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I. Εισαγωγικά.
Ή επαρχία Άγράφων έπΐ Βυζαντινής αύτοκρατορίας 

είχε τύχει προνομίων αύτοδιοικήσεως καί αύτονομίας, πού 
συνεχίστηκαν καί επί τουρκοκρατίας, άλλά και φορολογι
κής απαλλαγής λόγω τοϋ όρεινοϋ της, κατά τό πλεΐστον, 
εδάφους καί τοϋ άτιθάσου χαρακτήρος των κατοίκων της. 
Άναφέρεται έπίσης ότι ή όνομασία «"Αγραφα» οφείλεται 
εις την μή άναγραφήν τής περιοχής είς τούς φορολογικούς 
καταλόγους των Βυζαντινών. Έπί τουρκοκρατίας, μέ τά 
31 θεσσαλικά καί ισάριθμα εύρυτανικά χωριά της, ή έπαρ- 
χία αύτή ύπαγόταν διοικητικά μέν στήν Γεν. Διοίκηση 
(σαντζάκι) Τρικκάλων, εκκλησιαστικά δέ στήν επισκοπή 
Λιτζάς καί Άγράφων1 ύποκείμενη στή Μητρόπολη τής 
Λάρισας. Τήν επισκοπή Λιτζας καί Άγράφων μονολε
κτικά ώς «Λιτσας» ή «Λιτζας» συναντάμε στον Θ' αιώνα, 
μέ ολοκληρωμένη δέ τήν όνομασία της άπό τόν ΙΓ' αιώνα 
καί ώς τό 1833, οπότε μετονομάστηκε σέ Καλλιδρόμης μέ
χρι τοϋ 1842. Πρόκειται γιά μιά άπό τίς άρχαιότερες καί 
σπουδαιότερες επισκοπές, τής όποιας ή άρχική ίδρυση α
σφαλώς ανάγεται σέπαλιότερους άκόμα χρόνους άπό τοϋ Θ' 
αιώνα. Στά χρόνια τής τουρκοκρατίας ύπάγονταν στήν έν λό
γω επισκοπή καί τά χωριά τοϋ σημερινοϋ νομοϋ Φθιώτιδος, 
Νεχώρι (Κοστριάδα), Πιτσωτά καί Παλιόκαστρο τ. δήμου 
Τυμφρηστοϋ, μεταξύ δέ τών θεσσαλικών άγραφιώτικων χω
ριών τό Σμόκοβο καί ή Ρεντίνα. Μάλιστα γιά όλιγόχρονο 
διάστημα άπαντάται καί ή όνομασία Λιτζας καί Ρενδίνης 
ή Λιτής καί Ρενδίνης, άσχετης μέ τήν ομώνυμο επισκοπή 
Θεσσαλονίκης, άλλά καί τό όνομα έπισκοπής Σμοκόβου 
συναντιέται, μολονότι άπό τό I' αιώνα καί ύστερα τό Σμό
κοβο καί ή Ρεντίνα ύπάχτηκαν στήν επισκοπή Θαυμακοϋ. 
Σημειωτέον ότι καί εύρυτανικά χωριά τών Άγράφων κα
θώς τό Μπιλοκομήτι καί ή Καρύτσα (Δολόπων) είχαν μπή 
στήν δικαιοδοσία τοϋ επισκόπου Φαναριού καί Νεοχω- 
ρίου (άρχές ΙΖ' αιώνα). Όσο γιά τήν προέλευση τής όνο- 
μασίας τής Έπισκοπής, ύπάρχουν διάφορες εκδοχές. Κατ’ 
άλλους προέρχεται ή λέξη «Λιτζά» άπό τούς Τούρκους 
(ilica = ίλιτζά=θερμή ιαματική πηγή) σέ συσχετισμό μέ 
τά θερμά λουτρά τοϋ Σμοκόβου μοναδικά στήν περιοχή. 
"Ομως ή παρουσία τούρκικου τοπωνύμιου στον Θ' αιώνα 
δεν δικαιολογείται δεδομένου, ότι οί Τοΰρκοι έφθασαν 
στήν περιοχή περί τά μέσα τοϋ ΙΕ' αιώνα, καί είναι γνω
στό πώς γιά νά γίνη καθιέρωση μιας ξένης λέξης θά πρέ
πει στον τόπο πού καθιερώθηκε νά χρησιμοποιηθή σ’ ενα 
σημαντικής διάρκειας χρονικό διάστημα. Σάν πιθανώτερη 
φαίνεται ή προέλευση άπό τά σέρβικα, γιατί συναντιέται 
σέ άρκετές πηγές ή έπισκοπή καί ώς «Λιτσά καί Άγρά
φων». Όσο γιά τήν δράση τών επισκόπων τής Έπισκοπής 
Λιτζας καί Άγράφων θά πρέπει νά σημειωθή ότι αύτή κατά 
τό πλεΐστον ύπήρξεν ικανοποιητική γιά τό σκλαβωμένο 
στούς Τούρκους λαό. Ύστερα ό έπίσκοπος τής όρεινής αύ- 
τής περιοχής είχε μέ μύριες άντιξοότητες νά παλαίψη έτσι

1. Βλπ. Πάνου I. Βασιλείου: Ή Έπισκοπή Λιτζας καί Άγράφων 
έπί Τουρκοκρατίας μέ σύντομη έπισκόπηση τής ιστορίας τής Ευ
ρυτανίας, τών μοναστή ριών καί τών Σχολών της. Αθήνα 1960 σ. 
99 κ. έξ. Γιά τόν Δοσίθεο βλπ. σ. 191-202
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Ιστοριοδίφης, ιστορικός συγγραφεύς τής Εύρυτανίας είς Άγ. Τρι
άδα τής οποίας έγεννήθη τό 1898. Διακόψας τάς σπουδάς του είς τήν 
Άνωτάτην Σχολήν Καλών Τεχνών, ήκολούθησε έπαγγελματικώς 
τόν τραπεζ. κλάδον. Μετέσχε: ώς έφ. άξιωματικός πεζικού (Διμοιρί
της Λόχου καί Πολυβολαρχίας) είς τούς έθνικούς άγώνας 1918-23, 
είς τόν άντιφασιστικόν πόλεμον 1940-41 καί είς τήν Εθνικήν Αντί
στασιν κατά τών φασιστών, έξ αιτίας τής όποιας ύπέστη ταλαιπω
ρίας. Γνωρίσας τά δεινά τής ζωής τών όρεινών πληθυσμών, άπό τής 
νεανικής του ήλικίας έδημοσιογράφησε καί περιέγραψε ταύτα διά 
νά προκαλέση τό σχετικόν ένδιαφέρον τών άρμοδίων, ή δέ ύπ’ αύτοϋ 
συνεχής προβολή τών φυσικών καλλονών τής Εύρυτανίας κατά πολύ 
συνέβαλε είς τήν δημιουργίαν τουριστικής κινήσεως. Άπό τού 1951 
άσχολεϊται συστηματικώς μέ ιστοριοδιφικός έρεύνας καί είς τήν σύν- 
θεσιν ιστορικών μελετών έπί θεμάτων σημαντικών προσωπικοτήτων 
καί τοϋ λαού, τών όποιων βάσει νέων ήλεγμένων στοιχείων έξ ήγνοη- 
μένων κωδίκων, χριστιανικών άνερευνήτων μνημείων, αρχείων τής 
'Ελλάδος καί τοϋ έξωτερικοϋ κ.λ.π., κατώρθωσε νά άνασχηματίση 
τήν ζωήν καί τήν άγνωστον δράσιν των κατά τήν τουρκοκρατίαν. 
Τό έργον του έκρίθη παρ’όλων λίαν εϋμενώς καί έχαρακτηρίσθη 
«ώς προσφορά έθνικής υπηρεσίας είς τήν Πατρίδα», έβραβεύθη δέ 
ύπό τής Ακαδημίας Αθηνών τό 1958. 'Υπήρξε τακτικός ή έκτακτος 
συνεργάτης είς τόν έπαρχιακόν καί άθηναϊκόν τύπον, περιοδικά καί 
τάς έγκυκλοπαιδείας (Πάπυρος-Λαρούς, Θρησκευτική καί ’Ηθική, 
Αίτωλοακαρνανική κλπ.) κ.ά. Έκ τών μέχρι τοΰδε έκδοθεισών 23 με
λετών του παραθέτομεν τινάς: Ευγένιος Γιαννούλης ό Αίτωλός καί 
οί σπουδαιότεροι μαθηταί τών Σχολών τών Άγράφων (α- βραβεΐον 
Άκαδ. Αθηνών 1958). Ή έπισκοπή Λιτζας καί Άγράφων έπί τουρ
κοκρατίας μέ σύντομη έπισκόπηση τής ιστορίας τής Εύρυτανίας, 
τών μοναστηριών καί τών Σχολών της (1960) (έτιμήθη μέ τό χρυ- 
σοΰν μετάλλιον τής Ίεράς πόλεως Μεσολογγίου), Διονύσιος «ό έκ 
Φουρνα ιστοριογράφος» (άνάτυπον άπό τήν Θρησκ. καί Ηθικήν 
Έγκυκλ. Ε’, 60-32 (1964). ό Αναστάσιος Γόρδιος ώς γιατρός κ.ά.

πού δέν ήταν καθόλου εύκολο στούς σκοτεινούς εκείνους 
καιρούς, νά κρατήση «έργοις» τό άξίωμά του καί μέ συν
έπεια στον σοβαρώτατο προορισμό του. 'Οπωσδήποτε συν
αντάμε άρκετούς έπισκόπους έδώ πάνου, πού ήταν καλοί 
πνευματικοί ποιμένες καί έργάτες, πού συνέβαλαν όχι μό
νον στήν διατήρηση καί διάδοση τών ελληνοχριστιανι
κών παραδόσεων, άλλά καί στήν άνάπτυξη τών έλληνικών 
γραμμάτων. Καί τέλος, πού θεωρώ σπουδαιότερο, πολλοί άπό 
αύτούς συνέβαλαν στήν δημιουργία καί συντήρηση, κάτω 
άπό τή στάχτη τής σκλαβιάς, τών σπινθήρων τής προεπα
ναστατικής έθνικής συνείδησης. Οί σπινθήρες αύτοί πού 
καλλιεργήθηκαν άπό τή μιά μεριά μέ τίς περίφημες Σχολές 
τών Άγράφων κι’ άπό τήν άλλη μέ τή συμβολή τών κλε- 
φταρματωλών καί τήν ορμητική πνοή πού έδωκε έπακό-
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Τό προσωπικόν τής Εταιρείας Τσιμέντων «"Ολυμπος» Άγριας Βόλου (Παλαιό φωτογραφία).
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Παλαιός πηλιορείτικος πύργος

Άγριά-Βόλου (Έργον Άγήνορος Άστεριάδη).

1910. Όμάς Βολιωτών κυνηγών.
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λουθα στό φούντωμά τους ή Φιλική Εταιρία, έφτασαν 
στοϋ ίεροΰ πολύχρονου καί πανένδοξου άγώνα τό ξέσπα
σμα, γιά τήν απελευθέρωση τής Πατρίδας άπό τόν τούρ
κικο ζυγό, παρ’ όλη τήν συμφεροντολογική, τήν γνωστή 
καιροσκοπική, πολιτική καί τήν άντίδραση των κοτζαμπά
σηδων... "Ενας άπό τούς σπουδαίους επισκόπους Λιτζας 
καί Άγράφων ύπήρξε καί ό Θεσσαλός Δοσίθεος Πανα- 
γιωτίδης2 γιά τόν όποιο κατωτέρω θέλουμε άσχοληθή.

II. Ή ζωή καί ή δράση τοΰ Δοσιθέου Παναγιωτίδη.
Γεννήθηκε στις Σοφάδες τής Καρδίτσας στά 1762. Τά 

πρώτα σχολικά μαθήματα φαίνεται ότι διδάχτηκε στήν γε
νέτειρά του, έπακόλουθα δέ, γιά πληρέστερη μόρφωση πα
ρακολούθησε, γιά άγνωστο χρονικό διάστημα, τίς παραδό
σεις τοΰ άξιολόγου ιεροδιδασκάλου τής Σχολής 'Αγίας 
Τριάδος-Εύρυτανίας, Φουρνιώτη άρχιμ. 'Ιωσήφ. Τήν ενδια
φέρουσα αύτή πληροφορία τήν οφείλουμε στόν έν μέρει 
άνέκδοτο κώδικα τοΰ Γεωργ. Άναγν. Ίατρίδη (σελ. 246 
ύποσημ. α') όπου άναφέρεται ότι ό έν λόγφ ’Ιωσήφ «έχρη- 
μάτισε διάκος πρότερον τοΰ Λιτζας Διονυσίου (1766-1793) 
κατά δέ τό ,αψοθ' (=1779) τών γραμματικών καθηγήσατο 
μαθημάτων έν τή κώμη 'Αγία Τριάς τών Άγράφων 
παρ’ ώ έμαθήτευσε καί ό μετά ταΰτα Λιτζας καί 
Άγράφων Δοσίθεος».2“ Τέλος θά πρέπει νά παρακολού
θησε μαθήματα καί στή φημισμένη Σχολή τοΰ Καρπενη- 
σιοΰ, πού άκόμη στά χρόνια έκεΐνα (1770-1780) κρατούσε 
αρκετά καλά έστω καί σπινθήρες τών λαμπρών περασμέ
νων της, χάρις στή διδασκαλία τοΰ Παπαδημήτρη Χρυσάφη 
(1774-1783) καί τοΰ ίερογιωτάτου Παπαπέτρου οικονόμου 
τοΰ ’Ιθακήσιου πού διετέλεσε άξιος σχολάρχης της άπό 
τοΰ 1784-1814. Στις 5)1)1819 ό Παπαπέτρος πέθανε άρρω- 
στημένος καί πάμπτωχος, έγκαταλειμμένος δέ έντελώς άπό 
τήν πόλη, γιά τή μόρφωση τών παιδιών τής όποιας τριάντα 
ολόκληρα χρόνια εύσυνείδητης παιδευτικής έργασίας διέ
θεσε. 'Ο θάνατος αΰτός είχε σάν άποτέλεσμα τήν παρακμή 
σέ λίγο καί τής Σχολής αΰτής3.

Πολύ μέ άπασχόλησε μιά άμάρτυρη πληροφορία τοΰ

2. Βλπ. Π. Η. Πουλίτσα «Έπιγραφαί, ένθυμήσεις καί σιγίλλια έξ 
Ευρυτανίας» στήν Έπετ. Βυζ. Σπουδών, 1926 σ. 264. Έκεΐ άναφέρε- 
ται δτι στήν 'Αγ. Παρασκευή (έκκλησία) τοΟ χωριοΟ Ρωσκα-Εύ- 
ρυτανίας υπάρχει άντιμήνσιο στήν κάτω πλευρά τοΰ όποιου σέ μιά 
σειρά μέ μελάνη είναι γραμμένα τά έξης: «Μνήσθητι Κύριε Δοσι
θέου άρχιερέως: τοΰ Λιτζας καί Άγράφων τοΰ σοφαδίτου. Άφιε- 
ρώθη έν χωρίφ Ροσκά τοΰ Καρπενησιού 1815». Δέν εϋσταθοϋν λοι
πόν τά γραφόμενα στό Έγκυκλ. λεξικόν Έλευθερουδάκη άπό τόν 
Τ. X. Κ.(Κανδηλώρο) ότι ό Δοσίθεος κατάγονταν «έξ Άγράφων», 
γιατί οί Σοφάδες ούδέποτε έπί Τουρκοκρατίας άνήκαν στήν άγρα- 
φιώτικη περιοχή. Όσον άφορα τό έπώνυμό του βεβαιώνεται άπό τό 
ύπ’ άριθ. 589 31)5)1865 πιστοποιητικό τοϋ δημάρχου Καρπενησιού 
Καρφή πού μάς λέγει, δτι ό Δημήτριος Παναγιωτίδης ήταν ανεψιός 
τοΰ Δοσιθέου άπό τόν αδελφό του. Πρβλ. Άρχ. αγωνιστών φάκελ. 
χειρογρ. Έθν. Βιβλιοθήκης ύπ’ άριθ. 26237. Α. Φραντζή, «’Επι
τομή τής ιστορίας τής άναγεννηθείσης Ελλάδος...», Άθήναι 1889- 
1891 τ. Δ' σ. 100. Βασ. Άτέση, Επίτομος έπισκοπ. ιστορία τής έκκλη- 
σίας τής Ελλάδος, Άθήναι 1948, Α' σ. 37, δπου άρκετή βιβλιογραφία. 
Π.Ι. Βασιλείου, στή Θρησκευτ. καί’Ηθική Έγκυκλ. 1964, Ε' σ. 198.

2α. Π. I. Βασιλείου, «Ή πνευματική άναγέννηση τής Ρούμελης. 
«Ή Σχολή Άγ. Τριάδος-Κτημενίων» στήν έφημ. «Ακαρνανία», 
Άθήναι, Όκτώβρ. 1957. σ. 1 κέξ. ’Εκεί άναλυτικά διαλαμβάνονται 
τά άφορώντα στή Σχολή άπό τόν κώδικα Γ. Άν. Ίατρίδη πού είχε 
τήν καλωσύνη νά θέση στή διάθεσή μου γιά νά μελετήσω καί χρησι
μοποιήσω έλεύθερα τό περιεχόμενό του ό κ. Κ. Θ. Δημαράς, τόν όποίο 
γιά τήν ευγενική του αυτή προσφορά ευχαριστώ καί άπό έδώ. ΤοΟ Ιδι
ου: «Άγνωστα έπιγράμματα τοΟ Παναγ. Παλαμά» στό π. Ν. Εστία, 
Άθήναι 15)6)1959 No 767 σ. 796. δπου άρκετά σχόλια γιά τό Β' 
κώδικα τοϋ Ίατρίδη «τής Σχολής τοϋ Καρπενησιού» μέ τίς 284 σε
λίδες του καί τά ποικίλα περιεχόμενά του τά περισσότερα ένδια- 
φέροντα τή Σχολή τοϋ Καρπενησιοϋ.

3. Π. I. Βασιλείου, Εύγένιος Γιαννούλης ό Αίτωλός καί οί σπου
δαιότεροι μαθητές τών Σχολών τών Άγράφων, Αθήνα 1957, σ.
67, ύποσημ. 92, δπου διορθωτέο τυπογρ. λάθος έτών διδασκαλίας 
στό Καρπενήσι τοϋ Παπαδημήτρη Χρυσάφη είς 1774-1783 καί δχι
1785, σ. 65, 94 κέξ. καί 115. ’Επίσης βλπ. τόν πού άνεφέρθηκε άνω-
τέρω κώδικα Ίατρίδη στή 243 ύποσ. β' γιά τόν Πέτρο Ιθακήσιο
τόν άξιο αύτό σχολάρχη τής Σχολής τοϋ Καρπενησιοϋ.

άείμνηστου Μητροπολίτη Ιεζεκιήλ γιά σπουδές τοΰ Δο
σιθέου στή Σχολή τών Βραγγιανών. Αύτό φυσικά δέν άπο- 
κλείεται, όμως δέν μπόρεσα τίποτε τό σχετικό νά έξακρι- 
βώσω. Άλλωστε στά έφηβικά χρόνια τών σπουδών τοΰ 
Δοσιθέου καί μάλιστα υστέρα άπό τό θάνατο τοΰ Γορδίου 
(1729) ή Σχολή τής Γούβας άρχισε νά παρακμάζη μέ με
ρική συνέχιση τοΰ έργου της άπό τό Θεοφάνη στή Φουρ- 
να (Σχολή τοΰ Διονυσίου) ως τό 1780. Στά 1784, καθώς 
μας είναι γνωστό, ό Θεοφάνης πέθανε σέ βαθειά γεράματα. 
Άπό τούς μαθητές τοΰ Γορδίου καί τοΰ Θεοφάνη κανένας 
δέν θέλησε νά έπιστρέψη στά «άμφίκρημνα» όρη τών Ά
γράφων καί νά άφήση τίς παχυλές άμοιβές πού χορηγού
σαν οί Σχολές εΰκαταστάτων κοινοτήτων τοΰ εσωτερικού 
καί ιδία τοΰ έξωτερικοΰ. Δέν εύσταθεΐ λοιπόν ή παραπάνω 
πληροφορία σέ συσχετισμό της μέ τά παιδευτικά γεγονότα 
τής έποχής4.

Ό Δοσίθεος χαρακτηρίζεται σάν λόγιος «ευλαβής 
καί ίκανώς παιδεία κεκοσμημένος» κατά τή γνώμη τοΰ 
προκατόχου του Διονυσίου. Αλλά τό σπουδαιότερο, 
πρός τιμήν του, προσόν, ήταν, ότι ύπήρξε άπό τούς «ά- 
κρως φιλογενεΐς καί φιλελευθέρους» 
έπισκόπους τής έποχής του. «Άνεδείχθη άληθής ποιμενάρ
χης έπιδείξας τάς άρετάς αύτοΰ κατά τό διάστημα τών ά- 
γώνων τοΰ 1821, τοσούτιρ μάλλον, καθ’ όσον αί έκφάνσεις 
αύτοΰ έν τή επαρχία του έξεδηλώθησαν κατά τρόπον λίαν 
ζωηρόν». "Ελαβε μέρος στόν Απελευθερωτικόν άγώνα χω
ρίς νά λογαριάση τούς γνωστούς άφορισμούς τοΰ Πατριάρ
χη Γρηγορίου τοΰ Ε' καί τά άντεθνικά κελεύσματα τοΰ 
προϊσταμένου του μητροπολίτη τής Λάρισας Μελετίου5.

Στόν έπισκοπικό θρόνο άνέβηκε στις 17 ’Ιουλίου τοΰ 
1793 ύστερα άπό τήν οίκειοθελή παραίτηση6 τοΰ έπισκό- 
που Διονυσίου7, ό όποιος είχε φτάσει σέ βαθειά γερά-

4. ’Ιεζεκιήλ, «Αρχιερείς Άγραφιώται» στό π. Θεσσαλικά Χρο
νικά, Άθήναι 1930 τ. Γ' σ. 101. Π. I. Βασιλείου, Εύγένιος Γιαννού
λης ό Αίτωλός κλπ. όπ. π. γιά τίς Σχολές τών Άγράφων στις σ. 
27-39 καί 70 κέξ., γιά δέ τόν Θεοφάνη τόν έκ Φουρνάς στή σ. 94 κέξ. 
’Επίσης τοϋ ίδιου «Οί Σχολές τών Άγράφων έπί Τουρκοκρατίας» 
στήν «’Επισκοπή Λιτζας καί Άγράφων κ.λ.π.» δπ. π.σ. 83-99, στή 
Θρησκευτική καί ’Ηθική Έγκυκλοπ. 1962, Α'σ. 312-315 καί στήν 
Έγκυκλ. «Πάπυρος-Λαρούς» 1960, Α’σ. 256.

5. Βλπ. πιό κάτω πληρεξούσιο κατοίκων τής Εύρυτανίας πού συν
τάχθηκε στό Μεγάλο Χωριό στις 13)12)1821. ’Ακόμη Π. I. Βασιλείου: 
Ή Επισκοπή Λιτζας καί Άγράφων έπί Τουρκοκρατίας κλπ. Αθήνα 
1960, σ. 130 ύποσ. 184. Πρβλ.: Αρχείο Αγωνιστών, Έθν. Βιβλιο
θήκης- χειρόγρ. ύπ’ άριθ. 26240. Όσον άφορα τή δράση τοϋ μητρο
πολίτη τής Λάρισας Μελετίου βλ. Φ. Πουκεβίλ, Ιστορία τής άνα- 
γεννήσεως τής Ελλάδος, μετάιρρ. Ξ. Ζυγούρα, Άθήναι 1890. τ. 
Δ’ σ. 95.κέξ. Ό Δοσίθεος πού πήρε τήν άντεθνική έγκύκλιο τοϋ Με
λετίου πού τόν προέτρεπε δχι μόνο νά μή συμμετάσχη στό έπανα- 
στατικό κίνημα, άλλα άντίθετα νά έργασθή έναντίον του καί νά 
ύπακούη μόνο στούς Τούρκους φροντίζοντας γιά τή σύναξη τών 
δικαιωμάτων των, δέν τήν λογάριασε άλλά άκολούθησε χωρίς έπι- 
φυλάξεις καί καιροσκοπικούς ύπολογισμούς τό δρόμο τής τιμής 
καί τοϋ καθήκοντος. Όσο γιά τόν άφορισμό τών έπαναστατών άπό 
τόν Πατριάρχη Γρηγόριο λέγεται δτι αυτός έγινε μέ τή βία τής 
Πύλης καί γιά άποφυγή άντιποίνων στούς χριστιανούς τής Πόλης 
πού δυστυχώς δέν άποφεύχθηκαν. Σπ. Τρικούπη, Ιστορία τής Έλ- 
λην. έπαναστάσεως. Άθήναι 1888 έκδ. 3 τ. Α' σ. 68-69 καί Τάκη 
Ν. Πιπινέλη, Πολιτική ιστορία τής Έλλην. έπαναστάσεως. Παρίσι 
1908 σ. 49 κέξ. Επίσης Ν. Δραγούμη, Ίστορικαί άναμνήσεις, Άθή
ναι 1925 σ. 187. Γιάννη Κορδάτου, Ή κοινών, σημασία τής Έλλ. 
έπαναστάσεως τοϋ 1821, Άθήναι 1946, 117 σ. κέξ. Γ. Φιλήμονος, 
Δοκίμιον ίστορ. περί τής Έλλην. έπαναστάσεως, Άθήναι 1859. τ. 
Ζ' σ. 31, 110 κέξ. Κ. Παπαρηγοπούλου, Ιστορία τοϋ Έλλην. Έθνους, 
Άθήναι 1925, τ. Ε' κεφ. Β' σ. 47 κέξ, καί σ. 82 κέξ. Κων. Οικονόμου, 
Τά σωζόμενα έκκλησιαστικά συγγράμματα, Άθήναι 1864, Β' σ. 481.

6-7. Βλπ. κώδικα Λάρισας ύπ’ άριθ. 1472 φύλ. 76β, όπου ή παραί
τηση τοϋ Διονυσίου. Στό φύλ. 77α τοΰ ίδιου κώδικα υπάρχει καί τό 
υπόμνημα τής έκλογής τοϋ Δοσιθέου. Οί ύπογραφές τών άποτελε- 
σάντων τό έπισκοπικό συμβούλιο έπισκόπων είναι πολύ δυσανά
γνωστες έξ αίτιας τών βυζαντινότροπων συμπλεγμάτων. Ό κώδι
κας αΰτός πού βρίσκεται στήν Έθν. Βιβλιοθήκη, μαζύ μέ τόν κώ
δικα Τρίκκης περιέχουν σοβαρώτατα στοιχεία γιά τίς θεσσαλικές 
έπισκοπές έπί τουρκοκρατίας. Σπ. Λάμπρου, Ιστορικά σημειώματα 
άπό τόν κώδικα Γ. Άν. Ίατρίδη στό Δελτίο Ίστορ. καί Έθν. Εται
ρίας, 1885, τ. 2, σ. 113-114.
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ματα. Τό άνέκδοτο ώς τά σήμερα υπόμνημα τής έκλογής 
τοΰ Δοσιθέου είναι τοϋτο:

«Επειδή τής άγιωτάτης επισκοπής Λητζας καί Άγρά- 
φων άπροστατεύτου μεινάσης, άτε δή τοΰ έν αυτή άρχιε- 
ρατεύοντος κύρ Διονυσίου οίκειοθελως καί άβιάστως πα- 
ραιτησαμένου, ώς αντίκρυ φαίνεται, ήμεϊς οί παρευρεθέν- 
τες αρχιερατική προτροπή καί άδεια τοΰ πανιερωτάτου 
ήμών Δεσπότου μητροπολίτου τής άγιωτάτης Μητροπό- 
λεως Λαρίσης κύρ κύρ Διονυσίου συνελθόντες έν τώ παν- 
σέπτφ ναώ τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου τής 
επισκοπής ταύτης8 επί εύρέσει τοΰ άρμοδίου προσώπου 
τοΰ άναδεξομένου τήν προστασίαν τής επισκοπής ταύτης 
Λητζας καί Άγράφων καί ψήφους κανονικάς καί κατά τήν 
εκκλησιαστικήν ποιήσαντες ύποτύπωσιν, έθέμεθα πρώτον 
τόν πανοσιολογιώτατον έν ίερομονάχοις κύριον Δοσίθεον 
τόν πρωτοσύγγελον τής έπαρχίας ταύτης καί δεύτερον τόν 
όσιώτατον έν ίερομονάχοις κύρ Στέφανον καί τρίτον τόν 
όσιώτατον έν ίερομονάχοις κύρ ’Ιωσήφ. Όθεν κατεστρώθη 
καί τό παρόν ΰπόμνημα έν τώ φδε τώ ίερώ κώδικι τής άγιω
τάτης Μητροπόλεως Λαρίσης: ,αψ^γ' (1793) ’Ιουλίου 15. 
Ό Τρίκκης Διονύσιος έχων καί τήν γνώμην τοΰ Θεοιρι- 
λεστάτου έπισκόπου 'Αγίου Λοιδωρικίου καί 'Αγίου Ζη- 
τουνίου.

Ό πρώην Λητζας καί Άγράφων 
Διονύσιος

έχων τάς γνώμας τοΰ τε Θαυμακοϋ κύρ ’Ιακώβου καί 
τοΰ 'Αγίου Γαρδικίου κύρ Παϊσίου»9.

Ό Δοσίθεος φαίνεται ότι μυήθηκε έγκαιρα εις τά τής 
Φιλικής Εταιρίας, γιατί παρουσιάζει ένεργό άνάμιξη στόν 
άγώνα. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα ώς «άξιωματικός τετάρ- 
της τάξεως» καί, γιά τις υπηρεσίες του πρός τήν πατρίδα, 
πήρε άπό τόν Όθωνα τόν «έλέφ Θεοΰ Βασιλέα τής Ελ
λάδος» παράσημο «μέ άδειαν τοΰ νά φέρη τό έντιμον τοΰτο 
παράσημον εις πάσαν περίστασιν»10 11.

Στά 1821, σύμφωνα μέ μιάν άπόφαση τοΰ Άρείου Πά
γου, άντιπρόσωποι τών έπαρχιών στέλνονταν άπό τούς κα
τοίκους στήν ’Εθνική Συνέλευση γιά νά γνωμοδοτοΰν πάνω 
σέ διάφορα τοπικής ή γενικής φύσεως ζητήματα καί νά 
υποστηρίζουν τά συμφέροντα τής έπαρχίας των μέ δικαίω
μα ψήφου ίσου μέ όλους τούς λοιπούς «παραστάτες»11, 
καθώς λέγονταν οί πρώτοι πολιτικοί έκπρόσωποι τών έπαρ
χιών.

Σάν τέτοιο άντιπρόσωπό τους διάλεξαν οί Εύρυτάνες 
τής περιοχής Καρπενησιού τό Δοσίθεο γιά τήν Α' Εθνική 
Συνέλευση Πελοποννήσου. Τήν άνέκδοτη ώς τά σήμερα 
έγγραφη σχετική έξουσιοδότηση τών Εύρυτάνων παρου
σιάζουμε έδώ12:

8. Πρόκειται περί τοΰ ναοϋ της Παναγίας του ΚαρπενησιοΟ.
9. Πρβλ. Κώδικα Λάρισας φύλ. 77α.
10. Πρβλ. Άρχεΐον άγώνος. Έθν. Βιβλιοθ. χειρόγρ. 26243 όπου 

αυτούσιο τό δίπλωμα της απονομής άπό τόν "Οθωνα παρασήμου 
στό Δοσίθεο (No 4161 3)2)1837) μέ σημείωση τοΰ γραμματέα τής 
’Επιτροπής άγώνος έπάνω στό φάκελο τών έξης: «Δοσίθεος έπί- 
σκοπος Λιτζάς καί Άγράφων διά τών κληρονόμων αότοΰ, τετάρτης 
τάξεως άξιωματικός». Πρβλ. άκόμη «Χειρόγραφα άρχείων άγώνος» 
(Έθν. Βιβλιοθήκης) ύπ’ άριθ. 26241, 26242, όπου ύπάρχουν τά σχε
τικά τής άλληλογραφίας μεταξύ τής έπί τών έκκλησ. καί δημοσ. 
έκπαιδεύσεως γραμματείας τής ’Επικράτειας καί τού Δοσιθέου, στόν 
όποιο γνωστοποιείται ή χορήγηση «άργυροϋ νομισματοσήμου» διά 
τοΰ ύπ’ άριθ. 1436 28)4)1838 έγγράφου, πού τό υπέγραψε ό Γ. Λου- 
ριώτης. Τό πρωτότυπο του σχετικού διπλώματος βρίσκεται στό φά
κελό του. (’Αρχείο αγωνιστών (’Εθνική Βιβλιοθήκη) Άθήναι).

11. Βλπ. A. Ζ. Μάμουκα, Τά κατά τήν άναγέν. τής Ελλάδος. Πει- 
ραιεύς 1839 τ. 2 σ. 42 & 48, όπου ό Δοσίθεος φέρεται νά ύπογράφει 
τό πρακτικό τής σύστασης τού Προεδρείου τού έκτελεστικοΰ μέ 
πρόεδρο τόν Άλ. Μαυροκορδάτο. Στή σελ. 47 τού ίδιου έργου όπου 
πρακτικά τής Β. Έθν. Συνέλευσης βρίσκουμε ώς άντιπρόσωπό Καρ
πενησιού τόν Άναγν. Ζωρογιαννόπουλο, καί στή σ. 102 έκτος άπό 
τό Ζωρογιαννόπουλο καί τόν Θανασούλα ’Αναγνώστου άπό τό Καρ
πενήσι.

12. Πρβλ. ’Αρχεία άγώνος. Έθν. Βιβλιοθ. Χειρόγρ. No 26239
&26240.

«Διά τοΰ παρόντος ήμών ενδεικτικού καί ένυπογράφου 
γράμματος, δηλοποιοΰμεν ήμεϊς οί κάτωθι όνομαστί γε- 
γραμμένοι άπό τε τής κωμοπόλεως Καρπενησιού καί τών 
Βλαχοχωρίων13, άμα δέ καί ό στρατηγός ήμών Γιαννάκης 
Γιολδάσης, ότι διά τήν σωτηρίαν καί τά συμφέροντα μας 
παραγενόμενοι προλαβόντως καί τήν Σάλωνι τής Φωκί- 
δος14 συγκροτηθεΐσαν υπό τών έλευθέρων έπαρχιών τής 
Ελλάδος Συνέλευσιν καί διορισθέντες παρά τοΰ Άρείου 

Πάγου διά νά πέμψωμεν καί εις τήν Πελοπόννησον ήδη 
συγκροτουμένην Έθν. Βουλήν άνδρας έκλελεγμένους καί 
ικανούς διά νά παραστήσωσι τά δίκαια τής Πατρίδος μας 
καί νά ζητήσωσι τά συντηρητικά καί σωτηριώδη πρός ά- 
σφάλειαν τής έπαρχίας μας.15 Καί λοιπόν μετά τήν έπιστρο- 
φήν συνελθόντων ήμών έπί τό αυτό καί συνδιασκεψαμέ- 
νων έκρίθη εύλογον καί δίκαιον υπό πάντων τό τοιοΰτον. 
ΔΤ δ καί κατ’ έκλογήν πέμπομεν πληρεξούσιον τής έπαρ
χίας ταύτης τόν θεοφιλέστατον άρχιερέα ήμών κύριον 
Δοσίθεον φιλογενή τε όντα εις ακρον καί φιλελεύθερον16, 
έχοντα δλην τήν ίσχύν καί κυριότητα διά νά παραστήση 
άκριβώς τά δίκαια καί τήν κατάστασιν τής έπαρχίας μας, 
καί νά ζητήση παρά τής Σεβαστής Εθνικής Βουλής τά 
σωτηριώδη έφόδια καί τά πρός διόρθωσιν συντείνοντα. 
Δι’ δ καί εις τήν περί τούτων δήλωσιν έγένετο τό παρόν 
τής πληρεξουσιότητος γράμμα καί έδόθη τή Θεοφιλία του 
πρός ένδειξιν καί άσφάλειαν.

Έν Μεγάλιρ Χωρίφ τή 13 Δεκεμβρίου 1821
Γιαννάκης Γιολδάσης (Τ.Σ)

Ό ήγούμενος Προυσσοΰ Κύριλλος, Παπανικόλαος Τρα- 
νοχωρίτης, Γεώργ. Χατζόπουλος, Ζαχαράκης Μπαλτζής, 
Κων)νος Γουβέλης, Δημήτρ. Κολοκυθόπουλος, Δημ. Τρα- 
νοχωρίτης, Μήτρος Τζάτζιου, ’Αναγνώστης Παπανικόλας 
άπό Δομνίστα, Γεώργιος καί Δημ. Γουβέλης άπό Μουζή- 
λου, ’Αναγνώστης άπό Κρίκκελον».

Στό άρχεΐο τοΰ άγώνα (1821) άνάμεσα στά άλλα στοι
χεία, καθώς τά έγγραφα άπονομής παρασήμου στό Δοσί
θεο «πρός άμοιβήν τών υπηρεσιών του κατά τό διάστημα 
τοΰ υπέρ Πατρίδος άγώνος», υπάρχει καί αίτηση (1865) 
τοΰ άνεψιοΰ του Δημητρίου Παναγιωτίδου, προστάτου πο-

13. Βλπ. Π. I. Βασιλείου, Επισκοπή Λιτζάς καί Άγράφων δπ. π. 
σ. 41. καί 197 Άπό τά χωριά τής παρακειμένης Φθιώτιδας όνομάζονται 
κυρίως πολιτοχώρια τό Νεχώρι, τό Μαυρίλλο, ή Κάψη καί τό Πι- 
τσωτά. Οί κάτοικοι γενικά τών εΰρυτανικών όνομαζομένων πολιτο- 
χωριών, είναι γνωστό, δτι γιά τήν έξεύρεση τοΰ έπιουσίου μετανά
στευαν στήν Πόλη καθώς καί στις ήγεμονίες Μολδαυΐας, Βλαχίας 
κλπ. όπου διακρίθηκαν κυρίως στό έμπόριο τών τροφίμων. Άκόμη 
πρβλ. I. Γ. Βορτσέλα: Φθιώτις, Άθήναι 1907, σ. 481, όπου δλα τά 
χωριά τού δήμου Τυμφρηστού χαρακτηρίζονται ώς πολιτοχώρια».

14. Έλαβε χώραν στις 15)11)1821 στά Σάλωνα.
15. Στήν Επίδαυρο στις 22)12)1821 όρίστηκε ή προσωρινή Διοί

κηση τής Ελλάδος καί στις 28)12)1821 ύπογράφτηκε τό πολίτευμα 
τής Πελοποννησιακής Γερουσίας πού ύστερώτερα, καθώς είναι γνω
στό, άνασυντάχθηκε σέ «πανελλήνιο» μέ βάση τό σχέδιο τού ’Ιτα
λού Β. Γαλλίνα, πολιτικού έξορίστου πούχε πάρει μέρος σέ έπανα- 
στατικά κινήματα. Πρβλ. Κ. Παπαρρηγοπούλου. Ίστορ. τού Έλλην. 
Έθνους, Άθήναι 1925 τ. VI σ. 41 κέξ. Ν. Δραγούμη, Ίστορ. 
άναμνήσεις. Άθήναι 1879 τ. 10 σ. 11 κέξ. Επίσης βλπ. A. X. 
Μάμουκα. Τά κατά τήν άναγέν. τής Ελλάδος. Πειραιεύς 1839 τ. 
Γ' σ. 21 κέξ. όπου όνόματα Αγραφιωτών άντιπροσώπων στή Β' 
Έθν. Συνέλευση στό Άστρος. I. Κορδάτου, Νεοελ. Πολ. Ιστορία, 
Άθήναι 1925, σ. 255-325. Έλευθερουδάκη, Έγκυκλ. Λεξικό, Ά
θήναι 1929, τ. 5 σ. 312 καί 315, όπου άρκετή σχετική βιβλιογραφία.

16. Δυστυχώς στόν άγώνα έκεϊνο ύπήρξαν καί μερικοί τού άνω- 
τέρου ιερατείου, σάν τόν Μελέτιο τής Λάρισας, πού δχι μόνο δέν 
πήρανε ένεργό σ’ αύτόν μέρος βοηθώντας άνάλογα τό ποίμνιό τους 
άλλά, άντίθετα, άντέδρασαν στήν έπιτυχία τού άγώνα. Κι’ αυτό 
γιατί προτίμησαν, ίσως άπό συνήθεια, τήν άνετη εύημερία τής ήρε
μης δουλείας των καί τήν κανονική είσπραξη καί έξασφάλιση τών 
δικαιωμάτων τους παρά τήν έπικίνδυνη συμμετοχή τους σέ κινήματα 
καί άγώνες γιά τήν άπελευθέρωση τών Ελλήνων. Πρβλ. Ν.Κ. Κα- 
σομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά, τ. Α' σ. 376-390.1. Κ. Κορδάτου, 
Ή κοινωνική σημασία τής Έλλ. έπαναστάσεως τού 1821. Άθήναι 
1946 έκδοσ. 4 σελ. 72 κέξ. Γ. Φίνλεύ, Ιστορία τής Έλλην. έπανα
στάσεως, Αθήνα 1954 Α', σ. 268 ύποσ. 2.
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λυμελοϋς οικογένειας, γιά νά τοΰ χορηγηθή σύνταξη17 σαν 
μοναδικού κληρονόμου τοΰ Δοσιθέου, «διά τάς στρατιω
τικός και πολιτικός αύτοϋ (τοΰ Δοσιθέου) έκδουλεύσεις 
άπ’ άρχής τοΰ ίεροΰ άγώνος μέχρις τέλους αύτοΰ διά τήν 
άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος». ’Ακόμη βρήκαμε καί ένα 
άλλο άξιόλογο ανέκδοτο έγγραφο18, πού μας δίνει επαινε
τικό χαρακτηρισμό τοΰ έναρέτου άνδρός. Τό έγγραφο 
αυτό, πού τό πρώτον φέρνουμε στή δημοσιότητα, προέρ
χεται άπό τό διοικητή Καρπενησιού καί Κραβάρων μέ 
χρονολογία 10)4)1833 ύπ’ άριθ. Πρωτ. 743 καί λέει:
«Προς τον Πανιερ. άγιον Λητζάς καί Άγράφων κ. Δοσί- 

θεον.
Ή κατά τό τμήμα τοΰτο καί τά διοικητικά χρέη ενιαύσιος 

διάρκειά μου καθ’ άς έκαμα παρατηρήσεις, μ’ έδωκεν αύ- 
θεντικάς πληροφορίας τής ίεραρχικής τώ δντι διαγωγής 
σας καί τοΰ άξιαγάστου ζήλου υπέρ τοΰ λογικού ποιμνίου 
σας, ούτινος δέν παύετε ως άληθής ποιμήν προνοοΰντες 
τούτου συντήρησιν καί φροντίζοντες διά τήν επί τό ήθι- 
κώτερον αυτοΰ βελτίωσιν. Εύαρεστηθεϊσα λοιπόν ή Διοί- 
κησις αύτη μεγάλως διά τά ίεραρχικά ταΰτα προτερήματά 
σας, κρίνει δίκαιον νά πέμψη τήν παρούσαν, τιμώσα άνη- 
κόντως τήν άρετήν, ήτις κοσμεί τό σεβάσμιον υποκείμε
νόν σας.
Τή 10 Απριλίου 1833. Έν τή πόλει Καρπενησιού.

Ό Διοικητής 
Δημ. Χατζηοικονόμου»

'Ένα άκόμη άποδεικτικό στοιχείο γιά τήν ποικίλη υπέρ 
τοΰ ποιμνίου του μέριμνα του Δοσιθέου άναφέρουμε. Στά 
Γεν. Αρχεία τοΰ Κράτους19 μεταξύ άλλων άφορώντων στην 
μονήν Προυσοΰ υπάρχει κ’ ένα άντίγραφο πρακτικού, 
πού συνέταξεν ό Δοσίθεος στις 30)1)1820 «έν Μονή Προυσ- 
σοΰ» γιά τήν κατοχύρωση έράνου, πού καθώς φαίνεται 
έγινε τότε, μέ ύπόδειξή του, γιά τήν μισθοδότηση δασκά
λου πού θά δίδασκε στο Σχολείο τοΰ μοναστηριού τά παι
διά τοΰ Μπρουσοΰ, τοΰ Τόρνου καί τής Καστανιας-Άρα- 
κυνθίων.
Στον πίνακα τοΰ έράνου άναγράφονται τοΰτα τά όνόματα.

Γερασίμου ήγουμένου γρόσια Τουρκ. 1000
Κυρίλλου μοναχοΰ » » 1000
Γαβριήλ » » 500
I. Οικονόμου » » 400
I. Κλεσούρα » » 400

Σύνολον » » 3300
Σ’ αύτόν τόν έρανικό πίνακα δέν βλέπουμε τό όνομα τοΰ 

Δοσιθέου, έν τούτοις στό τέλος τοΰ σχετικού πρακτικού 
άναφέρεται, ότι καί έκεΐνος θέλει δώσει. Τήν διενέργεια 
τοΰ έν λόγφ έράνου έπεκύρωσε καί ή Σύνοδος τοΰ Πατριαρ
χείου τής Πόλης, καθώς μας λέει σχετικά πρακτικό της 
άπό τόν ’Ιούλιο τοΰ 1820.20 ’Αλλά καί γιά τήν έπανασύ- 
σταση καί κανονική λειτουργία τής Σχολής τοΰ Καρπε
νησιού ιδιαίτερο ένδιαφέρον έδειξε ό Δοσίθεος. Έστειλε 
σχετικές εγκυκλίους στό ποίμνιό του. Κατάρτισε έπιτρο- 
πές γιά τή διενέργεια έράνου, στόν όποιο πρώτος συμμε- 
τέσχε μέ γρόσια 500, καί γενικά έπέδειξε πρωτοβουλία καί 
μέριμνα έξαιρετική. Μάλιστα στήν έποχή έκείνη είχε συμ

17. Βλπ. τό ύπ’ άριθ. 26286 χειρόγρ. ’Αρχείου αγωνιστών (Έθν 
Βιβλιοθήκης ’Αθηνών).

18. Βλπ. τό ύπ’ άριθ. 26229 χειρόγρ. ’Αρχείου άγωνιστών (Έθν. 
Βιβλιοθήκης ’Αθηνών).

19. Βλπ. Φάκελο μοναστηριών ύπ’ άριθ. 188 Γεν. ’Αρχείων τοΰ 
Κράτους (’Αθήνα).

20. Βλπ. Φάκελο μοναστηριών ύπ’ άριθ. 188 Γεν. ’Αρχείων του 
Κράτους (’Αθήνα). Στήν 'Ιστορία τής μονής Προυσιωτίσσης, του 
Γ. Νταβαρίνου καί Α. Τσαπέρα, δέν άναφέρεται ό I. Κλέσουρας γιά 
τά 400 γρόσια. ’Επίσης παρουσιάζεται καί άλλο πρακτικό έράνου 
μέ χρονολογία 5-9-1819. 'Ως ήγούμενος φέρεται ό Γεράσιμος, ίσως
λόγφ των γηρατειών τού Κυρίλλου Καστανοφύλλη περί τοΰ όποιου
βλπ. σχετικό άρθρο μου στήν Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλο
παίδεια 1965, Ζ'σ. 396-397.

παραστάτη του καί τόν Καρπενησιώτη έπίσκοπο Φαρσά
λων Δαμασκηνό, ό όποιος προσέφερε στή Σχολή 120 τό
μους βιβλίων καί «άφιέρωσε» γρόσια 1500, τά όποια ό
μως, καθώς άναφέρεται στόν κώδικα τοΰ Γεωργ. Άναγν. 
Ίατρίδη σ. 15-18 όπου ό κατάλογος έράνου γιά τή Σχολή, 
δέν κατέθεσε πραγματικά. «Μέχρι σήμερον δέν έδωσεν 
ουδ’ οβολόν μόνον μερικά βιβλία» γράφει άνώνυμος στήν 
άκρη τής σχετικής σελίδας τοΰ κώδικα.

’Αξιοσημείωτη είναι μιά αίτηση πρός τό Πατριαρχείο 
τής Πόλης καί τήν 'Ιερά Σύνοδο πού ύπογράφεται άπό τούς 
δυο έπισκόπους Δοσίθεο καί Δαμασκηνό καί άπό μερικούς 
παπάδες καί προκρίτους τοΰ Καρπενησιοΰ, μέ τήν οποία 
επικαλούνται τήν ενίσχυση τοΰ Πατριαρχείου γιά τήν έπα- 
νασύσταση καί λειτουργία τής Σχολής Καρπενησιοΰ. Μά
λιστα προτείνεται ή ένέργεια σχετικού έράνου στήν Πόλη 
καί στις ήγεμονίες όπου υπήρχαν πολλοί Εύρυτανες καί 
γιά τήν έπιτυχία τοΰ οποίου λένε, ότι έστειλαν «τόν πανο- 
σιώτατον έν ίερομονάχοις Γεράσιμον» τής μονής Προυσ- 
σοΰ. Χρονολογία αίτήσεως άπό τό Καρπενήσι τό 1818. 
Αύτοί πού τήν ΰπέγραψαν είναι οί έξής21:

«...Δούλοι ταπεινότατοι.
|Ό Λητζας καί Άγράφων Δοσίθεος. 'Ο Φαρσάλων Δα

μασκηνός.
f'O έν τή ίερα μονή Προυσσοΰ παροικών Κύριλλ. 6 

έν πατρασιν έλάχιστος δοΰλος υμών.
|Πέτρος ίερεύς, ό οικονόμος δοΰλος ύμών. (Πρόκειται 

γιά τόν Πέτρο τόν ’Ιθακήσιο). 
ήΔημήτριος ίερεύς, δοΰλος υμών.
"(Γεώργιος ίερεύς, δοΰλος ύμών.

•(■’Αναγνώστης Εύσταθόπουλος άπό Κασαπα, δοΰλος ύ 
μών.

•(•’Ιωάννης Τζάτζος, δοΰλος ύμών. 
ήΤωάννης Δημητρίου Συγγρελιώτης, δοΰλος ύμών. 
•("Ζαχαρίας Μπλατζής, δοΰλος ύμών.
|Δημήτριος Κολοκυθόπουλος άπό Κασαπα, δοΰλος ύ

μών.
|Λάσκαρις Μπλατζής, δοΰλος ύμών.

•(•’Αναγνώστης Ίατρίδης, δοΰλος ύμών. 
ήΚωνστ. I. Τζιάτζου, δοΰλος ύμών. 
ήΠύρρος Τζιατζιόπουλος, δοΰλος ύμών.
’Επίσης τό γεφύρι πού συνδέει τό Καρπενήσι μέ τόν 

Άγ. Άνδρέα έπί τοΰ ποταμού Καρπενησιώτη, σύμφωνα μέ 
«ένθύμηση» τοΰ Γ. Άν. Ίατρίδη, είναι έργο τοΰ Δοσιθέου. 
Ή σχετική «ένθύμηση» μας λέει22:

«,αωιηω-ιδ' ’Ιουλίου (1818 14 ’Ιουλίου), ώκοδόμηται ή 
γέφυρα ή έν τή ύπερωρεία τής ράχεως τοΰ Άγ. Δημητρίου 
διά φιλοπόνου δαπάνης τοΰ πανιερωτάτου καί θεοφιλεστά- 
του Αγίου Λητζας καί Άγράφων κύρ Δοσιθέου τοΰ εκ 
Σοφάδων τής Θεσσαλίας ού ή μνήμη αιώνιος. Έκτοτε τή\' 
προσηγορίαν έσχε: γέφυρα τοΰ δεσπότου καλεΐσθαι». Καί 
πραγματικά καί σήμερα τή λένε «τό γεφύρ τ’ Δισπότ».

Τόν Δοσίθεο, καθώς καί τούς περισσοτέρους έπισκόπους 
Λιτζας καί Άγράφων23, συναντάμε σέ διάφορες έπιγραφές

21. Πρβλ. Κώδικα τής Σχολής Καρπενησιού (Γ. Άν. Ίατρίδη) 
σ. 235-236.

22. Στόν ίδιον κώδικα σ. 3-4.
23. Βλπ. Π. Η. Πουλίτσα, Έπιγραφαί, ένθυμήσεις καί σιγίλλια έξ 
Ευρυτανίας, στήν Έπετ. Βυζ. σπουδών, δπ. π. σ. 264. Π. Άραβαντι- 
νοϋ. Χρονολογία ’Ηπείρου, Άθήναι 1856, σ. 4 καί 98. Π.Ι. Βασι
λείου: Ή έπισκοπή Λιτζας καί ’Αγράφων κλπ. δπ. π. σ. 137-217. Στή 
σελ. 251 τού έν λόγφ έργου ύπάρχει έπισκοπικός κατάλογος δ- 
που οί έξής έπίσκοποι: Μακάριος (1518...), ’Ιωακείμ (1542...), Λου
κάς (1544-1560), Θεόφιλος (1565...), ’Αθανάσιος (1600...), Διονύσιος 
(1600;..), Γαβριήλ (;...), Άνανίας (;...), ’Ακάκιος (1609-1611), ’Αρ
σένιος (1623...), Δωρόθεος (1624...), Δανιήλ (1641...), Γρηγόριος 
(1647...), Άνθιμος (1647-1657), ’Ιάκωβος (1657-1678), Ταράσιος 
(1680...), Νεόφυτος (;...), Δαμασκηνός (...1690), Γρηγόριος (1690- 
1693), Διονύσιος «ό Χίος» (1693-1730), ’Ιωσήφ (1721...), Διονύσιος 
«ό έξ Ίωαννίνων» (1730-1739), Κωνστάντιος «ό Μυτιληναΐος» 
(1739-1748), Νεκτάριος (1749-1766), Διονύσιος «ό Λαρισαΐος» (1766- 
1793), καί τελευταίος ό Δοσίθεος Παναγιωτίδης (1793-1842).
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έκκλησιών, σέ διάφορα έγγραφα κλπ. ’Έτσι στή βάση τοΰ 
'Αγίου Ποτηριού τής εκκλησίας “Αγ. Νικόλαος τής Άν- 
δράνοβας Άρακυνθίων βρίσκουμε χαραγμένη τήν επιγρα
φή «Λητζα(ς) Δοσιθέου 1794»24. Σέ κώδικα μονής Πρου- 
σοΰ άναφέρεται, ότι «είναι τοΰ Λητζας Διονυσίου καί των 
διαδόχων αύτοΰ Δοσιθέου Δαρισαίου, έπειτα άφιερώθη 
εις τήν μονήν Προυσοϋ καί έστω εις ένδειξιν»25. Στο ύπό- 
μνημα εκλογής τοΰ έπισκόπου Περιστεράς Παϊσίου «(αω 
’Ιουλίου ΚΣΤ» (=1800 ’Ιουλίου 26) υπάρχει ή υπογραφή 
του.26 Στήν «'Ιερά Διήγηση περί τής είκόνος τής Θεοτό
κου τής μονής Προυσσοΰ» α έκδοση 1812 καί γ' έκδοση 
1869 Λαμία, άναφέρεται ή υπογραφή του Δοσιθέου σέ πι
στοποιητικό περί τής θαυματουργού είκόνος μέ χρονολο
γία «1812 Μαρτίου 4».27 ’Αλλά καί σέ άρκετές άλλες πη
γές τόν βρίσκουμε καί πού, κατά τό πλεΐστον, άναφέραμε 
στις ύποσημειώσεις τής παρούσης μελέτης μας.

Τέλος θά πρέπει νά προστεθή, ότι μέχρι τοΰ 1833 ό Δο- 
σίθεος ήταν επίσκοπος Λιτζάς καί ’Αγράφων, επισκοπής, 
ή οποία έκτοτε μετονομάστηκε σέ «Καλλιδρόμης»28 μέ 
έδρα της πάλι τό Καρπενήσι, όπου παρέμεινε συνεχίζον
τας τήν έπισκοπεία του στήν άνεξάρτητη πιά επισκοπή του, 
ως τή 1)2)1842 οπότε άπεδήμησεν εις Κύριον. Τόν έθαψαν 
στον περίβολο τής Παναγίας τοΰ Καρπενησιού ύστερα 
άπό τήν επί 49 ολόκληρα χρόνια29 επάξια έκτέλεση 
τοΰ καθήκοντος του πρός τό ποίμνιό του καί τήν Πατρίδα.

Ευτυχώς ή Πολιτεία έγκαιρα, δηλαδή πρό τοΰ θανάτου 
του, άνεγνώρισε τις πατριωτικές του υπηρεσίες, δυστυχώς 
άγνωστες στό σύνολό των σέ μάς, καί τοΰ έδωκε τό «άργυ- 
ροΰν νομισματόσημον (άριστεΐον) πρός άμοιβήν τών υπη
ρεσιών του κατά τό διάστημα τοΰ υπέρ Πατρίδος άγώνος»30.

24. Πρβλ. Π. Η. Πουλίτσα, έπιγραφαί κλπ. δπ. π. σ. 268 παρ. 
52. Στό φάκελο τοΰ άγωνιστή Π. Βλαχοπούλου (χειρόγρ. Έθν. Βι
βλιοθήκης μας) υπάρχει ιδιόγραφη βεβαίωση τοΰ Δοσιθέου γιά τις 
πολεμικές ύπηρεσίες πού πρόσφερε στήν πολιορκία τών Τούρκων 
τοΰ Καρπενησιού ό Βλαχόπουλος. Γράφει λοιπόν σ’ αύτήν ό Δοσί- 
θεος άπό 20)3)1824 (άπό τό Μπρουσό), ανάμεσα σέ άλλα, δτι «ό 
Βλαχόπουλος δέν έπαυσεν άγωνιζόμενος καθώς άρχισεν ό πόλεμος 
κατά τών ’Οθωμανών στό Καρπενήσι πρώτον μέν μέ τάς παραινέσεις 
του, καί δεύτερον μέ τήν τακτικήν τού πολέμου μέ κανόνια ξύλινα, 
μέ λαγούμια καί μέ άλλα πολλά έως δτου έδιώχθησαν άπό τήν άνω
θεν κωμόπολιν τό Καρπενήσιον καί, δτι μετέπειτα πάντοτε έπολέ- 
μησε μέ τέχνην, άνδρείαν καί γενναιότητα...». ’Αλλά φανταστήτε 
πόλεμο μέ... ξύλινα κανόνια πού φυσικά μέ τήν πρώτη βολή τους 
διαλύονταν καθώς μας πληροφορεί ό Σ. Τρικούπης. (Ιστορία τής 
Έλλην. Έπαναστάσεως, Άθήναι 1925 εκδ. I. Σιδέρη τ. 1°? σ. 196. 
Π. I. Βασιλείου: Ή επανάσταση τού 21 στήν Ευρυτανία καί ή κα
ταστροφή τοΰ Καρπενησιού, ’Αθήνα 1960 σ. 4.

25. Βλπ. Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος κωδίκων τής ίεράς μονής Πρου- 
σοΰ κ.λπ. στό π. Ν. Έλληνομνήμων τ. 10 1913, σ. 310. Τού ίδιου, 
«’Ενθυμήσεις κλπ.» στό ίδιο περιοδικό τ. Ζ' σ. 234. Τό δτι έδώ 
παρουσιάζεται έσφαλμένως ώς «Λαρισαϊος» δέν έχει καμμιάν άξια, 
γιατί έχουμε άναμφισβήτητες καί άσφαλεΐς πηγές γιά τόν τόπο τής 
καταγωγής του.

26. Πρβλ. κώδικα τής Λάρισας, φύλ. 98α.
27. Πρβλ. κώδικα No 3 τής μονής Προυσοϋ, σ. 865-866, δπου 

περιέχεται έπιστολή τοΰ Δοσιθέου πρός τόν Πατριάρχη τής Πόλης 
γιά τή Σχολή τού Μπρουσού. Ν. I. Γιαννοπούλου, «’Επισκοπικοί 
κατάλογοι Θεσσαλίας» στό π. «Θεολογία» τ. 13 1935, σ. 33.

28. Μέ Β. Δ)γμα τής 21)11(3)12)1833 οί μόνιμες έπισκοπές ορί
στηκαν σέ 10, οί δέ προσωρινές σέ 30. Στήν έφημ. Κυβερν. φύλ. 
No 38 σ. 288 τού 1833 άναφέρεται ώς έπίσκοπος Καλλιδρόμης «ό 
μέχρι τότε Λιτζας καί Άγράφων».

29. Βλπ. Κώδικα No 171 τού Γ. Άναγν. Ίατρίδη (Γεν. ’Αρχεία 
τοΰ Κράτους). Στή σελ. 1841 ύπάρχει ιδιόγραφος τού Δοσιθέου 
άντιγραφή τής διαθήκης Σέργιου τοΰ Μακραίου τοΰ Φουρνιώτη, μα- 
θητοΰ τοΰ Θεοφάνη «τοΰ έκ Φουρνα» καί τοΰ Εύγένιου Βούλγαρη. 
Στή σελ. 1842 τοΰ κώδικα αύτοΰ ό Γ. Άν. Ίατρίδης άναφέρει δτι 
ό Δοσίθεος «μετέστη δέ τή α' Φεβρουάριου τοΰ ,αωμβ' έτους καί έτά- 
φη έν τφ άρκτικω περιβόλφ τοΰ έν τή πόλει ταύτη (Καρπενησιού) ίε- 
ροΰ ναοΰ τής Παναγίας, ,αωμθ' τή ιθ' Φεβρ. χειρ. Γ. Α. I.» Βλπ. 
άκόμη + Ιεζεκιήλ «’Αρχιερείς ’Αγραφιώται» στό π. Θεσσαλικά 
Χρονικά, Άθήναι 1930 τ. Γ' σ. 101, χωρίς όμως ένδιαφέροντα καί 
έξακριβωμένα στοιχεία. Ό μητροπολ. Β. Άτέσης άναφέρει ήμέραν 
θανάτου τοΰ Δοσιθέου τήν 5)2)1842. (’Επίτομος έπισκοπική Ιστο
ρία... Άθήναι 1948, Α'σ. 37).

30. Βλπ. Αρχείο Αγωνιστών. Χειρόγρ. 26241 (Έθν. Βιβλιοθήκη 
Αθηνών).

ΣΤΙΧΟΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ζ. ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ

Έγεννήθη έν Κατηχωρίω Βόλου. Διετέλεσεν έπί τριακονταετίαν 
πρόεδρος καί άπό τοΰ 1963 έπίτιμος πρόεδρος τής έν Βάλω Ένώσεως 
’Εφέδρων Ύπαξιωματικών καί οπλιτών Θεσσαλίας καί άνώτατος 
Σύμβουλος τής Συν)δίας Πολεμιστών καί τραυματιών Ελλάδος. Συνέ- 
γραψεν πλεϊστα άρθρα υπέρ τών δικαίων τής πολεμιστικής τάξεως.

•φ

ΣΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σαν ελαμψε στον ούρανό τής λευθεριάς λιακάδα 
καί μια γωνιά άνέκτησε τή σκλαβωμένη Ελλάδα 

αιώνες μέ χαμό,

Ή Ρούμελη καί ό Μωριάς απλώσανε τά χέρια 
καί μιά άδερφή άγκάλιασαν σέ γιορτινά έλευθέρια 

μέ έθνικό παλμό.

"Εχει βουνά τόν ’Όλυμπο, τό Πήλιο τήν Όσσα 
καί Θεσσαλία λέγεται καί θέλγητρα εχει τόσα 

σέ κάθε της μεριά.

Κυλάει στόν κάμπο ό Πηνειός, τά δέντρα καθρεφτίζει, 
περνά τό χάρμα τών Τεμπών, τή θάλασσα άντικρύζει 

καί ρίχνει τά νερά.

Σαν άγιοι θρόνοι τά βουνά μ’ έρημοκκλήσια άνάρια, 
αύλοί βοσκών, βαλανιδιές καί καστανιές, πρινάρια, 

χαρίτων εϊν’ πηγή.

Στις πεδιάδες οί άγροί μέ στάχυα, άλλοΰ λειμώνες 
κι άλλοΰ σκαπάνης μάρμαρα σέ μυθικούς αιώνες 

τής Θεσσαλίας γή!

Τοΰ Δία άδράχνει κεραυνούς, τά σίδερά της σπάζει 
κι άπ’ τοΰ Τυράννου τά δεσμά άδέρφια τρία άρπάζει 

τοΰ Δώδεκα ό καιρός.

Μακεδονία, “Ηπειρος καί τά νησιά τοΰ Αιγαίου 
ξεκίνημα τής λευθεριάς ή χώρα τοΰ Φεραίου,

τών λόγων του καρπός!

Τής Θεσσαλίας τά παιδιά, μ’ άνδρεία γιγαντένια, 
τήν Πρώτη Μεραρχία τους τήν είπαν «Σιδερένια» 

σ’ άγώνες επικούς·

Στή Σαλονίκη, πρώτη αύτή καί πρώτη στό Στρυμόνα 
καί εις τή Σμύρνη πρώτη έκεϊ σέ δόξας κολοφώνα 

μέ θυσιών βωμούς.

Ζήτω ή γή ή Θεσσαλική μέ ομορφιές καί χάρες 
τής χώρας μας καρδιά,

Ζήτω ή ΜάνναΈλλάδα μας πού, πρώτα κόρες σκλάβες, 
τούς δίν’ ελευθερίά!
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