
ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

'Ως κοινότης εκ προσώπων φυσικών άποτελεσθεΐσα ή μονή τοϋ Φιλο
σόφου, κατά τον μακραίωνα βίον αυτής εύλόγως έγνώρισε ποικίλας τύχας. 
Εις τους κόλπους ιστορικού γεωγραφικού χώρου ίδρυθεϊσα ήκολούθησε 
μετ’ αυτού κοινήν ιστορικήν πορείαν καί τύχην, από των βαρβαρικών επι
δρομών καί αναστατώσεων, αΐτινες έσημειώθησαν ολίγον ένωρίτερον τής 
ίδρύσεως αυτής καί διήρκεσαν αιώνας ολοκλήρους, μέχρι τής πτώσεως τής 
ελληνικής μεσαιωνικής αυτοκρατορίας εις χείρας τών σταυροφόρων τής 
Δύσεως, κατά τάς άρχάς τού ΙΓ' αίώνος καί μέχρι τής άναπτύξεως καί τής 
ακμής τού έν Μυστρφ δεσποτάτου τοϋ Μορέως, εν τελεί δέ μέχρι τής 'Αλώ- 
σεως τής βασιλευούσης εις τούς Άσιάτας κατακτητάς καί πέραν αυτής διά 
μέσου τών χρόνων τής δουλείας εις τούς βαρβάρους μέχρι τής εθνικής άπο- 
καταστάσεως. Τά ειδικά γεγονότα ό'μως, τά χαρακτηρίζοντα τήν ιστορικήν 
ζωήν τής προκειμένης χριστιανικής αδελφότητος έν μέσφ τής πολυκυμάντου 
ζωής τής χερσονήσου, καλυπτόμενα από χρόνου μακροϋ ζοφώδη περίοδον, δεν 
επιτρέπουν τήν παρακολούθησιν τής διαγραφείσης πορείας τού ιδρύματος εις 
τάς χαρακτηριστικός τοϋ άναπτυχθέντος βίου λεπτομέρειας. Διότι ελλείπει τό 
σύνολον τών διαφόρων περιστατικών, τών τε γενικωτέρων καί τών επί μέρους, 
δι’ ών θά ήτο δυνατόν νά έρευνηθή καί άναπαρασταθή δ ιστορικός βίος τής 
μονής. Διά τούτο άρκούμεθα νά εΐπωμεν, δτι ή μονή έπιζήσασα τών πολλών 
καί έν πολλοίς δυσερευνήτων έθνικών δοκιμασιών, μετέσχε τών ποικίλων τοϋ 
έθνους περιπετειών, ανέπτυξε τήν δυνατήν άντίδρασιν κατά τήν διαδραμάτι- 
σιν αυτών καί επέζησεν αυτών-

"Οταν ή μονή ίδρύετο, ή Πελοπόννησος έτέλει ήνωμένη μετά τοϋ θέμα
τος Ελλάδος1 πιθανώτατα, μετ’ αυτής δ’ ήκολούθει κοινήν πορείαν. Βέβαιον * 214

1 Ν. A. Bees, Zur Sigillographie der Byzantmischen Themeti Pelo- 
ponnes utid Hellas, « Βυζαντινά Χρονικά » ( Πβτρουπόλεως ), τόμ. ΚΑ' (1914 ), σελ.
214 κέξ. A. Ram baud, I/empire Grec du X™e siecle, Παρίσιοι 1870, σελ. 
193. Ant. Bon, Le Peloponnese Buzantin jusqu’en 1204, Παρίσιοι 1951, σελ. 
91. Δ ι o v. A. Ζακυθηνοΰ, Μελέται περ’ι τής διοικητικής διαιρέσεως καί τής 
επαρχιακής διοικήσεως έν τφ Βυζαντινοί κράτει, « Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών», τόμ. ΙΖ' (1941), σελ. 248 -252, τόμ. ΚΑ' (1951), σελ. 184 -188.
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είναι δμως, δτι εις μίαν εποχήν ρευστόιητος, λόγφ τής καθόδου σύμμεικτων 
λαών έν Πελοποννήσφ, ή μονή είχε να διαδραματίση εις τήν εφεξής δημιουρ- 
γηθεΐσαν κατάστασιν σημαντικόν ρόλον εις τήν θρησκευτικήν καί πνευματι
κήν ζωήν τής χώρας. Όπλισθεισα μέ ηθικά εφόδια από αυτής τής ίδρΰσεώς 
της, εΐχεν εν πρώτοις νά προσφέρη τάς υπηρεσίας αυτής χάριν τής νέας θρη
σκείας, συντελούσα εΐς τήν εδραίωσιν καί έξάπλωσιν αυτής εις τήν εγγύς τοϋ 
εύαγοϋς τούτου οίκου δρεινήν χώραν, διότι είναι γνωστόν, δτι ή συντηρητι- 
κότης τών κατοίκων τής κεντρώας Πελοπόννησου δεν παρεσχεν έδαφος πρόσ- 
φορον εις τήν άπρόσκοπτον υποδοχήν καί ταχεΐαν διάδοσιν τής νέας θρη
σκείας εις τήν ύπαιθρον, ιδίφ μάλιστα μεταξύ τών νεωστί εγκαθιστάμενων 
βαρβάρων κατοίκων. Άπόδειξις τούτου είναι, δτι κατά τούς χρόνους τής 
ίδρύσεως τής μονής Φιλοσόφου ό δσιος Νίκων ό « Μετανοείτε », περιερχό- 
μενος τάς άρκαδικάς καί λακωνικός πόλεις καί χωρία, εκήρυσσε το εύαγγέλιον 
τοΰ Χριστού1 προ σύμμεικτων, ένεκα τών προσφάτων βαρβαρικών επιδρομών 
πληθυσμών1 2, σκοπίμως δέ το κράτος ΐδρυεν δχυράς μονάς χάριν τής χρι
στιανικής θρησκείας3. Ή ακτινοβολία μιας πατριαρχικής καί σταυροπηγια
κής μονής εις μίαν τοιαύτην εποχήν άναμφισβητήτως πρέπει νά υπήρξε διά 
τήν εγγύς περιοχήν παράγων σημαντικός διά τήν άναθέρμανσιν καί έδραίω- 
σιν τοΰ χριστιανισμού.

1 Σ π. Π. Λάμπρου, Βίος Νίκωνος τοΰ «Μετανοείτε», «Ν. Έλληνομνή- 
μων », τόμ. Γ' (1906), σελ. 161. Προχειρότερον βλ. Μ ε λ ε τ. Γ α λ α ν ο π ο ύ λ ο υ, 
Βίος, πολιτεία, εικονογραφία, θαύματα καί φσματική ακολουθία τοΰ οσίου Νίκωνος 
τοΰ «Μετανοείτε», εν Αθήναις 1933, σελ. 93 -94. Τήν σχετικήν πρός τόν οσιον 
Νίκωνα βιβλιογραφίαν βλ. ύπό Ν. Β. Τιομαδάκη, "Ο άγιος Ιωάννης δ Ξένος 
καί ή διαθήκη αύτοΰ, « Κρητικά Χρονικά », τόμ. Β' ( 1948 ), σελ. 47, ΰποσ. 1.

2 Κατά τήν εποχήν τούτην δέν είχον πλήρως άφομοιωθή αί άλλως ολιγάρι
θμοι ξέναι φυλαί, αί μονίμως εγκατεστημένοι εις Πελοπόννησον καί πράγματα έκά- 
στοτε παρέχουσαι εις τό βυζαντινόν κράτος, ίδίφ μάλιστα επί τής βασιλείας Θεοφί
λου (829-842), Μιχαήλ Γ' (842-867) καί βραδύτερον επί Ρωμανού τοΰ Λακαπη- 
νοΰ (919 -944). 'Επομένως πλήν τών Μιληγγών καί Έζεριτών ανάξια λόγου υπο
λείμματα άλλων συγγενών φυλετικών ομάδων έποίκιλλον τόν εγχώριον πληθυσμόν 
καί καθίστων τούτον σύμμεικτον, τουλάχιστον κατά τήν παρούσαν χρονικήν περίο
δον. Περί πάντων τούτων βλ. πρό πάντων Διον. Α. Ζακυθηνοΰ, ΟΙ Σλάβοι 
έν Έλλάδι, Άθήναι 1945, σποράδην καί δή σελ. 51 κέξ. Τοΰ αύτοΰ, Le Des- 
potat Grec de Moree, τόμ. Β', Άθήναι 1953, σελ. 20 κέξ. Ant. Bon, ένθ" 
άνωτ., σελ. 27 κέξ., 68 κέξ. Νέα καί έν πολλοΐς ένδιαφέρουσα εργασία έπί τοϋ θέ
ματος είναι τοΰ Έ π. Χρυσανθοπούλου, Τά βιβλία θαυμάτων τοΰ αγίου 
Δημητρίου, τό Χρονικόν τής Μονεμβασίας καί αί Σλαβικοί έπιδρομαί εις τήν 'Ελ
λάδα, «Θεολογία», τόμ. ΚΔ' ( 1953 ), σελ. 597 κέξ., τόμ. ΚΖ ( 1956 ), σελ. ίδίφ 
261 κέξ.

3 Γ. Σωτηρίου, Αί μονοί τής "Ελλάδος καί ή εθνική αυτών δράσις, 
Άθήναι 1936, σελ. 18.
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Παραλλήλως ευεργετική πρέπει νά ύπήρξεν ή έπίδρασις τής Ιδίας αυτής 
μονής καί είς την καλλιέργειαν των γραμμάτων, γνωστού δντος δτι έργον 
σχεδόν αποκλειστικόν τών χριστιανικών ιδρυμάτων τής βυζαντινής περιόδου 
υπήρξε τών μουσών ή θεραπεία καί ή φιλανθρωπία. Έξ άλλου γνωρίζομεν, 
δτι επί τών μητροπόλεων καί τών άκμαζόντων μοναστηρίων έπιπτε συχνά-
κις τό βάρος καί άλλων υποχρεώσεων. Ούτως, άξιον σημειώσεως είναι δτι, 
δταν κατά τό έτος 935 οί Πελοποννήσιοι διά νά μη στρατευθοΰν προετίμησαν 
«δούναι Ιππάρια χίλια εστρωμένα καί χαλινωμένα», ή φορολογία αυτή 
κατενεμήθη μεταξύ τών μητροπολιτών Κορίνθου καί ΓΤατρών, τών επισκό
πων, πρωτοσπαθαρίων καί λοιπών όφφικιαλίων καί τών μοναστηρίων, έξ 
ών τά πατριαρχικά καί βασιλικά άνέλαβον την καταβολήν άνά δυο Ιππαρίων1. 
Επειδή παρόμοιαι υποχρεώσεις δεν ήσαν σπάνιαι, πρέπει νά δεχθώμεν δτι 
καί ή ήμετέρα μονή συνέβη νά μετάσχη τοιουτων, άφοΰ μάλιστα από τής 
ίδρΰσεως αυτής γνωρίζομεν δτι εΐχεν δλας τάς προϋποθέσεις μιας ραγδαίας 
άναπτϋξεως.

Κατά τούς χρόνους τής έν Πελοποννήσφ Φραγκοκρατίας, δτε ή λατι
νική Εκκλησία, άφοΰ έγκατέστη άνέτως έν τή χώροι, διεξήγεν άνεμποδίστως 
τό γνωστόν προπαγανδιστικόν έργον αυτής, ως έπραττε καί βραδΰτερον, 
κατά τήν βραχεΐαν έγκατάστασιν τών Ενετών (1685- 1715 ) 1 2, φαίνεται δτι 
καί ή μονή τοΰ Φιλοσόφου δεν ύπήρξεν άμοιρος καί αμέτοχος τής δημιουρ- 
γηθείσης νέας τάξεως πραγμάτων. Τό γεγονός δτι ή δμορος Καρύταινα άπέβη 
ή έδρα τής ομώνυμου βαρωνίας, τό δέ κάστρον αυτής μετά τών όμοιων 
Άρακ?.όβου, 'Αγίου Γεωργίου τών Σκορτών καί Beaufort ώριζον τήν εύρυ- 
τέραν περιοχήν τών Σκορτών, έν ή έκειτο ή μονή, τάσσει αυτήν εντός τής 
σφαίρας τοΰ διαφέροντος τών Φράγκων κατακτητών. Έν τοΰτοις ή μονή ουδέ 
άπαξ άναφέρεται είς τό Χρονικόν τοΰ Μορέως. Είχεν αρά γε έρημωθή ; 
Είχε καταληφθή υπό μοναχικοΰ τίνος τάγματος έκ τών πολυωνύμων τής 
Δυτικής Εκκλησίας, τά όποια έγκατέστησαν είς πλεΐστα σημεία τής αυτοκρα
τορίας ; Μήπως οί Φιλοσοφΐται μοναχοί αντί άδροΰ τιμήματος είχον εξαγο
ράσει τήν ανεξαρτησίαν των ; Ούδεμία έγκυρος άπάντησις δύναται νά δοδή 
είς τά έρωτήματα ταΰτα, διότι πηγαί έλλείπουν.

Κατά τήν άνάπτυξιν τοΰ ελληνικού δεσποτάτου τοΰ Μυστρά μετά ταΰτα, 
δτε πλησίον ήκμαζον μεμαρτυρημένως κώμαι ίκαναί, οΐον Δημητζάνα, Στε- 
μνίτζα, Καρύταινα, Άτζίχωλος κλπ., φυσικόν είναι ή μονή νά έπέσυρε τό

1 Κ. Πορφυρογέννητου, Προς τόν ίδιον υίόν Ρωμανόν, τόμ. Γ', Κεφ. 
51, σελ. 213 ( Bonn).

2 Τάσου Άθ. Γριτσοποόλου, Μητροπολΐται Λακεδαιμόνιας κατά τήν 
‘Ενετοκρατίαν, Θεοδώρητος Κριτής ό έκ Δημητσάνης, « Θεολογία », τόμ. Κ' ( 1949 ), 
σελ. 345 κέξ.
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ενδιαφέρον τών χριστιανικών πληθυσμών τής εγγύς περιοχής, τοσούτφ μάλ
λον εφ’ δσον αύτη ήτο τό άρχαιότερον κα'ι πλέον άξιόλογον κτίσμα αυτής. 
Τής περιόδου ταΰτης ιδρύματα υπήρξαν ό ερειπωθείς μικρός ναός τοϋ Τα
ξιάρχου Μιχαήλ εις θέσιν Σωτήρα καλουμένην σήμερον, ού μακράν τής 
μονής Προδρόμου, ό δμοίαν τύχην ύποστάς επί τής εντεύθεν ό'χθης τοΰ 
Λουσίου ναός τοϋ 'Αγίου Γεωργίου καί τό περισωθέν ώραιον έκκλησίδιον 
τοϋ αποστόλου ’Ανδρέου, πλησίον τών κτισμάτων τής αρχαίας πόλεως Γόρ- 
τυνος, παρά τον ποταμόν Λοΰσιον. Ή ϊδρυσις ό'μως αυτών καί παντός 
ά'λλου κτίσματος, περί τοΰ οποίου δεν έ'χομεν σαφείς πληροφορίας, δεν σημαί
νει μείωσιν τής αξίας τής μονής τοΰ Φιλοσόφου, αλλά μάλλον ακμήν τής 
χριστιανικής θρησκείας καί σχετικήν τών κατοίκων ευημερίαν προς ΐδρυσιν 
έργων τέχνης διά τήν λατρείαν τοϋ Θεοΰ.

Δύο μέχρι τοΰ ΙΕ' αίώνος ορόσημα διαφωτίζουν οπωσδήποτε τήν 
ιστορίαν τής προκειμένης μονής. Τό πρώτον είναι ή ύπαρξις τής κατά τό 
βόρειον ά'κρον τοΰ Υμηττού παρά τάς ’Αθήνας μονής τοΰ Άγ. Ίωάννου 
τοΰ Κυνηγού τών Φιλοσόφων, ήδη από τοΰ ΙΒ' αίώνος. ΙΊρός τήν μονήν 
ταύτην φαίνεται δτι κατά τινα τρόπον συνδέεται ή ήμετέρα μονή, τοΰτο δέ 
διαβλέπουν από τοΰ Δημ. Καμπούρογλου οί έρευνηταί, στηρίζοντες τάς εικα
σίας αυτών επί ενδείξεων οΰχί άσημάντων. Ούτως, έκ σωζομένων ελλιπών 
επιγραφών πληροφορούμεθα, δτι κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΓ' αίώνος υπήρχε 
μοναχός έπωνυμούμενος Φιλόσοφος είς τήν μονήν τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ 
Κυνηγού, αν δρθώς αποδίδεται είς τήν μονήν ή επιγραφή" τό δεύτερον δτι περί 
1235 έκοιμήθη δ ανακαινιστής τής ιδίας μονής Λουκάς μετά μοναχού τίνος 
φιλοσόφου ρακενδύτου" τρίτον δτι μοναχός, Φιλόσοφος τήν κλήσιν Ιχων, 
άφιέρωσεν είς τήν μονήν τοΰ Κυνηγού τον λίθον τής Κολυμβήθρας «είς 
κάθαρσιν άμπλακημάτων »" καί τέλος δτι Νεόφυτός τις, μοναχός βεβαίως, τό 
έτος 1238 κατεσκεύασε τήν δδόν Μεσογείων προς ’Αθήνας1. Καί ή επί τών 
ενδείξεων τούτων σχέσις τής μονής Φιλοσόφου προς τήν μονήν τοΰ Κυνη-

1 Α. Όρλάνδου, Μεσαιωνικά μνημεία της πεδιάδος τών ’Αθηνών καί τών 
κλιτύων Ύμηττοϋ - Πεντελικοΰ - Πάρνηθος καί Αιγάλεω, Εΰρετήριον τών Μνημείων 
τής Ελλάδος, Α' Εΰρετήριον τών Μεσαιωνικών Μνημείων, έν Άθήναις 1933, σελ. 
170 κέξ. Η. Μ eg aw, The chronology of some Middle - Byzantine Churches, 
έν «Annual of the British School at Athens», τόμ. XXXII (1931-1932), σελ. 
98 κέξ. Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, Ιστορία τών ’Αθηναίων, τόμ. Β', έν 
Άθήναις 1890, σελ. 212 κέξ. Τοΰ αΰτοΰ, Ή στήλη τοΰ Νεοφύτου. Μελέται καί 
έρευναι — Τά ’Αττικά, έν Άθήναις 1923, σελ. 130 κέξ. J. Strzycowski, Ή 
μονή τοΰ Κυνηγοΰ τών Φιλοσόφων, « Δελτίον Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 'Εταιρείας », 
τόμ. Γ' ( 1889), σελ. 116 - 128, ίδίφ σελ. 122. Γ. Σ ω τ η ρ ί ου, ένθ’άνωτ., σελ. 10. 
Τοΰ αΰτοΰ, Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, τόμ. Α', έν Άθήναις 
1942, σελ. 414.
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γοΰ των Φιλοσόφων απορρέει κυρίως έκ τής ύπάρξεως τής αυτής επωνυμίας, 
έξ ής άγεται τις να συμπεράνη ότι πιθανώς μέλη τής έν Δημητσάνη μοναχι
κής αδελφότητος ίδρυσαν ή ήλθον καί κατοίκησαν εις τήν τοΰ Υμηττού μο
νήν, ακριβώς κατά τούς χρόνους τής εν Πελοποννήσφ Φραγκοκρατίας, ότε δεν 
αποκλείεται καί να έγκατελείφθη ή μονή τού Φιλοσόφου προσωρινούς, έξ 
έπηρείας τών κρατουντών Δυτικών. Περισσότερον αξιοπρόσεκτοι όμως είναι 
δυο άλλαι ειδήσεις, περιεχόμεναι εις έπιστολάς γραφείσας ύπό Μιχαήλ, μητρο
πολίτου ’Αθηνών, τού Χωνιάτου. Τούτων ή πρώτη απευθύνεται προς τον 
καθηγούμενον τής μονής τού Κυνηγού τών Φιλοσόφων, εις δέ τήν ετέραν 
προς τον κυρ - Γεώργιον άναφέρεται ότι Βασίλειός τις Κυνηγός άπέστειλε 
χειρόγραφον 'Ομήρου, άνήκον εις τον I. Λαπαρδάν1. "Αν ό Λαπαρδάς οΰτος 
δεν είναι αυτός ό ιδρυτής τής ήιιετέρας μονής, όστιςέχων εις τήν κατοχήν του 
τό πολύτιμον χειρόγραφον κατέλιπε, φαίνεται, τούτο εις τήν μονήν, πού αυτός 
ίδρυσε καί όπου πιθανώς έμόνασε, πρέπει ασφαλώς να είναι άλλος τις τής 
ιδίας οίκογενείας γόνος μεταγενέστερος, λόγιος επίσης, όστις προφανώς απο
τελεί τον σύνδεσμον μεταξύ τών δύο μονών, Δημητσάνης καί ’Αθηνών. *0 
Μ. Χωνιάτης εύρισκεν υπερβολικήν τήν τιμήν τοΰ χειρογράφου, ύπέρπυρα 
δύο, καί συνίστα εις τον Γεώργιον, εάν μετέβαινεν εις ’Αθήνας, νά τό έχη 
υπ οψιν.

Τό δεύτερον όρόσημον ανάγεται εις τούς περί τήν "Λλωσιν χρόνους. 
Είναι τούτο ή φωτεινή φυσιογνωμία τού καθαγιασθέντος οικουμενικού 
πατριάρχου Διονυσίου Α' (1466-1472, 1488-1490), όστις πιθανώ- 
τατα έκ τής μονής τού Φιλοσόφου ωρμάτο. Άρχομένου τοΰ ΙΕ' αίώνος, είς 
νεαράν ήλικίαν μετέβη εις τήν βασιλεύουσαν, έκείθεν εις μονήν Μαγγάνων, 
όπου άνεστράφη μετά τού περιφήμου Μάρκου τού Ευγενικού, ήχμαλωτίσθη 
κατά τήν άλωσιν τής ΚΠόλεως, απελευθερωθείς έγένετο μητροπολίτης Φι- 
λιππουπόλεως καί δίς έπατριάρχευσε *,

Πέραν τών εικασιών καί υποθέσεων διά τήν ζωήν τής μονής μέχρι τοΰ 
17" αίώνος, έφεξής δύναται νά στηριχθή τις έπί ύπαρχουσών γραπτών μαρτυ
ριών διά νά διαλύση τό θολόν ιστορικόν πεδίον, έφ’ ου άμυδρώς ύφαίνεται 
ή Ιστορική ζωή τής μονής τού Φιλοσόφου καί νά τοποθέτηση αυτήν έπί πε
ριόδου ακμής μαρτυρουμένης. ’Ασφαλής ένδειξις όμως τής ίστορικότητος τοΰ 1 2

1 Σπ. Π. Λάμπρου, Μιχαήλ Άκομινάτου, τοΰ Χωνιάτου, Τά Σωζόμενα, 
τόμ. Β’, έν Άθήναις 1880, σελ. 247 , 628 - 630, καί σελ. 219 στ. 19 κέξ. Γ. Σω
τηρίου, Αί μοναί τής Ελλάδος, σελ. 13.

2 Τάσου Άθ·. Γριτσοποΰλου, Μελέτη περί τοΰ βίου καί ακολουθία 
τοΰ άπό Φιλιππουπόλεως οίκουμ. πατριάρχου Διονυσίου Α' τοΰ έκ Δημητσάνης, μετά 
συμβολής εις τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν Φιλιππουπόλεως κατά τόν 1Ζ’ αιώνα, 
Άθήναι 1955, σελ. 19 κέξ. (άνατόπωσις έκ τοΰ « ’Αρχείου τοΰ Θρακικοΰ Λαογρα- 
φικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού», τόμ. ΙΘ'-Κ').
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μοναστηριού μέχρι σήμερον παραμένει τό θαυμάσιον αύτοΰ καθολικόν, δπερ 
έσεβάσθη ό πανδαμάτωρ χρόνος. Ή έρήμωσις των λοιπών κτισμάτων εις την 
παλαιάν καί νέαν μονήν συνετελέσθη από τής άπελευθερώσεως και εντεύθεν. 
”Αν έσημειούτο πλήρης παρακμή παλαιότερον, θά ήκολούθει παντελής κατάρ- 
ρευσις διά μέσου τόσων αιώνων. Διά τούτο τάς πρώτας και σπουδαιοτέρας 
πηγάς τής ιστορίας τής μονής αποτελούν τά δυο αυτής καθολικά, παλαιόν 
καί νεώτερον.

’Ακολούθως τά λείψανα τών κτιρίων καί αί ύπάρχουσαι έπιγραφαί 
προσφέρουν τό πολύτιμον αυτών υλικόν εις τήν έρευναν. Περαιτέρω αί περι- 
σωθεΐσαι γραπταί πηγαι είς πατριαρχικά γράμματα, έγγραφα καί χειρό
γραφα αποτελούν τό δλον τής μονής άρχεΐον, δπερ, καίτοι δεν είναι ίκανώς 
πλούσιον, διαφωτίζει κυριώτατα τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Ή επα
χθής δουλεία τών βαρβάρων Άσιατών καθ’ άπαν τό ελληνικόν ήμπόδιζε 
τούς άλλως αραιούς περιηγητάς τών πρώτων χρόνων νά φθάνουν μέχρι τών 
πλέον δυσπρόσιτων ορεινών περιοχών τής επικράτειας. Βεβαίως καί τών 
πρώτων χρόνων τής δουλείας αξιόλογα γραπτά μνημεία θά ύπήρχον παρά 
τή μονή, άλλ’ έμεσολάβησαν εν Πελοποννήσφ άνωμαλίαι — πόλεμοι διαρ
κείς μεταξύ Τούρκων καί Ενετών μετά τήν "Αλωσιν, επαναστάσεις, επιδρο- 
μαί — δυνάμεναι νά συντελέσουν είς τήν έξαφάνισιν τών μνημείων τούτων 
τής ιστορίας.

Οίίτω πως φθάνομεν είς τούς περί τον ΙΖ' αιώνα χρόνους, οΰς διαφω
τίζει κυρίως τό περισωθέν άρχεΐον τής μονής, τό φυλασσόμενον είς τήν εν 
Δημητσάνη Βιβλιοθήκην. Αί γραπταί αύταί πηγαι τής ιστορίας τής μονής 
δύνανται ως ακολούθως νά καταγραφούν.

1) Ό παλαιότερος κτιτορικός κώδιξ τής μονής, περιέχων άφιερωτη- 
ρίους πράξεις, αγοραπωλησίας καί λοιπάς συναφείς μαρτυρίας καί δικαιο- 
πραξίας συντόμους. Ό κώδιξ ούτος άντεγράφη εκ παλαιοτέρου κώδικος φθα- 
ρέντος, διά χειρός Άγγελή τίνος ίερέως Κορφηνού, εκ Καρυταίνης, έχει 
διαστάσεις 0,33X0,22 μ., στάχωσιν διά βύρσης, γενομένην κατά τά τέλη 
τού παρελθόντος αίώνος, φύλλα ήριθμημένα 130 καί άριθ. ταξινομήσεως 
141 \ Έν φ. 5α υπάρχει ή από τού έτους 1734 σημείωσις1 2:

’Επί έτους ,αφλά' τό παρόν κωντίκι υπάρχει τής $είας και πατριαρ
χικής μονής τής κυρίας ημών Θεοτόκου, επονομαζόμενοι> μοναστήριον τοΰ

1 Τάσου ’ Α θ. Γριτσοπούλου, Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων 
τής Βιβλιοθήκης τής Σχολής Δημητσάνης, έν Άθήναις 1954, σελ. 82 ( άνατύπωσις 
έκ τής « Έπετηρίδος τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών », τόμ. ΚΒ' καί ΚΔ').

2 ’ Αντιγράφομεν άποκαθιστώντες σιωπηρώς τά ορθογραφικά σφάλματα καί 
τήν στίξιν. Πρβλ. σημείωμα Ν. A. Β έ η, έν τφ « Νουμρ », χρόν. Γ', φ. 6 Δεκ. 
1908, σελ. 7.

31 - 7 -1957
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Φιλοσόφου, κείμενον εις τόπον λεγόμενον Μονόπορη, πλησίον χώρας Δημη- 
τζάνας και Στεμνίτζας, ανακαινισμένου υπό πολλών χρόνων, πάντη ελεύθε
ρον ώς διαλαμβάνουν τά χρνσόβονλλα τής Μεγάλης ’Εκκλησίας. Εις τό 
αυτό κωντίκι γράφομεν διά ένθύμησιν των μεταγενεστέρων τά υπάρχοντα 
τοΰ μοναστηριού, εκκλησιαστικά καί άλλα κτήματα, εσωτερικά καί εξωτε
ρικά, κινητά τε καί ακίνητα. Γράφομεν δέ καί τά ονόματα των ευσεβών 
χριστιανών, αρχιερέων, Ιερομόναχων, ιερέων καί λαϊκών, διά νά εύρίσκων- 
ται καί νά μνημονεύωνται άκαταπαύστως. Τό όποιον κωντίκι τό άντιγρά- 
■ψαμεν εκ τοΰ παλαιού είς τό παρόν, διά στερέωσιν καί άνακαινισμόν, καί 
Ιγράφθη διά κόπου κάμοΰ τοΰ ευτελούς καί αμαθή Άγγελή ιερέως τού 
Κορφηνού καί οικονόμου Καρύταινας.

Άλλ’ ενφ τό σημείωμα τοΰτο τοΰ ιερέως Άγγελή Κορφηνοϋ όμιλεΐ 
περί αντιγραφής τοΰ κωδικός εκ τοΰ παλαιού κατά τό έτος 1734, δμως 
έν φ, 1Ρ τοΰ αυτού κώδικος υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις:

1630 ιδού άνεκαινίσθη 6 παρών κώνδιξ καί αημειώνομεν την τοποθε
σίαν τού μοναστηριού καί τον κάθε αυτού τόπον τό παλαιόν μοναστήρι 
καθού τρέχει 6 ποταμός έως τό κεφαλόβρυαον καί παλαιάν νεροτριβήν καί 
έως κάτωθεν όπου μπαίνει ήδέσις τού μύλου, έχει καί τήν Μπέραν Μεριάν 
αντίκρυς τού μοναστηριού, καθού τρέχει τό νερόν 6 λεγόμενος Πήδουλας, 
καθού απάνω είς τήν κορφήν τού βράχου καί στράτας τής Καρύταινας. Τά 
αυτά τά αημειώνομεν διά ένθύμηαιν τών μεταγενεστέρων. Παχώμιος Ιερο
μόναχος έκ Δημητζάνης.

Άλλ’ ό Παχώμιος, έγκαινιάσας τον νέον κώδικα τής μονής, δεν έγραψε 
ά'λλο τι εί μή τά δρια τής μονής, ή δέ αντιγραφή έκ τοΰ παλαιού συνετελέ- 
σθη μετά ένα ολόκληρον αιώνα υπό τοΰ παπ- Αγγελή. Δέον νά σημειωθή, 
δτι ή σειρά τών φύλλων τοΰ κώδικος τούτου δεν είναι ή φυσική ή προ τής 
σταχώσεως.

2) '0 νεώτερος κώδιξ τής μονής, καθιερωθείς κατά Φεβρουάριον τοΰ 
έτους 1788, περιέχει σημειώματα καί διαφόρους πράξεις έξ αντιγραφής έκ 
παλαιοτέρου κώδικος, έξ οΰ ήντλησεν 6 παπ - Αγγελής, τοΰ προηγουμένου 
κώδικος ό συμπιλητής, δι’ δ καί κοινάς πράξεις περιέχουν άμφότεροι οί κώδι
κες. '0 αρχικός κώδιξ, δστις υπήρξε πηγή τούτων χρονολογείται από τοΰ 
έτους 1608, προήρχετο δέ έξ αντιγραφής προηγουμένου καί αυτός. 'Ο νεώ
τερος κώδιξ τής μονής είναι άδετος, περιέχει φύλλα ήριθμημένα 57, έξ ών 
πολλά άφέθησαν λευκά, έχει δέ διαστάσεις 0,41X0,29 μ. Διατηρείται καλώς 
καί φέρει αριθμόν ταξινομήσεως χρφ 143 *. Φέρει έν αρχή δ κώδιξ άπλοΰν 1

1Τ. Α. Γριτσοπούλου, ένθ·’ άνωτ., σελ. 83.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΖ’ 6
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82 Τάσου ’ Αθ. Γριτσοπούλου

άλλα καλαίσί)ητον έκ φύλλων δένδρου, μίσχων καί πτηνών, κόσμημα, μεθ’ δ 
έν φ. 1α υπό ήμερομηνίαν 1. Φεβρ. 1788 κατεχωρίσθη ή ακόλουθος διαφω- 
τιστική σημείωσις:

f Ό παρών κώδιξ τής Ιερας καί πατριαρχικής μονής Φιλοσόφου, 
έορταζομένης εις την έννεαήμερον μετά την Κοίμησιν, δ όποιος έξαναγρά- 
φτη από τον παλαιόν κώδικα, εις τούς ,αψπη' Φεβρουάριου α' και μετ’ επι
μέλειας εδιωρϋώ&η, ·ήγουμενεύοντος ό κυρ Διονύσιος Κακαβάς καί κυρ 
Δοσί'&εος Διαμαντακόπουλος έκ Δημητζάνης καί έγράφτηκαν ξεχωριστά 
τόσον οι ξεφώνησες των αρχιερέων, ιερομόναχων, ιερέων και μοναχών, 
μοναζουοών και λαϊκών καί καϋεξής, κάϋε τόπος και χωράφι, μύλος, αμπέ
λια και εΐτι άλλα με τες περιοχές τους, κα&ώς εις τον παλαιόν κώδικά 
εϋρέϋησαν γεγραμμένα, ό όποιος ήταν ξεσηκωμένος είς έτος ,αχη' {=1608) 
από πρωτύτερον κώνδικα ώς έμαρτυροϋσε.

3) Τά διάφορα συνοδικά σιγίλλια καί άλλα υπέρ τής μονής άπολυθέντα 
πατριαρχικά γράμματα, δι’ ών μαρτυρεΐται ή ϊδρυσις αυτής, ή πατριαρχική 
έξάρτησις, ή σταυροπηγιακή αξία καί άλλαι ειδήσεις παρέχονται.

4) Τέσσαρες φάκελλοι εγγράφων τής Τουρκοκρατίας, ΙΖ’-ΙΘ' αιώνων, 
ών περιεχόμενον δικαιοπραξίαι διάφοροι, άγοραπωλησίαι καί αφιερώσεις 
κτημάτων κλπ. \

Ο ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

'Ο αυστηρός, ηγεμονικός καί ευλαβής χορηγός τής άγιογραφήσεως τού 
νεωτέρου καθολικού τής μονής τοΰ Φιλοσόφου, με τήν πολυτελή ανατολικήν 
ενδυμασίαν, δι5 ής διετήρει τήν άνάμνησιν τοΰ τίτλου, δν άντιστοίχως προς 
πολιτικόν βαθμόν, οΐον μίρι-μιράν ή μιρ-οϋλ-ούμερά, πιθανώς έφερεν έν 
τή οθωμανική διοικητική ίεραρχίμ, είκονιζόμενος παρά τήν Δ. πύλην τοΰ 
νεωτέρου καθολικού τής μονής, τήν συνδέουσαν αυτό μετά τοΰ νάρθηκος, 
κάτω ακριβώς από τήν κτιτορικήν επιγραφήν, συνεδέθη αιωνίως μετά τού 
ιστορικού κτίσματος τής περιφερείας. Χαρακτηριστική τής εύσεβείας αυτού 
είναι ή παρά πόδας τής προσωπογραφίας του χαραχθεΐσα δέησις: AEICIC 

ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ Θ(Εθ)Υ IIACA ΜΑΥΡΑΗΔΙ, ήτις δεν μαρτυρεί καν τήν φιλό- 
δοξον διάθεσιν αυτού. 1

1 "Εν μέρος τών έγγραφων τούτων έξεδόθη ήδη. Βλ. Τάσου Ά Ο. Γ ρ ι- 
τσοποΰλου, Πωλητήρια καί άλλα έγγραφα τής μονής Φιλοσόφου ( 1626-1787 ), 
« Έπετηρίς » τοΰ ’Αρχείου τής Ιστορίας τοΰ ‘Ελληνικού Δικαίου τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών, τεΰχ. Γ" (1950), σελ. 118 κέξ.
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Περί τοΰ Μαυραϊδή τούτου πολλά αγαπά νά διηγήται 6 γορτυνιακός 
λαός, -θεωρών αυτόν εν τών πλέον έξεχόντων προσώπων τής εποχής τής 
Τουρκοκρατίας εν Γοοτυνίφ. Οΰτω, κατά την παράδοσιν, δεκαετής ών δ 
Μαύραϊδής1 άνηρπάγη ύπό των Τούρκων καί εξισλαμισθείς κατετάγη 
εις τα γενιτσαρικά σώματα, άνελθών έπειτα εις τινα πολιτικόν βαθμόν καί 
τιμηθείς με τον τίτλον τοΰ πασα1 2 3. Κατά την διάρκειαν τοΰ ακουσίου τοΰ
του εκπατρισμού ό Μαυραϊδής άπεκτησεν, ά'γνωστον πώς, μεγάλην περιου
σίαν, την οποίαν βραδΰτερον μετεχειρίσθη γενναιοφρόνως, δταν έπανήλθεν 
εις τούς κόλπους τής πατρίδος καί τής πατρίδας θρησκείας, πιθανώς μετά την 
κατάλη-ψιν τής Πελοπόννησου ύπό τών Ενετών8, ευεργετών χριστιανικά ιδρύ
ματα τής περιφερείας, ως εάν ήθελε νά έΗαγνισθή κατά τινα τρόπον, διά την 
άθελητον μετάστασιν εις τήν οθωμανικήν θρησκείαν. Τό οικογενειακόν τοΰ άν- 
δρός έπώνυμον, Φαρμάκης, επιχωριάζει εν Στεμνίτση από χρόνων παλαιών.

Έν πρώτοις πρέπει νά σημειωθή, δτι μετά τήν επιστροφήν του εις 
γενέτειραν δ Μαυραϊδής ένυμφεύθη τήν θυγατέρα τοΰ έκ Δημητσάνης έξέχον- 
τος ίερέως Πολυχρονίου Καρακάλλου Πολύτιμη ν. Τοΰτο είκάζομεν, 
δτι έγένετο μετά τό έτος 1690. Διότι κατά τό έτος τούτο, άφιερών δ παπα- 
Πολυχρόνης Καράκαλλος εις τήν μονήν τής Παναγίας τής Αίμυαλοΰς αγρόν 
εις θέσιν Στον Κόσονψα, σημείο! έν φ. 17α τοΰ σωζομένου κτητορικοΰ κω
δικός τής μονής ταύτης4 * * τό ίδιον αυτού δνομα, τής συζύγου Άσημίτζας καί 
τής θυγατρός Πολύτιμης, ούχί δέ καί τού γαμβρού Μαυραϊδή. Άντιθέτως, 
εις ά’λλα μεταγενέστερα σημειώματα τοΰ αυτού κώδικος σημειούται καί αυτός. 
Ουτω, κατά τό έτος 1695, ή Πολύτιμη τοΰ παπά Ιίοληχρόνη Καρακαλον η

1 Τό όνομα ώς βαπτιστικόν βάσιν φαίνεται ότι έχει τό βυζαντινόν έπώνυμον 
Μαύρος, χωρίς ν’ αποκλείεται καί ή άπ’ εύφείας πρός τό μαύρο χρώμα συσχέτισις, 
κατ’ έλευ-θ-έραν τοΰ λαού προτίμησιν. Βλ. τά σημειωθέντα ύπό Τάσου Ά {>. 
Γριτσοπούλου, Μητρόπολις καί μητροπολΐται Λακεδαιμόνιας κατά τήν 'Ενετο
κρατίαν, Θεοδώρητος Κριτής ό έκ Δημητσάνης, « Θεολογία », τόμ. Κ' ( 1949 ), σελ. 
550, ύποσ. 2. Τοΰ αΰτοΰ, Βαπτιστικά ονόματα έκ Πελοποινήσου τών χρόνων τής 
Τουρκοκρατίας, «Λαογραφία», τόμ. ΙΒ’ (1956 ), σελ. 364.

2 Γ. Λ. Άνδριτσοπούλου, 'Ιστορικοί σημειώσεις Στεμνίτσης, έν Ά-Οή- 
ναις 1930, σελ. 13. Νίκου Λ. Βέη, Ή Ελληνική Σχολή Στεμνίτσης καί συνοδικά 
σιγίλλια καί άλλα γράμματα περί αυτής, « Πρακτικά τής Χριστιανικής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας», περίοδ. Γ', τόμ. Δ' ( 1939 ). σελ. 126-127 ( μετατύπωσις έκ 
τών « Byzantinisch - Neugriechische Jahrbucher», XIV, 1938). Γ. I. Κ α ρ- 
β ελά, ’Επιφανείς Γορτύνιοι έπί Τουρκοκρατίας, «Γορτυνιακόν Ήμερολόγιον», 
τεΰχ. Γ' ( 1948 ), σελ. 6-7. Ν. Κ. Μουτσοπούλου, Ή αρχιτεκτονική τών έκ- 
κλησιών καί μοναστηρίων τής Γορτυνίας, έν ΆΟήναις 1956, σελ. 74- 75.

3 Ν. Α. Βέη, ένΟ’ άνωτ., σελ 366. Γ. I. Καρβελά, ένά’ άνωτ , σελ. 6.
4 Άπόκειται ύ.τ’ άριθ·. 146 έν τή συλλογή Δημητσάνης. Τάσου Ά 0·. Γ ρ ι-

τσοπούλου, Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής Σχολής
Δημητσάνης, σελ. 84.
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$υγάτηρ, τον Μαβραηδη Φαρμάκι η γηνη άφιεροΐ τό χόραφη όπου ήχεν ό 
πατέρας δομενο διά πρηκιόν, εις τήν ιδίαν μονήν (φ. 28Ρ) *. Άνατρέχον- 
τες εις τό σημείωμα τοΰ έτους 1668 έν τφ αύτφ κώδικι (φ. 17“), δπου ό 
παπα - Πολύχρονης μετά γενομένην άφιέρωσιν άγροΰ εις θέσιν Μάρμαρο 
ανέγραψε μετά τινων άλλων τό δ'νομα τοΰ συγγενούς του μητροπολίτου Μονεμ- 
βασίας Νεοφύτου, τό ίδιον αυτού καί τής συζύγου Άσημίτζας*, δυνάμεθα 
νά ύποθέσωμεν δτι τά γνωστά τέκνα τοΰ ίερέως Πολύτιμη, Νικολός καί 
Παναγιώτης3 δεν είχαν άποκτηθή είσέτι. Επομένως ή Πολύτιμη, ύπερβάσα 
τό εικοστόν δεύτερον έτος τής ηλικίας αυτής, έγένετο πιθανώς σύζυγος τού 
Μαυραϊδή μετά τό έτος 1690.

Οί γονείς τοΰ Μαυραϊδή ώνομάζοντο Άναστάσης καί Παγώνα. Τούτο 
γνωρίζομεν από επιγραφήν είς διασωθέντα επιτάφιον χρυσοκέντητον, ον ό 
Μαυραϊδής αφιέρωσε κατά τό έτος 1690 είς τον ναόν τής Άγ. Παρασκευής 
τής γενετείρας του Στεμνίτσης, ου τήν θέσιν κατεδαφισθέντος κατέλαβε μετα
γενεστέρους ό σημερινός, δπου τό αφιέρωμα φυλάσσεται. Ό Επιτάφιος είναι 
άρίστης τέχνης, κεντημένος επί ερυθρού δλοσηρικοΰ, ποικιλλομένου μέ αστέ
ρας, διά χρυσών καί αργυρών νημάτων. Περί τον Ίησοΰν νεκρόν, έξηπλω- 
μένον επί σινδόνος, παρίσταται κύκλος θρηνούντων, ήτοι ή βαθύτατα τεθλιμ
μένη Θεοτόκος αριστερά, έναγκαλιζομένη τήν κεφαλήν τοΰ νεκρού, ό Ιωσήφ 
είς τούς πόδας, ό ’Ιωάννης καί αί δύο Μαρίαι, Μαγδαληνή καί τοΰ Ίωσή 
( Μαρκ. ΙΕ' 47 ). Τά πρόσωπα κλίνουν βαθέως καί πενθίμως προ τού Ιησού, 
μέ έκφρασιν θαυμασίαν, τήν δέ εικόνα συμπληρούν άγγελοι διακονοΰντες 
μετά θυμιατών, διπλοί τροχοί καί Χερουβείμ4. Κάτω εύρίσκεται ή σχετική 1 2 3 4

1 Ίδοΰ πλήρης ή άφιέρωσις : 169[5] Σεπτεβρίφ 26, έπροοήλωσα εγώ ή Πολύ
τιμη τοΰ παπα - Πολύχρονη Καρακάλλ.ου ή ϋυγάτηρ, τοΰ Μαυραϊδή Φαρμάχη ή γυνή, τό 
χωράφι όπου μοΰ εϊχεν ό πατέρας δομενο διά προικιόν μου, τό έπροσήλωοα είς τήν Πα
ναγία τό μοναοτήρι τούς Αίμυαλούς, νά μνημονεύωμαι είς τήν *Αγίαν Παρρησία, κατά 
πάντα όμοΰ με τούς έκτιτόρονς τής άγιας μονής καί νά είναι άνέκσπαστο καί οποίος βάλ,η 
χέρι νά τό έζηλεώαη, νά έχη τήν Παναγίαν μαχόμενη έν τή ήμέρρ τής κρίσεως, τό όποιον 
χωράφι ονομάζεται Κάρυά καί Κάοουφας. ’ Αντιγράφομεν άνβυ των ορθογραφικών 
σφαλμάτων, σιωπηρώς διορθώσαντες τήν στίξιν καί άποκαταστήσαντες τό κείμενον.

2 Τάσου Ά θ. Γριτσοποΰλου, Ή παρά τήν Δημητσάναν μονή Πανα
γίας τής Αίμυαλοΰς, έν Άθήναις 1947, σελ. 19-20.

3 Αυτόθι, σελ. 21-22. Πρβλ. Κτ. Κώδ. Φιλοσ. άριθ. 141, φ. 102“ καί 
Τάσου Άθ. Γριτσοποΰλου, Πωλητήρια καί άλλα έγγραφα τής παρά τήν 
Δημητσάναν μονής τοΰ Φιλοσόφου ( 1626-1787 ), «Έπετηρίς» ’Αρχείου Ιστορίας 
Έλλην. Δικαίου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τεϋχ. Γ' ( 1950 ), σελ. 122 - 123.

4 Α. Ζάχου, Μεσαιωνικά μνημεία Γορτυνίας, «’Αρχαιολογικόν Δελτίον, 
τόμ. Η' ( 1923), σελ. 82. Έπί τοΰ θέματος βλ. Μ. Σ. Θεοχάρη, ’Εκκλη
σιαστικά άμφια τής μονής Τατάρνης, «Θεολογία», τόμ. ΚΖ' ( 1956 ), σελ. 125 
κεξ. καί Πίν. A', Β', Γ'. Τής αυτής, ’Ανέκδοτα άμφια τής μονής Φανερω-
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επιγραφή, ούτως έ'χουσα: f Άφιερώ&η τό παρόν εν τώ Ναφ τής Άγιας 
Παρασκευής υπό κυρίου Μαύροιδή διά μνημόσυνου των γον(έων) αύτοϋ 
Αναστασίου και Παγώνας, ετι από Χ(ριστον) ΑΧ\ (=1690)1.

Εις τον κώδικα τής μονής τοϋ Φιλοσόφου, ύπ’ αριθ. 141 καί εν 
φ. 85“ υπάρχει τό εξής σημείωμα: ΓΙαγόνα ή γυνή τοϋ Φαρμάκη από Στε- 
μνήτζα. Έξ αυτού φαίνεται, δτι προ τοϋ Μαυραϊδή προσκυνηταί τής μονής 
προσήρχοντο οί γονείς του. "Ετερον ενδιαφέρον σημείωμα έν φ. 62“ τοϋ 
ιδίου κωδικός πληροφορεί, δτι ό Μαυραϊδής είχεν αδελφόν Νικόλαον: 
μαβραηδης φαρμακης δπατήρ άναστάσις' δάδελφόστου νικολαος άπο στε- 

μνήτζα.
Τούς γονείς αυτοΰ δ Μαυροϊδής δεν παραλείπει να μνημονευη ονομα

στικούς καί είς άλλας αφιερώσεις. Ούτως, εις πολύ ενδιαφέρον σημείωμα τοϋ 
έτους 1695 έν τφ κτητορικφ κώδικι τής μονής Παναγίας τής Αΐμυαλοϋς, 
φ. 28Ρ , άναγινώσκομεν:

f 1695 γράφομεν είς έν&ήμηαην πος νά μνήμόνεβέτε ό άρχον τας κυρ 
μάβροήδης είς την αγίαν παρηοήαν κ(αΐ) νά ήξεβρέτε είς τους μεταγενε
στέρους πος ή έξοδος* 1 2 κ(αι) το χαρτζη 3 όπου έγηνε το άμπελη είς κοϋρες 
του τζακηρη έός το παλέο άμπελη στο δησηκο τό παλεό μαζη με τον ληνόν 
καϋός φενετε κ(α\) ήνε προτος κ(αΐ) νέος εκτητόρας κ(αΐ) ημάσςεν κ(αι) 
έμής ή πατέρες δμπληγαρες 4 να παρακάλουμεν την κήρηα ϋ'(εοτό)κον νά 
του διδη ήγιαν κ(αι) ευκολήαν είς την ζοήν του είς την ψηχη του κ(αΐ) να 
μνημονέβετε μάβρωιδις το ώνόμά τοϋ παρησηα (;) κ(αι) άναατασης κ(αΐ) 
πάγονας κ(αι) δκανελος αυτά τα τέσερά όνοματα ηνε παρησηας κ(αί) εγράιμε 
ν·(αί) δ ίο πρόέλεσες πάναγιότη κ(α\) πάγονας5.

μένης Σαλαμίνας, αυτόθι, σελ. 325 κέξ. καί Πίν. Α’. Πρόκειται περί ’Επιταφίων 
τών έτών 1583 καί 1779, μεθ’ ών ό τής Στεμνίτσης έχει πολλά τά κοινά, καίτοι έν 
πολλοΐς είς τόν τελευταϊον συναντώμεν μίμησιν έκ παλαιοτέρων προτύπων, ιδία τοϋ 
ΙΔ' αίώνος. Περί τόν ’Επιτάφιον τούτον θέλομεν επανελθεί έν καιρφ.

1 Α. Ζάχου, ένθ’ άνωτ., σελ. 82. Ν. Κ. Μουτσοπούλου, ένθ’ άνωτ., 
σελ. 90.

2 Συνηθεστάτη λ. μέ τήν σημασίαν έξοδα, δαπάνη. Βλ. Σκαρλάτου Δ. 
Βυζαντίου, Λεξικόν έπίτομον, ’Αθήνησι 1839, σελ. 442-443, έν λ.

3 Χάρτζι = μισθός, δαπάνη, έξοδον, συνώνυμος τή προηγούμενη τουρκική λ. 
πανελληνίως χρησιμοποιούμενη καί είς δημοτικά ςίσματα. Βλ. Π. Παπαχριστο- 
δούλου, «Θρακικά», τόμ. Γ' ( 1932 ), σελ. 316.

4 Ή λ. ένετική, obligado = υποχρεωμένος, ίταλ. obligato, έξ ο·ύ έλλην. 
ρήμα όμπλιγάρω = ΰποχρεώ, υποθηκεύω καί ούσ. όμπλίγαρες = υποχρεωμένοι ι 
υπόλογοι.

δ Τό σημείωμα τούτο, είς δ δ άρχοντας κυρ - Μαυραϊδής ονομάζεται « πρώτος 
καί νέος έκτήτορας », διά τήν δωρεάν μιας αμπέλου μετά τού ληνού αυτής είς τήν
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Στενόν σύνδεσμον φαίνεται συνάψας 6 Μαυροϊδής μετά τίνος Κανελου, 
αγνώστου επώνυμου, υίοΰ Παναγιώτη και Παγώνας, οΐτινες μνημονεύονται 
εις τό ανωτέρω σημείωμα. Εις μνήμην τοϋ ίδιου τούτου Κανελου καί τών 
γονέων αΰτοϋ Παναγιώτη καί Παγώνας, ό Μαυροϊδής κατέβαλε τάς δαπάνας 
τής άνιστορήσεως τοΰ νεωτέρου καθολικού τής μονής Φιλοσόφου, ώς άναφέ- 
ρεται είς την επιγραφήν τής μονής1. ’Άξιον παρατηρήσεως είναι, δτι ό 
Μαυροϊδής είς τάς ύπ’ αυτού γενομένας αφιερώσεις καί τά σχετικά συνεπείφ 
αυτών σηιιειώματα ούδαμοΰ αναγράφει την σύζυγόν του. Δεν είναι γνωστόν 
δέ αν εκ τοΰ μετά τής Πολύτιμης Καρακάλλου γάμου του απέκτησε τέκνα.

Εις την άνακαίνισιν τού καθολικού τής παρά την Βυτίναν μονής τών 
'Αγ. Θεοδώρων, κατά τό έτος 1706, άνεφέρετο είς μη σωζομένην σήμερον 
επιγραφήν, δτι ή έξοδος τοϋ τοιχίου εγένετο παρά της εϋγενεστάτης τίμιας 
αρχόντισσας Κυράτζας Ενγένος Μανραειόίνας, εκ χώρας Στεμνίτζας* 1 2. Ή 
άναφερομένη κυράτζα αρχόντισσα Ευγένω Μαυραϊδϊνα, εκ Στεμνίτζης, δεν 
είναι δυνατόν νά είναι άλλον πρόσωπον, εί μη σύζυγος τοΰ Μαυραϊδή. 
Τούτο σημαίνει, δτι πρό τού έτους 1706 δ Μαυραϊδής ήλθεν είς δεύτερον 
γάμον. ’Άλλαι σχετικαί έπ’ αυτού πληροφορίαι ελλείπουν.

Την 1 Αύγούστου 1720, δ Μαυραϊδής ήγόρασεν αντί 1δ γροσίων από 
τον Τριαντάφυλλον Φλιτηνόν έκ τού χωρίου Ράφτη (= Βλαχόρραφτη ) τό 
χωράφι στις Ζελίβες (=δριον τοϋ παρακειμένου χωρίου Άτσίχωλος), που 
τον είχανε δομενο προικιό οί Φαρμάκαΐοι. Τό σχετικόν πωλητήριον εύρί- 
σκεται συνεσταχωμένον (φ. Θδ"1) έν τώ κτητορικφ κώδικι τής γορτυνιακής 
μονής Προδρόμου3 μετ’ άλλων σχετικών εγγράφων, βεβαιούμενον διά τής υπο

μονήν, είναι άξιόλογον διά τήν ιστορίαν αυτής, διότι αξιόλογος είναι καί ή δωρεά. 
Είναι δέ ή άμπελος αυτή αΰτη ή περιέχουσα τον ληνόν, εντός τοϋ οποίου έλαβε 
χώραν τό ηρωικόν επειαόδιον των κλεφτών Κολοκοτρωναίων, τόν Φεβρουάριον τοΰ 
1806. Τάσου Ά θ. Γριτσοποΰλου, Ή παρά τήν Δημητσάναν μονή Πανα
γίας τής Αίμυαλοΰς, έν Άθήναις 1947, σελ. 38 κέξ.

1 Έξ άλλου έν φ 34β τοΰ κτητορ. κώδ. ( άρι0\ 141) τής μονής Φιλοσόφου 
άναγινώσκομεν : Ό Μαυρουδής Φαρμάκης, έκ χώρας Στεμνίτζας' Κανελου, Πανα
γιώτη, παρρησία.

2 Π αν. Παπαζαφει, ροποΰλου, Μεθυδριάς, έν ΆΟήναις, 1883, σελ. 
86. Ό μακαρίτης σχολάρχης Π. Π ιπαζαφειρότουλος, ό πολλά καί καλά γράψας 
περί τών περί τήν Βυτίναν, τήν έν λόγφ επιγραφήν είχεν άναγνώσει, κατά τήν 
δήλωσίν του, πρό εξηκονταετίας άφ’ ή; τήν έξέδωκεν, ήτοι διαρκοΰσης τής έπανα- 
στάσεως. Δεν άποκλείεται επομένως σφάλμα είς τήν άνάγνωσιν. Ώς πρός τό κυρά
τζα, υπόλειμμα βυζαντινόν, θηλυκόν τοΰ κυρίτζης, κυρ-, βλ. Τ. Γριτσόπου- 
λ ο ν, «Λαογραφία», τόμ. IT' ( 1956 ), σελ. 363.

3 Άπόκειται έν τή συλλογή Δημητσάνης. ΰπ’ αΰξ. άριθ. 163. Βλ. Τ. Γ ρ ι- 
τσοποΰλου, Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής Σχολής 
Δημητσάνης, σελ. 93.
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γραφής των παπα - Δημήτρη Κηβοΰ, Κώστα Πασιάμου, Ρήγα Φαρμάκη 
και Δημητρίου Τρεμπέλα. ’Αλλά τό κτήμα τοΰτο, δπερ διά τής ανωτέρω 
αγοραπωλησίας έπανήλθεν εις την οικογένειαν Φαρμάκη, δ Μαυραϊδής μετ’ 
ού πολύ έπώλησεν εϊς την μονήν Προδρόμου. Παρά πόδας τοϋ ίδιου τουτου 
πωλητηοίου ίδιοχείοως 6 Μαυραϊδής κατεχώρισε καί υπέγραψε τό σχετικόν 
ομόλογον, δι’ ολίγων ως εξής:

f το άν ο &εν χόραψη τό επονλησα στδν αγών προδρωμυ καij//ffj ( μία 
φράσις δυσξυμβλητος) τοϋ μπαλη που ηχα αγοραςμενο στον βαρδονβα και 
να μη νεχη κάνης να πηραξη τους πατέραις μη τε πέδη μου μητ αλος κάνης 
και άν τους πηραξη κάνης να αποκρένομε εγο ο ανο &εν μαβραιδης. και 
εδοσα τω παρόν ης χηράς τον πατέρον γ^α ςηγουριτα 1 τους

μαβραιδης φάρματζης βεβεονο.

Έκ τοΰ σημειώματος τουτου καταφαίνεται, δτι 6 Μαυραϊδής απέκτησε 
τέκνα, εν ή περισσότερα, διότι εν στίχορ 3 απαγορεύει εις πάντας, παιδί 
του ή άλλον τινά, να διεκδικήσουν κυριότητα επί τοΰ πωληθέντος προς την 
μονήν Προδρόμου κτήματος. Προφανώς ή άπόκτησις τέκνων εγένετο έκ τής 
δευτέρας συζύγου Εΰγένως.

Ένεκα τών δωρεών τοϋ Μαυραϊδή, γνωστών καί μή, αλλά καί διά τήν 
θρυλικήν καταστάσαν περιπέτειαν του καί τήν έν γένει δράσίν του, ώς πασά 
καί εξέχοντας Στεμνιτσιώτου, οΰτος άπέβη έξέχουσα φυσιογνωμία έν Γορτυ- 
νίφ, κατά τά τέλη τοΰ ΙΖ’ καί άρχάς τοΰ ΙΗ' αΐώνος. Εις τήν επιγραφήν 
τής άγιογραφήσεως τοΰ καθολικοΰ τής μονής Φιλοσόφου ονομάζεται εντιμό
τατος καί λογιότατος. Οί σύγχρονοί του τον άπεκάλουν κυρ - Μανραϊδήν, 

διά πολΰν δέ χρόνον καί μετά τον θάνατον αΰτοΰ οί λαλοΰντες υπό τό βαπτι- 
στικόν Μαυραϊδής ένόουν τον Φαρμάκην, ίσως δέ αυτός ΰπήρξεν ή αιτία νά 
έπικρατή ευρέως τό βαπτιστικόν τοΰτο εις τήν περιφέρειαν1 2, ΰπογράφων

1 Ή λ. έκ τοΰ ίταλ, sicurita = ασφάλεια. ’Εντεύθεν καί τά λοιπά ελληνικά, 
σίγουρος, σιγουριά, σιγουρεύω κλπ.

2 Εις διαφόρους άναγραφάς γορτυνιακών κωδίκων τής έν Δημητσάνη συλλο
γής εύρίσκομεν τό όνομα ώς έξής, προχείρως. Μαυραϊδής Κίτροκας καί Μαυραϊδής 
Πόγκας έκ Στεμνίτσης ΙΖ' αί. ( Κώδ. Φιλοσόφου 141, φ. 57“ , 61β ). Παπα - Μαυ- 
ραϊδής Καπλάνης (αυτόθι, φ. 81“ ), Μαυραϊδής Μάγκας, άπό χωρίον Μάτεση (αυ
τόθι, φ. 63Ρ ), Μαυροϊδής Κανελόπουλος, έκ Καρυταίνης (αυτόθι, φ. 63β ), Μαυ- 
ραϊδής Ζενετόπουλος, έκ Στεμνίτσης, έτ. 1802 (Κώδ. Προδρόμου, άριθ. 163, φ. 47“), 
Μαυρουδής Πουλημένος, έτος 1728 (αυτόθι, φ. 103“), Μαυραϊδής Ψωμάς έτ. 1691 
( αυτόθι, φ. 149“ , όπου καί Άντώνης Φαρμάκης, έκ Στεμνίτσης ) κλπ. ’Επίσης 
άπαντά καί ώς έπώνυμον, π.χ. Παχούμιος Μαυραϊδής (κώδ. Φιλοσ. 141, φ. 46“), 
Ρωτίδα τοϋ Μαυροϊδή ( αυτόθι, φ. 81“ ) κλπ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:01 EEST - 34.211.113.242



88 Τάσου Άθ·. Γριτσοπούλου

άρχικώς καί δ ίδιος άνευ επώνυμου. Τό πρώτον τήν υπογραφήν του εύρί- 
σκομεν εις έγγραφον τής μονής Φιλοσόφου (φάκελ. Μονής Φιλοσ. εγγρ. ΙΖ' 
αΐ. άριθ. 3), δπερ είναι διαθήκη συντεταγμένη εις "Ακοβαν, τή 12 Δεκεμ
βρίου 1694, εν ή τελευταίος μεταξύ τών μαρτύρων υπογράφει f μαβροϊδεις 
αποχοριο ςεμνιτζα μαρτιροτανοϋε. Έπί χρόνους ικανούς καί μετά τον θάνα
τον τοΰ Μαυραϊδή, τό όνομά του κατήντησε τοπωνύμιου έκ τών κτημάτων 
αυτού. Ούτως, εις έγγραφον από 17 Μαρτίου 1719 πωλητήριον, άμπελος εις 
θέσιν Καστανιά ορίζεται ουνανλακα Άγιαννιώτικο και Μαυραϊδόπονλον 
(αυτόθι). Εις άλλο δμοιον από 2 Φεβρ. 1727, αγρός εις Άτζίχωλον οτό 
Λιβάδι ορίζεται ουνανλακα τοΰ μοναστηριού Άγιαννιοΰ και τό άλλο μέρος 

μπασιά Μανροϊδή ’. Εις βραχεΐαν άφιέρωσιν από 10 ’Ιουνίου 1746, κατα- 
χωριζομένην εις φ. 1140 τού κτητ. κωδικός μονής Φιλοσόφου, αγρός εις 
θέσιν Λωβαπιδιά ορίζεται πλησίον τοΰ πασιά Μαυραϊδή. Εΐς πωλητήριον 
τοΰ μοναστηριού τού Προδρόμου (Κώδ. 163, φ. 149α), από 20 Αύγού- 
στου 1760, αγρός ορίζεται στο καλογερικό και στον Μαυραϊδή κοντά. Έν 
καταγραφή κτημάτων τής ιδίας μονής τή 5 ’Ιουλίου 1819 (αυτόθι, φ. 50Ρ), 
κτήματα ορίζονται είς θεσιν Ζελίβες καί τό κάτω μέρος δ πασά - Μαυραδής, 
περαιτέρω έως τον βράχο και εΐς τοΰ πασά Μαυραϊδή, άλλο δέ κτήμα πάλαι 
ΙΊαλαμηδαίικο, κεϊται από τό ένα (μέρος) χαντάκι έως εΐς τό άλλο τον 
Καμινιού καί έως εις τοΰ Μανραδή.

Είς Στεμνίτσαν σήμερον οί κάτοικοι δεικνύουν τήν πατρικήν οικίαν 
τοΰ Μαυραϊδή, πλησίον τοΰ ναού τής 'Αγ. Παρασκευής, ή δέ παράδοσις, 
ούχί άπηλλαγμένη υπερβολών, αναφέρει περί τοΰ άνδρός πολλά. ’Ιδιαιτέρας 
εξετάσεως χρήζει τό θέμα τής αρχικής καταγωγής τής οικογένειας Φαρμάκη 
καί τών τυχόν σχέσεων μεταξύ τής τής Στεμνίτσης καί τής τής Δημητσάνης, 
διότι δχι μόνον παλαιά είναι καί τής Δημητσάνης ή ομώνυμος οικογένεια, 
αλλά καί τοπωνύμιου μέχρι σήμερα Στοΰ Φαρμάκη ακούεται, πού είναι ίκανώς 
παλαιόν, άπαντών π.χ. είς φ. 32“ τοΰ κώδ. 146 Μον. Αίμυαλοϋς τή 1 Όκτ. 
1687 Στοΰ Φαρμάτζη τό λάκκωμα.

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 1

1 Τ. Γριτσοπούλου, Πωλητήρια καί άλλα έγγραφα, ένθ’ άνωτ., σελ, 
144, έγγρ. 46, στ. 6-7.
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