
ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ

Α'.

Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ

Ή Δημητσάνα κατ’ άρχάς ήτο έδρα επισκοπής, είτα δέ, καί άγνωστον 
από πότε ακριβώς, ετιμήθη εις 'Αρχιεπισκοπήν, τοΰ αρχιεπισκόπου αυτής 
φέροντος τον τίτλον «Δημητσάνης και ’Αργυρόκαστρου». Ό Τάκης Κανδη- 
λώρος 1 λέγει, ότι ή ’Αρχιεπισκοπή αυτή ύπήγετο μετά τών επισκοπών Λεον- 
ταρείου και Φαναριού τής ’Ολυμπίας εις την Μητρόπολιν Χριστιανουπόλεως, 
αυτό όμως δεν είναι αληθές, διότι αυτή κατά καιρούς ήνώθη μόνον τή μητρο- 
πόλει Λακεδαιμόνιας, ουδέποτε δέ τή μητροπόλει Χριστιανουπόλεως, ως θά 
εϊπω ευθυς αμέσως 2.

Ό μακαρίτης Ζερλέντης3 εν τή μελέτη αύτοΰ περί τής μητροπόλεως 
Χριστιανουπόλεως οΰδαμοΰ αναφέρει, ότι ή ’Αρχιεπισκοπή Δημητσάνης μετά 
τών «επισκοπών Λεονταρείου καί Φαναριού τής ’Ολυμπίας» υπήγετο τώ 
Χριστιανουπόλεως.

Έπ’ ίσης τό Λεοντάρειον καί τό Φανάριον ουδέποτε υπήρξαν έπισκοπαί, 
είμή μόνον πατριαρχικαί έξαρχίαι, ως καί ή Καρυταινα, ένωθεΐσαι μετά τής 
μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως.

Κατά Ζερλέντην ή μητρόπολις Χριστιανουπόλεως εκαλείτο κοινώς καί 
μητρόπολις Λεονταρείου, φαίνεται δέ εξ όσων αναφέρει οΰτος εν τή ειρημένη 
μελέτη αυτοϋ, ότι έδρα τοΰ Χριστιανουπόλεως εγένετό ποτέ τό Λεοντάρειον. 
Έν γράμματι τοΰ έτους 1803 τής 21,'ς ’Απριλίου υπέρ τοΰ Νικήτα Δικαίου

1 Τάκη Κανδηλώρου, Ή Γορτυνία, Ιστορία άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι 
τών καθ’ ημάς (Πάτραι 1898) σελ. 265. Καί ό μακαρίτης ό Λάμπρος οϋχί όρθώς λέγει 
ότι αΰτη έτιμήθη είς ’Αρχιεπισκοπήν, μεσοΰντος τοΰ ιη' αίώνος· ΐδε Σπ. Λάμπρου, 
Ή πυρΐτις τής Δημητσάνης (Νεολόγος Κωνσταντινουπόλεως -’Αθηνών περίοδ. Β'. έτ. 
ΛΒ'. άριθ. 119, ’Αθήναι τή 14υ Δεκεμβρίου 1897). Πρβλ. Τοΰ αυτού, Λόγοι καί 
Άρθρα (Άθήναι 1902) σελ. 512 κέ.

2 ’Επ’ ίσης ανακριβή είναι δσα λέγει ό κ. Κανδηλώρος περί ένώσεως τής ’Αρχιεπι
σκοπής Δημητσάνης μετά τής μητροπόλεως Δημητσάνης υπό τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου 
τοΰ Ε' τοΰ Καρακάλου τοΰ άπό Νικομήδειας. Τ. Κανδηλώρου, Ό Άρματωλισμός 
τής Πελοπόννησου (Άθήναι 1921) σελ. 59. Πρβλ. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες 
σελ. 641 - 647.

3 Περικλέους Ζερλέντου, Αί Μητροπόλεις Χριστιανουπόλεως καί Άργους 
καί Ναυπλίας (Άθήναι 1922) σελ. 10, 12 -13.
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Φλέσσα φέρεται υπογεγραμμένος « f 6 ’Αρχιεπίσκοπος Λεονταρίου Γερμα
νός», επ’ ίσης δε αναφέρεται εν αύτφ, δπ ό Φλέσσας οΰτος «υπάρχει έκ τής 
ήμετέρας επαρχίας τής πάλαι ποτέ ονομαζόμενης Χριστιανουπόλεως τά νΰν 
δέ επιλεγόμενης Λεονταρίου». Έκ τούτων λοιπόν δήλον καθίσταται, δτι 
ή ’Αρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί ’Αργυροκάστρου ουδέποτε ύπήχθη εις την 
μητρόπολιν Χριστιανουπόλεως.

Ή ’Αρχιεπισκοπή Δημητσάνης ήνώθη τό πρώτον τή μητροπόλει Λακε
δαιμόνιας επί τής δευτέρας Πατριαρχείας τοϋ Πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ A' 
τοΰ Λουκάρεως', δστις έξέδωκε σιγίλλιον «περί τοϋ αναπόσπαστου μένειν 
τήν Δημητσάναν τή μητροπόλει Λακεδαιμόνιας».

Φαίνεται δμως, δτι αυτή μετ’ ολίγον άπεσπάσθη τής μητροπόλεως Λακε
δαιμόνιας, διότι επί τοϋ Πατριάρχου Παρθενίου τοΰ Α' τοϋ Γέροντος έπιλε- 
γομένου, τοΰ από Ίωαννίνων 1 2 απαντάται αρχιεπίσκοπος έν αυτή ό Κύριλλος. 
Έπί τής Πατριαρχείας εν τοΰτοις τοϋ είρημένου Παρθενίου έν έτει 1643 
ήνώθη πάλιν τή μητροπόλει Λακεδαιμόνιας 3, καί διετέλεσεν υπό τήν εξου
σίαν τοΰ Λακεδαιμόνιας μέχρι τοΰ 1718 έτους, δτε ό Πατριάρχης Ιερεμίας 
ό Γ' ό από Καισαρείας Καππαδοκίας 4 άνασυνέστησεν αυτήν, ως τοϋτο δήλον 
καθίσταται έκ τίνος περικεκομμένου σιγιλλίου αϋτοΰ, ύπάρχοντος έν τώ 
ύπ’άριθ. 411 (σελ. 143) Κώδικι τής Βιβλιοθήκης τοΰ Πατριαρχείου Ιερο
σολύμων, καί έκδοθέντος υπό τοΰ μακαρίτου ’Αθανασίου Παπαδοποΰλου 
Κεραμέως 5, έν ω άναφέρονται συν τοΐς άλλοις καί τά εξής:

«Επειδή τοιγαροΰν καί ή κατά Πελοπόννησον Επαρχία Διμιτζιάνης 
καί ’Αργυροκάστρου ύπήρχεν ανέκαθεν ’Αρχιεπισκοπή μετά των πέριξ αυτής 
χωρίων, τελοΰντος έν αυτή κατά καιρούς γνησίου Άρχιερέως, καθώς τό προσ-

1 Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες σελ. 551. Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 
(Βενετία 1872) τόμ. Γ'. σελ. 561.

2 Π. Μητροπολίτου Παραμυθίας Άθηναγόρα, Ή εκκλησία των Ίωαν- 
νίνωνέν «Ήπειρωτικοΐς Χρονικοϊς» τόμ. Γ'. (1928) σελ. 28-31. Οδτος ήτο έξ Ίωαννίνων.

3 Μ. Γεδεών, Ένθ’άν. σελ. 570. Σημειωτέον, δτι κατά τήν εποχήν τής Ενετο
κρατίας έν Πελοποννήσφ (1685 - 1715) αυτή ήτο ηνωμένη μετά τής Μητροπόλεως 
Λακεδαιμόνιας. 'Υπό τοΰ μακαρίτου Ζερλέντου δέν αναφέρεται πάλιν ώς ’Αρχιεπισκοπή, 
άποσπασΟεΐσα τής Λακεδαιμονίας."Οτε οί Ενετοί κατέλαβον τήν Πελοπόννησον ύπήρχον 
έν αυτή έξ μητροπόλεις καί δέκα καί τρεις έπισκοπαί· ό Λακεδαιμόνιας είχε τρεις έπι- 
σκοπάς τήν Άμυκλών, τήν Βρεσθένης καί τήν Καρυουπόλεως.’Ίδε Περικλ. Ζερλέν
του, Ή έν Πελοποννήσφ Ελληνική ’Εκκλησία έπί Ενετών (Άθήναι 1921) σελ. 14, 22.

4 Μ. Γεδεών, Ένθ’ άν. σελ. 623-624.
4 ’Αθανασίου Πα πα δ ο πού λ ου - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη 

τόμ. Δ', σελ. 376-377 (Πετρούπολις 1899). Έν τφ σιγιλλίφ τούτφ άναφέρονται είκοσι 
καί έξ ένοριακά χωρία υποκείμενα τή ’Αρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί ’Αργυροκάστρου. 
Πρβλ. Νίκου Α. Βέη, Beitrage zur kirchlichen Geograpkie Griechenlands im 
Mittelaltev und der neueren Zeit, έν «Oriens Christianus» Bd. IV (Leipzig 1914) 
S. 270-2'. 1.
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κομισθέν ήμΐν ίσον τής πράξεως τοϋ εν μακαρία τή λήξει Πατριάρχου 
Γέροντος κύρ Παρθενίου δοθείσης τώ κατ’ εκείνο καιρού άρχιερατεύσαντι έν 
αυτή κυρ Κυρίλλφ, δηλοποιεΐ και παρίστησιν. Έπειτα δέ ούκ οίδ’ δπως 
έ'φθασεν ενωθήναι παραλόγως τή επαρχία Λακεδαιμόνιας καί ήν υπό τήν 
εξουσίαν τοϋ κατά καιρούς μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας μέχρι τού νΰν, διό 
καί οί έν αυτή Χριστιανοί άπαξάπαντες, μή φέροντες έν στερήσει διάγειν 
γνησίου άρχιερέως, προσέδραμον τή ημών μετριότητι διά κοινής αυτών ανα
φοράς, ζητοΰντες χειροτονηθήναι έν τή έπαρχία ταύιη γνήσιον καί νόμιμον 
’Αρχιεπίσκοπον,... προεκρίθη καί προεξελέγη τών άλλων τών έν ταϊς ψήφοις 
μνημονευθέντων ό όσιώτατος έν ίερομονάχοις κυρ Παγκράτιος—».

Έξελέγη δέ τότε ’Αρχιεπίσκοπος αυτής ό έκ Δημητσάνης καταγόμενος 
Παγκράτιος Κουρής ή ώς άναφέρεται έν τώ είρημένφ σιγιλλίφ, δστις δεν 
είναι γνωστόν έως πότε διετέλεσε τοιοϋτος. Ούτος απαντάται έν έτει 1720 
έν τφ ύπ’ άριθ. 4(φ. 1 Αα ) Κώδικι τής έν Πελοποννήσφ Μονής τοϋ Μεγά
λου Σπηλαίου1 2. Μετ’αυτόν άναφέρεται ’Αρχιεπίσκοπος Δημητσάνης ό Νικό
δημος, δστις δεν είναι γνωστόν πότε ακριβώς έξελέγη ’Αρχιεπίσκοπος, πάντως 
δμως είναι ούτος διάδοχος τοϋ Παγκρατίου, καί δστις παρητήθη προ τοϋ 
1747 έτους, άπέθανε δ’ έν τώ Μετοχίφ τής Σμύρνης έν έτει 1756, ως δηλοϋ- 
ται έκ τίνος σημειώματος τοϋ ύπ’ άριθ. ΨΙ1Δ' (σελ. 41) Πατμιακοΰ Κωδικός: 
«Τώ αύτφ έτει [1756] Αύγουστου 13 έδωσεν τό χρέος ό πρώην Δημητσάνης 
κυρ Νικόδημος ευρισκόμενος εις τό μετόχιον τής Σμύρνης άνήρ τίμιος καί 
θεοσεβής, δστις καί τό αυτό μετόχιον άνεκαίνισε ζήσας καλώς καί τοΐς πάσι 
πεφιλημένος»3.

’Αλλά καί πάλιν ήνώθη αυτή τή Μητροπόλει Λακεδαιμόνιας έπί τής 
Πατριαρχείας Παϊσίου τοϋ Β' τοϋ από Νικομήδειας4, δστις έξέδωκε κατά 
μήνα ’Ιούλιον τοϋ 1747 έτους πράξιν, δι’ ής άπεφήνατο τήν έπισκοπήν 
Δημητσάνης ύποκειμένην τή μητροπόλει Λακεδαιμόνιας καί διώρισεν έν 
αυτή έπίσκοπον τον Καρυουπόλεως Άνανίαν, έπί τώ δρω, δπως ή έπισκοπή 
συγχωνευθή τή μητροπόλει μετά τήν άποβίωσιν τοϋ Άνανίου.

1 Τάκη Κανδηλώρου, Ή Γορτυνία σελ. 150- 154. ’Ενταύθα αναφέρει συμπε- 
πληρωμένον τόν κατάλογον τών Πατριάρχων καί έπιακόπων τών έκ Δημητσάνης. Ευθυ
μίου Καστόρχη, ΙΙερΐ τής έν Δημητσάνη Σχολής καί περί τών καθιδρυτών καί 
πρώτων αυτής διδασκάλων. (Άθήναι, 1843) σελ. 43.

2 Νίκου Α. Βέη, Verzeichnis der Griechischen Handschriften des Peloponne- 
sischeti Klosters Mega Spilaeon. Bd. Γ σελ. 5 (Leipzig 1915) Ένθ’ άναφέρεται 4 
(φ 1 A“): « -)- (έκ τών Δρΰστ(άς) Ιεροθέου νύν εΐ(ναι) τοΰ Δημητζάνης) Παγκρατίου 
αψκ<Ρ Δεκεμβρίου γ.>).

3 Δημητρίου Καλλιμάχου, Πατμιακής Βιβλιοθήκης συμπλήρωμα έν «Εκκλη
σιαστικό) Φάρφ» ’Αλεξάνδρειάς τόμ. ΙΒ' έτος ζ'. (1913) σελ. 535. Πρβλ. Άθ. Παπα- 
δοποΰλου Κεραμέως, Σύμμικτα έν «Νέα Σιών» τόμ. Β' (1905) σελ. 851.

* Μ. Γεδεών, "Ενθ’ άν. σελ. 639 · 640.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:33 EEST - 34.211.113.242



222 Ευαγγέλου Ίω. Σαβράμη

0 Άνανίας 1 οΰτος δεν είναι δυνατόν νά είναι άλλος τις, ειμή δ πολύς 
Άνανίας Λαμπάρδης2, δστις έγεννήθη εν Δημητσάνη τφ 1710. Οΰτος 
κατά κόσμον ’Αναστάσιος καλούμενος, κατ’ άρχάς έχειροτονήθη επίσκοπος 
Καρυουπόλεως, υπαγόμενης τη μητροπόλει Λακεδαιμόνιας, τφ δε 1747 κα'ι 
οΰχί τφ 1750 ετει, ως άναφέρουσι πάντες, δσοι έγραψαν περί αυτού, μετε- 
τέθη εις την ’Αρχιεπισκοπήν Δημητσάνης, εν ή διετέλεσε μέχρι τού 1750, δτε 
προήχθη εις την Μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας, διαδεχθείς τον άποθανόντα 
Παρθένων Καλημέρην 3, διατηρήσας άμα καί τον τίτλον τού αρχιεπισκόπου 
«Δημητσάνης καί Άργυροκάστρου» 4 * 6. Οΰτος ετιμάτο λίαν υπό τών Τούρκων 
καί υπό των ομογενών, διό καί ήτο εις εκ των Μωραγιάν Βιλαετλίδων, ώς 
είπεΐν Γερουσιαστών, αλλά έν έ'τει 1767 κατηγορηθεις εις τον έν Τριπόλει 
διοικητήν τής Πελοπόννησου, ως μετέχων επαναστατικών συνωμοσιών, έφο- 
νεΰθη υπό εμπίστου αυτού δ.

1 Νομίζω, δα δέν πρέπει νά έκλάβωμεν τόν Άνανίαν τούτον ώς διάφορον τοΰ
Άνανίου Λαμπάρδη ή Θεοφίλη, διότι ό Άνανίας Λαμπάρδης τφ 1760 δέν έγένετο Δημη
τσάνης, ώς πάντες άναφέρουσιν, άλλά Λακεδαιμόνιας, ώς δηλοΰται έκ τίνος σημειώμα
τος τοΰ Κωδικός Λακεδαιμόνιας τοΰ συγγραφέντος ύπ’ αύτοΰ, ώς αναφέρω κατωτέρω· 
ό Λαμπάρδης πρό τοΰ 1750 ήτο Δημητσάνης, ώστε δέν είναι δυνατόν ό Καρυουπόλεως 
Άνανίας ό μετατεθείς τφ 1747 είς τήν ’Αρχιεπισκοπήν Δημητσάνης νά είναι διάφορος 
τοΰ Άνανίου Λαμπάρδη, δστις προήχθη εις τήν Μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας τφ 1750 
καί οΰχί τφ 1756, ώς άναφέρουσιν οί περί αΰτοΰ γράψαντες.

3 Οΰτος, κατά τόν Κανδηλώρον, κατήγετο, έκ τής οικογένειας τών Θεοφιλέων καί οΰχί 
τών Λαμπαρδοπούλων, ώς αναφέρει ό μακαρίτης Καστόρχης. Περί αΰτοΰ ίδε· Ευθυ
μίου Καστόρχη, Ένθ’ άν. σελ. 45-46. Τάκη Κανδηλώρου, Ή Γορτυνία 
σελ. 156. Τοΰ αύτοΰ, Ή Δημητσάνα 'Ιστορική μονογραφία μετά βιογραφιών τοΰ 
Πατριάρχου καί τοΰ Γερμανού (Άθήναι 1897) σελ. 28. Σπ. Λάμπρου, Ή πυρΐτις τής 
Δημητσάνης. Ένθ’ άν. Πρβλ. Τοΰ αύτοΰ, Λόγοι καί Άρθρα σ. 512 κέ. Μ. Οικονό
μου, Ιστορικά τής 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ό Ιερός τών 'Ελλήνων ’Αγών (Άθήναι 
1873). σελ. 30-31. Π. X. Δούκα, Ή Σπάρτη διά μέσου τών αιώνων. (Νέα Ύόρκη 1922) 
σελ. 579-580, 670, 715.

3 Ό Παρθένιος Καλημέρης έγένετο μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας τφ 1725 ετει, ώς 
δηλοΰται έκ τίνος σημειώματος τοΰ ύπ’ άριθ. 9 κώδικος τής έν Θεράπναις μονής τών 
•Αγίων Τεσσαράκοντα, δπερ αναφέρει τά εξής : «Έγράφη μέν μετά κόπου πολλοΰ υπό 
χειρός έμοΰ τοΰ αμαρτωλόν, διά δαπάνης δέ καί έζόδου τοΰ πανιερωτάτου καί λογιω- 
τάτου μητροπολίτου τής άγιωτάτης μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας Παρθενίου τοΰ Καλη- 
μέρη είς τόν τρίτον χρόνον τής ιεραρχίας αύτοΰ, έν ετει 1728 μηνί ’Οκτωβρίου 12 είς 
τόν Μυστράν». ”Ιδε: Π. X. Δούκα, Ένθ’ άν. σελ. 580, 831-832. Καί Νίκου Λ. Βέη, 
Κατάλογος τών χειρογράφων Κωδίκων τής έν Θεράπναις μονής τών Άγιων Τεσσαρά
κοντα έν Έπετηρίδι Φιλολ. Συλλόγου Παρνασσού έτος Η' (1904) Άθήναι σελ. 104. 
Πρβλ. Σπ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων τόμ. Δ (1907) σελ. 355.

* Μ. Οικονόμου, Ένθ’άν.. σ30-31. Ένταΰθα αναφέρει οΰτος, δτι είχε καί τήν 
έπισκοπήν Μεθώνης, ήτις ύπήγετο τή Μητροπόλει Λακεδαιμόνιας. Πρβλ. Π. X. Δούκα, 
Ένθ’ άν. σ. 579 - 580 καί Τάκη Κανδηλώρου, Ό Άρματωλισμός σελ. 57.

6 Ό Λακεδαιμόνιας Άνανίας Λαμπάρδης, κατά τόν Αμβρόσιον Φραντζήν, έγραψε
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Μετά τον θάνατον αυτού ή έν λόγω αρχιεπισκοπή δεν ήνώθη τή μητρο- 
πόλει Λακεδαιμόνιας, άλλ’ άνασυνεστάθη υπό τού Πατριάρχου Σαμουήλ τού 
Χαντζερή* 1 τού από Δέρκων, δστις κατά μήνα Νοέμβριον τού 1767 έτους 
εξέδωκε τήν πράξιν περ'ι άνασυστάσεως αυτής.

Έν έτει 1768 μνημονεύεται Αρχιεπίσκοπος Δημητσάνης ό ’Αμβρόσιος2, 
δστις, μετά τού επισκόπου Μεθιόνης ’Ανθίμου Καρακάλου3 καί μετά τών 
λοιπών ιερέων καί προκρίτων τής πόλεως, υπογράφει εν εγγράφφ, δι’ οΰ 
άπαλλάττουσι διά παντός, έφ’ δσον υπάρχει τό σχολεΐον καί ή πόλις, τού χαρα
τσιού καί παντός άλλου βασιλικού φόρου τόν τε Γεράσιμον καί ’Αγάπιον, έτι 
δε δντινα άλλον διδάσκαλον ήθελον ουτοι προσλάβει προς διδασκαλίαν τών 
προκαταρκτικών μαθημάτων, τόν πνευματικόν τού σχολείου, καί τόν εύλο- 
γούντα αυτό Ιερέα.

’Αλλά μετά μίαν δεκαετίαν υπετάγη πάλιν ή αρχιεπισκοπή Δημητσάνης 
τή μητροπόλει Λακεδαιμόνιας, ως δήλον τούτο καθίσταται εκ πράξεως τού 
Πατριάρχου Σωφρονίου4 τού Β' τού από 'Ιεροσολύμων, εκδοθείσης κατά 
μήνα Αύγουστον τού 1777 έτους.

”Αν μετά ταϋτα άπεσπάσθη τής Λακεδαιμόνιας ή άνασυνέστη αύτη, δεν 
είναι γνωστόν, πιθανόν είναι, δτι άνασυνέστη κατόπιν, διότι επί τής πατριαρ- 
χείας Νεοφύτου τού Ζ' τού από Μαρωνείας τού Σμυρναίου 5 6, διά πράξεως 
αυτού εκδοθείσης κατά μήνα ’Ιανουάριον τού 1791 έτους υπετάγη εκ νέου 
τή μητροπόλει Λακεδαιμόνιας, οπότε καί πάλιν άνασυσταθεϊσα υπό τού 
Πατριάρχου Γερασίμου τού Γ' τού από Δέρκων0 κατά μήνα ’Ιανουάριον

καί τόν Κώδικα τής μητροπόλειος Λακεδαιμόνιας, έν ώ λέγει περί αύτοΰ: «ή δέ ήμετέρα 
ταπεινότης προήχθη τφ τής άγιωτάτης μητροπόλειος Λακεδαιμόνιας θρόνιρ έν έτει 
σωτηρίιρ ΑΨΝ —1750 μήν Φεβρουάριος». Έν αΰτφ αναγράφει καί τούς μητροπολίτας 
τής Λακεδαιμόνιας ώς καί Ιστορικός ειδήσεις περί αυτής. Έγράφη δέ οδτος, δτε ήτο 
Μωραγιάνης τής Πελοποννήσου. Τ. Κανδηλώρου, Ή Γορτυνία σελ. 155. Τοϋ 
αύτοΰ, Ό Άρματιολισμός σελ. 56. Καί Π. X. Δούκα, Ένθ’ άν. σελ. 580. Κατά τόν 
Σάθαν ό Κώδιξ έγράφη τφ 1755 Κ. Σ ά θ α, Νεοελληνική Φιλολογία (Άθήναι 1868) 
σελ. 604 Ν. Α. Βέη, Ένθ’ άν. σελ. 93 ΰποσημ. 1, ένθ’ αναφέρει καί τήν σχετικήν περί 
τούτου βιβλιογραφίαν.

1 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες σελ. 660.
2 Ευθυμίου Καστόρχη, ’Ενθ’ άν. σελ. 12, 60-61. Ό ’Αμβρόσιος οδτος φαίνε

ται, δτι είναι ό έκ Βαλτεσινίκου, δν σημειοϊ ό Κανδηλώρος έν τφ ρηθέντι καταλόγφ.
* ΤΗτο οδτος συγγενής τοϋ Λακεδαιμόνιας Άνανίου καί ύπ’ αύτοΰ έχειροτονήθη 

έπίσκοπος Μεθώνης. Μ. Οικονόμου, Ένθ’άν. σελ. 30-31. Πρβλ. Π. Μητροπο
λίτου Παραμυθίας Άθηναγόρα, Ή Μητρόπολις Μονεμβασίας έν «Θεολογίας» 
τόμ. Η' (1930) σ. 239-240. Καί Τάκη Κανδηλώρου, Ό Άρματιολισμός; σελ. 57.

4 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, "Ένθ’ άν. σελ. 666.
4 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Ένθ’ άν. σελ. 672.
6 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Ένθ* άν. σελ. 675.
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τοΰ 1796 έξηκολούθησε νά ύφίσιαται μέχρι τής Ελληνικής Έπαναστάσεως’.
Τελευταίος επί Τουρκοκρατίας ’Αρχιεπίσκοπος Δημητσάνης ήτο ό Φιλό

θεος1 2, έκ Κόπρου καταγόμενος, όστις ήτο έκ των ήσυχωτέρων αρχιερέων τής 
Πελοπόννησου καί λίαν Εκκλησιαστικός, σεβόμενος παρά πάντων.

Ούτος εγένετο ’Αρχιεπίσκοπος εν ετει 1795, ως καθίσταται δήλον έκ 
τοΰ ύπ’ άριθ. 14796 εγγράφου τοΰ ’Αρχείου τής εν Άθήναις 'Ιστορικής καί 
Εθνολογικής Εταιρείας, περί οΰ κατωτέρω θά γίνη λόγος3.

Έν ετει 1804 οΰτος μετά τοΰ επισκόπου Άμυκλών καί Τριπολιτζάς 
Νικηφόρου διωρίσθη έφορος τής εν Βυτίνη Ελληνικής Σχολής, ως δηλοΰται 
τοΰτο έκ τοΰ σιγιλλίου τοΰ Πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ Ε' τοΰ από Νίκαιας 
περί τής είρημένης Σχολής, δι’ού διορίζει αυτούς «έταστάς» αυτής4. Έπ’ίσης 
επί τής άρχιερατείας αύτοΰ εν ετει 1819 προτροπή τοΰ Παλαιών Πατρών 
Γερμανοΰ ήνώθη ή έν Δημητσάνη Σχολή μετά τής Μονής τοΰ Φιλοσόφου.

Προς τοΰτο προέτρεψεν ό Παλαιών Πατρών τον ’Αρχιεπίσκοπον Δημη
τσάνης Φιλόθεον5 καί τούς προκρίτους τής πόλεως νά γράψωσι προς την 
Μεγάλην τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίαν καί ζητήσωσι την ένωσιν τής ρηθείσης 
Μονής μετά τής Σχολής, τά δέ μικρά έσοδα έκ τών κτημάτων αύτής νά δαπα- 
νώνται προς διατήρησιν τής Σχολής· μετέβη μάλιστα ό Γερμανός εις Κ/πολιν, 
καί ένήργησεν, ό'πως έγκριθή ή αΐτησις αύτών, ό δέ Πατριάρχης Κύριλλος6 
ό ζ"' ό από Άδριανουπόλεως έξέδωκε κατά μήνα ’Ιούλιον τοΰ 1816 έτους 
σιγίλλιον, δι’ ού καθίσταται έφορος τής Σχολής ό Παλαιών Πατρών Γερμα

1 Σημειωτέον, ότι έν ετει 1833, ότε ή έπταμελής εκείνη ’Επιτροπή συνεζήτησε περί 
τοΰ αριθμού τών έν Έλλάδι ’Αρχιερέων, ύπήρχον τότε έν Πελοποννήσω δύο Άρχιεπι- 
σκοπαί, τής Δημητσάνης καί τής Ζαρνάτας. "Ιδε Άρχ. Χρυσοστόμου Παπαδο- 
π ούλου (νΰν ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών), Ιστορία τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος τόμ. 
Α'. σελ. 75- 76 (Άθήναι 1920).

2 Φωτίου Χρυσανθοπούλουή Φωτάκου, Βίοι Πελοποννησίιον άνδρών καί 
τών έξωθεν εις τήν Πελοπόννησον έλθόντων κληρικών καί πολιτικών τών άγωνισαμένων 
τόν άγώνα τής ‘Επαναστάσεως (Άθήναι 1888) σελ. 295. Τάκη Κανδηλώρου, Ή
Γορτυνία σελ. 265 κέ.

8 Τό έγγραφον τοΰτο είναι συνυποσχετικόν τών ’Αρχιερέων τής Πελοπόννησου πρός 
κοινήν συνεργασίαν ύπέρ τής πατρίδος. Έν αύτώ υπογράφει καί ό’Αρχιεπίσκοπος Δημη
τσάνης Φιλόθεος θέτων καί τήν σφραγίδα αΰτοΰ, έν ή υπάρχει τό έτος 1795 «ό ταπεινός 
’Αρχιεπίσκοπος Δημητζάνης Φιλόθεος ΑΨΙ-,Ε'». Έξ αύτής βεβαιούμεθα, δτι οΰτος έν 
έτει 1795 έχειροτονήθη ’Αρχιεπίσκοπος. Τό έγγραφον τοΰτο είναι λίαν έφθαρμένον.

* Παν. Π απαζ αφ ε ιρ ο πούλου, Μεθυδριάς ήτοι 'Ιστορική καί τοπογραφική 
άφήγησις περί τής έν Βυτίνη Ελληνικής Σχολής καί τών έν τώ δήμιο Νυμφασίας λόγου 
άξιων μνημείων μετά σιγιλλίων Πατριαρχικών καί ετέρων έγγράφων- (Άθήναι 1883), 
σελ. 154-159. Πρβλ. Περ. Ζερλέντου, Ή Μητρόπολις Άμυκλών καί Τριπολιτσάς 
καί αί Έπισκοπαί Πίσσης, Έζερών, Βελιγόστιδος (Άθήναι 1921) σελ. 17.

6 Ευθυμίου Καστόρχη, “Ενθ’ άν. σελ. 29-30.
6 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, ”Ενθ’ άν. σελ. 683. Ευθυμίου Καστόρχη, Ένθ' άν. σελ. 66-71.
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νός ό εκ Δημητσάνης, και ένούται ή Μονή μετά τής Σχολής και εγκρίνει 
πάντα τά κινητά και ακίνητα αυτής νά είναι τοϋ λοιπού περιουσία τής Σχολής*

Ό Φιλόθεος ήτο άνήρ δραστήριος καί διεκρίθη κυρίως ώς προπαρα
σκευαστής τού Ελληνικού Άγώνος, ΰποστηρίξας έν Δημητσάνη τάς πολεμε- 
φοδιακάς επιχειρήσεις τών αδελφών Σπηλιωτοπούλων1, και συμπήξας μετ’ 
ά'λλων τήν λεγομένην Ίεράν Αδελφότητα.

Εις τάς άρχάς τού 1821 έτους, εντολή τής ’Οθωμανικής ’Αρχής, προσ- 
εκλήθησαν είς Τρίπολιν οί ’Αρχιερείς καί προεστώτες τής Πελοποννήσου, εν 
οίς καί ό ’Αρχιεπίσκοπος Δημητσάνης Φιλόθεος, καί έρρίφθησαν εις τάς 
φυλακάς, διότι έθεωρούντο ώς αίτιοι τών επαναστατικών κινημάτων τής 
Πελοποννήσου2.

Ούτοι ευρισκόμενοι είς τάς φυλακάς τής Τριπόλεως άπεφάσισαν νά συν- 
εργασθώσιν από κοινού υπέρ τής άπελευθερώσεως τής πατρίδος, ώς φαίνεται 
έκ τού ανωτέρω μνημονευθέντος ΰπ’ αριθμόν 14796 εγγράφου, δπερ ύπογρά- 
φουσιν ίδιοχείρως δ Μονεμβασίας Χρύσανθος3, ό Ναυπλίου καί ’Άργους

1 Ό Λακεδαιμόνιας Άνανίας, δτε ήτο έν Δημητσάνη, ίδρυσε δύο πυριτιδομύλους, 
οΰς κατέστρεψαν οί έπιδραμόντες ’Αλβανοί. ’Αλλ’ οί αδελφό! Νικόλαος κα! Σπυρίδων 
Σπηλιωτόπουλοι έπανίδρυσαν αυτούς. ’Επί τής έπαναστάσεως εΐχεν ή Δημητσάνα 14 
πυριτιδομύλους. Πρβλ. Μ η τ ρ οπ ο λ ίτ ου Παλαιών Πατρών Γερμανού, 'Υπο
μνήματα περί τής Ελληνικής Έπαναστάσεως τής Ελλάδος άπό τό 1820 μέχρι τού 1823 
έκδιδόμενα ύπό Καλλινίκου Καστόρχη. (Άθήναι 1837). σελ. 22*23, 34. Καί Σπ. Λάμ
πρου, Ή Πυρίτις τής Δημητσάνης Ένθ’ άν. Τού αύτοΰ, Λόγοι καί "Αρθρα σ. 512 κέ. 
Τάκη Κανδηλώρου, Ό Άρματωλισμός σελ. 67.

2ΊωσήφΖαφειροπούλου 'Ιερομονάχου, Οί ’Αρχιερείς καί οί προύχοντες 
εντός τής έν Τριπόλει φυλακής έν έτει 1821, συνταχθέν ύπό Θεοδώρου Ζαφειροπούλου, 
^έν ’Αθήναις 1852) σελ. 9-12. (Τό αυτό άνεδημοσιεύθη έν ’Αθήναις τφ 1890 υπό Ν. Α. 
Κανδρή. ’Επίσης άνετυπώθη έκ τοϋ «Παντός» έν ’Αθήναις 1926).

3 Περί τού Μονεμβασίας Χρυσάνθου ΓΙαγώνη ϊδε Π. Μητροπολίτου Παρα
μυθίας Άθηναγόρα, Ή Μητρόπολις Μονεμβασίαςέν «Θεολογίας» τόμ. Η' (1930) 
σελ. 248. Πρβλ. Νίκου Α. Βέη, Έκφρασις Κωδικός τής Μητροπόλεως Μονεμβα
σίας καί Καλαμάτας, έν τφ «Δελτίφ τής Ίστορ. Έθνολ. Εταιρείας» Τόμ. ξ” (Άθήναι 
1901) σελ. 196, 200, 201. Έν τφ Κώδικι τούτφ ύπάρχει ή «Άπανταχοΰσα τού Μονεμ
βασίας Χρυσάνθου άπολυθεΐσα τή 18ίΐ ’Ιανουάριου 1810, δι* ής συνιστάται τοΐς χρι
στιανούς κατοίκοις τής Μηλέας καί Καστάνιας, όπως τφ νεωστίέκλεγέντι επίσκοποι 
•Ιωσήφ παράσχωσιν έξαιρετικόν βοήθημα κατά τό πρώτον έτος τής Άρχιερωσύνης 
αύτοΰ «διά μερικήν παραμυθίαν τοϋ χρέους τής έπαρχίας αύτοΰ». Ν. Δ. Φοίφα, 
■Αλληλογραφία τών ’Αρχιερέων Χρυσάνθου Παγώνη Μητροπολίτου Μονεμβασίας 
καί Καλαμάτας καί Γερασίμου Παγώνη ’Αρχιεπισκόπου Άργολίδος έν τφ «Ίερφ Συν- 
δέσμψ» έτ. ΙΑ' (1908) Άθήναι άριθ. φύλ. 74 σελ. 12 κέ. Δημ. Χρ Δουκάκη, Μεσση- 
νιακά καί ίδίςι περί Φαρών καί Καλαμάτας· άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τού 
Καποδιστρίου, τεύχος Β'(Άθήναι 1908) σελ. 166-167.

Επετηρις Εταιρείας Bvzant. Σπουδών, £τος Θ’. 15
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Γρηγόριος1, δ Κορίνθου Κύριλλος2, δ Δημητσάνης Φιλόθεος, ό Άνδροό- 
σης ’Ιωσήφ3, ό Χριστιανουπόλεως Γερμανός4, καί ό 'Ωλένης Φιλάρετος.

Ό ’Αρχιεπίσκοπος Δημητσάνης Φιλόθεος5 6 * * * * ετελείωσε μαρτυρικώς τή 
1711 Σεπτεμβρίου 1821 εν ταΐς φυλακαις τής Τριπόλεως, κατά την αυτήν δέ 
ημέραν άπέθανον καί ό Ναυπλίου καί "Αργους Γρηγόριος, δ Χριστιανουπό- 
λεως Γερμανός καί δ Πρωτοσύγκελλος Άνδροΰσης ’Ιωσήφ Χρύσανθος.

Β'.

ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ Ε'. 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΝ

Ή Δημητσάνα ° ήτο μία των σημαντικωτάτων καί άκμαιοτάτων πόλεων 
τής Πελοπόννησου προ τής Έπαναστάσεως τοϋ Όρλώφ, δπότε ύπέστη τάς

1 Ό Ναυπλίου καί "Αργους Γρηγόριος ήτο έκ Λακεδαίμονος καί διεδέχθη τόν έκ 
Δημητσάνης ’Ιάκωβον. "Ιδε Μιχ. Λαμπρινίδου, Ή Ναυπλία άπό τών άρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς (Άθήναι 1898) σελ. 354 -357.

2 Περί τοΰ Κορίνθου Κυρίλλου 'Ροδοπούλου ϊδε Παρθενίου Κ. Πολάκη, ’Επί
σκοποι τής Άποστολικής Εκκλησίας Κορίνθου έν τώ «Ίερφ Συνδέσμφ» έτος IB'. (Κ)
περίοδ. Β' (1917). Άθήναι άριθ. φύλ. 281.

5 Ή βιογραφία τοΰ ’Ιωσήφ Άνδροΰσης συνταχθεΐσα ύπό τοΰ άδελφοΰ αΰτοΰ έδη- 
μοσιεΰθη ύπό τοΰ Ήπβιρώτου Α. Πετρίδου έν τφ «Άπολλωνι» περιοδικφ έκδιδο- 
μκνιο έν Πειραιεϊ, τόμ. Τ' (1890) σελ. 1054-1060. ’Επίσης περί τούτου ϊδε ’Ιεζεκιήλ 
Βελανιδιώτου, (νΰν Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων), «’Ιωσήφ ό 
Άνδροΰσης» Όμηρος δεσμοφόρος έν Τριπολιτζα, Μινίστρος τής θρησκείας καί τοΰ 
δικαίου κατά τόν Αγώνα (1770· 1844). Άθήναι 1906. Πρβλ. καί Δη μ. Α. Πετρακά- 
κου, Ό Κλήρος εις τήν πολιτικήν έν «Έναισίμοις» Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου 
(’Αρχιεπισκόπου Αθηνών) (Άθήναι 1931) σελ. 344, 348-349, 353, 355. Νικολάου 
Π. Παπαδοπούλου πρωτοπρεσβυτέρου, Αί κατά τήν 'Ελληνικήν Έπανάστα- 
σιν προσπάθειαι πρός σΰστασιν διαρκούς συνόδου, έν «Έναισίμοις» σ· 247, 249, 250, 254.

* Έν έτει 1807, θανόντος τοΰ Χριστιανουπόλεως Μακαρίου τοΰ άπό Μεγάλων Πρω- 
τοσυγκέλλων έξελέγη, εις άντικατάστασιν αΰτοΰ, ό έπίσκοπος Σεβαστείας Γερμανός ό έκ 
Καλαβρύτων, περί αύτοϋ ϊδε Δη μ. X. Δουκάκη, κατάλογος Μητροπολιτών Χριστια- 
νουπόλεως έν τφ «Έκκλησιαστικφ Φάροι» έτος Β' τόμ. Δ’ (1909) ’Αλεξάνδρεια σελ. 366. 
’Επίσης πρβλ. Άρχιμ. Χριστόφορου Κνήτη, Ή Μητρόπολις Χριστιανουπόλεως 
έν «’Εκκλησιαστική Άληθείφ* έτος Λ' (1910) Κ/πολις σελ. 69 κέ.

6 Περί τούτου βλ. ’Ιωσήφ Ζα φ ε ι ρ οπο ύ λ ου, Ένθ’ άν. σελ. 69-70. Αμβρο
σίου Φραντζή, Επιτομή τής Ιστορίας τής άναγεννηθείσης Ελλάδος άρχομένη άπό
τοΰ έτους 1815 καί λήγουσα τό 1835 (Άθήναι 1839) τόμ. Δ' σελ. 97. Μητροπολίτου 
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Πολυκάρπου, Οί άγιοι τής Μητροπόλεως 
Γόρτυνος, έν «Έναισίμοις» σελ. 362.

β Περί αυτής ϊδε: Τάκη Κανδηλώρου, Ή Δημητσάνα, ιστορική μονογραφία
μετά βιογραφιών τοΰ Πατριάρχου καί τοΰ Γερμανού. Άθήναι 1897 Τοΰ αΰτοΰ,
Ή Γορτυνία, 'Ιστορία άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τώνκαθ’ήμάς, Πάτραι 1898.
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μεγίστας και σκληροτάτας των καταστροφών, άλλων μέν έκ των κατοίκων 
αυτής φονευθέντων, άλλων δέ έξανδραποδισθέντων ή πωληθέντων είς τούς 
πειρατάς1 υπό τών την Πελοπόννησον έπιδραμόντων ’Αλβανών, οϊτινες εν 
τελεί έστράφησαν και κατά τών Τούρκων, τούς οποίους έλήστευον ή έφό- 
νευον. ’Εντεύθεν έγεννήθη σύν τώ χρόνφ αδιάλλακτος έχθρα μεταξύ ’Αλβα
νών και Τούρκων, οϊτινες ένωθέντες μετά τών εν Πελοποννήσφ σωμάτων τών 
κλεφτών καί τών άρματωλών 2 έδολοφόνουν τούς ’Αλβανούς καί άπηνώς 
κατεδίωκον αυτούς.

Έν τφ μεταξύ εσιάλησαν είς Κων/πολιν, έκ Πελοπόννησου "Ελληνες 
καί Τούρκοι πρού'χοντες, ΐνα παραστήσωσιν εις τό Διβάνιον τά κακά, τά 
οποία ύφίστατο 6 Ελληνικός καί 6 Τουρκικός πληθυσμός αυτής έκ τών 
’Αλβανών, ό δέ Σουλτάνος διέταξε τον καπετάν πασσάν Γαζή Χασάν Τζε- 
ζαϊρλήν 3, δπως μεταβή είς Πελοπόννησον μετά στρατού προς τελείαν έξόν- 
τωσιν αύτών. Ούτος έλθών είς Πελοπόννησον μετά τού διερμηνέως τού 
τουρκικού στόλου Νικολάου Μαυρογένους τού Παρίου 4 έν ε'τει 1779 έζήτησε 
την βοήθειαν τών κλεφτών, οί αρχηγοί τών οποίων, έν οίς καί δ Κωνσταν
τίνος Κολοκοτρώνης 5, έδέχθησαν νά βοηθήσωσιν αυτόν. Οΰτω έν διαστήματι 
ενός έτους ή Πελοπόννησος άπηλλάγη τών έπιδρομέων.

Μετ’ ου πολύ δμως ή Τουρκία ήρχισε νά στρέφηται κατά τών κλεφτών 
τής Πελοπόννησου, διότι ούτοι δσημέραι ηύξάνοντο καί έκαμνον έν αυτή 
μικρά έπαναστατικά κινήματα, τά όποια προύξένουν φόβον είς τάς Τουρκικός 
άρχάς τής Πελοποννήσου. Καί ήμνηστεύθησαν μέν τώ 1800 οϊ κλέφται υπό 
τής Τουρκίας, κινδυνευούσης άφ’ενός μέν έκ τής Γαλλικής κατοχής τής Αίγύ- 
πτου, άφ’ ετέρου δ’ έκ τού Ρωσσοτουρκικού πολέμου 6, έξηκολούθουν δμως 
νά είναι ούτοι απειλητικοί. Τότε ό Μωρά Βαλισή τής Πελοποννήσου Σεΐτ

1 Τάκη Κανδηλώρου, Ή Δημητσάνα, σελ. 32. Τοΰ αύτοΰ, Ή Γορτυνία, 
σελ. 162. Παντελή Κοντογιάννη, Οί "Ελληνες κατά τόν πρώτον έπί Αικατερίνης 
Β' Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον (1768 -1774). (Άδήναι 1903) σελ. 360 κ.έ. 372 κέ. 386 κ.έ· 
Σπ. Λάμπρου, Ή Πυρΐτις τής Δημητσάνης, έν τφ Νεολόγφ Κωνσταντινουπόλεως- 
Άδηνών. Περίοδος Β'. έτος ΛΒ' άριδ. 119 (Άδήναι τή 14ΐΙ Δεκεμβρίου 1897). Τοΰ 
αύτοΰ, Λόγοι καί "Αρδρα (Άδήναι 1902) σελ. 511 -517.

* Περί τών κλεφτών και άρματωλών τής Πελοποννήσου ϊδε Π. X. Δούκα, Ή 
Σπάρτη διά μέσου τών αιώνων, (Νέα Ύόρκη 1922) σελ. 711 κ.έ.

8 Κ. Σόδα, Ή Τουρκοκρατουμένη Ελλάς (Άδήναι 1869) σελ. 526ύποσ. 2. Πλείονα 
περί αύτοΰ ΐδε Π. Κοντογιάννη, ”Ενδ’ άν. σελ. 424, 430 κέ. Οδτος έπιστρέψας είς 
Κ/πολιν έγένετο Βεζύρης.

4 Π. Κοντογιάννη, ”Ενδ. άν. σελ. 428. Πλείονα περί αύτοΰ ιδε ΤΚ. Blancard, 
Les Mavroyeni Histoire d’Orient tom. A', p. 2 κέ. (Paris 1909).

5 Τάκη Κανδηλώρου, Ή Δημητσάνα σελ. 34. Π. X. Δούκα, ”Ενδ’ άν. σ. 717. 
Π. Κοντογ ιάννη, "EvO’άν. σελ. 370 κέ.

8 Τάκη Κανδηλώρου, Ό Άρματωλισμός... σελ. 273.
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Όσμάν πασσας 1, θέλων τήν έξόντωσιν αυτών, έζήτησεν οδηγίας παρά τής 
Υψηλής Πΰλης, δ δέ Σουλτάνος Σελήμ διενοήθη νά έρημώση τελείως την 
Πελοπόννησον, μετακομίζων τούς ύπολειφθέντας κατοίκους αυτής εις Αίγυ
πτον καί Μικράν ’Ασίαν, άλλ’ δ Οικουμενικός Πατριάρχης Καλλίνικος δ Ε' δ 
από Νίκαιας εσωσετότε τον λαόν, ειπών εις τό Διβάνιον: «Τί πταίει δ λαός; 
νά σκοτώσωμεν τούς πρωταιτίους, τούς κακούς· καί τον άντισκόβη;2.

Έν έτει 1805 άπεστάλη εις Πελοπόννησον ύπό τοϋ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου προς συλλογήν των κανονικών δικαιωμάτων αυτού δ Πρω- 
τοσύγκελλος Άδριανόπουλος3 δ έκ Γαργαλιάνων. Ούτος περιελθών αύτήν, 
καί συλλέξας τά χρήματα τών Πατριαρχείων, ενώ έπέστρεφεν έκ Κυπαρισσίας 
εις Τρίπολιν, συνελήφθη παρά τήν θέσιν Σαπιολίβαδον 4 * ύπό τού αδελφού 
τού Θεοδώρου Κολοκοτρώνη Γιάννη τού καί Ζορμπά επιλεγόμενου, διότι 
κατ’ αυτού εΐχεν ούτος πρότερον άφορμάς, καί άφ’ ου έληστεύθη, άφαιρε- 
θέντων δλων τών χρημάτων, έβασανίσθη ανηλεώς, φονευθέντων καί τινων 
τής συνοδευούσης αυτόν φρουράς. Τής αιχμαλωσίας ταύτης συμμετέσχε καί 
δ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ώς λέγει δ Καθηγητής κ. Ν. Βέης δ, διότι διετέλει 
ούτος «’ς τό κλέφτικο 6, καί δεν ήτο κάππος», ως φρονεί δ Τ. Κανδηλώρος 7. 
Τήν γνώμην δμως αυτήν δεν δέχεται δ κ. Κανδηλώρος 8, λέγων, δτι ό 
Θ. Κολοκοτρώνης μετέβη εις τήν θέσιν εκείνην μετά τήν πράξιν προς άπελευ- 
θέρωσιν τού Πρωτοσυγκέλλου.

Ό ΓΙρωτοσύγκελλος, ούτινος τό πάθημα έγνώσθη εις δλην τήν Πελο
πόννησον, διαφυγών τον κίνδυνον ήλθεν εις Τρίπολιν. Τότε δ Μώρα Βαλισή 
Όσμάν πασσας, μελετών προ πολλού τήν έξόντωσιν τών κλεφτών9, έξη- 
νάγκασεν αυτόν καί άλλους ’Αρχιερείς καί προύχοντας τής Πελοπόννησου νά

1 Τάκη Κανδηλώρου, "Ενθ’άν. σελ. 323. Μ. Οικονόμου, σελ. 48.
2 [Γ. Τερσέτη], Διήγησις συμβάντων τής Ελληνικής φυλής άπό τά 1770 έως τά 

1836. Υπαγόρευε Θεόδωρος Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνης (Άθήναι 1846) σ. 16. Βιβλιο
θήκη «Εστίας». Ό Γέρων Κολοκοτρώνης. Διήγησις συμβάντων τής Ελληνικής Φυλής. 
"Ρητά τοΰ Κολοκοτρώνη. Τραγούδια τοϋ Κολοκοτρώνη τόμ. Α'. σελ. 16. (Άθήναι 1889).

8 ’Αμβροσίου Φραντζή, ’Επιτομή τής ιστορίας τής άναγεννηθείσης Ελλάδος 
άρχομένη άπό τοϋ έτους 1815 καί λήγουσα τό 1835. (Άθήναι 1839) τόμ. Δ', σελ. 116. 
Ούτος ήτο εις έκ τών Μωραγιάν Βιλαετλίδων τής Πελοποννήσου. Πρβλ. Μ. Ο ϊκο νό
μου, 'Ιστορικά τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ό 'Ιερός τών Ελλήνων ’Αγών (Άθήναι 
1873) σελ. 48.

* Ν ίκου Α. Βέη, Δημώδη Άσματα Φιγαλίας εν «Δελτίφ Ίστορ. καί Έθνολ. 'Εται
ρείας τόμ. Τ'. (1901) Άθήναι σελ. 233. Άσμα 8 στίχ. 5.

b Νίκου Βέη, "Ενθ’ άν. σελ. 234.
6 Μ. Οικονόμου, Ένθ’ άν. σελ. 48.
7 Τάκη Κανδηλώρου, Ή Γορτυνία σελ. 184.
8 Τάκη Κανδηλώρου, Ό Άρματωλισμός σελ. 323.
9 Νίκου Α. Βέη, ’Ένθ’ άνωτ. σελ. 234 κέ. Πρβλ. Αμβροσίου Φραντζή, 

"Ενθ’ άν. τόμ. Α'. σελ. 48.
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ύπογράψωσιν αναφοράν, δι’ ής έζήτουν τήν συνδρομήν τής Μεγάλης τοΰ 
Χριστού Εκκλησίας προς τελείαν εξόντωσιν των κλεφτών, εξογκώνοντες τάς 
δήθεν κακουργίας αυτών και πλάττοντες εις βάρος αυτών πλείστας δσας 
τοιαύτας λ Τήν αναφοράν ταύτην έπέδωκε προς τον Πατριάρχην Καλλίνικον 
τον Ε' δ Πρωτοσΰγκελλος επί τούτψ μεταβάς εις Κωνσταντινούπολή, όμοίαν 
δέ αναφοράν άπέστειλαν καί προς τήν Υψηλήν Πύλην επί τώ αύτφ σκοπφ.

Ό Σουλτάνος πληροφορηθείς ταϋτα, διέταξεν αύστηρώς τον Οικουμε
νικόν Πατριάρχην Καλλίνικον τον Ε' τον από Νίκαιας1 2 νά εκδώση φρικτόν 
Συνοδικόν επιτίμων ου μόνον κατά τών κλεφτών τής Πελοπόννησου, αλλά 
καί κατά τών ΰποθαλπόντων αυτούς, καί γνωριζόντων τι περί αυτών, μή κατα- 
διδόντων δέ τούτο εις τάς Τουρκικός άρχάς. Ό Πατριάρχης μετά τού επιτι
μίου εξέδωκε καί Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Επιστολήν προς δλους τούς 
’Αρχιερείς καί προεστώτας τής Πελοπόννησου, άμφότερα δέ ταΰτα μετά τού 
τουρκικού φιρμανίου τής Υψηλής Πύλης έστάλησαν περί τά τέλη τοΰ μηνός 
Νοεμβρίου τού 1805 (καί ούχί τού 1804, ως άνακριβώς αναφέρει ό ’Αμβρό
σιος Φραντζής)3, προς τον Μώρα Βαλισή τής Πελοπόννησου Σείτ Όσμάν 
πασσάν 4.

Έν τούτοις προ τής έκδόσεως αυτών δ εν λόγφ Πατριάρχης έγραψεν

1 Μ ι χ. Οικονόμου, Ένθ’ άν σελ. 48.
2 Ό έκδούς τό Συνοδικόν έπιτίμιον κατά τών κλεφτών ήτο ό Πατριάρχης Κων/πό- 

λεως Καλλίνικος ό Ε' ό από Νίκαιας καί ούχί ό έθνομάρτυς Γρηγόριος ό Ε' ό έκ Δημη
τσάνης, ώς κοινώς πιστεύεται. Τό λάθος τούτο παρετήρησεν ό Σεβαστός μου Καθηγητής 
κ. Ν. Βέης. Ένθ’ άν. σ. 237. Ό Καλλίνικος ό έκ Μουδανίων καταγόμενος τφ 1780 άπό 
ίερομονάχου έχειροτονήθη μητροπολίτης Άδριανουπόλεως έπί διαδοχή τοΰ άποθανόν- 
τος Νικηφόρου. Τφ 1792 μετετέθη εις μητρόπολιν Νίκαιας, ής προέστη μέχρι τής 17 
’Ιουνίου 1801, δτε έξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης, διαδεξάμενος τόν παραιτηθέντα 
Νεόφυτον τόν Ζ' τόν άπό Μαρωνείας (β' πατριαρχεία). Δίς έπατριάρχευσε, τό Α' μέχρι 
τής 22 Σεπτεμβρίου 1806, καί τό Β' άπό ’Οκτωβρίου 1808 μέχρι Μαΐου 1809, δτε παρη- 
τήθη τής πατριαρχείας καί διεδέχθη αυτόν ό Μυτιλήνης Ιερεμίας. Περί αυτού ΐδε 
Β. Α. Μυστακίδου, Ίστορικαί ειδήσεις περί Κουρουτσεσμέ . .. σελ. 31, 37 (Άθήναι 
1888) Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί Πίνακες σελ. 679 -680. Ό Γρηγόριος ό Ε' ό άπό 
Σμύρνης έπατριάρχευσε τό Β' άπό ’Οκτωβρίου τού 1806 μέχρι τής 10 Σεπτεμβρίου 1808. 
”Ιδε Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Ένθ’ άν. σελ. 680 - 681. Ό Μ. Οικονόμου μόνον λέγει, δτι τούτο 
έξεδόθη υπό τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ε'. Μ. Οικονόμου, Ένθ’ άν. σελ. 49.

5 ’Αμβροσίου Φραντζή, Ένθ’ άν. τόμ. Α' σελ. 40. Πρβλ. [Γ. Τερτσέτη]: 
■Ένθ’ άν. σελ. 16 κέ. «Τότε κάμνει ένα φερμάνι ό Σουλτάνος νά σκοτώσουν τούς κλεφτάς. 
’Αφοριστικό έρχεται τοΰ Πατριάρχου διά νά σηκωθή δλος ό λαός, καί έτξι έκινήθηκεν 
δλη ή Πελοπόννησος Τούρκοι καί Ρωμαίοι κατά τών Κολοκοτρωναίων». Βιβλιοθήκη 
Εστίας: Διήγησις συμβάντων ... τόμ. Α'. σελ. 16.

4 Τάκη Κανδηλώρου, Ή Δημητσάνα σελ. 35 κέ. καί τού αυτού, Ή Γορ- 
τυνία σελ. 183-5. ’Ενταύθα δημοσιεύει καί τό δημοτικόν άσμα :

«Οί γέροντες κ’ οι προεστοί κ οί προύχοντες τοΰ τόπου, 
πιάνουν καί γράφουν μια γραφή ’ς τον βασιλιά 'ς την Πάλι» κέ.
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Εκκλησιαστικός Έπιστολάς προς δλους τούς ’Αρχιερείς, προεστώτας 
και δημογέροντας τής Πελοπόννησου, ως τούτο ρητώς άναφέρεται εν τή 
κατωτέρω δημοσιευόμενη Πατριαρχική επιστολή προς τον ’Αρχιεπίσκο
πον Δημητσάνης Φιλόθεον καί προς τούς προεστώτας καί 
δημογέροντας τής πόλεως ταύτης, εν ταΐς όποίαις συνίστα εις αυτούς ύπα- 
κοήν καί υποταγήν εις τήν Υψηλήν Πύλην, καί δπως παροτρύνωσιν ούτοι 
τον λαόν νά βοηθήση τό έργον τής ’Οθωμανικής εξουσίας.

Ευθύς μετά τήν λήψιν τού Συνοδικού επιτιμίου, τής Πατριαρχικής καί 
Συνοδικής Ιπιστολης καί τού φιρμανίου ό Μωρά Βαλισή τής Πελοπόννησου 
έκάλεσεν εις Τρίπολιν, έ'νθ’ ήδρευεν, τούς ’Αρχιερείς καί προεστώτας, προς 
τούς οποίους άνεκοίνωσε τον σκοπόν καί τήν άπόφασιν τού Σουλτάνου" εν 
πρώτοις άνεγνώσθη τό φιρμάνιον, είτα ή Πατριαρχική καί Συνοδική επιστολή 
καί τέλος τό Συνοδικόν έπιτίμιον, τού οποίου αί άραί ήσαν τοσούτο φρικώ- 
δεις, ώστε έρράγιζαν καί πέτραι ή μετά δέ τήν άνάγνωσιν αυτών εκαμεν ούτος 
τον εξής τρομερόν δρκον. «Νά μή τολμήση τις νά κοινοποίηση τόν σκοπόν 
καί τήν Σουλτανικήν άπόφασιν (τό όποιον αν γίνη είναι αδύνατον νά μή 
τό μάθω), διότι δστις ήθελε φανή προδότης τού μυστικού τούτου, Βαλλαχά 
Μπιλλαχά (μά τόν θεόν, μά τόν θεόν) μά τό κεφάλι τού βασιλέως, καί νά 
είμαι έξαρνος τού Μοαμέτη, θέλω τόν κάμει κομμάτια καί θέλω τόν ρίψει 
νά τόν φάγουν οι σκύλλοι1 2».

Μετά τήν άνάγνωσιν τών εγγράφων επέστρεψεν έκαστος εις τά ίδια, 
λήγοντος τού Δεκεμβρίου τού 1805 έτους3. Οί ’Αρχιερείς φθάσαντες εις τάς 
Έπισκοπάς αυτών άνεκοίνωσαν εις πάντας τό πνεύμα τού Συνοδικού επι
τιμίου, συνιστώντες, ινα μή τολμήση τις νά κρύψη τινά εκ τών κλεφτών, άλλά 
καί δσοι εγνώριζον τήν διαμονήν αυτών νά άναγγέλλωσι ταύτην. Ό Μονεμ- 
βασίας Χρύσανθος ευρισκόμενος τότε εν Τριπόλει έστειλεν Εγκύκλιον τή 19 
Φεβρουάριου τού 1806 έτους προς τούς 'Ιερείς καί Χριστιανούς τής Μονεμ- 
βασίας περί υποταγής αυτών εις τό ραγιαλίκι εν τφ κατά τών 'Ρώσσων 
πολέμω εν ή σύν τοϊς άλλοις άναφέρει περί τής έν Τριπόλει συνελθούσης 
κοινής συνελεύσεως τών ’Αρχιερέων καί προεστώτων, δτι ή Μεγάλη τού 
Χριστού Εκκλησία μεσολαβήσασα παρά τφ Σουλτάνω έδωκεν έγγύησιν υπέρ 
πάντων διά τήν όφειλομένην πίστιν καί υποταγήν τών Ελλήνων, δτι οί 
’Αρχιερείς έγένοντο εγγυηταί (κεφίληδες) υπέρ αυτών περί πίστεως καί εύπει- 
θείας εις τό ραγιλίκιον, καί δτι οί άγάδες δι’ ιερού χοτζετίου έδωκαν ύπό- 
σχεσιν εκ μέρους δλων τών Τούρκων περί διαφυλάξεως τής τιμής, τής ζωής 
καί τών περιουσιών αυτών 4.

1 ’Αμβροσίου Φραντζή, Ένθ’ άν. τόμ. Α". σελ. 40.
2 ’Αμβροσίου Φραντζη, "Ενθ’άν. τόμ. Α' σελ. 40 κέ.
3 Παρά τφ Άμβρ. Φραντζη άναφέρεται άνακριβώς τό έτος 1804 άντί 1805.
4 Τήν έν λόγφ εγκύκλιον άναφέρει ό Τ. Κανδηλώρος, Ό Άρματωλισμός σ. 360.
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’Αντίγραφου δ’ αυτής άπόκειται έν τφ Άρχείφ τής εν Άθήναις 'Ιστορι
κής και Εθνολογικής Εταιρείας ύπ’ άριθ. 7231.

Εκτελεστής των διαταγών τούτων εστάλη υπό τοϋ Σουλτάνου ό Κεχα- 
γιάμπεης1, δστις περί τα τέλη τοϋ 1805 έτους άπεβιβάσθη εις Καλάμας, 
τραπείς δε προς τά ενδότερα συνέλαβε περί τούς 600, οϋς εφόνευσεν. ’Από 
τοϋ 1806 έτους ήρξατο ή καταστροφή των Κολοκοτρωναίων 2 3.

Ή Πατριαρχική επιστολή προς τον ’Αρχιεπίσκοπον Δημητζάνης Φιλό- 
θεον εγράφη τή 2511 ’Οκτωβρίου τοϋ 1805 έτους. Είναι δε αυτή από ιστο
ρικής κυρίως άπόψεως αξιόλογος, διότι εν αυτή ό ρηθείς Πατριάρχης Καλλί
νικος ό Ε' αναφέρει κεφαλαιωδώς τά πέντε κεφάλαια έκ τοϋ Σουλτανικοϋ 
εκείνου φιρμανίου, τά όποια άφορώσιν εις τούς "Ελληνας τής Πελοπονήσου *.

Καλλίνικος έλέω Θεόν ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 

Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης

f Θεοφιλέστατε ’Αρχιεπίσκοπε Δημητζάνης εν άγίφ πνεΰματι αγαπητέ 
αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών μετριότητος κύρ Φιλόθεε καί έντιμώτατοι 
κληρικοί, ευλαβέστατοι ιερείς, καί τίμιοι προεστώτες καί δημογέροντες και 5 
κοτζαμπασίδες καί πρόκριτοι καί λοιποί άπαξάπαντες ευλογημένοι χριστιανοί 
τής επαρχίας ταΰτης, τέκνα έν Κυρίω ημών αγαπητά χάρις εί'η ύμΐν καί 
ειρήνη παρά Θεοϋ: ή κραταιωτάτη καί εύεργετικωτάτη εις ημάς βασιλεία, τό 
δικαιότατον υψηλότατου καί πολυχρονιώτατον δεβλέτι4, μέ τό νά προνοήται 
πάντοτε διά τήν ησυχίαν καί καλήν κατάστασιν δλων τών υπηκόων καί 10 
πιστών 'Ραγιάδων, όποΰ είναι, υποκείμενοι εις τήν βασιλικήν του επικράτειαν 
καί μέ τό νά {που) 5 έπαγρυπνή καί προστάζη μέ πάσαν δύναμιν δλους τούς 
ηγεμόνας καί κυβερνήτας, όποϋ εύρίσκονται εις κάθε χώραν καί τόπον διά 
νά έχουν μεγάλην επιστασίαν καί προσοχήν εις εκείνα όπόσα αρμόζουν εις

1 Τάκη Κανδηλώρου, Ή Δημητσάνα σελ. 35 κέ.
! Ν. Α. Βέη, Ένθ’ άν. σελ. 237 κέ. Τάκη Κανδηλώρου, Ή Γορτυνία σελ. 186 κέ.
3 Τήν ανέκδοτον ταΰτην επιστολήν εΰρον έν τφ Άρχείφ τής έν Άθήναις Ιστορικής 

καί Εθνολογικής Εταιρείας, είναι δ’ αυτή έκ των μή καταγεγραμμένων έν τοΐς κατα- 
λόγοις εγγράφων τοϋ ’Αρχείου. Είναι έφ’ άπλοϋ χάρτου γεγραμμένη καί άποτελεϊται έκ 
φύλ. 2 διαστάσεων (0,31X0,22), καί περιέχεται έν τφ φ. 1“® —2“®. Είναι δέ έφθαρμένη 
εις τινα μέρη καί ανορθόγραφος. ’Εν τή έκδόσει αυτής διετήρησα τήν ορθογραφίαν τοΰ 
κειμένου πλήν τών κυρίων ονομάτων, τών πόλεων καί χωρών, τά όποια έγραψα διά κεφα
λαιώδους γράμματος, χωρίς όμως νά μεταβάλω τήν ορθογραφίαν αυτών.

Ό Β. Α. Μυστακίδης συνέταξε κατάλογον τών άπολυθέντων υπό Καλλινίκου τοϋ Ε' 
συνοδικών γραμμάτων καί σιγιλλίων κλπ. έν φ δέν άναφέρει τήν ρηθεΐσαν έπιστολήν. (ΐδε 
Β. Α. Μυστακίδου, Ίστορικαί ειδήσεις περί Κουρουτσεσμέ, σ. 31 κέ).

* Δεβλέτ= Κράτος.
* Ή λ. πον διαγράφεται.
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έξολόθρευσιν καί τέλειον άφανισμόν των κακοποιών ανθρώπων, καί εις εκεί
νους όπου συγχΰζουσι καί προξενούν (σκάνδαλον) 1 ταραχήν εις τήν κοινήν 
καί τήν κατά μέρος ασφάλειαν εις τους πολλούς δηλαδή καί εις τον καθ’ ένα 
ξεχωριστά’ πολλούς υψηλούς προσκυνητούς ορισμούς καί ύι|>ηλά φερμάνια 

5 έξαπέστειλε, κατά διαφόρους καιρούς καί ηγεμονικός εξουσίας, καί εφανέρω- 
ναν εις τούς κατά καιρόν ύψηλοτάτους μόραβαλήδες, τήν υψηλήν αυτής βού- 
λησιν καί θέλησιν, ως πατρικήν, καί περιεΐχον τάς νέας καί κατά πολλά 
γνωστικωτάτας διατάξεις καί προσιαγάς, των οποίων υψηλών προσταγών, ή 
κατά τό γράμμα ευεργετική πράξις, καί ή από μέρους δλων ημών τών ύπη- 

10 κόων χρεωστουμένη διαφύλαξις, χωρίς αμφιβολίαν συμφέρει διά τήν καλήν 
κατάστασιν καί ησυχίαν όλων εκείνων όπου κατοικούν εις τον Μωρέα καί διά 
τήν αποφυγήν τής δικαίας τιμωρίας καί παιδεΰσεως' τάς οποίας είναι απα
ραίτητον νά πάθωσι καί δοκιμάσωσιν, όσοι από εσάς δε φέρονται ενάντιοι 
τής υψηλής προσταγής από κακοπροαίρετον γνώμην τους' πολλαΐς φοραΐς καί 

15 ημείς μέ υψηλήν προσκυνητήν προσταγήν έγράψαμεν καί είς τήν Άρχιερωσύ- 
νην σου, καί είς τούς λοιπούς συναδέλφους ’Αρχιερείς τοΰ Μωρέως, καί είς 
άλλους κατά τόπους προεστώτας καί ηγουμένους όπου είναι τοΰ κλήρου καί 
τής τάξεώς μας’ καθώς ομοίως έγράψαμεν καί εις τούς κοτζαμπασίδες2 3 4 δημο
γέροντας προεστώτας καί λοιπούς κατοικοΰντας είς τον Μωρέα, φανερώνον- 

20 τας εις όλους σας πατρι[κώς] καί έκτ[ελοϋντες] (;) εκκλησιαστικούς τά πρέποντα 
είς εσάς καί τά συμφέροντα παρακινοϋντες όλους, εις τό νά έχετε μεγάλην 
προσοχήν, νά φυλάττετε απαρασάλευτα όσα προτάζεσθε μέ κάθε (τε) 8 ομό
νοιαν καί μέ μεγάλην δουλικήν κλίσιν, καί νά εμποδίζετε μέ κάθε τρόπον καί 
μέ δλην σας τήν δύναμιν, κάθε κίνημα όπου είναι εναντίον είς τάς βασιλικάς 

25 προσκυνητάς προσταγάς καί ως αίτιον κάθε παιδεΰσεως καί πικράς τιμωρίας 
εις εκείνους όπου άποτολμοΰν νά εύγένουν από τά όριά τους, καί κατά τό 
παρόν μέ τό νά έβεβαιώθη ή κραταιοτάτη βασιλεία, καί τό υψηλόν δεβλέτι, 
ότι πολλοί κακοποιοί κλέπται, από τούς ίδιους Μωραΐτας, παραφυλάττουν είς 
ταϊς στράταις καί σκοτώνουν κρυφίως καί μέ απάτην τούς διαβάτας, καί άλλοι 

30 πάλιν αύθαδώς μέ όπλα καί μέ άρματα άντιστέκωνται μετά τών Σεϊμάνιδων 4- 
από τό άλλο μέρος πολλοί από τούς κοτζαμπασίδες καί δημογέροντες (χωρίς 
νά έχετε εΐδησιν εσείς ο! 'Ιερωμένοι ως εΐμεθα βέβαιοι) μέ μίαν πρόφασιν 
τάχα ότι είς τον τάδε καζάν 5 εφάνησαν κλέπται καί έσκότωσαν τον τάδε δια-

1 Ή λ. σκάνδαλον διαγράφεται.
2 Κοδζαμπασήδες ελέγοντο οί Έλληνες προεστώτες· περί αυτών ιδε Φωτίου Χρυ- 

σανθοπούλου ή Φωτάκου, ’Απομνημονεύματα περί τής 'Ελληνικής Έπαναστά- 
σεως τόμ. Α'. σελ. 32 - 34 (Άθήναι 1899).

3 Ή λ. τε διαγράφεται.
4 Σεϊμέν = χωροφύλαξ, αστυνομικός.
6 Καζα = Ύποδιοίκησις.
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βάτην, και ακολούθως διά νά τεριαχθώσιν Ιδόθησαν τόσα άσπρα, και άλλοτε 
πάλιν λέγουν, ότι οί κλέπται έπίασαν τον τάδε άνθρωπον εις την στράταν, 
καί τον έπήραν σκλά[βον], και διά την εξαγοράν του έδόθησαν τόσα άσπρα, 
καί μέ αΰτάς τάς αιτίας [χ]αρατζώνουσι μέ πλ[ήθ]ος άσπρων, τούς πτωχούς 
ραγιάδες, χωρίς έλεος καί καμμίαν συνείδησιν καί κερδίζουσιν άσπρα ασεβώς 
καί παρανόμως, καί κάμνουσι τον εαυτόν τους δμοιον μέ τούς κακοτρόπους 
κλέπτας, καί διά νά εΐπωμεν καλλιώτερα χειρότερον από αυτούς, καί νομί- 
ζουσιν έ'να τυχηρόν εϋρεμα, τό νά είναι οί κλέπται, διά τά έδικά τους τέλη 
καί κέρδη, καί ακολούθως δχι δτι δεν συμβοηθοΰσιν, αλλά καί έκ τοΰ εναν
τίον κρυφίους καί μέ τρόπους πλαγίους καί μυστικούς γίνεται έμπόδιον, εις 
την καταστροφήν καί άφανισμόν αυτών τών κακοποιών κλεπτών.

Καί επειδή κάθε πρόφασις καί αιτία, είναι βέβαιος καί άνεμπίστατος 
δτι δέν έχουν καμμίαν μετοχήν μέ τούς κλέπτας οί Μωραΐται, ωσάν όπου ό 
Μωρέας από δλα τά μέρη, κατά τήν φυσικήν κατάστασιν είναι περιτριγυρι
σμένος μέ θάλασσαν, καί διατρέφει πάντοτε τούς ίδιους Μωραΐτας, καί μέ 
ευκολίαν φυλάττεται σίγουρα από κάθε διάφορον έμβασιν τών κακοποιών 
ανθρώπων από τά έξω μέρη, καί τό περισσότερον δπου έχει καί διορισμέ
νους διά περισσοτέραν φύλαξιν τόσους καί τόσους μπελουκμπασάδες,1 τζερ- 
βετζίδες2 καί άλλους καπομπα[σί]δες3 εις κάθε πολιτείαν καί χ[ω]ρίον διά 
αύτάς λοιπόν τάς προφάσεις καί τά [τοιαΰτα], όπου ακολουθούν, ωργίσθη 
καί άναψε τόν δικαιώτατον θυμόν του τό φιλόπτωχου φιλοδίκαιου υψηλόν 
δεβλέτι, καί ήθελε κάμη ευθύς τώρα τήν όλοϋστερινήν βαρυτάτην παίδευσιν 
εις εκείνους όπου ετόλμησαν νά κάμουν τά τοιαΰτα, αν ίσως καί ό φιλάν
θρωπος καί φιλοπήκοος στοχασμός τοΰ (πολυχ.)4 κραταιοτάτου καί πολυ
χρονίου δεβλετίου, δέν ήθελεν έμποδίση αυτήν τήν δγλήγωρον έπιχείρησιν 
καί ό[ποϋ] νά σταλθώσι προτήτερα βασιλικαί ύψηλαί προσταγαί, καί νέα 
νιζάμια5, όπου ήμποροΰν νά μεταβάλλουν καί σωφρονίσουν τούς τοιούτους 
κακοποιούς ανθρώπους· λοιπόν κατά τήν σφοδράν εις ημάς γενομένην υψη
λήν προσταγήν, φανερώνομεν εις δλους σας τούς Μωραΐτας ιερωμένους καί 
λαϊκούς, τήν υψηλήν αυτήν βουλήν καί θέλησιν, κατά τόν τρόπον όπου εφε
ξής κατά πλάτος σημειώνομεν μέ τάς παρούσας Εκκλησιαστικός έπιστολάς 
εις δλους σας- γράφομεν δέ καί τή άρχιερωσύνη σου, καί εις τούς προεστώ-

1 Μπουλοΰκμπασή = αρχηγός λόχου άτακτου στρατού επιτετραμμένου άλλοτε τήν 
δημοσίαν ασφάλειαν.

’ Δερβεντζή = φΰλαξ κλεισώρειας. (Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ Μ. Γεδεών).
3 Ό Καπού όμπασης ήτο ό αρχηγός πάντων τών έν τή έπαρχίρ. κάππων. Οί κάπποι 

ή σαν διώκται καί τιμωροί τών ζωοκλεπτών περί αυτών ΐδε Μιχ. Οικονόμου, Ένθ’ άν. 
σελ. 43.

4 Ή λ. πολυχ. διαγράφεται.
6 Νιζάμ = νόμος.
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τας τής επαρχίας σου και δημογέροντας, καί κοτζαμπασίδες, φανερώνοντας 
δτι εξεδόθη νέον προσκυνητόν καί φοβερόν φερμάνι καί εστάλη (προς) 1 εις 
τον ύψηλότατον Μόρα Βαλη πασιά έφέντη μας· καί προστάζει είς τό νά βάλη 
είς κάθε σύστασιν καί πραξιν μέ τον πλέον σιγουρότερον καί άκινδυνότερον 

5 τρόπον εκείνους τούς πρώτους υψηλούς ορισμούς, καί τάς τ[ελι]κάς νέας βασι
λικός προσταγάς καί αποφάσεις διά περισσοτέραν αύξησιν καθώς αναφέρει 
τό υψηλόν φερμάνι είς Τούρκους καί είς 'Ραγιάδες, δθεν διά μέν τούς Τούρ
κους έχουσι χρέος νά φροντίζωσιν οί 'Αγιάννιδες2 καί Βοϊβοντάδες 3, καθώς 
θέλετε βεβαιωθή από τό υψηλόν φερμάνι τοΰ πολυχρονιμένου βασιλέως μας, 

10 όπου έχει νά διαβασθή είς Τριπολιτζάν εις τό ύψηλόν Τζιβάνι4, όπου νά τό 
ακούσουν δλοι, καί όσα όνομαστί φανερώνει διά τούς 'Ραγιάδες.

Τδού κεφαλαιωδώς καταγράφομεν είς την παρούσαν ημών επιστολήν 
καί ακούσατε.

α°ν) Κεφάλαιον προστάζει ότι εις όποιον χωρίον ή τζιφλίκι5 ευθύς όπου 
15 φανώσιν οί κλέπται, οί προεστώται καί δημογέρωντες εκείνων των χωρίων, 

φανερώνωντές τους είς τούς κοτζαμπασίδες τοΰ Καζδ εκείνου οπού υποτάσ
σονται τά χωρία καί τζιφλίκια έχουσι χρέος οί κοτζαμπασίδες χωρίς αργοπο
ρίαν νά πιάνωσι τούς τοιούτους κλέπτας, καί νά τούς θέτωσιν είς τον Βοϊβό- 
δαν, καί ζαπίτην 6 καί είς τούς 'Αγιάννιδες, από τούς οποίους νά άποστέλλωνται 

20 είς τον Μόρα Βαλή Πασιά Έφέντη μας διά νά λάβωσι κατά νόμους τά επί
χειρα τής κακίας των άνίσως δέ οί ρηθέντες προεστώτες καί δημογέροντες 
των χωρίων καί Τζιφλικίων, ή οί κοτζαμσίδες7 των Καζάδων από άμέλειάν 
τους ήθελε φανώσιν ενάντιοι είς τήν υψηλήν βασιλικήν προσταγήν, παρα- 
βλέποντες, τούς τέτοιους κακοποιούς κλέπτας, άφ’ ού δοκιμάσωσί βαρυτάτην 

25 καί μεγάλην ζημίαν είς άσπρα, θέλει θανατωθώσι μέ σ[οβα]ρόν καί πικρόν 
θάνατον δ[ιά] νά γένουν καί παράδειγμα είς όλους.

βον) Όλοι οί κοτζαμπασίδες τού καθ’ενός Καζά έχουσι χρέος νά βάλωσι

1 Ή λ. προς διαγράφεται μεταξύ δύο γραμμών.
2 Άγιόν έλέγετο ό προΰχων ό διοριζόμενος υπό τοΰ Βεζύρου, είς τάς επαρχίας 

ένθα κατφκουν επίσημοι Τούρκοι. Δύο έκ τών Άγιάνηδων τής Πελοποννήσου προσ- 
εκαλοΰντο είς Τρίπολιν παρά τφ Βεζύρη καί έτιτλοφοροϋντο Μωραγιάν ήτοι πρόε
δροι τών προεστώτων δλου τοΰ Μωρέως.

8 Βοεβόδας έλέγετο ό έπαρχος πόλεως.
* Διβάν = συμβούλων.
5 Τσιφτλίκ = έπαυλις άγροκήπιον.
6 Ζαμπίτης = Αξιωματικός.
1 Κοτζαμσήδες = κοτζαμπάσηδες.
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όλους τούς ευρισκομένους Ραγιάδες εις τά χωρία και τζιφλίκια εις τούς ανα
μεταξύ των κεφιλεμέδες1, ώστε οπού νά υπόσχεται ό ένας διά τον άλλον, και 
από τούς κοτζαμπασίδες νά πέρνωνται ϊδιοχείρως γεγραμμένοι κεφιλεμέδες, 
και νά άπερνοΰν εις τό σιγκίλι2 τοΰ ίεροϋ μεχκεμέ3 τής Τριπολιτζάς.

γον) Τό εναντίον δέ μεταξύ εις αυτούς τούς κεφιλεμέδες, οποίος από τούς 5 
'Ραγιάδες ήθελε φανή κλέπτης κα'ι κακοποιός, ό μητροπολίτης εκείνος όποΰ 
ορίζει τον Καζάν εκείνον, από τον όποιον εύγένουν οί κλέπται, θέλει άπο- 
διωχθή από τήν επαρχίαν του, μέ άπόφασιν κατά τό παλαιόν υψηλόν φερ
μάνι, δτι νά μην πέρνη ποτέ άλλην επαρχίαν.

δον) Κατά τον κεφιλεμέ όποΰ ήθελε γέ[ν]η, δποιος από τούς 'Ραγιάδες 10 
ήθελε σκοτά)ση κανένα άπταιστον οί πρώτοι κοτζαμπασίδες τοΰ κασαπά4 
εκείνου ή τοΰ χωρίου ή τζιφλικίου, όποΰ ήθελε γένη ό φόνος, έχουσι χρέος 
νά παραστήσωσι τον φονέα, παραδίδοντές τον εις τον Βοηβόνδα και 'Αγιάν- 
νιδες, από τούς οποίους νά στέλλεται ό φονεύς, μέ ΐλεως τής ίεράς κρίσεως 
εις τον Ύψηλότατον Πασιά έφέντη μας. 15

ε°'ν) Τά πράγματα καί τά υπάρχοντα τοΰ φονέως μέ ίζίνι5 τής ίεράς 
κρίσεως νά πωλώνται καί νά δίδωνται εις τούς κληρονόμους τοΰ σκοτωμένου' 
άνίσως δμως καί ό φονεύς εκείνος δέν ήθελεν έχη πράγματα καί μουλήκια 6 
πρέπει εκείνοι όποΰ εύρίσκον[ται εις] τον Καζάν εκείνον ή εις τό χωρίον ή 
εις τό Τζιφτιλίκι7, εις τό όποιον έγινεν ό φόνος διά δωσώπην καί άνάπαυσιν 20 
των κληρονόμων τοΰ φονευθέ[ντος] θέλει άποδοθη καί ή τιμή τοΰ αίματος, 
καί νά δίδουν ύπόσχεσιν δτι άνίσως καί ό φονεύς εκείνος ήθελε φύγη νά μη 
γυρίση εις τό εξής πώποτε δπίσω εις τον Καζάν εκείνον ή είς τό χωρίον ή 
εις τό Τζιφτιλίκιον.

Αύται είναι αί ύιβηλαί βασιλικοί γενόμεναι προσιαγαί είς δλους τούς 25 
πιστούς 'Ραγιάδες, τάς οποίας θέλει βεβαιωθήτε περισσότερον, όπόταν μέ 
υψηλήν προσταγήν τοΰ Ύψηλοτάτου Μόρα Βαλή Έφέντη μας, θέλει συνα- 
χθήτε εις Τριπολιτζάν δλοι οί μητροπολΐται καί επίσκοποι τοΰ Μωρέως, μαζύ 
μέ τούς κοτζαμπασίδες προεστούς και δημογέρωντας, καί θέλεται παραλάβη

1 Κεφαλετναμέ = εγγυητικόν.
2 Σιγκίλι = σιδζίλλ (έκ ιού σ ι γ ί λ λ ι ο ν) = κώδιξ δικαστηρίου (κατά τόν κ. Σοφ. 

Α. Χουδαβερδόγλουν-Θεόδοτον.
3 Μαχκεμέ=δικαστήριον.
4 Κασαμπά — κωμόπολις.
5 Ίζίν= άδεια.
6 Μούλκ = κτήματα.
7 Τζιφτιλίκι= τσιφλίκιον.
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236 Ευαγγέλου Ίω. Σαβράμη

την παρούσαν ημών πατριαρχικήν επιστολήν καθώς θέλει ακούσετε καί τάς 
ΰψηλάς προσταγάς διά τό καθολικόν καί κοινόν νιζάμι, όποϋ θέλουν άποφα- 
σισθή παρά τού Υψηλότατου αφέντου μας χωρίς καμμίαν αργοπορίαν.

"Οθεν επειδή καί είναι προσταγή απαραίτητος νά λάβουν τέλος καί νά 
5 φυλάττωνται ακριβώς αΰ[τά] τά βασιλικά νιζάμια, καί επειδή ορίζονται 

φοβεραί παιδεΐαι καί πικρότατος θάνατος, εις εκείνους όπου έναντιούμενοι 
ήθελε φανώσιν υπόδικοι, παρακινούμενοι ή τοΰτο είτε από άμέλειάν τους, 
είτε από πονηράν γν[ώ]μην διά τοΰτο εν τψ άμα έκκλησιαστικώς καί πρικώς 
( = πατρικώς) προλαμβάνωντες [φα]νερώνομεν είς δλους σας αΰ[τ]ά τά ίδια 

10 συμβουλεΰοντές σας δλους περισσότερον τήν μεταξύ σας σύμφωνον όμογνω- 
μίαν καί ειρήνην όσάν όπου είναι αιτία καί αρχή διά τήν καλήν τελείωσιν 
τών νέων αυτών βασιλικών προσταγών διά τήν ησυχίαν καί ασφάλειαν δλης 
τής κοινότητος- διά τό όποιον καί βεβαιωθέντες τήν δυνατήν βασιλικήν άπό- 
φασιν τό στερεόν καί άμετάτρεπτον διά τήν τελείωσιν, τό όγλήγορον διά τήν 

15 ενέργειαν καί τήν πράξιν, καί τον βαρύτατον καί μεγάλον (θυμόν) 1 βασιλι
κόν θυμόν. Προσέχετε ακριβώς με δλην σας τήν δύναμιν, νά φυλάττετε απα
ρασάλευτα τά δσα προστάζεσθε με υψηλήν άπόφασιν καί προσταγήν καί 
είναι χρέος απαραίτητον είς δλους, διότι ή προσταγή είναι βασιλική καί 
υψηλή- καί όπόταν ή δικαιοσύνη έχει θεμέλιον καί συμφέρει διά τήν άσφά- 

20 λείαν καί ησυχίαν εις δλην τήν κοινότητα καί είς τήν μερικήν τών 'Ραγιάδων. 
Τότε περισσότερον έχετε χρέος νά λαμβάνετε περισσότερον ζήλον, καί μέ 
καλήν συνείδησιν νά τελειώνετε τάς βασιλικάς προσταγάς, καί μέ τά έργα 
έμπράκτως έχοντες αύτάς πάντοτε είς τον νοϋν σας. Άνίσως όμως (τό όποιον 
ά'μποτε νά μήν ήθελε γένη) καί κάμνοντες τά εναντία, ήθελεν άντιστέκεσθε 

25 εις τά υψηλά φερμάνια καί έναντιήσθε θέλει κατακριθήτε καί παρήκοοι καί 
οί μέν λαϊκοί, άφ’ ου δοκιμάσετε τά χαλεπότατα παιδευτήρια θέλει λάβετε 
καί πικρόν θάνατον τής ζωής σας. Οί δέ 'Ιερωμένοι, θέλει χάσετε τό εκκλη
σιαστικόν σας αξίωμα, καί ή άρχιερωσύνη σου [θά] άποδιωχθής παντοτινά 
από τήν επαρχίαν σου καί από κάθε εκκλησιαστικόν αξίωμα' προσέχετε λοιπόν 

30 μήπως καί κατά συνήθειαν ή άψηφησίαν νομίζοντες τάς φοβεράς ταύτας 
γενομένας ύψηλάς προσταγάς, ήθελε καταφρονήσετε τό πλέον παραμικρότε- 
ρον, άσυκώνοντες εναντίον (σας)2 τοϋ εαυτού σας τον βασιλικόν θυμόν καί 
άγανάκτησιν, όποϋ προξενεί τά πολυστένακτα δάκρυα, καί δεν θέλει εύρητε 
κανένα βοηθόν, μήτε καμμίαν άλλην ωφέλειαν από τήν ανωφελή μετάνοιάν

1 Ή λ. θυμός διαγράφεται.
’ Ή λ. σας διαγράφεται.
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σας· διά τήν ησυχίαν καί καλήν κατάστασιν δλου τοϋ Μωρέως έγινεν αυτό 
ιό θεοφώτιστου νιζάμι, καί αποβλέπει είς τήν ασφάλειαν καί ησυχίαν δλης 

τής κοινότητος.
Διά τούτο είναι ακόλουθον με ιδίαν σας προθυμίαν, καί αύτοθέλητον 

προαίρεσιν, καί με δλην σας τήν δΰναμιν, νά προσπαθήσητε διά τήν άκριβε- 
στάτην διαφΰλαξιν των προσταζομένων, διά νά μένετε ελεύθεροι πάσης βλά
βης των κακοποιών ανθρώπων, καί θέλει εύρητε είς τό εξής τά βασιλικά ελέη 
οπού νά τρέφωσιν είς εσάς πλούσια καί αδιάλειπτα’ άνίσως δμως καί καθέ
νας από εσάς, διά τήν πλεονεξίαν του, διά νά ώφελή τον εαυτόν του, κατα- 
τυραννεΐ ασεβώς καί βασανίζει τούς πτωχούς 'Ραγιάδες με παράνομα καί 
άδικα χαράτζια καί παρσίματα, καί νομίζει ένα τυχηρόν εΰ[ρη μα]' διά αυτό 
τό τέλος κ[αί] διά τ[ά άλλα] κέ[ρ]δη τέ[λος] καί νά εύρίσκωνται κακοποιοί 
[άνθρωποι] εις αυτήν τήν λησταρχι[κήν] ζωήν, καί χαίρονται εις τά φονικά, 
καί προδίδουν τούς ανθρώπους διά νά σκοτώνωνται, ό τοι[οΰ]τος θέλει 
πέσει είς τάς πολιτικός (βασιλικάς)1 παιδείας, καί είς τάς Ικκλησιαστικάς 
ημών κατάρας καί άφορ[ι]σμούς· καθώς καί συνοδικώς γράφοντες άποφαινό- 
μεθα εναντίον είς τούς τοιούτους, δτι οΐ είς τό εξής δεν ήθελε κάμωσι μέ 
προθυμίαν καί μεγάλην ύπακοήν κατά τάς σταλ[εί]σας ύψηλάς βασιλικός 
προσταγάς καί φερμάνια, καί δέν ήθελε παΰσωσιν από τάς τοιαυτας ασυγχώ
ρητους κακίας καί πονηριάς, ύπάρχωσιν άφωρισμένοι κατηραμένοι καί ασυγ
χώρητοι, καί μετά θάνατον άλυτοι, καί τυμπανιαΐοι, καί πάσαις ταΐς πατριαρχι- 
καΐς καί συνοδικαΐς άραΐς υπεύθυνοι, καί ένοχοι τοϋ πυρός τής γεένης, καί 
τώ αίωνίφ άναθέματι υπόδικοι.

Όθεν διά νά μήν πάθετε τά τοιαΰτα μισητά καί αποτρόπαια, ποιήσατε 
ως γράφομεν εξ άποφάσεως- ή δε τού Θεού χάρις εΐη μεθ’ ύμών:^ 

ςιωε': ( = 1805) ’Οκτωβρίου κε':

Κωνσταντινουπόλεως καί εν Χφ ευχέτης] : ·—,
Καιαααοείας Φιλόθεος εν Χφ αδελφός [καί ευχέτης] :·—,
Κνζίκον ’Ιωακείμ εν Χφ / ά]δελφός καί ευ[χέτης],

Θεσσαλονίκης Γεράσιμος εν Χφ αδελφός [καί ευχέτης].

Βερροίας Χρύσανθος εν Χφ αδελφός καί [ευχέτης].

Προϊλάβον Παρθένιος εν Χφ αδελφός καί [ευχέτης].

Παλαιών Πατρών Μακάριος εν Xφ άδελ[φός καί ευχέτης]—, 
Ηράκλειας Μελέτιος εν Χφ αδελφός καί ευχέτης: ·—,
Νικομήδειας 'Αθανάσιος εν Χφ αδελφός καί ευχέτης:■—, 1

Σύμβολού είς τήν ιστορίαν τής Δημητσάνης. 237
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1 Ή λ. βασιλικός διαγράφεται.
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Προύσης ’Άνθιμος έν Χώ άόελφός και ευχέτης: ·—,
Άγκυρας "Ιωαννίκιος εν Χώ αδελφός και ευχέτης:·—.
Ξάνθης Ναθαναήλ εν Χώ αδελφός και ευχέτης.

Μιτυλήνης 'Ιερεμίας εν Χώ αδελφός και ευχέτης χ.

Έν Άθήναις κατά μήνα Σεπτέμβριον 1932.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩ. ΣΛΒΡΑΜΗΣ 1

1 Σημειωτέον έτι, ότι έν τφ ’Αρχεία» τής έν Άθήναις Ιστορικής καί Εθνολογικής 
Εταιρείας άπόκειται τό ύπ’ άριθ. 4 έγγραφον, δπερ είναι έντυπον σιγίλλιον τοΰ αύτοΰ 
Πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ Ε' τοΰ άπό Νίκαιας 8Γ οΰ συνιστά πρός άπαντας τούς 
Μητροπολίτας, ’Αρχιεπισκόπους και ’Επισκόπους τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου, τούς 
Χριστιανούς, άρχοντας καί προεστώτας υποταγήν πρός τήν ’Οθωμανικήν έξουσίαν (δηλ. 
πρός τόν Σουλτάνον).

Τοΰτο έξεδόθη κατά μήνα Μάρτιον τοΰ 1809 έτους έπί τής Β’ Πατριαρχείας ύατοΰ, 
καί ΰπογράφουσιν έν αΰτφ ό Καισαρείας Φιλόθεος, ό Κυζίκου Μακάριος, ό Χαλκηδόνος 
Ιερεμίας, ό Νεοκαισαρείας Μελέτιος, ό ’Αθηνών Γρηγόριος, ό Άγκυρας Ίωαννίκιος, ό 
Ίμβρου Νικηφόρος, ό Εφέσου Διονύσιος, ό Νικομήδειας ’Αθανάσιος, ό Δέρκων Γρηγό
ριος, ό Ίκονίου Κύριλλος, ό Φιλιππουπόλεως Ίωαννίκιος, ό Προΐλάβου Παρθένιος, ό 
Ήρακλείας Μελέτιος, ό Νίκαιας Δανιήλ, ό Θεσσαλονίκης Γεράσιμος, ό Βερροίας Χρύ
σανθος, ό Δράμας Ιωσήφ καί ό Μαρωνείας Νεόφυτος. Πρβλ. Α. Μυστακίδου, 
"Ενθ’ άν. σελ. 37.

Έδωρήθη εις τήν Εταιρείαν υπό τοΰ μακαρίτου Παύλου Λάμπρου.
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