Αρχιτεκτονικά Θέματα 10 (1976) 30· U. Peschlow, Byzantinische 
ZeitschriJt 70 (1977) 388-390· Ρ. 50ustal, JoB 26 (1977) 341-342' Ν.Ρ. Sevcenko, SpectruIn 53 
(1978) 200-201 κ.ά.], β) Αθ. Δ. Παλιούρας, Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία. Συμβολή στη 
βυζαντινή και μεταβυζαντινή μνημειακή τέχνη, ΑθΙ1να 1985 (και 2η έκδοση, Αγρίνιο 
2004), αΦιερωμένο στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Αιτωλοακαρνα
νίας '<με 394 εικόνες και σχέδια» και γ) η αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή του αδι
κοχαμένου πρόσφατα Ν.χ. Καπώνη, Η ναοδομικιί αρχιτεκτονική του Δεσποτάτου της 
Ηπείρου την περίοδο της δυναστείας των Κομνηνών Αγγέλων (1204-1318), τόμο Α', Κεί
μενο, τόμο Β', Σχέδια - Εικόνες, Αγρίνιο 2005, που περιλαμβάνει τα βυζανnνά μνη
μεία της Αιτωλοακαρνανίας, τα οποία εμπίπτουν στο χρονικό πλαίσιο 1204-1318. 
3. Βλ. Ευθ. Μαστροκώστας, «Αρχαιότητες και μνημεία Αιτωλίας και Ακαρνανίας», 
ΑΔ 16 (1960), Χρονικά, σ. 196. Ο ίδιος, ΑΔ 19 (1964), Χρονικά, σ. 300. Ο ίδιος, «Παλαιο
χριστιανικαί Βασιλικαί Δρυμού Βονίτσης», ΑΑΑ 4 (1971) 185-192. Π. Λαζαρίδης, ΑΔ 16 
(1960), Χρονικά, σ. 197-198. Ο ίδιος, «Μεσαιωνικά Αιτωλοακαρνανίας - Ευρυτανίας», 
ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, σ. 267-270. Ο ίδιος, ΑΔ 28 (1973), Χρονικά, σ. 394-397. Ν. Ζίας, 
«Βυζαντινά και Μεσαιωνικά Μνημεία Αιτωλοακαρνανίας», ΑΔ 29 (1973-74) 543-545. 
Π.Λ. Βοκοτόπουλος, «Μεσαιωνικά μνημεία Αιτωλίας και Ακαρνανία;», ΑΔ 22 (1967), 
Β' 2, σ. 325-336. Ό ίδιος, «Μεσαιωνικά μνημεία του Μύτικα Ακαρνανίας», ΑΑΑ 1 (1968) 
152-154. Ο ίδιος, «Μεσαιωνικά μνημεία Αιτωλίας και Ακαρνανία;», ΑΔ 23 (1965), Β' 2, 
σ. 284-285. Ο ίδιος, «Βυζαντινά και μεσαιωνικά μνημεία Αιτωλίας και Ακαρνανίας», 
ΑΔ 24 (1969), Β' 2, σ. 241-245. Ο ίδιος, «Μεσαιωνικά μνημεία Αιτωλίας και Ακαρνα
νίας», ΑΔ 25 (1970), Β' 2, σ. 299-302. Ο ίδιος, «Μεσαιωνικά μνημεία Αιτωλίας και Ακαρ
νανίας», ΑΔ 27 (1972), ΑθΙ1ναι 1977, Β' 2, σ. 440-441. Ο ίδιος, Μεσαιωνικά μνημεία Αι
τωλίας και Ακαρνανίας, ΑΔ 28 (1973), Αθήναι 1977, Β' 2, σ. 394-395 και 398-399. 
4. Βλ. βιβλιογραΦική αναΦορά για το Α' Συνέδριο στη σημ. 1 εδ(~. Β' Διεθνές Ιστορικό 
και Αρχαιολογικό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο, 29-31 Μαρτίου 2002, Πρακτι
κά, τόμο Α'-Β', Αγρίνιο 2004. 
5. Δυστυχώς τα Πρακτικά του Α' Αρχαιολογικού Συνεδρίου, που πραγμαΤΟΠΟ111θηκε 
στο Μεσολόγγι (13-15 Δεκεμβρίου 1991) παρέμειναν ανέκδοτα. 
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Η ιστορία, τα μνημεία: και τα: κείμενα yta τη μ.εσα:tωνική Αιτωλία κα.ι Ακαρνανία. 

ρείας Ναυπακτιακών Μελετών με την ώθηση που δόθηκε μέσω των 
συνεδρίων και του περιοδικού «Ναυπακτιακά»6. Επίσης η πρόσφατα 
ιδρυμένη «Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία» η οποία με την οργάνω
ση και πραγματοποίηση επιστη μονικών και άλλων συνεδρίων και με 
τις διάφορες εκδηλώσεις της ενισχύει το ευρύτερο έργο - γνώσης του 
χώρου7. Δεν εξαντλούνται όμως τα προβλήματα που συνδέονται με 
τα μνημεία και τα γεγονότα, τα οποία συναποτελούν μαζί με τα κεί

μενα, τις πηγές της μεσαιωνικής ιστορίας του χώρου, τα κενά των 
οποίων οφείλουμε διαρκώς να συμπληρώνουμε και να διορθc;;νουμε 
τις εσΦαλμένες κατευθύνσεις της έρευνας. 

Βασική προϋπόθεση για τη συνολική θεώρηση της Πολιτιστικής, οι

κονομικής και κοινωνικής ιστορίας ενός χc;;ρου είναι γενικά η συγκέ

ντρωση των μαρτυριών του τριγώνου «Μνημεία - Γεγονότα - Κείμε
να», ενός οικοδομήματος δηλαδή που πρέπει να υψωθεί για την τέ
λεια γνώση του ιστορικού γεωγραφικού χώρου, με όλες τις μεθόδους 
που απαιτεί η σύγχρονη επιστήμη της ΑνθρωπογεωγραΦίας8, που α
ποβλέπει στην πολιτιστική ιστορική γεωγραΦία της Αιτωλοακαρνα
νίας και ευρύτερα της μεσαιωνικής Ηπείρου. 

Για να στηθεί αυτό το οικοδόμημα ασΦαλώς και η ιστορία και η αρ
χαιολογία παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των γνωστι
κών λειτουργιc;;ν, η Φιλολογία όμως τροφοδοτεί τις λειτουργίες και 

των δύο προαναφερόμενων Επιστημc;;ν. Θεωρι1θηκε, άλλωστε, παρα
δοσιακά ως «η θεραπαινίς της ιστορίας»9 στην ολότητα της ιστορίας 
(δηλαδή στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της υ
πόσταση). Η ιστορία, συνεπώς, είναι ο καθρέπτης της πολιτισμικής 
ιστορικής γεωγραΦίας κάθε περιοχής στην οποία αναπτύχθηκε δια
χρονικά ο πολιτισμός των ανθρώπων που κατοίκησαν το χώρο. Αυτό 

ισχύει φυσικά και για το X~1ΡO της Αιτωλοακαρνανίας. 
Αν εξετάσουμε τα δεδομένα των πηγών της μεσαιωνικής ελληνικής ι
στορίας της Αιτωλοακαρνανίας, δηλαδή τα μνημεία, τα γεγονότα και 

6. Για το περιοδικό Ναυπακτιακά και το Ευρετήριο των τόμων 1-15, βλ τώρα «Ναυπα
κτιακά Ευρετήριω>, Ναυπακτιακά 16 (2010-2011), Αθήνα 2012. 
7. Για τα επιστημονικά συνέδρια που πραγματοποίησε η Εταιρεία NαυπαKτια,,(~ν 
Μελετών, βλ ό.π., σ. 85. 
8. Βλ λλεξ. - Φαίδων Λαγόπουλος, «Ιστορι"ές γεωγραΦίες: Υλι"ές διαδι"ασίες "αι 
δυναμιJCή της σημείωσης», Πρακτικά 20υ Πανελληνίου Συμποσίου Ιστορικής Γεωγρα

φίας, Μυτιλήνη 15-18 Σεπτεμβρίου 2010, Ιστορική Γεωγραφία της Ελλάδας και της Α
νατολικής Μεσογείου, επιμ. Δημ. Π. Δρακούλης - Γ.Π. Τσάτσος, Θεσσαλονί"η 2012, σ. 
3-24, ιδίως σ. 17 ".ε. 
9. Βλ Β. Κατσαρός, «25 χρόνια ιστορι"ο-γεωγραΦικών εKπαιδευτι,,(~ν ταξιδιών στη 
Μι"ρά Ασία. Συμβολή στο πρόγραμμα κατάρτισης των φοιτητών του Α.Π.Θ. στη 
γνώmι του Βυζαντινού πολιτισμού», ά.π., σ. 359-366, όπου και ΣXετιJCή βιβλιογραΦία. 
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τα κείμενα, διαπιστώνουμε τα ακόλουθα δεδομένα: 

1. Τα παλαιοχριστιανικά και τα βυζαντινά μνημεία της περιοχής εί
ναι λίγο πολύ προσδιορισμένα και το desideratum για ένα Corpus αυ
τών των μνημείων έχει φτάσει στο στάδιο της ωριμότητας, αν παρα
τηρήσει κανείς το πλήθος των μελετών που είδαν το φως της δημο
σιότητας για την αρχιτεκτονική, την εκκλησιαστική αφενός (δηλαδή 
τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές, τους βυζαντινούς ναούς με τη ζω

γραφική και γλυπτική τους διακόσμηση10) καιαφετέρου τη μοναστη
ριακή οργάνωση (δηλαδή τα βυζαντινά11 και τα μεταβυζαντινά μο
ναστήρια12). Δεν είναι δυνατό, φυσικά, να παραμείνει εκτός η κοσμι
κή αρχιτεκτονική, δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε σε έργα 
χρηστικά, επικοινωνιακής αναγκαιότητας ή οχυρωματικά (ό,τι μπο
ρεί να χαρακτηριστεί εγκατάσταση, γεΦύρια13, βιοτεχνικά έργα14 και 
κάστρα15). Μεγαλύτερα συνθετικά έργα, όπως τα βιβλία του Π.Λ. Βο-

10. Συνοπτική έκθεση γι' αυτά, βλ Κατερίνα Καλαμαρτζή-Κατσαρού, "Μνημεία θρη
σκευτικής λατρείας στη Δυτική Στερεά», στο Πίστη και Τέχνη, Ι.Π. Μεσολογγίου 2008, 
σ.35-44. 

11. Βλ Β. Κατσαρός, "Συμβολή στη μελέτη των προβλημάτων βυζαντινής τοπογρα
Φίας στη Δυτική Στερεά (120ς-130ς αι.). Πηγές και Δεδομένω>, Βυζαντινά 13 (1985) 
1505-1539. Βλ, ακόμη, Ι.Σ. Δελημάρης, "Η Βαράσοβα και τα μνημεία της. Αρχαιολογι
κά δεδομένα βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου», Πρακτικά Β' Διεθνούς Ιστο
ρικού και Αρχαιολογικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, ό.π., τόμο Β', σ. 548-558 (περι
ληπτική επισκόπηση των γνωστών μνημείων). 
12. Βλ Αθαν. Δ. Παλιούρας, Βυζαντινιί Αιτωλοακαρι'ανία, ό.π., σ. 243-291 και σ. 
317-395. 
13. Βλ Π.χ. Αργ. Πετρονώτης, "ΓεΦύρια ευρύτερης περιοχής Ναυπακτίας», Ναυπα
κτιακά 13 (2002-03) 361-404, όπου και σχετική βιβλιογραΦία. 
14. Βλ Π.χ. Ελένη Γιαννακοπούλου, "Μύλοι και υδροκίνηση στην περιοχή της ορει
νής Ναυπακτίας και Τριχωνίδας: ιστορικό παρελθόν και προοπτικές», Ναυπακτιακά 

13 (2002-03) 305-359. Αργ. Πετρoνι~της, "ο νερόμυλος Νούλα του Κάτω Κάμπου της 
Στράνωμας, δίπλα στον Πόρο Ναυπακτίας», ΝαυΠα!,τιακά 13 (2002-03) 443-495. 
15. Βλ Βασιλική Α. Παπαγεωργίου, "Το κάστρο της Δραγαμέστου», Ιστορικογεωγρα
φικά 6 (1995-1996) 97-121. Γ. Σμύρης, "Η αμυντική οργάνωση των δυτικών παραλίων 
της Ακαρνανίας την περίοδο των Ναπολεοντείων πολέμων», Πρακτικά Β' Διεθνούς 

Ιστορικού και Αρχαιολογικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, τόμο Β' σ. 879-900. Ιωάννα 
ΚωστιΊ, «Νέα αρχαιολογικά στοιχεία για το κάστρο της Ναυπάκτου», ό.π., σ. 587-599. 
Βλ και Τζένη Αλμπάνη, «Κάστρο Ναυπάκτου», στον τόμο Κάστρων Περίπλους, Αθή

να 2008, σ.124-127και"Κάστρο Βόνιτσας», ό.π., σ.142-145. Βλ καιΝ.χ. Καπώνης, «Οι 
βυζαντινές οχυρώσεις της Βόνιτσας στην Αι<αρνανίω>, Τα Αιτωλικά, τεύχ. 17, Ιούλ
Δεκ. 2011, σ. 99-138. Για τα μικρότερα φρούρια στην Αιτωλοακαρνανία, βλ Αν. Κ. Ορ
λάνδος, "Το φρούριον του Αγγελοκάστρου», ΑΒΜΕ 9 (1961) 54-63. Β. Κατσαρός, "Συμ
βολή στην ιστορία και μνημειακή τοπογραΦία του χωριού Κατοχή Ακαρνανίας. Νέα 
στοιχεία από το Χρονικό των Τόκκων», Ελληνικά 30 (1977-78) 307-320. Για τη στρατη
γική σημασία των κάστρων στην Αιτωλοακαρνανία, βλ Ευστρατία Συγκέλλου, "Αι

τωλοακαρνανία: ΓεωγραΦία και πόλεμος στον Μεσαίωνω>, Πρακτικά Β' Διεθνούς 
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κοτοπούλου, του Αθανάσιου Δ. Παλιούρα ή η ανέκδοτη διατριβή του 
Ν.Χ. Καπώνη και τα έργα του Ιωάννη Νεραντζι1 για την Αιτωλία και 
την περιοχή της Ναυπάκτου16, προσΦέρονται ως πολύτιμα εργαλεία 
γι' αυτού του είδους τη σύνθεση. Αλλά και το πλήθος των μικρότε

ρων εργασιών ή συμβολών συνεισΦέρουν, επίσης, προς την ίδια κα
τεύθυνml- Ήγγικε, συνεπώς, η ώρα να συγκεντρωθεί και να ταξινο
μηθεί όλο αυτό το υλικό κατά το πρότυπο ανάλογων έργων17, για να 
συνταχθεί αυτό το Corpus ή το ιστορικό αρχαιολογικό επιστημονικό 
λεξικό, ένα έργο σύνθεσης που μπορεί πια να χαρακτηριστεί ως <<με

λέτη γραφείου« αλλά και <<μελέτη επί του πεδίου». 
2. Στο πλαίσιο της ιστορίας ή ένταξη της Αιτωλοακαρνανίας κατά 
τον Μεσαίωνα στην ευρύτερη οργάνωmι του χώρου από την εποχι1 
των μεταρρυθμίσεων του Διοκλητιανού18 και σε όλη τη μακραίωνη 
περίοδο μέχρι την κατάκτηmι του από τους Οθωμανούς19, η έρευνα 
έχει προσΦέρει επίσης ένα συσσωρευμένο ιστορικό υλικό για την ι

στορία της Ηπείρου γενικότερα και της και της Epirus Vetus ειδικότε
ρα, στην οποία εντάχθηκε και η περιοχή της Αιτωλίας και Ακαρνα-

Ιστορικο!) και Αρχαιολογικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνa1,ίας, Αγρίνιο 29-31 Μαρτίου 
2002, τόμο Β', σ. 559-566. Της ίδιας, «Εναλλακτικές μορΦές πολιορκητικού πολέμου 
κατά τον όψιμο Μεσαίωνα: η 'κλεψία'» (ανακοίνωση στο πρόγραμμα αυτού του συ
νεδρίου), βλ τc~ρα Βυζαντιακά 30 (2012-2013) 346-363. Πρέπει να mιμει(;>σω, επίσης, 
τη διορατική συμβολή του Γεράσ. Ηρ. Παπατρέχα για τη μελέτη των κάστρων της Α
καρνανίας (βλ Γερ. Ηρ. Παπατρέχας, «Βυζαντινά κάστρα του Ξηρομέρου και η στρα

τηγική τους mιμασία», Πρακτικά Α' Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συμποσίου Αιτωλο

ακαρνανίας, ό.71., σ. 332-339) και τη σημασία του κάστρου του Ευλοχού στη στρατιω
τική οργάνωση του χώρου στη Δυτική Στερεά (βλ Φώτιος Α. Παπασαλούρος, Βλοχός. 
Η ακρόπολη των Θεστιέων από τον μύθο στην ιστορία, έκδ. Πνευματικού Κέντρου Δή

μου Θεστιέων). 
16. Βλ Ιω. Ν ερατζής, Η Χώρα των Αιτωλών. Συμβολ>ί στη γεωπολιτική της οργάνωση, 
Αγρίνιο χ.χ. Ο ίδιος, Ιστορική Αρχαιολογία Ναυπάκτου. Προϊστορικ>j - Οζολαία Λο

κρική - Ρωμαιοκρατούμενη - Βυζαντινή - Μεσαιωνικιj - Οθωμανοκρατούμενη, Αγρίνιο 
2007. 
17. Επιστημονικά «Ευρετήρια» της μνημειακής ζωγραφικής δημοσιεύονται από το 
Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθη

νών. Με τις γνωστές σκοπιμότητες στη γειτονική μας Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο
κρατία της Μακεδονίας, κάτω από τη σκέπη της «Makedonska Akademija na Naukite 
i Umetnostite», το Αρχαιολογικό Τμήμα του Εθνικού Μουσείου της x(~ρας εκπόνησε 
και εξέδωσε δύο τόμους του «Αρχαιολογικού Χάρτψ> που περιλαμβάνει όλα τα δεδο

μένα της έρευνας με αναφορά σε κάθε μνημείο (βλ δείγμα των εικ. 1-4). 
18. Βλ γι' αυτές τις μεταρρυθμίσεις Γ.Ι Θεοχαρίδης, Ιστορία της Μακεδονίας κατά 
τους Μέσους Χρόνους (285-1354), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 41-45, όπου και η σχετική βι
βλιογραΦία. 
19. Βλ Απ. Κ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τόμο ΣΤ', Θεσσαλονίκη 
1985. 
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νίας. Στον τόμο «Ήπειρος»20 της εκδοτικής Αθηνών ειδικοί επιστήμο
νες εργάστηκαν για τη σύνθεση της ιστορίας και του πολιτισμού που 

αναπτύχθηκε στον ευρύτερο χώρο (και στην Δυτική Στερεά). Εξειδι

κευμένες επίσης έρευνες των ιστορικών του λεγόμενου «Δεσποτάτου 
της Ηπείρου» καλύπτουν την ιστορική πορεία των ανθρώπων σε αυ
τό το χώρο, στον οποίο η κυριαρχία του κράτους της Ηπείρου επεκτει

νόταν πρωτίστως στις περιοχές της Δυτικής Στερεάς. Οι εργασίες του 

Ιω. Ρωμανού21, του Α. Μηλιαράκη22 και του D.M. NicoI23 για το «Δε
σποτάτο» αποτελούν αφετηρία για την ιστορική έρευνα. Τα Πρακτι
κά δύο επιστημονικcόν συνεδρίων που πραγματοποίησε ο Μουσικο
Φιλολογικός Σύλλογος «ΣκουΦάς» της Αρτας24 για το ίδιο θέμα έδω
σαν ώθηση προς την ίδια κατεύθυνση, όπως και αυτά των συνεδρίων 

της Ιστορικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας του Αγρινίου25 30. Αλλά 
σημαντική και συστηματικι1 προώθηση επιτεύχθηκε από νεότερους 

ερευνητές: τον αλησμόνητο συνάδελΦο Σπύρο Ασωνίτη26 και τους 

20. Βλ στη σημ. 2 εδώ. 
21. Βλ Ιωάννης Α. Ρωμανός, Περί του Δεσποτάτου της Ηπείρου ιστορική πραγματεία, 
Εν Κερκύρα 1895· Ιωάννης Α. Ρωμανός, Ιστορικά έργα, επιμ. Κ. ΔαΦνής, Κέρκυρα 
1959, σ. 1-87 (και ανατύπωση αυτοτελώς, Αρτα 1990). 
22. Βλ Α. Μηλιαράκης, Ιστορία του Βασιλείου της Νικαίας και του Δεσποτάτου της 
Ηπείρου (1204-1261), Αθήναι- Leipzig 1898 (β' επανέκδοση εμπλουτισμένη με Εισα
γωγιΊ, Ευρετήρια, ΧάΡ"'l και Πίνακες, επιμ. Ήρκος Ρ. Αποστολίδης, Αθήνα 1995). Με 
διακριτή μεθοδολογική αντιμετώπιση δημοσιεύτηκε το έργο του Ν.Γ. Ζιάγκου, Φεου

δαΡΧΙΚ1) Ήπειρος και Δεσποτάτο της Ελλάδας. Συμβολι) στο Νέο Ελληνισμό, Αθήνα 
1974. 
23. Βλ D.M. Nicol, The Despotate ofEpil'os, 1204-1267, Oxford 1957 (= ελλην. μετάΦρ. Πε
ρικλής Λεύκας, Ιωάννινα 1974)' Ο ίδιος, The Despotate ofEpiros, 1267-1479. Α cOlItribution 
Ιο tI,e History of GTeece ίη tI,e Middle Ages, Cambridge 1984 (= ελλην. μετάΦρ. «Ελληνική 
Ευρωεκδοτική», Αθήνα 1991). Ο ίδιος, Η τέταρτη Σταυροφορία και οι αυτοκρατορίες 
Ελλάδας και Λατίνων (1204-1261) στην Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (ελλ. 
μτΦρ. Ντουντού Σαούλ), Αθήνα 1979, σ. 222-259. 
24. Βλ Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου για το Δεσποτάτο της Ηπείρου (Άρτα, 27-31 
Μαίου 1990), έκδ. ΜουσικολογικοΦιλολογικού Συλλόγου ΑΡ"'lς «ο ΣκουΦάς», Αθή
να 1992. Βλ, ακόμη, «Η ΒυζαντινΙ1 Αρτα και η περιοχή "'lς», Πρακτικά Β' Διεθνούς 
Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου, Άρτα 12-14 Απριλίου 2002, έκδ. Μουσικολογι
κοΦιλολογικού Συλλόγου Αρτης «Ο ΣκουΦάς», επιμ. Ευστρατία Συγκέλλου, Αθήνα 
2007. 
25. Βλ Πρακτικά Α" Διεθνούς Ιστορικού και Αρχαιολογικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνα
νίας, Αγρίνιο 21-23 Οκτωβρίου 1988, Αγρίνιο 1991. Πρακτικά Β' Διεθνούς Ιστορικού και 
Αρχαιολογικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο 29-31 Μαρτίου 2002, τόμο Α'-Β', 
Αγρίνιο 2004. 
26. Βλ ΣΠ.Ν. Ασωνίτης, Το Νότιο Ιόνιο κατά τον Όψιμο Μεσαίωνα. Κομητεία Κεφαλλη
νίας, Δουκάτο Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αθήνα 2005. Ο Σπ. Ασωνίτης, καθηγη
τής του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσέφερε πολλά στην έρευνα και ο πρόωρος θάνα
τός του στέρησε την επιστήμη από έναν άοκνο ερευνητή. Η μνήμη του επιβάλλεται 
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νέους και πολλά υποσχόμενους μελετητές της Ηπείρου για την πε

ρίοδο του 130υ - 160υ αιώνα, Bredan Osswald και Παντελή Παπαγε
ωργίου. Ο Osswald υποστ11ριξε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο της Του

λούζης τη διατριβή του27, σε μία «ιστορικι1 σχολή» με ισχυρή και ακ
μαία παράδοση στη μελέτη της ιστορίας του Δυτικού χώρου της Ελ

λάδος και της Αδριατικής (φτάνει να αναΦέρω τα ονόματα των Α. 

Cabanis28, Α. Ducellier29 και Β. Durrnek30). Ο Παντελής Παπαγεωρ
γίου συνεχίζει την ιστορική παράδοση της ΦιλοσοΦικής σχολής Ιω

αννίνων, όπου εκπόνησε τη διατριβή του31 . Αν προσθέσει κανείς και 
το έργο των J. Koder και Ρ. SoustaI32 για τον γεωγραφικό χώρο του 
«θέματος Νικοπόλεως και ΚεΦαλληνίας« στη μνημειώδη σειρά Tab

ula Imperii Bizantini, είναι πλέον δυνατό να συνταχθεί ένα γενικότε
ρο έργο ιστορίας της Δυτικής Στερεάς (Αιτωλίας και Ακαρνανίας) στο 

πλαίσιο των οριζόντων που ανοίγει η σύγχρονη έρευνα της τοπικής 
ιστοριογραΦίας33. 
3. Απομένει ο ρόλος της μεσαιωνικής ελληνικής Γραμματείας στον ο
ποίο επικεντρώνεται το ενδιαΦέρον της σε σημερινής παρουσίας μου 

στο συνέδριο αυτό. 
Είναι γεγονός ότι τα κείμενα που συναποτελούν (μαζί με τα <<μνη
μεία» και τα «γεγονότα», όπως προαναΦέραμε) τις πηγές της ιστο

ρίας34, χρησιμοποιήθηκαν από το σύνολο των ερευνητών ως μαρτυ-

να τιμηθεί και από φορείς της Δυτικής Στερεάς. 

27. Bredan Osswa!d, L' Epire du tI'eiZien1e au quinzieme siecle: αuto11omie et heteι-oge11eite d' 
U11e regίo11 balka11ique, τόμο Ι-ΠΙ, διδ. διατριβή, Tou!ouse 2011. 
28. Βλ Ρ. Cabanis, «Η Ήπειρος από τη Ρωμα'ίκή κατάκτηση ως τη μεγάλη κρίση του 
30υ αι. μ.χ.», στον τόμο Ήπειρος, ό.π., σ. 115-139 και 431. 
29. Βλ Α. Ducellier, La facade mαritime de Ι' Alba11ie au Moyel1 Age, Θεσσαλονίκη 1981. Ο 
ίδιος, <<Aux frontiere de!a Romanie: Acta et Saint Maure a!a fin du MoyenAge», Travaux 
et Men10ires 8 (1981) 113-124. Ο ίδιος, Οι Αλβανοί στην Ελλάδα (130ς-150ς αι.). Η μετανά
στευση μιας κοινότητας (= ελλην. μετάΦρ. Κ. Νικολάου), Αθήνα 1994. 
30. Η συνεργασία των προαναφερομένων (σημ. 28, 29) και των ιστορικών Olivier Ch
aline, Miche! Sivignon και Bernard Dourmec αποτυπώνεται στο συνθετικό έργο υπό 
τη διεύθυνση του Pierre Cabanis, Histoire de Ι' Adriatique, Paris 2001 (= ελλην. μετάΦρ. 
Μαργαρίτα Κρεμμυδά, Αθήνα 2011), έργο σημαντικό για την ευρύτερη γνώση του 
χώρου της Δυτικής Ελλάδος και της Ηπείρου γενικότερα. 
31. Παντ. Γ. Παπαγεωργίου, Οι Λατίνοι στα δυτικά πέρατα του Βυζαντίου: όροι συμ
βίωσης και άσκησης εξουσίας (1204-1318), διδ. διατριβή, Ιωάννινα 2012. 
32. Βλ ση μ. 1 εδώ. 
33. Για τη σημασία της τοπικής ιστορίας στον σύγχρονο εκπαιδευτικό προγραμματι
σμό, βλ Θ.Γ. Παππάς, «Τοπική Ιστορία: από τη θεωρία στη σχολική πράξη», Τεκμή

ριον 2 (2000) 43-79, όπου και ενδεικτική βιβλιογραΦία. 
34. Βλ J.E. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί της Βυζαντιν1Ίς Ιστορίας, Γ Έκδοσις, Θεσσαλο
νίκη 1975 (και φωτ. ανατ. 1985), σ. 7, 21, 25 Κ.ε., 39 Κ.ε., 52 κ.ε. 
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ρίες για να τεκμηριώσουν τις ad hoc περιπτώσεις των πληροφοριών 
τους, ως οχήματα δηλαδή μιας σκέψης που αφορούσε την τεκμηρίω

ση ή την ιστορική αναφορά για το «γεγονός» ή το <<μνημείο», με απο

τέλεσμα όλο το εύρος των κειμένων να βρίσκεται σκόρπιο, χωρίς ο 

ενδιαφερόμενος αναγνώστης ή ο ερευνητής να έχει στη διάθεσή του 
τη συνολική εικόνα των γραπτών κειμένων που υπάρχουν για τη με
λέτη της ιστορικής και πολιτιστικής πορείας του χώρου στην εξέλιξη 

των αιώνων από τον 40 ως τον 150, ευρύτατη χρονική περίοδο στην 
οποία εντάσσονται η Μεσαιωνική Ελληνική Γραμματεία, Ιστορία και 

Τέχνη που επικράτησε να λέγονται με τον όρο βυζαντινός. 
Αναγκαιότητα να πραγματοποιηθεί - στο πλαίσιο των μελετών της ι
στορίας του χώρου της Ηπείρου (Vetus και Nova) - ένα COrpUS των κει
μένων και του Επιγραφικού υλικού, όχι μόνο ως «ευρετήριο» κατά το 

πρότυπο των προαναφερομένων Πηγών της βυζαντινής ιστορίας του 

μακαρίτη δασκάλου μου Ιωάννη Καραγιαννοπούλου (έργο το οποίο, 

ας σημειωθεί, ότι γνωρίζει τη διεθνή χρησιμότητα με την επεξεργα
σία και τη συμπλήρωση του Gunter Weiss35), ούτε ως «Ανθολόγιο» κα
τά το πρότυπο του εγχειριδίου για την τακτική χρήση του ίδιου με τίτ
λο Η Βυζαντινή ιστορία από τας πηΥάς36, αλλά ένα έργο με συστημα
τική καταγραΦή και επιστημονικό σχολιασμό όλων των πηγών της 
μεσαιωνικής (βυζαντινής) περιόδου που αναΦέρονται στον XC;;QO, κα
τά το πρότυπο των δύο μεγάλων Ακαδημιών Επιστημών γειτονικών 

μας επίσης χωρc;;ν, αφενός της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών37 

και αφετέρου της Ακαδημίας της Σερβίας38. Οι δύο αυτές Ακαδημίες, 
στο πρόγραμμα τους να καταγράψουν τις πηγές της ιστορίας των λα

ών τους, συγκέντρωσαν, μετέφρασαν στη γλc;;σσα τους και σχολία
σαν όλες τις σχετικές μαρτυρίες και των Βυζαντινών συΥΥραΦέων 
που αναΦέρονται σε αυτούς, σε υποδειγματικές σειρές - corpus των 
πηγών για τη μελέτη της ιστορικής τους διαδρομής39. 
Μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο για έναν ιστορικογεωγραφικό χώρο 
ευρύτερο, όπως η Ήπειρος που θα περιλαμβάνει και τον στενότερο 

όπως η Δυτική Στερεά; Η απάντηση είναι ασΦαλώς θετική. Η απορ-

35. Βλ J. Karayannopoulos - G. Weiss, Quellel1ku1!de zur Geschichte V01! ΒΥΖα1!Ζ (324-1453), 
τόμο Ι-Π, Wiesbaden 1982. 
36. Βλ Ι.Ε. Καραγιαννόπουλος, Η Βυζαντινή ιστορία από τας πηγάς, 2η έκδοση με τη 
συνεργασία Θ. Κορρέ, Θεσσαλονίκη 1987. 
37. Βλ F01!tes Grαeci ΗίΒΙοι·ίaε Bulgαricαe, Sofia 1966 κ.ε. (βλ εικ. 7). 
38. Βλ Vizα1!tίski Izboι·j Ζα istorijy Nαrodα Jugoslαvije (ΡοπΙεΒ ΒΥΖα1!Ιίl1ί HisIorianI PopuloI"Um 
Jugoslαviαe Spectα1!tes!, Beograd 1955 κ.ε. (βλ εικ. 5-6). 
39. Βλ σημ. 37-38 εδώ. 
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ρόφηση του ανέκδοτου έργου του Ρ. Sousta140 στον τόμο Nikopolis und 
Kephallenia41 δεν ολοκληρώνει το πρόγραμμα που προτείνεται σήμερα 
ως «νέα σύνθεση», με τη μορΦή του συνόλου του υλικού και τη μέθο

δο που προαναφέραμε. 
Είναι βέβαιο ότι η γενική κατάταξη του υλικού των πηγών που υπάρ
χει στη σύλληψη και τη δική μου42, αλλά και στην καταγραΦή της 
εργασίας του Ρ. Sousta143, εξυπηρετεί γενικότερα την κατάταξη τους 
στο πλαίσιο της ιστορίας της Ηπείρου. Έτσι, οι γεωγραφικές πληρο

φορίες, που προσΦέρονται από τα Itineraria Romana44, τον Σvνέκδημο 
του Ιεροκλέους45, το Περί κτισμάτων του Προκοπίου46, τα Εθνικά του 
ΣτεΦάνου του Βυζαντίου47, τη Βιβλιοθήκη του Φωτίου48, το Περί Θε
μάτων του Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογεννήτου49, τις Παρεκβολές του 

40. Βλ Ρ. Soustal, Die griechischen Quellen zur nlittelαltαrlichen Ilistorischen Geσgrαphie υσιι 
Epirus, Wien 1975 (πολυγραφημένη διδ. διατριβή). 
41. Βλ. Ρ. Soustal- J. Koder, Nikopolis und Kephαllenia, ό.π., σημ. 1 εδιό. 
42. Την ιδέα για τη συγκέντρωση όλων των πηγών που αναΦέρονται στην ιστορική 
γεωγραφία κατά τους Μέσους Χρόνους σε συνεργασία με τον καθηγη'ΠΙ Ιωάννη Κα
ραγιαννόπουλο, είχα μεταβάλει σε πράξη ετοιμάζοντάς την ως διδακτορική διατριβή 

στη Βυζαντινή Ιστορία της ΦιλοσοΦικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Στο τελικό στάδιο της σύνθεσης, ο επόπτης τότε της εργασίας, καθη

γηΌΙς Ιωάννης Καραγιαννόπουλος, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη από ένα ταξίδι 

του στη Βιέννη, μου ενεχείρισε δακτυλόγραΦη διδακτορική διατριβΙ1 που κατατέθη
κε, τότε, στο Πανεπιστημιο της Βιέννης και είχε εκπονηθεί από τον συνάδελΦο Pet
ar Soustal με τίτλο «Die griechischen Quellen zur mittelalterlichen historischen Geogra
phie νοη Epirus», Wien 1975. Τη ματαίωmι του δικοί, μου προγράμματος διεδέχθη η 
ικανοποίηση από τη διαπίστωση ότι ο συνάδελφος Ρ. Soustal, προερχόμενος από το 
περιβάλλον της «Βυζαντινολογικής Σχολής της Βιέννης» και υπό την εποπτεία του 
σπουδαίου βυζαντινολόγου καθηγητη και προέδρου της Ακαδημίας Επιστημών Όις 
Αυστρίας Η. Hunger, είχε συλλάβει, ανεξάρτητα από εμένα, τη χρησιμότητα μιας συ
γκέντρωσης των μαρτυριών που αναΦέρονταν στην ιστορική γεωγραΦία της Ηπεί
ρου κατά τους Μέσους Χρόνους. Το έργο παρέμεινε αδημοσίευτο ως δακτυλόγραΦη 
διδακτορική διατριβή. Ωστόσο, το υλικό του πέρασε, με τον τρόπο και τη μέθοδο που 
εΦαρμόστηκε, στο γενικό πρόγραμμα της γνωστης σειράς Tabula ImΡeήί Bizantini. 
43. Βλ πλήρη βιβλιογραΦική παραπομπή στη σημ. 42, εδώ. 
44. Βλ Ρ. Soustal, Die griechischen Quellen, σ. 26-32. 
45. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 33-34. Βλ και Δ.Π. Δρακούλης, «Ο Συνέκδημος του Ιεροκλέ
ους και η χαρτογράΦηmι του», Πρακτικά 100υ Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας, Ιω
άννινα 12-15 Νοεμβρίου 2008, σ. 1-23. 
46. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 35-40. Βλ και μετάφραση στα Νέα Ελληνικά από την Αλόη 
Σιδέρη, Αθήνα 31993. 
47. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 41-43. 
48. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 44. Βλ και R. Hemy, Photius, Bibliotheque, τόμο 1-8, Ρaήs 
1959-77. 
49. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 45-46. Βλ και Constantino Porfirogeιιito, De Thematibus, έκδ. Α. 
Pertusi, Cittiι del Vaticano 1952. 
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Ευσταθίου Θεσσαλονίκης50 και τη Γεωγραφία Συνοπτική του Γρηγο
ρίου Βλεμμύδη51, ως τους «πορτολάνους»52 χάρτες της υστεροβυζα
ντινής περιόδου, είναι χρησιμότατες ως μνείες, όπως και οι αναφορές 

των Βυζαντινών ιστορικών και χρονογράφων Προκοπίου53, Ιωάννου 
Σκυλίτζη54, Άννας Κομνηνής55, Νικήτα Χωνιάτη56, Γεωργίου Ακρο
πολίτη57, Γεωργίου Παχυμέρη58, ΝικηΦόρου Γρηγορά59, Ιωάννου ΣΤ' 

50. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 47-49. Βλ και Μ. Van der Valk, Eustathii ComInentarii ad Homeri 
Iliadem pertinentes, τόμο 1-5, leiden 1971-1995. 
51. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 50. 
52. Βλ Ρ. Soustal, ό.rι., σ. 51-57. Βλ καιΓ. Τόλιας, Οι ελληνικοί ναυτικοί χάρτες. Πορτο
λάνοι 150ς-170ς αιώνας, Αθήνα 1999. Πρβλ Ελληνικοί Πορτολάνοι, Αθήνα 2000. 
53. Βλ Ρ. Soustal, ό.rι., σ. 58-60. Βλ και μετάφραση του Υπέρ των Πολέμων από τον Π. 
Ροδάκη, τόμο 1-5, Αθήνα 1996. Βλ και μετάφραση Claudio Maltreto, Αθήνα 2007 (Φωτ. 
ανατ. έκο. Paris 1662). 
54. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 61-62. Βλ και μετάφραση στα Νέα Ελληνικά Δ.Ι. Μούσου
ρας, Αθήνα 2006 (με σημειώσεις)·βλ, ακόμη, Ε. Τσολάκης, Ιωάννου Σκυλίτζη, Σύνοψις 
Ιστοριών, τόμο Α', Αθήνα 2011. 
55. Βλ Ρ. Soustal, ό.rι., σ. 63-69. Βλ και D.R. Reinsch -Α. Kambylis, Annae Comnenae Ale
XiaS, Berlin - Ν. York 2001. D.R. Reinsch, ΑΙΗια Koιnnene, Alexias, Κδιn 1996, Berlin - Ν. Υο
rk 22001 (γερμανΙΚ11 μετάΦραmι με σχόλια). Για τις μεταφράσεις στη Νέα Ελληνική, 
βλ Αννα Κομνηνή, Αλεξιάς, αρχαίον κείμενον, εισαγωγή Ι. Παπαδοπούλου, μετάΦρα
ση σημειώσεις Ν.κ. Κωνσταντοπούλου, Αθήναι 1938. Βλ, ακόμη, Αννης Κομνηνής, 
Αλεξιάς, τόμο Α' Αθήναι 1971, τόμο Β' καιΓ' Αθήναι 1972 [Συμπληρωματικές εκδόσεις 
Διευθύνσεως Εκδόσεων Αρχηγείου Στρατού, 54]. Βλ και Αλόη Σιδέρη, Αννα Κομνη
νή. Αλεξιάς, τόμο 1-2, Αθήνα 1990. 
56. Βλ Ρ. Soustal, ό. π., σ. 70. Βλ και το κείμενο στην έκδοση Ι.Α. van Dieten, Nicetae 
Choniatae Historia, Berlin - Ν. York 1975. Βλ, επίσης, γερμανική μετάφραση F. Gabler, 
στη σειρά Byzantinische Geschichte 7-9, Graz - Wien - Κδιn 1958· βλ, ακόμη, αη,λική 
μετάφραση από τον H.J. Magoulias, Ο city ofByzaIltium: Annals ofNilcetas Choniates, De
troit 1984. 
57. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 71. Βλ. και το κείμενο στην έκδοση Α. Heinsenberg - Ρ. Wirtll, 
Georgii Acropolitae opera, Leipzig 1978. Μετάφραση του κειμένου στα Νέα Ελληνικά, βλ. 
Α. Δ. Παναγιώτου, Γεώργιος Ακροπολίτης, XpoVlKIj Συγγραφή, Αθήνα 2003. Σπ. Ηλ. 
Σπυρόπουλος, Γεcόργιoς Ακροπολίτης, Χρονική ΣυγγραΦή, Θεσσαλονίκη 2004. Βλ., 
ακόμη, R. Macrides, George Akropolites, The History, Oxford 2007 (αγγλική μετάφραmι 
με εισαγωγή και σχόλια). 
58. Βλ. Ρ. Soustal, ό.rι., σ. 72-74. Βλ. και το κείμενο στην έκδοση Α. Failler - V. Laurent, 
GeoI-ges Pachymeres. Relations historiques, τόμο 1-4, Paris 1984-2000 (κείμενο με γαλλική 
μετάφραση και σημειcόσεις). 
59. Βλ. Ρ. Soustal, ό.π., σ. 75-76. Βλ. Ι.Ι. van Dieten, Nikephoros Gregoras. Romίiische Gedi
chte, τόμο 1-5, Stuttgart 1973-2003 (γερμανική μετάΦραmι με σημειώσεις). Βλ., ακόμη, 
μετάφραση στα Νέα Ελληνικά, Δ. Μόσχος, ΝικηΦόρος Γρηγοράς, Ρωμα·ίκή Ιστορία, 
Α' περίοδος: 1204-1341 (κεΦάλαια 1-11), Αθήνα 1997 (με σχόλια). Βλ., επίσης, Π. Βλα
χάκος, ΝικηΦόρος Γρηγοράς (φυσική γεωγραΦία και ανθρωπογεωγραΦία στο έργο 
του), Θεσσαλονίκη 2003. 
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Η ιστορία, τα μ.νημ.εία χαι τα κεΙμ.ενα γ~a τη μεσαιωνική Αιτωλία κω Ακαρνανία. 

Καντακουζηνού60, Γεωργίου Σφραντζή61, Λαονίκου Χαλκοκονδύλη62 
και των Χρονικών του Μορέως63, των Ιωαννίνων64 και των Τόκκων65 . 
Είναι, επιπλέον, σπουδαία η συμβολή των επισήμων εγγράφων των 
Βυζαντινών αυτοκρατόρων Βασιλείου Β'66, Αλεξίου ['67, Ανδρονίκου 
Β' Παλαιολόγου68 και των Κομνηνοδουκάδων Μιχαήλ Α '69, του αδελ
φού του Θεαδώρου70 και του Θωμά Αγγέλου71 . 
Το κείμενο της διανομής των βυζαντινών εδαΦών στους Λατίνους με
τά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους το 1204 
(γνωστό ως Partitio Romaniae)72 και το χρυσόβουλλο του Συμεών 
Uros προς τον Δούκα Ιωάννη Τζάφα Orsini (1361)73 αποτελούν επίσης 
σπουδαίες πηγές για την περιοχή. 
Τα έγγραφα τα εκκλησιαστικά που προέρχονται από το αρχείο του 

60. Βλ Ρ. Soustal, ό. π., σ. 83-90. Βλ και το κείμενο στην ανατύπωση με επιμέλεια του 
Δ. Ζ. Σοφιανού, Αθήνα 2008. Βλ, ακόμη, G. Fatouros - Τ. Κriscller, Joha,,,,es KaIltakouze
ΙΙ08, Ge8chici1te, τόμο 1-2, Stuttgart 1982 (γερμανική μετάφραση με σημειώσεις). 
61. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 121. Βλ και το κείμενο του βραχύτερου χρονικού, R. Maisano, 
Giorgio Sll"aIlze, CroIIacπ, Roma 1990 (με ιταλική μετάφραση). Βλ, ακόμη, αγγλική με
τάφραση, Μ. Philippides, The ΡαΙΙ ΟΙ the ByzaIItine Empire: Α CroIIicle by George Sp/lranzes, 
1401-1477, Amherst Mass. 1950 και μετάΦραση στα Νέα Ελληνικά Δ. Μονιού, Γεωργίου 
Σφpαvτζή, Βραχύ Χρονικό, Αθήνα 2006 (κείμενο, μετάΦραση και σχόλια). 
62. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 122-124. Το κείμενο στην έκδοση Ε. Darkό, Laonic; C/lalcocondy
lae Historia zunz demonstrations, 1:1-2, Budapest 1922-1923. Βλ και Ν. Nicoloudis, Laonikos 
Chalkokondyles. Α ΥιΌηΒΙαΙίοη aIId Commentαιy ΟΙ the "Denl0nsh-ations ΟΙ HistOl'ies", Books Ι
ΠΙ, Αθήνα 1996. 
63. Βλ Ρ. SoHstal, ό.π., σ. 77-83. Για το κείμενο, βλ και J. Schmitt, The C/1Yonicle ΟΙ Morea, 
London 1904 (φωτ. ανατ. Groningen 1967, Αθήνα 2003). Βλ καιΙ.Μ. Egea, La Cronica de 
Morea, Madrid 1996. 
64. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 91-106. Στο «αρχαΤζον» κείμενο του Χρονικού (βλ Λ. 1. Βρα
νούσης, Χρονικά της μεσαιωνικής και τουρκοκρατουμένης Ηπείρου, τόμο Α', Εκδόσεις 
και χειρόγραΦα, Ιωάννινα 1962) ας προστεθεί και η «δημώδης επιτομή» (βλ Λ.Ι Βρα
νούσης, «Το Χρονικόν των Ιωαννίνων κατ' ανέκδοτον δημώδη επιτομήν», Επετηρίς 

του Μεσαιωνικού Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών 12 (1962), Αθήναι 1965, σ. 57-115. 
65. Βλ Ρ. SoHstal, ό.π., σ.107-120. Για το κείμενο, βλ KalG. Schiro, Cronacadei Tocco di Ce
lαΙοηίa di Anonimo, Roma 1975 (με ιταλική μετάφραση). Θέκλα Σανσαρίδου-Ηendήckχ, 
Ανωνύμου το Χρονικόν των Τόκκων. Έλληνες Ιταλοί, Αλβανοί και Τούρκοι στο Δεσπο
τάτο της Ηπείρου (140ς-150ς αιώνας). Η Κοσμοθεωρία του Αγνωστου Συγγραφέα, Θεσ
σαλονίκη 2008. 
66. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 125-129. 
67. Βλ Ρ. Soustal, ό. π., σ. 130. 
68. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 140-150. 
69. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 136-137. 
70. Βλ Ρ. Soustal, ό. π., σ. 138. 
71. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 139-142. 
72. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 131-135. 
73. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 151-153. Βλ και σημ.105 εδώ. 
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ΒασD,ης Κατσαρός 

Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιωάννου Αποκαύκου74 και του Αρχιεπι
σκόπου Αχρίδος Δημητρίου Χωματηνού75, όπως το έγγραφο του Πα
τριάρχη Γερμανού Β'76 για τη διευθέτηση ζητημάτων της Εκκλησίας 
της Ηπείρου μετά την αποκατάσταση των σχέσεών της με τη Νί
καια77, συμπληρώνουν το μωσα'ίκό των πηγών που ενισχύονται με 
τις αγιολογικές πηγές βιογραφιών αγίων (όπως του Αγίου Δονάτου78, 
της Αγίας Θεοδώρας Αρτας79, του Ιεριχιώτη Νείλου80 και του Αγιορεί
τη μοναχού Νήφωνος81) . 
Τέλος, οι μνείες των Επισκόπων που έλαβαν μέρος στις διάφορες συ
νόδους82 και τα σημειώματα των χειρογράφων που αναΦέρονται στα 
μοναστήρια83 δίνουν το σύνολο των περιεχομένων αναφορών στο έρ
γο του Ρ. Soustal, η χρησιμότητα του οποίου ως γενικότερου οδηγού 
είναι αδιαμφισβήτητη. 
Ωστόσο, ένα COrpUS με σύγχρονη επιστημονΙΚ11 συγκρότηση και πλη
ρότητα, όπως προτείνεται εδώ, παραμένει ως αίτημα και βασίζεται 
στα ακόλουθα νέα δεδομένα: 
Α) Η έρευνα των πηγών παρουσιάζεται σήμερα ευρύτερη με την έ
νταξη στο γενικότερο πλαίσιο και νέου δημοσιευμένου υλικού βυζα-

74. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 172-174. Ο Ιωάννης Απόκαυκος αποτελεί τη ffiιμαντικότερη 
πηγή για τη Δυτική Στερεά και την Ήπειρο κατά τις αρχές του 130υ αι., όχι μόνο για 

το δικό του συγγραΦικό έργο [βλ Β. Κατσαρός, «Ο Ιωάννης Απόκαυκος, ο 'σύγχρο
νος' Βυζαντινός λογοτέχνης», Ναυπακτιακά 10 (1998-99) 515-522], αλλά και για το αρ
χείο των εγγράφων του κράτους της Ηπείρου κατά την εποχή του Θεοδώρου Δούκα, 

έΥγραΦα που συνέτασσε πιθανότατα ο ίδιος [βλ V. Vasilieνskij, «Epirotica Saeculi ΧΙΙΙ 
ίΖ pere piskij Joanna Naνpaktskago», Vzz. Vrem. 3 (1896) 233-299]. 
75. Βλ Ρ. Soustal, ό.π, σ. 175-176. Για τον Δημήτριο Χωματηνό, βλ. τώρα Demetrii Cho
Inateni Ponemαta υίαρΙΙ0Ι'α, έκδ. Gίinter Prinzing, Berlin 2002. 
76. Βλ Ρ. Soustal, όπ, σ. 177-178. 
77. Για την εκκλησιαστική έριδα ανάμεσα στο κράτος της Ηπείρου και τη Νίκαια, βλ 
Α. Karpozelos, The Ecclesiastical Controversy between the Kingdom ofNicea and the PI'incipality 
ofEpiyOS (1217-1233), Θεσσαλονίκη 1973. 
78. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 161-164. 
79. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 165-169. 
80. Βλ Ρ. Soustal, όπ, σ. 170. 
81. Βλ Ρ. Soustal, ό.π., σ. 171. Οι προαναφερόμενοι Βίοι αγνοούνται από την Gordula 
Scholz (Graecia Sacι·a. Studien Ζιιγ KultlLr des nlittelalterlichen Griechenland im Spiegel hagio
graphischer QlLellen, Frankfurt am Main 1997, σ. XVII-XXIII), ενώ περιέχονται άλλα αγιο
λογικά κείμενα, όπως Π.χ. ο Λόγος εις τον Άγιον Βάρβαρον του Κωνσταντίνου Ακρο

πολίτη [έκδ. Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής Σταχυολογίας 

1 (1891) 405-420· βλ και Δ. Α. Ζακυθηνός, Τόμος εις Μνήμην κ.Ι. Αμάντου, Αθήναι 
1960, σ. 438-453] ή ο Βίος του Ηλία του Σπηλαιώτου (έκδ. C. Rossi, Taibbi, νΖΙα di Sanf 
ΕΙία ίΙ Giovane, Palermo 1962). 
82. Βλ Ρ. Soustal, ό.π, σ. 154-160. Βλ και'ΗπειΡος, ό.π., σ. 184-185, 188-189, 194-195. 
83. Βλ Ρ. Soustal, ό. π, σ. 179-182. 
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Η ~σ~op(α, τα μνημεία xα~ ~α κείμενα για τη μεσαιωνική A~τωλ(α και Ακαρνανία 

ντινών κειμένων. 
Β) Η έναρξη και δυτικών πηγών της μεσαιωνικής περιόδου, όπως 
προκύπτουν από τη νεότερη έρευνα84, είναι επιβεβλημένη. 
Γ) Η ενσωμάτωση στις γραπτές μαρτυρίες και των επιγραφικών δε
δομένων, του επιγραφικού δηλαδή corpus85, εντάσσεται στο πλαίσιο 
αυτό, περιλαμβάνοντας ακόμη και τις επιγραΦές των μολυβδοβούλ

λων86, που βρέθηκαν στην περιοχή87. 
Η συμπερίληψη των κειμένων με τον απαραίτητο επιστημονικό σχο
λιασμό και την πλήρη βιβλιογραφική τεκμηρίωση αφενός δείχνει ο
λοκάθαρη εικόνα των δεδομένων του πηγολογικού υλικού, αφετέ
ρου οδηγεί στον έλεγχο των απόψεων που διατυπώθηκαν κατά και
ρούς από ειδικούς και τρίτον συμβάλλει στην αποκρυστάλλωση των 

πλήρως αποδεκτών απόψεων πάνω σε ζητJlματα που προβλημάτι
σαν τους ερευνητές και οδήγησαν σε ασΦαλή συμπεράσματα ή απο

τυπώνει τους μετέωρους προβληματισμούς που επιζητούν περαιτέρω 
έρευνα. 

Παραδείγματα: 

α) Στο κείμενο της Partitio Romaniae88 παραδίδεται το πόρισμα που 
αφορά στην περιοχή της Δυτικής Στερεάς Ηπείρου: «Nicopola, cum 
pertinentia de Arta, de Achello, de Anatolico, de Lesianis et de ceteris 
archondorum et monasteriorum». 
Ο Διονύσιος Ζακυθηνός προβληματίστηκε ως προς την ταύτιση της 

τοπωνυμίας Αεσιανά και γράφε ι: «Περί των Λεσιανών, ο Tafel ση μειcό
νει ότι εν τη γνωστή αναγραΦή τη φερομένη υπό τον τίτλον 'Όσαι 
των πόλεων εν τοις ύστερον χρόνοις μεrωνομάσθησαν", γράφονται 
Αιτωλία τα Αεχώνια (εν τη εκδόσει του Ιεροκλέους υπό Α. Burckhar
dt, σ. 64 και 66), δεν αγνοεί όμως το χωρίον του Χρονικού του Μορέ
ως (στ. 8881), όπου μνημονεύεται τοπωνύμιον τα Αεσιανά (Tafel και 
Thomas, ένθ' ανωτ. <Urkunden, τόμο Α'>, σ. 471, σημ. 2). Περί τούτου 
ασΦαλώς γίνεται λόγος εν τη Partitio Romaniae. Ως παρετηρήθη, ου
δέτερον των σήμερον γνωστών ομωνύμων χωρίων του νομού Ιωαν-

84. Βλ. Σrι. Ν. Ασωνίτης, Το Νότιο Ιόνιο κατά τον Όψιμο Μεσαίωνα. Κομητεία Κεφαλ
ληνίας, Δουκάτο Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανία, Αθήνα 2005, σ. 19-36. 
85. Είναι ανάγκη να συγκροτηθεί ένα Corpus των εrιιγραΦών της Μεσαιωνικής Hrιεί
ρου, κατά τα rιρότυrια των Συλλογών rιoυ rιραγματorιoιήθηκαν ήδη σε άλλες rιεριo
χές του Ελλαδικού χώρου. 

86. Βλ., για rιαράδειγμα, Ήrιειpoς, ό.rι., εικ. 145-148 και 152. 
87. Στην Erιισκorιή Μάστρου, για rιαράδειγμα, το παλαιότερο εύρημα συνοδεύεται 
τώρα από ένα νεότερο, που βρέθηκε κατά τις rιρόσΦατες εργασίες συντήρησης του 
μνημείου. 
88. Βλ. Α. Carile, "Partitio terrarum imperii Romaniae», Studi Ve11eziαni 7 (1965) 125-305. 

211 



ΒασΟ,ηζ Κατσαρός 

νίνων και της επαρχίας Τρικάλων δύναται να ταυτισθή προς το ημέ

τερον, κείμενον προφανώς νοτίως της Αρτης»89. 
Στο κείμενο του Ζακυθηνού μνημονεύονται τέσσερις πηγές που ανα

Φέρονται στο τοπωνύμιο Λεσιανά: α) Η Partitio Romaniae, β) Το Χρο
νικό του Da Canale (Nicopola, con les partinenses de arta et de Achello 
et de Lesianis, et de totes les archandήes et mostieres) [Tafel & Thomas, 
αυτόθι, σ. 494], γ) Το κείμενο εν τη εκδόσει του Ιεροκλέους (ό.π.) καιδ) 
Το Χρονικόν του Μορέως (στ. 8881) [Ω. Κολονάρος, εν τη εκδόσει του 
Χρονικού του Μορέως, σ. 357, σημείωση]90. 
Για το τοπωνύμιο Λεσιανά λοιπόν και μόνο, τέσσερις πηγές και τέσ

σερις ερευνητές προσπαθούσαν να ταυτίσουν, ανεπιτυχώς, τη θέση 

ακριβώς της περιοχής (επισκέψεως). Όμως για τον γνώστη της περιο
χής, τα Λεσιανά εντοπίζονται ακριβέστατα στην περιοχή του κάμπου 

του Λεσινίου (Λεσίνι)91. 
β) Στο κείμενο του Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ιωάννου Αποκαύκου 

παραδίδεται: «Ό άπα μικρας Βαγενετίας, χωρίον Βρεστίανες, Θεόδω

ρος ό Βοδινόπουλος, προσελθων ήμιν άφηγήσατο, ως καταλαβόντος 
του ενεστωτος χειμωνος αΛευρα, καθώς έστιν έθος εν T1j χώρq; αυτου, 
μετεκόμιζε πρας τα χθαμαλότερα μέρη και συνορουντα Tc;J θέματι 
των Νικοπολιτων, ένθα παραχειμάσαι έμελλε, μετα των προ'ίόντων 

βοσκημάτων aVTc;J ... »92. 
Έχει απασχολήσει βασανιστικά την έρευνα η ιστορικογεωγραφική 
τοποθέτηση των ορίων της ΒαΥενετίας93. Στο χωρίο του Αποκαύκου 
αναΦέρεται η Μικρά ΒαΥενετία. Σε συνδυασμό με το χωρίο Βρεσθία
νες (το οποίο ο μακαρίτης Γεράσιμος Ηρ. Παπατρέχας ταύτισε με τη 

Βρίστιανη94, σπουδαίο μεσαιωνικό χωριό, εγκαταλελειμμένο σήμερα, 
αλλά ση μαντικός χώρος για την αρχαιολογική έρευνα) και τον προσ
διορισμό Τα κατώτερα του θέματος των Νικοπολιτών οδηγούμαστε να 

ταυτίσουμε ένα τμήμα της Βαγενετίας πολύ χαμηλότερα από τη 1'1'-

89. Βλ. Δ. Ζακυθηνός, «Μελέται περί της διοικητικής διαιρέσεως και της επαρχιακής 
διοικήσεως εν τω βυζαντινώ κράτω>, ΕΕΒΣ 21 (1951) 195-196. 
90. Βλ. Δ. Ζακυθηνός, ό.π., σ. 195. 
91 Βλ. Β. Κατσαρός, «Μια ακόμη μαρτυρία για τη βυζαντινή Μονή του Κρεμαστού», 
Κληρονομία 12 (1980) 369 σημ. 15 Κ.α. 
92. Βλ. Sophr. Petrides, «Lettres et autre documents inedits», Izvestijα Russlωgo 
AI·cI1eologii'eskago 111stitutα v KOl1stαl1til1opole, 2-3,14 (Sofija 1909). 
93. Βλ. Αικ. και Σπ. Αδραχάς, «Παρατηρήσεις για τα όρια και τους οικισμούς της Βα
γενετίας», Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου για το Δεσποτάτο της Ηπείρου, Αθήνα 1992, 
σ.241-243. 

94. Βλ. Γερ. Ηρ. Παπατρέχας, «Βυζαντινός Οικισμός Βριστιανά», Ιστορικογεωγραφικά 
6 (1995-1996) 131-134. 



Η ~στopΙα., τα: μνημεία: κα:ι τα: κε,Ιμ.ενα: για: τη μεσαιωνική Αιτωλ!α: κω Ακα.ρνα:νία 

ωγραφική περιοχή που πιστευόταν ως σήμερα τα όριά της95. Η ονο
μασία Μικρά Βαγενετία96 χαρακτηρίζει όντως ένα μικρό μέρος της 
περιοχής που κάλυπτε η κύρια έκταση της Βαγενετίας. Ταυτόχρονα 

όμως προκύπτει ένας παράλληλος προβληματισμός που συνδέεται 
με την περιοχή, ο γεωγραφικός προσδιορισμός της Μικράς Βλαχίας 
που αναΦέρεται και στον Απόκαυκο και στο Μέγα Χρονικόν του Ψ ευ

δο-Σφραντζή (έκδ. Βόννης, σ. 414). Τη Μικρά Βλαχία η έρευνα97 ταύτι
ζε με την Βελεχατουία, τη μικρή περιοχή των Βλάχων. Η Βελεχατουία 
αναΦέρεται, επίσης, στην Partitio Romaniae98. Και γι' αυτήν υπήρξε 
αγωνιώδης προσπάθεια να ταυτιστεί με τους περί τη Ναύπακτο ορει
νούς όγκους και, ακόμη ψηλότερα, ένθεν κακείθεν του ποταμού Μόρ
νου (αρχ. Δάφνου), κοντά στο Λιδορίκι99 . Όντως η Βελεχατουία συν
δέεται με τους ορεινούς όγκους που χαρακτηρίζονται ως τόπος κατοι

κίας και δραστηριότητας των Βλάχων. Αλλά δεν περιορίζεται μόνο 

στην περί τη Ναύπακτο χώρα ή Μικρά Βλαχία, με την οποία η Αικ. 
και ο Σπ. Αδραχάς συνταυτίζουν τη Βελεχατουία. Μικρά Βλαχία εί
ναι η περιοχή που αποκόπτεται από τη Μεγάλη Βλαχία και η αποκο
πή αυτή φαίνεται να γίνεται με γεωφυσικό διαχωρισμό, την κορυφο
γραμμή των ακροκεραυνίων ορέων100, όπως η Μικρά Βαγενετία δια
κρίνεται από τη Μεγάλη Βαγενετία με τη μεσολάβηση του Αμβρακι
κού101 . 
Είναι και στο παραπάνω απόσπασμα ευκολονόητος ο προβληματι
σμός που αναπτύσσεται με αφορμή τις νύξεις και τους υπαινιγμούς 

ή τη μη «ευανάγνωστη» παράδοση ενός κειμένου. 
γ) Είχε διατυπωθεί η άποψη ότι η γειτνιάζουσα Μονή της Παναγίας 
«Τριμητούς» μπορεί να ταυτιστεί με την περίφημη Μονι1 των Ερημι
τών1Ο2 . Η πηγή που βάσισε την πιθανότητα ταύτισης ο π.Λ. Βοκο-

95. Βλ Β. Κατσαρός, «Ειδήσεις για τους Βλάχους από το έργο του μητροπολίτου Ναυ
πάκτου Ιωάννου Αποκαύκου. Ζη'l:1jματα συμβίωσης ρωμαϊζόντων με ελληνίζοντες 

στη Μικρά Βλαχίω>, Σπαράγματα Βvζαντινοολα{3ικής Κληρονομιάς. Χαριστιίρως Τό
μος στον καθηγητή Ιωάννη Χρ. Ταρνανίδη, Θεσσαλονίκη 2011, σ. 297, σημ. 79. 
96. Αυτόθι. 
97. Βλ Αικ. και Σπ. Αδραχάς, «ΒελεχατουΤω>, Ροδωνιά. Τιμή στον Μ.Ι Mαvoύσακα, 
τόμο Α', Ρέθυμνο 1994, σ. 37-44. 
98 Βλ Β. Κατσαρός, «Ειδήσεις για τους Βλάχους», ό.π., σ. 295 κ.ε. 
99. Ό.π., σ. 295-299. 
100. Ό.π., σ. 300. 
101. Ό.π., σ. 279-304 και ιδίως σ. 296-300. 
102. Βλ Π.Λ. Βοκοτόπουλος, Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στη Δvτική Ελλάδα και 
την ΉπειΡον από TOV τέλους TOV ζ' μέχρι το τέλος TOV ι' αιώνα, Θεσσαλονίκη 21975, σ. 
290. Στην επανέκδοση του βιβλίου, ο Π.Α Βοκοτόπουλος Φαίνεται να προβληματίζε
ται επί του θέματος, ό.π., 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 235. 
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τόπουλος ήταν ένα σημείωμα του κώδικα Αθηνών 1377, το κείμενο 
του οποίου είναι το εξής: «Σταυροπήγιον τού καινιζομένου - εκ βά
θρων ευκτηρίου οίκου - επ' ονόματι τού αρχιστρατήγου τών Άνω 

Δυνάμεων εν '[c}J θέματι τών Νικοπολιτών διακειμένφ χωρίφ της 
Πτέρης, αναγεγραμμένον παρα τού ευλαβεστάτου ίερομονάχου και 

καθηγουμένου της σεβασμίας μονης τών ερημιτών Βαρθολομαίου, 

τού επονομαζομένου Σανιάνου. - Άγιασθεν παρα Γερμανού τού 
άγιωτάτου και οΙκουμενικού πατριάρχου επι της Βασιλείας τών 
ευσεβεστάτων βασιλέων ήμών 'Ιωάννου και Ειρήνης, ετει ,ζψμζ' 

(=1238 μ.χ.), μηνι Φεβρουαρίφ Ινδικτιώνος α',,103 
Ο Ρ. Soustal αναζήτησε, ορθώς, τη θέση του ναού του αρχιστρατήγου 
Μιχαήλ στο τοπωνύμιο Αί-Ταξιάρχης, 25 χλμ. προς Βορρά της Άρ
τας104. Καθώς όμως το χρυσόβουλλο του Συμεών Uros αναΦέρεται σε 
τοπωνύμια του θέματος Βαγενετίας, δηλαδή της περιοχής κυρίως της 

Θεσπρωτίας «εν '[c}J θέματι Βαγενετίας χωρίον την Σελιανήν, τους 
Κορτούς, το Δοχώριν, τους Βαριάδας συν '[ij τού Βοδέση, τον Στύλον 
τού Έρημίτου μετα τού Μαυροποταμού, τον Πρινέα, συν τον Κακον 

Πηλον και της Ήγουμενίτζας»105, αποσύνδεσα την ταύτιση της μο
νής των Ερημιτών από την ονομασία «Τριμητού». Αν αποκαταστήσει 

κανείς τη στίξη του κειμένου και συνδυάσει την ταύτιση των τοπω
νυμίων, τα οποία εντάσσονται στο σύνολό τους στην περιοχή της Θε

σπρωτίας, τότε η αναφορά «τού Έρημίτου μετα τού Μαυροποταμού» 
(δηλαδή του Αχέροντα) τοποθετεί την ομώνυμη μονή στην Ήπειρο 
και όχι στην απομακρυσμένη περιοχή της Παναγίας Τριμητούς. Η ε
ξήγηση βέβαια βρίσκεται στη λα·ίκή έκφραση της τοπωνυμίας: δηλα
δή η Παναγία του Τρικόρφου (τρεις μύτες), που ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα 106. 

δ) Μία επιστολή του Ιωάννου Αποκαύκου - που μνημονεύει τον θάνα
το του επισκόπου Αχελώου Ευσταθίου - μας βοηθά να ταυτίσουμε την 
έδρα της επισκοπής Αχελώου που ήταν αφιερωμένη στον Πρόδρομο: 
«Απεβίω γαρ ό καλος Αχελώου κατα την άγίαν και Μεγάλην Παρα

σκευήν ... ήμιν δε την έορτην εΙς πένθος μετέβαλεν. Διο ενθυμήθητι 
μεν δτι και αυτος τεθνήξll ποτε και δας '[c}J eEc}J και '[c}J βαπτιστή τού 

103. Βλ. Β. Κατσαρός, «Συμβολή στη μελέτη των Προβλημάτων ΒυζαντινιΊς Τοπογρα
Φίας στη Δυτική Στερεά (120ς-130ς αι.). Πηγές και δεδομένω>, Βυζαντινά 13 (1985) 
1530-1531. 
104. Βλ. Ρ. Soustal, Die gJ"iechisclle/! Quelle/!, σ. 181 σημ. 2. 
105. Βλ. Α. Μουστοξύδης, Ελληνομνήμων ή Σύμμικτα Ελλψικά, Φύλλ. 1-12 (1843-1853), 
φωτ. ανατ. Αθήνα 1965, σ. 507. Πρβλ. Miklosich-Mίiller, Acta et DipIomata, τόμο IV, σ. 
126-129. Α. Soloviev - V. Mosin, GJ"cke povelje Sι-pskih VladOJ"a, σ. 230-239. 
106. Βλ. Β. Κατσαρός, ό.π., σ. 1532. 
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Χριστού την των ύπα την αύτού εκκλησίαν και φυλακην και συντήρη

σιν»107. Η επιστολή αυτή απευθύνεται στον <<μεγαλυπέροχον δούκα 
της επισκέψεως Αχελώου» που διατελούσε <<μεσάζων» στον Θεόδωρο 
Δούκα108 και η θέση του ήταν εκεί που έδρευαν οι θρησκευτικές και 
πολιτικές αρχές, δηλαδή στο «κάστρον του Αχελώου». Σύμφωνα με 

πολλές ενδείξεις, η ταύτιση της επισκοπής Αχελώου με την εκκλησία 

του Αγίου Ιωάννου του Ρηγανά στον λόΦο Επισκοπή πλάι στον Αχε

λώο1Ο9 και ανάμεσα στα χωριά Κατοχή και Μάστρου θεωρήθηκε πι
θανή. Το χωρίο της επιστολής του Αποκαύκου μάς επιβεβαιώνει ότι 
ο ναός 11ταν αφιερωμένος στον «Βαπτιστή του Χριστού» και μια επι
γραΦή που συνδέεται με το όνομα του «δεσπότη Θεοδώρου και του 
αδελφού του Κωνσταντίνου»110 ισχυροποιεί την άποψη ότι η έδρα της 
επισκοπής Αχελώου είναι πράγματι στο λόΦο ΕπισΚΟΠlί, εκεί που κα

τά τη μεταβυζαντινή εποχή τοποθετείται το «χωρίον Αχελώος»111. Τι 
άλλο χρειάζεται για την απόλυτη ταύτιση; 

Μολαταύτα, ο Αθαν. Δ. Παλιούρας επιχείρησε να μεταθέσει την έδρα 
της επισκοπής στην τοποθεσία που βρισκόταν η παλαιοχριστιανική 

βασιλική των Οχθίων στη δυτική όχθη του Αχελώου112, για να τη Φέ
ρει κοντά στο Αγρίνιο! Με την ίδια λογικι1 και η βασιλική της Μ. Χώ
ρας113 θα μπορούσε να θεωρηθεί η έδρα της επισκοπής. Βοηθούν ό
μως τέτοιου είδους επιχειρήματα μπροστά στη βοώσα πραγματικότη

τα; 

Θα μπορούσα να συνεχίσω και να αναΦέρω πολλά και ποικίλα τέ

τοια παραδείγματα που μόνο με τη συστηματική οργάνωση και επι
στημονική σπουδή των κειμένων είναι δυνατό να αποκατασταθούν 

107. Βλ Sophr. Petrides, ό.π., σ. 72, 1Ι, στίχ. 8. 
108. Βλ Σ.Κ Κίσσας, «Σχόλια σ· ένα σlγίλλιο του Ιωάννου Αποκαύκου, μητροπολίτη 
Ναυπάκτου», Αφιέρωμα στη Μνήμη Στυλιανοί, Πελεκανίδη, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 
175-188. 
109. Βλ Π.Λ. Βοκοτόπουλος, ό.π., σ. 11-20. 
110. Βλ Β.Κ Κατσαρός, «Λόγια σΤΟlχεία στην επ"γραφ"κή του 'Δεσποτάτου'. ΛόγΙΟl 
lCal δlανοούμενΟl κατά τον 130 αι. στην Ήπειρο με βάση τις έμμετρες εΠlγραφές του 
χώρου», Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου για το Δεσποτάτο Ηπείρου, Αρτα 27-31 Μαιου 
1990, Άρτα 1992, σ. 351-353. 
111. Βλ Χ.Δ. Χαραλαμπόπουλος, Συνοπτικό διάγραμμα για τη συγγραφή της εκκλη
σιαστικής ιστορίας της Ναυπάκτου (300;-2000), Αθήνα 2000, σ. 24, σημ. 56, όπου και η 
σχετική βlβλιογραφία. 
112. Βλ Αθαν. Δ. Παλιούρας, «Axελ(~oς: αναζητώντας fLla χαμένη πόλη και fLla εΠl
σκΟΠ11», Πρακτικά Β· Διεθνούς Ιστορικού και Αρχαιολογικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρ
νανίας, ό.π, τόμο Β·, Αγρίνιο 2004, σ. 503-507. Στο δημοσίευμα αυτό αγνοείται η σχετι
κή με το πρόβλημα βlβλιογραΦία, η οποία παρατίθεται στην επόμενη σημείωση. 
113. Βλ Β.Κ Κατσαρός, «Παρατηρήσεις σε παλαιοχριστιανlκές βασιλlκές με Φάσεις 
βυζαντινής περ"όδου στη Δυτική Στερεά Ελλάδω>, Κληρονομία 13 (1981) 450-453. 
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οι σχέσεις των αλληλοδιασταυρουμένων πληροφοριών, με τη συγκέ
ντρωση επί των πηγών όλων των επιστημονικών δεδομένων, σχο
λίων και απόψεων, ένα ζήτη μα που με απασχολεί εδώ και πολλά χρό

νια. 

Ως προς την κατάταξη του υλικού, η σύγχρονη τεχνολογία προσΦέ
ρει αρκετές λύσεις, που διευκολύνουν τη χρησιμότητα ενός τέτοιου 
εγχειρήματος με τους εύκολα κατασκευασμένους πίνακες και τα ευ
ρετήρια. Ένα παράδειγμα είναι διδακτικό: η αναφορά του Κάστρου 
Ευλοχού - Βλοχού Δ14 γίνεται σε διάφορες πηγές. Η συγκέντρωση, η 
παράθεση, ο ακριβι1ς επιστημονικός σχολιασμός με τη σχετική τεκ

μηρίωση παρέχει την πλήρη εικόνα των δεδομένων που διαθέτουμε 

για το Κάστρο και την περιοχή. Ανάλογη εργασία πραγματοποίησε 

η Ευαγγελία Ελευθερίου στην πρόσφατη διδακτορική διατριβή της, 
ακολουθώντας τις διαδρομές του Πορθητ11 Μωάμεθ στην Πελοπόν

νησο στην πρώτη και τη δεύτερη εκστρατεία του στον Μοριά115 . Η 
διείσδυση σε άβατα και ξεχασμένα χωριά μέσα από απάτη τους πια 

δρόμους και μονοπάτια προσέφερε ένα πλουσιότατο υλικό. Η πλαι

σίωση των πηγών με πηγών με παραστατικούς χάρτες και φωτογρα
φικό υλικό δίνει την εικόνα μιας σύγχρονης προσέγγισης ενός χώρου 

με οριζόντιες και κάθετες τομές στην πολιτισμική ανθρωπογεωγρα
Φία του, με βάση τα κείμενα, τα μνημεία και τα ποικίλα γεγονότα 
που συνέβησαν στον χώρο και στα κατάλοιπα του χωροχρόνου τους. 
Η Δυτική Στερεά προσΦέρεται για κάποιο τέτοιο επιστημονικό συ
στηματικό εγχείρημα. 

Η μελέτη της Δυτικής Στερεάς (αρχαιολογική, ιστορική ή ιστορικογε

ωγραφική) στηρίχτηκε ασΦαλώς στις πληροφορίες που προέρχονται 
από τη βασική διάκριση των πηγών (γεγονότα, μνημεία, κείμενα) α
πομονώνοντας τα δεδομένα από τη σύνολη παρουσία των πηγών. Λί

γες ήταν οι προσπάθειες που αποσκοπούσαν στη συγκέντρωση όλων 

των πηγών που φωτίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό της περιο
χής. Ανάμεσά τους και σε αναφορά προς τον ελληνικό Μεσαίωνα το 
έργο του Ρ. Soustal υπήρξε πρωτοποριακό για ολόκληρη την περιοχή 
της Ηπείρου (Vetus και Nova) και κάλυψε τους αιώνες που συνταυτί
ζονται με τη χιλιόχρονη παρουσία του Βυζαντίου στον ιστορικό χώρο 
της παγκόσμιας ιστορίας. Ωστόσο ο περιορισμένος χώρος της Αιτω

λίας και της Ακαρνανίας, με την αλματώδη ανάπτυξη της έρευνας 

114. Φώτιος Α. παπασαλούρος, ό.π. (σημ. 15 εδ';,). 
115. Βλ. Ευαγγελία Ελευθερίου, Η κατάκτηση της Πελοποννήσου από τον Μωάμεθ Β .. 
Οι Οθωμανικές εκστρατείες του 1458 και 1460 στην Ανατολική Πελοπόννησο, διδ. δια
τριβή, τόμο Α', ΒΙ, Β2 και Γ', Σπάρτη 2011. 
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Η tcr-cop(a, τα μ νημεCα και τα κε(μενα για τη μ.εσαιωνική ΑιτωλΙα και ΑκαρνανΙα 

στην ιστορία και την αρχαιολογία κατά τις τελευταίες δεκαετίες, συν

δέεται και με Φιλολογικά (δηλαδή γραπτά και παραδόσεις) κείμενα 
που αποτελούν μια συστηματικότερη προσέγγιση. Σκοπός αυτής της 
ανακοίνωσης είναι να ανιχνευθούν αυτά τα κείμενα και να εξετα

στούν τα προβλήματα που συνδέονται με την προέλευση και τη γνώ

ση των συγγραΦέων για τους τόπους, τους πρωταγωνιστές ή τα γεγο

νότα που μας παραδίδουν. Η ανάγνωση αυτή επιτρέπει να αναπλα

στεί η εικόνα που είχαν σχηματίσει οι Βυζαντινοί (ή οι άνθρωποι του 
Μεσαίωνα) για την περιοχή και τους ανθρώπους που έζησαν και δη

μιούργησαν σε αυτόν τον τόπο. Η συνολικι1 θεώρηση των δεδομένων 
της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και των Φιλολογικών πηγών είναι 

δυνατό να αποτυπωθεί σε ένα Σύγχρονο Λεξικό Ιστορικής και Μνη

μειακής ΧωρογραΦίας κατά το πρότυπο παρομοίων προγραμμάτων 

γειτονικών μας χωρcόν, Λεξικό που θα περιλάβει τόσο τον χώρο της 
Αιτωλίας και της Ακαρνανίας, όσο και τον ευρύτερο χώρο της Με

σαιωνικής Ηπείρου. 
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Η ~στop~α, τα μ.νημεία και τα κε(μενα YLΓf. τη μεσωων~κή A~τωλ(α χω Ακαρνανία 

MAKEAOHCKA AKA)J;EMMJA ΗΑ ΗΑΥΚΜΤΕ 11 YMETHOCTMTE 

MY3EJ ΙΙΑ MAKELlOΙIΠ.1A - APXEOJIOmKH OJI.11.EJI 

APXEOJIomKA ΚΑΡΤΑ 

ΗΑ PEΠYBJIJilΚA ΜΑΚΕ,Ι(ΟΗΗΙΑ 

ΤΟΜ Π 

CKonjel996 

Εικ.2 
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BcιO"O,ης KcιτO"cιρός 

Ee..,H Mocτ, Ji,~Ce.'I(ja Οi.l. ;κe;ne3ΗΟΤΟ .3pe~'<Ie. Ha 3 km 
nCΤOqEO ο;ι ce.!10TO, na ACCBllOT 6per H<l CTapa PeKa. 

ΒΟ nΟι1Ηο::κjeτο Β3 pV.1],OT Mapr::oB :νr.::ιΗacτπΡ, ΒΟ mUHi
T~ Hft Τ. Ta!1.'cos, Π. .Be.nKoB, Μ. Μκη:ιeΒ Jd Ρ. Den:oE 
ce. H30taa7 ΦΡan.teΗΤΗ ΟΑ Ke~...nI"l.ΚH c3J.\oaH CO rρy-
63 φaκrJρa, pa<J.Ho pa6oτeml. ilOrO.le:M3 X:OHl{eHτp:i
w.ja Η3 apXe0J10ΙUΚH MaTepHjaJI ill.I3 ΒΟ Henocpc,il.HaTa 
&,Η3ΗΗ3 Ή3 cpeAHOBeKOBlfHOΤ Mocr, n Toa ΟΑ jiBeTe 

crpaHH Η3 naTOT 33 ceπoτo I1eTIJono. ΠΟΒΡΙllllHCΚΗ 
Raop;H ce qyn:oaT ΒΟ MY3ejoτ 130 ΓeΒϊeJIΗja. (;Κ.Β" 
Μ.Π.) 

EO.'IHJt~a, Hacen6a ΟΑ j\OJ[HoaHTHqKOTO BpeMe. Πα 
nOBpllI1Ui3Ta Ha cenCKaTa YTpιrna llΠO ce naofa Ha 
ΟΚΟ!ΙΥ 3 km cenepBO ΟΡ; ce:JIoτo ce ~κaBnaT ΦΡar
MeHTH ΟΑ Kepa~mqKH Call0BH, ΤCryΠtf, lThI6peKCH U 

ΜΗΟΓ)' KpιueH K3MeH. (::-Κ.Β., Μ.Η.) 

ΒΗωοβ:) HHBa, rpa,r:J;>IIIrre on JJ,OI.LH03HTHqKOTO ιφeΜe. 
Ha 700 m jYIOO3<103.;tI;EO ΟΑ cenoTo, Ha BItCOK I{OMιJΉaH

TeH pH,!t CO 3apa"n;eTo rL"'laTo, 'ΙΗΗ I\HMeH::niH wHieL:Y

Β2ιατ 120 χ 100 rn, ce Γ1ιe.ιμ τpac3.T.:l Ha TeMeJIH ΟΑ Ma
CHECS ο~6ρaΗ6eΗ 6eJtcM. Πο nοnΡlill1Η3τa Η1Ιθ. rpa
MJlP;H QA fTIa,a,c&:eH και.ICΗ, a ΦΡarΜCΗΤΗτe 0,[( Kepa
ΜΗΚθ. ce cl1opa.a;H"IHH. (:Κ.Β., Μ.Κ) 

Γπan3Τ2, Hacen6a ΟΑ ΑoμΗΟ3ίΠΗ<ΙΚΟΤΟ IipeMc. Ha 50Ω 
rn ΟΑ CC1ίOTO, Η8 JienHOT 6per Βά neτpyurxa PeKa, 80 
HΉ1IaT3 Ha HnHja CTOjrLHOBCΚH, Ηθ. φ.'1ΥfΗljanΗa TepaC<ι 
mTD 3aφaιξa 110ιφillΙΙΗa ο,π. 250 χ 150 m ce rneAaa'r 

ΓpaMaμ;I:I 0):( peqeH Ka.MCH, KJiKO Η rpaρ:c;κeΗ MJlTepl-l
jaJl. Πο llOBpmHflJiT3. ce cpeK3BlI.3T ΦΡan.leιrrι.ι: 011; Ke

paMπqKU C2AORH n lUlTOCH. ΗaοΏ;l11'c ce "!ΥΒθ.θ.Τ ΒΟ 

MY3cjOT ΒΟ ΓeΒrCJΗ1j3. 
MikuJCi6 1.. TIR, 101. ()Κ.Κ, Μ.Υ!.) 

~1ecKuB 11.0."1, H.3Ce1JOO 0):( nOf.ζHOaHTH'J:KOΤO :ιφcι.ιc. Ηα 
4 km 3aπa;:Ι:ΗΟ Ο;:Ι: CCJIOTO, Ha .'IeIHIOT 6pcr Η;} HCCKOB 

)].011,.a a.a 1 km ο;:ι: VTOKaTa I-la·CTapa PeK.a, ΒΟ ωωιπι.': 
Ha Κ. ΓΥΡοη, Γ. MΗUCB Η C. MHl.len ce rιιeιΊa3.Τ TeMe.!lH 
ΟΑ nOBcJte o6jeκτn, τptιMa~H ΟΑ pC'leR KaMcH, KaKO Η 

cpparMCHTH ΟΑ KCp3MH'JKH Ca}1,OEH Η DHTOCH. (:>Κ.Β., 
Μ.Η.) 

IJp~ceK - MapKOB MαH3CΤΙΨ, H<lCeJlGa 0):( ;:ιοψιοaΗ
Tll'!KOTO npCMe - ΡeΦΥrΠΥΜ. Ha 2 k1n jyro3anJij:J;Ho 0;1; 

Ce11QTO, 80 HHEaTa Η3. Τ. Ta8<JeB i-:ιΜΒ. rpa~ta,i.tH Οίτ' 
rpap,eAζCH KaMeH, a HaMecra ce r.πe~:φ3Τ >:Ι Te!>ie.;·Bf ΟΑ 
06jeKT1'J. !Ίο ΏOBpωmιξI:Γ'! ce cp~Kl1Ba81' ΦΡaΤΜCΗ1Ή ΟΑ 
Kepa.>ι.tH'iΚH ca,σ,ΟΒΗ }f, nιrrocu. 

Mikulcic Ι, TIR, 101. ()Κ.Β., Μ.Υ.Ι.) 

CB. Α T.11!lac~ja, CPCAHOE~!(OgH3 lψΚSIl Η HeKpOIlO.'1a. 
Βα ce!lOTO nocτojaT οι.-τaτοψ1: ΟΑ caxpa.neH o6jcfl."T 
rpa~eH ΟΑ ΚΊL-..reΗ Η sapOB Maπτep. Βο Henocpe,!I,HaTa 
6.'IH3HHa CC οηφncmt Η KaMCHH D..oq"" OD; rp06HH KCH
CΤPY1α(Πl1. (Χ.Β., M.11,) 

Cβ- MJipKO - rp2,!".(.9I1ITe, cpe;:;HOBeKOBHO rpR!1lliIlT!:J. 

Ce aaota Ra 4 km CCBCPOHCΤO<rHO ΟΑ ceποτο, BHCOKO 

Ha;:J: JJ:eCH.HOT 6pcr Η2. CTapa PeKa. Ha lIHCO<filliΚaTa CO 

Ma-l0 ;Ι'φ:1.ΜΗeτσ π;nιτο, ιrpΜCΤ;ΙΠΗΟ COΙMO Ο.tl; 3ana.!l.
HaTa cτpa!itι, ce r."1e~<ι.:aτ rpaMtιIΊJJ 0.11 KpweH K3.MeH. 
Οrφe!Ιclil-l ~eMeHTH" ΥΚ:UΚΥΠi:ιaτ Ha φΟΡΤΉΨl1κaU,πja. 
(2Κ.Β., Μ.J'Ι) 

18.nP.J:EJUH 

EltCΤepH3, Hace:I6a on eΗeΟJ1Ητclωτο Ή PHMCKOΤO Bpe
.111ft Η cpeIξHOBeKOBHa npΚBa co HCKpOn01J3. Ηη :500 Jn 

C~Bepo3ana)1;HO O.r\ cenOTO. ΒΟ f' .. J"1<lπra.JΚHTe Η3 "B:ιmo
jyr" ΟΑ resre.πaja, Ha ηΟΒΡΙΠΗΗ.!!. ΟΡ, OKOJIY 2 xe.Krapa 
ce OTΚplleH11 n.enOBH 0,1.\ ona .. 'HUl jaMH co npettHμA: ΟΑ 
1;-2 m Η .ιι.ηa6Ο"lΗΗa 0;1. O,80-J ,20 m, ΒΟ ΚΟΚ ce Ηaj.α..eHll 
ΦΡarΜeΗίΉ ΟΑ KepaWf11KH C-:1nOU11 co rpy6a φaκτΥΡa Ι! 
pa'lHO pn6oτeHll, Kaκo .Η K,LMe.HH θ KpeMellli opyA.Hja. 
Ηη llOrO.ίIeM AeJ1 Η3 nOKa..iJrTeτoτ ce cpexaBaaT ΦΡar
MeHTH 01.1. Kep3MH'IΚll ca.ιψβιι, ΠllTOCH, Ter}'JJH Η ΗΜ-
6PCKCI1, aΡχmeι-α"ΟΗcκa IL'laCTHK3, ,ι Ηaj.ί:\eΗ e 1:1 Aen ΟΑ 
Hα;..,τrpo6H.!!. crena. I1.cτo TaKa, ΚΟΜCTaηφamι ce Η τpa
rn ΟΑ 06je~.:TH rpaΡΡΗΗ ΟΑ KpweH KaM:eH Η Tery1l11, ιιο
up3aHll CO ΒΙ>Ρ(}Έ! MaJlTep, M03all"'lHH noJJ:oBH, Kepa.>.tH'I

.f.."Ή τΥ6γπΥcπ 11 cycneH3ypH. Βο ΑΟ_'!ΗΗΟΤ Ρ,:Μ ΗΗ Ω;,.lIΙ
TaJΚaora e οηφΗeΗ3 !{ noroneM,J eAHOKOJJa6H3. ΠΡΚΒ:Ι 
CO τpru:-H 0):( φρccκωΚΗΒοrnlc. MaCfWHHTe SHiJ;OBll Η<Ι. 

o6jeKToT ce rpap:eHl1 ΟΑ KplllCH K<I.:.teH Η uapOB Mt.lll

Tep. Haop,:HTC ce ηΥΒΗΗΤ ΒΟ MY3ejoT 110 r~Brell .. *\, 
MίkιιΙ'::ί6 Ι., ΤΙΚ 103. ()κ.Β., Μ.Η.) 

BeτKa HPKBU, c:n::p;:UlcH 06jeKT ΟΑ PHMCKOTO UpeMC. 
'Hn ceι;epaΜC'tΟ'1Ηaτa πeΡπφeΡΗja Βα CCJlOTO, ΒΟ He
llocpe!iHtlTtl ΟΠW}ΗΗ3. Η3. ΠΡ)-Τ.3Τθ. CκοIlje-ΓeΒΓeJluja ce 

cpcKanaaT rpaMa1\H ΟΑ ΓΡ.<Ι}1;e;κcπ K3.MCH Η ΦΡarMCΗΤΗ 
011. .ΜCΡΜιφΗ3. aρχπτeΚΤΟΗcκa IU13.CΤUX3. CO pD.3nn"1Ha 

BeTn U:pκ.s;l. c. Πρ::ιι:julf. - Mo:.p . ..wpllo :rop::ιO οι!; pιt",=oτo $pC:MC 

103 

Π,ν. 3 - Δείγμα Αρχαιολογικού-τοπογραφικού Λεξικού 
της Ακαδημίας επιστημών της FYROM ( σελ. 103 του Β'τόμου) 
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Η ισ~oρίa, τα μνημεία χαι τα κεtμενα για τη μεσαιωνική Αιτωλία χω Ακαρνανία 

ΤΥΜUl1τe, RίiCi;::t6a O!J, 1:!~~1,111TCKOTO ιψeΜe.. 0)1, !l:BeTe 

CipUHH H:"i naTCT Γρ:μι.cκσ-ΠΡlin<!U, Η3 20·τποτ Ιm, Ha 
πpocτop ΟΑ 100 χ 100 m ce Baof'anT ΦΡUΓ).ΙCfΠ.n ΟΑ 
Kep:nιIJt'lX}~ C:\)J.OS7.. :::0 φlη;,) 11 r-py6n φaxιΥΡa, KaKQ ~I 
opy~Iija ΟΆ K~ .. .\ieg η !{pe~eH, (%.Ε.) 

.3f:ι. PECABA 

ΓΟ;Ίε1'+ιΗ Π:Ο3j:ι, HeKpouona ΟΑ ίΊ.ομΗΟ3.ΙΠΗ'IΚΟ'1Ό EpeMe. 
Ha 500 m jy%}!o ΟΑ ce..rιOTO Η HJl 400 m ceD~PfIo ΟΑ 
nOKUJlme'J'OT rPUlI.~)T ce KOHcr3.τnpaHH rpo60'HI ,,1!::Ι 
j1;Be Bop;n'· rp3.AeHH ΟΑ TeryJIll Η rp060Bl1 ΟΑ Ka}ojc:HH 

IL'lO'H:I - 1U1CΤH, 

MHK)'2IqllK 11., 19756, 19; ·1v1ikuJ;;;ic.,ΤIR, 109, (:>.Κ.Β.) 

I'paJ10T - TnK.BCm ΓΡΒ.!1:, YTBpp;e1:!U HaCeJ10a Η HCKpO' 

IIOΠίi ΟΑ pnHOaHI11'lKOTO BpeMe, pHMCKQTO BpeMe Η 

156 

t:perμiHOT seK. Ce Haota 3ana~oJ Ο.!!; ceJ1OΤO, ΗΕ. BIlCn

'ΠIiiK<l Koja ΗCΚΟΠ\lli ce R3J1,ΗΠ\i1a BHCO"'O H:1JJ; κορΗ1Ό

ΤΟ na ι.ιΡΗa. PeKa, :1. Ae.H.CC npe.TCT<\Dyn;). OCTpon ΒΟ ΒΟ
;;,~::ye ΗΩ. {l ... -yMYJ1;1QHOF.OTO THKBClliKO Ε.'Ηφο. BHJζ.ι'Hί:H! 

ce CCTaT0l1.H O~ :ι.t:tc:·nilΗΙ 6e.a:e: .... HJ co nOBCKe φa.::nι Η<1 
rpan.6a, a ΒΟ BHllτpeιrfROCTa ,.e~H~JTH ο.ει, aΡΧ?ΙΊ'e.ΚΤΟΗ

CΚ1i" 06jC},,'TH. Ha nOBpmaHllTa HMa Μπο;;κει:n;ιο ΦΡar

MeHTl! ΟΑ κεραΜπ"Ικ.Η canOBH, npeJJ;~terll ορ; MeTR.JT, 
MOH~ηl Η ~φYΓ ~PXe0J101llΚll MJlTepnja..'1, lllT.O yua1)'Ba

aT Ha HHTeR3Y.IIHO π ,!lοrιrό -:ΚlUleeΕ:.e. Ha j)'r03anap;mr
στ ;ιεπ 1Ia TeρeHOT ce ΟτJφlιeΗΗ noneKe rpc60!HI ΟΑ 
KaMCH1l IL"'10'HJ - τππ nπcτ<\. HaO,D;nτe ce 'lynaaT ΒΟ 

M}'3cjoτ Η I'anepJrja Β() Κana.ι!,3.Ρ~ Η ΒΟ My:>cjoτ Η3 
MaKeAomιja 1\Ο Cf::onjc. 
Keramίdcit:v Α., 1960, ΙΟ6-ΙΙΟ; KeΠllnidcicν Α., 1961ν, 
121-124; KcraInidCiev Α, MikuJcic Ι, 1967, 185~186: 
Mπκy .. 'l'IHK 11., 19716, 269~285. (Έ.Β.) 

Πιν 4 - Δείγμα Αρχαιολογικού-τοπογραφικού Λεξικού 
της Ακαδημίας επιστημών της FYROM (σελ. 156 του Β'τόμου) 
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208 IIIIMnTl!CI!"\! ι!!!ιορκ 

1(lικο ρεκΌχ. nPllMIlMJbelllI cTpaxouιnoιuhy 6YAyhe H8f;panc C)I, 
P3j(O UPII6t1uc CιJJlY MOMi1Ka. jcJI.lIc KOjH cy cεκJι.ΙI )ιpntlIY rpalJy 
38 OCIIOUytib • .ιφΥΓε jaKc 1I neWTc'.y τεCΙΙΡCΚΗΜ 110C.,1Q8HM8 
(πελεχητάιο), l1Ct<e oner fIIIQ tςOB8.'Iε Jι.ο6ρο CΜΗωJbClΙfιΧ }!{CIIC3UIiX 
ΟΡΥηη (?"ιδήρων εδμτιχ&'νιι)'», jr.pyre κβο 1130pY>K3IIC. ποϊlΗlκε 
(δ .. ).ιο:ο:,) I-ΙllIι ΚβΟ rpaAHTeJbC c.τpCn8. 11 6eulc CnJlIIIl IΌΜΚlI8 
PSJ\IIHKa (ο;Γιιν δltoιψyoUΝτω',) ιιιι rloMeItYToj cπp:HIII~, 

(Mlr. I1 4, 1o\Igaιd 18.0 Μ 102) 

ΗΒΓραΙΙ,lbα je ΥΟραηο Πο'ιεΑΟ QjIλHIIfamu, «QA jl!JiIιor ιιaιιπ' "Μαί
cl!10fJY ce UpIIIίfl3a CJIIIIJ/lU' .1fy~eItIII! /l.uMuffipIlie /1 YJtapu8uιq Γα Πα 
J/Ilqjι αιαλtaρο.1l ίΙ36ε,1ΥΜυ Γα ΙΙ pacuu.lfcmII. Οιι, ιιαΙΙΜε,' lιαίe;ιαιιιιyαι 
Πο'ιε u36eranaUlII c80je ;ι,Υιιε". Υκ()}ιοκο cy 1'0 οιια ιιυιuα U03UliOJlU, 
()ιι ίε cne nuwe 0/1 ΙΙ)/ΙΧ 6ε.~α(l. "CItpt?JfYJJfllU mαxo 'Ι: nQ.,lI(JUJIl" Uol5c:»o:e 
Υ ΙΙΙΥΜΥί ΓΑ'} je xuneo αμι(ιιeι/o 011 JlιYΆΙΙ U 6c!J κιιωΥ;ιι,α (&χΙτων), 
"ψιο I{UΙJJι,α _'lnΌΡ". ]{ ΟΑ cy ίloCM σιοιιεΗΙΙ "UoCPCJlQlIa!bCM !tfy'lenIlI,o 
CUClINM U31'yI50JlU :νceJlιγ ,30 JlaJb//1Il.!t OlίCeIIOΙ/1c..~c", ,Wel! ο/υ/α ce πoίαnιι 
;'ojcmop, ι/ Wo Υ Cω:yJι.Υ. flouimo je UcUPU'l.110 ,;ΙΥΙΙΟ" (npO/«(/3QO. JIY 
ce lleUo ()ιιεΒε/ι Ito/tJ(J}IIm ιαl nampcIιo.« K(l/bY, OItla.lfflp/JO Ι'Π U omepao 
Υ IIJ)I.'lY). "όίJ YJtocW{)ieJI IIeO/{(JJbOΙΙOr KplIIffieItJα", 
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rYCAPF.H)I! ('.TPI1MOHAUA Η PHHX~1J-JAUA πσ ΙΙ,\Ρ)lΑΗΕJιI1ΜΑ 
Η πrOnOHΤHJlI1, nOXOll. Ι~APΙ:B!: 80JC!O! ΠΡΟΤI1f1 ΙΙ,I1Χ 

.9αΒρ,αΙΙ/ΒlΙ1α αΡΙΙ'ΙΥ ο CAQstIICIfOJf ΜuίcmιψJ.' ΗιιωΙί" nfJoAYJιCyje; 

~A eno KaKO je, nΟΠΟΒΟ ylίtl.38Ila nOMQ!1 (Ή!ιΜό1) 3aXi:HIJbyjynR 
nocpeJtOUfllbllM8 οιωΓ8 1I0j" nOJIlI IHIW rp:IJ1" ,Jep ο,ιι cnllx 
Cnonclla je,ιιΗIΙΟ ΟΙΗΙ ca CrPHMOIIa ~~ Ι{ ΡΙIΙΙΧIΙΙIό1: -' ocrJ!JIIf cy 

.r.,. &.ς tfno", >I"''1"", ... rQς nj! φQβdΡ';; roj; f,~λι-.οvrος yΙνισ>l.:ι" ,.ρσΜψa,,; .• 
ΤC\(CJ QlIlte H~I·IIMa ntl\llYM~II. ΜllcJlIΙι.ιο;ιιι 611 δι'ιιι.e ,6\1110; .iliς εlδσν, iIIε'II"ΙYTε~ 
rqι 'φoβ~pιϊι ••• ·, TJ, • q!IM cl\rJ!s:.ttlιuc (sc. (Iιlluy), ItpllwaM.'t>tI(~ ••• • 

'~\ι ~δπτα .... 'I~ l\jv ~1,)λη" (YMCCto ~,~).r,raν, 'tuAlo~'f) "ρά~ τι;. βΜρ«. 
ιι οΙ (d.ro) rM :Σφυμiίwoς, CtPHMOHUI!. rj< (Τ1ΙΙΙΟIlIlIlI1II I11)ΡeηJ1Ι Irριιμώ,,:

Ctpywe, f1<'>!1I10 ce C" "110 ιι PlIllJ.HltUlI, δΔΟC naIIIatepllJou, )~KlbY'IYJeMo ita 'j ~peMe 
IIac18IIKII 1>1lι. 11 o611TnIIIIJy Υ QδllΑCΤΗ AOfbt Crpy ... !.', ΙΙΙ CelJeluKoM ιJoιι.y. I1CΤ04!10 
0/1 J~~p. TSItI>llo. "HQKO Je οllιι! Jl111c!1ITaj {) "ΟΙI1ΙΙΥ .χrΙΙCΤΟιι.ΥδΗSt nojr,~e' ιια:τιι 
ΦΡ~rι.ιe~n.aΡβll, 1/3 J\ιcr8 11Ι18Κ l)a3~riHpeMO ιιι ""(Υ (UH C. IIM'irr!I" Υ 13Ι1ΜΙΙΥ οκσ
ΙΙΙΙΙΙΥ (.0IlYI18, IIcro cy I;e .ΡΑsδe)!\llιlι· lιι pa3HC npMIC, οειιιιο:Ι.τοο IIajollllle Υ 
n.lAII'HIIC~e npcl!.('lIe ctll. 0)[ Cr.Ρeω~ιJr πο.ιι.ι, OIUlI(~C cy CC JlO!I!!"HjC IIUCΤC\lCUO 
lιpahallII Η! CTIpu )~MM1ΠIΤΙ:. I1PCTlIQC1DIIJJ;.aιto Aa tC IICfO O.ιtllrpnnιJ I1 6ΒΒ ΠΡ!II!ΗΗΟIol 
n06!!.ιtQIIOCIIOr nOXQJIa JYCflI'l1l1j!lIa jl, ΙΙ~M cy wt,ora' ι.ιιι~ειι()lIcι.:ι nJ\Clo/ellu, 
K~ΙΙO 'Jall ... ,aly Ηιικιιφοι' 11 ΤeΟΦJιJI, IiplIllYAIlO nΡece;ι,ellιι Υ ΜΙΜΟΙ3ΗΙ:ΚIΙ Oncll-
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οτβΙ(ιι (Αχ τιαν Ε'Ι&ιν) ΆεΙΙIJΜΗIJΙIΩ MιφOllllJIJι lf ο,ιι1l0mIl1l11 ΟΡΥ 
- nQWTQ 6Η .ΟrΙJl,ΙΙ,lΚιΥlΗ NHoro6pojllc "1I0MOpne I(oj" cy 
rIρakaJlll Υ qapcfnI: rpa.n, ca τοοαΡΟΜ I1JJD.I\.ona. "θΟ ιι tTill: 
IlIIKC πό OCTpuIIMa ΟΚΟ MopcKor τeCΗsφι t1 11 οιtO.ιιIIΗΗ ΜΙ.: 
ΠΙ!ρΗοιI 48 ι! ΠΡοκοlιcg{j, ιι rιoωτo 611 30po6Jbounnu 3aj~Jl.HO 

1(11(111, Ηιι ΤΥ fιΡerιiucraιιι,;Υ H~IIOΙΙιι. Π8ι': Π(φΦlφοreΙΙDΤΟUΙΙ I\CCf Υ DI! t!leIn~!I 
c. 3, 4 (c11. Pcr!usJ 8\)) A~,]I! Jycn!llIIj8D JI QCIIOMO J(IIHCYPY Ιν ~o!; δρt'" 
Σφιιμό!νcς Iιnt ταΙς .διι{βMpα~ r<i>v κι.cιαοuρliί.,. I1 Υ II>0j !lDCet!110 :t~(ιftσς. Bpel.!clf 
10 je MorIIo 61ΗΙΙ jeA11llo 688, a reorΡRΦCΚIf JellJlIlO ~e.U~PIIO 0/1 CepcIuKor 110.'\.$, ( 
Υ IIJlMI!HICKOU npel\c.,y uJMe~y naII • .MeιιelllI!l1 Η 11yncJI~, KaKa ι.ι~CJlι( Let//c 
i)hHJppes 12&. HIITIIH,e Je caMO ~o cy (ίΙ!Μ1 Σ"Μαι. f1peTIIl)CTaa"" .'1λιιmaΡ'h·οr, 1'. 
Eyr., Ι lιjO-o1, 1111 ι:ε ΤΥ ρ,/ιIΙ ο .μλΚCJI\IfICΙΙΗ", Kyaepo"lI~j 6yrIIρH"I~' orιl~lIa 
IJPocror pa3~f)t~ ωτο Je Jy(;tIIlIlIJaII 11· KIIIICYPY OCl101l00 Ύllρl~o 3eTO JlΔ 011 ΙΙΜΕ 
CrpYHI'\ 3sU/TIITIIO ΟΑ (\yr~JICKHX, YflM~ ~ t~Utp~. npcw, 101l~, UC1'jlJ~ 'Κιιο JcirI 
Morybe A~ Je' ~B nOCBHY one lι:ιιlιςΥΙ'Ι': I!pC)'3eo Cιωiιenc, 'ΚB~O je fQ Ilpcrnon3E 
ueh Τσ!εΙ,' Oe TlIe!saJonJc~ x(:v, 11 K~ΙΙO Υ nolluje np6le wllcn" J,emNIt, ΡΙιllJρι 
125. ΠΡΙΙΡΟΑI\α je lφeΤflοn~DJIΤ1Ι I!a Ι:Υ )' KJlΙIt~)·py (ΤΥIΙΙΙJιII 1I (:ΤP/lIdUIlIl!!, διιρ .ι\I':Ι 
MΙ!~HΙ:Ι. C1yn~lh'e Υ DI13allf!ICK)' nujcKY' 3/1 G.ιιolleHe Je "IIQqHIIO IIOKpUJTIIOa!~t, ΙΙΙΙΙ: 
nCHO QAι!aΡΟ~llιιaft.ο. 1i ryl'iIMft.e !lOIlI1TII'IKe c:l.MOCTMnOCTH. Allfl Μ η, ΙΙΙΙΙΙΚ "' 
}!Ι!ΜΟ τaKO 6ρ'0 ~oIιn'yJe Τeοφalll)ιιs u~cr ο noxol\y KoucraIITl!lIe ν 11/I0JII8 i.!ΛI 
JH>lK~IIX t:JlfIUCllll 753. Ί/ ηll 6ΡΡ()Η cy ιιι:poη~rιH! yqtctRO.ΠllJI!1 " CJlonelll1 ca Cη'ΥΙ 
)18 611 T~KI) MnrM δΗΤΗ 1I.<I~Λ3YIι: aetf Υ Dtcapr}/tIae νΙΙθ s. GregorH, ed. Πνorη 
10, ρ. Μ {ΙΙ. ,,(lIIC 6[1, 1), KOJ1I HIIBO./tH ΗΒ "MIIbY'III!t .ιι! ΠO"ΙΙ1~oΊ,ι. ΙΧ Κ. CrpJIMOl1I 
Ισαl YUtK \"otnol\ape Ct~euI~Jι"l 110nιe",. , " 

ΟΑ liIIJiI!JI:Ijilfflil (Οι! txcfdlO'9 ιιΙ 20, ed. ΒιΙΙΗΙ 400, ,514 - 11. aoIIe (\ρ. 2 Η 
Jιοο.ιl~Jω.ιο JIΛ 1111 C3"'1I1;I πο'lςn'Υ Χ 11. Cτplι!tlOKΙΙK (:&rΡuμσ"rrοl) Y1l("118Jy 1!~ueCH 
IIOnIITllqKY C8,,1tIcraJlIIOtr l!aIιo cy, "110 11 o~,.a1ia N.3.KeMHCK. Jlllewella, peh 6111 
l[1I1CtIIj8IIH3UPRIII!. 113 11'1"11 !1~IIΙΙ311 mι je n(tuλ~ w;; ΣfΡulιω"Ο<;' 6C. !ot(ΟΚ(1ΙΙΙ 

'(Ma/ISI,' S~cr. Cιln,l!. to!Jecllo Χ νll 311), ΚΙψl 879 IΙΡllCΥCJΩΥJe uaμlJηllllT.CΙΙΟJ.l K0I1111111' 
yerM.pH enllCίωπ CJιQθeΙΙδ C~ CtpYMI, .. Jcp ΙΙΝΟ Κιιι.ιεlιfljιιι J\ΙJRΒ ΑΙ! W4 118 Ι:ηιΥΜ 
}/(HPe D08CIIII 11 'lJIωτ~ ΙΙι! ΓΟΟΙψll ΙΙΙΙ Ι:Υ ΟΗ" 1ΗΜΟ H~MIIΙΙo ol1rreKYJl J!,Oce1iHM!. (llIn 
je Jιr.cRO Jl,8 t:y ΤΙΙ IICJII CIIonelllI Τ"ΜΟ ;ΙΙ:"fl~JΙ 11' 379, 1ΙΙΜ πρι: 11110 01111, ΚΡκυ PIlj\eCMI 
oκu 8t5-ΊO rOC!10J\3I,e 1'"'" 'fpBjeu. ΠΡeι.ιa Tolle, CrPHMl:tlll1H ey 1(0111\'1110 l1ιιιφιηTeJι. 
IIflI I1OllιJlIl!l!OM ΙΧ 11., 1101111(1 O(IHI8~lb~ enIIcKoolIje <οα };ψ~lια,νo;, 11 το ,o~ίι:"N' 
Ilpe. 870 KaJιδ ce npellnyr CΙIOMIlIke, IJjleτCfJQ1bA :ΙΙθl)!ΙΙtl}! lω~BO J;ΡΙICTlljl!lIl~Dιι..!!Jt ! 
opreIIIl3(1B31ba ΟΙIι! IIpKI!~III'; nJlIoIJlII1ICrparfIIIHe jeltIlJIHJje. " . '.., 

flpeM1I IInor.ι Κa.lιεΗI1Ιαω}' (Όι: uclιl!ο, J, c. - n. 1\.0111: 6[', 2 i1 3) "ΚΟ 9fu 
ltJ\j'l1I ΜΟ XI'\lCΤII]"HII3IfpIII1IIX Ci!OIIr!II C8 Ctpy!"1: [J1I~hl JI~II~1i: COIIY"I:J(oj reull, JlO~ 
Jlpyn{ IIIIthaJy "ριιrr.rΥ TI:Me CΤPIINOII, ΡαcηΡal1baJΥhΗ ο OCJlllaAIbY CΤPYMI!'!Ke. Jelle 
LcfIIerfc, PhlHppes 121, .10111'l3H 110· sa~ΙΙOY~Ka ΆΙ JI: o6jla~onaJf~ ιlαιιΟΙΙΗΙIΟIol JX 11:, 
Iιupl!cJelIH ce I'lJH ΤΙΙΜ, 113BQPIHI~1 DeCtHM3 t.ιιljy I(I:ιjιI",a ce lIe JI~n~3e. 1111 MMeIιYH 
Mt:cr8 113 1{~ι.ιelωJaτa. ,,!ο III! nolltl" Η) 879 Kojy ClfO MsenII.' Cτor:ι Cι.t~rpIMO Α.ι 
ι:ι: iι~":,,yη8K ΦΙΙΟ1lUΥcιιοr tlayqIfjI,,1'I 11 UCIHlllnlbY Τ~N(' Crplll<fOIl nOll08HIIOW ΙΧ ΙΙ. ιι. 
II~ΙH 3~κ;ι.Υ'la" Ο ηaκραιnlΙΛιι.Υ (:ιιonellll. t:1!. Cη>Υwe Ofl1P"IHlltt Υ IICfO npent Mtf)y· 
cοι'ίιιο He caJ.Cι:I cn~>lty ~eh 11 !IΟΛΥI1IΨΥ, jep Ct rιpocr" IIallthe npeτllιJCHHKR Μ ',Υ 
111Ι3λΙΙΤ1Ι1ΙΙlll τeιη CrPIIJ.C\)H OCIItlODJlII Τι!Κ ΟIlΜ Iιllll cy ~nroCnaMpII.11J ;ΙΟΙhΟIi 1I(Ji!1Ι110ι.ι: 
Crpy.III!, τΙ. 1I1I~.~e' IIornynor 110Kpwrao~II,~ f1'lW01IIIMIX CIHIBeH8 nU.II0811110"l ΙΧ .n. 

~, της "TtνiΊ~ .δαλό:.ηψ; - J{apIlM!UII, XeJl~OOHΤ. 

.~ 11iφ.oν, r"Ail: ΙΗ1 MJIIOA31ICKOj 06111111 Xel1eCUollfll. 

.~ ·nρo~6γηιroς, rpnll,. ΗΛ IIC1'OIIMeU()M ΙΧ:ΤΡ8Υ Υ MpalloptιoM ",ΟρΥ, Jl.alI~ι:. 
oCTJ)~O M,nI",Mlla! . . 
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FONΤESORAECI 
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ΤHEOPHYLACTJ ACHRJl)EN!,IS, ΑRCΗΙΠΡΙSCΟΡJ 8υLOΛΝIΑΕ. SC!l.IPTA AD 
HI8TORJAM 8UΙOARIAE ΡΕΝΤΙΝΕΝΤΙΛ 
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