
II ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΚΥΡΟΥ ANA ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ό πολιτισμός τής Σκόρου 1 έκίνησε τό διαφέρον πολλών, κατά τούς 
τελευταίους ιδία χρόνους. Καί ή λαογραφία δ’ αυτής, ής δ πυρήν έξικνεΐ- 
ται μέχρις αυτών τών 'Ομηρικών χρόνων, άπετέλεσεν άντικείμενον έρεύ- 
νης.

Παρά ταϋτα όμως ή εκκλησιαστική αυτής ιστορία δεν ετυχε, κατά 
την ήμετέραν γνώμην, ο'ίας ήρμοζε προσοχής. Σποραδικώς, βεβαίως, έν 
τοΐς συγγράμμασιν ένίων συγγραφέων, εγένετο λόγος καί περί αυτής, αλ
λά τόσον άδρομερώς, ώστε νά μη άποτελεσθή μία ενιαία μελέτη.

’Αληθές είναι δτι ή σπάνις πηγών καθιστά δυσχερέστατον τό έργον 
τοϋ επιθυμοϋντος νά έξετάση την ιστορίαν τής Σκύρου από τής πλευράς 
ταύτης, ιστορίαν αρκετά παλαιόν, άφ’ ου επίσκοπος τής νήσου Ειρηναίος 
άπαντά εν τφ καταλόγψ τών επισκόπων τών συγκροτησάντων τήν έν 
Σαρδική τφ 343 μ. X. Σύνοδον.

Έπιθυμών νά ερευνήσω τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής γενετεί- 
ρας μου, τήν έπεσκέφθην, μετά δεκαπενταετή απουσίαν, καί παρέμεινα 
έν αυτή μελετών, πολυτίμους βοηθούς έχων τον ΙΙανοσιώτ. ηγούμενον 
τής έκεισε 'ίεράς Μονής τού αγίου Γεωργίου Ίωαννίκιον, τον Πρόε- 1

1 Τήν Σκϋρον καλεΐ ό "Ο μ η ρ ο ς α ί π ε ΐ α ν (Ίλ. I, 668), ό Λυκόφρων 
α ί γ ί λ ι π α («’Αλεξάνδρα» 1325)' ό Σοφοκλής άνεμώδεα (’Απόσπασμα 

άπολεσθείσης τραγφδίας «Σκύριοι» I), περίρρυτον, πετραίαν, ά ν δ ρ <δ ν 
ά λ κ ί μ to ν μητέρα («Φιλοκτήτης» 239. 326, 459)' όΚόϊντος ό Σ μυρ- 
ν α I ο ς ιτολύκλυστον («Τά μεθ’ "Ομηρον» Δ, 170)’ ό Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς ό π ε- 
ριηγητής ήνεμόεσσαν («Οικουμένης περιήγησις» 521)' ή ’Ανωνύμου 
Παράφρασις άνέμουςέχουσαν' Διόδωρος όΣαρδιανός α ί γ ί- 
β ο τ ο ν («Έλλην. ’Ανθολογία» Θ, 219)' ό Α ί λιανός άγαν λυπράν καί 
άγονον καί ά ν θ ρ ώ π ω ν χ η ρ ε ύ ο υ σ α ν («Περί ζφων» Δ, 59)' δ Δ ι- 
καίαρχος(ή Διονύσιος ό τοΰ Καλλιφώντος) π ε λ α γ ί α ν («’Αναγραφή Ελ
λάδος» 243)· ό Σχολιαστής τής Ί λ ι ά δ ο ς Σκϋρον Δ ο λ ο ε η ΐ - 
δ α, ό δέ τής ’Οδύσσειας (Λ, 509) Σκϋρον π ό λ ι ν Δολοπίας.
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δρον τής Κοινότητος κύριον Μιχαήλ Στεφανίδην καί τον δημοδιδά
σκαλον Φραγκίσκον Ευσταθίου. Etc πάντας τοΰτους, ως καί εις τον φί
λον Σοφοκλέα Χουδαβερδόγλου Θεόδοτον, πλειστα προς συγγραφήν τής 
παροόσης μελέτης χορηγήσαντά μοι βοηθήματα, θερμάς καί από τοϋ χοί
ρου τοΰτου άπευθΰνω ευχαριστίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Ό έπισκοπικός ναός.

Όδός, άρχομένη έκ τής εισόδου τής πόλεως Σκόρου, έκτισμένης επί 
μικρού λοφίσκου, τελευτμ παρά τήν άκρόπολιν αυτής, εις τήν είσοδον τής 
οποίας βλέπει τις λέοντα έκ λευκού μαρμάρου έντετειχισμένον άνωθεν 
τής εμπρόσθιας πόλης, δείγμα Ένετικής κατοχής. 'Η όδός αυτή διέρχε
ται κάτωθεν τής ίεράς τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Μονής, τοϋ καί προστάτου 
τής νήσου ό'ντος, όπόθεν διά στενής ατραπού, λελαξευμένης επί απόκρη
μνων βράχων, εισέρχεται τις είς τήν άκρόπολιν, ένθα όράται ή ήρειπωμέ- 
νη ήδη εκκλησία τής Επισκοπής, ή επ' δνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου τιμηθεΐσα, καί επί των ερειπίων Ναοϋ τής’Αθηνάς κτισθεΐσα 1.
Διά μικράς, σχετικώς, θόρας εισέρχεται τις είς τύν Νάρθηκα, καί έκ τού
του, τρεις μικροτέρας θόρας έχοντος, είς τον κυρίως ναόν, έντός τοϋ οποίου 
ύπάρχουσι δυο αψίδες, επί βάθρων στηριζόμεναι. Είς τήν κόγχην υπάρ
χει συνθρονον, έχον πέντε βαθμίδας, είς τήν πρώτην τών οποίων υπάρ
χει κιονίσκος, είς δε τήν πέμπτην καί τελευταίαν δυο τοιοΰτοι, έκ λευκού 
μαρμάρου. Έπί τής κόγχης διαφαίνονται ίχνη τοιχογραφίας άμυδρώς πα- 
ριστώσης τον Κόριον καθήμενον έπί θρόνου καί ευλογοΰντα διά τής δε
ξιάς χειρός, διά δε τής άριστεράς κρατούντα ευαγγέλιον ανοικτόν, έφ’ ου 
ένθεν μεν γέγραπται «Ή βασιλεία ή έμή ουκ έστιν έκ τού κόσμου τού
του» ένθεν δέ «Λάβετε φάγετε, τούτο έστι τό σώμα μου» 8.

’Άγνωστος ήμΐν ό ζωγράφος τής τοιχογραφίας* πάντως είναι ό αυ
τός με τον έπεξεργασθέντα καί τήν εικόνα τού Χριστού τού ιερού ναοϋ 
τής Παναγίας Κουκκιοϋς ή Κ’ταονς, κατά τήν ιδιόρρυθμον προφοράν 1 * 3

1 Βλ. Νίκην Π έ ρ δ ι κ α, έν «Νέα Έστίςι» 81, 1930, 461. Πρβλ. Δ. Π α- 
παγεωργίου, Ιστορία τής Σκόρου από τών αρχαιότατων χρόνων σελ. 
126, καί Μ. Κ ω ν σ^τ αντινίδο υ,Ή νήσος Σκόρος, ιστορικόν δοκίμιον από
τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς σελ. 82.

3 Δ. Παπαγεωργίου, ”Ενθ’ άνωτ. σελ. 127.
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των κατοίκων, επειδή κατά την εορτήν αυτής, των Είσοδίων, διενέμοντο 
τοΐς προσκυνηταϊς κύαμοι (κουκκιά).
Οΰδαμοΰ τοΰ ήρειπωμένου ήδη ναοΰ διαφαίνονται άλλα ϊχνη ζωγραφικής' 
άναμφιβόλως θά ΰπήρχον καί άλλαι τοιχογραφίαι, ας δ πανδαμάτωρ χρό
νος έξηφάνισε τελείως.

Έκ τοΰ θόλου τοΰ ναοΰ τοΰτου ουδέν διασφζεται.
Δυο ναΰδρια τιμώμενα τό μεν έπ’ όνόματι τής τοΰ Χρίστου Γεννή- 

σεως, τό δε τής Θεοτόκου τής Γοργοεπηκόου, άρχαιόθεν άπετέλουν τό 
διακονικόν καί τήν πρόθεσιν τοΰ 'Ιεροΰ Βήματος.

ΙΊλάξ λελαξευμένη, άρκετοΰ όπωσοΰν πάχους, καί επί τοΰ δαπέδου 
τοΰ ναοΰ κείμενη, πιθανώς νά άπετέλει τήν πλάκα τής 'Αγίας Τραπέζης, 
ήτις, ώς φαίνεται έκ τοΰ ΰπ’ αυτήν λαξεύματος, θά έστηρίζετο επί ενός 
μόνον κίονος.

Ό Παπαγεωργίου 1 αναφέρει, δτι «τό δάπεδον τοΰ Ναοΰ τοΰτου ήτο 
έστρωμένον διά πλακών λευκοΰ μαρμάρου» άποχωριζομένων «άλλήλων 
διά ταινιών ποικιλοχρόου τοιοΰτου», έκ τών όποίιον ουδέν ίχνος διαφαί- 
νεται.

Τις ό χρόνος τής άνεγέρσεως τοΰ Ναοΰ τοΰτου;
’Επιγραφή σαρζομένη έπί υπέρθυρου έκ λευκοΰ μαρμάρου, κειμένου 

έξωθεν τοΰ Νάρθηκος, πληροφορεί ημάς περί τοΰτου.
Ή έπιγραφή αυτή έχει ούτως:

■;· eroYQc γη
GniBACIAGI(AC)

AGON(TOC) Κ(ΑΙ)

AAG1ANA|’Oy 
eni GABA 

ΜΗΤρθΠΟ(ΑΙΤθγ)
ω

ΑΘΗ-Ι Κ(Α1). CABA

βπΐκοπογ toncuag

Ή επιγραφή αυτή έχει σπουδαιοτάτην σημασίαν, άτε, τό μέν πιστο- 
ποιοΰσα τήν ΰπαρξιν δΰο ’Αρχιερέων, τοΰ τε Μητροπολίτου ’Αθηνών Σάβ
βα (914) καί τοΰ όμωνΰμου καί ΰποτελοΰς αΰτφ έπισκόπου Σκΰρου, καί 
κατ’ ακολουθίαν προσθέτουσα μίαν έτι πληροφορίαν εις τήν ιστορίαν τών

1 "Ενθ’ άνωτ. σελ. 127.
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δύο τούτων εκκλησιαστικών περιφερειών, τό δέ επιρρωννύουσα τά ιστο
ρικά δεδόμενα, καθ’ α τό 'Ελληνικόν Χριστιανικόν στοιχείου ήτο έν τη 
νήσφ άκμαϊον τότε.

Κατά την επιγραφήν ταύτην, ήτις πιθανώς ήτο έντετειχισμένη επί 
τοΰ υπερθύρου του Νάρθηκος καί έδημοσιεύθη υπό τοϋ Μ. Κωνσταντι- 
νίδου 1, τοϋ Δ. Παπαγεαιργίου 3, τοϋ Δ. Καμπούρογλον 3 καί τοΰ Σπυρ. 
Λάμπρου 4 5, ό Ναός οΰτος φκοδομήθη τφ 64015 από κτίσεως κόσμου, ήτοι 
τφ 895 μ. X.δ.

Γενομένου δέ σεισμοΰ κατά τό 1841 καί ούχί κατά τό 1840, ώς άνα- 
ληθώς λέγεται, κατεστράφη ό διά την νήσον ταύτην σπουδαίος ναός, ου- 
τινος τά διάφορα εκκλησιαστικά σκεύη μετεφέρθησαν εις ναούς τής κω- 
μοπόλεως 6.

Παραθέτομεν, κατωτέρω, επίσημα έγγραφα πληροφορούντο ημάς 
περί τής εκ τού σεισμοΰ εκείνου έπελθούσης καταστροφής τοΰ αρχαιο
πρεπούς ναοΰ.

1) ’Έγγραφον τοΰ Εκκλησιαστικού Επιτρόπου Σκύρου 'Ιερομονάχου 
Μακαρίου Βαρλαάμ προς την 'I. Σύνοδον, άναγνωσθέν έν τή πατά τήν 
26ην ’Απριλίου 1841 συνεδρίφ αυτής.

« Ag, 10 ΙΙρ. Προς την Σ: 'Ιεράν Σύνοδον

Δ. 3 τον Βασιλείου της 'Ελλάδος

Έν Σκύρφ τή 10 ’Απριλίου 1841

Σπεύδω εύσεβάστως νά αναφέρω οτι κατά τήν 9 : τοΰ τρέχοντος περί 
τάς 10: ιυρας μετά τό Μεσημέρι ήκολούθησεν Συσμός εις τήν νήσον καί

4 Μ. Κιονσταντινίδου, ’Έν#’ άνωτ. 82.
3 Δ. Παπαγεωργίου, ’Έν#’ άνωτ. σελ. 127.
3 Δ. Καμπούρογλου, «Μνημεία τής ‘Ιστορίας τών ’Α#ηναίων», Τόμ. 

Γ', σελ. 4.
4 Byz. Ζ., IV, 92 κ. εφ. 'Υπό τήν επιγραφήν Leo und Alexander als Mitkai-

ser.
5 Μ. Κωνσταντινίδο υ,’Ένθ’άνωτ. σελ. 82. Πρβλ. Δ. Π α π α γ ε ο> ρ- 

γ ί ο υ, ’Έν#’ άνωτ. σελ. 128. Ν. Πέρδικα, ’Έν#’ άνωτ. σελ. 461. Μέτιθι Δ. 
Καμπούρογλον, ’Έν#’ avroc. και Ν. Ζ ω η ρ ο ϋ, έν Μ. Έγκυκλοπαιδείμ. 
Τόμ. ΚΒ', σελ. 33—34.

6 Ευχής έ'ργον θά ήτο, αν ό Ναός οΰτος άνεσιηλοΰτο καταλλήλως, 'ίνα χρη- 
σιμεύση, αν μή προς τελετουργικούς σκοπούς, τουλάχιστον ώς Μουσεϊον, έναποτι- 
θεμένων έν αύτφ πάντων τών άρχαιολογικών τή. νήσου ευρημάτων, 'ίνα μή παρου- 
σιάζηται είς τά δμματα τοΰ επισκέπτου τό ούχί εύχάριστον θέαμα τής τελείας δη 
λονότι έγκαταλείψεώς του.
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εύθίς έκρίμνησεν δ νάρθηξ τής Εκκλησίας και τδ καμπαναρίον τής Ε
πισκοπής, έβλάπτη και ή Εκκλησία άλλα μόνον τό έμπροσθεν ταύτης, 
έτρεξα αμέσως καί έπαρατήρησα, καί χάρις τφ θεφ οπού δεν έτυχα επει
δή έπεσαν τρογύρω τής ’Εκκλησίας περί τα 10 οικήματα εκ των όποιων 
δύω ήσαν τής επισκοπής' έβλάπτη πολύ καί επάνω τό κατάστημα περί 
τάς εξ τά Μεσάνυκτα έκαμε καί άλλον Συσμόν καί έπεσαν αί καμάραι 
τής Εκκλησίας, εν ένί λόγο.) ή ’Εκκλησία έκρίμνησεν καί προς τό παρόν 
βαστά μόνον ή στέγη' τό πρωί έφρόντισα έβγαλα τάς εικόνας καί δσα 
άλλα σκεύη τής εκκλησίας καί τά έκατέβασα κάτω εις άλλην εκκλησίαν 
διά να μην πέση όλοτελώς' τό Συμβάν τούτω δυστήχημα έκρινα έπάναγ- 
γες να τό καθυποβάλλφ ΰπ’ όψιν τής Σ. Συνόδου με την παρατήρησιν 
δτι ή ’Εκκλησία θέλει αδρά έξωδα να έπισκευασθή διότι πρέπει νά ρη- 
φθή δλο τό κατάστημα θέλει καί αύτώ ούκ ολίγα έξα>δα.

ή Σ.- Σύνοδος ας ένεργήση δτι δει περί τούτου καί άς μέ διατάξη τά 
δέοντα

είμί ευπειθέστατος 
ό εκκλησιαστικός επίτροπος Σκύρου

Μακάριος Βαρλαάμ»

2) "Ομοιον τής *1. Συνόδου προς την «επί τών ’Εκκλησιαστικών 
Γραμματείαν».

« ΑριΟ. Πρωτ. ί)581 ή Σύνοδος

Άριθ. διεκ. 213 Προς τήν Γράμ. κτλ.

Έν Άθήναις την 29 Απριλίου 1841

Ό κατά την επισκοπήν Σκύρου εκκλησιαστικός επίτροπος αναφέρει 
από 10 τοΰ ήδη λήγοντος μηνός προς τήν Σύνοδον, δτι κατά τήν 9 τοϋ 
αυτού μηνός περί τήν 10 ώραν Μ. Μ. συνέβη κατά τήν νήσον εκείνην 
σεισμός, δστις έκρήμνισε τό Κωδωνοστάσιον τής εκκλησίας τής επισκο
πής καί έπροξένησε μεγίστην βλάβην καί εις αυτήν τήν ιδίαν εκκλησίαν. 
"Οθεν κρίνει εύλογον ή Σύνοδος νά διαβιβάση προς τήν Β. ταύτην Γραμ
ματείαν τήν αναφοράν τοΰ ίδιου αυτού έκκλ. επιτρόπου εις άντίγραφον, 
διά νά πληροφορηθή περί τών άναφερομένων έν δέοντι, καί επομένως 
διατάξη ή ιδία δ,τι έγκρίνη περί τούτου.

Ό Άργολίδος Κύριλλος Πρόεδρος 
Ί" ό "Υδρας Γεράσιμος, ό Θήρας Ζαχαρίας 
ό Σελλααίας Θεοδώρητος ή* ό Φωκίδος 
Νεόφυτος
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3) Απαντητικόν υπ’ άριθ. 7799—7801 έγγραφον τής Γραμματείας 
προς την *1. Σύνοδον άναγνωσθέν έν τή κατά την 23 Μαΐου 1811, 
συνεδρίφ αυτής.

«Άριθ. 7799-7804 

1291

Ή επί των ’Εκκλησιαστικών καί της Δημοσίου Έκπαιδεύβεως Γραμ
ματεία της .Επικράτειας

Προς την 'Ιεράν Σύνοδον τον Βασιλείου

Έπραξε καλώς ό κατά τήν Επισκοπήν Σκόρου Εκκλησιαστικός Ε
πίτροπος μετενεγκών εις ά'λλην εκκλησίαν τάς αγίας .εικόνας κα'ι τά 
σκευή τοϋ Ναοϋ τής Επισκοπής, και προλαβών ουτω τήν εκ τής μετά 
ταΰτα έπισυμβάσης καταπτοόσεο^ς τοϋ ναοΰ βλάβην.

'II έκ βάθρων άνέγερσις τοϋ ήδη καταπεσόντος ναοΰ δεν θέλει ϊσως 
βραδύνει' άλλ’ έν τοσοϋτφ νομίζομεν καλόν νά προσκληθή ό διαληφθεις 
’Εκκλησιαστικός ’Επίτροπος νά λάβη μέν έγγραφον τής Δημοτικής αρχής 
ή τών ’Επιτρόπων τής Εκκλησίας, έν ή κατετέθησαν προσωρινώς αι άγιαι 
εικόνες καί τά λοιπά σκευή, άπόδειξιν, νά φροντίση δέ συγχρόνως νά πε- 
ρισυνάξη τήν ύλην τοϋ καταπεσόντος ναοΰ, δπως μ ή διαρπαγή αϋτη υπό 
τοϋ τυχόντος.

’Επειδή δέ είδοποιοϋμεθα υπό τοϋ ΰποδιοικητοΰ Σκιάθου, δτι καί ό 
ναός τής έν Σκΰρφ διαλυθείσης Μονής τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, διερράγη 
εις τρία μέρη ένεκεν τοϋ σεισμοϋ, είναι καλόν νά λάβη δ ’Εκκλησιαστι
κός ’Επίτροπος πρόνοιαν τής διασώσεως τής 'Ιεράς αυτοΰ τοΰτου τοϋ 
ναοϋ αποσκευής, εάν θεωρήται δυνατόν νά έπισκευασθή δ τοίχος κατά 
τά διαρραγέντα μέρη.

’Εν Άθήναις τή 16 Μαΐου 1841 Ό Γραμματεϋς
Ν. Γ. Θεοχάρης»

4) "Ομοιον τής Ί. Συνόδου προς τον Εκκλησιαστικόν ’Επίτροπον 
Σκόρου γνωριζοόσης αυτφ τάς ένεργείας αυτής έπί τοϋ ζητήματος τού
του.
ι’.Λριθ ΙΙρωτ. 9581—9664

άριθ. διεκ. 273

Έν Άθήναις τήν 28 Μαΐου 1811

η Σύνοδος
προς τον Έκκλ. Έ. Σκύρου

Γνωστοποιείται προς υμάς εις άπάντησιν τής από 19 ’Απριλίου
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αναφοράς σας, δτι άνήνεγκεν ή Σύνοδος προς την επί τών έκκλ. κ.τ.λ. 
Β. Γραμ. τής Επικράτειας τά εκ τοϋ σεισμού συμβάντα εις τον ίερδν 
ναόν τής επισκοπής ταΰτης, καί αΰτη άπαντήσασα ήδη από 16 τοΰ ήδη 
λήγοντος μηνός καί ύπ’ άριθ. 7799—7804 προς τήν Σύνοδον, αποδέχεται 
τήν πράξιν σας ως μετενεγκόντα απ’ αυτοΰ εις άλλην εκκλησίαν τάς 
αγίας εικόνας καί τά ιερά σκευή καί προλαβόντα οΰτω τήν έκ τής μετά 
ταΰτα έπισυμβάσης καταπτώσεως αυτοΰ βλάβην' καί επειδή ή εκ βάθρων 
άνέγερσις, τοϋ ίεροΰ ναοϋ τοΰτου δεν θέλει ίσως βραδύνει, διακελεΰεται 
αυτή νά λάβητε μέν έγγραφον τής δημοτικής αρχής ή τών επιτρόπων τής 
Εκκλησίας, έν ή κατετέθησαν προσωρινώς αί άγιαι εικόνες καί τά λοιπά 
ιερά σκευή, άπόδειξιν, νά φροντίσητε δέ συγχρόνως νά περισυνάξητε καί 
τήν ύλην τοΰ καταπεσόντος 'Ιεροΰ ναοΰ τοΰτου, ΐνα μη διαρπαγή αΰτη 
υπό τοΰ τυχόντος. Καί επομένως επειδή ή ιδία Β. Γραμματεία είδοποιή- 
θη παρά τοΰ ΰποδιοικητοΰ Σκιάθου, δτι καί ό ιερός ναός τής διαλελυμέ- 
νης μονής τοΰ αγίου Γεωργίου διερράγη εις τρία μέρη, διακελεΰεται αΰτη) 
νά λάβητε πρόνοιαν τής διασιόσεως τής ίεράς αυτοΰ τοΰτου τοΰ ναοΰ 
αποσκευής, εάν θεωρήται άδΰνατον νά έπισκευασθή ό τοίχος κατά τά 
διαρραγέντα μέρη. "Οθεν θέλετε συμμορφωθή ήδη προς τά παρά τής 
είρημένης Γραμματείας διακελευόμενα, καί θέλετε ενεργήσει έν δέοντι 
κατά ταΰτα τά καθήκοντά σας.

ό Άργολίδος Κύριλλος Πρόεδρος 
ό "Υδρας Γεράσιμος 
ό Θήρας Ζαχαρίας 
ό Σελλασίας Θεοδώρητος 
ή* ό Φωκίδος Νεόφυτος

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

"Ιδρυαις και έξέλιξις τής έπισκοπής.

Τίνι τρόπφ, καί πότε διεδόθη ό Χριστιανισμός έν τή νήσφ ταΰτη 
δυσχερές ήμΐν αποβαίνει, IV άποφανθώμεν, ελλείψει σαφών μαρτυριών. 
Δεδομένου δμως, δτι εις τήν έν Σαρδική τφ 343 μ.Χ. συνελθοΰσαν Σΰν- 
οδον, ως ανωτέρω έμνημονεΰσαμεν, μετέσχε καί ό έπίσκοπος Σκΰρου 
Ειρηναίος1, έμμέσως δυνάμεθα νά είκάσωμεν, δτι ό Χριστιανισμός ένω- 
ρίτατα είχε διαδοθή έν Σκΰρφ.

1 Mansi, Τόμ. Γ’., σελ. 47. Βλ. L e Q u ί e n, έν «Oriens Cliristianns» σελ. 
232 καί εξής. Πρβλ. τά σημειωθέντα υπό τοϋ Ά ρ χ ι μ. Ά ν δ ρ. Τ ρ ι α ν τ α-
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Τιvl δμως Μητροπόλει ύπήγετο ή Σκύρος κατά τούς πρώτους χρό
νους τής προαγωγής αυτής από Εκκλησίας είς επισκοπήν ;

Γνωστού δντος, δτι διά τής υπό Μ. Κωνσταντίνου όρισθείσης νέας 
διοικητικής τού 'Ρωμαϊκού Κράτους διαιρέσεα)ς, ή Θεσσαλία μετά τών 
νήσων Σκοπέλου καί Σκιάθου, καί ή κυρίως Ελλάς μετά τών νήσο)ν Σκό
ρου, Λήμνου, Εύβοιας κλπ. ύπήχθησαν υπό την Μακεδονικήν 'Υπαρχίαν 
(Praefecturam) τού ’Ανατολικού ’Ιλλυρικού, εν ή ύπήχθη ή ’Εκκλησία 
τής Κορίνθου μετά τώιν επισκοπών τής Στερεάς Ελλάδος, Πελοπον- 
νήσου, Εύβοιας, Κυκλάδων καί Ίονίο>ν Νήσων *, δυνάμεθα μετά θετικό- 
τητος ν’ άποφανθώμεν δτι ή Σκύρος ύπήχθη έκκλησιαστικώς τή Μητρο- 
πόλει Κορίνθου. Προαχθείσης δμως τής επισκοπής ’Αθηνών είς Μητρό- 
πολιν, άρχομένου τού Θ', αίώνος, ή επισκοπή Σκόρου, μετά εννέα τοι- 
ουτων, τών Εύρίπου, Διαυλείας, Κορωνείας, ’Άνδρου, Ώρείου (Ώρεοΰ), 
Καρύστου, I Ιορθμού, Αύλώνος, Σόρας καί Σερίφου 8, βραδότερον δε τών 
Ταλαντίου, Σάλωνος ή Σάλωνων καί Μενδενίτζης, ύπήχθη ύπό τήν τών 
’Αθηνών3.

Διά τήν έν γένει, επί τής Βυζαντινής περιόδου, τής επισκοπής τού
της σταδιοδρομίαν ελάχιστα γνωρίζομεν.

Το μόνον διασωθέν μνημεΐον, δεικνύον ήμΐν, δτι επί τής εποχής ταυ- 
της ή Σκύρος άπετέλει επισκοπήν ύπό τήν Μητρόπολιν ’Αθηνών ύπα- 
γομένην, είναι ή διασωθεΐσα επιγραφή, περί ής ανωτέρω έγένετο λόγος1. * 1 * 3 4

φύλλου (άποθανόντος Μητροπολίτου Τριφυλίας κλπ.)έν τφ «Συνδέσμψ», 1916, 
φΰλλ. 267, σελ. 11.

1 X ρ. Παπαδοπούλου Ά ρ χ ι ε π. Ά θ η ν δ ν, 'Ιστορία τής ’Εκ
κλησίας τής Ελλάδος, Αλ σελ. 2. Πρβλ. Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η, Λί Μητροπόλεις καί 
αρχιεπίσκοποί τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί ή τάξις αυτών, Α' 67.

8 X ρ. Παπαδοπούλου, "Ενθ’ άνωτ. σ. 396. Πρβλ. Σ τ ε φ. Γ ι αν
νοπο ύ λ ο υ Ά ρ χ ι μ., Συλλογή έγκυκλίων τής Ί. Συνόδου τής ’Εκκλησίας 
τής Ελλάδος, σελ. 102’ καί Μ. Κωνσταντινίδου, “Ενθ’ άνιοτ. σ. 82.

3 X ρ. ΓΙ α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Ή ’Εκκλησία ’Αθηνών, σελ. 30. Πρβλ. Δ. 
Καμπούρογλου, 'Ιστορία τών ’Αθηναίων, Βλ σελ. 124' καί τά Σφζόμενα 
’ Εκκλησιαστικά Συγγράμματα Κωνσταντίνου τ ο ν έ ξ Οικονόμο ν, 
Βλ σελ. 6. Βλέπε προσέτι Σύνταγμα θειον καί ιερών κανόνων Ρ ά λ λ η καί 
II ο τ λ ή, Ε', σελ. 481, καί τά ύπό Ν ο ε μ ή ς Ζ ο η ρ ο ϋ π α σ ά, έν Μ. ’Εγκυ
κλοπαίδεια, Τόμ. ΚΒλ, σελ. 13—14 γρ,ιφέντα. Μέτιθι τά τοϋ Μ. Κωνσταντι
νίδου, έν «Ίλισφ», 1868, σελ. 85. "Ορα Κ ωδικά Β ο υ λ ή ς ύπ’ άριθ. 54, 
σελ. 168" καί Πρβλ. τά ύπό τοϋ ’Αρχιμ. ν ν δ ρέ ο υ Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ 
σημειωθέντα ένθ’ άνωτ. φύλ. 267, σελ. 11.

4 *0 Σάββας, δστις συγκαταλέγεται μεταξύ τών πρώτων Μητροπολιτών ’Αθη
νών, άφ’ ής εποχής αύται προήχθησαν είς Μητρόπολιν, άρχικώς οπαδός ών τοϋ 
’Ιγνατίου, Πατριάρχου Κων/λεως, μετεσεράφη είτα είς φίλον τοϋ Φωτίου, λαβών
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Και τό τακτικόν τοϋ Παρισινοί Κωδικός 1555Α των μέσων τοΰ ΙΗ'. 
αιώνος αναγράφει την Σκϋρον μεταξύ των υπό τον ’Αθηνών επισκοπών 
ύπ’ άριίΐ. στ'.1.

Κατά την τοΰ ’Ιουστινιανού εποχήν ή Σκϋρος άπετέλει άναπόσπα- 
στον τής ’Επαρχίας Άχαΐας μέρος* * 3, έν ω κατά την μεταγενεστέραν Βυ
ζαντινήν περίοδον ανήκε τφ θέματι τοϋ Αιγαίου Πέλαγους, ως πληρο- 
φορούμεθα έκ τοϋ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου 3.

Πλείονες πληροφορίαι περί τής εν γένει δράσεως τής επισκοπής Σκύ
ρου μέχρι τοϋ ΙΓ'. αιώνος ελλείπουσιν.

Κατά τάς άρχάς τής έκατονταετηρίδος ταύτης α! Άθήναι, ως γνω
στόν, δίφκοϋντο υπό των βαρώνων de la Roche4. Κατά τήν περίοδον 
ταύτην, άπομακρυνθέντος τοϋ ’Ορθοδόξου Μητροπολίτου ’Αθηνών, διά 
πράξεοις τοϋ επισκόπου‘Ρώμης Ίννοκεντίου τοΰ Γ'. (1198= 1216), εγκα- 
θιδρύθη εν αύταΐς ό Λατίνος ’Αρχιεπίσκοπος Βεράρδος 5, ύφ’ δν ύπήχθη 
ή επισκοπή Σκύρου μετ’ άλλων τοιούτων. Ούτως ήκολουθήθη καί κατά 
τοΰτο ή εκκλησιαστική τάξις ή επί τοϋ ’Ορθοδόξου Μητροπολίτου κα- 
θιερωθεΐσα. Καί ό μέν Παπαγεωργίου6 παρέχει ήμΐν τήν πληροφορίαν, 
δτι κατά τήν περίοδον ταύτην ή Σκϋρος μετά των επισκοπών Ψαρρών 
καί Χίου ύπήχθη υπό τον Λατίνον αρχιεπίσκοπον Άθηναίν, 6 δέ Κων- 
σταντινίδης, ακολουθών τον περιηγητήν Μπρουζέν, δέχεται δτι ίδρύθη 
επισκοπή έν αυτή, υπό επίσκοπον Λατίνον, ύπαγομένη υπό τον τής 
‘Ρόδου 7.

Κατά, τον ΙΕ', αιώνα, δπως καί επί ’Ανδρονίκου Παλαιολόγου, ή επι

'Η επισκοπή Σκύρου άνά τούς αιώνας.

μέρος εις τήν επί τή άποκαταστάσει τούτου εις τόν Πατριαρχικόν τής Κων/λεως
•θρόνον Σύνοδον, τοϋ 879 συγγράψας μάλιστα πράξιν έπικυροΰσαν τό κανονικόν
καί νόμιμον τής εκλογής του. Μέτιθι Δελτίον τής 'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 
'Εταιρίας τής 'Ελλάδος, Τύμ. Γ'., σελ. 37. Πρβλ. Χρυσοστόμου Π α- 
π α δ ο π ο ύ λ υ Ά ρ χ ι ε π. Ά θ η ν ώ ν, Ή Εκκλησία Αθηνών, σελ. 32.

4 Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η, Ένθ’ άνωτ. σελ. 102. Πρβλ. Μελετίου, Γεωγραφία 
σελ. 15. Βλ. 'Ρ ά λ λ η κ α ί Π ο τ λ ή, Ένθ’ άνωτ. σελ. 481. Μέτιθι, Η i e r ο c 1 i s 
Synecdemus et Notitiae graecae episcopatuum e.t.c. σελ. 215, 257.

3 Δ. Παπαγεωργίου Ένθ’ άνωτ. σελ. 99.
3Κωνσταντίνου Πορφυρογενν ή του, Περί θεμάτων, σελ 43 

(Βόνν.). Πρβλ. Μ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ, Ή νήσος Σκϋρος, σελ. 101.
4 Δ. Παπαγεωργίου, Ένθ’ άνωτ. σελ. 100. Πρβλ. Δελτίον τής 

'Ιστορικής καί Έθνολ. Έταιρ. Γ'. σελ. 48.
“Χρυσοστόμου Παπαδοπο ϋλου Άρχιεπ. ’Αθηνών» 

Ή Έκκ?.ησία ’Αθηνών, ”Ενθ’ άνωτ. σελ. 40.
6 ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 100.
7 ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 74.
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σκοπή αΰτη μετά πέντε ά'λλων, δηλ. των Διαυλείας Ταλαντίου, ’Άνδρου, 
Σάλωνος και Μενδενίτζης 1 καί πάλιν άπετέλει άναπόσπαστον της Μητρο- 
πόλεως ’Αθηνών μέρος. Ό Guillet de la Guilletier πιστοποιεί τοΰτο. 
ΓΙαραδόξως δμως 6 Wheler σημειοΐ, δτι. «αί Άδη ναι είσίν αρχιεπισκοπή, 
εις ήν υπάγονται αί έπισκοπαί Σάλωνων Λεβαδείας, Βοδινίτσης και Τα
λάντων» άποσιωπών την επισκοπήν Σκύρου * 2. Έάν δεχθώμεν προς στιγ
μήν ώς εύσταθοΰσαν την πληροφορίαν ταΰτην τοϋ Wheler, πρέπει να 
είκάσωμεν δτι, ή Σκϋρος, άποσπασθεΐσα τής Μητροπόλεως Αθηνών, ύπή- 
χθη άλλη Μητροπόλει. Τίνι δμως; Οΰδαμόθεν άλλοθέν ποθεν έ'χομεν ει- 
δησιν περί τοιαΰτης άποσπάσεως' κατ’ άκοκουθίαν δ Wheler εύρίσκεται 
εν πλάνη.

Κατά τούς χρόνους τής Ενετοκρατίας ή Σκϋρος, μετά των νήσων 
Σκοπέλου, Σκιάθου, Τ ήνου καί Μυκόνου, ύπήχθη υπό την δυναστείαν των 
Γκίζη 3 4 5, βραδύτερον δε αί Βόρειοι Σποράδες ύπήχθησαν υπό τον Λορέν- 
τζον Τιέπολο, προκρίνασαι την Ένετικήν κυριαρχίαν, υπό τον δρον τής 
έπικυρώσεως των αρχαίων αυτών προνομίων, άποδόσεως των ελευθεριών 
και διατηρήσεως τοϋ έν αύταΐς, από τών αρχαιότατων χρόνων, διαμένον- 
τος επισκόπου1. Οί Ενετοί έχοντες θρησκευτικόν ενδιαφέρον έλασσον 
ή οί άλλοι Παπισταί, έστεργον εις την παραμονήν τών Ελλήνων επισκό
πων εις τάς ύπ’αυτών κατεχομένας κτήσεις δ.’Εντεύθεν είσήκουσαν καί 
τήν αϊτησιν ταυτην τών νησιωτών, καί ένέκρινον τά προνόμια, τάς αρ
χαίας αυτών ελευθερίας άποδόσαντες6.

’Εν σελίδι 412 τοϋ Β'. Τόμου τής «'Ιστορίας τής Φραγκοκρατίας έν 
Έλλάδι» τοϋ W. Miller άναφέρεται, δτι οί κάτοικοι τής Σκύρου, έχοντες 
επί κεφαλής τον επίσκοπον αυτών, προς τον άποσταλέντα Βενετόν επί
τροπον εξέθεσαν οποίας καταπιέσεις ύφίσταντο υπό τοϋ τότε διοικητοϋ 
αυτών Jacobo Salamono' άρα τότε ύπήρχεν ορθόδοξος επίσκοπος έν

^Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου Ά ρ χ ι ε π. ’Αθηνών, 
'Ιστορία τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, σελ. 13. Πρβλ. Η. Omoat, Revue de ΓΟ- 
rient Latin. A'., σελ. 315. Μέιιΰι Δελτιον τής Ιστορικής καί Έθνολ. Έταιρ. σε?,. 
49. Βλ. Ά ρ χ. Ά ν δ ρ. Τριαντάφυλλου, Ένθ άνωτ. σελ. 11.

2 Δ η μ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ, 'Ιστορία τών ’Αθηναίων, 2, σελ. 127.
5 W. Miller, Ίσιορία τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι, σελ. 188. Πρβλ. 

Δ. Παπαγεωργίου, ”Ενθ’ άνωτ. σελ. 101. Β/,. Μελετίου, Ένθ’ άνωτ. 
σελ. 15 καί Μ. Κωνσταντινίδου, ’Ένθ’ άνωτ. σε?,. 103.

4 W. Miller, ’Ένθ’ άνωτ σελ. 188.
5 W. Miller, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 7.
6 W. Miller, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 189 καί 104. Σ π. Λάμπρου, Ν. Έλλην.

ΙΓ'. 117.
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Ή επισκοπή Σκύρου άνά τούς αιώναζ. Ιίί

Σκύρφ, ότι δέ τουλάχιστον ή επισκοπή Σκύρου διετηρήθη καθ’ δλην την 
μνημονευομένην τής Ένετικής κυριαρχίας περίοδον, δήλον γίνεται έκ τοϋ 
γεγονότος δτι διαστίζονται πληροφορίαι, πιστοποιοϋσαι την υπαρξιν κατ’ 
αυτήν ορθοδόξου επισκόπου 1.

Άρχομένου δμως τοϋ ΙΣΤ'. αίώνος ή Σκΰρος μετά τινων άλλιον νή
σων Σΰρου, Πάτμου κλπ., υποτάσσεται τή Τουρκική Αυτοκρατορία, κυ- 
ριευθεΐσα υπό τοϋ ναυάρχου Χαϊρεδδίν Βαρβαρόσα, καταλΰσαντος τέ- 
λεον τήν επί ταΰτης κυριαρχίαν των Ενετών ’Έκτοτε μέχρι τής άπε- 
λευθερώσεως ή νήσος παρέμεινεν υπό τον Τουρκικόν ζυγόν καί εκκλη
σιαστικούς διετέλει υπό τήν Μητρόπολιν ’Αθηνών 1 * 3.

Γενομένης ειτα τής άποκαταστάσεως των εν 'Ελλάδι πραγμάτων, διά 
Β. Διατάγματος έκδοθέντος τή 20 Νοεμβρίου (2 Δεκεμβρίου) τοϋ 18Β3, 
πάσαι αί εν Έλλάδι Μητροπόλεις καί επισκοπαί ύπεβιβάσθησαν εις έπι- 
σκοπάς διακριθείσας εις μονίμους καί προσωρινάς 4 5. ΤΙ ’Επισκοπή Σκύρου, 
μετά τής τής Καρύστου (ή Καρυστίας κληθείσης μετά ταΰτα) Ιθεωρήθη 
ως προσωρινή, ΐνα τώ 1841 ύπαχθή υπό τον Εύβοιας, καί ΐνα, άνασυ- 
σταθείσης διά τοϋ Σ' Νόμου τοϋ 1852 τής ’Επισκοπής Καρύστου, ύπαχθή 
καί πάλιν ταύτη °. Κατά τό έτος δμως 1000, καταργηθείσης καί αϋθις 
τής’Επισκοπής Καρυστίας, ή Σκΰρος ύπήχθη υπό τον Χαλκίδος6 7. Τέλος 
από τής επανιδρύσεως τής ’Επισκοπής Καρυστίας, κατά τό 1922, καί τής 
προαγωγής αυτής εις Μητρόπολιν, ή ’Επισκοπή Σκύρου ύπήχθη ύπ’ αυ
τήν, ύφ’ ήν καί μέχρι σήμερον διατελεΐ Β.

1Δ. Παπαγεωργίου, Ένθ’ άνωτ. σελ. 129. Βλ. ’Ιωάν. Φ ρ αγ κ ο ύ- 
λ α, Ή ’Επισκοπή Σκιάθου διά μέσου των αιώνων, έν Έπ. Έτ. Βυζ. Σπουδ., ΙΑ’.
109.

3 Ί. X ά μ μ ε ρ, Ιστορία τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Τόμ. Δ'., σελ. 73 
καί 88. Πρβλ. W. Miller, ”Ενθ’ άνωτ. σελ. 412.

3 Ίδιαζούσης προσοχής άμα καί έρεύνης τυγχάνει τό υπό τοΰ Μ Κωνσταν- 
τινίδου άναφερόμενον, ότι εις τήν Σκΰρον έκκλησιαστικώς ύπήγοντο ή Χίος καί 
τά Ψαρρά. ”Ενθ’ άνωτ. σελ. 101.

4 Ί ω ά ν. Φ ρ α γ κ ο ύ λ α, Ένθ’ άνωτ. σελ. 110. Βλ. Στεφ. Γιαννο- 
ποΰλου Άρχι μ., Συλλογή εγκυκλίων τής Ί. Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής 
' Ελλάδος σελ. 103.

5 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Ά ρ χ ι ε π. ’Αθηνών, 
'Ιστορία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος σελ. 420. Βλ. 'Ρ ά λ λ η κ α ί Π ο τ λ ή, 
”Ενθ’ άνωτ. Τόμ. Ε'. σελ. 592. "Ορα Κωνσταντίνου Οίκονόμου, 
έ ξ Οικονόμων, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 647 καί «Έ κκλησίας» τόμ. ΙΑ'. 39 
σελ. 308—309.

° Στεφ. Γιαννοπούλου Άρχι μ., ”Ενθ’ άνωτ. σελ. 92 καί 110.
7 «’Ε κ κ λ η σ ί α», ’Ένθ’ άνωτ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:56 EEST - 3.236.241.27



112 Άρχιμ. Βασιλείου Άτέση

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Κατάλογος των γνωστών Επισκόπων Σκόρον.

Ειρηναίος (343). Πρώτος γνωστός ήμΐν Επίσκοπος Σκύρου είναι 6 
Ειρηναίος, δστις φέρεται ώς μετασχών των εργασιών τής εν Σαρδική τφ 
343 μ. X. συνελθούσης Συνόδου1. Ό Le Quien1 2 σχετικώς έν τφ έργφ 
του λέγει' Irenaeus· epistolae concilii Sardicensis ad Ecclesias sub- 
scriptus legitur Irenaeus ab Achai’a . . . de Scyro.

Σάββας (980). Ούδαμόθεν άλλοθεν γνωρίζομεν τό όνομα τοϋ Επι
σκόπου τούτου είμή εκ τής προμνημονευθείσης επιγραφής τής ’Επισκο
πής.

Ιωακείμ (1453). Καί τον Επίσκοπον τούτον γνωρίζομεν εκ τοϋ ύπ 
άριθ, 127 κώδικος τής έν ’Άθωνι Ιερας τοϋ Δοχειαρίου Μονής, ουτινος 
φέρεται καί ώς βιβλιογράφος 3.

Μακάριος (1497). Τελευτώντος τοϋ ΙΕ', αίώνος τον θρόνον τής ’Επι
σκοπής ταύτης κατέχει ό Μακάριος, δν ό Παπαγεωργίου 4 5 θεωρεί ώς ζή- 
σαντα μέχρι τοϋ 1525/14 γνώμη όμως αϋτη δεν φαίνεται ορθή, καθ’ δσον 
έν έγγράφω του 1515 αναγράφεται ώς’Επίσκοπος Σκύρου ό εκ τής νή
σου ταύτης έ'λκων την καταγωγήν

Συμεών (15'5—1526). Οϋτος, ώςδ ίδιος αναφέρει, ήτο «γέννημα καί 
θρέμμα τής αυτής πόλεως» χρηματίσας πνευματικός αυτής πατήρ επί πολ
λά έτη, «χρόνους πολλούς». Ό άνήρ, ώς πληροφορούμεθα καί έξ άλλων 
έγγραφων, ού μόνον ήσχολεΐτο με τάς καθαρώς έκκλησιαστικάς αΰτοϋ 
υποθέσεις, άλλα καί με έργα φύσεως κοινωνικής, σχέσιν έχοντα μέ την 
καθόλου πρόοδον τών κατοίκων. Ή κοινωνική αύτοΰ δράσις διαφαίνεται 
καί έξ αποσπάσματος εγγράφου ° έχοντος ούτως «.............. 21 Σεπτεμ
βρίου 1515. Ή Γερουσία αποκρίνεται cum Collegio nostro εις τά υπό 
τής κοινότητος τής Σκύρου διά τοϋ ’Επισκόπου R[ev]papas Simeon καί

1 Mansi, Ένθ’ άνωτ. σελ. 47. Πρβλ. άρχ. Ά ν δ ρ. Τριαντάφυλ
λου, Ένθ’ άνωτ. σελ. 11.

! Oriens Christian us, σελ. 232 καί 233.
3 Δ. Παπαγεωργίου, ’’Evil’ άνιοτ. σελ. 129. Μέτιθι Σ. Λ ά μ π ρ ο υ, 

Ν. Έλληνομνήμων ΙΕ', σελ. 331.
4 Ένθ’ άνωτ. σελ. 130.
5 Σ π υ ρ. Λάμπρου, Ν. Έλληνομνήμων τόμ. I'. σελ. 352.
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τοΰ γέροντος Ίωάννου Millonatus (Μυλωνάτου; Μυλωνά;) ύποβληθέντα 
εννέα καταστατικά γράμματα (capitoli). Άναφέρονται δέ ταϋτα εις σι
τηρά καί κτήνη, εκλογήν πρωθιερέως καί γερόντων, διατίμησιν έργων διο- 
χετεΰσεως, διατάξεις περί τής torra nove (Νέου Πύργου;) καί τής loca 
del borgo, αύτοκρατορικά προνόμια δπλα κ.λ.π.......... » χ,

Γαβριήλ (1568—1569).’Έγγραφα ιδιωτικής φύσεως των ετών 1567 
καί 1569 άναγράφουσι τούτον ώς ποιμενάρχην τής νήσου. Πότε παρητή- 
ύ>η τού θρόνου ή άπέθανεν άγνοοΰμεν. Πάντως κατά τό 1576 Επίσκο
πος ταύτης είναι ό

’Ιωσήφ (1576). Τό όνομα τοΰ άνδρός τούτου μνημονεύεται εν τφ 
μνησθέντι συγγράμματι τοΰ Le Quien a.

Ούτος συνεδέετο στενώς, ώς έμφαίνεται έκ των σχετικών αύτοΰ επι
στολών, με τον Πρωτονοτάριον τής Μ. τοΰ Χριστού Εκκλησίας Θεοδόσιον 
Ζυγομαλάν, δν άποκαλεΐ «ένδοξότατον δμοΰ καί περιφανέστατου καί πά_ 
ση αρετή καί φρονήσει μυρίως κεκοσμημένον». Ό ’Επίσκοπος ούτος, έπι- 
θυμών όπως μεταβή εις Κωνσταντινούπολιν «προς τον ημών Δεσπότην 
καί Οικουμενικόν Πατριάρχην» δι’ υποθέσεις τής επαρχίας αύτοΰ, παρε- 
κάλεσε τον Ζυγομαλάν, ΐνα εύμενώς ενεργήση υπέρ επιτυχίας τοΰ δι’ δν 
άναφέρεται προς αυτόν σκοπού 1 2 3.

1 Κατά τούς χρόνους τούτου, έπήλθε διαφωνία μεταξύ Έ ισκόπου καί ΟΙκο- 
νόμου. δηλ. ηγουμένου τής ρηθείσης ίερ. τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Μονής. 'Υπήρχε δη
λονότι συνήθεια, ΐνα, ό κατά καιρούς Οικονόμος τοΰ Μετοχιού τούτου, δίδη δωρεάς 
τινας εις τόν Επίσκοπον κατά τήν εορτήν τής Παναγίας (Κοιμήσεως τής Θεοτό
κου), έ.τ’ όνόματι τής οποίας έώρταξεν ό Επισκοπικός ναός. Παρά ταΰτα όμως ύπό 
των μοναχών δέν έτηρεΐτο ή συνήθεια αϋτη. Εντεύθεν καί αί μεταξύ τοΰ έκάστο- 
τε Επισκόπου καί τούτων έ'ριδες. Έπισκοπεύοντος τοΰ Συμεώνος, ή ύποβόσκουσα 
έρις ένετάθη τοσοΰτον, ώστε «δύο μοναχοί τής Λαύρας, ό 'Ιερομόναχος Θεόκτι· 
στος καί πρφην ήγούμενος τής 'Αγίας Λαύρας καί μοναχός Θεοστήρικτος» άνη- 
νέχθησαν τφ Μητροπολίτη ’Αθηνών, εις ού τήν πνευματικήν δικαιοδοοίαν ύπήγετο 
ο Σκύρου, πρός έπίλυσιν τών διαφορών αυτών. Φαίνεται όμως, δτι ή ύπ’ αύτοΰ 
δοθεϊσα λύσις δέν έπέφερε τά προσδοκώμενα αποτελέσματα, διότι έκ τοΰ αύτοΰ 
κιόδικος τής Ίεράς τοΰ Αγίου Γεωργίου Μονής πληροφορούμεθα, ότι ό έπιδιωκό- 
μενος συμβιβασμός έπήλθε διά τής άπ’ ευθείας μεταξύ τών άντιδίκων συνεννοή- 
σεως.

2 ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 232 καί 233.
3 Αί δύο αύτοΰ έηιστολαί ώς καί έτέρα ίερέως τινός, Σταματίου ονομαζόμε

νου, καί έπικαλουμένου, δι’ ύπόθεσιν κτηματικής φύσεως, τήν συναντίληψιν καί αρω
γήν «τοΰ ποθεινότατου καί κατά πάντα ήγαπημένου αύθέντου καί άδελφοΰ» (εν
νοεί τόν Ζυγομαλάν) εϋρηνται έν τή Turcograecia τοΰ Κρουσίου βιβλ. III σελ. 315 
—318 άναδημοσιευθεΐσαι καί ύπό τοΰ Παπαγεωργίου έν τφ μνησθέντι αύτοΰ έργω 
σελ. 130—132 Μέτιθι L· e Quien, ’Ένθ. άνωτ. λέγοντα «Saeculo decino sexto 
labente sedebat Joseph episcopus Scyri, cujus epistolas duas ad Theodosiutn Zy- 
gomalam prototiotarium ecclesiae Constantinopolitanae . . . . »

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BYZANT· ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος IE' 8
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Ποία ή αφορμή τής μεταβάσεως τούτου εις Κωνσταντινούπολη' άγνσ- 
οΰμεν άλλ’ ουδέ και έκ τά>ν προς τον Ζυγομαλάν άπευθυνθεισών αυτού 
επιστολών δυνάμεθα νά είκάσωμέν τι. Και αναφέρει μέν δτι «πειρασμός» 
πολύς εύρε τούτον, τίς όμως ούτος άγνοοϋμεν.

Τούτον διεδέξατο ό
Νεόφυτος (1(512) Ούτος εποφθαλμιών την πλουσιοοτέραν Επισκοπήν 

Άνδρου, επέτυχε τήν μετάθεσίν του εκεί. Γράμμα τού Οικουμενικού Πα- 
τριάρχου Τιμοθέου (1612—1620) χρονολογούμενου τώ 1612, αναφέρει τί- 
νι τρόπορ καθηρέθη ό ’Άνδρου Βενιαμίν, αιτία τού Σκύρου Νεοφύτου. 
Κατ’ αυτό. «Εί καί άλλα πολλά προέβησαν καί έγένετο άπερισκέπτως επί 
των ημερών τού προ ημών πατριάρχου κυρ Νεοφύτου, αλλά μάλλον τών 
άλλων τούτο τό κατά τού ’Επισκόπου ’Άνδρου υπερέχει’ καί γάρ τού πτω
χού Βενιαμίν άταράχως διάγοντος εν τή επαρχία αυτού, καί ειρηνικού δν- 
τος μετά τού γέροντος αυτού ίερωτάτου πρφην ’Αθηνών κυρ ’Ανθίμου1, 
ό Πατριάρχης εκείνος κυρ Νεόφυτος 2, ευρών τον ποτέ Σκύρου, δνόματι 
καί αυτόν Νεόφυτον, όρεγόμενον καί διψώντα τής ’Επισκοπής ταυτης ’Άν
δρου, έλαβε παρ’ αυτού φλωρία δσα ήθέλησε καί πρώτον μέν, μή ού'σης 
συνόδου τελείας αρχιερατικής, καθαίρεσιν κατά τού Άνδρου κυρ Βενια
μίν παρά κανόνας κατεψηφίσατο............ έπειτα δέ δι’ οίκειοχείρου αυτού
γράμματος, διεμήνυσε τώ ιερωτάτφ αύτφ ’Αθηνών συνάςαι τούς ύπ’ αυ
τόν επισκόπους, εις τό άναπληρωθήναι τον δωδέκατον αριθμόν τής συν
όδου καί βεβαιιοθήναι τήν έκφωνηθεΐσαν καθαίρεσιν, καί ειτα λόγω με- 
ταθέσεως άποκαταστήναι αυτόν τον Σκύρου Νεόφυτον επίσκοπον ’Άν
δρου, ώς ψηφισθέντα καί έκλεγέντα δήθεν παρ’ αυτού, δπερ καί έγένετο, 
μή δυναμένου άντειπεΐν τού μητροπολίτου ’Αθηνών ......

’Επειδή δμως « ... . πάντα ταΰτα κακώς καί παρά κανόνας έγένον-
το..........ή μετριότης ημών, γνώμη κοινή Συνοδική τού τε μακαριωτάτου
καί σοφωτάτου πάπα καί πατριάρχου ’Αλεξανδρείας καί κριτοΰ Οικουμέ
νης κύρ Κυρίλλου, καί τών παρατυχόντων ίεριοτάτων αρχιερέων...............
άποφαίνεται εν Άγίφ Πνεύματι, ΐνα δ μέν θεοφιλέστατος κύρ Βενιαμίν 
ώς παρά κανόνας καθαιρεθείς, εΐη συγκεχιορημένος καί λελυμένος τής 
κατ’ αυτού καθαιρέσεο)ς.............ονομάζεται γνήσιος καί καθολικός ’Επί
σκοπος ’Άνδρου, ως καί πρότερον, μενούσης άκύρου καί ανίσχυρου τής

•'■Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Άρχιεπ. ’Αθηνών, 
Ή ’Εκκλησία ’Αθηνών σελ. 111.

a Μητροπολίτη; ’Αθηνών (1596—1602)· έξελέγη μετά ταΰτα Οικουμενικός Πα
τριάρχης, δίς πατριαρχευσας, τό πρώτον άπό τέλους Φεβρουάριου 1602 μεχρις αρ
χών 1603 καί τό δεύτερον, άπό τών αρχών 1608 μεχρις ’Οκτωβρίου 1612. Πρβλ. 
Γενναδίου, Μητροπολίτου 'Ηλιουπόλεως Φωτίειος Βιβλιοθήκη, Α\ σελ. 209.
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δπως δήποτε έκφωνηθείσης καθαιρέσεως...............δ δέ προρρήσεις ποτέ
Σκόρου Νεόφυτος, ως μηδεμίαν μετοχήν έ'χιον εν τή επαρχία αυτή "Αν
δρου μακράν άπέχη άπ’ αυτής..........1.

Έν τφ άρχείφ τής 'Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος ευ- 
ρηται «Κατάλογος Βιβλιοθήκης τής εν τή 'Ιερά Μητροπόλει Καρυστίας 
'Ιεράς Μονής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τής επιλεγόμενης Μάντζαρι 
συνταχθείς μεν τφ 1916 υπό τοϋ τότε Ίεροκήρυκος παρά τή ’Επισκοπή 
Χαλκίδος καί Καρυστίας διακόνου ’Αντωνίου Ν. Πολίτου (νϋν Μητροπο
λίτου ’Ηλείας) καθαρογραφηθείς δέ υπό τοΰ αυτοΰ εν τή έδρα τής Θεο- 
σώστου Μητροπόλεως αυτοΰ ΙΙυργφ τή 29-9-29».

Έν φ. 256α τοΰ μοναδικοΰ κωδικός τής είρημένης μονής φέρεται τό 
εξής σημείωμα «f ό ταπεινός επίσκοπος σκόρου Νεόφυτος» έξ οΰ δυνά- 
μεθα νά είκάσωμεν, δτι ό ’Επίσκοπος οΰτος τής Σκόρου είναι ό γραφεύς 
τοΰ κωδικός τουτου».

Έν τή 3 σελίδι τοΰ αυτοΰ καταλόγου ό Σεβασμιώτατος αναφέρει τά 
κάτωθι’ «Έν τφ καταλόγφ των Πατριάρχων τής Κωνσταντινουπόλεως 
πρώτον τάσσει τον Στάχυν . . . . ώς κστλ αριθμεί τον Νεόφυτον, περί ου 
λέγει’ Νεόφυτος Μητροπολίτης ’Αθηνών έξεβλήθη (διαδεξάμενος τον βλ 
πατριαρχεόσαντα Ματθαίον τον από Ίωαννίνων).............. ». «Ή ομωνυ
μία τοΰ Επισκόπου Σκόρου προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Νεόφυ
τον, τον από ’Αθηνών, εις οΰ τήν δικαιοδοσίαν ΰπήγετο προ τής προαγω
γής του εις τον Πατριαρχικόν θρόνον, ενισχύει τήν γνώμην ημών δτι γρα- 
φεΰς τοΰ παρόντος κωδικός είναι ό Σκόρου Νεόφυτος, δστις ήτο ήδη Επί
σκοπος Σκόρου τφ 1572 καί έξηκολοόθησεν έπισκοπεόων καί μέχρι τοΰ 
1608».

Ή γνώμη τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου άποφαινομένου τον 
Σκόρου Νεόφυτον γραφέα τοΰ μοναδικοΰ τουτου χειρογράφου τής ρηθεί- 
σης 'Ιεράς Μονής, φαίνεται πιθανή’ νομίζομεν δμως δτι τά χρονικά δρια 
τής Επισκοπικής αυτοΰ έν τή νήσφ ζωής δέν συμφωνοΰσι προς τά ιστο
ρικά δεδόμενα.

Ίον Νεόφυτον, μετατεθέντα εις τήν ’Επισκοπήν "Ανδρου, «ως ψηφι- 
σθέντα καί έκλεγέντα» άποφάσει τοΰ ομώνυμου αΰτφ ΙΊατριάρχου, διε- 
δέξατο δ

ίϊδ

1 Τό γράμμα τοϋτο εΰρηται κατακεχωρισμένον έν τοΐς Μνημείοις τής Ιστο
ρίας των ’Αθηναίων» τόμ. Γ\ σελ. 860 τοϋ Δ. Καμπούρογλου άναδημοσιευθέν 
και υπό τοΰ Παπαγεωργίουέντφ μνησθέντι αύτοΰ έργφ σελ. 182. Σχετι- 
κώς πρός τον ’Άνδρου Βενιαμίν και τόν Σκύρου Νεόφυτον δρα επισκοπικούς κα
ταλόγους ’Άνδρου Β. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ έν Έπ. Έταιρ. Βυζ. Σπ. ΙΒ'. σελ. 160.
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Μεϋ'όδιος. (1634) άποθανών τφ 1636 1.
Μέχρι τής πληρώσεως τοϋ θρόνου τής Σκόρου δι’ ετέρου Επισκόπου, 

πολλά άπάδοντα τή εκκλησιαστική ευπρεπείς έλαβον χώραν, εν τή παροι
κία ταότη. ΙΙατριαρχοϋντος τό τέταρτον (1630 — 16 54) Κυρίλλου τοΰ Λου- 
κάρεοος, εξεδόθη γράμμα τουτου, ύπόθεσιν έ'χον την άναγνώρισιν Σκευο- 
φόλακός τίνος έκ Σκόρου. Μετά τον θάνατον δηλονότι τοϋ Μεθοδίου «καί 
τής Επισκοπής μεινάσης προστάτου χωρίς» ό ίερευς Λινάρδος άνηνέχθη 
«γνώμη καί θελήσει τοϋ έκεϊσε ποιμνίου» εις τον κυρίαρχον αύτοΰ Μη
τροπολίτην ’Αθηνών Θεοφάνην τον Β' (1620—1633) * 3 παρακαλών, ϊνα 
χειροτόνηση τούτον ’Επίσκοπον Σκόρου. Ουτος όμως, ου μόνον δεν ικα
νοποίησε την επιθυμίαν τοϋ άνενεχθέντος, άλλ’έχορήγησε τό μεν όφφί- 
κιον τοϋ Σακελλαρίου εις τον άχρι τοΰδε Σκευοφύλακα Γεώργιον, τό δέ 
τοϋ Σκευοφόλακος εις τον πρωτέκδικον ’Εμμανουήλ τοΰ Σταλίου. Αί τοι- 
αΰται υπό τοΰ Μητροπολίτου ’Αθηνών έπενεχθεΐσαι μεταβολαί έν τή 
διοικήσει τής ’Επισκοπής ταυτης προϋκάλεσαν την δυσαρέσκειαν ένίων 
κατοίκων. Ταυτης έπωφεληθείς ό ίερευς ’Εμμανουήλ «τοϋπίκλην Βερζί- 
λιας» .... «καί θέλων κακώς καί παρά κανόνας τοΰ Σκευοφόλακος τοΰ 
όφφικίου δράξασθαι, μηχανή τε δολίμ χρησάμενος άπέστειλεν εις τά ώδε 
τον Μανουήλ τής Φλωρέντζας, είπόντα είναι τό όφφίκιον αυτό.......... κε
νόν καί άνήκειν αΰτφ λαβειν .... καί εκτοτε μέχρι τοΰδε διαφοραί άνή- 
κεστοι καί άλληλομαχίαι έγένοντο έν εκείνη τή έπαρχίμ..........» Ό Πα
τριάρχης δμως «άποφαίνεται .... ϊνα από τοϋ νΰν καί εις τό εξής, ό μεν 
ευλαβέστατος ούτος πρεσβότερος κυρ ’Εμμανουήλ Στανίλης εΐη καί κα- 
λοϊτο πρεσβότερος τής αυτής ’Επισκοπής Σκόρου, ως μονίμως καί κανο- 
νικώς την σφραγίδα ταυτην είληφώς καί τιμάται καί άγαπάται παρά πάν
των των εκεί ιερωμένων καί λαϊκών, μάλιστα δέ τοΰ κατά τόπον Άρχιε- 
ρέως τοΰ τε νΰν καί τών μετέπειτα μηδενός τοΰ λοιποΰ τολμήσοντος έναν- 
τιωθήναι αΰτφ κατά τι έν άργίμ άσυγγνώστφ καί άφορισμφ άλΰτορ δ δέ 
διαληφθείς παπά ’Εμμανουήλ τοΰ Βερτζίλια εί θελήσειε αΰθις επερειδό- 
μενος τή ίσχόϊ τοΰ κατ’ απάτην δοθέντος εκείνου γράμματος, ένοχλήσαι
τουτιμ τφ σκευοφόλακι καί διασεΐσαι καί σκάνδαλόν τι διεγειραι............
καί καθαιρέσει εί'η..........οΰτοος άπεφηνάμεθα καί μ.ή άλλως γένοιτο εξ
άποφάσεως..........δσα δέ γράμματα έ'χει ό διαληφθείς παπά ’Εμμανουήλ
τοΰ Βερτζίλια έναντιοόμενα τφ παρόντι..........άκυρα έστωσαν καί ανί
σχυρα καί εις ουδέν λογιζόμενα. ’Έστω ουν Σκευοφόλαξ Σκόρου ό Πα

1 Δ, Παπαγεωργίο υ, ’Ένθ. άνωτ. σελ. 134.
3 Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου Ά ρ χ ι ε π. ’Αθηνών, Ή 

'Εκκλησία ’Αθηνών, σελ. 111.
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πά-Έμμανουήλ τοϋ Στανίλη, ό δε Παπα-Έμμανουήλ τοϋ Βερτζίλια άπε-
χέτω από τοΰ όφφικίου ως άνωθεν............ ».1

Τον Μεθόδιον άποθανόντα διεδέξατο ό 
Μακάριος2 (1636) οΰτινος διάδοχος έγένετο ό
Γαβριήλ 1640, 1649, υπογράφουν είς ιδιωτικά έγγραφα των ετών 

1640 και 1649 ως «Επίσκοπος Σκύρου».
Έξ άφιερωτικοΰ εγγράφου συνταχθέντος τό έτος 1660 επί παρουσίμ 

«τοΰ Επισκόπου κυρίου Θεοδοσίου», βλέπομεν δτι πνευματικός αρχών τής 
νήσου εκείνης είναι ό 

Θεοδόσιος (1660).
Έν έγγράφοις ίδιωτικοίς τοΰ έτους 1673 ως Επίσκοπος τής παροι

κίας Σκύρου φέρεται ό
Ίωάααφ (1673), δν διεδέξατο δ 
Θεοδόσιος 3 καί τούτον ό
Μεθόδιος (161b, 1684). Έπί Πατριάρχου Παρθενίου Δ', τοΰ Μογιλά- 

λου1 πατριαρχοΰντος τό τέταρτον (από 1ης ’Ιανουάριου 1675-29 ’Ιουλίου 
1676) έ'χομεν «υπόμνημα’Επισκόπου Σκύρου τής Μητροπόλεο:>ς’Αθηνών 
είς τον Μεθόδιον, αντί τοΰ άποθανόντος Θεοδοσίου δ»· άλλα καί είς ϊδιτο- 
τικά έγγραφα τών ετών 1682 καί 1684, φέρεται ώς επίσκοπος ό ρηθείς 
Μεθόδιος, οΰτινος διάδοχος τυγχάνει ό

Γερμανός (1686) ’Εν διαθήκη μοναχοΰ ’Αθανασίου έκ Μυκόνου κα- 
ταγομένου, τής 'I. τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Μονής, χρονολογουμένη δέ από 
«1686 Αΰγούστου 29» φέρεται ως επίσκοπος δ Γερμανός1 * 3 4 * 6. Τούτον διεδέ- 
ξατο ό

Καλλίνικος (1700—1708) Έκ τών μέχρις ημών διασωθέντων εγγρά
φων τών δμιλούντων περί τοΰ άνδρός τούτου συμπεραίνομεν δτι οΰτος 
επεσκόπευσεν έν Σκύρφ κατά τά έτη 1700—1708.

Τούτον άποθανόντα διεδέξατο τφ αΰτφ έτει δ κατά την 16ην Αΰ
γούστου χειροτονηθείς

1 Δ. Καμποόρογλου, ’Ένθ’ άνωτ. Β' σελ. 277—288. Πρβλ. Δ. Π α -
παγεωργίου, ’Ένθ. άνωτ. σελ. 134—136.

3 Δ. Καμποόρογλου, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 254 Πρβλ. Δ. Παπαγεωρ- 
γ ί ο υ, ”Ενθ' άνωτ. σελ. 136.

3 Δ. Παπαγεωργίου, ”Ενθ·. άνωτ. σελ. 136.
4 Γενναδίου Ήλιου πό λ ε ω ς, ”Ενθ. άνωτ. σελ. 213.
3 Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Γ'. σελ. 600. Πρβλ. Δ. Παπαγεωρ

γίου, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 136—137.
6 Δ. Ζακυθηνοϋ, Κατάλογος τής συλλογής Π. Ζ ε ρ λ έ ν τ η. Έπετ. 

Έταιρ. Βυξ. Σπουδ. ΙΓ'. 244.
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Γαβριήλ (1708). Ό Le Quien εις to άναφερθέν αυτού έ'ργον 1 μνη
μονεύουν των Ειρηναίου και ’Ιωσήφ ώς έπισκόπων (Σκόρου, προσθέτει καί 
τόδε «Anno 1708. Scyri insulae Graeci ritus episcopus Romanan com- 
munionen fovebat R. R. Ρ. P Capucinorum curis et opera» ήτοι «εν 
έτει 1708 ό τής νήσου Σκόρου κατά τό των 'Ελλήνων δόγμα επίσκοπος 
ύπέθαλπε την τής 'Ρώμης ένωσιν, φροντίσι καί ένεργεία των αίδεσ. πα
τέρων Καπουκίνων».

Τοΐς πάσι γνωστόν τυγχάνει, ότι ή Παπική εκκλησία, έπακρελουμένη 
τών δυσμενών συνθηκών τής ’Ανατολικής ημών ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, 
κατά τούς χρόνους τήςΈνετικής καί Τουρκικής, ιδία, κατοχής, ένήργει, συν 
τοΐς άλλοις, καί διά τών μοναχικών τμημάτων, προσηλυτισμόν.

Εις τήν ενέργειαν ταυτην τού επισκόπου 'Ρώμης μεγάλως συνέβαλον 
οί Ίησουϊται a, οΰς τελευτώντος τοΰ ΙΖ' αίώνος, διεδέχθησαν οί Καπου- 
κΐνοι, ίδρόσαντες έν Άθήναις καί Μονήν, περί τήν οποίαν συνεκεντρώ- 
θησαν πάντες οί όμόφρονες αυτών, έξ ής κατηόθυναν τάς προσηλυτιστι
κός αυτών ένεργείας 1 * 3 * * 6. Λαμβανομένου δ’ύπ’ δψιν, δτι καί κατά τον αιώνα 
τούτον ή Σκόρος ύπήγετο υπό τον ’Αθηνών, ή δέ Παπική ’Εκκλησία ήκο- 
λουθει τήν έν τή Όρθοδόξφ Έκκλησίφ επικρατούσαν τάξιν, ή δράσις τών 
Καπουκίνων θά έπεξετάθη καί εις τήν νήσον ταυτην, τοσουτιρ μάλλον 
καθόσον έγκαθίδρυσαν καί όμόφρονα αυτών επίσκοπον, έδρευοντα εν τή 
άκροπόλειι. ΙΙαράδοσίς τις μάλιστα αναφέρει, δτι, έγκατασταθέντος τοΰ 
Λατίνου επισκόπου επί τής ’ Ακροπόλεο)ς, οί όρθοδοξούντες κάτοικοι αυ
τής μετά τοΰ επισκόπου καί τοΰ ύπ’ αυτόν κλήρου, κατήλθον ταότης, οί- 
κοδομήσαντες εις μικράν άπ’ αυτής άπόστασιν νέαν κομιόπολιν, έπεκτα- 
θεΐσαν έ'κτοτε, και νέαν ’Εκκλησίαν άνεγείραντες επ’ δνόματι τοΰ Τιμίου 
Προδρόμου, άχρι σήμερον σορζομένην δ.

Ό Tournefort έπισκεφθείς τήν νήσον, άρχομένου τοΰ ΙΗ'. αίώνος, 
έν τφ ύπ’ αύτοΰ συγγραφέντι έ'ργφ «Voyage du Levant», λέγει συν άλ-

1 Ένθ’ άνωτ. σελ. 232 καί 233.
3 Δραστηρίως πρός προσηλυτισμόν κατά τοΰ ΙΗ'. αιώνα είργάσθη έν Σκοπέ- 

λφ ό Ιησουίτης FranQois Braconnier, δεν είναι δ’ άπίθανον οΰτος νά έπε'ξέτεινε 
καί εις Σκϋρον τάς προσηλυτιστικός του ένεργείας. Βλ. Θρησκευτικήν καί Χριστια
νικήν ’Εγκυκλοπαίδειαν. Τόμ. Β'. Τεΰχ. 14 σελ. 2 καί έξης.

* Βλ. Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η ν, ’Εν «Χριστιανική καί Θρησκευτική Εγκυκλοπαί
δεια». Τόμ. Γ'. Τεΰχ. 21 σελ. 335.

" Μ Κωνσταντινίδου, "Ενθ’ άνωτ. σελ. 74.
6 Δ. Παπαγεωργίου, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 128. Πρβλ. Δ. Κ α μ π ο ν ρ ο- 

γ λ ου ν έν «Μνημείοις ιής Ιστορίας τών ’Αθηναίων», τόμ. Γ'. σελ. 5.
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λοις, δτι ό ορθόδοξος επίσκοπος τής εποχής εκείνης ήτο πάμπτωχος και 
έζη εξ ελεημοσύνης 1.

’Εάν άναλογισθή τις, δτι οί ορθόδοξοι κάτοικοι τής νήσου θά ύφί- 
σταντο πιέσεις εκ μέρους τών Λατίνων καί δήμευσιν άναμφιβόλως των 
περιουσιών των μονών 3 καί τής επισκοπής τής έχούσης άρκετάς προσό
δους, είναι φυσικόν νά άχθη εις τό συμπέρασμα δτι, δ,τε επίσκοπος καί ό 
κλήρος αυτής θά εύρίσκοντο εις δυσάρεστου οικονομικήν κατάστασιν. Έκ 
τούτου δμως δεν επεται, δτι ό επίσκοπος έζη εξ ελεημοσύνης, ώς διατεί
νεται ό περί ου πρόκειται περιηγητής. Φαίνεται δτι δ Tournefort, μή εί- 
δό>ς τά έθιμα τής νήσου, θά έθεώρει τά υπό τών Χριστιανών προσφερό- 
μενα δώρα τφ επισκόπφ, ως ελεημοσύνην.

'Η ύπόθεσις δτι ό Γαβριήλ, ένεκα πενίας, ύπέθαλπε τάς ένεργείας 
τών Παπικών, φαίνεται ήμϊν λίαν παρακεκινδυνευμένη. Τοιαύτη συμπε
ριφορά τοϋ ιεράρχου, οΰσα άντικρυς αντίθετος προς τά αισθήματα τών 
κατοίκων, θά διήγειρε τάς διαμαρτυρίας αυτών καί θά διέκοπτε τήν έκ 
μέρους των οικονομικήν ένίσχυσίν του, δπερ θά ήτο ασύμφορου εις τον 
επίσκοπον.

Φρονώ, δτι δ τε Le Quien3 καί δ Tournefort δεν στηρίζονται επί 
τής πραγματικότητος, άλλ’ δτι οί Καπουκΐνοι, έγκατασταθέντες έν Σκύ- 
ρφ προς προσηλυτιστικούς σκοπούς, άπέτυχον, τον τε ποιμένος καί τών 
ποιμαινομέναιν μή έπηρεασθέντων έκ τών ενεργειών αυτών.

Τού Γαβριήλ άποθανόντος, διάδοχος αυτού έγένετο δ
Γρηγόριος (1721—1727). Τον έπισκοπικόν θρόνον τής Σκύρου κατά 

το 1721 κατέχει ό Γρηγόριος, παραμείνας μέχρι τού 1727, δτε, προαχθείς, 
μετετέθη είς τήν μητρόπολιν Χαλεπίου 1 «γνώμη κοινή τε τοϋ Οικουμε
νικού ΙΤατριάρχου καί τής περί αυτού θείας καί ‘Ιεράς τών ’Αρχιερέων 
Συνόδου». ’Εκ τοϋ σχετικού έγγραφου πληροφορούμεθα, δτι μετά τήν 
προαγωγήν του είς Μητροπολίτην Χαλεπίου δ Γρηγόριος έπεζήτει, ίνα 
διαδέξηται τούτον άξιος κατά πάντα άνήρ προς διαποίμανσιν τών κα
τοίκων' λέγει λοιπόν «επειδή έστωντας καί προϋπήρχον έπίσκοπος γνή-

1 Δ. Παπαγεωργίου, ’Ένθ’ άνιοτ. σελ. 104. Πρβλ. Μ. Κωτιιταν- 
χ ι ν ί δ ο υ, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 74.

^Χρυσοστόμου Παπαδοπουλ ου Ά ρ χ ι ε π. Αθηνών, 
'Ιστορία τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, σελ. 9.

8 Οΰτος έν σελίδι 292 τοϋ έ'ργου αύτοΰ, σΰν άλλοις, γράφων περί τής νήσου
Σκόρου λέγει τάδε «Inter insulas cycladas.............. hodie Scyras dicitur cujns epis-
copus idem ac Seriphi insulae». Ή πληροφορία δμιος αΰ'τη ελέγχεται αναληθής, 
ατε τής Σερίφου, ώς γνωρίζομεν, ουδέποτε ύπαχθείσης τή επισκοπή Σκόρου, αλλά 
τή τής Σόρου. Πάντως αντί Scyras άναγνωστέον Syras.

1 Δ, Παπαγεωργίου, "Ενθ’ άνωτ. σελ. 137.
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σιος καί κανονικός τής 'Αγιωτάτης Επισκοπής Σκύρου . .. έχωντας την 
φροντίδα καί τήν μέρυμνα ταύτης καθό αυτής ποιμήν καί άρχιερεύς 
αυτής πρότερον δεν ελειψα παρά νά επιτύχω μετά σκέψεως ούκ ολίγης 
πρόσωπον άξιον καί θεοσεβές . . . εύρον τον όσιώτατον έν ίερομονάχοις 
καί ποιμαντικοΐς πατράσι Παπά-Κυρ-’Ιωαννίκιον . . . καί άπελθεΐν προς 
τον πανοσιώτατον καί σεβασμιώτατον Μητροπολίτην τής αγιωτάτης Μη- 
τροπόλεως ’Αθηνών 1 καί λαβεΐν τήν χειροτιονίαν τής άρχιερωσύνης ως 
κάγιό έλαβον ταύτην τό πρότερον ......

Ή επιθυμία αυτή τοϋ Γρηγορίου δεν έξεπληρώθη. Έκ τής Revue 
de l’Orient Latin 1 2 γνωρίζομεν δτι κατά τον 1ΙΓ αιώνα «ό ’Αθηνών Ζα
χαρίας» είχε συν άλλοις καί επίσκοπον τον Σκύρου

Παρϋ'ένιον, ούτινος καθέδρα ή νήσος «Σκΰρος». Είκάζομεν, οτι ού- 
τος διεδέχθη τον Γρηγόριον.

’Από τοϋ 1734 έχομεν επίσκοπον μνημονευόμενου τον

Δανιήλ, δν διεδέξατο ό

Γαβριήλ (1740—1741) καί τούτον ό

‘Ιερεμίας (1748 — 1758). ’Έγγραφα, ιδιωτικής μάλλον φύσεως, άνα- 
φέρουσι τό ό'νομα τού άνδρός τούτου ως επισκόπου Σκύρου. ’Αξιόλο
γου γεγονός, συμβάν επί τών ημερών τοϋ 'ίερεμίου, τυγχάνει ή άπαγό- 
ρευσις τής λιτανείας τών ιερών εικόνων κατά τήν μνήμην τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου. Είναι γνωστόν πάσι τοΐς είδόσι τήν θρησκευτικότητα τών 
κατοίκων τής νήσου ταύτης, δτι ή προς τον "Αγιον Γεώργιον εύλάβεια 
ανέκαθεν ήτο μεγίστη, εντεύθεν δε καί τά προς τούτον πάμπολλα ανα
θήματα. 'Ότι δέ αυτί] ήτο έτι μείζων εις παρεληλυθυΐαν εποχήν δείκνυ- 
ται καί εξ ιστορικών προσέτι εγγράφων. Ό 'Ενετός διοικητής τής νήσου, 
άρχομένου τοΰ 1ΣΤ' αίώνος, έν αναφορά προς τάς προϊσταμένας αΰτοΰ 
άρχάς, δυσθυμεΐ διά τήν μη άνάλογον άπόδοσιν προϊόντων έκ τών ευ
φόρων γαιών τής νήσου, ά'τε τών κατοίκων ταύτης, λόγφ πολλών εκ
κλησιαστικών εορτών, μη εργαζομένων ανελλιπείς’ καί επιλέγει «ημέραν 
δέ παρ’ ημέραν έτέλουν οί κάτοικοι εορτήν τινα, ένατενίζοντες μετά σε
βασμού τάς όνομαστάς θαυματουργούς εικόνας έν τή εκκλησία τοΰ 'Α-

1 Κατά τούς χρόνους τούτους Μητροπολίτης ’Αθηνών ήτο ό Ίάκιοβος Β' 
(1713—1734). Πρβλ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Ά ρ χ ι ε π. 
Ά θ η ν ώ ν, Ή ’Εκκλησία ’Αθηνών, σελ. 111.

2 Τόμ. Αλ σελ. 315.
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γιου Γεωργίου, ας καί αυτοί οί Τούρκοι έθεώρουν προσήκον νά εξευμενί- 
σωσι διά δωρεών . . . » Γ

Καί ovtojg ή προς τούτον πίστις είναι παμμεγίστη. ΓΙαράδοσίς τις 
αναφέρει, δτι ή είκών τοΰτου επί τής εποχής τής είκονομαχίας, φεύγουσα 
δήθεν τον απηνή των εικονοκλαστών διωγμόν, μετηνέχθη εις Σκΰρον. 
ΙΙροϊόντος τοΰ χρόνου, ου μόνον ή προς τον άγιον εύλάβεια τών κατοί
κων παρέμεινεν, άλλα καί διεδόθη ή πίστις προς τήν θαυματουργόν 
τούτου δΰναμιν εϊς τε τήν νήσον Εύβοιαν τήν κειμένην πλησιέστερον, 
καί εις τάς πόλεις τής Μ. Ασίας, εκ τών οποίων πολλαί χιλιάδες προσ
κυνητών συνέρρεον κατά τήν επέτειον τής εορτής. Πρό τής εύρέσεως 
τής ίεράς είκόνος τής Ευαγγελίστριας τής Τήνου, τό προσκύνημα τούτο 
ήτο τό μάλλον πολυσύχναστου. Καί σήμερον τελείται μεν εν πάση με
γαλοπρεπείς* ή εορτή τοΰ αγίου ύπό τε τών κατοίκων καί άλλων προσκυ
νητών, ερχομένων ιδία έκ Κύμης καί τών περιχώρων αυτής, έπικαλουμέ- 
νων τήν βοήθειαν καί προσδοκώντων μετά πεποιθήσεως, τή έπεμβάσει 
τοΰ αγίου, τήν ΐασιν τών ασθενών, αλλά δεν αποβαίνει πανελλήνιον 
προσκύνημα a.

'Η θεία τοΰ αγίου ημών τοΰ Σκυριανοΰ μνήμη 3 είναι συνδεδεμένη 
μέ αυτήν ταύτην τήν ιστορίαν τής νήσου. Δεν θά ήτο παρακεκινδυνευμέ- 
νον νά ειπωμεν, ημείς τουλάχιστον πιστεύομεν τούτο άκραδάντως, δτι 
άτονούσης προς καιρόν τής μνήμης τοΰ αγίου, δπερ ουδέποτε θέλει συμ- 
βή, θά έξέλιπε καθ’ ολοκληρίαν ή μετά τούτου συνδεθεΐσα ένδοξος 
τής νήσου ιστορία. Τα άσματα τά άδόμενα κατά τάς χαρμοσύνους τών 
κατοίκων ημέρας έχουσι συνδεθή άρρήκτως μετ’ αύτοΰ.

Καί εις προγενεστέρους ού πολύ χρόνους, αλλά καί σήμερον είσέτι, 
μετά τήν λιτανείαν τής προτεραίας τής εορτής τοΰ αγίου, διανέμεται τοίς 
πιστοϊς οίνος εκ πίθου, ευρισκομένου εν τφ μέσιρ τής αυλής τής μονής. 
Πολλάκις δμως τό ωραϊον τούτο έθιμον έτύγχανε μεγάλης έκμεταλλεύ- 
σεως παρά τινων. Είκάζομεν, δτι επί τής εποχής τοΰ ’Επισκόπου Ίερε- 
μίου θά συνέβησαν άτοπά τινα καί διά τοΰτο θά άνηνέχθη ούτος τή 
μητρί ’Εκκλησία, ζητών έκδοσιν διαταγής, άπαγορευούσης τήν λιτανείαν. 1 2 3

1 Μ. Κωνσταντινίδου, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 136—139. Λ. Παπαγεωρ- 
γ ί ο υ, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 120—125 καί Ν. Ζωηρού πασά. ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 14.

2 Ευχής έργον θά ήτο, αν, έν συνδεδυασμένη ένεργείρ πάντων τών παραγόν
των τών διά τήν άναβίωσιν τής εορτής ταύτης ενδιαφερομένων, έπετυγχάνετο ή κα
τά τήν επέτειον τής μνήμης αυτού μετάβασις προσκυνητών καί έξ άλλων μερών 
τής 'Ελλάδος.

3 Περί τής Ιστορίας τής Μονής τοΰ άγ. Γεωργίου, θεού εΰδοκούντος, θέλο- 
μεν είδικώς άσχοληθή μελλοντικούς.
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Εις τον κώδικα τής μονής υπάρχει ή εξής σχετική πληροφορία : 
«ΑΨΝΕ=17δδ. Τον ’Ιούλιον ήλθεν γράμμα από τον Πατριάρχην τον 
κΰριλλον1 μέ δεσμόν φρικτόν, πλέον ή άγίαις εικόναις νάμιν ταΐς εύγέ- 
νουν καθός ειταν σινήθια από τό παλαιόν καί τούς έβγαναν, ήλθεν πρω- 
τήτερα τον μάϊον τό αυτό έτος ό άγιος Θηβών έξαρχος τής μεγάλης εκ
κλησίας διά βοήθεια, καί εκείνος άφησε δεσμόν νά μην τούς έβγαίνουν 
καί έστω εις ένθύμησιν πάντων ημών» 2.

Τίς ό σκοπός τής αποστολής έξάρχου υπό τής Μεγάλης τοΰ Χριστού 
’Εκκλησίας εις Σκόρον άγνοοϋμεν' ίσως ν’ άπεστάλη προς συλλογήν ερά
νων, ως δύναταί τις νά είκάση εκ τής λέξεως «βοήθεια».

Τού 'ίερεμίου θανόντος ή παραιτηθέντος, επί τον επισκοπικόν θρό
νον ανέρχεται δ έκ Σκύρου καταγόμενος

Γερμανός (17δ9)3, ούτινος διάδοχος τυγχάνει ό 
Γρηγόριυς (1761), τού οποίου την αμοιβήν, ως καί τού διαδόχου του, 

καθορίζει ή Κοινότης, ώς έμφαίνεται έκ σχετικού εγγράφου.
Σεραφείμ (1764—1769). ούτινος τό όνομα φέρεται εις ιδιωτικά έγ

γραφα.
’Από τού έτους 1771 επίσκοπος Σκύρου είναι δ 
Ίωάααφ 1 (1771—1796).
Ό ΙΙαπαγεωργίου αναγράφει ότι ούτος διετέλεσεν επίσκοπος από 

τοΰ 1768—1774°. Νομίζομεν όμως, ότι ή πληροφορία αύτη δεν αληθεύει, 
διότι τό 1796 (Αύγούστου 14) εύρίσκετο ούτος έν τή ζο>ή ώς έμφαίνεται 
έκ σχετικών εγγράφων. 1 * 3 4

1 Κύριλλος Ε’. τό β'. (1752—1757). ”Ιδε Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες,
σελ. 644.

3 Πλείονας πληροφορίας περί τής εορτής τοΰ αγίου Γεωργίου ορα Δ. II α π α- 
γ ε ρ γ ί ο υ, ’Ένθ’άνωτ. σελ. 120—125 καί Μ. Κωνσταντινίδου, ”Ενθ’ 
άν. σελ. 137. Ό άποσταλείς έξαρχος θά ήτο ό Θηβών ’Άνθιμος. Βλ. Β. Μ υ- 
σ τ α κ ί δ ο υ, Ένθ’ άνωτ. ΙΒ\ σελ. 178.

3 Εις τήν τελευταίαν σελίδα άχρονολογήτου προικοσυμφώνου διά νεωτέρας
χειρός αναγράφεται, τόδε : «αρχιερείς Σκύρου Γερμανός καί Καλλίνικος Σιβη-
τιάνικο». Εις έτεραν σελίδα τοΰ αύτοΰ προικοσυμφώνου υπάρχει γεγραμμένον καί 
τούιο : «κατά παράδοσιν τοΰ θείου μου έκ μητρός ονομαζόμενος Δημήτρις Ίωάν- 
νου Σιβήτος, δτι έχομεν έξ αίματος συγγενείς αρχιερείς Σκύρου καί αΰτόχθο- 
νες κάτοικοι, δηλ. Γερμανός (Καλλίνικος) ώς φαίνονται έκ τών προικοσυμφώνων 
μας έδώρησαν έκτοτε είς τούς προγενεστέρους συγκενεις μας κινητήν καί ακίνη
τον περιουσίαν».

4 Δ. ΙΊαπαγεωρίου, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 138.
6 Άρχιμ. Β. Ά τ έ σ η, «"Εγγραφα Αρχαιολογικού Μουσείου Σκύρου» έν 

«Έκκλησίφ», ’Έτος ΙΖλ, 1939, άριθ. φ, 23, σελ. 181.
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Τοΰτον διεδέξατο ό εκ Σκΰρου έλκων την καταγωγήν
Καλλίνικος1 (1795) ούτινος διάδοχος έγένετο ό εκ Κασσάνδρας δρ- 

μώμενος, ό καί διατελέσας τελευταίος επίσκοπος τής νήσου,
Γρηγόριος (1797—-1837). Τινές άναφέρουσιν 3, δτι οΰτος άνήλθεν εις 

τον επισκοπικόν θρόνον τφ 1796. Ή πληροφορία όμως αυτή ελέγχεται 
άβάσιμος καθ’ δσον γράφων δ περί ού πρόκειται επίσκοπος προς τον 
Διοικητήν Βορείων Σποράδων, εις άπάντησιν τής ΰπ’ άριθ’ 4237 προσκλή- 
σεώς του, γνωρίζει «δτι κατά τό 1794 έτος έλαβεν τό τής άρχιερωσΰνης
αξίωμα καί παρέλαβεν τά εις τήν επισκοπήν άφιερωθέντα...............». Ό
επίσκοπος οΰτος, ό επί τεσσαρακονταετίαν ποιμάνας τήν θεόθεν αΰτω λα- 
χοΰσαν παροικίαν, ό, συν τοϊς άλλοις, γνώστης τής Βυζαντινής Μουσικής 
καί μουσικοσυνθέτης, ηΰτΰχησεν, ΐνα, κατά τα τελευταία τής ζωής αΰτοΰ 
έτη άναπνεύση τον τής ελευθερίας αέρα. Ή προς τήν έννοιαν τής πα- 
τρίδος άφοσίωσις τοΰτου άπετέλει τό κύριον μέλημα πάσης ένεργείας έν 
τή μικρά αΰτοΰ επαρχία.

Άλλα καί μετά τήν άπελευθέρωσιν τής επαρχίας αΰτοΰ, είργάσθη δ 
Γρηγόριος προς προαγωγήν των συμφερόντων καί τής πνευματικής κα- 
ταστάσεως τών Σκυρίων υπό τάς νέας συνθήκας. Ούτως, έλαβεν ενεργόν 
μέρος εις τήν εκλογήν πληρεξουσίων διά τήν Εθνικήν Συνέλευσιν, ώς έμ- 
φαίνεται έκ τοΰ παρατιθεμένου εγγράφου : «Λαβόντες σήμερον τό Ίσον 
τής διαταγής τοΰ Σεβαστοΰ υπουργείου τοΰ Δικαίου τό ΰπ’ άριθ. 1513 τό 
διακηρΰττον τον προσδιορισμόν τών πληρεξουσίων διά τήν Εθνικήν Συ
νέλευσης περί τής εκλογής Παραστάτου καί περί τοΰ έπαρχιακοΰ κριτη
ρίου καί συνελθόντες επί τό αυτό εκλέξαμεν τούς παρόντας προκρίτους 
τόν τε τιμολογιώτατον κύριον Λημήτριον Τζικοΰρην καί τον τιμιώτα- 
τον κύριον Κωνσταντίνον σμποΰνον, προς τούς οποίους αΰτούς καί 
δίδομεν πάσαν πληρεξουσιότητα εις δσα ήθελον έκτελέσοισιν "Οθεν 
κμ'ι εις τήν περί τούτου διηνεκεΐ ένδειξιν καί βεβαίωσιν έγένετο καί 
τό παρόν ενσφράγιστον, ενυπογεγραμμένον ημών Γράμμα καί έδόθη 
εις χείρας τών ανωειρημένων πληρεξουσίων μας. 1826 τή 17η ’Ιανουάριου 
Έν Σκύριρ. Σκύρου Γρηγόριος, ηγούμενος τού αγιού γεοργίου νεόφυτως, 
παππά οικονόμος, παπά Γιώργιος σακελάριος, παπα πρημυκίρης χαρτοφύ- 
λαξ, γεόργης άβλονήτι, διμιτρινικολακι και γεροτας, νικολακις καραγιάνις 
καί γέροτας, σταματις χατζιθεοδορου γέροτας.»

1 Παπαχε (οργίου, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 139. Πρβλ. Κωνσταντίνου Οι
κονόμου τοϋ έξ Οίκονόμων, ’Ένθ’ άνωτ. Β'.. σελ. 6, εσφαλμένος άναφέροντος 
τόν Καλλίνικον ως επίσκοπον Σκύρου κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821.

’Δ Παπαγεοιργίου, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 139."Ορα «Έ κ κ λ η σ ί α ν», Ένθ’ 
άνωτ, σελ. 309,
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Άλλα καί διά τήν ΐδρυσιν σχολείου εν Σκύρφ έφρόντισεν δ Γρηγό- 
ριος άποστείλας έγγραφον σχετικόν προς «τήν επί τών Εκκλησιαστικών 
καί τής Δημοσίου Έκπαιδεΰσεως Γραμματείαν»1.

Μετά τήν άνακήρυξιν τής Ελλάδος εΐς ανεξάρτητον Κράτος, ως γνω
στόν, κατά ’Ιούλιον τοΰ 1833, συνήλθεν έν Ναυπλίφ ή συνέλευσις των 
αρχιερέων τοΰ Κράτους 1 2 3, προς έγκρισιν των υπό τής έπταμελοΰς επιτρο
πείας άποψασισθέντων περί άνακηρύξεως τοΰ αύτοκεφάλου τής Εκκλη
σίας τής Ελλάδος. Κατ’ εκείνην παρήσαν μόνον 22 ’Αρχιερείς, των λοι
πών μ ή προσελθόντων λόγφ διαφόρων αιτίων. Ό Σκύρου Γρηγόριος φαί
νεται, δτι δεν παρέστη εις τήν συνέλευσιν εκείνην, άφ’ ενός μέν λόγω ηλι
κίας καί τοΰ άπομεμακρυσμένου τής επαρχίας αυτού, άφ’ ετέρου δέ, διότι 
ειχεν αντίθετον γνοή.ιην, ώς προς τήν δοθεϊσαν κατεύθυνσιν, τής έπιλύ- 
σεως δηλονότι των εκκλησιαστικών πραγμάτων, εντεύθεν δέ καί μετά 
πέντε άλλων αρχιερέων, δεν έστερξεν άρχικώς εις τήν υπογραφήν τοΰ 
πρωτοκόλλου τών άρχιερέαιν 3. ’Άγνωστον ήμΐν, αν μετά ταΰτα υπέγρα
ψε τούτο' πάντως εκ τοΰ κατωτέρω παρατιθεμένου εγγράφου δείκνυται 
ή υποταγή αύτοΰ προς τήν ύπ’ άριθ. 3/30/7/1833 εγκύκλιον διαταγήν τής 
*1. Συνόδου «προς τούς σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, ’Αρχιεπισκόπους, 
’Επισκόπους καί ’Εκκλησιαστικούς Τοποτηρητάς τοΰ Βασιλείου» τήν σχε
τικήν με τήν άνακήρυξιν τοΰ αύτοκεφάλου τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος.

Άριθ. 3δ
’Εν Σκύρορ τήν 20 ’Ιουνίου 

1834

Βασίλειον τής Ελλάδος 
Προς την 'Ιεράν Σύνοδον 

τον Βασιλείου 
■η ’Επισκοπή Σκύρου

Άναδεξαμένη τήν ύπ’άριθ. \ Λ} τής'Ιεράς Συνόδου εγκύκλιον καί
οΟο

κατ’ έπανάληψιν τής ύπ’ Άριθ. 3 καί από 30 ’Ιουλίου πρώτης επιστολής 
παρελθόντος έτους είδοποιουμένης περί τής ανεξαρτησίας τής Ελληνικής 
εκκλησίας καί τής συστάσεως τής Συνόδου, διά τής οποίας κατά τό παύ- 
σαν έτος κατά μήνα αΰγουστον έπροσκάλεσα πάντας τούς περί εκκλησίας 
καί θρησκείας ειλικρινώς αγαθούς σκοπούς έχοντας, έξηγήσασα ακριβώς

1 Σχετικόν έγγραφον της δημογεροντίας άπόκειται είς τό άρχείον τής Κοινό- 
τητος Σκόρου, δπερ καί θά δημοσιεόστομεν αλλαχού.

2 Χρυσοστόμου Παπαδοπουλ ου, Ιστορία τής Εκκλησίας τής 
Ελλάδος, σελ. 96.

3 Χρυσοστόμου Μποόα Ά ρ χ ι μ.. Σαμουήλ Μητροπολίτης Αίγί- 
νης, σελ. 21.
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τοίς άπλουστέροις τά είρημένίχ, διά τής οποίας, καί ήδη άμα λαβούσα ταύ- 
την ταυτοχρόνως δεν έβράδυνεν άναπληροΰσα ωσαύτως τά δσα διά τοϋ 
ληξαντος έτους διεκτέλεσεν, ή όποια καί ίίέλει πάντοτε διεκτελει κοινο
ποιούσα προς αυτούς τά δέοντα καί ακριβή έξήγησιν, ύπ’ δψιν της ταύτην 
εχουσα ύποφαίνεται βαθυσεβάστως

ό ευπειθέστατος επίσκοπος 
Τ. Σ. Σκύρου Γρηγόριος

κοινοποίησις προς τον περ'ι της 
ανεξαρτησίας της ελληνικής εκ
κλησίας, καί σνστάσεως της 'Ιερας Σ. λαόν

Διά τής ψηφίσεως τού από 21 Νοεμβρίου (3 Δεκεμβρίου) 1833 Δια
τάγματος, έδει έκαστος των ανά την Επικράτειαν επισκόπων νά διόση 
τον διά τούτου καθιερωμένου όρκον. Τούντεΰθεν δέ, ή Ιερά Σύνοδος, 
στοιχούσα ταις σχετικαις τού, περί ού πρόκειται, Διατάγματος διατάξεσιν, 
ένετείλατο καί τω Σεβασμιωτάτφ Εύβοιας, ΐνα καλέση τούς ύπ’ αυτόν 
Επισκόπους, ΐνα δώσωσι τον νενομισμένον ορκον ί.

Τό περί ού ό λόγος Συνοδικόν έγγραφον έχει ούτω :

Άριθ. Πρωτ. 280—327/170

Την 13-10-βρίου 1833 Ναύπλιον.

'Η Σύνοδος
προς τον Μητροπολίτην 'Άγιον Εύβοιας

Κατά συνέπειαν των εμπερικλειομένων Συνοδικών εγγράφων επι
φορτίζεστε νά προσκαλέσητε καί ό ίδιος τούς επισκόπους Σκοπέλου και 
Σκύρου καί τον Μητροπολίτην Καρυστίας, διά νά δώσουν ενώπιον τής 
Σεβασμιότητός σας τον δρκον τής υπηρεσίας των κατά τό Βλ άρθρον τού 
από 21 Νοεμβρίου (3 Δεκεμβρίου) Βασιλικού Διατάγματος, συμφώνως μέ 
τό έπισυναπτόμενον σχέδιον πρωτοκόλλου, τού οποίου αντίγραφα ισάριθ
μα μέ τούς είρημένους, υπογεγραμμένα έκαστον από τον δίδοντα τον δρ
κον, από την Σεβασμιότητά σας καί τον παρευρεθησόμενον εις την όρκο 1

1 'Ο δρκος, δν έδιδον έγγραφος οί διοριζόμενοι αρχιερείς, ήτο ό έξης;: «’Ο
μνύω ακριβή έκτέλεσιν των έμπιστευθέντων μοι χρεών κατά τούς Ιερούς Κανόνας 
καί τάς βασιλικάς διαταγάς καί υποταγήν εις τήν παρά τοΰ Βασίλειος διωρισμέ- 
νην Ί. Σύνοδον, ως εις ύπερτάτην Εκκλησιαστικήν Αρχήν τοϋ Βασιλείου.» Κάτω
θεν δέ τούτου ύπέγραφον ό «ένορκωθείς» επίσκοπος, ό Πρόεδρος τής 'I. Συνόδου 
καί ό παρευρεθείς κατά τήν «ορκοδοσίαν» ίερεύς.
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I2G Άρχιμ. Βασιλείου Άτέση

δοσίαν ιερέα, θέλετε διευθύνει μ’ αναφοράν σας προς την Σύνοδον.

Τά μέλη

ο Κορίνϋ·ου κύριλλος πρόεδρος 
ό Θήρας Ζαχαρίας 
ό Άργολίδος Κύριλλος 
ό Μεσσήνης ’Ιωσήφ 
ό Κυκλάδων "Ανθιμος

Καί διά τού παρά πόδας δέ ταυταρίθμου και ταυτοχρόνου εγγράφου 
ή 'Ιερά Σύνοδος, ένετείλατο τοις Σεβασμιωτάτοις έπισκόποις Σκοπέλου 
καί Σκύρου καί τφ Μητροπολίτη Καρυστίας, ΰποκειμένοις τφ Εύβοιας, 
όπως μεταβώσιν εις Χαλκίδα, έδραν τής πρωτευούσης τοΰ Νομού, καί όρ- 
κισθώσι, συμφοόνως τφ άρθρφ τοΰ περί ού Β. Διατάγματος.

’Αριθ. Πριοτ. 280—327 * 27
Άριθ. Διεκ. Σκοπέλου Έπ. 171 

Σκύρου Έπ. 172 
Καρυστίας Μητρ. 173

Την 13ην 10-βρίου 1.838 Ναύπλιον 

Προς τον "Αγιον Σκοπέλου, Σκύρου και Καρυστίας

Δυνάμει τού Β'. άρθρου τού από 21 Νοεμβρίου (3 δεκεμβρίου) Β. Δια
τάγματος προσκαλεΐσθε νά παρευρεθήτε εις την καθέδραν τής επισκο
πής Εύβοιας, διά νά δώσητε τον δρκον τής υπηρεσίας σας ένόίπιον τοΰ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εύβοιας.

Τά μέλη

ό Κόρινθόν Κύριλλος πρόεδρος 
δ Άργολίδος Κύριλλος 
ό Μεσσήνης ’Ιωσήφ 
ό Κυκλάδων ’Άνθιμος

’Επί των ως άνω εγγράφων τής Τ. Συνόδου δ Εύβοιας άπήντησεν 
ούτωσί.

Άριθ. 79.
27 ’Ιανουάριου 1834. Έν Χαλκίδι 

Πρδςτήν Ίεράν Σύνοδον τοΰ Βασιλείου τής 'ΕλΛάδος

Τάς ύπ’ άριθ. 134/135 καί 172 διαταγάς τής 'Ιεράς Συνόδου πρός τε 
τον Σκύρου καί πρός τον Σκοπέλου, περί τής προσκλήσεως τοΰ κανονικού 
δρκου τής υπηρεσίας των αμέσως φθάσας ενταύθα έξαπέστειλα αύτοΐς 
έσωκλείστως εις γράμματά μου. Άλλ’ δ μεν Σκοπέλου, προβάλλων άσθε-
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νείας γήρατος αυτοΰ, κατά διαταγήν τής Β. Γραμ. τοϋ εσωτερικών καί 
έ'λεος τής Β. ενταύθα Νομαρχίας, εμπόδισε τον ερχομόν αυτοΰ, καί έδό- 
θη αύτώ εις τό Έπαρχεΐον Σκοπέλου ό δρκος τής υπηρεσίας αυτοΰ. 
'Ομοίως καί ό Σκύρου ανέβαλε τον ερχομόν του ά'χρι τής άνοίξεως, προ- 
βάλλων ασθένειαν καί γήρας. Τοΰ δε Καρυστίας ούτε γράμμα ειδον είσ- 
έτι, ουδέ περί αυτοΰ οιδα. Ταΰτα περί αυτών καί εύσεβάστως μένοκ

Τ. Σ. ό Εύβοιας ’Άνϋ'τμος 1

ΓΙότε άπέθανεν ό επί τεσσαρακονταετίαν ποιμάνας την επισκοπήν 
Σκύρου Γρηγόριος γνωρίζομεν έξ εγγράφου τοΰ ίερέως Δημητρίου (Σαμι- 
ώτου) * 2 3, έχοντος ούτως:

Ή επισκοπή Σκύρου άνά τούς αιώνας. 127

«Προς την σεβασμίαν και Ιεράν σύνοδον

’Έκρινα χρέος μου τοΰ νά έξαιτήσω πρώτον τάς αγίας της εύχάς, επο
μένους καί νά δηλοόσω τον θάνατον τοΰ Σεβασμιωτάτου ημών Επισκό
που Σκύρου, οστις, πάσχων προ πολλοΰ από γηρατεία, έπνεε τά όλίσθια 
κατά τάς 3 τοΰ τρέχοντος περί 4ην ώραν τής νυκτός, κατά τήν οποίαν 
ελθών ό ανεψιός του μοί είπε διά νά υπάγω εκεί, ένφ δέ υπήγα έφθασεν 
ευθύς δ τε δήμαρχος καί είρηνοδίκης μετά τοΰ γραμματέας του, έφέρα- 
μεν δέ καί τον ιατρόν προς βοήθειάν του, αλλά χωρίς πλέον νά ήμπορέ- 
ση νά μάς όμιλήση έτελείωσε μεταξύ τής ήμισείας ώρας. "Οθεν παραστα
θείς εγώ έδιόρθωσα ίδίαις χερσί ποιήσας τά έθιμα τής ταφής του 3. Εΐ- 
τα διά τό άσφαλέστερον έσφραγίσαμεν τον δντά του καί μαγαζί του διά 
τών αυτών αρχών καί άνεχωρήσαμεν περί τήν δεκάτην ώραν τής νυκτός 
μετά τήν ταφήν του υπήγα πάλιν μετά τών ιδίων αρχών καί κατεγράψα- 
μεν τά πράγματα, παρόντων καί τών συγγενών του καί έσφραγίσαμεν 
πάλιν τον όντά του καί μαγαζί του καί μένουν έσφραγισμένα.

Ταΰτα μέν είδειτικώς μένω δέ μέ βαθύτατον σέβας.

Έν Σκύρω τή 7 Μαρτίου 1817

Ό έν ίερεϋαιν οικονόμος Παπαδημητριός»

ί Διά τοϋ ύπ’ άριθ. 136/3-1836 εγγράφου υπέβαλε πρωτόκολλον ορκωμοσίας 
τοϋ Καρυστίας. Έκ τοϋ αρχείου τής Ίεράς Συνόδου δέν έμφαίνεται, αν ύπεβλήθη- 
σαν καί ομοια τών επισκόπων Σκύρου καί Σκοπέλου.

2 Ούτος έθεωρεΐτο, μετά τών Σκυρίων λογίων ’Αρχιμανδριτών Σεραφείμ καί 
Μακαρίου Βαρλαάμ, ιός εις τών σημαινόντων μεταξύ τών Σκυρίων.

8 Κατά τόν Μ. Κωνσταντινίδην, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 82, έτάφη εντός 
τοϋ Νάρθηκος τοΰ έπισκοπικοϋ ναοΰ.
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128 Άρχιμ. Βασιλείου Άτέση

Άλλα καί ή επί τών «Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίου Έκπαιδευ- 
σεως Γραμματεία», δια τοϋ ΰπ’ άριθ. 11554/79118/3/1837 εγγράφου, κα
τόπιν τοιοότου τοΰ Λιοικητοΰ Καρυστίας, χρονολογούμενου από 10 Μαρ
τίου 1837, γνωρίζει τή 'Ιερά Συνόδψ τον θάνατον τοΰ άνδρός τοΰτου.

Ή 'Ιερά Σύνοδος πληροφορηθεΐσα τον θάνατον τοϋ τε επισκόπου 
Σκόρου καί τοϋ ’Άνδρου Σωφρονίου 1, «νηνέχθη δι’ εγγράφου αυτής τή 
επί «τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίου Έκπαιδεύσεως Γραμματεία», 
δι’ ου, συμφώνιος τοΐς ίεροϊς κανόσι καί τή καθ’ όλου εκκλησιαστική πα- 
ραδόσει, παρεκάλει, ϊνα εν ταΐς επισκοπαΐς ταόταις κατασταθώσιν άξιοι 
πνευματικοί ποιμένες, άτε, τής δι’ επισκοπικών επιτροπών διοικήσεως χη- 
ρευοόσης επισκοπής, τό μεν άντιβαινουσης τοΐς 'Ιεροϊς Κανόσι. τό δέ ζη- 
μιουσης την καθ’ όλου συνείδησιν τής ’Εκκλησίας.

Έκ τοΰ εγγράφου διαφαίνεται, ότι μεταξύ τής εκκλησίας καί πολι
τείας υπήρχε διαφορά γνωμών, ώς προς την πλήρωσιν τών χηρευουσών 
επισκοπών, εντεύθεν δέ τό ζήτημα τοΰτο παρέμεινεν ακαθόριστον, τής 
'Ιεράς Συνόδου ζητοόσης δι’ επανειλημμένων αναφορών την κατάργησιν 
τών προσωρινών έδροϋν 1 2 3, ύφ’ ας ύπήχθη καί ή επισκοπή Σκόρου, καί τον 
καθορισμόν τών ορίων τών επισκοπών «άμεταθέτως καί άμετακινήτως».

Δέν παρήλθε δεκαπενθήμερον άφ’ ής ή Σύνοδος άπήτει παρά τής 
Γραμματείας τών ’Εκκλησιαστικών την πλήρωσιν τών χηρευουσών εδρών 
Σκόρου καί ’Άνδρου, ότε έν τή συνεδρίς αυτής τής 9 ’Απριλίου τοΰ αυ
τού έτους αποφασίζει καί διορίζει «εις ’Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν καί 
διεόθυνσιν προσωρινώς τής ’Επισκοπής Σκόρου» τον άρχιμ. Σεραφείμ καί 
τον οίκονόμον Δημήτριον, ών τον διορισμόν γνωρίζει τή είρημένη Γραμ
ματείς διά τοΰ κατωτέρω εγγράφου :

«Άρι#. ΓΙρωτ. 5603—5605

’Λριί). διεκ. 194
Έν Άθήναις τήν 12 ’Απριλίου 1837 

Ή Σύνοδος
Προς την Γραμματείαν κλπ,

’Επί τών ύπ’ άριθ. 11554/701 καί 11644/807 εγγράφων.
Ή Σύνοδος πληροφορηθεΐσα επισήμους τήν άποβίωσιν τών κατά τό

1 Ό από Μυρρήνης Σωφρόνιος κατασταθείς επίσκοπος ’Άνδρου .τή 16/28 
Μαρτίου 1836 παρέμεινεν έπισκοπεύων μέχρι τής 16 Φεβρουάριου τοΰ επομένου
έτους.

3 Χρυσοστ ό μ ου Παπαδοπούλου Ά ρ χ ι ε π. Ά θ η ν ώ ν, Ι
στορία τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, σελ. 298.
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Αιγαΐον Σ. Σ. Επισκόπων τοϋ τε ’Άνδρου κ. Σωφρονίου και τοϋ Σκυρου 
κ. Γρηγορίου, διώρισεν εκκλησιαστικούς επιτρόπους, εις μέν την ’Επισκο
πήν ’Άνδρου τον πρεσβύτερον ’Ιάκωβον Κωνσταντίνου, τον 'Ιερομόνα
χον ΙΙαγκράτιον Νέρην καί τον ‘Ιεροδιάκονον Γρηγόριον 'Ροΐδην, είς δε 
την ’Επισκοπήν Σκυρου τον Άρχιμ. κ. Σεραφείμ1 καί τον Πρεσβύτερον 
καί Οίκονόμον Δημήτριον, είς τήν πνευματικήν διεξαγωγήν καί προστα
σίαν των περί ών ό λόγος χηρευουσών ήδη δυο επισκοπών τούτων προ- 
σωρινώς μέχρις δτου άποφασισθώσι τα περί αυτών όριστικώτερον.

Ή Σύνοδος δίΐεν, ενφ γνωστοποιεί τούτο προς τήν Β. ταύτην 
Γραμματείαν, παρακαλεΐ αυτήν νά γνωστοποίηση αυτό τούτο καί προς 
τάς αρμοδίους πολιτικός καί δικαστικός άρχάς καί συγχρόνως να διατάξη 
αυτός είς τήν αναγνώρισιν αυτών καί είς τήν σύμπραξιν καθόσον απαι
τείται είς τάς εργασίας τούτων.

ό Κυνουρίας Διονύσιος, πρόεδρος 
-β ό ’Αττικής Νεόφυτος 
-β ό πρώην Ηλείας Ίωνας 

ό Κυκλάδων ’Άνθιμος»

’Αλλά καί διά ταυτοχρόνου διαταγής αυτής γνωρίζει τφ τε άρχιμ. 
Σεραφείμ καί τφ οίκονόμψ Δημητρίφ τον διορισμόν αυτών ως μελών τής 
’Επισκοπικής ’Επιτροπής, άποστείλασα καί οδηγίας περί τής διεξαγωγής 
τών εργασιών αυτής 1 2 3.

«Άριθ. 5577—5603

Άριθ. Δεκ. 195 Έν Άθήναις τή 12 Απριλίου 1839

Βασίλειον τής Ελλάδος

Ή 'Ιερά Σύνοδος τον Βασιλείου 
Προς τον

Άρχ. κ. Σεραφείμ και τον πρεσβύτερον και οίκονόμον 
τής Νήσου Σκύρου Δημήτριον

’Επειδή δ Σεβασμιώτατος ’Επίσκοπος Σκύρου Γρηγόριος προς Κύ

'Η επισκοπή Σκόρου άνά τούς αΙώνας.

1 Οΰτος, καταγόμενος έκ Σκύρου, έμυήθη είς τά τής Φιλικής 'Εταιρίας υπό
τοϋ Γρ. Δικαίου, χορηγών γενναιοτάτην χρηματικήν συνδρομήν υπέρ τής επιτυ
χούς έκβάσεως τών σκοπών αυτής. "Ορα Μ. Κιονσταντινίδου, Ένθ’ 
άνιοτ., σελ. 120.

3 Διά τοϋ δημοσιευθέντος δέ βραδύτερον τοϋ 1852 Σ’. Νόμου, καθοιρίσθησαν 
επακριβώς τά καθήκοντα τών επισκοπικών επιτροπών, ώς καί διά τής από 10 
Μαΐου 1886 άποφάσειος τής Ί. Συνόδου. Πρβλ. Στεφ. Γιαννοπούλου 
ά ρ χ ι μ., ’Ένθ’ άνιοτ. σ. 58 καί 247.

ΡΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ· ΣΠΟΥΔ2Ν Έτος ΙΕ' 9
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ριον έξεδήμησε καί τά εκκλησιαστικά πράγματα τής Επισκοπής Σκύρου 
μένουσιν ήδη χωρίς τίνος εκκλησιαστικής προστασίας, ή Σύνοδος, προνο- 
οΰσα περί τούτων, μέχρις δτου άποφασισΌ-ώσι τά περί αυτής όριστικώτε- 
ρον, εμπιστεύεται προς υμάς προσωρινώς την πνευματικήν αυτής διεξα
γωγήν καί προστασίαν. "Οθεν, έν φ σάς αναγγέλλει τοΰτο επισήμως ή 
Σύνοδος, σάς προσκαλεΐ συγχρόνως νά συνέλθ-ητε επί τό αυτό καί νά 
κάμητε έναρξιν των εργασιών σας, έχοντες βάσιν επ’ αυτών τάς επισυν- 
ημμένας οδηγίας1.

Καί ταϋτα κατ’ έγκρισιν
ο Κυνουρίας Διονύσιος, πρόεδρος 
■J* ό ’Αττικής Νεόφυτος 
•j* ό πρώην ’Ηλείας Ίωνας 
■}■ ό Κυκλάδων ’Άν&ιμος»

Ό Γραμματεύς
Τ. Σ. Θ. Φαρμακίδης

Περί της πνευματικής διεξαγωγής 
Επισκοπής Σκύρου

Ό δ η γ ί α ι

Προς την Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν τής Επισκοπής Σκύρου, 
α') Συνελθοΰσα εις τήν καθεδραν τής Επισκοπής νά γνωστοποίηση 

κατά συνέπειαν τής προς αυτήν διαταγής τής Συνόδου προς άπαντα τον 
κλήρον τής Επισκοπής Σκύρου, καί ιδιαιτέρως προς δλους τούς διορισμέ
νους ’Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους τον διορισμόν της.

β') Νά συνεδριάζη δίς τουλάχιστον τής έβδομάδος, κρατούσα πρακτι
κά τών συνεδριάσεών της καί αριθμόν εις τά παρ’ αυτής, ως εκκλησιαστι
κής αρχής έκδιδόμενα έγγραφα, ύπογραφόμενα καί παρά τών δύο.

γ’) Νά έπαγρυπνή εις τήν διατήρησιν τής ευταξίας έν γένει τού κλή
ρου.

δ') Όσάκις άμαρτήση κληρικός ως προς τό εκκλησιαστικόν, νά κατα- 
μηνύεται αμέσως προς τήν Σύνοδον καί πριν ή ’Επιτροπή λάβη διαταγήν 
παρ’ αυτής περί αύτοΰ δεν έχει τήν άδειαν να ένεργήση τι άφ’ έαυτής.

ε') Νά έκδίδη άδειας γάμων, καί τούτων νά κρατή ακριβή κατάλο
γον μετά σημειώσεως τών προσώπων καί τής ημερομηνίας.

Τό αυτό θέλουσι πράττει καί οί κατά μέρος έκλκησιαστικοί ’Επί
τροποι, εάν ύπάρχουσι τοιοΰτοι, καί έκδίδουσιν άδειας γάμων.
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'Η επισκοπή Σκόρου άνά τούς αΙώνας. 131

Άλλ’ οφείλει νά διατηρή ως πρός τον γάμον ακριβώς τούς κανόνας 
καί τάς διατυπώσεις τής εκκλησίας, καί άν ποτέ πρόκυψη απορία τις, θέ
λει άναφέρεσθαι περιστατωμένιυς περί τούτου προς την Σύνοδον, ζητού
σα παρ’ αυτής την λύσιν καθώς καί εις πάσαν άλλην εκκλησιαστικήν ύπο- 
θεσιν απορούσα, τό αυτό θέλει πράττει.

στ') Νά φροντίζη εγκαίρως περί τής εκτελέσεως των διαταγών τής 
Συνόδου, καί ν’ άναφέρηται προς αυτήν περί τού αποτελέσματος.

ζ') Νά φροντίζη περί τής διατηρήσεως έν γένει τών καθεστώτων τής 
’Εκκλησίας κατά τά ανέκαθεν παραδεδεγμένα καί νά μή συγχωρή την 
παραμικράν τυχόν παράβασιν.

η') Θέλει κρατεί καταγραφήν τ<ΰν συναγομένων επισκοπικών δικαιω- 
μάτων άφ’ ής ημέρας διορίζεται, καθώς καί τών εκ τούτων εξόδων τής 
υπηρεσίας διότι θέλει δόσει λόγον περί τούτων.

"Ολος ό κλήρος τής’Επισκοπής Σκύρου θέλει μνημονεύει τήν Σύνο
δον.

ό Κυνουρίας Διονύσιος, πρόεδρος
Ί* ό ’Αττικής Νεόφυτος ή* ό πρώην ’Ηλείας Ίωνας
ό Κυκλάδων ’Άνθιμος

Ό Γραμματεΰς
Τ. Σ. Θ. Φαρμακίδης

Δυστυχώς αί συνεχείς τών μελών τής επισκοπικής ταύτης επιτροπής 
διαφωνίαι ήνάγκασαν τήν 'I. Σύνοδον ΐνα, μετά συζήτησιν εν επανειλημ
μένοι ς αυτής συνεδρίαις, προβή εις τήν άντικατάστασιν ταύτης καί, δι’ άπο- 
φάσεως ληφθείσης εν τη κατά τήν 24 Νοεμβρίου 1837 συνεδρίφ αυτής 
διορίση τόν 'Ιερομόναχον Βαρλαάμ Μακάριον ως επισκοπικόν επίτροπον, 
άποστείλασα προς αυτόν καί τά διοριστήρια αυτής γράμματα έχοντα ούτω.

Άριθ. Πρ. 6;)24 
Άριθ- διεκ. 612

Έν Άθήναις τήν 27 Νοεμβρίου 1837 

Ή Σύνοδος
ΓΙρός τόν 'Ιερομόναχον Μακάριον Βαρλαάμ

’Επειδή δ αρχιμανδρίτης Σεραφείμ καί δ πρεσβύτερος Δημήτριος Οι
κονόμος, οί συγκροτοΰντες τήν κατά τήν επισκοπήν Σκύρου εκκλησιαστι
κήν επιτροπήν έπαυσαν κατά διαταγήν Συνοδικήν εκ τών χρεών των, ή 
Σύνοδος πληροφορουμένη περί τής ικανότητάς σας καί τής περί τά εκκλη
σιαστικά εμπειρίας σας, σάς διορίζει άντ’ αυτών εκκλησιαστικόν επίτροπον
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εις την επισκοπήν Σκύρου, καί σας εμπιστεύεται προσωρινώς την πνευ
ματικήν αυτής διεύθυνσιν καί διεξαγωγήν. Οθεν εν φ η Σύνοδος σας 
αναγγέλλει τούτο, σάς προσκαλεΐ συγχρόνως ν’ άπέλθητε δσον τάχος εις 
τά χρέη σας, καί δυνάμει τής προς τούς είρημένους έμπερικλειομένης Συν
οδικής διαταγής να ζητήσητε καί λάβητε παρ’ αυτών δλα τά εις χεΐρας 
των από τήν ημέραν τοΰ διορισμού των πρακτικά καί έγγραφα καί τά 
υπό των επισκοπικών δικαιωμάτων καί γάμων συναχθέντα χρήματα καί 
νά κάμητε έ'ναρξιν τών εργασιών σας, βάσιν εχοντες επ’ αυτών τάς έπι- 
συνημμένας ενταύθα οδηγίας 1 επομένως δε προσκαλείστε, νά έξετάσητε 
καί ν’ άναφέρητε προς τήν Σύνοδον περί τής καταστάσεως τού κλήρου τής 
επισκοπής Σκύρου, καί ιδίως περί τοΰ Ίερομονάχου Δαμιανού, εφημερίου 
τής εκκλησίας τού αγίου Γεωργίου, οποίας διαγωγής είναι.

Καί ταΰτα κατ’ έγκρισιν

ό Κυνουρίας Διονύοιος, πρόεδρος 
ό ‘Αττικής Νεόφυτος, ό Σελλααίας Θεοδώρητος 
ό Κυκλάδων 'Άνϋ'ΐμΟς 
ό Φωκίδος Νεόφυτος

Έθεωρήθη
Έν Άθήναις τήν 27 Νοεμβρίου 1837

Ό II. ρ. τ. I. Σ. Β. Επίτροπος
Κ. Μανούοης

Διά ταυτοχρόνων δέ καί ταύταρίθμων εγγράφων, έχόντων ούτως, 
έγνωστοποίησε τή τε επί τών ’Εκκλησιαστικών Γραμματεία καί τοΐς μέ- 
λεσι τής προλαβούσης επισκοπικής επιτροπής τήν επελθοΰσαν μεταβο
λήν έν τή εκκλησιαστική διοικήσει τής είρημένης επισκοπής.

Άριθ. Πρ. 6324

Άριθ. Διεκ. 613 Έν Άθήναις τήν 27 Νοεμρίου 1837

CH Σύνοδος 
Προς τήν Γραμ. κ.λ.π.

Περί τοΰ διορισμού τοΰ 'Ιερομ. Μακαρίου Βαρλαάμ ως έκκλ. επιτρό
που εις τήν επισκοπήν Σκύρου

Επειδή τά διορισθέντα μέλη, δ,τε ’Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ, καί ό

1 Αί όδηγίαι, έκτος ελάχιστων λεπτομερειών, είναι αί αύταί αί δοθεϊσαι καί 
πρός τήν προλαβοΰσαν Επισκοπικήν ’Επιτροπήν.
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πρεσβότερος Δημήτριος Οικονόμος, τής κατά την επισκοπήν Σκόρου εκ
κλησιαστικής επιτροπής από τοϋ διορισμού των μέχρι σήμερον δεν έσυμ- 
βιβάσθησαν ποτέ προς άλλήλους, καί άις εκ τουτου αί εκκλησιαστικοί υπο
θέσεις τής επισκοπής εκείνης παρημελοΰντο, ή Σύνοδος έ'κρινεν εύλογον 
να παύση αυτοός, καί άντ’ αυτών νά διορίση εκκλησιαστικόν επίτροπον 
τον 'Ιερομόναχον κύριον Μακάριον Βαρλαάμ έκ Σκόρου, ά>ς άνθρωπον μέ 
ικανότητα καί περί τά εκκλησιαστικά έμπειρον, καί νά έμπιστευθή προς 
αυτόν προσωρινώς τήν πνευματικήν διεόθυνσιν τής επισκοπής εκείνης· 
οθεν γνωστοποιείται τοΰτο προς τήν Β. ταότην Γραμματείαν παρακαλου- 
[ΐένην, νά διατάξη τήν άρμοδίαν διοικητικήν πολιτικήν αρχήν νά τον γνω- 
ρίση ως τοιοϋτον.

ό Κυνουρίας Διονύσιος, πρόεδρος 
ό 'Αττικής Νεόφυτος, ό Σελλασίας Θεοδώρητος 
ό Κυκλάδων "Ανθιμος 
ό Φωκίδος Νεόφυτος

Άριθ. 6324

’Λριθ. Διεκ. 611 Έν Άθήναις τήν 21 Νοεμβρίου 1837

Βασίλειον τής Ελλάδος 
// 'Ιερά Σύνοδος τον Βασίλειον 

Προς
Τον Άρχιμ. κ. Σεραφείμ και τον πρεσβντερον κ. Δημητριον Οικονόμον

Ή 'Ιερά Σύνοδος διώρισεν άνθ’ ϋμαίν τον 'Ιερομόναχον κ, Μακάριον 
Βαρλαάμ εκκλησιαστικόν επίτροπον καί ένεπιστευθη ήδη προσωρινώς προς 
αυτόν τήν διεόθυνσιν των εκκλησιαστικών πραγμάτων τής χηρευοόσης 
επισκοπής Σκόρου. "Οθεν παύετε (πιθανώς παυεσθε) ταιν έργων τοϋ λοι
πού υμείς καί προσκαλεΐσθε, νά παραδώσητε προς αυτόν τά από τής 
ημέρας τοϋ διορισμού σας μέχρι τής σήμερον ευρισκόμενα εις χειρας σας 
πρακτικά καί έγγραφα, τήν σφραγίδα, καί τά εκ τών γάμων καί επι
σκοπικών δικαιωμάτων παρ’ υμών συναχθέντα χρήματα.

καί ταΰτα κατ’ έγκρισιν

ό Κυνουρίας Διονύσιος, πρόεδρος 
Τ ° ’Αττικής Νεόφυτος j ό Σελλασίας Θεοδώρητος 
ό Κυκλάδων "ΑνΌτμος 
Ί" ό Φωκίδος Νεόφυτος

'Η επισκοπή Σκόρου, παρά τάς επιμόνους καί επανειλημμένος τής 
'Ιεράς Συνόδου υποδείξεις περί ά/ασυστάσεως αυτής, χηρεόσασα αρκετά
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έτη Χ, κατηργήθη 3, ύπαχθεΐσα, ως εΐρηται, άρχικώς τη Εύβοιας καί βρα
δύτερου, άνασυσταθείσης διά τοΰ Σ'. Νόμου τής Καρυστίας, ταΰτη. Διά 
Β. όμως Διατάγματος, έκδοθέντος τφ 1900, καταργηθείσης πάλιν τής επι
σκοπής Καρυστίας, ύπήχθη υπό την τής Χαλκίδος, τιτλοφορουμένην « Επι
σκοπή Χαλκίδος καί Καρυστίας», μέ έδραν την Χαλκίδα καί περιλαμβά- 
νουσαν ολόκληρον την Εύβοιαν καί τάς Βορείους Σποράδας3. Τφ 1922 ή 
Καρυστία, άποσπασθεΐσα τής Χαλκίδος και προαχθεϊσα, άπετέλεσεν 
ιδίαν Μητρόπολιν, εις ήν ύπήχθη καί ή Σκύρος άχρι σήμερον διατελοϋσα 
ύπ’ αυτήν 4.

Κατά τό από τοΰ -θανάτου τοΰ τελευταίου επισκόπου Σκΰρου Γρη- 
γορίου διάστημα διωκησαν ταΰτην εκκλησιαστικούς οί κάτωθι επίσκοποι 
καί Μητροπολΐται.

Νεόφυτος Άδάμης (1742—1851). Ό άνήρ ούτος, θεωρούμενος ως 
εις τιΤιν διαπρεπεστάτοιν 'Ιεραρχών,τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος των χρό
νων τούτων, μετετέθη έκ τής επισκοπής Φωκίδος, παραμείνας ως επίσκο
πος Εύβοιας, Καρυστίας, Σκοπέλου καί Σκόρου μέχρι τοΰ 1851, χρηματίσας 
κατά διαστήματα καί πρόεδρος τής Ίεράς ' υνόδου °.

Μακάριος Καλλιάρης (1852·—1896). Καταγόμενος έκ Μυκόνου, έπε- 
σκόπευσεν επί τεσσαράκοντα τέσσαρα έτη, ώς ό ίδιος αναφέρει έν τή προς 
την'Ιεράν Σύνοδον παραινήσει αύτοΰ, «άγων ήδη τό ογδοηκοστόν έτος τής 
ηλικίας μου καί αδυνάτου φύσει κράσεως ών, Ιπισκοπεύσας δέ τή τοΰ 
Θεοΰ χάριτι, εί καί άναξίως 44 έτη, ως χειροτονηθείς 14 Δεκεμβρίου 1852,
καί ήδη κατασταθείς ανίκανος σωματικούς τε καί διανοητικως............ καί
μη δυνάμενος νά εκτελώ επί πλέον τά επισκοπικά καθήκοντά μου καί 
αισθανόμενος διά τοΰτο έλεγχον τής συνειδήσεως αποχωρώ ήδη τής Επι
σκοπής μου, ήν καί παρατίθημι εις τήν πρόνοιαν τοΰ αγίου θεοΰ καί εις 
τάς αγίας χείρας τής 'I. Συνόδου καί τήν πατρικήν μέριμναν τής σεβα
στής Κυβερνήσεως.............» β.

ΙΙαραιτηθέντος τοΰ Μακαρίου, ή επισκοπή Σκύρου καί Καρυστίας 1 * * 4 5 6

1 4. Παπαγεωργίου, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 140,
3 Σ ι ε φ. Γιαννοπούλου Άρχιμ, ”Ενθ’ άνωτ. σελ. 56.
8 Σ τ ε φ. Γιαννοπούλου Άρχιμ., "Ενθ’ άνιοτ. σελ. 92, Πρβλ. 

Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Άρχιεπ. Αθηνών, Ιστο
ρία τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, ’Ένθ’ άνιοτ. σελ. 299.

4 «Εκκλησία», ”Ενθ’ άνωτ. σελ. 358.
5 Ί. Φ ρ α γ κ ο ύ λ α, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 118. Πρβλ. «Έ κ κ λ η σ ί α», ’Ένθ’ 

άνωτ. καί Ά ρ χ ε ΐ ο ν τής Ίεράς Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος.
6 ’Επιστολή αΰτοϋ πρός τήν Ί. Σύνοδον.
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συνεχωνεύθη τή ’Αρχιεπισκοπή Χαλκίδος1, ήν διφκει δ εκ Σίφνου κατα
γόμενος

Εύγένιος Δεπάατας (1893—1902), τούτου δέ διάδοχος έγένετο ό επί 
ολίγους μόνον μήνας άρχιερατεύσας

Παντελεήμων Κριεξής (1906—1907), χειροτονηθείς τή Ιό ’Οκτω
βρίου 1906, ως έμφαίνεται έκ τής ιδίας αύτοΰ ομολογίας καί εκ τοΰ ύπ’ 
άριθ. 1984/5936/1600/1906 εγγράφου τής '1. Συνόδου προς τό Υπουρ
γείου των ’Εκκλησιαστικών, γνωστοποιούσης την χειροτονίαν τούτου. Τον 
Κριεζήν διεδέξατο κατά τό αυτό έτος δ

Χρύσανθος Προβατας (1907—1921), όστις χρηματίσας άρχικώς προϊ
στάμενος τής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Βρενδησίου, εγένετο ειτα ηγούμενος 
τής παρά την Λίμνην Εύβοιας Ίεράς Μονής Γαλατάκη 2.

Μετά την προαγωγήν τής επισκοπής Καρυστίας εις Μητρόπολιν, άπο- 
σπασθείσης έν τφ μεταξύ τής τής Χαλκίδος, τφ 1922, τούς οΐακας τής Μη- 
τροπόλεως ταύτης άνέλαβεν δ

Παντελεήμων Φωατίνης (1922). Ούτος γεννηθείς έν Κρανιδίφ τφ 
1888 διετέλεσεν άρχικώς 'Ιεροκήρυξ Άργολίδος καί ειτα τής ’Αρχιεπισκο
πής ’Αθηνών, Πρωτοσύγκελλος αυτής καί 'Ιεροκήρυξ τοΰ Στρατού. Έχει- 
ροτονήθη Μητροπολίτης Καρυστίας καί Σκύρου τον Δεκέμβριον τοΰ 1922·
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Οικονομική κατάσταοις τής έπιοκοηής

Ποία αρά γε ήτο ή οικονομική τής επισκοπής Σκύρου κατάστασις; 
Νήσος μικρά, καί πόλις αριθμούσα ελάχιστου πληθυσμόν, αναμφιβόλους 
ελάχιστα θά απέδιδε τφ τε επισκόπφ καί τφ κλήρφ αυτής. Ό Δ. Καμπού- 
ρογλους4 αναφέρει δτι «ή επισκοπή τής Σκύρου ήτο μία τών πτιοχοτέρων 
καί έπλήρωνεν εις τό Ταμείου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου από τό 
1740 έ'ως τό 1755 ενίοτε μεν γρόσια είκοσι πέντε ενίοτε δέ μηδέν». Τού- 1 * 3 *

1 Ί. Φ ρ α γ κ ο ΰ λ α, ”Ενθ’ άνωτ. σελ. 118 Πρβλ. «Έ κ κ λ η σ ί α ν», ’Ένθ
άνωτ. σελ. 358.

3 ’Αρχείου Ίεράς Συνόδου.
3 Ί. Φ ρ α γ κ ο ΰ λ α, ”Ενθ’ άνωτ. σελ. 119.
* Μνημεία τής Ιστορίας τών ’Αθηναίων, τόμ. Β', σελ. 256.
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τφ συμφωνεί και ό Παπαγεωργίου 1. ’Αλλά καί δ Tournefort εν τψ σχε 
τικψ αύτοΰ έργιρa άποφαίνεται δτι ό επίσκοπος Σκύρου κατά τον 1Η' 
αιώνα ήτο πάμπτωχος καί έζη έξ ελεημοσύνης.

Καί εκ τινων δ’ εγγράφων τού τελευταίου επισκόπου τής Σκύρου 
Γρηγορίου άνελθόντος τον θρόνον τούτον λήγοντος τού ΙΗ' αίώνος, κα
ταφαίνεται, δτι αί πρόσοδοι αύτοΰ ήσαν έλάχισται. "Οτε ή 'Ιερά τού Βα
σιλείου τής Ελλάδος Σύνοδος, διά τής ύπ’άριθ. 1747/27/7/1881 εγκυκλίου 
αυτής, ήτήσατο πληροφορίας περί τής οικονομικής έκάστου των επισκό
πων τής επικράτειας καταστάσεως καί τού ύπ’ αυτούς κλήρου, ό Σκύρου, 
διά τού ύπ5 άριθ. 68/26/9/19 14 εγγράφου αύτοΰ, ώς εξής περιγράφει την 
«εκ των νενομισμένων δικαιωμάτων» ωφέλειαν.

Άριθ. Ιίρωτ, 68 

Δ. 89

Άπάντησις εις τήν ύπ’ άριθ. 1474 από 27 ’Ιουλίου εγκύκλιον τής
'I. Συνόδου

Έν Σκύρφ τήν 26 Σεπτεμβρίου 1834 

Προς τήν 'Ιεράν Σύνοδον τον Βασιλείου τής 'Ελλάδος.

Πέμπεται ή περί των νενομισμένων εκκλησιαστικών δικαιωμάτων τής 
επισκοπής καί τοΰ κλήρου περιγραφή.

Κατά συνέπειαν τής ύπ’ άριθ. 1474 εγκυκλίου διαταγής τής 'Ιεράς 
Συνόδου σπεύδω νά κάμο) τήν άπαιτουμένην λεπτομερή περιγραφήν καί 
καταγραφήν δλων έν γένει τών νενομισμένων εκκλησιαστικών δικαιωμά
των. Ό επίσκοπος είς έκάστην λειτουργίαν ελάμβανεν δραχμάς μίαν καί 
λεπτά 46 (ή δραχμή προς γρόσια τρία καί παράδες 16). Τό έτος γίνονται 
περίπου 20 λειτουργίαι. Βίς άποθνήσκοντας λεπτά τρία καί έξέχοντα δέ 
καί είς πρόσκλησιν 43 λεπτά. Έξ εκάστου γάμου 43 λεπτά οί ερχόμενοι 
είς Α'. γάμον, 86 δέ λεπτά οί ερχόμενοι άμφότεροι είς Β'. γάμον. ’Από 
εφημερεύοντας ιερείς 3 λεπτά είς έκάστην εορτήν έξωκκλησίου καί άλλοι 
μοΰ δίδουν άλλοι δ’ ου'. ’Από εφημερεύοντας ιερείς κατ’ έτος 58 λεπτά καί 
2 δίσκους. Τοΰ αγιασμού δραχμάς 5 καί 29 λεπτά, οΐτινες δίσκοι συνάζουν 
από τούς κατοίκους τής Σκύρου έ'ως 29 δραχμάς καί 40 λεπτά, καί άλλοι 
τρεις δίσκοι είς τάς λιτανείας συναθροίζουν 5 δραχμάς καί 86 λεπτά.’Από 
τούς άφορισμούς 43 λεπτά, από τούς οποίους μόλις νά γίνο>νται κατ’ έτος

ι ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 128. 
3 Αυτόθι σελ. 35.
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δυο ή τρεις τό πολύ. ’Από άτεκνον άποθνήσκοντα δραχμάς 14 καί λεπτά 
67. Σπανίως ύπάρχουσι τοιοΰτοι............... » ι.

Οΰ μόνον δέ τοϋτο άλλα καί ό αριθμός των ενοριών τής επισκοπής 
ήτο ελάχιστος, ώστε νά δικαιολογήται ή γνώμη τοϋ άποφαινομένου την 
επισκοπήν ταύτην πτωχοτάτην.

Έκ τοϋ ϋπ’ άριθ. 13/27/2/835 δήλα δή έγγραφου τοϋ αΰτοϋ 'Ιεράρ
χου, πληροφοροΰμεθα δτι έν τή παροικίμ αΰτοϋ ΰπήρχον μόνον εννέα 
ένορίαι.

Άλλα καί έκ τρίτου εγγράφου τοϋ ίδιου «ΙΙρός τον Β. ”έπαρχον των 
Βορείο)ν Σποράδων», παρέχοντο; πληροφορίας περί των κτημάτων τής 
επισκοπής ταΰτης, εις άπάντησιν «τής ΰπ’ άριθ. 4237 προσκλήσεώς της» 
δείκνυται, δτι τά εκ των κτημιίτων εισοδήματα «μόλις έξαρκοϋν προς έξοι- 
κονόμησιν των τής επισκοπής άναγκαίων» καί επομένως τό ετήσιον εισό
δημα αυτών κατά μέσον δρον άναβαίνει εις γρ. τουρκικά 2.286, έκ τοϋ 
οποίου τοΰτου εισοδήματος έξοδεϋω εις τά κτήματα τής επισκοπής, καί 
εις τά άναγκαΐα τής ζωοτροφίας μου».

'Ο αυτός έπίσκοπος διά τοϋ κατωτέρω παρατιθεμένου ΰπ’ άριθ. 69/ 
36/14/10/1836 έγγράφου αΰτοϋ προς την 'Ιεράν τοϋ Βασιλείου τής Ελ
λάδος Σύνοδον, «άναφερόμενος» διά τον εις τήν έπισκοπήν ταΰτην άνή- 
κοντα τόπον «Μεσάδιον» καλοΰμενον, όμιλεΐ περί τής οικονομικής αΰτοϋ 
καταστάσεως.

Άριθ. Πρωτ. 69

36 Διεκ. · Έν Σκϋρφ την 14 8βρίου 1836

Προς τήν 'Ιεράν Σύνοδον τοϋ Βασίλειον τής ’Ελλάδος

«Περί τοϋ είς τήν επισκοπήν Σκόρου άνήκοντος τόπου Μεσαδίου κα- 
λουμένου».

Ή έπισκοπή αΰτη, κατά συνέπειαν τής άπό 31 Αύγουστου 1834 καί ΰπ’ 
άριθ. 1106 διαταγής τοϋ ήδη παυσαντος έπάρχου τοϋ τμήματός μας, έδω- 
κε διά τής άπό 7 : 7/βρίου καί ΰπ’ άριθ. 66 έπιστολής της, τάς ζητουμένας 
πληροφορίας περί τοϋ είς τήν έπισκοπήν άνήκοντος τόπου τής βοσκής, Με
σαδίου καλουμένου, καθώς καί άπύσπασμα έκ τοϋ Κωδικός τής έπισκο- 
πής, άναφέρον τήν ιδιοκτησίαν ταυτην, ό όποιος λαβών τάς πληροφορίας 
ταυτας τάς καθυπέβαλεν είς τήν επί τών έκκλησιαστικών κ.τ.λ. Γραμμα- 1

1 Ακολουθεί είτα, έν τφ αύτφ έγγράφιο, λεπτομερής περιγραφή τών δικαιω
μάτων τών έν τή νήσο) ύπηρετούντων ιερέων,
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τείαν τής Επικράτειας, ήτις έπροκάλεσε την ακόλουθον άπόφασίν της.
«'Ό,τι έλάμβανεν ή επισκοπή Σκόρου από τον εις την Μονήν τοΰ 

'Αγίου Γεο)ργίου τόπον τής βοσκής δηλ. δώδεκα ζώα συντόμαρα εξ αίγί- 
δια, εξ πρόβατα καί είκοσι τυρό μυζήθρα τα αυτά ή τό αντίτιμου αυτών 
θέλει λαμβάνει καί εις τό εξής ό Σ. επίσκοπος Σκόρου παρά τοΰ ’Εκκλη
σιαστικού Ταμείου καί τίποτε περισσότερον, τό δέ περιπλέον θέλει συνά- 
ζεσθαι καθ’ δν τρόπον καί όλων τών λοιπών κτημάτων τών διαλυθέντων 
Μοναστηρίων αί πρόσοδοι, προς όφελος τοΰ Εκκλησιαστικού Ταμείου».

Μένω ευχαριστημένος καί εις ταυτην τήν άπόφασίν τής Σ. Γραμμα
τείας, αλλά παρήλθον δυο έτη, καί κατά δυστυχίαν δεν έλαβον παρ’ ου- 
δενός τίποτε.

'Όθεν άναφερόμενος καί διά τής παροόσης μου προς τήν 'Ιεράν Σύν
οδον, παρακαλώ να μη αποστερηθώ τούτου τοΰ κτήματος, από τό όποιον 
εξοικονομούν ολίγα τινά έξοδα τής επισκοπής, άλλα γινώσκουσα τα μικρά 
εισοδήματα τής μικράς επαρχίας μου καί τήν πρεσβυτικήν μου ηλικίαν, 
νά ευαρεστηθή καί άναφέρη όπου δει, δπως μοί χορηγηθή από τό εκκλη
σιαστικόν Ταμεΐον, κατά τήν άπόφασίν τής Σ. Γραμματείας, ή άπό τον 
ενοικιαστήν τοΰ περί ου ό λόγος κτήματος τής επισκοπής, τό άντίτιμον 
τών δυο ετών καί τό ρηθέν κτήμα, ϊνα ουτω δύναμαι νά εξοικονομώ ολί
γα τινά τών άναγκαίων μου εξόδων, καί συντρέχω κάγό) εις τάς ζητουμέ
νας συνδρομάς. "Ας μή ΰπομείνη ή φιλόπτωχος γνώμη της νά άδικηθώ 
κατ’ ούδένα τρόπον, έγό> ό δυστυχής, καί

Ευπειθέστατος ’Επίσκοπος 
Τ. Σ. Σκύρου Γρηγόριος

’Αντιθέτους όμως, έκ διαθηκών καί άλλων συναφών εγγράφων, παρα- 
τηροΰμεν δτι αί προς τάς εκκλησίας, μοναστήρια, πολλφ δέ μάλλον τήν 
επισκοπήν, δωρεαί τών χριστιανών κατοίκων ήσαν πάμπολλαι, γενόμεναι 
καί διά φιλανίίρωπικοΰς σκοπούς, άλλά καί προς «μνημόσυνον» αυτών.

'Ο γνωρίζων τήν θρησκευτικότητα τών κατοίκοιν, τήν έκ τών μύχιων 
τής καρδίας αυτών εκπηγάζουσαν, ζήσας δέ τήν ζωήν αυτών καί συνανα- 
στραφείς μετ’ αυταιν, δέν εκπλήσσεται βλέπων αυθορμήτους δοιρεάς προς 
ευαγή ιδρύματα καί έξέχοντα εκκλησιαστικά πρόσωπα τής νήσου. Εις κώ
δικα άποκείμενον έν τή 'Ιερή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Μονή, βλέπομεν άνα- 
γραφομένας τάς δοιρεάς τών ευσεβών κατοίκων. Τοιοϋτος βεβαίως κώδιξ» 
οίονεί κτηματολόγιον, ΰπήρχεν ασφαλώς έν τοΐς άρχείοις τών γραφείαιν 
τής επισκοπής, ως πληροφοροόμεθα έκ τοΰ έπισκόπου Γρηγορίου, δσον 
όμως έγώ γνωρίζω σήμερον δέν διασορζεται.

’Αλλά πασι τοΐς κατοίκοις είναι γνωστόν δτι ή έπισκοπή Σκόρου έκέ- 
κτητο μεγίστην περιουσίαν. Ή περιφέρεια *Τραχυ» σχεδόν ολόκληρος
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άνήκεν αυτή’πευκόνν ευρισκόμενος εις θέσιν «'Άγιος Φωκάς» άνήκεν εις 
την κτηματικήν επ’ ι'σης περιουσίαν αυτής, αγροί εις θέσιν «Χάρισα», 
«Εύγώνυμο» καί αλλαχού, τόπος βοσκής«Μεσάδιος» καλούμενος, ώς έμ- 
φαίνεται εκ τοϋ ώς άνο.) μνημονευθέντος εγγράφου, άνήκεν ομοίως αυτή' 
ού μόνον δε τοϋτο, άλλ’ «έκέκτητο μέγαρον παρά τον Ναόν έν μεγαλό
πρεπε! έρειπίω σφζόμενον, περιβόλιον, μόλους καί ολόκληρον νήσον, τό 
Σαρακήνιον καλοΰμενον (τό νησί του δεσπότη)Γ

Ό διά τοΰ ύπ’ άριθ. 6324/612/27/1 1/1837 εγγράφου τής 'Ιεράς Συν
όδου διοριστείς εκκλησιαστικός επίτροπος τής επισκοπής ταότης ' Ιερομ. 
Βαρλαάμ Μακάριος διά των ύπ’ άριά. 28/9/29/4/1838 καί από 26 Αυγού- 
στου 1841 άναφορών αυτού παρακαλών τήν 'ίεράν Σύνοδον δπως άγα- 
θυνομένη εύδοκήση ινα έπιτρέι|ιη αυτφ καί ένοικιάση πρός διατήρησίν 
του κτήματα τής επισκοπής καί συγκεκριμένους «τό εις θέσιν Μανιπγιό
περιβόλιον............ » ή «τό νησίον Σαρακήνιον» άτε «ώς "Ελλην γνήσιος
άφιερώσας εις τον βωμόν τής ανεξαρτησίας» τό μερίδιόν του, αναφέρει 
τήν ακίνητον τής έν λόγιη επισκοπής περιουσίαν, έν γενικωτάταις βεβαίιυς 
γραμμαΐς.

Ό αυτός εκκλησιαστικός έπίτροπος δι’ έπανειλημμένων αναφορών πα
ρακαλών τήν 'Ιεράν Σύνοδον δπως ένεργήση τά δέοντα παρά τή Γραμματεία 
τών εκκλησιαστικών διά τήν έπισκευήν τοΰ πεσόντος, έκ τοΰ κατά τό 
1841 έπισυμβάντος έν Σκΰρφ σεισμού, έπισκοπικοΰ μεγάρου καί διαμαρ- 
τυρόμενος διά τήν μή έγκαιρον ένέργειαν τών δεόντων παρά τών αρμοδίων 
καίτοι, ώς έμφαίνεται έκ τοΰΰπ’ άριθ. 9999/476/3/9/1841 εγγράφου, ή 'Ιε
ρά Σύνοδος «περί πολλοΰ ποιουμένη τήν διατήρησίν, καί επομένως τήν 
βελτίωσιν τών περί ών ό λόγος κτημάτων τής έπισκοπής Σκόρου, τά όποια 
κόπφ καί μόχθφ καί δαπάνη ου σμικρμ, ό μακαρίτης έπίσκοπος Σκόρου 
κτησάμενος φκοδόμησε, καί μή άνεχομένη τήν καταστροφήν αυτών κρίνει 
εύλογον νά παρακαλέση τήν Β. ταυτην Γραμματείαν, νά έπιστήση πρός 
ταΰτα τήν προσοχήν της, καί επομένως λαβοΰσα ύπ’ όψιν ιήν αΐτησιν τοΰ 
άναφερομένου πράξη ή ιδία ώς πρός αυτήν, δ,τι έγκρίνη έπί τό συμφερώ- 
τερον» αναφέρει δτι «τό έκκλησιαστίκόν ταμεΐον απολαμβάνει υπέρ τάς 
χιλίας πεντακοσίας δραχμάς κατ’ έτος από τά κτήματα τή; έπισκοπής καί 
οί χριστιανοί βλέποντάς τα εις τοιαυτην κατάστασιν, δηλ. άθλίαν, λυπούν
ται μεγάλως καί άδημονοΰν» καί «δτι είναι αμαρτία νά χαλάση έν τοιοϋ- 
τον κατάστημα δι’ ολίγα έξοδα καί μάλιστα έν φ έχει ή έπισκοπή τόσα 
εισοδήματα όποΰ ωφελεί τό Ταμεΐον..........».

’Αλλά καί έξ άλλου όμοιου εγγράφου τοΰ Γρηγορίου, έν <υ ύπογρά- 1

1 Δ. Παπαγεωργίου, ’’Erf)·’ άνωτ. σελ. 129.
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φονται καί άλλοι Σκύριοι, προς την «έντιμον Δημογεροντίαν Σκόρου» φαί
νεται ή προς τον αρχηγόν τής εν Σκύρο; φρουράς, κατά την περίοδον τής 
έπαναστάσεως, παροχή υλικής βοήθειας έκ μέρους τής εκκλησιαστικής αρ
χής. Τό εις τον 'Ιερομόναχον Νεόφυτον Σκουλουδάκην χορηγηθέν πιστο
ποιητικού, ως έφθημεν είπόντες, αναγράφει τάς προ. τον Ιερόν τής ανεξ
αρτησίας αγώνα υπηρεσίας τούτου. Έν αυτφ βλέπομεν δτι ολόκληρος ή 
νήσος, κατ’ ακολουθίαν δέ καί ή άρχουσα πνευματική τοΰ τόπου αρχή, 
ή επισκοπή, παρείχε τροφάς, χρήματα, στρατιώτας, πολεμοφόδια, περίθαλ
ψήν «εις τούς εισερχόμενους καί έξερχομένους εις την νήσον στρατιώτας».

'Ότι δέ αύτη διέθετεν επαρκή οικονομικά μέσα, ώστε καί αρωγός να 
έρχηται εις κοινωφελείς καί άλλους σκοπούς, δείκνυται καί εκ τής κατω- 
τέρω δημοσιευομένιις ομολογίας τής Δημογεροντίας Σκύρου, όμολογούσης 
την υπό τοΰ οικείου επισκόπου χορήγησιν εις αυτήν δι' άνάγκας της ζη- 
τηθέντος χρηματικού ποσού.

Διά τής παρούσης μας ομολογίας εδανείσθημεν διά χρείαν καί ανάγ
κην τής Κοινώ(τη)τός μας σκύρου παρά τοΰ αγίου δεσπότου μας κυρίου 
γρηγορίου σήγουρα; γρόσια πέντε χιλιάδες Ν. δ.000 με τό διάφορόν τους 
προς δέκα τά εκατό) τον χρόνον διάφορον, καί υποσχόμενοι ευχαριστήσεις 
α(ύτφ) εις την καλήν του άναζήτησιν διώ έδώσαμεν τήν παρούσαν ενσφρά
γιστον καί ένυπόγραφον, δπως έχη τό κύρος.

τή α μαρτίου 1817
σκΰρος

γήοργής αβλονήτης καί γέροντας 
στάματίς χατζιθιοδόρου καί γέροντας 
σταμάτης παπάζογλου 
Δημήτριος παπα Σαμιότης 
Κονσταντης Σπούνου 
Δημήτρης αβλονήτης 
γιάννης πέτρου
Δημήτρης τζικούρης καί Νοτάριος»

’Αλλά καί ή παρά τφ λαφ τής νήσου διαδεδομένη παροιμιιυδης φρά- 
σις, καθ’ ήν ή δύσμορφος δεν θά δυνηθή νά ύπανδρευθή ούδ’ αν έ'χη «τα 
καλά τής επισκοπής» φανερώνει τήν οικονομικήν τής επισκοπής ευεξίαν.

Τά ανωτέρω πείθουσι, πιστεύω, έπαρκώς δτι ή επισκοπή Σκύρου κα
τά τήν εποχήν τής Τουρκοκρατίας, καί πολύ έ'τι παλαιότερον, ειχεν επαρ
κείς οικονομικούς πόρους. Τί συνέβαινε διά τήν από τοΰ Δ’ αιώνος καί 
εντεύθεν εποχήν άγνοοΰμεν’ άν λάβη τις δμως ύπ’ οψιν δτι έν τή νήσο; 
ύπήρχον πολλά εθνικά ιερά οίον τοΰ Διονύσου, τοΰ Πανός, τοΰ "Αρεως, 
τοΰ ΙΙοσειδώνος, τοΰ ’Απόλλωνος καί τής ’Αθήνας, επί τής Άκροπόλεως,
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τότε ίσως θά ήτο διατεθειμένος νά δεχθή δτι καί τούτων ή περιουσία, 
μετά την κατάργησιν τής είδωλολατρείας, θά περιήλθεν εις την εκκλησια
στικήν τής νήσου αρχήν.

Ή επισκοπή λοιπόν Σκόρου ου μόνον δεν ήτο άπορος, κατά τον 
Tournefort, αλλά τουναντίον πλούσια, δυναμένη καί τήν πνευματικήν 
αυτής αποστολήν νά εκπληρώνη, δρώσα φιλανθρώπως καί κοινιοφελώς, 
καί εις τον βωμόν τής ελευθερίας νά συνεισφέρη.

Άρχιμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΕΣΗΣ

’Έγραφον έν Π. Φαλήρφ μεσοϋντος ’Απριλίου 1939.
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