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Ο εξ Αλαγονίας Προκόπιος, Οικουμενικός
Πατριάρχης

Δημήτριος ΔΟΥΚΑΚΗΣ

Δελτίον XAE 10 (1911), Περίοδος A'• Σελ. 72-74
ΑΘΗΝΑ 1911

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

0 ΕΞ ΑΑΑΓΟΝΙΑΣ ΠΡ0Κ0ΠΙ0Σ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
Ό

Προκόπιος

χίας Καλαμών

εγεννήθη

μον κνρίφ

'Ανδρωθείς

«δωδεκαετής

την θράκην

εκάρη μοναχός,

κανονική

έχειροτονήθη

τον άδελφον αντον Νεόφντον
Έχειροτονήθη
αψνθ'

σνλλειτονργονς

είτα άποδημησας
κατά σ

επαρχίαν

αποθανόντα

afafj

χαρακτηρος

τον και της ευρείας πσλνμαθείας

μετατίθενται

κδ'

επί της πατριαρχείας
τών χρεών

Δεκεμβρίον

αντής

άπολαύσας

υποθέσεων

μήνας,

της επαρχίας
είχον

και διχ κοινών

διενέξεις

αναφορών δη

ένεκα

τον πράον

τον. « Άλλο: τον πάντα

Τυρνάβου,

καιρόν

ίνα

δια ψήφων

εμε δε μετά

αψο' το αωτήριον
Διατρίψας

καλώς

ενδοκήσαντος,

τον μεν κυρ Καλλίνικον

κύρ Θεοδοσίου.
υγιαίνοντας,

Βονίτζης.

της Σμύρνης

κατά το έτος

δεκαμηνάΐον

και

Θεον, ούτως

είς την επαρχίαν

και άκοντα είς την της Σμύρνης

κατά το

Λαρίοοης κυρ Με

και τέσοαρας

των τον Προκοπών

Άγίον

•ήσνχάαωσιν άπαντες, οις οιδε κρίμασιν

θώσει

ένεκα

των κυρ Καλλινίκον,

εζήτησαν

κανονικών

Προηλάβον

οι χριστιανοί

και μετατρέποντος

εκλογή

διαδεξάμενος

του Μωχλίον

έπϊ δεκαετίαν

μογερόντων

οίκονομονντος

Σεραφείμ

και χώρας

Μητροπολίτου

τους αρχιερείς

ώς μητροπολίτην

αναρχιε-

χώρας (*).»

Γάνον

εις την Κωνσταντινούπολις

μετά τον Μητροπολίτον

διδαχθείς

1749.

άρχιεράτενσεν

αυτήν την εποχην

επαρ

έλκει το γένος, και

και έπι της Πατριαρχείας
Άρχιερευς

της

παρά ιφ έπιδήμψ

παιδείαν

Γανό

δ' νπο τον πανιερωτάτον

Εν τη επαρχία
τον'

Πελεκάνων

δε εν τφ ναφ της Ύπεραγίας

'Οκτωβρίου

λετίου έχοντος

Ά λαγόνιας

ων άφικόμην

Ν ε ο φ ν τ ω, την εγκύκλιον

ρατεύοντι εν τΫ\ κατά
και ψήφφ

του δήμον

τφ 1730 εκ της οικογενείας

καθώς ο ΐδιος αναφέρει(ι)
ταδέλψφ

h Σιτσόβη

δακρύων
'Ιανουαρίου

εκεΐσε

êπì διορ

τ)),θον εις Σμνρνην

δ' τον

ει και στασιάζοντας

τονς

ευλογημένους

(ι) Κώδις Μητροπόλ. Σμύρνης Α.' σελ. 632.
Ι } Πόλις είς τα παράλια της Θράκης ταννν Γανόχωρα ('Ελλ. Ξενοφ. Βιβλ. Ε.').

μας

χριστιανούς,

δε ευλογημένοι

οΐτινες ύπεδέξαντό
άπαντες παρά

Θεον

Διετέλεσε δε εις Σμύρνην
τον μέχρι τον έτους
ελέγη

παρά

σεμνόττ^ός
νόντα

της

1785.

Κότα

τον Οικουμενικός
οπότε δμως

διεβλήΰη

μονψ

της Λαύρας,

Πατριάρχης.
<ί Ο

Ό 'Υψηλάντης

και μηδόλως

ρίας εις την Μιτυλήνην
Ύψ.
Ό

Προκόπιος

εκκλησίαις

δλας

σιαζομένων
φράδειας

τον επήγεν

ητο

συνεχώς

και ρητορικής

από γλώσσης

μέλιτος

το να υπάκουη
ελεγκτικού

3) Συνεστήθη
το Αιβύσιον

επιζήμιον

και παιδεία
ελθών

πτώσιν

τον

και μαθήσει

κεΠα-

Γ'

εις το /7α-

με φιρμάνι

κατά την

άναγινώσκων

εξο

συνήθειαν.

και

πάντοτε

μόνος

τών παρόντων

δε εξεφώνει λόγους
ίνα καθ'

έπ'

και

εκκλησίαις

"Ομηρον

μετ'

συναδέλφους

του,

αΰθις

του έξετέλεσε τας έξης

ή èv Όδησσφ
ή èv 'Αντιγόνη

ή 'Αρχιεπισκοπή

"Ενεκα

τούτον ένεκα επί της

εις Μιτυλήνην

'Ορθόδοξος
Μονή

ευ

«τοΰ και

εϊπω,

άπαρασαλεύτως.

§π'

ίκκλη-

είς

δε τον

τον δεν ητο αρεστός είς τους μονάχους

εξωρίσθη

Σπηλαίον

ώς

ονν δντα τον
τσαούσης

Σελιμ

εις το Γιουμρούκι

με ενχαρίστησιν

χαρακτηρος

της πατριαρχείας

την Μονην τον Μεγάλον
ελήφθη

δρει

713»).

δεινότητος

είς τονζ λίαν τετνφωμένους

2) Προσηρτήθη

συνοδικών

έπι τετραετίαν

Άμέριμνον

είς τας βασιλικας προσταγας

και δργίλον

1) Συνεστήθη

και

εις την εν άγίω

γλνκείαν ρέεν ανδη ( ) και έπειθε το ποίμνιόν τον

τον Σελιμ τον Γ' το 1789
Έπι

τη γραφή

λίαν φιλακόλονθος,

τας προφητείας

χριστιανών,

την

?πί Σουλτάνου

Τα μετά την αλ. σελ.

'Απριλίου

έξης.

νποπτευόμενον

17S9

τον θα

30ής

των μοναχών
παρέμεινεν

σεμνυνομένου.

πτώσιν

τη λ' 'Απριλίου

της

εξ

και της

διαδεξάμενος

ϊξωρίσθη

επροξένησε

ειδήμονος

και φιλακολουθία

»τριαρχεϊον
(Άθ.

λέγει τα

τρόπος του

ποίμνιόν

τον αντον έτους

μέχρι

ραδιουργίας

και πανθεις

το

πολυμάθειας

δ Προκόπιος

δτε και πάλιν μετακληθείς

y)ανδρός, άλλως έλλογιμου
»τριάρχην

Ίούνιον

τάς εκκλησίας
της

εΐησαν

Παντοκράτορος».

της μεγίστης

Πατριάρχης

ένεκα

και γηθοσόνως

επαξίως και θεαρέστως

ένεκα

παρά τη Πύλη

άπολίτευτος

»κοσμημένου

κνρίον

δε τον μήνα

Γαβριήλ ( ) και διφκησε

τον 1789,

'φιλοφρόνως

ποιμαίνων

"Ιεράς Σννόδον

τινών

με

και

βασιλείας

(*).

πράξεις.

"Ελληνική
του "Αγίου

δια Πατριαρχικού

κοινότης.
Γεωργίου

Καριάς

είς

σιγγιλίον.

Μυρέων κατά. Μάρτιον του 17S6, και περι

και το Καατελλ.όριζον είς την Μονήν

(Χ) *Α&. "Υψηλάντου τα μετά την äkcootv οελ. 641,
(*) Όμηρ. Ίλ. Α. 239.
(*) Ά&. Ύψηλ. ta μετά την αλωσιν σελ. 714.

του "Αγίου

Νικολάου.
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4) Ή

ενωσις

τής Επισκοπής

τροπόλ,εως 11. Πατρών
5) Συνηνώϋη
γιακής

ή Ιν Ίωαννίνοις

Μονής του Προφήτου

6) Ή κατά. το
Κύπρω

α Μονής

δ'αύτοϋ

τίου 1814, εν βαΰεΐ

ενΰα

εγνω να
παρέδωκε

ανακομιδής
επιγραφή.'

γεννήσεις

κατά

εις το Δημοτ.

του Α ι]μου άνεγερΰή

δικαίων

τής εν

((Προκόπιος
το έτος

χρυσοΰφαντος

h

του

του

υπό

Σιτσόβη

δε ολίγα

τή 13 Μαρ

ναοϋ του Άγιου
σκηνώματος

αυ

ταντα εν τή
γέγρα«κ

1814».

'Αναστασίου

τονδε

Νικο

Κωνσταντινουπόλεως

κατά το

Δήμου

Θεοφιλοπούλου,

Ά λαγονίων,

iva

δαπάναις

ούδεν εξετελέσϋη,

ιατρού κ. Γ. Μασουρίδη,

πιστεύοίνα

ίκτε-

του.

σάκκος αύτοϋ εϋρηται

και φορεϊται

εις την

αυτά κιβωτιδίου

Πατριάρχης

του ενπαιδεύτου

να κατέλϋη

εν τφ τάφω του

1876

και

τελειωΰείς.

και άποϋανών

Συμβούλων

δ Ε' δ

του βίου του. Ζήσας

(*)' επί του εμπεριέχοντος

λέοΐ] τον κοινον πό&ον τών συμπολιτών
λου Σπηλαίου,

Σταυροπη

αντοϋ, μετεκομίσϋησαν

κενοτάφιον, άλλα μέχρι

μεν δε νυν δημαρχοϋντος
Ό

Μη'

1821.

και

του ιερόν

διαμονήν

τών λειψάνων

κατά το 1730

Δημαρχοννιος
προνχεινον

κατά το

το πνεύμα

του ιερόν βήματος

του Μαρδακίου

η ίξής

της

Γρηγόριος

παραιτη&ή,

διήλ&ε το υπόλοιπον

λάου. Μετά δε την νενομισμενην

Σιτσόβης

μετά

των σταυροπηγιακών

και καλώ γήρατι εν ειρήνη

δε έξωθεν

τού, γενομένης

της

(ι).

εις την Πύλην των Πατριαρχείων

εαυτού γεννέτειραν,

πται

του Γκίούμα

εγένετο δ εκ Δημητσάνης

εισέτι ετη ήρεμος και γαλήνιος

ιερά Μονή

σχολή

αυτό έτος κύρωσις

(μετά

1786.

* Ηλιου Ζίτωνος

Γηραιός ήδη δ Προκόπιος

Τέΰαπται

(νυν Καλαβρύτων

του

Κύκκου».

'Άρχιδιάκονος
άπαγχονισ&εις

Ήλένης

κατά Μάρτιον

νυν εν τή ιερά Μονή του

τών νεωστι

διοριζομένων

ηγουμένων

Μεγά
τής

Μονής.
2.υγγενεΐς
χίας,

αύτοΰ σώζονται

ών μέλη

εισέτι, και φέρουσι

τινά είσι αξιωματικοί

το Ιπώνυμον

του 'Ελληνικού

Πατριαρ

στρατον.

"Εγραφον εν Ά&ήναις κατά μήνα Νοέμβριον τον 1910.
2^ΗΜ· %. ΔΟΥΚΑΚΗΣ
Κα&ηγητής
Καλαματιανός
( ) Το οιγγίλιον τοντο εκνρώοη im τής Πατριαρχίας Γρηγορίον τον Ε'. (Παρνασσός
Τομ. 10, οελ. 136.
{ ) Μονή διαλελνμένη καμένη είς το χωρ'ον Μεγάλη Άναστάσοβα.
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