
Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

I

Ή Πελοποννησιακή πολίχνη Δημψπάνα, κείμενη εις τό κέντρον τοϋ 
Μορέως από μιας χιλιετηρίδος ήδη, διεδέχθη την παρακμάσασαν μετά τό 
τέλος τοΰ αρχαίου κόσμου άρχαίαν αρκαδικήν πόλιν Tevfhv. Την πρώτην 
μνείαν τής Δημητσάνης εύρίσκομεν έν σιγιλλίφ γράμματι τοΰ πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Πολυεΰκτου, άπολυθέντι κατά τό έτος 966, δτε τέκνον 
τής Δημητσάνης σημαίνον εν τή βασιλευοΰση, 6 ’Ιωάννης Λαμπαρδόπουλος- 
Φιλόσοφος, πρωτασηκρήτης τοϋ αΰτοκράτορος Νικηφόρου τοϋ Φωκά, ΐδρυ- 
σεν εγγύτατα τής Δημητσάνης την μέχρι σήμερον ϋφισταμένην μονήν τής 
Παναγίας, τής επικαλούμενης τοΰ Φιλοσόφου.

Έκτοτε ή Δημητσάνα δεν ακούεται πλέον. Κατά τούς επέκεινα τοϋ 966 
χρονους περί αυτής έν γένει δεν έχομεν πηγάς. Ή συνεπεία των βαρβαρικών 
επιδρομών άναστάτωσις τής Πελοπόννησου, καλύπτουσα μέ σκοτεινόν πέπλον 
αιώνας ολοκλήρους, ήφάνισε παντελώς παν σχετικόν γραπτόν μνημειον, δυνά- 
μενον νά διαφώτιση τήν άγνωστον ιστορίαν τοϋ τόπου. Ή φραγκοκρατία 
άνέδειξε νέας αξιόλογους πόλεις, τήν Καρύταιναν καί τήν ’Άκοβαν. Εις τό 
Χρονικόν τοϋ Μορέως ή Δημητσάνα δεν άναφέρεται. Κατά τήν ακμήν τοΰ 
ελληνικού δεσποτάτου τοΰ Μυστρά, ένφ αναπτύσσονται καί άλλαι κώμαι 
πέριξ τής Δημητσάνης, οίον ή Στεμνίτσα, ή Κερνίτσα, ό Άτσίχωλος, ή Τρε- 
στενά, τά Μαγούλιανα, κλπ., ίστορικαί μαρτυρίαι περί αυτής ελλείπουν. 
Πρέπει νά κατέλθωμεν πολύ χαμηλότερου, μέχρι τού ΙΖ' αίώνος καί εξής, 
διά νά συναντήσωμεν ασφαλείς μαρτυρίας, περί Δημητσάνης, ής εφεξής 
πιστοϋται ή ϋπαρξις μέχρι τής μεγάλης Ελληνικής Έπαναστάσεως, οπότε 
αϋτη σημειοΐ τήν μεγίστην αυτής ακμήν.

Οϋτω τήν βάσιν προς γνώσιν τής ιστορίας τής κωμοπόλεως αποτελούν 
άφ’ ενός τά σωζόμενα ή οπωσδήποτε έξηκριβωμένα μεταβυζαντινά αυτής 
μνημεία, άφ’ ετέρου δε τό εις έγγραφα περισωθέν γορτυνιακόν άρχεϊον, είτε 
προερχόμενου έκ τών πέριξ μονών, είτε εις χείρας ιδιωτών ευρισκόμενον.

Κατά τούς τελευταίους χρόνους τής τουρκοκρατίας ή Δημητσάνα έμεινεν 
ανεπηρέαστος από τήν τουρκικήν κατοχήν, τό προνόμιον δέ τούτο κατωχυ- 
ρώθη δι’ ειδικού, μέχρι σήμερον σφζομένου, σουλτανικοϋ φερμανιού. Δι’
ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος Κ' |(
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ιδίας σχολής, σχούσης άξιους διδασκάλους και ασφαλώς εύνοηθείσης από to 
προνόμιον, προς δέ προστατευομένης καί υπό τοΰ οικουμενικού πατριαρ
χείου, έκαλλιέργησε σοβαρώς τα γράμματα, οϊ δ5 εντεύθεν άποφοιτώντες 
μαθηταί άπέβαινον εις διάφορα σημεία τής Πελοπόννησου ίδρυταί νέων σχο
λείων, ή ιερείς καί αρχιερείς καί πατριάρχαι καθ’ άπαν τό ελληνικόν. Άλλα 
καί προ τής ίδρύσεως τής σχολής Δημητσάνης, ήτοι προ τού 1764, ή απόμε
ρος σταυροπηγιακή καί πατριαρχική μονή τοΰ Φιλοσόφου εΐχεν άποβή μυ
στική εστία παιδεύσεως των υποδούλων έλληνοπαίδων. Ή πανελληνίως γνω
στή καί σφζομένη επέκεινα τής Έπαναστάσεως παράδοσις, περί τής ακμής 
των γραμμάτων έν Δημητσάνη, είναι ακριβής καί παλαιοτέρα τού 1764. 
’Όντως, άνδρες έκ Δημητσάνης, καταλαβόντες τά ανώτερα τής εκκλησιαστι
κής ιεραρχίας αξιώματα, ειχον αρχίσει ν’ άναφαίνωνται προ τοΰ ΙΖ' αιώνος. 
Ούτοι είναι βέβαιον δτι δεν έξεπαιδεύθησαν έν Πελοποννήσφ, τήν μικράν 
δμως ή μεγάλην αυτών παίδευσιν ώφειλον εις τήν μονήν τής πατρίδος των, 
τό μυστικόν φυτώριον τής μονής Φιλοσόφου.

Διά τών περίφημων πυριτιδομΰλων βραδΰτερον καί τών δημοσίων 
φούρνων ή Δημητσάνα έτροφοδότησε τον εθνικόν ’Αγώνα τοΰ 1821, κατα- 
στάσα τό επίσημον όπλοστάσιον αΰτοΰ. Εις τήν υπηρεσίαν τοΰ έθνους έθηκε 
καί τήν περίφημον τής σχολής βιβλιοθήκην, προς κατασκευήν φυσιγγίων, 
δταν εις τάς πυρετώδεις προετοιμασίας κατηναλώθη ό χρησιμοποιούμενος 
χάρτης καί αί έθνικαί άνάγκαι έπέβαλον τοΰτο.

Ό κοινωνικός βίος εις Δημητσάναν καθ’ δλην τήν περίοδον τής δου
λείας ύπήρξεν ανάλογος τής γενικωτέρας καταστάσεως τοΰ τόπου. 'Ο λαός 
ήσχολείτο με τήν γεωργίαν, τήν κτηνοτροφίαν, ώρισμένας εκεί άσκουμένας 
τέχνας, οιαι ή βυρσοδεψία, κεντητική, βαρελοποιία, κηροπλαστική, πυριτιδο
ποιία, κ.ά., τό έμπόριον, δπερ μάλιστα πολλοί έθεράπευσαν έξω τής Δημη
τσάνης λίαν έπιτυχώς εις άκμάζοντα κέντρα τής ’Ανατολής, οΐα ή Σμύρνη, 
Κωνσταντινούπολις, μέχρι τής Ρωσσικής Βεσσαραβίας κλπ., άλλα καί τά 
γράμματα. ’Επιφανείς οίκογένειαι, ως ήσαν αΐ ο’ικογένειαι Καρακάλλου, 
Λαμπάρδη κλπ., άνεδείχθησαν ήγέτιδες ολοκλήρου τής περιφερείας, δι’ επιγα
μίας δέ προς οικογένειας τής ίσχυράς Άκοβας προήλθον οι περίφημοι Μορα- 
γιάνηδες, οΐος δ Σύντυχος καί ό πολύς μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας εθνο- 
μάρτυς Άνανίας. Άξιον σημειώσεως είναι δτι Ικ τής πολυμόχθου εργασίας 
αυτών αΐ οίκογένειαι τής Δημητσάνης καί έκ τής συνεχούς ένισχύσεως τών 
εΐς τήν ξένην πλουτούντων μελών των, ούχ ήττον δέ καί έκ τοΰ λιτοΰ βίου 
δν διήγον, άπέκτων άξιολόγους περιουσίας, ας διέθετον συχνάκις εξ ολοκλή
ρου ή έν μέρει, ε’ίτε εις ένίσχυσιν τών περί τήν Δημητσάναν μονών, οί κώδι
κες τών οποίων γέμουσιν ένθυμήσεων τοιούτων, είτε ε’ις ένίσχυσιν τοΰ έργου 
τής σχολής τής πατρίδος των. Οΐ Δημητσανΐται ξενιτευόμενοι καί υπό τής 
τύχης ευνοούμενοι, ουδέποτε έλησμόνησαν τήν γενέτειραν αυτών. Οί έξ
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αυτών εις τά πλέον άπομεμακρυσμένα σημεία τοϋ κόσμου έγκαταστάντες, 
αρχιερείς προ πάντων, άπέβησαν εϋεργέται τής πατρίδος. ’Άλλοι εξ αυτών 
ίδρυσαν εν Δημητσάνη ναούς, άλλοι έχάρισαν τα αρχιερατικά των άμφια, 
άλλοι συνέτρεχον τό σχολεΐον και τούς διδασκάλους καί άλλοι ποικιλοτρόπως 
ύπεβοήθουν τάς προσπάθειας των δημογερόντων τοϋ τόπου, πότε διά την 
μεταφοράν τοϋ ϋδατος π.χ., διότι ή κωμόπολις ύπέφερεν από λειψυδρίαν, 
πότε διά την κατασκευήν μιας γέφυρας, άλλοτε διά τον καλλωπισμόν τών ενο- 
ριακών ναών καί τον πλουτισμόν των δι’ είκόνων, βιβλίων αμφίων, κλπ.

Κατά την τουρκοκρατίαν ή Γορτυνία άπετέλει τό βιλαέτιον (torrito- 
rium Ιπί Ενετών) Καρυταίνης, κείμενον μεταξύ τών βιλαετίων Καλαβρύ
των, Γαστοΰνης, Φαναριού, Λεονταρίου, Μυστρά καί Τριπολιτζάς1 2. Τότε 
καί κατά τήν Έπανάστασιν, ή Δημητσάνα καί ή Καρΰταινα υπήρξαν αί 
σημαντικώτεραι κωμοπόλεις τής επαρχίας. Τό βιλαέτιον τής Καρυταίνης ειχεν 
έ'κτασιν μεγαλυτέραν τής σημερινής επαρχίας, διότι περιελάμβανε χωρία καί 
εκ τών πέριξ επαρχιών, μεθ’ ών συνορεύει, ιδία έκ τής Μαντινείας ολόκλη
ρον σχεδόν τον τ. δήμον Φαλάνθου 3. Κατά τήν Έπανάστασιν, τέσσαρα μερι- 
κώτερα σέμπια έ'φερον τά ονόματα : Βουνά (τό ορεινόν μέρος, από τά περί 
τήν Καρύταιναν, Στεμνίτσαν, Δημητσάναν, Βαλτεσινΐκον, Βυτίναν, μέχρι 
Δαβιάς)' Κάμποι (από τον τ. δήμον Γόρτυνος προς τήν πεδιάδα Μεγαλοπό- 
λεως)' Λιοδώρα (ή περί τούς ποταμούς ’Αλφειόν καί Γορτύνιον χώρα, δηλ. 
χωρία τών τ. δήμων Βουφαγίων, Ήραίας, Λαγκαδιών καί Τροπαίων)' καί 
Πέρα Μεριά (ή χώρα τών τ. δήμων Έλευσινος, Θελπούσης, χωρία τής ’Άκο- 
βας, Λαγκαδιών μέχρι Καλαβρύτων καί ’Ηλείας παρά τον ’Ερύμανθον)4 5.

Γορτυνία ωνομάσθη ή επαρχία μετά τήν άποκατάστασιν τοϋ ελευθέ
ρου βασιλείου, οπότε ή Δημητσάνα ώρίσθη πρωτεύουσα τής επαρχίας0.

1 ’Ενταύθα δέν σημειοΰμεν τήν σχετικήν περί πάντων τών θεμάτων τούτων 
βιβλιογραφίαν, αν καί αί πληροφορίαι κατά τό πλεΐστον προέρχονται έξ ανεκδότων 
πηγών, κατωτέρω όμως, δπου ή ανάγκη απαιτεί, είς τά είδικώτερον εξεταζόμενα θέ
ματα τεκμηριούμεν αυτά διά τής γνωστής βιβλιογραφίας, ή άντλοϋμεν καί έξ άλλων 
παρασκευαζόμενων πρός έκδοσιν συναφών μελετημάτων. Διά τό όνομα Δημητσάνα βλ. 
έπ’ εσχάτων D. Georgakas, Beitrage zur Deutung als slavisch erklarter 
Ortsnamen, «Byzantinische Zeitschrift», τόμ. XU (1941), σελ. 362.

’ Bory de Saint-Vincent, Expedition scientifique de Moree. 
Section de sciences physiques, τόμ. II, μέρ. A’, Geographique. ΙΙαρίσιοι 1824, 
σελ. 75.

3 Μιχ. B. Σακελλαρίου, Ή Πελοπόννησος κατά τήν δευτέραν τουρκο
κρατίαν (1715-1821), ’Αθήναι 1939, σελ. 109.

4 Ε. Pouqueville, Voyages de la Grece, τόμ. V (έκδ. β'), έν Παρι- 
σίοις 1827, σελ. 487. Τάκη X. Κανδηλώρου, Ή Γορτυνία, έν Πάτραις 1898, 
σελ. 258 κέξ.

5 ’Ενδιαφέρον διά τήν ονομασίαν τών δήμων μετά τήν άπελευθέρωσιν είναι τό
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II

'0 χριστιανισμός εις τήν Πελοπόννησον διεδόθη ενωρίτατα. Ή πρώτη 
εν τή χώροι εκκλησία ίδρύθη εις Κόρινθον ύπ’ αυτού τού Παύλου, δστις 
έθεσε και τάς βάσεις τής διοικητικής όργανώσεως των εν Έλλάδι εκκλησιών, 
έπίκεντρον των οποίων εκτοτε άπέβη ή Κόρινθος, άναδειχθεΐσα πρωτεύουσα 
ιδίας εκκλησιαστικής διοικήσεως, κατά τούς τρεις πρώτους αιώνας τοΰ χρι
στιανισμού, δτε ή Ελλάς διετέλει ρωμαϊκή επαρχία

Εις ’Αρκαδίαν, παρά τήν συντηρητικότητα τών κατοίκων, φαίνεται 
ωσαύτως δτι εγκαίρως εγενετο δεκτή ή νέα θρησκεία, διότι ήδη κατά τήν Δ’ 
έν Χαλκηδόνι οικουμενικήν σύνοδον, κατά τό έτος 451, μετέχει ό επίσκοπος 
Τεγέας ’Ωφέλιμος* 1 2. ’Ενδιαφέρον κατάλοιπον παλαιοχριστιανικού έν Τεγέα 
ναού τού Δ/-<Γ/ αιώνος είναι ή έν τφ μουσείιρ αυτής εκ σφυρηλάτου σιδή
ρου θύρα, άνήκουσα πιθανώς εις τό τέμπλον παλαιοχριστιανικής εκκλησίας, 
ίσως εκείνης εις ήν μετεσκευάσθη ό αρχαίος ναός τής Άλέας Άθηνάς3. Βρα- 
δύτερον, μετά τούς χρόνους τών μεγάλων αναστατώσεων έν Πελοποννήσφ, 
λόγφ τών άλλεπαλήλων βαρβαρικών έπιδρομών, διεμορφώθησαν αί Έκκλη- 
σίαι τής χερσονήσου, έν αίς διάφορον έκάστοτε θέσιν είχεν ή ’Αρκαδία, ήτις 
ιδίας έκκλησιαστικάς επαρχίας έγνώρισε μάλλον μετά τήν άλωσιν τής βασι
λεύ ούσης.

Ούτως άπαντά έπισκοπή Άμυκλών, ή μετά τής πατριαρχικής εξαρχίας 
Τριπολιτζάς βραδύτερον ένωθεΐσα εις ιδίαν μητρόπολιν 4 5, εις ήν ύπήχθη καί 
ή πατριαρχική εξαρχία ’Ακόβων, ή έπί βραχύ ως επισκοπή ύπάρξασα6.

πληροφοριακόν άρθρον τοϋ μακαρίτου σχολάρχου Ιερωνύμου Βογιατσή, 
Περιήγησις άνά τήν επαρχίαν Γόρτυνος, «Βύρων», έτ. Α' (1874), σελ. 46 κέξ. Πρβλ. 
τοϋ αύτοΰ, Περί τής ονομασίας τών δήμων τής επαρχίας Γόρτυνος, Αυτόθι, σελ. 360.

1 Χρυσ. Παπαδοπούλου, Ιστορία τής ’Εκκλησίας τής ‘Ελλάδος, τόμ. 
Α', έν Άθήναις 1920, σελ. 1 - 2.

2 Π ε ρ. Γ. Ζερλέντη, Ή μητρόπολις Άμυκλών καί Τριπολιτσας καί αί 
έπισκοπαί Πίσσης, Έζερών καί Βελιγόστιδος, έν Αθήναις 1921, σελ. 3, ένθα (ύποσ. 
3) καί αρχαιότερα βιβλιογραφία. Gust Mender, Fuilles de Tegee, έν τφ 
«Bulletin de correspondance Hellenique», τόμ. XXV (1901), σελ. 281. N. A. 
Bees, Note sur quelques inscriptions cliretiennes de Tegee, Αυτόθι, τόμ. 
XXXI (1907), σελ. 378 κέξ. Τάσου Γριτσοπούλου, Ή μετά τής έπισκοπής 
Άμυκλών ένωσις τής πατριαρχικής εξαρχίας Τριπολιτσας, έν τοΐς «Byzantinisch - 
neugricliische Jahrbiicber», τόμ. XIV (1938), σελ. 350.

8 Άναστ. Κ. Όρλάνδου, Παλαιοχριστιανική θύρα Τεγέας, «Άρχεΐον Βυ
ζαντινών μνημείων τής Ελλάδος», τόμ. Α' (1935), σελ. 103 - 104.

4 Τάσου Γριτσοπούλου, ”Ενθ’ άνωτ,, σελ. 352 -353.
5 Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Ή έν Γορτυνίςι έπισκοπή Άκόβων, έν

Άθήναις 1947, σελ. 4 κέξ. (άνάτυπον έκ τοΰ «Γορτυνιακοϋ Ημερολογίου 1947»)·
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Ή Μεγαλόπολις, αν δεν συγχέεται προς την Χριστιανοΰπολιν, εις την 
δικαιοδοσίαν τής οποίας ύπήγετο κατά καιρούς καί μέρος τής Γορτυνίας, διε- 
τέλεσεν από χρόνων πολύ παλαιών έδρα ιδίας εκκλησίας1. Βραδύτερον άπαντα: 
επισκοπή Βελιγόστιδος, ήτις ταχέως εξέλιπεν, άναζήσασα μετ’ ού πολύ ως 
επισκοπή Λεονταρ ίου και τέλος Δυρραχίου1 2.

Εις Κυνουρίαν, τό πλεΐστον μέρος τής οποίας άνήκεν εις Λακωνίαν καί 
άλλο τμήμα εις Ναύπλιον, ήκμασε παλαιά επισκοπή Πίσσης3, ήτις ταχέως 
έσχόλασεν, άντ’ αυτής δε, μετά τήν απαλλαγήν τής χώρας από τούς Φράγκους, 
άπαντα επισκοπή Ρέοντος καί Πραστοϋ, ή εις μητρόπολιν προαχθεΐσα καί 
μέχρι τής Έπαναστάσεως έπιζήσασα4.

III

Τήν εκκλησιαστικήν διαίρεσιν καί τήν τάξιν τών επαρχιών τοϋ Οικου
μενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως πληροφορούμενα διά τών εις 
διάφορα χειρόγραφα τοϋ μεσαίωνος—ούχί τά πρωτόγραφα—περισωθέντων 
τακτικών. Καίτοι αί τοιαϋται άναγραφαί τών επισκοπών (Notitiae episco- 
patuum) είναι ελλιπείς, έν τούτοις δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν δι= 
αυτών τήν άπό τού Ε' αίώνος μέχρι τής άλώσεως καί πέραν αυτής δικαιο
δοσίαν τού οικουμενικού θρόνου, τάς μητροπόλεις μετά τών επισκοπών αυτών 
καί τάς αυτοκέφαλους άρχιεπισκοπάς5.

Μετά τήν άλωσιν ή πρώτη κατ’ αρχαιότητα έκθεσις ίεραρχικής τάξεως 
τών αγίων τοϋ θεού εκκλησιών, τών ύπαγομένων υπό τήν δικαιοδοσίαν τού

1 Mich. Le Quien, Oriens Christianus, τόμ. II, Παρίσιοι 1740, σελ. 
187 - 188.

2 Περ. Γ. Ζερλέντη, "Evil’ άνωτ., σελ. 24-27.
3 Π. Γ. Ζερλέντη ς, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 22 - 23.
4 Δη μ. X. Δουκάκη, Ή επισκοπή Ρέοντος καί Πραστοϋ, «Θεολογία», τόμ. 

Α’ (1923), σελ. 109-112. Καλ. Καλλούτση, Κυνουριακά, Άθήναι 1930, σελ. 
119 κέξ. Ν. A. Bees, Beitrage zur kirchlichen Geographie Griechenlands im 
Mittelalter und in der neueren Zeit, έν τφ «Oriens Christianus», (νέα σειρά), 
τόμ. IV (1915), σελ, 274 κέξ.

5 Μακρά είναι ή σχετική βιβλιογραφία. Οϊ Γουσταΰος Parthey καί 'Ερρίκος 
Gelzer ήσχολήθησαν ιδιαίτατα έκ τών ξένων μέ τήν έκδοσιν διαφόρων τακτικών, έκ 
δέ τών ήμετέρων ό Χπ. Λάμπρος καί άλλοι. Βλ. πρό πάντων περί τοϋ θέματος : 
Χρυσοστόμου ΙΙαπαδοποΰλου, Αί έπαρχίαι τοϋ πατριαρχείου Κωνσταντι
νουπόλεως κατά τούς μέσους χρόνους, «’Επιστημονική Έπετηρίς Πανεπιστημίου 
’Αθηνών», έτ. ΙΗ' (1923), σελ. 215 κέξ., έ'νθα καί ή σχετική βιβλιογραφία. Πρβλ. 
καί Γερασ. Κονιδάρη, Αί μητροπόλεις καί άρχιεπισκοπαί τοϋ Οίκουμενικοΰ 
Πατριαρχείου καί ή «τάξις» αυτών, τόμ. Α', Άθήναι 1934.
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πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, θεωρείται ή υπό Μανουήλ τοΰ Μαλαξοΰ 
συντεταγμένη κατά το έτος 1562 καί άπαντώσα εις πλεΐστα αντίγραφα τοΰ 
γνωστού νομοκάνονος αΰτοϋ. Την έκθεσιν ταΰτην οί αντιγράφεις μετέβαλλον 
έκάστοτε, άναλόγως των γνωστοποιούμενων προβιβασμών και υποβιβασμών 
και λοιπών μεταβολών τών εκκλησιών, ούτως ώστε έκ τοΰ πλήθους τών 
διαρκώς άνευρισκομένων αντιγράφων νά έχη προκόψει πλήρης μεταβολή τοΰ 
πρωτογράφου *. ’Άλλαι εκθέσεις νεωτέρων χρόνων είναι έτι μάλλον ατελείς 
καί ημαρτημένοι\

Ή Δημητσάνα μετά τής περιοχής αυτής, από τών μέσων τοΰ ι' αίώνος, 
άναφέρεται ως ένοριακόν χωρίον τής επισκοπής Λακεδαιμόνιας, ήτις Ιτέλει 
υπό τήν μητρόπολιν Παλαιών Πατρών, υπό τήν δικαιοδοσίαν τής οποίας 
ύπήγετο ήδη από τών αρχών τοΰ θ' αιώνος το ήμισυ τής Πελοποννήσου, 
ενφ το έτερον ήμισυ άνήκεν εις τήν μητρόπολιν Κορίνθου. Εις το υπό τοΰ 
πατριάρχου Πολυευκτου άπολυθέν κατά το έτος 966 σιγίλλιον περί τής σταυ
ροπηγιακής μονής τοΰ Φιλοσόφου άναφέρεται, δτι ό έκ Δημητσάνης Ιωάννης 
Λαμπαρδόπουλος - Φιλόσοφος : άνήγειρεν έκ βάύρων Ιεράν μονήν έν Πελο- 
ποννήσω, τή επαρχία τής μητροπόλεως Παλ. Πατρών, κατά τήν ενορίαν 
τής επισκοπής Λακεδαιμόνιας, πλησίον χώρας Δημητζάνης... 3. Αΰτη είναι 1 2 3

1 Ή άρτιωτέρα εργασία, βάσει 17 δλων χειρογράφων, είναι ή τοΰ Gelzer, 
πρό αΰτοϋ δέ ή τοΰ Ζαχαρία von Lingenthal, έκ νεωτέρων χρόνων χειρογράφων. 
Τό υπό Χρυσάνθου, πατριάρχου Ιεροσολύμων, τοΰ Νοταρά, συγγραφέν Συνταγμά
των περί όφφικίων, κληρικάτων καί άρχοντικίων τής τοΰ Χριστοΰ άγιας εκκλησίας, 
έξεδόθη πολλάκις. ’Από τό Συνταγμάτων προήλθαν καί άλλα χειρόγραφα, εξ ών 
ήλθον εις φως παρεμφερείς εκθέσεις υπό διαφόρων εκδοτών, π.χ. Άθ. Παπαδο- 
πούλου - Κεραμέως, Σπ. Λάμπρου, Σωφρονίου Εύστρατιάδου τοΰ πρ. Λεοντοπόλεως, 
Omont, κλπ. Περί πάντων τούτων άκριβεστέραν βιβλιογραφίαν βλ. υπό Περ. Γ. 
Ζερλέντη, Ίστορικαί έρευναι περί τάς εκκλησίας τών νήσων τής ’Ανατολικής 
Μεσογείου θαλάσσης, τόμ. Α', έν Έρμουπόλει 1913, σελ. 9 - 10.

2 Τοιαΰται είναι ή τοΰ Θωμά Smith, Παύλου Ricaut, Άθ. Παπαδοπούλου - 
Κεραμέως κλπ. Σημειοΰμεν έν τούτοις : Henri Omont, Liste des metropoli- 
tains et eveques Grecs du patriarcat de Constantinople vers 1725,έν τή «Revue 
de l’Orient Latin», τόμ. A', 1893 (καί ιδιαιτέρως εις άνάτυπον). Σ π. Π. Λάμ
πρου, Κατάλογος τών κωδίκων τών έν Άθήναις Βιβλιοθηκών, πλήν τής ’Εθνικής. 
Α' Κώδικες τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής, «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. Γ' (1906), 
σελ. 117 - 118 κλπ.

3 [Εύθ. Καστόρχη], Περί τής έν Δημητσάνη ελληνικής σχολής καί περί 
τών καθιδρυτών καί τών πρώτων αυτής διδασκάλων, έν Άθήναις 1846, σελ. 51, στ. 
46-49, πρβλ. καί στ. 62-63, 74 -75. Τοΰ σιγιλλίου τούτου γράμματος υπάρχουν 
καί άλλαι έκδόσεις, βάσιν έ'χουσαι τήν πρώτην, δι’ δ καί έπανέλαβον τά σφάλ
ματα έκείνης. Νέαν δλως έκδοσιν θέλομεν περιλάβει μετά καί τών υπογραφών τών 
συνοδικών αρχιερέων καί υπομνήματος έν τή παρασκευαζόμενη έκδόσει τής ιστορίας 
τής μονής Φιλοσόφου, ένθα θά συνεκδοθοΰν καί τά λοιπά περί αυτής συνοδικά πα
τριαρχικά γράμματα.
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καί ή αρχαιότερα μνεία τής πόλεως Δημητσάνης, ήτις υπό την ενορίαν τής 
Λακεδαιμόνιας παρέμεινε καί πέραν τής κατά τό τέλος τοϋ ια' αιώνος, υπό 
τοϋ Αύτοκράτορος ’Αλεξίου Κομνηνοϋ προαγωγής αυτής εις μητρόπολιν. 
Μετά τής Δημητσάνης δέ παρέμεινε καί ολόκληρος σχεδόν ή περιοχή τής 
Γορτυνίας, Μαντινείας καί Μεγαλοπόλεως, αν καί τμήμα τής τελευταίας ταύ- 
της επαρχίας καί ή περί την γορτυνιακήν Καρΰταιναν χώρα, από των χρό
νων εκείνων ή ολίγον βραδύτερου, ΰπέκειντο τή μητροπόλει Χριστιανουπό- 
λεως, ως εκ διαφόρων πηγών γνωρίζομεν.

Τό εκκλησιαστικόν καθεστώς τοϋτο φυσικά κατά τούς μετά την όίλωσιν 
χρόνους πολλάκις μετεβλήθη, ως προς τάς διαφόρους ενορίας τής εκκλησια
στικής επαρχίας Λακεδαιμόνιας, την ιστορίαν τής οποίας δεν θά παρακολου- 
θήσωμεν ενταύθα. Ή Δημητσάνα ωστόσον καί ή εγγύς αυτής περιοχή εξακο
λουθούν επί μακρόν καί μετά τήν άλωσιν νά αποτελούν τμήματα τής όλοέν 
άκμαζούσης καί λαμπρυνόμενης μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας. Ούτως, έν επι
γραφή τού ήρειπωμένου έκκλησιδίου τού Ταξιάρχου Μιχαήλ παρά τήν γορ- 
τυνιακήν μονήν τού Προδρόμου, κατά τά μέσα τού ιε' αιώνος, μνημονεύε
ται ως κυριάρχης δ μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας Ματθαίος \

Πότε ή Δημητσάνα ετιμήθη μέ ίδιον αρχιερατικόν θρόνον δεν είναι 
ακριβώς γνωστόν, διότι παραδόξως εις ούδεμίαν τών μετά τήν άλωσιν εκθέ
σεων άναφέρεται. Ό Κανδηλώρος γράφει δτι ή επισκοπή Δημητσάνης προή- 
χθη εις αρχιεπισκοπήν καί ό'τι μετά τών επισκοπών Λεονταρίου καί Φανα
ριού τής ’Ολυμπίας ύπήγετο υπό τήν μητρόπολιν Χριστιανουπόλεως1 2 *. Τούτο 
είναι δλιος ανακριβές8, ως εΐδομεν, διότι χωρία μόνον τού τ. δήμου Γόρτυ- 
νος κατά τούς τελευταίους χρόνους τής τουρκοκρατίας ύπήγοντο εις τήν Χρι- 
στιανουπόλεως4. Παραδόξως καί ή μίαν μόλις ώραν τής Δημητσάνης άπέ- 
χουσα καί στενότατα μετ’ αυτής συνδεόμενη Στεμνίτσα5 *, χαρακτηρίζεται

1 Έκδοσις τής σπουδαιότατης ταύτης επιγραφής παρασκευάζεται έν τή ιστο
ρία τής μονής Προδρόμου. Μή ίδών τήν επιγραφήν, έθεώρησα πρό έτών ορθήν τήν 
άνάγνωσιν τοϋ μακαρίτου ηγουμένου Καλλιστράτου Συναδινοϋ, καθ’ ήν Ματθαίος 
ήτο επίσκοπος Άμυκλών, Βλ. Τάσον Γριτσόπουλον, «Byzantinisch - neu- 
griechische Jahrbiicher», τόμ. XIV (1938), σελ. 350.

2 Τάκη X. Κανδηλώρου, Ή Γορτυνία, έν Πάτραις 1898, σελ. 265.
8 Βλ. καί Εϋαγ. Σαβράμη, Συμβολαί εις τήν ιστορίαν τής Δημητσάνης, 

«Έπετ.Έταιρ. Βυζ. Σπουδών», τόμ. Θ' (1932), σελ. 219.
4 Εις έπιγραφήν ναοϋ τής Καρυταίνης άπαντα τό δνομα μητροπολίτου Χριστια- 

νουπόλεως ως κυριάρχου. "Ισως ένεκα τούτου έθεωρήθη έδρα τής μητροπόλεως ταύ- 
της ή Καρύταινα : Π ε ρ. Γ. Ζερλέντη, Αί μητροπόλεις Χριστιανουπόλεως, ’Άρ
γους καί Ναυπλίας, έν Άθήναις 1922, σελ. 12 -13.

5 Κατά τό έτος 1674 π.χ. έκ μέρους τής πολιτείας Δημητσάνης καί Στεμνίτσας
συντάσσεται υποσχετικόν έγγραφον, περί έτησίας συνδρομής υπέρ τοϋ Παναγίου Τά-
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Στεμνίτσα Χριστιανουπόλεως εν τινι από 5 Μαΐου 1590 γράμματι, δι’ οΰ 
Στεμνιτσιώτης τις Καραϊωάννης, υιός τοϋ Γεοόργου καί τής Ελένης» άφιέ- 
ρωσεν εις την Μ. ’Εκκλησίαν μίαν άμπελον, κειμένην εις τόπον Τζινάρη τής 
επαρχίας Νικομήδειας1. Στεμνιτσιώτης νά εύρεθή εις τόσον μακρινήν επαρ
χίαν είναι πολύ φυσικόν καί σύνηθες, διότι οί Στεμνιτσιώται ανέκαθεν—καί 
μέχρι σήμερον—έξενιτεύοντο εις τόπους πολύ μακρινούς, μετερχόμενοι διά
φορα επαγγέλματα, μάλιστα δέ τοϋ μεταλλουργού* 1 2. Εις Νικομήδειαν εύρε- 
θείς δ Καραϊωάννης άπέκτησεν άμπελον, ήν έπανελθών εις την γενέτειραν 
αύτοΰ καί μη δυνάμενος, ίσως, ν’ άξιοποιήση προσέφερεν προς την Μ. 
’Εκκλησίαν, εις ψυχικήν αύτοΰ σωτηρίαν. Κατά τό έτος λοιπόν 1590 θά έσχό- 
λαζεν ίσως ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης, ή καί δεν εϊχεν είσέτι ίδρυθή, ή δέ 
Χριστιανούπολις, εγγύτερον τής Λακεδαιμόνιας κειμένη διά τήν Στεμνίτσαν, 
είχε κατορθώσει νά τήν προσθέση μεταξύ των ένοριακών χωρίων αυτής.

'Ο Δημητσανίτης ιστορικός Μιχ. Οικονόμος - Καζής, 6 καί πιστός γραμ- 
ματεύς τοϋ Θ. Κολοκοτρώνη διατελέσας, γράφει δτι ή Δημητσάνα προήχθη εις 
αρχιεπισκοπήν καί δτι «ήτο τετιμημένη μέ θρόνον αρχιεπισκόπου, επί φήμη 
αρχιεπισκόπου Δημητσάνης και ’Αργνροκάατρον»3, όπερ σημαίνει δτι οί 
κατά τούς χρόνους τής επαναστάσεως καί μετ’ αυτήν λόγιοι τής Δημητσάνης 
δεν εγνώριζον άξιόλογόν τινα περί τής αρχιεπισκοπής πληροφορίαν. 'Ο Σπ. 
Λάμπρος, ακολουθών ως φαίνεται τον Φραντζήν, καθ’ δν ή επισκοπή Δημη
τσάνης προήχθη εις αρχιεπισκοπήν, προτάσει τοϋ πολλοϋ μητροπολίτου Λακε
δαιμόνιας Άνανίου, τοϋ εκ Δημητσάνης έθνομάρτυρος 4, αποδέχεται δτι με- 
σοϋντος τού ιη’ αίώνος ετιμήθη ή Δημητσάνα εις αρχιεπισκοπήν5. Άλλα

φου, άποκείμενον έν τφ ύπ’ άριθ. 622, 108 (φ. 246β) κώδικι τής Βιβλιοθήκης τοϋ 
έν Κωνσταντινουπόλει μετοχιού τοϋ πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων. Ά θ. Π α π α δ ο- 
πούλου-Κεραμέως, 'Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Ε', έν Πετρουπόλει 
1915, σελ. 171.

1 Δοσιθέο υ, πατριάρχου 'Ιεροσολύμων, τοϋ Νοταρά, Νομική συναγωγή, πε-
ρίληψις υπό Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ', έν Βενετίμ 1872, σελ. 
549. Μ. I. Γεδεών, Χρονικά τοϋ πατριαρχικού οίκου καί τοϋ ναοΰ, έν Κωνσταν- 
τινουπόλει αωπδ', σελ. 74 (τό γράμμα σελ. 151). Πρβλ. Παράρτημα περιοδ. Έλλην. 
Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τόμ. Κ'-ΚΒ' (1892), σελ. 97.

3 Γ. Α. Άνδριτσοπούλου, 'Ιστορικοί σημειώσεις Στεμνίτσης [έν Άθή- 
ναις 1930], σελ. 68 κέξ., 75 κέξ.

3 Μιχ. Οικονόμου, 'Ιστορικά τής ελληνικής παλιγγενεσίας ή ό ιερός των 
’Ελλήνων αγών, έν Άθήναις 1873, σελ. 29, 867.

1 Άμβρ. Φραντζή, ’Επιτομή τής ιστορίας τής άναγεννηθείσης Ελλάδος, 
τόμ. Α', έν Άθήναις 1839, σελ. 6 ύποσ. 1.

5 Σ π. Π. Λάμπρου, Ή πυρΐτις τής Δημητσάνης, έφημ. «Νεολόγος» Κων- 
σταντινουπόλειος-’Αθηνών, 14 Δεκεμβρίου 1897. Πρβλ. τοϋ αυτού, Λόγοι καί 
άρθρα, έν Άθήναις 1902, σελ. 512.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:36 EEST - 3.236.241.27



'Η αρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί ’Αργυρόκαστρου 217

πάντα ταΰτα ελέγχονται ώς ανακριβή, στηριζόμενα εις τάς κατά τον ιη' 
αιώνα σχετικάς μαρτυρίας, περί τής αρχιεπισκοπής Δημητσάνης1.

Μία πληροφορία εν τοΰτοις ασφαλής υπάρχει εις την Νομικήν Συναγω
γήν τοΰ πατριάρχου Ιεροσολύμων Δοσιθέου (φ. 304β), καθ’ ήν διά πρά- 
ξεως τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως, κατά 
Δεκέμβριον τοΰ έτους 1620, ωρίζετο οτι ή Δημητσάνα καί τό ’Αργυρόκαστρου 
άνήκον εις τήν μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας, ή δέ πράξις αΰτη τοΰ Λουκάρεως 
έπεκΰρωνε προηγουμένην πράξιν τοΰ πατριάρχου Ραφαήλ Β' (1603-1607) 
τοΰ από Μηθύμνης1 2. Επομένως, ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης δεν έχει τήν 
αφετηρίαν αυτής εις τό έτος 16203 4, άλλ’ είς χρόνοτις πολύ παλαιοτέρους, 
άφοΰ μεταξύ τών ετών 1603- 1607 συντελεΐται ή πρώτη γνωστή συγχώνευ- 
σις μετά τής Λακεδαιμόνιας, οί κατά καιρούς μητροπολϊται τής οποίας, συμ
φέρον έχοντες διά τήν διατήρησιν τής επαρχίας αυτών άκεραίας, καί ακολού
θως ακεραίων καί τών επί ταύτης δικαιωμάτων των, έφρόντιζον πάντοτε, 
από αυτής τής ίδρύσεως καί πολλάκις βραδύτερου, άντιδρώντες εις τάς εκά- 
στοτε ενεργείας τών ενδιαφερομένων διά τήν χειραφέτησιν τής ιδίας αυτών 
εκκλησίας, νά κρατούν έν ίσχύι τό παλαιόν καθεστώς.

Φαίνεται δέ δ'τι ή ΐδρυσις τής αρχιεπισκοπής ύπήρξεν αποτέλεσμα τών 
ενεργειών ισχυρών Δημητσανιτών τοΰ ις-' αίώνος, οιτινες ήθέλησαν νά κα
ταστήσουν αυτήν δλως ανεξάρτητον, καί αυτοκέφαλου αρχιεπισκοπήν, τήν 
αναφοράν έχουσαν άπ’ ευθείας εις τό πατριαρχείου, ούχί δέ πατριαρχικήν 
εξαρχίαν ή μίαν τών εις τήν μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας ύπαγομένων επισκο
πών1, δεδομένου δτι ούδαμοΰ άπαντα μετά τών γνωστών επισκοπών αυτής, 
Άμυκλών, Βρεσθένης καί Καρυουπόλεως, επισκοπή Δημητσάνης. "Ήτο δέ 
δυνατόν νά υπάρχουν ισχυροί Δημητσανΐται κατά τήν προ τοΰ 1600 εποχήν, 
διότι, προ τής ίδρύσεως τής έν Δημητσάνη περιφήμου σχολής (1764), πιθα

1 Βλ. π.χ. Δανιήλ ίερομονάχου καί Γρηγορίου ίεροδιακόνου τών Δημη- 
τριέων, Γεωγραφία νεωτερική έρανισθεϊσα από διαφόρους συγγραφείς, τόμ. Α', έν 
Βιέννη 1791, σελ. 156. ΙΙρβλ. Πολύκαρπον Συνοδινόν (μητροπολίτην πρώην 
Μεσσηνίας, τόν από Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως), «Θρησκευτική καί Χριστιανική 
’Εγκυκλοπαίδεια», τόμ. Β' (1937), σελ. 1240- 1242.

2 Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ', έν Βενετία 1872, σελ. 561. 
Μ. I. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, ειδήσεις ίστορικαί, βιογραφικαί περί τών 
πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, έν Κωνσταντινουπόλει 1885 - 1890, σελ. 551. Τ ο ΰ 
αΰτοΰ, Κύριλλος ό Λούκαρις, «Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών», τόμ. Α' (1938), 
σελ. 327. Ε. Σαβράμης, «Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών», Θ' (1932), σελ. 220.

3 Ε. Σαβράμης, Ένθ’ άνωτ., σελ. 217 κέξ.
4 Περί τής ύπαρχούσης διαφοράς μεταξύ αρχιεπισκόπου καί επισκόπου, βλ. 

Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ό τίτλος τοΰ αρχιεπισκόπου, «Θεολογία», 
τόμ. ΙΓ' (1935), σελ. 289 κέξ. Πρβλ. καί «Θρησκευτικήν καί Χριστιανικήν Έγκυ- 
κλοπαιδίαν», τόμ. Β' (1937), σελ. 137 -139.
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νώτατα σχολεΐον ελληνικών γραμμάτων, μέ μοναχούς διδασκάλους, ελειτοϋρ- 
γει εις την άπόμερον μονήν τοϋ Φιλοσόφου ‘, έξ ής προήλθε μεγας αριθμός 
αρχιερέων1 2 * 4 * * *, οΐτινες καθ’ άπαν τό ελληνικόν διασπαρέντες υπηρέτησαν την 
πατρίδα και τό έθνος8. Τέκνον πνευματικόν π.χ. τής μονής κα'ι τής σχολής 
τοϋ Φιλοσόφου ύπήρξεν ό εκ των άρχαιοτέρων έν τφ καταλόγφ των Δημη- 
τσανιτών αρχιερέων σημειοΰμενος πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Σωφρόνιος Δ' 
ό Καρκαλάς (15.79 - 1608) και άλλοι περί ών θέλομεν επανελθεί κατωτέρω.

"Οτι δε εις παλαιοτέρους χρόνους ανάγεται ή ΐδρυσις τής αρχιεπισκοπής 
Δημητσάνης καταφαίνεται καί έξ αυτών τών λόγων τής άνασυστάσεως αυτής 
υπό τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Παρθενίου Α' τοϋ γέροντος, τοϋ 
από Άδριανουπόλεως (7 ’Ιουλίου 1639- 8 Σεπτεμβρίου 1644), δτι «ή επαρ
χία Δημητσάνης καί ’Αργυροκάστρου νπήρχεν άνέκαϋεν αρχιεπισκοπή μετά 
τών πέριξ αυτής χωρίων» καί δτι «εφ&ασε παραλόγως ενω&ήναι τή επαρχία 
Λακεδαιμόνιας» *.

’Αρχιεπίσκοποι Δημητσάνης, κατά τούς πρώτους χρόνους τής ίδρυσεως 
αυτής ’ίσως εχρημάτισαν οί απλώς καί κατ’ όνομα μόνον, ελλείψει πληροφο

1 Ε ΰ θ. Καστόρχη, Περί τής προ αιώνων ύπάρξεως ελληνικής σχολής έν τή 
κατά τήν Δημητσάναν ιερά μονή τή επικαλούμενη τοΰ Φιλοσόφου, «Ευαγγελικός Κή- 
ρυξ», έτ. Θ' (1865), σελ. 123 κέξ. ‘Ιερωνύμου Βογιατσή, Περί τής έν Δη- 
μητσάνη Βιβλιοθήκης, «’Αττικόν Ήμερολόγιον», Ειρηναίου Άσωπίου, έτ. Β' (1868), 
σελ. 75-79. Πρβλ. καί «Ευαγγελικόν Κήρυκα», έτ. Θ' (1865), σελ. 503 κέξ. Τρ. 
Εΰαγγελίδου, ‘Η παιδεία έπί τουρκοκρατίας, τόμ. Α', έν Άθήναις 1936, 
σελ. 293.

2 Οί περί Δημητσάνης γράψαντες, έκ διαφόρων πηγών καί τής παραδόσεως 
άρυόμενοι, συνέταξαν μακρόν κατάλογον αρχιερέων διαφόρων τόπων, προερχομένων 
έκ Δημητσάνης, τών σχολών αυτής καί τών πέριξ. Ό κατάλογος ουτος είναι λίαν 
έλλιπής καί έχει ανάγκην άναθεωρήσεως, συγκεντρουμένων περί ενός έκάστου τών 
αρχιερέων βιογραφικών καί άλλων σχετικών στοιχείων, πράγμα δμως απαιτούν μα
κράν έρευναν. Τόν σχετικόν κατάλογον βλ. είς τά εξής έργα: [Ε. Καστόρχη], 
Περί τής έν Δημητσάνη έλλην. σχολής, σελ. 43-44. Τοϋ αύτοΰ, Περί τής πρό 
αιώνων ύπάρξεως έλλην. σχολής, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 128 - 130. ‘Ιερ. Βογιατσή, 
Περί τής παρά τή Δημητσάνη μονής τοϋ Φιλοσόφου καί τής έν Αημητσάνη ελληνικής 
σχολής, «Ευαγγελικός Κήρυξ», έτ. Η' (1864), σελ. 503 κέξ., πρβλ. περιοδ. «Βύρων», 
τόμ. Α' (1874), σελ. 180 κέξ., «’Αττικόν ‘Ημερολόγιον», έτ. Β' (1868), σελ. 76-77. 
Τάκη X. Κανδηλώρου, Ή Δημητσάνα, έν Άθήναις 1897, σελ. 23-25. Τοϋ 
αύτοΰ, Ή Γορτυνία, σελ. 144 κέξ.

’ Τάκη Ταχτικού (=Τάσου Γριτσοπούλου), Ή Βιβλιοθήκη Δημητσάνης, 
έν Τριπόλει 1938, σελ. 1 κέξ.

4 Τό άπολυθέν σιγίλλιον σφζεται περικεκομμένον καί άπόκειται είς τόν ύπ
άριθ. 411 (σελ. 143) χειρόγραφον κώδικα τοΰ πατριαρχείου ‘Ιεροσολύμων, έκδοθέν
υπό °Αθ. ΙΙαπαδοπούλου-Κεραμέως, ‘Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ.
Δ', έν Πετρουπόλει 1899, σελ. 376 -377.
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ριών, μνημονευόμενοι εις τον κατάλογον των έκ Δημητσάνης αρχιερέων α') 
δ Δημητσάνης ’Άνθιμος εκ Δημητσάνης *, β') δ Δημητσάνης Γεράσιμος 
’Ανδρόνικος, Δημητσανίτης και αυτός1 2, γ') δ πρφην Δημητσάνης ’Αθανά
σιος3 και δ') δ αρχιεπίσκοπος ’Αθανάσιος Κοντογιάννης 4.

Ή αρχιεπισκοπή έφερε τον τίτλον Δημητσάνης και ’Αργυρόκαστρου, εκ 
τοϋ παρά τά Μαγούλιανα ήρειπωμένου μεσαιωνικού κάστρου5, τδ όνομα τοΰ 
δποίου φαίνεται ότι περιελάμβανεν ευρυτέραν γεωγραφικήν έκτασιν τής θέ- 
σεώς του, διότι είς παλαιάν σφραγίδα τής παρά τήν Βυτίναν μονής Κερνί- 
τσης άνεγινώσκετο χάραγμα : Η KOIMHCIC THC ΥΠΕΡΑΓΙΑΟ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΑΡΓΥΡΟΚΑΟΤΡΟΥ ΔΕΠΡΙΩΝ, πιθανώς τοϋ ιγ' ή ιδ' αίώνος6 7. Τά δ'ρια τής 
δικαιοδοσίας τής αρχιεπισκοπής ήσαν τά εξής: Περιοχή τών πρ. δήμων, 
Δημητσάνης, Βουφαγίων, Ήραίας, Γόρτυνος (εν μέρει), Τρικολώνων, 
Φαλάνθου, Βυτίνης, Νυμφασίας, Κλείτορος, Μυλάοντος. Κατά τήν γενο- 
μένην άνασυστασιν τής αρχιεπισκοπής, κατά τό έτος 1718 είς τό προς 
τοϋτο άπολυθέν γράμμα τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίου 
Γ' τοΰ από Καισαρίας υπάρχει κατάλογος τών ένοριακών χωρίων τής 
αρχιεπισκοπής, δ δποίος όμως είναι δπωσδήποτε ελλιπής. Ίδοΰ τά όνο- 
μαστί μνημονευόμενα χωρία : Στεμνίτσα \ Καρνέσι8, Βαλτεσινϊκος9, Ρά-

1 Βογιατσής, «Βύρων», Α', σελ. 183, 12ος. «’Αττικόν Ήμερολόγιον», Β', 
σελ. 79. Κανδη λώρος, Δημητσάνα, σελ. 25, 43ος. Γορτυνία, σελ. 151, 37ος.

2 [Καστόρχης], Περί τής έν Δημητσάνη έλλην. σχολής, σελ. 43, 11ος. 
Κανδηλώρος, Δημητσάνα, σελ. 25, 54ος. Γορτυνία, σελ. 152 , 52ος.

3 Κώδ. μονής Φιλοσόφου, φ. 130α. Ε. Καστόρχης, «Εύαγγελ. Κήρυξ», Θ', 
σελ. 128, 5ος. Κανδηλώρος, Δημητσάνα, σελ. 24, 9ος. Γορτυνία, σελ. 150, 3ος. 
Βογιατσής, «Εύαγγελ. Κήρυξ», Η', σελ. 508.

‘Τάσου ’Α θ. Γριτσοπούλου, Ή παρά τήν Δημητσάναν μονή Πανα
γίας τής Αίμυαλοΰς, έν Άθήναις 1947, σελ. 12, 14, 33-34.

5 Άναφέρεται πρό τοΰ τέλους τοϋ ΙΕ' αί. μεταξύ τών μετά τήν Άλωσιν Ένετι- 
κών κτήσεων. Annali Veneti di Stefano Magno, έν Chari. H opf, Chroniqnes 
Greco - Romanes, Βερολινον 1873, σελ. 251.

3 Π. Παπαζαφειροπούλου, Μεθυδριάς, έν Άθήναις 1883, σελ. 99. Ν. 
A. Bees, Beitrage zur Kirchlichen Geographie Griechenlands im Mittelalter 
und in der neueren Zeit, έν τφ «Oriens Christianus» (νέα σειρά), τόμ. IV (1914), 
σελ. 271. Παρεμφερή τίτλον φέρει καί ή μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως καί ’Αργυροκά
στρου, έκ τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ βεβαίως Άργυροκάστρου.

7 Σήμερον καλείται 'Υψους, κακώς μετονομασθεϊσα. Περί τής κώμης έχομεν μι
κρόν μελέτημα : Γ. Α. ’Α ν δ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ,'Ιστορικά! σημειώσεις Στεμνίτσης [έν 
Άθήναις 1930] και παλαιότερον : ΆΦ. ΙΙαπαχριστοπούλου, Τρικολωνικά, 
εν Άθήναις 1889. Τό όνομα τής κώμης θεωρείται σλαβικόν (=τόπος άπό λάπαθα). 
Max Vastner, Die Slaven in Griechenland, Βερολινον 1941, σελ. 158, 79.

8 Χωρίον εν τφ τ. δήμιο Κλείτορος, ήδη μετονομασθέν Πράσινον.
9 Ή μεγαλυτέρα κώμη τού δήμου ή καί πρωτεύουσα αύτοΰ. Περί τοΰ χωρίου 

καί τών παρ’ αύτό Ιστορικών μονών βλ. Τάσον Άθ. Γριτσόπουλον, «Γορ-
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δου\ Άρτοζίνος2, Δραΐνα8, ’Άρβιτζα4, Κερπινή5, Γλόγοβα6 Τοπόρι- 
στα\ Καμενίτσα8, Λάστα 9, Γλανιτσιά,0, Βυτίνα11, Πΰργος12, Επτά Ψω-

τυνιακόν Ήμερολόγιον», τεΰχ. Δ' (1948), σελ. 17 κέξ., καί τεΰχ. Ε' (1950), σελ. 
23 κέξ. Βλ. Μ. Vasmer, ”ΕνΦ’ άνωτ., σελ. 150, 2, διά τήν ετυμολογίαν.

1 Χωρίον ορεινόν τού τ. δήμου Δημητσάνης' οί κάτοικοι αύτοϋ, Ραδαΐοι, τούς 
θερινούς μόνον μήνας παραμένουν εκεί, τούς δέ χειμερινούς διαχειμάζουν εις χωρία 
τής Μεσσηνίας, διότι κτηνοτρόφοι κατά τό πλεϊστον δντες, δέν είναι δυνατόν νά συν
τηρήσουν τό ποίμνιόν των πλησίον τοϋ έλατοβριθοΰς χωρίου των. Βλ. Μ. Vasmer, 
“Ένθ’ άνωτ., σελ. 157 - 158, 74.

2 Τό χωρίον τούτο δέν κατοικεΐται σήμερον' έπιστεύΦη δτι προήλθεν ή ονομα
σία του έκ τοϋ: άρτος Ζηνός κατά ετυμολογίας τινάς αστείας: Βλ. Ν. Α. Βέη, 
’Αρκαδικά χωρικά περιπαίγματα, «’Αρμονία», τόμ. Γ' (1902), σελ. 92. Τό τοπωνύ- 
μιον σήμερον ακούεται παρά τήν Δημητσάναν, άποδοθέν είς τήν μεταξύ αυτής καί 
τής Ζατούνης ράχιν. Περί τοϋ παλαιοΰ χωρίου ουδέ παράδοσίς τις σώζεται.

3 Δραΐνα είναι σήμερον απλή τοπωνυμία εις υψωμά τι ΰπεράνω των Λαγκαδιών 
καί συνοικία εντός τής κωμοπόλεως, πιστεύεται μάλιστα δτι οί περί τήν Δραΐναν 
Τοΰρκοι υπήρξαν οί άπηνέστεροι διώκται τοϋ ελληνισμού. Ή Δραίνα καί κατά παρε
τυμολογίαν Ύδραΐνα όνομασΦείσα, κατψκεΐτο πρό τού ΙΖ' αίώνος. Βλ. Τάσου 
Ά Φ. Γριτσοπούλου, Ή παρά τήν Δημητσάναν μονή Παναγίας τής Αίμυα- 
λοΰς, σελ. 9.

* 'Άρβιτζα, δέν κατοικεΐται σήμερον, είς τήν περί τά Λαγκάδια χώραν δμως δέον 
νά έκειτο.

5 Ή σημερινή Μονάστρα τού τ. δήμου Κλείτορος. Ποιαν σχέσιν είναι δυνατόν 
νά έχη πρός τήν ομώνυμον Κερπινήν τών Καλαβρύτων, πρός τό παρόν αγνοώ.

6 Γλόγοβα, μέ σλαβικήν τήν κατάληξιν, ήδη Δρακοβούνι έν τφ τ. δήμφ Κλει- 
τορος. Ή λ. σλαβική (τόπος μέ λευκακάνθας=άγριομουσμουλιές). Μ. Vasmer, 
’ΈνΦ’ άνωτ., σελ. 152, 20.

7 Ή Τοπάριοτα μετωνομάσφη νΰν Θεόκτιστον καί απέχει όλίγας ώρας από τό 
Βαλτεσινΐκον τού αυτού δήμου Κλείτορος, είναι σλαβική λ. σημαίνουσα πέλεκυς. Μ. 
Vasmer, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 159, 84.

8 Ή Καμενίτοα κεΐται επί λοφίσκου, άνωΦεν τού ποταμού Μυλάοντος, παρά τήν 
Βυτίναν τοϋ τ. δήμου Νυμφασίας, σημαίνει δέ τόπος πετρώδης. Μ. Vasmer, 
”ΕνΦ’ άνωτ., σελ. 151, 37.

9 Ή άλλοτε πολυάνθρωπος Λάοτα τοϋ τ. δήμου Μυλάοντος είναι σήμερον μικρόν 
χωρίον. Περί αυτού έ'χομεν τήν γνωστήν ογκώδη έκδοσιν τού μακαρίτου διδασκάλου Ν. 
I. Λάσκαρη, Ή Λάστα καί τά μνημείά της, ή Λάστας πανόραμα, έν Πύργψ καί 
Άμαλιάδι 1902- 1936, περιέχουσαν συλλογήν γλωσσικού καί λαογραφικοΰ υλικού.

10 Γλανιτσιά, ή σήμερον Μυγδαλιά καλουμένη, έν τφ τ. δήμιο Κλείτορος. Παρά 
τού λαού γλανιτσιά καλείται τό φυτόν φιλυρέα ή μεσαία. Ή λ. σλαβική σημαίνει 
μονοπάτι. Μ. Vasmer, ”ΕνΦ’ άνωτ., σελ. 152, 19.

71 Βυτίνα είναι ή γνωστή τουριστική καί ωραία Γορτυνιακή κωμόπολις, περί τής 
οποίας, πλήν τών παλαιών μονογραφιών τού μακαρίτου ίερέως Π. Παπαζαφειροπού- 
λου, προσετέφη έπ’ έσχάτων καί νέον μελέτημα : Τ ρ. Σ. Ξηρού, Ή Βυτίνα καί οί 
ήρωές της, έν ΆΦήναις 1940. Διά τήν έτυμολογίαν τής λέξεως βλ. D. Georgakas, 
Griechische Ortsnamen, «Byzantinische Zeitsckrift», ΧΕΠ (1942), σελ. 78.

12 Πύργος είναι τό σημερινόν Πυργάκι-, εγγύς τής Βυτίνης καί τής παλαιάς μο
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μία* 1 11, Άρκουδόρρεμα2, Ξοβίτζι 3, Πιάνα, 'Αλωνίστενα4, Ροϊνόν6, Τα- 
βία6, Συλίμνα7, Λυκοΰρεσι8, Κερνίτζα9, Ζάτουνα10.

'Ο κατάλογος είναι ελλιπής. Μνημονεύεται π.χ. τό Βαλτεσινΐκον και τά 
άλλα χωρία τοΰ τ. δήμου Κλείτορος, και δεν μνημονεύεται τό οπωσδήποτε 
κατοικοΰμενον κατ’ εκείνην την εποχήν χωρίον Μαγούλιανα”, καθώς επίσης 
καί τό Ζυγοβίστι12, ένφ μνημονεύεται τό χωρίον Ράδου, κλπ.

νής των άγιων Θεοδώρων. Π. ΙΙαπαζαφειροπούλου, Μεθυδριάς, σελ. 
85 κέξ.

1 Τά ’Επτά Ψωμιά δέν κατοικοΰνται σήμερον, άπέμεινεν δμως τό τοπωνύμιον 
ε’ίς τινα πηγήν ΰδατος παρά τήν Βυτίναν. Βλ. Π. Παπαζαφειρόπουλον, 
”Ενθ’ άνωτ., σελ. 87 κέξ.

2 Άρκουδόρρεμα είναι τό χωρίον τοΰ περιβόητου Κολοκοτρώνη, κείμενον έν τφ 
τ. δήμφ Φαλάνθου, μή κατοικοΰμενον σήμερον.

3 Πρόκειται διά τό κατά τον τ. δήμον Φαλάνθου τής Μαντινείας Χρυοοβίτσι(ον). 
Άξιον παρατηρήσεως είναι δτι σημειοϋται ενταύθα ό καί μέχρι σήμερον γνωστός 
λαϊκός τύπος Ξοβίτζι. Περί τής λ. βλ. Μ. Vasmer, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 159, 94.

4 Άλωνίοτενα είναι ή γνωστή παρά τάς βορ. προσβάσεις τοΰ ορούς Φαλάνθου 
κείμενη κώμη, ήτις μετά τής παρακείμενης Πιάνας έχρησιμοποιήθησαν κατά τον υπέρ 
ανεξαρτησίας αγώνα ποικιλοτρόπως υπό των αγωνιστών, μάλιστα δέ ώς κέντρα ανε
φοδιασμού τών επαναστατικών στρατευμάτων.

5 Ροϊνόν είναι τό γνωστόν μαντινειακόν χωρίον, πλησίον τών προηγουμένων.
6 Ταβία, ή σημερινή Δαβιά, άλλως κατά πληθυντικόν οί Δαβιές, ΰπήρξεν οχυρά 

καί καλλιτεχνική μεσαιωνική πόλις, ήτις έξέπεσε' βλ. ικανά περί αυτής: Νίκου Α. 
Βέη, Ή Τρίπολις πρό τοΰ ιζ' αίώνος, έν Άθήναις 1907, σελ. 15 (άνατύπωσις 
μετά προσθηκών έκ τοΰ ιη' τόμου τής «Άθηνάς»).

7 Συλίμνα, έν τφ τ. δήμφ Φαλάνθου τής Μαντινείας. Βλ. Μ. Vasmer, 
”Ενθ’ άνωτ., 158, 82.

8 Δυκονρεοι έν τφ τ. δήμφ Ήραίας, πλησίον χωρίου Σέρβου, μή μνημονευο- 
μένου.

9 "Αξιόν παρατηρήσεως είναι δτι κατφκεΐτο κατά τήν έποχήν ταύτην ή μετά 
ταΰτα παρακμάσασα μεσαιωνική πόλις Κερνίτσα, περί ής βλ. Π. Παπαζαφειρό
πουλον, "Ενθ” άνωτ,, σελ. 76 κέξ.

10 Ζάτουνα, ή δροσερά καί εργατική πρωτεύουσα τοΰ τ. δήμου Βουφαγίων. Βλ. 
Τ. Γριτσοπούλου, ’Αράχοβα ή γορτυνιακή καί τό έξ αυτής δημώδες άσμα τοΰ 
κλέφτου Δήμου, έν ’Αθήναις 1948, σελ. 14, ύποσ. 3.

11 Τά Μαγούλιανα κατά πάσαν πιθανότητα συνωκίσθησαν έξ ελληνικών ή έξηλ- 
λ.ηνισμένων πληθυσμών κατά τήν κάθοδον τών ’Αλβανών τοΰ ιδ' αίώνος, άν καί τό 
δνομα φαίνεται υπό Βλάχων κληροδοτηθέν εις τον έν αρχή συνοικισμόν Μαγούλιανα 
τής Κορφοξυλιάς, ήτις ΰπήρξεν άρχικώς πόλισμα καί ήρημώθη βραδύτερον. Βλ. Ν. 
Α. Βέην, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 14. Κατά τόν Vasmer (”Ενθ’ άνωτ., σελ. 155,52) 
ή λ. σημαίνει κάτοικος λόφου, σλαβική οΰσα.

12 ’Επίσης καί τό Ζυγοβίοτι(ον) συνφκίσθη πρό τών άρχών τοΰ ΙΖ' αίώνος. 
"Εχομεν περί αύτοΰ σύντομον πονημάτιον : Κ. X. Σ τ α υ ρ ο π ο ύ λ ο υ, Ιστορία Ζυ- 
γοβιστίου, έν Άθήναις 1905. Κατά τόν Vasmer (’Ένθ’ άνωτ., σελ. 153, 31), τό 
δνομα προέρχεται άπό τό βουλγαρικόν Ζε£ονί3ίε=τόπος καημένος. Πρβλ. Δ. Γεωρ- 
γακάν, «Άθηνά», ΜΗ' 66.
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IV

’Ανωτέρω έσημειώθη δτι ενδιαφέρον υπέρ τής ιδίας αυτών πατρίδος 
έπέδειξαν ισχυροί Δημητσανΐται προ τοΰ ιζ' αΐώνος, εμνημονεύθη δέ ιδιαι
τέρως τό όνομα τοΰ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Σωφρονίου Δ' τοΰ Καρκαλα 
(1579 -1608) *. 'Ο πατριάρχης οΰτος κατά Φεβρουάριον τοΰ έτους 1609 άπέ- 
στειλε προς τον αρχιεπίσκοπον Δημητσάνης επιστολήν, δι’ ής τοΰ αναγγέλ
λει την αποστολήν αρχιερατικών αμφίων καί τοΰ παρέχει οδηγίας περί τής 
χρήσεως καί διαφυλάξεως αυτών. Ή αξιόλογος αυτή επιστολή, επί περγαμη
νής γεγραμμένη, φυλάσσεται παρά τή δημοσία Βιβλιοθήκη τής σχολής Δημη
τσάνης, κτήμα πολύτιμον τοΰ επ’ εσχάτων ίδρυθέντος τοπικοΰ ίστορικοΰ 
’Αρχείου. Έντεΰθεν διδασκόμεθα δτι ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης προ τοΰ 
1608 ειχεν ανακτήσει τήν ανεξαρτησίαν αυτής. ’Αλλά πλήν αύτοΰ, ή επιστολή 
παρουσιάζει γενικώτερον ενδιαφέρον. ’Ιδού αυτή1 2 3:

f Σωφρόνι(ος) έλέω 0(εο)ϋ πατριάρχ(ης) τ(ής) άγί(ας) πό(λεοις) 'Ι(ε- 
ρονσα)λήμ και πά(σης) Παλαιστί(νης).

εν αγΐω πν( εν ματ) ι αδέλφι: κ(αϊ) αϋλιτον(ρ)γέs.
/ Θεοφιλέστατε αρχιεπίσκοπε Διμητζάν(ης), ό νυν η κ(αι) δ μέλλων 

5 ες-ιν ενταυ&ώϋ·εν ύμΐν, συν τοΐς ενλαυεςάτοις ίεροΐς κ(αι) τϊμιωτάτοις και 
εύγενεςάτοις άρχωντες ή κ(α'ι) κληρικοϊς της αυτής επισκο πής’ συν τοΐς 
Ιεροδιακό(νοις), και τον λοιπού λαόν ήμ(ών) τοϋ χριςονύμου, χάρις εΐη 
νμίν, | ειρήνη κ(αι) ελεος άπασιν υμΤν, συν γυναιξήν κ(α\) τέκνοις παρά 
β(εο)υ σ(ωτή)ρ(ο)ς ημών Ί(ησο)ν Χ(ριπτο)ν, και | παρά τής ήμ(ών) με- 

10 τριότ(ητος) εύχομαι τω ί)(ε)ω ϊνα φυλάττειν υμάς άπδ πάσης ανίερου (sic)

1 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, 'Ιστορία τής εκκλησίας ‘Ιεροσολύ
μων, έν 'Ιεροσολύμοις καί Αλεξάνδρειά 1910, σελ. 481 κέξ.

2 'Ο Κ α ν δ η λ ίδ ρ ο ς, Ή Γορτυνία, σελ. 145, ύποσ. 18, λέγει δτι ό Ίερ. 
Βογιατσής, έν τή «Άκροπόλει» τοϋ 1893 έδημοσίευσεν ολόκληρον τήν πατρ. επιστο
λήν, ύπό δέ τοϋ Ν. Α. Βέη, ΪΙροσθήκαι καί διορθώσεις εις τό «Plan eines Corpus 
das Griechischen Urkuden des Mittelalters und der neueren Zeit», έν τή «By- 
zantinische Zeitschrift», τόμ. XV (1906), σελ. 475, σημείο! μετ’ αμφιβολίας δτι 
τό γράμμα έξεδόθη υπό 'Ιερ. Βογιατσή, έν τή «Άκροπόλει» τής 17 ’Ιουνίου 1893. 
Αί παραπομπαί είναι ώστόσον έσφαλμέναι. Τό ανωτέρω έκδιδόμενον γράμμα εχει 
διαστάσεις 0,445x0,385 μ. καί διατηρείται καλώς. Έτηρήσαμεν τήν ορθογραφίαν 
τοΰ κειμένου, χωρίσαντες τούς στίχους άλλήλων διά καθέτων γραμμών καί εντός πα
ρενθέσεων άναπτύξαντες τάς συντομογραφίας. Τά αρχικά τών κυρίων ονομάτων γράμ
ματα καί τά μετά τάς τελείας στιγμάς έθέσαμεν κεφαλαία.

3 Ή φράσις : έν άγιο) πνεύματι αδελφέ, καί συλλειτουργέ, είναι ιδιόχειρος τοΰ 
Σωφρονίου, ώς καί ή ύστερόγραφος μετά τήν υπογραφήν προσθήκη.
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σνναν\τίματος' γινώακεται υμείς όπως ςέλνω ιερά αρχιερατικά ήγουν εν a 
αάκκον 1 χρυσόν, στηχάρι καμπουχά 1 2, πετραχίλη του μακάνου 3 4 χρυσώ, πι- 
μάνηκα τοϋ μακάνου χρυσά, πουγουνάτιον* χρυσόν | όμόψωρον, πατερήτζυ, 
το κεφάλην κ(αι) ή κόμοι άργυροί, τρικερι5 6, άργυρώ, ς(αυ)ρός άργυρός, 

15 λειτουργία* έχει κ(αι) ταΐς τρεις Βασίλειον Χρυσόςομον κ(αΐ) Γρηγόριον, 
κ(αι) μαντίον 7, ήγουν δλα τοϋ άρχιερέως σοστά, \ κ(αι) τά προσηλόνω εις 
την επισκοπή, διά ψυχήν8 σ(ωτη)ρί(αν) των γονέων ημών, κ(α'ι) τ(ών) 
τέκν(ων) αυτών ου τά \ ονόματα, Κωνςαντίνου ιερέ(ως), Ελένης πρεσβη
τέρας· κ(αΐ) τ(ών) τέκν(ων) Θεοδώρου ίερέ(ως), Στοματικής πρεσβητέρας, 

20 Σταματίου Ιερέ(ως), Θεοδώρας πρεσβητέρας· Νικολάου ίερέως' Μηλίτζας 
πρεσβητέρας κ(αϊ) ι(ών) τέκ(νων) \ αυτών κ(αι) ητις άρχιεπίσκοπος εϋρί- 
σκετ(αι) ναλλειτουργή μεταύτα, κ(αι) μηδεΐς άπόξενόσι αυτά \ ουδέ έξω εις 
τά χωρία νά ευγένον9 παράμην 10 εν Δΐμητζάνα, τής επισκοπής, ήδέ κ(αι)

1 Σάκκος, αρχιερατικόν ένδυμα λειτουργικώς αντίστοιχον προς τό φελόνιον των 
ιερέων. Άρχικώς ήτο έν χρήσει των αύτοκρατόρων, παραχωρηθέν δέ πρός τόν οικου
μενικόν πατριάρχην έχρησιμοποιεΐτο τρις μόνον τοΰ έτους. Ό αύτοκράτωρ ’Ανδρόνι
κος ό γέρων παρεχώρησε τό προνόμιον καί πρός τόν μητροπολίτην Μονεμβασίας, 
ώστε ε’ις μεταγενεστέρους χρόνους έγενικεύθη ή χρήσις τοΰ σάκκου μεταξύ των αρ
χιερέων αδιακρίτως. Ό άποστελλόμενος υπό τοΰ Σωφρονίου ήτο χρυσοΰφαντος καί 
πολυτελής.

2 Καμουχάς, έκ τοΰ τουρκικοΰ κεμχα, είναι είδος μεταξωτοΰ υφάσματος μεγά
λης αξίας, δι’ ού κατεσκευάζοντο τά αρχιερατικά άμφια. Ή τέχνη τής ύφάνσεως 
τοΰ καμουχά, είσαχθεΐσα έκ τής ’Ανατολής, έθεοιρεΐτο δύσκολος παρά τφ λαω, 
δι’ ο καί είς δημώδη άσματα διαλαλείται ώς προσόν των γυναικών άξιοσημείωτον. 
Βλ. τά σημειωθέντα υπό Τάσου Ά θ. Γριτσοπούλου, Μητρόπολις καί μη- 
τροπολΐται Λακεδαιμόνιας κατά τήν ενετοκρατίαν, Θεοδώρητος Κριτής, ό έκ Δημη
τσάνης, έν ΆΟήναις 1949, σελ. 10 - 11 (άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας», τόμ. Κ', 1949), 
καί τοΰ αύτοΰ, Ό ποντισμένος αργαλειός, «Αίξωνή», έτ. Α' (1950-1951), σελ. 69-70.

3 Μάγγανον είναι στρόφαλος μηχανήματος, δι’ οΰ κλώθονται καί καλαμίζονται 
τά νήματα, ή άπλοΰν μηχάνημα δι’ ου άναπηνίζεται ή μέταξα άπό τά βομβύκια. 
Ένταϋθα ή φράσις δηλοι τό μεταξωτόν ύφασμα, έπιμελώς κατεσκευασμένον έκ ζωι
κής μετάξης.

4 Έπιγονάτιον καί νπογονάτιον, περί οΰ βλ. Κ. Καλλινίκου, "Ο χριστιανι
κός ναός καί τά τελούμενα έν αύτφ, έν ’Αλεξάνδρειά 1921, σελ. 614 κέξ.

5 Τρικερι, τό τρία κεριά φέρον μετάλλινον κηροπήγιον, δπερ μετά καί τοΰ 
όμοιου δύο κηρίων κηροπηγίου (δίκερι) αποτελεί τό γνωστόν ζεΰγος των αρχιερατι
κών κηροπηγίων. “Αξιος παρατηρήσεως ό δημώδης τύπος τρίκερι.

6 Πρόκειται περί τοΰ γνωστοΰ λειτουργικοΰ βιβλίου, τοΰ περιέχοντος τάς λει
τουργίας Μ. Βασιλείου, Χρυσοστόμου, προηγιασμένων κλπ. Έκ παραδρομής έγράφη 
ένταΰθα δτι περιέχει καί Γρηγορίου, διότι τοιαύτη δέν υπάρχει.

1 Μανδύας, ό γνωστός ποδήρης και διά ποταμών κεκοσμημένος έπενδύτης.
8 Γρ. ψυχικήν.
9 Νά έξάγωνται.
10 Ίσως : παρά μόνον.
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τις νςερίση αυτά | έστω αφορία μένος' κ(αϊ) την άράν των, τιη, Οεοφόρων 
25 π(ατέ)ρων ημών, κ(αι) νά εξουσιάζονται υπό των \ χειρών Νικολάου ιερέ- 

(ως) κ(αϊ) μετά των τέκν(ων) αύτοϋ, Ίωάννον, Κωνςαντίνου κ(α'ι) Γεωρ
γίου κ(α'ι) μετ αυτών1 οι παίδες \ τών παιδιών αυτών, κ(α'ι) μετά Χριςο- 
δούλου ίερέ(ως) κ(αί) συν αντοΰ οι αδελφοί του Γεωργίου υιοί, Θεόδωρος 

| του ίω(άνναν), υιός' η επιλεγόμενοι λοιποί Καρκαλάδες' κ(αϊ) νά είναι 
30 ώς κληρικοί, μετά τους κτήτοραις της \ επισκοπής, Λαπαρδάδαις, κ(αί) 

Τζασάδες, ή οϊποΓ (sic) είναι άλλοιτάχατες ώς κληρικοί, ποιήσατε δμοΰ 
σεντούκιον κ(αϊ) | βάλτε αυτά μέσα κ(α'ι) δποτες λλειτουργεΐ δ επίσκοπος νά 
τά εύγάνεται νά τά δίδετε κ(αί) πάλιν νά τά βάνε(τε) μέσα, | κ(αί) τδ κλη- 
δεϊ νά είναι εις τον Καρκαλάδων τάς χεΐρας, πάντοτεςΟντως άπόφενό- 

35 μεϋα ύμΐν ΐνα ή χάρις τοΰ ΰ(εο)ϋ μετά πάν(των) | ημών κ(αϊ) ή ευχή κ(αί) 
ευλογία κ(αϊ) σνγχώρησις κ(αί) τής ημών μετριότητος εΐη μεΰ·’ υμών 
αμήν. ’Έτους ζριζ' [—7117], ίν(δικτιών)ος ζ’ μην). Φεβρουαρ(ίω) | από 
Χ(ριστο)ϋ αχϋ· (=1600): —

f Σωφρόνιος έλέω ίΐεον Πατριάρχης άγιας πόλεως ’Ιερουσαλήμ s.
40 κόλφι1 άργυρό άλισΐδα άργϋρί

άλιμΐση καλό ζόνι χρυσόικοπ.... (δυσξύμβλητον).

Ό Σωφρόνιος ύπήρξεν, ως εΐπομεν, Φιλοσοφίτης1 * 3 4 5 καί χαρακτηρίζεται 
«περί τά θεία ίλαρώτατος». Έπί τον θρόνον της αγίας πόλεως άνήλθεν εις 
διαδοχήν τοΰ Άραχοβίτου κατά πασαν πιθανότητα θείου του Γερμανού6, 
παρητήθη δέ οικειοθελώς υπέρ τού ανεψιού του Θεοφάνους Καρακάλ-

1 Καί μετ’ αυτούς.
3 "Οποιοι είναι, όποιοιδήποτε.
3 Μονοκονδυλιά.
4 Κόλφι άποκαλεΐ το έγκόλπιον, όπερ ούτως ώνομάσθη, ώς έν τφ κόλπιμ φερό- 

μενον. Τά αρχιερατικά εγκόλπια είναι έν χρήσει ώς αναπόσπαστα εξαρτήματα τής 
στολής τών αρχιερέων από τών πρώτων ήδη χριστιανικών χρόνων, ώς τούτο πληρο
φορούμενα από εύρεθέντα τοιαϋτα εις κοιμητήρια. Ή αρχή τών εγκολπίων άνεζη- 
τήθη είς τά ποικίλα πρωτοχριστιανικά φυλακτήρια, «α κατ’ αύχένος έκκρεμαννύμε- 
να...» έφέροντο «παρά χριστιανών έν τε χρυσώμασι καί άργυρώμασι κατεσκευασμένα, 
πρός φυλακήν καί ασφάλειαν τής ζωής των» : Κ. Καλλινίκου, "EvV·’ άνωτ., 
σελ. 624 κέξ. Παρατηρητέος ό δημώδης τύπος γκόλφι, ό έν χρήσει μέχρι σήμερον, 
έπί παντός περιάπτου, φυλακτού κλπ., έξ οδ καί το βαπτιστικόν όνομα Γκόλφω.

5 Ώς προερχόμενος έκ τής μονής τού Φιλοσόφου, ώς τόπου τής μετάνοιας ή 
διαμονής αυτού. Ούτως έχομεν Αίμυαλίτης, Προδρομίτης, Κερνιτσιώτης κλπ. Τοιαΰ- 
ται προσωνυμίαι δέν είναι άγνωστοι μέχρι σήμερον.

6 Τάσου ΆΦ. Γριτσοπούλου, ’Αράχοβα ή Γορτυνιακή καί τό έξ αυτής 
δημώδες άσμα τοΰ κλέφτου Δήμου, έν Άθήναις 1948, σελ. 23. Κώστα Μ. Π ί- 
τσιου, Καρυαί (’Αράχοβα) Λακεδαίμονος, ’Αθήνα 1948, σελ. 141-142.
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Πατριαρχική επιστολή Σωφρονίου A' Καρκαλα, πατριάρχου Ιεροσολύμων, 
πρός τόν αρχιεπίσκοπον Δημητσάνης, κατά Φεβρουάριον 1609.

,ΕΤΗΡίε ETAIPEIAS ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΔΩΝ Έτσί Κ'
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λου1. ’Απερχόμενος εκ τής μονής τής μετάνοιας αύτοϋ ό Σωφρόνιος συναπε- 
κόμισε χειρόγραφον κώδικα τοϋ ιδ' αιώνος, περιέχοντα λόγους των Πάτερων 
κλπ., ήδη δέ άποκείμενον εις την βιβλιοθήκην τοϋ πατριαρχείου 'Ιεροσολύ
μων. Έν τφ έσχάτφ φΰλλφ τοΰ έν λόγφ κώδικος υπάρχει τό ακόλουθον, 
ιδιόχειρον πιθανώτατα, σημείωμα τοϋ πατριάρχου : τοβ(ιβ)λίω ϋπάρχ(ει) τής 
Παναγίας τοϋ Φιλόσοφόν Πόλοπόνισως. f Σωφρόνιος ελέφ ϋεοΰ πατριάρχης 
τής άγιας πόλεως 'Ιερουσαλήμ 1 2.

Έκ τής ανωτέρω επιστολής τοϋ πατριάρχου καταφαίνεται ό'τι οϋτος 
ύπήρξεν υιός Κωνσταντίνου ίερέως και Ελένης πρεσβυτέρας, ε'χων αδελφούς 
τρεις, Θεόδωρον, Σταμάτιον καί Νικόλαον, ιερείς πάντας.Έν φ. 29α τοϋ χει
ρογράφου κτητορικοϋ κώδικος τής μονής τοϋ Φιλοσόφου, ήδη άποκειμένου έν 
τφ παρά τή δημοσία; βιβλιοθήκη τής σχολής Δημητσάνης Ίστορικφ Άρχείφ, 
άναγινώσκομεν έν τή σελίδι των προθέσεων τών ιερέων: Θεοδόρον Στα- 
μάτη' Κονςαντή· τών ιερέων' είναι καρκαλέη άπο Διμιτζάνα τους έγραφε ό 
πατριάρχης διά τά ίερα όπου έβαλε εις το μοναςήρη 3. Ό πατήρ Κωνσταν
τίνος και οί αδελφοί Θεόδωρος καί Σταμάτης τοϋ Πατριάρχου φαίνεται δτι 
δεν έζων, καθ’ ήν εποχήν ό Σωφρόνιος άπέστελλε τά ιερά άμφια εις τό 
μοναστήριον τοΰ Φιλοσόφου καί τήν επιστολήν μετά τών αρχιερατικών—αν 
βεβαίως δεν πρόκειται περί τών αυτών αμφίων—προς τον αρχιεπίσκοπον 
Δημητσάνης. Διά τοΰτο οί Φιλοσοφΐται μοναχοί έσημείωσαν τά ονόματα τών 
νεκρών εις τό δίπτυχον τής προθέσεως, διά νά γίνεται, κατά τά κεκανονι- 
σμένα, τό υπέρ άναπαϋσειός των μνημόσυνον, ό δέ Σωφρόνιος τον έπιζώντα 
αδελφόν του παπα-Νικόλαν ώρισεν επίτροπον διά τήν διαφϋλαξιν καί πάσαν 
έν γένει μέριμναν περί τών δωρηθέντων αρχιερατικών αμφίων, όμιλών καί 
περί τών διαδόχων αϋτοΰ, ήτοι τών υιών του Ίωάννου, Κωνσταντίνου, καί 
Γεωργίου, καί τών τέκνων αυτών, Θεοδώρου υίοϋ τοϋ Ίωάννου, καί Χρι
στοδούλου υίοϋ τοϋ Γεωργίου, μετά τών υπολοίπων των αδελφών, οΐτινες 
ήσαν δλοι Καρκαλ&δες.

Κατά ταϋτα, οί δυο μνημονευόμενοι ιερείς, Νικόλαος καί Χριστόδουλος, 
ήσαν πάππος καί έγγονος, ευρισκόμενοι έν τή ζωή κατά τό 1609 καί μετ’ 
αυτό, δ μέν πάππος εις τήν έξοδον αυτής, ό δέ έγγονος πιθανώς εις τήν 
ακμήν. Ό έκ τούτων πάππος, δ γηραιός παπα - Νικόλας, έχων σύζυγον Μη-

1 Χρυσοστ. Παπαδοπούλού, Ιστορία τής εκκλησίας 'Ιεροσολύμων, 
σελ. 487.

2 Άθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολ. Βιβλιοθήκη, τόμ. Β', 
σελ. 579.

2 Έν δέ τω φ. 80α τοΰ αύτοϋ κώδικος άναγινώσκομεν : ’Ελένη Σταματική Θεο- 
δόρα τών πρεοβητέρων είναι τοϋ Ίεροοολήμ(ων). ’Ακριβώς είναι τά αύτα ονοματα, 
ώς τά σημειοΐ είς τό γράμμα του ό Σωφρόνιος.
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λίτζαν πρεσβυτέραν, Καρκαλας τό έπίκλιον, ήτο δ πατήρ τοϋ Θεοφάνους, τοΰ 
διαδεχθέντος τον Σωφρόνιον εις την πατριαρχείαν εν τη αγία πόλει (1608- 
1644) *. Ούτως, έν φ. 80α τοϋ μνημονευθένιος κώδικος τής μονής Φιλοσό
φου αναγινώσκομεν: Μηλήτζας πρεοβητέρ(ας) τον Ίεροαολήμων ή μήτηρ’ 
έν δέ φ. 29α : Νηκολάον Ιερέως όπου εγραχρε δ πατριάρχης εκ Διμιτζανας. 
Προς τον πατέρα αϋτοϋ παπα-Νικόλαν δ πατριάρχης Θεοφάνης άπέστειλε 
κατά τό έτος 1611 χειρόγραφον κώδικα τοϋ XVI αΐώνος, περιέχοντα Νομο- 
κάνονα Μανουήλ τοϋ Μαλαξοΰ, ήδη άποκείμενον μεταξύ των χειρογράφων 
τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας (άριθ. 1761). Έν φ. 243β τοϋ 
κώδικος τούτου αναγινώσκομεν: f το παρών νόμιμον δοϋείη τον πα(πα) 
νινολάον τον καρκαλά εν χώρα δημητζάνα, ινα και η χώρα όπόταν εχονν 
αυτό εις χρήαν διά να Ίλεωρονσιν έχέτω διά τοντο παρέχομ(εν) | ινα κ(αϊ) 
ημείς μνημόσννον εχομεν όντως άπόψαινόμεϋα | ’Εν ετη ζριίΐ', \ από 
Χ(ριστο)ν αχια' (=1611), Ιν(δικτιών)ος #'1 2 *.

Επομένως, τά επώνυμα ονόματα Καρκαλας καί Καράκαλλος ανήκουν 
εϊς μίαν και τήν αυτήν οικογένειαν έν Δημητσάνη, έξ ής προήλθε καί τό πα
λαιόν τοπωνύμιον Καρκαλοΰ, τήν αρχήν έχον έκ τοϋ τύπου Καρκαλας. Έκ 
τής έν λόγω μεγάλης οικογένειας των Καρκαλάδων καί Καρακάλλων τής Δη
μητσάνης, γνωρίζομεν καί άλλα έπιφανή μέλη, οια : α') δ μητροπολίτης Μο- 
νεμβασίας Νεόφυτος, δστις έκτισε δαπάναις αύτοϋ τον παλαιόν ίστορημένον 
έν Δημητσάνη ναόν τού Ταξιάρχου Μιχαήλ, κατά τήν συνοικίαν τής πλάτσας, 
τό έτος 16353- β') δ από Νικομήδειας οικουμενικός πατριάρχης Κύριλλος δ 
Ε' κατά τά μέσα τοϋ ιη' αίώνος4’ γ') δ έπίσκοπος Μεθώνης ’Άνθιμος, δ 
ένεργώς άναμιχθείς εϊς τά τοϋ κινήματος τοϋ 1770 καί καταφυγών εις Τερ

1 Χρυσ. Παπαδοπούλου, "Ένθ" άνωτ., σελ. 487 κέξ. Πρβλ. καί Κυ
ρίλλου "Αθανασιάδου, Τά κατά τόν αοίδιμον Θεοφάνη, «Σωτήρ», τόμ. ΙΒ'. 
(1889), σελ. 18 κέξ.

* "Α θ. Παπαδοπούλου-Κεραμέιος, "Ένθ" άνωτ., τόμ. Γ', έν Πετρου- 
πόλει 1897, σελ. 265-266. Γ. Λαμπάκης, «Δελίίον Χριστιανικής "Αρχαιολογικής 
Εταιρείας», τόμ. Β' (1894), σελ. 44- 46. Ν. Α. Βέη, Κατάλογος των χειρογρά
φων τής Χριστιανικής "Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, Αυτόθι, τόμ. Τ' (1906), σελ. 88.

s Περισσότερα περί τοϋ Μονεμβασίας Νεοφύτου βλ. Τάσου Γριτσοπού- 
λ ο υ, Νεόφυτος Καράκαλλος, μητροπολίτης Μονεμβασίας ό έκ Δημητσάνης, «’Αθήνα», 
τόμ. ΝΓ', 1949.

4 Περί τοϋ άνδρός βλ. α') Γ. I. Καρβελα, Ό οικουμενικός πατριάρχης 
Κύριλλος ό Ε' ό έκ Δημητσάνης, Muskegon - Michigan (έκδοτης Κ. I. Καρβελάς), 
1930" β') Ε. Σ αβρά μη, "Η πρώτη καθαίρεσις τοΰ οίκουμενικοϋ πατριάρχου Κυ
ρίλλου Ε' τοΰ Καρακάλου, «’Επετ. Έταιρ. Βυξ. Σπουδών», τόμ. Γ (1933), σελ. 171 
κέξ.' γ') Γερμανού, μητροπολίτου Σάρδεων καί Πισιδίας, Συμβολή είς τούς πα- 
τριαρχικοΰς καταλόγους Κωνσταντινουπόλεως από τής άλώσεως καί εξής, μέρ. Β' 
(1702-1936), έν Κωνσταντινουπόλει 1938, σελ. 52, ένθα ΰποσ. 66 εύρεΐα βιβλιο
γραφία.
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γέστην \ καί όίλλοι1 2 *. ’Ίσως ή προκειμένη οικογένεια ιών Καρκαλάδων> 
Καρακάλλων έχει σχέσιν τινά προς τον χρονικώς λίαν απομεμακρυσμένον μη
τροπολίτην Νικομήδειας Καράκαλλον, δ'στις τό έτος 1289 έχειροτόνησε τον 
πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως ’Αθανάσιον \ και προς τάς ομώνυμους μο- 
νάς Ναυπλίου και αγίου ’Όρους, σχετισθείσας προς τον ρωμαΐον αυτοκρά- 
τορα ’Αντώνιον Καρακάλλαν 4· ’Αλλά διά μίαν τοιαΰτην έρευναν ελλείπουν 
παντελώς τα σχετικά στοιχεία.

Ό Σωφρόνιος, άποστέλλων τά αρχιερατικά άμφια εις την αρχιεπισκο
πήν τής Ιδίας αυτοϋ πατρίδος, και προφανώς έκτιμών κατ’ αξίαν αυτά, φι
λοδοξεί νά φυλάσσωνται καλώς και νά χρησιμοποιούνται υπό τών κατά και
ρούς αρχιεπισκόπων, ούτως ώστε καί αυτός νά έχη τό μνημόσυνόν του καί ή 
οικογένεια τών κληρικών Καρκαλάδων, εις χεΐρας τών οποίων ένεπιστεΰθη 
τά αρχιερατικά, νά έχη την τιμήν νά συγκαταλέγεται—ως γράφει—ευθύς 
μετά τήν οικογένειαν τών Λαμπαρδάδων 5 6 καί Τζασάδων8, οί πρώτοι τών 
οποίων υπήρξαν καί οί «κτψοραις τής επισκοπής», καθώς ρητώς αναφέ
ρει7. Ό προκείμενος χαρακτηρισμός «κτψοραις τής επισκοπής» νομίζομεν 
δτι άναφέρεται εις τον μητροπολιτικόν ναόν τής Αγίας Κυριακής. Ή οικο
γένεια Λαμπάρδη καί Λαμπαρδοπούλου ύπήρξεν όντως ή διαπρεπέστερα επί 
τουρκοκρατίας έν Δημητσάνη, άναδείξασα δημογέροντας καί έξοχους κληρι
κούς, οίον τον πατριάρχην Ιεροσολύμων Παΐσιον8, διάδοχον τοΰ Θεοφά-

1 ΙΙερ! τοΰ άνδρός προσήκει νά γραφή ιδία μονογραφία.
2 Καράκαλλοι ήσαν καί οί Ναζαρέτ ΙΊαΐσιος, Κορώνης ΙΙαισιος, περί ων δεν 

έ'χομεν πολλάς ειδήσεις καί αυτός δ άγιος Γρηγόριος ό Ε'. Προχείρως περί τής οικο
γένειας Καρακάλλων βλ. τά υπό Ν. Α. Βέη, «’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν», Μπάρτ 
καί Χίρστ, τόμ. Ζ' (1907), σελ. 411 (συμπλήρωμα).

* Μ. he Quien, Oriens Christianus, τόμ. I, Παρίσιοι 1740, σελ. 596. Μ. 
Κλεωνύμου-Χρ. Παπαδοπούλου, Βιθυνικά, ή επίτομος μονογραφία τής 
Βιθυνίας καί τών πόλεων αυτής, έν Κωνσταντινουπόλει 1867, σελ. 108.

4 Σ π. Λάμπρου, Τό δνομα τών μονών Καρακάλλου ή Καρακαλά, «Νέος 
"Ελληνομν.», τόμ. Η' (1911), σελ. 236 -237. Πρβλ. τόμ. Θ' (1912), σελ. 241.

5 Ή άρχαιοτάτη πασών τών έν Δημητσάνη οικογενειών, τήν αρχήν άνάγουσα 
εις τον ιδρυτήν τής μονής τοΰ Φιλοσόφου Ίω. Λαμπαρδόπουλον - Φιλόσοφον καί έπί 
μίαν χιλιετηρίδα σωζομένη μέχρι σήμερον. Έκ τοΰ τίτλου φιλόσοφος ή οικογένεια 
διεκλαδίσθη εις Λαμπάρδη καί Φιλοσοφοπούλου. Τό Φιλόσοφος άπαντα διά μέσου 
τών αιώνων καί μέχρι σήμερον καί ως βαπτιστικόν.

6 Ή οικογένεια αυτή Τζάοη άπό πολλοΰ έξέλιπεν έν Δημητσάνη. Μέλη αυτής 
συναντώμεν εις σημειώματα κτητορικών κωδίκων τών πέριξ μονών, π.χ. Παναγιώτης 
Τζάσης, έν έτει 1624, παρίσταται ώς μάρτυς αγοραπωλησίας άγροΰ, έν σημειιόματι 
τοΰ κτητορ. κώδ. τής μονής Αίμυαλών (φ. 22α).

7 Βλ. ανωτέρω, σελ. 224, στ. 29.
8 Περί τοΰ άνδρός υπάρχει ίδιον παλαιόν μελέτημα : Κυρίλλου ’Αθανα

σία δ ο υ, Τά κατά τόν αοίδιμον Παΐσιον πατριάρχην 'Ιεροσολύμων, «Δελτίον 'Ιστορ. 
καί Έθνολ. Εταιρείας», τόμ. Δ' (1892-1895), σελ. 211 κέξ.
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νους, τούς μητροπολίτας Νικομήδειας Νεόφυτον και Δράμας ’Αθανάσιον, 
κατά τάς άρχάς τοϋ ιζ’ αιώνος, τον Σερρών Παρθένιον, προ των μέσων 
τοϋ ιη' αιώνος, τον εθνομάρτυρα Άνανίαν, μητροπολίτην Λακεδαιμόνιας 
κατά τά μέσα τοϋ ιη' αΙώνος, τον Βρεσθένης Κύριλλον, Θεοφάνη αγνώστου 
έδρας, κλπ. Εϊς τον Νικομήδειας Νεόφυτον και άλλα μέλη τής οικογένειας 
Λαμπάρδη οφείλεται πράγματι ή ίδρυσις, ή άνακαίνισις, ό καλλωπισμός καί 
άλλαι δωρεαί τοϋ ναού τής 'Αγίας Κυριακής έν Δημητσάνη \ Έκ τής επι
στολής τοϋ Σωφρονίου ακριβώς πληροφορούμεθα δτι εϊς την έν λόγιο οικο
γένειαν οφείλεται συλλήβδην πάσα ή περί τον μητροπολιτικόν ναόν μέριμνα.

Ή ανωτέρω έκδιδομένη πατριαρχική επιστολή απευθύνεται προς τον 
αρχιεπίσκοπον Δημητσάνης άνωνύμως, τον Φεβρουάριον τοϋ 1609. Τό επόμε
νον έτος 1610, κατά μήνα Αύγουστον, αρχιεπίσκοπός τις Δημητσάνης 
υπέγραψε μετά τοϋ μητροπολίτου Μονεμβασίας Γερμανού συνοδικόν συγχω- 
ρητήριον γράμμα τοϋ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου Β\ άνα- 
φερόμενον εις τον θάνατον τοϋ μητροπολίτου Μυτιλήνης Παϊσίου, «όστις 
άποθνήσκων—ως άναφέρεται—ούδέν άλλο επαφήκε πλήν ών άφιερώσατο επί 
ζωής αύτοΰ...»1 2. Λόγιρ φθοράς τοϋ εγγράφου, δεν μάς παραδίδεται καί 
εντεύθεν τό όνομα τοϋ αρχιεπισκόπου. Είναι όμως ούτος Ά&ανάσιος, όστις 
κατά Σεπτέμβριον τοϋ Ιδιου έτους 1610 μετά τοϋ Χριστιανουπόλειος Συμειόν, 
Μονεμβασίας Γερμανού κ.ά. συνυπογράφει σιγίλλιον τοϋ αυτού πατριάρχου 
Νεοφύτου Β', δοθέν τφ μητροπολίτη Άγκύρας Παρθενίφ, εϊς δν άπεδόθησαν 
χωρία τινά τής μητροπόλεώς του3. Ούτως έχομεν :

α') ’Ανώνυμον αρχιεπίσκοπον Δημητσάνης, αποδέκτην τής επιστολής 
τοϋ Σωφρονίου (Φεβρουάριος 1609).

β’) ’Αθανάσιον αρχιεπίσκοπον Δημητσάνης, όστις εύρεθείς εις Κωνσταν
τινούπολή καί πιθανώς μετέχων τής 'I. Συνόδου, υπέγραψε κατ’ Αύγου
στον καί Σεπτέμβριον 1610 τά ανωτέρω δύο γράμματα.

γ') ’Αδήλου χρόνου αρχιερέα, πριρην Δημητσάνης ’Αθανάσιον, μνημο
νευόμενου εν τφ γνωστφ καταλόγφ τών έκ Δημητσάνης αρχιερέων4.

1 Βλ. πρός τό παρόν: Γ. I. Καρβελά, 'Ιστορικά σημειώματα. 'Ο μητροπο- 
λιτικός ναός τής άγιας Κυριακής Δημητσάνης, έφημ. «Ή Φωνή τής Γορτυνίας», έτ. 
ΙΑ’, φ. 293, 14 ’Ιουλίου 1947. Πρβλ. τοϋ αύτοΰ, ’Επιφανείς Γορτΰνιοι επί 
Τουρκοκρατίας, «Γορτυν. 'Ημερολόγιου», έτ. Γ' (1948), σελ. 4 - 5. Διά τον σημε
ρινόν ναόν τής άγιας Κυριακής, τόν καταλαβόντα τήν θέσιν τοϋ κατεδαφισθέντος 
παλαιού άπό τοϋ 1834, βλ. Α. Ζάχον, «’Αρχαιολογικόν Δελτίον», τόμ. Η' (1923), 
σελ. 68 - 69.

2 Άθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, 
τόμ. Α’, έν Κωνσταντινουπόλει 1884 - 1886, σελ. 173.

3 Παράρτημα περιοδ. Έλλην. Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, 
τόμ. Κ'-ΚΒ' (1892), σελ. 98.

4 Κώδ. Φιλοσόφου φ. 130α, 5ος, ευθύς μετά τους: α') πατρ. 'Ιεροσολύμων
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δ') ’Λ,νευ έδρας αρχιερέα ’Αθανάσιον Κοντογιάννην, δ'στις καταγόμενος 
εκ Ζυγοβιστίου ειχεν αποκτήσει ιδίαν περιουσίαν εγγύς τοϋ χωρίου του, 
άπέθανε δέ προ τοΰ έτους 1638* 1.

Ύποθέτομεν δτι πρόκειται περί ενός καί τοϋ αύτοΰ προσώπου, δηλ. 
αρχιεπισκόπου Δημητσάνης ’Αθανασίου, δστις ειχεν οικογενειακόν όνομα 
Κοντογιάννης, ϋπήρξεν 6 αποδέκτης τοϋ γράμματος τοΰ Σωφρονίου (1609) 
καί υπέγραψε τα συνοδικά γράμματα τοϋ πατριάρχου Νεοφύτου Β' (1610). 
Ό ’Αθανάσιος οΰτος φαίνεται δτι είχε παραιτηθή προ τοϋ έτους 1620 τής 
αρχιεπισκοπής αύτοϋ, δτε, ως εΐδομεν, ή Δημητσάνα συνηνώθη μετά τής 
Λακεδαιμόνιας. Έντεϋθεν εις τον ’Αθανάσιον άπέμεινεν ό τίτλος τοϋ πρψην.

Ή εν λόγφ υπαγωγή τής Δημητσάνης εις την μητρόπολιν Λακεδαιμό
νιας ϋπήρξεν έργον τοϋ μητροπολίτου αυτής Ίωάσαφ, δστις, ενδιαφερόμενος 
διά την εΐσπραξιν τών ετησίων αϋτοΰ δικαιωμάτων, δεν ηύνόει την ϋπαρξιν 
τής αρχιεπισκοπής Δημητσάνης. Ή πληροφορία, περί άναποσπάστου τής 
Δημητσάνης μετά τής Λακεδαιμόνιας κατά τό 1620, επαληθεύεται καί έκ τοΰ 
δτι εις τό κατά Μάιον τοΰ 1624 άπολυθέν υπό Κυρίλλου τοΰ Λουκάρεως 
σιγίλλιον, προς άνανέωσιν τής σταυροπηγιακής αξίας τής μονής τοϋ Φιλοσό
φου, αυτή ορίζεται κείμενη εις την επαρχίαν τοΰ μητροπολίτου Λακεδαιμο-

2ωφρόνιον, β') πατρ. “Ιεροσολύμων Θεοφάνη, γ') Δράμας ’Αθανάσιον, δ') Παλαιών 
Πατρών Θεοφάνη, ζήσαντα προ τών μέσων τοΰ ιξ' αίώνος. Εντεύθεν : Ίερ. Β ο- 
γιατσής, «Εΰαγγ. Κήρυξ», Η' (1864), σελ. 505. Ε. Καστόρχης, Αυτόθι, Θ' 
(1865), σελ. 128. Τ. Κανδηλώρος, Δημητσάνα, σελ. 24 (9ος). Γορτυνία, σελ. 
150, 3ος.

1 Εις χεΐρας ημών εύρίσκεται τό ακόλουθον έγγραφον:
f ό Λακεδαιμόνιας μ(ητ) ροπολ,ί(της) Ίωάσαφ :
’Επειδή έτελεύτησεν δ ’Επίσκοπος ’Αθανάσιος και κατέλειπεν περιβόλιον, τό ών εν 

τώ Ζνγοβυςείω αντίπερα, τδ όποιον τό έπροσνλ,ώσαμεν ήμοΐς εις το μοναξήριον της 
νπεραγί(ας) Θ(εοτό)κον τών Μναλλών να. μένει άδιάσπαςον καί άμετακίνητον από τοΰ 
ϋείον κ(α'ι) ιερόν τούτου μοναςηρίον από την σήμερον μέχρι τής σνντελεί(ας) τοϋ αίώ
νος οςτις ί}α βουλιϋ·εΐ από ξενώσαι τό αυτό- περιβόλιον, από τό μοναςήριον αυτό τής 
νπεραγί(ας) Θ(εοτό)κον, ίερομένος, ή λαϊκός να είναι και να διά μένει άφωριαμένος 
παρά τής άγί(ας) καί δμωονσίου κ(αί) ζωοποιού, κ(αί) άανγχύτου, τριάδας, τον 
π(ατ)ρ(ό)ς, κ(αί) τοΰ νίον, κ(αί) τον άγιου πν(ενματο)ς τοϋ ενός τή φύσει μόνου &(εο)ϋ 
κ(αί) καταραμένος, κ(αί) ασυγχώρητος έν τε τφ νυν αίώνι, κ(αί) έν τώ μέλλοντι κ(α'ι) 
μ(ε)τ(ά) ύλάνατ(ον) αλλντος κ(αί) τυμπανιαίος κ(αί) νά έχει κ(αϊ) την νπεραγί(αν) Θ(εο- 
τό)κον άντίδικον έν ημέρα τής κρίαεως· δύλεν εις άσφάλλειαν έγεννετο κ(αι) τό παρόν 
τής ήμ(ετέ)ρ(ας) ταπεινότητας γράμμα, κ(αϊ) εδώΰη τή διαλνφ&είσει μονή· έν έτει 
α§ χ9 λν ην , έν μηνΐ Φενρουαρίοι. Βλ. καί Τάσου Γριτσοπούλου, Μονή Αί- 
μυαλοϋς, σελ. 12, 14, 33 - 34. "Ισως δ ’Αθανάσιος οϊτος Κοντογιάννης, ό έχων πε
ριβόλιον πλησίον τοϋ ναοϋ τοΰ αγίου ’Αθανασίου, ϋπήρξεν ό κτίτωρ τοΰ ναοϋ, 
έπ’ όνόματι τοΰ ομωνύμου του αγίου τιμωμένου, οστις βραδύτερον άπέβη μετόχιον 
τής Αίμυαλοϋς. Τ. Γριτσόπουλος, Αυτόθι, σελ. 33-34,
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νιας \ ούχί δε τοΰ αρχιεπισκόπου Δημητσάνης, ενφ εις σιγίλλιον άπολυθέν 
προ τοΰ 1620 υπό Τιμοθέου Β' (1614-1622) υπέρ τής μονής Αίμυαλοϋς, ή 
μονή ορίζεται κείμενη εν τή επαρχία τής αρχιεπισκοπής Δημητσάνης1 2. Ού
τως έκτοτε ό Ίωάσαφ, μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας καί κυρίαρχης Δημη
τσάνης, άπαντα εις διαφόρους πράξεις ως τοιοϋτος εν τή περιφερείς τούτη3.

Άλλα καί ή δεύτερα συγχώνευσις τής Δημητσάνης μετά τής Λακεδαι
μόνιας δεν έκράτησε πολύ, διότι, ως εΐδομεν, διά πράξεως τοΰ πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Παρθενίου Α' τοΰ Γέροντος (7 ’Ιουλίου 1639-8 Σε
πτεμβρίου 1644)4 άνασυνέστη ή άρχιεπισκοπή άποκτήσασα ίδιον άρχιεπί- 
σκοπον Κύριλλον. Την πληροφορίαν έχομεν εξ αΰτοΰ τοΰ μνημονευθέντος 
ήδη γράμματος Ίερεμίου Γ' τοΰ άπό Καισαρείας, άπολυθέντος κατά Δεκέμ
βριον τοΰ έτους 1718, ένθα βεβαιοΰνται τά άνωτέρω : «καϋύος το ποοοκομι· 
οϋέν τή πατριαρχικί] Σννόδω ϊσον πράξεως τον έν μακαρία τή λήξει πα
τριάρχου γέροντος κυρ Παρθενίου, δοέλειοης τω κατ’ εκείνο καιρού άρχιερα- 
τεύοαντι έν αυτή κυρ-Κνρίλ.λω» 5 *. Ή άνασΰστασις αΰτη τής άρχιεπισκοπής 
Δημητσάνης, έκ συγχΰσεως προφανώς, εθεωρήθη ως νέα συγχώνευσις μετά 
τής Λακεδαιμόνιας, γενομένη υπό τού πατριάρχου Παρθενίου τοΰ Α'β. Φαί
νεται έν τοΰτοις δτι δεν έκράτησε πολύ ή άνεξαρτησία τής άρχιεπισκοπής, 
καθώς και εις αυτό τό γράμμα τοΰ Ίερεμίου προστίθεται: «έπειτα δε ονκ 
οΐδ’ όπως έφϋαοεν έναν&ήναι παραλόγους τή επαρχία Λακεδαιμόνιας και ήν 
υπό την εξουσίαν τοΰ κατά καιρούς μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας μέχρι τοΰ 
νυν ( — 1718)» 7.

Πότε άκριβώς έγένετο ή νέα (τρίτη) συγχώνευσις δεν γνωρίζομεν. Πάν
τως επί τοΰ μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας Γαβριήλ (1641 κέξ.) ή Δημητσάνα 
είχε συγχωνευθή. Διότι συναινέσει αύτοΰ τούτου τοΰ Λακεδαιμόνιας Γα

*Η αρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί ’Αργυρόκαστρου 231

1 Τό γράμμα είναι ανέκδοτον, άπόκειται δέ έν τφ κατά τήν δημοσίαν βιβλιο
θήκην τής σχολής Δημητσάνης τοπικφ Ίστορικφ ’Αρχείφ Γορτυνίας καί θέλει περι- 
ληφθή εις τήν έτοιμαζομένην πρός έκδοσιν Ιστορίαν τής μονής Φιλοσόφου.

2 Τάσου ’Αθ. Γριτσοπούλου, Ή παρά τήν Δημητσάναν μονή Πανα
γίας τής Αίμυαλοϋς, σελ. 12. Πρβλ. Δ. Α. Ζακυθηνόν, «’Ελληνικά», τόμ. Β' 
(1929), σελ. 425, στ. 25.

3 Βλ. ανωτέρω, σελ. 229, ύποσ. 1. Πρβλ. Τ. Α. Γριτσόπουλον, "Ενθ’ 
άνωτ., σελ. 10-11,

‘Γενναδίου Μ. ’Αραμπατζόγλου (μητροπολίτου ’Ηλιουπόλεως καί 
Θείρων), Φωτίειος Βιβλιοθήκη, μέρ. Α', έν Κωνσταντινουπόλει 1933, σελ. 211.

3 Πρβλ. άνωτέρω, σελ. 218, ύποσ. 4.
8 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 569. Ε. Σα βρόμης, ”Ενθ’ 

άνωτ., σελ. 220. Αί πηγαί έξ <δν άντλεί ό μακαρίτης Γεδεών πολλάκις παρέχουν δι- 
φορουμένας πληροφορίας, ως θά ίδωμεν καί ευθύς κατωτέρω.

7 ’Αθ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. 
Δ', σελ. 376.
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βριήλ, ώς κυριάρχου τής επαρχίας, το μοναστηριού των αγίων Θεοδώρων, 
πλησίον Πύργου, Νεμνίτζας καί ’Αργυρόκαστρου κείμενον, εν τή αρχιεπι
σκοπή Δημητσάνης, εγένετο σταυροπηγιακόν'. Έξ άλλου, ό Γαβριήλ εβε- 
βαίωσε γράμματα δωρητήρια και μετ’ αυτόν άλλοι μητροπολϊται Λακεδαιμό
νιας ενεργούν ως κυριάρχαι τής περιοχής1 2. Έν δε πατριαρχική) διαζυγίφ 
γράμματι τού πατρ. Διονυσίου, κατά τό έτος 1679, μεταξύ Κανέλλας καί 
Κανέλλου, υιού Δημητρίου, από χώρας Στεμνίτσας, αύτη χαρακτηρίζεται τής 
επαρχίας Λακεδαιμόνιας3 4.

Ή τελευταία υποταγή τής Δημητσάνης εκράτησε μέχρι τού Δεκεμβρίου 
1718, καθ’ δλην δηλ. τήν διάρκειαν τής Ενετοκρατίας καί πέραν αυτής. 
Λήγοντος ό'μως τού έτους 1718 οι έν τή επαρχία «άπαξάπαντες χριστιανοί, 
μη φέροντες έν στερήσει διάγειν γνησίου άρχιερέως προσέδραμον [εις τήν 
πατριαρχ. Σύνοδον έπι πατρ. 'Ιερεμίου Τ'] διά κοινής αυτών αναφοράς, 
ζητονντες χειροτονη'&ήναι έν τή έπαρχία ταύτη γνήσιον καί νόμιμον αρχιε
πίσκοπον...». Ή Σύνοδος τής Μ. Εκκλησίας έκρινεν δτι, κατά τούς ιερούς 
νόμους τής εκκλησίας, έπρεπεν έν Δημητσάνη να χειροτονηθή γνήσιος άρχιε- 
ρεύς, «ατε δή τή έπαρχία οϋση οϋκ όλιγανάρώπω καί δεόμενη αρχιερατικής 
έπιστασίας..., δνσί δ’ έπαρχίαις ένα έπίσκοπον έπιστατεΐν προς τω άδννάτφ 
καί παραλόγου άναφανέντος» *.

V

Άνακεφαλαιοΰντες τά μέχρι τοΰδε εϊρημένα, παρατηροϋμεν δτι ή αρχιε
πισκοπή Δημητσάνης καί ’Αργυροκάστρου :

α') ίδρύθη προ τού τέλους τού ις-' αίώνος’
β’) μεταξύ των έτών 1605-1607, έπι τής β' πατριαρχείας τού πατριάρ- 

χου Ραφαήλ τού Β', συνεχωνεύθη τό πρώτον μετά τής μητροπόλεως Λακε
δαιμόνιας, άφ’ ής δμως ταχέως άπεσπάσθη'

1 Π. Παπαζαφειροποΰλου, Μεθυδριάς, σελ. 167.
2 Π.χ. Συμεών Στεφανόπουλος 1665, Καρυουπόλεως ’Άνθιμος, ώς επίτροπος 

τοϋ Λακεδαιμόνιας, κατά τό 1688, Γεννάδιος, Θεοδώρητος κλπ., περί ών θέλομεν 
διαλάβει έν τή παρασκευαζόμενη μελέτη ημών περί τής μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας. 
Βλ. πρός τό παρόν Τάσον Α. Γριτσόπουλον, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 16, 17, 
ΰποσ. 2, σελ. 20 κλπ. Τοΰ αΰτοϋ, Μητρόπολις καί μητροπολϊται Λακεδαιμόνιας 
κατά τήν Ενετοκρατίαν, Θεοδώρητος Κριτής ό έκ Δημητσάνης, «Θεολογία», τόμ. 
Κ', 1949.

3 Γεν. Μ. Άραμπατζόγλου, Ένθ’ άνωτ., μέρ. Β', έν Κωνσταντινουπό- 
λει 1935, σελ. 152.

4 Ά θ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. 
Δ', σελ. 376.
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γ') κατά Δεκέμβριον τοϋ έτους 1620, συνεχωνεΰθη και πάλιν, τό δεύτε
ρον, μετά τής Λακεδαιμόνιας, άποσπασθεΐσα αυτής υπό τοϋ πατριάρχου 
Παρθενίου Α' τοϋ Γέροντος, μεταξύ των ετών 1639-1644, καί

δ') περί τά μέσα τοϋ ιζ' αϊώνος, συγχωνευθεΐσα μετά τής Λακεδαιμό
νιας, τό τρίτον, εσχόλασεν επί μακράν, μέχρι τοϋ έτους 1718, οπότε, άπο
σπασθεΐσα αυτής, διετήρησε την ανεξαρτησίαν της επί τι χρονικόν διάστημα.

’Από τής κατά Δεκέμβριον τοϋ 1718 άνασυστάσεως τής αρχιεπισκοπής 
Δημητσάνης, τον θρόνον αυτής καταλαμβάνει, προκριθεις καί εκλεγείς ό 
«όσιώτατος εν ίερομονάχοις κυρ Παγκράτιο ς, άνήρ Ιεροπρεπής, και 
το Ιερατικόν όχημα εκ παίδων ήμφιεσμένος, σεμνός τά ήϋη και τον τρόπον 
κόσμιος, πραξίν τε εκκλησιαστικήν και τά έργα προσήκοντα τή μοναδική 
πολιτεία κεκτημένος και έναρέτως διάγων και εξασκών εαυτόν εις παν 
εργον άγα&όν και σωτήριον, ώστε και άξιος άνεφάνη ποιμάναι ποίμνιον εν 
δσιότητι και δικαιοσύνη», ώς σημειοΰται έν τφ σιγιλλίφ τοϋ 1718 1.

Ό Παγκράτιος, Λαζαρόπουλος ή Κουρής, τό έπίκλιον, υπήρξε επίσης 
τέκνον τής Δημητσάνης1 2, φαίνεται δέ δτι δεν ήτο άμοιρος παιδείας. Άναφέ- 
ρεται κάτοχος τοϋ ϋπ’ άριθ. 4 χειρογράφου περγαμηνοΰ κόϊδικος τής μονής 
Μ. Σπηλαίου (XIII αίώνος), περιέχοντος την Καινήν Διαθήκην. Έν συνεστα- 
χωμένιρ χαρτώφ φυλλφ τοϋ κωδικός (φ. ΙΑα) υπήρχε τό ακόλουθον σημείω
μα : f <ξεκ των Δρνατ(άς) 'Ιεροθέου νυν εΐ(ναι) τοϋ Δημητζάνης^ Παγ
κρατίου ,αψκ® δεκεβρίου γ'3 4. Επίσης εις την κατοχήν αύτοϋ ό Παγκράτιος 
ειχεν άντίτυπον τοϋ γνωστοΰ βιβλίου, ό'περ επιγράφεται «Τόμος αγάπης κατά 
Λατίνων, συλλέγεις καί τυποϋεις παρά Δοσιϋέου πατριάρχου 'Ιερολύμων..., 
εν ετει 1698» *. Τό άντίτυπον τοΰτο περιήλθεν έκτοτε εις τήν δημοσίαν Βι

1 Άθ. ΓΙαπαδοπούλου-Κεραμέως, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 377.
2 (Ε. Καστόρχης], Σχολή Δημητσάνης, σελ. 43, 7ος. Βογιατσής, «Βύ

ρων», Α', σελ. 183. Κανδηλώρος, Δημητσάνα, σελ. 24, 32ος καί σελ. 25, 50ός, 
ένθα αναγράφεται δίς, ως διάφορος ό Λαζαρόπουλος τοΰ Κουρή, πρβλ. τοΰ αύτοϋ, 
Γορτυνία, σελ. 151, 26ος καί 46ος. ’Εκ τής αύτής οικογένειας μνημονεύονται αρχιε
ρείς, ό Δρύστρας Παφνούτιος καί Καρυουπόλεως ’Άνθιμος.

3 Ν. A. Bees, Verzeichnis der griechischen Handschriften des Pelo- 
ponnesischen Klosters Mega Spilseon. Κατάλογος τών ελληνικών χειρογράφων 
κωδίκων τής εν ΓΙελοποννήσω μονής τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, τόμ. Α', έν Άθηναις 
καί Λειψίφ 1915, σελ. 5. Ό 'Ιερόθεος έδίδασκεν έν τή Άκαδημίςι τοΰ Βουκουρε- 
στίου φυσικομαθηματικός έπιστήμας, μητροπολίτης δέ Δρύστρας μετά τό έτος 1710 
γενόμενος διετηρήθη μέχρι τοΰ θανάτου του 1719. Βλ. μητρ. Σάρδεων Γερμανού, 
’Επισκοπικοί κατάλογοι τών επαρχιών τής Βορ. Θράκης... άπό τής άλώσεως, «Θρα- 
κικά», Η (1937), σελ. 139. ΙΙρβλ. Μ. Δ. X (α μ ο υ δ ό π ο υ λ ο ν), «’Εκκλησιαστική 
’Αλήθεια», έτ. Α' (1880-1881), σ. 171α, ύποσ. 1. Ν. Β έ η ν, Ένθ’άνωτ., σ. 5 κέξ.

4 Emile Eegrand, Bibliographie Hellenique au dix-septieme siecle, 
τόμ. Ill, Παρίσιοι 1895, σελ. 54, N° 680.
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βλιοθήκην τής σχολής Δημητσάνης (Β.Ε. 1734), ταξινομηθέν υπό επίσημα 
Ιγ 1015, σχ. 4ον, φέρει δέ εν τή 1η αυτού σελίδι την ακόλουθον ιδιόχειρον 
τοΰ Παγκρατίου σημείωσιν : αψκβ άπριλίω ις' τοπαρ(όν) βιβλίον υπάρχει 
Παγκρατίου άρχιερέως | δημητζάνης τωεπίκλειον λαζαρόπονλος και μετά την 
άπόβίοσίνμου ναεΐναι \ άφιερομενο εις τομοναστήρι τον φιλοσόφου διαψυχι- 
κήνμου σωτηρίαν κίat) οποίος ήϋελε | τοάπόξενόση ναεΐναι εις την αγανά
κτηση τοΰ &(εο)ϋ. | ’Αρχιεπίσκοπος Δημητζάνης Παγκράτιος βέβαιοί1.

Μέχρι πότε ακριβώς διετήρησε τον θρόνον τής Δημητσάνης 6 Παγκρά
τιος δεν γνωρίζομεν. Πάντως μετ’ αυτόν άπαντά αρχιεπίσκοπος Νικόδημος. 
Ουτος προερχόμενος εκ τής πατμιακής αδελφότητος τοΰ ενδόξου μοναστη
ριού Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, επ'ι βραχύ προέστη τοΰ έν Δημητσάνη αρχιε
ρατικού θρόνου, προτιμήσας άντ’ αυτού να τεθή εις την υπηρεσίαν τής 
μονής τής μετάνοιας αυτού. Τούτο έγένετο προ τού έτους 1727, διότι την 
25ην ’Απριλίου τοΰ έτους τούτου ό Νικόδημος ύπέγραψεν έν Πάτμω συμβό- 
λαιον τής μονής, ώς πρφην Δημητσάνης 1 2 3. ’Ολίγον ένωρίτερον, κατ’ εντολήν 
των μοναχών τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, ό Νικόδημος είχε ταξιδεΰσει 
έπι αποστολή υπέρ τής μονής εις Εσπερίαν, εις Βιέννην δέ ευρισκόμενος 
έλαβε παρά τοΰ Γερμανού αύτοκράτορος Καρόλου 7", την 25ην Φεβρουαρίου/8 
Μαρτίου 1727, γράμμα κατά τών λυμαινομένων τάς έλληνικάς θαλάσσας 
Φράγκων πειρατών3. ’Από έπιστολάς δέ τοΰ έν Πάτμιρ σοφού διδασκάλου 
Μακαρίου, προς τον μητροπολίτην Σμύρνης Νεόφυτον, πληροφορούμεθα δτι 
ύπ’ αυτού ό Νικόδημος εστάλη εις Σμύρνην, προς συλλογήν βοηθημάτων 
διά τό μοναστήριον τής Πάτμου, κομίζων και προς τον μητροπολίτην ευχα
ριστήρια γράμματα, διά τήν έπιδεικνυομένην υπέρ τής μονής πρόνοιαν 4. Εις 
τό έν Σμύρνη μετάχτον τής μονής ταύτης, ένθα διέτριβε κατά τάς έκεΐ μετα
βάσεις του ό Νικόδημος, άπέθανε τον Αύγουστον τοΰ 1756, ως τούτο δήλον 
καθίσταται έκ τίνος σημειώματος, γεγραμμένου έν σελ. 41 τοΰ Βρεβίου τής 
έν Πάτμφ σεβάσμιας μονής. ’Ιδού τό ενθύμημα: Τφ αντω ετει [=1756]

1 Τό σημείωμα είναι ανέκδοτον. Πρβλ. καί 'Ιερώνυμον Βογιατσήν, 
.«Βύρων», Α', σελ. 182.

2 Βιβλίον τοΰ μοναστηριού φ. 33. Π. Γ. Ζερλέντη, Ιστορικά! έρευναι περί 
τάς εκκλησίας τών νήσων τής ’Ανατολικής Μεσογείου θαλάσσης, τόμ. Α', έν Έρ- 
μουπόλει 1913 - 1922, σελ. 204.

3 Fr. Miklosich-J. Muller, Acta et Diplomata monasteriorum et 
ecclesiarum Orientalis, Vindobonae 1890, τόμ. Ill, σελ. 427 -428. Π. Ζερλέν
τη ς, ”Ενθ·’ άνωτ., σελ. 204.

4 Κ. Οικονόμου (τοΰ εξ Οικονόμων), Τά σιρζόμενα φιλολογικά συγγράμ
ματα, τόμ. Α', Άθήνησι αωοα', σελ. 424-425. Π. Ζερλέντη, νΕνθ’ άνωτ., σελ. 
183, 159. Β. Α. Μυστακίδου, Επισκοπικοί κατάλογοι, «Έπετ. Έταιρ. Βυζ. 
Σπουδών», έτ. ΙΒ' (1936), σελ. 169.
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Αύγουστου 13 έδωκε το κοινόν χρέος ό πρώην Λημητζάνης κυρ Νικόδημος, 
ευρισκόμενος εις το μετόχιον της Σμύρνης άνηρ τίμιος καί θεοσεβής, δστις 
καί τό αυτό μετόχιον άνεκαίνισε ζήσας καλώς καί τοΐς πααι πεφιλημένος1.

Μετά τό έτος 1727, δτε 6 Νικόδημος άπεμακρύνθη τής αρχιεπισκοπής 
αύτοΰ, δεν γνωρίζομεν αν επί μίαν εικοσαετίαν ύπήρξεν εις ή περισσότεροι 
διάδοχοί του. Δεν θά ήτο τολμηρόν να ύποθέσωμεν, δτι κατά την εποχήν ταύ- 
την εις τον θρόνον τής εν λόγφ αρχιεπισκοπής άνήλθεν άρχιερεΰς τις των 
φερομένων ως πρφην Δημητσάνης εν τφ μνημονευθέντι καταλόγφ τών Δημη- 
τσανιτών αρχιερέων1 2 *, ή τών έν αύτφ ορφανών έδρας, οΐτινες είναι: 'Ιερε
μίας έκ Στεμνίτσης, ’Αρσένιος, ’Ιγνάτιος, Παρθένιος Μπούσιος, Παρθένιος 
Σεργόπουλος, Κάλλιστος έκ Βερβίτσας, κλπ.8. Τό πιθανώτερον δμως είναι 
δτι, μετά τον Νικόδημον, ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης συνεχωνεύθη και 
πάλιν μετά τής Λακεδαιμόνιας, μεταξύ τών ετών 1727 - 1747. Εντός τής χρο
νικής περιόδου ταύτης, καί δή κατά τινα τών τριών πρώτων πατριαρχειών 
τοϋ από Νικομήδειας πατρ. Παϊσίου Β', ό μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας Παρ
θένιος δ Καλημέρης, ως κυριάρχης τής Δημητσάνης, συναινεΐ εις τήν άνα- 
καίνισιν τής κατά τήν Στεμνίτσαν μονής Ζωοδόχου Πηγής, τής καί Χρυσο- 
πηγής έπικεκλημένης, δαπάναις τών πέριξ χριστιανών, προς άναγνώρισιν τής 
σταυροπηγιακής αξίας τής οποίας άπελύθη σιγίλλιον. Τό γράμμα τοΰτο τοϋ 
Παϊσίου Β' δεν διεσώθη. Τήν πληροφορίαν δμως γνωρίζομεν έκ σχετικής 
περικοπής νεωτέρου υπέρ τής μονής γράμματος, υπό τοϋ έθνομάρτυρος Γρη- 
γορίου Ε' άπολυθέντος κατ’ ’Απρίλιον τοϋ έτους 17984 *. Κατ’ ’Ιούλιον τοϋ 
έτους 1747, ό μνημονευθείς πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παΐσιος Β' 
(κατά τήν γ' αύτοϋ πατριαρχείαν) άπεφήνατο δπως ή αρχιεπισκοπή Δημη
τσάνης ύπόκειται τή μητροπόλει Λακεδαιμόνιας6 *, άνέδειξε δέ, κατά προα
γωγήν προφανώς, αρχιεπίσκοπον αυτής τον άχρι τοϋδε επίσκοπον Καρυου-

1 Ά θ. ΓΙαπαδοπούλου-Κεραμέως, Σύμμικτα, «Νέα Σιών», τόμ. Β' 
(1905), σελ. 851. Δημ. Καλλίμαχου, Πατμιακής βιβλιοθήκης συμπλήρωμα, 
«Έκκλ. Φάρος», τόμ. ΙΒ' (1913), σελ. 535. Π. Ζερλέντης, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 
183, 159. Ε. Σαβράμης, νΕνθ’ άνωτ., σελ. 221.

2 ΙΙρβλ. ανωτέρω, σελ. 218 - 219.
8 Αυτόθι, σελ. 219, ύποσ. 1.
4 Τό γράμμα είναι ανέκδοτον, άπόκειται δέ έν τφ κατά τήν δημοσίαν βιβλιο

θήκην τής σχολής Δημητσάνης 'Ιστορικφ Άρχείφ Γορτυνίας έκ τών τής γορτυνιακής
μονής Προδρόμου.

6 Μ. I. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 640. Ε. Σαβράμης, ”Ενθ’
άνωτ., σελ. 221 -222. Προφανώς τήν υποταγήν ταΰτην συγχέων δ μακαρίτης Καν-
δηλώρος έγραψε περί ένώσεως τής αρχιεπισκοπής Δημητσάνης μετά τής μητροπόλεως 
Δημητσάνης (γρ. Λακεδαιμόνιας), επί Κυρίλλου Ε' κατά τό 1767 : Τ. X. Κανδη- 
λώρου, Άρματωλισμός τής Πελοποννήσου, έν Άθήναις 1924, σελ. 59. Πρβλ. καί 
Ε. Σαβράμην, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 219, ύποσ. 2.
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πόλεως Άνανίαν, υπό τον δρον δπως, μετά τον θάνατον αυτοΰ, ή αρχιεπι
σκοπή συγχωνευθή μετά τής μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας, ής εξηκολοΰθει νά 
προΐσταται εισέτι μητροπολίτης Παρθένιος ό Καλημέρης.

’Αλλά κατά τό έτος 1750 δ Άνανίας προήχθη εις μητροπολίτην Λακε
δαιμόνιας, εις διαδοχήν Παρθενίου τοϋ Καλημέρη, κατά ιδιόχειρον αυτοΰ 
σημείωμα εν τφ συνταχθέντι υπό τοϋ ίδιου κώδικι τής μητροπόλεως Λακε
δαιμόνιας, εχον οϋτω : ή δε ήμετέρα ταπεινότης προήχθη τώ τής άγιωτάτης 
μητροπόλεως Ορόνω εν ετει οωτηρίφ ΑΨΝ' [=1750] μην Φεβρουάριος1. 
Ό Άνανίας υπήρξε τέκνον τής Δημητσάνης, εκ τής οικογένειας Θεοφίλη μέν 
εκ πατρός, Λαμπάρδη δέ εκ μητρός, καί υπηρέτησε τήν πατρίδα καί ως πολι
τικός* 2. Γενόμενος μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας διετήρησε καί τον αρχιεπι
σκοπικόν θρόνον τής γενετείρας αυτοΰ Δημητσάνης, έν ή μάλιστα λέγεται δτι 
άπέκτησεν ιδιόκτητον εξοχικήν κατοικίαν, ένθα διέμενε κατά τούς θερινούς 
μήνας, κειμένην εις τον «κάμπον τής Καρκαλοΰς», πλησίον των πηγών τού 
Λουσίου3 4.

Προ τοϋ 1750, καθ’ ήν εποχήν δηλ. δ Άνανίας ήτο αρχιεπίσκοπος Δη
μητσάνης, συναντώμεν τό ό'νομα αυτοΰ ως κυριάρχου, γεγραμμένον εις τήν 
πρόθεσιν τοϋ καθολικοΰ τής κατά τό Βαλτεσινΐκον μονής τής Θεοτόκου καί 
εις έτέραν ειδικήν υπέρ αυτοΰ δέησιν εις τήν προς Β. καμάραν τοϋ ναοΰ, 
έ'χουσαν οϋτω :

ΚΥΡΙΕ IYCOY ΜΟΥ διαφυ|λαξε Τ(ΟΝ) ΔΟΥΑΟΝ COY 

ANA ΝΙΟΥ ΑΡΧΙΕΡΕΩΟ

Άπό τοϋ Νοεμβρίου 1767, ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης φέρεται άνα- 
συνισταμένη υπό τοϋ πατριάρχου Σαμουήλ τοϋ Χατζερή, τοϋ άπό Δέρκων5. 
Ή άνασύστασις αυτή πιθανώτατα άναφέρεται εις τήν προαπεφασισμένην 
μετά τον θάνατον τοϋ Άνανίου αυτόματον ένωσιν τής Δημητσάνης μετά τής 
μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας. Εις τήν πραγματικότητα δμως, έφ’ οσον δ 
Άνανίας, μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας διατελών, διετήρει καί τήν Δημητσά-

! J. Buchon, Recherches historiques..., σελ. LXXX. Μελετ. Γαλα- 
νοπούλου, ’Εκκλησιαστικοί σελίδες Λακωνίας, έν Άθήναις 1939, σελ. 159.

2 Εις τόν σχετικόν κατάλογον ό Κανδηλώρος, Δημητσάνα, σελ. 25, Γορτυ- 
νία, σελ. 151, αναγράφει τόν Άνανίαν τρις, ώς εάν έ.τρόκειτο περί τριών διαφόρων 
προσώπων. ’Ενδιαφέροντα τινα έσημείωσεν έπ’ εσχάτων περί αότοΰ ό Γ. Κ α ρ β ε- 
λάς, έφημ. «Φωνή τής Γορτυνίας», φ. 289, 25 ’Απριλίου 1917.

3 Μιχ. Οικονόμου, Ένθ’ άνωτ., σελ. 30-31.
4 Τάσου Άθ. Γριτσοπουλου, Ή παρά τό Βαλτεσινΐκον ιστορική μονή 

τής Θεοτόκου, «Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον», έτ. Δ' (1949), σελ. 34. Τά κατά τήν 
περαιτέρω δράσιν καί τόν θάνατον τοΰ Άνανίου θά έξετάσωμεν άλλαχοϋ.

s Μ. Γεδεών, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 660. ‘Ο συγγραφεΰς ύποσημειοΐ δτι εδρε 
καί έτερον γράμμα, παρέχον εναντίαν πληροφορίαν.
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ναν, ως αρχιεπίσκοπος αυτής, πλησίον τής οποίας· διέμενεν επί μήνας ολο
κλήρους1, ή ζωή τής αρχιεπισκοπής υπήρξε συνεχής, δεν έμεσολάβησε δε νέα 
συγχώνευσις μετά τής Λακεδαιμόνιας, ώστε νά δικαιολογήται ή άνασΰστασις 
αυτής. Ούτως, εν συνοδική) πατριαρχική) καταστίχιο τής τεταγμένης έπιδόσεως 
κα'ι είσφοράς υπέρ τοϋ εν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικού σχολείου, κατ’ 
’Ιανουάριον τοϋ έτους 1759 ώρίζετο υπό τοϋ πατριάρχου Σεραφείμ ποσόν 2 
χιλ. άσπρων είσφορά τής αρχιεπισκοπής Δημητσάνης1 2 3. ’Από δε τοϋ έτους 
1767 τον θρόνον κατέχει αρχιεπίσκοπος Αμβρόσιοςa, έκ Βαλτεσινίκου τής 
Γορτυνίας καταγόμενος. Τό έτος τής ανόδου τοϋ ’Αμβροσίου εϊς τον αρχιε
πισκοπικόν θρόνον πληροφοροϋμεθα από την χρονολογίαν την άναγεγραμμέ- 
νην εις την σφραγίδά του, εντός τής οποίας υπάρχουν τουρκικά τινα γράμ
ματα, κΰκλφ δε αυτής ταϋτα :

Ο ΤΑΠΕΙΝΟΟ APXIEIIICKOIIOC ANBP0CI02 AIMITZANIC 

ΚΑΙ APriPOKACTPOY ΑΨΞΖ (==1767)4.
Τό πρώτον, την υπογραφήν τοϋ ’Αμβροσίου, ως αρχιεπισκόπου Δημη

τσάνης, εύρίσκομεν επί κεφαλής πράξεως Ικλογής νέου επιτρόπου τοϋ έν Ζα- 
τοϋνη ενοριακοϋ ναοϋ 'Υπεραγίας Θεοτόκου τής Έλοβίτισσας, εν έτει 17655. 
Άλλ’ είναι φανερόν δτι τήν προκειμένην πράξιν ό ’Αμβρόσιος έπεκΰρωσεν 
εκ τών υστέρων. Έν έτει 1768, εξ άλλου, ό ’Αμβρόσιος μετά τοϋ ’Ανθίμου 
Καρακάλλου, επισκόπου Μεθιόνης, έπιβεβαιοΰν πράξιν δι’ ής οί διδάσκαλοι 
τής έν τή πόλει σχολής απαλλάσσονται παντός χαρατσιού6. ’Ακολούθως, ό 
’Αμβρόσιος, κατά Νοέμβριον τοϋ 1789 έκ Ζατούνης εχορήγησε βεβαιωτήριον 
γράμμα προς τον ’Αποστολήν Ο’ικονομόπουλον, ό'στις έμίσσευεν έκ Σμύρνης 
καί ΰπέπεσεν ως αιχμάλωτος εις χεϊρας τοϋ major Lamprou7. Τό γράμμα 
τοϋτο είναι ιδιόχειρον τοϋ ’Αμβροσίου, φέρει δε έν τελεί λίαν εύκρινώς τήν

1 Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 236.
2 Μ. Δ. X (α μ ο ο δ ο π ο ύ λ ο υ), Ή πατριαρχική Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή, 

«’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», έ'τ. Α' (1880- 1881), σελ. 33 κέξ.
3 Τάκη Ταχτικού (=Τάσου Άθ. Γριτσοποΰλου), ’Αμβρόσιος καί Φιλό

θεος, τελευταίοι αρχιεπίσκοποι Δημητσάνης, έφημ. Τριπόλεως «ΙΙαναρκαδική ’Ηχώ», 
έτ. ΙΓ', άριθ. φύλ. 596 (13 Νοεμβρίου 1938), σελ. 1-2.

4 Βλ. κατωτέρω.
5 Φ. 13α τοϋ κωδικός τοϋ ναοϋ, άποκειμένου έν τφ παρά τή δημοσία Βιβλιο

θήκη τής σχολής Δημητσάνης Ίστορικφ Άρχείιρ Γορτυνίας.
6 ’Εξ αντιγράφου, κατακεχωρισμένου έν τφ κώδικι τής σχολής Δημητσάνης, 

άποκειμένου έν τή Βιβλιοθήκη αυτής, φ. 43α. Βλ. [Ε. Κ α σ τ ό ρ χ η ν], Περί τής 
έν Δημητσάνη έλλην. σχολής, σελ. 60-61.

7 ‘Ιστορ. Άρχ. Γορτυνίας, φάκελ. Σύμμικτα Γορτυνιακά. Βλ. Τ. Γριτσό- 
πουλον, Περιπέτεια Ζατουνίτου κατά τό 1785, «Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον», έτ. 
Δ' (1949), σελ. 14.
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υπογραφήν καί παρ’ αυτήν τήν σφραγίδα τοΰ άρχιερέως'. Έξ άλλου μετά 
τάς ύπογραφάς των συνοδικών αρχιερέων, 6 ’Αμβρόσιος υπέγραψε δυο 
σιγιλλιώδη πατριαρχικά γράμματα, υπέρ τής σχολής Δημητσάνης άπολυθέντα,

τό μέν υπό Θεοδοσίου Β' (1769), 
το δέ υπό Γαβριήλ Δ' (1783)1 2 *. 
’Ίσως ή υπογραφή τοΰ ’Αμβρο
σίου εις τά γράμματα ταΰτα νά έχη 
σημασίαν τινά, π.χ. δτι δέχεται καί 
θά σεβασθή τάς διατάξεις αυτών, 
κλπ.

Ή εν Δημητσάνη άρχιερατεία τοΰ ’Αμβροσίου υπήρξε συνεχής μέχρι 
τοΰ έτους 1795. Ή αρχιεπισκοπή κατ’ Αύγουστον τοΰ 1777 φέρεται ύπο- 
τασσομένη τή μητροπόλει Λακεδαιμόνιας, διά πράξεως τοΰ πατριάρχου Σω
φρονίου Β' τοΰ από Ιεροσολύμων, καί πάλιν δέ κατ’ ’Ιανουάριον τοΰ 1791, 
δΓ όμοιας πράξεως τοΰ πατριάρχου Νεοφύτου Ζ'8. Άλλ’ αί πληροφορίαι 
αΰται είναι εντελώς ανακριβείς. Εις τά μνημονευθέντα σιγίλλια υπέρ τής 
σχολής Δημητσάνης, αΰτη ρητώς ορίζεται κειμένη έν τή αρχιεπισκοπή Δημη
τσάνης, ομοίως δέ καί ε’ις έτερον δμοιον τοΰ πατριάρχου Προκοπίου τοΰ από 
Σμύρνης, κατά τό έτος 17834 5. Ό δέ ’Αμβρόσιος τεκμαίρεται δτι διετήρησε 
συνεχώς τήν θέσιν του, άφοΰ προς τάς ανωτέρω μνείας κατά τό έτος 1792 
βέβαιοί αναφοράν τών Στεμνιτσιωτών περιέχουσαν δτι τό συγκροτηθέν εκεί 
σχολεΐον ήνώθη μετά τής Ιρειπωθείσης μονής τοΰ αγίου Δημητρίου6 *.

Φαίνεται δέ δτι οΰτος ύπήρξεν ικανής παιδείας κάτοχος. Τοΰτο πιστοΰται 
από τήν ιδιόχειρον βεβαιωτήριον επιστολήν προς τον ’Αποστολήν Οίκονομό- 
πουλον έκ Ζατούνης, ίσως δέ καί από τον προς τά σχολεία τής επαρχίας του 
έπιδειχθέντα ζήλον. Κατά τά τελευταία έτη τής άρχιερατείας αύτοΰ δμως 
παρημέλησε, λόγφ γήρατος, τήν διοίκησιν καί τό κήρυγμα έν τή έπαρχίμ 
αΰτοΰ, διά τοΰτο δέ καί τήν 20 'Οκτωβρίου 1795 παρητήθη.

1 Πρβλ. ώς πρός τήν σφραγίδα καί Ν. Α. Βέην, «Byzantiniscb - neu- 
griechisehe Jabrbiicber», τόμ. XIV (1938), σελ. 371, ΰποσ. 3.

2 Τά γράμματα έξέδωκεν ό μακαρίτης Ε. Καστόρχης, ”ΕνΟ’ άνωτ., σελ. 53 
κεξ., άλλ’ άνευ τών υπογραφών τών συνοδικών και συνεπώς καί τοΰ ’Αμβροσίου 
καί ούχί άπηλλαγμένα άμαρτάδων. Νέαν έκδοσιν τών γραμμάτων θέλομεν περιλάβει 
έν τή προσέχει έκδόσει τής ιστορίας της σχολής.

8 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Ένθ’ άνωτ., σελ. 666, 672.
* Βλ. Δ. Α. Ζακυθηνόν, «’Ελληνικά», τόμ. Ε' (1932), σελ. 181, στ. 89.
5 Ν. Α. Βέη, Ή ελληνική σχολή Στεμνίτσης καί συνοδικά σιγίλλια καί άλλα

γράμματα περί αυτής, «Byz. - neugr. Jahrbiicher», τόμ. XIV (1938), σελ. 376, στ.
20 - 22, έν γράμματι τοΰ πατριάρχου Νεοφύτου Ζ', έν ετει 1793 υπέρ τής σχολής
Στεμνίτσης άπολυθέντι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:36 EEST - 3.236.241.27



Ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί ’Αργυρόκαστρου 239

Εις τον ύπ’ άριθ. 5 χειρόγραφον κώδικα (XVIII αιώνος) τής εν τή δη- 
μοσίμ Βιβλιοθήκη τής σχολής Δημητσάνης συλλογής χειρογράφων, ένθα περι
λαμβάνονται υποδείγματα επιστολών «κατά παν δ,τιοϋν πρόοωπον συν τοΐς 
τίτλοις, μετά καί τινων άλλων ερμηνειών» έχουν καταχωρισθή δυο αντί
γραφα παραιτήσεως τοϋ Αμβροσίου, εξ ών πληροφορούμεθα ενδιαφέροντα 
πράγματα. ’Ιδού ταϋτα :

Διά της παρούσης ενυπογράφου και ενσφραγίστου οίκειοθελοϋς μου 
παραιτήσεως δηλοποιώ δτι, διά τά καταλαβόντα με σωματικά πάθη μη δυ- 
νάμενος έκτελέσαι την προσήκουσάν μοι αρχιερατικήν έπίσκεψιν περ'ι τους 
χριστιανούς τής επαρχίας μου, οίκειοθελώς και άβιάστως παραιτούμαι ταυ
τής τής εμπεπιστευμενής μοι αρχιεπισκοπής εις την αγίαν τοϋ Χρίστου Με- 
γάλην ’Εκκλησίαν, έλόμενος τοϋ λοιπού τον ήσυχον και άμέριμνον βίον. 
"Οθεν εις ενδειξιν δέδωκα και την παρούσαν μοι ένυπόγραφον και ενσφρά
γιστον παραίτ ησιν.

’Ο Δη(μητσάνης) ,Αμβρό(σιος) 1 2.
Κα! ή ετέρα παραίτησις 3:
Μετά τάς δουλικός μου προσκυνήσεις αναφέρω τή ϋμετέρα οεβαομιω- 

τάχτη παναγιότητι, καί αγία και ιερά συνόδω, δτι με τό νά εφθασα εις βαθύ- 
τατον γήρας, και δεν δένομαι νά εκτελέσω τάς άρχιεροπραξίας, διά τά κατα- 
λαβόντα με πάθη, και γίνεται εκ τούτου γογγυσμός από τούς ευλογημένους 

5 χριστιανούς τής ’Επαρχίας μου, άπεφάσισα οίκειοθελώς νά παραιτηθώ τής 
’Επαρχίας ταύτης, και νά ησυχάσω τον ολίγον χρόνον τής ζωής μου είς τό 
εξής είς κανένα μέρος τής επαρχίας μου, με την διηνεκή ένθνμησιν των 
πολλών μου αμαρτιών, διά νά αξιωθώ ελέους από τον πολυεύσπλαγχνον 
θεόν και σωτήρά μας ίίησοϋν Χριστόν λοιπόν ζητώ πρώτον την συγχώρη- 

10 σιν παρά τής κοινής μητρόζ άγιας ’Εκκλησίας, και ει τι κάγώ ό ανάξιος 
έφάνην ήμαρτηκώς έκουσίως ή άκουσίως προς τον θεόν, και την κοινήν 
εύεργέτιδα μητέρα μου αγίαν ’Εκκλησίαν, παρακαλώ θερμώς νά αξιωθώ 
συγγνώμης και συγχωρήσεως παρά τής ύμετέρας παναγιότητος καί άγιας

1 'Ο κώδιξ προέρχεται έκ δωρεάς τοΰ Δημητσανίτου μητροπολίτου Φθιώτιδος 
’Ιακώβου, άπό τήν βιβλιοθήκην τοΰ πατρός αύτοΰ Νικολάου Παπαϊωάννου, ώς δέ 
πληροφορούμεθα έκ διαφόρων σημειωμάτων ή το κτήμα τοΰ ποτέ μαθητου τής σχο
λής ’Αθανασίου Καλπακίδου. *Η έν γένει επιμέλεια τής γραφής όμως καί αλλα χα
ρακτηριστικά πείθουν ημάς ότι ό κώδιξ έγράφη διά χειρός διδασκάλου τινός τής 
σχολής. Τών χειρογράφων τής σχολής Δημητσάνης κατάλογος δέν έχει έκδοθή, μολον
ότι ό καθηγητής Ν. Βέης έχει εξαγγείλει πρό 45ετίας όλης τήν έκδοσιν αύτοϋ. 
Πρός έκδοσιν τοΰ καταλόγου τών ΰπερδιπλασιασθέντων έκτοτε χειρογράφων έργαζό· 
μέθα καί ημείς.

2 Φ. 77β - 78α.
3 Φ. 78α - 79β.
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σύνοδον και επειδή εγώ εις τό έξης παραιτούμαι, κατά χρέος αναφέρω τη 
15 κοινή μητρι εις πληροφορίαν αληθή της καταστάσεως τής Επαρχίας ταύτης, 

δτι το εισόδημα τής Δημ(ητσάνης) είναι πολλά ευτελές όπου μόλις μέ πολ
λούς κόπους και φροντίδα παντοτινήν γίνεται χίλια πεντακόσια γρό(σια), δτι 
δεν έγένετο συνήθεια εξ αρχής νά βοηθήται ό αρχιερευς τον καλόν καιρόν, 
πολλω μάλλον εις τούτους τους δυστυχισμένους καιρούς, όπου οι άνθρωποι 

20 είναι βεβαρημένοι από τάς περιστάσεις, και τεθλιμμένοι από τά δυσβάστακτα 
και βαρύτατα χρέη, όπου δ αρχιερευς θλίβεται μάλλον, ή πορίζεται· αν τη 
έστ'ιν ή αλήθεια· διά τι οι χριστιανοί κοντά όπου είναι πτωχοί είναι καί 
δυσήνιοι, καί ό αρχιερευς διά νά ζήση μετ’ αυτών, πρέπει νά είναι μέτριος, 
ολιγαρκής, ευλαβής, υπομονητικός' αυτά όπου άποτολμώ νά σημειώ καί νά 

25 περιγράφω, παρακαλώ νά έχω συγγνώμην, δτι εστοχάσθην ώς χρέος μου νά 
φανερώσω την αληθή κατάοτασιν τής επαρχίας ταντης· ταϋτα μέν προσκυ- 
νητώς, αί δέ πανάγιαι αυτής ευχαί καί ευλογίαι, είέν μοι φυλακτήριαι εν 
βίω παντί.

Την παραίτησιν τοϋ ’Αμβροσίου καί ενδιαφέρουσας τινάς λεπτομέρειας 
αυτής αγγέλλει καί ό διδάσκαλος τής σχολής Δημητσάνης προς τον έν Τερ
γέστη πρ. επίσκοπον Μεθώνης ’Άνθιμον Καράκαλλον, διά μακράς κατ’ 
’Οκτώβριον τοϋ 1795 επιστολής αύτοΰ \ εξ ής άποσπώμεν την σχετικήν 
περικοπήν, έχουσαν ως εξής:

...Περί δέ τής εκκλησιαστικής καταστάσεως τής φανερώνω τούτο, εις 
τάς άπερασμένας είκοσι τοϋ παρόντος έκαμεν ό γέρων Δημιτζάνης την πα- 
ραίτησίν του λαμβάνωντας δύω χιλιάδας γρόσια διά τινας ομολογίας οικονο
μικός, όπου έδωσε διά τον διάδοχον, ομοίως καί τά μπεράτια, καί σιγίλ- 

5 λιον, τά όποια δλα τά έστείλάμεν απάνω μέ άνθρωπον εξεπίτηδες προς τον 
άγιον Σμύρνης1 * 3, καί τζελεπή Νικήτα3, καί τους κάμνομεν πληρεξουσίους

1 Τό έγγραφον είς τόν φάκελλον ’Ανθίμου Καρακάλλου τοΰ παρά τή δημοσίφ 
Βιβλιοθήκη σχολής Δημητσάνης 'Ιστορικοί ’Αρχείου Γορτυνίας. Έν αρχή όμιλεϊ διά 
τόν διδάσκαλον Χατζή - Αγάπιον, τήν σχολήν καί βιβλιοθήκην, τό κοινόν τής Δημη
τσάνης, τήν μονήν Φιλοσόφου κλπ.

* Πρόκειται περί τοΰ μετά ταϋτα πατριάρχου Γρηγορίου Ε', δστις τότε ήτο 
μητροπολίτης Σμύρνης καί τοϋ άνέθηκαν τάς σχετικάς φροντίδας.

3 Νικήτας Τζελεπής Κουντούρης, τό έπίκλιον, ήτο ισχυρός καί ευκατάστατος 
Δημητσανίτης είς βασιλεύουσαν, όπόθεν μετά τοΰ γυναικαδέλφου του Χατζή - Θεο- 
δωρή Κατσαλούκα συνέδραμον καί τήν σχολήν τής γενετείρας, κατά τήν άνακαίνισιν 
αύτής, μετά τήν έρήμωσιν ήν ύπέστη κατά τάς ’Αλβανικάς έπιδρομάς, πού ήκολού- 
θησαν τήν αποτυχίαν τής έπαναστάσεως Όρλώφ. Τάς πληροφορίας παρέχει σχετικόν 
σημείωμα τοΰ ίδιου επιστολογράφου έν φ. 9α τοΰ κώδικος τής σχολής, ένθα καί 
άλλαι χρήσιμοι υποσημειώσεις, πιθανώς διά χειρός τοΰ διδασκάλου Καλλινίκου Κα- 
στόρχη γραφεΐσαι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:36 EEST - 3.236.241.27



Ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί ’Αργυρόκαστρου 241

εις τό νά εκλέξουν άξιον αρχιεπίσκοπον, οποίον ήθελε εϋρουν εύλογον, είτε 
έδικόν μας, είτε ξένον ακόμη έατείλαμεν και αναφοράν εις την μεγάλην 
εκκλησίαν, ζητοϋντες μετά δεήαεως αξιον εις τά πάντα άρχιερέα, επειδή η 

10 παραίτησις έγινεν εις την μεγάλην εκκλησίαν, διότι η παραίτησες την σήμε
ρον εις την μεγάλην εκκλησίαν γίνονται, και όχι εκεί δποϋ θέλει ό κάτοχος- 
λοιπόν προσμένομεν τον νέον άρχιερέα, με τον ερχομόν του όποιου έλπίζο- 
μεν νά εξυπνήση ή άποκοιμισμένη μας εκκλησία... αιρ\εψ [1795]

’Οκτωβρίου λή έκ Δημητσάνης.,, ’Αγάπιος ό ΤΙαπαδόπουλος.

VI

Μετά τήν παραίτησιν τοϋ Αμβροσίου ήκολοΰθησεν αναφορά των χρι
στιανών τής επαρχίας, προς τό πατριαρχεΐον, διά την πλήρωσιν τοϋ χηρεϋ- 
σαντος αρχιεπισκοπικού θρόνου τής Δημητσάνης, περί τής οποίας όμιλε! καί 
ό διδάσκαλος ’Αγάπιος προς τον πρ. Μεθώνης ’Άνθιμον, εν τή επιστολή 
του. Εις τον μνημονευθέντα κώδικα υπάρχει καί άντίγραφον τής εν λόγφ> 
αναφοράς, εχον ως ακολούθως :

Μετά τάς δουλικός ημών και εδαφιαίας προσκυνήσεις, ημείς οι χρι
στιανοί και ταπεινοί ραγιάδες τοϋ πολυχρονίου ημών άνακτος, άναφέρομεν 
τή υμετέρα σεβασμιωτάτη παναγιότητι, και άγια και ιερά συνόδω, ότι επει
δή ό άρχιερεύς ημών παραιτειται διά τό βαθύτατον γήράς του, παρακαλον- 
μεν απαντες θερμώς την κοινήν μητέρα μας αγίαν εκκλησίαν μας, νά έκλε- 
χθή άρχιερευς όπου νά ποιμαίνη τους χριστιανούς τής ταπεινής ταύτης άρ- 
χιεπισκοπής, άνήρ ταπεινός, και ολιγαρκής και υπομονητικός, επειδή οι 
ευρισκόμενοι ολίγοι χριστιανοί εις τήν επαρχίαν ταύτην είναι πτωχότατοι, 
καί μόλις δύνανται νά άπαντώσιν εις τά βασιλικά δοσίματα, καί άπό ταίς 
πολλαίς περιστάσεις καί δυστυχίες οι άνθρωποι έγιναν δυσάρεστοι άνυπομό- 
νητοι, καί ή άγια ευχή τής παναγίας της, καί άγιας συνόδου νά τούς βοη- 
θήση νά υποφέρουν νά μήν σκορπισθώσιν, οτι καθ’ έκάστην ημέραν φεύγου- 
σιν οι άνθρωποι εις άλλα μέρη διά τάς πολλάς δυστυχίας. Ταϋτα μεν προ- 
σκυνητώς, αΐ δε πανάγιαι αυτής εύχαί καί εύλογίαι εϊεν μετά πάντων ήμών.

Δημητσάνα
Ζάτοννα
Ζυγοβίστι καί καθεξής ι.

Διά των συντόνων ενεργειών ή διαδοχή τοϋ ’Αμβροσίου επετεόχθη σχε
δόν αμέσως. Διότι είς άντικατάστασιν αϋτοϋ έξελέγη αρχιεπίσκοπος Δημη- 1

1 Φ. 79β - 80α.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Έτβ{ Κ' 16
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τσάνης δ δευτερεΰων τών διακόνων τής Μ. Εκκλησίας Φιλόθεος Χατζής, έκ 
Κόπρου. Ό συμπολίτης αυτοϋ πατριάρχης Γεράσιμος Γ' την εκλογήν τοϋ 
Φιλόθεου, ως αρχιεπισκόπου Δημητσάνης, ανήγγειλε προς τούς πατέρας τής 
κατά την επαρχίαν ταύτην σταυροπηγιακής μονής τοΰ Τ. Προδρόμου διά τής 
ακολούθου επιστολής, δι’ ής συνιστμ φιλόφρονα υποδοχήν καί περιποίησιν 
προς τον νέον ιεράρχην 1 :

Γεράσιμος έλέφ Θεόν 5Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώ
μης και Οικουμενικός Πατριάρχης.

’Οσιότατε καθηγούμενε, και λοιποί ασκούμενοι πατέρες και μονάχοι 
τοϋ εν τη \ επαρχία Δημητζάνης κειμένου ιερόν και σεβασμ(ίον) ήμετέρ(ου) 

5 π(ατ)ριαρχικον και σ( ταυ )ροπη\γιακον μοναστήρι (ον) τοϋ Προδρόμου, τέκνα 
εν Κνρίφ αγαπητά τής ημών μετριότητος, χάρις εϊη | ϋμίν, καί ειρήνη παρά 
θεοϋ, παρ’ ημών δε ευχή, ευλογία κ(αί) σνγχώρησις. ’Επειδή ό ] θεοφιλέ
στατος άρχιεπίσκοπος Δημητζάνης συνάδελφός ημών άγαπητός κυρ ’Αμβρό
σιος παρη,τήσατο οίκειοθελώς τής επαρχίας αυτοϋ, καί κατά την ένθερμον 

10 αυτόν παράκλησιν καί [κοινήν] | αί'τησιν τών τής επαρχίας αυτόν χριστια
νών δια κανονικών ψήφων, καί συνοδικής εκλογής \ προετιμήθη τών άλλων 
<5 ήμέτερος δευτερεΰων τών διακόνων κυρ Φιλόθεος, καί δή ή\μετέραις 
άδείαις εχειροτονήθη άρχιερενς γνήσιος, νόμιμος, καί κανονικός, καί άπε- 
κατεστάθη άρ\χιεπίσκοπός τής επαρχίας ταυτής κατά την κανονικήν διατν- 

15 πωσιν ώς άξιος καί τίμιος, | καί δόκιμος άναφανείς, καί τή εκκλησία κατά 
διαφόρους καιρούς πιστώς έκδονλεύσας, καί παρά τή ημών μετριότητι χρό
νους ικανούς διατρίψας, καί έξυπηρετήσας εϋγνωμόνως κ(αί) εϋπει[θώς,] | 
διά τοντο ένετειλλάμεθα τή άρχιερωσύνη αυτοϋ, όπως ερχόμενος συν θεώ 
εις την θεόθεν κληίρωθεΐσαν αύτώ επαρχίαν ταύτην, δεικνύη καί προς τό 

20 ιερόν τοντο μοναστήριον, ώς σ(ταυ)ροπηγιά\κόν, καί έχον την σχέσιν αυτοϋ 
προς ημάς την προσήκουσαν έπίσκεψιν, καί άναγκαί(αν) | ύπεράσπισιν. Διά 
τοντο καί γράφοντες έντελλόμεθα καί παραγγέλλομεν καί νμϊν, [όπως] \ 
δταν συν θεώ φθάση ή άρχιερωσύνη αυτοϋ νποδεχθήτε μετά πάσης φιλο
φροσύνης καί | δεξιώσεως, προσφέροντες τή θεοφιλία αυτοϋ τό δφειλόμενον 

25 σέβας καί την ενλάβειαν | ώς έπιφέροντος ήμέτερον πρόσωπον, δια να 
άξιούσθε παρ’ αυτοϋ τής δυνατής νπερασπί'σεως εις πάσας τάς χρείας υμών 
καί άνάγκας, καί δ Γ αυτόν τής εκκλησιαστικής ίσχυράς I άντιλήιρεως, καί 
τής παρ’ ημών έννοιας, καί διά νά έχητε επί πλέον την εκκλησίαν ενή\κοον 1

1 Τό γράμμα έφ’ άπλοΰ κοινού χάρτου (διαστ. 0,30x0,226 μ.), εύρίσκετα 
συνεσταχωμένον έν φ. 123 τοϋ κτητορικοϋ κώδικος τής μονής Προδρόμου, επ’ εσχά
των είσαχθέντος μετά παντός τοϋ αρχείου τής μονής εις τό Ιστορικόν Άρχεΐον Γορ- 
τυνίας παρά τή δημοσία βιβλιοθήκη τής σχολής Δημητσάνης. ’Εντός τοΰ αυτοϋ κώ
δικος ευρίσκονται καί άλλα τινά γράμματα, μέλλοντα νά έκδοθοΰν έν ειδική περί 
τής μονής πραγματεία.
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εις τάς ευλογοφανεΐς αιτήσεις σας, δτι ή γενομένη τιμή, περιποίηαίς τε και 
συνδ ρο[μή] προς την άρχιερωσύνην αυτόν ανάγε(ται) προς ή μας, όντως ονν 
ποιήσατε εξάπαντος, ινα κ(α'ι) ή τοϋ ϋ·εοϋ χάρις [ειη μεϋ’ υμών] αψ\εφ 
Νοεμβ[ ρίου...].

Ό Κωνστ(αν)τινουπόλεως κ(αι) ίν Χ(ριατ)φ ευχέτης υμών.

Ή εκλογή τοϋ Φιλοθέου έχαρακτηρίσθη ως άνασΰστασις τής αρχιεπι
σκοπής \ άλλ’ ή συνεχής άρχιερατεία τοϋ ’Αμβροσίου αποκλείει προτέραν συγ- 
χώνευσιν τής Δημητσάνης μετά τής Λακεδαιμόνιας, άστήρικτον δε είναι τό 
γραφέν δτι τοϋτο ειχεν επιτύχει κατά τό έτος 1777 ό μετέπειτα Δέρκων γενό- 
μενος μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας Γρηγόριος1 2 3. Τό ακριβές είναι δτι οΰτος, 
ενδιαφερόμενος υπέρ τοϋ μετέπειτα Τριπολιτζάς γενομένου Άκόβων Δανιήλ, 
εισηγεΐτο εις τον πατριάρχην Γρηγόριον Ε' και φαίνεται δτι, ενδιαφερόμενον 
και εκείνον διά τον συμπολίτην του, είχε πείσει, να ένωθή ή επισκοπή Άκό
βων μετά τής αρχιεπισκοπής Δημητσάνης, χάριν τοϋ Άκόβων Δανιήλ, τοϋ 
Δημητσάνης [=Φιλοθέου] «μετατιθεμένου προς τήν άλλην ζωήν, ή προς άλλην 
επαρχίαν», ως άναφέρεται έν επιστολή τοϋ Δέρκων Γρηγορίου προς τον Άκό
βων Δανιήλ \Άλλά δ Φιλόθεος ήτο ακόμη νέος, κατά τό έτος 1819 δτε έγίνοντο 
ταΰτα, διά νά μεταβή φυσικώς εις τήν άλλην ζωήν, δέν έστεργε δέ, οΰτος, ως 
φαίνεται, νά μετατεθή εις άλλην επαρχίαν, δι’ ο δέν κατωρθώθη ή ένωσις. 
Βραδΰτερον, χάριν τοϋ Δανιήλ, ή επισκοπή του ήνώθη μετά τής Τριπολιτζάς.

Τήν αρχιεπισκοπήν Δημητσάνης ό Φιλόθεος έκόσμησεν επί 25ετίαν ολό
κληρον, υπήρξε δέ ό τελευταίος αυτής αρχιεπίσκοπος, κατά τους δοΰλους 
αιώνας. Μεταξύ των πρώτων μελημάτων αύτοΰ, άμα ως έγκατεστάθη εις 
Δημητσάναν, ύπήρξεν ή ΐδρυσις ϊδίου άρχιεπισκοπικοϋ καταστήματος, δπερ 
καί δέν έβράδυνε ν’ άνεγερθή, τή όμοθΰμφ συμβολή τοϋ κοινοΰ Δημητσάνης. 
Τήν πληροφορίαν έχομεν από άχρονολόγητον άντίγραφον τής σχετικής πρά- 
ξεως, δπερ έχει καταχωρισθή εις τον αυτόν ύπ’ άριθ. 5 χειρόγραφον κώδικα 
τής δημοσίας βιβλιοθήκης τής σχολής Δημητσάνης (φ. 85α-88α) και έχει οϋτω :

Διά τον παρόντος ημών αποδεικτικού, και συμφωνητικού γράμματός, 
φανερώνομεν και ό μολογον μεν ημείς (ίπαντες οί έν ταύτη τή πολιτεία τής 
Δημητσάνης ευρισκόμενοι, με μίαν όλοι δ μου ψήφον καί άπόφασιν, οίκειο-

1 Μ. Γεδεών, ’Ενθ·’ άνωτ., σελ. 675. Β. Α. Μυστακίδης, ”Ενθ·1 άνωτ., 
σελ. 169. Π. Π. Πλούμης, «Μεγ. Έλλην. Εγκυκλοπαίδεια», τόμ. Η', σελ. 119β, 
έν λ. Γεράσιμος, ένδα λόγος γίνεται περί προαγωγής τής αρχιεπισκοπής Δημητσάνης 
εις μητρόπολιν, υπό τοΰ πατρ. Γερασίμου Γ'.

2 Σ. Ν. Θωμοπο όλου, Ό μέγας Δέρκων Γρηγόριος, «Δελτ. Ίστορ.Έδνολ. 
Εταιρείας», Α', τεϋχ. β', νέα σειρά (1928), σελ. 56. Ουτος άρύεται έκ τοϋ Γεδεών.

3 Αΰτόδι, σελ. 82. Τ. Γ ρ ι τ α ο π ο ύ λ ο υ, 'Η έν Γορτυνία επισκοπή Άκό
βων, σελ. 8,
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θελώς καί αυτοπροαίρετους, έποιήσαμεν ταύτην την παρούσαν άπόδειξιν, εις 
5 μαρτυρίαν τής αλήθειας και εις παντοτεινήν δήλωσιν, ώς δτι με το νά μην 

εϋρέθη εξ αρχής κοινόν δσπήτιον εις ταύτην την αρχιεπισκοπήν, διά νά 
κατοική ό αρχιερεύς και κυριάρχης του τόπον, διά νά άναπαύηται, καθά και 
οι επίλοιποι αρχιερείς οι υποκείμενοι τώ άποστολικώ θρόνο), εχονσι τάς 
μητροπόλεις των, και ον άπρεπον και άνάρμοστον τούτο γε, τδ είναι ανευ 

10 μητροπόλεως ό αρχιερεύς, ουσα και αυτή ή αρχιεπισκοπή λεγομένη και ανέ
καθεν φημισμένη, κατά την δήλωσιν των ιερών σνγγιλιωδών γραμμάτων, 
των κατά καιρούς οικουμενικών και αοιδίμων πατριαρχών, και τών ιερών 
συνόδων, υστερημένη μητροπόλεως, (ίσως γε και τούτο έξ αφροντισιάς τών 
τότε ανθρώπων καί τών πρόκατόχων αρχιερέων κατοικούντων εις τά πατρικά 

15 των δσπίτια) ' μη ανεχόμενοι ημείς οί κατά τδ παρόν ευρισκόμενοι, νά είναι 
χωρίς μητρόπολιν αυτή ή αρχιεπισκοπή, μάλιστα δε δ τανΰν άγιος δεσπότης 
μας διά τήν πολλήν καί ένθερμον αύτοΰ προθυμίαν, θείφ ζήλφ κινούμενος, 
γέγονεν οδηγός πρώτος καί παρακινητής τούτου τοϋ θεοφιλούς επιχειρήμα
τος. "Οθεν με τδ νά ή ναι τάξις καί συνήθεια, όπου αί μητροπόλεις νά γί- 

20 νωνται εις τήν κυρίαν καθέδραν, ούσα καί αυτή ή πολιτεία Δημητζάνα 
καθέδρα ταύτης τής αρχιεπισκοπής5 άπεφααίσαμεν δλοι δ μου συμφώνως, 
καί εκλέξαμεν ένα τόπον πολλά αξιον χρήσιμον, καί αρμόδιον διά νά γίνη 
ή μητρόπολις δλης τής επαρχίας, καί νά οίκοδομηθή συν θεω άγίω με τήν 
πρόθυμον επιστασίαν τοϋ πανιερωτάτου άρχιερέως ημών άγιου Δημητζάνης 

25 κυρίου κυρίου Φιλοθέου, καί με τήν κοινήν συνδρομήν τής δλης επαρχίας. 
'Ο όποιος τόπος δνομάζεται τοϋ Ίωάννου τοϋ ποτέ Κροκιδά καί είναι ή 
περιοχή του δλη καθώς φαίνεται, τδ μεν μάκρος πήχες τριάκοντα, τδ δε 
πλάτος πήχες είκοσι δύω' καθώς δ έξάδελφος τοϋ ρηθέντος δ παπά κυρ 
δ..Δ έπαρρησίασεν ήμΐν τήν μοιρασιάν του καί φανερώνει τδ μερίδιον τοϋ 

30 Ίωάννου, δςτις έβαλε καί τά σύνορα τοϋ τόπου καί τδ μεν κάτωθεν μέρος 
είναι συμπλή\κτωρ ό ίδιος παπά κυρ... καί πρωτόπαπας, καί τά αλλα μέρη 
είναι δρόμοι, καθώς φαίνονται· τοϋ οποίου τόπου τήν τιμήν δλοι άφιλοπρο- 
σώπως τήν άπεφααίσαμεν διά γρόαια τόσα", καί επειδή δ ρηθείς άπεδήμη- 1 * 3

1 Διά τόν λόγον ότι οί πλεΐστοι τών διατελεσάντων αρχιεπισκόπων Δημητσάνης 
ήσαν εντόπιοι.

’ ’Εντεύθεν άποδεικνΰεται εντελώς άβάσιμον τό γραφέν ότι εις τινα καιρόν 
έδρα τής αρχιεπισκοπής ήτο ή παρά τήν Στεμνίτσαν μονή τής Χρυσοπηγής. Π. Π α- 
παζαφειροπούλου, Μεθυδριάς, σελ. 84.

3 Τό έκδιδόμενον άντίγραφον κατεστρώθη είς τόν έν λόγιο κώδικα ώς πρότυπον 
παρομοίων πράξεων, επομένως ό βιβλιογράφος δέν έκρινεν ότι ώς πρός τά άναφερό- 
μενα πρόσωπα ήτο απαραίτητον νά τά παραΟέση, δι’ δ καί παρέλιπεν αυτά, ή άορί- 
στως έγραφεν ό δείνα κλπ.
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σεν εκ των ενταύθα προ χρόνων Ικανών, και κατοικεί εις το Τριέστι, και 
35 εις λοιπάς πολιτείας του πουνέντε' κα'ι το κοινόν τούτο αποκρίνεται τά αλλε

πάλληλα βασιλικά μνρία και δοσίματα' επήραμεν αυτόν τον τόπον και διά 
τό χριστιανικόν πάλιν τά τόσα γρόσια την τιμήν ταντης τής τοποθεσίας, τά 
εκρατήσαμεν εις τό κοινόν τής πολιτείας μας, με την διαφοράν τους, προς 
δέκα τά εκατόν, διά δσον καιρόν ήθελε λείπη δ ρηθείς, και όπόταν τον φω- 

40 τίση δ άγιος θεός και έλθη εις την πατρίδα του, νά εχωμεν νά του δώσω- 
μεν τά ρηθέντα γρόσια με τό ρηθέν ήντερέαιόν τους, κα'ι άν με τον ερχομόν 
του ήθελε φερθή ενάντιος, δπερ μη γένοιτο εις ταύτην την κοινήν και ευλο- 
γοφανή άπόφασιν ταντης τής πολιτείας, κα'ι δλης τής επαρχίας, νά εΐμεθα 
δλοι επίσης διανθεντευται περ'ι τον τόπον, και έτοιμοι εν παντ'ι κριτήριο) 

45 δποϋ ήθελε κινηθή εσωτερικά) ή εξωτερικά)· δθεν αμετάθετος ών δ τοιον- 
τος τρόπος, ώς θεοφιλής και θεάρεστος, εγένετο και τό παρόν μας αποδει
κτικόν νποβεβαιωμένον υπό πάντων ημών διά τό μόνιμον κα'ι ασφαλές, κα'ι 
ενδειξιν εις τον άπαντα αιώνα, διά νά καταστρωθή και εις τον ιερόν κώδι
κα, ταντης τής αρχιεπισκοπής Δημητζάνης, και έδόθη εις τάς χεΐρας τοϋ 

50 πανιερωτάτον αγίου δεσπότου κυρίου κυρίου Φιλοθέον, και δ πανάγαθος 
θεός διά των εϋπροσδέκτων αντοϋ ευχών, νά δδηγήση και ημάς άπαντας, εις 
παν εργον αγαθόν και σωτήριον και νά μάς άξιώση νά ίδωμεν και τήν 
οικοδομήν τής μητροπόλεως, κατά τήν άφεσίν μας, κα'ι κατά τον ένθερμον 
και διακαή ζήλον τοϋ άρχιερέως μας, και γενομένης θεία βοήθεια με τέλος 

55 καλόν, νά ήσνχάση και νά άναπανθή δ δεσπότης μας κα'ι ημείς· δθεν και 
κατά τό μαραφέτι τής Ιεράς και βασιλικής κρίαεως, επήραμεν κα'ι χοτζέτι 
διά ταύτην τήν τοποθεσίαν, και επεράσαμεν και τό παρόν μας γράμμα εις 
τό πνγγίλι, διά στερέωσιν και εναντίαν λαχοϋσαν χηρείαν :

Τό κτίριον τής μητροπόλεως, δπερ έψιλοδόξησεν ό Φιλόθεος νά από
κτηση ή αρχιεπισκοπή του, φαίνεται δτι, συντρέχοντος καί τοϋ κοινού τής 
Δημητσάνης, ως καί των μονών καί εκκλησιών τής επαρχίας, ίδρυθη κατά 
τήν συνοικίαν τής αγίας Κυριακής, εις τό κέντρον μικράς πλατείας, ήτις επί 
μακράν σειράν ετών υπήρξε τό κεντρικώτερον σημεΐον τής πολιτείας.Ή «μη- 
τρόπολις» ήτις είναι τό κτίριον δπερ σήμερον στεγάζει τό ειρηνοδικειακόν κατά
στημα, παλαιότερον έχρησιμοποιείτο ως κοινοτικόν κατάστημα, ευθύς δέ μετά 
τήν έπανάστασιν έσκέπτοντο οί Δημητσανΐται νά τό χρησιμοποιήσουν ή καί 
πιθανώς εχρησιμοποίησαν ώς σχολείον τών κορασίων.

Κατά τήν διάρκειαν τής μακρας άρχιερατείας αυτού έν Δημητσάνη 6 
Φιλόθεος επετέλεσεν εργον θεάρεστον καί εθνοπρεπές. ’Ολίγης μέν παιδείας 
μετεϊχεν, άλλ’εστολίζετο λαμπρώς υπό προτερημάτων ιερατικού χαρακτήρος', 1

1 Άμβρ. Φραντζή, ’Επιτομή τής ιστορίας τής άναγεννηθείσης Ελλάδος, 
τόμ. Δ', έν Άθήναις 1841, σελ. 97.
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παρά την άδικον έντύπωσιν ήν άπεκόμισεν ό έπισκεφθείς αυτόν εις τό αρχιε
πισκοπικόν κτίριον, κατά τό έτος 1806 περιηγηθείς την Πελοπόννησον, 
’Άγγλος συνταγματάρχης Λήκ, δστις τον ονομάζει αμαθή καλόγηρον1. ’Εάν 
δ Φιλόθεος ολίγα δ ’ίδιος γράμματα εγνώριζεν, δμως ύπεστήριξεν ενθέρμως 
αυτά διά την μόρφωσιν τοϋ ποιμνίου τής επαρχίας του. Οΰτω, μετά τοϋ 
γείτονος επισκόπου Άμυκλών Νικηφόρου, διά σιγιλλίου γράμματος τοΰ πα- 
τριάρχου Καλλινίκου Ε' τοϋ από Νίκαιας, υπέρ τής εν Βυτίνη σχολής άπο- 
λυθέντος κατά Δεκέμβριον τοΰ 1804, δ Φιλόθεος διωρίσθη έφορος και ετα- 
στής τής σχολής1 2. Μετά των προκρίτων τής Δημητσάνης εξ άλλου, κατά τό 
έτος 1816 άνηνέχθη προς τό πατριαρχεΐον υπέρ τής εν τή πόλει γεραρας 
σχολής, επιτυχών την μετ’ αυτής ένωσιν τής μονής Φιλοσόφου καί τον διο
ρισμόν τοϋ μητροπολίτου Παλ. Πατρών Γερμανοΰ, ως εφόρου τής σχολής, 
άπολυθέντος προς τοϋτο κατ’ ’Ιούλιον τοΰ 1815 τοΰ γνωστοΰ σιγιλλίου υπό 
τοΰ πατρ. Κυρίλλου Τ'3, δπερ έκ τών ύστερων ειχεν υπογράψει καί δ Φιλό
θεος4 5. Άλλα καί τής έν Στεμνίτση ελληνικής σχολής διετέλεσεν δ Φιλόθεος 
συνοδικός έξαρχος καί επίτροπος, μετά τοΰ δμόρου μητροπολίτου Χριστια- 
νουπόλεως Γερμανοΰ, μετά τοΰ δποίου ούχ άπαξ κυροΐ λογαριασμούς τοΰ

σχολείουδ. Διά τούς λόγους τούτους δικαίως λέ
γεται δτι δλόκληρος ή επαρχία Καρυταίνης έτί- 
μα ειλικρινώς αυτόν, διότι, ως εύστόχως πα
ρατηρεί δ Φωτάκος, ήτο ευσεβής καί προοδευτι
κός κληρικός6.

Προ πάντων καί υπέρ πάντα δμως δ Φιλόθεος ύπήρξεν άνήρ καί μάρ- 
τυς τοΰ μεγάλου υπέρ ανεξαρτησίας άγώνος, μετασχών ένεργώς τών προεπα
ναστατικών μάλιστα παρασκευών. Κατά τούς χρόνους τών γνωστών σκληρών 
διωγμών κατά τών κλεφτών, πριν άπολυθή τό πατριαρχικόν έπιτίμιον καί τό 
φοβερόν σουλτανικόν φερμάνιον τοΰ έτους 1806, δ πατριάρχης Κωνσταντι

1 W. Μ. Leake, Travels in the ΜοΓεπ,τόμ. II, Λονδΐνον 1830, σελ. 62-63.
2 II. Παπαζαφειροπούλου, Περί τής έν Βυτίνη ελληνικής σχολής, τών 

πρώτων αυτής διδασκάλων καί τής εν αυτή καταρτιζόμενης βιβλιοθήκης, έν Ναυ- 
πλίφ 1858, σελ. 32, 34. Τοΰ αύτοΰ, Μεθυδριάς, σελ. 155, 157. Τό σιγίλλιον 
τούτο, περικεκομμένον, άπόκειται έν τή έν Βυτίνη Βιβλιοθήκη, φέρει δ’ έν τελεί τήν 
υπογραφήν τοΰ Φιλόθεου, έκ τών ύστερων τεθεϊσαν.

3 [Ε. Καστόρχη), Περί τής έν Δημητσάνη έλλην, σχολής, σελ. 66-71. Μ. 
Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 683.

4 Τό σιγίλλιον δέν περιεσώθη, ό δέ Καστόρχης έξέδωκεν αυτό έξ αντιγράφου 
τοΰ κωδικός τής σχολής Δημητσάνης (φ. 34 - 35β). Τό γράμμα έν καιρφ θά έπα- 
νεκδοθή.

5 Ν. A. Β έη, Περί τής έλληνικής σχολής Στεμνίτσης, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 389 κΐξ.
6 Φ. Χρύσανθο π ούλου-Φωτάκ ου, Βίοι Πελοποννησίιον άνδρών καί 

τών εξωθι εις Πελοπόννησον έλθόντων, έν ’Αθήναις 1888, σελ. 295.
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νουπόλεως Καλλίνικος Ε' ειχεν άποστείλει προς τούς εν Πελοποννήσφ αρχιε
ρείς συμβουλευτικά γράμματαΤούτων το προς τον Φιλόθεον άπόκειται εις 
τό άρχεϊον τής έν Άιθήναις Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας (No 
7231), έκδοθέν ήδη1 2. Μετά των αδελφών Σπηλιωτοποΰλων μετά ταΰτα δ 
Φιλόθεος συνέπηξε την λεγομένην ϊεράν αδελφότητα, προς τον σκοπόν νά 
ενίσχυση τάς πολεμεφοδιακάς αυτών επιχειρήσεις3. ’Αλλά τά αποτελέσματα 
τής επαναστατικής εξεγέρσεως, ήν ύπεβοήθησεν δ Φιλόθεος, δεν έζησε νά 
ΐδη. Κατά τάς παραμονάς τοϋ Άγώνος, μετά τών προκρίτων και λοιπών αρχιε
ρέων Πελοπόννησου έκρατήθη ως δμηρος εις τάς φυλακάς Τριπόλεως, ένθα 
καί εγκάθειρκτος ευρισκόμενος υπέγραψε μετά τών λοιπών αρχιερέων υπο
σχετικόν έγγραφον περί συνεργασίας αυτών υπέρ τής άγωνιζομένης πατρί- 
δος4. Αί κακουχίαι δ'μως καί αί θλίψεις τής φυλακής κατέβαλλον αυτόν 
διαρκώς καί άθεραπεύτως. Άντιληφθείς τό τέλος του, έξωμολογήθη ενώπιον 
τοΰ Άμυκλών καί Τριπολιτσάς Δανιήλ, εις 8ν μάλιστα άνέθηκε νά εποπτεύ- 
ση νά μετρηθούν γρόσια 5 χιλιάδες έκ τής περιουσίας του εις την σχολήν τής 
Δημητσάνης, ύποκύψας δέ εις τάς ταλαιπωρίας έκοιμήθη τον ύπνον τοϋ δι
καίου, ως μάρτυς τής πατρίδος, την 10/2, Σεπτεμβρίου 18215. Ό Άμυκλών 
καί Τριπολιτσάς Λανιήλ, περιγράψας δι’ όμοιοκαταλήκτων στίχων τά δεινά 
τής εν Τριπόλει ειρκτής, λέγει περί τοϋ Φιλοθέου :

τότε δ Δημητσάνης μον, ό τής εμής πατρίδος
ποιμήν δ άγιώτατος εκείνης τής μερίδος (άπέ&ανε) 6.
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1 Τάσου Ά θ. Γριτσοπούλου, Ή μονή Παναγίας τής Αίμυαλοΰς, σελ. 
40 κέξ.

2 Έξεδόθη υπό Ε. Σαβράμη, *Ένθ’ άνωτ., σελ. 231 -238. Προηγουμένως 
όμως είχεν έκδοθή υπό Τ. Κανδηλώρου, «Μαλεβύς», έτ. Δ' (1924), σελ. 
227 κέξ.

3Τάκη Ταχτικού, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 2. Ν. Α. Βέης, Έγκυκλοπαιδ. 
Λεξικόν Έλευθερουδάκη, τόμ. ΙΒ', σελ. 621, έν λ. Φιλόθεος. Ε. Σαβράμη ς, 
’Ένθ’ άνωτ., σελ. 225.

4 "Έγγραφον ύπ’ άριθ. 14796 τής Ιστορικής καί Έθνολ. Εταιρείας. Βλ. Ε. 
Σαβράμην, ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 224, ύποσ. 3, 225-226.

5 Ιωσήφ Ζαφειροπούλου, Οί άρχιερεΐς καί οί προύχοντες εντός τής 
έν Τριπόλει φυλακής έν έτει 1821, εκδ. β', έν Άθήναις 1890, σελ. 67 - 68 (ή α’ 
έκδοσις τοΰ σπανίου καί άξιολογωτάτου τούτου πονήματος έγένετο έν Άθηναις 1852, 
ή δέ τελευταία έπιμελεία τοϋ έν Τριπόλει «Συνδέσμου Φιλοπροόδων ό ΠΑΝ», έν 
Άθηναις 1923). Ό Ν. Βέης (Έγκυκλοπ. Λεξικόν Έλευθερουδάκη, ΙΒ', 621) θέ
τει τόν θάνατον τοϋ Φιλοθέου τήν 8 Σεπτεμβρίου, δ δέ Ε. Σαβράμης (Ένθ’ 
άνωτ., σελ. 226) τήν 17ην ίδιου. Πρός ταΰτα δμως δέν συμφωνεί ό αΰτόπτης Ζα- 
φειρόπουλος. Πρβλ. καί Τ. Ταχτικόν, Ένθ’ άνωτ., σελ. 2, ύποσ. 10.

6 «Φιλολογική- ’Ακρόπολις», τόμ. Α' (1888 - 1889), σελ. 376 κέξ.
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Ό ίδιος 6 Δανιήλ επεμελήθη τής εκτελέσεως τής επιθυμίας τοϋ μάρτυρος, 
διά την προς την σχολήν Δημητσάνης δωρεάν. ’Αλλά τό σύνολον τής κατα- 
λειφθείσης υπό τοΰ Φιλοθέου περιουσίας άνήλθεν εις 2.500 γρόσια μόνον, 
τό δε μέχρι συμπληρώσεως τοΰ καθορισθέντος ποσοΰ των 5.000 νροσίων 
υπόλοιπον άνεπληρώθη διά μιας αρχιερατικής στολής κα'ι ά'λλων αρχιερατι
κών καί ομολογιών υπό τοϋ αδελφού τοϋ Φιλοθέου Χατζή - Γεωργίου. Ή 
προκειμένη συμφωνία διετυπώθη καί εγγράφως έν Δημητσάνη τή 14 Δε
κεμβρίου 1821, βεβαιωθεΐσα και υπό τοΰ Δανιήλ, δστις προς τοΰτο μετέβη 
εις τήν γενέτειραν αύτοϋ Δημητσάναν ’.

Μέλη τής οικογένειας τοΰ Φιλοθέου φαίνεται δτι παρέμενον εν Δημη
τσάνη διαρκοΰσης τής έπαναστάσεως καί μετά τον θάνατον τοΰ αρχιεπισκό
που. Ούτως, ό αδελφός αΰτοΰ Χατζή - Γεώργιος, εν ετει 1824, άφιέρωσεν 
εις τον ναόν τών αγίων ’Αποστόλων τοΰ προαστίου τής Δημητσάνης Πα- 
λαιοχωρίου βιβλία τινά, ώς τοΰτο γνωστόν καθίσταται από σημείωμα τοΰ 
μικροΰ κωδικός τοΰ ναοΰ τουτου (φ. 2β), έ'χον ουτω : εις τά 1824 Φενρονα- 
ρίον 10: ηλϋεν δ κυρ Γ: Χαντζής αδελφός τοΰ άγιου Αημητζάνης Φιλο- 1

1 ’Ιδού τό έγγραφον (φάκελλος σχολής Δημητσάνης, έν τφ κατά τήν βιβλιοθή
κην αυτής Ίστορικφ Άρχείφ Γορτυνίας), διά χειρός τοΰ Δημητσανίτου ιστορικού 
Μιχ. Οικονόμου πιθανώτατα γεγραμμένον, ώς έκ τοΰ γραφικοΰ αύτοϋ χαρακτήρος 
είκάζομεν :

Ό Τριπόλεως Δανιήλ έπιβεβαιοΐ
f Διά τοϋ παρόντος ημών ενυπόγραφου γράμματος δηλοποιουμεν ημείς οί υπογε

γραμμένοι Δημητζανϊται, δτι έν τη εξαμηνιαίο^ι τής Τριπολιτζάς φυλακή ευρεθείς μετά τών 
άλ,λων αρχιερέων και προεστώτων, και ό μακαρίτης δεοπότης ημών Φιλά έλεος, καί έν 
καϋαρω ουνειδότι εξομολογηθείς κατά χρέος αρχιερατικόν καί χριστιανικόν προς τον άγιον 
Τριπόλεως κύριον Δανιήλ, διετάξατο ινα διά ψυχικήν τον σωτηρίαν άφεύκτως δοθώαιν 
έκ τής εύρεθείαης αύτοϋ περιουσίας αφιέρωμα εις τό σχολεϊον τής πατρίδος ημών γρόσια 
πέντε χιλιάδες, άριθ. 5000, μετά δε ακριβή έξέτασιν τοϋ άγιου Τριπόλεως, έπίτηδες έλ- 
θόνιος ένταΰθα, μη εύρεθέντων άλλων μετρητών έκ τής περιουσίας τοϋ μακαρίτου Δημη- 
τζάνης, είμή δύο χιλ.ιάδων πεντακοαίων γροσίων, έλ-άβομεν ημείς ταΰτα παρά τοΰ χ"Γεωρ
γίου αύταδέλφου τον μακαρίτου Αημητζάνης· εις άποπλήρωσιν δ'ε τών άλλων ήμισυ, σνμ- 
φωνήααντες μετά τοϋ ρηθέντος χ"Γεωργίου έλ.άβομεν μίαν αρχιερατικήν στολήν, καί άλλα 
τινά μέρη αρχιερατικών ώς ή καταγραφή, καί μίαν ομολογίαν εις δνομά του δοθεΐσαν 
παρά τών προλαβάντων έφορων τής ημών επαρχίας διά γρόσια πέντε χιλιάδας, καί έτέραν 
ομολογίαν εις όνομα τοϋ μακαρίτου Δεσπότου κυρίου Φιλοθέου διά γρόσια χίλια No 1000 
χρέος τοΰ κυρ Π. Ζαρυφόπουλ,ον, καί έξοφλ-ήσαμεν διόλου, μένοντες άκαταζήτητοι, καί 
από τον χ" Γεώργιον, καί από άλλους συγγενείς του αν φανώσιν ομοίως καί ό χ"Γεώρ- 
γιος άκαταζήτητος παρ’ ημών περί τοΰ ρηθέντος αφιερώματος· καί εις ένδειξιν έγένοντο 
δυο όμοια επιβεβαιωμένα παρά τοϋ άγιου Τριπόλεως, καί παρ’ ημών βεβαιωμένα καί 
έδόθη τό εν προς τον χ’Γεώργιον.

Τή 14 Δεκεμβρίου 1821, έν Δημητσάνη.
Χατζηγεωργιως.
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ίλέου καί εβαλεν εν τώ ναώ εναν αέρα', εν τριφδιον, μίαν ψυλλάδα τής 
λειτουργίας, και εν στρώμα τής άγιας Τραπέζης1 2.

VII

Χηρεύσαντος τοϋ αρχιεπισκοπικού θρόνου τής Δημητσάνης διά τοϋ θα
νάτου τοϋ Φιλοθέου, ό τόπος άπέμεινεν ορφανός ποιμένος επί τριετίαν. Ή 
προσωρινή διοίκησις τής Ελλάδος, διά τοΰ από 13 ’Οκτωβρίου 1824 εγγρά
φου της προς τό βουλευτικόν3, αγγέλλει οτι άνεγνώσθη τό προβούλευμα καί 
ένεκρίθη ό προβληθείς άγιος Χαριουπόλεως Βησσαρίων, τοποτηρητής τής 
αρχιεπισκοπής Δημητσάνης, καί δτι θά ενεργηθοϋν τά δέοντα, συγχρόνους δε 
προβάλλεται επιστάτης των εκκλησιαστικών δικαιωμάτων τής αυτής αρχιεπι
σκοπής ό πανοσιώτατος Γεννάδιος Οικονόμου, Αιμυαλίτης4. Κατά τους 
προεπαναστατικούς χρόνους ό Χαριουπόλεως5 Βησσαρίων διετέλει τιτουλάριος 
επίσκοπος τοϋ Δημητσανίτου μητροπολίτου Παλ. Πατρών Γερμανού, μεθ’ 
ου άνεμίχθη εις την προπαρασκευήν τής επαναστάσεως, εμυήθη εις τά τής 
Φιλικής Εταιρείας 6 καί ακολούθως υπηρέτησε πιστώς τον αγώνα, ως εκκλη
σιαστικός καί πολιτικός. Διαθέτων μέγα κύρος, παρεκίνει τούς στρατιώτας 
εις πόλεμον, άπολαύων δε μεγάλης έκτιμήσεως καί σεβασμού εκ μέρους τοΰ 
λαού, συνεβίβαζε τάς άναφυομένας έν μέσφ αυτού διενέξεις, κατά την διάρ
κειαν τοΰ πολέμου 7. Γενικώς δ’ είπεΐν, ως τοποτηρητής έν Δημητσάνη ό Βησ
σαρίων έποίμανε θεαρέστως τήν επαρχίαν καί μετά φιλοπονίας καί συνέσεως

1 ’Αήρ, ή κοινότερον αέρας, καλείται τό γνωστόν κάλυμμα, δι’ ου μετά τό τέ
λος τής προετοιμασίας των τιμίων δώρων καλύπτεται τό άγιον ποτήριον καί ό δί
σκος, πολυτελώς διακεκοσμημένον, έκ μεταξωτού ή λινού υφάσματος, συμβολίζει δέ 
τήν σινδόνην, δι’ ής ό ευσχήμων ’Ιωσήφ περιέβαλε τό σώμα τοΰ ’Ιησού μετά τήν 
άποκαθήλωσιν, καί αντιστοιχεί πρός τό velum των δυτικών.

2 Ό κώδιξ άπόκειται παρά τή δημοσία βιβλιοθήκη τής σχολής Δημητσάνης.
8 Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους, Εκτελεστικόν, φάκελ. 28. Βλ. Κ. Οικονό

μου (τοΰ έξ Οικονόμων), Τά σφζόμενα εκκλησιαστικά συγγράμματα, τόμ. Β', Άθή- 
νησι αωξδ', σελ. 16.

4 Περί τοΰ Γενναδίου Οικονόμου βλ. Τάσον Γριτσόπουλον, Ή μονή
Αίμυαλοΰς, σελ. 37- 38.

6 Ή επισκοπή Χαριουπόλεως ύπήρξεν έκ τών αρχαιότερων επισκοπών τής μη- 
τροπόλεως Ήρακλείας, ψιλφ δνόματι άπαντώσα άπό τοΰ ΙΔ' αίώνος. Βλ. τήν σχε
τικήν βιβλιογραφίαν υπό μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανό ΰ, «Θρφκικά», τόμ. 
Τ' (1935), σελ. 134 - 135.

6 Κ. X. Σταυροπούλου, 'Ιστορία Ζυγοβιστίου, εν Άθήναις 1906, σελ. 31’
1 Φ. Χρυσανθοπούλου-Φωτάκου, Ένθ’ άνωτ., σελ. 314.
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διεξήγαγε την υπηρεσίαν αύτοϋ μέχρι τοϋ ’Απριλίου 1833," οτε άπέθανε1. 
Περί τοΰ θανάτου αύτοϋ πληροφορούμεθα έξ ενθυμήματος εν παραφυλλιρ 
ευαγγελίου, έκδόσεως Βενετίας αφΗθ' (=1599), τής μονής τής Αϊμυαλοϋς, 
ήδη φυλασσόμενου έν τή εν Δημητσάνη δημοσία Βιβλιοθήκη, ό'περ έχει ως 
εξής : 1833 'Απρίλιον 21 επλήροσε το κηνόν χρέως <5 αείμνηστος | δεσπότης 
Βησσαρίων Χαριουπόλεως εις μητού πολιν τής Δημητζάνας κ(αι) τδ γράφο- 
μεν εις ένθήμησιν κ(αί) ήμερα Παρασκευή.

Κατά την ΙΟετή άρχιερατείαν αύτοϋ έν Δημητσάνη ό Βησσαρίοιν ήγά- 
πησεν ιδιαιτέρως την σχολήν εις ήν καί αυτός πιθανώτατα έφοίτησεν. "Οθεν 
άποθνήσκων κατέλιπε δια διαθήκης υπέρ τής σχολής γρόσια 500, μετρηθέντα 
τρεις ημέρας μετά τον θάνατόν του εις τούς εφόρους τής σχολής, ώς τό ακό
λουθον έν τφ κώδικι αυτής (φ. 11β) σημείωμα, διά χειρός Καλλινίκου Κα- 
στόρχη, τοϋ βραδότερον Φθιώτιδος γενομένου, πιθανώτατα γραφέν : 1833 
'Απριλίου 21. ’Εν μακαριό, τή λήξει γενόμενος ό αείμνηστος τοποτηρητής 
Δημητζά νης άγιος Χαριουπόλεως Βησσαρίων, πατρίδος μεν Ζυγοβνστίον, 
μαθητευτείς δε και I ζήσας πολνν καιρόν εν Δημητσάνη, διέταξεν εις την 
διαθήκην τον νά δοθώσιν | εκ τής περιουσίας του εις την ’Ελληνικήν Σχο
λήν Δημητσάνης γρόσια πεντακόσια. Ταϋτα εις τάλληρα πεντόφραγκα είκο- 
σιεννέα εμέτρησεν εις τους | επιτρόπους τής Σχολής σήμερον δ πανοσιώτα- 
τος άγιος ηγούμενος Αίμναλών | Κ. Παρθένιος 7 αντάδελφος τοϋ μακαρίτου 
άφιερωτοϋ, και καταχωροΰνται | την 24 απριλίου 1833. ’Εν Δημητζάνη.

’Αλλά καί υπέρ τής μικράς γενετείρας αύτοϋ, τοΰ Ζυγοβιστίου, φαίνε
ται κατέλιπε ποσόν χρημάτων ό Βησσαρίων, δι’Όυ βραδότερον συμπληρω- 
θέντος άνηγέρθη τό σχολείον τοΰ χωρίου 1 2 3 * * *.

1 Σχετικά τινά βλ. υπό Τάσου Ά Ο. Γριτσοπούλου, «Γορτυνιακόν Ήμε- 
ρολόγιον», έτ. Δ' (1949), σελ. 2. 'Ως πρόσωπον κύρους καί εμπιστοσύνης τόν Βησσα
ρίωνα συναντώμεν έπιβεβαιοΰντα έν Δημητσάνη τή 15 Δεκεμβρίου 1829 την διαθή
κην τής Κανέλλας θυγατρός Διαμαντή Κοζάκου, συζύγου Κώστα Τζανή. Τό έγγρα
φον παρά τή οικογένεια Τζανή τής Δημητσάνης.

2 'Ο Χαριουπόλεως Βησσαρίων, ό ηγούμενος τής μονής Παναγίας τής Αίμυα- 
λοϋς Παρθένιος (Τ. Γριτσοπούλου, Ή μονή τής Αίμυαλοΰς, σελ. 37) καί ό 
ηγούμενος τής παρά την Βυτίναν μονής τών αγίων Θεοδώρων Νεόφυτος, παρά τοϋ 
όποιου λέγεται ότι ό Θ. Κολοκοτρώνης έδιδάχθη τόν συλλαβισμόν (Π. Π α π α ζ α- 
φειροπούλου, Μεθυδριάς, σελ. 87), υπήρξαν αδελφό τέκνα τοΰ εκ Ζυγοβιστίου 
Φωτεινού ΓΙαπαδοπούλου (Κ. Σταυροπούλου, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 24, 31). Έκ 
τοϋ πατρός αυτών Φωτεινού έπωνομάσθησαν Φωτεινόπουλοι, αν καί ό Παρθένιος 
αείποτε ώνομάζετο Παπαδόπουλος, έκτοτε δέ άμφότερα τά επώνυμα τής διακλα- 
δισθείσης οικογένειας εύρίσκονται έν χρήσει παραλλήλως μέχρι σήμερον εις Ζυγο- 
βίστι.

3 Κ. X. Σταυροπούλου, 'Ιστορία Ζυγοβιστίου, σελ. 30. Τόν Βησσαρίωνα
σημειοϋν απλώς οί Βογιατζής, «Βύρων», Α', σελ. 183 καί Τ. Κανδηλώρος,
Δημητσάνα, σελ. 25, Γορτυνία, σελ. 151, ό Βογιατζής μάλιστα ονομάζει αυτόν Κα-
ρυουπόλεως, «’Αττικόν Ημερολόγιου», Β' (1868), σελ. 77.
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VIII

Διά τήν συντήρησιν τοΰ εν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικού οίκου, 
ρυθμιζόμεναι κατά καιρούς διά πράξεων των πατριάρχων εγίνοντο υπέρ τής 
Μ. ’Εκκλησίας χρηματικά! είσφοραί, εις ας μετεΐχον αΐ μητροπόλεις, δ λαός 
και δ κλήρος. Αί σχετικά! λεπτομέρειαι τής συμμετοχής έκαστου ελλείπουν. 
Κατά τό έτος 1790 αί μητροπόλεις κα! άρχιεπισκοπα! τοΰ οικουμενικού θρό
νου, διά τήν συμμετοχήν των εις τάς εν λόγφ εισφοράς διηρέθησαν εις τρεις 
τάξεις. Εις τήν πρώτην τάξιν έκ των εκκλησιών τής Πελοπόννησου ύπήγοντο 
αί μητροπόλεις Κορίνθου κα! Παλ. Πατρών, εις δέ τήν δευτέραν αί μητρο- 
πόλεις Μονεμβασίας, Λακεδαιμόνιας, Χριστιανουπόλεως, Ναυπλίου, ’Ωλένης 
κα! ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης1. Ό Πουκεβ'ιλ θεωρεί τήν Δημητσάναν ως 
τήν πλουσιωτέραν των επισκοπών Πελοπόννησου, πλήν τής Άμυκλών, τής 
δποίας μόνον υστερεί κατά τάς προσόδους1 2. ’Αλλά ταΰτα έρχονται εις άντί- 
θεσιν προς τά έν τή παραιτήσει τοΰ ’Αμβροσίου διαλαμβανόμενα κα! τά έν 
τή άναφορμ τών χριστιανών, περ! διορισμού τοΰ διαδόχου του συμπληρω
τικά, οτι ή επαρχία ήτο πτωχοτάτη κα! ανεπαρκής3. Άπόδειξις δτι μεταξύ 
τών καταπεπατημενών επαρχιών τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου συγκατα- 
ριθμουμένη ή Δημητσάνα άναφέρεται εις σχετικόν πίνακα δφείλουσα εις τήν 
Μ. ’Εκκλησίαν δι’ αύλικά χρέη κατ’ ’Ιούλιον τού 1830 γρόσια (;) 18250 4. 
Ίσως αί πληροφορίαι τοΰ Πουκεβ'ιλ άναφέρονται εις παλαιοτέραν καλυτέραν 
εποχήν, ή δέ κατάταξις εις τήν δευτέραν κατηγορίαν τής Δημητσάνης ύπηγο- 
ρεΰθη μάλλον προς άντιμετώπισιν τών πολλών αναγκών τού πατριαρχείου, 
ανεξαρτήτως τής πραγματικής καταστάσεως τής αρχιεπισκοπής, ή είκών τής 
δποίας εν τούτοις εις τάς ανωτέρω πηγάς είναι δπωσδήποτε υπερβολική.

Μετά τον θάνατον τοΰ Βησσαρίωνος, ληξάσης τής επαναστάσεως, ή 
διοίκησις τής αρχιεπισκοπής ειχεν άνατεθή εις τετραμελή εξ ιερέων επιτρο
πήν5. Άλλ’ ή θητεία τής έν λόγφ επιτροπής δέν έκράτησεν είμή μήνας μό
νον τινάς, διότι μνημονεύεται μέν μεταξύ τών οκτώ μητροπόλεων τής Πελο-

1 Μ αν. I. Γεδεών, Χρονικά πατριαρχικού οίκου καί τοΰ ναού, εν Κωνσταν- 
τινουπόλει αωπδ’, σελ. 199 - 200.

2 F. C. Η. Pouqueville, Voyage dans la Grece, τόμ. VI, έκδ. β', 
Παρίσιοι 1827, σελ. 202.

5 Βλ. ανωτέρω, σελ. 239 - 240, στ. 16 κέξ. καί σελ. 241, στ. 8.
4 Δη μ. Γρ. Καμπούρογλου, Μνημεία της Ιστορίας τών ’Αθηναίων, τόμ. 

Γ', έν Άθήναις 1892, σελ. 135. J. D. Mansi, Sacrorutn conciliorum nova et 
amplissima collectio, τόμ. XL, Παρίσιοι 1909, σελ. 112.

5 K. Οικονόμου (τού έξ Οικονόμων), ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 13.
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ποννήσου ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης και ή Ζαρνάτας1 εις τον εκκλησια
στικόν κατάλογον τοΰ νεαρού βασιλείου τής Ελλάδος, λήγοντος τοΰ έτους 
1833, διά τοΰ ρυθμίζοντος δμως τά των μονίμων καί προσωρινών επισκο
πών τής Ελλάδος βασ. διατάγματος, ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης δεν υπάρ
χει πλέον. Ή Γορτυνία διηρέθη εις δυο έπισκοπάς, τήν Έρυμανθίας μέ 
έδραν τήν Δημητσάναν καί τήν Γορτύνης μέ έδραν ίσως τήν Καρΰταιναν. 
Τοΰτο έγένετο προς έξοικονόμησιν τών πολλών προσφυγών αρχιερέων, οϊτι- 
νες ειχον κατέλθει εις Πελοπόννησον κατά τήν έπανάστασιν.

Οΰτω, τήν μέν επισκοπήν Έρυμανθίας κατέλαβεν ό πριρην Άρδαμε- 
ρίων Ιγνάτιος, τήν δέ Γορτύνης 6 πρφην Παραμυθίας Προκόπιος*. Άλλ’ 
ό δεύτερος εκ τούτων επί βραχύ άπήλαυσε τών αγαθών τής νέας αύτοΰ 
έδρας, διότι, καταληφθείς από γήρας έσχατον καί αδυνατών, ένεκα σωματι
κού πάθους πολυχρονίου, νά έκτελή τά καθήκοντά του, έκρίθη υπό τής ιεράς 
Συνόδου ανάξιος καί ανίκανος διά τό επισκοπικόν έργον, ώς μή δυνάμενος 
πλέον «ούτε νά λειτουργήση εις ευλογίαν τών χριστιανών, ούτε νά περιοδεύ- 
ση εις έπίσκεψιν τοΰ λογικού του ποιμνίου». Διά γνωματεύσεως λοιπόν τής 
ίερας Συνόδου, ό Προκόπιος άπηλλάγη τών καθηκόντων αυτού, ένισχυθεις 
διά μικράς μηνιαίας συντάξεως, εις βάρος τοΰ Εκκλησιαστικού Ταμείου’. Τήν 
απαλλαγήν αυτού έκ τών καθηκόντων του δ Προκόπιος, αν καί δεν υπέβαλε 
τήν κεκανονισμένην παραίτησιν, άπεδέχθη ευχαριστημένος καί άπεσύρθη εις 
Πάτρας.

"Αμα τη απαλλαγή τού Προκοπίου έκ τών καθηκόντων του, συνεχωνεύ- 
θησαν αί δύο νεαραί έπισκοπαί εις μίαν, τήν Γορτννης'. Ταύτην κατέλαβεν 1 2 * 4

1 Αυτόθι, σελ. 5. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ιστορία τής ’Εκ
κλησίας τής 'Ελλάδος, τέμ. A', εν Άθήναις 1920, σελ. 76. 'Ο Θεοφάνης Σιατι- 
στεύς, μητροπολίτης Μαντινείας μετά τήν άπελευθέρωσιν (1852 - 1868), γράψας χάριν 
τοΰ Ρήγα Παλαμήδη περί τών μητροπόλεων καί επισκοπών κατά τήν έπανάστασιν 
μετά καί καταλόγου τών αρχιερέων, εν Πελοποννήσφ σημειοΐ ένδιοφερούσας πληρο
φορίας, ας είχε συλλέξει.Κατά ταύτας, ή χώρα διηρεϊτο εις 9 μητροπόλεις, έχούσας επί
σκοπός, καί δύο αρχιεπίσκοπός, τήν Δημητσάνης, ής προΐστατο Φιλόθεος έκ Κύπρου, 
καί Άκόβων, ένωθεϊσαν μετά τής Τριπόλεως (Γεν. ’Αρχεία τοΰ Κράτους, άρχεΐον 
Βλαχογιάννη, φάκελ. Α, 24).

2 Κ. Οικονόμου, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 218. Θάνου Πανουτσοπού- 
λου, Ή επισκοπή Γόρτυνος - Μεγαλοπόλεως κατά τούς πρό τοΰ 1821 χρόνους καί 
εντεύθεν μέχρι σήμερον, Ιφημ. Τριπόλεως «Μορεάς», 27 ’Απριλίου 1928, σελ. 1. 
Βασιλείου Άτέση (επισκόπου Ταλαντίου), ’Επίτομος επισκοπική ιστορία τής 
εκκλησίας τής Ελλάδος, τόμ. Α', Ιν Άθήναις 1948, σελ. 173.

9 Τό σχετικόν έγγραφον υπό Β. Άτέση, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 173 - 175.
4 Βασ. διάταγμα από 24 ’Ιουλίου - 5 Αΰγούστου 1834 Φ.Ε.Κ. 30 (1834), 

σελ. 238.
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δ μνημονευτείς ’Ιγνάτιος1, πρός δνδιεμηνϋθη υπότής ίιράς Συνόδου, «προς 
αποφυγήν πάσης συγκροΰσεως πρός τινα γείτονα» νά ζητήση παρά τής πο
λιτικής τοπικής διοικήσεως τον κατάλογον των πόλεων, κωμών και χωρίων 
τής επαρχίας του % καθ’ δσον καθωρίσθη σΰμπτωσις των πολιτικών και 
θρησκευτικών ορίων τής επαρχίας.

'Ο από τοϋ Σεπτεμβρίου 1834 ποιμαίνων την άρτισυστατον επισκοπήν 
Γορτυνης πρφην Άρδαμερίων ’Ιγνάτιος κατήγετο έκ Κασσάνδρας, κατήλθε 
δέ είς Ελλάδα τό δεύτερον τής επαναστάσεως έτος. Μετέσχεν ενεργώς τών 
πολεμικών πραγμάτων εις τήν ιδίαν αύτοϋ πατρίδα, τήν Κρήτην καί τήν 
Πελοπόννησον, συντηρήσας κατά καιρούς ίδιον, εξ ιδίων, στρατιωτικόν 
σώμα. Έν Πελοποννήσφ εγκατεστημένος καί τυχών μηνιαίας συντάξεως 200 
φοινίκων έκ μέρους τοΰ κυβερνήτου Καποδίστρια, έδαπάνα ταυτην ολόκλη
ρον, πρός σπουδήν απόρων νέων, διδάσκων έν Μονεμβασίςι αυτοπροσώπως. 
Αυξήσαντος τοϋ κυβερνήτου τήν σύνταξιν είς 300 φοίνικας, ηϋξησε καί έκεΐ- 
νος τόν αριθμόν τών μαθητών. Έν Γορτυνίμ έποίμανε θεοφιλώς καί έναρέ- 
τως τόν λαόν, τιμώμενος υπό πάντων ως πατήρ καί καταλιπών φήμην αγα
θήν καί άνεξάλειπτον. Κατά τό 1839 διετέλεσε μέλος τής ίεράς Συνόδου, πρό- 
τερον δ’ έχρημάτισε τοιοϋτον τής έκκλησιαστικής Επιτροπείας. Έν Άθήναις 
ευρισκόμενος ως συνοδικόν μέλος τής περιόδου 1839- 1840, έτελευτησε τόν 
βίον τήν 17ην Σεπτεμβρίου 18391 2 3.

Μετά τόν θάνατον τοϋ ’Ιγνατίου, έχήρευσε καί πάλιν ή έπισκοπή Γορ- 
τϋνης, έπί μακρόν μάλιστα χρονικόν διάστημα. Διά τών νόμων Σ' καί ΣΑ' 
τοϋ 1852, αί έπαρχίαι Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως άπετέλεσαν μίαν έπισκο- 
πήν, τήν δευτέραν έν ’Αρκαδία, μετά τήν Μαντινείας καί Κυνουρίας4. Τήν 
έδραν τής νέας έπισκοπής έν Δημητσάνη κατέλαβε κατά Δεκέμβριον τοϋ έτους 
1852 ό έκ Τήνου Φιλόθεος Καλουμένης, δστις έκ τοϋ έγγαμου βίου προερ
χόμενος καί χηρεϋσας ήξιώθη τοϋ βαθμοϋ τής άρχιερωσϋνης διά τήν πολλήν

1 Περί τοΰ άνδρός υπάρχει συνοπτικόν καί ατελές σημείωμα ΰπό τοϋ μακαρί
του Πολυκάρπου Συνοδινοΰ (μητροπολίτου πρ. Μεσσηνίας τοϋ άπό Γόρτυ
νος), *0 Άρδαμερίων (κατόπιν Γορτυνης) ’Ιγνάτιος, «Θεολογία», τόμ. Ε' (1927), 
σελ. 126 - 128.

2 Β. Άτέση, Ένθ’ άνωτ., σελ. 175.
3 Αμβροσίου Φραντζή, ’Ένθ’’ άνωτ., τόμ. Δ', έν Άθήναις 1841, σελ. 

104. Φ. Χρυσανθοποΰλου-Φωτάκου, Βίοι Πελοποννησίων άνδρών, σελ. 
299 -300. Θ. Πανουτσοποΰλου, "Ενθ’ άνωτ., σελ. 1. II ο λ. Συνοδινοΰ, 
“Ενθ·’ ανωτ., σελ. 128. Ό ’Ιγνάτιος ύπεγράφετο : ό Έρυμανϋίας 'Ιγνάτιος· ή ΰπο- 
γραφη του εύρίσκεται πολλαχοΰ είς κώδικας τών μονών τής επαρχίας του καί είς 
έγγραφα. Βλ. καί Τ. Ταχτικοΰ, Αμβρόσιος καί Φιλόθεος τελευταίοι αρχιεπί
σκοποι Δημητσάνης, Ένθ’ άνωτ., σελ. 2.

4 Κ. Οικονόμου (τοϋ έξ Οικονόμων), ’Ένθ’ άνωτ., σελ. 648. Χρυσοστό
μου Παπαδοπούλου, Ένθ’ άνωτ., σελ. 420.
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αύτοϋ αρετήν και ευσέβειαν, αν και δεν ήτο μεγάλης παιδευσεως κληρικός, 
Έν τη επαρχία αύτοϋ ό Φιλόθεος άνεδείχθη δραστήριος καί φιλάνθρωπος' 
τό πλεΐστον τοΰ έτους κατέλειπε τήν εν Καρυταίνη ιδιόκτητον αύτοϋ οικίαν 
και άδιακόπως περιώδευε μέχρι των πλέον άπομεμακρυσμένων σημείων τής 
επαρχίας. Άπέθανε δέ έν περιοδεία, άναπαυθεϊς εις τήν κατά τά Καλάβρυτα 
μονήν τοϋ αγίου ’Αθανασίου, κατά τό έτος 1874’.

’Από τού θανάτου τοΰ Φιλοθέου και πάλιν ή επισκοπή χηρεύει επί χρο
νικόν διάστημα μακρότερον τής 25ετίας. ’Επιτροπή ιερέων διοικεί τήν επι
σκοπήν. Έπί των ήμερων αυτής φαίνεται δτι κατεστράφη τό άρχείον ολόκλη
ρον καί 6 κώδιξ τής παλαιάς αρχιεπισκοπής. Κατά τον Αύγουστον τοΰ έτους 
1901 επίσκοπος Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως έγένετο 6 εκ Στεμνίτσης ’Ιωάν
νης Μαρτίνος, πρότερον εφημέριος τοΰ έν Άθήναις ναοΰ των αγίων Θεοδώ
ρων, ένθα έγκατέστη μετά τον θάνατον τής συζύγου του. Άρχικώς ό ’Ιωάν
νης ύπηρέτησεν εις τήν γενέτειραν αύτοϋ Στεμνίτσαν ως ίερεύς καί διδάσκα
λος έπί δεκαετίαν δλην, ήναγκάσθη δμως δταν έχήρευσε νά προσφυγή εις 
’Αθήνας, δπου παρηκολουθησε πανεπιστημιακά μαθήματα καί άνεδείχθη 
σπουδαίος θεολόγος, δράσας εις τήν πρώτην γραμμήν ως κληρικός και συγ- 
γραφεύς διαφόρων έργων, έξ ών μνημονευτέα είναι ή ερμηνεία των Ψαλμών 
τοΰ Δαυίδ, τοΰ ’Ακαθίστου ύμνου, καί τής Κυριακής προσευχής, διάφοροι 
μελέται κατά τών δοξασιών τοΰ Μακράκη, περί τής βυζαντινής μουσικής, 
διορθώσεις εις έκκλησιαστικά βιβλία καί μηναία, καθώς καί ή ακολουθία τοϋ 
νεομάρτυρος μητροπολίτου Χριστιανουπόλεως ’Αθανασίου, κ.ά. ’Εν Δημη- 
τσάνη είργάσθη, ιδία κατά τά πρώτα έτη τής άρχιερατείας αύτοϋ, μετά ζήλου 
καί άπέδωκεν έργον άξιόλογον. Άλλ’ ήτο πλέον γέρων καί ήναγκάσθη από 
τοΰ 1918 ν’ άποσυρθή τής επισκοπής αύτοϋ εις ’Αθήνας, ένθα τό έτος 1923 
άπέθανεν εις ηλικίαν 84 ετών1 2. Κατά τά τελευταία ταΰτα έτη ή διοίκησις τής 
έπισκοπής κατ’ ουσίαν είχε περιέλθει εις χεΐρας διαφόρων αρχιερατικών επι
τρόπων, έκφυγοΰσα τών χειρών τοΰ Ίώάννου.

’Από τοΰ έτους 1918 διετέλεσεν έπί βραχύ τοποτηρητής τοϋ χηρευοντος 
θρόνου δ αρχιμανδρίτης Άστέριος ’Αστεριού, από δέ τοΰ 1920-1923 δ 
δμορος Μαντινείας καί Κυνουρίας Γερμανός Μεταξάς.

1 Θ. Πανουτσοπούλου, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 1. Ν. I. Λάσκα ρ η, Φιλό
θεος καί Γκούμας, μορφαί καί τύποι, έφημ. Τριπόλεως «Μορεάς», 22 Μαρτίου 1931, 
σελ. 3. Πρβλ. τοϋ αύτοϋ, Ή Λάστα καί τά μνημεία της, ή Λάστας πανόραμα, 
έν Πύργω καί Άμαλιάδι 1902 - 1936, σελ. 1082-1084. Τάκη Ταχτικού, Τό 
τραγούδι τών μοναχών, έφημ, Τριπόλεως «Παναρκαδική Ήχώ», 11 Δεκεμβρίου 
1938, σελ. 1 -2.

2 Θ. Πανουτσόπουλος, ”Ενθ’ άνωτ. Βλ. Ικανά περί τοΰ Ίωάννου υπό 
Τ. Κανδηλώρου, «’Αρκαδική ’Επετηρίς», έτ, Α' (1903), σελ, 82-84.
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Κατ’ ’Απρίλιον τοϋ 1923 μητροπολίτης, ώς εκτοτε ώνομάσθησαν οί 
αρχιερείς γενικώς, πλήν τοΰ ’Αθηνών φέροντος τον τίτλον τοϋ αρχιεπισκό
που, έγένετο ό εκ Σίφνου Πολύκαρπος Συνοδινός, επί μακρόν ϋπηρετήσας 
την εκκλησίαν ώς ίεροκήρυξ καί συγγραφεϋς. Ό Πολύκαρπος, ώς μητροπο
λίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ύπήρξεν αγαθός καί φιλάνθρωπος, ήγά- 
πησε την επαρχίαν καί ειργάσθη δι’ αυτήν, ίδρΰσας καί φιλόπτωχον ταμείον 
εν Δημητσάνη. 'Ως συγγραφεϋς, πλήν τών πολυαρίθμων άρθρων του θεολογι- 
κοΰ περιεχομένου εις διάφορα περιοδικά, κατέλιπεν ενδιαφέροντα την εκκλη
σιαστικήν ιστορίαν τοϋ τόπου μελετήματα, αν καί δεν φέρουν τήν σφραγίδα 
τής αϋστηρας έπιστημονικότητος. Τοιαϋτα μνημονευτέα είναι : 

α’) Ή ιερά μονή τοϋ Τίμιου Προδρόμου έν Γορτυνία'. 
β') Ό Τριπόλεως καί Άμυκλών Δανιήλ1 2 3, 
γ') Δανιήλ Γεωργόπουλος \ 
δ') Ό Φθιώτιδος Καλλίνικος Καστόρχης4. 
ε') Οί άγιοι τής μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως5 6 *.
Κατά τό έτος 1938 ό Πολύκαρπος μετετέθη προβιβασθείς εις τήν μητρό- 

πολιν Μεσσηνίας. Τήν Δημητσάναν άπεχωρίσθη μετά πικρίας. Έν τοϋτοις 
κατέλιπε φεύγων αγαθήν φήμην, διατηρουμένην εκτοτε παρά τφ λαφ. ’Έργον 
τοϋ Πολυκάρπου ϋπήρξεν ή αγορά από τήν αρχοντικήν οικογένειαν Φιλοσο- 
ποϋλου τής Δημητσάνης μιας κεντρικής οικίας, διά δαπάνης τών μονών καί 
ναών τής μητροπόλεως, καί μετά προηγουμένην διαρρϋθμισιν έγκατάστασις 
τής μητροπόλεως εντός αυτής, ένθα καί μέχρι σήμερον παραμένει. Βραδϋτε- 
ρον, άσθενήσας καί λόγιο γήρατος αδυνατών νά φέρη τό φορτίον τής αρχιε
ρατικής διοικήσεως τής μητροπόλεως, ήναγκάσθη νά παραιτηθή, εν Άθή- 
ναις δ’ έγκαταστάς άπέθανε τό 1948.

Μετά τήν άπομάκρυνσιν τοϋ Πολυκάρπου, ό θρόνος παρέμεινε κενός 
μέχρι τοϋ θέρους τοΰ 1937, οτε έτοποθετήθη, εκλεγείς υπό τής ιεραρχίας 
τής Ελλάδος καί διορισθεΐς υπό τής πολιτείας ό τέως ηγούμενος τής μονής 
Πεντέλης Προκοπιος Τζαβάρας, τέκνον τοϋ ήρωικοϋ Βαλτετσίου, ποιμάνας 
μέχρι τοΰ έτους 1943 τον λαόν τής επαρχίας του θεαρέστως8, οπότε μετά τον

1 «Θεολογία», τόμ. Δ' (1926), σελ. 61 κέξ.
2 Αυτόθι, Ζ' (1929), σελ. 124 κέξ.
3 Αυτόθι, Η' (1930), σελ. 72 κέξ.
4 Αυτόθι, Θ' (1931), σελ. 97 κέξ.
5 ’Εναίσιμα, επί τη τριακοστή πέμπτη έπετηρίδι τής επιστημονικής δράσεως τοΰ 

μακαριωτάτου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πόσης ’Ελ
λάδος», Άθήναι Α?δΛΑ', σελ. 360 κέξ.

6 ’Επί τών ήμερων τοϋ Προκοπίου καθιεριόθη τό σύστημα τής διοικήσεως τής
επαρχίας διά διπλής έδρας, χειμερινής έν Μεγαλοπόλει, θερινής δέ έν Δημητσάνη.
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θάνατον τοΰ Μαντινείας και Κυνουρίας Γερμανού, μετετέθη εις την μητρό- 
πολιν ταΰτην, επ’ εσχάτων δε εις Κόρινθον. Άντ’ αΰτοΰ έτοποθετήθη νέος 
μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως ό επίσκοπος Βρεσθένης Γερμα
νός Χατζηανέστης, δΓ άποφάσεως τής Ίεράς Συνόδου, κατά Σεπτέμβριον 
τοΰ 1945 ι.

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1

1 Ό Γερμανός ύπηρέτησεν επί 35ετίαν δλην πιστώς τήν έκπαίδευσιν, ώς καθη
γητής τό πρώτον έν τή ιδίςτ αύτοϋ πατρίδι Σινώπη, μετά ταϋτα δέ διευθυντής δια
φόρων ιερατικών Σχολών, οΐον Σάμου, Μεσολογγίου, Κορίνθου, όπόθεν εις ανταμοι
βήν τών υπηρεσιών αΰτοΰ πρός τήν εκκλησίαν, εις ήν διηκόνησεν άπό τών φοιτητι
κών του χρόνων, καί τήν παιδείαν, ό αείμνηστος αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος προσ- 
έλαβεν άπό τοΰ 1936 βοηθόν επίσκοπον' διετέλεσε δέ Βρεσθένης μέχρι τής εΰτυχοΰς 
εκλογής του, ώς μητροπολίτου Γόρτυνος, τής ιστορικής έπαρχίας.
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