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ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ Π. ΠΑΤΡΩΝ (1734-1759) 

ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ 

ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ 

(Πίν. ς") 

Όλοι οι μέχρι σήμερα δημοσιευμένοι επισκοπικοί κατάλογοι των Θηβών 

παρουσιάζουν πολλά κενά και αρκετά αμφισβητούμενα σημεία στη σωστή 

διαδοχή καί τον ακριβή χρόνο αρχιερατείας των μητροπολιτών 1. Ανάλογα 

με τις ιστορικές συνθήκες καί τή διάσωση των πηγών, ορισμένες εποχές 

διαφωτίζονται καλύτερα από άλλες, για τις όποιες ή επικρατεί σύγχυση κι 

ασάφεια2 ή ακόμη καί απόλυτη άγνοια3. Συχνά συμβαίνει, στοιχεία δχι 

1. Μέ τή σύνταξη επισκοπικών καταλόγων της Θήβας ασχολήθηκαν οι έξης κατά 

χρονολογική σειρά: M I C H . L E Q U I E N , Oriens Christianus, τόμ. II , Parisiis 1740, στ. 207 -

2 1 1 . — ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. Μ Υ Σ Τ Α Κ Ι Δ Η Σ , Επισκοπικοί κατάλογοι, «Έπετηρίς 'Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. 12 (1936), σ. 1 7 7 - 8 . — Γ Ε Η Ρ . Δ. ΤΣΕΒΑΣ, 'Επισκοπικός 

κατάλογος Θηβών, «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. 13 (1937), σ. 397 -

399. —ΑθΑΝ. Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ, 'Ανέκδοτος επισκοπικός κατάλογος Θηβών, «Έπετηρίς 

Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών», τ. Α' (1968), σ. 87 - 100. — ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. 

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν ' Π Ν Ι Δ Η Σ , Συμβολαί εις την ερευναν της ιστορίας τών εν Ελλάδι επισκοπών, 

'Αθήναι 1969, σ. 19 - 24. Τέλος, επισκοπικό κατάλογο τών λατίνων μόνο αρχιερέων της 

Θήβας δίνει καί ό G I O R G I O F E D A L T O , Simone A t u m a n o monaco di Studio, arcivescovo 

lat ino di Tebe sec. XIV, Brescia 1968, σ. 119. 

2. Παρεκβατικά θα αναφέρω Οτι σύγχυση μεγάλη παρατηρείται στα χρόνια της Φραγ

κοκρατίας καί της Καταλάνικης κατοχής. Μετά την κατάληψη της Θήβας άπο τους Σταυ

ροφόρους, ή εκκλησιαστική ιεραρχία στην πλειοψηφία της, μη θέλοντας να άναμειχτή μέ 

το λατινικό κλήρο, προτιμά άπο το συμβιβασμό το δρόμο της εξορίας. Έ τ σ ι οί κατακτητές 

αρχίζουν σιγά - σιγά να πληρώνουν τίς κενές εξ αιτίας θανάτου ή αποδημίας του κατόχου 

τους θέσεις μέ λατίνους επισκόπους (βλέπε G. F E D A L T O , δ.π., σ. 50 - 51, 6 1 ) . Ή παραπάνω 

εργασία τοΰ Fedal to διορθώνει τους γνωστούς μας επισκοπικούς καταλόγους στη χρονική 

αυτή περίοδο κι έτσι ξέρουμε πλέον σίγουρα, δτι άπο τίς 15 τοΰ Μάη του 1357 μέχρι τις 

17 'Απρίλη του 1366 τον επισκοπικό θρόνο τής Θήβας κατέχει ό λατίνος Paolo di Cala-

Mia, ενώ το χρονικό διάστημα 17 'Απρ. 1366 - 29 Μάη 1383 καλύπτει ή αρχιερατεία τοϋ 

Σίμωνα Άτουμάνου. Βλέπε σχετικά G. F E D A L T O , δ.π., σ. 84 - 90 καί 91 - 107· πρβλ. καί 

Α θ . ΚΟΜΙΝΗ, δ.π., σ. 92 - 93. 

3 . Στά 1710 ό οικουμενικός πατριάρχης 'Αθανάσιος Ε' απολύει συνοδικό γράμμα 

προς τους μητροπολίτες'Αθηνών, Θηβών καί Ευρίπου για τα γνωστά «κουτία» τοϋ 'Αγίου 

Τάφου. "Αν καί δέν αναφέρεται το δνομα τοϋ μητροπολίτη, ξέρουμε πάντως δτι ή έπισκο-
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ευκαταφρόνητα για ένα εξεταζόμενο θέμα να βρίσκωνται διάσπαρτα σε αρχεία 

άσχετα με τη φύση του θέματος και ή ανεύρεση τους πολλές φορές είναι, κα

θαρά ζήτημα τύχης. Καρπός ανάλογης περίπτωσης είναι και ή εργασία αυτή, 

πού σκοπό έχει τη συμπλήρωση και τη διόρθωση σε κάποια σημεία των 

γνωστών μας επισκοπικών καταλόγων Θηβών. 

Τα τρία έγγραφα, πού δημοσιεύονται εδώ για πρώτη φορά και πού διευ

κρινίζουν ή προσθέτουν καινούργια στοιχεία για το μητροπολίτη Γεράσιμο 

και τη μητρόπολη της Θήβας, βρέθηκαν κατά την έρευνα ενός εμπορικής 

φύσης αρχείου 4 . Τα δύο κείμενα είναι γραφές του ϊδιου του Γεράσιμου Θη

βών — ή μια ιδιόχειρη — προς το Γεώργιο Ά ν τ . Μέλο, έμπορο άπο τη Θήβα 

εγκατεστημένο στη Βενετία, καί το τρίτο στέλνεται στο ϊδιο πρόσωπο άπο 

μέρους δλωντών κατοίκων της πόλης. Ό σκοπός της αποστολής καί τών τριών 

γραμμάτων είναι ή αίτηση υλικής βοήθειας άπο τον ευκατάστατο — δπως 

πιστεύουν — έμπορο συμπατριώτη τους. 

Στις 26 του Μάη 1727 (έγγραφο Β') ό Γεράσιμος Θηβών μετά άπο ένα 

ταξίδι του στην 'Αθήνα για δουλειές προσωπικές του, παρακινημένος άπο 

τον 'Αθηναίο Μπερνάρδο Καπετανάκη, αποφασίζει να γράψη στο Μέλο το 

πρώτο του γράμμα. 'Εδώ, προκειμένου να του ζητήση τη χάρη, τον ενημερώνει 

αρχικά για τα γεγονότα, εκθέτοντας του αρκετά ζωντανά τη δύσκολη κατά

σταση της πατρίδας του. Μέ την κατάληψη της Πελοποννήσου άπο τους Ε ν ε 

τούς (1685) οι χριστιανοί της περιοχής της Θήβας σκορπίστηκαν εδώ κι ε κ ε ί 0 

καί πολλές εκκλησίες της επαρχίας γκρεμίστηκαν κι οι περιουσίες τους έγιναν 

αντικείμενο διαρπαγής. Κανείς αρχιερέας μέσα σ' αύτη την αναστάτωση δέν 

έμεινε να κυβέρνηση το χριστιανικό στοιχείο εκείνου του τόπου. 'Ενώ σιγά -

σιγά άρχισε να ξαναμαζεύεται ή επαρχία καί μαζί ήρθε νέος μητροπολίτης, 

στο αντίκρυσμα καί πάλι του τουρκικού κινδύνου την εγκαταλείψαν ακόμη 

μια φορά, αφήνοντας 10 .000 γρόσια χρέος στον κατακτητή. Τέλος, το 1722 

πική έδρα της Θήβας δέν είναι κενή τα χρόνια αυτά. Βλέπε τήν έκδοση τοΰ πατριαρχικού 
γράμματος στοΰ ΔΗΜ. Γ Ρ . ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Μνημεία της 'Ιστορίας των 'Αθηναίων, 
τόμ. 2, 'Αθήναι 1890, σ. 341. 

4. Πρόκειται για το πλούσιο άρχεϊο τοϋ Γεωργ. Άντ. Μέλου, έμπορου, πού για 
πολλά χρόνια (1710-1732) ήταν εγκατεστημένος στη Βενετία καί Ικανέ εμπόριο μέ διά
φορες περιοχές της Ελλάδας καί της 'Ιταλίας. Τό αρχείο του βρίσκεται στο Παλαιό 'Αρχείο 
τοϋ Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βενετίας καί αποτελεί το αντικείμενο διατριβής πού ετοιμάζω. 

5. Για τά ιστορικά γεγονότα τών τελευταίων χρόνων τοϋ 17ου αιώνα στην περιοχή 
της Θήβας, δσο κι αν οι πληροφορίες μας δέν αφθονούν, βλέπε ΑΠΟΣΤ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, 
Ιστορία τοΰ Νέου Ελληνισμού, τόμ. Δ', Θεσσαλονίκη 1973, σ. 56' διεξοδικώτερα ΚΩΝ. 
ΝΤΟΚΟΥ, Ή Στερεά Ελλάς κατά τον ένετοτουρκικον πόλεμον (1864 - 1699) καί ό Σαλώ-
νων Φιλόθεος, 'Αθήνα 1975. Βλ. επίσης καί ΚΩΝ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Ειδήσεις περί της Στε
ρεάς 'Ελλάδος εκ τών 'Αρχείων της Βενετίας (1690 - 1736), «Έπετηρίς 'Εταιρείας Στε-
ρεοελλαδικών Μελετών», τόμ. Β' (1969 - 70), σ. 339 - 436. 
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ό Πατριάρχης συγκαλεί τη Σύνοδο κι εκλέγεται επίσκοπος Θηβών ό Γερά

σιμος. Το μήνα 'Απρίλη, πηγαίνοντας στην έδρα του να άναλάβη καθήκοντα, 

βρίσκει τη μητρόπολη εντελώς κατεστραμμένη και την επαρχία ολόκληρη 

σ άθλια κατάσταση. 'Αποφασίζει τότε, αδιαφορώντας για τα αβάσταχτα 

χρέη, πού τα αφήνει στο θέλημα του Θεού, να χτίση νέα μητρόπολη. Πράγματι, 

η εκκλησία ξαναχτίζεται άπο τα θεμέλια «ευρύχωρος και ωραία», όπως ό 

ίδιος αναφέρει στο γράμμα του. "Άν δμως ξοδεύοντας πάνω ά π ' τις δυνάμεις 

τους κατάφεραν νά φτιάσουν το ναό, δε στάθηκε δυνατό νά τον εφοδιάσουν 

κιόλας με τα απαραίτητα άμφια. Καί να πού φτάνουμε στην ουσία της γραφής : 

άμφια για την άναδιοργανούμενη μητρόπολη της πατρίδας του ζητάει ό ίε-

ράρχης άπο το Θηβαίο έμπορο. Κάνοντας μια τέτοια δωρεά, θα εχη αιώνιο 

το μνημόσυνο στην πρόθεση αυτής της 'ίδιας της μητροπολιτικής εκκλησίας. 

Το έγγραφο Α', με ημερομηνία επίσης 26 του Μάη 1727, πού είναι υπο

γραμμένο άπο κληρικούς καί λαϊκούς Θηβαίους κι επιβεβαιωμένο άπα το 

Γεράσιμο, αναφέρει Οσα καί ό μητροπολίτης τους γράφει την 'ίδια μέρα καί 

καταλήγει με την 'ίδια αίτηση βοήθειας άπο το Μέλο. 

Δυο χρόνια αργότερα, στις 12 του Μάη 1729 γραμμένο, φτάνει δεύτερο 

γράμμα του 'ίδιου ιεράρχη στο Μέλο, σταλμένο άπό την 'Αθήνα αύτη τη φορά 

και συνοδευόμενο κι άπο γραφή του Μπερνάρδου Καπετανάκη. Μη μπορώντας 

νά έξηγήση αλλιώς τη σιωπή του Θηβαίου εμπόρου, ό Γεράσιμος υποθέτει 

πώς ίσως χάθηκε το πρώτο του γράμμα — πράγμα Οχι σπάνιο για τήν εποχή — 

καί γι* αυτό στέλνει άλλο, επαναλαμβάνοντας κι εδώ σέ γενικές γραμμές τά 

ήδη γνωστά μας άπο το έγγραφο του 1727. Το καινούργιο στοιχείο είναι 

μόνο ότι περιορίζει τη δωρεά σ' ενα μαντύα κι ενα ώμοφόρι, μια καί πού στο 

διάστημα τών δυο χρόνων πού μεσολάβησαν κατάφερε νά κάνη τήν υπόλοιπη 

αρχιερατική στολή. Ή μητρόπολη όμως είναι άδεια ακόμη άπο κειμήλια καί 

άλλα αναγκαία λειτουργικά σκεύη. 

Ό Καπετανάκης, γράφοντας στο Γ. Μέλο, στο σημείο πού αναφέρεται 

στον Γεράσιμο, εκφράζεται πολύ ευνοϊκά γι ' αυτόν καί νά πώς ακριβώς έχει 

το κείμενο. «. . . Εις τίν παρόν δεν έχο άλο να της γράψο μόνο της φανε-

ρόνο τίν ηγήαν που ό Θεός μας εχάρησε εος τίν σήμερον. Επήτα της εστίλα 

έναν χερετησμόν κε εφχή κε εβλογία από τον αρχηερέαν της Θήβας, ό οπήος 

εβρήσκενε εδο είς το εδηκό μας σπήτη κονεμένος· αρχηερεας πολα άξηος 

κε Θεάρεστος χρηατηανός. Ηχε της προγράψη κε πάλη τόρα της γράφη να 

ήθελε του κάμη ενα ομόψορο ό ενα μαντήα άτηλάνζένηο, παγουνάτζο 6 . Toò 

6. Tò ατλάζι εϊναι είδος υφάσματος άπο καθαρό μετάξι ή καί συνυφασμένο μέ λινάρι 
ή μαλλί ή βαμβάκι μέ στίλβουσα επιφάνεια* ή εισαγωγή τών πρώτων άτλαζένιων υφασμά
των έγινε άπο τήν 'Ινδία (βλ. Μ.Ε.Ε., τόμ. Ç', σ. 62). 

Το παγουνάτσο (ίταλ. paonazzo ή pavonazzo καί άρχ. pagonazzo) είναι το βιολετί 
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κάμνη ενα μεγάλο ψηχηκό, οτη ή επαρχήα της Θήβας ήνε γημνή' κε Θέλουν 

γραφτή τα ονόμα της ζοντανά κε τον γονέο σας εις τίν ξεψόνηση της μιτροπόλεος 

Θηβός, να ξεφονήζοντε εονήος. Όπου ήνε όλα σας τα ψηχηκα την περηκαλό 

να γένη κε τούτο κε ό Θεός θελη στοδόση εις τούτον τόν κοσμον κε ης τον 

άλον...». Το γράμμα έχει ημερομηνία 14 Matou 1729, ' Α θ ή ν α 7 . 

Ά π ο τα έγγραφα αυτά προκύπτουν τα έξης νέα στοιχεία για την επι

σκοπή της Θήβας. Τον 'Απρίλη του 1722 αναλαμβάνει, μητροπολίτης Θη

βών ό Γεράσιμος. "Ετσι ό ανώνυμος, πού αναφέρουν οι επισκοπικοί κατάλο

γοι, γίνεται τώρα επώνυμος. 'Αντίθετα με τήν ατεκμηρίωτη πληροφορία του 

Τσεβά, πού ανεπιφύλαχτα τη δέχεται κι ό Κομίνης 8 , στα 1729 δεν είναι 

μητροπολίτης της Θήβας 6 Φιλάρετος, άλλα ό Γεράσιμος, όπως αποδεικνύεται 

από το έγγραφο Γ'. Πιο κάτω θα άποδειχτή, δτι οΰτε και μετά το Μάη θα 

μπορούσε να ύπαρξη μητροπολίτης άλλος στη Θήβα έκτος άπο το Γεράσιμο. 

Το 1729 αρχιερέα Θηβών Γεράσιμο αναφέρει κι ό Βελοΰδος χωρίς όμως να 

δηλώνη τήν πηγή της πληροφορίας του 9 . 

Ή τρίτη σημ,αντική είδηση τών εγγράφων είναι δτι στο χρονικό διάστημα 

άπο τον 'Απρίλη του 1722 μέχρι το Μάη του 1727 έχουμε μιαν ανακαίνιση 

της κατεστραμμένης μητρόπολης της Θήβας άπο το μητροπολίτη Γεράσιμο, 

στοιχείο εντελώς άγνωστο ως τώρα. Σημείο αμφισβητούμενο είναι, ποια 

ά π ' όλες τις εκκλησίες της Θήβας ήταν τότε ή μητρόπολη. Δυστυχώς στα 

έγγραφα δεν αναφέρεται πουθενά με το δνομά της. Ή εκκλησία της Παναγίας 

της Αότζιας, πού είναι ή σημερινή μητρόπολη, κατά τον Τσεβά έγινε καθε-

σκοϋρο, συνηθισμένο χρώμα τών επισκοπικών αμφίων (βλ. GARZANTI, Dizionario della 
lingua italiana, Milano 1965, σ. 1196). 

7. Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας — Παλαιό 'Αρχείο, busta 148, φ. 79. 
8. Βλέπε Γ. ΤΣΕΒΑ, δ.π., σ. 399 και Αθ. ΚοΜΙΝΗ, ο.π., σ. 95 και 99. Ή πληροφο

ρία πού μας δίνει το κείμενο του 1796 γιά κάποιο αρχιερέα Θηβών Φιλάρετο, πού «είς τους 
1700 χρόνους άπο Χρίστου» υποχρέωσε τους κατοίκους της μητρόπολης του σε βαριά δοσί
ματα, δεν είναι καθόλου σαφής και οπωσδήποτε δεν πρέπει να είναι αύτη ή πηγή άπ' δπου 
αντλεί ό Τσεβάς, αν φυσικά πρόκειται γιά το ϊδιο πρόσωπο. Μέ εξαίρεση το 1721, πού ανα
φέρεται ό Δαμιανός σαν μητροπολίτης Θηβών, ό Φιλάρετος θα μπορούσε νά σταθη κάλλιστα 
σέ οποιοδήποτε χρόνο άπο το 1701 μέχρι το 1720 καί γιατί οχι νά μήν είναι ό «ανώνυμος» 
τοΰ 1710 (βλ. σημ. 3), πού φαίνεται καί πιο πιθανό, παρά νά τοποθετηται στα 1729, 
έφ' δσον υπάρχουν στοιχεία πού το αποκλείουν (βλ. έγγρ. Γ'); 

9. Βλέπε ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΛΟΥΔΟΥ, 'Ελλήνων ορθοδόξων αποικία έν Βενετία2, Βενετία 
1893, σ. 198. Τήν είδηση αυτή του Βελούδου παρανοώντας ό Ζερλέντης γράφει δτι ό Γε
ράσιμος ήταν στή Βενετία το 1729. Πιστεύω δτι ό Βελοϋδος είχε ύπ' οψη του το γράμμα 
του Γεράσιμου στο Μέλο, έστω κι αν δέν το άναφέρη πουθενά σαν πηγή του καί δτι φυσικά δ 
μητροπολίτης ποτέ δέν ήρθε στή Βενετία (βλ. ΠΕΡΙΚΛ. Γ. ΖΕΡΛΕΝΤΗ, Ίστορικαί ερευ-
ναι περί τάς 'Εκκλησίας τών νήσων της 'Ανατολικής Μεσογείου Θαλάσσης, Έρμούπολις, 
τόμ. Α' (1913), σ. 173. 
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δρικος ναός άπο το 1780, ενώ κατ ' άλλους ήταν ήδη επί Φραγκοκρατίας 1 0. 

'Από το συναξαριστή του Ά γ . Ι ω ά ν ν η του Καλοκτένη έχουμε τήν είδηση 

πώς, δταν το 12ο αιώνα ό "Αγιος έφτασε στή Θήβα σαν μητροπολίτης Θηβών 

κι έξαρχος πάσης Βοιωτίας, ή ενθρόνιση του έγινε σε υπάρχοντα ήδη μικρό, 

άλλα ωραίο ναό της Παναγίας. 'Αμέσως έπειτα, ό Καλοκτένης σ' ένδειξη ευ

γνωμοσύνης προς τή Θεομήτορα, διέταξε τήν άπο τα θεμέλια κατεδάφιση 

του μικρού αύτοΰ ναοΰ και τήν ανέγερση άλλου ευρύχωρου και μεγαλοπρεπέ

στερου στην 'ίδια τή θέση του παλιού. (('Ιερόν άνήγειρας vaòv της Θεομήτορος 

περικαλλή και λαμπρότατον» υμνεί χαρακτηριστικά τον "Αγιο ό ψαλμωδός 

του η . Τήν εκκλησία αυτή της Παναγίας καθιέρωσε άπο τότε ό Καλοκτένης 

σαν μητρόπολη της πόλης 12. Σ τ α 1226 στον περίφημο αύτο ναό της Θήβας 

γίνεται ή στέψη του Γουΐδωνα Δελαρος ( 1 2 2 6 - 1263) και ή μεγαλοπρέπεια 

της εκκλησίας προξενεί τον ανυπόκριτο θαυμασμό των καλεσμένων 1 3. Σχετικά 

με τήν ετυμολογία της λέξης «Λότζια» εσφαλμένα ό Βασιλείου πιστεύει δτι 

είναι αρμένικη και σημαίνει τήν αγορά, το παζάρι. 'Αντίθετα υπάρχει αραβική 

λέξη logga, πού δμως προέρχεται άπο το ιταλικό loggia καί σημαίνει τή 

στοά, το θεωρείο Η . Στή μεσαιωνική Θήβα υπήρχε μεγάλη αρμένικη παροι

κία κι ακόμη και σήμερα ή συνοικία πάνω άπο τήν εκκλησία της Παναγίας 

λέγεται «Άρμενιά». Φαίνεται πώς εξωτερικά ό ναός είχε ευρύχωρες στοές, 

πού χρησίμευαν σαν τόπος παζαριού. Ξέροντας πώς το εμπόριο της πόλης 

βρισκόταν κυρίως στα χέρια τών Άρμένηδων, θεωρήθηκε πολύ φυσικό ή λέξη 

να είναι αρμένικη και να σημαίνη τήν άγο^ά. Περιηγητές του 17ου αιώνα 

ρητά αναφέρουν σαν μητροπολιτικό ναό της Θήβας τήν Παναγία τή Χρυσο-

φορίτισσα ή Πορτα''"τισσα ή Χριστοφορίτισσα, δπως ονομάζεται τότε και για 

να προξενή το θαυμασμό τους θα πρέπει να ήταν το 'ίδιο το μεγαλόπρεπο 

χτίσμα του Καλοκτένη 1 5. Ό Κεραμόπουλλος σχετικά με το θέμα αύτο κάνει 

10. ΓΕΩΡΓ. ΤΣΕΒΑ, 'Ιστορία τών Θηβών καί της Βοιωτίας άπο τών αρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι σήμερον, 'Αθήναι 1928, τόμ. Β' σ. 348. Δυστυχώς διαπίστωσα οτι ό Τσεβάς 
έχει πολλά λάθη σέ χρονολογίες κ.λ.π., ώστε δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να τον εμπιστεύε
ται κανείς και σ' αύτη την εϊδηση. 

11. Τις πληροφορίες αυτές τις πήρα άπο το βιβλίο του Θηβαίου συγγραφέα ΑΝΤΩ
ΝΙΟΥ Αθ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Αί Θήβαι τοΰ μεσαίωνος, "Αγιος 'Ιωάννης δ Καλοκτένης και ή 
εποχή του, Θήβαι 1967, σ. 101. 

12. Πιστεύω πώς, άφοϋ ή ενθρόνιση του Καλοκτένη έγινε στον παλιό αύτο ναό της 
Παναγίας, θα πρέπει να ήταν αυτός ή μητρόπολη της Θήβας. 

13. ΑΝΤ. ΑΘ. ΒΑΣΊΛΕΙΟΥ, δ.π., σ. 63. 

14. Βλ. ΑΝΤ. ΑΘ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, δ.π., σ. 62. Για την ετυμολογία τοϋ logga (προφορά 
logia) βλέπε GIUSEPPE BARBERA, Dizionario maltese - arabo - italiano, Beyrouth 1939. 

15. Ό περιηγητής Spon στα 1675 περνώντας άπο τή Θήβα δεν παραλείπει νά ση
μείωση : «Vi sono due Moschee à Tebe e molte Chiese greche, la Catedrale è chia
mata Pana già Crysophoritza, che non ha di rimarcabile, che alcuni 
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διάφορες σκέψεις, χωρίς όμως νά καταλήγη σε οριστικό συμπέρασμα· μεταξύ 

των άλλων κάνει και την υπόθεση, δτι μπορεί ή σημερινή Λότζια να χτίστηκε 

πάνω στο παλιό λαμπρό χτίσμα του Καλοκτένη, πού είδαν και θαύμασαν οι 

Spon καί Wheler 1 6. 'Από το έγγραφο Β ' επίσης μπορούμε, μελετώντας το 

προσεχτικά Π , να συμπεράνουμε δτι ή ανώνυμη μητρόπολη, πού ανακαίνισε 

ό Γεράσιμος, εϊναι ή Παναγία ή Λότζια, το λαμπρό δημιούργημα του Καλο

κτένη, πού άπο το 12ο αιώνα ήταν μητροπολιτικός ναός της Θήβας καί μέ

χρι τα τέλη του 17ου αιώνα έμενε ανέπαφος, οπότε καταστράφηκε στον τελευ

ταίο βενετοτουρκικο πόλεμο καί ξαναχτίστηκε στην πενταετία 1722 - 1727. 

Το τελευταίο αυτό χτίσμα δεν θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό, 

παρά τα γραφόμενα του ανακαινιστή του, γιατί, δταν στα 1740 ό περιηγητής 

Richard Pockocke έπισκέφτεται τή Θήβα, δεν σημειώνει τίποτα το ιδιαίτερο 

για καμμιά άπο τις εκκλησίες της πόλης, πράγμα πού θά ήταν φυσικό, αν κά

ποια τον εντυπωσίαζε με τή μεγαλοπρέπεια της 1 8. Δυστυχώς δεν μπορούμε 

νά έχουμε τήν παραμικρή ιδέα ούτε καί για τήν κατάσταση σ' αυτή τήν εποχή 

του μητροπολιτικού ναού, επειδή καί πάλι καταστράφηκε εξ ολοκλήρου 

άπο σεισμό καί άναχτίστηκε στα 1854' το σημερινό χτίσμα χρονολογείται 

pezzi d'inscrizioni inferite nel pavimento e nelle mura...». (Viaggi di Mons. Spon 
per la Dalmazia, Grecia e Levante, portati dal franzese da D. CASIMIRO FRESCHOT, 
Bologna 1688, σ. 313). Για τήν 'ίδια αύτη εκκλησία της «Πανάγιας της Χριστοφορίτισ-
σας» κάνει λόγο κι ό λατίνος ιστορικός Le Quien, ενώ ό τούρκος περιηγητής Evliya Çe-
lebi λέει δτι «στο κανάλι της πόρτας υπάρχει μεγάλη εκκλησία δια τήν οποίαν δλοι οί 
Ρωμαίοι υπερηφανεύονται» (βλέπε MICH. LE QUIEN, Oriens Christianus, τόμ. Π, Pa
risiis 1740, col. 209, δπου συγκεκριμένα γράφει : Thebae hodie Thiva dicitur, in colle 
stans ecclesia primaria deiparae Virginis nomine dedicata, Ρ α η a g ia Chris to-
phoritza nuncupatur. Βλ. καί Α. ΒΑΣΊΛΕΙΟΥ δ.π., σ. 62). 

16. Α. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ, Θηβαϊκά, «Άρχαιολογικόν Δελτίον», τόμ. Γ' (1917), 
σ. 65-66. 

17. Βλέπε έγγρ. Β', στ. 17 - 18' «. . .τέλος ήφανίσθη τελείως εως εδάφους καιή άγιω-
τάτη παλαιά μητρόπολις. . .». Επίσης στο ϊδιο έγγραφο στ. 38-39: «. . .εκτίσαμεν 
εκ βάθρων νέαν μητρόπολιν, ενρνχωρον και ώραίαν, ώς καθώς τήν σήμερον φαίνεται. . .». 

18. Ό Pockocke, μιλώντας για τή Θήβα, αναφέρει για τις εκκλησίες της συγκεκρι
μένα τα έξης : On prétend qu'il y a, tant dans la ville que dans les environs, cent 
églises où Von trouve quelques fragments d'inscriptions, enchâssées dans le pavé et 
dans les murailles; J'y vis quelques beaux chapiteaux corinthiens, Thèbes est la 
résidence d'un archevêque, d'un vaivode et d'un cadi. (Voyages de RICHARD P O 
CKOCKE en Orient, dans l'Egypte, l'Arabie, la Palestine, la Syrie, la Grèce, la Thrace 
etc.Neuchatel 1773, τόμ. VI, σ. 106 - 107). Στα 1730 επίσης, δταν ό Άγγλος περιηγη
τής Charles Thomson επισκέπτεται τή Θήβχ, εντυπωσιάζεται μόνο άπο τα σπίτια της 
καί σημειώνει δτι σέ καμμιά άλλη πόλη δέν είδε σπίτια ψηλότερα καί καλύτερα κι δτι δ 
πληθυσμός της είναι γύρω στις 4 - 5.000, οί μισοί Τούρκοι κι οί μισοί Έλληνες (βλ. ΚΥ
ΡΙΑΚΟΥ ΣίΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ξένοι ταξιδιώτες στην 'Ελλάδα 1700- 1800,'Αθήνα. 1973, τόμ. 
Β', σ. 170). 
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άπο την εποχή αύτη έκτος άπο τα προπύλαια, πού προστέθηκαν το 1974 1 9 . 

Συνδυάζοντας τα άγνωστα ώς τώρα αρχειακά στοιχεία, πού μας δίνουν 

τα τρία έγγραφα, με άλλες δημοσιευμένες ειδήσεις, πού ή πέρασαν απαρατή

ρητες ή δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά άπο τους συντάχτες τών επισκοπικών 

καταλόγων, μπορούμε να προχωρήσουμε στην κατά το δυνατόν ολοκλήρωση 

της αρχιερατικής σταδιοδρομίας του Γεράσιμου. Ξέρουμε λοιπόν, δτι το π α 

τριαρχικό γράμμα της εκλογής του σε μητροπολίτη Θηβών βρίσκεται στο γραμ-

ματοφυλάκιο της μονής Ά γ . 'Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου 2 0 . Μια άλλη 

εί'δηση, σχετική με την καριέρα του, είναι Οτι παρέμεινε στή μητρόπολη Θη

βών τουλάχιστο μέχρι το Φλεβάρη τοΰ 1734, γιατί £>τίς αρχές αυτού του μήνα 

μετατίθεται στην έδρα τών Παλαιών Πατρών 2 1 . Το Οτι στις αρχές του 1734 

ήταν σίγουρα ακόμη μητροπολίτης Θηβών το επιβεβαιώνει επιγραφή, πού είναι 

κεντημένη στο σωζόμενο έπιγονάτιό του και πού έ'χει ώς έξης: 

Μορψήν Τριάδος της σεβάσμιας φέρω, 

κοσμώ δε γόνυ δεσπότου ίεράρχου, 

Θηβών μητροπόλεως κυρ - Γερασίμου, 

τοϋ πιστού λάτρου Θεον τρισυπόστατου — αψλδ'22. 

Πόνος Εύσεβίας. 

Στο ΐδιο μοναστήρι άπόκεινται και ή ποιμαντική του ράβδος μέ την 

επιγραφή : 
Ποιμαντική ράβδος ταπεινού μητροπολίτου Γερασίμου. 

1733 Ιουλίου 2223. 

19. Τήν τελευταία αυτή πληροφορία έχω άπο το διευθυντή της Δρακείου Βιβλιοθή
κης Θηβών κ. Μιλτιάδη Βάθη, πού είχε τήν καλοσύνη να μου στείλη και το βιβλίο τοΰ Άντ. 
Βασιλείου καθώς καί τη φωτογραφία της μητρόπολης· τον κύριο Βάθη ευχαριστώ ιδιαίτερα 
για τη βοήθεια του. 

20. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΦΛΩΡΙΔΟΥ, 'Απογραφή τών εν τη μονή της Πάτμου σωζόμενων 
επισήμων εγγράφων, «Πανδώρα», τόμ. Κ' (1870), σ. 91. Στο έγγραφο σημειώνεται μόνο 
το έτος (1722), άλλα είναι ευνόητο δτι ή χειροτονία θα έγινε στο χρονικό διάστημα Γε
νάρη - 'Απρίλη. 

21. Βλέπε Πρ. Αεοντοπόλεως ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ (ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ),'Αρχιερατικά Γράμ
ματα, «Θεολογία» 17 (1939), σ. 150, δπου σε υστερόγραφο επιστολής τοΰ'Ιωακείμ Θεσ
σαλονίκης (1 - 2 - 1734) έχουμε τήν είδηση, οτι «ό Ευρίπου έκαμε παραιτήσω απάνω εις 
τον Δαμαλών, ομοίως και ό Παλαιών Πατρών και εγινεν 6 Θηβών και Θηβών έγινε τον 
Νικαίας δ διάκος». Ό νέος αυτός μητροπολίτης Θηβών καί πρώην διάκος τοΰ Νικαίας 
θα πρέπει να είναι ό Άνανίας, πού το Μάρτη τοΰ 1734 συναντάται για πρώτη φορά να 
υπογραφή πατριαρχικό σιγίλλιο (βλ. Δ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ, 'Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα 
τών χρόνων της Τουρκοκρατίας, «Ελληνικά», τόμ. 3 (1930), σ. 129). 

22. Το έπιγονάτιό αυτό βρίσκεται στή μονή 'Ιωάννου Θεολόγου στην Πάτμο καί 
πρώτος δημοσίευσε τήν επιγραφή ό Ζερλέντης, βλ. Π. ΖΕΡΛΕΝΤΗ, δ.π., σ. 173. 

23. Βλέπε Σ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 'Επιγραφές της Ιεράς Μονής 'Ιωάννου Θεο

λόγου Πάτμου, 'Αθήνα·. 1966, σ. 35, άρ. 64. 
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,vAv και δέν αναφέρεται εδώ σαν μητροπολίτης Θηβών, πρόκειται ασφα

λώς για το ίδιο πρόσωπο, άφοϋ την περίοδο αύτη — απ' δσα μας είναι μέχρι 

στιγμής γνωστά — δ ε ν υπάρχει άλλος ομώνυμος του μητροπολίτης. Στην ίδια 

τη μονή Θεολόγου Πάτμου σώζεται το ώμοφόρι του Παλαιών Πατρών 

Γεράσιμου του έτους 1746 με την επιγραφή: 

αψμς' 

Κτέαρ Γερασίμου Παλαιών Πατρών ποίμένος^. 

Ξέροντας ήδη άπο σίγουρη π η γ ή , δτι ό Θηβών Γεράσιμος το 1734 γίνεται 

Παλαιών Πατρών, μπορούμε κάλλιστα να δεχτούμε οτι το παραπάνω ώμοφόρι 

ανήκει στο ίδιο πρόσωπο, δηλ. στον πρώην Θηβών. Τρία λοιπόν διαφορετικών 

εποχών άμφια του ιεράρχη Γεράσιμου κατέχει το μοναστήρι της Πάτμου. Το πα

τριαρχικό γράμμα της χειροτονίας του βρίσκεται επίσης εκεί, ενώ στο βρέβιο 

της μονής καταγράφεται το 1772 ό «πρώην Παλαιών Πατρών Γεράσιμος» 2 5 . 

Οι ήδη δημοσιευμένες ειδήσεις για το μητροπολίτη Π. Πατρών Γερά

σιμο, σε συνδυασμό μέ τά νέα στοιχεία για το Γεράσιμο Θηβών, μας 

οδηγούν στην απόλυτη ταύτιση τών δυο μητροπολιτών σε ενα 2G. Ε π ε ι δ ή βιο

γραφία του Γεράσιμου εκτενέστερα δίνει ό Ζερλέντης, εδώ μπορούμε νά έχου

με μια απλή σκιαγράφηση της σταδιοδρομίας του ως έξης: Ό Γεράσιμος, γεν

νημένος στο Κοντοχώρι της Θήρας στά τελευταία ίσως χρόνια του 17ου αιώνα, 

θα πρέπει να ξεκίνησε τήν καριέρα του σαν καλόγερος της μονής Θεολόγου 

Πάτμου* διαφορετικά τί νόημα θα είχε το οτι εκεί σώζονται το πατριαρχικό 

γράμμα της προβίβασής του, καθώς και ή ράβδος, το έπιγονάτιο και το ώμο

φόρι του, και π ώ ς να έξηγηθή το δτι αναγράφεται στο βρέβιο τής μονής, αν 

δέν υπήρξε ποτέ μέλος τής κοινότητας τών αδελφών 2 7 ; "Ετσι στα 1722 χει

ροτονείται μητροπολίτης Θηβών κι εγκαταλείπει τήν Πάτμο, πηγαίνοντας 

24. Σ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ, δ.π., σ. 41, άρ. 78. 

25. Π. ΖΕΡΛΕΝΤΗ, δ.π., σ. 159 και 184. 

26. Ό Ζερλέντης, βιογραφώντας το Γεράσιμο, μιλάει σάν να είναι δυο διαφορετικά 
πρόσωπα, διαχωρίζοντας τις ειδήσεις πού δίνει γιά τον Θηβών άπο τις πληροφορίες γιά τον 
Π. Πατρών (βλ. Π. ΖΕΡΛΕΝΤΗ, δ.π., σ. 172-3 καί 204 - 209 αντίστοιχα). 'Αντίθετα, ό 
Κομίνης στο συνοπτικό πίνακα του σωστά τοποθετεί — άλλα μόνο στά χρόνια 1733 - 4 — 
το Γεράσιμο (βλ. Αθ. ΚΟΜΙΝΗ, δ.π., σ. 100 καί 96, σημ. 24). Ό Στ. Θωμόπουλος, τέλος, 
γράφοντας γιά τον Π. Πατρών Γεράσιμο, φαίνεται νά άγνοή τελείως το δτι εΤχε διατελέ
σει μητροπολίτης Θηβών (βλ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ν. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορία της πόλεως Πα
τρών άπο αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 1821, Πάτραι 1950, σ. 570-2). 

27. Ή ίδια μοναχή Εύσεβία, πού κέντησε το έπιγονάτιο τοϋ Γεράσιμου, έκανε καί 
το έπιγονάτιο τοϋ Πάτμιου Νεόφυτου Τ' πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως (1734-1740), 
πού επίσης σώζεται στο μοναστήρι τοΰ Θεολόγου (βλ. Σ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, δ.π., σ. 36, 
άρ. 67). "Ισως κι αυτό εΤναι έ'να ακόμη στοιχείο ενισχυτικό της υπόθεσης δτι ό Γεράσιμος 
ύπηρξε καλόγερος στο περίφημο μοναστήρι τοΰ νησιοϋ. 
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Το τέλος της ιδιόχειρης επιστολής Β' (26 Μαΐου 1727) τοϋ Γερασίμου Θηβών. 
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στην έδρα του να άναλάβη καθήκοντα. 'Από το 1722 μέχρι το 1772, πού πε

θαίνει, μεσολαβούν 50 χρόνια. "Αν υποθέσουμε οτι πέθανε γύρω στα 80 του 

χρονιά — πράγμα οχι απίθανο, άφοΰ είναι μάλλον συνηθισμένο φαινόμενο 

ή μακροβιότητα των κληρικών —, δταν έγινε μητροπολίτης θα ήταν περίπου 

30 χρονών. Ά λ λ α και αυτό δέν είναι παράλογο για τήν εποχή, επειδή ή Ε κ 

κλησία, για να καλύψη τίς ανάγκες της, συχνά διώριζε στα ανώτερα εκκλησια

στικά αξιώματα ανθρώπους νέους, προσπαθώντας έ'τσι να αναπλήρωση την 

έλλειψη κατάλληλου έμψυχου υλικού 2». Το 1734 παίρνει μετάθεση για τή 

μητρόπολη Π. Πατρών, οπού μέχρι το 1755 συναντάται να υπογραφή σαν 

συνοδικός 2 9 . Μετά ένα κενό δυο χρόνων, το 1757 τον ξαναβρίσκουμε σαν 

μητροπολίτη Π. Πατρών μέχρι το 1759. Σκοτεινά είναι τα τελευταία χρόνια 

της ζωής του. "Ισως ξαναγύρισε στη μονή Θεολόγου, ΐσως αποσύρθηκε στην 

ιδιαίτερη του πατρίδα. Ό θάνατος του σημειώνεται στο βρέβιο του μοναστη

ριού τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννη Θεολόγου στίς 20 του Μάη του 1772 : «εκοιμήθη ο 

άγιος πρώην Π. Πατρών κυρ Γεράσιμος Σαντορψαϊος ες την Σαντορήνην»30. 

Κλείνοντας το θέμα καί αποκαθιστώντας εν μέρει τή σύγχυση τών πρώ

των δεκαετιών τοΰ 18ου αιώνα στους επισκοπικούς καταλόγους της Θήβας, 

δίνω εδώ σε καταλογική μορφή τή σωστή — κατά τή γνώμη μου — σειρά 

διαδοχής τών μητροπολιτών: 

1700 'Αθανάσιος 

1710 'Ανώνυμος 3 1 

1721 Δαμιανός 

1722 ( ' Α π ρ . ) - 1 7 3 4 (Γεν.) Γεράσιμος 

1734 ( Φ λ ε β . ) - 1 7 3 7 Άνανίας 

1740 - 1752 'Αθανάσιος. 

κ.λ.π. 

'Ακολουθεί ή έκδοση τών έγγραφων με χρονολογική σειρά. 

28. Νομίζω πώς ανάλογη πρέπει, να είναι καί ή περίπτωση τοϋ διαδόχου του Άνα-
νία, πού άπα διάκος τοϋ Νικαίας — καί βέβαια θά ήταν μάλλον νέος — έγινε μητροπολίτης 
Θηβών {βλ. καί σημ. 21). 

29. Φαίνεται πώς τον περισσότερο καιρό βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη· έτσι, 
το Γενάρη τοΰ 1748 συναντάται καί πάλι νά υπογραφή σαν Συνοδικός μιά διαθήκη (βλ. 
ΑΓΑΜ. ΤΣΕΛΙΚΑ, Μιά μοναστηριακή κτιτορική διαθήκη άπο τή μονή 'Αγίων Πάντων 
Πατρών, ανάτυπο άπο το περιοδικό «Εφημέριος», 'Αθήναι 1973, σ. 1 - 13). 

30. Π. ΖΕΡΛΕΝΤΗ, δ.π., σ. 184. 

31. Κατά τή γνώμη μου, ό Φιλάρετος, πού δίχως κανένα στοιχείο τοποθετείται στα 
1729, θά ταίριαζε καλύτερα εδώ, επειδή, κι αν τίποτα δεν το έπιβεβαιώνη, τίποτα δμως καί 
δέν το εμποδίζει, ενώ στα 1729 το αποκλείει απόλυτα ή γραφή τοϋ Γεράσιμου. 
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Τ Α Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α * 

Α'. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ. Α. ΜΕΛΟ 

Θήβα, 26 Μαΐου 1727 

Πρωτότυπο (Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας. — Παλαιό 'Αρχείο, bus

t a 13, φάκελος 149, φ. 26 - 2 7 ) . 

Δίφυλλο. Το κείμενο είναι γραμμένο στις δυο πλευρές τοΰ πρώτου φύλλου 

( = φ . 26r-v). Στο φ. 2 6 ν ή σφραγίδα του μητροπολίτη και ή ιδιόχειρη ύπο-

φή του* ιδιόχειρες είναι και οι υπόλοιπες υπογραφές. Στο φ. 2 7 ν με το χέρι 

του γραφέα τοΰ κειμ,ένου ή διεύθυνση του παραλήπτη: «Τω εντιμωτάτω και 

ευγενέστατα) αρχωντη κνρ Γεώργίω Άντωνίω Μέλω, τω ύμετέρω υμών 

πρόσφηλεστάτω αισίως και πανευτνχός». Στην ίδια σελίδα ή άπο Ισπανικό 

κερί μητροπολιτική βούλλα, πού σφράγιζε το γράμμα, σώζεται σε άριστη 

κατάσταση. 

Έντιμωτατε, ευγενέστατε καί χρισιμώτατε αρχωντα (αινιώρ Γεώργιε 

Άντόνιε Μέλω), την έντιμωτιτάν σον ακριβώς και πρόσφιλος χαιρετονμεν 

και άσπαζόμαιθα όλοι κννος ή αυμπατριώται της ενγενίας σον, Ιερομένοι και 

λαηκοΐ εκ της μητροπόλεως και πόλεως Θηβών, παρακαλλόντες και οϊκετέ-

5 βονταις τον επουράνιον και αγιον θεόν, εινα σε διαφνλλάττει εις χρόνους 

πολλούς και μακρούς και τέλος εινα σε καταξιώσι της επονραν'ιον τον αυτόν 

βασιλείας. 

Ει ετία τοΰ παρόντος υμών κννον καί οικαιτικον γράμματος είναι να σας 

άκριβώ χαιρετίσωμεν, άκονοντας την φνμην, το καλόν όνομα, την εύλαβη-

10 τικήν διαθεσιν και απλώς την κατά θεόν ενάρετον πολιτίαν της ενγενίας σου 

από τους γιτόνονς μας αρχωντας Αθηνέονς. "Οθεν ημείς τα διστηχεϊ ληψανα, 

όπου άνεμίναμεν εις την παλεαν και παληθρίλητον επτάπιλον εκεινην Θήβαν 

της Βοιωτίας, δοξάζομεν τον αγιον θεόν, πώς εις τον καιρόν ετοντον ευρίσκε

ται ή ενγενία σον, ένας όρέος βλαστός της πατρίδος μας, ένας ουράνιος σίτος 

15 της αποθήκης της βασιλείας τον θεον, όθεν και χερόμεθα και κανχώμεθα 

άκοΰωντας, ώς είπαμεν, την καλίν σας όνομασίαν και λιπών ενθυμίζομεν της 

ενγενίας σου τόν κυνόν λόγον, τον λέγοντα μάχου υπέρ πατρίδος καί παρακα-

λούμεν να ενθιμιθής και να άγαπήσης την παλεαν σου τοντην πατρίδα και πά

λιν καί μητρόπολιν, όσαν όπου είσαι απώ τα προτώτωκά της εκείνα τέκνα, 

* Τα έγγραφα εκδίδονται με διορθώσεις μόνο στή στίξη, στα κεφαλαία καί στο 
χωρισμό των λέξεων οί ελάχιστες, κοινές βραχυγραφίες αναλύονται σιωπηρά. 
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20 οήλον από το πρότον της παλεών και εύγενικον γένος, άνκάλλα καΐ την σίμε-

ρον εΐναι έρηιχη άπα τέτια χρίσιμα γένη, όσαν όπου ετζαλαπατήθη και εσκωρ-

πήσθησαν από τα κατά καιρούς στρατεύματα, ώς κάβος δεν σας λανθάνη' δθεν 

με την σκωρπησμών και ή εκκλησίαις ή περισώτερες έχαλάσθησαν και δλα 

τα ιερά αυτόν σκέβη ήφανίσΟησαν και μάλον ή πάλεά και ορέα μητρόπολις 

25 εριμώθη τελείως και χρόνους πόλους υ επαρχϋα τοϋτη ήτον χωρής μητροπο-

λίτην θείω ελέη δε τώρα επεριμαζόχθη υ επαρχϋα και περιμαζώνεται. Μητρο-

πολήτης είναι δς και παλεα' πλιν τα πρέποντα του μητροπολίτη ληπουν, άνκαλά 

και ό νίν άρχιερεϋς υμών, παν ιερότατος μητροπολίτης κυρ Γεράσιμως, άφί-

νοντας εις την μερίαν δλα τα χρέη και τα βαρέα δωσίματα όπου δήνη εις τους 

30 κρατοϋντας υμάς ι, έβάλθη με θεήκον εροτα και σκωπον θείον και ανίγιρεν 

εκ βάθρον νέαν μητρόπολιν, εύρίχωρον και ορέαν, ώς κάβος εις τους ορώντας 

φένεται· πλιν με το να είναι στενοχωρημένος από τα χρέη και τα δωσίματα, 

ός άνωθεν γράψωμεν, δεν έχει δήναμιν να φκιάσι και να κάμη αρχιερατικά 

άμφια προς δώξαν του άγιου θεοϋ και προς τημΐν και μεγαλωπρέπιαν της 

35 άγιας και μεγάλης άρχιεροσύνης. "Οθεν εσιλογισβήκαμεν να παρακαλέσωμεν 

την ευγενίαν σου, άνίσως και είναι ορισμός σου, δήλον να βωήθήσις και να 

φκιάσι αρχιερατικά άμφια της πτωχής πατρίδος καί μητροπόλεως, δτι εϊθελε 

σε φωτήσι ό Θεός, δια μνιμόσυνόν σου παντοτινόν και α'ιώνιον, και δχι μόνον 

τώ μνιμώσυνον εχεται, αλλά και τον άγιον ενδοξον πανέφιμων απόστωλον 

40 και εβαγγεληστίν Λουκά θέλεται έχει άντυλήπτο^ρα, βωηθών ?tcu πρεσβευτήν 

2ί ν προς Κύριον, ός σαν όπου είναι θρώνος του ή μητρόπολις τοϋτη \ και εις τον-

την πρώτος άρχιερεϋς εχριμάτισεν και ο άγιος τάφως του εως τήν σύμερον 

πυγάζη θαύματα ϊαμάτων 2. Και ταύτα μεν επι του παρόντος- ή δε χρόνη της 

έντιμώτητος σου ειησαν πόλη καί ευτυχείς. 

45 Έκ της πόλεως Θηβών, άψκζ Μαίου 26. 

f Γεόργιος Ιερεύς, Οικονόμος της άγιοτάτις μιτροπόλεως Θιβών, εις 

στους ορισμούς τις εύγενία σας. 

f "Ανθημος ιερομόναχος και προτοσύγγελος της μιτροπολεος Θηβών, 

εις τους ορισμού σας. 

50 f Γεόργηος ιερεύς, σκεβοφύλαξ, εις στους ορησμοϋς της εύγένηα σας. 

f Σύγγελος Ίεραιμίας, ιερομόναχος της μητροπόλεος τών Θηβο^ν, εις 

τους ώρισμονς της εύγενία σας. 

f Διμήτριος ιερεύς, εις τους όρησμοϋς της ευγενήα σας. 

f Μαρίνος ιερεύς και σακελίου της άγιοτάτις μητροπόλεος Θηβών, εις 

55 τους ωρισμούς τις εύγενία σας. 

f Δημήτρηος ιερεύς, εις τους ορησμοϋς της ευγενήα σας. 

f Μηχαηλ ιερεύς, εις τους ορισμούς της ευγενήα σας. 

f Ρίτορ Δημύτριος, εις τους ορισμούς αυτής. 

f Λικαίοφίλαξ Δημήτριος, εις τους ορισμούς αυτής. 
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60 f Λουκάς Γιανούλης προτέκδικος, εις τους ορισμούς αυτής. 

f Νικόλαος Λογοθέτης, όλος υς τους ορισμούς τις. 

f Γεοργάκης, εις τους ορισμούς τις. 

f Γιανούλης εκλισιάρχης, όλος εις τους ορισμούς τις. 

f Λεονάρδος Κοτάς, εις τους ορισμούς της. 

65 f Ιωάννης Νικολού, εις τους ορισμούς της. 

f Γιάνης, εις τους ωρισμους τις. 

Ό Θηβών Γεράσιμος βαιβεοϊ. 

Σ Χ Ο Α Ι Α 

1. Για τήν κατάσταση πού επικρατούσε στη Θήβα το 18ο αιώνα και τα «δοσίματα» 
στους Τούρκους βλέπε Σ η . Ι. ΑΣΔΡΑΧΑ, Πραγματικότητες άπα τον Ελληνικό IH' 
αιώνα, στον τόμο «Σταθμοί προς τήν νέα ελληνική κοινωνία», ε*κδ. περιοδ. «Εποχές», 
'Αθήνα (1965), σ. 25-41. 

2. Για τον ευαγγελιστή Λούκα καί τήν παράδοση οτι ό τάφος του βρίσκεται στή 
Θήβα βλέπε Γ. ΤΣΕΒΑ, Ιστορία των Θηβών καί της Βοιωτίας άπο των αρχαιοτάτων χρό
νων μέχρι σήμερον, 'Αθήναι 1928, τόμ. Β', σ. 16. Επίσης το σχετικό άρθρο του ΓΕΩΡΓ. 
ΓΡΑΤΣΕΑ στή Θρησκ. καί Ή θ . Έγκυκ., τόμ. 8 (1966), στ. 366. 

Β'. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΗΒΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ. Α. ΜΕΛΟ 

Θήβα, 26 Μαΐου 1727 

Πρωτότυπο (Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας. — Παλαιό 'Αρχείο, bu

sta 13, φάκελος 149, φ. 28 - 29) . Βλ. πίν. <Γ\ 

Δίφυλλο. Το κείμενο, γραμμένο με το ίδιο το χέρι τοΰ μητροπολίτη, 

εκτείνεται στις δυο πλευρές τοΰ πρώτου φύλλου καί στο recto τοΰ δεύτερου. 

Στο φ. 2 9 ν , με τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα τοΰ κειμένου, υπάρχει ή διεύθυνση 

τοΰ παραλήπτη : «Τω τημιοηάτω καί εύγενεστάτω άρχοντη κυρίω Γεοργίω 

Άντονίω Μελω ειώ κατά πνεύμα αγαπητοί καί λήαν περιποθητω της υμών 

ταπεινότητος εύχετηκώς». 

Έντημώτατε, ευγενέστατε και χρισιμώτατε άρχοντα κύριε Γεόργιε 

''Λντόνιε Μέλω, είε κατά πνεύμα άγαπιτέ και περιπόθητε της υμών ταπεινό-

τιτος, τήν εντημώτιταν σου, ευχόμενοι ενν Κυρίω, ακριβός χαιρετούμεν καί 

άσπαζόμεθα. Δεόμενοι τού εν Τριάδη ύμνουμένου άγιου θεού, εϊνα διαφυλλά-

5 τη τήν ευγενήαν σου εις χρόνους πολλούς, μακρούς τε και ευτυχείς εις καύχημα 

μεν των έπταπύλίων Θηβών, εις ήμετέραν δε χαράν τε καί άγαλήασιν. Μετά 

τον εν Χριστώ υμών εύχετικον ασπασμών ερχόμεθα να της άναφαίρομεν δτη, 

ός καθος σας γράφη δλλοι κυνος ή πατρίδα, σας λέγωμεν και ύμής δτη θέλετε 

γινόσκη ή μητρόπολις καί επαρχεία ταύτη τών επταπήλλων Θηβών, εις τον 
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10 καιρόν όπου άλλώθη ή Πελλωπόνησος ύπο της άριστωκρατίας τών ΑΙνετών, 

όλον τώ πλήθος των χριστιανών της επαρχείας ταύτης εσκόρπησεν ένθεν κα-

κήθεν, ος καθος μαι φαίνεται δεν σας λλανθάνη· άνέμηναν δμος ή εκλησίαις 

εριμαις και εχαλάθησαν και πολαϊς, ήρπάγησαν τα Ιερά αυτών και βηβλήα 

από τώ πλήθος τον στρατευμάτων. Τέλος ήφανήσθη τελείως εος εδάφους και 

15 ή άγιωτάτη παλαιά μητρόπολις και εμηνεν ο άποστωληκος θρόνος τούτος 

απροστάτευτος χωροις άρχιερατηκής επιστασίας εις χρόνους πολλούς ι, άν-

καλλά και από όλήγον είς όλήγον περίμαζόνόμένη ή επαρχεία ήλθαν και άρ-

χιεροϊς 2, όμως δεν νξενρομεν ή σινεργία τοϋ μισωκάλου τών χριστιανών ή 

και από τα δησβάστακτα χρέη τών κρατούντων κανένας δεν εστάθη να κη-

20 βερνήσι τώ λογικον τον Χρίστου τούτοι πύμνιον, αλλά επαρίτησαν την επαρ-

χείαν άφίνοντας την είς χρέος υπέρ τάς δέκα χιληάδας γρώσια3. "Οθεν με τώ 

να εμινεν και πάλιν ή άγιωτάτη ταύτη μητρόπολις απροστάτευτος και άπή-

μαντος χωροίς αρχιερατικής επιστασίας, εν Κωνσταντινούπολη ψίφον τε κα

νονικών γινομένων υπό της αγίας Σινόδου τών αρχιερέων προτροπή και άδία 

25 τοϋ Παναγιωτάτου καϊ Οικουμενικού Πατριάρχου 4 εχηροτώνησαν την υμών 

ταπηνότητα μητροπολίτην της άγιωτάτης ταύτης μητροπόλεος τών επτα-

Φ· 28ν πίλων \ Θηβών και μας εμπεψαν ενταύθα 1722 κατά μήνα 'Απρίλλιον. 

'Ερχόμενοι όμως δεν εΐβραμεν δχι μώνον μητρόπολιν, άλλα μήτε μηκρώ και-

λήον να χωρή τώ καιφάλη μας από κάτω. Ρίψαντες όμως δλην την ελπιδαν 

30 μας εις τον Θεον τον αγιον, τον προμηθέα και κηβερνήτην τοϋ παντός, εξω-

διάσαμεν ύπερ τήν δήναμην μας και εκτίσαμεν εκ βάθρων νέαν μητρόπολιν, 

ευρίχορον και όρέαν, ός καθος τήν σίμερον φαίνεται, αφίνοντας τα χρέη της 

επαρχείας είς το έλεος της προνήας τοϋ αγίου Θεοϋ να τα κηβερνήσι. Με τώ 

να μην εχομεν δε δήναμην να κάμωμεν και άρχιερατηκα άμφια της μητροπό-

35 λεος ταύτης, στ εν ο χορού μέθα πολλά. Έτούταις ταϊς ήμαίραις δμως, οντάς 

ύμΐς εις 'Αθήνας δια χρίαν μας, άνάφερεν τώ εύλογιμένον ovo μα σας ο τιμιώ-

τατος και ευγενέστατος αρχον σιώρ Μπερνάρδος Καπετανάκης 5, λαίγοντας 

μας δια τήν ύπόθεσιν τοϋ σχωλήου τών "Αθηνών και πος είναι κάί ή εύγενήα 

σουβωηθος είς τον θείον εκήνον σκωπόν^· όθεν βλέποντας ύμής τον θεάρεστον 

40 ζήλον τήν κατά Θεον ενάρετον πολητίαν σας και απλώς τήν εύλαβητικήν διά-

θεσιν όπου έχετε είς τα θεία, επαρακηνήθήκαμεν να γράψωμεν και να παρα-

καλέσωμεν τήν εύγενήαν σου, άν εΐτον ορισμός σου και εΐτη εϊθελε σε φωτήσι 

ο θεός, να κάμης αρχιερατικά άμφια της μητροπόλεος και πατρίδος σου ταύ

της, όπου είναι τελήως γυμνή και είς δτη εΐθέλετε προστάξη να γένη δια ψυ-

45 χηκήν σας σωτηρίαν, τώσον της εύγενήας σου τώσον τών πρωγώνον σου, 

είμαι ετημος εύθής να τώ τεληώσω βάνοντας σας μάρτυραν τον θεον τον 

αγιον και λιπον σας βαιβεόνω δτη μισθον περισώτερον και παντοτινον μνι-

μώσινον δεν εΐθέλετε κάμη οσάν τα ανοθεν γράψωμεν και οϋ μώνον τώ μνιμώ-

φ. 2?Γ σινον θέλεται έχει αίόνιον, άλλα και τον αγιον ενδοξον πανέ\φιμοιν άπόστολον 
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50 και εβαγγεληστήν Λουκάν θέλετε έχει άντηλήπτορα και βωηθον και πρεσβευ-

τήν προς Κύριον, όσαν όπου είναι θρόνος τον ή μητρόπολις ταύτη και εις ταν-

την πρότος άρχιερενς εχριμάτησε, τον όπήον εος την σίμερον ο πάντιμος 

τάφως βρίη και πηγάζη πλήθος θαυμάτων, τον όποιου ενχόμεθα να σας φω-

τήσι να κάμετε τω πλέα συμφέρον. Ζιτοϋμεν οε και συγνώμην, πός χορις 

55 να εχομεν την γνωρίσην σας γράφωμεν τώσον πολλά' πλιν από οίο περιστα

τικά έπαρακηνηθήκαμεν, τώ πρότον από την καλίν σας φίμην και ονομασίαν 

εύλαβητικήν και τώ δεύτερον από σιμβονλήν τον άρχοντος σιώρ Καπετανά

κη. ''Οθεν και κάνοντας τέλως μένωμεν εις τονς ορισμούς της εύγενήας σου 

ός καθος και υπογράψω μέθα. 

60 "Εκ της πόλεος Θηβών, 1727 Μάιου 26. 

Ό Της εύγενήας σου εύχέτης διάπυρος προς θεόν, ταπεινός μητροπο

λίτης Θηβών Γεράσιμος. 

22 lege ή || 55 lege τψ, αας 

Σ Χ Ο Λ Ι Α 

1. Μέ τήν ολοκλήρωση της κατάληψης της Πελοποννήσου άπο τους Βενετούς και 

ΐσως και πιο ενωρίς κατέφυγε σ' αυτούς μεταξύ τών άλλων αρχιερέων καΐ ό Θηβών 'Ιερό

θεος (βλ. Κ. ΝΤΟΚΟΥ, ο.π., σ. 11 ). Μετά τον Ιερόθεο (1687) έχουμε ενα κενό 13 χρόνων 

μέχρι το 1700, πού αναφέρεται ό 'Αθανάσιος μητροπολίτης της Θήβας. 

2 . "Ισως να έννοή τον «ανώνυμο» (Φιλάρετο;) του 1710, το Δαμιανό (1721) και 

πιθανό κάποιους άλλους, πού ακόμη μας εΤναι άγνωστοι. Φαίνεται πώς στο διάστημα 

1 7 0 0 - 1 7 2 2 γίνονταν προσπάθειες ανασύστασης της μητρόπολης, δίχως όμως επιτυχία 

εξ αιτίας τών συνεχών πολεμικών ταραχών στην περιοχή, πού ήταν φωλιά Τούρκων. 

3 . Σ τ α χρόνια 1712-1715 οί εκθέσεις τών Βενετών διοικητών πού φτάνουν στη 

Γερουσία μιλάνε δλες για μεγάλες συγκεντρώσεις εφοδίων στην επαρχία της Θήβας 

κι όλοι υποψιάζονται πώς οϊ Τούρκοι ετοιμάζονται για πόλεμο (Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, δ.π., 

σ. 4 2 4 - 4 2 9 ) . 

4. Πατριάρχης είναι ό Ιερεμίας Γ'· βλέπε Μητρ. Σέρδεων και Πισιδίας ΓΕΡΜΑ

ΝΟΥ, Συμβολή εις τους πατριαρχικούς καταλόγους άπο της αλώσεως κ.έ., Κωνσταντι

νούπολις 1935, σ. 2 6 6 - 2 6 7 . 

5. Για τήν οικογένεια τών Καπετανάκηδων βλέπε: Δ. Γ. Κ Α Μ Π Ο Υ Ρ Ο Γ Λ Ο Υ , Μνημεία 

της ιστορίας τών 'Αθηναίων, τόμ. Α', 'Αθήναι 1889, σ. 2 9 9 - 300. — Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, 

Ή αθηναϊκή οικογένεια Καπετανάκη, «Αθηναϊκά», τεϋχ. 40 (1968), σ. 1 - 4. — ΤΟΥ 

ΑΥΤΟΥ, Διαθήκη τοϋ Δημητρίου Καπετανάκη, «Μικρός Έλληνομνήμων», τεϋχ. Β', 'Ιωάν

νινα 1960, σ. 83 - 84. 

6. Για τα σχολεία της 'Αθήνας βλέπε: Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Ή Σχολή τών 'Αθηνών, 

«'Ηπειρωτικά Χρονικά», τόμ. ΙΑ' (1936), σ. 8 4 - 9 1 . — ΤΑΣΟν Α θ . ΓρίΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, 

Διάγραμμα της ιστορίας τών σχολείων τών 'Αθηνών κατά τήν Τουρκοκρατίαν, 'Αθήναι 

1964, δπου υπάρχει συγκεντρωμένη καί δλη ή σχετική βιβλιογραφία. — Γ. Σ . Π Λ Ο Υ Μ Ι Δ Η , 

Σχολεία στην Ελλάδα συντηρούμενα άπο κληροδοτήματα Ελλήνων της Βενετίας (1603-

1797), «Θησαυρίσματα», τόμ. 9 (1972), σ. 2 3 6 - 2 4 9 . 
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Γ'. ΕΠΙΣΤΟΛΗ Τ Ο Ϊ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΗΒΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ. Α. ΜΕΛΟ 

Αθήνα, 12 Μαΐου 1729 

Πρωτότυπο (Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας. — Παλαιό 'Αρχείο, b u 

sta 13, φάκελος 149, φ. 30 - 31 ). 

Δίφυλλο. Το κείμενο είναι γραμμένο στις δυο πλευρές του πρώτου φύλ

λου ( = φ. 3 0 Γ _ ν ) . Ό γραφικός χαρακτήρας διαφορετικός άπο του έγγραφου 

Α. 'Ιδιόχειρη ή υπογραφή του μητροπολίτη. Στο φ. 31 με το χέρι του γραφέα 

του κειμένου, ή έξης διεύθυνση : «Τω τιμιωτάτω και εύγενεστάτω άρχόντι 

κυρίω κυρίω Γεωργίω τω Μέλλω, ηώ κατά πνεύμα περιποθήτω αγαπητω της 

ημών ταπεινότητος, ύγιώς». Στην 'ίδια σελίδα σώζονται ελάχιστα ίχνη της 

σφραγίδας, πού έκλεινε το γράμμα. 

Τιμιώτατε και ευγενέστατε αρχον κύριε κυρ Γεώργιε Μέλλο, εν Κυρίω 

τέκνον άγαπητον της ημών ταπεινότητος, την εύγενείαν της ευχόμενοι ακριβώς 

χαιρετοϋμεν και όλοψύχως προσαγορεύομεν τοϋ εκ νεκρών άναστάντος Χρίστου 

τοϋ θεοϋ δεόμενοι να την διαφυλάττη εν άκρα ύγιεία, ευημερία διηνεκεΐ και 

5 ευδαιμονία άμεταπτώτω μετά μακροβιότητος και άπολαύσεως πάντων τών 

καταθυμίων. "Αγκαλά και προ καιρού να εγράψαμεν εις αυτήν και άλλην επι-

στολήν συντροφεύοντας την με γράμματα τον άρχοντος σιορ Μπενάρδου Κα

πετανάκη και να μην ελάβαμεν καμίαν της απόκρισιν, δμως συλλογιζόμενοι 

εκείνα τα γράμματα καθώς πολλάκις συμβαίνει να επαράπεσαν, ευρισκόμενοι 

10 τώρα εδώ εις τας 'Αθήνας J και γράφοντος τον σιορ Μπενάρδου Καπετανάκη 

δια τα αυτόθι2, δεν ελείψαμεν αύθις με τα ^ρά^/ζατα της εντιμότητας του να 

συντροφεύσωμεν και ημείς την παροϋσαν, αποδίδοντες της δι' αυτής τον εν 

Χριστώ άσπασμον και αναφερόντες της την ύπόθεσιν, όπου και εις την προ-

λαβοϋσαν ημών επιστολψ τής εγράφαμεν μετά τοϋ ιερατικού κλήρου και τών 

15 αρχόντων τής επαρχίας ημών, τών γνησίων και αγαπητών αυτής συμπολιτών, 

δντες βέβαιοι πώς θέλομεν είσακονσθή εις την αρχοντική» και χριστιανικωτά-

την αυτής άκοήν. Έδόι βλέποντες τινάς άρχοντας 'Αθηναίους αυτόθι ευρισκο

μένους με διαφόρους τρόπους καθ' εκάστην να εύεργετοϋσι την πατριοα τους, 

άλλοι μεν με μεγάλαις ελεημοσύναις να προνοούνται την άδυναμίαν τοϋ γε-

20 νους, άλλοι με ζήλον ενθεον να φροντίζοισι την άνανεωσιν τής πάλαι μεν άκ-

μαζούσης νϋν δε άμαυρο^θείσης σπουδής τών μαθημάτων, άλλοι δε με πολυ

τελή αναθήματα να λαμπρίνωσι τψ μητρόπολιν τής πολιτείας αυτών προς 

δόξαν και μνημόσινόν τους αίώνιον, όντως εκγονοι εκείνων τών παλαιών από 

τους οποίους καθ' έκαστος ετίμησε και εστόλισε την πατρίδα του με διαφόρους 

25 τρόπους, και εξ εναντ/ας στοχαζόμενοι την δυστυχίαν τής ημετέρας επαρχίας 

και ακούοντες δια τής φήμης την ενθεον γνώμην τής εύγενικωτάτης αυτής 
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ψυχής, όπου έχει εις τα καλά καί την ούναμιν, όπου ό πλουσιόδωρος Θεός της 

εχάρισε, προφθάνουσαν αεί την καλήν της διάθεσιν παρακινηθέντες εγράψαμεν 

φ· 30ν κοινώς και πάλιν τώρα γράφομεν, ιδίως εύχόμε {voi αύτη από μέσης ψυχής 

30 "και δηλοποιονντες αύτη όχι την κατέχουσαν ημάς δυστυχίαν, ούτε την επιπο-

λάζονσαν ενταύθα σκοτόμαιναν της μαθήσεως, άλλα την μεγίοτην άμορφίαν 

και το ακοσμον τής ημών μητροπόπεως, ήτις ού μόνον είναι ελλειπής κειμη

λίων καί ετέρων αναγκαίων σκευών αλλά και αυτών ήδη τών αρχιερατικών 

αμφίων, και επειδή ή εκκλησιαστικοί χρείαι προηγούνται πασών τών ημετέρων 

35 χρειών, δια τής προσούσης ημών αδυναμίας προσπαθήσαντες εκάμαμεν μίαν 

άρχιερατικήν στολήν και ύστερου μέθα ετι μανδίου καί ώμοφορείου 3 . Περί 

τούτων τοίνυν, ώς τέκνον γνήσιον τής ημετέρας επαρχίας, άξιοϋμεν να μιμηθή 

τών άνωθεν την καλλίστην προαίρεσιν καί να αναπλήρωση δια τής ενούσης 

αύτη δυνάμεως την ελλειψιν τής ημετέρας ασθενείας, όπως δοξαζομένου του 

40 θείου ναού εις πάσας τάς λαμπράς καί επισήμους ημέρας εχη εν αύτω μετά 

τών αοιδήμων της γονέων καί προπατόρων αιωνίως ακατάπαυστον το μνη-

μόσυνον. "Ας εχωμεν δε με πρώτον την τιμίαν της επιστολήν, δηλωτικήν τής 

αγαθής της ύγιείας καί είς άπόκρισιν ή δέ του Θεοΰ χάρις καί το άπειρον 

έλεος εΐη μετά τής σής ευγενείας εν βίω παντί. 

45 αψκθ, Μαίου ιβ. 

Τής ευγενείας της διάπυρος προς Θεον εύχέτης καί εις τους ορισμούς της 

όλος, Θηβών Γεράσιμος. 

ΣΧΟΛΙΑ 

1. Ό Καπετανάκης καθαρά γράφει στο γράμμα του, δτι φιλοξενεί τδ Γεράσιμο στο 

σπίτι του (βλ. σ. 157) ' ίσως καί την πρώτη φορά νά φιλοξενήθηκε πάλι άπο τον ίδιο (Μγγρ. 

Β' στ. 44) κι έτσι είχε την ευκαιρία ν' άκούση άπ' αυτόν γιά πρώτη φορά περί τοϋ Μέλου, 

πού οί Καπετανάκηδες τον γνωρίζουν πολύ καλά, άφοϋ εϊχαν μεγάλες εμπορικές σχέσεις 

μαζί του. 

2. Στο αρχείο τοϋ Μέλου δέν σώζεται το πρώτο αυτό γράμμα τοϋ Καπετανάκη 

(1727), πού αναφέρει εδώ δ μητροπολίτης. Εϊναι επίσης περίεργο τδ δτι στδ βιβλίο αντι

γράφων, πού κρατούσε δ Μέλος, δεν βρέθηκε απάντηση του ούτε θετική ούτε αρνητική 

σέ κανένα άπο τους δύο σχετικά μέ τδ θέμα αυτό. Άγνωστο γιατί δ συνήθως φιλάνθρω

πος καί πάντα πρόθυμος νά έξυπηρετη Μέλος τώρα δε φαίνεται νά προβαίνη σ' εκτέλεση 

της χάρης πού τοϋ ζητοΰν. 

3 . 'Εδώ περιορίζει τη δωρεά σέ μαντύα κι ώμοφόρι, ενώ δ Καπετανάκης ακόμη 

πιο άπαιτητικδς καθορίζει καί τήν ποιότητα (βλ. σ. 157). 

Ε Τ Τ Τ Χ Ι Α Δ. AIATA 



R I A S S U N T O 

EFTICHIA LIATA, Gerassimos metropolita di Tebe (1722 - 1734) e di 
Patrasso (1734-1759) e la ricostruzione della cattedrale di Tebe 
(tav. Ç"), pp. 155-170. 

Da due lettere del metropolita di Tebe Gerassimos e una del clero 
della città (1727 e 1729), rinvenute fra la corrispondenza del commer
ciante greco a Venezia Giorgio Melo (Archivio dell'Istituto Ellenico) 
e qui pubblicate, vengono alla luce dati sconosciuti ed interessanti sullo 
stesso e sulla chiesa metropolitana di Tebe. Si apprende che Gerassimos, 
dopo l'ordinazione, venne inviato a Tebe nell'aprile del 1722. Durante 
il periodo 1722-1727 egli ricostruisce dalle fondamenta la rovinata 
chiesa metropolitana, che deve essere identificata con la vecchia chiesa 
della Madonna soprannominata della Loggia. Non avendo le possibilità 
economiche Gerassimos chiede l'aiuto di Melo per completare i suoi 
paramenti vescovili con un mantello ed un omoforion. 

Collegando questi nuovi dati con varie altre notizie già pubblicate, si 
può tracciare la carriera di Gerassimos. Nel 1722 —forse da monaco nel 
monastero di San Giovanni Teologo a Patmos — egli viene ordinato metro
polita di Tebe; nel 1734 viene trasferito alla metropoli di Patrasso, 
dove si riscontra fino al 1755 e di nuovo dal 1757 fino al 1759. Si ignora 
dove abbia passato gli ultimi anni della sua vita. Il 20 maggio 1772 
Gerassimos muore a Tera (Santorini), sua isola natale. Nel monastero 
di Patmos sono conservati la lettera patriarcale della sua elezione, il 
suo bastone pastorale (1733), il suo epigonation (1734) e il suo omoforion 
(1746). 








