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Σπύρος Χρ. Καρύδης 

 

Ὁ νεομάρησρας Ἀναζηάζιος «ὁ ἐκ Παραμσθίας» καὶ ὁ μονατὸς Δανιήλ: ηὰ 

πρόζωπα καὶ ἡ γεωγραθία ηοῦ μαρησρίοσ 

 

 

Ἡ ἀλαθνίλσζε αηὴ εἶλαη νζηαζηηθὰ  θαηαγξαθὴ κηᾶο ἀλαδήηεζεο γχξσ ἀπὸ ηὰ 

πξφζσπα θαὶ ηὴ γεσγξαθία ηῶλ γεγνλφησλ πνὺ ἀθνξνῦλ ζηὸ καξηχξην ηνῦ ἁγίνπ 

Ἀλαζηαζίνπ ηνῦ «ἐθ Παξακπζίαο» θαὶ ζηὴ κεηαζηξνθὴ ηνῦ «ἐμ Ἰζκαειηηῶλ» κνλαρνῦ 

Γαληήι, ὁ ὁπνῖνο ζρεηίδεηαη ἄκεζα κὲ ηὸλ κάξηπξα Ἀλαζηάζην. 

ρεκαηηθά, ηὰ πεξηγξαθφκελα ζηὰ ζρεηηθὰ θείκελα γεγνλφηα ἔρνπλ ὡο ἑμῆο:  

λεαξὸο Ἀλαζηάζηνο δηαβάιιεηαη ζηὸλ Σνῦξθν δηνηθεηὴ ηνῦ ηφπνπ ηνπ ὅηη εἶρε ἐθθξάζεη 

ηὴλ πξφζεζε λὰ ἀζπαζηεῖ ηὸ Ἰζιάκ. λψπηνλ ηνῦ δηνηθεηῆ ἀξλεῖηαη λὰ ἀπνζηξαθεῖ ηὴλ 

παηξψα πίζηε ηνπ θαὶ θπιαθίδεηαη.  δηνηθεηὴο κεηέξρεηαη δηάθνξνπο ηξφπνπο (ἀπὸ ηὴλ 

πεηζὼ ἕσο ηὰ βαζαληζηήξηα) γηὰ λὰ ηὸλ πείζεη, ὁ Ἀλαζηάζηνο ὅκσο κέλεη ζηαζεξὸο ζηὴλ 

πίζηε ηνπ. Ἡ ζηάζε ηνπ ἐληππσζηάδεη ηὸλ γηὸ ηνῦ δηνηθεηῆ, ὁ ὁπνῖνο ἐπηζθέπηεηαη ηὸλ 

Ἀλαζηάζην ζηὴ θπιαθὴ θαὶ ἐλ ζπλερείᾳ δηαηππψλεη ηὴλ ἐπηζπκία λὰ γίλεη ρξηζηηαλφο.  

Ἀλαζηάζηνο ἀπνθεθαιίδεηαη θαὶ ηὸ ζῶκα ηνπ ζάβεηαη ζὲ θνληηλὸ κνλαζηήξη.  λεαξὸο 

Σνῦξθνο ἀλαδεηεῖ ηξφπνπο γηὰ λὰ βαπηηζηεῖ. Σὸ πνζνχκελν εσδνῦηαη κὲ ηὴ ζπγθπξηαθὴ 

ἀλαρψξεζή ηνπ γηὰ λὰ παξαβξεζεῖ ζηὸλ γάκν ἐμαδέιθνπ ηνπ, γηνῦ ηῆο ἀδειθῆο ηνῦ 

Σνχξθνπ δηνηθεηῆ. Ἕλαο ἱεξνκφλαρνο θνληηλνῦ κνλαζηεξηνῦ ηὸλ ὁδεγεῖ ζηὴλ Πάηξα, 

ηὸλ ἐθνδηάδεη κὲ ζπζηαηηθὰ γξάκκαηα θαὶ ηὸλ ζηέιλεη κὲ πινῖν ζηὴ Βελεηία, ὅπνπ 

βαπηίδεηαη ζηὸλ λαὸ ηνῦ Ἁγίνπ Γεσξγίνπ κὲ ηὸ ὄλνκα Γεκήηξηνο. ηὴ ζπλέρεηα 

κεηαβαίλεη ζηὴλ Κέξθπξα, γηὰ λὰ πξνζθπλήζεη ηὸ ιείςαλν ηνῦ ἁγίνπ ππξίδσλα. θεῖ 

γίλεηαη κνλαρὸο κὲ ηὸ ὄλνκα Γαληήι. Φιεγφκελνο ἀπὸ ηὸλ πφζν ηνῦ καξηπξίνπ, θηάλεη 

ζηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε, ὅπνπ βιέπεη ζὲ ὀπηαζία ηὸλ νξάλην θφζκν, καζαίλεη ὅηη ὁ 

παηέξαο ηνπ ηὸλ ἀλαδεηνῦζε ζηὴλ Ογγξνβιαρία, ὅπνπ πνςηαδφηαλ ὅηη βαπηίζηεθε, θαὶ 

ιακβάλεη ηὴλ πφζρεζε γηὰ ηὴλ ἀπαιιαγὴ ηῶλ ρξηζηηαλῶλ ἀπὸ ηὴ δνπιεία ηῶλ 

ἀγαξελῶλ.  

Σὰ θείκελα, ζηὰ ὁπνῖα πεξηιακβάλεηαη θαὶ  ὀπηαζία, ἔρνπλ ἕσο ηψξα ἐληνπηζηεῖ ζὲ 

23 ρεηξφγξαθα. Ἀπὸ αηά, ηὰ 11 εἶλαη ἁγηνξείηηθα θαὶ παξαδίδνπλ ηὸ ἴδην πεξίπνπ 

θείκελν, δηαθνξνπνηνχκελα κφλν ὡο πξὸο ηὶο πιεξνθνξίεο πνὺ ζρεηίδνληαη κὲ ηὴ 

κεηέπεηηα δξάζε ηνῦ κνλαρνῦ Γαληήι. Χξνλνινγνῦληαη ἀπὸ ηὰ κέζα πεξίπνπ ηνῦ 19
νπ

 

ἕσο ηὶο ἀξρὲο ηνῦ 20
νῦ

 αἰψλα θαὶ ηὰ ζεκαληηθφηεξα ἀπὸ αηά, ὅπσο ηὰ Ἁγίαο Ἄλλεο ἀξ. 

85 θαὶ 308 θαζὼο θαὶ ηὰ θαπζνθαιπβίηηθα ρεηξφγξαθα ἀξ. 39, 97 θαὶ 253, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ἀπὸ ηνὺο ἐθδφηεο θαὶ δηαζθεπαζηὲο ηῶλ θεηκέλσλ ἀπὸ ηὸλ 19
ν
 αἰψλα 

ἕσο ζήκεξα. Σὰ θείκελα δεκνζηεχηεθαλ γηὰ πξψηε θνξὰ ἀπὸ ηὸλ Κσλ. Γνπθάθε ζηὸ 

Παξάξηεκα ηνῦ Μεγάινπ πλαμαξηζηῆ ηνῦ κελὸο Ννεκβξίνπ ηὸ 1896
1
. Σὸ 1995 ὁ 

                                                         
1 Κ. Γνπθάθεο, Ἰδηαίηεξνλ Παξάξηεκα ηνῦ ἑλδεθάηνπ πεξηνδηθνῦ ζπγγξάκκαηνο κελὸο Ννεκβξίνπ ηνῦ 

Μεγάινπ πλαμαξηζηνῦ. Ἀθνινπζία θαὶ βίνη ηῶλ ἁγίσλ Ἀπνζηόινπ Φηιίππνπ ἑλὸο ηῆο πξώηεο ρνξείαο ηῶλ 

δώδεθα, ηνῦ ἁγίνπ θαὶ ἐλδόμνπ κεγαινκάξηπξνο Κσλζηαληίλνπ ηνῦ ἐθ ηῆο πεξηθήκνπ λήζνπ Ὕδξαο· θαὶ ηνῦ 

ἁγίνπ λενκάξηπξνο Παληειεήκνλνο ἀζιήζαληνο ἐλ ηῇ λήζῳ Κξήηῃ ηῆο ἐπαξρίαο ηηείαο. Δηήγεζηο πεξὶ ηῆο 
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θαζεγεηὴο Π. Πάζρνο πξνέβε ζηὴλ θξηηηθή ηνπο ἔθδνζε
2
. ηὸ κεηαμχ, δηαζθεπέο ηνπο 

πεξηιήθζεθαλ ζηὶο λεφηεξεο ἐθδφζεηο ηνῦ Μεγάινπ πλαμαξηζηῆ
3
, θαζὼο θαὶ ζηὸλ 

πλαμαξηζηὴ ηνῦ Βίθησξνο Μαηζαίνπ
4
. Σὸ 2002 ἔγηλε  θξηηηθὴ ἔθδνζε ηνῦ ζπλνπηηθνῦ 

καξηπξνινγίνπ ηῶλ θαπζνθαιπβίηηθσλ ρεηξνγξάθσλ ἀπὸ ηὸλ κκ. Βαξβνχλε
5
, θαὶ ηὴλ 

ἴδηα ρξνληὰ δεκνζηεχηεθε δηαζθεπή, ζηεξηγκέλε ζὲ ἐθδφζεηο θαὶ ρεηξφγξαθα, ἀπὸ ηὴ 

κνλὴ Ἁγίνπ πκεὼλ ηνῦ Νένπ Θενιφγνπ Καιάκνπ Ἀηηηθῆο πὸ ηὸλ ηίηιν Ἅγηνη ἐμ 

ἀγαξελῶλ6
. 

Σὸ ζέκα δὲλ ζὰ εἶρε ἴζσο θαλέλα ἐλδηαθέξνλ ἂλ ζηὸλ θαηάινγν ηῶλ γλσζηῶλ 

ρεηξνγξάθσλ δὲλ πξνζζέηνληαλ ηέζζεξα ρεηξφγξαθα ηῆο Βηβιηνζήθεο ηῆο Ρνπκαληθῆο 

Ἀθαδεκίαο πηζηεκῶλ, ηὰ ἀξ. 584, 638, 672 θαὶ 1034
7
, θαὶ δχν θεξθπξατθά, ηὸ 

ρεηξφγξαθν ἀξ. 3 ηῆο κνλῆο Μπξηηδησηίζζεο θαὶ ηὸ ζπάξαγκα ρεηξνγξάθνπ ἀξ. 78 ηῆο 

κνλῆο Πιαηπηέξαο ηῆο Κέξθπξαο, ηὰ ὁπνῖα πξνζθέξνπλ κηὰ ἐμαηξεηηθὰ ἐλδηαθέξνπζα 

παξαιιαγὴ ηῶλ γλσζηῶλ δηεγήζεσλ, παξφηη ηὰ ξνπκαληθὰ ἐληάζζνπλ ηὰ γεγνλφηα ζὲ 

δηαθνξεηηθὸ γεσγξαθηθὸ ὁξίδνληα ζὲ ζρέζε κὲ ηὰ θεξθπξατθά.  

Ἀπὸ ηὰ ρεηξφγξαθα αηά, δχν ξνπκαληθά, ηὰ ἀξ. 584 θαὶ 638
8
, θαζὼο θαὶ ηὸ 

ρεηξφγξαθν ηῆο κνλῆο Μπξηηδησηίζζεο ηῆο Κέξθπξαο ἀπνηεινῦλ ἐμαηξεηηθῆο ζεκαζίαο 

πεγή, γηὰ ηὴλ παιαηφηεηά ηνπο, ηὴλ ἀθξίβεηα ζηὴ ρξνλνιφγεζε ηῶλ ζεκαληηθῶλ 

γεγνλφησλ, ηνῦ καξηπξίνπ θαὶ ηῆο βάπηηζεο, ἀιιὰ θαὶ γηὰ ηὶο πινπζηφηεξεο ἀλαθνξέο 

ηνπο ζηὰ πξφζσπα θαὶ ζηὴ γεσγξαθία ηῶλ γεγνλφησλ. Σὸ ρεηξφγξαθν ἀξ. 584
9
, 

πηζαλφηαηα καζεηηθὸ ηεηξάδην, πεξηέρεη ηὸ καξηχξην θαὶ ηὴ κεηαζηξνθὴ ηνῦ λεαξνῦ 

Σνχξθνπ, ρξνλνινγεῖηαη, ζχκθσλα κὲ ηὸ βηβιηνγξαθηθὸ ζεκείσκα ηνῦ θ. 109r, ζηὸ ἔηνο 

1768 θαὶ ἀπνηειεῖ ηὸ παιαηφηεξν ρξνλνινγεκέλν ρεηξφγξαθν ηνῦ καξηπξίνπ ηνῦ ἁγίνπ 

                                                                                                                                                          
ἁγίαο Κάξαο ηνῦ ἁγίνπ ἀπνζηόινπ Φηιίππνπ. Μαξηύξηνλ ηνῦ ἁγίνπ λενκάξηπξνο Παληειεήκνλνο. Ἄζιεζηο ηνῦ 

ἁγίνπ λενκάξηπξνο Ἀλαζηαζίνπ. Δηήγεζηο ηνῦ ἁγίνπ Δαληὴι ηνῦ ἐμ Ἰζκαειηηῶλ θαὶ ὀπηαζία θαὶ βίνο ηνῦ ἁγίνπ 

Μεηξνθάλνπο ἐπηζθόπνπ Βνξνλεδίαο ηνῦ Ρώζζνπ, ἐλ Ἀζήλαηο 1896, ζ. 37-51. 
2 Π. Πάζρνο, «Ἰζιὰκ θαὶ λενκάξηπξεο.  ἐθ Παξακπζίαο λενκάξηπο Ἀλαζηάζηνο θαὶ ὁ ἰζκαειίηεο 

[Μνπζᾶ] Γαληὴι ὁ ὁκνινγεηήο», πηζηεκνληθὴ πεηεξὶο ηῆο Θενινγηθῆο ρνιῆο ηνῦ Παλεπηζηεκίνπ Ἀζελῶλ 

30 (1995), ζ. 413-474. 
3 Βι. ἐλδεηθηηθά, Κ. Γνπθάθεο, Μέγαο πλαμαξηζηήο, Μὴλ Ννέκβξηνο, η. 3, Ἀζῆλαη 19523, ζ. 428-431. 
4 Β. Μαηζαίνπ (ἐπηκ.), Ὁ Μέγαο πλαμαξηζηὴο ηῆο Ὀξζνδόμνπ θθιεζίαο, ἔθδνζηο Α΄, η. ΙΑ  ́ κὴλ 

Ννέκβξηνο, (ρ.η.) 1950, ζ. 460-466. 
5 Μ. Βαξβνχλεο, «Νενκαξηπξνινγηθὰ θείκελα ἀπὸ ρεηξφγξαθα ηῆο Ἱεξᾶο θήηεο Καπζνθαιπβίσλ», 

Καπζνθαιπβηηηθὰ Νενκαξηπξνινγηθά. Ὑκλαγηνινγηθὰ θείκελα πεξὶ λενκαξηύξσλ ἀπὸ ηὴ βηβιηνζήθε ηῆο Ἱεξᾶο 

θήηεο ηῶλ Καπζνθαιπβίσλ Ἁγίνπ Ὄξνπο, επηκ. Γέξσλ Παηάπηνο Καπζνθαιπβίηεο – Μ. Βαξβνχλεο, 

Θεζζαινλίθε 2002, ζ. 77-80 θαί 136-139. 
6 Ἅγηνη ἐμ ἀγαξελῶλ, πλνδηθὴ θαὶ ηαπξνπεγηαθὴ ἱεξὰ κνλὴ Ἁγίνπ πκεὼλ ηνῦ Νένπ Θενιφγνπ, 

Κάιακνο Ἀηηηθῆο 2002. 
7 Θὰ ἤζεια θαὶ ἀπὸ ηὴ ζέζε αηὴ λὰ εραξηζηήζσ ηὸλ θαζεγεηὴ πκεὼλ Παζραιίδε, ὁ ὁπνῖνο κνῦ 

πέδεημε ηὰ ξνπκαληθὰ ρεηξφγξαθα, θαζὼο θαὶ ηὸλ θαζεγεηὴ Nicolae Gheorghiţă ὁ ὁπνῖνο κὲ κεγάιε 

πξνζπκία κνῦ ἀπέζηεηιε ἀληίγξαθα ηῶλ ρεηξνγξάθσλ. 
8 Σὸ καξηπξνινγηθὸ θείκελν ηῶλ δχν ρεηξνγξάθσλ πξφθεηηαη λὰ ἐθδνζεῖ ἀπὸ ηὸλ θαζεγεηὴ πκεὼλ 

Παζραιίδε. 
9 Βι. πεξηγξαθή, C. Litzica, Biblioteca Academiei Románe. Catalogul manuscriptelor greceşti, Bucureşti 

1909, ζ. 354-355, ἀξ. 642. 
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Ἀλαζηαζίνπ. Σὸ ζχκκηθην ρεηξφγξαθν ἀξ. 638
10

, ζηὴλ ὕιε ηνῦ ὁπνίνπ πεξηιακβάλνληαη 

θαὶ ἁγηνινγηθὰ θείκελα, πεξηέρεη ηὸ καξηχξην, ηὴ κεηαζηξνθὴ θαὶ ηὴλ ὀπηαζία θαὶ 

γξάθηεθε κεηὰ ηὸ 1787(ζεκείσζε ζηὸ θ. 41v), πηζαλφηαηα ἀπὸ ηὸλ γξαθέα ηνῦ 

ρεηξνγξάθνπ ἀξ. 584.  

Ἀπὸ ηὰ θεξθπξατθὰ ρεηξφγξαθα, ηὸ ρεηξφγξαθν ηῆο κνλῆο Μπξηηδησηίζζεο
11

 

παξνπζηάδεη μερσξηζηὸ ἐλδηαθέξνλ, ιφγσ ηῆο ἰδηνηππίαο ηνπ ὡο πξὸο ηὴ ζχληαμε ηνῦ 

θεηκέλνπ. Πξφθεηηαη γηὰ θπιιάδην 18 θχιισλ, ηὸ ὁπνῖν πεξηιακβάλεη ηὸ καξηχξην κὲ ηὴ 

κεηαζηξνθὴ θαὶ ηὴλ ὀπηαζία, γξακκέλν ἀπὸ δχν δηαθνξεηηθνὺο γξαθεῖο. Χξνλνινγεῖηαη 

ζηὸ ηέινο ηνῦ 18νπ αἰψλα θαὶ ἀπαληᾶ βεβαησκέλα ζηὴ κνλὴ ηνπιάρηζηνλ ἀπὸ ηὸ ἔηνο 

1902. Ἡ δηήγεζε, ἰδηαίηεξα ηὸ δεχηεξν ηκῆκα πνὺ ἀλαθέξεηαη ζηὴ κεηαζηξνθή, θαίλεηαη 

πὼο ἔρεη ζπληαρζεῖ ἀπὸ κέινο ηῆο ιιεληθῆο Κνηλφηεηαο ζηὴ Βελεηία, αηφπηε θαὶ 

αηήθνν κάξηπξα ηῶλ πεξηγξαθφκελσλ γεγνλφησλ. Σνῦην πξνθχπηεη ἀπὸ ηὴ ρξήζε ηνῦ 

πξψηνπ πξνζψπνπ ηνῦ πιεζπληηθνῦ ζηὴλ πεξηγξαθὴ ηῶλ γεγνλφησλ ζηὴ Βελεηία, ἀιιὰ 

θαὶ ἀπὸ ηὸ θιείζηκν ηῆο δηήγεζεο κὲ ηὴλ ἀλαρψξεζε ηνῦ βαπηηζκέλνπ πιένλ Γεκεηξίνπ 

γηὰ ηὴλ Κέξθπξα. Μάιηζηα ἀπὸ ηὸ ιεθηηθὸ θαίλεηαη πὼο ηὸ θείκελν ζπληάρζεθε ζηὶο 

κέξεο πνὺ ἑηνηκαδφηαλ ὁ Γεκήηξηνο λὰ ἀλαρσξήζεη. Ἄλ ὄλησο ἔηζη ἔρνπλ ηὰ πξάγκαηα, 

ηφηε  δηήγεζε ηνῦ καξηπξίνπ πνὺ πξνεγεῖηαη, ζηεξίδεηαη ζηὶο πεξηγξαθὲο ηνῦ λεαξνῦ 

Σνχξθνπ. Σὸ θείκελν βέβαηα, ζηὴ κνξθὴ πνὺ ηὸ γλσξίδνπκε ζήκεξα, θέξεη ηὰ ζηνηρεῖα 

ηῶλ ςπρσθειῶλ ἀλαγλσζκάησλ, κὲ ζρεηηθὴ εἰζαγσγὴ θαὶ ἐπίινγν. Πέξα ὅκσο ἀπὸ αηά, 

ηὸ θείκελν εἶλαη ιηηφ, ἰδηαίηεξα ζηὸ δεχηεξν κέξνο, ηὸ ὁπνῖν ἔρεη ηὴ κνξθὴ ρξνληθνῦ. 

Γηὰ ηὸ καξηχξην, ινηπφλ, ηνῦ ἁγίνπ Ἀλαζηαζίνπ θαὶ ηὴ κεηαζηξνθὴ ηνῦ λεαξνῦ 

Σνχξθνπ πάξρνπλ ηξεῖο ἐθδνρέο, ηὶο ὁπνῖεο, ζηεξηδφκελνη ζηὴλ πξνέιεπζε ηῶλ 

ρεηξνγξάθσλ, ζὰ κπνξνχζακε λὰ ηὶο ὁξίζνπκε ζπκβαηηθὰ ὡο ἁγηνξείηηθε, ξνπκαληθὴ θαὶ 

θεξθπξατθή, κὲ ζεκαληηθὲο δηαθνξὲο ζὲ θαίξηα ζεκεῖα ηῆο ἀθήγεζεο, πέξα ἀπὸ ηὶο 

ιεπηνκέξεηεο. δῶ πεξηνξίδνκαη ζηὴλ παξνπζίαζε θαὶ ζηὸλ ἔιεγρν ηῶλ πιεξνθνξηῶλ 

πνὺ ζρεηίδνληαη κὲ ηὰ πξφζσπα θαὶ θπξίσο κὲ ηὴ γεσγξαθία ηῶλ γεγνλφησλ.  

 

Τὰ δεδομένα 

ηὰ ἁγηνξείηηθα ρεηξφγξαθα θαὶ ζηὴλ ἐθδεδνκέλε ἐθδνρή ηνπο, ὡο ηφπνο γέλλεζεο 

θαὶ ἄζιεζεο ηνῦ Ἀλαζηαζίνπ ὁξίδεηαη  Παξακπζηά, θψκε ηῆο Ἠπείξνπ, «πξὸο ηὸ κέξνο 

ηῆο Αἰησιίαο Βξαρψξη θαὶ Χεηκάξξαο ηῆο Ἀθαξλαλίαο», ἕδξα ηνῦ «γεκφλνο» Ἀρκέη, ὁ 

ὁπνῖνο ἐμνπζίαδε ηὴλ ἐπαξρία ηῆο Αἰησιίαο.  Ἀρκέη, πξψελ «ζαηξάπεο» ζηὴλ 

«Καιιηνχπνιε», ἦηαλ ζπγγελὴο ηνῦ Κνὺξη παζᾶ, πεχζπλνπ γηὰ ηὸλ ζάλαην ηνῦ ἁγίνπ 

Κνζκᾶ ηνῦ Αἰησινῦ, θαὶ εἶρε ἕλα γηφ, ηὸλ Μνπζά, θαὶ κηὰ ἀδειθὴ παληξεκέλε.  

Ἀλαζηάζηνο εἶρε κηὰ ἀδειθή, ηὴ Μαξία. Σὸ καξηχξηφ ηνπ, ηὸ ὁπνῖν ζηὸλ ηίηιν ὁξίδεηαη 

ρξνληθὰ ζηὸ 1750, ἔγηλε ἔμσ ἀπὸ ηὴλ Παξακπζηά, θνληὰ ζὲ ἕλα ἀληξηθὸ κνλαζηήξη, ηὸ 

ὄλνκα ηνῦ ὁπνίνπ δὲλ πξνζδηνξίδεηαη, ὅπνπ ἐληαθηάζηεθε θαὶ κεηὰ ηὴλ ἀλαθνκηδὴ 
                                                         

10 Βι. πεξηγξαθή, C. Litzica, Biblioteca Academiei Románe, ζ. 490-491, ἀξ. 739. 
11 Βι. πεξηγξαθή, Παλαγηψηα Σδηβάξα – π. Καξχδεο, Ἡ βηβιηνζήθε ηῆο κνλῆο Ὑ. Θ. Μπξηηδησηίζζεο 

Κεξθύξαο, Κέξθπξα 2004, ζ. 38-39. Γηὰ ηὸ ρεηξφγξαθν ηῆο κνλῆο Πιαηπηέξαο Κέξθπξαο, βι. Παλαγηψηα 

Σδηβάξα – π. Καξχδεο, Ἡ Βηβιηνζήθε ηῆο κνλῆο Πιαηπηέξαο Κέξθπξαο. Χεηξόγξαθα – Ἔληππα – Ἀξρείν, 

Ἀζήλα 2010, ζ. 245-246. 
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θπιαζζφηαλ  ζήθε κὲ ηὰ ιείςαλά ηνπ. Ἡ θαηνηθία ηῆο ἀδειθῆο ηνῦ «γεκφλνο» δέλ 

ὁξίδεηαη ἀθξηβέζηεξα, πέξαλ ηῆο δήισζεο ὅηη ἦηαλ εἰο «ηφπνλ ηξηῶλ κεξῶλ καθξὰλ ηῆο 

Παξακπζίαο». Ἄδειε εἶλαη ἐπίζεο  ζέζε ηνῦ λανῦ ηνῦ Ἁγίνπ Χαξαιάκπνπο, ηὸλ ὁπνῖνλ 

ζπλάληεζαλ ὁ ἱεξνκφλαρνο θαὶ ὁ λεαξὸο Σνῦξθνο ζηὸλ δξφκν ηνπο γηὰ ηὴλ Πάηξα, ἐλῶ 

δὲλ δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηὰ ηὸλ ηξφπν πεξαίσζεο ζηὴλ Πεινπφλλεζν. ηὸ δηάζηεκα 

ηῆο παξακνλῆο ηνπ ζηὴ Βελεηία, ὁ λεαξὸο Σνῦξθνο,  ιηθία ηνῦ ὁπνίνπ δὲλ ὁξίδεηαη, 

ἔηπρε θξνληίδαο ἀπὸ ἕλαλ Γηαλληψηε ἔκπνξν, ὁ ὁπνῖνο ηὸλ ἀλαδέρζεθε ζηὸ βάπηηζκα 

δίλνληάο ηνπ ηὸ ὄλνκα Γεκήηξηνο. Ἡ βάπηηζή ηνπ ἔγηλε ιίγν πξὶλ ηὴλ ἀλαρψξεζή ηνπ γηὰ 

ηὴλ Κέξθπξα. ηὴλ Κέξθπξα γλψξηζε ηὸλ ἱεξνκφλαρν Χξχζαλζν, ἔγηλε κνλαρὸο κὲ ηὸ 

ὄλνκα Γαληὴι θαὶ ἐληάρζεθε ζηὴ κνλή ηνπ, ὅπνπ παξέκεηλε πεξίπνπ ὀθηὼ ρξφληα. ηὴ 

ζπλέρεηα, θιεγφκελνο ἀπὸ ηὸλ πφζν ηνῦ καξηπξίνπ, ηαμίδεςε ζηὴλ Πεινπφλλεζν, ὅπνπ 

θαὶ ἀπνηξάπεθε ἀπὸ ηνὺο ρξηζηηαλνὺο λὰ ἀπνθαιχςεη ηὴλ ηαπηφηεηά ηνπ. Ἀθνινχζεζε 

θαὶ δεχηεξν ηαμίδη ηὸ 1764 ὁπφηε ἔθζαζε ἕσο ηὴ Λαθεδαηκνλία, πξὶλ πάξεη ηὸ θαξάβη γηὰ 

ηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε, ὅπνπ ζηὶο 18 Ννεκβξίνπ εἶρε ηὴ γλσζηὴ ὀπηαζία. Ἀθνινπζεῖ  

ἐπηζηξνθή ηνπ ζηὴλ Κέξθπξα, ὅπνπ ἔδεζε ηὸ πφινηπν ηῆο δσῆο ηνπ θαὶ ἵδξπζε θαζ’ 

πφδεημε ηῆο Θενηφθνπ, ηὴ κνλὴ Μπξηηδησηίζζεο, ὅπνπ ζψδνληαη ηὸ καξηχξην ηνῦ ἁγίνπ 

Ἀλαζηαζίνπ θαὶ  ὀπηαζία, γξακκέλα ἀπὸ ηὸλ ἴδην. 

ηὰ θεξθπξατθὰ ρεηξφγξαθα  δξάζε ἐληνπίδεηαη ζηὴλ πφιε «Καξίπνιε» ἠ 

«Καιίπνιε»,  ὁπνία βξηζθφηαλ ζηὰ κέξε ηῆο Ρνχκειεο θαὶ θαηνηθνῦληαλ ἀπὸ 

Ἀξβαλίηεο θαὶ Ἀγαξελνχο. Γχξσ ηεο πῆξραλ ηὰ ρσξηά, «ηὰ Μνχιθηα ηῶλ ἀγάδσλ». Σὴλ 

Καξίπνιε ηὴλ ὅξηδε ηφηε ὁ Ἀιήκπεεο, ὁ ὁπνῖνο εἶρε γηὸ ηὸλ Ἀρκὲη ἀγὰ θαὶ κηὰ ἀδειθὴ 

παληξεκέλε κὲ ηὸλ Ἰκπξαῒκ ἀγά.  Ἀλαζηάζηνο δνῦζε πξνθαλῶο ζὲ ἕλα ἀπὸ ηὰ θνληηλὰ 

ρσξηά, ηὸ ὁπνῖν εἶρε κηθηὸ πιεζπζκφ, ρξηζηηαλνὺο θαὶ κνπζνπικάλνπο, «Ρσκαίνπο» θαὶ 

Ἀιβαλίηεο. Ἦηαλ «ηὸ γέλνο ρξηζηηαλφο», ἐλῶ ζὲ ἄιιν ζεκεῖν ραξαθηεξίδεηαη ὡο 

«ξσκαῖνο» θαὶ δνῦινο ηνῦ Χαζὰλ ἀγᾶ, ηνπηθνῦ πξνθαλῶο δηνηθεηῆ. ηὸ καξηχξην 

ἀλαθέξεηαη ἐπίζεο  «Χιέλαηλα», ηφπνο θαηνηθίαο ηῆο ἀδειθῆο ηνῦ Ἀιήκπεε, ρσξὶο λὰ 

πξνζδηνξίδεηαη  ζέζε ηεο ἠ  ἀπφζηαζε πνὺ ηὴ ρψξηδε ἀπὸ ηὴλ «Καξίπνιε», θαζὼο θαὶ 

νἱ ἀθφινπζνη λανὶ θαὶ κνλέο:  ἀλδξηθὴ κνλὴ ηνῦ Γελεζίνπ ηῆο Θενηφθνπ ζὲ ἀπφζηαζε 

24 κηιίσλ ἀπὸ ηὴλ «Καξίπνιε», ὅπνπ ἐηάθε ὁ κάξηπξαο,  κνλὴ ηνῦ Ἁγίνπ Νηθνιάνπ 

ἔμσ ἀπὸ ηὴ «Χιέλαηλα» ζηὴλ θνξπθὴ ὄξνπο θαὶ ζὲ ἀπφζηαζε πεξίπνπ δχν κεξῶλ, ἀπὸ 

ὅπνπ πξνεξρφηαλ ὁ ἱεξνκφλαρνο-ζπλνδὸο ηνῦ Ἀρκὲη ἕσο ηὴλ Πάηξα, θαὶ ὁ λαὸο ηνῦ 

Ἁγίνπ Χαξαιάκπνπο θνληὰ ζηὴ «Χιέλαηλα».  Ἀλαζηάζηνο καξηχξεζε ζηὶο 22 Ἰνπιίνπ 

1753. Ἕλα ἔηνο κεηὰ ηὴλ ηαθὴ ἔγηλε  ἀλαθνκηδὴ ηῶλ ιεηςάλσλ ηνπ. Λίγν λσξίηεξα, 

ἐπηζθέθζεθε ηὴ κνλὴ ὁ Ἀρκὲη θαὶ πξνζθχλεζε ζηὸλ ηάθν ηνῦ κάξηπξα. Λίγεο κέξεο 

ἀξγφηεξα ζπλέβεζαλ ὁ γάκνο ηνῦ ἐμαδέιθνπ ηνπ ζηὴ Χιέλαηλα θαὶ ἀλαρψξεζή ηνπ γηὰ 

ηὴ Βελεηία. ηὴ Βελεηία ἀλέιαβαλ ηὴ θξνληίδα ηνπ νἱ ἕιιελεο ἔκπνξνη, νἱ ὁπνῖνη 

παξέιαβαλ ηὰ ζπζηαηηθά ηνπ γξάκκαηα. Ἔκεηλε ἕλα ἔηνο θαὶ ζηὸ δηάζηεκα αηὸ 

ρξνλνινγεῖηαη  ἄθημε ἑλὸο ἱεξνκνλάρνπ ἀπὸ ηὸ κνλαζηήξη ηῆο «Καιίπνιεο», ὁ ὁπνῖνο 

κεηέθεξε εἰδήζεηο γηὰ ηὴλ νἰθνγέλεηα ηνῦ λεαξνῦ θαὶ ἐπηβεβαίσζε ηὰ ὅζα ἐθεῖλνο εἶρε 

δηεγεζεῖ ζηὴλ ἑιιεληθὴ θνηλφηεηα. Βαπηίζηεθε ζηὶο 26 θησβξίνπ 1756 ζηὸλ Ἅγην 

Γεψξγην, ζὲ ιηθία 15 ἐηῶλ, ηὸλ ἀλαδέρζεθε ὁ «ζηὸξ» Κέθνο Πεηξφπνπινο θαὶ ηνῦ 

ἔδσζε ηὸ ὄλνκα Γεκήηξηνο. Λίγν ἀξγφηεξα ἀλαρψξεζε γηὰ ηὴλ Κέξθπξα.  
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ηὰ ξνπκαληθὰ ρεηξφγξαθα, δηαθξίλνληαη δχν ἐθδνρέο. ηὴ ζπλνπηηθὴ πεξηγξαθὴ 

ηνῦ καξηπξίνπ ηῶλ ρεηξνγξάθσλ ἀξ. 672 θαὶ 1034 ηὰ γεγνλφηα ηνπνζεηνῦληαη ζηὴλ 

πεξηνρὴ ηνῦ Γειβίλνπ ηῆο Ἀιβαλίαο,  βάπηηζε ηνῦ λένπ γίλεηαη ζηὸ θνληηλὸ κνλαζηήξη, 

ἀθνινχζσο ὁδεγεῖηαη ζὲ ἄιιν κνλαζηήξη, πάληα ζηὸλ ἴδην ηφπν, ὅπνπ γίλεηαη κνλαρφο, 

θαὶ ζηὴ ζπλέρεηα πεγαίλεη ζηὴλ Κέξθπξα. ηὸ θείκελν πνὺ παξαδίδεηαη ἀπὸ ηὰ 

ρεηξφγξαθα ἀξ. 584 θαὶ ἀξ. 638, ηὸ ὁπνῖν ιφγῳ ηῆο παιαηφηεηάο ηνπ ζὰ πξέπεη λὰ 

πξνζερζεῖ ἰδηαίηεξα, ηὰ πεξὶ ηὸλ Ἀλαζηάζην γεγνλφηα δηαδξακαηίδνληαη ζηὰ κέξε ηῆο 

Ἀιβαλίαο, ζὲ κηὰ ρψξα ὀλνκαδφκελε «Καξήπνιε» ηὴλ ὁπνία ἐμνπζίαδε ὁ Ἀιήκπεεο, ὁ 

ὁπνῖνο εἶρε ἕλαλ δεθαηεηξάρξνλν κνλαρνγηφ, ηὸλ Ἀρκέη, θαὶ κία ἀδειθὴ παληξεκέλε κὲ 

ηὸλ Ἰκπξαῒκ ἀγά. ὲ ἀπφζηαζε κηζῆο ὥξαο ἀπὸ ηὴ ρψξα αηὴ πῆξρε ἕλα ρσξηὸ ἀπὸ ηὸ 

ὁπνῖν θαηαγφηαλ ὁ Ἀλαζηάζηνο, λένο 20 ἐηῶλ. ὲ ἀπφζηαζε ηεζζάξσλ ὡξῶλ ἀπὸ ηὴλ 

«Καξήπνιε» πῆξρε ηὸ ἀλδξηθὸ κνλαζηήξη ηνῦ Γελεζίνπ ηῆο Θενηφθνπ, ζὲ ζέζε πνὺ 

ἐπέηξεπε ζηνὺο κνλαρνὺο λὰ βιέπνπλ ηὴλ πφιε, ὅπνπ ἐηάθε ὁ κάξηπξαο. ὲ ἀπφζηαζε 

δχν κεξῶλ ἀπὸ ηὴλ «Καξήπνιε» βξηζθφηαλ  «Χιέλαηλα», ρψξα ζηὴλ ὁπνία ἦηαλ 

παληξεκέλε  ἀδειθὴ ηνῦ Ἀιήκπεε, θαὶ ζὲ ἀπφζηαζε κηᾶο κέξαο ἀπὸ ηὴ «Χιέλαηλα» 

βξηζθφηαλ ηὸ κνλαζηήξη ὅπνπ δνῦζε ὁ ἱεξνκφλαρνο θαὶ ζπλνδὸο ζηὴ ζπλέρεηα ηνῦ Ἀρκὲη 

ἕσο ηὴλ Πάηξα. Κνληὰ ζηὴ «Χιέλαηλα», ζὲ ἔξεκν ηφπν βξηζθφηαλ ὁ λαὸο ηνῦ Ἁγίνπ 

Χαξαιάκπνπο.  Ἀλαζηάζηνο ἀπνθεθαιίζηεθε ζηὶο 22 Ἰνπιίνπ 1753.  γάκνο ηνῦ 

ἐμαδέιθνπ θαὶ  ἀλαρψξεζε γηὰ ηὴ Βελεηία ἔγηλαλ ἕλαλ ρξφλν κεηά. ηὴ Βελεηία ὁ 

Ἀρκὲη ἔκεηλε ἀξθεηὸ θαηξὸ θαὶ ζηὶο 26 θησβξίνπ 1756, ζηὴλ ἑνξηὴ ηνῦ ἁγίνπ 

Γεκεηξίνπ, δέρζεθε ηὸ βάπηηζκα κὲ ἀλάδνρν ηὸλ «θχξην» Κέθν Πεηξφπνπιν θαὶ ἔιαβε 

ηὸ ὄλνκα Γεκήηξηνο. Ἔπεηηα, ἀθνχνληαο ὅηη ηὸ ιείςαλν ηνῦ ἁγίνπ ππξίδσλνο 

ζαπκαηνπξγνῦζε, πῆγε ζηὴλ Κέξθπξα ὅπνπ βξῆθε ἄιινλ γέξνληα, ηὸλ Χξχζαλζν, ἔιαβε 

ἀπὸ ἐθεῖλνλ ηὸ ἀγγειηθὸ ζρῆκα θαὶ κεηνλνκάζηεθε ζὲ Γαληήι. Ἔκεηλε ἕμη ρξφληα θαὶ 

κεηά, θηλνχκελνο ἀπὸ ηὸλ πφζν ηνῦ καξηπξίνπ, πῆγε ζηὴλ Πεινπφλλεζν θαὶ ἀπὸ ἐθεῖ 

ζηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε, ὅπνπ ζπλάληεζε ἐλάξεηνπο ἄλδξεο θαὶ δήισζε ηὸλ ζθνπφ ηνπ. 

Αηνὶ ηὸλ ἐκπφδηζαλ θαὶ ηὸλ παξέδσζαλ ζὲ ἕλα πλεπκαηηθὸ παηέξα, ὁ ὁπνῖνο ηὸλ 

ζπκβνχιεςε λὰ ἐμνκνινγεζεῖ, λὰ πξνπαξαζθεπάζεη ηὸλ ἑαπηφ ηνπ θαὶ λὰ θάλεη ὅ,ηη ηνῦ 

ἀπνθαιχςεη ὁ Θεφο. Ἡ ἀθήγεζε θαὶ ζηὰ δχν ρεηξφγξαθα δηαθφπηεηαη ζηὸ ἴδην ζεκεῖν, κὲ 

ηὴ δηαθνξὰ ὅηη ζηὸ δεχηεξν (ἀξ. 638) ἀθνινπζεῖ  ὀπηαζία
12

.  

 

Ἔλεγτος ηῶν δεδομένων 

Οἱ ηξεῖο ἐθδνρὲο ηνπνζεηνῦλ ηὰ γεγνλφηα ζὲ δηαθνξεηηθὸ γεσγξαθηθὸ ὁξίδνληα, 

πεξηγξάθνπλ θαὶ ὀλνκαηίδνπλ ηὰ πξφζσπα δηαθνξεηηθά. Παξ’ ὅια αηὰ ἐπηζεκαίλνληαη 

θαὶ ζηὶο ηξεῖο ἐθδνρὲο θνηλὰ ζεκεῖα ηὰ ὁπνῖα ζὰ πξέπεη λὰ ηνληζηνῦλ. Καη’ ἀξρὰο 

ηαπηίδνληαη ηὰ ὀλφκαηα ηῶλ πξσηαγσληζηῶλ: Ἀλαζηάζηνο θαὶ Γαληήι. Ἀθνινχζσο, θαὶ 

                                                         
12ηὸ πξῶην ρεηξφγξαθν  δηήγεζε δηαθφπηεηαη κὲ ηὴ ζεκείσζε «Σὰ ἑμῆο νὐθ ἐζεκεηώζεζαλ δηὰ ηὸλ θόβνλ 

ηῶλ ἔμσ ὡο νἶκαη» (θ. 8r). ηὸ δεχηεξν,  δηήγεζε δηαθφπηεηαη ἐπίζεο ζηὸ ἴδην ζεκεῖν θαὶ ζηὴ ζπλέρεηα ὁ 

γξαθέαο πξφζζεζε: «θαὶ ἕσο ὧδε εὑξέζε ἑιιεληζηὶ ἡ παξνῦζα δηήγεζηο, κεηέπεηηα δὲ εὑξέζε θαὶ εἰο ηὸ ἁπινῦλ 

ἤηνη ἐλ ζπληόκῳ ηὸ καξηύξηνλ ηνῦ ἁγίνπ Ἀλαζηαζίνπ θαὶ ἡ ὀπηαζία ηνῦ Δαληήι πάλπ ὠθέιηκνο ὡο αὔηη 

ἄληηθξπο θαίλεηαη. νὕησο εὑξέζε εἰο Βνπθνπξέζηη εἰο ηνὺο 1787 ἰαλ. ληαῦζα ζεκεηνῦηαη ὡο εὑξέζε, εἶδε δὲ 

ηαύηελ ηὴλ ὀπηαζίαλ εἰο ηνὺο 1764 καξηίνπ 16 ὁ ῥεζεὶο Δαληήι» (θ. 41v-42r)». 
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ζηὶο ηξεῖο γίλεηαη ἀλαθνξὰ ζηὴλ πφιε (ρψξα) «Καιίπνιε» ἠ «Καξίπνιε» ἠ 

«Καιιηνχπνιε»: ηὶο δὺν εἶλαη ὁ ρῶξνο ὅπνπ ἐθηπιίζζνληαη ηὰ γεγνλφηα, ζηὴλ ηξίηε  

ρψξα πνὺ πξνεγνπκέλσο δηνηθνῦζε ὁ Σνῦξθνο δηνηθεηήο. πίζεο θαὶ ζηὶο ηξεῖο ἐθδνρὲο 

ὡο ηφπνο ἀλαρψξεζεο θαὶ πξννξηζκνῦ ηνῦ λεαξνῦ πξνζήιπηνπ εἶλαη  Πάηξα θαὶ  

Βελεηία ἀληίζηνηρα θαὶ ὡο ρῶξνο θαηάιεμεο  Κέξθπξα. Σέινο, ζηὶο δχν ἐθδνρὲο πνὺ 

πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηὰ ηὸλ Γαληήι, ἐκθαλίδεηαη  Πεινπφλλεζνο θαὶ  

Κσλζηαληηλνχπνιε ὡο πξννξηζκὸο ηῶλ ηαμηδηῶλ ηνπ θαὶ ηφπνο ἀλαδήηεζεο ηνῦ 

καξηπξίνπ. 

 

Τὰ πρόζωπα 

Ἡ δπλαηφηεηα ἐιέγρνπ ηῶλ πξνζψπσλ πνὺ ἀλαθέξνληαη ζηὶο ηξεῖο ἐθδνρὲο εἶλαη ἐθ 

ηῶλ πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλε. Ἀλαθνξηθὰ κὲ ηὸλ κάξηπξα θαὶ ηνὺο δηνηθεηὲο ηῆο 

Παξακπζηᾶο θαὶ ηῆο «Καξίπνιεο – Καιίπνιεο» δὲλ θαηφξζσζα λὰ ζπιιέμσ 

πιεξνθνξίεο. Ἀληίζεηα, γηὰ ηὸλ λεαξὸ Μνπζὰ-Ἀρκὲη θαὶ κεηέπεηηα κνλαρὸ Γαληήι, ηὸλ 

ἀλάδνρφ ηνπ ζηὴ Βελεηία Κέθν Πεηξφπνπιν θαὶ ηὸλ ἱεξνκφλαρν Χξχζαλζν ζηὴλ 

Κέξθπξα, ηὰ πξάγκαηα ἦηαλ δηαθνξεηηθά.  

Σὸ ἐλδηαθέξνλ κνπ ζηξάθεθε θαη’ ἀξρὰο ζηὴλ πνξεία ηνῦ Μνπζᾶ-Ἀρκὲη ἀπὸ ηὴλ 

Πάηξα ζηὴ Βελεηία θαὶ ζηὰ ὅζα δηαδξακαηίζηεθαλ ἐθεῖ. Ἡ ζχλδεζε ηνῦ ιηκαληνῦ ηῆο 

Πάηξαο κὲ ηὴ Βελεηία θαὶ  δηαθίλεζε ἀγαζῶλ θαὶ ἀλζξψπσλ πξὸο ηὴ Γαιελνηάηε ἦηαλ 

δεδνκέλε, ἄιισζηε  Πάηξα ἀπνηεινῦζε ηὴλ ἕδξα ηνῦ βελεηηθνῦ πξνμελείνπ ζηὴλ 

Πεινπφλλεζν, ηὸ ὁπνῖν ἱδξχζεθε κεηὰ ηὴ ζπλζήθε ηνῦ Passarowitz (1718) θαὶ 

ιεηηνχξγεζε ἕσο ηὸ 1797
13

. Ἡ ἔξεπλα ὅκσο ζηὸ Κξαηηθὸ Ἀξρεῖν ηῆο Βελεηίαο ζὲ 

ἔγγξαθα ηῆο πεξηφδνπ 1753-1756, γηὰ πινῖα θαὶ ἐπηβάηεο πνὺ ἀλαρψξεζαλ ἀπὸ ηὴλ 

Πάηξα κὲ πξννξηζκὸ ηὴ Γαιελνηάηε, δὲλ ἀπέδσζε θαξπνχο. 

Ἀληίζεηα, ζεηηθὰ ἦηαλ ηὰ ἀπνηειέζκαηα ηῆο ἔξεπλαο ζηὸ Ἀξρεῖν ηῆο ιιεληθῆο 

Κνηλφηεηαο ηῆο Βελεηίαο, πνὺ δηελεξγήζεθε γηὰ ηὴλ ἐπηβεβαίσζε ηῶλ πιεξνθνξηῶλ πνὺ 

ἀλαθέξνληαλ ζηὴλ ἀλάκεημε ηῆο Κνηλφηεηαο ζηὸ δήηεκα ηνῦ λεαξνῦ Σνχξθνπ. Μπνξεῖ, 

βέβαηα, λὰ κὴ βξέζεθαλ ηὰ ζπζηαηηθὰ γξάκκαηα πνὺ ἔθεξε καδί ηνπ ὁ λεαξὸο Σνῦξθνο ἠ 

λὰ κὴλ θαηαγξάθηεθε θάηη ζηὰ πξαθηηθὰ ηῆο Κνηλφηεηαο, ἐληνπίζηεθε ὅκσο κηα 

ἐμαηξεηηθὰ ἐλδηαθέξνπζα πξάμε ζηὸ βηβιίν βαπηίζεσλ ηνῦ λανῦ ηνῦ Ἁγίνπ Γεσξγίνπ,  

ἀθφινπζε
14

: 

1756 ὀθησβξίνπ 25 S.V. 

Δεκήηξηνο ἐμ Ἀγαξελῶλ ἐθ πόιεσο Φιεξίλαο, ἐβαπηίζζε παξ’ ἐκνῦ Ζσζίκνπ ἱεξέσο 

Μαληδαβίλνπ ἐθεκεξίνπ ἐλ ηῷ Ναῷ ηνῦ ἁγίνπ κεγαινκάξηπξνο Γεσξγίνπ ηῶλ Γξαηθῶλ. 

Ἀλάδνρνο, ὁ θύξηνο Φξαγθίζθνο Πεηξόπνπινο. 

Σὰ ζηνηρεῖα ηῆο πξάμεο ηαηξηάδνπλ κὲ ηὶο πιεξνθνξίεο ηῶλ δχν ἐθδνρῶλ ηνῦ 

καξηπξίνπ:  βάπηηζε ἔγηλε ζηὶο 25 θησβξίνπ 1756, κία κέξα πξὶλ ἀπὸ ηὴλ 
                                                         

13 ι. Βέηζηνο, «Σὸ πξνμελεῖν ηῆο Βελεηίαο ζηὴλ Πάηξα θαηὰ ηὴ δηάξθεηα ηνῦ 18νπ αἰψλα: Γηθαηνδνζία-

Ἔζνδα θαὶ Ἔμνδα», Πξαθηηθὰ Λ΄ Παλειιήληνπ Ἱζηνξηθνῦ πλεδξίνπ (29-31 Μαΐνπ 2009), Θεζζαινλίθε 

2010, ζ. 97-98. 
14 Ἀξρεῖν ιιεληθνῦ Ἰλζηηηνχηνπ Βελεηίαο, B. θθιεζία, 5. Λεμηαξρηθέο πξάμεηο, Καηάζηηρν 8 (1702-

1800), θ. 46(45)v. 
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ἀλαθεξφκελε ζηὸ καξηχξην, ὁ βαπηηζζεὶο ἦηαλ «ἀγαξελφο», ὀλνκάζηεθε Γεκήηξηνο, θαὶ 

ηὸλ ἀλαδέρζεθε ὁ Φξαγθίζθνο (=Φξαληδέζθνο, Κέθνο) Πεηξφπνπινο. Ὅια ηὰ ζηνηρεῖα 

ζπλεγνξνῦλ ζηὴλ ηαχηηζε ηνῦ λεαξνῦ Σνχξθνπ ηνῦ καξηπξίνπ κὲ ηὸλ βαπηηζζέληα, 

παξφηη ζηὴλ πξάμε δὲλ ἀλαθέξεηαη ηὸ πξνεγνχκελν ὄλνκά ηνπ θαὶ ὁ ηφπνο θαηαγσγῆο 

ηνπ δὲλ ηαηξηάδεη κὲ ηνὺο κλεκνλεπφκελνπο ζηὶο ηξεῖο ἐθδνρὲο ηνῦ καξηπξίνπ. 

Ἡ ἔξεπλα ἐπεθηάζεθε θαὶ ζηὸλ ἀλάδνρν Φξαγθίζθν-Κέθν Πεηξφπνπιν, ζὲ 

ἀλαδήηεζε πξφζζεησλ πιεξνθνξηῶλ γηὰ ηὸλ βαπηηζζέληα. Ἡ κειέηε ηῆο δηαζήθεο ηνπ 

ζηὸ Κξαηηθὸ Ἀξρεῖν ηῆο Βελεηίαο
15

, δὲλ ἀπέδσζε ὅκσο ηίπνηε ἄιιν ζρεηηθὸ κὲ ηὸ ζέκα 

καο πέξα ἀπὸ ηὴλ θπζεξατθὴ θαηαγσγή ηνπ, ζηνηρεῖν ὡζηφζν ζεκαληηθφ, ἀθνῦ κὲ ηὸλ 

ηξφπν αηὸ  ἁγηνξείηηθε ἐθδνρὴ γηὰ ηὴ γηαλληψηηθε θαηαγσγὴ ηνῦ ἀλαδφρνπ δὲλ 

ἐπηβεβαηψλεηαη. 

’ ὅ,ηη ἀθνξᾶ ηὴ δηακνλὴ ηνῦ Γεκεηξίνπ-Γαληὴι ζηὴλ Κέξθπξα θαὶ ηὴ ζρέζε ηνπ κὲ 

πξφζσπα θαὶ κνλὲο ηνῦ λεζηνῦ, παξαηεξνῦληαη ηὰ ἀθφινπζα: Ἡ ἀλαθνξὰ ζηὸλ 

ἱεξνκφλαρν Χξχζαλζν θαὶ ζηὸ κνλαζηήξη ηνπ παξαπέκπεη πηζαλφηαηα ζηὸλ ἱεξνκφλαρν 

Χξχζαλζν πξφπνπιν θαὶ ζηὴ κνλὴ ηῆο Ὑ. Θ. Πιαηπηέξαο, ηὴλ ὁπνία ἵδξπζε ὁ ἴδηνο ηὸ 

1741 ζηὸ πξνάζηεην ηνῦ Μαληνπθηνῦ
16

, γλσζηὴ ἕσο θαὶ ηὸ ηέινο ηνῦ 18
νπ

 αἰψλα ὡο 

κνλαζηήξη «ιεγφκελνλ ηνῦ Χξπζάλζνπ»
17

. Ἡ θνπξὰ ὅκσο ηνῦ Γεκεηξίνπ θαὶ  δηακνλή 

ηνπ ζηὴ κνλὴ δὲλ θαηέζηε δπλαηὸλ λὰ ἐπηβεβαησζνῦλ. Γηὰ ηὴλ ἔληαμε λέσλ κνλαρῶλ ζηὶο 

θεξθπξατθὲο κνλαζηηθὲο θνηλφηεηεο ηῆο ἐμεηαδφκελεο πεξηφδνπ ἔπξεπε πξνεγνπκέλσο λὰ 

ιεθζεῖ  ἄδεηα ἀπὸ ηὸλ Μέγα Πξσηνπαπᾶ, θεθαιὴ ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κέξθπξαο θαηὰ 

ηὴλ πεξίνδν ηῆο βελεηνθξαηίαο, θαὶ λὰ ὁξηζηεῖ ὁ ἱεξνπξγὸο πνὺ ζὰ ηεινῦζε ηὴλ θνπξά. 

Ἀλαδεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο ζηὸ πξσηνπαπαδηθφ ἀξρεῖν, ζηὰ ζρεηηθὰ βηβιία ὅκσο ηὰ 

ὁπνῖα πεξηιακβάλνπλ ἄδεηεο ηῶλ ἐηῶλ 1757-1779
18

 θακία δὲλ ἀθνξᾶ ζηὸ κνλαζηήξη ηῆο 

Πιαηπηέξαο θαὶ θπζηθὰ θαλέλαο ἀπὸ ηνὺο πνςήθηνπο κνλαρνὺο δὲλ κπνξεῖ λὰ ηαπηηζηεῖ 

κὲ ηὸλ «ἐμ ἀγαξελῶλ» Γεκήηξην. ὲ πξφζθαηε ἔθδνζε γηὰ ηὴλ ἱζηνξία ηῆο κνλῆο 

ἀλαθέξεηαη ὁ κνλαρὸο Γαληὴι «ἐμ Ἰζκαειηηῶλ», βεβαηψλεηαη  θνπξά ηνπ ζηὴ κνλὴ θαὶ 

 ἐπαλέληαμή ηνπ ζηὴ κνλαζηηθὴ ἀδειθφηεηα κεηὰ ηὴλ ἐπηζηξνθή ηνπ ἀπὸ ηὴλ 

                                                         
15  Φξαγθίζθνο Πεηξφπνπινο ζπλέηαμε ηὴ δηαζήθε ηνπ ζηὶο 26 Ἰνπλίνπ 1758 ζηὸλ λνηάξην Giuseppe 

Bellan. Πέζαλε ηὸ 1767 ζὲ ιηθία 70 ἐηῶλ. ηὶο 5 Γεθεκβξίνπ 1767 δεκνζηεχηεθε  δηαζήθε ηνπ, ζηὴλ ὁπνία 

πνγξάθνπλ ὡο κάξηπξεο ὁ Scarlato di Demetrio θαὶ ὁ Bernardo Macola qm. conte Nicolo. Ἀπὸ ηὰ ζηνηρεῖα 

ηῆο δηαζήθεο πξνθχπηεη ὅηη θαηαγφηαλ ἀπὸ ηὰ Κχζεξα. Ἡ δηαζήθε εἶλαη πνιὺ ζχληνκε, ρσξὶο θακηὰ 

ἀλαθνξὰ ζηὸλ ἀλαδεθηφ ηνπ. Ἀθήλεη κνλαδηθὴ θιεξνλφκν θαὶ δηαρεηξίζηξηα ηῆο πεξηνπζίαο ηνπ ηὴ γπλαίθα 

ηνπ «Despinu qm. Antonio Cefala da Scio» θαὶ ὁξίδεη λὰ δνζνῦλ ζηὰ ηξία ἀδέιθηα ηνπ Antonio, Marco θαὶ 

Paulo ἀπφ 5 δνπθάηα ζηὸλ θαζέλα (Archivio di Stato di Venezia, Notarile, Testamenti, busta 149 (Bellan 

Giuseppe), testamento n.189). 
16 Γηὰ ηὴ κνλὴ βι. Κ. Θχκεο, Ἡ ἱεξὰ κνλὴ Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ Πιαηπηέξαο Κέξθπξαο, Κέξθπξα 2002 θαὶ 

Π. Σδηβάξα – π. Καξχδεο, Βηβιηνζήθε κνλῆο Πιαηπηέξαο. 
17 Βι. ηὴλ αἴηεζε ηνῦ δφθηκνπ κνλαρνῦ ηῆο κνλῆο Γεκεηξίνπ Μειδάλε ηῆο 6εο Γεθεκβξίνπ 1795 κὲ ηὴλ 

ὁπνία δεηνῦζε ἀπὸ ηὸλ Μέγα Πξσηνπαπὰ λὰ ηνῦ δψζεη ηὴλ ἄδεηα λὰ θαξεῖ κνλαρὸο ζηὸ κνλαζηήξη ηῆο 

Πιαηπηέξαο «ιεγφκελνλ ηνῦ Χξπζάλζνπ» (Ἀξρεῖα Ννκνῦ Κέξθπξαο (ζηὸ ἑμῆο Α.Ν.Κ.), Μεγάινη 

Πξσηνπαπάδεο, θάθ. 78, δέζκε 1, θ. 28rv). 
18 Α.Ν.Κ., Μεγάινη Πξσηνπαπάδεο, θάθ. 44, βηβιίν 5 (ἄδεηεο ηῶλ ἐηῶλ 1750-1760) θαὶ Μεγάινη 

Πξσηνπαπάδεο, θάθ. 63, βηβιίν 2 (ἄδεηεο ηῶλ ἐηῶλ 1760-1779). 



Σπύροσ Χρ. Καρύδησ 

 

26 

 

Κσλζηαληηλνχπνιε
19

, ὁ ζπγγξαθέαο ὅκσο ζηεξίδεηαη ἀπνθιεηζηηθὰ ζηὸ θείκελν ηνῦ 

ζπλαμαξηζηῆ ηνῦ Κ. Γνπθάθε. 

Σέινο, νἱ πιεξνθνξίεο πνὺ ἀθνξνῦλ ζηὴλ ἐπηζηξνθὴ ηνῦ Γαληὴι ζηὴλ Κέξθπξα, 

ζηὴλ νἰθνδφκεζε λανῦ ηῆο Θενηφθνπ Μπξηηδηψηηζζαο, ὅπνπ ζψδνληαη ηὸ καξηχξην θαὶ  

ὀπηαζία πνὺ ὁ ἴδηνο ἔγξαςε, θαὶ ζηὴλ ηαθή ηνπ ζὲ λαὸ ἄιινπ ρσξηνῦ κὴ 

θαηνλνκαδφκελνπ, πεξηέρνληαη ζηὶο ἁγηνξείηηθεο ζπλνπηηθὲο δηεγήζεηο πνὺ 

ρξνλνινγνῦληαη ζηὸ ηέινο ηνῦ 19
νπ

 θαὶ ζηὶο ἀξρὲο ηνῦ 20
νῦ

 αἰψλα, θαὶ ἐιέγρνληαη ὡο 

πξὸο ηὴλ ἀθξίβεηά ηνπο. Καηὰ ηὴλ ἐθηίκεζή κνπ, πξνέξρνληαη ἀπὸ πξνθνξηθὲο 

παξαδφζεηο θαὶ ὀθείινληαη ζηὴλ ηαχηηζε ηῆο δσῆο θαὶ ηῆο δξάζεο δχν ὁκψλπκσλ 

πξνζψπσλ, ηνῦ γλσζηνῦ καο πιένλ Γαληήι κὲ ηὸλ ἱεξνκφλαρν Γαληὴι Καγγειάξε, κέινο 

ηῆο κνλαζηηθῆο ἀδειθφηεηαο ηῆο Πιαηπηέξαο, ἐθεκέξην ἀθνινχζσο ηνῦ λανῦ ηνῦ Ἁγίνπ 

Βιαζίνπ ζηὸ ρσξηὸ Σξίθιηλν, ὅπνπ θαὶ ἐηάθε, πξῶην θάηνρν ηνῦ ρεηξνγξάθνπ ηνῦ 

καξηπξίνπ πνὺ θπιάζζεηαη ζήκεξα ζηὴ κνλή, ζχκθσλα κὲ λεφηεξν ζρεηηθφ ζεκείσκα, 

θαὶ θηήηνξα θαηὰ ηὴλ παξάδνζε ηνῦ λανῦ ηῆο Θενηφθνπ Φαλεξσκέλεο, ὁ ὁπνῖνο ζηὶο 

ἀξρὲο ηνῦ 19
νπ

 αἰψλα κεηαηξάπεθε ζὲ κνλαζηήξη κὲ ηὸ ὄλνκα ηῆο Θενηφθνπ 

Μπξηηδηψηηζζαο
20

. 

 

Ὁ τῶρος 

Ὅπσο εἴδακε, νἱ ηξεῖο ἐθδνρέο πξνζδηνξίδνπλ ηὸλ ρῶξν ὅπνπ ἐθηπιίρζεθαλ ηὰ 

γεγνλφηα δηαθνξεηηθά. 

ηὴλ ἐθδνρὴ ηῶλ ἁγηνξείηηθσλ ρεηξνγξάθσλ  γεσγξαθία ηῶλ γεγνλφησλ 

θαζνξίδεηαη ἀπὸ ηὴ ρσξνζέηεζε ηνῦ καξηπξίνπ ζηὴλ Παξακπζηὰ ηῆο Ἠπείξνπ, θαὶ ηὴλ 

ἀλαρψξεζε ηνῦ λεαξνῦ Σνχξθνπ ἀπὸ ηὴλ Πάηξα γηὰ ηὴ Βελεηία. Οἱ πφινηπεο ἀλαθνξέο, 

ὅπσο ηὸ ἀλδξηθὸ κνλαζηήξη ζηὸ ὁπνῖν ηάθεθε ὁ κάξηπξαο, ὁ ηφπνο ηνῦ γάκνπ θαὶ  

πεξηγξαθὴ ηῆο πνξείαο πνὺ ἀθνινχζεζε ὁ λεαξὸο Σνῦξθνο γηὰ λὰ θηάζεη ζηὴλ Πάηξα, 

εἶλαη ἀζαθεῖο. μαίξεζε ἀπνηειεῖ  πεξηγξαθὴ ηῶλ ηαμηδηῶλ ηνπ ὡο ρξηζηηαλνῦ ζηὴλ 

Κέξθπξα, ζηὴλ Πεινπφλλεζν θαὶ ζηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Σὰ παξαπάλσ γελλνῦλ ἔληνλν πξνβιεκαηηζκὸ ὡο πξὸο ηὴλ ἀθξίβεηα ηῆο 

ρσξνζέηεζεο ηνῦ καξηπξίνπ ζηὴλ Παξακπζηά. Μὲ δεδνκέλε ηὴ ζέζε ηῆο Παξακπζηᾶο, ἂλ 

ηειηθὸο πξννξηζκὸο ηνῦ λεαξνῦ Σνχξθνπ ἦηαλ νἱ βελεηνθξαηνχκελεο πεξηνρὲο ἠ  

Βελεηία, ηφηε  πνξεία ηνπ πξὸο ηὴλ Πάηξα πξνμελεῖ εὔινγα ηὴλ ἀπνξία, ἀθνῦ 

εθνιφηεξα κπνξνῦζε λὰ θαηεπζπλζεῖ πξὸο ηὴλ ηφηε βελεηνθξαηνχκελε Πάξγα ἠ 

Πξέβεδα, λὰ πεξαησζεῖ ζηὴλ Κέξθπξα θαὶ ἀπὸ ἐθεῖ λὰ θαηεπζπλζεῖ ζηὴ Βελεηία.  

Ἕλα ἐπηπιένλ ζηνηρεῖν πνὺ πξνβιεκαηίδεη εἶλαη  ἐκκνλὴ ηνῦ κνλαρνῦ Γαληὴι κὲ 

ηὴλ Πεινπφλλεζν ζηὴλ ἀλαδήηεζε ηνῦ καξηπξίνπ, ὅπνπ θαηὰ ηὴλ ἁγηνξείηηθε ἐθδνρὴ 

ζθφπεπε λὰ ἀπνθαιχςεη ηὴλ ηαπηφηεηά ηνπ. Ἄλ, ὅκσο, ὄλησο ζθφπεπε κὲ ηὸλ ηξφπν αηὸ 

                                                         
19 Κ. Θχκεο, Μνλὴ Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ Πιαηπηέξαο, ζ. 94. 
20 Γηὰ ηὸλ ἱεξνκφλαρν Γαληὴι Καγγειάξε θαὶ ηε ζρέζε ηνπ κὲ ηὶο ἀλαθεξφκελεο κνλὲο θαὶ λανχο, βι. Κ. 

Θχκεο, Μνλὴ Ὑπεξαγίαο Θενηόθνπ Πιαηπηέξαο, ζ. 103, 118. Α.Ν.Κ., πκβνιαηνγξαθηθά, θάθ. Α.92, βηβιίν 

110, θ. 43v-44r πξάμε ηῆο 19εο Ἰαλνπαξίνπ 1789. Ἀξρεῖν Ἱεξᾶο Μνλῆο Ὑ. Θ. Μπξηηδησηίζζεο Κέξθπξαο, 

Φάθεινο Ἀκβξνζίνπ Παθηίηε, βηβιίν 2, ζ. 235. Π. Σδηβάξα – π. Καξχδεο, Βηβιηνζήθε Μπξηηδησηίζζεο, ζ. 

19 θαὶ ἑμῆο. 
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λὰ ἐπηηχρεη ηὸ καξηχξην, ηφηε  ἀπνθάιπςε ηῆο ηαπηφηεηαο ζὰ εἶρε λφεκα κᾶιινλ ζηὸλ 

ηφπν ηῆο θαηαγσγῆο ηνπ, δειαδὴ ζηὴλ ἀπέλαληη ηῆο Κέξθπξαο ζηεξηά, ὅπνπ  κλήκε ηῆο 

θπγῆο ηνπ, παξὰ ηὴ δεθαεηὴ ἀπνπζία ηνπ δὲλ ζὰ εἶρε ζβήζεη, παξὰ ζηὴλ Πεινπφλλεζν, 

ζὲ ηφπν ἄγλσζην.  Γαληὴι θαὶ ηὴ δεχηεξε θνξὰ πνὺ ἀλαρψξεζε ἀπὸ ηὴλ Κέξθπξα κὲ 

πξννξηζκὸ αηὴ ηὴ θνξὰ ηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαηεπζχλζεθε πξὸο ηὴλ Πεινπφλλεζν, 

ἔθηαζε κάιηζηα ἕσο ηὴ Λαθεδαηκνλία, ρσξὶο λὰ δηθαηνινγεῖηαη  ἐθηξνπὴ αηὴ ηῆο 

πνξείαο. Σὰ ἀλσηέξσ δείρλνπλ ὅηη  Πεινπφλλεζνο θαὶ ἰδηαίηεξα  πεξηνρὴ ηῆο 

Λαθσλίαο ἦηαλ πξνζθηιὴο ζηὸλ Γαληήι, γηὰ ιφγνπο πνὺ δὲλ δειψλνληαη ζηὸ θείκελν.  

Ἀλάινγα παξαηεξνῦληαη θαὶ ζηὴλ ἐθδνρὴ ηῶλ ξνπκαληθῶλ ρεηξνγξάθσλ, ηὰ ὁπνῖα 

ηνπνζεηνῦλ ηὰ γεγνλφηα,  κὲλ ζπλνπηηθὴ δηήγεζε ζηὸ Γέιβηλν ηῆο Ἀιβαλίαο,  δὲ 

ἐθηελὴο δηήγεζε ζηὰ κέξε ηῆο Ἀιβαλίαο ζηὴλ πφιε «Καξήπνιε». 

ηὴλ θεξθπξατθὴ θαὶ ζηὴ ξνπκαληθὴ ἐθδνρὴ ηὰ ηνπσλχκηα εἶλαη πεξηζζφηεξα, ἀιιὰ 

ὄρη ἄκεζα ἀλαγλσξίζηκα. ηὴ ξνπκαληθὴ ἐθδνρὴ ρσξνζεηνῦληαη ζηὰ κέξε ηῆο Ἀιβαλίαο, 

ζηὴλ δὲ θεξθπξατθὴ ζηὰ κέξε ηῆο Ρνχκειεο, κηὰ εξχηαηε γεσγξαθηθὴ ἑλφηεηα,  ὁπνία 

θαηὰ ηὴλ πεξίνδν ηῆο ηνπξθνθξαηίαο θάιππηε ηὴ λφηηα βαιθαληθὴ ἐθηὸο ἀπὸ ηὶο 

παξαδνπλάβηεο πεξηνρέο, ηὴ Βνζλία, ηὴλ Κξήηε, ηὴλ Κχπξν θαὶ θάπνηα λεζηὰ ηνῦ 

Αἰγαίνπ
21

. 

Ἀξρηθὰ ἐμεηάζηεθε ηὸ ἐλδερφκελν ηὰ ηνπσλχκηα λὰ ἀπαληνῦλ ζηὴλ εξχηεξε 

πεξηνρὴ ηῆο Ἠπείξνπ θαὶ ηῆο Ἀιβαλίαο. Γηὰ ηὸλ ιφγν αηὸ ἐιέρζεθε ὁ ιεπηνκεξὴο 

θαηάινγνο ηῶλ ρσξηῶλ ηνῦ πεηξσηηθνῦ ρψξνπ πνὺ πεξηέιαβε ὁ Π. Ἀξαβαληηλὸο ζηὴ 

Χξνλνγξαθία ηνπ
22

, θαζὼο θαὶ ὁ θαηάινγνο ηῶλ ρσξηῶλ πνὺ πεξηιακβάλνληαη ζηὴλ 

ζληθὴ ηαηηζηηθὴ ηῆο Β. Ἠπείξνπ πνὺ ζπληάρζεθε ἀπὸ ηὸ Γεληθὸ ηξαηεγεῖν ηνῦ 

ιιεληθνῦ ηξαηνῦ ηὸ 1913
23

, ρσξὶο ὅκσο ἀπνηέιεζκα.  

Γηὰ ηὸλ ἐληνπηζκὸ ηῶλ ηνπσλπκίσλ ζηὸλ εξχηεξν ἑιιεληθὸ ρῶξν ρξεζηκνπνηήζεθε 

ηὸ Λεμηθὸ ηῶλ ιιεληθῶλ ηνπσλπκίσλ ηῆο Γεσγξαθηθῆο Ὑπεξεζίαο ηξαηνῦ
24

. ’ αηὸ 

δὲλ ἀλαθέξεηαη πφιε ἠ νἰθηζκὸο κὲ ηὸ ὄλνκα «Καξί(ή)πνιε», ἀπαληᾶ ὅκσο  πφιε 

«Καξπνχπνιε» ζηὴλ πεξηνρὴ ηῆο ιαθσληθῆο Μάλεο
25

, ἕδξα ὁκψλπκεο ἐπηζθνπῆο
26

. Ὅζν 

                                                         
21 Βι. P. Wittek, The rise of the Ottoman Empire. Studies in the History of Turkey, Thirteenth – Fifteenth 

Centuries, ed. Colin Heywood, Abingdon-New York 2012, ζ. 87. 
22 Π. Ἀξαβαληηλφο, Χξνλνγξαθία ηῆο Ἠπείξνπ ηῶλ ηε ὀκόξσλ ἑιιεληθῶλ θαὶ ἰιιπξηθῶλ ρσξῶλ δηαηξέρνπζα 

θαηὰ ζεηξὰλ ηά ἐλ αὑηαὶο ζπκβάληα ἀπὸ ηνῦ ζσηεξίνπ ἔηνπο κέρξη ηνῦ 1854, πεξηέρνπζα θαὶ ηνπνγξαθηθὸλ 

πίλαθα ἀλαπηύζζνληα ηὴλ πνιηηεηνγξαθηθὴλ, ἱζηνξηθὴλ θαὶ γεσγξαθηθὴλ θαηάζηαζηλ ηῶλ ἐλ ηῷ θεηκέλῳ 

ἐλδηαιακβαλνκέλσλ ἐπαξρηῶλ, πόιεσλ, θσκῶλ θαὶ ζέζεσλ, πξὸο δε ηνύηνηο θαὶ ἀθξηβὴ ζηαηηζηηθὴλ ἔθζεζηλ 

πάζεο ηῆο Ἠπείξνπ, η. Β ,́ ἐλ Ἀζήλαηο 1857, ζ. 320 θαὶ ἑμῆο. 
23 ζλνινγηθὴ ηαηηζηηθὴ ηῆο Βνξείνπ Ἠπείξνπ ηῷ 1913 = Statistique Ethnologique de l’ Epire du Nord en 

1913, Γεληθὸλ ηξαηεγεῖνλ ιιεληθνῦ ηξαηνῦ. πηηειεῖνλ- Γξαθεῖνλ ΙΙ Σκῆκα Πνιηηηθῶλ Ὑπνζέζεσλ, 

Θεζζαινλίθε [1919]. 
24 Γεσγξαθηθὸ Λεμηθὸ ιιεληθῶλ Σνπσλπκίσλ, Γεσγξαθηθὴ Ὑπεξεζία ηξαηνῦ, η. Α΄-Γ΄, Ἀζήλα 1998. 
25 Γεσγξαθηθὸ Λεμηθό, η. Α΄, ζ. 478. Σφ παιαηφ ηνπσλχκην ἦηαλ Μηληάθνβα, βι. Γ. Α. Πίθνπιαο, Λεμηθὸ 

ηῶλ νἰθηζκῶλ ηῆο Πεινπνλλήζνπ. Παιαηά θαὶ λέα ηνπσλύκηα, Ἀζήλα 2001, ζ. 195, ιῆκκα 1571. 
26 Γηὰ ηὴλ πφιε θαὶ ηὴλ ἐπηζθνπὴ Καξπνππφιεσο, βι. Ρνδνλίθε ηδένγινπ, «Καξπνχπνιηο, κία 

εξεηπσκέλε βπδαληηλή πφιε. ρεδίαζκα ἱζηνξηθῆο γεσγξαθίαο ηῆο βνξεηναλαηνιηθῆο Μάλεο», Λαθσληθαὶ 

πνπδαὶ 9 (1988), ζ. 3-60· Σ. Γξηηζφπνπινο, «Ἡ ἐθθιεζία ηῆο Πεινπνλλήζνπ κεηὰ ηὴλ Ἅισζηλ. Ἡ 

κεηξφπνιηο Λαθεδαηκνλίαο», Πεινπνλλεζηαθὰ 18 (1989-1990), ζ. 91 ἑμῆο· Παλαγηψηα Σδηβάξα, «πίζθνπνη 
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γηὰ ηὸ ὄλνκα «Καιιηνχπνιε», αηὸ ἐκθαλίδεηαη ζὲ πεξηνρὲο πνὺ δὲλ κπνξνῦλ λὰ 

ζρεηηζηνῦλ κὲ ηὸ κειεηψκελν καξηχξην, δειαδὴ ζηὴλ Ἔδεζζα, ζηὴλ Ἀξλαία Χαιθηδηθῆο 

θαὶ ζηὴλ Πξνζφηζαλε, κεηαμὺ Γξάκαο θαὶ εξξῶλ
27

. πίζεο δὲλ ἐληνπίζηεθε ηὸ 

ηνπσλχκην «Χιέλαηλα», ἐληνπίζηεθε ὅκσο ζηὸ ἀλσηέξσ Λεμηθὸ ηὸ ηνπσλχκην Χιέβαηλα 

ζηὸ βνξεηνδπηηθὸ ἄθξν ηνῦ λνκνῦ Λαθσλίαο, ζηὰ ζχλνξα κὲ ηὸλ λνκὸ Ἀξθαδίαο, 

βνξεηναλαηνιηθὰ ηνῦ νἰθηζκνῦ Φνπληαίτθα
28

. 

Σὰ ηνπσλχκηα ινηπὸλ ηῆο ξνπκαληθῆο θαὶ θεξθπξατθῆο ἐθδνρῆο θαίλεηαη λὰ κᾶο 

πξνζαλαηνιίδνπλ πξὸο ηὴλ Πεινπφλλεζν θαὶ ἰδηαίηεξα πξὸο ηὴλ πεξηνρὴ ηῆο ιαθσληθῆο 

Μάλεο, παξὰ πξὸο ηὴλ Ἤπεηξν ἠ ηὴλ Ἀιβαλία. θφζνλ ηὸ ηνπσλχκην «Χιέλαηλα» ηνῦ 

καξηπξίνπ ηαπηηζηεῖ κὲ ηὸ ηνπσλχκην Χιέβαηλα ηνῦ Λεμηθνῦ, ηφηε  «Καξίπνιε» ἠ 

«Καιιηνχπνιε», δὲλ κπνξεῖ λὰ εἶλαη ἄιιε ἀπὸ ηὴλ Καξπνχπνιε. Ἄιισζηε θαὶ  κεηαμὺ 

ηῶλ δχν πεξηνρῶλ ἀπφζηαζε,  ὁπνία πξνζδηνξίδεηαη ζηὰ ξνπκαληθὰ ρεηξφγξαθα ἕσο 

δχν κεξῶλ, θαίλεηαη λὰ ἐληζρχεη ηὴ ρσξνζέηεζε αηή. 

Μὲ βάζε ηὴλ παξαδνρὴ αηὴ ἀλαδεηήζεθαλ ζηὴλ εξχηεξε πεξηνρὴ νἱ λανὶ θαὶ νἱ 

κνλὲο πνὺ κλεκνλεχνληαη ζηὸ καξηχξην, δειαδὴ  ἀλδξηθὴ κνλὴ ηνῦ Γελεζίνπ ηῆο 

Θενηφθνπ,  ὁπνία θαηὰ κὲλ ηὴλ θεξθπξατθὴ ἐθδνρὴ ἀπεῖρε 24 κίιηα θαὶ θαηὰ ηὴ 

ξνπκαληθὴ ηέζζεξηο ὧξεο ἀπφ ηήλ «Καξχπνιε»,  κνλὴ ηνῦ Ἁγίνπ Νηθνιάνπ, πνὺ 

βξηζθφηαλ ζὲ ἀπφζηαζε δχν κεξῶλ θαηὰ ηὴλ θεξθπξατθὴ θαὶ κηᾶο κέξαο θαηὰ ηὴ 

ξνπκαληθὴ ἐθδνρὴ ἀπφ ηή «Χιέλαηλα», θαὶ ὁ λαφο ηνῦ Ἁγίνπ Χαξαιάκπνπο θνληὰ ζηὴ 

«Χιέλαηλα». 

Ἀπὸ ηὴλ ἔξεπλα ζηὴλ πεξηνρὴ ηῆο Λαθσλίαο, δηαπηζηψζεθε  ὕπαξμε ἀξθεηῶλ 

ἀλδξηθῶλ κνλῶλ ἀθηεξσκέλσλ ζηὴ Θενηφθν. θείλε ὅκσο πνὺ εἶλαη ζπλδεκέλε κὲ ηὴλ 

ἱζηνξία ηῆο εξχηεξεο πεξηνρῆο ηῆο Καξπνχπνιεο, θαὶ θαίλεηαη λὰ ηαηξηάδεη κὲ ηὶο 

πεξηγξαθὲο ηῶλ δχν ἐθδνρῶλ, εἶλαη  κνλὴ ηῆο Παλαγίαο ηῆο Γηάηξηζζαο. Ἡ κνλή, 

ἀθηεξσκέλε ζηὸ Γελέζην ηῆο Θενηφθνπ, εἶλαη θηηζκέλε ζὲ ςφκεηξν 1.040 κέηξσλ, 

βιέπεη ὅια ηὰ ρσξηὰ ηῆο Λαθεδαηκνλίαο θαὶ βξίζθεηαη ζὲ απφζηαζε 40 πεξίπνπ 

ρηιηνκέηξσλ ἀπὸ ηὴ ζεκεξηλὴ Καξπνχπνιε. Ἡ ζρεηηθὴ κὲ ηὸ κνλαζηήξη βηβιηνγξαθία
29

 

δὲλ εἶλαη θαζφινπ δηαθσηηζηηθή, ἀθνῦ ιείπνπλ νἱ γξαπηὲο καξηπξίεο γηὰ ηὴλ ἱζηνξία ηνῦ 

κνλαζηεξηνῦ θαηὰ ηὸλ 18
ν
 αἰψλα, ἐλῶ  ἀλνηθνδφκεζή ηνπ ἐθκεδελίδεη νζηαζηηθὰ ηὴλ 

πηζαλφηεηα λὰ ἐληνπηζηνῦλ ἐλδείμεηο ἔζησ, πνὺ λὰ ἐληζρχνπλ ηὴλ ηαχηηζε. 

Γηὰ ηὸλ λαὸ ηνῦ Ἁγίνπ Χαξαιάκπνπο, ἀπὸ ηὴλ ἔξεπλα δὲλ δηαπηζηψζεθε  ὕπαξμε 

                                                                                                                                                          
Καξπνππφιεσο ζηὴ βελεηνθξαηνχκελε Κέξθπξα», Πξαθηηθὰ Β  ́ Σνπηθνῦ πλεδξίνπ Λαθσληθῶλ πνπδῶλ 

(2004), η. Α΄, Ἀζῆλαη 2006, ζ. 349-372, ὅπνπ θαὶ ἄιιε βηβιηνγξαθία. 
27 Γεσγξαθηθὸ Λεμηθό, η. Α΄, ζ. 478. 
28 Γεσγξαθηθὸ Λεμηθό, η. Γ΄, ζ. 447, ὅπνπ γίλεηαη παξαπνκπή ζηφλ ράξηε ἀξ. 78. Ἂο ζεκεησζεῖ ἐπίζεο  

ὕπαξμε ηνῦ ὀλφκαηνο Χνιέβαηλα-Κνιέβαηλα ἀληί ἐπσλχκνπ ζηὸ θαηάζηηρν παξαγσγῆο ἐιαηνιάδνπ ηῆο 

πεξηνρῆο Εαξλάηαο (Μεζζεληαθὴ Μάλε), Κ. Κφκεο, Βελεηηθὰ θαηάζηηρα Μάλεο-Μπαξδνύληαο (ἀξρὲο 18νπ 

αἰώλα). Σεθκήξηα νἰθνλνκίαο θαὶ ἱζηνξηθῆο δεκνγξαθίαο, Ἀζήλα 1998, ζ. 52, 129. 
29 Γηὰ ηὴ κνλή, βι. Σ. Γξηηζφπνπινο, Ἡ ἐθθιεζία ηῆο Πεινπνλλήζνπ, ζ. 106, ὁ ὁπνῖνο ραξαθηεξίδεη ηὴ 

κνλὴ ὡο «κεηαγελεζηέξα», ρσξὶο λὰ δηεπθξηλίδεη ηὸλ ρξφλν ἵδξπζήο ηεο, θαζὼο θαὶ ηὸ ζρεηηθὸ ιῆκκα ζηὴλ 

ἱζηνζειίδα ηῆο Ἱεξᾶο Μεηξνπφιεσο Μάλεο:  

http://www.im-manis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=51:2010-09-08-12-04-

56&catid=39:2010-9-08-11-49-24&Itemid=186. 
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ζρεηηθνῦ ηνπσλπκίνπ, ὅκσο, λφηηα ηνῦ νἰθηζκνῦ Παξδάιη, θαὶ ζὲ θνληηλὴ ζρεηηθὰ 

ἀπφζηαζε ἀπὸ ηὴ Χιέβαηλα, ζηὸλ ράξηε ηῆο πάξηεο ηῆο Γεσγξαθηθῆο Ὑπεξεζίαο 

ηξαηνῦ ζεκεηψλεηαη  ζέζε Παιαηνκνλάζηεξν κὲ ηὴ ζήκαλζε κνλῆο ηῆο Παλαγίαο θαὶ 

ἐξεκνθιεζηνῦ ηνῦ Ἁγίνπ Χαξαιάκπνπο. 

Ἡ κνλὴ ηνῦ Ἁγίνπ Νηθνιάνπ, ηέινο, κὲ δεδνκέλε ηὴ ζέζε ηνῦ ηνπσλπκίνπ Χιέβαηλα 

θαὶ ηνῦ λανῦ ηνῦ Ἁγίνπ Χαξαιάκπνπο, ὅπσο ηὴλ ὁξίζακε παξαπάλσ, ζὰ κπνξνῦζε ἴζσο 

λὰ εἶλαη  κνλὴ ηνῦ Ἁγίνπ Νηθνιάνπ ηῶλ Καιηεδῶλ, θηίζκα ηῶλ κέζσλ ηνῦ 18
νπ

 αἰψλα
30

.  

Πέξαλ ηῶλ ἀλσηέξσ,  πιεζπζκηαθὴ ζχλζεζε ηῆο πεξηνρῆο λφηηα ηνῦ Μπζηξᾶ, πξὸο 

ηὴλ ὁπνία κᾶο θαηεπζχλνπλ ηὰ ηνπσλχκηα, ζπκθσλεῖ θαηὰ ηὴλ ἐμεηαδφκελε πεξίνδν κὲ 

ηὰ δεδνκέλα ηνῦ καξηπξίνπ, ζηὴλ θεξθπξατθὴ θαὶ ξνπκαληθὴ ἐθδνρή ηνπ. Ἡ 

Καξπνχπνιε πεξηιακβάλεηαη ζηὸ λφηην ἄθξν εξχηεξεο πεξηθέξεηαο  ὁπνία εἶλαη 

γλσζηὴ κὲ ηὴλ ὀλνκαζία Βαξδνχληα. Ὡο πξὸο ηὴλ πιεζπζκηαθὴ ζχλζεζε ηῆο πεξηνρῆο, 

γλσξίδνπκε ὅηη κεηὰ ηὴλ ἀλαθαηάιεςε ηῆο Πεινπνλλήζνπ ἀπὸ ηνὺο Σνχξθνπο, ἔπεηηα 

ἀπὸ ηὸ ζχληνκν δηάιεηκκα ηῆο βελεηηθῆο θαηνρῆο (1685-1715), ὁ πιεζπζκὸο ηῆο 

Βαξδνχληαο ἀιινηψζεθε κὲ ηὴλ ἐγθαηάζηαζε κνπζνπικάλσλ ἀιβαληηῶλ. Ἡ κεηαθίλεζε 

αηὴ ἔγηλε γηὰ ηὴλ πνιεκηθὴ ἐλίζρπζε ηῆο Βαξδνχληαο, ὥζηε λὰ ἀπνηειεῖ ηὴλ 

ἐκπξνζζνθπιαθὴ ζηὶο ἐπηζέζεηο ἐλαληίνλ ηῆο Μάλεο. Κάζε ρσξηὸ ηῆο Βαξδνχληαο εἶρε 

ηὸλ ὀρπξὸ πχξγν ηνπ θαὶ ηὸλ ἀγά ηνπ, πνὺ καδὶ κὲ ηνὺο ἀγάδεο ηῶλ ἄιισλ ρσξηῶλ 

ζπλαπνηεινῦζαλ, πὸ ηὸλ ἀξρηαγά, ηὴλ ἀλψηεξε δηνηθεηηθὴ ἀξρὴ πνὺ δηνηθνῦζε ηὴ 

Βαξδνχληα. Σὰ Βαξδνπλνρψξηα δηαθξίλνληαλ ζὲ ηξεῖο θαηεγνξίεο: ζὲ ἐθεῖλα πνὺ 

θαηνηθνῦληαλ ἀπνθιεηζηηθὰ ἀπὸ ρξηζηηαλνὺο (πξφθεηηαη γηὰ ηὰ ρσξηὰ ηῆο ἔμσ Μάλεο: 

Καζηαληά, ειεγνχδη, Ἀξρνληηθφ, θ.ἄ.) ζὲ ἐθεῖλα κὲ ἀπνθιεηζηηθὰ κνπζνπικαληθὸ 

πιεζπζκὸ (Σζέξηα, Εειίλα, Ρφδνβα, ηξνχηδα, Πάλσ θαὶ Κάησ Πξίηδα, Κνπξηζνχλα 

θ.ἄ.) θαὶ ζὲ ρσξηὰ κὲ κηθηὸ πιεζπζκὸ (Γνξάλνη, Πνηακηά, Ληαληίλα, Λεβέηζνβα, 

Κακίληα, Λπθνβνπλφ, Πεηξίλα, Σάξαςα, Ἀζήκη θ.ἄ.)
31

. 

Ἀλαθνξηθά, ηέινο, κὲ ηὸ δήηεκα ηῶλ ἐμηζιακηζκῶλ, ηὴλ πξαγκαηηθφηεηα ηῶλ 

ὁπνίσλ πξνυπνζέηεη ηὸ κειεηψκελν καξηχξην, ἀπὸ ηὴ βηβιηνγξαθία βεβαηψλεηαη  

ζπρλφηεηα ηῶλ ἐμηζιακηζκῶλ ζηὴ λνηηναλαηνιηθὴ Πεινπφλλεζν θαὶ ἰδίσο ζηὶο πεξηνρὲο 

ηῆο Μνλεκβαζίαο, ηῶλ Φαλαξίσλ θαὶ ηνῦ Μπζηξᾶ/Βαξδνπλίσλ, ὅπνπ ηὸ πνζνζηὸ ηνῦ 

κνπζνπικαληθνῦ πιεζπζκνῦ ἦηαλ ςειφ. Δἰδηθφηεξα ζηὴλ πεξηνρὴ ηῆο Βαξδνχληαο, νἱ 

Σνπξθνβαξδνπληῶηεο εἶραλ ἐπηβάιεη ἀπφιπηε θπξηαξρία. Γξνῦζαλ αζαίξεηα ρσξὶο λὰ 

παθνχνπλ ζηὴλ ὀζσκαληθή ἐμνπζία,  ὁπνία ηνὺο ἀλερφηαλ δηφηη ἀλαραίηηδαλ ηὶο 

ἐπηδξνκὲο ηῶλ Μαληαηῶλ. Ἡ ηξνκνθξαηία πνὺ ἀζθνῦζαλ, ἀλάκεζα ζηὶο ἄιιεο ζπλέπεηεο, 

εἶρε θαὶ πνιινὺο ἐμηζιακηζκνχο
32

.  

                                                         
30 Γηὰ ηὸ κνλαζηήξη βι. Σ. Γξηηζφπνπινο, «Καιηεδῶλ κνλή», Θξεζθεπηηθὴ θαὶ Ἠζηθὴ γθπθινπαηδεία η. 7, 

Ἀζῆλαη 1965, ζη. 279-280.  ἴδηνο, «Σὰ κνλαζηήξηα ηῆο Ἀξθαδίαο», Πεινπνλλεζηαθὴ Πξσηνρξνληὰ 9 (1965), 

ζ. 180-181. Ἀλδ. Μηραιφπνπινο, Σὸ κνλαζηήξη ηῶλ Καιηεδῶλ, Ἀζῆλαη 1965. 
31 Γεξ. Καςάιεο, «Ἡ Βαξδνχληα θαὶ νἱ Σνπξθνβαξδνπληῶηεο», Πεινπνλλεζηαθὰ 2 (1957), ζ. 109-110, 

117-120. Γ. Νηθνιάνπ, μηζιακηζκνὶ ζηὴλ Πεινπόλλεζν ἀπὸ ηὰ κέζα ηνῦ 17νπ αἰώλα ἕσο ηὸ 1821, Ἀζήλα 

2006, ζ. 61 θαὶ 72. 
32 Γ. Νηθνιάνπ, μηζιακηζκνί, ζ. 57, 73-75, 85-86.  ἴδηνο, «Γεκνγξαθηθὲο θαὶ νἰθνλνκηθὲο ζπλέπεηεο ηῆο 

θπξηαξρίαο ηῶλ Σνπξθαιβαλῶλ ζηὰ Βαξδνπλνρψξηα Λαθσλίαο ηὴλ πεξίνδν ηῆο δεχηεξεο ηνπξθνθξαηίαο», 

Λαθσληθαὶ πνπδαὶ 16 (2002), ζ. 318 θαὶ ἑμῆο. 
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Ἡ κεηάζεζε ηνῦ ρψξνπ ηνῦ καξηπξίνπ ζηὴ λφηηα Πεινπφλλεζν, ὅπσο πνδεηθλχνπλ 

ηὰ ηνπσλχκηα ηῆο θεξθπξατθῆο θαὶ ξνπκαληθῆο ἐθδνρῆο, ιχλεη πνιιὰ ἀπὸ ηὰ πξνβιήκαηα 

πνὺ ἐπηζεκάλακε ὅηαλ ζρνιηάδακε ηὴλ ἁγηνξείηηθε θαὶ ξνπκαληθὴ ἐθδνρή. Ἡ πνξεία ηνῦ 

λεαξνῦ Σνχξθνπ θαὶ ηνῦ ζπλνδνῦ ηνπ πξὸο ηὴλ Πάηξα εἶλαη ινγηθὴ ζὲ πεξίπησζε πνὺ  

γεσγξαθία ηῶλ γεγνλφησλ κεηαηνπηζηεῖ πξὸο λφηνλ. πίζεο ινγηθὴ θαίλεηαη θαὶ  

ζηξνθὴ ηνῦ Γαληὴι πξὸο ηὴλ Πεινπφλλεζν, ὅηαλ αηὸο ἄξρηζε λὰ ἀλαδεηεῖ ηὸ καξηχξην. 

 ηφπνο ἦηαλ νἰθεῖνο θαὶ ἐθεῖλνο ἀλαγλσξίζηκνο. Ἀιιὰ θαὶ νἱ δξφκνη πξὸο ηὴλ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ηνῦ ἦηαλ πεξηζζφηεξν νἰθεῖνη, ὅηαλ μεθηλνῦζαλ ἀπὸ ηὴλ 

Πεινπφλλεζν θαὶ κάιηζηα ἀπὸ ηὴ Λαθσλία. 

Ἡ κεηάζεζε ηῶλ γεγνλφησλ ζὲ ἄιιε ζέζε ἀπὸ ἐθεῖλεο πνὺ πνδεηθλχνπλ  

ἁγηνξείηηθε θαὶ  ξνπκαληθὴ ἐθδνρὴ ηνῦ καξηπξίνπ, ἐμνκαιχλεη ηὰ πξνβιήκαηα πνὺ 

πξνθχπηνπλ ἀπὸ ηὴλ ἀπνδνρή ηνπο, ἔρεη ὅκσο λὰ ἀληηκεησπίζεη ηὴ ζησπὴ ηῆο ηνπηθῆο 

παξάδνζεο γηὰ ηὸ καξηχξην θαὶ ηὴλ ἀπνπζία ὁπνηαζδήπνηε καξηπξίαο γηὰ ηὴλ ηαθὴ 

κάξηπξα ζηὴ κνλὴ ηῆο Γηάηξηζζαο ἠ ἔζησ ζὲ θάπνηα ἄιιε θνληηλὴ κνλή. Κάηη ἀλάινγν 

ὅκσο ἰζρχεη θαὶ γηὰ ηὴλ πεξηνρὴ ηῆο Παξακπζηᾶο,  ὁπνία ἔρεη θαζηεξσζεῖ λὰ ζεσξεῖηαη 

ὡο ηφπνο καξηπξίνπ ηνῦ ἁγίνπ Ἀλαζηαζίνπ, ρσξὶο λὰ πάξρεη θακηὰ ηνπηθὴ παξάδνζε 

θαὶ ρσξὶο θπζηθὰ λὰ κπνξεῖ λὰ πξνζδηνξηζηεῖ ἔζησ θαὶ πνζεηηθὰ ὁ ηφπνο ηαθῆο ηνῦ 

ἁγίνπ. ηὴλ Παξακπζηὰ  ηηκὴ ηνῦ ἁγίνπ μεθίλεζε κφιηο ηὸ 1963 θαὶ  θαζηέξσζή ηεο 

ζηεξίρζεθε ἀπνθιεηζηηθὰ ζηὴ ζπκπεξίιεςε ηνῦ καξηπξίνπ ζηὸλ Μεγάιν πλαμαξηζηὴ 

ηνῦ Κ. Γνπθάθε, ρσξὶο ἐξείζκαηα ζηὴλ ηνπηθὴ παξάδνζε
33

. Μὲ ηὸλ ἴδην ηξφπν 

θαζνξίζηεθε θαὶ  κέξα ἑνξηαζκνῦ ηῆο κλήκεο ηνπ ζηὶο 18 Ννεκβξίνπ, κεξνκελία 

πνὺ ζὲ ὅια ηὰ ρεηξφγξαθα δὲλ ζπλδέεηαη κὲ ηὸ καξηχξην ηνῦ Ἀλαζηαζίνπ ἀιιὰ κὲ ηὴλ 

ὀπηαζία ηνῦ Γαληήι.  

 

Σὰ παξαπάλσ ὁδεγνῦλ ἀβίαζηα, λνκίδσ, ζηὶο ἀθφινπζεο δηαπηζηψζεηο: 

Γεθαπέληε κφιηο ρξφληα κεηὰ ηὸ καξηχξην ηνῦ Ἀλαζηαζίνπ θαὶ ηέζζεξα ρξφληα κεηὰ 

ηὴλ ὀπηαζία ηνῦ Γαληήι, εἶραλ δηακνξθσζεῖ ἤδε δχν δηαθνξεηηθὲο ἐθδνρὲο ηῶλ 

γεγνλφησλ, νἱ ὁπνῖεο ἀληηπξνζσπεχνληαη κὲ ηὰ δχν θεξθπξατθὰ θαὶ ηὰ δχν παιαηφηεξα 

ξνπκαληθὰ ρεηξφγξαθα. Οἱ δχν ἐθδνρὲο εἶλαη ἀλαιπηηθὲο ὡο πξὸο ηὴ γεσγξαθία ηῶλ 

γεγνλφησλ θαὶ ἀθξηβεῖο ζηὶο ρξνλνινγηθέο ηνπο ζεκάλζεηο, ἀιιὰ πεξηέρνπλ ιηγνζηὲο 

εἰδήζεηο γηὰ ηὴ δσὴ ηνῦ Γαληήι. πκθσλνῦλ ζὲ πάξα πνιιὰ ζεκεῖα ὡο πξὸο ηὴλ 

πεξηγξαθὴ θαὶ ηὴ ρξνλνιφγεζε, δηαθνξνπνηνῦληαη ὅκσο ὡο πξὸο ηὴ γεσγξαθία θαὶ ηὸλ 

ρξνληθὸ ὁξίδνληα ηῆο ἀθήγεζεο, κὲ ηὴλ θεξθπξατθὴ λὰ ζηακαηᾶ ηὸ ἔηνο 1756 θαὶ ηὴ 

ξνπκαληθὴ λὰ θηάλεη ἕσο ηὸ 1764. Σὰ ζηνηρεῖα αηὰ ἐπηηξέπνπλ ηὴλ πφζεζε ὅηη  

θεξθπξατθὴ ἀληηπξνζσπεχεη ηὴλ παιαηφηεξε ἴζσο θαηαγξαθή, πφζεζε πνὺ ἐληζρχεηαη 

ἀπὸ ηὸλ πξνζσπηθὸ ηφλν θαὶ ηὴλ δίθελ ρξνληθνῦ πεξηγξαθὴ ηῶλ γεγνλφησλ ζηὴ Βελεηία, 

θαὶ ὅηη  ξνπκαληθὴ ἀπνηειεῖ ηὴλ ἐπεμεξγαζκέλε θαὶ ηξνπνπνηεκέλε ἐθδνρὴ ηῆο 

πξνεγνχκελεο ἤ ἄιιεο ζχγρξνλεο. Ὅζν γηὰ ηὴλ ηξίηε ἐθδνρή, ἐθείλε πνὺ 

                                                         
33 Ἀθνινπζία ηνῦ ἁγίνπ ἐλδόμνπ λενκάξηπξνο Ἀλαζηαζίνπ ηνῦ ἐθ Παξακπζίαο ςαιινκέλε ηῇ 18ῃ Ννεκβξίνπ, 

πνηεζεῖζα ἐλ Ἁγίῳ Ὄξεη πὸ Γεξαζίκνπ κνλαρνῦ Μηθξαγηαλλαλίηνπ κλνγξάθνπ ηῆο Μεγάιεο ηνῦ Χξηζηνῦ 

θθιεζίαο, ἐθδίδνηαη πξνλνίᾳ ηνῦ ζεβαζκησηάηνπ κεηξνπνιίηνπ Παξακπζίαο, Φηιηαηῶλ θαὶ Γεξνκεξίνπ 

Σίηνπ, Παξακπζηὰ 1963, ζ. 5-8. Βι. θαὶ Π. Πάζρνο, Ἰζιὰκ θαὶ λενκάξηπξεο, ζ. 468. 
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ἀληηπξνζσπεχεηαη ἀπὸ ηὰ ἁγηνξείηηθα ρεηξφγξαθα, αηὴ εἶλαη ἀζαθὴο ὡο πξὸο ηὸλ ρξφλν 

θαὶ ηὴ γεσγξαθία, ἀιιὰ πινχζηα ζὲ πιεξνθνξίεο γηὰ ηὴ δσὴ ηνῦ κνλαρνῦ Γαληήι, θαὶ 

θαίλεηαη πὼο δηακνξθψζεθε ηὸλ 19
ν
 αἰψλα ζηὸ κνλαζηηθὸ πεξηβάιινλ ηνῦ Ἁγίνπ 

Ὄξνπο
34

 κὲ ἀξθεηὲο παξεκβάζεηο ηφζν ζηὰ γεγνλφηα πνὺ ζρεηίδνληαη κὲ ηὸ καξηχξην, 

ὅζν θαὶ ζηὴ γεσγξαθία ηνπ. 

Ἡ δηεξεχλεζε ηῶλ δεδνκέλσλ ἀλέδεημε ηὴ ζπλνρὴ ηῶλ πιεξνθνξηῶλ πνὺ 

πεξηέρνληαη ζηὰ θεξθπξατθὰ θαὶ ξνπκαληθὰ ρεηξφγξαθα, κὲ ἐμαίξεζε ηὸλ εξχηεξν 

γεσγξαθηθὸ ὁξίδνληα ζηὸλ ὁπνῖν ἐληάζζνληαη ηὰ ηνπσλχκηα. πίζεο ηεθκεξίσζε ἕλα 

ἀπὸ ηὰ θχξηα ζηνηρεῖα ηῆο δηήγεζεο, ηὴ βάπηηζε ηνῦ λεαξνῦ ἀγαξελνῦ ζηὴ Βελεηία, ράξηο 

ζηὴλ ὁπνία ἐπηβεβαηψλεηαη  ἀθξίβεηα ηῶλ ρξνλνινγηθῶλ ζεκάλζεσλ ηῶλ θεξθπξατθῶλ 

θαὶ ξνπκαληθῶλ ρεηξνγξάθσλ θαὶ ἐληζρχεηαη  ρξνλνιφγεζε ηνῦ καξηπξίνπ ζηὶο 22 

Ἰνπιίνπ 1753. 

 ἔιεγρνο ἐπίζεο ηνῦ γεσγξαθηθνῦ ὁξίδνληα ηῶλ γεγνλφησλ θαηέδεημε ηὸλ 

πξνβιεκαηηθὸ ραξαθηήξα ηῆο ρσξνζέηεζεο ηνῦ καξηπξίνπ ζηὴλ πεξηνρὴ ηῆο Ἀιβαλίαο ἠ 

ηῆο Ἠπείξνπ θαὶ πξνζαλαηφιηζε ηὴλ ἔξεπλα ζὲ λένπο ηφπνπο ζηὴ λφηηα Διιάδα. Ἡ 

ἀθξηβέζηεξε πεξηγξαθὴ ηῆο γεσγξαθίαο ηνῦ καξηπξίνπ ζηὰ ξνπκαληθὰ θαὶ θεξθπξατθὰ 

ρεηξφγξαθα θαηεχζπλε ηὴλ ἔξεπλα ζηὴλ Πεινπφλλεζν, θαὶ πηὸ ζπγθεθξηκέλα ζηὴλ 

πεξηνρὴ ηῆο Λαθσλίαο, ὅπνπ θαίλεηαη λὰ ἐλαξκνλίδνληαη νἱ ηφπνη, ηὰ θηίζκαηα θαὶ νἱ 

κεηαμχ ηνπο ἀπνζηάζεηο θαὶ λὰ δηθαηνινγεῖηαη  ἐπηινγὴ ηῆο Πάηξαο ὡο ιηκαληνῦ 

ἀλαρψξεζεο κὲ πξννξηζκὸ ηὴ Βελεηία.  

Σὰ παξαπάλσ ὁδεγνῦλ ζηὴ δηαπίζησζε, ὅηη νἱ ρξφλνη θαὶ θπξίσο  γεσγξαθία ηῶλ 

γεγνλφησλ πνὺ ζρεηίδνληαη κὲ ηὸλ ἅγην Ἀλαζηάζην θαὶ ηὸλ κνλαρὸ Γαληὴι «ἐμ 

Ἰζκαειηηῶλ», ζὰ πξέπεη λὰ ἀλαζεσξεζνῦλ. Δἶλαη ὅκσο λσξὶο γηὰ λὰ θαηαιήμεη θαλεὶο ζὲ 

ὁξηζηηθὰ ζπκπεξάζκαηα. Πνιιὰ κέλνπλ ἀδηεπθξίληζηα ἠ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο. Ἡ ἐπηβεβαίσζε πηπρῶλ ηνῦ βίνπ ηνῦ Ἀρκὲη-Γεκεηξίνπ-Γαληὴι δὲλ θσηίδεη 

πιήξσο ηὸ πξφζσπφ ηνπ, ηὸ ὁπνῖν παξακέλεη ἐλ πνιινῖο ζθνηεηλφ. Ἡ ἔξεπλα γηὰ ηὴ 

«Φιεξίλα», πνὺ ἀλαθέξεηαη ζηὴ ιεμηαξρηθὴ πξάμε βάπηηζεο ηνῦ «ἐμ ἀγαξελῶλ» 

Γεκεηξίνπ ζηὴ Βελεηία, θαηέιεμε ζέ ἀδηέμνδν. πίζεο ὁ βίνο θαὶ  δξάζε ηνπ ζηὴλ 

Κέξθπξα, πνὺ δὲλ θαηέζηε δπλαηὸλ λὰ ἐπηβεβαησζνῦλ ἀξρεηαθά, ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο, ὅπσο ἐπίζεο ηὸ δήηεκα ηῆο δηαθαηλφκελεο ζχγρπζήο ηνπ κὲ ηὸλ Γαληὴι 

Καγγειάξε, ζεκεῖν ἐμαηξεηηθὰ δχζθνιν, ἀθνῦ ζηὴλ ἕσο ηψξα ζησπὴ ηῶλ πεγῶλ, ἔξρεηαη 

λὰ πξνζηεζεῖ  ἀδηαθνξία θαὶ  ἄξλεζε ηῶλ ζεκεξηλῶλ θηεηφξσλ ηνῦ λανῦ ηνῦ Ἁγίνπ 

Βιαζίνπ, ὅπνπ θαηὰ ηὴλ παξάδνζε ἔδεζε, κφλαζε θαὶ ηάθεθε ὁ Γαληὴι Καγγειάξεο, λὰ 

δηεπθνιχλνπλ ηὴλ ηζηνξηθή ἔξεπλα. 

 

 

 

 

 

                                                         
34 Γὲλ εἶλαη ἴζσο ηπραία  παξάιεηςε ηνῦ καξηπξίνπ ηνῦ Ἁγίνπ Ἀλαζηαζίνπ ἀπὸ ηὸ Μαξηπξνιφγην 

Νηθνδήκνπ ηνῦ Ἁγηνξείηνπ, ηὸ ὁπνῖν πξσηνεθδφζεθε ηὸ 1799. 
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Spyros Chr. Karydis 

 

Neomartyr Anastassios of Paramythia and the monk Daniel: Persons and 

geography of the martyrdom 

Summary 

 

The martyrdom of Anastassios of Paramythia and the conversion of the monk Daniel 

who belonged to the Ishmaelites, are things known from three versions representing 

respectively the athonite, corfiot and romanian manuscripts which contain the relevant 

texts.  

This paper attempts to explore the geography and the persons mentioned in the 

martyrdom and the conversion of Daniel, with the use of archival documents of the period 

in which the events took place, as well as with interior elements of the three versions and 

the existing bibliography. The research led to an identification of the accuracy of the data 

contained in the romanian and the corfiot version, to the verification of the date of the 

martyrdom (July 22, 1753), but it also ascertained the need for revision of the location of 

the martyrdom, since all geographical indications in the three versions seem to point 

towards southern Greece and particularly to the region of Laconia, and not to Epirus or 

Albania, as was mentioned in two of the three versions. 

 


