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Η μετά της επισκοπής Αμυκλών ένωσις της
πατριαρχικής εξαρχίας Τριπολιτζάς

Τάσος ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Δελτίον XAE 4 (1936-1938), Περίοδος Γ'• Σελ. 108-117
ΑΘΗΝΑ 1939

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ύπό
ΤΑΣΟΥ

ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ.

Η ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗ! ΑΜΥΚΛΩΝ ΕΝΟΣΙΣ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΖΑΣ.
'Ασυμφωνία επικρατεί ως προς την αρχήν τής σημερινής 'Αρκα
δικής ττρωτευούσης. 'Αληθεύει το λεγόμενον, ότι ή σημερινή Τρίπολις
συνωκίσ·9η ύπο τών κατοίκων αρχαίων γειτονικών ττολισμάτων; Δοθέν
τος τούτου, ττοϊα ακριβώς ήσαν τα πολίσματα εκείνα; "Επειτα πό3εν
το όνομα Δροπολιτζά > Ύ δ ρ ο π ο λ ι τ ζ ά > Τ ρ ί π ο λ ι ς ;
Γεγονός
εϊναι πάντως, ότι ήρειπωμένον φρούριον, ολίγα μετά τήν άλωσιν ετη,
Δ ρ ο π ο λ ι τ ζ ά καλούμενον, άνήκεν είς τους Τούρκους ! . "Ολως διά
φορος εΰρηται παρά τοις Λήκ και Πουκεβίλ 2 ή έκ του συνοικισμού τριών
πόλεων — Π α λ α ι ο ύ Μ ο υ χ λ ί ο υ, Ν έ ο υ Μ ο υ χ λ ί ο υ , Μ α ν τ ι 
ν ε ί α ς — περί Τριπόλεως παράδοσις.
Το έτος 1577 ή Ύ δ ρ ο π ο λ ι τ ζ ά (ώς παρητυμολογήθη εκ
του ή Δροπολιτζά) προαχθεΐσα είς Πατριαρχικήν εξαρχίαν, δίδοται τ φ
Θεοδοσίω Ζυγομαλα 8 , πρωτονοταρίω και εξάρχω πατριαρχικω. "Οθεν
εν σιγιλλίω του 1581, υπό Ιερεμίου Β' του άπο Λαρίσσης (πατριαρχοϋντος ετεσι 1580—1584 το β') άπολυθέντι υπέρ του Άγ. Γεωργίου 4 ,
μετοχίου τής εν Μαντινεία μονής 'Επάνω Χρέπας, άποκειμένω δέ εν τοις
άρχείοις της μονής ταύτης, ή Ύδροπολιτζά αποκαλείται πατριαρχική
και σταυροπηγιακή χώρα.
Περιέργως, ενώ μεσοΰντος του Ι Ζ' αιώνος ή Τριπολιτζά 3εωρεϊ1) Νίκου Α. Βέη, Ή Τρίπολις προ τοο δεκάτου έβδομου αΙώνος, (άνατύπωσίς μετά προσθηκών έκ τοο IH' τόμου τής «Αθηνάς»). Έ ν 'Αθήναις 1907, σελ.
16. 77. Γ. Ζερλέντου, Ή μητρόπολις 'Αμυκλών καί Τριπολιτσάς καΐ at Έπισκοπαΐ
Πίσσης, * Εζερών, Βελιγόστίδος. Έ ν 'Αθήναις 1921, σελ. 13.
2) W. Μ. Leake, Travels in the Morea, London 1830, vol. II, p. 336. F. C.
H. Pouqueville, Voyage de la Grèce. Paris 1827, 2e ed. torn V, p. 276. Πρβλ.
καί 77. Γ. Ζερλέντην, ενθ. άνωτ., σελ. 13, ένθα καί πλειοτέρα βιβλιογραφία.
3) Ε. Legrand, Notice biographique sur Jean et Théodose Zygomalas. Paris 1889, p. 50-51, 120-122. Ν. Α. Βέης, ενθ. άνωτ., σελ. 17-18.
4) Tò έ π ' ονόματι τοϋ 'Ay. Γεωργίου μετόχιον τής μονής'Επάνω Χρέπας,
είς άπόστασιν μόλις 2 χιλμ. ανατολικώς τής Τριπόλεως, απέβη σήμερον θαυμάσιον άλσος έκ ποικίλων καλλωπιστικών δένδρων, μερίμνη ολιγομελούς επιτροπής,
καί κυρίως τοΰ προέδρου αυτής Κ. ΕΙκοσιπεντάρχου, όστις συνέδεσε προς τό άλσος
αυτήν τήν ζωήν του.
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ται ή π ρ ώ τ η έν 'Αρκαδία πόλις, άξιουσα όνομα πόλεως , παρεμπιπτόντως
όλως αναφέρει περί αυτής ό Μητροπολίτης 'Αθηνών Μελέτιος λέγων,
πλησίον Τριπολιτζάς, είς τον κάμπον Τριπολιτζας, μεταξύ της Τριπολι2
τζδς κ λ π . Έ ν τούτοις ή πόλις προώδευε διαρκώς, καταστασα κ α τ '
ολίγον μητρόπολις της Πελοποννήσου, ώς περί αυτής άναφέρουσιν οί Δη8
μητριεϊς και άλλοι Γεωγράφοι .
Μετά την άλωσιν τής βασιλευούσης, αρχαιότερα εν τ η Ιεραρχική
τάξει τ ώ ν ά γ ι ω ν του .θεού εκκλησιών, θεωρείται ή επισκοπή 'Αμυκλών,
πρωτό3ρονος ούσα τ η μητροπόλει Λακεδαιμόνιας, èv ετει 1562 4 . Ή επι
σκοπή 'Αμυκλών 6 , έν Τεγεάτιδι κειμένη καί Άμυκλ'Όυ β το πρώτον
ονομαζόμενη, έξ ου τ ά μετά τ α ύ τ α μεσαιωνικά φρούρια Νίκλι καί Μουχλί 7 ,
εΤναι γ ν ω σ τ ή ά π ό του έτους 1082, οτε προαχ3είσης είς μητρόπολιν της
επισκοπής Λακεδαιμόνιας καί άποσπασ3είσης έκ τής μητροπόλεως TT.
Πατρών, επετράπη τ ω νέω μητροπολίτη να άπαρτίση «έπισκοπάς τρεΐς,
έκ τ ώ ν ενοριών του, τ ο 'Αμύκλιον, τήν τής Πίσσης καί τήν τών Έζερών» 8 , μολονότι εσφαλμένως ό Μητροπολίτης Μονεμβασίας * αναφέρει,
ότι λ ό γ ω τής αποσπάσεως καί π ρ ο α γ ω γ ή ς τής επισκοπής Λακεδαιμόνιας
εις μητρόπολιν, επί 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού, τ ο 'Αμύκλιον εδό3η το 1082
τ ω μητροπολίτη Π. Πατρών. €Η επισκοπή αύτη τοΰ Άμυκλίου διεδέ-

1) Bernard Randolph, The present state of the Morea. London 1869, 3d
p. 11—12.
2) Μελετίου, Γεωγραφία Παλαιά καί Νέα, έν Βενετία (1728 το πρώτον,
υπό 'Ανθίμου Γαζή, το β' 1807), τόμ. Β', σελ. 399, 400, 403.
3) Δανιήλ καί Γρηγορίου, Γεωγραφία νεωτερική, έρανισθείσα άττό διαφόρους
συγγραφείς.'Εν Βιέννη 1791, τόμ. Α', σελ. 115. Διονυσίου Πυρρού, Γεωγραφία μεθο
δική άπάσης τής οίκουμένης, "Ενετίησιν 1818, σελ. 178.
4) Π. Γ. Ζερλέντης, ένθ. άνωτ.,σελ. 15, παρ' φ καί βιβλιογραφία ευρύτερα.
5) 'Εκ τών αρχαίων 'Αμυκλών τής Λακωνικής, το όνομα ελαβεν ή επισκο
π ή , ώς διηγοΰντο οί διανοούμενοι τής Τριπολιτζδς είς τον Λήκ, περιηγηθέντα τήν
Πελοπόννησον κατά τα πρώτα τοΰ Ι Θ' αίώνος Ιτη (πρβλ. W. Μ. Leake, ενθ. άνωτ.
τόμ. Β', σελ. 114—115, πρβλ. καί τ α σημειωθέντα υπό Β. Α. Μυστακίδου, έν ταΐς
Ίστορικαΐς Είδήσεσι περί Κουροΰτσεσμε, έν περιοδ. «Παρνασσός», τόμ. ΙΑ', έν
'Αθήναις 1887, σελ. 526 ύποσημ.), άν καί Άμύκλαι δέν έσφζοντο έν Λακωνική,
καθ' δν χρόνον συνίστατο ή επισκοπή Άμυκλίου. Πρβλ. καί Π. Γ. Ζερλέντην,
ενθ. άνωτ., σελ. 3.
6) Χρονικόν του Μορέως στ. 2028.
7) Προ πάντων πρβλ. Άδ. Αδαμαντίου, Τα Χρονικά τοΰ Μορέως, έν «Δελτίω 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας», τόμ. Τ', σελ. 630. Στ. Ν. Δραγούμη,
Χρονικών του Μορέως Τοπωνυμικά-Τοπογραφικά-'Ιστορικά. Έ ν 'Αθήναις 1921,
σελ. 101 κέξ.
8) Miklosich - Müller, Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana, Vindobonae 1860, torn. I, p. 216—221. Περ. Γ. Ζερλέντης, ένθ. άνωτ., σελ. 3.
9) Δωροθέου Μονεμβασίας, Βιβλίον Ιστορικόν περιέχον έν συνάψει διαφό
ρους καί έξοχους Ιστορίας. Ένετίησι 1798, σελ. 393.
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χ 3 η τήν σχολάζουσαν πάλαιαν έτπσκοπήν τής παρακμασάσης Τεγέας,
ής γνωστός επίσκοπος '(ύφέλιμος, εν ετει 451, μετέσχε τής εν Χαλκηδόνι
ι
Δ' ΟΙκουμενικής Συνόδου και όρίσας υπέγραψε .
2
Παρά τ φ Π. Ζερλέντη
αναφέρεται γνωστός επίσκοπος 'Αμυ
κλών Νικόλαος ό Μουζάλων, ύπερμεσουντος του ΙΒ'αίωνος. Έκ σημειώ
ματος εν τ ω κώδικι τής εν Γορτυνία μονής Προδρόμου —περί ής προσε
χ ώ ς εσται μοι ò λόγος — αναφερομένου είς σχετικήν περί ανεγέρσεως καί
άνιστορήσεως του ναού του αρχιστρατήγου Μιχαήλ επιγραφήν, εν τινι
σ π η λ α ί ω πλησίον του χωρίου Άτσίχολος εν τ ω τ . δήμω Γόρτυνος,
3
άνευρίσκομεν αρχιερέα 'Αμυκλών Ματθαίον , ετει ΑΤΠ7' (1386), δν
4
κακώς ό Τ. Κανδηλώρος εκλαμβάνει ως αρχιερέα Αίμυαλών, άφου ή π α ρ ά
τήν Δημητσάναν μονή των Αίμυαλών, α π ό του 1608 ιδρυθείσα, ούδεμίαν
3έσιν εν προκειμένω είναι δυνατόν να εχη.
Ά λ λ α και κατά τ α ετη 1593 καΐ 1594 συναντώμεν έπίσκοπον 'Αμυ
κλών Θεοδόσιον τον γέροντα, δια γραφής προςμαρτυρουντα τ ώ Οίκουμενικώ Πατριαρχείω Κωνσταντινουπόλεως τήν πάλαιαν τών εν τ η επι
σκοπή αυτού μονών Βαρσών και Γοργοεπηκόου σταυροπηγιακήν άξίαν.
Ό·9εν, ετει 1593, ό Πατριάρχης 'Ιερεμίας ό Β' ό α π ό Λαρίσσης (1586 —
1594, το γ ' κατέχων τον οίκουμενικόν Spóvov) απέλυσε γράμμα σιγιλλιώδες, κατοχυρωτικόν τής σταυροπηγιακής αξίας του κ α τ α γ ω γ ί ο υ
τ ώ ν Βαρσών, σωζόμενον εν τοις άρχείοις αύτου, ετει δέ 1594, μηνί Μαΐω
ωσαύτως, γράμμα κατά π ά ν τ α όμοιον υπέρ τής μονής Γοργοεπηκόου,
άποκείμενον ήδη τή Έ3νική τών Παρισίων Βιβλιοθήκη δ .
Μέχρι του τέλους του Ι Ζ' αΐώνος, ή επισκοπή 'Αμυκλών καί ή
πατριαρχική εξαρχία Ύδροπολιτζας βαδίζουσιν ϊδιον δρόμον, αν καί
εν Τριπόλει άείποτε εϊχεν εγκαταστήσει ò 'Αμυκλών τήν εδραν του β .
Κατά Φεβρουάριον όμως του 1749, ή Πατριαρχική εξαρχία Ύδροπολιτζας ένουται μετά τής μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως, έξ ής α π ο σ π ά 
ται πάλιν τον Ίούλιον του 1763, άποτελέσασα Ιδίαν άρχιεπισκοπήν,
1) Έ ν τ φ μουσείω Τεγέας σωζόμενη ελλιπής επιγραφή μέμνηται του γε
γονότος, περί ής Ιδέ προ πάντων Νΐκον Α. Βέην, έν Bulletin de Corresp. Hellénique, τόμ. ΛΑ'(1907) σελ. 381. Πρβλ., 77. Γ. Ζερλέντην, Iv3. άνωτ., σελ. 3 —4 καί
Ν. Δ. Μοραίτην, Ιστορία τής Τεγέας. Έ ν 'Αθήναις 1932, σελ. 237.
2) Έ ν 3 . άνωτ., σελ. 16.
3) Ό χαράξας Εν τ ω κώδικι τής μονής τάς γραμμάς ταύτας ηγούμενος
Καλλίστρατος Συναδινός, ύποσημείοϊ ότι δ Ματθαίος αναφέρεται καί είς τους κίονας
τής Ιν Μυστρςί μητροπόλεως ό "Αγ. Δημήτριος. Ατυχώς δέν κατέστη δυνατόν να
έπαλη3ευ3ή ύφ' ημών ή πληροφορία.
4) Τ. Χ. Κανδηλώρου, Ιστορία τής Γορτυνίας.Έν Πάτραις 1898. σελ. 95—96.
5) Έξεδό3η έκ Παρισινών κωδίκων ύπό Δίον. Α. Ζακνθηνοϋ, έν περιοδ.
«Ελληνικά», τόμ. Β' (έν 'Αθήναις 1929) σελ. 133—134.
6) W. Μ. Leake, IvS. άνωτ., τόμ. Α', σελ. 114—115. Περ. Γ. Ζερλένιης, ίνΒ.
άνωτ, σελ. 14.
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αίτήσει των κατοίκων αυτής . Μετά έξαετίαν, ένω3εΐσα μετά της επι
σκοπής 'ίϋλένης, προήχ3η είς μητρόττολιν, ήτις έπί βραχύ διάστημα
διετηρή·9η, διότι ή Ύδροπολιτζά ύ π ή χ 3 η ύπό την έπισκοπήν 'Αμυκλών,
έξ fjs όμως ταχέως άπεσπάσθη, ά π α ν τ ώ σ α το 1772 ηνωμένη μετά της
μητροπόλεως Χριστιανουττόλεως *.
Κατά την άτυχη έπανάστασιν του Ό ρ λ ώ φ (1769), ή Πατριαρ
χική εξαρχία Ύδροπολιτζας έτέλει, ως έλέχ·9η, ηνωμένη μετά της επι
σκοπής 'ΟΟλένης. Ό επίσκοπος 'Ούλένης και Ύδροπολιτζας, του οποίου
τ ο όνομα δέν φαίνεται μεν περισω$έν, προήρχετο όμως, ως ύποτί$εται,
εκ της ιστορικής τής Τριπολιτζάς οικογενείας των Βαρβογλαίων 3 ,
άνεσκολοπίσ9η μετά πέντε άλλων κληρικών το 1770, διότι αυτός και οί
προύχοντες ήσαν εκ τών πρωτίστων συνωμοτών, ότε εφονεύθησαν
τρεις χιλ. ' Ελλήνων έν Τριπόλει μετ ' αυτών 4 .
Τον έπισκοπικόν 3ρόνον τών Αμυκλών, κατά τους χρόνους τού
τους, κατίϊχεν επίσκοπος Κύριλλος. Ό Γ. Καραμανος 5 εσφαλμένως
αναγράφει, ότι εν Τριπόλει έφονεύ3η ό 'Αμυκλών, ενώ έφονευ3η ò Ύδροπολιτζας και 'ύύλένης. Είναι γνωστόν, ότι ό 'Αμυκλών Κύριλλος, μετά
τ ώ ν Ζαρνάτας Νεοφύτου Δεληγιάννη, εκ Λαγγαδίων, Με$ώνης Άν3ίμου Καρακάλου, εκ Δημητσάνης, Χριστιανουττόλεως Δανιήλ, KopivSou
Μακαρίου και Ρέοντος και Πραστοϋ Νεκταρίου, κατέφυγον, μετά τήν
είσβολήν τ ώ ν 'Αλβανών, εις Ζάκυν9ον β . Ένταϋ3α οί 'Αμυκλών, Kopiv
Sou, Παλ. Πατρών και Με3ώνης, ύπογράφουσι τήν 4 Σ/βρίου 1771 βεβαίωσιν τών έν Πελοποννήσω συμβαινόντων, επικαλούμενοι τό έλεος
τής Αικατερίνης Β' 7 . Μετά τ α ύ τ α , ό 'Αμυκλών Κύριλλος διέρχεται έκ
Κωνσταντινουπόλεως, μετά τ ώ ν Μονεμβασίας καί Λακεδαιμόνιας, επι
βαίνοντες τεσσάρων Ρωσσικών πλοίων μετ' άλλων προσφύγων έκ Πελο
ποννήσου, καί κατευθυνόμενοι εις Κριμαίαν 8 .
1) Μέ τήν ϊδρυσιν τής αρχιεπισκοπής Ύδροπολιτζδς, κατά το Ιτος τοΟτο
ώρίσθη καί αρχιεπίσκοπος αυτής ό όσιώτατος έν Ιερομονάχοις κύρ "Αν3ιμος.
Τα σχετικά έγγραφα (αναφορά Τριπολιτών, γράμμα Πατριάρχου Σαμουήλ) παρά
Περ. Γ. Ζερλέντη, ivS. άνωτ., σελ. 27—31.
2) Αυτόθι, σελ. 16.
3) Κ. 77. Μεντώρος, έν «Μορεφ» (έφημερίδι Τριπόλεως) 3-11-29.
4) Άντ. Πετρίδης, έν «Φιλίστορι», τόμ. Δ' ,(1865), σελ. 537-539. Κ. Ν.
Σάθα, Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάς. *Α3ήνησι 1869, σελ. 494. Κ. Μ. Κούμα, 'Ιστορία
τών άν3ρωπίνων πράξεων Τόμ. Γ. Έ ν Βιέννη, 1831, σελ. 244. Τρ. Εναγγελίδου,
'Ιστορία τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έ ν 'Αθήναις 1894, σελ. 537. 77. Κοντογιάννη, ΟΙ "Ελληνες κατά τον Α' έπΙ ΑΙκατερίνης Β' Ρωσσοτουρκίκόν πόλεμον. Έ ν
'Αθήναις 1903, σελ. 178.
5) Γ. Καραμάνου, Τα 'Αρκαδικά, άπό τών αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών
καθ' ήμδς. Έ ν Τριπόλει 1900, σελ. 124.
6) 77. Κοντογιάννη, ivS. άνωτ., σελ. 407.
7) Κ. Ν. Σάθας, Ινθ. άνωτ., σελ. 499, ύποσημ. 1.
8) Άθ. Κομνηνού - Ύψηλάντου, Μετά τήν άλωσιν. Έ ν Κ/πόλει 1870, σελ.
547. 77. Κοντογιάννη, ένθ. άνωτ., σελ. 407.
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Μετά της μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως ή Τριπολιτζά άπαντςί
ηνωμένη
καί κατά τ ο έτος 1784. Έ κ της ενώσεως
ταύτης
επεκράτησε φαίνεται ό μητροπολίτης ν' άποκαλήται Χριστιανουπόλεως καί Τριπολιτζάς, ύπέρτιμος καί εξαρχος πάσης 'Αρκαδίας,
δηλ. 'Αρκαδίας, ως εκαλεϊτο κατά τους μέσους αΙώνας ή Κυπαρισσία,
της 'Αρκαδίας ονομαζόμενης Μεσαρέας. "03εν ή προσωνυμία αύτη
του Χριστιανουπόλεως καί Τριπολίτζας, ύπερτίμου καί έξάρχου πάσης
Αρκαδίας, Οποθέτομεν, οτιδέν άφορα είςτήν'Αρκαδίαν, ήτις τότε εΤχε πλην
των 'Αμυκλών καί άλλας έπισκοπάς, την Δημητσάνης— προαχ3εΐσαν
και είς ' Αρχιεπισκοπή ν — Ά κ ό β ω ν ι ,
Βελιγόστίδος, καί εΐτινα άλλην,
άλλα τήν Κυπαρισσίαν, ήτις καί κατά τον αγώνα ετι υ π ό π ά ν τ ω ν τών
Ιστορικών τής 'Επαναστάσεως 'Αρκαδία καλείται, καί οί κάτοικοι αυτής
Άρκαδινοί, εν αντιθέσει προς τους Τριπολιτζιώτας, Καρυτινούς, Λεονταρίτας, Άγιοπετρίτας καί Πραστιώτας τής σημερινής 'Αρκαδίας.
"Εκτοτε ή Τριπολιτζά, άποσπασβεΐσα τής 'Ούλένης, ήνώ3η μετά
τής επισκοπής 'Αμυκλών, ά φ ' ής άπεσπάσ9η, άλλα μετά βραχεϊαν υπό τον
Λακεδαιμόνιας παραμονήν, καλούμενον καί τούτον μητροπολίτην Λακε
δαιμόνιας και Τριπολιτζας 2 , ήνώ3η ετει 1804 καί auSiç μετ' αυτής, ύ π ό
Πατριάρχου Καλλινίκου Ε', του πρώην Άνδριανουπόλεως καί ύστερον Νι
καίας, άποτελέσασατήν επισκοπήν ' Α μ υ κ λ ώ ν κ α ί Τ ρ ι π ο λ ι τ ζ α ς .
Πρώτος επίσκοπος 'Αμυκλών καί Τριπολιτσας ύπήρξεν ό καί πρότερον 'Αμυκλών Νικηφόρος, όν συναντώμεν, δια γράμματος Πατριάρχου
Νεοφύτου Ζ' (το β' 1799—1801 εν τ ω πατριαρχικώ ·9ρόνω) ορισθέντα
άπο 8 'Απριλίου 1799, μετά του Μητροπολίτου Ναυπλίου 'Ιακώβου,
δια τήν συναξιν τών ετησίων τών κατά τήν Πελοπόννησον σταυροπηγια
κών μοναστηριών 8 . Ό Νικηφόρος ούτος, κατέχων π ο λ ύ π ρ ο του 1799
τον επισκοπικον τών 'Αμυκλών 3ρόνον 4 , κατήγετο εκ Τριπόλεως, εκ
1) 'Εσφαλμένως 6 μακαρίτης Π. Γ. Ζερλέντης (ενθ. άνωτ., σελ. 18-21) τοπο
θετεί τήν "Ακοβαν, παρά τον "Ακοβον του τ . δήμου Φαλαισίας έν Μεγαλοπολίτιδι,
άφοΰ είναι γνωστόν, δτι ή'Άκοβα (άπό τοϋ έτους 1611 πατριαρχική εξαρχία καί προ
αυτής κάστρον Ισχυρόν), κείται έν Γορτυνία, κα'ι δή π α ρ ά τ α χωρίον Βυζίτσι του
τ. δήμου Τροπαίων. Το κάστρον τής "Ακοβας το «φοβερόν» (Χρονικον τοΰ Μορέως, στ. 1832) 6 λαός σήμερον αποκαλεί «κάστρο τής Μονοβύζας·. Πρβλ. Τ. Χ.
ΚανΑηλώρον, ένθ. άνωτ., σελ. 50—51.
2) Περ. Γ. Ζερλέντης, ενθ. άνωτ., σελ. 17, ένθα καί αρχαιότερα βιβλιο
γραφία.
3) 'Απόκειται το γράμμα έν αντιγράφω, ϊσω τ ω πρωτοτυπώ, συνερραμμένον
μετά τοΰ κωδικός τής μνημονευθείσης μονής τοϋ Προδρόμου, έν Γορτυνία,
4) Πρβλ. Περ. Γ. Ζερλέντην, ένθ. άνωτ., σ<?λ. 17,παραλαβόνταέκ τών του Σπ.
Π. Λάμηρον, έν «Νέω Έλληνομνήμονι», τόμ. Ε', (1908), σελ.91—96. Πλησίον του
Νικηφόρου, έφ* Ικανόν, ως βοηθός αυτοϋ, παρέμεινεν ό Άνδρούσης 'Ιωσήφ, μέχρι
τής χειροτονίας του είς έπίσκοπον (έκ Τριπόλεως κατήγετο καί ούτος) πρβλ.
καί Χρνσόστομον Παπαδόπουλον, 'Ιστορία τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάδος. Τόμ. Α',
έν 'Αθήναις 1920, σελ. 25.
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της οίκογενείας των Κουγιάδων, και ήτο αδελφός του Σωτήρου Κουγια,
του γνωστού φιλοτούρκου τών χρόνων της 'Επαναστάσεως. Περί του
πατρός τών Κουγιάδων τούτων, Νικηφόρου και Σωτήρου, περιεσώ-θη
είς το στόμα του Αρκαδικού λάου, χαράκτηριστικόν δίστιχον:
Άνά$εμά τον τον Κουγια, πού 'χει τα δυο καλά παιδιά,
το 'να τρώει τους ζωντανούς, τ ' άλλο τους πεθαμένους ι .
*Ας σημειω3ή ακόμη, ότι ό 'Αμυκλών Νικηφόρος διετήρησε την πά
λαιαν της Τριπόλεως Σχολήν,τήν άρχαιοτέραν και μόνην εν Πελοποννήσω2 ,
λειτουργούσαν προ της ίδρύσεως της εν Δημητσάνη Μεγάλης Σχολής,
συντηρουμένην δε δι ' εισφορών τών περί τήν Τρίπολιν μονών 8 .
Δια του Πατριαρχικού σιγιλλίου του Καλλινίκου 4 , δι ' ου ήνώ3η
τελικώς ή Ύδροπολιτζά μετά τής επισκοπής 'Αμυκλών, κα3ωρίσ3η ή άφαίρεσις 25 πουγγίων άπό τής μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας, και ή προσθήκη
τούτων τη επισκοπή 'Αμυκλών. Κατά τήν εννοιαν του εν λόγω σιγιλλίου,
εστάλησαν αί άπαιτούμεναι έπιστολαί, προς τε τον "Αγιον Λακεδαιμό
νιας, τον 'Αμυκλών και Ύδροπολιτζας, και προς τους εν Τριπόλει Χριστια
νούς 6 .
Τήν προς τους Τριπολίτας ταύτην πατριαρχικήν επιστολήν,
εναποκειμένην ήδη εξ ημετέρας δωρεάς εν τη Βιβλιοθήκη Δημητσάνης —
άνέκδοτον, κα3' όσον γνωρίζομεν—εκδίδομεν κατωτέρω, ορμώμενοι
εκ τής γνώμης, ότι δια πλείστους λόγους πρέπει τα πατριαρχικά έγγραφα
να παρέχωνται εις τήν δημοσιότητα 6 .

1) Δια του «τρώει τους ζωντανούς» υπονοείται ό Σωτήρος Κουγιας, τον
όποιον έ3εώρει πολύ ύποπτον ô λαός, δια τός μυστικοί μετά τών Τούρκων σχέσεις
του. Τούτον, κατά τήν άλωσιν τής Τριπόλεως, άπαν3ρώπως έφόνευσεν ό Γιαννάκη?
Δαγρές (Φωτίου Χρνσανθοπούλου ή Φωτάκον, 'Απομνημονεύματα περί τής * Ελλη
νικής 'Επαναστάσεως, Ικδ. Στ. Άνδροπούλου. Τόμ. Β'. Έ ν Ά3ήναις 1899, σελ.
252—256). Δια δέ του «τρώει τους πεθαμένους», πρόδηλον είναι, ότι υπονοείται ό
Νικηφόρος. Περί τούτων πρβλ. καΐ Δημ. '/. Άθανασιάδην, έν έφημερίδι Τριπόλεως
<'Αρκαδικός Τύπος», 22 Μαΐου 1938.
2) Εύθ. Καστόρχη, Περί τής έν Δημητσάνη Ελληνικής Σχολής καί περί 'τών
κα3ιδρυτών καί τών πρώτων αυτής διδασκάλων. Έν Ά3ήναις 1847, σελ. 6-7.
3) Δημ. Ι. 'Αθανασιάδης, έν3. ά,/ωτ., σελ. 2.
4) Εΰρηται παρά Β. Α. Μυστακίδτ],
ΊστορικαΙ εΙδήσεις περί Κουρούτσεσμε, περιοδικόν «Παρνασσός», τόμ. ΙΑ' (1887) σελ. 537—542 και παρά Π. Γ.
Ζερλέντη, εν3. άνωτ., σελ. 31—36.
5) Β. Α. ΜνστάκΙδης, έν3. άνωτ., σελ. 542. (ΑΙ παοαπομπαί έγένοντο είς
τό περιοδικόν «Παρνασσός», όπου τό πρώτον έδημοσιεύ3η ή περισπούδαστος περί
Κουρούτσεσμε πραγματεία, ή τό 1888 έκδο3είσα καί Ιδιαιτέρως είς βιβλίον).
6) 'Επί χάρτου, φέροντος εσωτερικός ύδατίνας γραμμάς, μήκους 0,722
καί πλάτους 0,485 μ. Τό κείμενον καταλαμβάνει 0,48X0,34 μ. του δλου χειρογρά
φου. Τό έγγραφον είναι καλώς γεγραμμένον, εύανάγνωστον, άπηλλαγμένον όρ3ογραφικών σφαλμάτων. Τα αρχικά τών κυρίων ονομάτων καί τα μετά τάς στίξεις
έ3έσαμεν κεφαλαία.
8

114

5

10

15

20

25

30

35

40

«Καλλίνικος ελέω θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Νέας Ρώμης καΐ ΟΙκουμενικός Πατριάρχης.
'Εντιμότατοι κληρικοί της κατά τήν Πελοπόννησον Πατριαρ
χικής ημών εξαρχίας της Τριπολιτζδς, καΐ ευλαβέστατοι Ίερεϊς, καί όσιώτατοι 'Ιερομόναχοι, καί τίμιοι προεστώτες, καί χρήσιμοι γέροντες, καί
πρόκριτοι, καί λοιποί άπαξάπαντες ευλογημένοι χριστιανοί τής εξαρ
χίας ταύτης, τέκνα έν κυρίω αγαπητά τής ημών μετριότητος, χάρις
εϊη ύμϊν, καί εΙρήνη άπόθεοΰ, παρ* ημών δέ ευχή, ευλογία καί συγχώρησις. Ei καί προ καιρού, έν τη μετα3έσει, καί τ φ προβιβασμφ τοϋ άρχιερατεύσαντος έν τη επαρχία Λακεδαιμονίας κυρ Δανιήλ είς τον
θρόνον τής άγιωτάτης μητροπόλεως Νικαίας καί τη δια κανονικών ψή
φων άποκαταστάσει έν τη αίπή Επαρχία του ήδη Μερωτάτου μητρο
πολίτου Λακεδαιμονίας, συνάδελφου ημών αγαπητού κυρ Χρύσανθου,
επειδή προυτέθη λόγος κατ* εκείνον τον καιρόν ενώπιον τής ημών
μετριότητος συνοδικώς προκαθημένης παρά τίνων τών ενταύθα προκρί
των προβαλλομένων λόγους διαφόρους καί προβλήματα ώσεί αναγκαία
περί τής ενώσεως τής Πατριαρχικής ημών ταύτης εξαρχίας τής Τριπολιτζας μετά τής άγιωτάτης εκείνης Λακεδαιμόνιας ήνώθη αύτη κατά
τα γενόμενα προβλήματα, καί τάς ένθερμους παρακλήσεις, καί διωρίσθη ή εκείνου Ίερότης, ου μόνον δι* εκκλησιαστικών, άλλα καί δια
βασιλικών θεσπισμάτων να επισκέπτεται ύμας άρχιερατικώς, και νά εύ
λογη, καί να άγιάζη, καί νά ποιμαίνη θεαρέστως, καί είρηνικώς, άλλ'
όμως κατά τον ορθόν σκοπον τής εκκλησίας, καί τα προβλήματα τών
ένθέρμως τηνικαοτα μεσιτευσάντων ούκ απέβησαν τα πράγματα, επειδή
ούτε ή εκείνου Μερότης ήδυνήθη κατά τήν έπαγγελίαν αύτοϋ νά εξοι
κονόμηση πνευματικώς ύμας, ουδέ νά διοίκηση αξιοπρεπώς καί τα
τής εξαρχίας ταύτης, καθώς καί μόνος εγγράφως πολλάκις έδήλωσε
προς τήν Έκκλησίαν, ουδέ ύμεϊς έλάβετε ήσυχίαν, καί ανεσιν έν όλω
τ ώ διαστήματι του παρελθόντος τούτου καιρού, δν τρόπον έδηλώσατε
άπαξ, καί δίς προς τήν Έκκλησίαν δια κοινών ενυπόγραφων υμών
αναφορών προβαλλόμενοι τάς συμβαίνουσας όσημέραι μεταξύ υμών
ταραχάς, άλληλομαχίας τε καί σκάνδαλα, καί ζημίας. Όθεν ή Εκκλη
σία προνοούσα άείποτε τών κοινώ συμφερόντων καί τής άνέσεως πάν
των τών πνευματικών αυτής τέκνων, καί τής έν ησυχία ασφαλείας καί
υμών τών έν αύτη τη Τριπολιτζ? κατοίκων, καί βουλομένη το εύκατάστατον, καί μόνιμον καί είρηνικόν, εγνω μεταρρυθμίσαι αυτήν, καί κατά
τάς ένθερμους κοινός υμών παρακλήσεις, άποκαταστήσαι αύθις ως τό
πρώτον τη επωνυμία τής πατριαρχικής εξαρχίας, ώστε λέγεσθαι μέν
πατριαρχικήν έξαρχίαν, είναι δέ άείποτε συνηνωμένην τη άγιωτάτη
επισκοπή 'Αμυκλών, κατά τήν περίληψιν τοϋ εκδοθέντος ήδη πατρι
αρχικού ημών, καί συνοδικού σιγγιλλιώδους έν μεμβράναις επικυρωτικού
τής άχωρίστου ενώσεως αύτή$ καί τής αρχιερατικής διοικήσεως γράμ-
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ματος, περιέχοντος, κατά πλάτος τάς εύλογους αΙτίας, καί την της
εκκλησίας οίκονομίαν την γενομένην περί τών αυλικών αυτής χρεών
ό3εν δια να διαβεβαιώσωμεν τάς καρδίας υμών, καί να πληροφορήσωμεν πάντας ύμδς τα ούτω κατ' έπιείκειαν και έκκλησιαστικήν πρόνοιαν,
γεγονότα είς άναίρεσιν τών προλαβόντως γενομένων, έγνωμεν έκδοϋναι το παρόν έκκλησιαστικόν ημών γράμμα. Τούτου χάριν καί γρά
φοντες συνοδικώς μετά τών περί ημάς Ίερωτάτων -αρχιερέων, καί
ύπερτίμων τών έν άγίω πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών, καί συλλειτουργών ευχόμενα, καί εύλογουμεν πάντας ύμας πατρικώς Ιερω
μένους, καί λαϊκούς, μικρούς καί μεγάλους, νέους καί γέροντας, άνδρας
τε καί γυναίκας καί πληροφορουμεν ι ην Ινωσιν της πατριαρχικής
ημών ταύτης εξαρχίας της Τριπολιτζας μετά της άγιωτάτης επι
σκοπής 'Αμυκλών ώστε λέγεσ3αι μέν αυτήν, ως το πρώτον Πατριαρχικήν έξαρχίαν, είναι δέ συνηνωμένην μετά τής επισκοπής 'Αμυκλών
άναφαιρέτως, καί άναποσπάστως είς άπαντα τον αΙώνα, διεξάγεσ3αί
τε καί οίκονομεϊσ3αι άρχιερατικώς παρά του φεί 3εοφιλεστάτου επι
σκόπου 'Αμυκλών, καί έπ' αύτφ τούτω, ώς άναιρε3έντων, καί άκυρω3έντων τών προλαβόντως γενομένων 'Εκκλησιαστικών γραμμάτων,
καί βασιλικών 3εσπισμάτων τών περί τής ενώσεως αυτής μετά τής
άγιωτάτης μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας, 'Εντελλόμενα, καί παραγγέλλομεν πασιν ήμϊν Έκκλησιαστικώς, όπως γινώσκοντες από τούδε
καί είς το έξης τον είρημένον 3εοφιλέστατον έπίσκοπον 'Αμυκλών έν
άγίω πνεύματι άγαπητον ημών άδελφόν, καί συλλειτουργόν κύρ Νικηφόρον αρχιερέα υμών, καί πνευματικόν προστάτη ν, καί διωρισμένον
παρά τής εκκλησίας έν πληρεξουσιότητι έπί τ φ διοικεΐν καί τα τής
εξαρχίας ταύτης, κα3ώς καί τους μετά ταύτα διαδόχους αύτου, καί ποιμαίνειν υμάς πνευματικώς έν όσιότητι, καί δικαιοσύνη, καί άλη3εία,
κατά τον τύπον του αρχιερατικού 'Επαγγέλματος, τιμάτε καί αγαπάτε,
καί εύλαβεϊσ3ε, καί πεί3εσ3ε καί ύποτάσσεσ3ε κατά τό πρέπον, νόμιμόν
τε καί δίκαιον, προσφέροντες δια παντός τό όφειλόμενον σέβας, καί
την εύλάβειαν προς τον άρχιερατικόν αύτου χαρακτήρα, περιποιούμενοι ώς αρχιερέα εντιμον, καί γηραιόν, καί πρόσωπον τής 'Εκκλη
σίας συνεπιφερόμενον καί γαρ έχει εύλογεϊν υμάς, καί άγιάζειν άρχιερατικώς καί ποιεϊν πάντα τα αρχιερατικά λειτουργήματα, καί την χειροτονίαν μετά πάσης τής κανονικής παρατηρήσεως, καί διδάσκειν, καί
νου3ετεϊν τά προς σωτηρίαν συντείνοντα, ώς γνωστός ύμϊν, καί πλησιόχωρος, άποκα3ισταν δέ έπί Ιδία εξουσία επιτρόπους αύτου όπου
δεϊ έν τοις μέρεσι τής εξαρχίας ταύτης, όπως δΓ αυτών οίκονομώνται,
καί διευ3ετώνται αί έμπίπτουσαι εκκλησιαστικοί ύπο3έσεις, καί λαμβάνωσι κατά τό εύ3ές, καί νόμιμον παρά τής αύτου 3εοφιλίας τό
προσήκον πέρας. Ύμεϊς ούν οφείλετε ώς πνευματικά αύτου τέκνα γι
νώσκοντες αυτόν γνήσιον, νόμιμον, καί κανονικόν αρχιερέα, καί πνευ-
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8 5 ματικον προστάτη ν να προσφέρετε προς την αρχιερωσυνην αύτοΰ πάντα
τ α ανέκαθεν είθισμένα, και διωρισμένα 'Εκκλησιαστικά είςοδήματα, και
δικαιώματα, κύρια και τυχηρά, σιτίαν δηλονότι, πανηγύρεις, δίσκους,
συνοικέσια, έμβατίκια, φιλότιμα καί εί τι άλλο σύνηθες τ φ τ ό π ω , καΐ
να άποδίδητε τ α ύ τ α π ά ν τ α σώα και ανελλιπή μετά πάσης εύγνωμο9 0 σύνης, καί έτοιμότητος, ότι ή αυτού θεοφιλία κατά κοινή ν, καί συνοδι
κή ν συναίνεσιν, καί εύθύδικον άπόφασιν άνεδέξατο, ώς εΐρηται, το αύλικον χρέος της πατριαρχικής ταύτης εξαρχίας, και έκ τούτων έχει να
πληρώνη κ α τ ' έτος τ α δεδουλευμένα διάφορα τοις δανεισταΐς, καί να
άπολογήται ετησίως τ ο άφευκτον βασιλικόν μηρίον είς τ ο κοινον της
9 5 κ α θ ' ή μας του Χριστού μεγάλης 'Εκκλησίας καί τ ο ανέκαθεν διωρισμένον
έξαρχικόν έτήσιον, καί να οίκονομή τάς άνάγκας της εξαρχίας ταύτης. Καί
ούτω δια της συνδρομής υμών, καί βοηθείας γενόμενος εν άνέσει κατά τον
κοινόν υμών πόθον, να σας ποιμαίνη εν εύθυτητι, και ώς ευαγγελικός
ποιμήν να εύχηται αδιαλείπτως προς θεόν υπέρ υγείας υμών καί ψ ν χ 1 1 0 0 κής σωτηρίας, προκοπής τε καί επιδόσεως, καί εις τ α πρόσω αυξή
σεως, ού τάς ένθερμους δεήσεις δεχόμενος αυτός ό φιλάνθρωπος κύριος
άντικαταπέμψαι πάσιν ύμΐν πλούσια τ α ελέη αυτού, καί τήν εύλογίαν
'Αβραάμ, 'Ισαάκ, καί 'Ιακώβ, αυξάνων καί πληθύνων τ α κτήματα
καί υπάρχοντα σας καί τέλος καταξιών ού μόνον τ ώ ν επί γής, άλλα
1 0 5 και τ ώ ν ουρανίων αυτού αγαθών, κληρονόμους άποκαθιστάμενος τής
αθανάτου αύτοΰ βασιλείας καί αίωνίου μακαριότητος. Ταύτα λοιπόν
πληροφορούμενοι είρηνεύετε τού λοιπού έν έαυτοϊς, και προς πάντας,
εύφραινόμενοι πνευματικώς ότι ήξιώθητε κατά τάς κοινάς σας παρακλή
σεις τ ώ ν ποθούμενων κατά φιλανθρωπίαν καί επιείκειαν τής 'Εκκλησίας,
1 1 0 ής ή χάρις καί τ ο άπειρον έλεος εϊη μετά πάντων υμών: α ω δ ν .
'Εν μηνΐ Άπριλλίω, Ίνδικτιώνος ζ ^
t Ό 'Εφέσου Διονύσιος f Ό Ήρακλείας Μελέτιος f Ό Κυζίκου
Ιωακείμ f ° Νικομήδειας 'Αθανάσιος, t ° Δέρκων Γρηγόριος, f à ΓΤρούσης "Ανθιμος f ό Λαρίσσης Ραφαήλ, f ό 'Αγκύρας Ίωαννίκιος.
Ή επισκοπή 'Αμυκλών καί Τριπολιτζας, α π ό τού Μαΐου 1817,
π ρ ο ή χ θ η είς μητρόπολιν, δια τήν έν Τριπολιτζα, πλην τών άλλων,
«εκλαμπρον ήγεμονικήν καθέδραν». Είς τον μητροπολίτΐκόν τούτον θρόνον, τού Νικηφόρου εκμετρήσαντος τό ζην, άνήλθεν ό προεστώς τής
έν Ύψωμαθίοις ίερας εκκλησίας τ ο ύ Α γ ί ο υ Μήνα όσιώτατος έν Μερομονάχοις κύρ Διονύσιος 1 . Κατά Δεκέμβρίον τού 1819, καθαίρεθέντος τού
Διονυσίου, διότι έστεφάνωσε τον διάκονον τού Πατριαρχείου Προκόπιον

1) Β. Α. Μνστακίδης, IvS' άνωτ., σελ. 526, 542. Περ. Γ. Ζερλέντης,
σελ. 20, 36—37.
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Καρυτζιώτην, έξ "Αστρους, τον μητροπολιτικόν αύτου Spóvov έν Τρι!
πολιτζφ κατέλαβεν ό εκ Δημητσάνης Δανιήλ Παναγιωτόπουλος , επί
σκοπος Άκόβων, ένω3είσης τής επισκοπής αύτου μετά τής μητροπόλεως
Αμυκλών καί Τριπολιτζάς.
Ή Μητρόπολις αύτη διετηρή$η μέχρι του έτους 1833* μετά τήν άνακήρυξιν τής εκκλησίας τής 'Ελλάδος αυτοκέφαλου, ώνομάσ9η Μητρόπολις
Μαντινείας καί Μεγαλοπόλεως, διατηρουμένων και των Γορτύνης (Δημητσάνης) καί Κυνουρίας (Ρέοντος καί ΤΤραστοΰ). Βραδύτερον, εν ετει
1852, κα3ωρίσ9ησαν αί δύο μέχρι σήμερον διατηρούμενοι εν 'Αρκαδία
εκκλησιαστικοί διοικήσεις, ήτοι Μαντινείας καί Κυνουρίας ά φ ' ενός, Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως άφ* έτερου.*

1) Περί του ανδρός Ικανά Ιγραψεν ό τέως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως
(νϋν Μεσσηνίας) Πολύκαρπος Σννοδινός, έν «Θεολογία» τόμ. Ζ' (1929) σελ.
124—138. Πρβλ. καί 'Ιωσήφ Ζαφειροπούλου, ΟΙ 'Αρχιερείς καί προύχοντες εντός
της έν Τριπόλει φυλακής έν ετει 1821, εκδ. β' υπό Ν. Ά . Κανδρή. Έ ν 'Αθήναις
1890, σελ. 1 κ. έ. Πάντες oî Ιστορικοί τής Επαναστάσεως εύφήμως καί συχνάκις
μνημονεύουσι τόν Τριπολιτζας Δανιήλ Παναγιωτόπουλον.
* (Προς3ήκη κατά τήν τυπογραφικήν διόρθωσιν). Etç τήν ανωτέρω παρατε3ειμένην βιβλιογραφίαν περί τής εκκλησίας 'Αμυκλών πρός3ες καί Ν i k ο s Α.
B e e s (Βέης), Beiträge zur kirchlichen Geographie Griechenlands im Mittelalter
und in der neueren Zeit [S. A. aus ,,Oriens Christianus" II Serie, Bd. IV]. Έ ν
Λειψία 1915, σελ. 261 κ.έ., 267 κ. έ., όπου καί αρχαιότερα βιβλιογραφία.
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