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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΦΕΣΟΥ
ΚΑΙ ΝΥΣΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ
Μητροπολίτου
1. Ό πρώην Νύσσης

πρ. Λήμνου Βασιλείου Γ. "Ατέση, Μνημόσυνο

Ιωσήφ στή Σκόπελο: Πρώτες πληροφορίες

καί

ανέκδοτα

έγγραφα
Στις 31 Ιουλίου τοϋ 1834 έρχεται από τη Θεσσαλονίκη στή Σκόπελο ο Μη
1

τροπολίτης πρώην Νύσσης Τωσήφ, δπου καί εγκαθίσταται.
2

Εΐναι γνωστό από τίς πηγές, αλλά καί από μελέτες διάφορες , πώς τον
καιρό της Ελληνικής Επαναστάσεως ή καί αργότερα, ήλθαν στή Σκόπελο ώς
πάροικοι κάποιοι 'Αρχιερείς γιά λόγους ασφαλείας ή καί γιά περισσότερη
ησυχία. Πρέπει δέ νά υπογραμμιστεί πώς ή Σκόπελος δέν ήταν ενα απομονω
μένο νησί, αλλά μία «ναυτική νήσος», κατά τήν ομολογία πολλών, μέ τακτι
κή επικοινωνία μέ τόν κόσμο τής στεριάς, αλλά καί μέ μεγάλα λιμάνια τής
Μεσογείου καί τής Μαύρης Θάλασσας 3 . Ώ ς εκ τούτου είχε αναπτύξει μιά
ικανή οικονομική καί κοινωνική ζωή, ή οποία καί εντοπίζεται στά όσα τεκ
μήρια έχουν μέχρι σήμερα απομείνει: αρχοντικά σπίτια καί αγροικίες, βαρύ
τιμα έπιπλα καί ρουχισμός, ακόμα δέ καί σ' αυτήν ακόμη τή νυφική στολή 4 ,
πού αποδεικνύει τό υψηλό βιωτικό επίπεδο τής Χώρας του νησιού.
Δέν γνωρίζω τίς προϋποθέσεις κάτω από τίς οποίες ήλθε στό νησί ο Ε π ί 
σκοπος αυτός. Πάντως εΐναι γνωστό ότι ήλθε μέ τόν αδελφό του 'Αθανάσιο

1. Περί της Επισκοπής Νύσσης βλ. Ίω. Ε. 'Αναστασίου, «Βιβλιογραφία των Επισκοπικών
Καταλόγων του Πατριαρχείου Κ/πόλεως καί τής Εκκλησίας τής Ελλάδος», Α.Π.Θ.Ε.Ε.Θ.,χ. 22,
Παράρτημα 25, Θεσσσαλονίκη 1979, σ. 276, δπου καί αναλυτική βιβλιογραφία.
2. Βλ. π. Κων. Ν. Καλλιανός, Σχέσεις Σκοπέλου καί 'Αγίου 'Όρους, 'Αθήνα 1996, σ. 21,
οπού μνεία τής κοιμήσεως στή Σκόπελο του πρ. Σαμακοβίου Φιλόθεου* 'Ιωακείμ Άθ. Παπάγγελος, «Ό 'Αρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας καί Πολυγύρου Ιγνάτιος», Πρακτικά Λ ' Συνεδρίου
Ή Χαλκιδική κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας, Παράρτημα τοϋ περ. Χρονικά τής Χαλ
κιδικής, θεσσαλονίκη 1988, σσ. 212-214, καί συμπλήρωμα στην παραπάνω μελέτη βλ. π. Κων. Ν.
Καλλιανός, «Περί τοϋ 'Επισκόπου Πολυγύρου Ιγνατίου», περ. Πολύγυρος, τεϋχ. 20 (2004).
3. Θυμίζω εδώ τήν επικοινωνία πού εΐχε τό νησί μέ τά λιμάνια τής Βενετίας, Μασσαλίας,
Ταϊγανίου, Γαλάζιου κ.λπ. Περισσότερα στην υπό δημοσίευση μελέτη μου, Γύρω από τήν εμπο
ρική ναυτιλία τής Σκοπέλου τό α ' μισό τοϋ 19ου αι.
4. Πολύ κατατοπιστικές καί μέ προεκτάσεις στην ιστορία καί κοινωνικοοικονομική ζωή
τοϋ νησιοϋ εΐναι οι μελέτες, Μαρίας Δελήτσικου-Παπαχρήστου, Ή παραδοσιακή γυναικεία φο
ρεσιά τής Σκοπέλου, εκδ. Δήμου Σκοπέλου, 2002 καί Μαρίας Δημητριάδου, Ή Οικογένεια Βαλασαμάκη, 'Αθήνα, σ. 21 κ.έ .
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Ζαμπέλη, ο όποιος στις 17 Αύγουστου έδωσε τόν νόμιμο όρκο στη Δημογεροντια της Σκοπέλου 5 , σύμφωνα με την παρακάτω εγγραφή πού υπάρχει στό
Αρχείο της Δημογεροντίας Σκοπέλου:
αρ. 662
[17] 15 Αύγουστου 1834
σήμερον Tfj δεκάτη εβδόμη Αυγούστου τ.ε επαρουσιάσθη ό κ. Αθανάσιος
Αντωνίου Ζαμπέλης αυτόχθων της νήσου Σίκινου εις τό κατάστημα της Αημογεροντίας ταύτης, όστις έλαβε τόν ορκον του κατά τό από 30 Ιανουαρίου /
11 Φεβρουαρίου Ύψηλόν Β. Διάταγμα, όστις υπογράφεται Ιδιοχείρως τη αύ
τη. Αθανάσιος Α. Ζαμπέλης. Οι Δημογέροντες.
Την πληροφορία δέ περί της συγγενείας του Ζαμπέλη μέ τόν Επίσκοπο
Νύσσης την αντλούμε από την ανέκδοτη επιγραφή πού μέχρι σήμερα υπάρχει
στην ενοριακή εκκλησία της Παναγίας της Φανερωμένης 6 (Είκ. 1), της Χώ
ρας της Σκοπέλου καί ή οποία βρίσκεται πάνω από τήν κτητορική, στην κύρια
είσοδο του ναού καί αναφέρει τά έξης:
ΕΠΕΣΚΕΥΑΣΘΗ ΛΙ/ΕΞΟΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΟ/ΝΑΣΤΗΡΙΟΥ καί ΔΙΑ ΣΥ/ΝΔΡΟΜΗΣ TE ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ/ ΙΩΣΗΦ ΝΥΣΣΗΣ ΔΙ ΕΠΙ/ΣΤ ΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΑΔΕΑ/ΦΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ζαμπέλη/18507 (Είκ. 2).
Ό μ ω ς ας δούμε τά πράγματα από τήν αρχή. Ό Επίσκοπος Ιωσήφ γεν
νήθηκε στή νήσο Σίκινο γύρω στά 1774. Προς τό παρόν δέν γνωρίζουμε τίποτε
περισσότερο, δηλαδή πότε καί πού σπούδασε, από ποιόν έχειροθετήθη μονα
χός καί στή συνέχεια χειροτονήθηκε διάκονος καί πρεσβύτερος. Αυτά ϊσως τά
παρουσιάσει μιά πιό λεπτομερής έρευνα. Τό 1814 ανέρχεται στον θρόνο της
Μητροπόλεως Έλευθερουπόλεως 8 , ενώ τόν Αύγουστο τού 1826 προάγεται στή
Μητρόπολη Βιζύης, σύμφωνα μέ τό παρακάτω υπόμνημα.

5. Σύμφωνα μέ τό Β.Δ. της 30 Ίαν. /11 Φεβρ. 1833 όλοι οί υπήκοοι άρρενες θέλουσι δώσει
εις τον Βασιλέα ορκον: 'Ομνύω εις τήν ύπερούσιον Τριάδα καί το αγιον Εύαγγέλιον, δτι θέλω
φυλάξει πίστιν εις τον Βασιλέα ημών 'Όθωνα καί ύπακοήν εις τους νόμους του Βασιλείου της
Ελλάδος, Εφ. Κυβερ. αρ. 2, 22 Φεβρουαρίου 1833· π. Κων. Ν. Καλλιανός, «'Ανέκδοτες σελίδες
από τό 'Αρχείο της Δημογεροντίας Σκοπέλου του έτους 1834», 'Αρχ. Ευβοϊκών Μελετών, τ. ΚΖ'
(1986-87) 75-76, 81.
6. Ή Φανερωμένη υπήρξε παλαιότερα μετόχι της 'Αθωνικής Μονής του Διονυσίου, π. Κων.
Ν. Καλλιανός, Αρχείο Ν. Σκοπέλου, τευχ. Α', Τά δικαιοπρακτικά έγγραφα της συλλογής
Αντιγόνης Στ. Βακράτσα, έκδ. Νησίδες, Σκόπελος 1999. Περισσότερα βλ. στην υπό δημοσίευση
μελέτη μου, Τά μετόχια τής Μονής Διονυσίου στά νησιά Σκιάθο καί Σκόπελο.
7. Όπως θά φανεί καί στή μελέτη πού ετοιμάζω, από ανέκδοτες καταστάσεις πού βρί
σκονται στό 'Αρχείο τής Μονής Διονυσίου, ο Ζαμπέλης προσέφερε ικανές υπηρεσίες γιά τήν
ανακαίνιση τής Φανερωμένης.
8. Μητροπολίτης πρ. Λήμνου Βασίλειος Άτέσης, Επισκοπικοί κατάλογοι τής Εκκλησίας
τής Ελλάδος απ' αρχής μέχρι σήμερον, Έν 'Αθήναις 1975, σ. 312 (στό εξής: Επισκοπικοί
Κατάλογοι)· του ιδίου, «Έπισκοπαί καί 'Επίσκοποι τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος του 1800 μέ
χρι σήμερον», Επετ. τής Αρχιεπισκοπής Θυατείρων καί Μεγ. Βρετανίας, τ. 3, έν 'Αθήναις 1982,
σ. 989.
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f Τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Βιζύης απροστάτευτου διαμειμάσης, άτε
δη του εν αύτη άρχιερατεύοντος / κύρ Ίωάσαφ δια κανονικών ψήφων μετατεθέντος εις τον θρόνον της άγιωτάτης Μητροπόλεως Νύσσης / ημείς οι ενδη
μούντες 'Αρχιερείς προτροπή και αδεία του Παναγιωτάτου κ(αί) Σεβασμιωτάτου ημών αύθέντου, κ(αί) /Λεσπότου του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου
κυρίου Χρύσανθου9, συνελθόντες εν τω Πανσέπτω Πα/τριαρχικώ Ναφ του
αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, και ψήφους κανο/νικάς
προβαλόμενοι εις εϋρεσιν και έκλογήν άξιου και αρμοδίου προσώπου του
άναδεξομένου την / άρχιερατικήν προστασίαν της άγιωτάτης αυτής Μητρο
πόλεως, Αον μεν έθέμεθα τον Θεοφιλέστατον / επίσκοπον άγιον Έλευθερουπόλεως κύρ Ιωσήφ, Βον τον Παΐσιον και Τον τον Αωρόθεον ων / και τά
ονόματα κατεστρώθη εν τω Τερώ Κώδικι της Αγίας του Χ(ριστ)οϋ Μεγάλης
Εκκλησίας / εις ενδειξιν διηνεκή και παράστασιν μόνιμον. ,αωκστ' (1826)
κατά μήνα Αϋγουστον Έπινεμήσεως ιδ '
f Ό Ηράκλειας Ιγνάτιος έχων τήν γνώμην του Γέροντος Εφέσου
f Ό Κυζίκου Ματθαίος έχων τήν γνώμην του Σεβασμιωτάτου αγίου Αέρκων
κυρίου Νικηφόρου
f Ό Αμασείας Αιονύσιος έχων και τήν γνώμην του αγίου Προύσης
f Ό Ιωαννίνων Βενέδικτος
f Ό Αγγύρας Αγαθάγγελος
f Ό Νέων Πατρών Αοσίθεος
f Ό Σόφιας Ιωακείμ
f Ό Σαμακοβίου Ιγνάτιος10
Τόν Σεπτέμβριο τού ίδιου έτους ο Ιωσήφ αποστέλλει στό Οικουμενικό
Πατριαρχείο τήν ακόλουθη παραίτηση, γιά λόγους πού θά πρέπει κάποτε νά
διερευνηθούν, αν τούτο ει ναι δυνατό.
f Ή ταπεινότης ή έμή δια τής παρούσης οικειοθελούς και ά/βιάστου αυ
τής παραιτήσεως δηλοποιεϊ, οτι αύθεραιτφ γνώμη / παραιτούμαι τής Επαρ
χίας Βιζύης, ου μήν δέ και τής Αρχιερω/σύνης μου, ϊνα ή αγία τοϋ Χ(ριστο)ϋ
Εκκλησία φροντίσασα περί αυτής / άποφασίση παν ει τι εγκρίνοι άναγκαϊον
κ(αί) κατάλληλον, μηδεμίαν σχέσιν, και άναφοράν έχούσης τής έμής ταπεινότητος/έπ' αυτή. Alò και εις ενδειξιν δέδωκα και τήν παροϋσαν/μου οικειο
θελή, και άβίαστον παραίτησιν. ,αωκστ ' 1826Σεπτεμβρίου κη (28)
Τ.Σ. f Ό Πρώην Βιζύης Ιωσήφ11
Ένα μήνα περίπου μετά τήν παραίτηση τού Ιωσήφ, στον Επισκοπικό
9. Πρόκειται γιά τόν Πατριάρχη Χρύσανθο τόν από Σερρών (9 Ιουλίου 1824 - 25 Σεπτεμ
βρίου 1826), Μανουήλ Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Αθήνα 1996, σ. 605.
10. Άρχειοφυλακείο Οίκ. Πατριαρχείου, ΚώδιξΙΑ ' , σ. 97. "Ολα τά έγγραφα εκδίδονται με
τήν ορθογραφία και τή στίξη τους.
11. ΚώδιξΙΔ ' , о.ж., σ. 104. Στή σελίδα αύτη υπάρχει καί ή σημείωση: Παραίτησις Βιζύης
Ιωσήφ/εν τχ\ σελίδι ταύτη προσκεκολλημένη /ο Άρχειοφύλαξ.
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θρόνο της χηρευούσης Επαρχίας αποκαθίσταται ο πρ. Βιζύης Ίωάσαφ, σύμ
φωνα μέ τό παρακάτω Υπόμνημα εκλογής του Νύσσης Ιωσήφ.
t Τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Νύσσης απροστάτευτου διαμεινάσης, άτε
δη του εν αύτη άρχιερατεύσαντος από μικρού / κυρ Ίωάσαφ, άποκατασταθέντος αύθις, και διαμείναντος εν τη πρότερα αϋτοϋ Επαρχία Βιζύης, κατά
κοινήν / Συνοδικήν άπόφασιν, ημείς οι ενδημούντες 'Αρχιερείς προτροπή και
άδεια του Παναγιωτάτου, κ(αί) Σεβασμιωτάτου ημών αύθέντου, κ(αί) Αεσπότου, του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Αγαθαγγέλου12, συνελθόντες εν τω Πανσέπτω Πα/τριαρχικω ναω τού αγίου Μεγαλομάρτυρος Γε
ωργίου τού Τροπαιοφόρου, κ(αί) ψήφους κανονικός προβαλό/μενοι εις εϋρεσιν και έκλογήν αξίου, και αρμοδίου προσώπου, τού άναδεξομένου την Αρχιερατικήν προ/στασίαν και ποιμαντικήν ράβδον της άγιωτάτης αυτής Μη
τροπόλεως, πρώτον μεν εθέμεθα τον/ Ίερώτατον Μητροπολίτην πρώην Βιζύ
ης κύρ Ιωσήφ, Βον δέ τον Ζαχαρίαν, και Τον τονΝεκτάριον ών/και τα ονό
ματα κατεστρώθη εν τω δε τω Ίερώ Κώδικι της αγίας τού Χ(ριστο)ύ Μεγά
λης Εκκλησίας εις ενδειξιν / διηνεκή και παράστασιν μόνιμον. Έν ετει
/
η
/αωκστ (1826) κατά μήνα Όκτώβριον, Έπινεμήσεως ιε $
f Ό Εφέσου Μακάριος, f Ό Ηράκλειας Ιγνάτιος, f Ό Χαλκηδόνος
Ζαχαρίας
f Ό Αέρκων Νικηφόρος, έχων και τήν γνώμην τού σεβαστού Γέροντος
αγίου Αδριανουπόλεως κύρ Γερασίμου, f Ό Προύσης Νικόδημος, f Ό
Σόφιας Ιωακείμ13
Ή αρχιερατεία τού Ιωσήφ, σύμφωνα μέ τίς πηγές, ήταν πράγματι μαρ
τυρική, λόγφ τού περιορισμού πού τού είχε επιβληθεί από τό 'Οθωμανικό
καθεστώς καί, μάλιστα, κατά τόν καιρό της Ελληνικής Επαναστάσεως14.
Πιο συγκεκριμένα, στον Κώδικα Αλληλογραφίας τού Ηράκλειας Ιγνατίου,
αναφέρονται τά έξης γιά τόν Ιωσήφ: Έχομεν πληροφορηθή τόν περιορισμόν
του, εις δν καί δεν πρέπει νά ταραχθή καθότι δεν είναι μερικός αλλά γενι
κός ...15. Ό λ ' αυτά μαζί μέ τίς ασθένειες πού προστέθηκαν, ανάγκασαν τόν
Ιωσήφ νά συντάξει τήν παρακάτω παραίτηση.
Αιά τού παρόντος μου Ιδιοχείρου γράμματος δηλοποιώ ο υπογεγραμμέ
νος ότι δια τό / γήρας μου καί τάς σωματικός ασθενείας μου μή δυνάμενος
έξοικονωμήσαι εις τό εξής / τήν Έπαρχίαν μου Νύσσαν παραιτούμαι αυτήν
οικειοθελώς καί άπαραβιάστως, όπως ή τού / Χριστού Μεγάλη Εκκλησία
12. Πρόκειται γιά τόν από Χαλκηδόνος Πατριάρχη Άγαθάγγελο (25 Σεπτ. 1826 - Ιούλιο
1830), Μ. Γεδεών, б.лг., σ. 606.
η.ΚώδιξΙΑ ',ож,о. 105.
14. Πέτρος Α. Γεωργαντζής, Οί 'Αρχιερείς καί τό Εικοσιένα, Ξάνθη 1985, σσ. 68, 351-352.
15. Κωδιξ Ηράκλειας Ιγνατίου, φ. 55β 19 Φεβρ. 1828· Γεωργαντζής, O.K., σ. 352 σημ. 760.
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άποκαταστήση άξιον κανονικον ποιμένα και άρεστον των Χρι/στιανών αυτής
εις το ποιμαναι αυτούς θεοφιλώς και θεαρέστως εις νομάς σωτηρίους της
Εϋα/γγελικής χάριτος. Λιά τοϋτο δέδωκα και το παρόν μου βεβαιωτικον και
έσφράγιστον εις εν/δειξιν αληθείας, ,αωλγ ' (1833) Σεπτεμβρίου ια ' (11)
Τ.Σ.16 t Ό Πρώην Νύσσης Ιωσήφ αποφαινόμενος βέβαιοι17 (Είκ. 3)
Μετά από την παραίτηση του από την Επισκοπή Νύσσης ο Ιωσήφ ανα
χωρεί από κει και έρχεται, μέσω Θεσσαλονίκης18, στή Σκόπελο. Είναι ήδη
εξήντα χρονών.
Ποιος, όμως, είναι ο λόγος πού επέλεξε νά έλθει στή Σκόπελο; "Ίσως νά
παρακινήθηκε από τόν αδελφό του Αθανάσιο Ζαμπέλη, ο οποίος υπήρξε
ένας από τους ίκανώτερους εμπόρους στά νησιά Σκιάθο19 καί Σκόπελο.
Μέ τήν αφιξή του στή Σκόπελο ο τότε Νομάρχης Ευβοίας, φυσικά ύστερα
από αναφορά της Εκκλησιαστικής καί Πολιτικής 'Αρχής του νησιού, στέλνει
προς τήν τότε Βασιλική Γραμματεία Έπί των Εκκλησιαστικών καί τήν ακό
λουθη δική του αναφορά:
άρ. 3102 / τή 24 Αυγούστου /1834 / Έκ Χαλκίδος
Προς τήν επί των Έκλησιαστικών καί
της Λη/μοσίου Εκπαιδεύσεως Β(ασιλικήν) Γραμματείαν τής Επικρατείας
Περί τής τήν Ελλάδα άφίξεως του Σεβασμιωτάτου / "Αρχιεπισκόπου
πρ. Νύσσης
Ό Σεβασμιότατος "Αρχιεπίσκοπος Νισης (sic) κ. Ιωσήφ /έφθασεν εκ Θεσ
σαλονίκης εις Σκόπελον τήν 31 / Ιουλίου. Αι άρχαί τής Επαρχίας, ή Εκκλη
σιαστική /δηλαδή καί πολιτική, έξετέλεσαν τά δια τής ύπ' άρ. 3432 από 4
Μαίου τ. ε οριζόμενα ως προς / τους έξωθεν ερχόμενους κληρικούς.20 Ή δέ
Σεβασ/μιότης του ώμολόγησεν οτι ανίκανος προς ίερουρ/γίαν εκ τής ηλικίας
του καί θέλων νά ήσυχάση / κατά τά έσχατα τής ζωής του ήλθεν ενταύθα
16. Κυκλικώς τής σφραγίδος υπάρχει τό Ο ΤΑΠΕΙΝΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΝΥΣΣΗΣ ΙΩΣΗΦ
,αωκστ'.
17. ΚώδιξΙΑ ', Ö.JT., σ. 227. Κάτω από τό κείμενο της παραιτήσεως υπάρχει ή σημείωση:
Παραίτησις Νύσσης Ιωσήφ εν τή σελίδι ταύτη ηροσ/κεκολλημενη. Ό Άρχειοφύλαξ.
18. Παλιότερα, ή επικοινωνία τής Σκοπέλου μέ τόν έξω κόσμο γινόταν κυρίως από τό λιμάνι
τής Θεσσαλονίκης. Μάλιστα στή Σκόπελο υπήρχε καί Ενετικό Ύποπροξενεΐο, παράρτημα του
Προξενείου τής Μακεδόνικης πρωτεύουσας. Βλ. Κ. Δ. Μέρτζιος, Μνημεία Μακεδόνικης
ιστορίας, Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1947, σ. 293 κ.ε. "Αλλος ένας λόγος ήταν τό ότι ή θεσσαλονίκη
εν σχέσει μέ τόν Πειραιά ήταν σιμώτερα.
19. Γιά τή δραστηριότητα τοΰ Ζαμπέλη στή Σκιάθο, τόσο ώς εμπόρου, δανειστή καί
ιδιοκτήτη πλοίου βλ. Ίω. Ν. Φραγκούλας, Σκιαθίτικα. Γ', Μελετήματα καί κείμενα, εκδ. Ίωλκός,
'Αθήνα 1982, σσ. 30, 37, 40, 47 (στό εξής: Σκιαθίτικα Γ ' ).
20. Γιά τό ζήτημα περί των έξωθεν ερχομένων κληρικών, βλ. τήν υπ' άρ. 20/1988. 2373/
11.1.1835 Εγκύκλιο τής Ί . Συνόδου. Ζαχαρίας Μαθας, 'Αρχιμανδρίτης, «Αϊ άναγκαιότεραι
'Εγκύκλιοι Έπιστολαί», Διατάξεις καί Όδηγίαι τής Ί. Συνόδου (1834-1854), Έν 'Αθήναις 1854,
σσ. 44-45.
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επί/σκοπώ να έκλέξη τόπον κατοικίας. Είναι εξηκον/τούτης11, και έχων πτος
τάς πληροφορίας τον Έπαρχου ίκανήν χρηματικήν κατά/στασιν. Ή Νο
μαρχία θεωρήσασα οτι επληρώθη/σαν τα εις όμοίαν περίστασιν αναγκαία και
οτι/δονς τον προς την Α. Μ. ορκον22 πίστεως και έπολιτογραφήθη εις Σκόπελον. Διέταξα τον Έ//παρχον των Βορείων Σποράδων να Τω συγχώρηση
την περε/ταίρω και εις τα άλλα μέρη του Κράτους μετάβασίν του ελευθέραν,
αναγγέλει δια τοϋτο και εις την Β. ταύτην Γραμματείαν.
Εύπειθέστατος / Ό Νομάρχης Ευβοίας / Γ. Ψύλλας / Ό Γραμματεύς Α.
Τζερτίδης
Εν Ναυπλίω 29 Αύγουστου 1834 /Διευθύνεται προς την Ί. Σύνοδον
κ.λπ23.
Ή δε Ιερά Σύνοδος στέλνοντας στην επί, των Εκκλησιαστικών και Δημο
σίας Εκπαιδεύσεως την 1635. 1646/832 του 1834 αναφορά της, σημειώνει τά
έξης:
Επί της υπ' αρ. 1758 διευθύνσεως /περί του προσφυγόντος εις την Ελ
λάδα/πρώην Επισκόπου Νύσσης.
Κατά συνέπειαν της υπ' αρ. 1758 /διευθύνσεως της Βασιλικής ταύτης
Γραμματείας / η Σύνοδος ελαβεν ϋπ/οψιν την άνα/φοράν του Επισκόπου
Σκοπέλου επισυναπτομένην εις την άναφοράν του Νομάρ/χου Ευβοίας περί
του προσφυγόντος/εις την Ελλάδα πρώην/ Επισκόπου Νύσσης. Αλλ ' επει
δή περί τούτου / έλαβε και ή Σύνοδος άπ' ευθείας αναφορά του Επισκόπου
Σκοπέλου, διέταξε τον ϊδιον τον Επίσκοπον Σκοπέλου εις την ενέργειαν αυ
τών, επιστρέφει τά προς αυτήν/παρά της Βασιλικής ταύτης Γραμματείας διευθυν//τα έγγραφα.
Τ.Σ. Τά μέλη
Ό Κορίνθου Κύριλλος, Πρόεδρος
Ό Βοιωτίας Παΐσιος
Ό Θήρας Ζαχαρίας
Ό "Αργούς Κύριλλος
Ό Μεσσηνίας Ιωσήφ
Γραμματεύς Θεόκλητος Φαρμακίδης24
21. Στην από 22 Νοεμβρ. / 4 Δεκ. 1838 αναφορά του προς την 'Αντιβασιλεία ο Γραμματέας
της επί των Εκκλησιαστικών κ.λπ. Β. Γραμματείας, Γ. Γλαράκης, σημειώνει πώς ο πρ. Νύσσης
εΐναι 70 ετών. Γ.Α.Κ, Όθ. 'Αρχ. L φάκ.12.
22. Τό κείμενο τον όρκου έχει ώς έξης: Όμννω ακριβή εκτέλεσιν των εμπιπεστευμένων μοι
χρεών, κατά τους ιερούς κανόνας και τάς βασιλικάς διαταγάς, και ύποταγήν εις την παρά τοϋ
Βασιλέως διωρισμένην ίεράν Σύνοδον, ώς ύπερτάτην εκκλησιαστική αρχήν τοϋ Βασιλείου, π.
Κων. Καλλιανός, «Ή Διαθήκη τοϋ 'Επισκόπου Σκοπέλου Ευγενίου», περ. Θεσσαλικό Ημε
ρολόγιο 37 (2000) 251 (στό έξης: «Διαθήκη»).
23. Γ. Α. Κ. 'Αρχείο Υ.Ε.Δ.Ε, Νύσσης Επίσκοπος, θυρ. 82, φάκ. 12.
24. Βλ. σημ. 21.
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Τό 1835 συναντούμε τόν Ιωσήφ στή γειτονική Σκιάθο, όπου, όπως ανα
φέρθηκε παραπάνω, είχε δραστηριοποιηθεί ως έμπορος ο αδελφός του. Φαί
νεται δέ, καθώς μαρτυρεί και ή αναφορά του Νομάρχου Ευβοίας ότι είχε οι
κονομική άνεση, γιατί παρείχε οικονομικές ευκολίες, όπως αναφέρει ή παρα
κάτω ανέκδοτη δανειστική ομολογία.
φ. 191, αρ. Πραξ. 240 'Ομολογία στερεά της ξηράς δια δρχ. 330
Παρά τω ήμετέρω Γράφείω του Δημοσίου Μνήμονος Σκιάθου /παρουσια
σθείς σήμερον υποφαινόμενος Σταμάτης Τζιανάκου ώμολόγησεν ενώπιον
εμού και των προσυπογραφομένων μαρτύρων, δτι εδανείσθη / ήδη παρά του
'Αγίου πρώην Νύσσης Ιωσήφ τάς ανωτέρω / τριακοσίας τριάκοντα δραχμάς
αρ. 330 δια χρείαν του και ανάγκην ενοου/μένας στερεάς της ξηράς κ(αί) επί
συμφωνία μηνιαίου στερεού τόκου ανά / δύο τοις εκατόν τόν μήνα, υποσχό
μενοι τήν άπόδοσιν αυτού μετά των / τόκων εις τήν πρώτην άναζήτησιν τού
δανειστού του, κ(αί) εις ενδειξιν της ά/ληθείας ύποφαίνεται Ιδιοχείρως.
ΈνΣκιάθω τη 1 Μαρτίου 1835
Σταμ. Τζιανάκου / Έπιφάνιος Λ. Καρπέτης/ Α. Φραγκούλα
Ό Δημόσιος Μνήμων25 Κ. Αογοθέτης26.
Στίς 6 'Οκτωβρίου 1842 μέ τήν κοίμηση του εσχάτου Επισκόπου Σκιάθου
και Σκοπέλου Ευγενίου27 πρέπει νά ήταν παρών καί ο Επίσκοπος Νύσσης
κατά τήν κηδεία, ο οποίος καί διορίζεται από τόν Αρχιεπίσκοπο Ευβοίας Νε
όφυτο Επισκοπικός Επίτροπος ο πρ. Νύσσης Ιωσήφ 28 , ο πρώτος, πιστεύω,
από της υπαγωγής των νήσων των Βορείων Σποράδων στην Επισκοπή Ευ
βοίας. Τό 1846 ο Ιωσήφ, κατόπιν, ασφαλώς, εντολής της Ί . Συνόδου καί τού
κυριάρχου Επισκόπου Ευβοίας Νεοφύτου, τού από Μιλητουπόλεως, Καρύ
στου καί Φωκίδος29, τελεί τά εγκαίνια τού νέου Ιερού Ναού τών Τριών Ιε
ραρχών της Σκιάθου30. Όταν διορίστηκε από τή Μονή Διονυσίου επίτροπος
στή Φανερωμένη ο Αθανάσιος Ζαμπέλης καί έγινε ή ανακαίνιση της έκκλη25. Γιά τους Δημ. Μνήμονες βλ. Άθ. Δ. Θανόπουλος - Δίον. Λειβαθηνός, Ό συμβόλαιο γράφος εν τη θεωρία καί τη πράξει, 'Αθήναι 1952, σσ. 18-19· Άθ. Έ . Καραθανάσης, «Το βιβλίο
του Δημοσίου Μνήμονος Σκοπέλου», 'Αρχ. Θεσσ. Μελετών 4 (1976) 109 κ.έ.
26. Γ. Α. Κ. χειρ. 192. καί Ί ω . Ν. Φραγκούλας, «Τό βιβλίο του Δημ. Μνήμονα της Σκιάθου
καί τό Σκιαθίτικο Ναυτικό», Σκιαθίτικα Γ', ο.π., σ. 27 κ.έ. Ή πράξη πού παρουσιάζω δε μνη
μονεύεται.
27. Περισσότερα π. Καλλιανός, «Διαθήκη», ο.π., σ. 246.
28. Γ. Α. Κ. Μον. φάκ 520 καί Γεώργιος Άθ. Χώρας, Ιστορία της Μονής Καλαμίου, Αθήναι
1988, σσ. 148-158.
29. Β. Γ. Άτέσης, Μητροπολίτης πρ. Λήμνου, Επισκοπικοί Κατάλογοι, ο.π., σσ. 107, 291,
295.
30. Ίω. Ν. Φραγκούλας, Σκιαθίτικα. Α ', Ιστορία της Σκιάθου, Αθήνα 1978, σ. 128 (στό
έξης: Σκιαθίτικα Α ')• π. Γεώργιος Σταματάς, Ό ιερός Μητροπολιτικός
ναός Τριών
Ιεραρχών
Σκιάθου, Σκιάθος 1998 καί Ί ω . Ν. Φραγκούλας, Οι ενοριακοί ναοί της νήσου Σκιάθου, Βόλος
1998, σσ. 13-27.
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σίας συνέδραμε και ο Ιωσήφ. Στις 22 Ιανουαρίου του 1850 έκοιμήθη σέ ηλι
κία περίπου 76 ετών. Ή επιτύμβια πλάκα σώζεται μέχρι σήμερα στό Ιερό
Βήμα τής Φανερωμένης, μπροστά στην 'Αγία Τράπεζα. Φέρει δέ τήν εξής επι
γραφή:
Ένθάδε κείται Ιωσήφ πρώην Νύσσης / ήλθε παροικών εν τή νήσω τής
Σκοπέλου / νυν δέ κάτοικος γέγονεν αιωνίως /ή δέ πατρίς του εκ τής νήσου
τής Σίκινου /ζήσας επί γής.... /εν μηνί Ίανουαρίω 185031.
Το όνομα τού Τωσήφ εΐναι γραμμένο στά Δίπτυχα τής Μονής τής Ζωο
δόχου Πηγής (Λιβαδιώτισσας) τής Σκοπέλου μαζί μέ τά ονόματα τών Επι
σκόπων Σκοπέλου Ευγενίου καί πρ. Σάμου Θεοδοσίου, πού κι αυτός έκοιμήθη
στή Σκόπελο στίς 19 Δεκεμβρίου του 185032. Τέλος στή Βιβλιοθήκη τής
Φανερωμένης σώζεται μιά σειρά Μηναίων, στά οποία υπάρχει ή ακόλουθη
σημείωση:
Άφιεροϋνται τά δώδεκα Μηναία εις τον vaòv τής Φανερωμένης / παρά
τοϋ Μακάρια τή λήξει πρόην (sic) Νύσσης Ιωσήφ / εις μνημόσυνον αϋτοϋ. /
κ(αί) έκοιμήθη έν αϋτώ τήν 22 Ιανουαρίου 1850.
2. Μητροπολίτου πρ. Εφέσου Παϊσίου, "Ανέκδοτο Γράμμα
Ό μακαριστός λόγιος Σκοπελίτης Τω. Γ. Σακκελαρίου, είχε τήν ευγενή
καλωσύνη νά μου δώσει αντίγραφο του παρακάτω Αρχιερατικού Γράμματος
τού πρώην Εφέσου Παϊσίου (Είκ. 4), τό οποίο απέστειλε στον παπα-Παναγιώτη Σακκελαρίου, τότε εφημέριο τού ενοριακού ναού τής Κοιμήσεως τής
Θεοτόκου, τής επικαλούμενης τού Μελετίου ή, τού Παπαμελετίου, μιας δηλα
δή εκ τών τεσσάρων Ενοριών τής Χώρας τής Σκοπέλου33.
Τό Γράμμα εΐναι γραμμένο από άλλο χέρι καί μόνο ή υπογραφή εΐναι
τού Γέροντος Επισκόπου. Κατά τή μεταγραφή, ή ορθογραφία καί ή στίξη τού
πρωτοτύπου παραμένουν ώς έχουν.
Σέ εύχώμεθα από "ψυχής Άρχιερατικώς
Προ πολλών ετών ό έν μακάρια τή λίξη γενόμενος Πα/τήρ σου παπαΊωάννης μέ έγραψε πολλάκις κ(αί) έγώ πολλάκις / απήντισα προς τον μακαρίτην, ήδη δέ πληροφορούμε οτι υιός/γνήσιος τοϋ μακαρίτου ύπάρχη ή αίδεσιμότης σου κ(αί) κατέχης / τήν θέσιν εκείνου εφημερεύων τήν έκ προγόνων
31. Φραγκούλας, Σκιαθίτικα Α ', ο.π., σσ. 180-181 σημ. 67.
32. Ιωάννης, Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου, Ή Εκκλησία τής Σάμου, Σιδηρόκαστρο
1990, σ. 79. Στά Ληξιαρχικά Βιβλία τοϋ Δήμου Σκοπέλου αναγράφεται, πώς ο Θεοδόσιος
έκοιμήθη στίς 20 Δεκεμβρίου τοϋ 1850, σέ ηλικία 75 ετών από πλευρίτιδα.
33. Γιά τήν εκκλησία αυτή βλ. Π. Λαζαρίδης, «Μεσαιωνικά Βορείων Σποράδων», A.A.
(1964), Χρονικά Π, σ. 274 καί Άδ. Σάμψων, Ναοί καί Μοναί εις τήν νήσον Σκόπελον, 'Αθήναι
1974, σ. 23 κ.έ.
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μου ενορία /και ιεράς εκκλησίας της Παναγίας της επιλεγόμενης του παπα/Μελετίον κ(αί) χαίρω ου μικρόν κατά τούτο ευχόμενος προς / Θεον ϊνα σας
χαρίζη ύγιείαν κ(αί) ζωήν κ(αί σωτηρίαν προς σε κ(αί) προς / όλον τον χριστιανικον λαον της ενορείας σον. Χρέος ιερόν εκ/πληρών προς την προγονικήν μου ένωρίαν, αποστέλλω προς την αΐδε/σιμότητά σας (ως και άλλοτε
έστειλα προς τον μακαρίτην τον πατέρα σου) / εν δοχείον "Αγιον Μύρον
εσφραγισμένον με την Πατριαρχικήν / σφραγίδα, κ(αί) εν ιερόν "Αντιμήνσιον34 καθιερομένον τη Χάριτι του /Παναγίου Πνεύματος παρ' εμοϋ, ϊνα
ίερουργήται εν τη Ιερά εκ/κλησία εις μνημόσυνον εμοϋ και των γονέων μου,
α/τινα θά λάβης παρά του Κυρίου Γεωργίου του μακαρίτου / Σταματίου
Τσαγκάρη, καθώς θα λάβης και μία αριθ. 1 όθωμανικήν / λίρα παρά του
Ιδίου, δια νά μνημονεύης υπέρ υγείας εμοϋ κ(αί) αναπαύσεως των μακαρίων
γονέων μου Σταματίου κ(αί) Ουρανίας, γονέων, τέκνων, αδελφών, οπού κ(αί)
παρακαλώμεν να μας α/παντίσης, κ(αί) πάλιν ακολούθως θέλω σέ γράψει εν
εκτάσει κ(αί) ταύτα μέν πατρικώς, η δέ του θεού η Χάρις εϊη μετά σου/
1875 εν Κων(σταντινου)πόλει Νοεμβρίου 6/
ο π(ρώην) Εφέσου Παΐσιος ένΧ(ριστ)ώ εύχέτης. (Είκ. 5).
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δέν έχουμε άλλα τεκμήρια από τήν αλληλογρα
φία τοϋ Μητροπολίτου Εφέσου μέ τους ιερείς της ενορίας του, απ' όπου ξεκί
νησε, γιά ν' ανέλθει μέχρι τή λεγομένη Γεροντική Μητρόπολη Εφέσου, άφοϋ
προέστη άλλων Μητροπόλεων.
Μιά πρώτη προσπάθεια βιογραφήσεως τοϋ εν λόγοο Σκοπελίτη ιεράρχη,
έγινε πρίν από αρκετά χρόνια, από τον αείμνηστο καί λόγιο ιεράρχη Κυρό
Βασίλειο Γ. Άτέση, ο όποιος μεταξύ τών άλλων σημείωνε καί τά εξής: Έκ
της βραχυτάτης ταύτης παραθέσεως της "Αρχιερατικής διαδρομής καί πορεί
ας τοϋ Παϊσίου, πιστοϋται, οτι επρόκειτο περί Ίεράρχου, ως φρονώ, ίκανοϋ
καί πεπειραμένου, έχοντος άξιόλογον παρρησίαν εν τή διοικήσει τής κατ'
Ανατολάς Όρθοδόξου Εκκλησίας, ως εμφαίνεται καί έκ τής τοποθετήσεως
του εις μεγάλας διακεκριμένας καί έκτεταμένας Μητροπόλεις απαιτούσας
αρχιερέα μέ πείραν καί διοικητικήν ικανότητα καί δραστηριότητα?5.
Πιό συγκεκριμένα, ο Παΐσιος γεννήθηκε στή Σκόπελο καί στή συνέχεια
φαίνεται πώς προωθήθηκε, επί τών ημερών τοϋ τότε Επισκόπου Σκιάθου καί
34. Τό άντιμήνσιο αυτό σώζεται στον ώς άνω Ιερό Ναό της Παναγίας, τό όποιο φέρει καί τήν
ακόλουθη εγγραφή-καθιέρωση: Καθιερώθη τήν β' Ιουνίου τοϋ ,αωξη' (1868) έτους εν τη ιερά
εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου εν Κυδωνίαις παρά τοϋ Σεβασμιωτάτου Γέροντος αγίου
Εφέσου Κυρίου Κυρίου Παϊσίου. Βλ. καί Βασίλειος Άτέσης, Μητροπολίτης πρ. Λήμνου,
«Συμβολή εις τους Επισκοπικούς Καταλόγους Επαρχιών τινών εξω τής Ελλαδικής Εκκλη
σίας», επιμέλεια Χρυσοστόμου θέμελη, Μητροπολίτου Μεσσηνίας, Θεολογία Η' (1984) 34
(στό εξής: «Συμβολή»).
35. Βασίλειος Γ. Άτέσης, Μητροπολίτης πρ. Λήμνου, «Παίσιος Μητροπολίτης Σόφιας,
Σμύρνης, Μυτιλήνης καί Εφέσου», εφ. Βόρειοι Σποράδες, αρ. φ. 89, 1970, σ. 8.
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Σκοπέλου Ευγενίου (1797-1842)36, νά διακονήσει τόν Οικουμενικό Θρόνο.
Εκλέγεται Επίσκοπος Ερυθρών πριν τό 1830, ενώ τόν Ιούνιο του έτους αυ
τού εκλέγεται Μητροπολίτης Σόφιας, Ιωακείμ δια κανονικών ψήφων και Συ
νοδικής εκλογής μετατεθέντος εις θρόνον τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Βιδύνης... Ιούνιος 183CP7.
Στη Μητρόπολη Σόφιας όμως αποκαθίσταται τόν Σεπτέμβριο του ίδιου
χρόνου διά Πατριαρχικής καί Συνοδικής Πράξεως Ιωακείμ προβιβασθέντος
εις την Μητρόπολιν Ιωαννίνων^.
Μετά από επτά περίπου χρόνια, τόν Απρίλιο δηλαδή του 1837, μετατί
θεται από τή Μητρόπολη Σόφιας, στή Μητρόπολη Σμύρνης, ενώ ο Σμύρνης
Χρύσανθος προβιβάζεται στή Μητρόπολη Προύσης. Στή διάρκεια τής 'Αρχιε
ρατείας του στή Σμύρνη προβαίνει, τό έτος 1839, στην εκ βάθρων ανακαίνιση
τού ιερού ναού τού 'Αγίου Χαραλάμπους τού Ελληνικού «Γραικικού» Νοσο
κομείου39. Τόν Ιούνιο τού 1840 καθίσταται έκπτωτος, ενώ στον θρόνο τής
Σμύρνης ανέρχεται ο από Μυρέων Χρύσανθος40.
Δέν έχουμε συγκεκριμένες ειδήσεις γιά τή δραστηριότητα τού έκπτωτου
Ιεράρχη μέχρι τόν Όκτώβριο τού 1847, οπότε, παραιτηθέντος τού Σόφιας
Μελετίου, επανέρχεται στην παλαιά του επαρχία41.
Στίς 14 Ιουλίου 1853, 'Ανθίμου (του από Μαρώνειας Μητροπολίτου Εφέ
σου) χαλεπή νόσω περιπεσόντος καί παραίτησιν οικειοθελή εμφανίσαντο προς
την Έκκλησίαν εκλέγεται Μητροπολίτης Εφέσου ο από Σόφιας Παΐσιος42. Τό
σημαντικό εΐναι πώς εκείνη τή χρονική περίοδο αποφοιτά από τή Θεολογική
Σχολή τής Χάλκης ο ανεψιός τού Γέροντος Εφέσου καί μετέπειτα Μη
τροπολίτης Μηθύμνης καί αργότερα Ίμβρου, Παΐσιος Παναγιωτίδης ή Κουρέντης, Σκοπελίτης καί αυτός43. Άρχιδιάκονος τού Εφέσου Παϊσίου έχρημάτισε ο Διονύσιος, Σκοπελίτης κι αυτός, ο όποιος τήν 4η Σεπτεμβρίου τού
36. Περί αύτοΰ βλ. π. Καλλιανός, «Διαθήκη», δ.π., σημ. 22.
37. ΚώδίξΙΔ ', δ.π., σ. 164. Βλ. και Β. Γ. 'Ατέσης, Μητροπολίτης πρ. Λήμνου, «Παΐσιος
Μητροπολίτης», δ.π.
3S. ΚωδιξΙΔ', ож,оЛ72.
39. Χρήστος Σωκ. Σολομωνίδης, Ή Εκκλησία τής Σμύρνης, 'Αθήνα 1960, σ. 205.
40. ΚώδιξΙΑ ', δ.π., σ. 364. Ή αιτία τής εκπτώσεως, σύμφωνα με τή μαρτυρία του Σολομωνίδη, δ.π. σ. 205, ήταν ή αναφορά Σμυρναίων κληρικών στον Πατριάρχη, γιά τό «σαλτανατλίκι».
41. Κώδιξ Πατρ. 'Αρχ. KB', σ. 153. Ό πρ. Λήμνου αναφέρει οτι ο Παίσιος μετά τήν
έκπτωση του άπό τόν θρόνο τής Σμύρνης ανήλθε στον θρόνο τής Μητροπόλεως Μυτιλήνης, κάτι
πού δέν μπόρεσα νά επισημάνω.
42. Κώδιξ KB, δ.π. σ. 265. Νικόλαος Β. Τωμαδάκης, «Μητρόπολις Εφέσου, Επαρχία
'Ασίας κατά τήν Τουρκοκρατίαν», Ε.Ε.Β.Σ., τ. ΜΓ ' (1977-78) 95.
43. Περί αύτοΰ βλ. Βασίλειος Γ. Άτέσης, Μητροπολίτης πρ. Λήμνου, «Ή Ιερά Μητρόπολις
'Ίμβρου καί Τενέδου ανά τους αιώνας», Επετηρίδα τής 'Αρχιεπισκοπής Θυατείρων καί Μεγ.
Βρετανίας, τ. 2, εν 'Αθήναις 1981, σσ. 476-478 (Τό επίθετο Κουρέντης ή Κορέντης σώζεται μέχρι
σήμερα στή Σκόπελο).
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1867 εκλέγεται τιτουλάριος επίσκοπος Ερυθρών και αργότερα, στις 18
Ιουλίου 1875, προβιβάζεται στην Επισκοπή Έλευθερουπόλεως44. Ό Π αίσιος
παρέμεινε στη Γεροντική αυτή Μητρόπολη μέχρι τόν Μάϊο του 1872, οπότε
έπαύθη. Είχε καταστεί αόμματος 45 καί στή θέση του εξελέγη Παϊοίον
παυθέντος, ο από Δράμας Άγαθάγγελος ο Μάγνης46.
Ό πρ. Λήμνου ακολουθώντας προφανώς τόν Χρ. Σολομωνίδη, γράφει
πώς ο Παΐσιος μετά τήν απομάκρυνση του από τόν θρόνο πήγε στό Όρος
όπου απεβίωσε τό 1872, πράγμα, πού δέν ευσταθεί καί από τό Γράμμα πού
παρουσιάζω, αλλά καί από άλλες πηγές47. Αναφορικά δέ μέ τόν παραλήπτη
της επιστολής παπα-Παναγιώτη παπα-Ίωάννου Σακκελαρίου (Είκ. 6) -τό
επίθετο φθάνει μέχρι τίς μέρες μας- υπήρξε γόνος ιερατικής οικογενείας,
άφοϋ ο πατέρας του παπα-Ίωάννης, πού έφερε τό οφφίκιο του Σακκελαρίου,
υπήρξε επιφανής πνευματικός καί εκοιμήθη σέ μεγάλη ηλικία48. Ό π. Πανα
γιώτης διετέλεσε καί Επισκοπικός Επίτροπος κατά τή χρονική περίοδο 1885
καί μετά, επί 'Αρχιερατείας του Χαλκίδος Χριστόφορου Σταματιάδου. Όπως
ο πατέρας του παπα-Ίωάννης, έτσι καί ο ίδιος υπηρέτησε τήν ιστορική ενορία
τής Παναγίας του παπα-Μελετίου, ενορία από τήν οποία ξεκίνησαν τήν ιερα
τική τους σταδιοδρομία τόσον ο Εφέσου, όσο καί άνηψιός του Ίμβρου καί
Τενέδου, αλλά καί ο κοιμηθείς ώς Γάνου καί Χώρας, ο από Ερυθρών Έλευ
θερουπόλεως.
π . ΚΩΝ. Ν. ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ

44. Τωμαδάκης, δ.π., σ. 107* βλ. και Βασ. Γ. Άτέσης, «Συμβολή», δ.π., σσ. 34-36.
45. 1872 Μαΐου 25, Πέμπτη της 'Αναλήψεως, ουδεμιάς ανάγκης επιβαλλούσης, συγκ
ροτείται εν τω Πατριαρχεία) συνεδρίασις της συνόδου, ληστρική οϋτως ειπείν, προς παϋσιν του
γηραιού καί αόμματου μητροπολίτου Εφέσου Παϊσίου, Μανουήλ Γεδεών, Πατριαρχικαί
Εφημερίδες, Αθήναι 1936, σσ. 452-453.
46. Κώδιξ Πατρ. Αρχ. ΞΖ', σ. 99· Τωμαδάκης, δ.π., σ. 95.
47. Έκκλ. Έπιθεώρησις Β. Καλλίφρονος, εν Κ/πόλει 1875, σ. 151· Τωμαδάκης, δ.π., σ. 95
48. π. Κων. Ν. Καλλιανός, «Ενοριακοί ναοί καί εφημέριοι στή νήσο Σκόπελο τό 1833», περ.
Εφημέριος ('Αθήναι 1986) 12.

RESUME
Père Constantin Kallianos, Contribution à l'histoire des Métropoles de
Nysse et Éphèse (XIXème s.).
L'auteur traite de la personnalité de deux prélats du Patriarcat Œcuménique, à savoir de Jossif, évêque de Nysse, qui mourut à Scopelos en 1850, où
il s'était retiré après avoir démissionné et quitté la chaire episcopale de sa
province.
Le second prélat, le Père Paissios, évêque d'Éphèse, était originaire de
Scopelos et avait déployé des activités intéressantes durant sa vie que la lettre
ici publiée met en valeur. Il serait souhaitable que d'autres aspects de la vie
des gens illustres de l'Église fussent mis en lumière apportant ainsi de
précieux témoignages.
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Εικ. 1. Ή εκκλησία της Παναγίας Φανερωμένης.
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Εικ. 2. Ή επιγραφή της ανακαίνισης τον ναον της Παναγίας Φανερωμένης.
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Ein. 3. Ή παραίτηση τον πρ. Νύσσης Ιωσήφ.

Είκ. 4. Ό π. Εφέσου Παΐσιος.
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Ein. 5. Ή επιστολή τον π. Εφέσου Παϊσίου.
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Είκ. 6. Τό Έξομολογητάριο τον παπα-Ίωάννου Σακκελαρίου
(Βιβλιοθήκη Ι. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Σκοπέλου).
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