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Ο ΚΙΤΡΟΥΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

(Πρόσθετα βιογραφικά στοιχεία 
από ανέκδοτα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών)

’Αφορμή γιά τή σύνταξη τής εργασίας αύτής μάς δίνει ή μελέτη του Ά- 
ποστ. Γλαβίνα «’Επίσκοποι Κίτρους κατά τήν τουρκοκρατίαν έπί τή βάσει 
των πηγών»1, στήν όποια γίνεται ιδιαίτερος λόγος καί γιά τον επίσκοπο Κί
τρους Θεόκλητο Παπαϊωάννου, σχετικά μέ τή ζωή τοΰ οποίου, ώς είδος βιο- 
γραφικοΰ σημειώματος, αναγράφονται στήν άρχή τά έξης: «Κατήγετο έκ 
Ναούσης καί άπεφοίτησεν άπό τήν Θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης τό έτος 
1866»2. 'Οπωσδήποτε ό συγγραφέας τής μελέτης, έχοντας ύπόψη του τό Β. 
Σταυρίδη, στό έργο του οποίου καί παραπέμπει μέ τή σημείωση 5, άναγράφει 
ότι «κατήγετο έκ Ναούσης», εφόσον πραγματικά καί ό Β. Σταυρίδης γράφει: 
«Θεόκλητος Παπαϊωάννου, έκ Ναούσης. 'Ιερισσού καί 'Αγίου ’Όρους, Πέ
τρας, Κίτρους»3. Τά στοιχεία όμως αυτά, σχετικά μέ τήν καταγωγή του, δεν 
είναι σωστά οϋτε άρκετά.

Στά ’Αρχεία τοΰ Υπουργείου ’Εξωτερικών (Α.Υ.Ε.) υπάρχει έγγραφο, 
καθώς φαίνεται, ιδιόχειρο τοΰ Θεοκλήτου4, ό όποιος απαντώντας, όπως 
είναι φυσικό, σέ έγγραφο τοΰ Γενικοΰ Προξενείου Θεσσαλονίκης (Γ.Π.Θ.), 
πού ζητοΰσε διάφορα στοιχεία άπό τούς έπισκόπους τής δικαιοδοσίας του, 
γράφει τά έξής, συμπληρώνοντας τούς προκαθορισμένους άπό τό Γ.Π.Θ., 
τίτλους τοΰ έρωτηματολογίου του σέ 7 στήλες μέ μορφή πίνακα.

«“Ονομα έπισκόπου: Θεόκλητος.
Τόπος γεννήσεως (χωρίον, έπαρχία, νομαρχία): Πρεμπούδιστα, χωρίον 

τής έπαρχίας Μογλενών καί νομαρχίας Βιτωλίων.
Ηλικία: ’Ετών 60.
Σχολή έν ή έξεπαιδεύθη: Τά κοινά έδιδάχθην παρά τοΰ πατρός μου έν 

Πρεμπουδίστη, έν Ναούση καί Βερροία, έπειτα έν τή Θεολογική Σχολή τής 
Χάλκης, άργότερον έν τώ ’Εθνικώ Πανεπιστημίφ ’Αθηνών. Έν έτος προτοΰ

1. «Μακεδονικά» 18(1978) 74-90.
2. "Ο.π., σ. 89.
3. Βλ. Β α σ. Θ. Σ τ α υ ρ ί δ ο υ, Ή 'Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, 1844- 

1923, τ. Α', Άθήναι 1970, σ. 149.
4. ’Α(ρχεΐα) Ύ(πουργείου) Έ(ξωτερικών) 1900, φ. ’Εκκλησιαστικά - Εκπαιδευτικά.
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νά άποφοιτήσω τής Θεολογικής Σχολής έχειροτονήθην ίεροδιάκονος έν τώ 
έν Γαλατά πανσέπτφ ναώ του Χρίστου.

Προηγούμεναν υπηρεσίαν: Μετά τήν άποφοίτησιν έκ τής Θεολογικής 
Σχολής υπηρέτησα ώς διδάσκαλος καί ίεροκήρυξ έν Βοδενοΐς επί τέσσαρα 
έτη άπό τά 1865-69. "Επειτα μετά τήν άποφοίτησιν έκ τοϋ ’Αθηνών Πανε
πιστημίου υπηρέτησα καί αϋθις ώς διευθυντής τής Έλλ(ηνικής) Σχ(ολής) έν 
Βοδενοΐς έπί εν έτος, μετά τήν λήξιν του όποιου προσεκλήθην έκ Θεσσα
λονίκης καί άνέλαβον τήν διεύθυνσιν τής Κεντρικής Σχολής, ήν διηύθυνον 
σχεδόν έπί τρία έτη. Προς δε παρέδιδον τά ιερά εις τό Γυμνάσιο' ώς καί είς 
τό άρτι συστάν τότε Διδασκαλεΐον διευθυνόμενον υπό τοϋ κ. Χαρισίου παπά 
Μάρκου1. Τό 1877 Μαρτίου 5 ψηφισθείς έπίσκοπος Τερισσοΰ καί 'Αγίου 
"Ορους ήναγκάσθην νά διακόψω τήν παράδοσιν των μαθημάτων. Τό 1879 
Μαρτίου 5 έψηφίσθην Πολυανής, όπου διέμεινα μέχρι τοϋ 1885 7/βρίου 27, 
οπότε έψηφίσθην Πέτρας καί ύπηρέτησα έν τή έπαρχία ταύτη μέχρι τοϋ 
1896, οπότε καταργηθείς τής επαρχίας Πέτρας καί των μέν έκεϊθεν τοϋ Ό- 
λύμπου χωρίων έκχωρηθέντων τή έπαρχία Έλασσώνος, των δέ έντεΰθεν 
προσαρτηθέντων τή έπαρχία Κίτρους, έψηφίσθην καί έγενόμην Κίτρους τή 
23 Αύγούστου 1896, όπου καί διαμένω μέχρι δεΰρο.

Παρατηρήσεις: ’Ανεξαρτήτως πάντως τής θελήσεώς μου έβράδυνα νά 
άποστείλω τάς αίτηθείσας πληροφορίας, έφ’ φ καί ζητώ συγγνώμην.

’Εν Αικατερίνη τή 8 Μαΐου 1900 
Ό Κ.Θ.».

Με βάση τό ιδιόχειρο έγγραφο τοϋ Θεοκλήτου τό Γ.Π.Θ. κατάρτισε τό 
δικό του πίνακα, χωρισμένο σε 8 στήλες, ό όποιος άναφέρεται στό Θεόκλητο 
καί έχει ώς έξής:

«Πίναξ τών έν τή περιφερείς*. τοϋ Γενικοΰ Προξενείου Θεσσαλονίκης
μητροπολιτών καί έπισκόπων τοϋ Οίκουμενικοϋ Θρόνου.
Μητρόπολις ή Επισκοπή: Επισκοπή Κίτρους, έδρα: Κατερίνη.
"Ονομα μητροπολίτου ή επισκόπου: ’Επίσκοπος Θεόκλητος.
'Ηλικία: 60.
Τόπος γεννήσεως. Πόλις ή χωρίον : Πρεπόδιστα. Έπαρχία: Μογλενών.
Νομαρχία: Βιτωλίων.

1. Πρόκειται για τό Χαρίσιο Παπαμάρκου (1844-1906), έξαίρετο παιδαγωγό άπό τό 
Βελβενδό της Κοζάνης, πού διηύθυνε τό Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης άπό τό σχολικό έτος 
1874/75 ώς τό 1882, φημισμένο για τις μεταρρυθμιστικές του ιδέες καί πρώτο συντάκτη 
στή χώρα μας μελετημένων έκπαιδευτικών νομοσχεδίων, πού θεμελιώνουν—άκόμη καί 
τώρα—για τις σωστές του παρατηρήσεις τή δημοτική μας έκπαίδευση, ιδιαίτερα μάλιστα 
για τόν τρόπο κρίσεως τών άναγνωστικών βιβλίων.
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Προηγούμενοι ύπηρεσίαι: Έσπούδασε εν Πρεμποδίστη, Νιαούση καί 
Βερροία.
1865 'Ιεροδιάκονος εν τη εκκλησία του Χριστού εν Γαλατά.
1865-1869 Διδάσκαλος εν Βοδενοΐς.
1869-1873 Φοιτητής τής Φιλοσοφικής Σχολής τού έν ΆΘήναις Πανεπιστη
μίου.
1873- 1874 Διδάσκαλος έν Βοδενοΐς.
1874- 1877 Διευθυντής τής έν Θεσ/νίκη ’Αστικής Σχολής.
1877-1879 ’Επίσκοπος Ίερισσοϋ καί 'Αγίου "Ορους.
1879-1885 Επίσκοπος Πολυανής.
1885-1896 ’Επίσκοπος Πέτρας.
1896 Αύγούστου 23 ’Επίσκοπος Κίτρους.
Παρατηρήσεις».

’Εξετάζοντας καί τά δύο έγγραφα, τόσο τό Ιδιόχειρο του Θεοκλήτου 
όσο καί τού Γ.Π.Θ., παρατηρούμε τά εξής:

1. Δέν είναι σωστό ότι ό Θεόκλητος γεννήθηκε στή Νάουσα, όπως άνα- 
φέρεται στήν έργασία τού Ά. Γλαβίνα1, άλλα στήν Πρεμπόδιστα τής Κα- 
ρατζόβας (Άλμωπίας). Πρόκειται γιά τό σημερινό χωριό Σωσάνδρα τής 
έπαρχίας Άλμωπίας, τό όποιο διοικητικως υπαγόταν στον καζά (υποδιοί
κηση) Βοδενων μέ έδρα τά Βοδενά ("Εδεσσα) καί έκκλησιαστικως στή Μη

1. Δέν ξέρουμε ποϋ στηρίχθηκε ό Β. Σταυρίδης, στον όποιο παραπέμπει ό Ά. Γλαβί- 
νας. Πιθανόν νά στηρίχθηκε στα άρχεΐα τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης, τά όποια όμως, 
όπως αποδείχνουμε έδώ, φαίνεται πώς δέν είναι άκριβώς ένημερωμένα ή άναγράφουν γε
νικές μόνο ένδείξεις τοΟ τόπου καταγωγής, μέ αποτέλεσμα νά είναι έλλιπεΐς. Τήν ίδια πα
ράλειψη βλέπουμε καί στις έργασίες τών: Ά θ. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή συμβολή 
τής Επισκοπής Πέτρας είς τά έθνικά καί έκπαιδευτικά προβλήματα τοϋ έλληνισμοϋ τής 
περιοχής Όλύμπου (1890-1896), «Μακεδονικά» 14(1974) 64, σημ. 1 καί τοϋ ίδιου, Ή 
έπισκοπική σύνοδος τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί ή σημασία αυτής σήμερον, 
«Θεολογία» 48(1977) 817, σημ. 72, όπου αναγράφονται τά έξής: «Ό άπό 'Ιερισσοϋ καί Α
γίου "Ορους καί Πέτρας Κίτρους Θεόκλητος Παπαϊωάννου έκ Ναούσης «καθώς καί 
Β. Ά τ έ σ η, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τής Εκκλησίας τής Ελλάδος άπ’ άρχής μέχρι σή
μερον, «’Εκκλησιαστικός Φάρος» τοϋ Πατριαρχείου ’Αλεξανδρείας, 1974, 463, όπου α
ναγράφονται τά έξής: «Θεόκλητος Β', Παπαϊωάννου ό άπό Πέτρας (1896-1904)» χωρίς 
άλλες λεπτομέρειες καί «’Εκκλησιαστικός Φάρος» 1975, 545, όπου άναγράφονται τά έξής: 
«Θεόκλητος Παπαϊωάννου ό άπό Πέτρας 1896-1904 παραιτηθείς» μέ παραπομπή στό έρ
γο τοϋ Χρυσ. Μπούα, ’Εκκλησίας Κων/πόλεως ’Επισκοπικά πινακίδια (1800-1965).
I. ’Ονομαστικός κατάλογος έπισκόπων, ’Εν ΆΘήναις 1965, σ. 44, όπου άναγράφονται τά 
έξής: «Θεόκλητος Παπαϊωάννου άρχ. 21 ’Ιουλίου 1853 Κίτρους, Μαρτ. 1879 Πολυανής, 
Σεπτεμβρ. 1885 Πέτρας, Σεπτεμβρ. 1896 Κίτρους, Φεβρ. 1904 παρητήθη, 1907 έκοιμήθη» 
καί στή συνέχεια: «Φρονώ ότι άλλος είναι ό Θεόκλητος Α' τοϋ 1856 καί άλλος ό συνώνυμός 
του τοϋ 1896».
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τρόπολη Μογλενών1, μέ έδρα μητροπολίτη τή Φλώρινα. Τό χωριό άναφέ- 
ρεται καί ώς Πρεμπούδιστα, Πρεμπόδιστα, Πριβάδιστα, Πρεμπατίστα κ.λ.

Άφοϋ τό 1900 ό Θεόκλητος γράφει πώς είναι 60 έτών, συμπεραίνουμε 
ότι γεννήθηκε τό 1840 καί έπομένως, άφοϋ σάν μικρό παιδί (μαθητής) έμαθε, 
όπως λέει, τά «κοινά», δηλ. τά βασικά εγκύκλια μαθήματα άπό τον πατέρα 
του, αυτό σημαίνει ότι στήν Πρεμπόδιστα διδάσκονταν τά έλληνικά καί 
πρέπει νά ύπήρχε εκεί σχολείο ελληνικό2 ήδη πριν άπό τά χρόνια τής έπα- 
ναστάσεως του 1821, αν βέβαια ύποθέσουμε ότι ό πατέρας του, τουλάχιστον 
όταν γεννήθηκε αυτός, ήταν 20 χρόνων, γιά νά μήν πούμε καί παραπάνω.

2. Μαθαίνουμε επίσης γιά τή ζωή του ιεράρχη νέα στοιχεία, τά όποια 
δέν άναφέρονται στή μελέτη του Ά. Γλαβίνα3. Έτσι, τά στοιχεία αύτά μάς 
πληροφορούν ότι:

α) έκτος άπό τήν Πρεμπόδιστα βασικές σπουδές έκανε καί στή Νάουσα 
καί τή Βέροια,

β) τό 1865, ένα χρόνο προτού αποφοιτήσει άπό τή Θεολογική Σχολή τής 
Χάλκης, χειροτονήθηκε ίεροδιάκονος στήν έκκλησία τού Χριστού, στό 
Γαλατά τής Κων /πόλεως.

γ) κατά τά σχολ. έτη 1865 /66-1868 /69 ύπηρέτησε ώς δάσκαλος καί ιερο
κήρυκας στά Βοδενά.

1. Μέ τόν όρο Μογλενά έννοοϋμε τή μεγάλη έκείνη έκκλησιαστική έπαρχία πού, συ
νεχίζοντας νά διατηρείται από τή βυζαντινή ακόμη περίοδο ώς έπισκοπή, τήν έποχή αύτή 
υπαγόταν διοικητικά σέ δύο μεγάλους νομούς (βιλαέτια), των Βιτωλίων (Μοναστηριού) 
καί Θεσ/νίκης, μέ 6 υποδιοικήσεις (καζάδες)—τής Φλωρίνης, Καστοριάς, Καϊλαρίων, Βο- 
δενών, Γενιτσών καί Γευγελής—, χωριά των όποιων έκκλησιαστικώς ανήκαν στή Μη
τρόπολη Μογλενών. Στά χρόνια τής τουρκοκρατίας άπό τούς Τούρκους παίρνει τήν όνο- 
μασία Καρατζόβα, χώρο γεωγραφικά καί διοικητικά περιορισμένο σέ σύγκριση μέ τή βυ
ζαντινή περίοδο καί ταυτισμένο μέ τά όρια τής σημερινής Άλμωπίας, ενώ άπό θρησκευ
τική άποψη είχε, όπως τονίσαμε καί παραπάνω, ευρύτερη έννοια. (Βλ. καί X ρ. Γ. Ά ν- 
δ ρ ε ά δ ο υ, "Αλμωπες καί ’Αλμωπία, «Πλάτων» 1964, 320-321).

2. Γενικά γιά τήν άνάπτυξη τών έλληνικών σχολείων στή Μακεδονία βλ. Στ. Π α- 
παδοπούλου, Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τού έλληνισμοϋ τής Μα
κεδονίας κατά τόν τελευταίο αιώνα τής τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, καί είδικότερα 
γιά τόν καζά Βοδενών στις σ. 80-84, όπου όμως γιά τήν Πρεμπόδιστα (Σωσάνδρα) δέν ά- 
ναφέρονται λεπτομέρειες. 'Απλώς άναφέρεται ότι «σύμφωνα μέ τούς χάρτες τών χριστια
νικών σχολείων τής έποχής, στις αρχές τού αίώνα μας λειτουργούσαν έλληνικά σχολεία 
σέ 21 χωριά τού κάζα καί συγκεκριμένα στά έξής: ... Πρεμπόδιστα (Σωσάνδρα)...». Λεπτο
μέρειες γιά τή λειτουργία του σχολείου τής Πρεμπόδιστας, αλλά μόνο γιά τά σχολικά έτη 
1898-99 καί 1899-1900, βλ. στό περιοδ. «Έδεσσαϊκά Χρονικά», τεϋχ. 4, 1973,18, όπου άρθρο 
σχετικό μέ τήν ιαιδεία στον καζά Βοδενών άπό τόν Κ. Γ. Σ τ α λ ί δ η.

3. Φυσικό είναι καί τά νέα αύτά στοιχεία νά μήν άναφέρονται άπό όσους άσχολήθη- 
καν μέ τόν έπίσκοπο Θεόκλητο, έφόσον παραπέμπουν βασικά καί μόνο στό Β. Σταυρίδη 
καί άγνοοΰν τα έγγραφα τών Α.Υ.Ε. (Άθ. Άγγελόπουλος, Β. Άτέσητ καί Χρυσ. Μπούας).
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δ) από τό 1869 ως το 1873 φοίτησε στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών ώς φοι
τητής τής Φιλοσοφικής Σχολής.

ε) τό έπόμενο σχολ. έτος 1873/74 υπηρέτησε καί πάλι ώς δάσκαλος στά 
Βοδενά καί

στ) τα έπόμενα σχολ. έτη 1874/75 ώς 1876/77 ήταν διευθυντής τής Κεν
τρικής Σχολής Θεσσαλονίκης (’Αστικής), παραδίδοντας καί τά θρησκευτικά 
τόσο στο Γυμνάσιο όσο καί στό Διδασκαλείο Θεσ/νίκης, πού τό διηύθυνε ό 
παιδαγωγός Χαρίσιος Παπαμάρκου.

3. Σχετικά μέ τό αξίωμά του ώς επισκόπου καί τις διαδοχικές μετακι
νήσεις του παρατηρούμε τά έξής:

α) Στήν άρχή τοποθετήθηκε στήν ’Επισκοπή 'Ιερισσοΰ καί 'Αγίου “Ο
ρους από 5 Μαρτίου 1877 ώς 5 Μαρτίου 1879,

β) στή συνέχεια τοποθετήθηκε στήν ’Επισκοπή Πολυανής από 5 Μαρ
τίου 1879 ώς 27 Σεπτεμβρίου 1885 καί

γ) τέλος άπό τις 27 Σεπτεμβρίου 1885 ώς τις 23 Αύγούστου 1896 υπηρέ
τησε στήν ’Επισκοπή Πέτρας, γιά νά διορισθεΐ τήν τελευταία αυτή ήμερο- 
μηνία έπίσκοπος Κίτρους1, επειδή ή Επισκοπή Πέτρας διαλύθηκε2 γιά λό
γους διοικητικούς, ώστε τά χωριά πού βρίσκονται προς τά Ν του Όλύμπου 
νά υπαχθούν στήν επαρχία Ελασσόνας καί τά υπόλοιπα προς τά Β στήν 
επαρχία Κίτρους μέ έδρα τήν Κατερίνη3.

Γιά τά υπόλοιπα στοιχεία τής ζωής τού Θεοκλήτου, τά σχετικά μέ τήν 
παραμονή του στήν ’Επισκοπή Κίτρους ώς τό 1904, οπότε καί παραιτήθηκε4 5, 
δέν έχουμε περισσότερες πληροφορίες άπό όσες άναφέρει ό Ά. Γλαβίνας8. 
Τό μόνο νέο στοιχείο, πού έχουμε, είναι ή μαρτυρία τού Χρυσ. Μπούα6 γιά 
τό θάνατό του τό 1907 μέ τις λέξεις «...1907 έκοιμήθη».

Κρίνοντας τελικά όσα στοιχεία έχουμε ώς τώρα γιά τό Θεόκλητο, Ιδιαί
τερα πρέπει νά προσέξουμε τήν παρατήρηση τού Β. Άτέση, πρώην μητρο
πολίτη Λήμνου, ό όποιος γράφει7: «Φρονώ ότι άλλος είναι ό Θεόκλητος Α' 
τού 1856 καί άλλος ό συνώνυμός του τού 1896», ύπονοώντας ότι υπάρχουν δύο

1. Γιά τήν έκλογή του ώς έπισκόπου Κίτρους βλ. τήν παραπομπή τού Ά. Γ λ α β ί ν α 
μέ άριθ. 7 στα «Μακεδονικά» 18(1978) 89, καθώς καί τό περιοδ. «Θεολογία» 48(1977) 
819, όπου τό «εύχαριστήριον μήνυμα έπί τή έκλογή του».

2. Για τήν κατάργηση τής ’Επισκοπής Πέτρας βλ. Ά θ. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, 
ο.π. σημ. 8, αΐ, σ. 73-83.

3. Στο βιογραφικό σημείωμα τού Θεοκλήτου ή Κατερίνη άναγράφεται ώς Αικατερίνη.
4. Τό κείμενο τής παραιτήσεώς του μπορεί νά τό δει κανείς στό περιοδ. «Θεολογία» 

48(1977) 820.
5. Βλ. Ά. Γ λ α β ί ν α, ο.π., σ. 89.
6. Βλ. τή σημ. 8 β2.
7. Βλ. τις σημ. 8 βΐ καί β2.
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Θεόκλητοι σχετικά μ’ αυτούς πού αναφέρει ό Χρυσ. Μπούας. Πραγματικά ή 
παρατήρησή του είναι σωστή. 'Οπωσδήποτε άπό τά άνέκδοτα έγγραφα πού 
παρουσιάζουμε σήμερα φαίνεται ότι ό Θεόκλητος, στον όποιο άναφερόμαστε, 
είναι ό Β-, γιατί είναι άδύνατο, άφοΰ γεννήθηκε τό 1840, νά βρισκόταν μέ ά- 
ξίωμα στήν ’Επισκοπή Κίτρους τό 1853, δηλ. σέ ήλικία 13 έτών. Φαίνεται 
λοιπόν ότι στό έργο του Χρυσ. Μπούα, στον όποιο παραπέμπει ό Β. Ά- 
τέσης, έγινε κάποια σύγχυση. Τό περίεργο όμως είναι ότι ό ίδιος Β. Άτέσης 
σέ πρόσφατη έργασία του1 γράφει καί πάλι τά ίδια «Θεόκλητος Παπαϊωάν- 
νου ό άπό Πέτρας 1896-1904 παραιτηθείς», χωρίς νά έπιμένει στήν παλιά του 
διαπίστωση, αν δηλ. πρόκειται γιά τό Θεόκλητο Β'. Μήπως ή διαπίστωσή 
του, πού είναι σωστή, κλονίστηκε άπό έλλειψη στοιχείων; Καί όμως σωστά 
τό είχε μαντέψει. Ή δημοσίευση των σημερινών άνέκδοτων έγγράφων απο
καλύπτει ότι είχε δίκιο καί ότι ό Θεόκλητος, στον όποιο άναφερόμαστε, εί
ναι ό Β' Π 896-1904). Αύτό αποκαλύπτεται καί άπό τή μελέτη του Ά. Γλαβίνα 
ό όποιος στό πρόσφατο άρθρο του2 άναφέρεται σέ δύο Θεόκλητους, ένα στή 
σ. 84 καί άλλο στή σ.89, χωρίς όμως νά τούς διακρίνει σέ Α' καί Β'. Πρέπει νά 
δεχτούμε λοιπόν ότι ό Β. Άτέσης, στηριζόμενος μονάχα στή μαρτυρία του 
Χρυσ. Μπούα καί δημοσιεύοντας όσα πρόσφατα έγραψε3, αγνοούσε τή μελέτη 
τού Ά. Γλαβίνα, πού σχεδόν δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα μέ τή δική του—έτος 
δημοσιεύσεως καί των δύο μελετών τό 1978—, μέ άποτέλεσμα νά κλονιστεί 
στήν άρχική του διαπίστωση, πού άναντίρρητα ήταν σωστή.

’Αθήνα ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕ ΑΔΗΣ

1. Β. Άίέση, Βραχέα τινά περί άρχιερέων τής èv Έλλάδι ’Εκκλησίας καί έπιση- 
μειώσεις είς έπισκοπικούς αυτής καταλόγους, «’Εκκλησιαστικός Φάρος», 1978, 68.

2. Ό.π., βλ. τή σημ. 1.
3. Ό.π., βλ. τή σημ. 19.
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RÉSUMÉ

Christos Andréadès, L’ évêque de Kitros Théoklétos.

L’auteur publie un document inédit, qui donne des nouveaux rensei
gnements sur la vie de Théoklétos, évêque de Kitros (1896-1904), originaire 
de Prébodista et pas de Naoussa.
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