
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!

577
73

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:26 EEST - 54.226.8.97


