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Ο ΕΘΝΟΜΑΡΤΓΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΙΩΣΗΦ ΔΑΑΙΒΗΡΗΣ Ο ΑΠΟ ΔΡΑΜΑΣ

Μέχρι τοΰ έτους 1787 αναφερεται κατέχων τον μητροπολιτικόν θρό
νον Δράμας ό Πάριος την καταγωγήν άρχιερευς Γ ε ρ ά σ ι μ ο ς.1 Οΰτος 
εν τοΰτοις φαίνεται ότι παρητήθη το έτος 1780, απομακρυνθείς δ’ εκ Δρά
μας εγκατεβίωσεν εις "Αγιον ’Όρος, όπου δι’ ίδιας δαπάνης άνήγειρεν εις 
την μονήν Βατοπεδίου το εκκλησίδιον τοΰ 'Αγίου Άνδρέου, εξ ου σχετική 
επιγραφή πληροφορεί ικανά περί αύτοϋ.2

Διάδοχος τοΰ μητροπολίτου Γερασίμου εν τή μητροπόλει Δράμας από 
τοΰ έτους 1787, αν μή καί από τοΰ 1780, ύπήρξεν ό εκ Δημητσάνης Ί ω- 
σ ή φ τοΰπίκλην Δαλιβήρης.3 Τοΰτον ό Μ. Γεδεών χαρακτηρίζει πολλοΰ

‘Ανθίμου Ά λ ε \ ο ύ δ η, μητροπολίτου Άμασείας, Χρονολογικοί κα
τάλογοι των άπό Χρίστου άρχιερατευσάντων κατ’ επαρχίας, έφημ. «Νεολόγος» Κων
σταντινουπόλεως, ετ. ΚΕ', φ. 6517, 10 ’Απριλίου 1891. TÒ άνωνύμως γεγραμμένον 
σύντομον άρθρίδιον περί Δράμας εν τή ήμιτελεϊ «Θρησκευτική καί Χριστιανική ’Εγ
κυκλοπαίδεια», τόμ. Β' (1937), στ. 1406, είναι ατελές έν τη διατυπώσει καί ούχί 
άπηλλαγμένον χασμάτων εις τήν ιστορίαν της μητροπόλεως καί αναγραφήν τών άρ- 
χιερέων. ’Εν καιρφ μέλλομεν ν’ άφιερώσωμεν ίδιον μελέτημα εις τήν μητρόπολιν 
Δράμας. Βλ. προς το παρόν Τάσου Ά fl·. Γριτσοπούλσυ, Ό Στασινός 
τής Άκοβας καί ή οικογένεια Λαμπαρδοπούλου τής Δημητσάνης, «Ελληνικά», τόμ. 
ΙΓ' (1953 - 54), σελ. 143, υποσ. 2 κέξ.

3 Μ. Γεδεών, Σημείωμα άνευ τίτλου έν «Έκκλ. Άληθεία», τόμ. I' (1890), 
σελ. 223. Πρβλ. τού αυτού, Πατριαρχικοί εφημερίδες, έν Άθήναις 1938, σελ. 
150, έν δέ σελ. 151 είκών τού Γερασίμου.

3 Είς τούς καταλόγους τών έκ Δημητσάνης προελθ-όντων αρχιερέων ό ’Ιωσήφ 
μνημονεύεται άορίστως καί άνευ σοβαρών είδήσεων. Ή παρατήρησις ισχύει καί δι’ 
άλλους αρχιερείς, περί τών οποίων ήδύνατο ό Καστόρχης τουλάχιστον να γνωρίζη 
πολλά, τό μέν διότι δταν αυτοί έξήρχοντο άπό τήν ζωήν αυτός είσήρχετο, τό δέ 
διότι ευκόλως ήτο δυνατόν νά πληροφορηθή παρά τών πρεσβυτέρων. Βλ. [Ε. Κ α - 
σ τ ό ρ χ η], Περί τής έν Δημητσάνη 'Ελληνικής Σχολής καί περί τών καθιδρυτών 
καί πρώτων αυτής διδασκάλων, έν ’AA-ήνα ις 1847, σελ. 44, ύπ" άριθ. 22. Τ ά κ η 
X. Κανδηλώρου, Ή Δημητσάνα, έν Άθήναις 1897, σελ. 25, ύπ’ άριθ. 64. 
Τοΰ α ϋ τ ο ύ, Ή Γορτυνία, έν Πάτραις 1898, σελ. 152, άριθ. 61. Ύπό τοΰ α ύ- 
τ ο ΰ, έν τφ Έγκυκλ. Λε'ξικφ Έλευθερουδάκη, τόμ. ΣΤ' (1929), σελ. 940β, έν λ. ’Ιω
σήφ, ή οικογένεια τού άνδρός άναφέρεται Δ α λ η β ά ρ η, ένφ είς τα παλαιότερα
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λόγου άξιον, πεπαιδευμένον καί φιλόμουσον κληρικόν.* 1 Τούς τίτλου; τούτους 
ό ’Ιωσήφ δικαιώνει απολύτως καί μόνον εκ των ύπαρχουσών ενδείξεων, πού 
είναι αρκούντως πειστικοί. ”Ετι μάλλον δμως ό ’Ιωσήφ ως μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης (1810 - 1821) γνωστός είναι εκ τής ιστορίας τής μεγάλης 'Ελ
ληνικής Έπαναστάσεως, διότι όμοΰ μετά τών πρώτων θυμάτων τού ιερού 
άγώνος περιβάλλεται τον φωτοστέφανον τού μάρτυρος πατριώτου. ’Αφού 
εφυλακίσθη ευθύς ως ήρχισε τό κίνημα, τελικώς τήν ψυχήν αυτού ως ποιμήν 
καλός έθηκεν υπέρ τών λογικών προβάτων. Διά να στερεωθή τό απελευθε
ρωτικόν κίνημα, εσύρθη πρός τήν αγχόνην καί επότισε μέ τό αιμά του τό 
δένδρον τής ελευθερίας. Δυστυχώς ελλείπουν αί πηγαί διά μίαν διεξοδικήν 
βιογραφίαν τού αοιδίμου άνδρός. Αί συλλεγεΐσαι σποραδικοί ειδήσεις άδρο- 
μερώς συνθέτουν απλήν σκιαγράφησιν αυτού, τόσον ως μητροπολίτου Δρά
μας, δσον καί Θεσσαλονίκης μετά ταΰτα. Άτυχώς ούτε καί εκ τών γρα
πτών πηγών τής πατρίδος του προσφέρεται άξιόλογόν τι, διά να έρευνηθοΰν 
τα τής καταγωγής του, τής παιδεύσεως καί παιδικής έν γένει ηλικίας. ’Έτσι 
τίποτε σχεδόν δεν γνωρίζομεν περί τής προτέρας ζωής τού μάρτυρος μέχρι 
τής εκλογής του ως μητροπολίτου Δράμας, ήτοι τού 1787 ή ίσως καί 
τού 1780.

”Αν μή πάσα ή μόρφωσις τού ’Ιωσήφ, πάντως τα πρώτα γράμματα 
αυτού προέρχονται από τον τόπον τής γεννήσεώς του, γνωστού δντος δτι καί 
προ τής ίδρύσεως τής εν Δημητσάνη Ελληνικής Σχολής σχολεΐον ανεπίσημον 
ελειτούργει εις τήν μονήν τού Φιλοσόφου μέχρι τού 1764, όπύθεν έξήλθεν ή 
πλειάς εκείνη τών ιερωμένων άνδρών, εις τήν οποίαν δφείλουν καί ή Δημη- 
τσάνα καί ή μονή της τήν φήμην, δτι προσέφερον εις τό έθνος πνευματικούς 
ήγέτας κατά τούς δούλους αιώνας.2 Ύπολογίζοντες λοιπόν ως τριακονταπεντα- 
ετή τουλάχιστον τον χρόνον τής άρχιερατείας τού ’Ιωσήφ εν συνόλφ μέχρι τού 
182], άγόμεθα εις τό συμπέρασμα, δτι οΰτος υπήρξε σύγχρονος, όμήλιξ ή 
ίσως καί ολίγον νεώτερος τού συμπολίτου του καί συναθλητοΰ του πατριάρ- 
χου Γρηγορίου Ε', πού ασφαλώς έγεννήθη περί τα μέσα τού ΙΗ' αίώνος, 
μητροπολίτης δέ Σμύρνης εγένετο τό έτος 1785.3 ’Ίσως οί δύο οΰτοι υπήρ
ξαν εκ τών πρώτων μαθητών τής Σχολής Δημητσάνης. ’Άγνωστον επίσης 
παραμένει τίς κατηύθυνε τα πρώτα βήβατα τού ’Ιωσήφ καί εις ποιους τό

εργα του Δ α λ ι β ή ρ η. Τό επώνυμον τούτο δεν συνηιτήσαμεν εις τάς έρευνας 
ημών.

1 Μ. I. Γ ε δ ε ώ V, Πατριαρχικοί Εφημερίδες, σελ. 152.
2 Τ ά α ο υ Ά 9. Γριτσοπούλου, Κατάλογος τών χειρογράφων κω

δίκων τής Βιβλιοθήκης τής Σχολής Δημητσάνης, έν ’Αθήναις 1964, σελ. 5 - 6, δπου 
καί ή σχετική βιβλιογραφία.

8 Προ πάντων βλ. Τ ά κ η X. Κανδηλώρου, Γρηγόριος Ε', έκδ. β', έν 
ΆΟήναις 1021, σελ. 1 κέξ., 10 κέξ.
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πους υπηρέτησε μέχρι τής εκλογής του ώς μητροπολίτου Δράμας. 'Οπωσδή
ποτε βέβαιον φαίνεται ότι εκ νεανικής ηλικίας προέκοπτεν ούτος καί οτι ηύ- 
τΰχησε να συμπλήρωσή τάς σπουδάς του εϊς άκμάζουσάν τινα σχολήν ή είς 
τό "Αγιον ’Όρος μετά την άπομάκρυνσίν του εκ Δημητσάνης. Τόποι πού 
συνεκέντρωναν τότε νέους φιλομαθείς ήσαν πολλοί, Δημητσανιτόπαιδες ό
μως συχνά μετέβαινον εις Σμύρνην. Τον δρόμον διά την Μικρόν ’Ασίαν εις 
τούς εκ τής κεντρικής κα) μεσημβρινής Πελοπόννησου κυρίως ειχον ανοίξει 
αί περιπέτειαι και δοκιμασίαι τών Πελοποννησίων μετά τα Όρλωφικά. 
’Εκεί μεταβάς άρχικώς εσταδιοδρόμησε μετ’ ου πολύ καί ό νεαρός Γρηγό- 
ριος.1 Καί οί ίδρυταί τής Σχολής Δημητσάνης προ αυτού εκεί ειχον· εΰρει 
τύχην.'2 Ό έτερος μάλιστα εξ αυτών, ό ’Αγάπιος, πιθανώτατα συνεδέετο 
μετά τού ’Ιωσήφ εκ νεανικής ηλικίας, ώς πρεσβΰτερος δ’ αυτού καί εμπειρό
τερος, πολύ πιθανόν είναι καί να συνέτρεξε τον ’Ιωσήφ εις τούς εν τή ξένη 
προσανατολισμούς του. ’Ίσως λοιπόν εις Σμύρνην κατέφυγεν ό ’Ιωσήφ καί 
εκεί προώδευσε, κατευθυνόμενος ενδεχομένως καί υπό τίνος ισχυρού άρχιε- 
ρέως. Ουδόλως δμως άπίθανον να μετέβη καί είς Κωνσταντινούπολή, δπου 
ύπήρχον πλούσιοι έμποροι Δημητσανιται, ή καί εις "Αγιον ’Όρος, δπου πά
λιν γνωρίζομεν εγκατεστημένους συγχρόνους του Δημητσανίτας, ώς είναι ό 
λόγιος μοναχός Όνούφριος Κουντουρόπουλος κ.όί. Εις τι τών παιδευτικών 
λοιπόν τούτων κέντρων ώφειλεν ό ’Ιωσήφ τήν μόρφωσίν του, πού άπετέλει 
μίαν τών πολλών αρετών του.

Εκείνο πού έν πάση περιπτώσει πρέπει να ΰπογραμμισθή είναι δτι 
τύχη αγαθή ώθησε τον ’Ιωσήφ προς τήν Δράμαν, μετά τής οποίας εκ χρό
νων παλαιών συνεδέετο ή γενέτειρα αυτού Δημητσάνα δι’ άλλων εξόχων τέ
κνων αυτής. Ούτως εις τήν παρά τήν Δράμαν επί τού Παγγαίου ορούς κει- 
μένην μονήν τής Εϊκοσιφοινίσσης καταφυγών δεύτερος κτίτωρ αυτής άνε- 
δείχθη ό καθαγιασθείς ούκουμενικός πατριάρχης Διονύσιος Α' προ τού τέ
λους τού ΙΕ' αιώνος.3 Έκ Δημητσάνης προήρχετο ό γνωστός μητροπολίτης 
Δράμας ’Αθανάσιος (1593 - 1608), δστις καί ετάφη είς τήν αυτήν μονήν τής

1 Διδακτική διά τό θέμα είναι ή υπό ημερομηνίαν 9 Αόγ. 1776 επιστολή τού 
Γρηγορών, αρχιδιακόνου τότε παρά τφ μητροπολίτη Σμύρνης Προκοπίφ, προς τον 
έν Τεργέστη έξόριστον πρ. Μεθώνης "Ανθιμον Καράκαλλον. Βλ. Τάσου Ά θ. 
Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ, "Ανθιμος Καράκαλλος, επίσκοπος Μεθώνης, ό έκ Δημητσά
νης, καί ή σφζομένη αλληλογραφία ούτοϋ, έν Άθήναις 1153, σελ. 9- 10, 23-24 (ά- 
νάτυπον έκ τής «Θεολογίας», τόμ. ΚΔ').

2 Ε. Καστόρχη, Ινθ’ άνωτ., σελ. 8-9. Είς Σμύρνην έπίσης κατέφυγεν έκ 
νέου ό έ'τερης ές αυτών κατά τήν δεινήν δοκιμασίαν τών Όρλωφικών.

5 Τ ά σ ο υ Ά θ. Γριτσοπούλου, Μελέτη περί του βίου καί ακολου
θία τού άπό Φιλιππουπόλεως οικουμενικού Πατριάρχου Διονυσίου Α' τοΰ έκ Δημη
τσάνης (1466- 1472, 1488-1490), μετά συμβολής είς τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν Φι- 
λιππουπόλεως κατά τον ΙΖ’ αιώνα, Άθήναι 1955, σελ. 30 κέξ., 36 κέξ.
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Είκοσιφοινίσσης.1 Προς την τελευταίαν ταΰτην μονήν ωσαύτως συνδέεται 
και ό αδελφός τοΰ ’Αθανασίου μητροπολίτης Σερρών Θεοφάνης, ό ειτα 
Παλαιών Πατρών.2 'Ο δέ πρωτεξάδελφός των Νεόφυτος διεδέχθη τον ’Αθα
νάσιον εΐς τήν μητρόπολιν Δράμας (1611 - 1618), μεθ’ δ έγένετο μητροπο
λίτης Νικομήδειας, άλλα καί τήν Είκοσιφοίνισσαν δεν ελησμόνησε.3 Εις 
Δράμαν εξ άλλου κατέφυγε καί Γρηγόριος δ Ε' μετά τήν πρώτην του πα
τριαρχίαν (1798) καί εκεΐθεν είς Είκοσιφοίνισσαν4 πιθανώτατα εκ τοΰ λό
γου, δτι τήν επαρχίαν εποίμαινεν δ συμπολίτης του ’Ιωσήφ ήδη προ τοΰ 
έτους τουτου.

’Από τών πρώτων ετών τής εγκαταστάσεώς του εις Δράμαν ή σκέψις 
τοΰ ’Ιωσήφ ευλαβώς έστράφη προς τους προκατόχους του μητροπολίτας, τών 
δποίων ήθέλησε να παραδώση τα ονόματα είς μνήμην τών μεταγενεστέρων. 
Οΰτω κατά Μάρτιον τοΰ έτους 1800 επ'ι τοΰ εξώφυλλου χειρογράφου λει
τουργίας, γεγραμμένης μετά φιλοκαλίας υπό Λαυρέντιου ίερομονάχου τό Ι'τος 
1736, ίδιοχείρως έσημείωσεν δ ’Ιωσήφ ταΰτα : 5

Έν ετει αω' [=1800], μηνι Μαρτίω, ερευνήσας κατέγραψα τά 
άοίδιμα ονόματα τών προ ημών άρχιερατενσάντων εν τη μητροπόλει ταν- 
τη Δράμας, ΐνα προχείρως ενρίσκοντες οι μεΟ’ ημάς άρχιερατενσοντες α
δελφοί, εί βούλονται μνημονενέτωσαν εν ταϊς ίεραΐς τελεταΐς, δπως άξιω- 
Οώμεν τών ίσων παρά τών μεταγενεστέρων. Έν ώ γάρ μέτρω μετρήσομεν 
αντιμετρηΟήσεται ήμΐν, κατά τον τον κοινού Δεσπότου καί Σωτήρος λόγον 
εν Εύαγγελίοιζ.6

‘Τάσου Ά Ο. Γριτσοπούλου, Ό Στασινός τής "Ακοβας, ένθ’ άν. 
σελ. 139 κεξ., 149.

2 A ύ ΐ, σελ. 149.
3 Αύ τ. σελ. 142- 143, 150.
4 A ΰ τ. σελ. 150, ένθα ύποσ. 2 καί ή σχετική βιβλιογραφία. Γενικώς τόπος 

εξορίας Γρηγορίου τοΰ Ε' θεωρείται τό "Αγιον "Ορος. Βλ. Τ. Κανδηλώρου, 
Γρηγόριος Ε', σελ. 15. ’Ασφαλώς όμως ό πατριάρχης μετεκινήθη μέχρι τοΰ έτους 
1806, ότε έκλήθη τό δεύτερον εϊς τόν οικουμενικόν θρόνον. Άξιοσημείωτον είναι ότι 
έκ Δράμας υπό ημερομηνίαν 9 Ιουνίου 1799 υπάρχει γράμμα ιδιόχειρον τοΰ Γρηγο
ρίου προς τόν μέγαν δραγομάνον τής Πόρτας Κωνστ. Άλ. Ύψηλάντην, άναφερόμε- 
νον είς τόν οίκτρώς θανατωθέντα Κωνστ. Χατζερήν, ηγεμόνα τής Βλαχίας. Βλ. Μη
τροπολίτου Ηλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Μία άγνωστος περιπέτεια τοΰ 
έθνομάρτυρος Γρηγορίου Ε', «Έπετηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. ΙΘ' 
(1949), σελ. 233 -234, 231. Φανερόν γίνεται ότι ό έκπεσών πατριάρχης ευρε πλη
σίον οικείου άρχιερέοκ ηθικήν συνδρομήν καί άνακούφισιν έκ τής δοκιμασίας.

5 Γ. Λαμπάκη, "Εκθεσις περί τών τοΰ Μουσείου καί περιηγήσεις τοΰ έ
τους 1903, Δράμα, «Δελτίον τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας», τεΰχ. Ε' 
(1905), σελ. 85 - 86. Ε. Σ τ ρ ά τ η, Ή Δράμα καί ή Δράβησκος, Σέρραι 1924, σελ. 
37, 41.

* Ματθ. Ζ' 1-2. Πρβλ. Μαρκ. Δ' 24. Λουκ. Τ’ 38.
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Κτήτωρ τής ήδη σωζομένης ιερός εκκλησίας των Είσοδίων της Θεο
τόκον ή πλησίον εστί καί ή τον άρχιερέως οικία η Μητρόπολις, νπάρχει δ 
μακάριος Φώτιος, μητροπολίτης Φιλίππων χρηματίσας, ώς φαίνεται όπι
σθεν της αντής ίεράς εκκλησίας το αοίδιμον αντον όνομα γεγραμμένον μετά 
κεράμων ή τούβλων, όπερ μνημονεύεσϋαι διά παντός δίκαιον, ότι αντη 
εστίν ή μόνη εκκλησία των δρ&οδόξων χριστιανών, τών ενρισκομένων ηδη 
ολίγον πολλών εν Δράμα.

Μεταξύ πολλον διαστήματος δεν ήδννήϋημεν να ενρωμεν τά ονόμα
τα τών κατά διαδοχήν άρχιερατευσάντων, εΐ μη εκ τινων σκενών, ατινα 
άφιερωϋέντα παρ’ αντών είτε τη ιερά εκκλησία είτε τή μητροπόλει έφερον 
τά ονόματα αντών γεγραμμένα, ατινά είσι ώς εφεξής εσημειώϋησαν.

’Υπέρ άναπαύσεως
Φώτιον, ’Αντώνιον, Σάββα, Ιίαρϋενίον, Ίακώβον, Καλλίνικον, Γρη- 

γορίον, Γεράσιμον, Ιωσήφ, Χρυαάνϋον, Παρϋενίον.
Τών αρχιερέων

Ζώντες. ΙΙαρϋένιος μετετέϋη εις Μέϋνμναν, Νικόδημος μετετέϋη 
εις Προύσαν, Διονύσιος μετετέϋη εις Βέρροιαν, Γερμανός ό από Βιδύνης 
μετετέϋη Δέρκων.

Νεόφντος μετετέϋη εις Δέρκονς, ’Αθανάσιος άπεβίωσεν εν τή επαρ
χία αντον, Μελέτιος εις τούς Δντικούς καταφνγών, τονπίκλην Άπόδρα- 
μος, Άγαϋάγγελος μετετέϋη είς ’Έφεσον, Ίωαννίκιος δ από Άγκύρας 
άπεβίωσεν εντανϋα. Ι'ερμανδς άπεβίωσεν εντανϋα, Φιλόθεος μετετέϋη είς 
’Ίμβρον, Χρνσόστομος, δ ννν ταπεινός μητροπολίτης 1902Δ 

Έπι δέ τής δευτέρας σελίδος τοΰ εξώφυλλου :
’Επιγραφή ήν εύρον γεγραμμένην εν μαρμάρψ τώ κάτωϋεν τής σκά

λας, δ δή μάρμαρον φαίνεται νά ήτον είς τήν εκκλησίαν, λίαν παλαιά, έχει 
δε όντως διά στίχων ιάμβων.

Αντη χάρις πέφνκε Κονροπαλάτη 
’Αλέξιον τε φημί τον Μανιάκη, 
φέρει καί τής σής διά γραφής τον τύπον 
Παναγία δέσποινα είς σ(ωτη)ρίαν 
εν μηνί Ίοννίω έπί έτονς ,ςχνγ' επί τής βασιλείας 
Έμμανονήλ Κομνηνον, όπον ξννάγονται έκτοτε μέχρι 
τής σήμερον όπον έχομεν βξτι' [7310] ήτοι από Χ(ρι- 
στ)ον αωγ' [=1803] έτη χμζ' [647], ήτοι εξακόσια τεσσαρά
κοντα επτά έτηβ * 5

f δ Δράμας ’Ιωσήφ.

1 Ύπό τοΰ Λαμπάκη δέν σημειοΰται αν εγραψεν ή αυτή χειρ, άλλα προφανές 
είναι δτι υ Χρυσόστομος τουλάχιστον έκ τών υστέρων έγραψε το όνομά του.

5 Ή διδόμενη διά τοΰ επιγράμματος χρονολογία GG53 άπύ θεμελιώσεως κύ
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”Αν κα'ι 6 εκδότης των άνωτέρω χρονικών σημειωμάτων δεν κάμνει 
λόγον περί των γραμματικών γνώσεων του συντάκτου αυτών, όμως είκάζο- 
μεν δτι αΰται θά ήσαν ανάλογοι προς την γλώσσαν αυτών, εξ ου άποδει- 
κνυεται οτι ό γράψας διέθετε σοβαρόν παίδευσιν, ερευνητικότητα, ευσέβειαν 
καί οξύνοιαν. Περί τής παιδεύσεως τοΰ Ιωσήφ μαρτυρεί επί πλέον τό γε
γονός, δτι ήγάπα να προμηθεύεται νεοεκδιδόμενα βιβλία, ένίων μάλιστα 
ένίσχυε την έκδοσιν υλικώς. Ουτω σημειοΰται εις τον κατάλογον τών συν
δρομητών τής εν έτει 1806 έν τφ τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
τυπογραφείφ έκδοθείσης «’Επίτομης χρονολογικής τής Γενικής Ιστορίας, 
εκ τής Γαλλικής εις την ήμετέραν μετενεχΰείσης διάλεκτον, μετά πλείστων 
σημειώσεων επανξηϋ·είσης υπό τον φιλογενονς Λάμπρον Άντωνιάδον, τον 
εκ Μοισίας»Λ Έξ άλλου συνδρομητής υπήρξε καί τής υπό Διονυσίου Πυρ- 
ρου, τοΰ Θετταλοΰ, συγγραφείσης Γεωγραφίας, τό πρώτον Ένετίησιν έν ετει 
1818 έκδοθείσης.* 2

σμου ανάγεται μέν εις τόν χρόνον τής βασιλείας Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ (=1145 
άπό Χρίστου), δέν συμφωνεί δμως προς τό σωτήριον έτος 1803, άν υπολογιστή ή 
διδόμενη άπόστασις τών μνημονευόμενων 647 ετών, πού χωρίζει τάς δύο χρονολο
γίας, ως σταθερά. Ούτε τό έτος 1803, δτ’ έγραφεν ό ’Ιωσήφ επί τοΰ κώδικος, ίσοδυ- 
ναμεϊ πρός έτος 7310 κοσμογονίας, άλλα προς 7311. Θά άποκατασταθή τό σφάλμα, 
αν θεως>ήσωμεν ώς δεδομένα άφ’ ενός 1803 τό έτος πού εγραφεν ό ’Ιωσήφ τό ση
μείωμα καί 6653 τό έτος τής επιγραφής, ήτοι όρθώς 1145. Μεταξύ τών δύο τούτων 
ή άπόστασις είναι έτη 658 καί όχι 647. Ό ’Ιωσήφ άπό τοΰ έτους τής κοσμογονίας 
6653 άφήρεσεν ετη 5507 άντί 5508, άφαιρών δέ 6653 - 5507=1146 παρέλιπε νά ύπο- 
λογίση εις τήν στήλην τών δεκάδων τό κρατούμενον καί εύρεν άποτέλεσμα 1156 άν
τί 1146. “Οτι άφήρει 5507 φαίνεται καί έκ τοΰ δτι ύπελόγισε τό τρέχον τότε σωτή
ριον έτος 1803 ώς ίσοδυναμοΰν πρός 7310 κοσμογονίας (1803 —{— 5507) άντί του ορ
θού 7311 ήτοι 5508 —1803. Πράγματι δέ κατά τό έσφαλμένον άποτέλεσμα 1156 ά\τί 
1146 τής επιγραφής (όρθώς 1145) ή άπόστασις μέχρι τοΰ 1803 είναι ετη 647. Άνευ 
του σφάλματος ή έπιγραφή έχει χρονολογίαν όρθώς 6653=1145. ’Από τοΰ έτους 
τούτου μέχρι τοΰ 1803 μεσολαβούν έτη 658. Τό έτος 1803 ισοδύναμε! πρός έτος άπό 
θεμελιώσεως κόσμου 7311.

’ Τοΰ βιβλίου κατέχει άντίτυπον ή ’Εθνική ημών Βιβλιοθήκη έν Άθήναις 
υπό έπίσημα 'I σ τ ο ρ. 1423. Ό ’Ιωσήφ μνημονεύεται εις τόν κατάλογον τών συν
δρομητών, σελ. 254.

2 Τόν πλ,ήρη τίτλον βλ. έν Δ η μ. Σ. Γ κ ί ν η καί Β α λ. Γ. Μ έ ξ α, 
Ελληνική Βιβλιογραφία 1800 - 1863, τόμ. Α', έν Άθήναις 1939, σελ. 165, ύπ’ άριθ. 
1027 (Πραγματεϊαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τόμ. 11, σχ. 4ο). Τήν πληροφορίαν 
όφείλομεν εις τό Μεσαιωνικόν Άρχεϊον τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τήν διεύθυνσιν 
τοΰ όποιου θερμώς εύχαριστοΰμεν άπαξ έτι δι’ δσας εύγενώς καί προθύμως παρέχει 
ήμϊν έκάστοτε πληροφορίας έκ τοΰ εις δελτία συνειλεγμένου ύλικοΰ. Άλλ’ είς τό υπό 
έπίσημα Γ ε ω γ ρ. 4426α άντίτυπον τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης, δπερ ας σημειωθή 
έπί τή εύκαιρίφ δτι κατά τήν έν φ. 1 ένδειξιν προέρχεται «έκ τών τοΰ Ταλαντίον 
Νεοφύτου, τοΰ έξ Άάηνων», δέν καταριθμείται ό Ιωσήφ μεταξύ τών συνδρομητών, 
τό δέ άντίτυπον τερματίζεται εν σελ. 328, μεθ’ ήν ακολουθούν χάρται. Τοΰτ’ αυτό
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Έκ τίνος επιστολής τοΰ Δράμας ’Ιωσήφ προς τον γνωστόν λόγιον μο
ναχόν και συγγραφέα Νικόδημον τον 'Αγιορείτην υπό ημερομηνίαν 5 Μα'ίου 
1806 ήλθεν εις φώς μικρά, άλλα, άκρως διαφωτιστική περικοπή, εχουσα ως 
εξής : «περί τής εκδόσεως τον Σνναξαριστοϋ· καί εγνων τά ζητούμενα. Καί 
δτι μεν ούδείς άποφενγει από καλόν γενωφελ'ες ελπιζόμενον, δταν σνν ύλεώ 
δύναται δπωσονν να φέρη είς τέλος, τούτο ας μην άμφιβάλλη. Καί άληέλώς 
εγώ είχον ομιλήσει περ'ι ενός τοιούτου τφ διδασκάλω κνρ - Χριατοφόρω, 
πλήν ζητώ να γίνη δσον το δυνατόν άρτιον το καλόν, επαινετόν καί δε
κτόν ϋ·εφ πρώτον καί ανδρώποις ωφέλιμον. ’Ίσως και συγχώρησή καί ή- 
μΐν μέρος τών πολλών μας άμπλακημάτων»Ί Έκ τής περικοπής ταυτης κα
ταφαίνεται πόσον βαθεΐαν θρησκευτικήν συνείδησιν, ζήλον εθνικόν καί πό
θον ειλικρινή διά τήν άνάπτυξιν τήν πνευματικήν τοΰ γένους ειχεν ό επι- 
στέλλων και μετά γλαφυρότητος γραφών μητροπολίτης. ’Επίσης εκ τής ιδίας 
περικοπής καί τών αμέσως επομένων καταδεικνύεται πόση στοργή εκρΰπτετο 
εις τάς υπέρ τών πνευματικών εργατών διαθέσεις τοΰ ’Ιωσήφ. Ή δευτέρα 
περικοπή προέρχεται από επιστολήν Χριστοφόρου μοναχοΰ τοΰ Προδρομί- 
του * 1 2 υπό ημερομηνίαν 5 Μαΐου άδηλου έτους, 1806 μέν, ως φαίνεται άπο-

συμβαίνει καί είς το άντίτυπον τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής, ή δέ παραπομπή τοΰ 
Μ. ’Αρχείου είς σελ. 329 μαρτυρεί δτι έξέπεσε το τελευταϊον φύλλον άμφοτέρων τών 
αντιτύπων, αν καί δέν διακρίνεται τοΰτο. Τοϋ βιβλίου υπάρχει καί β' έκδοσις εν 
Ναυπλίφ 1838. K. Ν. Σ ά ΰ α, Νεοελληνική Φιλολογία, έν Άθήναις 1868, σελ. 711- 
712. Ταύτην δέν συνεβουλεύθημεν ούτε τά αντίτυπα τών λοιπών εν Άθήναις βιβλιο
θηκών, τά υπό Γκίνη καί Μέξα σημειούμενα.

1 Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν , Άποσημειώματα χρονογράφου, εν Άθήναις 1932, σελ. 
167 - 168.

2 Περί τοΰ διδασκάλου τούτου δέν υπάρχουν σοβαραί ειδήσεις, καθ’ δσον 
τουλάχιστον ημείς γνωρίζομεν. Είς τοΰτον πιθανώς άφοροΰν τά υπό τοΰ F. I. Ζ α- 
β ί ρ α, Νέα 'Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, Άθήνησι 1872, σελ. 653 - 554, έν λ. 
Χριστόφορος μοναχός ό εξ Άρτης, σημειούμενα. Πρβλ. καί Κ. Ν. Σ ά θ α, ενθ’ άν., 
σελ. 605. Δέον νά σημειωθή δμως δτι ανέκδοτα έργα τοΰ Χριστοφόρου εύρίσκονται 
εγκατεσπαρμένα είς χειρόγραφα τοΰ Άγ. Όρους, οΐον «κριτική ίπιακόπηαις είς τήν 
ερμηνείαν τών άναβαύμών*, όμοΰ μετά συγγραφής τοΰ Νικοδήμου καί Όνουφρίου 
Κουντουροπούλου, τοΰ Δημητσανίτου. Βλ. Σ π. Π. Λάμπρου. Κατάλογος τών έν 
ταϊς βιβλιοθήκαις τού Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων, τόμ. Β', έν Κανταβριγίφ 
1900, σελ. 173, χρφ. 4699 μονής Ίβήρων, XIX αί. ’Επίσης τό έν τόμ. Α', έν Καντα- 
βριγίφ 1895, σελ. 83, σημειούμενον χρφ. 934, XIX αί., περιέχει Λόγον Χριστοφόρου 
έγκωμιαστικόν είς τήν σύλληψιν τής θεομήτορος Άννης έν τή καθομιλουμένη. Τό 
έν τφ ύπ’ άριθ. 4421 χρφ. (Λάμπρου, τ. Β' 78) Κανονικόν τοΰ ίδιου συγγραφέως 
έξεδόθη τύποις είς σχ. 4ο έκ τοΰ Τυπογραφείου τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό
λεως τό 1800. Βλ. Ά. Ιΐαπαδοπούλου-Βρετοΰ, Νεοελληνική Φιλολογία, 
τόμ. Α', έν Άθήναις 1854, σελ. 134, άριθ. 361. Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, ένθ’ άνωτ., 
σελ. 5, άριθ. 22. Πρβλ. σελ. 83, 359, άριθ. 496, 2443.
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κλίνουσα ή αποψις τοϋ εκδότου,1 μάλλον όμως βραδϋτερον, διότι κατ’ αυ
τήν την χρονολογίαν έγράφη ή απ’ ευθείας τοϋ ’Ιωσήφ ανωτέρω επιστολή 
καί επομένως δεν συνέτρεχε λόγος επί τοϋ ϊδίου θέματος ν’ άσχοληθή κα'ι δ 
Χριστοφόρος. Γραφών λοιπόν δ τελευταίος οΰτος προς τον Νικόδημον, δί
δει δδηγίας περί τής εκτυπώσεως τοϋ Συναξαριστοΰ καί ζητεί εκ μέρους τοϋ 
’Ιωσήφ «διά νά μέν\η κρυπτόν το πράγμα καί να μη διαδοίλη παντελώς δ 
λόγος, δτι ή πανίερο της τον δι’ οικείων άναλωμά των ϋελει τυπώσει την 
βίβλον». Εις τήν Ιπιστολήν τοϋ Χριστοφόρου υπάρχει καί ΰστερόγραφον, 
άφορων εις τον ’Ιωσήφ, λίαν ενδιαφέρον, τοϋτο : «Χαρακτηριστικά προτε
ρήματα... φυσικά μεν ευφυΐα καί κρίσις νοός άποχρώσα, προσίλήσω δε καί 
κτητόν τήν ικανήν παίδευσιν, τήν τε {λύραάεν κα'ι μάλιστα των καϋ·’ ημάς 
παιδευμάτων προαιρετικά δέ πραότης, εϋπροσιτότης, ευηκοΐα πάσι τοις 
επ’ άγα&ω συμβουλεύουσιν, εγκράτεια καί τήρησις, ώς ενι ακριβής, των 
{λείων κανόνων» ,2

Καί είχε μέν ήδη από τοϋ 1805 περατωθή ή συγγραφή τοϋ Συναξα- 
ριστοϋ υπό τοϋ ύπερβολικώς μοχθοϋντος εν ταΐς συγγραφαΐς καί ταΐς άσκη- 
τικαΐς κακουχίαις Νικοδήμου καί είχεν εύρεθή δ χορηγός τής έκδόσεως, έ'τι 
δέ είχεν εξασφαλισθή ή ευλογία τοϋ πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε', παρά 
τοϋ δποίου μάλιστα καί παρεκινήθη δ Νικόδημος νά συγγράψη τό επίμο
χθον έ'ργον,3 άλλ’ ή μοίρα δεν επεφΰλαξεν εις τον άοίδιμον συγγραφέα τήν

1 Είναι αληθώς άπογοητευτικόν δτι δ πολυγραφώτατος καί έρευνητικώτατος 
Μ. Γεδεών αγαπά νά παραλείπη ουσιώδη τμήματα εγγράφων, νά παραθέτη απο
σπάσματα σημαντικών κειμένων, άλλα καί αύτάς τάς χρονολογίας, ώς δήθεν ευνόη
τους, νά παρασιωπά. Έν προκειμένω δέν σημειοί πόθεν λαμβάνει τάς περικοπάς 
τών επιστολών, παραλείπει τό έτος τής επιστολής τοϋ Χριστοφόρου καί προτιμφ νά 
άνθολογή κατά βούλησιν, άντί νά έκδίδη αυτούσια τόσον σημαντικά έγγραφα· Ο δ- 
τω καί ή έρευνα δυσχεραίνεται καί δ επιστήμων ταλαιπωρείται.

2 Μ. I. Γεδεών, Άποσημειώματα χρονογράφου, σελ. 168.
3Γ. Γ. Παπαδοπούλου-Γ. Π. Άγγελοπούλου, Τά κατά 

τον άοίδιμον πρωταθλητήν τοϋ ίεροΰ τών Ελλήνων άγώνος, τόν πατριάρχην Κων
σταντινουπόλεως Γρηγόριον τον Ε', τόμ. Α', έν Άθήναις 1865, σελ. 186 κέξ.. δπου 
άριθ. 23 επιστολή του Γρηγορίου άπδ 12 ’Ιουνίου 1816 προς τούς προϊσταμένους 
τών είκοσι μοναστηρίων του Άθω, άπαντώντος εις ίδικόν τους ραβάσιον περί τής 
εις τύπον έκδόσεως τού Συναξαριστοϋ, χαρακτηριζομένου <ώς αναγκαίου δντος προς 
ωφέλειαν τοϋ τοιοντου πονήματος». ’Ενταύθα προσθέτει δ Γρηγόριος τδπερ, δηλ. πό
νημα, καί παρ’ ημών έπεκυρώ&η, δτι δι’ ήμετέρας συμβουλής επονή&η παρ’ εκείνον, 
έρωτήααντος ημάς ετι ζώντος». Έν υποσημειώσει αυτόθι, λαμβανομένη παρά τοϋΣυνα- 
ξαριστοΰ, ή γνώμη τοϋ πατριάρχου Κυρίλλου Κ' τοϋ Άδριανουπολίτου, μνημονεύον- 
τος τής προτέρας τοϋ Γρηγορίου καί τής οικονομικής συμβολής τοϋ ’Ιωσήφ, υπό 
ήμερ. Μαρτίου 1817. Αυτόθι ύπ’ άριθ. 24 επιστολή τοϋ Γρηγορίου, ωσαύτως άπδ 
12 ’Ιουνίου 1816, άναφέρει δτι δ Συναξαριστής έφάνη αύτφ τλίαν ωφέλιμος και σω
τήριος, διότι δι’ ακρίβειας μεγάλης κα'ι παρατηρήσεως καί συλλογής κα'ι παρα&έσεως 
έπλουτίσ&η καί διεκα&αρίαίλη πολλά τον προτέρου καί ελλείποντος καί εφ&αρμένον, δν
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χαράν να ΐδχι ζών εκδιδόμενον διά τοΰ τΰπου το έργον, διότι ή εκτυπωσις 
αύτοϋ έπραγματοποιήθη μετά πάροδον ετών ικανών, το 1819, άδρώς δαπα- 
νώντος και πάλιν καί συντόνως κα'ι προθΰμως εις μνήμην τοΰ Νικοδήμου 
προσφέροντος τοΰ ’Ιωσήφ, μητροπολίτου Θεσσαλονίκης πλέον.* 1 ’Από πλευ
ράς Δημητσάνης άξιον σημειώσεως είναι δτι εν τώ προσώπφ τοΰ Νικοδή
μου συναντώνται τέσσαρα, οΰχ'ι τυχαία, πρόσωπα εκείθεν προερχόμενα, πι- 
θανώτατα δε άποτελοΰντα από κοινοΰ μάλλον ή μεμονωμένως τό πνευματι
κόν περιβάλλον τοΰ Ναξίου λογίου μοναχοΰ. Είναι ταΰτα δ πατριάρχης 
Γρηγόριος, δ Δράμας - Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ, ως εϊδομεν, δ γνωστός δι
δάσκαλος κα'ι ιδρυτής τής εν Δημητσάνη Σχολής ’Αγάπιος ιερομόναχος, δ 
Λεονάρδος, μετά τοΰ δποίου δ Νικόδημος συνεξέδωκε τό Πηδάλιον έν Λει- 
ψίςι τό έτος 1800 τό πρώτον,2 κα'ι δ Όνοΰφριος Κοντοΰρης, δ Ίβηρίτης μο
ναχός, δ τον βίον τοΰ Νικοδήμου συνοπτικώς προτάξας έν τή εισαγωγή τοΰ 
έκδοδέντος Ένετίησι τό 1819 τριτόμου έργου τοΰ Νικοδήμου «Παύλου... 
ai ΙΑ' επιοτολαί, ερμηνευάεΐσαι μεν ελληνιστί υπό... Θεοφυλάκτον... με- 
ταφραα&εΐσαι δε... παρά Νικοδήμου...»,3 γνωστός δέ και έξαλλων άγιορειτι-

και διά συμβουλής ήμετέρας S μακαρίτης εκείνος επεχειρία&η προ χρόνων. "Ο&εν και 
διά ζήλου από κοινού εράνου τοΰ τε πανιερωτάτον άγιον Θεσσαλονίκης κυρίου ’Ιωσήφ
και των ιερών μοναστηρίων καί ιερών κοινοβίων καί σκήτεων__ εις τύπον εζεδό&η...».
"Αν τό «εις τύπον εξεδό&η» έχη κυριολεκτικόν νόημα, ώς φαίνεται, ή έπιστολή πρέ
πει νά χρονολογηθή μετά διετίαν. Περαιτέρω, ύπ’ άριθ. 25, υπάρχει συστατική τοΰ 
Γρηγορίου άπό Μαΐου 1817 διά τούς άποδημοΰντας εϊς Ένετίαν προς έκτύπωσιν 
τοΰ Συναξαριστοΰ μοναχούς, έν υποσημειώσει δέ συστατική τοΰ πατριάρχου Κυρίλ
λου ‘τ' κατά Μάρτιον 1817, μετατυπουμένη έκ τοΰ Συναξαριστοΰ.

1 ’Ιδού ό πλήρης τίτλος τοΰ βιβλίου : Συναξαριστής των δώδεκα μη
νών τοΰ ένιαυτοΰ πάλαι μέν ελληνιστί συγγραφείς υπό Μαυρίκιου διακόνου τής Με
γάλης ’Εκκλησίας, νΰν δέ δεύτερον μεταφραστείς αμέσως έκ τοΰ έλληνικοΰ χειρο
γράφου Συναξαριστοΰ καί μεθ’ όσης πλείστης έπιμελείας άνακαθαρθείς, διορθωθείς, 
πλατυνθείς, αναπληρωθείς, σαφηνισθείς, ύποσημειώσεσι διαφόροις καταγλαϊσθείς καί 
εις τρεις τόμους διαιρεθείς ύπό τοΰ έν μοναχοΐς έλαχίστου Νικοδήμου'Αγιορείτου δι’ 
άδράς δέ δαπάνης καί συντόνου σπουδής τε καί προθυμίας τοΰ πανιερωτάτου άγιου 
Θεσσαλονίκης κυρίου ’Ιωσήφ καί των είκοσι Ιερών μοναστηρίων τοΰ 'Αγίου "Ορους, 
σκήτεών τε καί κελλίων καί των φιλοχρίστων συνδρομητών, τών έν τφ τέλει τής βί
βλου όνομαστί καταγραφέντων, τύποις ήδη λαμπροΐς έκδοθείς εις κοινήν απάντων 
τών ορθοδόξων ωφέλειαν, συνεργεία καί σπουδή τών έλαχίστων ίερομονάχων Στε
φάνου καί Νεοφύτου τών 'Αγιορειτών..., έν Βενετίφ 1819, έν τή τυπογραφία Πάνου 
Θεοδοσίου τοΰ έξ Ίωαννίνων, σχ. 4ο. Βλ. Δ. Γ κ ί ν η καί Β. Μ έ ξ α, ενθ’ άνωτ., 
σελ. 191 -192, άριθ. 1195.

2 A ύ τ., σελ. 3-4, άριθ. 15.
3 A ϋ τ., σελ. 189, άριθ. 1183. 'Ο «Βίος έν συνάψει τοΰ μακαρίου καί αοιδί

μου διδασκάλου Νικοδήμου Αγιορείτου, συγγραφέως τής παρούσης βίβλου, συγγρα
φείς παρά τοΰ όσιολογιωτάτου κυρίου Όνουφρίου Ίβηρίτου» καταλαμβάνει τάς 
σελίδας ια' καί ιβ' τοΰ βιβλίου.
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κών χειρογράφων.1 Εις τον χαλκέντερου Νικόδημον πολλά οφείλει ή ορθοδο
ξία καί ή ιστορία των γραμμάτων κατά τούς τελευταίους χρόνους τής δου
λείας.2

Κατά τά έτη 1808 - 1809 ό Δράμας ’Ιωσήφ διετέλει μέλος συνοδικόν 
τής εν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικής Συνόδου. Τούτον συναντώμεν εις 
τάς επομένας συνοδικός πράξεις. Έν πρώτοις αιτήσει αυτού εκλέγεται τον 
Φεβρουάριον τού έτους 1808 Έλευθερουπόλεως ό ιερομόναχος Παΐσιος 3 4 
αντί τού άποθανόντος αρχιερέως Μακαρίου. Την 12 Αύγουστου 1808 υπο
γράφει δΰο συνοδικός έπιστολάς επί πατριάρχου Γρηγορίου τού Ε', την μεν 
προς τούς ηγουμένους των έν Έλασσώνι μονών περί τής παρ’ αυτών εισ
φοράς,1 την δέ προς τον αρχιεπίσκοπον Έλασσώνος περί τού ίδιου θέμα
τος.5 Τον Νοέμβριον τού ίδιου έτους 1808, έχων καί την γνώμην τού Έ· 
λασσώνος Ίωαννικίου, υπογράφει το υπόμνημα εκλογής τού πατριάρχου Ιε
ροσολύμων Πολυκάρπου αντί τού άποθανόντος ’Ανθίμου,6 έτι δε συνοδι
κόν εύεργετήριον γράμμα προς τον δστιάριον τής Μ. ’Εκκλησίας Κωνσταν-

1 Οΰτω π χ. δ ύπ’ άριθ. 4619 (499) χρφ. κώδιξ τής μονής Ίβήρων τοϋ ΙΗ' 
αί. άνήκεν είς τόν Όνούφριον, προερχόμενος εκ τής έν τή Σχολή Δημητσάνης δι
δασκαλίας κατά τό έτος 1795. Βλ. Σ π. Π. Λ ά μ π ρ ο υ, Κατάλογος των έν ταΐς 
βιβλιοθήκαις του 'Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων, τόμ. Β', έν Κανταβριγία 1900, 
σελ. 157. Πρβλ. Τάσου Ά θ. Γριτσοπούλου, Κατάλογος τών χειρογρά
φων κωδίκων τής Βιβλιοθήκης Σχολής Δημητσάνης, έν Άθήναις 1954, σελ. 7.

2 ’Επί τή ευκαιρία σημειοΰμεν τήν γνωστήν ήμϊν περί τοϋ άνδρός βιβλιογρα
φίαν, αν καί τά σποράδην γεγραμμένα δέν συνθέτουν άνταξίαν τής μορφής αύτοΰ 
μελέτην. Κ. Ν. Σ ά θ α, Νεοελληνική Φιλολογία, σελ. 624 - 626. Ευθυμίου μο
νάχου, Βίος Νικοδήμου, έκδοθείς υπό Σπ. Λαυριώτου, «Γρηγόριος Παλαμάς», 
τόμ. Ε' (1921), σελ. 636 κέξ, τόμ. Τ' (1922), σελ. 210 κέξ. Άρχ. Έ μ. I. Καρπα
θίου, Νικόδημος 'Αγιορείτης, «Εκκλησία», τόμ. ΙΓ' (1935), φ. 7 -13. Σωφρο
νίου Εΰστρατιάδου, Νικόδημος ό 'Αγιορείτης, «Μακεδονικά», τόμ. Α'(1940), 
σελ. 38 - 57. I. Θ. Κ ο λ ι τ σ ά ρ α, Νικόδημος ό 'Αγιορείτης, «’Ακτίνες», τόμ. 1Τ' 
(1953), σελ. 400 κέξ. τ. ΙΖ' (1954), σελ. 30-35. D. Y. Economides, Nicodim Aghio- 
ritul (1748- 1809), έν «Biserica Ortodoxa Romana», τόμ. RIX (1941), σελ. 51-68 
(καί ιδιαιτέρως είς άνάτυπον, έν Βουκουρεστίφ 1951, σελ. 21).

8 Καλλινίκου Δελικάνη, ’Επισκοπικοί κατάλογοι, «’Εκκλησιαστι
κή ’Αλήθεια», τόμ. ΚΗ' (1906), σελ. 305.

4 Παπαδοπούλου - Άγγελοπούλου, Τά κατά τόν αοίδιμον..
Γρηγόριον τόν Ε', τόμ. Α', σελ. 92.

6 Α υ τ., σελ. 94. Ή χρονολογία τοϋ γράμματος τούτου άντί αωκ'=1820 πρέ
πει νά διορθωθή είς αωη'=1808, άφοΰ πλήν τών άλλων λόγων πρόκειται περί ταυ
τοχρόνου είδοποιήσεως τού οικείου ιεράρχου διά τό αυτό ζήτημα, δι’ δ έγράφη καί 
ή προηγουμένη έπιστολή.

“ Κ α λ. Δελικάνη, Τά έν τοΐς κώδιξι τοϋ πατριαρχικού ’Αρχειοφυλα
κίου σφζόμενα έκκλησιαστικά έγγραφα... ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας, Ιεροσολύμων 
καί Κύπρου, έν Κωνσταντινουπόλει 1904, σελ. 515.
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ντίνον Κορέσιον, καθιστάμενον κανονικόν έξαρχον των εν Σάμιρ σταυροπη
γιακών μοναστηρίων.1 Λήγοντος τοΰ έτους 1808, των εργασιών τής υπό τον 
πατριάρχην Καλλίνικον τον Ε' πατριαρχικής Συνόδου μετέχων ο Ιωσήφ πα- 
ρίστατο κατά την αγγελίαν τής εις ‘Ιεροσόλυμα έπισυμβάσης πυρκαϊας, δτε οΐ 
αρχιερείς, πληροφορηθεντες τα γενόμενα, κατά την έμμετρον διήγησιν Προ
κοπίου Ναζιανζηνοΰ,

όλοι πικρώς κατέκλανσαν, όλοι άναστενάξαν, 
μετά κλανϋ·μον οδυνηρώς απαντες εφωνάξαν....
"Ο ’Αθηνών Γρηγόριος, δ εκ τής Χερσονήσου,
Δράμας ήν τότε ’Ιωσήφ, δ εκ Πελοποννήσου—2

Τον Μάρτιον τοΰ επομένου έτους 1809 τον ’Ιωσήφ εύρίσκομεν ΰπο- 
γράφοντα έντυπον σιγίλλιον τοΰ ίδιου πστριάρχου Καλλινίκου Ε', δι’ ου 
συνιστάται προς τους μητροπολίτας καί χριστιανούς υποταγή εΐς τήν οθω- 
μανικήν εξουσίαν.3 Φανερόν είναι δτι τοιαΰται πράξεις κατ’ επιβολήν τών 
κρατουντών άπελΰοντο καί δεν ήσαν σπάνιαι. Κατά Μάϊον τοΰ αΰτοΰ έτους 
1809 ό ’Ιωσήφ καί οι ενδημοΰντες αρχιερείς προέβησαν εϊς τήν εκλογήν 
νέου πατριάρχου, τοΰ από Μυτιλήνης Ίερεμίου Δ', αντί τοΰ παυθέντος Καλ
λινίκου Ε'.4 Μετά τήν παΰσιν τοΰ Καλλινίκου Ε' οί συνοδικοί αρχιερείς 
είχαν διχασθή, επρόκειτο δε να ανακαλέσουν εις τον οικουμενικόν θρόνον 
Γρηγόριον τον Ε', άλλα δυναστικώς έπεβλήθη ό ‘Ιερεμίας Δ', οπότε κατά 
χαρακτηριστικός πληροφορίας ‘Αγιορείτου μοναχοΰ οί φίλα προσκείμενοι 
προς τον Γρηγόριον, εν οις δ γέρων ‘Ηράκλειας, δ ’Αθηνών καί δ Δρά
μας, ήτοιμάζοντο διά τάς επαρχίας των.5 Έν τοΰτοις τοΰ Δράμας ή παρα
μονή παρετάθη κατά τι ακόμη χρόνου διάστημα έν Κωνσταντινουπόλει, 
διότι συναντώμεν αυτόν εις επισήμους εκκλησιαστικός πράξεις. Τον Αύγου
στον 1809 υπογράφεται εις σιγίλλιον ‘Ιερεμίου Δ', περί άποκαταστάσεως

1 'En I. Σ τ α μ α τ ι ά δ ο ν, Σαμιακά, τόμ. Δ', Σάμος 1886, σελ. 272.
2 Προκοπίου Ναζιανζηνοΰ, Διήγησις συνοπτική διά στίχων πο

λιτικών ομοιοκατάληκτων περί τής έν 'Ιερουσαλήμ έπισυμβάσης πυρκαϊας... έν Α. 
Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άνάλεκτα ίεροσολυμιτικής σταχυολογί- 
ας, τόμ. Γ', έν Πετρουπόλει 1897, σελ. 344.

3 B. Α. Μυστακίδου, 'Ιστορικαί ειδήσεις περί Κουροΰτσεσμε, «Παρνασ
σός», τόμ. ΙΑ' (1887/88), σελ. 305, ξβ'. Τό έγγραφον είναι ανέκδοτον ύπ’άριθ. 4 τής 
'Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας. Βλ. Ε. I. Σ α β ρά μ η, Συμβολή εις τήν 
ιστορίαν τής Δημητσάνης, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. Θ’ (1932), 
σελ. 238.

4 Τό σχετικόν υπόμνημα καταστρωθέν εις τόν ύπ’ άριθ. 334 πατριαρχικόν 
κώδικα φέρει τήν υπογραφήν καί τοΰ ’Ιωσήφ. Μ. Δ. Χαμουδοποόλου, Πα
τριαρχικοί πινακίδες, «Έκκλ. ’Αλήθεια», τόμ. Β' (1881/82), σελ. 294.

1 Μα ν. I. Γεδεών, Εικοσαετής πατριαρχική ιστορία κατόπιν θυέλλης 
1791-1811, έν Άθήναις 1927, σελ. 24 -25 (άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας», τ. Ε').
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τής ’Εξαρχίας Γηρομερίου.1 Επομένως εις Δράμαν θά έπέσιρεψε τό φθι- 
νόπωρον τού 1809. Άλλα μετ’ ου πολύ θανόντος τοΰ μητροπολίτου Θεσσα
λονίκης Γερασίμου (1788 - 1810),2 τον Νοέμβριον τοΰ 1810 6 ’Ιωσήφ με
τατίθεται εις Θεσσαλονίκην προαχθείς,3 εις δέ την Δράμαν μετατίθεται ό 
Προϊλάβου Παρθένιος.

Ώς εκκλησιαστική επαρχία ή Δράμα ήτο πτωχή τόσον, ώστε εις το 
παρελθόν ίεράρχαι αυτής εδυσκολεΰοντο ν’ άνταποκριθοϋν είς τάς προς τό 
Πατριαρχειον υποχρεώσεις των. Έκ τοΰ λόγου τούτου κυρίως εσημειώθησαν 
παλαιότερον αλλεπάλληλοι ενώσεις τής Δράμας μετά των Φιλίππων, Νευ- 
ροκοπίου, Ζιχνων κλπ., άλλα καί έριδες αρχιερέων Δράμας προς ομόρους, 
οσάκις άπεσπώντο αί ανωτέρω επαρχίαι. Ή μετάθεσις τοΰ Δράμας ’Ιωσήφ 
εις τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άναμφισβητήτως υπήρξε πράξις άναγνω- 
ρίσεως τής αξίας αύτοΰ καί συγχρόνως άποκαταστάσεώς του εις μεγαλυτέ- 
ραν επαρχίαν προς άνάπτυξιν μείζονος δραστηριότητος. Τίνα τα εις τήν με- 
τάθεσίν του συνεργήσαντα πρόσωπα δεν γνωρίζομεν. Δεν αποκλείεται δμως 
να διέτριβεν ακόμη είς Κωνσταντινούπολιν ό ’Ιωσήφ κατά τον χρόνον τοΰ 
θανάτου τοΰ Γερασίμου Θεσσαλονίκης.4

1 Μητροπολίτου Σάρδεων Γέρμα ν ο ΰ, Επισκοπικοί κατάλογοι τών έν Ή- 
πείρφ καί ’Αλβανίφ επαρχιών τοΰ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, «Ηπειρωτι
κά Χρονικά», τόμ. ΙΒ' (1937), σελ. 52. Σ. Π. Οίκονόμου, Ή έν Θεσπρωτίρ, 
σταυροπηγιακή μονή Γηρομερίου, «Έκκλ. ’Αλήθεια», τόμ. Θ' (1899), σελ. 455.

2 Τό επί τη εκλογή του σουλτανικόν βεράτιον όίνευ χρονολογίας βλ. εν Μ ι χ. 
’Α θ. Κ α λ ι V δ έ ρ η, Τά λυτά έγγραφα τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, εν 
Θεσσαλονίκη 1951, σελ. 78 - 84.

3Καλ. Δελικάνη, Επισκοπικοί κατάλογοι, ένθ’ άνωτ., σελ. 317. Ό 
συνταχθείς υπό ’Ανωνύμου, Κατάλογος μητροπολιτών Θεσσαλονίκης εκ τοΰ 
αρχείου τοΰ οικουμενικού Πατριαρχείου, «Γρηγόριος Παλαμάς», τόμ. Ζ' (1923), σελ. 
76 - 77, όπου έτος μεταθέσεως τοΰ ’Ιωσήφ είς Θεσσαλονίκην σημειοΰται τό 1815, 
είναι δλως πρόχειρος. ’Εντεύθεν βλ. Γερ. I. Κ ο ν ι δ ά ρ η ν, έν τή «Θρησκευτική 
καί Χριστιανική ’Εγκυκλοπαίδεια», τόμ. Γ' (1940), στ. 1044-1045, έν λ. Πρβλ. Μη
τροπολίτου Άμασείας ’Ανθίμου ’Αλεξούδη, Χρονολογικοί κατάλογοι..., 
«Νεολόγος» Κωνσταντινουπόλεως, φ. 6369, 9 ’Οκτωβρίου 1890, δπου επίσης ή άρ- 
χιερατεία τοΰ Γερασίμου παρατείνεται μέχρι τοΰ 1814, ή δ’ έκλογή τοΰ ’Ιωσήφ τί
θεται εις τό έτος 1815.

4 Έπί τή ευκαιρία παρατίθεται ένταΰθα ή κυριωτέρα περί τής μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης βιβλιογραφία. L,. Petit, L,es évêques de Thessalonique, «Échos 
d’ Orient», τόμ. IV (1901), σελ. 136 κέξ. Πρβλ τόμ. V (1902), σελ. 26 κέξ., τόμ. VI 
(1903), σελ. 292 κέξ., τόμ. VIII (1905), σελ. 272 κέξ., τόμ. XVIII (1918), σελ. 236 
κέξ. V. Laurent, La liste episcopale du Synodicon de Thessalonique, 
«Échos d’ Orient», τόμ. XXXVI (1933), σελ. 300 κέξ. B. A. Μυστακίδου, 
Διάφορα περί Θεσσαλονίκης σημεκύματα. Δ' Μητροπολϊται Θεσσαλονίκης, «Ό έν 
Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικός Σύλλογος», τόμ. ΚΖ' (1900), σελ. 377 κέξ. Τοΰ 
αύτοΰ, Επισκοπικοί κατάλογοι, «Έπετηρίς "Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών»,

31
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"Αν καί δεν υπάρχουν πηγαι περί τής εν Θεσσαλονίκη δράσεως του 
’Ιωσήφ, δυνάμεθα νά υποθέσωμεν δτι οΰτος άνταπεκρίθη ίκανοποιητικώς 
καί εϊς τής νέας καί μεγαλυτέρας επαρχίας τάς απαιτήσεις. Έκ τών ολίγων 
ύπαρχουσών ειδήσεων δα παρακολουθήσωμεν τα κατ’ αυτόν μέχρι τής άγ- 
χόνης. Έν πρώτοις εν αρχή χειρογράφου τοϋ ΙΕ' ή IT' al., άνήκοντος εις 
την μονήν Βλαταίων, υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις «αωιβφ =1812 Φε- 
βροναρίφ β' ηλϋεν δ άγιος Θεσσαλονίκης κνρ "Ιωσήφ. Ό γράψας ανν- 
γκελλος ”Ανϋ·ιμος»ά Πρόκειται περί ένθυμήσεως, έξ ής πληροφοροΰμεθα 
έπίσκεψιν τοΰ οικείου μητροπολίτου εϊς την μονήν. Κάτι παρόμοιον εξάγε
ται έξ άλλου χρονικού, καταχωριζομένου εϊς τόν άρχαιότερον κώδικα τής Ικ- 
κλησίας τής ΙΙαναγουδας, άναγόμενον εϊς το έτος 1789, εκ τοΰ οποίου μαν- 
θάνομεν δτι ενώπιον τοΰ κυριάρχου άρχιερέως έθεωρήθη ό λογαριασμός τοΰ 
επιτρόπου Γ. Πάϊκου, κατ’ ’Ιούνιον τοΰ έτους 1815. TÒ χρονικόν τοΰτο 
ϊδιοχείρως έγραψε και εν τέλει ύπέγραψεν ό μητροπολίτης ούτως f 'Ο Θεσ
σαλονίκης ’Ιωσήφ νποβεβαιοΐ.* 1 2

Χηρευούσης τής επισκοπικής έδρας Σερβίων καί Κοζάνης, τής υπό την 
μητρόπολιν Θεσσαλονίκης ΰπαγομένης, τό έτος 1815 δ Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ 
προώρισεν ώς επίσκοπον τόν ιερέα Βενιαμίν, τήν εκλογήν τοΰ οποίου έκΰ- 
ρωσε τό πατριαρχείου κατά τα κεκανονισμένα, έν τέλει δέ έπεκΰρωσε διά 
βερατίου δ σουλτάνος Μαχμουτ Β'. Το τουρκικόν γράμμα φέρει ημερομη
νίαν 15 Σιαμπάν 1230 έτους ’Εγίρας, ήτοι 23 ’Ιουλίου 1815 σωτηρίου.3 
Τόν Βενιαμίν τοΰτον Σερβίων κα'ι Κοζάνης θά συναντήσωμεν πάλιν εΰθυς 
κατωτέρω.

Κατά τήν τρίτην πατριαρχίαν Γρηγορίου Ε' δ Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ 
έκλήθη και πάλιν ως μέλος συνοδικόν τής πατριαρχικής Συνόδου κατά τα 
έτη 1819- 1821, καθ’ α διέμενεν εις τήν βασιλεύουσαν καί δεν έπέπρωτο νά

τόμ. ΙΒ' (1936), σελ. 176 (ατελή). Μ. I. Γ ε δ ε ώ ν, Σημειώσεις εις άναγραφάς μη
τροπολιτών Θεσσαλονίκης, «Έκκλ. ’Αλήθεια», τόμ. ΚΓ’ (1903), σελ. 254 - 258, 
437 - 439 (ή συνέχεια φαίνεται διακοπείσα). Π. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ ο υ, Θεσσαλονικέων 
μητροπολϊται άπό Θεωνα... μέχρι Ίωάσαφ Άργυροποΰλου, Byzantinische Zeit
schrift, τόμ. XII (1903), σελ. 131 - 152. Τοΰ α ΰ τ ο ΰ, Νεόφυτος Δαμαλάς μη
τροπολίτης Θεσσαλονίκης 1680 - 1686, «Γρ. Παλαμάς», τόμ. Δ' (1920), σελ. 561 - 662.

1 Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Διάφορα περί Θεσσαλονίκης σημειώματα, ένθ’ 
άνωτ., σελ. 384.

2 Α ύ τ , σελ. 386. ’Ενταύθα έν πίνακι ΰπ’ άριθ. 5 πανομοιότυπον τής υπο
γραφής τοΰ ’Ιωσήφ ώς Θεσσαλονίκης, ειλημμένης έκ τής έν λόγφ θεωρήσεως τοΰ 
λογαριασμοΰ. Τοΰτ’ αυτό τό πανομοιότυπον επανεκδίδεται υπό τοΰ Ιδιου Β. Α. 
Μυστακίδου, Ίστορικαί ειδήσεις περί Κουρούτσεσμε, «Παρνασσός», τόμ. ΙΑ' 
(1887/88), άριθ. 1 έν τφ παρενθέτφ πίνακι.

8 Α. Σ ι γ ά λ α, Πατριαρχικαί πράξεις, φερμάνια καί άλλα τινά έγγραφα, 
«Μακεδονικά», τόμ. Α' (1940), σελ. 284 - 294.
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επιστρέψη πλέον εΐς την μητρόπολίν του. Κατά τα έτη ταΰτα συναντωμεν 
αυτόν ως εξής :

Την Ιην ’Απριλίου 1819 εϊς συνοδικήν επιστολήν Γρηγορίου Ε' προς 
τον πρώην Ρόδου Παΐσιον, ψηφισθέντα μητροπολίτην Μεσημβρίας.1 Τήν 
13ην ’Ιουνίου ϊδίου έτους εις συνοδικόν και πατριαρχικόν γράμμα περί 
εφ’ άπαξ καταβολής αντί τής καθωρισμένης ετήσιας εισφοράς τής μονής 
'Αγίου Νικολάου Σίτζας εν τή έπαρχίφ Ρέοντος καί Πραστοϋ.2 Τον ’Ιού
λιον 1819 υπογράφει τέσσαρα γράμματα, ήτοι συνοδικόν ευεργετήριον περί 
άναγνωρίσεως τοΰ Κωνσταντίνου Οικονόμου ως γενικού ιεροκήρυκος τής Μ. 
Εκκλησίας,3 σιγίλλιον πατριαρχικόν περί τοΰ εν Σμύρνη φιλολογικού γυ
μνασίου 4 * καί ό'μοιον περί τής έν Άγίφ ’Όρει μονής Σταυρονικήτα.3 Τον 
Αύγουστον τοΰ 1819 υπογράφει συνοδικόν γράμμα κατά κολυβάδων καί περί 
τής ιερός μεταλήψεως,6 ομοιον περί εφ3 ά'παξ καταβολής ετησίων εισφορών 
τής σταυροπηγιακής γορτυνιακής Μονής τής Αίμυαλοΰς 7 καί σιγίλλιον περί 
τής μονής τών 'Αγίων’Ανάργυρων Λακεδαίμονος.8 Τον Σεπτέμβριον τοΰ αΰ- 
τοΰ έτους 1819 υπογράφει συνοδικόν γράμμα υπέρ τής εν 'Αγίφ ’Όρει μο
νής τοΰ Ξενοφώντος,9 τον δέ Νοέμβριον υπογράφει τό περίφημου διαλυτικόν

1 Γ. Γ. Παπαδοπούλου-Γ. Π. Άγγελοπούλου, Τα κατά τον 
αοίδιμον... Γρηγόριον τον Ε', τόμ. Α', σελ. 100. Ή υπογραφή ό Θεσσαλονίκης Με
λέτιος δέον να διορθωθή είς Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ.

2 Α ύ τ., σελ. 96.
3 A V τ., σελ. 108. ’Επί τή ευκαιρία ας διορθωθή εν τφ γράμματι τοΰτφ ή 

ύπογραφή τοΰ Δέρκων Γερασίμου είς τό ορθόν Δέρκων Γρηγόριος.
4 A ΰ τ., σελ. 154.
3 Γαβριήλ Σταυρονικητιανοΰ, Σιγίλλιον πατριάρχου Γρηγο

ρίου Ε'  «Γρ. Παλαμάς», τόμ. Δ' (1920), σελ. 308.
6 Μ α V. I. Γ ε δ ε ώ V, Κανονικαί διατάξεις, τόμ. Β', έν Κιονσταντινουπόλει 

1889, σελ. 155. Πρβλ. Μ ansi, Sacrorum consiliorum nova et amplissima 
collectio, τόμ. XL,, Παρίσιοι 1909, σελ. 82.

7 Τάσου Ά fl·. Γριτσοπούλου, Ή παρά τήν Δημητσάναν μονή Πα
ναγίας τής Αίμυαλοΰς, έν Άθήναις 1949, σελ. 29, όπόθεν καί τό πανομοιότυπον τής 
υπογραφής του. ’Επί τή ευκαιρία διορθωτέα είναι μεταξύ τών υπογραφών τών συνο
δικών αρχιερέων ή πρώτη, μή άνήκουσα είς τόν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως 
Γρηγόριον, άλλ’είς τόν Καισαρείας Ίωαννίκιον. Είς τό περαιτέρω, σελ. 30-31, έκδι- 
δόμενον έπιτίμιον τοΰ ίδιου πατριάρχου ή πρώτη είς τό άκρον αριστερόν ύπογραφή 
δέν είναι τοΰ Γρηγορίου Ε' άλλα τού Δέρκων Γρηγορίου, ή δέ τελευταία δέν εί
ναι τοΰ Κυζίκου άλλ’ άναγνωστέα t ό Β υ ζ ί η ς (sic) 'Ιερεμίας. ’Επίσης 
δέον να διορθωθή: ό Μαρωνείας Κωνστάντιος άντί Κωνσταντίνος.

8 Τ ά σ ο υ Άθ. Γριτσοπούλου, Κατάλογος τών έν τφ Ίστορικφ Άρ- 
χείφ Σπάρτης χειρογράφων κωδίκων καί λοιπών έγγράφων, «Άθηνά», τόμ. N’T' 
(1952), σελ. 41. Ή ύπογραφή Θεσσαλονίκης Γεράσιμος κατά Μάϊον 1815 έν τφ 
αυτόθι, σελ. 42, άριίΚ 10, περιγραφομένω σιγιλλίφ τής μονής Άγ. Τεσσαράκοντα 
έχει άναγνωσθή έσφαλμένως.

8 Kouis Petit, Actes de Xenophon, Πετρούπολις 1903, σελ. 90.
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γράμμα Γρηγορίου τοϋ Ε' επί τοϋ παρανόμου συνοικεσίου τοϋ διακόνου 
Προκοπίου Καρτζιώτου, τοΰ εΰλογηθέντος υπό τοΰ Τριπολιτζάς κακό Διο
νυσίου.1 Τό αυτό τέλος έτος 1819 οίνευ μηνός άπαντά υπογεγραμμένος εις 
γράμμα πατριαρχικόν περί τής σχολής Δέρκων, τής προνοίφ τοϋ σοφοϋ μη
τροπολίτου Λέρκων Γρηγορίου λειτουργοϋσης.2 ΕΙς τον μήνα Αύγουστον 
τοΰ 1819 προσγράφεται συνοδικόν επιτίμιον Γρηγορίου Ε' κατά Νάνου 
Ρόμπακα καί τής συζΰγου του Μπεγίνας εκ Κοζάνης, άποσταλεν δΓ επιστο
λής τοΰ κυριάρχου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ τον Σεπτέμβριον τοΰ 
Ιδιου έτους εις Κοζάνην.3

Κατά τό 1820 <5 ’Ιωσήφ ως συνοδικός άρχιερείις κυροί διά τής υπο
γραφής αΰτοΰ τα ακόλουθα γράμματα τοΰ αΰτοΰ πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ 
Ε'. Έν πρά)τοις κατά μήνα ’Ιανουάριον υπογράφει σιγίλλιον περί τής σχο
λής Δέρκων,4 έ'τερον έπικυροΰν προηγοιφενα όμοια περί τής σχολής ελλη
νικών μαθημάτων Ναζιανζοΰ (Σινασοΰ) 5 6 καί άπανταχοΰσαν περί τηρήσεως 
ληξιαρχικοΰ κώδικος παρ’ εκάστη ενορία/’ Τον Φεβρουάριον 1820 μετέχει 
τής Συνόδου έχων καί τάς γνώμας τοΰ τε Βέροιας Ζαχαρίου καί τοΰ Κρή
της Γερασίμου εις πραξιν άποκαταστάσεως εις τήν μητρόπολιν Παροναξίας 
τοΰ επισκόπου Βενδίτσης 'Ιεροθέου.7 Τήν Ιυν Μαρτίου κυροί διά τής υπο
γραφής του μετά των λοιπών επιτρόπων τής τυπογραφίας έκ τε τής ίεραρ- 
χικής όμηγΰρεως καί τής αρχοντικής χορείας τάς συμφωνίας συνεχίσεως τής 
πατριαρχικής τυπογραφίας.8 Τον ’Απρίλιον υπογράφει σιγίλλιον περί τίνος

1 Μ. I. Γ ε δ ε ώ V, ένθ’ άνωτ., σελ. 173. Πρβλ. άναδημοσίευσιν υπό Ε. P e- 
t i t, Mansi, έν#’ άνωτ., σελ. 86.

2 Μ. I. Γ ε δ ε ώ V, "Έγγραφα, λίθοι καί κεράμια, έν Κωνσταντινουπόλει 
1892, σελ. 87. Πρβλ. «Έκκλ. ’Αλήθεια», τόμ. Θ' (1889), σελ. 412.

3 Μ ι χ. Ά θ. Κ α λ ι V δ έ ρ η, Σημειώματα ιστορικά (έκ τής Δυτικής Μακε
δονίας), Πτολεμαις 1939, σελ. 32 - 33.

4 Γ. Π. Π ο υ ρ V ά ρ α, ’Ελασσόνες ιστορικοί σελίδες έκ τής Θεραπειάδος, 
«Ήμερολόγιον ’Ανατολής», τόμ. Δ' (1885), σελ. 126. Δεν ήλέγξαμεντίνα σχέσιν έχει 
τό σιγίλλιον τοΰτο προς τό κατά τό έτος 1819 μνημονευθέν άνευ μηνός παρεμφερές 
γράμμα τοϋ αΰτοΰ πατριάρχου.

s Ρ ί ζ ο υ Έλευθεριάδη, Σινασός, έν Άθήναις 1879, σελ. 35. I. Σ α- 
ραντίδη ’Αρχελάου, Ή Σινασός, έν Άθήναις 1899, σελ. 27. Αί άναγνώ- 
σεις των υπογραφών έν πολλοΐς έσφαλμέναι, π.χ. Τυρνόβου ’Ιωσήφ, Άδριανουπόλεως 
Διονύσιος.

6 Μητροπολίτου Άμασείας ’Ανθίμου Ά λ ε ξ ο ύ δ η, Τά ληξιαρχικά βιβλία 
παρ’ ήμΐν, «Έκκλ. ’Αλήθεια», τόμ. Θ' (1889), σελ. 236. Πρβλ. Mansi, ένθ’ άνωτ., 
σελ. 90 (άναδημοσίευσις).

7 Γ. Γ. ΙΙαπαδοποΰλου-Γ. Π. Άγγελοπούλου, Τά κατά τόν άοί- 
διμον... Γρηγόριον τόν Ε', σελ. 101. ’Αρχιμανδρίτου ’Ιεζεκιήλ Βελανίδι ώ- 
τ ο υ, Ή μητρόπολις Παροναξίας, «Νέα Σιών», τόμ. Θ' (1909), 74.

8 Παπαδοποΰλου -Άγγελοπούλου, ένθ’ άνωτ., σελ. 179.
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τόπου, άνήκοντος εις την κυριότητα τής μονής Παντελεήμονος 'Αγίου ’Ό
ρους.1 Την 25υν Μαΐου άπαντά ή υπογραφή του εις συνοδικόν γράμμα προς 
μονάχους τοΰ Αγίου "Ορους περί αποστολής πατριαρχικών έξάρχων προς 
επίλυσιν διαφορών.2 Τον ’Ιούλιον υπογράφει συνοδικόν επιτίμιον κατά παν
τός, δστις ήθελεν ενεργήσει κατά τής άρτισυστάτου σχολής Προυσοΰ.3 Τον 
’Οκτώβριον υπογράφει σιγίλλιον υπέρ τής εν Λακεδαίμονι μονής Ζερμπί- 
τσης 4 καί επιτίμιον εκκλησιαστικόν κατά τής εκ Σπετσών καταγόμενης Λα- 
σκαρίνας, συζύγου τοΰ άποθανόντος Δημητρίου Χατζή Παντελή, κατακρα- 
τούσης καί ιδιοποιούμενης από τούς υιούς αυτού τα πατρικά αυτών δίκαια.5 
Τον Νοέμβριον 1820 συνυπογράφει πατριαρχικήν επιστολήν προς τον επί
σκοπον Λοιδορικίου περί τών χρεών αυτού,6 καΰώς επίσης σιγίλλιον περί 
δύο μονυδρίων Καρύστου.7 Τον Δεκέμβριον τού έτους τούτου 1820 υπογρά
φεται εις τρία γράμματα συνοδικά, ήτοι εις σιγίλλιον περί τοΰ μοναστηριού 
τοΰ 'Αγίου Νικολάου εν Θήρμ,8 είς συστατικόν περί τού ίερομονάχου Νεο
φύτου τής ιδίας μονής 9 καί εις το άμφισβητούμενον συγχωρητικόν τού 
παρανόμου γάμου τού Προκοπίου Καρτζιώτου, μετά πληΟούσης μάλιστα 
Συνόδου.10 Προς τον Θεσσαλονίκης Ιωσήφ σχετίζεται αμέσως ή από 3 Ίου-

1 Acta praesertim Graeca Rossiei in monte Athos monasterii, Κίεβον 
1873, σελ. 270. Περί τοΰ ζητήματος τής εν ’Άθω ίεράς μονής τοΰ Αγίου Παντε
λεήμονος, Κωνσταντινούπολή 1874, σελ. 152.

2 ’Αρχιμανδρίτου Χριστόφορου Κτένα, ’Ανέκδοτα κειμήλια. Ό 
έθνομάρτυς Γρηγόριος ό Ε' καί τό μέγα αύτοΰ καί τής ’Εκκλησίας προς είρήνευσιν 
τοΰ "Αγίου "Ορους διαφέρον, «Ιερός Σύνδεσμος», έτος ΚΑ', φ. 22 (15.9.1921), σελ. 2-4.

3 Κ. Ά μ ά V τ ο υ, Ή μονή Προυσοΰ, «Ελληνικά», τόμ. Ç' (1933), σελ. 251. 
Πρβλ. Γ ρ. I. Νταβαρινοΰ-Α. Δ. Τσαπέρα, 'Ιστορία τής εν Ευρυτα
νία ιερός μονής Προυσοΰ..., Άθήναι 1957, σελ. 144. "Η παρούσα έκδοσις, όγκος 
τυπωμένου χάρτου, οΰδεμίαν αξίαν έχει επιστημονικήν.

‘Τάσου Ά θ. Γριτσοπούλου, Κατάλογος τών έν τφ Ίστορικφ 
Άρχείφ Σπάρτης...., ένθ’ άνωτ., σελ. 39, άριθ. 3.

5 Πρόκειται περί άντιγράφου, άποκειμένου είς τά Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κρά
τους, Συλλογή Βλαχογιάννη, "Υπουργ. Δικαίου, φ. 40, 29 ’Ιανουάριου 1826.

6 Παπαδοπούλου - Άγγελοπούλου, ένθ’ άνωτ., τόμ. Β', έν 
Άθήναις 1866, σελ. 512.

7 Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσάνθου, Συνοδικόν γράμμα περί δύο μο
νυδρίων Καρύστου, «'Ιερός Σύνδεσμος», έτος Κ', φ. 266 (1.6.1916), σελ. 6. Ή έν τή 
έκδόσει ταύτη χρονολογία_τοΰ γράμματος «Νοέμβριος έτους 1808, ίνδ. θ'» είναι έσφαλ- 
μένη. Προφανώς πρόκειται περί γραμμάτων ΑΩΚ'=1820, τό δέ τελευταΐον τών μο
νάδων γράμμα πού έξελήφθη ως η' δέν είναι παρά γράμμα δεκάδων κ'. Προς τό 
ορθόν έτος 1820 συμφωνεί καί τό σημειούμενον θ' έτος τής ίνδικτιώνος.

8 Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Ή έν Θήρα ιερά μονή τοΰ "Αγίου Νικολάου, «Έπετηρίς 
‘Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. Ç' (1929), σελ. 79.

“ Α ύ τ., σελ. 74.
10 Γ. Γ. Παπαδοπούλου -Γ. Π. Άγγελοπούλου, Τα κατά τον
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νίου 1820 εγκύκλιος Γρηγορίου τοϋ Ε', απευθυνόμενη προς τον παναγιώ- 
χατον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης καί τούς επισκόπους αύτοΰ, υπογεγραμ
μένη φυσικά καί από τον ’ίδιον, έφ’ δσον καθ’ δλον τό έτος τον εΐδομεν 
συνοδικόν έν Κωνσταντινουπόλει, κα'ι συνιστώσα να μείνουν πιστοί υπή
κοοι τοϋ σουλτάνου καί νά μη παρασυρθοΰν υπό τής κινήσεως τοϋ Άλή. 
Τό κίνημα ακριβώς τούτο είχε πολύ ανησυχήσει την 'Υψηλήν Πύλην καί 
άπήτησεν από τό Πατριαρχεϊον νά συστήση την υποταγήν τών ραγιάδων. Καί 
πράγματι εις την■ προκειμένην εγκύκλιον τρία χωρία άπήντησαν διά τών ιε
ρέων των υπό ημερομηνίαν 5 ’Ιουλίου 1820 προς τον επίσκοπον Σερβίων 
καί Κοζάνης δτι θά μείνουν ήσυχοι ραγιάδες.1

ΙΙανομοιότυπον τής υπογραφής τοϋ Θεσσαλονίκης 
’Ιωσήφ εκ γράμματος τοϋ έτους 1819.

Τό 1821, ολίγον προ τής κηρύξεως τής Έπαναστάσεως, τήν υπογραφήν 
τοϋ ’Ιωσήφ συναντοίμεν εις πιττάκιον Γρηγορίου τοϋ Ε' προς Στέφανον Μαυ-

άοίδιμον ... Γρηγόριον Ε', σελ. 280. 'Υπό τοϋ Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Κανονικοί διατάξεις, 
τόμ. Β\ σελ. 155 κέξ. έκδίδονται δυο άκόμη γράμματα, σχετικά προς τό ζήτημα τοϋ 
Προκοπίου Καρτζιώτου, σημειοΰται μάλιστα, σελ. 159, δτι ό συγγραφεΰς αμφιβάλλει 
περί τής γνησιότητος τής συγχωρητικής πράξεως. Δέν θά έξετάσωμεν ενταύθα τούς 
απώτερους λόγους τής συγχωρήσεως. Πάντως εις τήν σχετικήν πράξιν άναφέρεται δτι 
έβεβαίωσαν τό Πατριαρχεϊον οί ομογενείς περί τής φιλοκαλίας τοϋ Προκοπίου, τής 
φιλογενοϋς αύτοΰ διαθέσεως, τοϋ χαρακτήρος αύτοΰ καί δή περί τής μεταμελείας 
του μετά συντριβής καρδίας κλπ., ετι δέ τό Πατριαρχεϊον έπληροφορήθη περί τών 
άδροτάτων χορηγιών τοϋ άνδρός προς κοινωφελή ιδρύματα, ώς είναι π.χ. ή εις 
“Αγιον Ίωάννην Κυνουρίας ομώνυμος αύτοΰ Σχολή Καρτζιώτη.

’ Μ ι χ. Ά ft. Κ α λ ι ν δ έ ρ η, Γραπτά μνημεία άπό τή Δυτική Μακεδονία 
χρόνων Τουρκοκρατίας, Πτολεμαίς 1940, σελ. 70. Πρβλ. βιβλιοκρισίαν Ά ν τ. Δ. 
Κεραμοπούλου, «’Αθήνα», τόμ. N't ' 1952, σελ. 333, όπόθεν καί παραλαμβά- 
νομεν, μή δυνηθέντες νά χρησιμοποιήσωμεν τό φυλλάδιον τοϋ Καλινδέρη. Ή προ
κειμένη εγκύκλιος δέν είναι γνωστή άλλοθεν. Καί πρέπει νά έκδοθή, διότι είναι 
διδακτικόν τό περιεχόμενον αύτής. ’Εν τούτοις πρέπει νά παρατηρηθή δτι αυτή 
απευθύνεται πρός τύν Θεσσαλονίκης, πού δμως αυτήν τήν εποχήν είναι συνοδικός
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ρογένην, αποκαθιστάμενον καί αύθις εις το αξίωμα τού Μ. Λογοθέτου.* 1 Κατό
πιν τήν υπογραφήν τοΰ Θεσσαλονίκης Ιωσήφ καί παντός άλλου συνοδικού 
άρχιερέως θά ευρωμεν προ πάντων εις το γνωστόν υπό τραγικός συνθήκας συν- 
ταχθέν αφοριστικόν κατά των πρωταγωνιστών τοΰ ιερού άγώνος τής φυλής. 
Περαιτέρω τον ’Ιωσήφ θά παρακολουθήσωμεν συλλαμβανόμενον καί άγό- 
μενον προς τήν αγχόνην. Προκαταβολικώς δέον να σημειωθή δτι τάς λε
πτομέρειας των ιστορικών γεγονότων δεν γνο:ιρίζομεν λόγφ τής γενικής συγ- 
χΰσεως, πού επεκράτησε κατά τήν εποχήν εκείνην. Πολλάκις μάλιστα αντι
φατικοί είναι αί υπό τών συγχρόνων ιστοριογράφων παρεχόμενοι ειδήσεις, 
ιδία; ως προς τάς χρονολογίας καί τα πρόσωπα, διότι δεν ήσαν αύτόπται.

Φυσικόν ήτο, μόλις εξερράγη ή Έπανάστασις εϊς τάς Παραδουνάβι
ους Ηγεμονίας, ή Υψηλή Πύλη να στραφή προς τήν άνωτάτην εξουσίαν 
τού δουλεύοντος έθνους, τήν Μ. ’Εκκλησίαν. Ουτω τήν 91Τν Μαρτίου διά 
φιρμανίου καί άνευ επεξηγήσεων ό πατριάρχης διετάσσετο ν’ άποστείλη εϊς 
τήν Πύλην τινάς τών προκρίτων αρχιερέων, καθ’ α διηγείται ό συνήθως 
καλά πληροφορημένος διά τα φαναριωτικά πράγματα Σπ. Τρικούπης, κατο- 
νομάζων ως φυλακισθέντας τούς ’Εφέσου Διονύσιον, Δέρκων Γρηγόριον, 
Νικομήδειας ’Αθανάσιον, Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ, Τυρνόβου Ίωαννίκιον, 
Άδριανουπόλεως Δωρόθεον καί Άγχιάλου Ευγένιον.2 Τούτο δμως συνέβη

καί, δτατρίβει εις Κωνσταντινούπολη', ασφαλώς δέ καί θά συνυπογράφω τήν εγκύ
κλιον, επομένως δέν θά έχρειάζετο νά τοΰ αποστολή αΰτη "Αν, ώς φαίνεται, ή 
εγκύκλιος έκοινοποιήθη εύρέως εις τάς επαρχίας, κάπως περίεργον είναι δτι δέν εί
ναι γνωστή.

1 Δ η μ. Μ. 2 ά ρ ρ ο υ, Κατάλογος τών χειρογράφων τοΰ εν Κωνσταντίνου- 
πόλει 'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπου
δών», τόμ. Θ' (1932), σελ. 169.

2 Σπ. Τρικούπη, Ιστορία τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, εκδ. Εκατον
ταετηρίδας, τόμ. Α', έν Άθήναις 1925, σελ. 65/76. 'Υπό τοΰ I. Φιλήμονος, 
Δοκίμιον ιστορικόν περί τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως, τόμ. Β',Άθήναι 1859, σελ. 
117, άναφέρεται άορίστως επίσης ή σύλληψις τών μητροπολιτών Θεσσαλονίκης, Άδρια- 
νουπόλεως καί Τυρνόβου κατ’ άξίωσιν τής Πύλης μετά τό πρώτον διάβημα τοΰ πα- 
τριάρχου περί παροχής έγγυήσεως ΰπ’ αότοΰ καί τών προκρίτων δτι δέν ήθελον 
μετακινηθή. Ύπό τοΰ Αμβροσίου Φραντζή, ’Επιτομή τής ιστορίας τής 
άναγεννηθείσης Ελλάδος, τόμ. Α', έν Άθήναις 1839, σελ. 249 κέξ., υποστηρίζεται 
δτι όνομαστικώς έζητήθησαν παρά τοΰ σουλτάνου μέλη τής πατριαρχικής Συνόδου 
ώς δμηροι, ώς τοιοΰτοι δ’ άπεστάλησαν οί ’Εφέσου, Νικομήδειας καί Δέρκων, μετή- 
χθη δ’ ό Άγχιάλου, καί δτι μετ’ δλίγας ήμέρας έζητήθησαν καί άλλοι αρχιερείς καί 
ό Γρηγόριος άπέστειλε δύο σχετικωτέρους του, τον Θεσσαλονίκης καί τον Τυρνόβου 
(σελ. 252). Συγκεχυμένοι είναι καί αί έπί τών γεγονότων πληροφορίαι, ιδία ώς προς 
τα πρόσωπα καί τάς χρονολογίας, τοΰ αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυσοστόμου 
Π απαδοπούλου, Ή ’Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως καί ή Μεγάλη Έπανά- 
στασις τοΰ 1821, «Θεολογία», τόμ. ΚΑ' (1950), σελ. 482 κέξ. Τοΰ αύτοΰ, Ή
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μάλλον, όταν έγνώσθη ή γενική εν Πελοποννήσιρ εξέγερσις, καί Ισχύει ώς 
προς ωρισμένα μόνον αρχιερατικά πρόσωπα. ”Αν ήγείρετο τώρα άξίωσις τοΰ 
σουλτάνου, εις τον χαρακτήρα τοΰ Γρηγορίου ήρμοζε να θέση εαυτόν εις 
τήν διάθεσιν τοΰ τυράννου. Φαίνεται λοιπόν ότι έζητήθη κατ’ αρχήν ή άπο- 
κήρυξις τοΰ Ύψηλάντου καί τοΰ κινήματος, πράγμα φυσικώτερον διά τήν 
νοοτροπίαν τών ’Οθωμανών, καί ή Μ. ’Εκκλησία εκρινεν ότι δεν θά έπρε
πε ν’ άρνηθή, συμφώνως άλλως τε προς καί άλλοτε γενομένας τοιαΰτας θεα
ματικός καί εικονικός ενεργείας, οιος δ άφορισμός τών κλεφτών κατά το 
1806.* 1

Ό Ίω. Φιλήμων, περιγράφων τα εν Κωνσταντινουπόλει γεγονότα, 
παραθέτων τα κυρία σημεία τοΰ σουλτανικοΰ διατάγματος, τοΰ άναγνωσθέν- 
τος εις τήν εν τοίς Πατριαρχείοις συγκέντρωσιν τών εκπροσώπων τοΰ κιν- 
δυνεΰοντος έ'θνους καί ερμηνεΰων τάς εκατέρωθεν επικρατοΰσας σκέψεις καί 
προθέσεις, χρονολογεί τήν επ’ εκκλησίας άνάγνωσιν τοΰ σουλτανικοΰ περί 
άμνηστείας φιρμανίου ως γενομένην τήν Ε' Κυριακήν τών Νηστειών, 23 
Μαρτίου. ’Από τής επομένης λέγει ότι ήρχισεν έν Κωνσταντινουπόλει ή θυ
σία, μεταξύ δέ τών πρώτων θυμάτων θεωρεί τον μητροπολίτην ’Εφέσου 
Διονύσιον τον Καλλιάρχην.2 Κατ’ άλλην εκδοχήν ό ’Εφέσου συνελήφθη καί 
έφυλακίσθη τήν 10ην Μαρτίου.3 "Οτι προ τών άλλων αρχιερέων ώδηγήθη 
εις τήν φυλακήν ό Διονύσιος φαίνεται εκ τοΰ ότι δεν έχει υπογράψει κα- 
νέν τών πατριαρχικών εγγράφων, δι’ ών άπεκηρΰσσετο το κίνημα καί οι 
πρωτεργάται του. Τα γράμματα ταΰτα φέρουν ημερομηνίαν Μαρτίου 1821 
καί είναι τρία, ήτοι α) μακρά εγκύκλιος συνοδική, υπό τοΰ Γρηγορίου Ε' 
καί τοΰ 'Ιεροσολύμων Πολυκάρπου καί ολοκλήρου τής Συνόδου εξ 21 αρ
χιερέων «επάνωθεν τοΰ ίεροΰ θυσιαστηρίου» υπογεγραμμένη, περιέχουσα 
δέ τον γενικόν άφορισμόν κατά τοΰ κινήματος, λΰουσα τον όρκον τών Φι
λικών καί συμβουλευουσα υποταγήν καί εΰπείθειαν είς τήν κραταιάν καί

Εκκλησία τής 'Ελλάδος επί τή 1800ή έπετείω τής ίδρύσεως αυτής υπό τοΰ ’Αποστό
λου Παύλου, «Θεολογία», τόμ. ΚΔ' (1953), σελ. 15 κεξ.

1 Τάσου Ά Ο·. Γριτσοπούλου, Ή παρά τήν Δημητσάναν μονή Πα
ναγίας τής Αίμυαλοϋς, σελ. 39 - 40. Χρ. Παπαδοπούλου, Ή Εκκλησία Κων
σταντινουπόλεως καί ή Μεγάλη Έπανάστασις τοΰ 1821, σελ. 483 - 484.

2 I. Φιλήμονος, ενΰ-’ άνωτ., σελ. 110 κεξ. Περί τοΰ άνδρός υπάρχει καί 
ίδιον μελέτημα Π. Κοντογιάννη, Διονύσιος Καλλιάρχης, «Άθηνά», τόμ. ΙΗ' 
(1905), σελ. 145 κεξ.

8 Στ. Ν. Θ u) μ ο π ο ύ λ ο υ, Ό μεγας Δερκων Γρηγόριος 1801 - 1821, «Δελ
τών Ίστορ. καί ΈΌνολ. Εταιρείας», τόμ. I' 1928/29 ιέα σειρά, τ. Α', τεϋχ. β', 
σελ. 90. Τήν απσψιν ταύτην Οεωροϋμεν ώς πιΟανωτέραν, ότι δηλ. τήν 9ην Μαρτίου 
εζητήδ-η ώς όμηρος καί έφυλακίσθη ό ’Εφέσου Διονύσιος, ενεκα τών προς τούς Φα- 
ναριώτας σχέσεων του. 'Ως προς τήν ημερομηνίαν μόνον, πλήν του Σπ. Τρικούπη, 
συμφωνεί καί ή σχετική εϊδησις τοΰ Ν. Σπηλιάδη, ’Απομνημονεύματα, τόμ. Α', 
Άθήνησι 1851, σελ. 99.
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άήττητον βασιλείαν,1 β) επιστολή Γρηγορίου Ε' υπό ημερομηνίαν 11 Μαρ
τίου προς τον μητροπολίτην Πλαγηνών κατά των Μιχ. Σούτσου καί Άλ. 
Ύψηλάντη, μνημονεύουσα την αποστολήν γραμμάτων δι’ εξάρχων περί υπο
ταγής καί αναθέματος, άποκηρύξεως τοΰ κινήματος καί ευθυνών, «επί τοϋ 
θείου θυσιαστηρίου» υπογραφείσα καί αΰτη,2 γ) όμοια σχεδόν μ’ ελαφρός 
τινας μεταβολάς προς τήν πρώτην εγκύκλιον, απευθυνόμενη προς τον μητρο
πολίτην ΓΙλαγηνών καί υπογεγραμμένη «σννοδικώς επί τής άγιας Τραπέ· 
ζης» υπό τοϋ Γρηγορίου καί τοϋ Πολυκάρπου «καί πάντων τών άγιων 
αρχιερέων».3

Έκ τών τριών τούτων πατριαρχικών γραμμάτων το δεύτερον φέρει 
ημερομηνίαν σαφή 11 Μαρτίου 1821 καί προφανώς άναφέρεται εις το πρώ
τον. ”Αν είναι ακριβής ή ήμερομηνία αΰτη, 11 Μαρτίου, κατ’ ανάγκην τό 
πρώτον έγγραφον, αν δεν είναι παλαιότερον, είναι τουλάχιστον σύγχρονον. 
Καί αυτό είναι τό φυσικώτερον. 'Επομένως ό άφορισμός έγινε τό άργότε- 
ρον τήν 11ην Μαρτίου καί συγχρόνως εκοινοποιήθη προς τούς μητροπολί- 
τας δΓ ιδιαιτέρων γραμμάτων, εκ τών οποίων υπάρχουν καί ανέκδοτα.4 Δεν 
είναι λοιπόν κατόπιν τούτου δυνατόν να φέρη ημερομηνίαν 23 Μαρτίου ό 
άφορισμός,5 ού'τε καί λόγος υπήρχε ν’ άναγνωσθή τήν Ε' Κυριακήν τών Νη-

1 Ί ιο. Φιλήμονος, ένθ’ άνωτ., σελ. 309 ■ 315. Παπαδοπούλου - Ά γ- 
γελοπούλου, ενθ’ άνωτ., σελ. 235 - 241. Ν. Σπηλιάδου, ενθ’ άνωτ., σελ. 49- 
56. Σ π. Τ ρ ι κ ο ύ π η, ενθ’ άνωτ., σελ. 231 · 236. Τάκη X. Κανδηλώρου, Γρη- 
γόριος Ε', σελ. 214 - 219. Mansi, ενθ’ άνωτ., σελ. 151 - 156.

2 I. Φιλήμονος, ένθ’ άνωτ., σ. 315 - 317. Παπαδοπούλου-Άγγε- 
λοπούλου, ενθ’ άνωτ., σ. 227 - 229.

5 A ϋ τ., σελ. 230-234. I. Φιλήμονος, ενθ’ άνωτ., σελ. 317 -321.
4 Πρόκειται περί επιστολών προς τούς έν Πελοποννήσφ πρωτεργάτας τής εξε- 

γέρσεως, τον Παλαιών Πατρών Γερμανόν καί τον Τριπολιτζάς Δανιήλ, συμπολίτας 
τοΰ πατριάρχου καί τοΰ Θεσσαλονίκης. Είναι άχρονολόγητοι καί άναφέρουν δτι έγιναν 
συνοδικά γράμματα προς τούς άρχιερεϊς καί προεστώτας πάσης τής επικράτειας. Αί 
δύο αύται έπιστολαί άπεστάλησαν εκ Κωνσταντινουπόλεως διά τοΰ Ρήγα Ιίαλαμήδη, δέν 
έφθασαν όμως είς ιόν προορισμόν των έκ τοΰ λόγου, ότι ό μεταφορεύς έπεβράδυνε 
τήν άναχώρησίν του. Βλ. Ά μ β ρ. Φραντζή, ένθ’ άνωτ, σελ. 251, ύποσ. Έκ τοΰ 
περισωθέντος άρχείου τοΰ Ρ. Παλαμήδη μέλλομεν προσεχώς νά έκδώσωμεν τάς έπι- 
στολάς. Ή τον άφορισμόν περιέχουσα εγκύκλιος έξ άλλου περιεοώθη έν Κοζάνη 
άχρονολόγητος. Πλήν αύτής όμως άναφέρεται καί επιστολή τοΰ Γρηγορίου Ε' άπό 
16 Μαρτίου 1821, άπευθυνομένη προς τόν Θεσσαλονίκης διά τό αύτό θέμα. Περί αύ- 
τοΰ έγραψε καί ιδιαιτέρως ό Θεσσαλονίκης πρός τούς χριστιανούς τής ύπ’ αύτόν επι
σκοπής Κοζάνης καί τοΰτο είναι νοητόν, διότι ήτο μακράν των. Γνωρίζομεν καί τήν 
άπάντησιν τοΰ Κοζάνης Βενιαμίν, άπό 3 ’Απριλίου 1821, πρός τόν πατριάρχην, όν 
διαβεβαιοΐ περί τής άφοσιώσεως τοΰ λαοΰ πρός τήν εξουσίαν. Βλ. Μιχ. Ά θ. Κ α- 
λ ι ν δ έ ρ η, ένθ’ άνωτ., σελ 75. Ά ν τ. Κ ε ρ α μ ό π ο υ λ λ ο ν, ένθ’ άνωτ., όπόθεν 
καί παραλαμβάνομεν.

5 Τήν ημερομηνίαν 23 Μαρτίου παρέχει πρώτος ό I. Φιλήμων, ένθ’ άνωτ.,
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στειών 23 Μαρτίου 1821. Αί εκκλησιαστικά! αΰται ένέργειαι έπεβλήθησαν 
χωρ'ις αμφιβολίαν υπό της Πύλης μετά την έπανάστασιν τής Μολδοβλαχίας 
κα! πάσα όίρνησις τής Μ. Εκκλησίας ματαία κα! άσκοπος θά ήτο, καί σή
μερον ακόμη κρινομένη, πολλφ μάλλον αν ληφθή ύπ’ δψιν ή δραματική κα- 
τάστασις των αιματηρών εκείνων ημερών, αί όποιαι είναι αί πρώται τοΰ 
μηνός Μαρτίου καί γίνονται τόσον περισσότερον φρικταί, δσον προχωροΰ- 
μεν προς την εξοδον τοΰ μηνός. ·ν·μτ

Μέσα εις την γενικήν ταραχήν ό Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ δεν είναι δυ
νατόν να τηρήση διάφορον στάσιν εκείνης, την οποίαν σύσσωμος χαράσσει 
ή Μ. Εκκλησία διά τοΰ έγκυρου οργάνου αυτής, τής πατριαρχικής Συνό
δου, μ’ επί κεφαλής άνδρα συνετόν, αυστηρόν, ευσεβή, φιλογενή κα! πα
τριώτην, ως τουλάχιστον άποδεικνΰει αυτή ή θυσία του, τήν οποίαν αν ή- 
θελεν ήδΰνατο διά τής φυγής ν’ αποφυγή.1 Μετά τον ’Εφέσου συλλαμβά- 
νονται οί μητροπολϊται Νικομήδειας ’Αθανάσιος, Δέρκων Γρηγόριος, συνο
δικοί, καί Άγχιάλου Ευγένιος, επειγόντως μεταχθείς εκ τής επαρχίας του. 
Τοΰτο μάλλον ε'γινεν αρκετός ημέρας βραδΰτερον, κα! δή μετά τήν αγγελίαν 
τής γενικεΰσεως τής έπαναστάσεως εις Πελοπόννησον. Διά τον Δέρκων ιδιαι
τέρως φαίνεται δτι συνελήφθη βραδΰτερον, μετά τον απαγχονισμόν τοΰ πα- 
τριάρχου. Μετ’ αύτοΰ συνελήφθησαν οι μητροπολϊται Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ, 
Άδριανουπόλεως Δωρόθεος κα! Τυρνόβου Ίωαννίκιος. 'Η δευτέρα αϋτη 
όμάς πιθανώτατα συνελήφθη μετά τήν 101Ίν ’Απριλίου, καθ’ ήν εκρέμασαν 
τον πατριάρχην μετά των μητροπολιτών ’Εφέσου, Άγχιάλου κα! Νικομή
δειας, ή κα! τήν ιδίαν ταΰτην ημέραν, καθείρχθη δε εις τον λεγόμενον Φοΰρ- 
νον τοΰ Μποσταντζήμπαση. Ή φυλάκισις διήρκεσεν επ’ αρκετόν, Ι,έγεται μά
λιστα δτι εκ περιτροπής άνακρινόμενοι μόνον με τούς διακόνους των οί αρ
χιερείς ήδΰναντο να έπικοινωνοΰν κα! δτι ύφίσταντο στερήσεις παντός εί
δους.2 Επειδή ι'πάρχει ή πληροφορία, δτι οί κρατούμενοι είχον τάς ανέσεις 
των είς τάς φυλακάς,3 πρέπει να ΰπομνησθή δτι δεν έκλήθησαν εκεί ώς φι-

σελ. 113, 309, άνευ αμφιβολίας ή μνείας τής πηγής, εξ ής άρύεται, εδέχθησαν δέ όί 
εφεξής γράψαντες, π.χ. Στ. Θωμόπουλος, ενθ. άνωτ., σελ. 90, μολονότι απο
καθιστώ άλλα σημεία τών διηγήσεων.

' Τήν περί φυγής άποψιν δέχεται ανεπιφύλακτος ό αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών 
Χρ. Παπαδόπουλος, Ή ’Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως καί ή Μεγάλη Έπα- 
νάστασις του 1821, ενθ’ άνωτ., σελ 485 κέξ., ακολουθών καί τούς κυριωτέρους τών 
συγχρόνων ιστορικών, Φιλήμονα καί Τρικούπην, είς ους καί παραπέμπει, άλλα καί 
πάγιας τούς άλλους, σχεδόν όμοιομόρφως ερμηνεύοντας τήν άπόλυσιν τοΰ άφορισμοΰ 
καί τών σχετικών άποκηρυκτικών τοΰ κινήματος γραμμάτων.

2 ’Αμβρ. Φραντζή, ενθ’ άνωτ., σελ. 255. Τά περί στερήσεων ό Στ. 
Θωμόπουλος, ένθ’ άνωτ., σελ. 97, χαρακτηρίζει ώς μυθιστορικός διηγήσεις.

3 Σ π. Τ ρ ι κ ο ύ π η, ενθ’ άνωτ., σελ. 65, 113 -114,
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λοξενοΰμενοι καί ακόμη ότι υπάρχει το προηγουμένου των ανέσεων των εν 
Τριπόλει φυλακών των όμηρων.

Περί τής τύχης τών κρατουμένων αρχιερέων όριστικώς έκρινεν ή έκ- 
βασις τών πολεμικών γεγονότων' κα'ι δη ή αγγελία περί τής εν Λέσβφ πυρ· 
πολήσεως τοΰ τουρκικού δικρότου την 27πν Μαΐοτι υπό του Παπανικολή 
προεκάλεσε την μήνιν τοΰ σουλτάνου, ώστε εις άντεκδίκησιν διέταξε την θα- 
νάτωσιν τών φυλακισμένων.1 Καθ’ ολας τάς ενδείξεις οί αρχιερείς ώδηγήθη- 
σαν προς τον θάνατον την Παρασκευήν, θην ’Ιουνίου.2 Την αυγήν τής τρα* 
γικής ημέρας άκάτιον τουρκικόν εξήρχετο από τον Κεράτιον, μεταφέρον τα 
θύματα μετά τοΰ δημίου με κατεΰθυνσιν προς την ευρωπαϊκήν παραλίαν 
τοΰ Βοσπόρου. ΗΙσαν οί Δέρκων Γρηγόριος, Άδριανουπόλεως Δωρόθεος, 
Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ καί Τυρνόβου Ίωαννίκιος. Πρώτος άπηγχονίσθη ό 
Τυρνόβου εις Άρναοΰτκιοϊ. ”0 Άδριανουπόλειος άπηγχονίσθη - εις Μέγμ 
Ρεΰμα. Τρίτος κατά σειράν ό Θεσσαλονίκης εδέχθη τήν αγχόνην εις Νεο- 
χώριον καί τελευταίος ό Δέρκων εις Θεραπειά.3 Ή παράδοσις παρέδωσε λε-

1 Ά μ β ρ. Φ ρ α ν τ ζ ή, ένθ’ άνωτ., σελ. 256, όπου τήν φυλάκισιν τών αρχιε
ρέων παρατείνει μέχρις ’Ιουνίου, τον δέ θάνατον αυτών αποδίδει είς «τήν αΰξησίγ 
τής έπαναστάσεως είς διάφορα μέρη καί προ πάντων είς τήν Πελοπόννησον». Περί 
τής ναυμαχίας τής Έρεσσοΰ καί τής μεγάλης αύτής σημασίας βλ. προχειρότερον 
Δ ι ο V. A. Κ ο κ κ ί V ο υ, Ή Ελληνική Έπανάστασις, τόμ. Β', Άθήναι 1932, σελ. 
385 κέξ~.

2 Έκ τών ιστορικών ό 2 π. Τρικούπης, ένθ’ άνωτ. σελ. 76, μάλλον έκ 
παραδρομής θέτει τήν ημερομηνίαν τής θανατώσεως τών αρχιερέων τήν 4ην Μαΐου 
αντί 4ης ’Ιουνίου, παρέσυρεν όμως καί άλλους είς τούτο, π.χ. τον αρχιεπίσκοπον 
’Αθηνών Χρ. Παπαδόπουλον, ενθ’ άνωτ., σελ. 497. Τού αύ τ ο ΰ, Ή 
Εκκλησία τής Ελλάδος επί τή 1900ή έπετείφ τής ίδρΰσεως αυτής..., ένθ’ άνωτ., σελ. 
16, άναφέρεται δτι τήν 4ην Μαΐου άπεκεφαλίσθησαν οί Δέρκων, ’Αδριανουπόλεως 
καί Τυρνόβου, παραλειπομένου τοΰ Θεσσαλονίκης έξ άνεπιστασίας. 'Υπό τών λοιπών 
κατά το πλεΐστον παραδίδεται σαφώς ή ημερομηνία 3 ή 4 ’Ιουνίου. Ί ω. Φ ι λ ή 
μ ο V ο ς, ενθ’ άνωτ., τόμ. Δ', Άθήναι 1861, σελ. 30. Ν. Σπηλιάδου, ενθ’ άν., 
σελ. 198. Μ. Οικονόμου, 'Ιστορικά τής 'Ελληνικής Παλιγγενεσίας ή ό 'Ιερός 
τών 'Ελλήνων άγών, εν Άθήναις 1873, σελ. 101 κλπ. Ώς πρός τήν ημερομηνίαν πε
ρισσότερον άσφαλές είναι τό χρονικόν Κνέζη. Βλ. Μαριέττας Μινώτου, 
"Αγνωστο ημερολόγιο τών παραμονών τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821, «Ελληνικά», 
τόμ. Γ (1930), σελ. 483.

3 Κ. Παπαρρη γο π ούλου, "0 μέγας Δέρκων, «Εστία», τόμ. Α'(1876),
σελ. 56. Στ. Ν. Θωμοπούλου, ενθ’ άνωτ., σελ. 98. Το χρονικόν Κνέζη (Μ, 
Μινώττου, ένθ’ άνωτ., σ. 483), έχει ώς εξής : ’Ιουνίου 5 Παρασκευή βράδυ εκρέ- 
μασαν τους τρεις αρχιερείς, Τυρνόβου κυρ (ελλείπει τό όνομά του) ’Αδριανουπόλεως 
κΰρ Δωρόόεος εδώ ατό ’Αρναοΰτκιοϊ, τον κυρ Γρηγόριο άγιον Δέρκων ατά Θεραπεία 
κα'ι Κλοντζέρη Ζαφειράκη στο Νιχώρι. Καί έτι τρεις αρχιερείς, τον Θεσσαλονίκης στο 
Παλικ - Παζάρι (=Ψαροπάζαρο), Μυριοφύτον καί Γάνον καί Χώρας καί τον Μεσημ
βρίας. ’Έτι εκρέμασαν τον αρχιδιάκονο τοΰ κΰρ Γρηγορίον καί ενα διάκον του ànqxç- 
φάλιααν. ,
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πτομερείας τινάς από τό μαρτυρικόν τέλος τών αοιδίμων εκείνων άνδρών, 
ότι π.χ. κατά τον πλοΰν παρηγορούν οΰτοι άλλήλους μετά βίας συγκρατούν· 
τες τούς λυγμούς η ολοφυρόμενοι, δτι εψαλλον την νεκρώσιμον ακολουθίαν 
εαυτών καί άλλήλων, δτι εύθαρσώς ώμίλησαν προς τον δήμιον κ.τ.λ.1 ”Αν 
καί πάντα ταΰτα φυσικόν είναι να συνέβησαν καί ώς θρύλοι να συνεκίνουν 
τούς συγχρόνους καί τούς επιγιγνομένους, δμως πιθανώτερον φαίνεται δτι 
κατά τό πλεΐστον είναι προϊόντα τής φαντασίας τού λαού μάλλον ή πρα
γματικά γεγονότα· Διότι εις τάς τραγικός εκείνας στιγμάς ούδείς ήτο αύτό- 
πτης, αί δε κατόπιν κυκλοφορηθεισαι φήμαι ήτο δυνατόν να είναι ποικί- 
λαι, εκ τής ήρωϊκής θυσίας δ’ εκκινούσαι, εις τον εντονώτερον άφηρωϊ- 
σμόν τών θυμάτων άπέβλεπον λανθανόντως.

Έγράφη δτι εδημεύθη ή περιουσία τού Θεσσαλονίκης, καθώς καί τών 
άλλων αρχιερέων, μετά τον απαγχονισμόν.2 Καί τούτο είναι επόμενον. 'Ως 
προς την γενέτειραν τού ’Ιωσήφ Δημητσάναν, πλήν τού δτι έστερήθη αύτη 
επιφανούς τέκνου της, με τον τοιούτον θάνατον αυτού εστερήθη καί ή Σχολή 
τής Δημητσάνης ποσόν δυο χιλιάδων γροσίων, κατατεθειμέιων εντόκως εις 
τήν Ιπαρχίαν του. ”Αν τό ποσόν τούτο είχε προσφέρει εις την Σχολήν τής 
ιδιαιτέρας του πατρίδος 6 ’Ιωσήφ εξ ιδίων ασφαλώς δέν γνωρίζομεν. Τήν 
πληροφορίαν λαμβάνομεν εξ ιδιοχείρου πολιτικής διαθήκης τού ΐδρυτού τής 
Σχολής Χατζή ’Αγαπίου Λεονάρδου, ολίγον προ τού θανάτου του, καταχω- 
ρισθείσης άνευ χρονολογίας εις τον κώδικα τής Σχολής (φ. ΙΟβ - 11α). 'Η 
σχετική περικοπή έν αρχή τής διαθήκης, ασφαλώς μετά τό έτος 1813 γε- 
γραμμένης, έχει ώς εξής : «’Έτι σημειώ, δτι δ παναγιώτατος κύριος Γρη- 
γόριος, δ συμπολίτης μας, μοι εγραψεν από το "Αγιον ’Όρος, δτι επ’ όνό- 
ματι του σχολείου μας είναι προς μεν τον άγιον Προνσης εις την επαρχίαν

1 Τάς ειδήσεις αναγράφουν οί περισσότεροι τών συγχρόνων ιστορικών καί οί 
μεταγενεστέρως επί τοΰ θέματος άσχοληθέντες, ύφ’ ών έξαίρεται ιδία ή γενναιοψυ- 
χία καί περιφρόνησις τοΰ θανάτου ύπό τοΰ Δέρκων Γρηγορίου, ψάλλοντος τά νε
κρώσιμα τροπάρια. Βλ. π.χ. Ί ω. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς, ένθ’ άνωτ., σελ. 30. Στ. Θ ω- 
μοπούλου, ενθ’ άνωτ., σελ. 98 - 100.

2 T. X. Κ (α ν δ η λ ώ ρ ο ς), «Λεξικόν ’Ελευθερουδάκη», τόμ. <λ' (1929), σελ. 
940β, έν λ. ’Ιωσήφ. Ένταΰθα δραττόμεθα τής ευκαιρίας να παρατηρήσιυμεν τήν 
ευκολίαν καί προχειρότητα, μέ τήν οποίαν συντάσσονται λήμματα παντός είδους εις 
τά ελληνικά εγκυκλοπαιδικά λεξικά ή άντιγράφονται τά άρθρίδια άπό τά παλαιό- 
τερα ή τά ξένα. Έν προκειμένφ έν Μ.Ε.Ε , τόμ. 1Γ" (1930), σελ. 4υ6γ - 407α έν λ. 
’Ιωσήφ Θεσσαλονίκης ύπό Γ. Δ. Κ (ο ρ ο μ η λ ά) άναγράφεται δτι ό ’Ιωσήφ διε- 
τέλεσε μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 1770 - 1821 ή έν πάση περιπτώσει δτι 1770-1821 
είναι ή άρχή καί τό τέλος τής ζωής του, δτι ό ’Ιωσήφ έχειροτονήθη έπίσκοπος ύπό 
τοΰ συγγενούς του πατριάρχου Γρηγορίου Ε', δτι άπηγχονίσθη τήν 4ην Ιουλίου, 
άφοΰ έβασανίσθη εις τήν φυλακήν. Τό σχετικόν άρθρίδιον εις τό λεγόμενον Νεώτε- 
ρον «’Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν τοΰ Ήλιου», τόμ. Θ', σελ. 1142α, περιέχει τά αυτά 
σφάλματα, άνωνύμως γεγραμμένον.
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τον γρόσια τρεις ήμισυ χιλιάδες, ήτοι επτά πονγγεΐα, προς δε τον άγιον 
Θεσοαλονίκης κύριον ’Ιωσήφ δύο χιλιάδες, ήτοι πονγγεΐα τέασαρα, ΐνα 
πέμπωσιν είς το σχολεΐον τής Δημητσάνης το κατ’ έτος διάφορον, κατά 
την αρχιερατικήν οννή&ειαν άνά πεντήκοντα γρόσια το πουγγεΐον, διά τα 
όποια πρέπει οι επίτροποι μετά τον διδασκάλου να γράφουν είς Κωνστα
ντινούπολή τω τζελεπή Νικήτα Κονντούρη καί τώ κυρ Νικολάω Διγενίδη, 
νά φροντίσουν καί αυτοί ώς επίτροποι, ΐνα σννάζωνται τα χρήματα εκεΐσε 
εϋκολώτερον...»Δ

Τα χρήματα ταϋτα, περί τών οποίων τόσον άορίστως γίνεται λόγος 
ανωτέρω, άπετελουν το κεφάλαιον τής Σχολής Δημητσάνης, ή συντήρησις 
τής όποιας έγίνετο εκ τοΰ ετησίου διαφόρου. Προηγουμένως υπάρχει κατά
λογος εισφορών, πρόσφατος περί το 1813 καί παλαιότερος. Το συνολον τοΰ 
παλαιοτέρου καταλόγου άνήρχετο εις γρόσια 5.500, εξ ών ειχον κατατεθή 
είς την επαρχίαν τοΰ αρχιεπισκόπου Δημητσάνης γρόσια 3.500 καί ετερα 
1.000 είς το κοινόν τής πόλεως δΓ ομολογιών. Το συνολον τοΰ νεωτέρου 
καταλόγου άνήρχετο εις γρόσια 4.500, εξ ών τα 3.500 παρά τφ μητροπο
λίτη Προΰσης. Επομένως τό ποσόν τών έν τή επαρχία Θεσσαλονίκης κα
τατεθειμένων 2.000 γροσίων πρέπει νά συνεπλήρωσε διά χιλίων γροσίων ό 
Γρηγόριος Ε' ή ό Θεσσαλονίκης Ιωσήφ καί πάντως είς την επαρχίαν τοΰ 
τελευταίου ό Γρηγόριος συνέστησε νά κατατεθοΰν τα χρήματα ως ασφαλή, 
υπό την εγγυησιν βεβαίως τοΰ μητροπολίτου.

Κενωθείσης τής έδρας τής Θεσσαλονίκης τον Ιούλιον 1821, μετετέθη 
εκεί ό Αίνου Ματθαίος, ό όποιος όμως τον ’Ιανουάριον τοΰ 1824 μετετέθη 
εις την μητρόπολιν Κυζίκου, Θεσσαλονίκης δ’ εγένετο ό Λήμνου Μακά
ριος.1 2 ’Άξιον νά σημειωθή εν κατακλεΐδι είναι ότι, διαρκοΰσης τής Έπα- 
ναστάσεως, οι ιερείς Θεσσαλονίκης είχον όργανωθή είς συντεχνίαν, καλου- 
μένην Σύνταγμα.3

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Είχε προχωρήσει ή έκτΰπωσις τοΰ παρόντος μελετήματος, όταν εκ τών

1 Τό χειρόγραφον φέρει αριθμόν ταξινομήσεως 142. Βλ. Τ ά σ ο υ Ά θ. Γ ρ ι- 
τσοπούλου, Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής Σχο
λής Δημητσάνης, έν Άθήναις 1954, σελ. 82 - 83. Ό μνημονευόμενος είς τό ανωτέρω 
απόσπασμα τζελεπής Νικήτας Κουντούρης, Δημητσανίτης, μεγαλέμπορος υαλικών εν 
Κωνσταντίνου,τόλει, ήτο οικείος τοΰ Γρηγορίου Ε' καί άπώλεσεν έκ του λόγου τού
του πιθανώτατα την ιδίαν ημέραν τού απαγχονισμού τού πατριάρχου δυο υιούς, 
Σταυράκην καί Θεόδωρον, θύματα καί ταϋτα τής τουρκικής θηριωδίας τών πικρών 
εκείνων ημερών. Βλ. Μ. Οικονόμου, ενθ’ άνωτ , σελ. 101. Ά μ β ρ. Φ ρ α ν- 
τ ζ ή, ενθ’ άνωτ., σελ. 256 κλπ.

2 B. Α. Μυστακίδου, Θρακικά. «Θρακικά», τόμ. Β' (1929), σελ. 308-309.
3 X ρ. Γ. Γ ο υ γ ο ύ σ η, Ιστορία τοΰ Συντάγματος τών Ιερέων Θεσσαλονί

κης 1825 - 1898, «Γρηγόριος Παλαμάς», τόμ. I' (1926), σελ. 278.
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προσφάτως κυκλοφορηθέντων ’Απομνημονευμάτων τοΰ Κανέλου Δεληγιάννη, 
γνωστών βεβαίως, άλλ’ ανεκδότου τέως, ήλθεν εις φώς σπουδαία ε’ίδησις 
περί τοΰ οικογενειακού επωνύμου τοΰ Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ, παραδιδομένη 
ύπ’ άνδρός δυναμένου να γνωρίζη καλώς, τουλάχιστον είς το σημεΐον τοΰτο, 
τα πράγματα καί μη έχοντος λόγους να τα μεταβάλη. Γράφει λοιπόν ό Κα- 
νέλος σχετικώς τα έ;ής. Κατά την προεπαναστατικήν εποχήν ήλθον είς Δη- 
μητσάναν οί εν “Υδρα εμπορευόμενοι αδελφοί Σπυρίδων καί Νικόλαος 
Σπηλιωτόπουλοι, εταίροι γνωστοί, διά να ιδρύσουν τούς πυριτιδομύλους. 
Είς τοΰτο τούς έβοήθησεν ό προκριτώτερος καί δυνατώτερος τής πόλεως εις 
πλούτον καί επιρροήν «’Αθανάσιος Άντωνόπουλος, αδελφός τοΰ ’Ιωσήφ 
μητροπολίτου Θεσσσαλονίκης, δστις έφονεύθη από τον σουλτάνον είς Κων- 
σταντινούπολιν μει<^ τοΰ αοιδίμου πατριάρχου Γρηγορίου, τοΰ Δέρκων, 
’Εφέσου καί άλλων αρχιερέων, γαμβρός επ’ αδελφή τών Δεληγιανναίων καί 
εταίρος...» 1

Ήτο λοιπόν Άντωνόπουλοςό ’Ιωσήφ, εκ τής μεγάλης καί ση- 
μαινούσης οικογένειας τής Δημητσάνης, ήτις μετεπαναστατικώς δεν διετή- 
ρησεν επί μακράν τήν παλαιόν αΐγλην. Ταύτης τό αρχοντικόν σφζεται ακό
μη καί σήμερον σχεδόν ακέραιον, έν μέρει δέ ήρειπωμένον δμοιον κτήριον 
παράπλευρον, είς άλλον κλάδον άνήκον, Άντωνοπουλαίϊκο καλείται επίσης 
εν Δημητσάνη. ’Ίσως πρόκειται περί διδύμων κτηρίων τής διακλαδισθείσης 
μεγάλης οικογένειας, επιβλητικών καί ωραίων.

— ’Ελλείψει επαρκών ειδήσεων δσον αφορά εις τήν ιστορίαν τής μητρο- 
πόλεως Δράμας έδέχθημεν εν αρχή τής παρούσης δτι δ ’Ιωσήφ διεδέχθη 
τον άποσυρθέντα κατά τό έτος 1780 είς "Αγιον ’Όρος μητροπολίτην Δρά
μας Γεράσιμον. Ό μακαρίτης πρ. Παραμυθίας Άθηναγόρας αναφέρει δτι 
τό έτος 1797 ό Γρηγόριος Ε' εκάλεσεν είς τήν πρωτοσυγκελλίαν τοΰ Πα- 
τριαρχείου τον αρχιδιάκονον τοΰ μητροπολίτου ’Εφέσου ’Ιωσήφ καί τού
τον ταυτίζει προς τον τό αυτό έτος εκλεγέντα μητροπολίτην Δράμας ομώ
νυμον. 2 Καί ναί μέν άναφέρεται εις τι χρονικόν μονής τής ’Άνδρου δτι τή 
20 Αύγούστου 1797, άποθανόντος τής Δράμας, έξελέγη διάδοχός του ο ’Ιω
σήφ, 3 άλλ’ είναι ανάγκη να δεχθώμεν εν τή περιπτώσει ταύτη δτι προ τοΰ 
’Ιωσήφ εγένειο μητροπολίτης άγνωστος, διάδοχος τοΰ Γερασίμου, πράγμα 
μή έξακριβούμενον, ή δτι τό εν τφ σημειώματι άναγραφόμενον έτος είναι 1787.
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