
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τό πρώτον εκ τών ώδε έκδιδομένων δΰο αΰτογράφων είναι εΰεργετή- 
ριον γράμμα τοϋ έθνομάρτυρος τελευταίου Μητροπολίτου Μονεμβασίας καί 
Καλαμάτας Χρυσάνθου τοΰ Παγώνη τοΰ εν ταΐς φυλακαις Τριπολιτζάς μετά 
τών άλλων ’Αρχιερέων καί προυχόντων τοϋ Μορέως τώ 1821 μαρτυρήσαντος.

Ή Μονεμβασία κτισθεΐσα κατά τον 6ον αιώνα επί βραχώδους μικράς 
νήσου μέ μίαν είσοδον, καί Επισκοπή τυγχάνουσα υπό τον Κορίνθου καί 
εΐτα υπό τον Παλαιών Πατρών ή έτιμήθη εις Μητρόπολιν επί ’Ανδρονίκου 
τοΰ Παλαιολόγου τοΰ πρεσβυτέρου διά χρυσοβοΰλλου τώ 1293 έκδοθέντος 1 2, 
τοΰ Μητροπολίτου αυτής τιτλοφορούμενου Έξάρχου πάσης Πελοπόννησου 
καί προσαγορευομένου Παναγιωτάτου ως καί ό Θεσσαλονίκης3.

Είναι γνωστόν δτι οί Μητροπολΐται Μονεμβασίας καί Θεσσαλονίκης 
έξαιρετικώς εξ δλων τών Μητροπολιτών ετυχον ιδιαιτέρων προνομίων, έ'φε- 
ρον δέ τον τίτλον «Παναγιώτατος» εντός τής περιοχής των, δι’ οΰ τίτλου ό 
Θεσσαλονίκης καί μέχρι σήμερον προσφωνεΐται. Καίτοι δμως τήν αυτήν 
άμφότεροι είχον τιτλοφορίαν, εν τοΰτοις ό Θεσσαλονίκης προνομιακώς υπε- 
γράφετο, ως οί Πατριάρχαι, «ή μετριότης ημών» 4, έν φ ό Μονεμβασίας καί- 
τοι τον τόπον έχων τοΰ Ιεροσολύμων ύπεγράφετο, ως οί Μητροπολΐται, «ή 
ταπεινότης ημών» ως δηλοΰται καί έκ τοΰ δημοσιευομένου εΰεργετηρίου 
γράμματος5.

Ό Χρύσανθος προήρχετο έκ τής εγκρίτου οικογένειας Παγώνη, κατή- 
γετο δέ έξ Άβίας τής Λακωνικής. Οΰτος σπουδάσας εις τήν περιώνυμον τής 
Δημητσάνης σχολήν, εγένετο "Ιεροδιάκονος τοΰ εκ Καλαμάτας Μητροπολίτου

1 Πρβλ. Χρυσοστόμου Δη μητριού άρχιμ, Ή Μητρόπολις Μονεμβασίας 
Θεολογία τόμ. 7 (1929) σελ. 140 καί Γ. 'Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Σύνταγμα κτλ. 
(Άθηναι 1855) τόμ. 5°s σελ. 492.

2 Ν. Α. Βέη, Τό περί κτίσεως τής Μονεμβασίας χρονικόν Βυζαντίδος τόμ. Α'. (Άθή- 
ναι 1909) σελ. 87.

“ Πρβλ. Γ. 'Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Σύνταγμα κλπ. (Άθήναι 1855) τόμ. δ σελ. 519. 
”Ιδε καί τάς εμάς διατριβάς, Ή Μητρόπολις Μονεμβασίας, Νέα Ήμερα ("Έκδοσις Τεργέ
στης 1908) άριθ. 1742 καί',Άνάπλασις 1929 (άριθ. 18 - 19).

4 Πρβλ. Εϋδοκίμου Ξηροποταμηνοϋ, Ή Ιερά Μονή Ξηροποτάμου, (Θεσσα
λονίκη) la26 σελ. 42.

5 Χρύσανθού 'Ιεροσολύμων, Συνταγμάτων κτλ. έν Τεργοβίστω αψιε σελ. 
|Τ'. Γ. 'Ράλλη καί Μ. Ποτλή, Σύνταγμα κτλ. (Άθήναι 1855) τόμ. 5 σελ. 503, 514, 
519 ύποσ.
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’Άργους ’Ιακώβου Άρμόγκαβλη καί προήχθη εις Μητροπολίτην τό 1789 
έτοςι. Ό Χρύσανθος μυηθείς εις τά τής Φιλικής Εταιρείας, έ'σπευσεν εκ των 
πρώτων εϊ,ς Τριπολιτζάν, δταν εις τάς παραμονάς τοΰ αγώνος έκλήθη μετ’ 
άλλων αρχιερέων υπό τοΰ Πασά Τριπόλεως, τοΰτο δέ, ΐνα μη δώση διά τής 
άρνήσεως αΰτοΰ ύπονοίας εις τούς Τούρκους περί τής επικείμενης έπαναστά- 
σεως. Έκεϊ έφυλακίσθη μέ έξ ά'λλους ’Αρχιερείς καί άλλους πρού'χοντας, συμ- 
φυλακισθέντος καί τοΰ Διακόνου του Γρηγορίου Κουλουμβάκη, καί άπέθανε 
έκ των βασάνων έν τή φυλακή, εκ τών επτά φυλακισθέντων ’Αρχιερέων, 
τριών μόνον διασωθέντων

Τό κατωτέρω δημοσιευόμενου αΰτόγραφον τοΰ έθνομάρτυρος 'Ιεράρχου 
Χρυσάνθου άναφέρεται εις απονομήν τοΰ όφφικίου τοΰ Λογοθέτου προς τόν 
έν Καλαμάτα Πανάγον ’Αλεξίου, τό 1819 έτος.

Προτάσσεται εγκωμιαστικόν προοίμιον έξαϊρον τάς υπηρεσίας τοΰ άνδρός 
πρός τήν Εκκλησίαν καί ειτα άνακηρύσσεται οΰτος Λογοθέτης τής Μητρο- 
πόλεως συγκαταλεγόμενος τφ εύαγεΐ κλήρφ έχων τήν προσήκουσαν τάξιν εις 
τάς ίεράς τελετάς καί εκκλησιαστικός συνελεύσεις.

Τό έτερον τών δημοσιευομένων εγγράφων είναι αΰτόγραφον χρεωστι
κόν ομόλογον τοΰ Γεωργίου Παγωνοπούλου χιλίων γροσίων, άτινα επί τόκφ 
6% έδανείσθη οΰτος παρά τοΰ άνω Λογοθέτου τής Μητροπόλεως Πανάγου 
’Αλεξίου τό 1820 έτος, καί ά'τινα υπόσχεται νά έπιστρέψη εις πρώτην ζήτησιν.

Ό άναφερόμενος Γεώργιος Παγωνόπουλος ήτο ανεψιός τοΰ Μητροπο
λίτου Χρυσάνθου Παγώνη, καί έγεννήθη τό 1792 έν Μαντίνιαις τοΰ τέως 
δήμου Άβίας τής Λακωνικής.

Κατά τά πρώτα έτη τοΰ αγώνος διετέλεσε Γραμματέας τοΰ Ήγεμόνος 
τής Μάνης Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, αυτός δέ συνέταξε τήν πρώτην προκή- 
ρυξιν περί άποτινάξεως τοΰ Τουρκικοΰ ζυγοΰ ήν άπηύθυνεν ό Πετρόμπεης 
ως Ήγεμών καί αρχιστράτηγος πρός τάς Ευρωπαϊκός αΰλάς καί τά έξηυγε- 
νισμένα έθνη τής Ευρώπης από Καλαμάτας τή 25 Μαρτίου 1821 μετά τήν 
έν τφ ποταμώ Νέδοντι πανδήμως τελεσθεΐσαν δοξολογίαν1 2 3.

Μετά τόν έν τή φυλακή θάνατον τοΰ θείου του, έγένετο κληρικός μετο-

1 Πρβλ. Δ. X. Δουκάκη, Μεσσηνιακά τ. Β\ (Αθήναι 1908) σελ. 166.
2 Πρβλ. ’Ιωσήφ Ζαφειροπούλου, Οί αρχιερείς καί προύχοντες έν ταΐς φυλά· 

καις Τριπολιτζάς (’Αθήναι 1926 έκδοσις β') σελ. 67, και τό έμόν πόνημα ’Ιωσήφ ό 
’Ανδρούσης (’Αθήναι 1907) σελ. 18. Βλ. καί Ν. Α. Βέη, Έκφρασις κωδικός τής μητρο
πόλεως Μονεμβασίας καί Καλαμάτας Δ. I. Ε. Ε. τόμ. 7' (’Αθήναι 1906) σ. 196, 200, 201. 
Ν. Φ ο ί φ α, ’Αλληλογραφία τών ’Αρχιερέων Χρυσάνθου Παγώνη Μητροπολίτου Μονεμ
βασίας καί Καλαμάτας καί Γερασίμου Παγώνη ’Αρχιεπισκόπου Άργολίδος (Ιερός Σύν
δεσμος έτ. ΙΑ', φύλλ. 74 σελ. 12 έξ. Μητροπολίτου Παραμυθίας ’Αθηναγόρα, 
Ή Μητρόπολις Μονεμβασίας (Θεολογία Η', σελ. 23 καί Θ' σελ. 366).

3 Πρβλ. Δ. Δουκάκη, Μεσσηνιακά τεύχος Β' ( Αθήναι 1908) σελ. 166. τεύχος Γ' 
(’Αθήναι 1911) σελ. 226.
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To εύεργετήριον γράμμα τοΰ Μονεμβασίας Χρύσανθού.

νομασθεις Γεράσιμος και ως ΙΊρωτοσύγκελλος διετέλεσε τοποτηρητής τής 
Μητροπόλεως μέχρι τοΰ 1852, δτε προήχθη εις Αρχιεπίσκοπον Άργολίδος. 
Ουτος συνέγραψε καί τεύχος περί γάμου (Άθήναι 1848) και άπέΟανε τό 
1867 εν ΆΘήναις. Τούτον 6 Πετρόμπεης κατά τό 1825 επεχείρησε νά χει-
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ροτονήση Μητροπολίτην, πλήν άντέστη ό Μινίστρος των Θρησκευμάτων 
’Ιωσήφ Άνδροΰσης λόγω διακοπής των σχέσεων μετά τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου 1, ά'νευ άδειας τοΰ οποίου ή χειροτονία θά προσέβαλλε τά δίκαια 
τής Μεγάλης Εκκλησίας.

Τέλος ό Γεώργιος Παγωνόπουλος φέρεται ως μέλος τής υπό τον Δη μ. 
Ύψηλάντην επιτροπής, προς σύνταξιν γενικού οργανισμού τής Πελοπόννησου Ζ.

Άμφότερα τά αύτόγραφα προέρχονται έξ εγγράφων τοΰ έκ Καλαμών 
δικηγόρου κ. Πανάγου Λογοθέτη, απογόνου τοΰ διά τού όφφικίου τοΰ Λογο
θέτου τιμηθέντος Πανάγου ’Αλεξίου.

’Απόγονοι τής οικογένειας ΙΊαγώνη ήσαν ό κατά τά Ναυπλιακά φονευ
θείς επί Όθωνος έν Ναυπλίω αξιωματικός, καί οί τούτου αδελφοί Χρύσαν
θος Παγώνης, δικηγόρος έν Καλάμαις καί Νομάρχης διατελέσας, ’Αντώνιος 
ΓΙαγώνης, αξιωματικός, καί Γ. Παγώνης υπάλληλος Έθν. Τραπέζης προ 
δεκαπενταετίας άποθανόντες.

Έν Καρδίτση
t Ό Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων 

ΙΕΖΕΚΙΗΛ

“Ωσπερ τάς κακίας ψέγειν καί τιμωρεΐσθαι, ούτω καί τάς άρετάς έπαι- 
νεΐν καί τιμάν δίκαιον γινώσκουσα ή αγία τού Χριστού Εκκλησία δπου άν 
τινα των σεμνοπρεπών κατίδη τά τής αρετής άσκοΰντα καί τών προσηκόν
των τώ έπαγγέλματι αυτού άπροίξ άντεχόμενον, τούτον δή κατ’ αξίαν εις 
οφφίκιον προσαγομένη τιμά καί τούς άλλους εις ζήλον τής αρετής καί σεμνο
πρεπούς πολιτείας δΓ αυτού προσκαλούσα. ΔΓ δ καί ή ταπεινότης ημών τον 
εύγενέστατον κύρ ΓΙανάγον ’Αλεξίου κατιδούσα άνδρα τοις τε άλλοις ήθεσι 
καί τή φρονήσει επαινετόν έν τοΐς μάλιστα καί παιδείας μετειληφότα καί τή 
σεμνοπρεπεΐ πολιτεία πλεΐστα όσον διαλάμποντα, άξιον δέ καί αρμόδιον καί 
προς έξυπηρεσίαν τών έκκλησιαστικών υποθέσεων εύφυώς έ'χοντα άόκνως τε 
καί προθύμως έν αύταϊς ύπουργούντα, έ'γνω μέν δικαίως καί περί αυτού τά 
έθιμα τή ’Εκκλησία, κατά δεσποτικήν δέ φιλοτιμίαν διά τού παρόντος ήμετέ- 
ρου αρχιερατικού εύεργετηρίου γράμματος προχειρίζεται αυτόν λογοθέτην 
τής καθ’ ημάς άγιωτάτης Μητροπόλεως Μονεμβασίας καί Καλαμάτας.

’Ένθεν τοι καί γράφουσα άποφαίνεταί’ δπως ό ρηθείς κύρ Πανάγος, 
υιός κατά πνεύμα αγαπητός τής ήμών ταπεινότητος από τοΰ νΰν καί εις τό 
εξής ή καί λέγεται καί παρά πάντων γινώσκεται Λογοθέτης τής καθ’ ημάς 
μητροπόλεως, συγκαταλεγόμενος τώ εύαγεί ήμετέρψ κλήρω, τιμώμενος παρά

1 Πρβλ. Κων. Οικονόμου έξ Οικονόμων, Τά Σωζόμενα Εκκλησιαστικά 
τόμος Β' (Άθήναι 1855) σελ. 15.

- ”Ιδε Ά. Μάμουκα, Τά κατά τήν ’Αναγέννησιν τής Ελλάδος τ. 1 (σελ. 15).
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πάντων και δεξιοΰμενος, έχων τε την στάσιν και τάξιν τοΰ όφφικίου αύτοϋ 
εν ταΐς ίεραΐς τελεταΐς και εν πάσαις ταις έκκλησιαστικαΐς συνελεΰσεσι μετά 
πάσης τής φιλοτιμίας καί δεξιώσεως· δθεν καί είς ενδειξιν έγένετο καί τό 
παρόν εύεργετήριον γράμμα καί έδόθη τή αύτοϋ λογιότητι. 

αωιύ μαΐου κε - καλαμάτα

-|- Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Εις ενδειξιν δτι έ'λαβον δανειακώς παρά τοΰ λογιωτάτου ά'ρχοντος λογο
θέτου κυρ Πανάγου 'Αλεξίου γρόσια χίλια ήτοι Ν: γρ. 1000 επί συμφωνία 
τόκον προς0/0 εξ καί υπόσχομαι έπιστρέψειν τή αύτοϋ λογιότητι είς α1ιν αύτοϋ 
ζήτησιν μετά δεδουλευμένων διαφόρων των, καί επί τούτφ δέδοται αύτφ 
τό παρόν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ βέβαιά)

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ . 12
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