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ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ*

Ή Κασσάνδρεια (Βάλτα, Κασσανδρεία) βρίσκεται στο μέσο σχεδόν 
τής χερσονήσου τής Κασσάνδρας1 καί άπό το Νοέμβριο του 1870 έπαυσε νά 
άποτελεΐ έδρα του Μητροπολίτη, γιατί άπό τότε ή έδρα τής Μητρόπολης 
μεταφέρθηκε στον Πολύγυρο.

'Ως Επισκοπή υπαγόταν στή Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καί για πρώ
τη φορά άναφέρεται στήν «έκθεσιν» τοϋ Λέοντος Στ' του Σοφού τό 901 ή 
9022:

/' Tfj Θεΰϋαλονίκγι Θεσσαλίας 
a 6 Κίτρους 
β ο Βέροιης

* Μέ τον έπισκοπικό κατάλογο Κασσανδρείας ασχολήθηκαν μέχρι σήμερα οί Μ ί- 
chaelisLeQuien, Oriens Christianas, in quatuor patriarchatus digestus, tomus secun- 
dus, Parisiis 1740, στ. 77-78· "Ανθιμος Άλεξούδης, Χρονολογικοί κατάλογοι των 
άπό Χρίστου άρχιερατευσάντων κατ’ επαρχίας, «Νεολόγος» Κωνσταντινουπόλεως τής 
29.1.1892, άριθ. 6753, σ. 3· R. Jan in, Cassandria (Κασσάνδρεια), «Dictionnaire d’Hi- 
stoire et de Géographie Ecclésiastiques» 11 (1949) 1305-1306· Παναγιώτης Γ. Στά- 
μος, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας καί πρώην Μελενίκου Ειρηναίος (1864-1945). 
(Βιογραφία), Θεσσαλονίκη 1949, σ. 191-193· Άρχιμ. Θεόκλητος Φιλιππαΐος, 
’Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως Έπισκοπαί καί ’Επίσκοποι (1733-1960), «Θεολογία» 
31 (1960) 533-534' Παναγιώτης Γ. Στάμος, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα άνά τούς αιώ
νας, Άθήναι 1961, σ. 179-180· Τ(άσος) Άθ. Γ ρ(ιτσόπουλος), Κασσανδρείας, 
Μητρόπολις, «Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια» 7(1965) 391-392" Παναγιώ
της Γ. Στάμος, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος (1863-1945). Έκδοσις 
δεύτερα έπηυξημένη. Ό πρόλογος τού αοιδίμου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυσάνθου 
τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, Άθήναι 1970, σ. 246-247· Βασίλειος Γ. Άτέσης Μητρο
πολίτης πρ. Λήμνου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος άπ’ άρχής 
μέχρι σήμερον. Άνατύπωσις έκ τού «’Εκκλησιαστικού Φάρου» τ. ΝΣΤ' καί ΝΖ' (1974 
καί 1975), έν Άθήναις 1975, σ. 110-112 καί 316· ’Αρχιερείς Μητροπόλεών τινων τής ’Εκ
κλησίας τής ’Ελλάδος άπό τού έτους 1453 μέχρι σήμερον, Καλαμάτα 1978, σ. 54-55 καί 
Έπισκοπαί καί ’Επίσκοποι τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος άπό τού 1800 μέχρι σήμερον, 
«Θεολογία» 3(1982) 999-1000.

1. Πρβλ. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα άνά τούς αιώνας, 
Άθήναι 1961, σ. 23-26.

2. Πρβλ. ’Αποστόλου Άθ. Γλαβίνα, Ή ’Επισκοπή Λητής καί Ρεντίνης, 
«’Επιστημονική ’Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης» 24 (1979) 329.



’Αρχιερείς Κασσανδρείας 223

γ ό Δ ρουγουβ αίας 
δ ό των Σερβίων 
ε ό Κασσανδρείας1.

Μέχρι τά μέσα του Που αιώνα άναφέρεται στα «τακτικά» ώς επισκοπή 
τής Μητρόπολης Θεσσαλονίκης1 2, υστέρα όμως παύει ή μνεία αυτή, γιατί, 
όπως θά δοϋμε, τό Δεκέμβριο του 1607 ανυψώθηκε σέ ’Αρχιεπισκοπή.

1. Ό πρώτος Επίσκοπος Κασσανδρείας πού μας είναι γνωστός, ό Έ ρ- 
μ ο γ έ V η ς, εζησε πολύ νωρίς άφοϋ έλαβε μέρος στή ληστρική σύνοδο 
τής Εφέσου (449) καί στήν τέταρτη οικουμενική σύνοδο: 'Ερμογένης Κα(σ)- 
σανδρείας Μακεδονίας πρώτης καί 'Ερμογένης επίσκοπος Κασανδρείας Μα
κεδονίας πρώτης3.

2. Ό επισκοπικός κατάλογος Κασσανδρείας γιά μεγάλο χρονικό διά
στημα είναι κενός, αφού ώς Κασσανδρείας Επίσκοπος θεωρείται ό ’Ιγνά
τιος Κας (άντί Κασσανδρείας;) πού έλαβε μέρος στή φωτιανή σύνοδο 
τού 879-8804 5 *.

3. ’Αλλά καί μετά τόν ’Ιγνάτιο έχουμε κενό μέχρι τό δεύτερο μισό τού 
11ου αιώνα, οπότε είναι γνωστός άπό τή σφραγίδα του ό Λ ε ό ν τ ι ο ς8.

4. Άπό τά τέλη του 12ου αιώνα μάς είναι γνωστός ό Ά δ ά μ πού άνα- 
φέρεται σέ πατριαρχική πράξη τού Πατριάρχη Γεωργίου Β' Ξιφιλίνου (1191- 
1198). Σύμφωνα μέ τήν πράξη αυτή ή Μονή τού Εύεργέτου Χριστού τής 
Κωνσταντινούπολης κατείχε σπουδαίες κτήσεις στήν Κασσάνδρα καί ό 
Επίσκοπος τής Επαρχίας Άδάμ διαμαρτυρήθηκε στούς άπεσταλμένους

1. Heinrich Geizer, Ungedruckte und ungenügend veröffentlichte Texte der 
Notitiae episcopatuum, ein Beitrag zur byzantinische Kirchen- und Verwaltungsgeschichte 
München 1900, σ. 554.

2. ’Αποστόλου Ά θ. Γ λ α β ί ν α, Ή ’Επισκοπή Λητής καί Ρεντίνης, δ.π., σ. 
330, 331, 332, 333, 337, 338, 343, 344.

3. Joannes Dominicus Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima 
collectio, voi. 6, Graz 1960, στ. 609B, 847B· πρβλ. καί 930B. Πρβλ. άκόμη Michaelis 
Le Qui en, Oriens christianus, in quatuor patriarchatus digestus, tomussecundus, Parisiis 
1740, στ. 77· Μαργαρίτου Γ. Δήμιτσα, Μακεδονικά. ’Αρχαία γεωγραφία τής 
Μακεδονίας συνταχθεϊσα κατά τάς άρχαίας πηγάς καί τά νεώτερα βοηθήματα. Μέρος 
δεύτερον τοπογραφία. Τμήμα πρώτον ού προτέτακται έν είδει προλόγου καί εισαγωγής 
πραγματεία Ιστορική τε καί φιλολογική, Άθήνησι 1874, σ. 402.

4. Joannes Dominicus Mansi, Sacrorum Conciliorum, ο.π., vol. 17A-18A, 
στ. 373E. Πρβλ. R. J a n i n. Cassandria (Κασσάνδρεια), «Dictionnaire d’Histoire et de Géo
graphie Ecclésiastiques» 11(1949) 1306, πού δε δέχεται μέ βεβαιότητα ότι ό ’Ιγνάτιος ήταν 
Κασσανδρείας ’Επίσκοπος.

5. V. Laurent, Le corpus des sceaux de l’empire byzantin. Tome V: L’Eglise. Pre
mière partie I. L’Eglise de Constantinople A. La Hiérarchie, Paris 1963, σ. 343-344.
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τής Μονής πού έρχονταν νά είσπράξουν τά αγαθά1. Τό κείμενο τής πατριαρ
χικής αύτής πράξης, όπως τήν έξέδωκε άπό κώδικα τής Μονής Είκοσιφοί- 
νισσας του Παγγαίου ô Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, εχει ώς έξής: 
Γεώργιος ελέω Θεόν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως κτλ.

... Αλλά και Μωσής ό δημαγωγός εφιστα μεν τω λαω καί χιλιάρχονς 
καί εκατοντάρχονς τους κρίνοντας, πλήν εϊ τι ρήμα ύπέρογκον καί Μωσαϊκής 
δεόμενον επικρίσεως πάλιν προς αυτόν άνεφέρετο κάκεϊβεν το τέλος καί τήν 
σύμβασιν άπελάμβανεν. Οντω καί δ τής καθ’ ημάς ιεραρχίας θεσμός καί τους 
επισκοπονντας μεν τα'ις έκασταχοϋ τής οικουμένης άγιωτάταις εκκλησίαις 
εφίστησι καί δίδωσι τούς κηδεμόνας τω εκ Χριστού παρόν ο μαζο μένω πλη- 
ρώματι, καί άρχιεπισκόποις καί επισκόποις πιστεύεται τούς πιστεύοντας· δί
καιον <5- αν εϊη πάντως, εϊ τί που ταις έκκλησίαις σκανδαλοποιόν έγγίνεται 
καί άμφίμαχον καί τήν τού επισκόπου ύπερβαϊνον επίκρισιν, τή καθ’ ημάς 
οικουμενική συνόδφ τούτο άναφέρεσθαι, ώς αν έντενθεν γένοι,τό τις συνασπι
σμός καί ούτως απαν σκάνδαλον άπελαύνοιτο' έπεί καί αλ.λως ποιμένι άν προ- 
σέλθη ποιμήν, εϊ τινα Θήρα τή ποίμνη καθορώη έπωρυόμενον δς, καν μή διά 
τής αυτού ράβδον δύναιτο τής ποίμνης εκσοβεϊν το επίβουλον, τήν βακτηρίαν 
προσλήψοιτο τού σνμποίμενος καί κατενέγκοι βαρντέραν πληγήν τω σνλ.λα- 
γωγεΐν σπεύδοντι το ποίμνιον.

'Ώστε τίνες άν εϊημεν, εί μηδέ τούς ποιμένας ζηλοίημεν, μηδε προσβοη- 
θείημεν τοϊς συμποιμέσι, τής εξ ήμών σννάρσεως χρήζουσιν, όποιας καί Ά- 
δάμ τον θεοψιλέστατον επίσκοπον Κασσανδρείας καί Βρύων κατενοήσαμεν 
δέεσθαι; ’Επεί γάρ ο τής κατ' αύτόν άγιωτάτης επισκοπής Κασσανδείας περί- 
χωρος τή κατά τήν μεγαλόπολιν σεβάσμιο, τον Ευεργέτου Χριστού κατά δε
σποτείαν διαφέρει μονή καί οί τήν τών έποίκων εϊσπραξιν ενεογήσοντες εκεισε 
κατά καιρούς άποστέλλονται, ονκ ολίγα δρωσιν, ώς περιηχήθη/ιεν, επί τή ενο
ρία τής τοιαντης επισκοπής...1 2.

1. V. G r u m e 1, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople. Vol. I. Les actes 
des Patriarches.Fasc.IlI. Les regestes de 1043 à 1206, Socii AssumptionistaeChalcedonenses 
1947, σ. 187-188· N. 1188· R. J a n i n, La géographie ecclésiastique de l’empire byzantin. 
Première partie. Le siège de Constantinople et le Patriarcat Oecuménique. Tome III. Les 
églises et les monastères, Paris 19692, σ. 508. Πρβλ. R. J a n i n, Cassandria, ό.π., στ. 1306· 
Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος (1863-1945). 
Έκδοσις δεύτερα έπηυξημένη. ‘Ο πρόλογος τοϋ άοιδίμου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυ- 
σάνθου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, Άθήναι 1970, σ. 246.

2. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα Τεροσολυμιτικής Σταχυο- 
λογίας ή συλλογή άνεκδότων καί σπανίων έλληνικών συγγραφών περί τών κατά τήν Έφαν 
όρθοδόξων έκκλησιών καί μάλιστα τής τών Παλαιστινών, τόμος τέταρτος, Πετροΰπολις 
1897 (Bruxelles 1963), σ. 113-114. Για τις Βρύες (αί Βρύαι) ίδές Jacques Lefort, 
De Bolbos à la plaine du Diable. Recherche topographique en Chalcidique byzantine, «Tra. 
vaux et Mémoires» 7(1979) 483-484.
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5. Στίς αρχές του 13ου αιώνα εγινε στο ναό τής 'Αγίας Σοφίας Θεσσα
λονίκης ή χειροθεσία του 'Αγίου Σάββα τής Σερβίας σε ’Αρχιμανδρίτη άπό 
το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Μεσοποταμίτη. Στήν τε
λετή αυτή παρέστησαν επίσης οί Επίσκοποι Άρδαμερίου Δημήτριος, 'Ιε- 
ρισσού Νικόλαος καί Κασσανδρείας Μιχαήλ1.

6. Τον ’Ιανουάριο του 1259 ό αύτοκράτορας Μιχαήλ Ζ' Παλαιολόγος 
μέ χρυσόβουλλο έδώρισε στή Μονή τής Λαύρας τό χωριό Τοξόμπους, επι
κύρωσε τά κτήματα τής Μονής μέ τά προνόμιά τους καί έβεβαίωσε ότι ό 
ίδιος θά εξετάζει καί θά κρίνει κάθε υπόθεση τής Μονής. Σύγχρονο μέ τό 
χρυσόβουλλο αύτό άντίγραφο υπέγραψε f ό εντελής επίσκοπος τής άγιω- 
τάτης επισκοπής Κασανδρείας και Βουών Βασίλειος1 2.

7. Στις 12 ’Απριλίου 1284 ό ’Επίσκοπος Κασανδρείας κϋρ Γ εώργιος 
ήταν παρών στή σύνταξη τής διαθήκης του πρώην Μητροπολίτη Θεσσα
λονίκης Θεοδώρου Κεραμέα3.

8. Μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα καί πάλι ό έπισκοπικός κατάλογος 
Κασσανδρείας μένει κενός. Ό Κασσανδρείας ’Ιάκωβος μάς είναι γνω
στός άπό τό συναξάριο τής ’Ακολουθίας τού Όσιου Διονυσίου πού συνέ
θεσε ό Ευγένιος Γιαννούλης ό Αΐτωλός if 6 Αύγούστου 1682) καί άπό τον 
άνώνυμο συγγραφέα του βίου τού 'Αγίου Διονυσίου πού περιέχεται στον 
κώδικα 180 τής Μονής Δοχειαρίου4. Σύμφωνα μέ τις δύο αύτές πηγές όταν 
ό νεαρός Διονύσιος (Δανιήλ λεγόταν τότε) έφτασε στις Καρυές, προερχό
μενος άπό τά Μετέωρα, καί θέλησε νά προστεθεί στή συνοδεία του πνευμα
τικού Γαβριήλ, πού άσκήτευε στή Σκήτη τού Πρωτάτου, δέν εγινε δεκτός 
γιατί δέν είχε γένεια. Ό Γαβριήλ συμβούλευσε τότε τόν Διονύσιο νά παρα- 
μείνει εξω άπό τό "Αγιον Όρος καί νά έπανέλθει μόλις αποκτήσει γένεια. 
Ό Διονύσιος υπάκουσε στή συμβουλή τού Γαβριήλ καί πήγε κοντά στον

1. Paul Lemerle, Antré Guillou, Nicolas Svoronos, avec la collabo
ration de Denise Papachryssanthou, Actes de Lavra. Première partie. Texte, 
Paris 1970, σ. 231· Μ. Ζιβογίνοβιτς, ’Επισκέψεις καί παραμονές τοΟ 'Αγίου Σάββα 
στή Θεσσαλονίκη, «Actes du XVe Congrès International d’Etudes Byzantines Athènes- 
Septembre 1976 IV Histoire. Communications», Athènes 1980, σ. 443· ’Αποστόλου 
Άθ. Γλαβίνα, ’Αρχιερείς της ’Επισκοπής Άρδαμερίου, «Μακεδονικά» 20(1980) 11. 
Γ. I. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, Μία έξαφανισθεΐσα σημαντική μονή τής Θεσσαλονίκης. Ή μονή 
Φιλόκαλου, «Μακεδονικά» 21(1981) 339.

2. Paul Lemerle, André Guillou, Nicolas Svoronos, Denise 
Papachryssanthou, Actes de Lavra II. De 1204 à 1328. Texte, Paris 1977, σ. 5’ πρβλ. 
καί σ. 8.

3. Paul L e m er 1 e, André Guillou, Nicolas Svoronos, Denise Pa
pachryssanthou, Actes de Lavra II, ό.π., σ. 30· πρβλ. καί σ. 28, 29.

4. Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Κατάλογος των έν ταϊς βιβλιοθήκαις τοΰ Α
γίου "Ορους έλληνικων κωδίκων, τόμος πρώτος, Amsterdam 1966, σ. 256.
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Επίσκοπο Κασσανδρείας ’Ιάκωβο, στον 'Άγιο Μάμα, όπως άναφέρει δ 
ανώνυμος βιογράφος του κώδικα 180 (φ. 424α). ’Από τή διήγηση αυτή φαί
νεται οτι ό ’Ιάκωβος ήταν ’Επίσκοπος Κασσανδρείας οπωσδήποτε γύρω 
στα 15101.

9. Τό Σεπτέμβριο τού 1560 ό Κασσανδρείας Κάλλιστος υπογρά
φει γράμμα του Πατριάρχη Ίωάσαφ σχετικό μέ τούς βαθμούς συγγένειας1 2.

10. Ό Κ ο σ μ à ς υπογράφει μέ άλλους πολλούς τήν καθαίρεση τοϋ Πα
τριάρχη Ίωάσαφ τού Μεγαλοπρεπή τον ’Ιανουάριο τοϋ 15653. Επίσης σέ 
γράμμα τοϋ Πατριάρχη Μητροφάνη (4 Σεπτεμβρίου 1568) «περί διαφοράς 
των Σιμωνοπετριτών έν τω Άγίφ Όρει» άναφέρεται δτι τό έτος 7075 (1566/ 
67) ό Μητροπολίτης Ίερισσοΰ καί Αγίου Όρους Δαυίδ καί οί Επίσκοποι 
Κασσανδρείας Κοσμάς καί Λητής καί Ρεντίνης Δαμασκηνός, υστέρα άπό 
πρόσταξη πατριαρχική πήγαν έπιτόπου καί έδωσαν τό δίκαιο, στήν οριακή 
διαφορά, στούς Σιμωνοπετρίτες4.

1. ’Αποστόλου Ά θ. Γλαβίνα,Ό Άγιος Διονύσιος ό έν τφ ’ Ολύμπφ, Θεσ
σαλονίκη 1981, σ. 12, 13, 79. Πρβλ. Μανουήλ 1. Γεδεών, Ό Άθως, «’Εκκλησια
στική ’Αλήθεια» 5 (1884-1885) 78 ύποσ. 55. Σφάλλουν, όπως φαίνεται, οί Άνθιμος Ά- 
λεξούδης, Χρονολογικοί κατάλογοι των άπό Χρίστου άρχιερατευσάντων κατ’ έπαρ- 
χίας, «Νεολόγος» Κωνσταντινουπόλεως τής 29, ]. 1892, άριθ. 6753, σ. 3, Τ ( ά σ ο ς ) Ά θ. 
Γρ (ιτσόπουλος), Κασσανδρείας, Μητρόπολης, «Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυ
κλοπαίδεια» 7(1965) 392, καί ό Παναγιώτης Γ. Στάμος, Ό Μητροπολίτης Κασ" 
σανδρείας Ειρηναίος, ο.π., σ. 246, πού τοποθετούν τόν ’Ιάκωβο στά ετη 1554-1560. Ίδές 
καί Βασιλείου Γ. Άτέση Μητροπολίτου πρ. Λήμνου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τής 
’Εκκλησίας τής Ελλάδος απ’ αρχής μέχρι σήμερον. Άνατύπωσις έκ τού «’Εκκλησιαστι
κού Φάρου» τ. ΝΣΤ' καί ΝΖ' (1974 καί 1975), έν Άθήναις 1975, σ. 110 καί τού ίδιου, 
Αρχιερείς Μητροπόλεών τινων τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος άπό τού έτους 1453 μέχρι 
σήμερον, Καλαμάτα 1978, σ. 54-55.

2. Emile Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvra
ges publiés en grec par des grecs au XVe etXVIe siècles, tome second, Paris 1885 (Bruxelles 
1963), σ. 2' Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Κανονικαί διατάξεις. Έπιστολαί, λύσεις, θε
σπίσματα τών άγιωτάτων Πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως από Γρηγορίου τού Θεο
λόγου μέχρι Διονυσίου τού άπό Άδριανουπόλεως, τόμος δεύτερος, έν Κωνσταντινουπό- 
λει 1889, σ. 70· Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Κατάλογος των χειρογράφων κω
δίκων τής Βιβλιοθήκης τής Σχολής Δημητσάνης, «Θεολογία» 24 (1954) 225. 'OR. J a - 
nin, Cassandria, ό.π., στ. 1306, άναφέρει τόν Κάλλιστο στις 7 Σεπτεμβρίου 1560, χωρίς 
όμως να μάς δίνει τή δυνατότητα να διακριβώσομε τήν άκρίβεια τής χρονολογίας αύτής.

3. Martinus Crusius, Turcograeciae libri octo, Basileae 1584, σ. 174 (173).Μη
τροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, Συμβολή είς τούς πατριαρχικούς καταλόγους Κων
σταντινουπόλεως άπό τής άλώσεως καί έξής, «’Ορθοδοξία» 9 (1934) 79 ύποσ. 73. Πρβλ. 
Michaelis LeQuien, Oriens christianus, ό.π., στ. 78. Μαργαρίτου Γ. Δή- 
μιτσα, Μακεδονικά, ό.π., σ. 402· Ανθίμου Άλεξούδη, Χρονολογικοί κα
τάλογοι, ό.π., σ. 3, πού τοποθετούν τό γεγονός τής καθαίρεσης καί τόν Κοσμά τό 1560.

4. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Δύο κώδικες τής βιβλιοθήκης Νικο-
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Τον Ιανουάριο του 1569 f ô Κασσανδρείας Καλλίνικος (;) υπογράφει έγ
γραφο τοϋ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ίωάσαφ μέ το οποίο βεβαιώνεται 
ότι ό Βέροιας Θεοφάνης Μαλάκης δώρισε το Ναό τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου 
Θεσσαλονίκης στή Μονή Βλατάδων. Ό Παπαγεωργίου διάβασε στο έγ
γραφο Καλλίνικος μέ ερωτηματικό1, ενώ ό Μυστακίδης Κωνσταντϊ- 
V ο ς* 1 2. Μήπως όμως καί οί δύο αυτές αναγνώσεις είναι λαθεμένες καί θά 
πρέπει νά ποΰμε ότι πρόκειται γιά τόν Κοσμά Κασανδρείας καί Δρονγοβη- 
τείας, ό όποιος μαζί μέ τόν Επίσκοπο 'Ιερισσοΰ καί 'Αγίου ’Όρους ’Ακάκιο 
υπογράφει στις 10 Φεβρουάριου 1580 άναφορά προς τόν Πατριάρχη Ιερε
μία Β' γιά τά αποτελέσματα τής έξαρχικής αποστολής τους στό "Αγιον Ό
ρος πού είχε ώς σκοπό νά έξετάσουν διαφορά ανάμεσα στις Μονές Λαύρας 
καί Φιλοθέου γιά ενα κομμάτι γής πού βρισκόταν πέρα άπό τό Μυλοπόταμο 
καί τό διεκδικοϋσαν οί Λαυριώτες ένώ ανήκε στούς Φιλοθεΐτες3.

11. Γιά τόν Ευθύμιο δέν εχομε άλλη μαρτυρία εκτός άπό έκείνη 
πού άναφέρεται στήν καθαίρεσή του (1604) πού εγινε δεκτή καί επικυρώ
θηκε άπό τόν Πατριάρχη Ραφαήλ4.

λάου Καρατζα, «Έπετηρίς Φιλολογικοϋ Συλλόγου Παρνασσού» 8 (1904) 30-31· πρβλ. 
Μανουήλ Ίιο. Γεδεών, Πατριαρχικοί ’Εφημερίδες. Είδήσεις έκ τής ήμετέρας 
έκκλησιαστικής ίστορίας 1500-1912, êv Άθήναις 1938, σ. 519.

1. Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Ή έν Θεσσαλονίκη μονή των Βλαταίων καί 
τα μετόχια αύτής, «Byzantinische Zeitschrift» 8 (1899) 412. Πρβλ. ’Αποστόλου Ά θ. 
Γ λ α β ί ν α, Μητροπολϊταί τινες Θεσσαλονίκης κατά τόν ΙΣΤ' αιώνα, «’Επιστημονική 
Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 19 (1974) 
312, πού ακολουθεί τόν Παπαγεωργίου.

2. Βασ. Α. Μυστακίδου, Διάφορα περί Θεσσαλονίκης σημειώματα. Ή Μονή 
των Βλαταίων καί τά έν αύτή έγγραφα. Μητροπολϊταί Θεσσαλονίκης, ’Επίσκοποί κτλ., 
«Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος σύγγραμμα περιοδικόν, 
Πρακτικά καί έκθέσεις τών ΛΕ', ΛΣΤ', ΑΖ', Συλλογικών έτών 1895-1899» 27 (1895-1899, 
έν Κωνσταντινουπόλει 1900) 376β. Τόν Μυστακίδη ακολουθούν οί R. Janin, Cassan
dra, δ.π., στ. 1306, ’Αλέξανδρος Λέτσας, Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, Θεσσα
λονίκη 1961, σ. 464, Τ ( ά σ ο ς) Ά θ. Γ ρ ( ι τ σ ό π ο υ λ ο ς), Κασσανδρείας, Μητρόπο- 
λις, ό.π., στ. 392, Παναγιώτης Γ. Στάμος, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ει
ρηναίος, ό.π.,σ. 246 καί Γ εώργιοςΑ. Στογιόγλου, Ήέν Θεσσαλονίκη πατριαρ
χική μονή τών Βλατάδων, Θεσσαλονίκη 1971, σ. 187. 'Ο Βασίλειος Γ. Άτέσης 
δέχτηκε στήν άρχή τόν Καλλίνικο, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ό.π., σ. 110, καίάργότερα 
πρόσθεσε καί τόν Κωνσταντίνο, ’Αρχιερείς Μητροπόλεών τινων, ό.π., σ. 54.

3. W. Regel, E. Kurtz et Β. Kor a b 1 e ν, Actes de Philothée, St. Petersbourg 
1913 (Amsterdam 1975), σ. 34, 36· πρβλ. καί σ. 37.

4. ’Αποστόλου Άθ. Γλαβίνα, Βραχέα τινά περί Μητροπολιτών Θεσσαλο
νίκης, «’Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Άριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης» 20 (1975) 248. Πρβλ. Κ. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τόμος Γ", 
έν Βενετίμ 1872 (Άθήναι 1972), σ. 559’ ’Ανθίμου Άλεξούδη, Χρονολογικοί κατά
λογοι, ό.π., σ. 3· Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Σημειώσεις εις άναγραφάς μητροπολιτών Θεσσαλονί-
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12. Tò έγγραφο τής καθαίρεσης τού Ευθυμίου δεν σώζεται άλλα γι’ 
αυτήν πληροφορούμαστε άπό τήν πράξη εκλογής τού διαδόχου του Δ α- 
μασκηνοϋ το Δεκέμβριο του 16071. Πατριάρχης ήταν τότε γιά δεύτερη 
φορά ό Νεόφυτος Β' (1607-1612) καί ό ίδιος τό Δεκέμβριο τού 1607 άνύψω- 
σε τήν Επισκοπή Κασσανδρείας σέ ’Αρχιεπισκοπή καί έτσι ό Δαμασκηνός 
είναι ό πρώτος ’Αρχιεπίσκοπός της. Τό έγγραφο τής εκλογής του Δαμασκη
νού εχει ώς έξής:

’Επειδή Ευθύμιος ό χρηματίσας προ καιρόν έπίσκοπος Κασανδρείας 
καθαιρέσει ν ο μίμο) καθυπεβλήθη παράτε του Ιδιον μητροπολίτου Θεσσαλονί
κης κυρ Κοσμά, και των ύπ αυτόν επισκόπων, καί προσέτι, των προσκληΟέν- 
των πλησιοχώρων αρχιερέων των άναπληρωσάντων τήν τελείαν σύνοδον, διά 
τά κατ’ αυτού λαληθέντα καί άποδειχθέντα πολλά καί ποικίλα εγκλήματα καί 
άτοπηματα κατά τόπον, ήν δή καί καθαίρεσιν καί ό πατριαρχεύσας κυρ 'Ρα
φαήλ καί άποδεξάμενος, έκύρωσε καί έβεβαίωσε* καί μείνας ο τόπος απροστά
τευτος, τιμηθείς ήδη συν Θεω εις Αρχιεπισκοπήν, γνώμη τής παρατυχούσης 
νπερτελονς ίερας συνόδου των καθευρεθέντων άρχιερεών, τούτου χάριν προσ
τάζει του παναγιωτάτου ημών αύθέντου καί δεσπότου τον οικουμενικού πα- 
τριάρχον, συνήλθα μεν εν τω ναω τού άγιον μεγαλομάρτυρας Γεωργίου τού 
νέου πατριαρχείου καί έποιήσαμεν ψύφονς κανονικός εις τήν άγιωτάτην ταν- 
την άρχιεπισκυπήν Κασανδρείας, καί πρώτον μεν εθέμεθα τον υσιώτατον εν 
ιερομονάχοις κυρ Δαμασκηνόν, καί δεύτερον τον εν ίερομονάχοις κυρ ’ Αβακούμ, 
ώς επιστώθημεν εκ τής μαρτυρίας των τιμιωτάτων καί λογιωτάτων κληρικών 
τής τού Χριστού μεγάλης εκκλησίας, μεγάλου ρήτορας κυρ Γεωργίου, καί τού 
μεγάλου εκκλησιάρχου κυρ Μιχαήλ, ώς είπον εωρακέναι τήν εκείνου καθαίρε- 
σιν, δι δ καί κατεστρώθησαν εν τω ιερώ τούτο) κώδικι τής μεγάλης εκκλησίας. 
Έν ετει, ,ζριζ1“, μηνί δεκεμβρίφψ, Ινδ. ζης 
(7116-5509=Δεκ. 1607)* 1 2.

κης, «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 23 (1903) 255’ Louis Petit, Nouveaux évêques 
de Thessalonique, «Echos d’Orient» 6 (1903) 296· Μανουήλ I. Γ ιδεών, Πατριαρχι
κοί ’Εφημερίδες, ό.π., σ. 81- R. J ani n, Cassandria, ό.π., στ. 1306· ΠαναγιώτουΓ. 
Σ τ ά μ ο υ, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, ο.π., σ. 100, 179· Τ(άσου)ΆΘ. Γρ(ιτσοπο ό
λο υ ),Κασσανδρείας, Μητρόπολις, ό.π., στ. 392’ ΠαναγιώτουΓ. Στάμου, Ό Μη
τροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, ο.π., σ. 246· Β α σ ι λ ε ί ο υ Γ. Άτέση Μη
τροπολίτου πρ. Λήμνου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ό.π., σ. 110 καί ’Αρχιερείς Μητρο- 
πόλεών τινων, ό.π., σ. 54.

1. K. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, ό.π., σ. 559· ’Ανθίμου Άλεξούδη, 
Χρονολογικοί κατάλογοι, ό.π.,σ. 3· Μ. I. Γ ( ε δ ε ών), Ειδήσεις ίστορικαί παροραθεϊσαι, 
«’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 32 (1912) 362.

2. ’Αποστόλου Άθ. Γλαβίνα, Βραχέα τινά, ό.π., σ. 248-249· πρβλ. τοΟ ίδιου, 
Μητροπολϊται Θεσσαλονίκης κατά τόν ΙΖ' αιώνα, «’Επιστημονική ’Επετηρίδα Θεολο- 
γικής Σχολής Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 22 (1977) 80-81.
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13. Τον Δαμασκηνό διαδέχτηκε στήν ’Αρχιεπισκοπή Κασσανδρείας 
ό Σ ι σ ώ η ς πού υπογράφει τό Μάιο τοϋ 1611 πράξη του Πατριάρχη Νεο
φύτου Β' γιά υποθέσεις γάμου1. fO αρχιεπίσκοπος Κασσάνδρας ’Imvâçf πού 
ύπογράφει έπίσης τό Μάιο τοϋ 1611 πατριαρχικό καί συνοδικό έπικυρωτικό 
γράμμα γιά τή Μονή τοϋ Όσίου Λουκά τοϋ Στηριώτη2 είναι οπωσδήποτε ό 
Σισώης.

Ό Πατριάρχης Τιμόθεος Β' (1612-1620) τό 16123 ή 16164 έπανέφερε 
τήν ’Αρχιεπισκοπή Κασσανδρείας στήν τάξη τής ’Επισκοπής καί έτσι ό 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παΐσιος αύξησε τά όρια τής δικαιοδοσίας 
του. Ό διάδοχος τοϋ Τιμοθέου Κύριλλος Λούκαρης (1620-1623) πού δέν 
συμπαθούσε τό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παΐσιο, γιατί τό 1612 συνέ
βαλε καί ό Παΐσιος στήν απομάκρυνσή του άπό τήν Κωνσταντινούπολη, 
οπού ήταν τοποτηρητής τοϋ πατριαρχικού θρόνου, άνύψωσε καί πάλι τήν 
Επισκοπή Κασσανδρείας σέ ’Αρχιεπισκοπή. Ό Παΐσιος όμως δέν ήσύ- 
χασε. Κατέφυγε στήν πατριαρχική σύνοδο, έδειξε στά μέλη τής συνόδου 
τό μεμβράνινο συνοδικό γράμμα τοϋ Πατριάρχη Τιμοθέου Β', με τό όποιο ή 
’Επαρχία Κασσανδρείας επανήλθε στή δικαιοδοσία τής Μητρόπολης Θεσ
σαλονίκης, καί μέ νέο συνοδικό γράμμα, τό Δεκέμβριο τοϋ 1620, έπέτυχε 
νά επικυρωθεί άκόμη μία φορά ή υπαγωγή τής ’Επαρχίας Κασσανδρείας

1. ’Αθανασίου Κομνηνοδ Ύψηλάντου, ’Εκκλησιαστικόν καί πολίτι
κων των εις δώδεκα βιβλίον Η' Θ' καί Γ ήτοι τά μετά τήν άλωσιν (1453-1789). (Έκ χειρο
γράφου ανεκδότου τής ιερός μονής τοϋ Σινά). Έκδιδόντος Άρχιμ. Γερμανοϋ Άφθονίδου 
Σιναΐτου, έν Κωνσταντινουπόλει 1870, σ. 127· Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 
Κατάλογος των έν τω Έλληνικω Φιλολογικά) Συλλόγω χειρογράφων βιβλίων, «Ό έν 
Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Παράρτημα τοϋ K -KB τόμου», 
έν Κωνσταντινουπόλει 1892, σ. 99· πρβλ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικοί 
’Εφημερίδες, ό.π., σ. 519.

2. Fr. Miklosich et los. Müller, Acta et Diplomata graeca medii aevi sacra 
et profana, volumen quintum, Vindobonnae 1887, σ. 148. OR. J a n i n, Cassandria, ό.π., 
στ. 1306, ό Τ(άσος) Άθ. Γ ρ(ιτσόπουλος), Κασσανδρείας, Μητρόπολις, ό.π., 
στ. 392 καί ό Βασίλειος Γ. Άτέσης Μητροπολίτης πρ. Λήμνου, ’Επισκοπικοί 
κατάλογοι, ό.π., σ. 111 καί άρχιερεις Μητροπόλεών τινων, ό.π., σ. 54, άναφέρουν τον ’Ιω
νά πού πρέπει νά διαγράφει άπό τόν κατάλογο.

3. Α. Παπαδοπο ύλου-Κεραμέως, Ίεροσολυμιτική βιβλιοθήκη ήτοι κατά
λογος των έν ταΐς βιβλιοθήκαις τοϋ άγιωτάτου άποστολικοϋ τε καί καθολικοϋ όρθοδόξου 
πατριαρχικού θρόνου τών 'Ιεροσολύμων καί πάσης Παλαιστίνης άποκειμένων έλληνικών 
κωδίκων, τόμος τέταρτος, Πετρούπολις 1899, σ. 21. "Ο No m i k o s Michael Vapo- 
r i s, Codex (B ) Beta of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople. Aspects of the hi
story of the Church of Constantinople, Brookline 1975, σ. 19 καί 22, έχει ’Οκτώβριος ή Νοέμ
βριος 1612 [πρβλ. Άθαν. Άγ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, «Μακεδονικά» 17 (1977) 470],

4. Βασ. Α. Μυστακίδου, Διάφορα περί Θεσσαλονίκης σημειώματα, ό.π., σ.
382.
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στο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης1. Τό κείμενο τοΰ γράμματος αύτοϋ έχει 
ώς έξης:

’Ισον τοϋ πατριαρχικόν σνγγιλιώδονς γράμματος τοϋ Θεσσαλονίκης 
κυρ Παϊσίου.

Κύριλλος ελέω Θεόν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας ρώμης 
καί οικουμενικός πατριάρχης.

Ονδεν ούτως εύλογον τε καί δίκαιον, ώς το άπονεμειν έκάστω τα εαυτών, 
καί τα παλαιγενη συνιστόίν γράμματα, τα εύλόγως γεγονότα καί μάλιστα εί 
τυχωσι πατριαρχικά καί συνοδικά. ’Επειδή τοίνυν τής ημών μετριότητας συνο- 
δικώς προκαθήμενης, συνεδριαζόντων αυτή τοντε μακαριωτάτου Πατριάρ- 
χον τής μεγάλης πόλεως "Αλεξάνδρειάς κυρίου Γερασίμου, καί τής νπερτελονς 
συνόδου, τών επί συστάσει τής καθ’ ημάς τον Χριστού μεγάλης εκκλησίας, 
συνεληλυθότων ίερωτάτων αρχιερέων καί υπερτιμούν, τών εν άγιον πνενματι 
άγαπητών αυτής αδελφών καί συλλειτουργών, καί τών τιμιωτάτων καί λογιον- 
τάτων κληρικών, τής καθ’ ημάς τοϋ Χριστού μεγάλης εκκλησίας, τών καί 
γνώμας αρχιερατικός εχόντων, καί κατά πνεύμα υιών άγαπητών ημών, παρα- 
στάς ό ίερώτατος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ό κνρ Παίσιος υπερτιμάς καί 
έξαρχος πόσης Θετταλίας, ο έν άγιον πνενματι αγαπητός αδελφός ημών καί 
συλλειτουργός, εδειξεν ήμϊν γράμμα συνοδικόν εν μεμβράναις τοΰ μακαρίτου 
jiuτριάρχου κνρ Τιμοθέου, εν φ φαίνεται, ότι ή επισκοπή αυτού Κασάνδρας, 
ήτις εν τώ καιρώ τοϋ πατριάρχου κυρ Νεοφύτου κακώς άποσπασθεϊσα, καί 
οϋτω πως εις αρχιεπισκοπήν όνομασθεΐσα, άνετράπη επί τών ημερών τοϋ κυρ 
Τιμοθέου αυτού, καί προσεκωλύθη τή μητροπόλει αυτού Θεσσαλονίκης, καί 
ό ώς άρχιεπίσκοπος δήθεν Κασανδρείας όνομασθείς κυρ Σισώης εμεινεν είναι 
εν τή υποταγή τοϋ αυτού ίερωτάτον μητροπολίτου κυρ Παϊσίου, καί τών κατά 
καιρούς μητροπολιτών Θεσσαλονίκης καί επειδή ήξιώθημεν καί ημείς επιβε- 
βαιώσαι τούτο, διά γράμματος ήμετέρου συνοδικού καί πατριαρχικού, τούτου 
χάριν γράφομεν καί άποφαινόμεθα γνώμη κοινή συνοδική, εν άγιον πνενματι, 
iva ή επαρχία αυτή Κασανδρείας μηκέτι όνομάζετο, μηδε καλείτο αρχιεπι
σκοπή, ώς παρά κανόνας γεγονεία, άλλ’ εϊη καί ύπάρχη, καί άπό τοϋ νϋν καί 
εις τον έξης άπαντα χρόνον επισκοπή γνήσια καί ενοριακή τής μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης, καί ο εν αυτή χρηματίσων άρχιερενς χειροτονήται υπό τοϋ

1. K. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, δ.π., σ. 561. Πρβλ. Μ. I. Γεδεών, Ση
μειώσεις είς άναγραφάς, δ.π.,σ. 255· NomikosMichaelVaporis, Codex(B'),ö.K., 
σ. 23. Ίδές άκόμη Μανουήλ I.Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες. Είδήσεις ίστορικαί, 
βιογραφικαί περί τών Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως άπό Άνδρέου τοϋ Πρωτοκλή
του μέχρι ’Ιωακείμ Γ' τοϋ άπό Θεσσαλονίκης 36-1884, έν Κωνσταντινουπόλει 1885-1890, 
σ. 551 καί Γεωργίου Α. Στογιόγλου, Ή έν Θεσσαλονίκη πατριαρχική μονή, δ.π., 
σ. 210 ύποσ. 5, πού άναγράφουν καί οί δύο τό έτος 1622.
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κατά καιρούς μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, καί μνημονενη τον ονόματος αυ
τού, καί πλ.ηρή προς αυτόν το κατ’ 'έτος επικράτησαν χαράτζιον, και πείθηται 
καί ύποτάσηται αντω καί καλ.ηται καί όνομάζηται Κασσανδρείας επίσκοπος, 
ου μην δε άρχιεπίσκοπος. Τα γάρ κακώς, καί παρά κανόνας πραχθέντα καί 
τυπωθέντα ούτε νόμος ούτε χρόνος, ούτε συνήθεια επιβεβαιοί, μή τολμώντας 
τίνος εναντιωθήναι περί τούτον, ή άνατρέψαι την παρούσαν συνοδικήν άπόφα- 
σιν, εν αργία άσνγγνώστφ, καί άφορισμω άλύτφ τώ άπό θεού παντοκράτορος. 
'Όσοι δε άπό τού νύν καί εις το μετά ταϋτα θελήσουσι καθοιονδήποτε τρόπον 
άποξενώσαι καί άποσπάσαι την επισκοπήν αυτήν άπό τής εξουσίας καί υπο
ταγής τής άγιωτάτης αυτής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί ώνομάσαι αυτήν 
άρχιεπισκοπήν, καί τον κατά καιρούς επίσκοπον εκβαλεΐν καί αρχιεπίσκοπον 
χειροτονήσαι, οί τοιοντοι όποιοι αν ώσιν τολμηταί καί καταφρονηταί των πα
τριαρχικών αυτιών καί συνοδικών γραμμάτων καί άποψάνσεων, άφορισμένοι 
εστωσαν άπό τής άγιας όμοουσίον καί ζωοποιού καί αδιαιρέτου καί άσυγχή- 
τον τριάδος τού ενός τή φύσει μόνον Θεού, καί κατηραμένοι, καί ασυγχώρητοι, 
καί άλυτοι μετά θανάτου αιωνίου, εν τώ νυν αίώνι, καί εν τώ μέλλοντι, καί 
τυμπανιαίοι, καί έχέτωσαν τάς άράς των αγίων τριακοσίων δέκα οκτώ θεο- 
φόρων πατέρων τών εν Νίκαια καί τών λωιπών πασών άγιων συνόδων, καί κλη- 
ρονομησάτωσαν καί τήν λέπραν τού Γιεζή καί τήν αγχόνην τον 5Ιούδα. Οντως 
άπεφηνάμεθα εν άγίω πνενματι συνοδικώς. "06εν καί εις τήν περί τούτον δή- 
λωσιν καί διηνεκή καί πλείονα τήν ασφάλειαν, εγενετό καί το παρόν τής ημών 
μετριότητας πατριαρχικόν συνοδικόν έπικνρωτικόν σιγγιλιώδες γράμμα, 
καί επεδόθη τώ διαληφθέντι, τώ ίερωτάτω μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, υπερ
τιμά) καί εξάρχφ πάσης Θεχταλίας, τώ εν άγίω πνενματι αγαπητό) άδελφώ 
αυτής καί συλλειτουργώ κύρ Παϊσίω, έχοντος καί άδειαν καί εξουσίαν, μετά 
θάνατον εκείνον χειροτονήσαι πάλιν εν αυτή τή ’Επισκοπή τού Κασανδρειας 
γνήσιον επίσκοπον, δν άν έκλ.έξηται ψήφω κανονική τώ>ν υπό τήν επαρχίαν 
αυτού Θεσσαλονίκης διατελονντων επισκόπων ώς νόμιμον καί εύλογον κατά 
το ,ζρκΟ ’ εν μηνί δεκεμβρίω ίνδ. δ' (7129-5509=Δεκέμβριος 1620)1.

Άπό τό γράμμα αυτό φαίνεται καθαρά ότι ’Αρχιερέας Κασσανδρείας 
είναι ακόμη ό Σισώης πού θά παραμείνει καί για αρκετά ακόμη χρόνια όπως 
θά δούμε στη συνέχεια. Γι’ αυτό οί άναγνώσεις του Regel ο επίσκοπος Κα
σανδρείας Στέφανος2 ή τοΰ Εύστρατιάδη fó Κασσανδρείας Συμεών3 σέ συνοδι- 1 2 3

1. Πρωτοεκδόθηκε άπό τον ’Απόστολο Άθ. Γλαβίνα, Μητροπολίται Θεσσα
λονίκης, δ.π., σ. 82-83’ πρβλ. καί σ. 80.

2. W. R e g e !, Χρυσόβουλλα καί γράμματα τής έν τφ Άγίφ ”Ορει Άθω ίεράς καί σε
βάσμιας μεγίστης μονής τοϋ Βατοπεδίου, έν Πετρουπόλει 1898, σ. 67.

3. Ίτοΰ πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου, 'Ιστορικά μνημεία 
τοϋ Άθω. Β'. Έκ τοϋ Αρχείου τής Μονής Βατοπεδίου, «Ελληνικά» 3 (1930) 51.
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κό σιγιλλιώδες γράμμα του Πατριάρχη Κυρίλλου Λούκαρη γιά τά όρια τοΰ 
μετοχιού Προσφορίου τής Μονής Βατοπεδίου πού διεκδικοΰσε ή Μονή των 
Ίβήρων, του ’Απριλίου 1622, ή, τέλος, τοΰ Dölger fo αρχιεπίσκοπος Κασαν- 
όρεί(ας) Στέφαν(ος)1 σέ γράμμα τοΰ ίδιου Πατριάρχη γιά τή Μονή των 
Ίβήρων, τοΰ Μαΐου 1622, δέν πρέπει νά είναι ορθές, γιατί θά πρέπει νά είναι 
ό Σισώης πού ύπογράφει ώς fo Κασσανδρείας Σισώης γράμμα τοΰ Πατριάρ
χη ’Ανθίμου Β', τοΰ 1623, μέ το όποιο επικυρώνονται τά έξαρχικά προνόμια 
τοΰ άρχοντα Μικέ Καββάκου στά χωριά Πυργίο καί Βολησσός καί τέσσαρα 
πιό μικρά χωριά τής Χίου2, ώς fo αρχιεπίσκοπος Κασανδρείας Σισώης γράμ
μα τοΰ Κυρίλλου Λούκαρη, τοΰ Μαΐου 1624, μέ τό όποιο ανανεώνονται πα
τριαρχικά προνόμια τής Μονής Φιλοσόφου3, όπως επίσης ύπογράφει, τό ίδιο 
έτος 1624, καί εξήγηση τοΰ χρυσοβούλλου τής ίδιας Μονής1 2 3 4.

Στις 17 ’Ιουλίου 1624 ό Κύριλλος Λούκαρης (τρίτη πατριαρχεία 1623- 
1633) έξέδωκε συνοδικόν επικυρωτικόν βεβαιωτήριον γράμμα, πού δόθηκε 
στό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παΐσιο, μέ τό όποιο καί πάλι ή ’Επαρχία 
Κασσανδρείας χαρακτηρίστηκε ώς ’Επισκοπή τοΰ Θεσσαλονίκης καί ό 
’Αρχιερέας τής Κασσανδρείας Σισώης ώς Επίσκοπος5. Τό κείμενο τοΰ γράμ
ματος αύτοΰ εχει ώς έξής:

Κύριλλος, έλ.έω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης 
και Οικουμενικός Πατριάρχης: Ισον άπαράλλακτον τοϋ πρωτοτύπου.

fT'Pjç ημών μετριότητος συνοδικώς προκαθήμενης, συνεδριαζόντων α,ντη

1. Franz Dölger, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges. 115 Urkunden 
und 50 Urkundensiegel aus 10 Jahrhunderten, Textband, München 1948, σ, 237· πρβλ. καί 
σ. 234.

2. Γεωργίου Π. Γεωργιάδου, Όέν Γαλατά Ιερός Ναός τοΟ 'Αγίου Ίωάν- 
νου των Χίων, έν Κωνσταντινουπόλει 1898, σ. 377.

3. Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Πατριαρχικά γράμματα όπέρ τής μονής τοϋ 
Φιλοσόφου, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 26 (1956) 215· Μηνά Δ. X α- 
μουδοπούλου, ’Αρχιερατικοί έναλλαγαί από ίουνίου τοϋ 1616 αχρις Οκτωβρίου τοϋ 
1674, «’Εκκλησιαστική Αλήθεια» 2 (1881-1882) 668.

4. Τάσου Άθ. Γ ριτσοπούλου, Πατριαρχικά γράμματα, δ.π., σ. 220.
5. Ίδές Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Λουκάρεια Α': Νεόφυτος Γ' Κρής οικου

μενικός Πατριάρχης (1636-1637) ό άπό Ήρακλείας (Φεβρουάριος 1622-Ίούνιος 1636) 
φίλος καί όπαδός Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως. (Προσθήκαι), «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαν
τινών Σπουδών» 4(1974) 407. Πρβλ. Κ. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, 6.π., σ. 564 
καί Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας καί πρώην Μελε- 
νίκου ΕΙρηναϊος (1864-1945). (Βιογραφία), Θεσσαλονίκη 1949, σ. 191. Ίδές άκόμη Μ α
ν ο υ ή λ I. Γ ε δ ε ώ ν, Πατριαρχικοί πίνακες, δ.π., σ. 554, όπου άναφέρεται «ή κατά ’Ιού
νιον τοΰ 1625 διάγνωσις, δτι ή Κασσάνδρειά έστιν ούχί άρχιεπισκοπή, άλλ’ επισκοπή τή 
μητροπόλει Θεσσαλονίκης ύποκειμένη» καί Γεωργίου Α. Στογιόγλου, Ή èv 
Θεσσαλονίκη πατριαρχική μονή, δ.π., σ. 210 ύποσ. 5, δπου άναφέρεται τό έτος 1625.
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καί τής ύπερτελεστάτης ιερός τών αρχιερεών συνόδου των εν αγία) πνεύματι 
Αγάπητων αυτής αδελφών καί συλλειτουργών, παραστός ο ίερώτατος μητρο
πολίτης Θεσσαλονίκης, νπέρτιμος καί έξαρχος πάσης Θετταλίας, ό εν άγίω 
πνενματι αγαπητός αδελφός καί συλλειτουργός κυρ Παΐσιος, προέτεινεν εις 
μέσον, τάτε ήμέτερα συνοδικά γράμματα, καί. τό τον κυρ Τιμοθέου, τά άποφαι- 
νόμενα μη είναι, μή δε όν'μάζεαθαι δλως άρχεπισ κοπήν, την επαρχίαν Κασαν
δρείας, εις επισκοπήν αντοϋ, καί τον ταύτης αρχιερέα κυρ Σισώην, επίσκοπον, 
καί ούκ αρχιεπίσκοπον, καί έδεήθη έμπόνως επικνρωθήναι αυτά καί ανθις, 
τούτου χάριν γνώμη κοινή συνοδική γράφοντες άποφαινόμεθα, εν άγίω πνεν- 
ματι: iva τω παρ’ αύτω πατριαρχικών, καί συνοδικών γραμμάτων, κε:κνρωμε
νών μενόντων, βεβαίων τε, καί άπαρεγχειρήτων συν τονπίον, εϊη καί από 
τοϋ νυν καί είς το έξης ή αυτή επαρχία Κασανδρείας ηνωμένη, καί υποκείμενη 
τή άγιωτάτη μητροπόλει Θεσσαλονίκης, ώς επισκοπή γνήσια αυτής ούσα 
καί ενοριακή ανέκαθεν καί ό εν αυτή άρχιερατενων κυρ Σισώης καλήται επί
σκοπος, καί πείθηται καί ύποτάσσηται ώς γέροντι καί μητροπολίτη αυτοϋ, 
καί μνημονεύη τοϋ κανονικού αυτοϋ ονόματος, καί πλ.ηροΐ προς αυτόν το ετή
σιον χαράτζιον, καί παν άλλο σύνηθες δικαίωμα, άναντιρρήτως καί Απροφα- 
σίστως, κατ’ ούδέν εναντιονμενος αύτω, ή άντιλέγων καί απείθειαν δείκνονσιν, 
ή άποσκιρτών αυτοϋ, εν βάρει αργίας τής άρχιερωσύνης αυτοϋ, καί παιδείας 
τής προσηκονσης, καί άφορισμοϋ άλυτου τοϋ από Θεοϋ. "Οσοι S’ αν εις το με- 
τέπειτα θελήσωσι καθοιονδήτινα τρόπον άποξενώσαι, την επισκοπήν ταυτην 
Κασανδρείας τής εξουσίας καί υποταγής τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, 
καί πάλιν εις Αρχιεπισκοπήν δήθεν προβιβάσαι, παραβλέποντες καί άθετοϋντες 
τάς προγεγονείας περί τούτου πατριαρχικός καί συνοδικός αποφάσεις, επι 
εκπληρώσει μεν τών ιδίων αυτών θελημάτων, καταφρονήσει δε καί ελαττώσει 
τής μητροπόλεως ταύτης Θεσσαλονίκης, τής τό δευτερεϊα ταύτης τής Κων
σταντινουπόλεως εχονσης καί βρνθούσης άξιων προσώπων κληρικών, και αρ
χόντων, οι τοιοϋτοι οποίου αν ώσι καταλόγου, άφιορισμένοι είησαν άπό τής 
άγιας όμοονσίον, καί ζωοποιού καί Αδιαιρέτου καί άσυγχύτον τριάδος τον ενός 
τή φύσει μόνον Θεοϋ, καί κατηραμένοι, καί Ασυγχώρητοι, καί μετά θανατον 
άλυτοι αιωνίως καί τυμπανιαίοι, καί εχοιεν καί τύς άρός τών αγίων τριακο- 
σίων δέκα καί οκτώ θεοφόρων πατέρων τών έν Νίκαια καί τών λ.οιπών άγιων 
συνόδων, καί κληρονομήσειεν καί τήν λέπραν τοϋ Γιεζή καί τήν εγχόνην τοϋ 
’Ιούδα. Οντως Απεφηνάμεθα εν άγίω πνεύματι συνοδικώς. ’Επί γόρ τουτω 
εγράφη καί τό παρόν συνοδικόν επικυρωτικόν βεβαιωτήριον γράμμα, καί επε- 
δόθη τή άγιωτάτη μητροπόλει Θεσσαλονίκης, και δι αυτής τω ίερωτάτω μη
τροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρ Παϊσίω, υπερτιμώ καί εξάρχφ πάσης Θεσσα
λίας, τω εν άγίω πνενματι Αγαπητώ ημών αδελφω καί συλλειτουργώ, εις μό
νιμόν καί διηνεκή τήν Ασφάλειαν, έχοντι καί Αδειαν μετά θάνατον τοϋ επισκό
που Σισώη, χει.ροτονήσαι έτερον αντ’ αντοϋ δν Αν εκλέξηται τή ιδία ψήφω νο-
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μίμως τε καί κανονικώς' εν ετει το άπό τής τον παντός ονσιώσεως. ζρλβν. 
μψί , Ιον/ίω ιζη ινδ. ζης. (7132-5508)= 17 Ιουλίου 1624)1.

Καί μετά άπό τήν άπόφαση αυτή ό Σισώης έμφανίζεται νά ύπογράφει 
ώς Αρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας, όπως π.χ. στο ύπόμνημα έκλογής του 
Άβερκίου ώς Μητροπολίτη Φιλίππων καί Δράμας1 2. Είναι βέβαιο ότι ό Πα
τριάρχης Κύριλλος γιά μία άκόμη φορά καί ενώ στή Θεσσαλονίκη ήταν 
ό Παΐσιος καί στήν Κασσάνδρα ό Σισώης άνύψωσε τήν Επισκοπή Κασσαν
δρείας σέ ’Αρχιεπισκοπή3. Έτσι βλέπουμε τον ’Απρίλιο του 1632 ο αρχιεπί
σκοπος Κασσανδρείας κ. Σισώης νά είναι παρών στή διευθέτηση διαφοράς 
άνάμεσα στο Μητροπολίτη Σερρών Δανιήλ καί τούς ιερείς τής Άνω Κρού- 
σιοβας4 καί το Δεκέμβριο τού 1633 ό ο ’Αρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας Σι
σώης νά υπογράφει το συνοδικό σιγιλλιώδες γράμμα τού Κυρίλλου Αού- 
καρη, μέ το όποιο υποτάχθηκε καί προσηλώθηκε ή Μονή τών Βλατάδων 
στή Μονή τών Ίβήρων5.

14. Γιά τον Ααυρέντιο, πού διαδέχτηκε, προφανώς, τον Σισώη καί 
παραιτήθηκε, πιθανώς τον ’Οκτώβριο του 1639, οίκειόθελα καί άβίαστα μία 
μόνο υπάρχει μαρτυρία ότι διετέλεσε ’Αρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας- είναι 
τό ύπόμνημα έκλογής του διαδόχου του Λαυρέντιου έπίσης6.

15. Τόν ’Οκτώβριο τού 1639 ό Πατριάρχης Παρθένιος συνεκάλεσε όκτώ 
’Αρχιερείς καί έξέλεξαν τόν ιερομόναχο καί πνευματικό Λαυρέντιο 
ώς ’Αρχιεπίσκοπο Κασσανδρείας στή θέση τού Λαυρέντιου πού είχε παραι
τηθεί7. Τό ανέκδοτο μέχρι τώρα ύπόμνημα τής έκλογής του, πού βρίσκεται 
στήν Νομική Συναγωγή (φ. 327Γ), εχει ώς εξής:

1. Γΐρωτοεκδόθηκε άπό τόν ’Απόστολο ’Αθ. Γλαβίνα, Μητροπολΐται Θεσ
σαλονίκης, δ.π., σ. 84-85.

2. Nomikos Michael Vapori s, Codex (B'), δ.π., σ. 83.
3. Πρβλ. τό γράμμα τοΰ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ’Αθανασίου Πατελλάρου προς 

τόν ’Ενετό βάιλο στήν Κωνσταντινούπολη ’Αλοΐσιο Κονταρίνι (20 Φεβρουάριου 1641 
από τή Θεσσαλονίκη), Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής 
'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 509-510.

4. André Guillou, Les archives de Saint-Jean-Prodrome sur le mont Ménécée, 
Paris 1955, σ. 213.

5. ’Ιωακείμ Ίβη ρίτου, Ή Μονή τών Βλατάδων καί τό καυκίον δι’ ού ό Χρι
στός επιεν έπί τής γής, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 6 (1922) 565. Πρβλ. ’Α ν θ ί μ ο υ ’Α λ ε
ξ ο ύ δ η, Χρονολογικοί κατάλογοι, δ.π., σ. 3, ΠαναγιώτουΓ. Στάμου, Ή ήρωϊκή 
Κασσάνδρα, δ.π., σ. 179 καί 'Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, δ.π., σ. 246, 
δπου άναφέρεται δτι ό Σισώης πέθανε τό 1624.

6. Ίδές Κ. Ν. Σ ά 0 α, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, δ.π., σ. 574-575 καί Παναγιώτου 
Γ. Στάμου, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, δ.π., σ. 246.

7. Ίδές Κ. Ν. Σ ά θ α. Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, δ.π., σ. 574-575" Μαργαρίτου 
Γ. Δ ή μ ι τ σ α, Μακεδονικά, δ.π., σ. 402-403. ’Ανθίμου Ά λ ε ξ ο ύ δ η, Χρονολογι
κοί κατάλογοι, δ.π., σ. 3.
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’Επειδή τής άγιωτάτης άρχιεπισκοπής Κασανδρείας, άπροστατεύτου 
μεινάαης, ως τον εν αυτή αρχιερατεύοντας Λαυρέντιον παραίτησιν οίκειοΟελή 
καί άβίαστον ποιησαμένον, ώς αντίκρυ φαίνεται, ημείς οί καΟευρεθέντες αρχιε
ρείς, προστάζει τον παναγιωτάτου ημών και δεσπότου τον οικουμενικού πα- 
τριάρχου, κύριον κυρίου Παρθενίου, είσήλϋομεν έν τώ πανσέπτω ναφ τον με
γαλομάρτυρας Γεωργίου τον τροπαιοφόρου τώ εν τφ Δ ιπλοψαναρίω, καί εποιή- 
σαμεν ψήφους κανονικάς, εις εκλογήν προσώπου τοϋ άρχιερατενσοντος εν 
αυτή' εν ταΐς πρώτον έθεμεθα τον όσιώτατον έν ίερομονάχοις και πνευματι
κόν κυρ Λαυρέντιον, δεύτερον τον όοιώτατον έν ίερομονάχοις κυρ Κύριλλον, 
καί τρίτον τον ιερομόναχον Γρήγορων δθεν εις ενδειζιν, και ασφάλειαν κατε- 
στρώθη καί τά ονόματα αυτών, έν τφδε τφ ίερφ κώδηκι τής τον Χριστού 
μεγάλης εκκλ,ησίας: εν ετει σωτηρίω αχλθ'"' όκτωβρίω- ίνδικτιώνος ζης.

Το υπόμνημα έκλογής τοΰ Λαυρέντιου αντέγραψε ό Le Quien για τον 
’Ιάκωβο Γκοάρ, αντίγραφο δέ αυτού όπως καί άλλα έγγραφα γιά τήν εγκα
τάσταση του Λαυρέντιου στήν ’Αρχιεπισκοπή Κασσανδρείας διατηρούσε 
ό ίδιος στο αρχείο του. Κατά τον ίδιο Le Quien στήν έκλογή τοΰ Λαυρέντιου 
έλαβαν μέρος οί ’Αρχιερείς ’Εφέσου Μελέτιος, Ήρακλείας Ίωαννίκιος, 
Τυρνόβου Μακάριος, Άμασείας ’Ιεζεκιήλ, Ναυπάκτου ’Ακάκιος, Μυτιλή
νης Παρθένιος, Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ καί Βιζύης Δαμασκηνός1.

16. Ή άρχιερατεία τοΰ Λαυρέντιου δεν ήταν οπωσδήποτε μακρά. Στο 
θρόνο τής ’Αρχιεπισκοπής Κασσανδρείας τόν διαδέχτηκε ό πρώην Μητρο
πολίτης Θεσσαλονίκης Δαμασκηνός. Ό Δαμασκηνός ήταν ιερομόνα
χος, πνευματικός καί οικονόμος τής Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Ύστερα 
άπό τήν άνάρρηση τοΰ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ’Αθανασίου Πατελ- 
λάρου στον πατριαρχικό θρόνο ό Δαμασκηνός εκλέχτηκε Μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης στις 16 Μαρτίου 1634. Ό Δαμασκηνός παρέμεινε στό θρόνο 
τής Θεσσαλονίκης μέχρι τις 17 ’Ιανουάριου 1636 όταν ό Πατριάρχης Κύριλ
λος ό Κονταρής τόν καθαίρεσε καί τήν ίδια ήμέρα έξέλεξε στή θέση του τόν 
Επίσκοπο Πολυανής Καλλίνικό. Ό Δαμασκηνός ξαναγύρισε στό θρόνο 
τής Θεσσαλονίκης, πιθανώς τό Σεπτέμβριο τοΰ 1636, γιατί τό μήνα αυτό 
υπογράφει ώς Θεσσαλονίκης συνοδική άπόφαση. Τόν Αύγουστο τοΰ 1637 
ό ’Αθανάσιος Πατελλάρος έπανήλθε στό θρόνο τής Θεσσαλονίκης καί απο
μακρύνθηκε ό Δαμασκηνός. Ό ’Αθανάσιος έμεινε μέχρι τόν ’Ιούνιο τοΰ 1638 
καί ύστερα άπό αυτόν ό Καλλίνικος, γιά ένα περίπου χρόνο, άνέλαβε γιά 
δεύτερη φορά τή Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Τόν Αύγουστο τοΰ 1639 ό 
’Αθανάσιος Πατελλάρος γιά τρίτη φορά άνέλαβε τή Θεσσαλονίκη, άλλά ό 
Δαμασκηνός δέν τόν άφησε ήσυχο, όπως φαίνεται άπό δύο επιστολές τοΰ

1. Michaelis Le Quien, Oriens christianus, δ.π., στ. 78.
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’ίδιου του Πατελλάρου πού έγραψε άπό τή Θεσσαλονίκη στις 20 καί 25 Φε
βρουάριου 1641 (π.ή.) προς τον Ενετό βάιλο στην Κωνσταντινούπολη Ά- 
λοΐσιο Κονταρίνι. Σύμφωνα με τήν πρώτη έπιστολή ό Δαμασκηνός, πού 
είχε περάσει πριν άπό ήμέρες άπό τή Θεσσαλονίκη, είπε στούς συγγενείς 
καί φίλους του ότι αν δέν κατορθώσει να πάρει τή Μητρόπολη Θεσσαλονί
κης θά φροντίσει νά του δοθούν ή Μονή Βλατάδων καί ό Ναός τού 'Αγίου 
Νικολάου γιά νά μείνει στή Θεσσαλονίκη.

Αυτά όλα κατατρόμαξαν τόν Αθανάσιο γιατί είχε πείρα άπό τόν Δα
μασκηνό πού ήταν ό άσπονδότερος έχθρός του καί τού είχε φέρει πολλά εμ
πόδια δσο ήταν Πατριάρχης. Γι’ αυτό γράφει στό βάιλο νά μεσολαβήσει 
στον Πατριάρχη νά μή επιτρέψει στον Δαμασκηνό νά έλθει στή Θεσσαλο
νίκη. Στήν ίδια έπιστολή ό ’Αθανάσιος γράφει πώς άπό άντιπάθεια προς τόν 
Παΐσιο ό Λούκαρης δύο καί τρεις φορές ένωσε καί χώρισε τήν Κασσάνδρεια 
άπό τή Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καί ότι ύστερα άπό τό θάνατο τού Παϊ- 
σίου ήταν άνεξάρτητη ’Αρχιεπισκοπή. Τώρα παρακαλεΐ ό ’Αθανάσιος τό 
βάιλο νά ένεργήσει στον Πατριάρχη, ώστε νά υπαχθεί καί πάλι ή Κασσάν- 
δρεια στή Θεσσαλονίκη: Tomo, γράφει, θά είναι δι εμέ καί προσοδοφόρον 
καί τιμητικόν.

Στή δεύτερη έπιστολή ό ’Αθανάσιος άναφέρει οτι ό Πατριάρχης έδωσε 
τή Θεσσαλονίκη στον Δαμασκηνός καί τώρα ό Δαμασκηνός έγραψε στούς 
συγγενείς του στή Θεσσαλονίκη νά ενεργήσουν διά τοϋ Μονλλά να φυλακίσουν 
τον ’Αθανάσιο. Τότε ό ’Αθανάσιος άναγκάστηκε νά έγκαταλείψει τή Θεσσα
λονίκη γιά νά σωθεί. Πάντως όμως έμεινε πρόεδρος τής Μητρόπολης Θεσσα
λονίκης μέχρι τό 1643 χωρίς νά παύσουν νά τόν ένοχλοϋν οί ραδιουργίες 
τού Δαμασκηνού1. Μόνο όταν ό Δαμασκηνός άνέλαβε προεδρικά τήν ’Αρ
χιεπισκοπή Κασσανδρείας, υπέγραψε στις 16 ’Ιουλίου 1643 ιδιόχειρο υπο
σχετικό έγγραφο ότι δέν θά ένοχλεΐ πιά τόν ’Αθανάσιο. Τό κείμενο τού εγ
γράφου αυτού έχει ώς έξης:

Διά τον παρόντος Γράμματος και τής οίκιοχείρον υπογραφής ομολογώ 
και δηλ,οπιώ τής πάση, ότι επειδή ο παναγιώτατος και οικουμενικός πατριάρ
χης κύριος Παρθένιος ό ήμετερος άφθέντης και υπέρ αυτόν σύνοδος των πανιε- 
ρωτάτων μητροπολιτών καί τιμιότατων κληρικών συνοδικός μάς εδοκαν τήν 
Αρχιεπισκοπήν κασανδρείας διά νά περάσωμεν ετούτην την πρόσκαιρον ζωήν 
καί νά αναπαυτώ καί είς τά χρέη όπου εβρήσκομεν γράφω διά τοϋ παρόντος 
καί ύπόοχομε ότι νά έβρήσκομε ειρηνικός καί ατάραχος άρκούμενος μετά ίσοι
δήματα τής αυτής Αρχιεπισκοπής, καί με τόν θρόνον τής άγιωτάτης μητρο-

1. Περισσότερα γιά όλα αυτά ίδές ’Αποστόλου ΆΟ. Γλαβίνα, Μητροπολΐται 
Θεσσαλονίκης, δ.π., σ. 99-117.
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πόλεως Θεσσαλονίκης καί με τον κϋρ ’Αθανάσιον να μην έχω να τον ενοχλώ 
καί να τον πηράζω άλωτε να ζητώ κανένα δικαίωμα παρ’ αντον ενάντιος είς 
όσο υπόσχομε καί γράφω ήκιοχείρως να πεδεύομαι εκκλησιαο'τικώς καί να 
ήμαι εν παντί κρητηρίω άναπο.λόγιτος δθεν είς την περί τούτου δήλωσιν εγε
νετό καί το ήμέτερον οίκιοχείρος γράμμα.

Έν μ,ηνί ’Ιουλίω ιζ'.
ο πρώην Θεσσαλονίκης καί πρόεδρος κανσανδρείας δαμασκηνός στέργω 

καί υπόσχομε είς τα άνωθεν γεγραμμένα1.

Ό Δαμασκηνός πέθανε άπό φυσικό θάνατο ώς πρόεδρος Κασσανδρείας, 
όπως ρητά άναφέρεται στο υπόμνημα εκλογής του διαδόχου του Θεοφάνη.

17. Ό Θ ε ο φ ά V η ς ήταν πρώην Επίσκοπος Άρδαμερίου καί Γαλα- 
τίστης καί εκλέχτηκε ’Αρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας τόν ’Ιούνιο τοϋ 1651. 
Τό έγγραφο τής εκλογής του έχει ώς έξής:

’Επειδή τής άγιωτάτης αρχιεπισκοπής Κασανδρίας, γνησίου δίχα αρχιε- 
ρέως εναπομεινάσης, ώς τον εν αυτή αρχιερατεύοντας κατά προεδρίαν Δαμα
σκηνόν τον πρώην Θεσσαλονίκης φυσικώ θανάτω άποθανόντος" ημείς οΐ παρ- 
ενρεθέντες αρχιερείς, προτροπή τον παναγιωτάτον ημών αυθέντον καί δεσπό
του τοϋ οικουμενικού πατριάρχου κυρίου κυρίου ’ Ιοοαννικίου, είσήλθομ,εν έν τώ 
πανσέπτφ ναώ τον μεγάλομάρτνρος γεωργών τον τροπαιοφόρου τώ εν τώ 
διπλ.οφαναρίω, καί ψήφους κανονικός ποιήσαντες είς εκλογήν προσώπου τοϋ 
άρχιερατεύσοντος εν αυτή· πρώτον μεν εθέμεθα τον θεοφιλέστατον επίσκοπον 
πρώην Άρδαμερίου καί γαλατίστης κυρ Θεοφάνην, δεύτερον τον ιερομόναχον 
κυρ ’Ιάκωβον καί τρίτον τον έφηαέριον τον Ιερομόναχον κυρ Δαυίδ' δθεν είς 
ένδειξιν καί ασφάλειαν, εγράφη καί το παρόν έν τώδε τώ ίερώ κώδικι τής τοϋ 
Χρίστον μεγάλης εκκλησίας· εν ετει αχναφ ίουνίφ ίνδικτιώνος δ:1 2.

Λίγο μετά την εκλογή του, τόν ’Ιούνιο τοϋ 1651, υπογράφει ό Θεοφάνης 
ώς Κασσανδρείας σιγίλλιο τοϋ Πατριάρχη Ίωαννικίου Β' για τή Μονή

1. Πρωτοεκδόθηκε άπό τόν ’Απόστολο Ά θ. Γ λ α β ί ν α, Μητροπολίτου. Θεσσα
λονίκης, δ.π., σ. 117. Πρβλ. Κ. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, δ.π., σ. 576‘ tB α - 
σιλείου Α. Μυστακίδου, ’Επισκοπικοίκατάλογοι,«Έπετηρίς'Εταιρείας Βυζαν
τινών Σπουδών» 12 (1936) 182'ΓΙαναγιώτουΓ. Στάμου, Ό Μητροπολίτης Κασσαν
δρείας καί πρώην Μελενίκου, δ.π., σ. 191.

2. Πρωτοεκδόθηκε άπό τον Άποστολο Ά θ. Γλαβίνα, ’Αρχιερείς τής ’Επι
σκοπής Άρδαμερίου, «Μακεδονικά» 20 (1980) 16. Πρβλ. Κ. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική βι
βλιοθήκη, δ.π., σ. 584-585' Μ. I. Γ ( ε δ ε ώ ν),Ε1δήσεις ίστορικαί, δ. π., σ. 363' Πανα- 
γιώτου Γ. Στάμου, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας καί πρώην Μελενίκου, δ.π., 
σ. 191'Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Ίωαννικίου Β' οίκουμενικοΟ πατριάρχου του άπό 
Ήρακλείας γράμματα, έπιστολαί, τόμοι, υπομνήματα καί άλλα ύπ’ αύτοϋ ύπογραφέντα 
ήγγραφα (1624-1657), «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 42 (1975-76) 78' ’Α
ποστόλου Άθ. Γλαβίνα, Μητροπολϊται Θεσσαλονίκης, δ.π., σ. 86.
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τοϋ Σωτήρος Χριστού στα Μετέωρα1 καί τό ϊδιο έτος πατριαρχικό καί συ
νοδικό γράμμα, του ίδιου Πατριάρχη, μέ τό όποιο ανανεώνονται καί επιβε
βαιώνονται τά προνόμια πού δόθηκαν στό Μητροπολίτη Φιλαδέλφειας1 2.

18. Ό Σταυράκης Άριστάρχης βέης στον άνέκδοτο ακόμη έπισκοπικό 
κατάλογο Κασσανδρείας, πού βρίσκεται μέ τούς άλλους καταλόγους στη 
βιβλιοθήκη τοϋ Βατικανού, από τό Φεβρουάριο τοϋ 1653 μέχρι τό 1656 το
ποθετεί τόν Δωρόθεο.

19. Γιά τόν Φιλόθεο, πού άναφέρεται ώς Κασσανδρείας τό 16543, 
δέν είναι γνωστή καμία μαρτυρία.

20. Γιά τόν ’Αρχιεπίσκοπο Μελέτιο είναι γνωστός μόνο ό ακριβής 
χρόνος τής παραίτησής του, 15 ’Απριλίου 1680, πού διέσωσε ό Ιεροσολύμων 
Δοσίθεος στή Νομική Συναγωγή (φ. 249ν):

Ή ταπεινότης ημών διά τής εντελούς αυτής παραιτήσεος γράμμα δηλο- 
ποιεϊν πώς επειδή και διά την σωματικήν ασθένειαν όπου με περικρατεΐ και 
το βάρος τοϋ γηρατείου μου καί μάλιστα /ειραλγός καί ποδαλγός ών, μην ή μ
πορώντας νά περιέρχομαι τρνγνρου εις τά χωρία τής επαρχίας μου, καί νά 
διιθύνειν τό παρά Χριστού εμπιστευθέν μοι ποίμνιον καί νά προφθάνω τάς τής 
εκκλησίας δικαιώματα, κατά την επαγγελίαν μου ' εγώ δέ υπέρ τούτον λόγον 
άποδώσω τώ άδεκάστφ κριτή οικεία βουλή καί γνώμη αύτοπροαιρέτως χωρίς 
τίνος έπαναγκάσεως και στενοχώριας δίχα, τώ παναγιωτάτω καί λογιωτάτφ 
μοι ανθέντη καί δεσπότη τώ οικουμενικά) πατριάρχη καί την μετά αυτόν ιεράν 
των αρχιερέων οίκουιιενικήν σύνοδον κλίνω τό γόνυ καί προσκυνητώς άνά χεί- 
ρας αυτών διατίθομαι την παρούσαν μου ιδιόχειρον παραίτησιν τον θρόνον 
τούτου τής άγιωτάτης άρχιεπισκοπής Κασανδρίας μετά πάντων των υποκειμέ
νων αυτής χωρίων, μηδέ όλως έχοντας άδειαν Ίπό την σήμερον ενλογεΐν καί 
άγιάζειν εν τή επαρχία ταντη ή εκκλησιαστικών τι δικαίωμα λαμβάνειν, άλλ” 
αυτός ο παναγιώτατός μου αύθέντης καί δεσπότης ό οικουμενικός πατριάρχης

1. Γενναδίου Α. Άραμπατζόγλου, Φωτίειος Βιβλιοθήκη ήτοι έπίσημα 
καί ιδιωτικά έγγραφα καί άλλα μνημεία σχετικά προς τήν ιστορίαν τοΟ Οίκουμενικοϋ 
Πατριαρχείου μετά γενικών καί ειδικών προλεγομένων. Μέρος πρώτον, έν Κωνσταντι- 
νουπόλει 1933, σ. 127, ύποσ. 32 καί σ. 165.

2. Ίωάννου Βελούδου,Χρυσόβουλλα καί Γράμματα τών Οικουμενικών Πα- 
τριαρχών άνήκοντα εις τούς Φιλαδέλφειας Μητροπολίτας ύπερτίμους καί έξάρχους πα
τριαρχικούς καί προέδρους τής Ένετίησι τών ’Ορθοδόξων Κοινότητος, Βενετία 1893, 
σ. 52. Πρβλ. ’Ανθίμου Άλεξούδη, Χρονολογικοί κατάλογοι, ό.π., σ. 3.

3. Ίδές R. J a n i n, Cassandria, ο.π., στ. 1306'Τ ( ά σ ο υ ) Άθ. Γρ(ιτσοπού- 
λου), Κασσανδρείας, Μητρόπολις, ό.π., στ. 392' Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό 
Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, ό.π.,σ.246' Βασιλείου Γ. Άτέση Μη
τροπολίτου πρ. Λήμνου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ο.π., σ. 111 καί ’Αρχιερείς Μητροπό- 
λεών τινων, δ.π., σ. 54.
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κύριος κύριος κυρ ’Ιάκωβος ώς κοινός προστό.της φροντίσαι και άντ εμον 
άλλον χειροτόνησα/,' δθεν είς ενδειξιν και ακριβή ασφάλειαν έδωσα καί την 
παρούσαν μου Ιδιόχειρον παραίτησιν τής επαρχίας ταντης ούχί δε τής άρχιε- 
ρωσύνης μου καί τής παναγίας αυτόν χείρας ενώπιον των αίδεσιμωτάτων κλη
ρικών καί ενγενεστάτων άρχόντων των επιτρόπων καί έξάρχων πατριαρχικών 
και των λοιπών άρχόντων καί κληρικών τής άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσα
λονίκης καί κατεστρώθη εν τώ δε τώ ίερώ κώδικι τής αυτής μητροπόλεως' 
αχπω άπριλλίω ιεΏ.

ό ταπεινός αρχιεπίσκοπος Κασανδρείας Μελέτιος ιδία 
χειρί υπέγραψα1.

21. Διάδοχος του Μελετίου έκλέχτηκε στις 5 Ιουνίου 1680 ό πρώην 
επίσκοπος Άρδαμερίου Μελχισεδέκ. Ίο κείμενο τής έκλογής του έχει 
ώς έξης:

3Επειδή τής άγιωτάτης αρχιεπισκοπής Κασανδρίας, άπροστατεντου 
διαμεινάσης, ώς τον εν αυτή αρχιερατεύοντας κυρ Μελετίου, παραίτησιν οί- 
κειοβελή, καί άβίαστον πεποιηκότος, καθά φαίνεται είς τό οίκειόχειρον αυτόν 
παραιτήσεως γράμμα, δπερ κεϊται ενταύθα, ημείς οι παρατνχόντες ένταυθα 
συνάδελφοί άρχιερεΐς, προτροπή τοϋ παναγιωτάτου ημών αύθέντου, καί δε
σπότου, τον οικουμενικού πατριάρχου, κυρίου, κυρίου 5Ιακώβου, σννελθόν- 
τες εν τώ πανσέπτω πατριαρχικά) ναώ, τοϋ άγιου μεγάλομάρτνρος γεωργίαν 
τοϋ τροπαιοφόρον. καί ψήφους κανονικός περί αυτής πεποιηκότες, καί προβα- 
λόντες, έθέμεΟα μεν πρώτον τον θεοφιλέστατον επίσκοπον πρώην ’Αρδαμερίου, 
κυρ Μελχισεδέκ καί δεύτερον τον όσιώτατον ιερομόναχον κυρ ’Ιγνάτιον, καί 
τρίτον τον ιερομόναχον κυρ Γεράσιμον δθεν εις ενδειξιν κατεστρώΟησαν καί 
τα ονόματα αυτών, εν τώδε τώ ίερώ κώδικι τής τοϋ Χριστοϋ μεγάλης εκκλη
σίας' εν ετει σωτηρία) αχπ ίουνίω ε ίνδικτιώνος γης2.

22. Ό Le Quien αναφέρει αχρονολόγητα τον Ί ω α ν ν ί κ ι ο1 2 3 καί ό 
Ζαβίρας πού τον τοποθετεί στό 17ο αιώνα γράφει τά έξης: 16... Ίωαννί-

1. Πρβλ. K. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, δ.π., σ. 404’ 'Ανθίμου Άλε- 
ξούδη, Χρονολογικοί κατάλογοι, δ. π., σ. 3’ Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό Μητρο
πολίτης Κασσανδρείας καί πρώην Μελενίκου, δ.π.,σ. 191· ’Αποστόλου Άθ. Γλα- 
βίνα, Μητροπολΐται Θεσσαλονίκης, δ.π., σ. 86 καί ’Αρχιερείς τής ’Επισκοπής ’Αρδα
μερίου, δ.π., σ. 16.

2. Πρωτοεκδόθηκε άπό τον ’Απόστολο Άθ. Γλαβίνα, ’Αρχιερείς τής ’Επι
σκοπής Άρδαμερίου, δ.π.,σ. 16-17. Πρβλ. K. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, δ.π., 
σ. 604' Μ. I. Γ ε δ ε ών, Σημειώσεις είς άναγραφάς, δ.π., σ. 256' Παναγιώτου Γ. 
Σ τ ά μ ο υ, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας καί πρώην Μελενίκου, δ.π., σ. 191· Ά π ο
στόλου Άθ. Γλαβίνα, Μητροπολΐται Θεσσαλονίκης, δ.π., σ. 86.

3. Michaelis Le Quien, Oriens christianus, δ.π., στ. 77-78.
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κιος Κασσανδρείας επίσκοπος, ονκ οϊδαμεν όρισμένως περί τον χρόνον εν φ 
οντος ήκμαζε' τοϋτο δέ μόνον οϊδαμεν εκ των τον νικολάου Κομνηνον ότι ηκ- 
μαζε μετά την αλωσιν. "Εγραψεν οντος Meditationes ad Joannem Athe- 
nicium de Legibus Caesarum. 'Ίδε τον νικόλ: αυτόν σελ. 182. praenot. 
mystagog. και λεκνεν τόμ: 2 σελ. Τ7ι. Έτσι φαίνεται δτι ή γνώμη του 
Δήμιτσα1 2, πού τον άκολουθοΰν οί Άλεξούδης3 καί Γριτσόπουλος4, οτι 
Επίσκοπος Κασσανδρείας Ίωαννίκιος υπήρχε στις αρχές του 15ου αιώνα 
καί μάλιστα στα 1420, όπως θέλουν οί Άλεξούδης καί Γριτσόπουλος, δέν 
εχει στηρίγματα. "Ισως, μέ βάση τον Ζαβίρα, ό Ίωαννίκιος θά πρέπει να 
τοποθετηθεί στα τέλη τοϋ 17ου αιώνα5.

23. Ό Ί γ V ά τ ι ο ς άναφέρεται μία φορά αχρονολόγητα στα τέλη τοϋ 
17ου ή στις αρχές τοϋ 18ου αιώνα6. Ό Άλεξούδης τόν τοποθετεί στά 16907 
καί ό Janin στά 17068.

24. Κατά τόν Le Quieti επίσης τό 1720 άναφέρεται ώς Κασσανδρείας 
ό Αρσένιος9, πού τόν δέχονται καί όσοι άσχολήθηκαν μέ τήν Κασ- 
σάνδρεια10.

1. Γεωργίου ΊωάννουΖαβίρα, Νέα 'Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον. Άνα- 
τύπωσις Α' Έκδόσεως. ’Επιμέλεια-Είσαγωγή-Εύρετήριον Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, 
Άθήναι 1972, σ. 346. Πρβλ. Κωνσταντίνου Ν, Σ ά Θ α, Νεοελληνική φιλολογία. 
Βιογραφίαι των εν τοΐς γράμμασι διαλαμψάντων 'Ελλήνων, από τής καταλύσεως τής βυ
ζαντινής αύτοκρατορίας μέχρι τής ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821), έν Άθήναις 1868, 
σ. 414.

2. Μαργαρίτου Γ. Δήμιτσα, Μακεδονικά, ό.π., σ. 402.
3. Ανθίμου Άλεξούδη, Χρονολογικοί κατάλογοι, ό.π., σ. 3.
4. Τ(άσου) Άθ. Γ ρ(ιτσοπούλου), Κασσανδρείας, Μητρόπολις, ό.π., στ.

392.
5. Ίδές καί R. Janin, Cassandria, ό.π., στ. 1306' Παναγιώτου Γ. Στάμου, 

Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, ό.π., σ. 100, 179 καί Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, 
ό.π., σ. 246· Βασιλείου Γ. Άτέση Μητροπολίτου πρ. Λήμνου, Επισκοπικοί κατά
λογοι, ό.π.,σ. 111 καί ’Αρχιερείς Μητροπόλεών τινων, ό.π.,σ. 54. Καί όΤ(άσος)’ΑΘ. 
Γ ρ(ιτσόπουλος), Κασσανδρείας, Μητρόπολις, ό.π., στ. 392, δέχεται Ίωαννίκιο 
στά τέλη τοϋ Που αιώνα.

6. Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Τακτικόν τών όρθοδόξων έκκλησιών 
τής ’Ανατολής καί κατάλογος άρχιερέων άκμασάντων έν αύταϊς μεταξύ τοϋ ΙΖ' καί ΙΗ' 
αίώνος, «Δελτίον τήςΊστορικής καί ’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής Ελλάδος» 3 (1889) 472.

7. ’Ανθίμου Άλεξούδη, Χρονολογικοί κατάλογοι, ό.π., σ. 3.
8. R. Janin, Cassandria, ό.π., στ. 1306. Πρβλ. Τ(άσου) Άθ. Γρ(ιτσοπο ό

λου), Κασσανδρείας, Μητρόπολις, ό.π., στ. 392' Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό 
Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, ό.π., σ. 246' Βασιλείου Γ. Άτέση Μη
τροπολίτου πρ. Λήμνου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ό.π., σ. 111 καί Αρχιερείς Μητροπό
λεών τινων, ό.π., σ. 54.

9. Michaelis Le Quien, Oriens christianus, ό.π., στ. 78.
10. Ίδές Μαργαρίτου Γ. Δήμιτσα, Μακεδονικά, ό.π., σ. 403' Ανθίμου 

Άλεξούδη, Χρονολογικοί κατάλογοι, ό.π.,σ. 3'Τ(άσου) ’ΑΘ.Γρ(ιτσοπού-
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25. Ό Σ ω φ ρ ό V ι ο ς άναφέρεται το 17251.
26. Γιά τον ’Ιωακείμ τόν Λέσβιο έχομε τέσσερες μαρτυρίες: στήν 

πρώτη (Μάιος 1727) υπογράφει γράμμα του Πατριάρχη Παϊσίου Β' υπέρ 
των κοντείων τον άγιου Τάφου*, στή δεύτερη (Σεπτέμβριος 1729) ύπογράφει 
πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα πού επιβεβαιώνει ότι ή Μονή του Σω- 
τήρος στή νήσο Πρώτη είναι Μετόχι τής Μονής τής Παναχράντου στήν 
’Άνδρο* 1 2 3, στήν τρίτη (γύρω στά 1730) έλαβε μέρος στήν έκλογή του Νικο
λάου, Σακκελάριου τής Μητρόπολης Ναυπλίου, σέ Μητροπολίτη Σίδης4 
καί στήν τέταρτη (Δεκέμβριος 1734) υπογράφει τό έγγραφο του Πατριάρχη 
Νεοφύτου Στ' πού άναφέρεται στό Ναό του Αγίου Ίωάννου του Γαλατά 
στήν Κωνσταντινούπολη5. Ή γνώμη ότι ό Κασσανδρείας ’Ιωακείμ έγινε

λ ου), Κασσανδρείας, Μητρόπολις, δ.π., στ. 392· Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό 
Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, ο.π., σ. 246" Βασιλείου Γ. ’Ατέση Μη
τροπολίτου πρ. Λήμνου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ο.π., σ. 111 καί ’Αρχιερείς Μητροπό- 
λεών τινων, ο.π., σ. 54.

1. R. Janin, Cassandria, δ.π., στ. 1306' Τ ( ά σ ο υ) ’Αθ. Γ ρ (ιτ σ ο π ο ύ λ ο υ ), 
Κασσανδρείας, Μητρόπολις, ο.π., στ. 392' Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό Μητροπο
λίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, ο.π., σ. 246' Βασιλείου Γ. ’Ατέση Μητροπολίτου 
πρ. Λήμνου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ο.π., σ. 111 καί ’Αρχιερείς Μητροπόλεών τινων, 
ο.π., σ. 54.

2. ’Αρχιμ. Καλλινίκου Δελικάνη, Τα έν τοϊς Κώδιξι τοϋ ΠατριαρχικοΟ 
’Αρχειοφυλακείου σωζόμενα έπίσημα έκκλησιαστικά έγγραφα τα άφορώντα είς τάς σχέ
σεις τοϋ Οίκουμενικοϋ Πατριαρχείου πρός τάς ’Εκκλησίας ’Αλεξανδρείας, ’Αντιόχειας, 
'Ιεροσολύμων καί Κύπρου (1574-1863) περισυλλεγέντα καί συναρμολογηθέντα κελεύσει 
τής Α. Θ. Παναγιότητος τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοϋ Γ', έν Κωνσταντι- 
νουπόλει 1904, σ. 490. Πρβλ. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό Μητροπολίτης Κασσαν
δρείας Ειρηναίος, ο.π., σ. 246, όπου ό ’Ιωακείμ άναφέρεται ώς Κασσανδρείας άπό τό 1725.

3. Γεωργίου Π. Γεωργιάδου,Ό έν Γαλατά 'Ιερός Ναός τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, 
ο.π., σ. 139" Δ η μ η τ ρ ί ο υ Π. Π α σ χ ά λ η, Τό έν τη νήσφ Πρώτη Βυζαντινόν Μονα- 
στήριον τής Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος Χριστοϋ, Μετόχιον τής έν "Ανδρο) Μονής 
Παναχράντου, «Θεολογία» 24 (1953) 91.

4. ’Αρχιμ. Καλλινίκου Δελικάνη, Πατριαρχικών έγγράφων τόμος τρίτος. 
"Ητοι τά έν τοϊς Κώδιξι τοϋ Πατριαρχικού ’Αρχειοφυλακίου σωζόμενα έπίσημα έκκλη- 
σιαστικά έγγραφα τά άφορώντα είς τάς σχέσεις τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου πρός τάς 
’Εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας καί Μολδαβίας, Σερβίας, ’Αχριδών καί Πεκίου 1564-1863 
οίς προστίθεται ιστορική μελέτη περί τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αχριδών, έν Κωνσταντινου- 
πόλει 1905, σ. 426.

5. Γεωργίου Π. Γεωργιάδου,Ό έν Γαλατά'Ιερός Ναός τοϋ'Αγίου Γεωργίου 
ο.π., σ. 71. Ίδές καί R. Janin, Cassandria, ο.π., στ. 1306' Τ(άσου) ’Αθ. Γ ρ (ιτσ ο- 
π ο ύ λ ο υ ), Κασσανδρείας, Μητρόπολις, ο.π., στ. 392' Παναγιώτου Γ. Στάμου, 
Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, ο.π., σ. 246' Βασιλείου Γ. ’Ατέση 
Μητροπολίτου πρ. Λήμνου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, δ.π., σ. 86, 111 καί ’Αρχιερείς Μη
τροπόλεών τινων, δ.π., σ. 41-42.

iS
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Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης στά τέλη Δεκεμβρίου του 17341 δέν εύσταθεϊ, 
γιατί ήδη τον Αύγουστο του 1730 ό Πατριάρχης Παΐσιος γράφει προς τούς 
Θεσσαλονικεϊς ότι μεταβαίνει κοντά τους ό νέος Μητροπολίτης ’Ιωακείμ1 2. 
Συνεπώς πρόκειται γιά δύο διαφορετικά πρόσωπα.

27. Ό Θεόκλητος λείπει άπό όλους τούς επισκοπικούς καταλό
γους καί έγινε γιά πρώτη καί μοναδική φορά γνωστός πριν άπό μερικά χρό
νια άπό ένα αύτοκρατορικό φιρμάνι πού φέρει χρονολογία 24 Μαΐου 1734. 
Ή χρονολογία όμως αυτή έρχεται σέ άνεξήγητη αυτή τή στιγμή άντίθεση 
με τήν τελευταία μαρτυρία πού έχομε γιά τόν ’Ιωακείμ πού υπογράφει, όπως 
άναφέραμε πιό πάνω, πατριαρχικό έγγραφο τού Δεκεμβρίου τού 1734. Ίο 
κείμενο τού αύτοκρατορικοΰ φιρμανίου έχει ως έξης:

Σοφολογιώτατε ίεροδίκα Θεσσαλονίκης, αν, δ δικαιότερος των μουσουλ- 
μάνων κριτών, δ εκλεκτότερος των διοικητών τών μονοθεϊστών, μεταλλεϊον 
σοφίας και ορθολογισμού, ο υψών τάς σημαίας τού Ιερού δικαίου καί τής πί
στευες, δ κληρονόμος τής γνώσεως τών προφητών, ο εις δν Ιδιάζει ή μεγάλη 
χάρις τού άρωγοϋ βασιλεως, αύξηθήτωσαν ai άρεταί σου.

Μόλις φθάση το υψηλών αύτοκρατορικόν φιομάνιον, έστω γνωστόν δτι 
δ Πατριάρχης τών Ρωμιών Κωνσταντινουπόλεως και εξαρτημάτων Σεραφείμ, 
ύπεβαλεν εις το αύτοκρατορικόν Μου διβάνιον αναφοράν εσφραγισμένην έκ
θετων δτι δ εις το Πατριαρχεϊον υπαγόμενος επίσκοπος Κασσανδρείας Θεό
κλητος εκτελ.ει ήσυχους τα καθήκοντά του εισπράττουν τάς δημοσίας προσόδους 
καί, ενώ δεν έπρεπε παρ’ ούδενδς να ένοχλήται, τινες εκ τών εκεϊ μουσουλ
μάνων και τών φόρου υποτελών αποκλειατικώς χάριν χρηματισμον τον ανη
συχούν διαρκώς ύποβάλλοντες άλλοτε μεν άγωγάς απαιτήσεων κατά τού επι
σκόπου τούτου και άλλοτε διαβάλλοντες αυτόν διά ποικίλων κατηγοριών. 
"Οθεν παρεκάλεσε τήν έκδοσιν ύψηλ.οϋ φιρμανίου Μου, ϊνα συμφώνως με τούς 
δρους τού βερατίου τον ai νποβαλ.λ.όμεναι άγουγαί εναντίον τού επισκόπου 
τούτου μή δικάζωνται εις τήν περιφέρειαν εκείνην, άλλ’ ενώπιον τού αύτοκρα- 
τορικοϋ διβανίου Μου. Έξετασθέντουν τών εις το αύτοκρατορικόν Μου θη- 
σαυροφυλάκιον φυλασσόμενων βιβλίων τών επισκοπών, προέκνψε και εση- 
μειόυθη εν περιθουρίυυ δτι εις τήν εις το Πατριαρχεϊον ύπαγομένην επισκοπήν 
Κασσανδρείας έχει διορισθή δ κληρικός Θεόκλητος και δτι κατά τούς δρους 
τού βερατίου του ai άγωγαί, αιτινες επεβάλλοντο νά εκδικασθοϋν συμφώνως 
με το ιερόν δίκαιον, θά εκδικάζωνται τού λοιπού ενώπιον τού αύτοκρατορικού 
διβανίου Μου.

1. Ίδές Βασιλείου Γ. Άτέση Μητροπολίτου πρ. Λήμνου, ’Επισκοπικοί κατά
λογοι, δ.π., σ. 86, 111 καί ’Αρχιερείς Μητροπόλεών τινων, ό.π., σ. 41-42, 55.

2. f τ ο 0 π ρ. Λ. Σωφρονίου, Ή ίερά Μονή τής 'Αγ. ’Αναστασίας τής Φαρμα- 
κολυτρίας, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 2 (1918) 547.
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Έξεδόθη ήδη υψηλόν φιρμάνιόν Μου, όπως ένεργηθοΰν τα δέοντα σνμ- 
φώνως με τους δρονς τοϋ βερατίου. Δ ιατάσσω δπως, μόλις ψθό,ση το παρόν 
υψηλόν φιρμάνιόν Μον, ένεργήσης συμφώνως με το περιεχόμενον αυτού. Al 
άγωγαι των διεκδικούντων δικαιώματα άπό τον επίσκοπον τούτον και ai μη
νύσεις, δι ών αποδίδονται εις αυτόν κατηγορίαι καί στρεψοδικίαι, να μή έκδι- 
κάζωνται εκεί, αλλά να παραπέμπωνται εις την Πύλην τής ευδαιμονίας Μου, 
Iva δικάζονται συμφώνως με τους ορούς τοϋ βερατίου ενώπιον τοϋ αντοκρα- 
τορικοϋ διβανίου Μου κατά το Ιερόν δίκαιον και να σνμμορφώσαι με το υψηλόν 
φιρμάνιόν Μον. Ταϋτα γνωρίζων να σέβησαι το παρόν Ιερόν συμβολήν Μου.

Έγράφη εν Κωνσταντινουπόλει τή 20ή Ζιλ Χετζέ 1146 (24Μαιου 1734J1.

28. Ό Λαυρέντιος πρέπει να τοποθετηθεί το 17481 2, όπως αναφέ
ρει ό Σταυράκης Άριστάρχης βέης.

29. Κατά τον Σταυράκη Άριστάρχη βέη μέχρι τις 29 ’Οκτωβρίου 1750 
άρχιεράτευσε ό Λεόντιος.

30. Ό Φιλόθεος εκλέχτηκε στις 29 ’Οκτωβρίου 1750 καί έμεινε 
στήν Κασσάνδρεια μέχρι τον Αύγουστο του 1752 κατά τον Σταυράκη Άρι- 
στάρχη βέη3.

31. Τον Αύγουστο τοϋ 1752 Κασσανδρείας ’Αρχιεπίσκοπος έγινε, κατά 
τον Σταυράκη Άριστάρχη βέη, ό Σκοπελίτης καί Γρηγοριάτης (αδελφός 
τής Μονής Αγίου Γρηγορίου στό Άγιον’Όρος) Γρηγόριος. Σέ ενα 
χειρόγραφο τού 1774, πού περιέχει τό Κυριακοδρόμιο Μαξίμου τοϋ Πελο- 
ποννησίου καί βρίσκεται στήν Καλύβη των Είσοδίων τής Θεοτόκου τοϋ 
Γερο-Ζαχαρία στις Καλύβες τής Νέας Σκήτης, υπάρχει στήν αρχή: μψοδ' 
’ Ιουνίου κδ' τοϋ τιμίον Προδρόμου, άφιερώθη τό παρόν κυριακοδρόμιον Μά
ξι μον ιερό μονάχον τον Πελοποννησίου παρ’ è μον τοϋ ταπεινόν Γρηγορίου 
άρχιεπισκόπου Κασανδρείας, τοϋ εκ τής νήσου Σκοπέλων, εις την Ιεράν σκή
την τοϋ άγιου Παύλου προς ψυχικήν Σωτηρίαν αυτού και των γονέων αυ
τού. fô Κασανδρείας Γρηγόριος4.
Ή μονή Αγίου Γρηγορίου στις 30 Νοεμβρίου 1761 καταστράφηκε όλόκλη-

1. Πρωτοεκδόθηκε άπό τον ’Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη, 'Ιστορικά ’Αρχεία Μα
κεδονίας. Α'. Άρχεϊον Θεσσαλονίκης 1695-1912, Θεσσαλονίκη 1952, σ. 203-204.

2. Πρβλ. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας καί πρώ
ην Μελενίκου, δ.π., σ. 192· Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, δ.π., σ. 179' Ό Μητροπολίτης Κασ
σανδρείας Ειρηναίος, δ.π., σ. 246, όπου άναφέρεται ότι ό Λαυρέντιος πέθανε τό 1750.

3. Ίδές Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας καί πρώην 
Μελενίκου, δ.π., σ. 192· Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, δ.π., σ. 179’ Ό Μητροπολίτης Κασσαν
δρείας Ειρηναίος, δ.π., σ. 246, δπου άναφέρεται δτι δ Φιλόθεος ή Θεόφιλος πέθανε τό 
1752.

4. Εύλογίου Κουρίλα Μητροπολίτου Κορυτσάς, Κατάλογος Άγιορειτικών 
χειρογράφων, «Θεολογία» 21(1950) 524.
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ρη άπό πυρκαϊά. Στήν άνοικοδόμησή της συνετέλεσε πάρα πολύ καί ο Θεο
φιλέστατος ’Αρχιεπίσκοπος 'Άγιος Κασσανδρείας κύριος Γρηγόριος ό εκ Σκο
πέλου, όπως αναγράφεται στον κώδικα κτιτόρων (κώδικας 154, φ. 1) τής Μο
νής μέ ήμερομηνία αψοε έτει Σωτηρίω μηνί ’Ιουνίου. Ό ίδιος κατέβαλε ό
λα τά έξοδα γιά τό τέμπλο, όπως ρητά άναφέρεται: 7ο παρόν τέμπλον άνη- 
γέρθη εκ βάθρων, εσκαλ.ίσθη, εχρνσόθη, Ιστορήθη διά συνδρομής και εξόδων τοϋ 
πανιεροτάτου Κασαντρείας [Γρηγορίου...]. Οί εικόνες τοϋ Χρίστου, τής Πα
ναγίας, τοϋ Προδρόμου καί τοϋ 'Αγίου Νικολάου, ένα μέτρο μήκος καί 
0,05x0,82, πού είναι στό τέμπλο, φέρνουν στό κάτω μέρος τήν επιγραφή: 
Δέησις τοϋ δούλου τοϋ θεοϋ Γρηγορήου Αρχιεπισκόπου Κασαντρίας 1778. 
Επίσης υπάρχει εικόνα τοϋ Γρηγορίου σε φυσικό μέγεθος στον άρχιερα- 
τικό θρόνο μέ αρχιερατικό μανδύα καί εγκόλπιο, στό ένα χέρι νά κρατάει 
αρχιερατική ράβδο καί στό άλλο μικρή εικόνα τοϋ Χριστοΰ1. Τό όνομά 
του έπίσης υπάρχει στά μανουάλια καί στον κεντρικό πολυέλαιο, ό ίδιος δέ 
είναι καί ό άνακαινιστής τοϋ παρεκκλησίου τών ’Αρχαγγέλων, κοντά στό 
όποιο είχε ένα δωμάτιο γιά νά κάθεται. Στό χειρόγραφο 154 (φ. 7) τής ίδιας 
Μονής άναγράφονται τά έξής:

"Εν έτει 1781 Αύγούστου 29. Έλθών εις τήν καθ’ ημάς Ταύτην Ίεράν 
Μονήν τοϋ Γρηγορίου ό Παναγιώτατος άγιος πρώην Θεσσαλονίκης κύριος 
κυρ Δαμασκηνός, ο διά τοϋ θείου καί αγγελικού σχήματος μετωνομασθείς 
Δανιήλ μοναχός, ό εξ Αργυρόκαστρου, άφιέρωσεν είς Αυτήν τά κατωτέρω... 
τά όποια πάντα έκτιμηθέντα παρά τών παρευρεθέντων, τοϋ τε Πανιερωτάτου 
αγίου Κασσανδρείας κυρίου Γρηγορίου καί τών δικαίων τής αυτής Μονής εν 
Ιερομονάχοις κυρ ’Ιακώβου και τοϋ εν ίερομονάχοις κυρ Διονυσίου καί τών 
λ,οιπών πατέρων... εδόθησαν εις χε'ιρας τών είρημένων Δικαίων τής καθ’ ημάς 
ταύτης Μονής, όπως καί σε άλλο σημείο τοϋ ίδιου χειρογράφου (φ. 2): 1785 
’Ιουλίου 1η. ’’Εκαμε παράδοσιν ό θεοφιλέστατος αρχιεπίσκοπος άγιος Κασ
σανδρείας κύριος κύριος Γρηγόριος ο εκ Σκοπέλου... ο κοινός ημών πατήρ 
καί σνγκρονοβιάτης τοϋ ήμετέρου ημών Μοναστηριού ό κυρ Κύριος Γρηγό
ριος άγιος Κασσανδρείας1 2. Ό Γρηγόριος πέθανε τό Δεκέμβριο τοϋ 1787,

1. G. Millet, J. Pargoire et L. Petit, Recueil des inscriptions chrétiennes de 
Γ Athos. Première partie. Contenant 56 figures dans le texte, 11 planches hors texte et de 
nombreuses reproductions, Paris 1904, σ. 172-173· Βαρλαάμ Άγγελάκου, Ή έν 
Άγίω Όρει "Αθω 'Ιερά Μονή τού 'Αγίου Γρηγορίου 1300-1921 μετά 35 εικόνων, Θεσσα
λονίκη 1921, σ. 14, 19, 24, 53. Πρβλ. καί ’Αρχιμανδρίτου Βησσαρίωνος Γρηγο- 
ρ ι ά τ ο υ, Λόγος έγκωμιαστικός είς τούς κτήτορας τής έν Άγίω "Ορει "Αθω 'Ιερός Μο
νής τού Όσιου Γρηγορίου, Δ' εκδοσις, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 33, 35.

2. ’Αρχιμανδρίτου Βησσαρίωνος Γρηγοριάτου, Λόγος έγκωμωστικός, 
ό.π., σ. 33, 34.



’Αρχιερείς Κασσανδρείας 245

κατά τον Σταυράκη Άριστάρχη βέη1.
32. Τον ίδιο μήνα, κατά τον Σταυράκη Άριστάρχη βέη, διάδοχος τού 

Γρηγορίου εκλέχτηκε ό ’Αρχιδιάκονος του Μητροπολίτη Ήρακλείας Νι
κηφόρος. Σχετική είδηση μας δίνει ό ’Αθανάσιος Κομνηνός Ύψηλάν- 
της: Έν τούτοις θανόντος τον Κασανδρείας εγινεν ο αρχιδιάκονος τον Ήρα
κλείας Νικηφόρος· εδωκεν εις το Κοινόν πογγεϊα 10 καί τω πατριάρχη φι
λότιμο ν γριίσια 1.000. ’Έστι δε ή Κασάνδρεια άρχιεπισκοπη τον Οικουμενικού 
θρόνον κείμενη παρά τη επαρχία τού Θεσσαλονίκης1 2. Στις 20 ’Οκτωβρίου 
1791 ό Νικηφόρος παραιτήθηκε, όπως αναφέρει καί πάλι ό Σταυράκης 
Άριστάρχης βέης3.

33. Στή θέση τού Νικηφόρου τοποθετήθηκε τό Νοέμβριο τού 1791 ό 
’Ιγνάτιος πού ήταν τότε Επίσκοπος Κίτρους4.

Στή σύσκεψη, πού εγινε τό 1772 στήν αρχή στή Νάουσα καί υστέρα 
στήν Κοζάνη, μέ αφορμή τήν ελευση στή Μακεδονία τού γιατρού Σωτηρίου 
Αευκαδίου γιά τόν ξεσηκωμό τών Ελλήνων ενάντια στούς Τούρκους, ελαβε 
μέρος καί ό Κίτρους ’Ιγνάτιος5. ’Ανώνυμα ’Επίσκοπος Κίτρους άναφέρεται

1. Πρβλ. καί Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ει
ρηναίος, δ.π., σ. 246.

2. ’Αθανασίου Κομνηνού Ύψηλάντου, ’Εκκλησιαστικών καί πολιτι
κών, ο.π., σ. 691-692. Ίδές καί ’Ανθίμου Άλεξούδη, Χρονολογικοί κατάλογοι, 
ο.π., σ. 3' Τ(άσου) Άθ. Γ ρ(ιτσοπούλου), Κασσανδρείας, Μητρόπολις, ο.π., 
στ. 392.

3. Πρβλ. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, δ.π.,σ. 179 καί Ό 
Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, δ.π.,σ. 246. Ό Βασίλειος Γ. Άτέσης 
Μητροπολίτης πρ. Λήμνου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, δ.π., σ. 111 καί 316 καί ’Αρχιερείς 
Μητροπόλεών τινων, ο.π., σ. 55, άναφέρει αχρονολόγητα ύστερα άπδ τό Νικηφόρο τόν 
Έπιφάνιο, στηριζόμενος σέ μία μαρτυρία τοϋ ’Επισκόπου Κορυτσάς Εύλογίου Κου- 
ρίλα, Κατάλογος Άγιορειτικών χειρογράφων, «Θεολογία» 15 (1937) 365. Δέν πρόκει
ται όμως γιά Έπιφάνιο Κασσανδρείας, άγνωστο άλλωστε από άλλες πηγές, άλλα γιά Έπι
φάνιο Καισαρείας τής Καππαδοκίας, πού μέ τόν ’Αρχιεπίσκοπο Χαλδείας Σίλβεστρο 
ύπογράφουν μαρτυρικό γράμμα γιά τό λείψανο τής Αγίας Άννης, Γ ερασίμου μο
ναχού Μικραγιαννανίτου, Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων τής βιβλιοθήκης 
τού Κυριάκού τής κατά τό Άγιώνυμον "Ορος τού Άθω Ίεράς καί Μεγαλώνυμου Σκήτης 
τής Αγίας Θεομήτορος Άννης, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 29 (1959) 
95. Γιά τόν Έπιφάνιο πρβλ. καί ΙΒασιλείου Α. Μυστακίδου, Επισκοπικοί 
κατάλογοι, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 12 (1936) 180 καί R. Tanin, 
Césarée, «Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques» 12 (1953) 220.

4. ’Εμμανουήλ I. Κωνσταντινίδου, Ανέκδοτος έπισκοπικός κατάλογος 
Κίτρους, «Τιμητικόν άφιέρωμα είς τόν Μητροπολίτην Κίτρους Βαρνάβαν έπί τή 25ετηρίδι 
τής άρχιερατείας του», Άθήναι 1980, σ. 228, πρβλ. καί σ. 230.

5. I. K. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, Οί Μακεδόνες κατά τήν έπανάστασιν τού 1821. Έκδο- 
σις τρίτη μέ τάς νέας ίστορικάς πηγάς, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 26. Τόν Ιγνάτιο αύτόν δέν 
μνημονεύουν οί Απόστολος Ά θ. Γ λ α β ί ν ας, ’Επίσκοποι Κίτρους κατά τήν Τουρ-
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τό 17851. Επίσης τό 1784 μνημονεύεται ώς Επίσκοπος Κίτρους ό Κωνστάν- 
τιος?. Είναι άραγε σίγουρη ή μαρτυρία για τον Ιγνάτιο του 1772, όπότε 
εχουμε ’Ιγνάτιο, Κωνστάντιο καί πάλι ’Ιγνάτιο ή πρέπει να διαγράφει ό ’Ι
γνάτιος του 1772 καί νά δεχθούμε ’Ιγνάτιο μόνο μετά τον Κωνστάντιο: Ό 
πρώτος ’Ιγνάτιος είναι λίγο δύσκολο νά ύπήρχε όπως θά δοϋμε παρακάτω. 
Πάντως ό ’Ιγνάτιος του 1791 πού εγινε Κασσανδρείας μνημονεύεται άπό 
τον Σταυράκη Άριστάρχη βέη καί ή μνεία αυτή έπιβεβαιώνεται καί άπό άλ
λη πλευρά* 1 2 3. Δέν ξέρω άν πρέπει νά τοποθετήσουμε διαφορετικά τά πράγματα. 
Δηλαδή νά δεχτούμε τον ’Ιγνάτιο του 1772 καί τόν ’Ιγνάτιο τού 1791 ώς τό 
ίδιο πρόσωπο καί νά διαγράψουμε τόν Κωνστάντιο ή τέλος νά δεχτούμε 
’Ιγνάτιο, Κωνστάντιο, ’Ιγνάτιο, οπού ό ίδιος ’Ιγνάτιος κατέλαβε δύο φορές 
τό θρόνο καί στή μέση μπήκε ό Κωνστάντιος. Αυτή όμως ή υπόθεση πρέπει 
νά θεωρηθεί ή πιό άπίθανη. Δύο φορές άναφέρεται ό ’Αρχιεπίσκοπος Κασ
σανδρείας (καί Πολυγύρου) σέ συνοδικά πατριαρχικά έγγραφα, στις 3 ’Ιου
λίου 1796 (Πατριάρχης Γεράσιμος Γ') καί τό Σεπτέμβριο τού 1815 (Πατριάρ
χης Κύριλλος Στ'), αλλά καί τις δύο φορές ανώνυμα4.

Στήν Κασσάνδρεια ό ’Ιγνάτιος παρέμεινε μέχρι τό 1824 καί πέθανε ώς 
’Αρχιεπίσκοπος στήν έδρα του. ’Εάν λοιπόν θεωρήσομε ότι ύπήρχε ’Ιγνά
τιος στό Κίτρος τό 1772 καί είναι τό ίδιο πρόσωπο μέ τόν Ιγνάτιο, πού τό 
1891 εγινε άπό Κίτρους ’Αρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας, τότε ή όλη άρχιε- 
ρατεία του, 19 χρόνια, ίσως καί περισσότερα, στό Κίτρος καί 33 χρόνια 
στήν Κασσάνδρεια, σύνολο δηλαδή 52 ίσως καί περισσότερα χρόνια, άπο- 
τελεΐ άπό τις όπωσδήποτε έντυπωσιακές περιπτώσεις πολυχρόνιας άρχιερα- 
τείας.

34. Όταν πέθανε ό ’Ιγνάτιος, τό Μάιο τού 1824 ώς Κασσανδρείας έκ- 
λέχτηκε ό 'Ιερομόναχος Δ α ν ι ή λ5. Ό Δανιήλ συνδεόταν άμεσα μέ τό Ναό

κοκρατίαν έπί τη βάσει των πηγών, «Μακεδονικά» 18 (1978) 82 καί ’Εμμανουήλ I. 
Κωνσταντινίδης, ’Ανέκδοτος έπισκοπικός κατάλογος, δ.π.. σ. 230.

1. Ί ω ά ν. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η, ‘Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας. Β' Άρχείον Βε- 
ροίας-Ναούσης 1598-1886, Θεσσαλονίκη 1954, σ. 228.

2. ’Εμμανουήλ I. Κωνσταντινίδου, ’Ανέκδοτος έπισκοπικός κατάλογος, 
ό.π., σ. 230.

3. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, ‘Ο Κομπανίας Θεόφιλος ό έξ Ίωαννίνων, 
«’Ηπειρωτικά Χρονικά» 2 (1927) 246' πρβλ. καί σ. 262.

4. Κρ. Χρυσοχοίδη, Ιερά Μονή 'Αγίου Παύλου. Κατάλογος τού ’Αρχείου, 
«Σύμμεικτα» 4 (1981) 284.

5. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι 
κατά τούς Κώδικας των Υπομνημάτων τού ’Αρχειοφυλακίου τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, «’Ορθοδοξία» 31 (1959)445.
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τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου Θεσσαλονίκης1. Στο θρόνο τής Κασσανδρείας παρέ- 
μεινε μέχρι τό 1832. όταν πέθανε.

35. Τό Νοέμβριο τοϋ 1832 στή θέση του Δανιήλ έκλέχτηκε ό Ιερομό
ναχος ’Ιάκωβος1 2. Ό Σταυράκης Άριστάρχης βέης, πιό ακριβής, άναφέ- 
ρει ότι ή έκλογή του έγινε στις 20 Νοεμβρίου 1832.

Ό ’Ιάκωβος Νικολάου ή Παγκώστας ήταν Πάτμιος3. Ιερομόναχος 
όντας ό ’Ιάκωβος ήταν Γραμματέας τοϋ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Με
λετίου. Ή έκλογή του έγινε στό Ναό τοϋ 'Αγίου Δη μητριού Θεσσαλονίκης 
άπό τούς Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Μελέτιο, Βοδενών ’Ιωακείμ, Νύσσης 
’Ιωσήφ, καί τούς Επισκόπους Καμπανίας Γρηγόριο καί Πολυανής "Άνθιμο.

Μετά τό 1832 άρχισε ή άνάκτιση καί άνακαίνιση τής Μονής Αγίας 
’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας. Τό έργο αύτό όλοκληρώθηκε άπό τούς 
’Αρχιερείς Θεσσαλονίκης Μελέτιο, Κασσανδρείας ’Ιάκωβο καί τόν πρώην 
Άρδαμερίου Δανιήλ τό 183 54.

Τό 1836 ό ’Ιάκωβος άνήγειρε τό Μητροπολιτικό Ναό τοϋ Αγίου Νι
κολάου Πολυγύρου πού προηγούμενα τιμοΰνταν στή μνήμη τοϋ Αγίου Χα- 
ραλάμπου καί είχε άποτεφρωθεΐ κατά τήν έλληνική έπανάσταση, όταν κάη
κε όλος ό Πολύγυρος άπό τούς Τούρκους. Σέ μία έντοιχισμένη πλάκα στό 
υπέρθυρο τής έσωτερικής θύρας τοϋ νάρθηκα τοϋ Ναοϋ αύτοϋ υπάρχει ή 
έξής έμμετρη επιγραφή:

Πόθω ζέοντι καί προθύμφ καρδία 
Ναόν Σου τούτον δείμαντο ' Ιεράργα 
οΐ παίδες oi σοΙ κάτοικοι Πολνγέρου 
όπως εκ βλάβης και λοιμικής της νόσον 
σκεπής τουτονσϊ πρεσβενων προς τό θειον 
ρνοις δη κάμε καιρό ις εμπεριστάτοις 
σόν άρχιθύτην τον εν τη Πάτμω φόντα 
τοϋ εν Κασσάνδρα λογικού Σου ποιμνίου. 

f'O Κασσανδρείας ΙΑΚΩΒΟΣ τώ μωλς.

1. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, δ.π.,σ. 179' Ό Μητρο
πολίτης Κασσανδρείας Είρηναϊος, δ.π., σ. 246.

2. Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου, Πατριαρχικοί πινακίδες, «’Εκκλησιαστική 
’Αλήθεια» 2(1881-188?) 329 ύποσ. 4- ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπού- 
λου. ’Επισκοπικοί κατάλογοι, δ.π., 32 (1957) 83.

3. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, ’Αρχείον ’Εκκλησιαστικής ’Ιστορίας,τόμου A' Β' 
τεύχος, έν Κωνσταντινουπόλει 1911, σ. 284. Ό Γεδεών είναι ό μόνος πού τόν άναφέρει 
ώς Νικολάου.

4. Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, ’Εκδρομή είς τήν βασιλικήν καί πατριαρχι
κήν μονήν τής 'Αγίας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας τήν έν τή Χαλκιδική, «Byzanti
nische Zeitschrift» 7(1898) 64' Ά π ο σ τ ό λ ο υ Ά θ. Γ λ α β ί ν α, ’Αρχιερείς τής Έπισκο-
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Στον ίδιο Ναό υπήρχε άντιμίνσιο πού καθιερώθηκε άπό τον ίδιο1. Σέ 
Έορτοδρόμιο πού έκδόθηκε τό 1836 στή Βενετία στα ονόματα των συνδρο
μητών άναφέρεται καί ό ’Αρχιεπίσκοπος Κασσανδρείας ’Ιάκωβος* 1 2. Στις 
5/17 Νοεμβρίου 1838 αγόρασε ό ’Ιάκωβος δύο σποριές γιά νά επεκτείνει τόν 
κήπο τής Μητρόπολης στή Βάλτα3. Τό 1840 άνήγειρε στή Βάλτα τό οίκημα 
τής Μητρόπολης4, στήν ίδια κωμόπολη άνήγειρε άπό τά θεμέλια τό Ιδιο 
έτος τήν έλληνοαλληλοδιδακτική σχολή, πού θεωρούνταν ή μεγαλύτερη 
άπό όλα τά σχολεία τών παρακειμένων χωριών, κοντά στό Ναό τού Γενε- 
σίου τής Θεοτόκου5, καί επίσης, μέ επιστασία του, άνεγέρθηκε άπό τά θε
μέλια καί ή έλληνοαλληλοδιδακτική Σχολή τού Πολυγύρου6.

Τό Δεκέμβριο τού 1843 μέ γράμμα τού Πατριάρχη Γερμανού Δ' πήγε 
στή Μονή 'Αγίας ’Αναστασίας ως εξαρχος γιά νά διευθετήσει άταξίες καί 
διαιρέσεις τών μοναχών τής Μονής. Ό ’Ιάκωβος υπέβαλε, ύ'στερα άπό τή 
μετάβασή του στή Μονή, έκθεση, στή Σύνοδο, ή οποία εξέδωκε τό διοικη
τικό οργανισμό τής Μονής σέ 25 κεφάλαια7. Στις 20 Δεκεμβρίου 1845 ύπο- 
γράφει τό κείμενο τού Πατριάρχη ’Ανθίμου Στ' προς τόν Πατριάρχη ’Αν
τιόχειας Μεθόδιο γιά τόν τρόπο προσέλευσης τού Ρωμαιοκαθολικού ’Επι
σκόπου Άμίδης μέ τό ποίμνιό του στήν ’Ορθοδοξία8.

πης Άρδαμερίου, ο.π., ο. 24. Ή άνάγωση «Κασσανδρείας Γρηγόριος», στό γράμμα τοϋ 
Πατριάρχη Κωνσταντίου, της 5 Ίανουαρίου 1833, μέ τό όποιο ό Ναός τοϋ Αγίου ’Αθανα
σίου στή Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται ώς ένοριακός καί οί μοναχοί τής Μονής Βλατά- 
δων χάνουν τά δικαιώματα σ’ αύτόν, Κωνσταντίνου Άπ. Βακαλοπούλου, 
’Ανέκδοτα Ιστορικά στοιχεία άναφερόμενα στήν Μακεδονία πριν καί μετά τό 1821, Θεσ
σαλονίκη 1975, σ. 21, πρέπει νά διορθωθεί σέ «Καμπανίας Γρηγόριος». Κασσανδρείας 
αύτή τήν έποχή είναι ό ’Ιάκωβος ένώ στήν Καμπανία άρχιεράτευε ό Γρηγόριος πού ελαβε 
μέρος καί στήν έκλογή τοϋ ’Ιακώβου.

1. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, 
ό.π., σ. 54.

2. Κωνσταντίνου Δ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, Θεσ
σαλονίκη 1947, σ. 520.

3. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, ο.π.,σ.9Γ πρβλ. σ. 162 
τό πωλητήριο γράμμα.

4. Νικολάου Β. Χρυσανθίδου, Αύτοσχέδιος περιγραφή τής Χαλκιδικής 
χερσονήσου μετ’ άρχαιολογικών σημειώσεων καί ιστορικών συμβάντων, έν Κωνσταντι- 
νουπόλει 1870, σ. 91, καί σ. 102.

5. Νικολάου Β. Χρυσανθίδου, Αύτοσχέδιος περιγραφή, ό.π., σ. 6-7' Π α- 
ναγιώτου Γ. Σ τ ά μ ο υ, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, ό.π., σ. 91 καί σ. 118.

6. Νικολάου Β. Χρυσανθίδου, Αύτοσχέδιος περιγραφή, ό.π., σ. 40.
7. Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, ’Εκδρομή, ό.π., σ. 78. Τό κείμενο τοϋ γράμ

ματος, τοϋ π ρ. Λ. Σωφρονίου, Ή 'Ιερά Μονή τής 'Αγ. ’Αναστασίας, ό.π., σ. 297- 
303.

8. Άρχιμ. Καλλινίκου Δελικάνη, Τά έν τοίς Κώδιξι, ό.π., έν Κωνσταντι- 
νουπόλει 1904, σ. 275.
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Τον Ιούνιο τοΰ 1846 ό ’Ιάκωβος έγινε Μητροπολίτης Σερρών1, στις 11 
’Οκτωβρίου 1860 έγινε Κυζίκου1 2, στις 24 Μαΐου 1861 εκλέχτηκε Πατριάρ
χης ’Αλεξανδρείας3 καί στις 31 Δεκεμβρίου του 1865 πέθανε άπό άποπληξία 
σέ ήλικία 63 έτων στην πατρίδα του Πάτμο, οπού βρισκόταν γιά άναψυχή4. 
Στά γραφεία τής Μητρόπολης Κασσανδρείας υπήρχε φωτογραφία του. Οί 
Τούρκοι τόν άποκαλοΰσαν γιούρ γιλάν (φίδι κολοβό), δηλαδή ύπουλο, χα
ρακτηρίζοντας έτσι την ευστροφία του5.

36. Ό Τ ε ρ ε μ ί ας Κατρικάς ήταν Λέσβιος, έχρημάτισε δευτερεύων 
Διάκονος στό Πατριαρχείο καί στις 16 Νοεμβρίου 1837 εκλέχτηκε στήν 
’Επαρχία Σαμακοβίου6. Τόν Ιούνιο τού 1846 μετατέθηκε στήν Κασσάνδρεια7, 
άπό τήν όποια παραιτήθηκε τό Φεβρουάριο τοΰ 18518. Τό 1870 έφησύχαζε 
στή Μυτιλήνη9 ως πρώην Κασσανδρείας.

37. Ό ’Ιγνάτιος ήταν Βυζάντιος, καταγόταν άπό τό Καντήκιοϊ 
(Χαλκηδόνα)10 11, τό 1843-1844 ήταν 30 έτων11 καί μέχρι τήν έκλογή του ώς Αϊ-

1. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ό.π., 32 (1957) 184.

2. «’Ανατολικός Άστήρ», Έτος ΙΖ' (περίοδος Β') 1878, άριθ. 49, σ. 769" ’Αρχιμαν
δρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, δ.π.,32 (1957) 
470.

3. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ό.π., 32 (1957) 470 καί σ. 473.

4. Δημητρίου Καλλιμάχου, Πατμιακής βιβλιοθήκης συμπλήρωμα. "Α
γνωστοι κώδικες, «’Εκκλησιαστικός Φάρος» 12 (1913) 540' Χρυσοστόμου Π α- 
παδοπούλου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος, ’Ιστορία τής ’Εκκλησίας 
τής ’Αλεξανδρείας (62-1934), ’Αλεξάνδρεια 1935, σ. 839. Ό Γεράσιμος Γ. Μαζα- 
ρ ά κ η ς Κεφαλλήν, Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής έν ΑΙγύπτψ ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας 
έκδίδοται επιμελείς Εύγενίου Μιχαηλίδου καθηγητοΰ Διευθυντοΰ τοΰ «’Εκκλησιαστικού 
Φάρου», ’Αλεξάνδρεια 1932, σ. 673-674, άναφέρει ότι ό ’Ιάκωβος πέθανε στις 30 Δεκεμ
βρίου. Πρβλ. καί Μανουήλ Ίω. Γεδεών, ’Αργείον ’Εκκλησιαστικής ’Ιστορίας, 
ό.π., σ. 284, γιά τήν ήλικία τοΰ Ιακώβου.

5. Παναγιώτου Γ. Σιάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, ό.π., σ. 102.
6. '(Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, ’Επισκοπικοί κατάλογοι ιών ’Επαρχιών 

τής Βορείου Θράκης καί έν γένει τής Βουλγαρίας άπό τής άλώσεως καί έξής, «Θρακικά» 
8(1937) 161. Πρβλ. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί 
κατάλογοι, ό.π., 32 (1957) 91.

7. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ό.π., 32 (1957) 185.

8. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ό.π., 32 (1957) 325.

9. Νικολάου Β.Χρυσανθίδου, Αύτοσχέδιος περιγραφή, ό.π., σ. 16 ύποσ. 1.
10. Μανουήλ Ί ω. Γεδεών, Άρχεΐον ’Εκκλησιαστικής ιστορίας, ό.π., σ. 282- 

283- ’Ανθίμου Άλεξούδη, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ό.π., σ. 3' Γ ρηγορίου 
Παν. Βέλκου, Ή έπισκοπή Δομενίκου καί Έλασσώνος, ’Ελασσόνα 1980, σ. 197.

11. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Άρχεΐον’ΕκκλησιαστικήςΙστορίας,ό.π.,σ.282-283.
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νου, 25 Αύγούστου 1850, διατελούσε Μέγας ’Αρχιδιάκονος στο Πατριαρχείο1. 
Στις 8 Φεβρουάριου 1851 εγινε Κασσανδρείας1 2, στις 24 Δεκεμβρίου 1860 
Έλασσώνος3 καί το Μάρτιο τού 1867 πέθανε αιφνιδιαστικά στήν Κωνσταν
τινούπολη, ένώ διαδόθηκε ότι δηλητηριάστηκε άπό τούς άντιπάλους του 
Συνοδικούς, γιατί τούς κατηγορούσε γιά τά ελαττώματα καί τις αδυναμίες 
τους4. Ώς Κασσανδρείας ό ’Ιγνάτιος ελαβε μέρος στις 21 ’Ιουλίου 1853 
στήν εκλογή καί χειροτονία, στή Θεσσαλονίκη, τού ’Αρχιμανδρίτη Θεο
κλήτου ώς ’Επισκόπου Κίτρους5, καί ώς Κασσανδρείας υπέγραψε γράμμα 
τού Πατριάρχη ’Ανθίμου, στις 5 Νοεμβρίου 1856, προς τήν Κοινότητα 
τής Βιέννης6.

38. Ό Νεόφυτος Δρυμάδης καταγόταν άπό τό χωριό Δρυμάδες 
Πωγωνίου τής ’Ηπείρου, όπου γεννήθηκε τό 18207. Όντας Μέγας Πρωτο- 
σύγκελλος στό Πατριαρχείο έκλέχτηκε στις 16 ’Απριλίου 1856 Χίου8, στις 
24 Δεκεμβρίου 1860 μετατέθηκε στήν Κασσάνδρεια9, στις 14 Μαρτίου 1865

1. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ό.π., 32 (1957) 324. Πρβλ. Μ ι λ τ. Σταμούλη, Συμβολή είς τήν ιστορίαν των ’Εκκλη
σιών τής Θράκης, «Θρακικά» 14 (1940) 82.

2. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ό.π., 32 (1957) 325.

3. «’Ανατολικός Άστήρ», Έτος 1Ζ' (περίοδος Β'), 1878, άριθ. 49, σ. 770' Μηνά 
Δ. Χαμουδοπούλου, Πατριαρχικαί πινακίδες, ό.π., σ. 483. Πρβλ. ’Αρχιμανδρίτου 
Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ό.π., 32 (1937) 471.

4. Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Παν. Β έ λ κ ο υ, Ή ’Επισκοπή Δομενίκου καί Έλασσώνος, 
ό.π., σ. 197.

5. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ό.π., 32 (1957) 330. Πρβλ. Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου, Πατριαρχικαί πινακίδες, 
ό.π., σ. 431· ’Αποστόλου Άθ. Γλαβίνα, Επίσκοποι Κίτρους, δ.π., σ. 84.

6. Σωφρονίου Εύστρατιάδου Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως, Ό έν Βιέννη 
ναός τοΟ άγιου Γεωργίου καί ή Κοινότης τών Ελλήνων ’Οθωμανών ύπηκόων, έν ’Αλε
ξάνδρειά 1912, σ. 58.

7. Φ ω τ ί ο υ Γ. Ο ί κ ο ν ό μ ο υ, Ή έν Ήπείρω Εκκλησία Δρυϊνουπόλεως, Πωγω- 
νιανής καί Κονίτσης άπό τής πρώτης διαδόσεως τοΟ Χριστιανισμού μέχρι τών καθ’ ήμάς 
χρόνων, Άθήναι 1971, σ. 64-65.

8. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι, 
δ.π., 32 (1957) 463. Πρβλ. ΙΞενοφώντος Λ. Σιδερίδου, Μητροπολϊται Δέρκων 
(783-1925), «’Ορθοδοξία» 8 (1933) 357, δπου άναγράφεται δτι ό Νεόφυτος έγινε Χίου στις 
14 ή 17 ’Απριλίου 1856, καί ΙΣταυράκη Άριστάρχη Βέη, Δέρκοι. Περί τής 
Μητροπόλεως Δέρκων καί τών αύτής Μητροπολιτών θρόνος Η', «’Ορθοδοξία» 9 (1934) 
222, δπου άναγράφεται δτι έγινε στίς 17 Φεβρουάριου 1856.

9. «’Ανατολικός Άστήρ», έτος ΙΖ' (περίοδος Ζ'), 1878, άριθ. 49, σ. 770· Μη να Δ. 
Χαμουδοπούλου, Πατριαρχικαί πινακίδες, δ.π., σ. 483· ’Αρχιμανδρίτου A ί μ ι- 
λιανοΰ Τσακοπούλου, Επισκοπικοί κατάλογοι, δ.π., 32 (1957) 471.
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έγινε Δέρκων1, όπου πέθανε στις 5 Αύγούστου 18751 2. 'Ως Κασσανδρείας ό 
Νεόφυτος συνέστησε τό άλληλοδιδακτικό σχολείο στήν Καψόχωρα, άνή- 
γειρε από τά θεμέλια τό 1863, μέ τήν πλούσια συνδρομή των κατοίκων του 
χωριοΰ, τό άλληλοδιδακτικό σχολείο στήν Όρμύλια καί μέ τήν προτροπή 
του άλλά καί τή μερική δαπάνη του καί τή δαπάνη των κατοίκων άνήγειρε 
άπό τά θεμέλια τό άλληλοδιδακτικό σχολείο στά Βασιλικά3.

39. Διάδοχος του Νεοφύτου υπήρξε ό Χρύσανθος ό Καισαρέας. 
'Ιερομόναχος όντας ό Χρύσανθος έκλέχτηκε στις 19 Απριλίου 1850 τιτου
λάριος Επίσκοπος Δεκαπόλεως βοηθός του Μητροπολίτη Νεοκαισαρείας 
Κυρίλλου4 καί στις 15 Μαρτίου 1865 μετατέθηκε στήν Κασσάνδρεια5 6. Τό 
1866 έκτισε στον κήπο τής Μητρόπολης, στή Βάλτα, ώραία δεξαμενή, τό 
ίδιο έτος εγκαινίασε μικρό Ναό πού άνεγέρθηκε στό ρωσικό Μετόχι του 
χωριού "Αθυτος, άνήγειρε τό νεκροταφείο στήν Όρμύλια καί μέ τή φρον
τίδα του έπισκευάστηκε ή άλληλοδιδακτική σχολή στά Βραστά". Στις 25 
’Απριλίου 1866 επίσης ύπογράφηκε στή Μητρόπολη άπό τόν Χρύσανθο 
καί τούς προκρίτους άντιπροσώπους 12 χωρίων τής Κασσάνδρας ό Γενικός 
Κανονισμός των σχολείων τής περιοχής7. Καί τό άλληλοδιδακτικό σχολείο 
στή Φούρκα συστήθηκε τό 1866 μέ τήν προτροπή του Χρυσάνθου8. Στις 
19 ’Απριλίου 1866 ό Λεωνίδας Πασχάλης, έπικεφαλής 32 Ελλήνων άνταρ- 
τών, πού ήλθαν άπό τήν ελεύθερη τότε Ελλάδα, κήρυξε στήν Κασσάνδρα 
επανάσταση. Τήν επαναστατική αύτή άπόπειρα, πού δέν έφερε άποτέλεσμα,

1. Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου, Πατριαρχικαί πινακίδες, ό.π., σ. 529’ fE ε ν υ
φών τ ο ς Λ. Σιδερίδου, Μητροπολΐται Δέρκων, ο.π., σ. 357' ΙΣταυράκη Ά- 
ριστάρχη Βέη, Δέρκοι, ό.π., σ. 222. Μιλτ. Σταμούλη, Συμβολή, ό.π., σ. 106* 
’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, δ.π., 32 (1937) 479.

2. (Ξενοφόντος Λ. Σιδερίδου, Μητροπολΐται Δέρκων, ο.π., σ. 358' "(Στ αυ- 
ράκη'Αριστάρχη Βέη, Δέρκοι, ο.π., σ. 222. Περισσότερα για τόν Νεόφυτο ίδές, 
Νεοφύτου Μητροπολίτου Δέρκων έργα τινά (μετά τής βιογραφίας αυτού) έκδιδόμενα ύπό 
Β. Διαμαντοπούλου. Δαπάνη τού Έξοχωτάτου Χρηστάκη έφέντη Ζωγράφου. 
Άδεια τού ύπουργείου τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, έν Κωνσταντινουπόλει 1881, σ. 335.

3. ΝικολάουΒ.Χρυσανθίδου, Αύτοσχέδιος περιγραφή, ό.π., σ. 10, 15, 31.
4. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 

ο.π., 32 (1957) 323.
5. Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου, Πατριαρχικαί πινακίδες, ό.π., σ. 529' ’Αρχι

μανδρίτου ΑίμιλιανούΤσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ό.π., 32 (1957) 
479" πρβλ. ’Ανθίμου Άλεξούδη, Χρονολογικοί κατάλογοι, ό.π., σ. 3.

6. Νικολάου Β. Χρυσανθίδου, Αύτοσχέδιος περιγραφή, ό.π., σ. 6 ύποσ. 1, 
σ. 13, 15, 41-42.

7. Παναγιώτου Γ. Σ τ ά μ οϋ, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, ό.π., σ. 168-170,τό κεί
μενο τού Κανονισμού.

8. Νικολάου Β. Χρυσανθίδου, Αύτοσχέδιος περιγραφή, ό.π., σ. 7· Π α- 
ναγιώτου Γ. Στάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, ό.π., σ. 91.
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άποδοκίμασε μέ εγκύκλιό του στις 28 ’Απριλίου ό Χρύσανθος ύστερα άπό 
διαταγή τού βαλή τής Θεσσαλονίκης Άσκήφ πασά1. Το έπόμενο έτος 1867 
μέ την προτροπή καί φροντίδα τού Χρυσάνθου άνεγέρθηκε από τα θεμέλια 
ό Ναός στο Κασσανδρεινό2 καί μέ τήν προτροπή καί συνδρομή του άνεγέρ
θηκε ό Ναός τού Μάρτυρα Νικήτα στο χωριό Νικήτη. Επίσης μέ τήν προ
τροπή του συστήθηκε τό σχολείο στο Παλιούρι καί μέ τούς κόπους του 
άνεγέρθηκε άπό τά θεμέλια ή έλληνική καί άλληλοδιδακτική σχολή στον 
“Άγιο Νικόλαο3.

Γραμματέας τού Χρυσάνθου ήταν ό Βυζάντιος Νικόλαος Χρυσανθί- 
δης, πού έγραψε καί έξέδωσε τό 1870 στήν Κωνσταντινούπολη τήν «Αύτο- 
σχέδιον περιγραφήν τής Χαλκιδικής χερσονήσου μετ’ άρχαιολογικων ση
μειώσεων καί ιστορικών συμβάντων» καί έτσι κατέλιπε σέ μάς άξιόλογες 
γνώσεις γιά τή Χαλκιδική4. Δυστυχώς στό βιβλίο αυτό, όπως γράφει ό Γε- 
δεών, λέγονται πολλά γιά τόν Χρύσανθο καί νομίζει κανείς ότι έκδόθηκε 
μόνο γιά νά επαινέσει τό Μητροπολίτη πού παύθηκε άπό τήν Εκκλησία 
άπό τή Μητρόπολη Κασσανδρείας5. ’Άλλωστε ό Χρυσανθίδης στον Χρύ
σανθο άφιέρωσε τή συγγραφή αυτή.

Ό Χρύσανθος έγινε έκπτωτος άπό τήν Κασσάνδρεια διά λόγους εύλο
γους καί κανονικούς καί στις 10 Σεπτεμβρίου 1867 στή θέση του έκλέχτηκε 
ό Μέγας ’Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μισλιάνος6.

Στις 25 Μαΐου 1872 ό Χρύσανθος επανήλθε στήν ένεργό υπηρεσία τής 
’Εκκλησίας καί άπό πρώην Κασσανδρείας έγινε Μητροπολίτης Άγκύρας7. 
Πέθανε τό 1877®.

1. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, ο.π., σ. 67, 74-75. Πρβλ. 
καί σ. 164-165, τό κείμενο της έγκυκλίου τοϋ Χρυσάνθου γιά όλη τήν ’Επαρχία του.

2. Νικολάου Β. Χρυσανθίδου, Αυτοσχέδιος περιγραφή, ο.π., σ. 8' Πα
ναγιώτου Γ. Στάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, ο.π., σ. 92.

3. Νικολάου Β. Χρυσανθίδου, Αύτοσχέδιος περιγραφή, ό.π., σ. 15-16, 9,21.
4. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, ό.π., σ. 87, 90.
5. Μ. I. Γ ε δ εώ V,’Επισκοπικοί κατάλογοι,«’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 10(1890)61.
6. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 

ό.π., 32 (1957) 484. Πρβλ. Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου, Πατριαρχικοί πινακίδες, 
δ.π.,σ. 550, όπου άναγράφεται ότι ό Χρύσανθος παύτηκε καί τό Δεκέμβριο τοΟ 1867 
έκλέχτηκε ό Γρηγόριος. Ίδές καί Μ. I. Γεδεών, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ό.π., σ.61, 
όπου άναφέρεται ότι ή παύση του εγινε τό 1868. Κατά τόν Σταυράκη ’Αριστάρχη βέη ό 
Γρηγόριος χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Κασσανδρείας στις 20 Δεκεμβρίου 1867.

7. Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου, Πατριαρχικοί πινακίδες, δ.π., σ. 619' ’Αρχι
μανδρίτου ΑίμιλιανοΟΤσακοπούλου, 'Επισκοπικοί κατάλογοι, δ.π., 33 (1958) 
20.

8. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
δ.π., 33 (1958) 150.
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40. Ό Γ ρ η γ ό ρ ι ος Μισλτάνος, Ήπειρώτης στην καταγωγή1, παρέ- 
μεινε στήν Κασσάνδρεια μέχρι τις 17 ’Απριλίου 1873 όταν μετατέθηκε στή 
Μητρόπολη Γάνου καί Χώρας1 2. Στή νέα του έδρα έμεινε μόνο δύο μήνες, 
γιατί πέθανε τόν ’Ιούλιο τού ίδιου έτους καί στις 15 ’Ιουλίου Γάνου καί Χώ
ρας εκλέχτηκε ό Χαλεπίου Τιμόθεος Λαμπρίδης3. Ό Γρηγόριος τάφηκε 
στή Μονή 'Αγίου Γεωργίου του Ξενίτα. Τό επίθετό του Μισλιάνος προέρ
χεται από τή βουλγαρική Μονή Μίσλας4.

Στις 24 Μαρτίου 1868 ύπογράφηκε από τόν Γρηγόριο καί τούς προκρί
τους πληρεξουσίους όλων των χωριών τής χερσονήσου Κασσάνδρας επί
σημος εκκλησιαστική πρσ.ξις γιά τά σχολεία5. Στις 25 Νοεμβρίου 1870 ύπο
γράφηκε ή μεταφορά τής έδρας τής Μητρόπολης άπό τή Βάλτα στον Πο
λύγυρο γιά τήν πιό εύρυθμη διεξαγωγή των θρησκευτικών καί συζυγικών 
υποθέσεων καί τούτο γιατί ήδη τό προηγούμενο έτος 1869 είχε μεταφερθεΐ 
τό πολιτικό δικαστήριο6. Οί Κασσανδρινοί πάντως δυσανασχέτησαν πολύ 
άπό τήν απόφαση τού Χρυσάνθου νά μεταφέρει τήν έδρα τής Μητρόπολης 
στον Πολύγυρο7, αλλά τελικά υποχώρησαν.

41. ΌΚωνστάντιος Ζαχαριάδης ή Γαζής καταγόταν από τήν Σι
νώπη καί άποφοίτησε τό 1856 άπό τή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης8. Άπό 
Μέγας ’Αρχιδιάκονος εκλέχτηκε Μητροπολίτης Κασσανδρείας στις 18 
’Απριλίου 1873 ώς διάδοχος τού Γρηγορίου Μισλιάνου9. Στις 28 Σεπτεμ
βρίου 1874 υπογράφτηκε άπό τούς άντιπροσώπους τών 12 χωριών τής Κασ

1. ’Ανθίμου Άλεξούδη, Χρονολογικοί κατάλογοι, δ.π., σ. 3.
2. ’Αρχιμανδρίτου A ί μ ι λ ι α ν ο ΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 

δ.π., 33 (1958) 22" Ό Μ. I. Γ. (ε δ ε ώ ν), Γανοχώρων έκκλησιαστικαί παροικίαι, «’Εκ
κλησιαστική ’Αλήθεια» 32 (1912) 407, άναφέρει ότι ή μετάθεση έγινε στις 7 ’Απριλίου. 
Πρβλ. Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου, Πατριαρχικοί πινακίδες, δ.π., σ. 620· Μ ι λ τ. 
Σταμούλη, Συμβολή, δ.π., σ. 101.

3. Μηνά Δ. X α μ ο υ δ ο π ο ύ λ ο υ, Πατριαρχικοί πινακίδες, δ.π., σ. 620'Άρχι- 
μανδρίτου ΑΐμιλιανοΟΤσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, δ.π., 33 (1958) 
23.

4. Μ. I. Γ(εδεών), Γανοχώρων, δ.π., σ. 407.
5. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, δ.π., σ. 171-172.
6. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, δ.π., σ. 100-101. Ίδές καί 

σ. 174-175, τό πρακτικό μεταφοράς τής έδρας άπό τή Βάλτα στόν Πολύγυρο μέ ήμερομη- 
νία 25 Νοεμβρίου 1870 καί τήν ύπογραφή τού Γρηγορίου.

7. Νικολάου Β. Χρυσανθίδου, Αυτοσχέδιος περιγραφή, δ.π., σ. 40.
8. Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, Ή 'Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης 1844- 

1923, Άθήναι 1970, σ. 146.
9. Μηνά Δ. Χαμουδοπούλου, Πατριαρχικοί πινακίδες,δ.π., σ. 6204 ’Αρχι

μανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, δ.π., 33 (1958) 
22. Πρβλ. R. J a n i η, Cassandria, δ.π., στ. 1306, δπου άναγράφεται ή 21 ’Απριλίου ώς ήμε- 
ρομηνία έκλογής του.
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σάνδρας επίσημος πράξις του Κωνσταντίου γιά τά σχολεία1. TÒ 1888 έμφα- 
νίστηκαν στήν Κασσάνδρα προσηλυτιστικές ενέργειες των Προτεσταντών 
καί ό Κωνστάντιος έζήτησε από την 'Ιερά Κοινότητα του 'Αγίου Όρους 
να άποσταλεϊ κατάλληλος Ιερομόναχος γιά τήν έξομολόγηση των Χρι
στιανών καί τήν όρθόδοξη χριστιανική διδασκαλία καί νά στηριχθοϋν έτσι 
οί ’Ορθόδοξοι. Στήν έκκληση αυτή του Κωνσταντίου άνταποκρίθη,κε ή 'Ιερά 
Κοινότητα καί έστάλη τότε ό εύπαίδευτος Ιερομόναχος ’Ιάκωβος άπό τή 
Μονή Διονυσίου. Ό ’Ιάκωβος έμεινε τέσσερις μήνες στήν Κασσάνδρα καί 
έπιτέλεσε θαυμάσιο έργο1 2.

Στις 14 ’Απριλίου 1892 ό Κωνστάντιος μετατέθηκε στή Μητρόπολη 
Σηλυβρίας3, στις 7 Σεπτεμβρίου 1900 έγινε Μαρωνείας4, τέθηκε σέ προσω
ρινή διαθεσιμότητα τό 1902 καί άντικαταστάθηκε5 καί πέθανε στήν Κων
σταντινούπολη στις 7 Ίανουαρίου του 1908 ώς πρώην Μαρωνείας6.

42. Τόν Κωνστάντιο στις 14 ’Απριλίου 1892 στήν Κασσάνδρεια διαδέ
χτηκε όΠροκόπιος. Τόν ’Απρίλιο του 1855 ό ’Αρχιμανδρίτης Προκό
πιος εκλέχτηκε Κλαυδιουπόλεως, αρχιερατικός προϊστάμενος τοϋ Ναοϋ 
του 'Αγίου Νικολάου Γαλατά τής Κωνσταντινούπολης7, στις 7 Μαΐου 1865 
έγινε Μογλενών8, στις 2 Μαΐου 1877 έγινε Βέροιας9 καί στις 14 ’Απριλίου 
1892 έγινε Κασσανδρείας10. Ό Προκόπιος, πού καταγόταν άπό τή Μηχα-

1. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, δ.π., σ. 172-174.
2. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, δ.π., σ. 111.
3. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 

δ.π., 33 (1958) 288" πρβλ. Μιλτ. Σταμούλη, Συμβολή, δ.π., σ. 170.
4. ’Αρχιμανδρίτου ΑΐμιλιανοΟ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 

δ.π., 33 (1958) 397· πρβλ. Μιλτ. Σταμούλη, Συμβολή, δ.π., σ. 137.
5. f-coO Μαρωνείας Τιμοθέου, ’Επισκοπικός κατάλογος· Μητροπόλεως Μαρω

νείας, «’Εκκλησία» 40 (1963) 54' ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, 
’Επισκοπικοί κατάλογοι, δ.π., 33 (1958) 402.

6. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 28 (1908) 24.
7. ’Αρχιμανδρίτου A ί μ ι λ ι α ν ο ϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 

ο.π, 32 (1957) 461.
8. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 

δ.π., 32 (1957) 480.
9. «’Ανατολικός Άστήρ», Έτος ΙΖ' (περίοδος Ζ'), 1878, άριθ. 50, σ. 787’ ’Αρχιμανδρί

του Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, δ.π., 33 (1958) 34" 
(•’Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Άν. Σταμούλη είτα μητροπολίτου Μυριοφύτου 
καί Περιστάσεως καί μετεπειτα μητροπολίτου Έλευθερουπόλεως, Συμβολή είς τόν κατά
λογον των ’Επισκόπων Βέροιας καί Ναούσης, «Έπετηρίς τοϋ Μεσαιωνικοϋ ’Αρχείου 
’Ακαδημίας Αθηνών» 12 (1962) 48.

10. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοϋ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
δ.π., 33 (1958) 399.
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νιώνα Κυζίκου πέθανε στις αρχές ’Οκτωβρίου 1900 στήν έπαρχία του σέ 
ήλικία 86 έτώνΕ

43. Ό Λ ε ό V τ ι ο ς Έλευθεριάδης διετέλεσε Πρωτοσόγκελλος του 
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γρηγορίου καί τό Σεπτέμβριο του 1885 έκ- 
λέχτηκε Επίσκοπος Κίτρους από τήν Επαρχιακή Σύνοδο τής Θεσσαλονί
κης στο Μητροπολιτικό Ναό τοϋ 'Αγίου Δημητρίου1 2. Στις 12 Αύγούστου 
1893 έγινε Επίσκοπος Παραμυθίας καί άπό τον ’Ιούνιο του 1895 Μητροπο
λίτης στήν ίδια έπαρχία, αφού ή ’Επισκοπή Παραμυθίας ανυψώθηκε σέ 
Μητρόπολη3. Στις 13 Φεβρουάριου 1896 έγινε Φιλαδέλφειας4, στις 29 ’Α
πριλίου 1899 Μελενίκου5 6 καί στις 15 Φεβρουάριου 1901 Κασσανδρείας®. 
Τό ίδιο έτος έλαβε μέρος στήν εκλογική συνέλευση πού έξέλεξε τόν ’Ιωα
κείμ Γ' για δεύτερη φορά ως Πατριάρχη7. Ό Λεόντιος τέθηκε, όπως άναγρά- 
φεται στήν πράξη έκλογής του Ίωάννου Χατζηαποστόλου ώς Μητροπολί
τη Κασσανδρείας, στις 8 Αύγούστου 1903 συνοδική διαγνώμη είς προσωρι
νήν διαθεσιμότητα8, ενώ στο συνοδικό έγγραφο, τοϋ Σεπτεμβρίου τοΰ 1903, 
μέ τό όποιο έγινε γνωστή στούς χριστιανούς τής Μητρόπολης Κασσαν
δρείας ή έκλογή τοϋ Ίωάννου, άναφέρεται ότι ό Λεόντιος μετατέθηκε στή 
Μητρόπολη Αίνου9. Στή Μητρόπολη Αίνου ό Λεόντιος έμεινε άπό τις 8 
Αύγούστου 190310 μέχρι τίς 27 ’Ιανουάριου 1907, οπότε παύτηκε καί στή θέση

1. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 20 (1900) 448.
2. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 

ό.π., 33 (1958) 116. ’Αποστόλου Άθ. Γλαβίνα, ’Επίσκοποι Κίτρους, ό.π., σ. 88.
3. Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανό Ö, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τόν έν Ήπείρφ 

καί ’Αλβανίμ’Επαρχιών τοΟ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, «’Ηπειρωτικά Χρονικά» 
12 (1937) 82- ’Αρχιμανδρίτου ΑίμιλιανοΟ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατά
λογοι, ό.π., 33 (1958) 291- Φωτίου Γ. Οίκονόμου, Ή ’Εκκλησία έν Θεσπρωτία 
άπό τής διαδόσεως τού Χριστιανισμού μέχρι σήμερον, Άθήναι 1964, σ. 49 καί 57.

4. ’Αρχιμανδρίτου ΑίμιλιανοΟ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ό.π., 33 (19.8) 295.

5. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ό.π., 33 (1958) 302' Theodoros N. V 1 a ch os, Die Geschichte der byzantinischen Stadt 
Meienikon, Thessaloniki 1969, σ. 93.

6. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ό.π., 33 (1958) 399.

7. Κωνσταντίνου Π. Σπανούδη, Ίστορικαί Σελίδες. ’Ιωακείμ ό Γ', έν Κων- 
σταντινουπόλει 1902, σ. 15Γ πρβλ. καί σ. 113.

8. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ό.π., 33 (1958) 404· Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, ό.π.,σ. 176.

9. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ή ήρωϊκή Κασσάνδρα, ό.π., σ. 178. Μελέτη τοΰ 
Κασσανδρείας Λεοντίου για τις μοναστηριακές περιουσίες στήν Ήπειρο δημοσιεύτηκε 
στήν «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 23 (1903) 209-211, 215-217.

10. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 23 (1903) 347’ ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανοΰ
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του τοποθετήθηκε ό Επίσκοπος Χριστουπόλεως ’Ιωακείμ Γεωργιάδης1.
44. Ό ’Ιωάννης Χατζηαποστόλου καταγόταν από τήν ’Ίμβρο καί 

άπεφοίτησε τό 1876 άπό τή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης* 1 2. ’Από Μέγας 
’Αρχιδιάκονος έκλέχτηκε τον ’Ιανουάριο τοϋ 1885 ’Επίσκοπος Παραμυθίας 
υστέρα άπό αίτηση τοΰ Μητροπολίτη Ίωαννίνων Σωφρονίου3. Στις 12 Αύ- 
γούστου 1893 εγινε Μητροπολίτης Δισκάτης4, στις 29 Μαΐου 1897 Λέρου 
καί Καλύμνου5 καί στις 8 Αύγούστου 1903 Κασσανδρείας6. Τον ’Ιανουάριο 
του 1907, έπειδή ό ’Ιωάννης κατηγορήθηκε άπό τούς πιστούς τής έπαρχίας 
του, άποφασίστηκε συνοδικως νά άποχωρήσει άπό τή Μητρόπολη, νά περιο
ριστεί στή Μονή τής 'Αγίας ’Αναστασίας καί νά μεταβεί στήν έπαρχία του 
ώς πατριαρχικός εξαρχος ό Μητροπολίτης Βοδενων Στέφανος γιά νά έξε- 
τάσει τό ένυπόστατο ή όχι των καταγγελιών7. Στις 3 ’Ιουλίου 1907 υπέβαλε 
οίκειοθελως τήν παραίτησή του8 καί μετέβη εις τό Άγιον Όρος. Στις 11 
’Ιουνίου 1915 πέθανε στήν Κωνσταντινούπολη, όπου πήγε γιά νοσηλεία, 
καί τάφηκε στή Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή9.

Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ό.π., 33 (1958) 405. Ό tΜητροπολίτης 
Σάρδεων Γ ερμανός, ’Επισκοπικοί κατάλογοι των ’Επαρχιών τής ’Ανατολ. καί Δυτ. 
Θράκης (’Από τής άλώσεως γενικώς, άλλ’ ιδίως άπό τοΟ ιζ' αίώνος καί έξής), «Θρακικά» 
6 (1935) 49, 6χει 9 Αύγούστου.

1. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανού Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ό.π., 33 (1958) 411.

2. Βασιλείου Θ. Σταυρίδου, 'Η 'Ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, ό.π., 
σ. 153.

3. Μητροπολίτου Σάρδεων ΓερμανοΟ, ’Επισκοπικοί κατάλογοι των έν Ήπείρφ, 
ό.π., σ. 82' ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανού Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλο
γοι, δ.π.,33 (1958) 164' Φωτίου Γ. Οικονόμου, Ή ’Εκκλησία έν Θεσπρωτία, ό.π., 
σ. 49.

4. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανού Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ό.π., 33 (1958) 290' Κώστα Β. Σπανού, Ή λιγόχρονη Μητρόπολη Δεσκάτης (1882- 
1896), «Μακεδονικά» 13 (1973) 404 έξ.

5. f Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τής ’Εκκλησίας 
Δωδεκανήσου, «’Εκκλησιαστικός Φάρος» 36 (1937) 336. Πρβλ. ’Αρχιμανδρίτου A ί μ ι- 
λιανοΰ Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, ό.π., 33 (1958) 299 καί ’Εμμα
νουήλ I. Κωνσταντινίδου, Ήέν Δωδεκάνησο)’Εκκλησία.Α."Ιστορική έπισκό- 
πησις (άπ’ άρχής μέχρι σήμερον). Β. Αί Μητροπόλεις καί οί έπισκοπικοί κατάλογοι, 
’Αθήναι 1970, σ. 79.

6. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανού Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, 
ό.π., 33 (1958) 404. Ίδές Παναγιώτου Γ. Στάμου, "Η ήρωϊκή Κασσάνδρα, ό.π., 
σ. 175-179, σχετικά έγγραφα.

7. «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 27 (1907) 30.
8. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, 

ό.π., σ. 53.
9. ’Αρχιμανδρίτου Αίμιλιανού Τσακοπούλου, ’Επισκοπικοί κατάλογοι,
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45. Ό Ειρηναίος Παντολέοντος γεννήθηκε στή Χάλκη στις 25 
Νοεμβρίου 1864, αποφοίτησε το 1890 άπό τήν ομώνυμη Θεολογική Σχολή, 
εργάστηκε γιά λίγο ώς Ιεροκήρυκας καί Καθηγητής στή Μητρόπολη Ξάν
θης, συμπλήρωσε τή θεολογική του μόρφωση στή Θεολογική ’Ακαδημία 
τοϋ Κιέβου, εργάστηκε ώς Καθηγητής καί προσωρινός Διευθυντής στή Θεο
λογική Σχολή τής Χάλκης, εγινε Μητροπολίτης Μελενίκου στις 23 ’Οκτω
βρίου 1903, παραιτήθηκε άπό τή θέση αυτή στις 11 Αύγούστου 1906 γιά να 
άναλάβει τή Σχολαρχία τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης, εγινε Μητρο
πολίτης Κασσανδρείας στις 27 ’Ιουλίου 1907 καί πέθανε στον Πολύγυρο, 
έδρα τής έπαρχίας του, στις 16 Αύγούστου 19451.

46. Ό Καλλίνικος Χαραλαμπάκης γεννήθηκε στό Νεοχώριο τοϋ 
Βοσπόρου στις 23 Μαρτίου 1893. Σπούδασε στή Θεολογική Σχολή τής Χάλ
κης καί συμπλήρωσε τις σπουδές του στή Γερμανία. ’Επίσκοπος Όλύμπου 
βοηθός τοϋ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γενναδίου άπό τις 9 Σεπτεμβρίου 
1936, εγινε Μητροπολίτης Κασσανδρείας στις 5 Δεκεμβρίου 1945. Στις 11 
Μαρτίου 1958 μετατέθηκε στή Μητρόπολη Βέροιας καί Ναούσης καί πέ
θανε ώς πρώην Βέροιας καί Ναούσης στις 23 ’Οκτωβρίου 1978* 1 2.

47. Ό Σ υ V έ σ ι ο ς Βισβίνης εκλέχτηκε Μητροπολίτης στις 10 Μαΐου 
1960 καί αρχιερατεύει μέχρι σήμερα3.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘ. ΓΛΑΒΙΝΑΣ

ο.π., 33 (1958)412. Φωτίου Γ. Οικονόμου, Ή ’Εκκλησία έν Θεσπρωτίςι, ο.π., σ 49’ 
Πρβλ. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος, 
ό.π., σ. 247.

1. Παναγιώτου Γ. Στάμου, Ό Μητροπολίτης Κασσανδρείας Είρηναϊος 
(1863-1945). Έκδοσις δευτέρα έπηυξημένη. Ό πρόλογος τοϋ αοιδίμου ’Αρχιεπισκόπου 
’Αθηνών Χρύσανθού τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, Άθήναι 1970'Ί ω. X. Κωνσταντι- 
νίδου, Είρηναϊος· Ό Παντολέοντος, «Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια», 
(1964) 434-437’ Βασιλείου®.Σταυρίδου. Ή 'Ιερά Θεολογική Σχολή, δ.π., σ. 60- 
64, 161.

2. «Γρηγόριος ό Παλαμας» 20 (1936) 389-391" «’Εκκλησία» 35 (1958) 125. Νικ. Λ. 
Φοροποΰλου, Καλλίνικος. 'Ο Χαραλαμπάκης, «Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλο
παίδεια» 7 (1965) 255-257.

3. «’Εκκλησία» 37(1960) 347-350. Ί(ωάννου)Χ. Κ(ωνσταντινίδου), Συνέ- 
σιος. 'Ο Βισβίνης, «Θρησκευτική καί ’Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια» 11(1967)571.
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RÉSUMÉ

Apostolos Glavinas, Évêques de Kassandria.

La ville de Kassandria (Κασσάνδρεια, Κασσανδρεία, Βάλτα) se trouve 
au milieu de la presqu’île de Κασσάνδρα. Siège épiscopale au debut, devient 
plus tard archevêché et dernièrement siège de métropolite de Kassandria.

Le premier évêque connu, Hérmogène, est mentionné très tôt vers le 
milieu du Ve siècle tandis que pour l’évêché la première mention se fait en 
901 ou 902 dans Γ «εκθεσις» de l’empereur Léon VI le Sage.

Depuis l’ère byzantine sont connus seulement sept évêques. A partir 
de la seconde moitié du XVIe siècle la liste épiscopale devient petit à petit 
plus riche et surtout depuis le XVIIe siècle. Durant la première moitié du 
XVIIe siècle l’évêché a été élevé en archevêché et devient indépendante par 
rapport à la métropole de Thessalonique.

En 1870 le siège de métropole de Kassandria a été transféré de Valta à 
Polygyros.

Dans cette étude nous parlons des évêques connus depuis le premier 
Hérmogène, jusqu’au contemporain, Synésios. Cette liste comporte 47 noms 
d’évêques.
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