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ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΝ 
ΕΠΙ THi ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ*

1. Νεόφυτος· I4861.
2. Σωφρόνιος· μέσα τοϋ 16ου αίωνος. Είς τόν βίον του 'Αγίου Διονυ

σίου του έν τφ ’Ολύμπιο, ό όποιος συνεγράφη είς φράσιν έλληνικήν υπό τοϋ 
’Επισκόπου Λιτής καί Ρενδίνης Δαμασκηνού τοϋ Στουδίτου, μετεφράσθη 
δέ είς τήν κοινήν διάλεκτον ύπό τοϋ ’Αγαπίου Λάνδου μοναχού, άναφέρον- 
ται τά έξης: "Οταν εκτιζε τό Μοναστήριον (τής 'Αγίας Τριάδος έν τω ’Ολύμ
πιο)* 1 2, επροφήτενσε (ό "Αγιος Διονύσιος) λέγοντας· «Μετά τήν εμήν τελευτήν

* Είς τήν παρούσαν έργασίαν δεν δίδεται πλήρης, κατά τό δυνατόν, κατάλογος των 
κατά τήν τουρκοκρατίαν Επισκόπων Κίτρους. Άναφέρονται μόνον έκεΐνοι οί Επίσκοποι, 
περί των όποιων άνεύρομεν πληροφορίας είς διαφόρους πηγάς. Πιστεύομεν ότι, διά τών 
στοιχείων, τά όποια παρατίθενται, συμπληροϋνται αρκετά κενά είς τούς ήδη υπάρχοντας 
καταλόγους τών Επισκόπων Κίτρους είτε διότι άναφέρονται νέαι χρονολογίαι δι’ (Βρισμέ
νους έκ των Επισκόπων είτε διότι καθίστανται γνωστοί Επίσκοποι, οί όποιοι δέν άναφέ- 
ρονται είς τούς καταλόγους. Τήν σχετικήν πρός τούς ’Επισκόπους Κίτρους βιβλιογραφίαν 
δύναται να εύρη ό άναγνώστης είς τάς έργασίας τού Μητροπολίτου πρ. Λήμνου Βασι
λείου Γ. Ά τ έ σ η, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος άπ’ άρχής 
μέχρι σήμερον, έν Άθήναις 1975 (άνατύπωσις έκ τοϋ «’Εκκλησιαστικού Φάρου», τ. ΝΣΤ' 
καί ΝΖ', 1974 καί 1975), σ. 122-124,317-318 καί Βραχέα τινά περί ’Αρχιερέων τής έν Έλλάδι 
’Εκκλησίας καί έπισημειώσεις είς έπισκοπικούς αυτής καταλόγους, «’Εκκλησιαστικός Φά
ρος». Ξ' (1978) 66-68.

1. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικαί ’Εφημερίδες. Ειδήσεις έκ τής ήμε- 
τέρας έκκλησιαστικής ιστορίας 1500-1913, έν Άθήναις 1938, σ. 519· R. Janin, Citrus 
(Κίτρος, Κίτρον), «Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques» 12(1953) 998.

2. Είς τό Άρχεϊον τής Μονής Αγίου Διονυσίου τοϋ έν Όλύμπφ σώζεται τουρκικόν 
έγγραφον, διά τοϋ όποιου παρεσχέθη ή άδεια είς τόν Διονύσιον νά έπισκευάση τήν προ- 
υπάρχουσαν Μονήν τής Αγίας Τριάδος. Τό έγγραφον τοϋτο, τό όποιον έδόθη είς τόν Διο
νύσιον τό έτος 1543, μετεφράσθη τήν 29ην ’Οκτωβρίου 1943 είς τό μεταφραστικόν γρα- 
φεΐον τοϋ Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Άμφότερα, τό πρωτότυπον καί ή μετάφρασις, 
εύρίσκονται νϋν είς τήν Μονήν τοϋ Αγίου Διονυσίου. Ή ύπό τοϋ Διονυσίου έπανιδρυθεΐ- 
σα Μονή τής Αγίας Τριάδος μετωνομάσθη άργότερον είς Μονήν Αγίου Διονυσίου τοϋ 
έν τφ Όλύμπφ. Περί τής Μονής ταύτης δρα Γενναδίου Μητροπολίτου Θεσ
σαλονίκης, Ή 'Ιερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τοϋ Αγίου Διονυσίου 
τοϋ έν Όλύμπφ, «Γρηγόριος ό Παλαμδς» 1(1917) 515-528, 545-560, 593-604· Ά ρ χ ι μ. 
Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου κριτικήν τής ώς άνω μελέτης, «Γρηγόριος 
ό Παλαμάς» 1(1917) 718-724· Γενναδίου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, 
Ή 'Ιερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή τοϋ Αγίου Διονυσίου τοϋ έν Όλύμπφ,
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ερχεται ένας ’Επίσκοπος να κτίση πύργον είς αυτόν τον τόπον»' καί ούτως εγε
νετό' δτι àcp οϋ εκοιμήθη ό "Οσιος ό ’Επίσκοπος Κίτρου Σωφρόνιος 'έκτισε πύρ
γον εκεί δστις εως τήν σήμερον φαίνεται1. Έφ’όσον είναι γνωστόν ότι ό Διο
νύσιος έλαβε τήν άδειαν να έπανακτίση τήν Μονήν το έτος 1543 καί έφ’ 
δσον ό θάνατος του Διονυσίου πρέπει να τοποθετηθή κατά τά μέσα τού 
16ου αιώνος, ώς τούτο δύναται νά έξαχθή εξ όλων των δεδομένων τού βίου 
του, τον όποιον συνέγραψεν ό σύγχρονός του Δαμασκηνός ό Στουδίτης, τότε 
ό Σωφρόνιος πρέπει νά ήτο Κίτρους κατά τά μέσα τού 16ου αιώνος.

3. Δαμασκηνός- 1560/1561 γράμμα τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπό
λεως Ίωάσαφ, Μητροπολιτών καί Επισκόπων, διά τού οποίου επιχορηγεί
ται καί επιβραβεύεται εις τον Ίωάννην τής Ρωσίας ό τίτλος τού βαοιλέως. 
Τό γράμμα υπογράφει καί f Ό ευτελής επίσκοπος Κίτρους Δαμασκηνός* 1 2. 
Μεταξύ Σεπτεμβρίου 1564 καί Ίανουαρίου 1565 f 'Ο Κίτρου Δαμασκηνός 
ύπογράφει συνοδικήν άπόφασιν τού αυτού Πατριάρχου Ίωάσαφ περί διενέ- 
ξεως μεταξύ Μετεωριτών καί Βαρλααμιτών έξ άφορμής τού ΰδατος τής Λε- 
πτοκαρέας3. Ίον ’Ιανουάριον τού έτους 1565 f 'Ο Κίτρου Δαμασκηνός υπο
γράφει μεθ’ έτέρων μελών τής συνόδου τήν καθαίρεσιν τού Πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως Ίωάσαφ τού Μεγαλοπρεπούς4. Σεπτέμβριος τού έτους 1565 
γράμμα τού Πατριάρχου Μητροφάνους Γ' περί τής Μονής Αγίας ’Αναστα
σίας. Είς τό γράμμα τούτο άναφέρεται καί ό Κίτρους Δαμασκηνός ώς εύερ- 
γέτης τής Μονής5.

4. Λουκιανός· τόν Νοέμβριον τού έτους 1567 υπογράφει πράξιν τού 
Πατριάρχου Μητροφάνους Γ', διά τής όποιας ό Επίσκοπος Σόλωνος ό Βα-

«Γρηγόριος ό Παλαμάς» 2(1918) 54-59. Μ. Πρωτοσυγκέλλου Άθηναγόρα, 
Ή βιβλιοθήκη τής Πατριαρχικής καί Σταυροπηγιακής Μονής τοϋ Άγ. Διονυσίου τοΰ έν 
Όλύμπφ, «Ό Νέος Ποιμήν» 1(1919) 652-659, 739-746· τοΰ αύτοϋ, Ή έν Όλύμπφ'Ιε
ρά Σταυροπηγιακή Μονή τοΰ Όσιου Διονυσίου, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 4(1920) 10-28' 
τοϋ αύτοϋ (f Παραμυθίας Άθηναγόρα), Περί τής έν Όλύμπφ Ί. Μονής 
τοϋ Αγίου Διονυσίου. Συμπληρωματικά, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 10(1926) 580.

1. «Ό Μέγας Συναξαριστής τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας», τ.Α’, Μήν’Ιανουάριος, Κε- 
ρατέα ’Αττικής 1946, σ. 618.

2. W. Regel, Analecta byzantino-russica, Petropoli 1891, σ. 79.
3. Δ ι ο V. Ά. Ζ α κ υ θ η V ο ϋ, ’Ανέκδοτα πατριαρχικά καί έκκλησιαστικά γράμ

ματα περί των Μονών τών Μετεώρων, «Ελληνικά» 10(1938) 296.
4. Martinus Crusius, Turcograeciae libri octo, Basileae 1584, σ. 174' (Μητρο

πολίτου Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή είς τούς πατριαρχικούς καταλόγους 
Κ/πόλεως άπό τής άλώσεως καί έξής, «’Ορθοδοξία» 9(1934) 79, ύποσ. 73.

5. Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, ’Εκδρομή είς τήν βασιλικήν καί πατριαρχι
κήν μονήν τής άγιας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας τήν έν Χαλκιδική, «Byzantinische 
Zeitschrift» 7(1898) 75· Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Θεσσαλονικέων μητροπολϊται 
άπό Θεωνά τοϋ άπό ήγουμένων μέχρι Ίωάσαφ Άργυροπούλου (1520-1578), «Byzantinische 
Zeitschrift» 12(1903) 147.
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τοπεδινός προάγεται εις την Μητρόπολιν Χριστιανουπόλεως1. Τον ’Ιανουά
ριον τοϋ έτους 1569 ό Λουκιανός ύπογράφει έγγραφον τοϋ Μητροπολίτου 
Θεσσαλονίκης Ίωάσαφ Άργυροπούλου, διά του όποιου βεβαιοϋται ότι ό 
Μητροπολίτης Βερροίας Θεοφάνης Μαλάκης έδώρησεν είς την Μονήν 
των Βλατάδων τον εν Θεσσαλονίκη ναόν του 'Αγίου ’Αθανασίου1 2. Τον ’Ι
ούλιον τοϋ έτους 1570 ό Λουκιανός υπογράφει γράμμα τοϋ Πατριάρχου Μη- 
τροφάνους Τ', διά του οποίου έπικυροϋνται τά προνόμια τής Μητροπόλεως 
Μονεμβασίας3.

5. Ζωσιμάς· εϊχεν αλληλογραφίαν μέ τον Θεοδόσιον Ζυγομαλάν4. Τόν 
Μάϊον του έτους 1590 υπογράφει τόν συνοδικόν Τόμον, διά τοϋ όποιου έ- 
πεκυρώθη ή προαγωγή τοϋ Μητροπολίτου Μόσχας είς Πατριάρχην5. Τήν 
12ην Σεπτεμβρίου τοϋ έτους 1607 ό Ζωσιμάς έγένετο Μητροπολίτης Θεσσα
λονίκης, διαδεχθείς τόν παραιτηθέντα Σωφρόνιον6.

6. 'Ιερεμίας· άγνωστον πότε ό Ιερεμίας μετετέθη άπό τήν επισκοπήν 
Πολυανής εις τήν ’Επισκοπήν Κίτρους7. Τήν Ιην Μαρτίου του έτους 1612, 
ήμέραν Δευτέραν, Λατίνοι πειραταί «έκούρσευσαν» τό Κίτρος καί κατέ- 
καυσαν, μεταξύ άλλων, καί τήν οικίαν τοϋ Τούρκου μπέη τής περιοχής. Τό 
γεγονός τοϋτο διασώζεται είς εν βραχύτατον χρονικόν, τό όποιον εύρίσκε- 
ται εις τόν χειρόγραφον κώδικα 66 (φ. 52ν) τής Μονής τής Όλυμπιωτίσσης: 
f Τφ εννάτω ετει τής βασιλείας άχμέτου τοϋ Ισμαϊλήτου Ινδικτιώνος I εν τφ 
πρώτω μηνί δηλονότι τοϋ μαρτίου, είς τήν πρώτην, ήμέραν β'α εξήλθον οι λα- 
τίνοι ήγονν οί ψράγγοι είς τό κύτρος καί τό εκονρσενσαν, καί έκατ έκανα αν

1. tτ ° ß πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου, 'Ιστο
ρικά μνημεία τοϋ "Αθω. Β'. Έκ τοϋ’Αρχείου της Μονής Βατοπεδίου, «Ελληνικά» 3(1930) 
48, ένθα άναγράφεται τό έτος 1568.

2. ’Αποστόλου Άθ. Γλαβίνα, Μητροπολϊταί τινες Θεσσαλονίκης κατά 
τόν ΙΣΤ' αιώνα, «’Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης» 19(1974) 312, ένθα έπίσης μνεία των μέχρι τοϋδε έκδόσεων τοϋ έγγραφου.

3. Fr. Miklosich et los. Müller, Acta et Diplomata graeca medii aevi, 
sacra et profana, τ. 5, Vindobonae 1887, σ. 178 «ΤΟ Κιτροϋς Λουκιανός!»· Ioannes Ο u- 
do t, Fonti Serie II-FascicoIo IV Patriarchatus Constantinopolitani Acta Selecta li, Grotta
ferrata (Roma) 1967, σ. 194 «fO Κιτρούς Λουκιανός».

4. Martinus Crusius, Turcograeciae, 6.ά., σ. 338. Ό Μανουήλ Ίω. Γε- 
δ ε ώ V, Πατριαρχικοί ’Εφημερίδες, ε.ά., σ. 520, άναφέρει τόν Ζωσιμαν μεταξύ των έτών 
1572-1594.

5. W. Regel, Analecta, έ.ά., σ. 91, «Ό Κύτρου Ζωσιμάς».
6. ’Αποστόλου Άθ. Γλαβίνα, Βραχέα τινά περί Μητροπολιτών Θεσσα

λονίκης, «’Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
20 (1975) 254, ένθα τό κείμενον τής μεταθέσεως τοϋ Ζώσιμό άπό τήν Επισκοπήν Κίτρους 
είς τήν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης.

7. Τήν μετάθεσιν ταύτην ήκύρωσε πατριαρχική καί συνοδική άπόφασις τοϋ Νοεμ
βρίου τοϋ έτους 1617. Ή άπόφασις αϋτη άναδημοσιεύεται κατωτέρω.
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καί τα όαπίτια τον μπει καί άλλα ονκ ολίγα, καί εν αντώ τώ χρόνω εσίκοσε 
κεφάλι ό διονύσιος ο πρώην λαρίσσον β'αν φοράν διά νά πάρη το βασίλιον, 
καί ούκ ήδυνήθη δ ταλαίπωρος νά καταστήση εκείνο όποϋ αρχησεν, άλλα 
τον επίασαν εις τά Ιωάννινα και τον έγδαραν άπό τήν μέσην καί άνω, καί όντως 
ό τάλαινος το ζήν κακώς άπέρρηξεν:—άπό άδάμ δε ετει ,ζρκ':—ι.

Κατόπιν τής έπιδρομής ταύτης αί τουρκικαί άρχαί τής περιοχής έθεώρη- 
σαν ώς υπεύθυνον τον Επίσκοπον 'Ιερεμίαν καί τούς εντοπίους Χριστιανούς 
καί διά τούτο έθανάτωσαν πολλούς έξ αύτών, ένω ό Ιερεμίας φυγή χρησάμενος 
διεσώθη στερηθείς άπάσης τής περιουσίας αυτόν. Τότε έχειροτονήθη ετερος 
Επίσκοπος εις τήν Επισκοπήν Κίτρους, ό δέ 'Ιερεμίας κατέστη πρώην. Ού
τως f 'Ο πρώην Κίτρους 'Ιερεμίας ύπογράφει τήν 24ην Μαΐου τού έτους 1613 
διαιτητικόν γράμμα συνάξεώς τίνος προεχόντων μοναχών εις τό "Αγιον "Ο
ρος ύπό τήν προεδρίαν τού Άλεξανδρείας Κυρίλλου τού Λουκάρεως, διά 
τού όποιου έπεκυρώθησαν τά έπί τής Κομήτισσας καί τού Στυλιαρίου δίκαια 
των Ίβηριτών καί Χελανδαρηνών1 2. Μετά ταϋτα ό 'Ιερεμίας άπηυθύνθη προς 
τήν σύνοδον τού Οικ. Πατριαρχείου διά νά άκυρώση αΰτη τήν εις τήν Ε
πισκοπήν Κίτρους μετάθεσίν του. Ή σύνοδος, άποδεξαμένη τήν αΐτησίν 
του, έθεώρησεν άκυρον καί άνίσχυρον τήν είς Κίτρος από Πολυανής γενο- 
μένην μετάθεσίν καί εδωκεν είς αύτόν άδειαν νά μετατεθή εις έτέραν επαρ
χίαν. Ή άπόφασις αΰτη, ή όποια έλήφθη τόν Νοέμβριον τού έτους 1617, 
εχει ώς έξής:

f Τιμόθεος ελέω Θεόν άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας 'Ρώμης, καί 
οικουμενικός πατριάρχης.
f "Οτι μεν επεκράτησεν εν τή εκκλησία μεταθέσεις άρχιερέων γίνεσθαι άπό 
επαρχίας είς επαρχίαν και ονομάζεσθαι τούτους γνησίους άρχιερεϊς, εϋδηλόν 
εστι καί όμο/.ογούμενον δτι δε πάλιν καί τούς μετά τήν μετάθεσίν είς επιβου
λήν ζωής καί θανάτου κινδυνεύοντας καί μή δυναμένους δλως εν τή επαρχία 
εκείνη ϊστασθαι καί άρχιερατεύειν καί διά τοϋτο άποδράσαντας καί άναχωρή- 
σαντας, δίκαιόν εστι πάντως καί ευλογώτατον άνατραπήναι καί είς ούδέν λογι- 
σθήναι τήν μετάθεσίν εκείνην καί είς έτέρας επαρχίας μεταβήναι γνησίως. "0- 
περ νυν συνέβη καί επί τώ θεοφιλεστάτω επισκοπώ κυρ 'Ιερεμία· καί γάρ αυτός 
πρώτον επίσκοπος Πολυανής χειροτονηθείς ύστερον έλαβε λόγω μεταθέσεως

1. Κατά τήν έκδοσιν του Εύαγγ. Ά. Σ κ ο υ β α ρ α, Όλυμπιώτισσα. Περιγραφή 
καί ίστορία τής Μονής. Ή βιβλιοθήκη καί τά χειρόγραφα-κατάλογος των κωδίκων. Ά- 
ναγραφαί καί χρονικά. Σημειώματα. ’Ακολουθία Παναγίας Όλυμπιωτίσσης. Έγγραφα έκ 
τοΟ άρχείου τής Μονής (1336-1900), Άθήναι 1967, σ. 87-88. Είς τήν σ. 87 πανομοιότυπον 
τής ένθυμήσεως ταύτης τού έτους 1612.

2. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικοί ’Εφημερίδες, 6.ά., σ. 175" πρβλ. καί 
σ. 520.
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τήν επισκοπήν Κίτρους, κάκεΐσε συνεργία τοϋ μισοκάλον δαίμονος εξαίφνης 
επιδρομής γενομένης υπό θαλαττίων ληστών καί εναντίων τής κραταίας ημών 
βασιλείας, και ερημωσάντων τον τόπον, ο δικαστής τοϋ τόπου και οι λοιποί 
άξιωματικο'ι τών κρατουντών καί εξονσιασταί νομίσαντες την επιβουλήν ταύτην 
και ενεδραν, ήν έπαθον, υπό τον αύτοϋ επισκόπου καί τών λοιπών εντοπίων 
χριστιανών γεγονέναι, πολλούς εξ αυτών άπεκτειναν κα'ι εθανάτωσαν, αυτός 
δε φυγή χρησάμενος διεσώθη, στερηθείς τής περιουσίας αύτοϋ καί μείνας γυ
μνός και άπορος, περινοστών κα'ι περιερχόμενος από τόπου εις τόπον, ελεημο
σύνης και επικουρίας δεόμενος, χειροτονηθεντός ετέρου εν τή επαρχία αυτή τοϋ 
Κίτρους· δς μηκέτι φέρων μηδέ ανεχόμενος τάς τοιαντας θλίψεις κα'ι στενοχώ
ριας καί τάς εκ τόπον εις τόπον μεταβάσεις, προσέπεσε τή καθ’ ημάς ιερά τών 
αρχιερέων σννόδω καί εδεήθη εμπόνως άκυρωθήναι τήν μετάθεσιν αύτοϋ. Καί 
δή ή μετριότης ημών τήν αϊτησιν αύτοϋ άποδεξαμένη, γνώμη κοινή συνοδική 
γράψει καί εν άγίω πνεύματι άποφαίνεται, iva ή μεν όσιό Πολυανής εις Κίτρους 
γεγονυϊα μετάθεσι.ς τοϋ αύτοϋ θεοφιλέστατου επισκόπου κϋρ 'Ιερεμίου μείνη 
άκυρος καί ανίσχυρος καί εις ονδέν λογισθή, αυτός δε δ θεοφιλέστατος επίσκο
πος κϋρ 'Ιερεμίας εχη άδειαν μετατεθήναι εν ετέρα επαρχία καί εϊη καί όνο- 
μάζητσι γνήσιος καί καθολικός άρχιερεύς αυτής καί Ιερουργή καί τα αρχιερα
τικά εκτελή μετά τής τοϋ ιερόν σύνθρονού εγκαθιδρύσεως άπροκριματίστως 
καί άναντιρρήτως. Οντως άπεφηνάμεθα συνοδικώς. "Οθεν καί εις τήν περί 
τούτων δήλωσιν καί διηνεκή τήν ασφάλειαν εγένέτο καί το παρόν συνοδικόν 
γράμμα, καί κατεστρώθη εν τώ ίερω τούτο) κώδικι τής καθ’ ημάς τοϋ Χριστού 
μεγάλης εκκλησίας, εν ετει ζφ ρ'“ κφ ςψ [1617]:—

’Εν μηνί νοεμβρίω ίνδικτ. [ιε ].
Έπονται 10 υπόγραφα! αρχιερέων καί δύο όφφικιούχων, εξ ών άνέγνω 

ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς τάς έπομένας: 
f 'Ο Παλαιών Πατρών Θεοφάνης, 
f 'Ο Νίκαιας Πορφνριος. 
f 'Ο Άγκύρας Γρηγόριος. 
f 'Ο Τραπεζοϋντος ’Ιγνάτιος.
f 'Ο μέγας λογοθέτης τής Μεγάλης 5Εκκλησίας, έχων τάς γνώμας τών 

άγιωτάτων πατριαρχιών, τοϋ ’Αντιόχειας καί τοϋ 'Ιεροσολύμων, καί τών πα- 
νιερωτάτων μητροπολιτών, τοϋ Θεσσαλονίκης, τοϋ ’Αθηνών, τοϋ Προύσης, 
τοϋ Γάνου καί Χώρας καί τοϋ ’Ίμβρου.

f 'Ο μέγας σακελλάριος τής Μεγάλης ’Εκκλησίας, έχων τάς γνώμας τών 
πανιερωτάτων άρχιερέων, τοϋ τε 'Εφέσου, τοϋ Τορνόβου, τοϋ Νεοκαισαρείας, 
τοϋ Νανπάκτου καί τοϋ Λήμνου1.

1. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα ίεροσολυμιτικης σταχυο- 
λογίας ή συλλογή άνεκδότων καί σπανίων έλληνικών συγγραφών περί τών κατά τήν Έφαν
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7. ’Ανώνυμος- εις τό ώς άνω έγγραφον, τοϋ Νοεμβρίου τοϋ έτους 1617, 
άναφέρεται ότι τον Κίτρους 'Ιερεμίαν, μετά τήν φυγήν του (1612), διεδέχθη 
έτερος Επίσκοπος, χωρίς να μνημονεύεται τό όνομά του. Πιθανώς όμως νά 
έφερε καί αύτός τό όνομα Ιερεμίας καί νά ταυτίζεται με τον αμέσως έν συ
νεχεία άναφερόμενον.

8. 'Ιερεμίας· τον Σεπτέμβριον τού έτους 1615 υπογράφει συνοδικήν πρδ- 
ξιν του Πατριάρχου Τιμοθέου Α', διά τής όποιας καθηρέθη ό Μητροπολίτης 
Ούγγροβλαχίας Λουκάς1. Τήν 2αν Σεπτεμβρίου τοϋ έτους 1616 υπογράφει 
τήν εκλογήν τοϋ Γάνου καί Χώρας Μακαρίου ώς Μητροπολίτου Ούγγρο
βλαχίας2. Τον Δεκέμβριον τοϋ έτους 1616 ύπογράφει συνοδικήν πραξιν τοϋ 
Πατριάρχου Τιμοθέου Α', διά τής όποιας άποκατεστάθη, κηρυχθείς άθωος 
είς τον θρόνον του ό Μητροπολίτης Λήμνου Κλήμης3. Επίσης τόν Αυ-

όρθοδόξων έκκλησιών καί μάλιστα της τόν Παλαιστινίων, τ. τέταρτος, Πετρούπολις 1897 
(Bruxelles 1963), σ. 90-92· πρβλ. roß αΰτοΟ, Ίεροσολυμιτική βιβλιοθήκη ήτοι κατά
λογος των έν ταΐς βιβλιοθήκαις τοβ άγιωτάτου άποστολικοϋ τε καί καθολικού όρθοδόξου 
πατριαρχικού θρόνου των 'Ιεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης άποκειμένων έλληνικών 
κωδίκων συνταχθεϊσα καί φωτοτυπικοΐς κοσμηθεΐσα πίναξιν, τ. τέταρτος, Πετρούπολις 
1899 (Bruxelles 1963) σ. 8. Μέρος τής άποφάσεως ταύτης έδημοσιεύθη ύπό τού Γεννα
δίου Μ. Άραμπατζόγλου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως καί 
Θ ε ί ρ ω V, Φωτίειος βιβλιοθήκη ήτοι έπίσημα καί Ιδιωτικά έγγραφα καί άλλα μνημεία 
σχετικά πρός τήν ίστορίαν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά γενικών καί ειδικών 
προλεγομένων, μέρος πρώτον, έν Κωνσταντινουπόλει 1933, σ. 166 καί τού Μητροπο
λίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, Ή Εκκλησία Τραπεζούντος, έν Άθή- 
ναις 1933, σ. 552. Πρβλ. Nomikos Michael Vapori s, Codex (B') Beta of the Ecu
menical Patriarchate of Constantinople: Aspects of the History of the Church of Constranti- 
nople: Aspects of the History of the Church of Constantinople. (The Archibishop Iakovos 
Library of Ecclesiastical and Historical Sources No 3), Brookline 1975, σ. 40-42. Τήν 10ην 
Νοεμβρίου τού έτους 1618 ό πρώην Πολυανής 'Ιερεμίας έξελέγη Μητροπολίτης Σηλυβρίας, 
Γενναδίου Μ. Άραμπατζόγλου, Φωτίειος βιβλιοθήκη, έ.ά., μέρος πρώτον, 
σ. 129 καί ύποσ. *, ένθα τό ύπόμνημα έκλογής του ώς Σηλυβρίας. Όρα καί Μητροπο
λίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου, Ή Εκκλησία Τραπεζούντος, έ.ά., σ. 553. 
Ή έκλογή αϋτη τοϋ πρώην Πολυανής Ίερεμίου είς τήν Μητρόπολιν Σηλυβρίας έγένετο 
τήν 18ην Νοεμβρίου 1618, συμφώνως πρός τήν όρθήν τοποθέτησιν τοϋ Nomikos Mi
chael Vapori s, Codex (B') Beta, έ.ά., σ. 47-48' όρα καί σ. 41. Ή 18η Νοεμβρίου 1618 
άναφέρεται καί ύπό τού Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική βι
βλιοθήκη, έ.ά., τ. τέταρτος, σ. 8, όμως άναφέρεται έσφαλμένως Πολυανής Ιάκωβος. Περί 
τού Ίερεμίου Σηλυβρίας πρβλ. καί Μιλτ. Σταμούλη, Συμβολή είς τήν ίστορίαν 
των ’Εκκλησιών τής Θράκης, «Θρακικά» 14(1940) 168.

1. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, έ.ά., τ. 
τέταρτος, σ. 21 · Nomikos Michael Vapori s, Codex (B') Beta, έ.ά., σ. 25.

2. Nomikos Michael Vaporis, Codex (B') Beta, έ.ά., σ. 30.
3. Nomikos Michael Vapori s, Codex (B') Beta, έ.ά., σ. 32. Νομικού 

Μ. Β α π ό ρ η, Συμβολή είς τόν έπισκοπικόν κατάλογον τής Μητροπόλεως Λήμνου,
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γουστον του έτους 1618 ό Κίτρους 'Ιερεμίας υπογράφει την πράξιν ψήφων 
επ’ έκλογή τοΰ 'Ιερομονάχου καί πνευματικού Γενναδίου ώς Μητροπολί
του Καφδ καί Φούλλων1.

9. “Άνθιμος- τον ’Ιούλιον τοϋ έτους 1649 μετέσχεν είς την έν Θεσσα
λονίκη εκλογήν τοϋ Θεοφάνους ώς Επισκόπου Σερβίων καί Κοζάνης, άντί 
τοϋ καθαιρεθέντος υπό τής Μεγάλης Εκκλησίας Μελετίου* 1 2.

10. ’Ιωακείμ- ήτο Πρωτοσύγκελλος τοϋ Μητροπολίτου Θεσσαλονί
κης ’Ιωακείμ. Επίσκοπος Κίτρους έχειροτονήθη τήν 4ην Μαΐου τοΰ έτους 
1662 καί τήν 18ην ’Οκτωβρίου τοϋ έτους 1679 μετετέθη είς τήν Βέρροιαν. 
Τάς χρονολογίας ταύτας μας παρέχει ό ίδιος ό ’Ιωακείμ Κίτρους είς σημείω
μα ευρισκόμενον ε’ίς τινα κομψόν χειρόγραφον Νομοκάνονα τοϋ 12' αίώνος, 
τόν όποιον είδεν ό Πέτρος Παπαγεωργίου. Είς τό φύλλον 145-6 τοϋ Νομο- 
κάνονος άνεγνώσθησαν τά έξης:

Τέρμα εϊληφε τό τοιοϋτον βιβλίον. Τον παντάνακτος ίσχύοντος δυνάμει./ 
ΎΩ δόξα πρέπει νυν και είς τους αιώνας. 'Ο πάντας αιτώ τούς άναχείρας τούτο. / 
Λαμβάνειν μέλλοντας τε και άναπτύσειν. Μή προς σφαλμάτων αποβλέπει πλη
βεία. I ξενόμενος γάρ από πρίδος μάλλα. Νους δλος ήλλοίεται ταΐς τρικνμίαις. / 
Δέομαι λοιπόν προς την άντίληψίν σας. ’Ήτοι σφαλερόν επανορθώσατέ μοι./ 
Πάντας δυσωπώ Ιν επανεύχεσθέ μοι. Καί τής άμαθίας μου σνγγνώθητέ μοι. / 
Έν Θετταλία ένδον τή μητροπόλει. Τή περιφήμω ταυ τη μεγαλονπόλει. / ’Αρ
χιερατεύοντας τον παναγιωτάτου. 'Ημών αύΟεντός τοϋ και λογιωτάτου. / 
Κυρ ’Ιωακείμ ποιμένος Θετταλίας. Καί τόπον επέχοντος τοϋ Καισσαρρείας./ 
Σωθή ο γράψας, ελεηθή ό έχων, 'Αμήν.
J πρωτοσνγγελος ’Ιωακείμ 'Ιερομόναχος ο γράψας τούτο.

Έν έτει σ ρίω ,αχξα . ανγούστω Ένδικτιώνος ιδ': 
έχειροτονήθην Κίτρους επίσκοπος ο άνωθεν ’Ιωακείμ κατά τό αχξβ. μαΐου δ'. 
ημέρα κυριακή. τοϋ τυφλού όπου άνέβλεψε 

'Ο Κίτρους ’Ιωακείμ
Νϋν δε χάριτι Θεω Βερροίας, μετετέθη μοι. 
κατά τό αχοθ'. Οκτωβρίου ιη' :—
τοϋ άγιον αποστόλου και εύαγγελιστοϋ Λουκά:—3
«Γρηγόριος ό Παλαμάς» 60(1977) 51- ορα καί Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 
'Ιεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, ε.ά., τ. τέταρτος, σ. 20.

1. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ιεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, ε.ά., τ. 
τέταρτος, σ. 10. Nomikos Michael Vapori s, Codex (B') Beta, 6.ά., σ. 46.

2. ’Ανωνύμου, Μουσεΐον χριστιανικών άρχαιοτήτων, «Εκκλησιαστική ’Αλή
θεια» 24(1904) 201. Πρβλ. Νικολάου Π. Δελιαλή, ’Επισκοπικά Κοζάνης, Κο
ζάνη, ,αΑοβ', σ. 13, ένθα ό Μελέτιος φέρεται άρχιερατεύσας μέχρι τοϋ έτους 1652.

3. Π (έ τ ρ ο υ) Ν. Π (α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ), Θεσσαλονίκης Νομοκάνων ΙΖ' αίώνος, 
«’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 23(1903) 266.
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Ό αυτός ’Ιωακείμ εγραψεν έπίσης είς έτερον κώδικα το έξης σημείωμα: 
Έγράφη το παρόν βιβλίον, ό εκκλησιαστικός διάλογος, παρ’ εμον τοϋ ταπεινού 
επισκόπου Κίτρους 5Ιωακείμ, εν τη άγιωτάτη μητροπόλει Θεσσαλονίκης' καί 
οί άναγνώσαντες συν Θεω ενχεσθε, καί ημών μέμνησθε' καί εϊ τι σφαλερόν εϊη 
επανορθώσατε' μη μοι μέμφη γένοιτο τη άμαθία' ομολογώ το ήμαρτον καί το 
άλφα ονκ οϊδα.— ’Επί έτους σωτηρίου /αχοαου, μηνάς μαίου λ.'1.

11. ’Αθανάσιος- προ τοϋ μητροπολιτικοΰ Ναοϋ τής Θεσσαλονίκης εύρί- 
σκετο ό τάφος τοϋ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ’Ιγνατίου, ό όποιος έφερε 
μέχρι τής πυρκαϊας τοϋ έτους 1892 το έξής επίγραμμα:

Τί άρα κρύπτει ό πικρός ουτος λίθος;
Σώμα ’Ιγνατίου Άλίας ποιμένος 
εκ Μιτυλήνης φύντος Λέαβεω νήσον 
ος καί Θεσσαλονίκης λαόν ποιμάνας 
ενός προς τοις εϊκοσιν ετισι που, 
άπήλθε των ωδε λυπών τα εν βίω 
καί κατώκησεν ουρανίους θαλάμους· 
ονπερ μέμνησθε οί άναγινώσκοντες.
Αϊτησις ήδε Κίτρους ’ Αθανασίου 
άδελφιδοϋ τελονντος ’Ιγνατίου 
,ΑΨΚΕ' ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΣΤ1 2.
(26 Φεβρουάριου 1725).

Δέν είναι βέβαιον ότι ό άνωνύμως είς σουλτανικόν φιρμάνιον τής 21ης 
’Απριλίου τοϋ έτους 1732 μνημονευόμενος ’Επίσκοπος Κίτρους, ό όποιος 
διωρίσθη πληρεξούσιος τοϋ Πατριάρχου Παϊσίου, όπως θεώρηση τούς λο
γαριασμούς τοϋ ήγουμένου τής έν Θεσσαλονίκη Μονής των Βλατάδων3, ήτο

1. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, ε.ά., τ. 3, 
Πετρούπολις 1897 (Bruxelles 1963), σ. 89.

2. Μ. I. Γ ε δ ε ώ V, Σημειώσεις είς άναγραφάς Μητροπολιτών Θεσσαλονίκης, 
«Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 23(1923) 256. Ό Μιχαήλ Χατζή Ίωάννου, Άστυ- 
γραφία Θεσσαλονίκης ήτοι τοπογραφική περιγραφή τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 
19762, σ. 97, άνέγνωσε 1723. Δέν είναι παράδοξον πώς ό Μανουήλ Ίω. Γεδεών, 
Πατριαρχικοί Εφημερίδες, 6.ά., σ. 519, καί μετά τήν ύπ’ αΰτοΟ δημοσίευσιν τής έπιγραφής 
άναφέρει τόν Κίτρους’Αθανάσιον μεταξύ των έτών 1700-1715 [πρβλ. τού αύτού, Θεσ- 
σαλονικέων παλαιαί κοινοτικοί διενέξεις, «Μακεδονικά» 2(1941-1952) 7], λαμβανομένου 
ύπ’ δψιν ότι «ό Κίτρους ’Αθανάσιος» άναφέρεται καί είς τόν κώδικα 487 τής έν Ίεροσο- 
λύμοις πατριαρχικής συλλογής, Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Τακτικόν τών 
όρθοδόξων έκκλησιών τής ’Ανατολής καί κατάλογος αρχιερέων άκμασάντων έν αύταΐς 
μεταξύ τού ΙΖ' καί ΪΗ' αίώνος, «Δελτίον τής Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας τής 
Ελλάδος» Γ' (1889) 473.

3. ’Ιωάν. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας. Α'. Άρχειον 
Θεσσαλονίκης 1695-1912, Θεσσαλονίκη 1952, σ. 198-199.
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ό Αθανάσιος1, έφ’ όσον άπό τής 26ης Φεβρουάριου του έτους 1725 καί έφ’ 
έξης ούδεμίαν έτέραν έχομεν περί αύτοϋ μαρτυρίαν.

12. ’Ανώνυμος- εις το κατάστιχον έτησίας εισφοράς του Πατριάρχου 
καί των ’Αρχιερέων ύπέρ τής Μεγάλης του Γένους Σχολής, το όποιον άπε- 
λύθη, συμφώνως προς τά διαλαμβανόμενα εις τό ταυτόχρονον συνοδικόν 
σιγίλλιον, τόν ’Ιανουάριον του 1759 υπό του Πατριάρχου Σεραφείμ Β', ά- 
ναφέρεται ότι ό Κίτρους προσέφερε 1.000 άσπρα1 2.

13. Διονύσιος· επί του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Θεοδοσίου (1767- 
1769) έγένετο ή άνασύστασις τής ’Επισκοπής Αϊτής καί Ρενδίνης, διά τήν 
όποιαν ’Επίσκοπος έξελέγη ό πρωτοσύγκελλος τής Μητροπόλεως Θεσσα
λονίκης Κύριλλος. Εις τήν εκλογήν ταύτην, ή οποία έγένετο είς τόν ναόν 
τού 'Αγίου Δημητρίου, μετέσχε καί ό Κύτρονς Διονύσιος3. Άνωνύμως ’Ε
πίσκοπος Κίτρους άναφέρεται τό έτος 178 54, χωρίς νά είναι δυνατή ή ταύ- 
τησίς του μέ τόν Διονύσιον.

14. Ζαχαρίας· κατήγετο έκ Βελβενδοϋ, ήτο εις εκ των έπί παιδεία δια
κεκριμένων κληρικών καί των άξιολογωτέρων τελειόφοιτων τοϋ Ευγενίου 
του Βουλγάρεως, κατά τήν εποχήν τής εις Κοζάνην σχολαρχίας του (1746- 
1751). Μετά ταΰτα έχρημάτισε διδάσκαλος είς διαφόρους θέσεις καί άκο- 
λούθως μεταβάς είς Κωνσταντινούπολή άνεδείχθη ’Επίσκοπος Κίτρους 
κατά τά τέλη τοϋ 18ου αίώνος5 6. Τήν 5ην ’Οκτωβρίου 1801 ό ’Επίσκοπος Σερ
βίων καί Κοζάνης Θεόφιλος δι’ επιστολής του έκ Κοζάνης προς τούς ’Επι
σκόπους Κύτρονς κυρ Ζαχαρίαν καί Πλαταμώνος κυρ Γεράσιμον έγνώρισεν 
ότι, κατόπιν επιστολής τοϋ Μητροπολίτου Ίωαννίνων διά προσταγής τοϋ 
Ύιρηλοτάτου εκεϊσε ηγεμόνας: θά μεταβή είς ’Ιωάννινα δι άναγκαίαν τινάύπό- 
θεσιν. Άποστέλλων ό Θεόφιλος διά πεζοπόρου έμπιστου είς ενα έκαστον 
τών δύο Επισκόπων καί περίκλειστον γράμμα τοϋ Μητροπολίτου Ίωαννί
νων, παρεκάλει, όπως άποσταλή άπόκρισις προς αυτόν, διά τήν παραλαβήν, 
καί πρός τόν Μητροπολίτην Ίωαννίνων. Τής κοινής προς τούς Επισκό
πους Κίτρους καί Πλαταμώνος έπιστολής τοϋ Θεοφίλου σώζεται σχέδιον3.

1. Γεωργίου Στογιόγλου, Ή έν Θεσσαλονίκη Πατριαρχική Μονή τών 
Βλατάδων, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 232 καί ύποσ. 4.

2. Μ. Δ. X (α μ ο υ δ ο π ο ΰ λ ο υ), Ή Πατριαρχική Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή, 
«Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 1(1880-1881) 237. Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, 
Πατριαρχική Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή, τ. Β', έν Άθήναις 1971, σ. 372.

3. Μιχαήλ Άθ. Καλινδέρη, Τά λυτά έγγραφα τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Κοζάνης 1676-1808, έν Θεσσαλονίκη 1951, σ. 9.

4. Ί ω α V. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας. Β'. Άρχεΐον 
Βεροίας-Ναούσης, Θεσσαλονίκη 1954, σ. 228-230.

5. Παναγιώτου Άραβαντινοϋ, Βιογραφική συλλογή λογίων τής Τουρ
κοκρατίας. ΕΙσαγωγή-Έπιμέλεια Κ.Θ. Δημαρα, ’Ιωάννινα 1960, σ. 33 ύποσ. 1 καί σ. 63.

6. Μιχαήλ Άθ. Καλινδέρη, Τά λυτά έγγραφα, 6.ά., σ. 140.
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15. Μελέτιος- τό έτος 1815 άνεκαίνισε τον ναόν τοΰ 'Αγίου Δημητρίου 
τοϋ Κολινδροϋ1. Εις εκκλησιαστικόν βιβλίον τής 'Αγίας Παρασκευής τοΰ 
Κολινδροϋ, εις τινα σημείωσιν, άναφέρεται ότι ό Μελέτιος έχειροτόνησε 
τήν 2αν Μαΐου τοΰ έτους 1817 τον Ιάκωβον ώς άρχιδιάκονόν του, ώς ίερέα 
δέ διά τό χωρίον Μελίκη τον Παπαϊερεμίαν1 2. Ό Θεσσαλονίκης Ιωσήφ ά- 
ναχωρών διά τήν Κωνσταντινούπολη^ τό έτος 1819 εγκατέστησεν ώς τοπο- 
τηρητήν του τον ’Επίσκοπον Κίτρους Μελέτιον. Ουτος έξετελέσθη εις τό 
Καπάνι (άλευραγοράν)3, μετά των εμπόρων Μπαλάνου καί Μενεξέ, τήν 21ην 
’Ιουλίου (ν.ή.) τοΰ έτους 18214. Αύτάδελφος τοΰ Μελετίου ήτο ό Σαντορί
νης Ζαχαρίας, ό όποιος, ώς γράφει μοναχός τις Κύριλλος τήν 16ην Νοεμβρίου 
1842, άπήλθεν εις τάς αιωνίους μονάς5.

16. Κύριλλος· τόν Μελέτιον διεδέχθη ό 'Ιερομόναχος Κύριλλος τόν 
Νοέμβριον τοΰ έτους 18216. Τό έτος 1829 ήτο ακόμη ’Επίσκοπος Κίτρους7. 
Εις έορτοδρόμιον, τό όποιον έξεδόθη τό έτος 1836 εις τήν Βενετίαν, εις τά 
ονόματα των συνδρομητών άναφέρεται καί ό Κίτρου Κύριλλος8.

17. Σαμουήλ- παυθέντος τοΰ Κυρίλλου9, τήν 25ην ’Οκτωβρίου τοΰ έ

1. Κλεοπάτρας Πολύζου-Μαμέλη, 'Ιστορία τοϋ Κολινδροϋ. Μέ εύ- 
ρυτάτη έπισκόπησι γεωγραφική, ιστορική, έθνολογική τής Πιερίας, Θεσσαλονίκη 1972, 
σ. 259.

2. Κλεοπάτρας Πολύζου-Μαμέλη, Ιστορία τοϋ Κολινδροϋ, έ.ά., σ. 257.
3. I. K. Βασδραβέλλη, Βραχύ ιστορικόν σημείωμα διά τούς άρχιερατεύσαν- 

τας έν τη Μητροπόλει Θεσσαλονίκης κατά τούς χρόνους τής έπαναστάσεως τοΰ 1821, 
«Γρηγόριος ό Παλαμάς» 44(1961) 76-77.

4. Κωνσταντίνου Άπ. Βακαλοποόλου, ’Ανέκδοτα Ιστορικά στοι
χεία άναφερόμενα στήν Μακεδονία πριν καί μετά τό 1821, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 62 καί 
69, ένθα άντί Μελέτιος άναφέρεται Μακάριος. Πρβλ. καί Βασιλείου Γ. Άτέση, 
Μητροπολίτου πρ. Λήμνου, Εθνομάρτυρες ’Αρχιερείς τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, 
«Θεολογία» 42(1971) 21, ένθα άναφέρεται ότι ό Κίτρους Μελέτιος Κυριάκός έμαρτύρησε 
τήν 18ην Μαΐου τοϋ έτους 1821.

5. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικοί ’Εφημερίδες, έ.ά., σ. 421.
6. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, Άρχειοφύλακος 

τοΰ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι κατά τούς Κώδικας των Υπο
μνημάτων τοΰ Άρχειοφυλακίου τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, «’Ορθοδοξία» 31(1956) 
442. Ό R. J a n ί η, Citrus, έ.ά., σ. 999, άναφέρει ότι τό έτος 1821 ό ’Επίσκοπος Κίτρους 
έλέγετο Κυπριανός.

7. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικοί ’Εφημερίδες, έ.ά., σ. 520.
8. Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζου, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, Θεσ

σαλονίκη 1947, σ. 520.
9. Ο Κύριλλος τό έτος 1842 έγένετο Μητροπολίτης Κώ, όπου ήρχιεράτευσεν έπί έν- 

νέα μήνας. Άπέθανεν έκεϊ καί έτάφη είς τόν περίβολον τοϋ μητροπολιτικοϋ ναοϋ τοϋ 'Α
γίου Γεωργίου τό έτος 1843, ’Εμμανουήλ I. Καρπαθίου, Μητροπολίτου Με
σημβρίας τής έπί Εύξείνω, ’Εκκλησία Κώ Δωδεκανήσου, τ. 1, βιβλίον πρώτον, Άθήναι 
1968, σ. 320-322. Τόν Κύριλλον διεδέχθη τό έτος 1843 είς τήν Μητρόπολιν Κώου ό Ίε-



84 Άπόστ. Γλαβίνας

τους 1838 Επίσκοπος Κίτρους έγένετο ό Ιερομόναχος Σαμουήλ. Ή έκλο- 
γή του Σαμουήλ έγένετο, άδεία καί έντολή του Πατριάρχου Γρηγορίου του 
Στ', είς τον μητροπολιτικόν ναόν τής Στρωμνίτζης1.

18. Μελέτιος- αί ψήφοι έκλογής τοϋ Μελετίου έγένοντο είς Θεσσαλο
νίκην. Τήν 15ην ’Οκτωβρίου τοϋ έτους 1846 παρητήθη τής Επισκοπής Κί
τρους* 1 2.

19. Γρηγόριος· ό 'Ιερομόναχος Γρηγόριος έξελέγη Κίτρους τόν Νοέμ
βριον τοϋ έτους 18463. Τήν 2αν Δεκεμβρίου τοϋ έτους 1848 ό Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης 'Ιερώνυμος έγραψε προς τούς Επισκόπους Κίτρους Γρηγό- 
γόριον καί Πλαταμώνος να μεταβοϋν, κατόπιν έκκλησιαστικής άποφάσεως, 
είς τήν έν Όλύμπφ Μονήν τοϋ 'Αγίου Διονυσίου προς διευθέτησιν αυτής4.

20. Θεόκλητος- άποθανόντος τοϋ Γρηγορίου, Επίσκοπος Κίτρους έ
ξελέγη τήν21ην ’Ιουλίου τοϋ έτους 1853 ό ’Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος. 'Η 
έκλογή καί χειροτονία του έγένοντο είς τόν ναόν τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Θεσ
σαλονίκης ύπό των ’Επισκόπων Κασσανδρείας ’Ιγνατίου, Στρωμνίτζης Νεο
φύτου, Πολυανής Μελετίου καί Άρδαμερίου ’Ιγνατίου5. Τό έτος 1855 οι Κί
τρους Θεόκλητος καί Πέτρας ’Αγαθάγγελος μετέβησαν έξαρχικώς είς τήν 
έν Όλύμπφ Μονήν τοϋ 'Αγίου Διονυσίου καί ύπέβαλον εκθεσιν προς τό 
Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον6. Τήν Κυριακήν των Βαΐων τοϋ έτους 1856 ό 
Θεόκλητος έχειροτόνησεν ώς ιερέα είς τόν Κολινδρόν τόν Παπαπαναγιώ- 
την7. Τήν Μην Φεβρουάριου τοϋ έτους 1858 ό Πατριάρχης Κύριλλος Ζ', ά-

ρομόναχος Παγκράτιος, ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, 
Επισκοπικοί κατάλογοι, έ.ά., 32(1957) 180.

1. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί 
κατάλογοι, ε.ά., 32(1957) 171. Όρα καί ’Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη, Ιστορικά ’Αρ
χεία Μακεδονίας. Β', ε.ά., σ. 336, ένθα άναφέρεται ό Σαμουήλ ώς ’Επίσκοπος Κίτρους τήν 
2αν Δεκεμβρίου τοϋ έτους 1838.

2. Μ η ν β Δ. ΧαμΟυδοπούλου, Πατριαρχικοί πινακίδες, «’Εκκλησιαστική 
’Αλήθεια» 2(1881-1882) 529α, ύποσ. β. Τόν Μάρτιον τοϋ έτους 1848 ό πρώην Κίτρους Με
λέτιος έγένετο ’Επίσκοπος Πολυανής, αυτόθι· ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ 
Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί Κατάλογοι, ε.ά., 32(1957) 319.

3. Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου, Πατριαρχικοί πινακίδες, έ.ά., σ. 363- Ά ρ- 
χιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ε.ά., 
32 (1957) 186.

4. t Μ. Πρωτοσυγκέλλου Άθηναγόρα, Ή έν Όλύμπφ Ιερά Σταυρο
πηγιακή Μονή τοϋ Όσιου Διονυσίου «Γρηγόριος ό Παλαμδς» 4(1920) 21.

5. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κα
τάλογοι, ε.ά., 32(1957) 330’ πρβλ. Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου, Πατριαρχικοί πι
νακίδες, έ.ά., σ. 431.

6. Τοΰτο προκύπτει άπό έπιστολήν τοϋ Πατριάρχου Κυρίλλου Ζ', τής 8ης Δεκεμβρίου 
1855, πρός τόν Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Καλλίνικον, t Μ. Πρωτοσυγέλλου 
Άθηναγόρα, Ή έν Όλύμπφ Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή, ε.ά., σ. 23.

7. Κ,λ εοπάτρας Πολύζου-Μαμέλη, Ιστορία τοϋ Κολινδροΰ, ε.ά., σ. 257.
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πηύθυνεν έπιστολήν προς τούς ’Επισκόπους Κίτρους Θεόκλητον, Καμπα- 
νίας Ιερόθεον καί Άρδαμερίου ’Ιγνάτιον περί άποκαταστάσεως είς τήν ή- 
γουμενίαν τής Μονής 'Αγίου Διονυσίου έν τώ ’Ολύμπιο τού έκ Κωνσταντι
νουπόλεως έπιστρέφοντος έπιδότου τής επιστολής Ίωαννικίου1.

21. Φιλάρετος ό Βυζάντιος· τήν Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας του έτους 
1867 ό Φιλάρετος επέδωκεν είς τόν ιερέα Παπαπαναγιώτην, εις τόν Κολιν- 
δρόν, τό όφφίκιον τοϋ Οικονόμου1 2. Είς τήν αυλήν του ναού τής 'Αγίας Πα
ρασκευής Κολινδροΰ σώζεται μαρμάρινη έπιγραφή, είς τήν όποιαν άναγρά- 
φεται ότι ή άνοικοδόμησις εκ βάθρων τής επισκοπής Κίτρους είς τόν Κο- 
λινδρόν εγένετο επί των ήμερων τού Κίτρους Φιλαρέτου τοϋ Βυζαντίου, τή 
πατρική φροντίδι αύτοϋ καί δαπάνη των Χριστιανών τής επαρχίας Κίτρους. 
Ή άνοικοδόμησις ήρχισε τόν ’Οκτώβριον τοϋ έτους 1868 καί έπερατώθη 
τόν Μάϊον τοϋ επομένου έτους3. 'Ο Φιλάρετος άρχιερατεύσας μέχρι τοϋ έ
τους 1872, έτάφη είς τόν Κολινδρόν, όπισθεν τής κόγχης τοϋ ναοϋ τής 'Α
γίας Παρασκευής4.

22. Δωρόθεος· τόν Μάρτιον τοϋ έτους 1873 ό Κίτρους Δωρόθεος έγένε- 
το Μητροπολίτης Αίνου5 6.

23. Μελέτιος· ό άπό Νεοκαισαρείας καί πρώην Αίνου Μελέτιος άνέ- 
λαβε προεδρικώς τήν έπισκοπήν Κίτρους τόν Μάρτιον τοϋ έτους 1873ρ. Τόν 
Μελέτιον κατήγγειλε τό έτος 1874 προς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον ό 
κυρίαρχος αύτοϋ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ’Ιωακείμ, συνεπεία έπα- 
νειλημένων παραστάσεων των Χριστιανών τής έπαρχίας Κίτρους, ώς μή 
έκπληροΰντα τά επισκοπικά του καθήκοντα, ώς ήρμοζεν είς πνευματικόν 
ποιμενάρχην. Ό Μελέτιος, μετά τήν καταγγελίαν ταύτην, ήθέλησε νά έφε- 
σιβάλη τήν ύπόθεσιν είς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, παριστών έαυτόν 
ώς καταδιωκόμενον υπό τοϋ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης καί διαμαρτυ- 
ρόμενος κατ’ αύτοϋ. Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον προέβη τότε είς τόν 
διορισμόν διμελοΰς εξαρχίας, συγκειμένης έξ ένός Μητροπολίτου καί ένός 
’Επισκόπου τής έπαρχίας Θεσσαλονίκης (πλήν τοϋ Πολυανής, ώς προχρη- 
ματίσαντος Κίτρους), προς διευκρίνησιν τής ύποθέσεως ταύτης. Μητρο
πολίτης εξαρχος διωρίσθη τότε ό γειτνιάζων Μητροπολίτης Δημητριάδος

1. f Μ. Πρωτοσυγκέλλου Άθηναγόρα, Ή έν Όλυμπο) 'Ιερά Σταυροπη
γιακή Μονή, ε.ά., σ. 23.

2. Κλεοπάτρας Πολύζου-Μαμέλη, 'Ιστορία τοϋ Κολινδροΰ, ε.ά., σ. 257.
3. Αύτόθι, σ. 256-257· πρβλ. καί σ. 259.
4. Αυτόθι, σ. 257' πρβλ. καί σ. 259.
5. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί 

κατάλογοι, 6.ά., 33(1958) 21.
6. Αύτόθι, σ. 22.
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Γρηγόριος . Η ύπόθεοις του Μελετίου ελαβεν εύρυτέρας διαστάσεις κατό
πιν τής έπισήμου διαμαρτυρίας του Πρωτοσυγκέλλου τής Μητροπόλεως Θεσ
σαλονίκης ’Αμβροσίου κατά τοϋ Μελετίου, ώς πλαστογραφήσαντος άπο- 
σταλέν τι προς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον καί άλλους πολλούς κατη- 
γορητήριον γράμμα. Ο ’Αμβρόσιος έζήτει τότε νά είσαχθή εις δίκην ό πρόε
δρος Κίτρους Μελέτιος1 2. Ό μεταβάς είς Θεσσαλονίκην Μητροπολίτης Δη- 
μητριάδος Γρηγόριος καί προβάς είς ερευνάν δέν ευρε τό πρωτότυπον τοϋ 
ώς άνω γράμματος, περί τοϋ όποιου ό Κίτρους Μελέτιος κατεμήνυσεν είς 
τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον τόν Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης ’Ιωακείμ. 
Εν τω μεταξύ, ό Μελέτιος μετέβη άνευ εκκλησιαστικής άδειας είς την Κων

σταντινούπολή καί ένεφανίσθη αμέσως είς τά Πατριαρχεία, όπου καί έτέ- 
θη υπό κράτησιν τήν ιδίαν ήμέραν. Τήν έπομένην ήμέραν άπεστάλη ύπερό- 
ριος είς τήν Μονήν τοϋ Καρίπη είς τήν νήσον ’Αντιγόνην, διά νά παραμεί- 
νη εκεί μέχρι νεωτέρας εκκλησιαστικής διαταγής3. Έκ τής νήσου ’Αντιγό
νης ό Μελέτιος, πατριαρχική εντολή, μετηνέχθη είς τά Πατριαρχεία4 καί 
ή 'Ιερά Σύνοδος έπελήφθη τής έξετάσεως τής ύποθέσεώς του5. ’Εκ Κων
σταντινουπόλεως ό Μελέτιος άπεστάλη κατά τάς άρχάς τοϋ έτους 1875 διά 
πατριαρχικού εξάρχου είς τήν Θεσσαλονίκην, διά νά δικασθή εκεί υπό τοϋ 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης6. Έν τέλει, ή επαρχιακή αϋτη Σύνοδος έ
παυσε τόν Μελέτιον7.

24. Νικόλαος Λούσης- ό Νικόλαος κατήγετο άπό τήν Φιλιππούπολιν. 
Τό έτος 1858 είσήλθεν είς τήν Ριζάριον ’Εκκλησιαστικήν Σχολήν, άπό τήν 
όποιαν άπεφοίτησε τό έτος 18638. ’Επί δωδεκαετίαν έδίδαξεν είς τήν Φιλιπ- 
πούπολιν, τά Χανιά Κρήτης καί τό Ελληνικόν Λύκειον Σταυροδρομιού

1. Β. Δ. Καλλίφρονος, Εκκλησιαστική Έπιθεώρησις, περίοδος Γ', τ. 2, έν 
Κωνσταντινουπόλει 1874, σ. 110.

2. Αυτόθι, σ. 121-122.
3. Αυτόθι, σ. 122-123.
4. Αύτόθι, σ. 139.
5. Αύτόθι, σ. 165.
6. Β. Δ. Καλλίφρονος, ’Εκκλησιαστική Έπιθεώρησις, περίοδος Γ', τ. 3, έν 

Κωνσταντινουπόλει 1875, σ. 32.
7. Αύτόθι, σ. 50-51. Έφ* όσον ό Μελέτιος έπαύθη κατά τάς άρχάς τού έτους 1875, 

τότε ή υπό τού Μελετίου κατεδάφισις τού πύργου τού Κολινδρού, διά νά κτισθή μέ τούς 
λίθους του ό περίβολος τού νεκροταφείου τού 'Αγίου Δημητρίου τού αυτού χωρίου δέν 
πρέπει νά έγινε τό έτος 1876, ώς άνεγράφη, Κλεοπάτρα Πολύζου-Μαμέλη, 'Ι
στορία τού Κολινδρού, έ.ά., σ. 257, άλλά είς προηγούμενον χρόνον, πρό τής μεταβάσεως 
δηλαδή τού Μελετίου είς τήν Κωνσταντινούπολιν.

8. Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή 1844-1969. Πανηγυρικός τόμος έπί τή 125ετη- 
ρίδι, Άθήναι 1969, σ. 135, 715,
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τής Κωνσταντινουπόλεως1. ’Αρχιδιάκονος ών του Μητροπολίτου Θεσσα
λονίκης, έψηφίσθη Επίσκοπος Κίτρους εϊς τον ναόν του 'Αγίου Δημητρίου 
Θεσσαλονίκης τήν 29ην Μαρτίου τοϋ έτους 18751 2. Ή χειροτονία του έγέ- 
νετο τήν Κυριακήν των Βαΐων, 6ην ’Απριλίου τοϋ έτους 1875, ύπό τοϋ Μη
τροπολίτου Θεσσαλονίκης καί δυο ’Επισκόπων3. Ό Νικόλαος Λούσης ε- 
λαβεν ενεργόν μέρος είς τήν επανάστασιν τοϋ Όλύμπου τοϋ έτους 1878. Με
τά τήν άποτυχίαν τής έπαναστάσεως ταύτης κατέφυγεν είς τήν έλευθέραν 
Ελλάδα, έπαύθη από τήν ’Επισκοπήν Κίτρους καί άπέθανε τήν 28ην ’Ιου
νίου τοϋ έτους 1882 είς τόν Πειραιά4.

25. Ίωαννίκος Μαργαριτιάδης· ό Ίωαννίκιος κατήγετο έκ Κωνσταν
τινουπόλεως καί άπεφοίτησε τό έτος 1876 έκ τής Θεολογικής Σχολής Χάλ
κης5. Τήν 28ηV ’Ιουνίου τοϋ έτους 1877, προτάσει τοϋ Μητροπολίτου ’Εφέ
σου Άγαθαγγέλου, ό αρχιδιάκονος αύτοϋ Ίωαννίκιος έγένετο ’Επίσκοπος 
’Ελαίας6. Τόν ’Ιούλιον τοϋ έτους 1878 ό Ίωαννίκιος από ’Ελαίας έγένετο Ε
πίσκοπος Κίτρους7. Παρητήθη τής Επισκοπής Κίτρους καί τόν Σεπτέμβριον

1. Β. Δ. Καλλίφρονος, Εκκλησιαστική Έπιθεώρησις, περίοδος Γ', τ. 3, έν 
Κωνσταντινουπόλει 1875, σ. 51.

2. Αύτόθι, σ. 51' τοϋ ίδιου, Εκκλησιαστική Έπιθεώρησις, περίοδος Γ', τ. 7, έν 
Κωνσταντινουπόλει 1879, σ. 146' «’Ανατολικός Άστήρ» 17(1878) 786' ’Αρχιμανδρί
του Λίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ε.ά., 33(1958) 31* 
πρβλ. Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου, Πατριαρχικαί πινακίδες, ε.ά., σ. 634, όπου 
άναγράφεται ότι ό Νικόλαος έγένετο Κίτρους τόν Μάρτιον τοϋ έτους 1876.

3. Β. Δ. Καλλίφρονος, ’Εκκλησιαστική Έπιθεώρησις, περίοδος Γ, τ. 3, σ. Si
te εσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Ιεζεκιήλ, Ό Επίσκοπος 
Κίτρους Νικόλαος, «Θεολογία» 10(1932) 141.

4. Περί τοϋ Νικολάου Λούση καί τής έπαναστάσεως όρα ΊΘεσσαλιώτιδος καί 
Φαναριοφερσάλων ’Ιεζεκιήλ, Ή έπανάστασις του 1878 καί ό Επίσκοπος 
Κίτρους Νικόλαος, «Θεολογία» 9(1931) 249-255' τοϋ αϋτοϋ, Ό Επίσκοπος Κίτρους 
Νικόλαος, «Θεολογία» 10(1932) 140-142' Ίωάννου Σωτ. Νοτάρη, Ό Επίσκο
πος Κίτρους Νικόλαος καί ή έπανάστασις τοϋ 1878 στή Μακεδονία, «Μνημοσύνη» 1(1967) 
87-99' ΚλεοπάτραςΠολύζου-Μαμέ λη, Ιστορία τοϋ Κολινδροϋ, έ.ά., σ. 128- 
151. Πρβλ. καί τήν έν Θεσσαλονίκη έκδιδομένην έφημερίδα «Μακεδονία» τής 26.2.1978, 
σ. 2, ένθα δίδεται περίληψις τής άποκαλυπτικής περί τοϋ Νικολάου Λούση καί τής έπα
ναστάσεως τοϋ 1878 διαλέξεως τοϋ Εύαγγέλου Κωφοΰ.

5. Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, Ή Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης 
1844-1923, τ. Α\ Άθήναι 1970, σ. 153.

6. «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 2(1881-1882) 635.
7. «’Ανατολικός Άστήρ» 17(1878) 788' Β. Δ. Καλλίφρονος, Εκκλησιαστική 

Έπιθεώρησις, περίοδος Γ', τ. 7, έν Κωνσταντινουπόλει 1879, σ. 148. Πρβλ. καί Ά θ. Α, 
Άγγελοπούλου, Ή έπισκοπική Σύνοδος τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί ή 
σημασία αυτής σήμερον, «Θεολογία» 48(1977) 799. Ή έργασία αϋτη έδημοσιεύθη έπίσης 
είς τήν ’Αγγλικήν, Athanasios A. Angelopoulos, The Episcopal Synode of the
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τοΰ έτους 1885 τον διεδέχθη ό Λεόντιος Έλευθεριάδης1. Τήν 23ην Μαρτίου 
τοΰ έτους 1889 ώς πρώην Κίτρους ήτο συνυποψήφιος διά τήν πλήρωσιν τής 
Μητροπόλεως Ίκονίου* 1 2. Έπί τι διάστημα ό Ίωαννίκιος έπετρόπευε τον 
Μητροπολίτην Άδριανουπόλεως Κύριλλον εϊς τάς Σαράντα Εκκλησίας, 
οθεν διετάχθη ύπό τής Ίεράς Συνόδου τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, κα
τά τό έτος 1892, να έπανέλθη εις τήν Κωνσταντινούπολιν. Κατόπιν δμως 
αίτήσεως τοΰ Κυρίλλου, ή 'Ιερά Σύνοδος ένέκρινε όπως ό Ίωαννίκιος έξα- 
κολουθήση διατηρών τήν θέσιν του είς τήν ώς άνω έπαρχίαν3. Τήν 12ην 
Αύγούστου τοΰ έτους 1893 ό Ίωαννίκιος ήτο συνυποψήφιος διά τήν πλή- 
ρωσιν τής χηρευούσης Μητροπόλεως Δισκάτης4. Τήν 30ήν ’Απριλίου τοΰ 
έτους 1894 έγένετο Μητροπολίτης Μογλενών5.

26. Λεόντιος Έλευθεριάδης- διετέλεσε καθηγητής είς τό έν Κωνσταν- 
τινουπόλει Ζάππειον Παρθεναγωγεΐον, μεσοΰντος δε τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 
έτους 1880 έξεφώνησε λόγον είς τόν ναόν των Είσοδίων Σταυροδρομιού εις 
τόν μακαρίτην ’Αθανάσιον Κεχαγιάν, πατέρα τής διευθυντρίας τοΰ Ζαππείου 
Καλλιόπης6. Τόν Νοέμβριον τοΰ έτους 1882 ήτο ήδη Διάκονος7, ένω Επί
σκοπος Κίτρους έξελέγη τόν Σεπτέμβριον τοΰ έτους 1885 είς τόν ναόν τοΰ 
'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης ύπό τής επαρχιακής Συνόδου τής Μητρο
πόλεως Θεσσαλονίκης8. Τήν 30ήν ’Απριλίου τοΰ έτους 1892 ό Λεόντιος ή
το υποψήφιος διά τήν Μητρόπολιν Δρυϊνουπόλεως9, τήν δε 12ην Αύγούστου 
τοβ έτους 1893 εγένετο Επίσκοπος Παραμυθίας10.

27. Νικόλαος Σακκόπουλος- κατήγετο έκ Σινώπης καί άπεφοίτησε τό

Metropolis of Thessaloniki and its Significance for Today, «Balkan Studies» 18(1977) 381-408. 
Τόν Νοέμβριον τοϋ έτους 1882 ό Ίωαννίκιος ήτο είς τήν Κωνσταντινούπολιν, όπου έκή- 
ρυττεν είς τούς ναούς, «Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 3(1882-1883) 80.

1. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατά
λογοι,£έ.ά., 33(1958) 166.

2. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 9(1888-1889) 171.
3. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 12(1892-1893) 66.
4. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 13(1893-1894) 185.
5. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κα

τάλογοι, έ.ά., 33(1958) 292.
6. Τό κείμενον τοϋ λόγου Β. Δ. Καλλίφρονος, Συλλογή έκκλησιαστικών 

λόγων, έκφωνηθέντων ύπό Ιεραρχών καί Ιεροκηρύκων τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής ’Εκ
κλησίας από τοϋ ,αωξα'-,αωπστ' καί ύπό διακεκριμένων Σχολαρχώνκαί διδασκάλων, τ. Δ', 
έν Κωνσταντινουπόλει 1886, σ. 203-207.

7. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 3(1882-1883) 80.
8. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κα

τάλογοι, ε.ά., 33(1958) 166.
9. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 12(1892-1893) 68.

10. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 13(1893-1894) 185. ’Αρχιμανδρίτου Αίμι- 
λιανοϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ε.ά., 33(1958) 291,
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έτος 1886 άπό τήν Θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης1. Έπί τριετίαν διετέ- 
λεσεν ’Αρχιδιάκονος Σμύρνης καί καθηγητής εις τήν Ευαγγελικήν Σχολήν 
Σμύρνης καί το Κεντρικόν Παρθεναγωγεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως. Εϊτα 
έχειροτονήθη Πρεσβύτερος, προεχειρίσθη ’Αρχιμανδρίτης καί διωρίσθη 
ιερατικός προϊστάμενος τής εις Στεφανούπολιν τής Αύστροουγγαρίας έλ- 
ληνικής όρθοδόξου κοινότητος, όπου παρέμεινεν επί διετίαν. Προσκληθείς 
ύπό τού Μητροπολίτου Άμασείας ’Ανθίμου προήχθη εις ’Επίσκοπον Άμι- 
σοΰ. Άπό ’Επίσκοπος Άμισοϋ έγένετο Επίσκοπος Κίτρους έπί διετίαν. 
Παρεπιδημίαν είς τήν Κωνσταντινούπολιν εξελέγη Μητροπολίτης Βοδε- 
νων1 2 τήν 16ην ’Απριλίου του έτους 18963. Μετά ταϋτα έγένετο Μητροπολί
της Άγκύρας, Μαρωνείας, Καισαρείας καί Χαλκηδόνος4.

28. Θεόκλητος Παπαϊωάννου' κατήγετο έκ Ναούσης καί άπεφοίτησεν 
άπό τήν Θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης τό έτος 18665. ’Εξελέγη ’Επίσκο
πος 'Ιερισσοϋ καί 'Αγίου Όρους. Τόν Μάρτιον του έτους 1879 άπό πρώην 
Ίερισσοϋ καί 'Αγίου Όρους έγένετο ’Επίσκοπος Πολυανής. Τόν Σεπτέμ
βριον του έτους 1885 μετετέθη είς τή / ’Επισκοπήν Πέτρας. Τήν 9ην ’Ιουνίου 
του έτους 1896 διά Συνοδικού Τόμου διελύθη ή Επισκοπή Πέτρας6 καί ό 
Θεόκλητος, μετά τόν προβιβασμόν τοΰ ’Επισκόπου Κίτρους Νικολάου Σακ- 
κοπούλου είς τήν Μητρόπολιν Βοδενών (16 ’Απριλίου 1896), έξελέγη υπό 
τής επαρχιακής Συνόδου τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ’Επίσκοπος Κί
τρους7. Ό Θεόκλητος παρέμεινεν είς τήν Επισκοπήν Κίτρους μέχρι των 
αρχών τού έτους 1904, ότε ύπέβαλε τήν παραίτησίν του8, καί συγκεκριμέ
νους τήν 20ήν ’Ιανουάριου9.

1. Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, Ή 'Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, 
έ.ά., σ. 159.

2. «'Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 16(1896-1897) 65.
3. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοδ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κα

τάλογοι, ε.ά., 33(1958) 296.
4. Βασιλείου Θ. Σταυρίδου. Ή 'Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, ε.ά., 

σ. 159.
5. Αυτόθι, σ. 149.
6. Περί τής καταργήσεως τής ’Επισκοπής Πέτρας ορα Άθαν. ’Αγγελοπο ύ- 

λ ο υ, Ή συμβολή τής ’Επισκοπής Πέτρας είς τά έθνικά καί έκπαιδευτικά προβλήματα 
τοΰ ΈλληνισμοΟ τής περιοχής Όλύμπου (1890-1896), «Μακεδονικά» 14(1974) 73-83.

7. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 16(1896-1897) 226. «Ευχαριστήριον μήνυμα έπ’ έκ- 
λογή» τοΰ Θεοκλήτου προς τόν Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης ’Αθανάσιον Μεγακλήν 
έν Άθ. Α. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή έπισκοπική Σύνοδος, 6.ά., σ. 819.

8. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 24(1904) 89.
9. Άθ. Α. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή έπισκοπική Σύνοδος, ε.ά., σ. 817-818 καί 

819-820. "Ορα έπίσης καί σ. 803, ένθα άναφέρεται ότι ό Θεόκλητος ήλθε, τό έτος 1902, είς 
ρήξιν μετά τοΰ ποιμνίου του, τής δημογεροντίας Κατερίνης καί τοΰ Μητροπολίτου Θεσ-
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29. Παρθένιος Βαρδάκας- κατήγετο έξ Ίωαννίνων καί άπεφοίτησεν 
από τήν Ριζάρειον Εκκλησιαστικήν Σχολήν τό έτος 18951. Θεολογίαν ε- 
σπούδασεν εις τήν Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Έπί 
έπταετίαν διετέλεσε δευτερεύων Διάκονος των Πατριαρχείων, μετά ζήλου 
καί άφοσιώσεως εκπληρώσας τα καθήκοντα αυτόν καί έπιδειξάμενος πολιτείαν 
κοαμίαν καί τρόπων χρηστότητα αξίαν επαίνων* 1 2. ’Από τοϋ έτους 1903 ήτο 
πρωτοσύγκελλος τοϋ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ’Αλεξάνδρου3. ’Επίσκο
πος Κίτρους έξελέγη τήν 19ην Φεβρουάριου τοϋ έτους 19044 υπό τής ε
παρχιακής Συνόδου τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης εις τον ναόν τοϋ 'Α
γίου Νικολάου. Έχειροτονήθη τήν 22αν Φεβρουάριου τοϋ έτους 1904, Κυ
ριακήν Γρηγορίου τοϋ Παλαμά5. Τό έτος 1924 προαχθείσης τής Επισκοπής 
Κίτρους εις Μητρόπολιν, ό Παρθένιος έγένετο ό πρώτος Μητροπολίτης. 
Άπέθανε τήν 26ην ’Ιανουάριου τοϋ έτους 1934, μετά ποιμαντορίαν 30 ετών.

Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης αποςτολος αθ. γλαβίνας

σαλονίκης ’Αλεξάνδρου, λόγω βαρείας άσθενείας καί ίδιοτρόπου χαρακτήρος. ΕΙς τήν σ. 
805 άναφέρεται άπαντητική έπιστολή, τής 12ης Μαρτίου τοϋ έτους 1891, τοϋ Κίτρους Θεο
κλήτου πρός τον Θεσσαλονίκης. Πρέπει να εΐπωμεν όμως ότι ό Θεόκλητος τό έτος 1891 
δέν ήτο άκόμη ’Επίσκοπος Κίτρους.

1. Ριζάρειος ’Εκκλησιαστική Σχολή 1844-1969, έ.ά., σ. 138, 724.
2. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 24(1904) 89.
3. «’Ορθοδοξία» 8(1933) 35.
4. Σχετικά έγγραφα έν Ά θ. Α. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή έπισκοπική Σύνοδος, έ.ά., 

σ. 817-818 καί 819-820.
5. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 24(1904) 89.



RÉSUMÉ

Apostolos Glavinas, Evêques de Kitros pendant la domina
tion ottomane d’après les sources.

Le but de cette étude est de donner des éléments, surtout chronologiques, 
pour vingt-neuf évêques de l’Evêché de Kitros pendant la domination otto
mane, c’est-à-dire dès Néophytos (1486) jusqu’à Parthénios Vardakas (1904), 
durant l’épiscopat duquel l’Evêché de Kitros fut élevé en métropole (1924).

Par ces éléments, provenant de différentes sources, se complète suffisam
ment la liste épiscopal de cet Evêché pour la période ci-dessus, en portant des 
corrections à la chronologie et en ajoutant des évêques inconnus auparavant.
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