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Τ ε ύ χ ο ς

Η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
επιστημονικός και πνευματικός φορέας που έχει ως σκοπό τη διάσωση, τη μελέτη 
και την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού των Τζουμερκιωτών. Η Ι.Λ.Ε.Τ. ιδρύθη-
κε το 1998 από αποφοίτους του Γυμνασίου Αγνάντων Άρτας.
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Κωνσταντίνα Ζήδρου

Χάρης Κουδούνας

Το αποκωδικοποιημένο μυστικό της Πόρτας Παναγιάς

Η  Ήπειρος υπήρξε, διαχρονικά, στο με-
ταίχμιο ανάμεσα στην ιταλική και την 

ελληνική επιρροή. Αντίστοιχα, η περιοχή των 
Τζουμέρκων αποτέλεσε έναν κόμβο επικοινω-
νίας μεταξύ Ηπείρου και Θεσσαλίας. Και οι δύο 
προαναφερθείσες απόψεις τεκμηριώνονται, για 
μία ακόμη φορά, στο νέο βιβλίο του Χάρη Κου-
δούνα, «Το αποκωδικοποιημένο μυστικό της 
Πόρτας Παναγιάς».

Πρόκειται για μία ιστορική έρευνα 80 σε-
λίδων, των εκδόσεων Φυλάτος, η οποία πραγ-
ματεύεται το θέμα της μεταφοράς των Ιερών 
Λίθων της Αγίας Οικίας της Θεοτόκου από 
τη Ναζαρέτ, αρχικά στην Ι.Μ. Πόρτας Πανα-
γιάς στην Πύλη Τρικάλων. Στη συνέχεια, μέσω 
Τζουμέρκων, στο λιμάνι της Άρτας, καθώς τα 
μοναστήρια της Πόρτας Παναγιάς στην Πύλη και της Κόκκινης Εκκλησιάς στο 
Βουργαρέλι όριζαν τις δυο αφετηρίες της οδικής αρτηρίας που ένωνε τη Θεσ-
σαλία με ττην πρωτεύουσα του Δεσποτάτου της Ηπείρου Άρτα, για να καταλή-
ξουν στο Λορέτο της Ιταλίας.

Ο συγγραφέας, Χάρης Κουδούνας, ένας καταξιωμένος επιστήμονας, 
ερευνητής, λογοτέχνης, που ζει, εργάζεται και δραστηριοποιείται σε πο-
λυάριθμους τομείς στην Ιταλία, μελετώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία, 
αρχαιολογικά δεδομένα και αρχειακές πηγές, κυρίως της όμορης χώρας, 
και αφού επισκέφτηκε και τα δύο μνημεία, επιθυμεί να μας αποκαλύψει τον 
«κρυμμένο κωδικό», τον οποίο ανακάλυψε ο ίδιος. Ωστόσο, όπως διαφαί-
νεται και από τον τίτλο του βιβλίου, δεν περιορίζεται στην αποκάλυψή του, 
αλλά επιδιώκει και να τον αποκωδικοποιήσει, κατακτώντας, με αυτόν τον 
τρόπο, τα μυστικά του.

Πιο συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα και την εισαγωγή διαδέχεται η περιγρα-
φή των δύο εμπλεκόμενων ιερών τόπων, του Ι.Ν. της Αγίας Οικίας του Λορέτο 
και της Ι.Μ. Πόρτας Παναγιάς στην Πύλη Τρικάλων. Αφού τοποθετηθούν γε-
ωγραφικά, παρατίθεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή, πλαισιωμένη και από 
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μία άρτια, επιστημονική και ταυτόχρονα κατανοητή, αρκετά λεπτομερής, αρχι-
τεκτονική περιγραφή.

Το επόμενο μέρος του βιβλίου, το οποίο καλύπτει και τη μεγαλύτερη έκτασή 
του, αφιερώνεται στην απαρίθμηση και σύντομη ανάλυση πολυάριθμων πηγών 
και ποικίλων συγγραφέων και περιηγητών, ταξινομημένων χρονολογικά από 
τον 15ο έως και τον 20ο αιώνα, αλλά και σύγχρονων αρχαιολογικών και αρ-
χιτεκτονικών δεδομένων τόσο από την Αγία Οικία στη Ναζαρέτ όσο και από 
τον Ι.Ν της Αγίας Οικίας στο Λορέτο, όπου εντοπίζονται στοιχεία, ενδείξεις, 
αποδείξεις και απαντήσεις σχετικά με τη μεταφορά των Ιερών Λίθων. Είναι χα-
ρακτηριστικό της πληρότητας και του επιστημονικού χαρακτήρα του έργου ότι 
ο Χ. Κουδούνας συμπεριλαμβάνει το σύνολο των απόψεων, είτε στηρίζουν είτε 
όχι τη μεταφορά των Ιερών Λίθων, ακόμη και διάφορες παραλλαγές τους, πά-
ντοτε όμως βιβλιογραφικά τεκμηριωμένες και αντικειμενικά διαχειριζόμενες.

Ανάμεσα στην παρουσίαση των πηγών του και την προσπάθεια αποκωδι-
κοποίησης του «κρυμμένου κώδικα», ο συγγραφέας παρεμβάλει μία επιλεκτική 
αναφορά στο ιστορικό γίγνεσθαι του Ανεξάρτητου Κράτους της Ηπείρου στα 
τέλη του 13ου αι., στο αντίστοιχο του Δουκάτου των Αθηνών και στην πιθανό-
τητα οι Ιεροί Λίθοι να πέρασαν και από εκεί, καθώς και μία ιστορική αναδρομή 
της Αγίας Οικίας της Ναζαρέτ..

Ακολουθεί η περιληπτική αφήγηση του βίου του Ιωάννη Α΄ Άγγελου Κο-
μνηνού Δούκα, Σεβαστοκράτορα της Θεσσαλίας, νόθου γιου του Ηγεμόνα του 
Ανεξάρτητου Κράτους της Ηπείρου Μιχαήλ Β΄ Κομνηνού Δούκα και ιδρυτή της 
Ι.Μ. Πόρτας Παναγιάς στην Πύλη Τρικάλων.

Στο επόμενο κεφάλαιο κατηγοριοποιούνται τα έγγραφα και η σχετική βι-
βλιογραφία που επιβεβαιώνουν τη σημασία της Ι.Μ. Πόρτας Παναγιάς και 
αποδεικνύουν την ύπαρξη, σε αυτή, των Ιερών Λίθων. Μία ιδιαίτερη ενότητα 
επικεντρώνεται στην επιγραφή της. Μετά τη μεταγραφή και τη λεπτομερειακή 
ανάλυσή της πραγματοποιείται η σύγκρισή της με ένα χωρίο εγγράφου του 13ου 
αι., το οποίο, πιθανότατα, αποτέλεσε το συμβόλαιο επικύρωσης του γάμου της 
πριγκίπισσας Θάμαρ, κόρης του Δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρου, με τον πρί-
γκιπα Φίλιππο Β΄ του Τάραντα. Ακριβώς ως προίκα της πριγκίπισσας δόθηκαν 
και οι Ιεροί Λίθοι και ταξίδεψαν μαζί της έως την όμορη χώρα. 

Στη συνέχεια, ο συγγραφέας, έχοντας ήδη παραθέσει τις πηγές, ιχνηλατεί 
την πορεία των Ιερών Λίθων από τη Ναζαρέτ έως το Λορέτο. Ειδικότερα, ο 
Ιωάννης Α΄, Σεβαστοκράτορας της Θεσσαλίας, γνώριζε ότι επίκειτο μουσουλ-
μανική επίθεση στους Αγίους Τόπους. Έτσι, με τη δική του πρωτοβουλία και 
στήριξη, αποσπάστηκαν οι Ιεροί Λίθοι, οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Άκρας, πριν 
από τις 18 Μαΐου 1291, οπότε και κατελήφθη από τους Μουσουλμάνους, και 
από εκεί δια θαλάσσης, πιθανώς με έναν ενδιάμεσο σταθμό στο Δουκάτο των 
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Αθηνών, έφτασαν στην Πύλη Τρικάλων, όπου και φυλάχθηκαν για ένα χρονικό 
διάστημα, για να μεταφερθούν τελικά μέσω Τζουμέρκων στην Άρτα και πάλι 
δια θαλάσσης στο Λορέτο της Ιταλίας.

Το κείμενο της ιστορικής έρευνας του Χ. Κουδούνα ολοκληρώνεται, αφού 
καταλήξει στα συμπεράσματά του, με ένα σύντομο κεφάλαιο αφιερωμένο στους 
σύγχρονους και νόμιμους απογόνους της αυτοκρατορικής οικογένειας των Αγ-
γέλων Κομνηνών, τους οποίους εκπροσωπεί ο ίδιος ο συγγραφέας στις ελλη-
νικές αρχές, καθώς και στην ιστορική τους διαδρομή από τον Μεσαίωνα έως 
σήμερα. Στο τέλος, παρατίθεται η απαραίτητη βιβλιογραφία, το βιογραφικό και 
η εργογραφία του συγγραφέα. 

Συνολικά, το συγκεκριμένο πνευματικό δημιούργημα διακρίνεται για το ιδι-
αίτερο θέμα του, την πυκνότητα των ιστορικών γεγονότων, την πληθώρα και 
ποικιλία των πηγών, την επιστημονική τεκμηρίωσή του, την άρτια δομή του, 
τον μεστό επιστημονικό του λόγο, κατανοητό και ευανάγνωστο ταυτόχρονα 
από τον πιο εξειδικευμένο επιστήμονα έως τον απλό λάτρη της ιστορίας. 

Γενικά, η παρούσα ιστορική έρευνα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ταξίδι 
στον χώρο και τον χρόνο. Ξεκινά από τους Αγίους Τόπους, αφικνείται, αρχικά, 
στην Πύλη Τρικάλων και μέσω Τζουμέρκων και Άρτας καταλήγει στο Λορέτο 
της Ιταλίας. Διαρκεί από τον Μεσαίωνα, όπου και διαδραματίστηκαν τα γε-
γονότα, έως σήμερα, οπότε και βιώνουμε την απήχησή τους, διεξάγεται η πα-
ρούσα έρευνα, αποκαλύπτεται ο «κρυμμένος κωδικός» και ανακαλύπτονται 
απαντήσεις. Εκτός όμως από την ιστορική σκοπιά των γεγονότων, το πόνημα 
του Χ. Κουδούνα αγγίζει και την ευαίσθητη θρησκευτική πλευρά του εκάστοτε 
αναγνώστη, προσφέρει χρήσιμες αρχαιολογικές πληροφορίες για τη μεταφορά 
και διάσωση κειμηλίων, καθώς και για τη διαχρονική σημασία τους, αλλά και 
τροφοδοτεί με ερεθίσματα τη φιλοσοφική μας σκέψη, αναφορικά με θρησκευτι-
κά θέματα της ανατολικής και δυτικής εκκλησίας, τον βίο Αγίων προσώπων και 
την πορεία του καθενός μας ξεχωριστά.

Προσωπικά, θεωρώ ότι το «Το αποκωδικοποιημένο μυστικό της Πόρτας Πα-
ναγιάς» θα πρέπει να βρίσκεται στη βιβλιοθήκη όλων μας και  αφού μας ταξι-
δέψει στον χωροχρόνο της ιστορίας, έχοντάς το ως αφετηρία να περιηγηθούμε 
στις βαθύτερες σκέψεις και επιθυμίες του μυαλού μας, όπως θα τις εκφράζαμε 
στην Υπέρτατη Μητέρα μας, την Παναγία. 

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν α  Ζ ή δ ρ ο υ


