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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή  έκπόνηση τής παρούσας μελέτης ύπήρξεν οπω σδήποτε άπο- 
τέλεσμα τής αγάπης γιά τήν Ιστορική έρευνα, παράλληλα όμως καί 
τής έπιθυμίας νάμελετηθείμέ άφορμή τήν Ιστορία  τής ΊεράςΜ ονής  
Α γίου  Δημητρίου Καρακαλά ή Ξηροκαστελλίου, ό πολύπλευρος  
ρόλος των μονών στή ροή τής Ιστορίας, σέ συνάρτηση μέ άλλες 
ιστορικές παραμέτρους. Νά άναλυθοϋν φαινόμενα τής πολιτικής, 
οικονομικής, κοινωνικής, έθνικής Ιστορίας, τής Ιστορικής Γεωγρα
φίας. Νά έρευνηθοϋν ο! έναλλαγές ά πό  τήν παρουσία ξένης κυ
ριαρχίας καί όλες οΐ ιστορικές διακυμάνσεις. Ιδιαιτέρως εύνόησε ή 
εύρεση πλούσιου ανέκδοτου άρχειακοϋ ύλικοΰ κα ί βαρύνουσα  
ύπήρξεν ή σημασία καί των οικονομικών στοιχείων, κυρίως Κτημα
τολογίων καί άλλων έγγράφων τής Β'Βενετοκρατίας, τής Τουρκο
κρατίας, Καποδιστριακής καί ’Οθωνικής περιόδου. ’Έτσι δόθηκε ή 
εύκαιρία νά παρακολουθήσουμε τήν ιστορική παρουσία τής βυζα
ντινής αύτής μονής, ή όποία  συμπλέκεται μέ τήν καθόλου έλληνική 
Ιστορία , μέ ιδιαίτερο έντοπ ισμό στόν πελοποννησιακό καί ναυ- 
πλιακό χώ ρο. ' ,

’Αξίζει νά μνημονευθεϊ ότι ή παρούσα έργασία μας έχει τη μικρή 
ανθρώπινη προϊστορία της. Κατά τή διάρκεια άρχειακής μου έρευ
νας γιά τήν έκπόνηση μελέτης σχετικά μέ τή ζωή καί το έργο τοϋ 
Κωνσταντίνου Πολυχρονιάδη, συνεργάτη του Άδαμαντίου Κβραή, 
μέ παρεκάλεσε συγγενής τών ήγουμένων τήςμονής’KapakgAa, νά 
βρω κάποιο έγγραφο του 1848, σχετιζόμενο μέ οικονομικέ£ ύποθέ- 
σεις τής μονής. Π ραγματικώ ς τό έπ εσήμα να  στά  Γ .Α .Κ . κα ί μέ 
έκπληξη διεπίστωσα ότι ύπήρχε γιά τήν παραπάνω  μονή πλούσιο
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ανέκδοτο άρχειακό ύλικό, έγκατεοτταρμένο σέ αρκετούς φακέλ- 
λους, μέ Ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τήν ιστορική έρευνα. Ισχυρή ή 
πρόκληση, πού οδήγησε σέ ένδιαφέρουσα έρευνητική περιπέτεια  
μακρόπνοη καί απαίτησε τήν έπιμονή καί ύπομονή, πνεύμα ύπακοής 
καί καρτερίας, συντονισμό ψυχικών καί πνευματικών δυνάμεων. Ή  
συγκέντρωση τοϋ ύλικοϋ σέ Βιβλιοθήκες καί ’Αρχεία τής Ελλάδας 
καί τοϋ ’Εξωτερικού υπήρξε μία κοπιώδης άλλά συνάμα θελκτική 
έμπειρία. Μέ ιδιαίτερη συγκίνηση καίεύγνωμοσύνη στρέφω τή σκέ
ψη στούς Διευθυντές καί τό προσωπικό τών Γενικών ’Αρχείων τοϋ 
Κρά τους, τοϋ Τμήματος Χ ε ιρογρά φ ω ν κα ί Ό μ ο ιο τύ π ω ν  τής  
’Εθνικής Βιβλιοθήκης, τού «Κέντρου ’Ερεύνης Μεσαιωνικού καί Νέου 
Ελληνισμού» τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τών ’Αρχείων τής Ίεράς Συ
νόδου τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, τοϋ ’Αρχείου «Κέντρου Συντάξε
ως τοϋ Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδημίας ’Αθηνών», τών ’Αρχείων 
τής Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας τής 'Ελλάδος, τοϋ Ινστι
τούτου Γεωλογικών καί Σεισμολογικών ’Ερευνών, τής ’Εθνικής Βι
βλιοθήκης, τού ’Εθνικού Ιδρύματος ’Ερευνών, τής Γενναδείου Βιβλιο
θήκης, τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής τών Ελλήνων, τής Βιβλιοθήκης Χί
ου «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ», τών Κρατικών Αρχείων τής Βενετίας, 
τής Βιβλιοθήκης καί τών ’Αρχείων τού Μουσείου Correr, τής Βιβλιοθή
κης καί τών Άρχείω  ν τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης Βε νετίας (Biblioteca 
Nazionale Marciana), τής Querini Stampalia, τών Αρχείων τής ’Εθνικής 
Βιβλιοθήκης τώ ν Παρισίων, τής Βρεττανικής Βιβλιοθήκης, τών  
Αρχείω  ν τή ς 'Ολλανδίας καί άλλων πολλώ ν Βιβλιοθηκώ ν καί ’Αρχεί
ων στήν Ελλάδα καί στό έξωτερικό.

’Ιδιαιτέρως έκφράζω τήν εύγνωμοσύνη μου πρός τό Ελληνικόν 
Ίνστιτοϋτον Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 
στό όποιο είχα τήν τιμή κατ' έπανάληψιν νά φιλοξενηθώ γιά τήν 
ερευνά μου στή Βενετία.

’Οφείλω τήν εύγνωμοσύνη μου στήν Καθηγήτρια τού Π ανεπ ι
στημίου ’Αθηνών, κ. Ελένην Κούκκου, γιά τή συστηματική παρακο
λούθηση τής έργασίας, τίς συμβουλές καί υποδείξεις της, τό ν έπι- 
στημονικό διάλογο, πού μέ βοήθησε νά αναπτύξω τόν προβληματι
σμό καί τήν έπιχειρηματολογία τής έργασίας μου.

Εύχαριστώ θερμώς τόν Καθηγητή μου κ. Βασίλειο Σφυρόερα, 
πού άπό τά χρόνια τής φοίτησής μου, μέ τή διδασκαλία του μοϋ ένέ- 
πνευσε τήν αγάπη γιά τήν ιστορική έρευνα. Τόν εύχαριστώ γιά τόν 
κόπ ο  του νά άναγνώσει τό κείμενο τής διατριβής, γιά τίς πολύτιμες
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παρατηρήσεις καί υποδείξεις γιά τή συστηματική της παρουσίαση.
Πολύτιμη ύπήρξεν ή βοήθεια τού Καθηγητή τού Πανεπιστημίου 

’Αθηνών; κ. Κωνσταντίνου Σβολόπσυλου καί τών Καθηγητριών 
κ. Α  ναστασίας Παπαδία - Λ άλα καί ’Ό λ γας Κατσιαρδή - Hering.

Ιδιαιτέρως εύχαριστώ τόν Καθηγητή τοϋ Ίονίου Πανεπιστημίου 
κ. Κων/νο Ντόκο γιά τήν ούσιαστική καί πρόθυμη βοήθειά του, κυ
ρίως γιά τήν ιστορική περίοδο τής Β'Βενετοκρατίας.

Θά ήταν παράλειψη, αν δέν εύχαριστούσα τόν Ακαδημαϊκό, Κα
θηγητή κ. Μ . Μανσύσακα, γιά τήν βιβλιογραφία πού μού ύπέδειξε 
καί τή συμβολή του, ώστε νά ερευνήσω άνετα τό Catastico Particolare 
di Romania, πού βρίσκεται στήν Ακαδημία Αθηνών.

Μεγάλη θά είναι πάντοτε ή εύγνωμοσύνη μου πρός τόν Καθηγη
τή, κ. Peter Topping γιά τό πολύτιμο ύλικό καί τή βιβλιογραφία πού  
ύπέδειξε, ιδιαιτέρως όμως γιά τίς γόνιμεςέπιστημονικές συζητήσεις.

Στούς γονείς μου, γιά τή στοργική τους συμπαράσταση, τό χρέ
ος της εύγνωμοσύνης θά παραμείνει παντοτινά ανεξόφλητο.

Εύχαριστίες οφείλω στή Διαχειριστική ’Επιτροπή τού Σαριπολεί
ου Κληροδοτήματος τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, καθώς έπίσης  
στό Παγχιακόν Ίδρυμα Υποτροφ ιώ ν «ΙΩΑΝΝΗΣΔ. ΠΑΤΕΡΑΣ», πού  
μέ τήν οικονομική τους ένίσχυση κάλυψαν ένα μέρος τών έξόδων 
τής ερευνάς μου. "Ομως ή δημοσίευση τής διατριβής μου θά ήταν 
πρακτικώς αδύνατη χωρίς τήν εύγενή έγκριση τής δαπάνης έκτύ- 
πωσης ά π ό  τό ίδρυμα «ΛΕΩΝ ΑΕΜΟΣ» πρός τό όποιο έκφράζω τίς 
θερμές εύχαριστίες μου.

Σέ όσους συνέβαλαν γενικότερα στήν εύόδωση τής έρευνας τής 
παρούσας μελέτης, έστω κι αν δέν άναφέρονται έπώνυμα, οφείλω 
τήν παντοτινή μου εύγνωμοσύνη.

Παραδίδοντας τήν παρούσα έργασία στή δημοσιότητα έχω έπί- 
γνωση, παρά τό μόχθο πού κατεβλήθη, ότι δέν παραδίδω έργο τέ
λειο. Πρόθεσή μου ήταν νά συμβάλω, μέ αφορμή τήν πληρέστερη 
γνώση τής Ιστορίας τής Μονής Καρακαλά ή Ξηρσκαστελλίσυ, μονής 
μέ οικονομική εύρωστία, πολύπλευρη έθνική καί κοινωνική δράση, 
έντονη παρουσία στό ναυπλιακό χώρο, στό νά καλυφθεί έστω μία 
πτυχή τής μοναστηριακής Ιστορίας καί μέ αύτήν τήν άφορμή νά με
λετηθούν καί άναλυθοϋν γεγονότα τής πολιτικής, οικονομικής, κοι
νωνικής, έθνικής Ιστορ ία ς στό ν ναυπλιακό καί γενικότερα στόν  
έλλαδικό χώρο.
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Ε Ι Σ Α ΓΩ ΓΗ

Τό ένδιαφέρον γιά τήν παρουσία καί συμβολή τών μονών 
στίς διάφορες πτυχές τής ελληνικής Ιστορίας, ύπήρξεν άνέκαθεν 
άμείωτον άπό τούς έρευνητές ιστορικούς. Επειδή έξ άλλου εϊναι 
γνωστόν ότι «οι Τούρκοι άφησαν άπό τήν άρχή τής κατάκτησής 
τους στά μεγάλα ορθόδοξα μοναστήρια τό μεγαλύτερο μέρος 
τών άπέραντων γαιών πού κατείχαν, γεγονός πού δικαιολογεί μέ- 
χρις ένός σημείου τήν ίσχύ τους, ώστε νά αναπτύξουν πολύ
πλευρη δράση καί επομένως ό οικονομικός ρόλος τους άξιζε νά 
«έξετοστεί ά π ό  π ιό  κοντά»1 άποδύθηκα στήν προσπάθεια, γιά 
νά καλυφθεί έστω μιά πτυχή τής πολύ ένδιαφέρουσας μοναστη
ριακής μας ιστορίας.

’Ελάχιστα καί άστήρικτα είναι όσα μάς δίνει μέχρι τώρα ή 
έρευνα γιά τή μονή 'Αγίου Δημητρίου Καρακαλά ή Ξηρο- 
κα στελλίου2.

Κοινή άντίληψη όλων, όσων άσχολήθηκαν μέ τή μονή, είναι 
ότι δέν ύπάρχουν στοιχεία, διότι ή μονή «κα τεσ τρ ά φ η  έ π ί  
Τουρκοκρατίας κα ί έ π ί Γερμανών»3, στηρίζοντας προφανώς τήν 
άποψή τους σέ άχρονολόγητο χειρόγραφο τών ’Αρχείων τής 
Ίεράς Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, σύμφωνα μέ τό

1. Βλ. σχετικά, Νίκο Γ. Σβορώ νο, ’Επισκόπηση τής Νεοελληνικής Ιστορίας, 2η 
έκδοση, ’Αθήνα 1976, σ.41-42.

2. Στό έξης θά χρησιμοποιείται γιά τή μονή κυρίως ή ονομασία Ξηροκαστέλλι γιά 
τήν περίοδο τής Β' Βενετοκρατίας, ένώ στίς άναφορές μας γιά τό 19ο αιώνα θά 
χρησιμοποιούμε τήν ονομασία Καρακαλά ή έκ παραλλήλου καί τά δύο ονόματα.

3. Ντιάνα Άντω νακάτου - Τάκης Μαϋρος, Τά Ελληνικά μοναστήρια, Πελοπόν
νησος τ.Α', ΆΘήνα 1976, σ. 42, 45.
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όττοϊο «ούδέν στοιχείον ύπάρχει π ερ ί τής μονής 'Αγίου Αημητρίου 
Κορακαλα»4, γιά τούς λόγους πού προναφέρθηκαν.

Οι έλάχιστες πληροφορίες πού μέχρι τώρα μάς έδωσαν οι 
διάφοροι μελετητές, ανακριβείς καί συγκεχυμένες καί κατά τό 
πλεϊστον χωρίς μαρτυρίες, επικεντρώνονται κυρίως στήν ίδρυση 
τής μονής5, στήν ονομασία6 της, έλάχιστα στήν οικονομική της 
κατάσταση κυρίως κατά τά έτη 18347 καί 18368 καί ορισμένα στοι
χεία γιά τά κτίσματά της9. Ή μονογραφία του Ά νδρέα  Μιχαλό- 
πουλου γιά τή μονή έχει τή μορφή λογοτεχνικής περιγραφής, 
χωρίς επιστημονική κατοχύρωση, διότι έγράφη, όπως ό ίδιος ό 
συγγραφεύς άναφέρει, «σέ μιά περ ίπου έβδομάδα»10. Ή πληρο
φορία έπίσης τών Ντιάνας Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ - Τάκη Μ αύρου, 
ότι δέν υπάρχουν στοιχεία γιά τή μονή πρίν άπό τό 171011, είναι 
άστήρικτη. Προφανώς δέν είχαν τήν ευκαιρία οί έν λόγω 
συγγραφείς νά έρευνήσουν τίς βενετικές καθώς έπίσης τίς 
μεταγενέστερες ελληνικές πηγές πού άναφέρονται στήν 
παλαιότητα καί στό ιστορικό τής μονής. Γι' αύτούς τούς 
παραπάνω λόγους πού μάς οδηγούν στό συμπέρασμα ότι μέχρι 
τώρα δέν είχε γραφεί κάποια ολοκληρωμένη καί μέ ιστορικές 
άπαιτήσεις μονογραφία γιά τή μονή, θεωρήσαμε σκόπιμο νά 
ασχοληθούμε Βαθύτερα μέ τό θέμα αυτό, εκμεταλλευόμενοι όλο 
τό ύπάρχον δημοσιευμένο καί τό άνέκδοτο υλικό.

Ώ ς πρός τήν ίδρυση τής μονής συγκεντρώσαμε όλες τίς 
μαρτυρίες τών ελληνικών καί βενετικών πηγών καί πληροφορίες 
άπό περιηγητές καί διαφόρους μελετητές.

Ώ ς πρός τή συμβολή της όμως στά πρώτα χρόνια τοϋ

4. ’Αχρονολόγητο χειρόγραφ ο τών Α .Ι.Σ .Ε .Ε .
5. Βλ. σχετική βιβλιογραφία γιά τήν ίδρυση τής μονής στό Β' Κεφάλαιο τής έργασίας 

μας, σ. 73-84.
6. Βλ. σχετικά Α' Κεφάλαιο, σ.56-60.
7. Χρυσόστομος Δεληγιαννόττουλος, Ή ’Εκκλησία Άργους καί Ναυπλίας άπό 

τής συστάσεώς της μέχρι σήμερον, τεϋχος Β', (Αί Ίεραί Μοναί), ’Άργος 1961, σ.78. 
Ντιάνα Άντω νακάτου - Τάκης Μ αύρος, ό.π., σ.46.

8. Ν. Άντω νακάτου - Τάκης Μαύρος, ό.π.
9. Χρυσόστομος Δεληγιαννόπ ουλος, ο.π., σ. 76, 78. - Ντιάνα Άντωνακάτου - 

Τάκης Μαύρος, ό.π., σ.42-43.
10. Ανδρέας Ήλία Μ ιχαλόπουλος, Τό μοναστήρι τού Αγίου Δημητρίου Καρακαλά 

καί ή περιοχή Άργους - Ναυπλίου, Αθήνα 1976, σ.21.
11. Ντιάνα Άντω νακάτου - Τάκης Μ αύρος, δ.π., σ.41-42.
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’Αγώνα (1821-1822) κυρίως τών ηγουμένων της, οΐ μέχρι τώρα 
πληροφορίες τών νεώτερων μελετητών12 πού στηρίζονται προ
φανώς στό Μιχ. Λαμπ ρυνίδη13 είναι κατά τό πλείστον άβάσι- 
μες, γιατί στηρίχτηκαν σέ πηγές οί όποιες ουτε άναβρέθηκαν ού
τε έπαληθεύτηκαν14. Προσπαθήσαμε μέσω τής άρχειακής έρευ
νας νά διαφωτίσουμε διάφορα προσωπογραφικά ζητήματα που 
είχαν καίρια σημασία γιά τήν ιστορία τής μονής κατά τήν περίοδο 
τοϋ ’Αγώνα καθώς έπίσης κατά τήν Καποδιστριακή καί ’Οθωνική 
περίοδο15. Καί σέ άλλα ιστοριογραφικά έργα έχουν χρησιμο
ποιηθεί έσφαλμένως διάφορα στοιχεία16 τά όποια εμείς προσπα
θούμε νά διαλευκάνουμε, άποκαθιστώντας τήν άλήθεια, προσθέ
τοντας νέες ειδήσεις γιά τήν παρουσία τής μονής κατά τόν 
’Αγώνα καί τίς μετέπειτα περιόδους, άντλώντας στοιχεία άπό τά 
Γ.Α.Κ., άπό τό Άρχείον ’Αγωνιστών τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης, άπό 
τά ’Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας, άπό τά ’Αρχεία τής Ί. 
Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τής Ί. Μητροπόλεως 
’Αργολίδος.

’Εκεί όμως πού σχεδόν καθόλου δέν είχε άσχοληθεί ή 
ιστοριογραφία κι εμείς χρησιμοποιήσαμε σέ έκταση άνέκδοτα 
ιστοριογραφικά στοιχεία, είναι ή περίοδος τής Β' Βενετοκρατίας. 
Προσθέτουμε άπό τά βενετικά ’Αρχεία πλήθος στοιχείων γιά τήν 
τοπογραφία, γιά τό όνομα καί κυρίως γιά τά οικονομικά τής

12. Χρυσόστομος Δεληγια ννόττουλος, ό.π., σ.77. -’Ανδρέας Μιχαλόττουλος, 
ό.ττ., σ.70. - Ντιάνα Ά ντω να κά το υ  - Τάκης Μ α ύρος , ό.ττ., σ.44. - Διον. 
Στρα βόλεμ ος , ό Αργολίδος Χρυσόστομος ό Β' Δεληγιαννόπουλος, Βίος καί 
προσφορά του, Θεσσαλονίκη 1985, σ.351.

13. Μ ιχ. Λαμπρυνίδης, ό.π., σ. 363.
14. Βλ. Χρυσόστομο Δελη γιαννόπουλο, ό.π. - Ντιάνα Άντω νακάτου - Τάκη 

Μ αΰρο, ό.π., σ.70-73. - Διον. Στραβόλεμο, ό.π., οί όποιοι άναφερόμενοι στήν 
έθνική προσφορά τής μονής κατά τήν περίοδο τοϋ ’Αγώνα στηρίζονται σέ 
γράμματα τού Γρηγορίου τοϋ Ε'. (Κατά τήν ερευνά μας δέ βρέθηκε τό γράμμα αύτό 
ούτε έπαληθεΰτηκε ή πληροφορία γιά τόν άναφερόμενο συγκεκριμένο ήγοΰμενο 
Διονύσιο Σουρίλο, διότι όπως διαπιστώθηκε, ουδέποτε υπήρξε ήγούμενος μέ 
αυτό τό επώνυμο στή μονή.

15. Βλ. σχετικά Β' Κεφάλαιο τής έργασίας μας, σ.127 κ.έ.
16. Βλ. Ντιάνα Άντω νακάτου - Τάκης Μαύρος, ό.π., (Οί έρευνητές αύτοί, όσον 

άφορά τή συμβολή τής μονής στόν ’Αγώνα, ρίχνουν τό βάρος κυρίως στή 
στρατοπέδευση τών Φιλελλήνων στή μονή μετά τή μάχη τού Πέτα καί τή 
συμμετοχή τους στήν πολιορκία τού Ναυπλίου, στηριζόμενοι άποκλειστικά στά 
απομνημονεύματα τού Φ ω τά κου).
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μονής, άπό άνέκδοτα καί λυτά έγγραφα, τά όποϊα έξετάζομε 
έκτενώς στά οικεία κεφάλαια.

Σημαντικές πηγές γιά τά οικονομικά τής μονής άποτελοϋν 
τά άνέκδοτα βενετικά Κατάστιχα τών ετών 1696, 1698-1700 καί 
ιδιαιτέρως τό άνέκδοτο Catastico Ordinario di Napoli di Romania 
(1700) καί τό Catastico Particolare di Romania (1703-1705), πού 
βρίσκεται στήν ’Ακαδημία ’Αθηνών, καθώς έπίσης ή άνέκδοτη 
έκθεση τοϋ Προβλεπτή Antonio Nani17,πού είναι άποκαλυπτική 
γιά τά γενικότερα οικονομικά τής εποχής καί δίνει στοιχεία γιά τή 
διαδικασία πού άκολουθήθηκε όσον άφορά τήν κτηματογράφηση 
άπό τούς Βενετούς. Επισημαίνουμε γιά πρώτη φορά τήν 
προέλευση καί υπόσταση τής κτηματικής περιουσίας τής μονής. 
Συγκρίνομε τά οικονομικά της στοιχεία μέ έκεϊνα τών άλλων 
μονών τοϋ ναυπλιακοϋ χώρου καί τής Βοστίτσας, μέ βάση τά 
βενετικά κτηματολόγια τών περιοχών αύτών καί κάνομε 
στατιστικό συσχετισμό.

’Αναφερόμαστε στίς ενοικιάσεις τής μονής κατά τή Β' Βενε- 
τοκρατία πού άποτελοϋσαν ένα μέρος τών οικονομικών της 
δραστηριοτήτων. Έξ άλλου ύπερβαίνοντας καί τήν έποχή τής 
Βενετοκρατίας άναφερόμαστε στά κτίσματα, στά κειμήλια, 
στούς καλλιτεχνικούς θησαυρούς τής μονής, στήν κινητή περι
ουσία καί στό άνθρώπινο δυναμικό της, όσα μάς άποκάλυψε ή 
έρευνα άπό τό 1696 μέχρι καί τό 1834. Γιά όλα αύτά τά ζητήματα 
ήταν ελάχιστες οί πληροφορίες μας γιά τίς ώς τώρα δημοσιευμέ
νες πηγές ή άλλες έργασίες. Γιά πρώτη φορά έπίσης εξετάζουμε 
τά οικονομικά της κατά τή δεύτερη Τουρκοκρατία, τήν Ελληνική 
’Επανάσταση, μέχρι καί τό 1834, μέ βάση κυρίως τά πατριαρχικά 
σιγίλλια18. Γιά τήν οικονομική κατάσταση τής μονής κατά τήν 
περίοδο αύτή άντλοϋμε πολύτιμες πληροφορίες άπό διάφορα 
άρχειακά έγγραφα τών χρόνων τής ’Επανάστασης, άπό τούς
17. Έθνική Βιβλιοθήκη τής 'Ελλάδος, Τμήμα Χειρογράφων καί Όμοιοτύπων (Στό εξής, 

Ε.Β.Ε., Τ.Χ.Ο., Άρχεϊον Antonio Nani, Κώδικας Άριθ. 3916, cp.239v-240r).
18. Πρόκειται γιά τά οιγίλλια τοϋ Γαβριήλ Δ ' (1782) καί τοΰ Γρηγορίου τοϋ Ε ' (1798)). 

Περισσότερα γιά τό σιγίλλιο τοϋ Γαβριήλ Δ' (1782) βλ. Δ. Ζακυθηνό, Άνέκδοτα 
πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, «Ελληνικά», τ.4 (1931), 
σ.387-390. - Γιά τό σιγίλλιο τοϋ Γρηγορίου τοϋ Ε' (1798), βλ. Ανώνυμο, Ανέκδοτον 
μολυβδόβουλλον τοΰ Γρηγορίου τοϋ Ε', «Παρνασσός», τ.2 (1878), σ.237-238.
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προϋπολογισμούς πού ήδη έχουν δημοσιευθεί στά «’Αρχεία  τής 
Ελληνικής Παλιγγενεσίας»19, άπό μεταγενέστερα άνέκδοτα Κα
τάστιχα τής μονής πού βρίσκονται στά Γ.Α.Κ. καί στά ’Αρχεία τής 
Ί. Μητροπόλεως ’Αργολίδος20.

’Εξετάζομε τίς οικονομικές σχέσεις τών κατοίκων μέ τή μονή 
καί τίς έπεμβάσεις τής Πολιτείας γιά τή διευθέτηση τυχόν 
διαφορών τους ιδιαίτερα κατά τή διάρκεια τοϋ έμφυλίου πολέμου 
(1824). Παράλληλα άναφερόμαστε στήν οικονομική πολιτική τοϋ 
Ίω ά ν. Καπ οδίστρια  στά πλαίσια τής όποιας έντάσσεται ή 
σύνταξη «Καταστίχου τών μοναστηρίω ν τής Πελοττοννήσου...» 
(1829)21, γιά τήν επίτευξη τών στόχων του22, καί στό όποιο 
εμπεριέχεται καί τό Κτηματολόγιον τής μονής Ξηροκαστελλίου.

’Εξάγομε χρήσιμα συμπεράσματα άπό τή σύγκριση τών 
στοιχείων πού μάς δίνουν τά Κτηματολόγια αύτής τής περιόδου 
μέ εκείνα πού περιέχονται στά Κτηματολόγια καί στά άλλα 
έγγραφα τής Β' Βενετοκρατίας23.

’Εξετάζουμε τίς επιπτώσεις τής περιόδου τής άναρχίας 
(1832-1833) στά οικονομικά τής μονής24 καί παρακολουθούμε τίς 
οικονομικές της διακυμάνσεις κατά τήν περίοδο αύτή, καθώς 
έπίσης τήν όλη της παρουσία25 στά πλαίσια τής εκκλησιαστικής 
πολιτικής τής ’Αντιβασιλείας26. Υπογραμμίζουμε τή μέριμνα τής

19. «’Αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσίας», 1821-1832, ’Εθνικαί Συνελεύσεις, τ.1ος, ’Αθηναι 
1971,0.113-127.

20. Α.Ι.Μ.Α., Φ.Α' 85/1834, σ .154-155.
21. Γ.Α.Κ., Ύττουργείον Θρησκείας, «Μοναστηριακά», Φ.19, σ.10-11.
22. 'Ελένη Μπελιά, Στατιστικά Στοιχεία τής Λακωνίας κατά τήν Καποδιστριακήν 

περίοδον, «Λακωνικαί Σπουδαί», τ.3 (1977), σ.417 - 459.
23. Βλ. Catastico Particolare, ό.π., φ.81 r, 83ν κ.ά.
24. Βλ. Γ.Α.Κ., Ύπουργεϊον Θρησκείας, Φ.47 (’Ιανουάριος 1832).
25. Γ.Α.Κ. «Μοναστηριακά», Φ .221, άχρονολόγητο έγγραφο, καθ’ όλες τίς ένδείξεις τοϋ 

1833, όπου καταγράφονται τά διατηρούμενα μοναστήρια Ναυπλίας. - ό.π., Άριθ. 
Πρωτ. 2925/28 Ίανουαρίου 1833, όπου άναφέρεται ότι ή καταγραφή τής περιουσίας 
τής μονής ήταν δύσκολη, «οΰσης τής μονής καταφύγιον ληστών». - ό.π., Άριθ. 
Πρωτ. 66/11 Φεβρουαρίου 1833. - Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ‘Ιστορία τής 
’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, τ.Α', ’Αθήνα 1920, σ.133-134. - Γ . Α . Μ ά ο υ ρ ε ρ, Ό  'Ελληνικός 
λαός, Μετάφραση Ό λ γα ς  Ρομπάκη, ’Αθήνα 1976, σ.192. - Παναγιώτα Μοσχονά, 
Οικονομικά Μονών Ναυπλίας τού ΙΘ ' αιώνα, «Πελοποννησιακά», τ.14 (1980-1981), 
σ.225-231.

26. δ.π.
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Πολιτείας γιά τήν έξομάλυνση τών διαχειριστικών καί διοικητικών 
ανωμαλιών τής μονής27.

Παρακολουθούμε τήν όλη οικονομική κίνηση τής μονής28 άττό 
τό πλήθος τών άνέκδοτων λυτών εγγράφων29 καί άπό τό Κατά
στιχο τοϋ 183330 πού άποτελεί ύπόδειγμα λογιστικού βιβλίου καί 
παράλληλα τήν όλη προσπάθεια τής μονής31 μέ τήν έπέμβαση τής 
Πολιτείας32 νά κρατηθούν οί οικονομικές της ισορροπίες καί κατά 
τήν περίοδο αύτή. Έξ ίσου μεγάλης σημασίας γιά τά οικονομικά 
τής μονής είναι ό Κώδικάς της τοϋ 183433, όπως προαναφέραμε34.

Μέ βάση τό πλούσιο ανέκδοτο άρχειακό ύλικό γιά τή μονή 
καί ιδιαιτέρως τά Κτηματολόγιά της, παρακολουθούμε τήν όλη 
παρουσία της άπό τό 1696 έως τό 1834 καί διαπιστώνουμε ότι 
πρόκειται γιά εύρωστο μοναστικό οργανισμό, πού παρουσιάζει 
διακυμάνσεις, είναι όμως δυνάμει ικανός νά διαχρονίσει τήν 
οικονομική του εύρωστία, ώστε νά έχει σημαντική προσφορά, 
οικονομική, κοινωνική καί έθνική κατά τήν περίοδο αύτή.

ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προσδιοριστικό στοιχείο στήν πορεία τής ερευνάς μας 

άποτέλεσε, όπως προαναφέραμε, τό άφθονο άρχειακό ύλικό, 
πού συνίσταται σέ άνέκδοτες στή συντριπτική τους πλειοψηφία 
πηγές καί σέ έκδεδομένες. Γι' αύτό τό λόγο ή μονή, χάρη καί στό 
σημαντικό τόπο πού βρίσκεται μέ τίς έντονες ιστορικές τομές 
κατά τίς περιόδους τής Τουρκοκρατίας καί Βενετοκρατίας, είναι 
ιδιαίτερα εύνοημένη άπό πλευράς ύλικοϋ.

27. Βλ. Γ.Α.Κ., ό.π., Άριθ. Πρωτ. 1547/25 Φεβρουαρίου/9 Μαρτίου 1833 καί άριθ. θ 32, 
<ρ. 3/20 Μαρτίου 1833, άπό όπου πληροφορούμαστε γιά τό διορισμό ώς ηγουμένου 
τής μονής Ξηροκαστελλίου, τοϋ διδασκάλου, Φιλικοϋ καί λογίου, Ίω άσαφ Βυζάν
τιου.

28. ό.π., Άριθ. 25/27 Μαρτίου 1833.
29. ό.π., (Τό έγγραφο αυτό άποτελεί κατάθεση - άπολογία τοΰ ήγουμένου τής μονής 

Διονυσίου Μ πε6άρδου).
30. ό.π., Άριθ. Πρωτ. 3044/25 Μαρτίου 1833. (Τό Κατάστιχο αύτό αποτελεί υπόδειγμα 

λογιστικοϋ βιβλίου ποΰ συντάχθηκε άπό τό λόγιο ηγούμενο, Ίωάσαφ Βυζάντιο).
31. ό.π., καί ό.π., άριθ. 256/27 Μαρτίου 1833.
32. ό.π., Άριθ. 316/10 Απριλίου 1833.
33. Α.Ι.Μ.Α., Φ.Α', 85/1834, «Κώδιξ τής Ίεράς Μονής τοϋ Καρακαλά ...1834».
34. Βλ. παραπάνω, σελ. 20, σημ.20.
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Θά παρουσιάσουμε τίς Βασικότερες πηγές που χρησι
μοποιήσαμε κατά χρονολογική σειρά. Προτάσσομε τίς δημο
σιευμένες πηγές λόγω άρχαιότητας καί τίς άδημοσίευτες μέ Βάση 
πάντα τή χρονολογική άναφορά.

Πηγές καί μελέτες από τό 14ο αιώνα μέχρι καί τή Β' Βενετοκρατία.
1) Έκδεδομένοι κατάλογοι τών φέουδων καί κάστρων στούς 

όποιους περιέχεται τό κάστρο Ξηροκαστέλλι που ανήκε στή 
μονή καί άπό τό όποιο κατά πάσαν πιθανότητα πήρε ή μονή τήν 
ονομασία της.

Οί κατάλογοι αύτοί δημοσιεύθηκαν άπό διάφορους 
μελετητές καί είναι κατά χρονολογική σειρά οί εξής:

α) Ό  άρχαιότερος κατάλογος άνάγεται στό 1364 καί 
δημοσιεύθηκε άπό τόν Karl Hopf 35.

6) Κατάλογος φέουδων καί κάστρων τοϋ 1377 που δημο
σίευσε ό A n to in e  B o n 36 καί στόν όποίο περιλαμβάνεται τό 
κάστρο Ξηροκαστέλλι.

γ) Κατάλογος κάστρων τοϋ 1450 πού περιέχεται σέ κώδικα37 
τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης. Ό  κατάλογος φέρει τόν τίτλο: 
«Questi sono tute le tere castelli sono et atrovano al parte nella Morea in 
questi tempi del 1450. Questi sono in luoghi principali no 14». Ό  
κατάλογος δημοσιεύθηκε άπό τόν Ε. Fenster38.

δ) Κατάλογος κάστρων τοϋ 1467 πού προέρχεται άπό τό 
χειρόγραφο An nali Veneti τοϋ5ίεί3ηο Magno (1500-1572) καί 
δημοσιεύθηκε άπό τόν Karl Hopf39. Ό  M ic lead  άναφερόμενος 
στούς τέσσερις Βενετικούς καταλόγους τών κάστρων τής Πελο- 
ποννήσου πού σώζονται άπό τά πρώτα χρόνια τοϋ βενετο- 
τουρκικοϋ πολέμου (1463-1479), άναδημοσιεύει τόν κατάλογο τοϋ

35. Karl Hopf, Chroniques Greco-Romanes inedites ou peu connues publies avec notes et 
tables genealogiques, Βερολίνο 1873, σ.227-229. - Ιω ά ν νη ς  Σφηκόττουλος, Τά 
μεσαιωνικά κάστρα τοΰ Μόριά, ’Αθήνα 1968, σ.34-36,107.

36. Antoine Bon, La Moree Franque, Recherches historiques, topographiques et Archaeo- 
logiques sur laprincipauted'Achaie, Παρίσι 1969, σ.486.

37. Cod. Marcianus, It Vll 2571 (12463), cp.457r - 458r.
38. E. Fenster, Nochmals zu den venezian. Listen der Kastelle auf Peloponnes, Byzantinisch 

Zeitschrift, 72 (1979), σ.322-333.
39. Karl Hopf, δ.π., σ.202-206.
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1467 στόν όποιο περιέχεται καί τό Ξ η ρ ο κα σ τέλ λ ι, μέ τήν 
επωνυμία «Serocastellia»40.

ε) Κατάλογοι κάστρων τοϋ 1469. Σώζονται σέ τρείς διαφο
ρετικές μορφές σέ τρία χειρόγραφα. Ό  ένας κατάλογος βρίσκε
ται σέ κώδικα τοϋ Museo Civico Correr41 καί οί δυο άλλοι κατάλογοι 
κάστρων μέ διαφορετική μορφή βρίσκονται σέ κώδικες τής 
Μαρκιανής Βιβλιοθήκης42 καί φέρουν τούς τίτλους: Ό  ένας: 
«Q UESTI SO N O  TUTI I CASTELLI E LU O C I DE LA S IG N O R IA  DE  
VENIEXIA. DO VE E R E  LU O C H I RU IN A N D I. M C C C C LX V IIII D E  
SETEMBRIO» καί ό άλλος: «LI SOTOSCRITI SONO TUTI ICHASTELI E 
LUOCHI DE IA  MOREA, QUELLI HA LA+DOMINA LA SIGNORIA DEL 
1469 ET QUELLI HA R SONO RUINA». Στους παραπάνω κώδι
κες τά κατεστραμμένα κάστρα συμβολίζονται μέ τό γράμμα 
R (=«RUINANDI» ή «RUINA».

"Ενας άκόμη κατάλογος κάστρων τοϋ 1471, στόν όποιο 
περιέχεται τό Ξηροκαστέλλι, φέρει τόν τίτλο: «Dichiarazione di 
tuta la Morea, fata nel 1471». Τόν έχει περιγράφει ό ’Ανδρέας 
Μ ο υσ το ξύδ ης  (1785-1860) καί έκδόθηκε άπό τόν J.A . Buc- 
hon43. Ό  Antoine Bon πού άναδημοσίευσε τόν παραπάνω κατά
λογο κάστρων τοϋ 1471 μαζι μέ τούς καταλόγους τοϋ 1463 καί 
146744, μάς προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες μέ τίς τοπογραφι
κές του έρευνες, διότι ταυτίζει πολλές άπό τίς άναφερόμενες

40. W . M aclead , Castles of the Morea in 1467, «Byzantinisch Zeitschrift, 65 (1972), 
σ.353-354. ('O Me Lead αναφέρει ότι ή πρώτη έκδοση έχει άντιγραφεϊ άπό μία 
άπογραφή τοϋ Stefano Magno στήν αύτοκρατορική Βιβλιοθήκη τής Βιέννης, Ms. 
Foscarini no 6216, fol.394v-395v).

41. Cod. Cicogna 623 (2 330), χ.φ. - Φωτογραφία τοϋ καταλόγου δημοσιεύομε. (Βλ. 
Παράρτημα Β', άριθ.1).

42. Cod. M arc. It V II, 90(8029),φ.31 r-vKaiCod. M arc. It V II, 518(7884), cp. 37v-38r. 
Oi δύο αύτοί κώδικες δέν είναι άκριβώς όμοιοι κατά τή μορφή μέ τόν παραπάνω 
Κώδικα τού M u seo  C iv ic o  C o rre r  άλλά μόνο κατά τό περιεχόμενο. (Βλ. 
φωτογραφία Cod. Marc. It VII 518/7884, φ.37ν-38Γ, Παράρτημα Β', άρ.2). - Γιά τούς 
παραπάνω κώδικες βλ. καί Ε. Fen s te r , ό.π., σ.322. - Βλ. σχετικά μέ τούς 
καταλόγους τών κάστρων καί Antonio Carile, Una lista toponomastica di Morea del 
1469, «Studi Veneziani», 12 (1970) σ.388-393, 396.

43. J.A . Buchon, Recherches historiques sur la Principautefrancaise de Moreeet ses hautes 
Baronnies, Παρίσι 1845,1, o.1XV.

44. Βλ. Antoine Bon, LaMoreefranque, ό.π., σ.693-694.

20



τοποθεσίες μέ σημερινές καί μάς βοηθεί νά κατανοήσουμε τους 
καταλόγους όσο ποτέ πρίν45.

Μιά άλλη πηγή, οί περιηγητές46, έγιναν άντικείμενο ιστο
ριογραφικής έκμετάλλευσης άπό μέρους μας καί χρησιμο
ποιήθηκαν γιά νά ένισχυθεϊ ή έρμηνευθεί ή άρχειακή έρευνα όπου 
χρειάσθηκε. Οί πληροφορίες τους αυτές επικεντρώνονται κυρίως 
στήν τοπογραφία, ονομασία, κτιριακή συγκρότηση, συμμετοχή 
τής μονής στους άγώνες κατά τήν ’Επανάσταση καθώς έπίσης 
στά οικονομικά της. Πολύτιμες έπίσης πληροφορίες άντλοϋμε καί 
άπό άλλους ειδικούς μελετητές καί άπό τόν Μ. Bory de Saint 
V in ce n t, άπό τό έργο του σχετικά μέ τά άποτελέσματα τής έπι- 
στημονικής γαλλικής άποστολής στήν Πελοπόννησο47.

Χρήσιμη κατά τή σύνταξη τής μελέτης αύτής γιά τήν κατα
νόηση θεμάτων τοπογραφικών, περιουσιακών, γαιοκτησίας, 
παραγωγικότητας, δομής τών κτισμάτων τής μονής, ώστε νά 
δικαιολογείται καί ό άμυντικός της χαρακτήρας, στάθηκε ή έπι- 
τόπια έρευνα.

Πηγές τής Β' Βενετοκρατίας
Λόγω τής ιδιαίτερης σπουδαιότητας πού έχουν οί πηγές τής 

Β' Βενετοκρατίας είναι σκόπιμο νά γίνει ξεχωριστή άναφορά στίς 
βασικότερες άπό αύτές, πού στή συντριπτική τους πλειοψηφία 
είναι άνέκδοτες.

45. W . Me Lead, δ.ττ., σ.355-356, όπου γίνεται διεξοδικός σχολιασμός τών κάστρων 
καί παρατίθεται ή άνάλογη βιβλιογραφία.

46. Βλ. σχετικά Π αυσανίου 'Ελλά δος Περιήγησιν, Κορινθιακά καί Λακωνικά, 
(Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Νικ. Π απ αχατζή), ’Αθήνα 1976, II, 25.10, 
σ.197-198. - Άγαμ. Τσελίκα, Ταξιδιωτικές άναμνήσεις άπό Ιερατικό δίπτυχο τής 
μονής Όμπλοΰ Πατρών, «Έρανιστής», 10(1972), 33 σ.24. Οί ειδήσεις πού προέρχον
ται άπό τόν γραφέα ταξιδιώτη τών παραπάνω ένθυμήσεων είναι τής 10ης ’Ιουλίου 
1739. -Simone Pomardi, Viaggio nellaGrecianegli anni 1804,1805 e 1806, Ρώμη 1820, 
σ.127-128. - Captain T. Am bercrom by Trant, Narrative of a journey through Greece 
in 1830, Λονδίνο 1830, σ.114-117. - J.A . Buchon, La Grece Continental et laMoree, vo
yage se jour, et etudes historiques, Παρίσι 1847, o.375-377. - W . M ille r, Ή 'Ελλάς τών 
Ρωμαίων, Φράγκων καί Τούρκων (μετάφραση Σπυρ. Λάμπρου), ’Αθήνα 1927, σ.9.

47. Μ . Bory de Saint V incent, Expedition Scientifique de Moree, enterprise et publie par 
odre du gouvernement Francaise. Travaux de la section par sciences Physiques, Παρίσι 
1831-1835, PI.III. - Βλ. καί μελέτη 'Ελένης Κούκκου, ’Ανέκδοτο υπόμνημα τού Saint 
Vincent γιά τήν έπιστημονική γαλλική άποστολή στήν Πελοπόννησο τοϋ 1829, 
«Δ.Ι.Ε.Ε.», 29 (1986), σ.100.
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1) Τό έγγραφο - Κτηματολόγιο τής περιουσίας τής μονής, 
τής 12ης Σεπτεμβρίου 169648,πού δημοσίευσε σέ ειδική σπουδαία 
μελέτη του, μαζί μέ έγγραφα καταγραφής τής περιουσίας καί 
άλλων μονών τής Πελοποννήσου, ό γνωστός γιά τίς έρευνές του, 
όσον άφορά τήν περίοδο τής Β' Βενετοκρατίας, Καθηγητής 
Κων/νος Ν τόκος49.

Τά παραπάνω έγγραφα50 έναπόκεινται στό Archivio di Stato 
di Venezia, προερχόμενα άπό τό ιδιωτικό άρχείο τής οίκογενείας 
Grimani, τό όποιο φέρει τόν τίτλο «Archivio Grimani dai Servi». Ή 
σημασία τοϋ άρχείου αΰτοϋ είναι μεγάλη, γιά τήν ιστορία τής 
Πελοποννήσου τής Β' Βενετοκρατίας καί άνήκε πιθανώς στά 
ένετικά άρχεία τής άνώτατης διοίκησης τής Πελοποννήσου τήν 
παραπάνω περίοδο51. Άποτελείται κυρίως άπό έγγραφα τής 
έποχής, κατά τήν όποία Γενικός Προβλεπτής τοϋ Μορέως διατε- 
λοϋσε ό Francesco Grim ani (1697-1700). Ή σπουδαιότητα τών 
έγγράφων αύτών είναι προφανής καί συντάχθηκαν στά πλαίσια 
τής επαρχιακής διοίκησης τοϋ Μορέως. Είναι συνταγμένα στήν 
ιταλική γλώσσα, πολλά όμως έγγραφα ελληνικά είναι έγκατε- 
σπαρμένα μεταξύ τών ιταλικών52.

Ελληνικά στήν πλειονότητά τους είναι τά έγγραφα πού 
συγκροτούν τό φάκελλο 54/157 τού Άρχείου Grimani, ό όποιος 
φέρει τήν ένδειξη: «Filza di lettere dei Metropoliti ed altri Prelati nel 
Regno di Morea, relativi di beni ecclesiastici - 7 699 (in lingua Greca)»53.

Είναι ελληνικά έγγραφα όχι μόνο άρχιερέων, μητροπολιτών 
καί έπισκόπων, άλλά καί ηγουμένων τών μονών καί ιερέων τοϋ 
έφημεριακοϋ κλήρου άπό όλη σχεδόν τών Πελοπόννησο, στά 
όποία άναγράφεται ή κτηματική περιουσία τών ναών, μονών καί 
μετοχίων τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Τά έγγραφα αύτά είχαν σταλεί στό Γενικό Προβλεπτή τοϋ 
Μορέως άπό τόν όποιο είχαν ζητηθεί, στά πλαίσια τής διοικη-
48. Στό  έξης θά άναφ ερόμ α στε σ τό  έγ γ ρ α φ ο  αύτό μέ τό συμβολισμό, Κτηματολόγιο I.
49. Βλ. σχετικά, Κωνστ. Ντόκο, Ή έν Πελοποννήσω έκκλησιαστική περιουσία κατά 

τήν περίοδο τής Β' 'Ενετοκρατίας, «Buzantinisch-Neugriechische Jahrbucher» (1971
1974), τ.21 (1976), σ.110-111.

50. Βλ. A.S.V., A.G., Β54/157.
51. Βλ. σχετικά Κω ν. Ντόκο, ό.π. σ. 33-34.
52. Βλ. ό.π., ' ’ ’
53. A.S.V., A.G., Β54/157, ό,π.
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τικής καί οικονομικής πολιτικής του καί καλύπτουν χρονολογικώς 
τό διάστημα άπό τό έτος 1696 μέχρι 1700.

Τό έγγραφο καταγραφής τής μονής Ξηροκαστελλίου 
(1696)54 παρουσιάζει κοινοτυπία σέ σχέση μέ τόν τρόπο σύνταξης 
τών άλλων όμοιων εγγράφων περιουσιακής καταγραφής καί 
στερείται ορθογραφίας. Προφανώς συντάκτης του είναι ό ήγού- 
μενος τής μονής κατά τήν έποχή έκείνη, Γρηγόριος Κόνδης55. Σ' αύ
τό καταγράφονται τά κτίσματα, τό άνθρώπινο δυναμικό, ή κτη
ματική περιουσία τής μονής καί δικαιολογείται ή υπόστασή της.

2) ’Ανέκδοτος Κώδικας ένοικιάσεων (1697-1700) τοϋ 
διαμερίσματος (Provincia) Ρωμανίας (Ναυπλίου) καί συγκεκριμένα 
τών έπαρχιών (territorii) Ρωμανίας (Ναυπλίου) καί ’Άργους. Στόν 
Κώδικα αύτό καταχωρίζονται 452 άπό τίς ένοικιάσεις στίς όποιες 
προέβησαν οί Βενετοί κατά τήν περίοδο άπό 1697-1700. Ό  
Κώδικας φέρει τόν τίτλο: «LIBRO DELL'AFFITANTZE APPROBATE DAL 
ECCELLENTISSIMO SIGNOR GENERAL GRIMANI NEL CORSO TUTTO 
DEL SU O  G EN ERALATO »56. Καί φέρει έπίσης έπεξηγηματικό 
υπότιτλο: «Affitanze delliberate nella provincia di Romania sotto il 
generalato eccellentissimo Grimani».

Είναι χαρτώος Κώδικας, πού άποτελεϊται άπό 17 σελίδες r-v. 
Είναι χωρισμένος σέ στήλες, ό π ο υ  άναγράφονται τά φυσικά  
πρόσωπα ή τά μοναστικά ιδρύματα57 πού άναδέχονται τήν 
ένοικίαση, οί περιοχές στίς όποιες Βρίσκονται τά ένοικιαζόμενα 
κτήματα, ή χρονική διάρκεια ένοικίασης, ή έκταση έπιφανείας 
ένοικιαζομένων χωραφιών, άμπελιών, κήπων, τά μέτρα 
χωρητικότητας καί έπιφανείας, ή έκταση άκαλλιέργητης γής, οί 
έλαιώνες, τά καρποφόρα δένδρα, οί νερόμυλοι, τά έλαιοτριΒεία, οί 
νεροτριβές, τά καταστήματα, οί οικίες πού βρίσκονται στίς πόλεις 
καί στά χωριά, τά οικόπεδα τών σπιτιών, τά καταπατηθέντα 
έδάφη πέραν τών παραχωρηθέντων, οί γαίες τών όποιων δέν
54. A.S.V., A.G., Β54/157, φ.137,138ν. Βλ. Παράρτημα Α', άριθ.Ι καί παράρτημα Β', άριθ.3. 

(σσ. Ή δημοσιευόμενη φωτοτυπία τοϋ έγγράφου μάς παραχωρήθηκε εύγενώς άπό τό A.S.V.)
55. ’Αναλυτικά γιά τά πολύτιμα στοιχεία πού μάς παρέχει τό έγγραφο καταγραφής 

τού 1696 θά άναφερθούμε στά οικεία Κεφάλαια.
56. A.S.V., A.G., Β52/149 (Στό έξης θά τόν ονομάζουμε Κώδικα II).
57. Στήν προκειμένη περίπτωση οί Βενετοί ένοικίασαν κτήματα μόνο στή μονή

Ξηροκαστελλίου, ένώ ύπήρχαν καί τόσες άλλες μονές στό Ναύπλιο, συγκεκριμένα 
μάλιστα τά ένοικίασαν στόν ηγούμενό της, Ιερομόναχο παπα-Γρηγόρη Κόνδη.



έκφράζεται ή έκταση, τά κτήματα που ένοικιάσθηκαν άπό τό 
δημόσιο ταμείο κατά τή διάρκεια τής θητείας τοϋ Fr. Grimani, oi 
φοϋρνοι κ.ά. ή ποιότητα καί ποσότητα τών άγαθών στήν τιμή τοϋ 
προηγουμένου καί τοϋ τελευταίου μισθώματος.

3) ’Ανέκδοτο Κατάστιχο τών μονών τοϋ 170058 τό όποιο 
εναπόκειται έπίσης στό Archivio di Stato di Venezia καί φέρει τήν 
ένδειξη: «1700 - Μ αρτίου 6 - Κατάστιχον όλω ν τών μοναστηρίω ν  
κα ί τώ ν έκκλησιώ ν ό π ο υ  είναι ύποκείμενα ι ύ π ό  κά τω  εις τήν 
έπαρχίαν τή ςΜ η τροπ όλεω ς Ναυπλοίου κα ί ’Άργους:»59.

Τό Κατάστιχο συντάχθηκε όπως προκύπτει άπό έγγραφο 
που βρίσκεται στόν ίδιο φάκελλο, άπό τόν τότε μητροπολίτη 
Ναυπλίου καί "Αργους60 τό 1700, σέ έκτέλεση έντολής τοϋ Fr. G r i
mani, στά πλαίσια τής καταγραφής τής έκκλησιαστικής περι
ουσίας άπό τό βενετικό δημόσιο τό 169961.

4) ’Ανέκδοτο Κατάστιχο τοϋ 170062 στό όποιο έχουν κατα
γραφεί τά περιουσιακά στοιχεία όλων τών μονών; έκκλησιών καί 
έλληνικών ιδρυμάτων τών τεσσάρων έπαρχιών τοϋ βασιλείου τοϋ 
Μορέως, διαμέρισμα πρός διαμέρισμα, σύμφωνα μέ τά έγγραφα 
πού στάλθηκαν άπό τούς ’Αρχιερείς τών διαφόρων περιοχών τής 
Πελοποννήσου, ύστερα άπό διαταγή τοϋ Francesco Grim ani, 
Γενικού Προνοητή τοϋ Μορέως63. Καί τό Κατάστιχο αύτό είναι 
χαρτώος Κώδικας64 άποτελούμενος άπό δέκα διπλές σελίδες καί

58. Στό έξης 9ά τό ονομάζουμε Κατάστιχο III.
59. A.S.V., A.G., Β54., φ.808 (Καί αύτό τό έγγραφο βρίσκεται στό ’Αρχείο Grimani. Ή 

δημοσίευση του φακέλλου προχωρεί τμηματικώς άπό τόν Καθηγητή κ. Ντόκο στό 
«Byzantinisch - Neugriechischejahrbucher» καί δέν έχει άκόμη δημοσιευθεί.

60. ό.π., φ.81 7r. (Τό Κατάστιχο αύτό φαίνεται πρόχειρο, είναι διπλωμένο σέ μορφή 
τετραδίου μέ έννέα  γραμμένες σελίδες, στίς όποιες έχουν καταγραφεϊ τά 
περιουσιακά στοιχεία όλων τών ναών καί μονών Ναυπλίου καί ’Άργους. Ό  
συντάκτης εξηγεί στό τέλος τοϋ Καταστίχου τούς λόγους γιά τούς οποίους δέν 
περιέχονται στό παραπάνω Κατάστιχο τά περιουσιακά στοιχεία όλων τών 
μοναστηρίων καί έκκλησιών (βλ. A.S.V., A.G., Β.54, φ.808-819 καί 826).

61. L. Ranke, Οί Βενετοί εις τήν Πελοπόνησσον, 1685-1715, Ευρωπαϊκός «Έρανιστής», 
τ.21 (1843), σ.831. - Θ . Κριμπ άς, Ή  Ένετοκρατούμενη Πελοπόννησος, 
«Πελοποννησιακά», τ.1 (1956), σ.327 κ.ε.

62 A.S.V., A.G., Β53/156, φ.2ν - 3r. (Στό έξης τό Κατάστιχο αύτό θά χαρακτηρίζεται συμ
βολικά ώς Κατάστιχο IV).

63. ό.π., 1r-2v.
64. ό.π. - Οί διαστάσεις τοϋ Κώδικα αύτοϋ είναι περίπου 36,50 X 26,50 καί φέρει 20 

άριθμημένες σελίδες.
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άντλοϋμε άπό αύτόν πληροφορίες γιά τά περιουσιακά στοιχεία 
τών ναών καί μονών όλης τής Πελοποννήσου. Τό Κατάστιχο 
φέρει τήν ένδειξη: «Beni, Posseduti Conventi e Chiese»65. ’Έχει 
συνταχθεί στά ιταλικά. Συνοψίζει τά δεδομένα πού περιέχονται 
στά έγγραφα τοΰ φακέλλου 54/157, πού ήδη προαναφέρθηκαν. 
Στίς στήλες τοϋ παραπάνω Καταστίχου καταγράφονται οί ναοί 
καί οί μονές τοϋ «Βασιλείου τοϋ Μορέως» κατά διαμερίσματα (Pro- 
vincie)66 καί κατά έπαρχίες (territorij) τοϋ κάθε διαμερίσματος67, 
καθώς έπίσης όλα τά περιουσιακά τους στοιχεία68. Στό τέλος τοϋ 
Καταστίχου ύπάρχει συνοπτικός πίνακας τών έκκλησιαστικών 
περιουσιακών στοιχείων κατά διαμέρισμα καί κατά έπαρχία τής 
Πελοποννήσου, στόν όποίο περιέχονται τά βασικά καταγρα- 
φέντα περιουσιακά στοιχεία τών ορθόδοξων μονών, ναών καί 
μετοχίων. Ή καταγεγραμμένη περιουσία στό Κατάστιχο αύτό 
άναφέρεται στίς έκκλησίες, στά σπίτια καί στά κελλιά, στά άμπέ- 
λια, στούς έλαιώνες, στίς άρώσιμες γαίες, στά άγροτεμάχια, στίς 
μονάδες έπιφανείας, στά οικόπεδα πού περιέχουν σπίτια69, σέ 
σπίτια, σέ άποθήκες, σέ καλύβες, σέ καρποφόρα δένδρα, μαγα
ζιά, κήπους, περιβόλια, έλαιοτριβεία, πύργους, ιχθυοτροφεία, 
νερόμυλους, άνεμόμυλους, νεροτριβές καί μελίσσια, στά άμπέλια 
στούς φούρνους, στίς γαίες μέ κωνοφόρα δένδρα, στά δάση, στά 
σταυροπήγια καί σέ όσα έκκλησιαστικά ιδρύματα άνήκουν στήν 
έπικυριαρχία τής Βενετίας70. Στό Κατάστιχο αύτό, πού έγινε 
έπίσης κατά διαταγήν τοϋ Francesco G rim an i, Προβλεπτή τών 
όπλων τοϋ Βασιλείου τοϋ Μορέως, έχουν καταγραφεί καί όλα τά 
περιουσιακά στοιχεία, όπως σημειώσαμε πού περιέχονται στήν

65. Βλ. ό.ττ. - Ό  τίτλος Αναγράφεται στό έξώφυλλο του Καταστίχου IV.
66. Βλ. ό.π., A.S.V., A.G., Β53/156.
67. ό.π., όπου στό φ. 2 συναγράφονται τά έξης: «Laus Deo 1 700 di Ristretto di tutti li 

Monasterij, Chiese, et Ospitij Greci che (?) atrovano nelle quatro Provincie di questo 
Regno, aTer(r)itorio per Ter(r)itorio, con la specificattione della quantita e qualita di Beni, 
che possedono, formato dallanote, spedite dai, Prellati diessi Ter(r)itorij p(er) ord(ine) dell' 
lllustrissimo et Eccellentissimo Signor Francesco Grimani Proveditor General dell Armi in 
Regno».

68. A.S.V., A.G., B53/156, φ.2 (Παρά τίς επίπονες προσπάθειες δέν Βρήκα Βιβλιογραφία 
γιά τό «jus patronatus» = έπικυριαρχικόν δίκαιον).

69. ό.π.
70. ό.π.
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Β54/157 τοϋ Άρχείου Grimani καί επομένως όλα τά στοιχεία τοϋ 
Καταστίχου ill.

Ή σπουδαιότητα τοϋ Καταστίχου IV είναι άδιαμφισβήτητη, 
αν λάβει κάνεις ύπ'όψιν ότι, έκτός τοϋ ότι μάς δίνει τή δυνατότητα 
νά γνωρίσουμε όλους τους ναούς καί τίς μονές ολόκληρης τής 
Πελοποννήσου κατά τό 1700, μποροϋμε παράλληλα νά έλέγ- 
ξουμε καί τήν περιουσία τους, έστω κατά προσέγγισιν, στό ση
μείο βέβαια πού οί ειδικές συνθήκες καί οί γραμματικές γνώσεις 
τών υπευθύνων έπέτρεψαν νά δηλωθούν μέ άκρίβεια. Οί παρα
πάνω έπισημάνσεις όσον άφορά τό κατάστιχο IV, δέν έξαντλοϋν 
ούτε στό ελάχιστο τό πλούσιο άνέκδοτο ιστορικό ύλικό του.

5) «CATASTICO ORDINARIO  CHE SEG U E IL D ISSEGN O  DEL 
TERRITORIO DI NAPOLI DI ROMANIA DAL QUALLE PRENDE IL NOME 
LA PRO VIN CIA . FATTO D 'O R D IN E  D ELL 'ILLU STR ISS IM O  ET  
ECCELLENTISSIM O SIGN O R FRANCESCO GRIM AN I PROVEDITOR  
GENERAL DELL ARM I IN REGNO LAN N O  M DCC Da Francesco Vandeyk 
Ing (enier) Publico»71.

Καί ή σύνταξη τοϋ Καταστίχου V δείχνει τή συστηματικό
τητα, τάξη καί μεθοδικότητα τοϋ Fr.Grimani, στήν προσπάθειά 
του νά άντιμετωπίσει τό χάος στή δημόσια διοίκηση, στά 
δημοσιονομικά πράγματα, στήν οικονομική καί κοινωνική πραγ
ματικότητα72. Ή  έκπόνηση τοϋ Κτηματολογίου τής Πελοπον
νήσου θεωρήθηκε άπό τόν Fr. G rim ani ώς μιά άπό τίς άπαραί- 
τητες προϋποθέσεις γιά τή θεραπεία τής δυσλειτουργίας καί τών 
άρνητικών καταστάσεων πού είχαν δημιουργηθεϊ στή δημόσια 
διοίκηση καί στήν οικονομία γενικότερα73.

Γιά τό Άργος καί τό Ναύπλιο συντάσσονται Κτηματολόγια

71. A.S.V., S.l. No 81/144 (Cod. miscel. 680) (Ό  τίτλος στό έξώφυλλον). - Βλ. καί Παρά
ρτημα Α' άριθ.ΐν. Ό  τίτλος τοϋ Καταστίχου τό όποιο οτό έξης 8ά συμβολίζεται μέ 
τόν αριθμό V, ερμηνεύεται ώς έξης: «Κατάστιχο τακτικό πού συνοδεύει τό σχέδιο 
τού διαμερίσματος τής Napoli di Romania (ένν. Ναυπλίου), άπό τό όποιο πήρε τό 
όνομα ή ’Επαρχία. "Εγινε κατ’έντολήν τού ένδοξοτάτου καί έκλαμπροτάτου κυρίου 
Francesco Grimani, Γενικού Προβλεπτή τών όπλων στό βασίλειο (έννσεϊται τής 
Πελοποννήσου) τό έτος 1700 άπό τόν Francesco Vandeyk, μηχανικό τοϋ δημοσίου».

72. Βλ. Κων/νο Ντόκο - Γεωργ. Π αναγόπουλο, τό Βενετικό Κτηματολόγιο τής 
Βοστίτσας, Μορφωτικό ’Ινστιτούτο Α.Τ.Ε., ’Αθήνα 1993, o.XXXIV.

73. Βλ. ό.π.
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μέ περιληπτική καί άναπτυγμένη μορφή74. Τό Catastico Ordinario 
τοϋ 1700 (V), τό όποιο περιείχε τά περιουσιακά στοιχεία τής 
έπαρχίας τοϋ Ναυπλίου περιληπτικώς καί τό Catastico Particolare 
στό όποίο είχαν καταγραφεί τά στοιχεία λεπτομερειακά75 καί έγι
ναν οί τοπογραφικές αποτυπώσεις τής κτηματικής περιουσίας.

Τό Κατάστιχο V76 άπόκειται στό Archivio di Stato di Venezia 
καί άναφέρεται στήν περίοδο τής Β' Βενετοκρατίας στήν Πελο
πόννησο. Καταρτίσθηκε άπό έμπειρους Καταστιχατόρους μέ τήν 
έπίβλεψη τοϋ μηχανικοϋ τοϋ δημοσίου Francesco Vandeyk77, ό 
όποιος βεβαιώνει ότι τόσο τό τοπογραφικό σχέδιο τής έπαρχίας 
τών Ρωμανίας καθώς έπίσης τά περιουσιακά της στοιχεία 
προέκυψαν άπό πληροφορίες πού συνέλεξε ό ίδιος μαζί μέ τούς 
Νικολό Φ ρ ά γκο  καί Ρουγγιέρο  Μ αντολένα , πού βασίζον
ταν σέ άποδεικτικά στοιχεία78. Ή σημασία τοϋ Καταστίχου V είναι 
ιδιαίτερη γιά τήν ιστορική έρευνα, γιατί περιέχει πολύτιμες πλη
ροφορίες άπό πλευράς ιστορικής Γεωγραφίας, δημογραφικής, 
αγροτικής καί κτηνοτροφικής παραγωγής, έθνολογικής σύστα
σης τοϋ πληθυσμού καί έδαφολογικής, όσον άφορά τήν περιοχή 
Ναυπλίου79. Γίνεται έκτενής άναφορά στά κτίσματα καί τεχνικά 
έργα καί στήν Ιστορία τοϋ Ναυπλίου80.

Τά παρατιθέμενα στοιχεία συμπληρώνονται μέ άπογρα- 
φικούς πίνακες. Δέν υπάρχουν καθόλου τοπογραφικά σχέδια. 
Είναι, όμως, γεγονός ότι παρά τό εύσύνοπτο τών στοιχείων έχου

74. Πρβλ. μέ Γεώργιο Δ. Παναγόπουλο, Εισαγωγή είς τήν μελέτην τών Βενετικών 
Κτηματολογίων τής Βοστίτσας, Άθήναι 1984, σ.17.

75. ό.ττ., σ.17
76. A.S.V. S.l. No 81/144, ο.π.
77. Βλ. ό.ττ., έξώφυλλο καί φ.47ν.
78. Βλ. ό.π., φ.47ν, όπου άναφέρεται: «L'antescritto catastico e cavato dal dissegno del circo- 

ndario di Romania, e da quello informationi, et qua (....) fatti incompagna da Nicolo Franco, 
e Ruzer Madolena con ogni fedelta e diligenza possibile in fedelichemi c(mandamo) Fran
cesco Vankeyk, ingenier publico». Τό κατάστιχο V άποτελεϊται άπό 47 σελίδες r-v. - 
Βλ. σχετικά γιά τό Κατάστιχο V καί Σοφία Άντω νιάδη, Συμβολή στήν Ιστορία 
τής Πελοποννήσου κατά τόν ΙΖ'αίώνα. Τό Άρχεϊον G rim an i, Χαριστήριον είς 
Ά .Ό ρ λ ά ν δ ο ν , τ.3, Άθήναι 1966, σ.154-155. - Βασιλ. Μ π όμπ ου-Στα μάτη, 
Συμβολή στήν ιστορία τής Καλαμάτας γύρω στά 1700, Πρακτικά τοϋ Α' Συνεδρίου 
Μεσσηνιακών Σπουδών, Άθήναι 1977, σ.260-263. Βασίλης Πα ναγιωτόπουλος, 
Πληθυσμός καί οικισμοί τής Πελοποννήσου, 13ος-18ος αιώνας, Άθήναι 1985, σ.136.

79. A.S.V., S.I., No 81, ό.π., φ. 2r-v.
80. ό,π.
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με ζωντανή τή φυσιογνωμία τής επαρχίας τοϋ Ναυπλίου μέσα 
άπό τίς σύντομες περιγραφές, τους συνολικούς άριθμούς καί, 
όπως προαναφέρθηκε, άπογραφικοός πίνακες. Τό Κατάστιχο 
αύτό συντάχθηκε, όπως καί όλα τά άλλα τών διαφόρων έπαρ- 
χιών τής Πελοποννήσου, υστέρα άπο τήν προσπάθεια τοϋ Fr. 
Grim ani νά μπεί κάποια τάξη στήν πελοποννησιακή γαιοκτησία 
καί νά ξεκαθαριστούν τά προβλήματα πού παρουσίαζε, κυρίως 
αύτά πού είχαν δημιουργηθεί άπό τίς ώς τότε καθιερωμένες 
μεθόδους διάθεσης καί εκχώρησης, καθώς καί έκμετάλλευσης τής 
κρατικής περιουσίας, γιά δημοσιονομικούς σκοπούς81.

’Αξίζει νά σημειωθεί τό γεγονός ότι τήν εισαγωγή τοϋ 
Catastico Ordinario άκολουθεί ή συστηματική κτηματογράφηση 
όλης τής περιοχής τοϋ Ναυπλίου μέ ιδιαίτερη μνεία στήν 
τοπογραφική περιγραφή τής μονής Ξηροκα στελλίου82 καί στήν 
καταγραφή τής περιουσίας της83. Κατά τή σύνταξη τής μελέτης 
μας θά χρειασθεί νά χρησιμοποιήσουμε τά βενετικά Κτηματολόγια 
τής Βοστίτσας, τό C a ta s t ic o  O rd in a r io  καί τό C atastico  
Partico lare τοϋ 170084 κυρίως γιά λόγους συγκριτικούς.

6) «CATASTICO PARTICOLARE D 'O C N l VILLA E LUOCCO DEL 
TERRITORIO DI ROMANIA FAU O  D'ORDINE DELL ILLUSTRISSIMO, ET 
ECCELLENTISSIMO SIGNOR ANTONIO NANI PROVEDITOR GENERAL 
D ELL'A RM I IN  REG N O »85. Τό Κατάστιχο αύτό τής ’Επαρχίας 
Ναυπλίου είναι άνέκδοτο86 καί βρίσκεται στό Κέντρο Έρεύνης τοϋ 
Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών87, στό

81. Πρβλ. μέ Κων/νο Ντόκο-Γεώρ. Παναγόπουλο, ό.π., σχ. XXXV.
82. ό.π., cp.2r-v.
83. ό.π., φ. 2ν, όπου άναφέρεται:«.... Nel confine tra la villa Masi e Plataniti una fabrica detta 

Palaecastro fatta di pietre ordinarie ma digrossa mura e piccolo recinto quatro quale al mio 
credere era piu tosto sepolcro che castello. Nel confine del Monasterio di S.Dimitirio Xero 
Castelli dal qualleprende il nome sudetto, monasterio». Βλ. σχετικά καί Παράρτημα Β', 
άρ.6 - ό.π., φ.5ν (Βλ. Παράρτημα Α' άριθ. καί Παράρτημα Β', άριθ.7. - Γιά τά σύνορα 
καί τήν περιουσία τής μονής σύμφωνα μέ τά στοιχεία τού Καταστίχου V, φ.5ν, βλ. 
παρακάτω στό σίκεϊο Κεφάλαιο γιά τίς οικονομικές ειδήσεις σχετικά μέ τή μονή 
κατά τή Β' Βενετοκρατία, σ.100 κ.έ.

84. Βλ. Κων/νο Ντόκο - Γεώργιο Παναγόπουλο, ό.π., σ.Ι_Χ κ.έ.
85. Στό έξης θά ονομάζεται Κατάστιχο VI.
86. Άπό όσα γνωρίζω, πρόκειται νά τό δημοσιεύσει ό Καθηγητής, Pe ter T opp ing .
87. Στό έξης Κ.Ε.Μ.Ν.Ε.Α.Α. (= Κέντρον Έρεύνης Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού 

Ακαδημίας ’Αθηνών)
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όττοίο περιήλθε μέ φροντίδα τοΰ ’Ακαδημαϊκού Μ. Μανούσακα. 
’Αποτελεϊται άπό 156 φύλλα, είναι κολοβό καί λείπουν τά φύλλα 
72, 141 καί 14488. Τό Κατάστιχο αύτό κατατέθηκε τό 1714 στό 
Archivio di Romania άπό τόν An to nio Lo redan, Γενικό Προβλεπτή 
τών όπλων τοΰ Μορέως89.

Καί τοΰ Καταστίχου VI ή σύνταξη έμπίπτει στίς προσπά
θειες τοΰ Francesco G rim an i90, ό όποιος φυσικά δέν πρόλαβε νά 
τό έκπονήσει καί ολοκληρώθηκε άπό τό διάδοχό του, Antonio 
Nani. Σύμφωνα μέ τήν άποψη τοϋ Καθηγητή Peter Topping, οί 
καταγραφές δέν άνταποκρίνονταν στή πραγματικότητα, γι' 
αύτό ό Fr. Grimani δέν μποροΰσε νά έπιβάλει τήν άνάλογη 
φορολογία91· έπειδή μεγάλες έκτάσεις δέν είχαν δηλωθεί ή τίς 
σφετερίζονταν τρίτοι. Γιά τό σκοπό αύτό άρχισε λεπτο
μερέστερη τοπογράφηση μέ τήν έγκριση τής βενετικής Πολιτείας 
γιά τήν έκπόνηση τοΰ λεπτομερούς Καταστίχου VI92, τό όποιο 
όπως προαναφέρθηκε, ολοκληρώθηκε κατά τήν περίοδο τής 
άρχής τοϋ Antonio N an i93.

Οί λόγοι, γιά τούς όποιους δέν ολοκληρώθηκε τό Κατάστιχο 
VI κατά τήν περίοδο τής άρχής τοΰ Fr. G rim an i, είναι διότι 
έφθασαν καθυστερημένα οί Βενετοί τοπογράφοι καί στή 
συνέχεια άρρώστησαν94. Κατά τόν χρόνο παράδοσης τής 
έξουσίας άπό τόν Grim ani στόν’Ιάκωβο Da Μ ο sto στίς άρχές 
τοΰ 1701, ή κτηματολογική ύπηρεσία άπαρτιζόταν άπό 16 άτομα,
88. Βλ. περισσότερα γιά τό Κατάστιχο VI στά έξης: Μ . I . Μ α νο ύ σ α κα , Τά έγγραφα 

τών Χορτάτσηδων τής Σμύρνης (Συλλογή W h ita ll), «Μικρασιατικά Χρονικά», 10 
(1962), σ.12, σημ.1. - Γ .Α . Χ ώ ρα , Ή ‘Αγία Μονή ’’Αρειας, ’Αθήνα 1975, σ.40. - Peter 
Topp ing , Premodern Peloponesus. The land and the people under Venetian Rule (1685
1715). «Annals of the New York», Academy of Sciences, 268 (1976), σ.104.

89. Κατάστιχο VI, ό.π., φ.1τ.
90. ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι πλήρες Κατάστιχο υπάρχει γιά τήν περιοχή τής Βοστίτσας, 

καί κατά τά δυο τρίτα τής Τριπολιτσάς, όπου όμως δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
έμπόδισαν τήν ολοκλήρωσή του. Ή κτηματογράφηση συνεχίσθηκε στή Μεσσηνία 
καί’Αρκαδιά (=Κυπαρισσία).

91. P e te r  Τ ο ρ ρ i n g , Premodern Peloponnesus, ό.π., σ .96-97 .

92 . Βλ. Μ. I . Μα νούσακα, σ.π., σ.12-13. - Peter Topping, ό.π., σ.97.
93. ό.π. - Βλ. καί A.S.V., S.I., No 81/144, ό.π., άπό όπου προκύπτει ότι ή τοπογράφηση 

τών περιοχών Βοστίτσας, Τριπολιτσάς, ’Αρκαδίας έχει διασωθεί. Τά δύο πρώτα 
Κτηματολόγια βρίσκονται στό Archivio di Stato di Venezia.

94. Βλ. Κων/νο Ντόκο, Γεώργιο Παναγόπουλο, ό.π., σ.52.
95. ό.π.
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τοπογράφους μέ τους βοηθούς τους, ένώ κατά τίς άρχές 
Σεπτεμβρίου τοΰ ίδιου έτους ό άριθμός τής ύπηρεσίας αυτής 
άπαρτιζόταν άπό 22 άτομα95. Τό κτηματογραφικό έργο που 
συντελέοτηκε έπί τών ήμερών του G rim an i είναι πολύ μεγα
λύτερο άπό έκείνο τών διαδόχων του, παρ'όλο πού οί τελευταίοι 
είχαν περισσότερο χρόνο στή διάθεσή τους καί οπωσδήποτε 
περισσότερο ειδικευμένο προσωπικό96. Τό γεγονός αύτό κατα
δεικνύεται άπό τή διάσωση ενός μονάχα Κτηματολογίου, τοΰ 
terittorio τοΰ Ναυπλίου97, κατά τήν περίοδο αύτή98.

Τό Κατάστιχο VI είναι οπωσδήποτε πλουσιότερο σέ 
πληροφορίες γιά τήν άγροτική καί δημογραφική κατάσταση 
σημαντικής περιφέρειας τής Πελοποννήσου99 καί οπωσδήποτε 
πλουσιότερο σέ οικονομικά στοιχεία άπό τό Κατάστιχο V. Σέ κάθε 
τόπο πού κτηματογραφεϊται, είτε πρόκειται γιά τήν περιοχή τοΰ 
Ναυπλίου (Ρωμανίας), μέ τήν περιοχή τής ύπαίθρου, είτε γιά τά 
χωριά, ζευγολατειά κλπ. μέ τίς περιοχές τους, προτάσσεται 
τοπογραφικό σχεδίασμα100- όπου σημειώνονται τά όρια τής 
περιοχής μέ τά τοπωνύμιά τους, ή φύση τοΰ έδάφους καί άλλες 
γαιοφυσικές λεπτομέρειες, οί καλλιεργούμενες εκτάσεις, οΐ 
άμπελώνες, οί άκαλλιέργητοι τόποι, οί λειβαδότοποι κλπ. 
Παρέχονται έπίσης στοιχεία πού περιέχονται καί στό 
περιληπτικό Κτηματολόγιο (V)101, όπως είναι ή περιγραφή του τό
που μέ τά όριά του, ό πίνακας μέ τά συνολικά μεγέθη τών 
διαφόρων έπιφανειών μέ τά διάφορα άπογραφικά στοιχεία τών 
κτισμάτων, τών οικογενειών κλπ. Στή συνέχεια άκολουθεί καί 
δεύτερο σχεδίασμα ή άπλό διάγραμμα, όπου σχεδιάζονται όλα 
τά άγροτεμάχια τής κάθε περιοχής καί οΐ άμπελώνες. Κι ένώ, 
όπως στήν άρχή τού Καταστίχου προεξαγγέλθηκε, πρόκειται 
γιά Κτηματολόγιο μέ έγχρωμα σχέδια καί ότι τό κάθε χρώμα 
συμβολίζει τόν ιδιαίτερο χαρακτήρα ή μάλλον τήν υπόσταση τών 
άγροτεμαχίων, έν τούτοις διατηρούνται μόνον τό μώβ χρώμα,

96. δ.π.
97. ό.π., (Κατάστιχο VI).
98. Μ. Μανούσακα, ό.π., σ. 12-13.
99. Πρβλ. μέ Γεώρ. Δ .Π αναγόπ ουλο, ό.π., σ.29.

100. (’Εννοείται τό Catastico Particolare di Napoli di Romania, ό.π.)
101. Πρβλ. μέ Γεώργιο Δ .Παναγόπ ουλο, ό.π.
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που άναφέρεται στήν περιουσία πού διεκδικοΰν οί ναοί καί τά 
μοναστήρια, καθώς έπίσης τά μαύρα περιγράμματα πού ίσως μέ 
τήν πάροδο τού χρόνου έχουν άλλοιωθεί έλαφρώς καί τείνουν 
πρός τό κιτρινίζον ή καφέ χρώμα καί συμβολίζουν τίς έδαφικές 
έκτάσεις πού διεκδικοΰν τά διάφορα πρόσωπα, χωρίς γραπτές 
μαρτυρίες. Βεβαίως προεξαγγέλθηκαν στήν άρχή τού Κατα
στίχου102 καί τά εξής χρώματα μέ τούς άνάλογους συμβολισμούς. 
Τό κόκκινο πού συμβολίζει χωράφια καί άμπέλια δημόσια, 
καλλιεργημένα άκαλλιέργητα καί νοικιασμένα, τό μώβ πού 
συμβολίζει χωράφια πού διεκδικοΰν ναοί καί μοναστήρια, τό 
πράσινο πού συμβολίζει τά άμπέλια πού διεκδικοΰν οί κάτοικοι μέ 
έγκριτικά διπλώματα καί παραχωρητήρια καί τό κίτρινο πού 
συμβολίζει χωράφια πού διεκδικοΰν ιδιώτες μέ πιστοποιητικά ή τά 
κτήματα πού δωρήθηκαν103. Μετά άπό τόν τοπογραφικό χάρτη 
άπαντώνται στοιχεία πού περιέχονται καί στό περιληπτικό 
Κτηματολόγιο (V), όπως είναι ή λεπτομερειακή περιγραφή τοΰ τό
που μέ τά όριά του, ό πίνακας μέ τά συνολικά μεγέθη τών διαφό
ρων έπιφανειών καί μέ τά διάφορα άπογραφικά στοιχεία κτισμά- 
των, οικογενειών κλπ. Στή συνέχεια άκολουθοΰν καί άλλο ή άλλα 
σχεδιάσματα μέ τοπογραφικές άποτυπώσεις τών άγροτεμαχίων 
τής περιοχής, πού δυστυχώς δέν είναι όπως θά έπρεπε χρωμα
τισμένα γιά νά γνωρίζουμε τήν υπόσταση τοΰ κτήματος, έκτός 
άπό ορισμένα κτίσματα πού έχουν μώβ χρωματισμούς. Προφα
νώς δέν ολοκληρώθηκε ό χρωματισμός τών τοπογραφικών άπο- 
τυπώσεων στό Κατάστιχο VI, διότι έξέλιπε ή λειτουργικότητά 
τους κατά τόν χρόνο πού έκπονήθηκε καί ολοκληρώθηκε.

Μέσα σέ κάθε τεμάχιο άγροΰ ή άμπέλου υπάρχει άριθμός 
πού παραπέμπει σέ σπουδαίας σημασίας ονομαστικό κατάλογο, 
ό όποιος άκολουθεϊ καί περιέχει άριθμημένα τά ονόματα όλων 
τών κατόχων ή κτητόρων τών κτημάτων τού παραπάνω δια
γράμματος. Έάν συντρέχει λόγος, άναφέρονται μπροστά άπό τά 
ονόματα αύτά καί οί Τούρκοι πρώην γαιοκτήτες. Άκολουθοΰν 
στή συνέχεια τά ονόματα τών παραπάνω κατόχων καί κτη
τόρων καί κάτω άπό κάθε όνομα ύπάρχει πίνακας κατά στήλες,
102. Κατάστιχο VI, ο.π., φ.1 r.
103. Κατάστιχο VI, ο.π.
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στίς όποιες παρατίθενται οΐ άριθμοί που φέρουν τά κτήματα στό 
διάγραμμα, δηλαδή δείχνουν πόσα άγροτεμάχια κατέχει ό καθέ
νας καί άντιστοίχως τήν έκταση τής έπιφάνειας κάθε άγροϋ ή 
αμπελώνα σέ στρέμματα, campi padovani καί campi trevisani 
καθώς έπίσης σέ zapade, όταν πρόκειται γιά άμπέλια. Στό τέλος 
κάθε κτηματογράφησης υπάρχει συγκεντρωτικός πίνακας άπό 
τόν όποιο προκύπτουν οΐ συνολικοί άριθμοί στρεμμάτων, campi 
padovani, ή κάμποι trevisani ή zapade γιά τά άμπέλια, όπως προα
ναφέρθηκε, οΐ έκτάσεις τών γαιών τού τόπου πού κατέχονται μέ 
άναγνωρισμένους τίτλους κυριότητας, οΐ έκτάσεις πού άνήκουν 
σέ μονές, αύτές πού άνήκουν στό Δημόσιο καί έχουν έκμισθωθεΐ 
σέ ιδιώτες ή παραμένουν άκαλλιέργητες. ’Αξίζει νά ύπογραμ- 
μισθεί ή παρουσία τοπογραφικού σχεδιάσματος στήν άρχή τού 
Κτηματολογίου, στό όποιο άποτυπώνονται όλες οί οικίες, τά 
κτίσματα τής πόλης, οί ναοί της, οΐ κήποι, οί ένορίες καί τά όριά 
τους, οί δρόμοι κλπ104.

’Ιδιαίτερα πολύτιμες πληροφορίες άντλοΰμε άπό τήν 
άνέκδοτη έκθεση105 τού Antonio Nani, σχετικά μέ τήν έκπόνηση

104. ό.ττ.
105. Ε.Β.Ε., Τ.Χ.Ο., Άρχείον Antonio Nani, Κώδικας Άριθ, 3916, <p.240r, όπου άναφέρεται: 

«...Α divertimento di questo dupplice Publico prejudicio, usurpatione, e difficolta di affitare, 
ho creduto giovevole incaricar quattro Periti a fame cor loro Aiutauti le agrimensure, onde 
risulti con certezza la benemerita applicatione di quegl' lllustrissimi Publici Representati 
rendeva anco sollecita I'opra; come pure invigilavano che dagl'essatori fossero adempite con 
fede le proprie parti; harendoli io incaricati a renderconto dell'amministratione di tempo in 
tempo con fondamento de'libbri bollati essistenti nelle Camere e con auttorita a gli stessi 
Rappresentati di punire anco criminalmente ogni fraude o che fosse scoperta. Per la facitura 
del Catastico de benni ho deputati otto Periti sotto la direttione dell'lngegnere Carmotti con 
un solo Aiutante per cadauno e con risparmio alia Publica Cassa dalli primi assegnamenti di 
Reali duecento venti al mese: opra per verita lunga ma assai necessaria per dilucidare li 
fondamenti de possessi d'gn' uno e cio che resta a Publica dispositione. L'ho incaminata 
anco a tutto potere con la meta di essi Periti in Romania et Argos. Cl' altri sono sparsi per il 
Regno a commodo ancora de popoli per le loro private vertenze senza publico aggrario ma 
con il solo de'particolari di sei soldi al campo. Trivisano che sono due stremma di terreno as 
uso delpaese...» . - Τό παραπάνω άνέκδοτο κείμενο γνωρίζω άπό προσωπική μου 
έρευνα, μοΰ τό παραχώρησε εΰγενώς μέ μεταγραφή καί ό Καθηγητής Peter 
Toppi ng πού άσχολεϊται μέ τό ’Αρχείο Nani, καί πρόκειται νά έκδώσει τό πολύτιμο 
ύλικό του. - Βλ. σχετικά, P. Topping, Έκθεσις τού Βενετού προνοητοΰ Nani περί τής 
Πελοποννήσου, «Πρακτικά τού Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών 
(Καλαμάτα, 8-15 Σεπτεμβρίου 1985), τ.3 Άθήναι (1987-1988), σ. 47-48.
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τοϋ παραπάνω Καταστίχου VI καί τήν όλη κατάσταση, εισο
δηματική, οικονομική, δημοσιονομική γενικότερα τής περιοχής. Ό  
Antonio Nani εξηγεί τους λόγους που τόν οδήγησαν στήν έκπό
νηση τοΰ Καταστίχου Ναυπλίου καί ’Άργους, άναφερόμενος 
στους ειδικούς τοπογράφους που χρησιμοποιήθηκαν, υπό τήν 
καθοδήγηση τοϋ μηχανικού Carm oi. Ό  Nani άναφέρει ότι οί 
τέσσερις τοπογράφοι άσχολήθηκαν μέ τήν έκπόνηση τοΰ παρα
πάνω Κτηματολογίου, ένώ οί άλλοι τέσσερις άνέλαθαν τή κτημα- 
τογράφηση άλλων περιοχών, υποχρεώνοντας τους κατοίκους νά 
καταβάλλουν τίμημα έξι σολδίων γιά κάθε Campo Trevisano, μονά
δα έπιφανείας που είχε έκταση 2 στρεμμάτων106.

Γιά τήν άνάγνωση καί κατανόηση τής κτηματογράφησης 
παρέχονται κατατοπιστικά στοιχεία στήν εισαγωγή τοϋ Κατα
στίχου VI107, όπως προαναφέρθηκε. Σημειώνεται ότι σέ κάθε 
τοπογραφικό σχέδιο άναφέρονται τά ονόματα τών ειδικευμένων 
τοπογράφων που προέβησαν στίς μετρήσεις τών έδαφών καί 
άμπελώνων καί στή συνέχεια έκαναν τίς τοπογραφικές άπο- 
τυπώσεις. Άναφέρεται έπίσης ή ποικιλία μονάδων μέτρησης τών 
δημητριακών που χρησιμοποιούνταν γιά τή σπορά ορισμένης 
έπιφάνειας καί είναι τά bacili, sinichi, cuvelli, metritichi108.

Αξίζει νά σημειωθεί ότι ώς πρός τή δομή του τό Κατάστι
χο VI είναι όμοιο σχεδόν μέ τό Κατάστιχο τής Βοστίτσας (1700)109.

Γιά τή μετά τή Βενετοκρατία περίοδο χρησιμοποιήσαμε τίς 
επόμενες πηγές. Πηγή γιά τήν Ιστορία γενικότερα καί τήν ιστο
ρία τής μονής ειδικότερα άποτελοϋν τά πατριαρχικά σιγίλλια.

’Ιδιαίτερη σπουδαιότητα παρουσιάζει τό σιγίλλιο πού έξέ-

106. ό.ττ.
107. Κατάστιχο VI, φ.1 r-v.
108. Βλ. σχετικά, Κων/νο Ντόκο - Γεώργ. Παναγόπουλο, ο.π., σ.40. - Βλ. έπίσης 

Peter Topping, Premodern Peloponnesus, ό.π., σ.104, όπου άναφέρεται ότι τό metri- 
tichio = τό ποσόν τού σπόρου που χρησιμοποιείται γιά ένα στρέμμα τών 625 βενετι
κών βημάτων ή μισό Campo Trevisano (Παρά τήν έρευνα ποΰ έκανα, δέν μπόρεσα νά 
έχω άλλα στοιχεία σχετικά μέ τίς μονάδες μέτρησης τών δημητριακών). - Ό  Κα
θηγητής τής "Εδρας τής Φωτογραμμομετρίας τοϋ ’Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχ
νείου, I. Μπαντέκας, άσχολήθηκε έπισταμένως μέ τά σχέδια καί τίς τοπογραφικές 
άποτυπώσεις τοϋ Catastico Particolare καί έκφράζεται μέ άπόλυτη ικανοποίηση γιά 
τίς μετρήσεις τοϋ παραπάνω Καταστίχου, γιά τά δεδομένα τής έποχής.

109. Βλ. Κων/νο Ντόκο - Γεώρ. Παναγόπουλο, ό.π.
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δωκε γιά τή μονή Ξηροκαστελλίου τό 1782 ό Πατριάρχης Γαβριήλ 
Δ ' 11°. Δημοσιεύθηκε γιά πρώτη φορά άπό τόν ’Αν δ ρέα Λ εβά λ111 
καί τό έξέδωκε γιά δεύτερη φορά ό Διον. Ζ α κ υ θ η ν ό ς 112, ό 
όποιος τό περιέγραφε άναλυτικότερα καί πρόσθεσε τίς ύπογρα- 
φές τών συνοδικών πού παρέλειψε ό ’Α. Λεβάλ.

Τό σιγίλλιο βρίσκεται σέ έλληνικό κώδικα113 τής ’Εθνικής Βι
βλιοθήκης τών Παρισίων, στή συλλογή τών μοναστηριακών 
έγγράφων.

Ό  Γαβριήλ Δ ' διαδέχθηκε τό Σω φ ρόνιο  στόν πατριαρ
χικό θρόνο στίς 8 ’Οκτωβρίου τού 1780 καί κατά τό διάστημα τής 
πατριαρχίας του έξέδωκε τρεις κανονικές διατάξεις καί άλλες 
έντεκα τυπικές πράξεις, άπό τίς όποιες ή μία ήταν ή έκδοση τού 
σιγιλλίου γιά τή μονή Ξηροκαστελλίου114.
110. Βλ. Παράρτημα Α', άριθ. XVI καί Παράρτημα Β '( άριΒ.12.
111. Βλ. Α. Λεβάλ, Πατριαρχικόν γράμμα τοϋ 1782 περί τοΰ μοναστηριού Ξηροκαστελ

λίου, «Εκκλησιαστική Αλήθεια», Έφημερίς, έτος Θ', Κωνσταντινοΰπολις 1888, άριθ.3, 
σ.350. - Δ. Ζακυθηνός, Άνέκδοτα Πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκο
κρατίας, (1593-1748) έκδιδόμενα έκ Παρισινών κωδίκων, «Ελληνικά», τ.4(1931) Μέρος έκ- 
τον, σ.338. - Σπυρ. Λάμπρος, Όγδοήκοντα πατριαρχικά σιγγίλια έγγραφα τής έν 
Παρισίοις βιβλιοθήκης «Ν.Ε.», τ.3 (1906), σ.394. - Π. Ζ ερ λ έντη ς , Περί τών 
πατριαρχικών γραμμάτων τής έν Παρισίοις ’Εθνικής τών Γάλλων Βιβλιοθήκης, «ΒΥ- 
ΖΑΝΤΙΣ», τ.2(1911), τεύχ, Α' - Β', σ.438. - Ό  ίδιος, Αναγραφή τών έπικυρωτικών γραμ
μάτων τών πατριαρχικών σταυροπηγιακών μοναστηρίων τής πρώτης πατριαρχείας 
Γρηγορίου τοΰ άπό Σμύρνης, έτει 1797-1798, «Νέος Ποιμήν», τ.2 (1920), σ. 264.

112. Βλ. Δ. Ζακυθηνό, ό.π., σ.387-390.
113. Cod. Paris. Supplem ent Crec, 704-708. Βλ. περισσότερα στό Σπ υρ. Λάμπρο, 

ό.π., σ.377 κ.έ.
114. Βλ. Μ α νο υ ή λ  Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες. Ειδήσεις ΐστορικαί, βιογραφικαί, 

περί τών πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως άπό Άνδρέου τοΰ Πρωτοκλήτου μέχρι 
’ΙωακείμΓ'τοϋ άπό Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινοΰπολις, χ.χ., σ.666-687. - Βασίλειος 
Στεφανίδης, ’Εκκλησιαστική Ιστορία, Άθήναι 1948, σ.739. - Σημειώνεται ότι τό κεί
μενο τοϋ σιγιλλίου γιά τή μονή Ξηροκαστελλίου είναι γραμμένο σέ περγαμηνή. Ό  
Σπυρ. Λάμπρος παρέχει στοιχεία σχετικά μέ τό σιγίλλιο (Βλ. Σπυρ. Λάμπρο, 
ό.π., σ.394) καί ό Δ . Ζακυθηνός κάνει λεπτομερή περιγραφή τής μορφής καί τών 
διαστάσεών του (Βλ.Διον. Ζακυθηνός, ό.π., σ.387-388). Ή πατριαρχική βούλα τοΰ 
σιγιλλίου τοΰ Γαβριήλ Δ' γιά τή μονή Ξηροκαστελλίου δέ σώζεται σήμερα. Στό νώτο 
όμως τοϋ σιγγιλίου υπάρχει τό εξής σημείωμα: «Σιγίλλιον καί λογαριασμός τοΰ 
Αγίου Δημητρίου Ξηροκαστέλλι έπονομαζομένου τής έν τή έπαρχίρ Ναυπλοίου» 
(Βλ. Δ. Ζ α κυ θ η νό ς , ό.π., σ.388). - Γιά τή γραφή «Ναυπλοίου» βλ. σχετικά 
Γεωργίου Ά θ . Χώρα, Ή «Αγία Μονή» ’Άρειας, Άθήναι 1975, σ.60 όπου γίνεται 
άναφορά στίς διάφορες γραφές τοϋ «Ναυπλοίου» πού άπαντά καί σέ άλλα ιδιωτικά 
καί δημόσια έγγραφα καί υπάρχει ή σχετική βιβλιογραφία. - βλ. καί Π. Ζερλέντη, 
Αί Μητροπόλεις Χριστιανουπόλεως "Αργους καί Ναυπλίου, Άθήναι 1922, σ.18, όπου 
μνημονεύονται οί διάφορες γραφές «Ναυπλίου» καί «Ναυπλοίου», καί δίνεται ή 
έρμηνεία ότι ή δεύτερη γραφή προήλθε άπό παρετυμολογία.
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Τό περιεχόμενο τοϋ σιγιλλίου αποτελεί πολύτιμη πηγή 
πληροφοριών που άναφέρονται στήν ανακαίνιση τής σταυροπη
γιακής αξίας τής μονής, στά προνόμιά της, στίς σχέσεις της μέ τόν 
Οικουμενικό θρόνο, στίς δοκιμασίες που ύπέστη έξαιτίας τών 
όποιων κρίνεται άπαραίτητη ή πατριαρχική μέριμνα113.

Τό τελευταίο μέρος τοϋ σιγιλλίου θά μποροϋσε νά χαρακτη- 
ρισθεϊ ώς καταστατικό τής μονής. Άποτελεί μορφή μοναστηρια
κού τυπικού116.

Εξίσου μεγάλης σπουδαιότητας πηγή γιά τή μονή Ξηροκα
στελλίου είναι τό πατριαρχικό σιγίλλιο τό όποίο έξέδωκε ό 
πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε'τό Μάρτιο τοϋ 1798117, προφανώς στά 
πλαίσια τής οικονομικής πολιτικής του καί τής προσπάθειάς του 
νά άποκαταστήσει τήν τάξη καί τήν εΰρυθμία στά μοναστήρια 
πού ήταν ύπό τήν δικαιοδοσία του. Τό σιγίλλιο σώζεται άπο- 
σπασματικώς.

Καί άπό τό άπόσπασμα όμως πού σώζεται, άντλοϋμε 
πληροφορίες γιά τήν υπόσταση, τήν οικονομική κατάσταση, τά 
προνόμια καί ειδήσεις γιά τό τυπικό τής μονής. Έξ άλλου 
πληροφορίες γιά τή μονή, ιδιαιτέρως γιά τά οικονομικά της, 
άντλοϋμε άπό λυτά έγγραφα118 καθώς έπίσης άπό Κατάστιχα

115. Δ. Ζακυθηνός, ό.ττ.-Βλ. άναλυτικά τό ττεριεχομένο στό παράρτημα Α', άριθ-XVII, 
ό.π.

116. Βλ. γιά τά μοναστηριακά τυπικά περισσότερα, Κ ω ν/νο  Μ α ν ά φ η , 
Μοναστηριακά τυπικά, Διαθήκαι, Άθήναι 1970, σ.33. - ( Περισσότερα γιά τό 
περιεχόμενο τοϋ σιγιλλίου καί τό μοναστηριακό τυπικό τής μονής θά άναπτυχθοΰν 
στό οικείο Κεφάλαιο).

117. Δημοσιεύθηκε ά νω νύμ ω ς , Ανέκδοτον μολυβδόδουλλον τού Γρηγορίου τοΰ Ε', 
«Παρνασσός», τ.2 (1878), σ.237-238 καί άναδημοσιεύθηκε στήν έφημερίδα 
«Ανεξαρτησία», άριθ. 251, Ναύπλιον 9 Μαρτίου 1878, σ.2-3. - Βλ. καί Τάσο Ά θ .  
Γρ ιτσ ό π ουλο , Γρηγόριος ό Ε' ό Πατριάρχης τού ’Έθνους, ΔΙΕΕΕ, 14 (1960), σ.216. 
’Άς σημειωθεί ότι ό άνώνυμος συγγραφέας πού αναδημοσίευσε τό παραπάνω 
σιγίλλιο στήν «Ανεξαρτησία» Ναυπλίου τό 1878 (Βλ. ’Εφημερίδα «Ανεξαρτησία»,
6.π.), δίνει τήν πληροφορία ότι τό σιγίλλιο αύτό υπήρχε στή μονή Ξηροκαστελλίου 
καί τό περιγράφει παραθέτοντάς το άποσπασματικώς (Βλ. ό.π., όπου 
άναφέρονται τά έξης: «Έν τή μονή τοϋ Άγ.Δημητρίου τή έπιλεγομένη Καρακαλά 
τής έπαρχίας ’Αργολίδος ύττάρχει έγγραφον έπ ί μεμβράνης έν φ άναγράφονται 
πάντα τά τής μονής προνόμια... Ή  μεμβράνη αυτή, μήκους 0,75 καί πλάτους 0,52 
φέρει κάτωθεν διά κυανών κλωστών έκμετάξης άνηρτημένον τό μολυβδόβουλον 
άφ'ένός είκονίζον τήν Θ εοτόκον φέρουοαν εις τάς άγκάλας της τόν Ίησοϋν 
Χριστόν βρέφος, φέρον δ ’άφετέρου τήν έπιγραφήν - Γρηγόριος έλέφ  Θεοΰ 
’Αρχιεπίσκοπος Νέας ’Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης».
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ττού βρίσκονται έγκατεστταρμένα σέ φακέλλους τών διαφόρων 
’Αρχείων119, στό Τμήμα Χειρογράφων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 
'Ελλάδος, στά ’Αρχεία τής Ίεράς Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ελ 
λάδος, στό ’Αρχείο τής Ίεράς Μητροττόλεως ’Αργολίδος καί σέ άλ
λα ’Αρχεία. Τά έγγραφα αύτά είναι τής έτταναστατικής περιόδου 
καί άρκετά μεταγενέστερα, στά όποία όμως γίνεται άναφορά καί 
σέ γεγονότα τής έπαναστατικής περιόδου. Παραθέτομε τά 
βασικότερα άναλυτικά:

Β' Πηγές άττό τήν ττερίοδο τής Επανάστασης μέχρι καί τό 1834.
α) ’Έγγραφο τοϋ 1823 που έχει έκδοθεί120 καί τό όποίο 

υπέβαλε δεκαμελής ’Επιτροπή σύμφωνα μέ τό 16ο ψήφισμα τής Β' 
’Εθνοσυνέλευσης τής 4ης ’Απριλίου τοϋ έτους 1823121. Τό έγγραφο 
αύτό είναι ένδεικτικό τών υποθετικών έσόδων (προϋπολογισμού) 
τής μονής122, κατά τήν περίοδο τοϋ ’Αγώνα.

β) Έγγραφο κατοίκων τοϋ Ναυπλίου «Πρός τήν έπ ί τών Ε κ 
κλησιαστικώ ν Γραμματείαν»123, μέ τό όποίο έξαίρεται ή προσω
πικότητα τοϋ ήγουμένου Δ ιονυσίου Μ π εβά ρδου  καί ή κοι
νωνική καί έθνική συμβολή τής μονής124.

γ) «Κατάστιχον τής όλης ληψοδοσίας τής μονής τοϋ Καρα
καλά...»125. Τό Κατάστιχο μαρτυρεί μορφωμένο συντάκτη. "Οπως 
προκύπτει άπό τήν πρώτη σελίδα, πού φέρει τόν τίτλο καί τήν 
ύπογραφή ή όποία υπάρχει καί στό τέλος τοϋ Καταστίχου, 
πρόκειται γιά τόν Ίω άσαφ  Κ. Βυζάντιο, γνωστό λόγιο, διδά
σκαλο καί Ιεροκήρυκα μέ σημαντική προσφορά στίς τάξεις τοϋ

118. Παραπέμπομε στά λυτά έγγραφα που άναφέρονται στά οικονομικά τοΰ ’Αγώνα 
στό οίκεϊο μέρος τής διατριβής.

119. Σχετικά μέ τά ’Αρχεία στά όποια κάναμε τήν ερευνά μας, βλ. παραπάνω σελ.13-36, 
όπου γίνεται άναφορά στίς πηγές που χρησιμοποιήσαμε.

120. Βλ. «’Αρχεία Ελληνικής Παλλιγενεσίας» 1821-1832, Έ8νικαί Συνελεύσεις, τ.Α', Άθήναι 
1971, σ.113-127. Γιά τά οικονομικά τής μονής βλ. έπίσης ό.π., τ.4, Αθήνα 1975.

121. ό.π.,
122. Βλ. «Αρχεία ‘Ελληνικής Παλιγγενεσίας» 1821-1832, τ.Α', ό.π., σ.113-127.
123. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ .221. ό.π., Άριθ. Πρωτ. 1557/9 Μαρτίου 1833.
124. ό.π.
125. ό.π., Άριθ. Πρωτ. 3044/25 Μαρτίου 1833.
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κλήρου, στήν παιδεία καί στό έθνος126.
’Επειδή λείπουν αρκετές σελίδες του, δέν έχομε πλήρη οικο

νομική εικόνα τής μονής κατά τό 1833. Εϊναι χωρισμένο σέ στήλες 
καί ή καταγραφή περιουσιακών στοιχείων καί εισοδημάτων τής 
μονής γίνεται ειδολογικά καί λεπτομερειακά. ’Ιδιαίτερο ένδιαφέ- 
ρον παρουσιάζει ό κατάλογος τών μαθητών που «έτρέφοντο έκ 
τής μονής ή έξ ιδίων έπλήρω σον..» . Άναφέρονται άναλυτικώς τά 
έξοδα τής μονής καί γενικώς όλος ό χρηματικός ισολογισμός της, 
έκφρασμένος σέ τουρκικά νομίσματα καθώς έπίσης σέ δραχμές 
καί λεπτά. Καταγράφονται καί τά όφειλόμενα «είς τό μονα-  
στήριον». Τό Κατάστιχο αυτό αποτελεί υπόδειγμα λογιστικού 
βιβλίου καί κλείει μέ απολογία τοϋ ήγουμένου Ίωάσαφ Βυζαντίου, 
σχετικά μέ τή διαχείριση τών οικονομικών τής μονής, κατά τή 
διάρκεια τής ήγουμενίας του.

δ) Κατάστιχο καταγραφής τής κινητής περιουσίας τής 
μονής127 πού συντάχθηκε άπό τόν ηγούμενο τής μονής Διονύσιο 
Μ π εθάρδο, τήν 27η Μαρτίου1833 καί άπό τόν διορισθέντα άπό 
τήν Κυβέρνηση γιά τό σκοπό αύτό Π. Μ ά νεσ η . Συντάχθηκε 
προκειμένου νά ένημερωθεϊ ό νεοδιορισθεις ήγούμενος τής μονής 
κατά τό 1833, Ίω άσαφ  Βυζάντιος. Τό Κατάστιχο VIII περιέχει 
όλη τήν κινητή περιουσία τής μονής καί ή σπουδαιότητά του 
έγκειται στό γεγονός ότι μάς διασώζει τό άρχειακό ύλικό τής 
μονής, τά κειμήλια, τά ιερά σκεύη καί τό πολεμικό ύλικό πού 
φυλασσόταν σ' αύτήν.

ε) ’Έγγραφο - άπολογία τοϋ ήγουμένου τής μονής Δ ιονυ
σίου Μ π εβάρδου καί τών μοναχών πρός τόν ’Ό θ ω να 128, άπό

126. Στό έξης 8ά τό ονομάζουμε Κατάστιχο VII. Τό Κατάστιχο φέρει στήν πρώτη σελίδα 
του τόν τίτλο: «ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΝ τής όλης ληψοδοσίας τής Μονής τοϋ ΚΑΡΑΚΑΛΑ = 
τή 25 Μαρτίου 1833 φέρον σελίδας = 70: Ό  ήγούμενος: Ίωάσαφ Κ: Λ. Βυζάντιος». 
Γιά τόν Ίω σάφ  Βυζάντιο 8ά γίνει έκτενέστερη μνεία στό οικείο κεφάλαιο .- Βλ. 
σχετικά μέ τόν Ίω άσαφ  Βυζά ντι ον, Ε.Β.Ε., Τμήμα Χειρογράφων καί Όμοιοτύπων, 
Άρχεΐον Ίω ά ν νο υ  Φ ιλήμ ονος , άριθ.8706 (νέα άρίθμηση) καί 5066 (Παλαιά 
αρίθμηση).

127. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ .221, ό.π., Άριθ.256-25γ/27 Μαρτίου 1833, έγγραφον τοϋ 
απεσταλμένου παρά τοϋ Διοικητοϋ Ναυπλίας καί "Αργους, Π. Μάνεση, πρός τόν 
«Σοφολογιώτατον παρά τής Σ. Κυβερνήσεως διορισθέντα ήγοΰμενον... Ίωάσαφ 
Βυζάντιον» (Στό έξής Κατάστιχον VIII).

128. ό.π., Άριθ": Πρωτ. 2594/31 Μαρτίου 1833.
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τό όττοίο διαφαίνεται τόσο ή κοινωνική προσφορά τής μονής όσο 
καί ή προσφορά της στόν ’Αγώνα.

στ) Έγγραφο τοϋ Διοικητοϋ Ναυπλίας, Ά λ εξο π ο ύλο υ , 
«Πρός τήν έ π ί τώ ν Εκκλησιαστικώ ν Γραμματείαν τής Έπικρα-  
τεία9>129· Τό έγγραφο άναφέρεται στή γενική οικονομική κατά
σταση τής μονής καί στήν ύπαρξη σ’ αύτήν πολεμοφοδίων130.

ζ) Κατάστιχο καταγραφής τών κινητών πραγμάτων τής 
μονής131 τά όποια παρέλαδεν ό προηγούμενος τής μονής Δ ιο 
νύσιος Μ πεβάρδος τήν 13η Μαρτίου 1825 καί παρέδωκεν ό 
ίδιος στό διάδοχό του Άμφιλόχιο τήν 9η ’Ιουνίου 1832.

Ή Επιτροπή πού συνέταξε τό Κατάστιχο IX στό Ναύπλιο 
άπετελείτο άπο τούς Κ . Νικηφόρο Χαρτοφύλακα Ίβηρίτη ,
2) Γεώργιο Π λέσι ο, 3) ’Αθανάσιο Σέκερη, 4) τόν Καθηγούμενο 
τής μονής Ίω ά σ α φ  Βυζά ντιο , 5) τόν προηγούμενο, Διονύσιο 
Μπεβάρδο.

Τό Κατάστιχο IX φέρει ήμερομηνία έναρξης τής σύνταξής 
του, τήν 21η ’Ιουλίου 1833 καί κλείεται άπό τή συντακτική έπιτρο- 
πή τήν 28η Αύγούστου 1833. Ή σύνταξη τού Καταστίχου IX πραγ
ματοποιήθηκε άπό την παραπάνω Επιτροπή σέ δώδεκα συνε
δριάσεις. Έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι τό περιεχόμενό του δέν 
άποτελεί άπλή καταγραφή, άλλά παρουσιάζει διερευνητικό 
χαρακτήρα ώς πρός τά υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία τής 
μονής ή τυχόν αύξομειώσεις τους. Άπό τό περιεχόμενό του 
έπίσης μαρτυρεϊται ή έθνική προσφορά132 τής μονής καί ή 
έπικαιρότητα τής θέσης της. Έξ άλλου τά πρόσωπα πού

129. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ.221, Άρι8.602/6 ’Απριλίου 1833.
130. ό.π.
131. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ.221, ό.π., χ.ά.π.,/21 ’Ιουλίου 1833. (Στό έξής Κατάστιχον 

IX).
132. Βλ. Χ ρ ισ τ ό δ ο υ λ ο  Κ. Π α ρ α σ κευ α ίδη , Ή  συμβολή τών μετά τήν "Αλωσιν 

Μονών καί μοναχών είς τήν ’Εθνικήν Παλιγγενεσίαν, ’Ανάτυπον έκ τής «Θεολογίας», 
Άθήναι 1971, σ.24. - Πρβλ. μέ Β α σ . Σ φ υ ρ ό ε ρ α , Τοπική έπικράτηση τής 
’Επαναστάσεως, Ι.Ε.Ε., τ.ΙΒ', Άθήναι 1975, σ.188). - Ό  Γεώργιος Πλέσιος ή Πλέσος 
ήταν έπίσης Φιλικός (Βλ. Ι.Α . Μ ελετόπ ουλος, Ή Φιλική Εταιρεία, Άρχείσν Π. 
Σέκερη, Άθήναι 1967, σ.112). Ό  ’Αθανάσιος Σέκερης υπήρξε άπό τά πρώτα 
μέλη τής Φιλικής Εταιρείας. (Βλ. σχετικά, Άλέξ. Δεσποτόπουλο, Ή  Ελληνική 
’Επανάσταση 1821-1830, Ι.Ε.Ε., τ.ΙΒ ', ό.π., σ.13). Ό  ήγούμενος Ίω ά σ α φ  
Βυ ζά ντιος  υπήρξε καί αύτός Φιλικός (Βλ. Ά σ τ έ ρ ιο  ’Α ρ χ ο ν τ ίδ η , "Ενας 
απόστολος τής Φιλικής ‘Εταιρείας, «Μακεδονικά», τ.13(1973), σ.192.
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συγκροτούσαν τή συντακτική έτπτροπή τοϋ Καταστίχου ήταν 
σχεδόν όλοι Φιλικοί, δυο δε άπό αυτούς έμποροι, γεγονός 
ένδεικτικό τής σκοπιμότητας τοϋ διορισμού τους γιά τήν έκτίμηση 
τών οικονομικών τής μονής.

Ιδιαιτέρως άναφέρομε μάλιστα ότι ό ένας άπό τά μέλη τής 
συντακτικής ’Επιτροπής, ό Ν ικηφόρος Χαρτοφ ύλακας, 
Ίβηρ ίτης , μαζί μέ άλλους μοναχούς άπό τό "Αγιον ’Ό ρος 
υπήρξαν άπό τούς πρώτους πού μυήθηκαν στά άπελευθερω- 
τικά σχέδια τής Φιλικής 'Εταιρείας καί συνδέθηκαν μέ τή μεγάλη 
προσπάθεια τών Φιλικών.

η) ’Έγγραφο - άπολογία τού ήγουμένου Διονυσίου Μπε- 
6άρδου133. ’Αποτελεί σύντομο θιογραφικό άπολογητικό σημείω
μα γιά νά άποδείξει τήν έντιμότητα μέ τήν όποία διαχειρίσθηκε 
τήν περιουσία τής μονής, άναφερόμενος σέ πρόσωπα καί γε
γονότα πού ύπήρξαν τά κυριότερα αίτια γιά τή διασπάθισή της.

θ) ’Έγγραφο - άπολογία τού Ίω άσαφ  Βυζάντιου «Πρός 
τήν έ π ί τών Εκκλησιαστικώ ν κα ί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεω ς  
Γραμματείαν τής Έπικρατείας»134.

Τό έγγραφο αύτό άναφέρεται στή διασπάθιση τών 
οικονομικών τής μονής άπό τούς ’Α. Τζόκρηκα ίΔ . Καλλέργη.

ι) ’Έγγραφο τοϋ Ίωάσαφ Βυζάντιου μέ τίτλο: «Λόγοι είς τάς 
παρατηρήσεις έπ ί τών λογαριασμώ ν τής μονής Καρακαλά Ε π ι
τροπ ής τών έ π ί τού διακειμένου [ . . . ]  ήγουμενείας τοϋ υποφ α ι
νομένου»135.

κ) Κώδικας τής μονής Ξηροκα σ τελλ ίου  τοϋ 1834136 άπό 
τόν όποιον άντλοϋμε πληροφορίες γιά τήν οικονομική κίνηση τής 
μονής καί συγκεκριμένα κατά τό χρονικό διάστημα άπό τό έτος

133. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ.221, ΆριΘ.1613/11 ’Οκτωβρίου 1833.
134. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ.221, χ.ά.ττ., 14 ’Οκτωβρίου 1833.
135. ό.ττ., Άριθ.6513/23 Νοεμβρίου 1834.
136. Α.Ι.Μ.Α., Φ.Α', 85/1834 (Στό έξής Κατάστιχον X). 'Ο κώδικας φέρει στήν 1η σελίδα 

τόν τίτλο: «ΚΩΔΙΞ τής Ίεράς Μονής τοΰ Καρακαλά, ττεριέχων τήν καταγραφήν τής 
όλης αυτής κινητής καί άκινήτου περιουσίας. Τό προσωπικό τών έν αυτή μονα- 
ζόντων καί τήν κατ’έτος αυτής δοσοληψίαν κατά τά παρά τής Ίεράς Συνόδου 
διαταχΘέντα. Έν έτει 1834. Ήγουμενεΰοντσς τοϋ Κου Διονυσίου Μπεβάρδου». Ό  
Κώδικας αυτός είναι έλλιπής καί άποτελεί γνήσιο άντίγραφσ όμοίου, ποΰ βρίσκεται 
στό ’Αρχείο τής Μονής καί έπικυρώνεται τήν 24η Σεπτεμβρίου 1871 άπό τόν 
Μητροπολίτη ’Αργολίδος Δανιήλ.
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1820 ώς τό 1849. Καί τό Κατάστιχο αύτό συντάχθηκε κατ' έντολήν 
τής τών Εκκλησιαστικών Γραμματείας. Μαρτυρεί καί αύτό γιά τά 
δεδομένα τής εποχής μορφωμένο συντάκτη καί περιέχει λεπτο
μερειακούς καταγραφή τής κινητής καί ακίνητης περιουσίας τής 
μονής. Σημαντικό στοιχείο τοΰ καταστίχου X είναι ή ενυπόγραφη 
μαρτυρία τών κατοίκων τής περιοχής γιά τήν κυριότητα τής 
μονής όσον άφορά τά καταγραφέντα περιουσιακά της στοιχεία.

Στό Κατάστιχο έπίσης καταγράφονται «τό π ρ ο σ ω π ικό ν  
τώ ν μονσζόντω ν», ή «ιδιοκτησία τών μοναχώ ν τής μονής», πρό
σωπα πού περιθάλπονται σ’ αύτήν, τό χρέος της πρός τό δημό
σιο καί πρός διαφόρους κατοίκους καί τά έσοδά της. Εκτός τών 
προαναφερθέντων άνεκδότων Καταστίχων καί έγγράφων πού 
χρησιμέυσαν ώς βασικές πηγές γιά τή συγγραφή τής μελέτης 
μας, χρησιμοποιήσαμε καί πλήθος λυτών έγγράφων τών ετών 
1822,1824,1825,1832,1833 καί 1834, πού εϊναι διεσπαρμένα κυρίως 
στά Γενικά Άρχεϊα τοϋ Κράτους. ΟΙ πληροφορίες πού συγκεν
τρώσαμε γύρω άπό τό θέμα πού μάς άπασχολεί άνάγονται 
χρονικώς στό 14ο αιώνα137 καί φθάνουν ώς τό 1834, σύμφωνα 
πάντοτε μέ τίς δημοσιευμένες καί άδημοσίευτες πηγές καί 
μελέτες. Ιδιαιτέρως πλούσιο είναι τό άνέκδοτο κυρίως αρχειακό 
ύλικό μας κατά τή Β' Βενετοκρατία (1685-1715), όλιγότερο γιά τό 
διάστημα πού μεσολαβεί άπό τήν άρχή τής Β' Τουρκοκρατίας 
(1715-1821) μέχρι τήν έναρξη τής Επανάστασης λόγω καταστρο
φής τών ’Αρχείων. Πλούσιο ώστόσο, άνέκδοτο κυρίως άρχειακό 
ύλικό, υπάρχει κατά τήν περίοδο άπό τό 1821 ώς τό 1834.

Τόσο οΐ διάφορες μελέτες πού σχετίζονται μέ τό θέμα μας 
όσο καί οί περιηγητές έγιναν αντικείμενο ιστοριογραφικής εκμε
τάλλευσης καί άφοϋ έγινε έλεγχος τής άξιοπιστίας τους, χρησι
μοποιήθηκαν γιά νά έπαληθευθεί ή νά έρμηνευθεί ή άρχειακή 
μαρτυρία, όπου κρίθηκε άπαραίτητο.

Ή  παρούσα έργασία είναι άποτέλεσμα μακροχρόνιας 
έρευνας σέ διάφορα ’Αρχεία καί Βιβλιοθήκες τής Ελλάδας καί τοϋ 
’Εξωτερικού. ’Ιδιαιτέρως πολύτιμο άρχειακό ύλικό βρήκα στό

137. ΒΛ.παραπάνω, σ. 19-21 γιά τούς καταλόγους κάστρων τής περιοχής όπου 
βρίσκεται ή μονή.
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«Κέντρο Έρεύνης Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού τής ’Ακα
δημίας ’Αθηνών», στά Γενικά ’Αρχεία τοϋ Κράτους, στά ’Αρχεία τής 
Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος, στά ’Αρχεία τής Ίεράς 
Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, στό ’Αρχείο «Κέντρου 
Συντάξεως τοϋ Ίστορικοϋ Αεξικοϋ τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών», 
Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών, στά ’Αρχεία τής Ίεράς Μητρο- 
ττόλεως ’Αργολίδος, στά Κρατικά ’Αρχεία τής Βενετίας, (Archivio di 
Stato di Venezia), όπου έρεύνησα ιδιαιτέρως τούς φακέλλους τοϋ 
’Αρχείου G r im a n i, τών Proveditori da Terra e da M ar, τών 
Sind ic i Inquisitori in Terraferm a e Levante. ’Επίσης έκανα 
έρευνα γιά τό θέμα μου στά Βενετικά ’Αρχεία τού Μουσείου 
Κορρέρ (Archivio del'Museo Correr) στά άρχεία τής Μαρκιανής 
Βιβλιοθήκης (Biblioteca Marciana Nationale), στήν Βιβλιοθήκη καί 
’Αρχεία τοϋ Ελληνικού ’Ινστιτούτου Βενετίας, στά ’Αρχεία τής 
B ib lio th e q u e  N a t io n a le  de Pari s . Χρειάσθηκε έπίσης νά 
άλληλογραφήσω μέ τούς υπευθύνους πολλών ’Αρχείων καί 
Βιβλιοθηκών στήν Ελλάδα καί στό έξωτερικό καί οΐ όποιοι μέ πολ
λή προθυμία πάντοτε μοϋ άπέστειλαν ό,τι ζήτησα. Ή έπιτόπια 
έρευνα κρίθηκε βεβαίως άπαραίτητη άρκετές φορές.

Ώ ς πρός τόν τρόπο συγγραφής τής μελέτης σημειώνω τά 
έξής: Δημοσιεύω όπου χρειάσθηκε άποσπάσματα έγγράφων 
στό κείμενο ένώ τό πλήρες κείμενο τών έγγράφων στό Α' Παράρ
τημα όπως έχουν, μέ όλες τίς παραλείψεις, τή δική τους 
ορθογραφία καί τούς σολοικισμούς καί κεφαλαιογραφώ μόνο τά 
κύρια ονόματα. "Οπου ή αρχειακή ταξινόμηση δέν είναι συστη
ματική, ή δέν ύπάρχει σελιδαρίθμηση ή άλλες ένδείξεις, παρα
πέμπω στούς φακέλλους κατά τό περιεχόμενο ή τή χρονολογία 
τους ή σέ κάποιους ένδεικτικούς άριθμούς πού φέρουν, ένώ στά 
Κατάστιχα δίνω συμβολική λατινική άρίθμηση. Στά έγγραφα τής 
οθωνικής περιόδου πού χρονολογούνται μέ τό νέο καί παλαιό 
ημερολόγιο, διατηρείται ή διπλή ημερομηνία.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τό Ναύπλιο, όπου Βρίσκεται ή μονή Ξηροκαστελλίου, δια
δραμάτισε σπουδαίο ρόλο138 στήν ελληνική ιστορία άπό τών άρ- 
χαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Υπήρξε έκτός τών άλλων τό 
ναυτικό καί στρατιωτικό κέντρο τών ξένων δυναστών, Φράγκων, 
Ενετών καί Τούρκων139 καί κατά τήν Επανάσταση συνέβαλε τά 
μέγιστα στή διάσωση τής άνεξαρτησίας τοϋ έθνους140.

Τό γεγονός ότι ή μονή ύπήρξε βυζαντινή141, δικαιολογεί τή 
διαπίστωση ότι ή ιστορία της συμπλέκεται μέ τήν καθόλου ναυ- 
πλιακή ιστορία κατά τήν περίοδο αύτή καί τούς μετέπειτα χρό
νους μέχρι τών ήμερών μας, γι' αύτό τό ύλικό πού βρέθηκε γιά τό 
θέμα μας είναι ένδεικτικό τών ιστορικών τομών καί διακυμάνσεων 
στό χώρο αύτό.

Γιά νά συνδέσουμε κατ’άρχήν τό θέμα μας μέ τήν ιστορία 
τής Πελοποννήσου έπιβάλλεται νά διακρίνουμε δύο φάσεις, πού 
παρακολουθούν ώς ένα σημείο τούς ρυθμούς τής γενικής ιστο
ρίας142. Ή πρώτη φάση, άπό τό 1204 ώς τό 1460, χαρακτηρίζεται 
άπό τή συνύπαρξη στήν Πελοπόννησο, έκτός άπό τίς μικρές βε
νετικές κτήσεις, δύο άνταγωνιστικών κρατιδίων, τοϋ φράγκικου 
Πριγκηπάτου καί τοϋ βυζαντινού Δεσποτάτου143. Οί δύο αύτοί 
σχηματισμοί ένώ διατηρούσαν σημαντική αύτονομία δράσης, 
άποτελοϋσαν άναπόσπαστα τμήματα δύο πολύ εύρύτερων καί 
διαφορετικών θεσμικών συνόλων, τοϋ φράγκικου φεουδαρχικοϋ 
κόσμου καί τοϋ βυζαντινού άντίστοιχα, πράγμα πού άποτελοΰ- 
σε άνεξάντλητη πηγή άντιθέσεων τόσο στό έπίπεδο τών ένδια- 
φερομένων δυνάμεων γενικά όσο καί στό τοπικό έπίπεδο144.

138. Βλ. γενικώς σχετικά μέ τό Ναύπλιο, Μ ιχα ή  λ Γ. Α α μ π ρ υ ν ίδη ,Ή  Ναυπλία άπό 
τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς, Ιστορική Μελέτη, έκδ. 2η, ’Αθήνα 
1950. - "Α γγελο  Κ λεισ ιο ύνη , Ναυπλιακή Βιβλιογραφία, «Χρονικά τοϋ Μόριά», 
τόμ. α ' (1952), σ. 77-82. Δ η μ ή τ ρ ιο  Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο , Πελοποννησιακή 
Βιβλιογραφία 1950-1956, «Πελοποννησιακά», τόμ. Α' (1956), σ. 462-469.

139. Μ ιχ . Λα μπ ρυ  νίδη, ό.π., σ.7.
140. ό.π.
141. Βλ. παρακάτω γιά τήν ίδρυση τής μονής, σ.81 κ.έ.
142. Βα σίλης Π α ν α γ ιω τό π ο υ λ ο ς , Πληθυσμός καί οικισμοί τής Πελοποννήσου, 

13ος-18ος αιώνας, ’Αθήνα 1985, σ.25
143. ό.π.
144. ό.π., σ.25-26
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Ή δεύτερη φάση φθάνει ώς τό 1685, οπότε ή Πελοπόννησος 
ενοποιείται ύπό τήν τουρκική κυριαρχία145 μέ όλες τίς έπιπτώσεις 
στόν Πελοποννησιακό χώρο.

Τό Ναύπλιο φέρει ανεξίτηλα τά ίχνη τών έθνοτήτων πού 
διασταυρώθηκαν στή γή τής Πελοποννήσου, Βυζαντινώ ν, 
Τούρκων, Φ ρ ά γκω ν  καί άλλων Δυτικοευρω π αίω ν, όπως 
τών Καταλανώ ν καί τών Βενετώ ν 146.

Μετά τήν κατάκτηση τής Κωνσταντινούπολης άπό τούς 
Σταυροφόρους τό 1204 καί τή διάλυση τής βυζαντινής αύτοκρα- 
τορίας, οί Φράγκοι πρίγκηπες κατέλαβαν προοδευτικά τήν Πελο
πόννησο καί έπέβαλαν στόν τόπο τά έθιμα καί τό δίκαιό τους147.

Τό 1259 στή μάχη της Πελαγονίας ήττήθηκε άπό τούς Βυ
ζαντινούς ένα φράγκικο έκστρατευτικό σώμα ύπό τόν Γοδε- 
φρείδο, ένώ οί Βυζαντινοί έπανέκτησαν ώς ένα σημείο τήν εξου
σία στήν Πελοπόννησο148. Οί Βυζαντινοί έξαπέλυσαν γενική 
άντεπίθεση κατά τών κληρονόμων τών Σ τα υρ οφ ό ρ ω ν, μέ 
άποτέλεσμα τήν έπανάκτηση τής πόλης τό 1261149. Οί Βυζαντινοί 
τοϋ Δεσποτάτου έκαμψαν τό 1430 τίς τελευταίες φράγκικες άντι- 
στάσεις καί έπεξέτειναν τήν κυριαρχία τους σ' όλη τή χώρα150.

Οί μόνοι ξένοι πού όχι μόνο δέν έκδιώχθηκαν άπό τούς 
Βυζαντινούς άλλά, παρά τίς άναπόφευκτες περιοδικές προστρι
βές, διατήρησαν φιλικές σχέσεις μαζί τους, ήταν οί Βενετοί. Τό 
1206 οΐ Βενετοί κατέλαβαν τή Μεθώνη καί Κορώνη καί τό 1389 
κυρίεψαν τήν ’Αργολίδα καί τό Ναύπλιο.

Τό 1388 κατέλαβαν ένα σημαντικό τμήμα τής ’Αργολίδας 
(Ναύπλιο, ’Άργος, Κυβέρι καί Θερμίσι151), έσπευσαν μάλιστα νά

145. Βασίλης Παναγιωτόπουλος ό.ττ., σ. 17-18.
146. ό.π., σ.18
147. Βλ. ό.π. σ. 19. Βλ. πρόχειρα γιά τή φραγκική κυριαρχία στήν Ελλάδα, P. Topping, 

Le regime agraire dans le Peloponnese latin au XlVe siecle, L' Hellenisme Contemporain 
10, (1956), σ. 255-295. J . Lognon, La vie rurale dans la Grece franque, Journal des 
Savants, (1965), σ. 343 -357 κ.ά.

148. ό.π., σ.20
149. ό.π.
150. ό.π., A. Bon, La M orie  Franque, Recherches historiques, topographiques et archeo- 

logiques sur la Principaute d'Achaia, Παρίσι 1969, σ. 263, 275. - Μ . Γ. Λαμπρυνίδης, 
ό.π., σ. 105,108.

151. Βασίλης Παναγιω τόπουλος, ό.π., σ.22.
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άποστείλουν στό Ναύπλιο ώς έκτακτο απεσταλμένο καί 
Π ροβλεπ τή (Proveditor), τόν Π ερά τσο Μ αλιπιέρο (Perazzo 
Malipiero), ό όποιος κατέφθασε μέ ισχυρές δυνάμεις στό Ναύπλιο 
καί τό κατέλαβε μέ τή συναίνεση τών Ελλήνων κατοίκων τής 
πόλης, τήν 26η Ίανουαρίου 1389152. ’Αργότερα, τό 1464, οί Βενετοί 
έγιναν κύριοι τής Μονεμβασίας153. Ή περίοδος τής Α' Βενετοκρα
τίας στήν περιοχή διήρκεσε μέχρι τό 1540. Οί βενετικές κτήσεις τής 
Πελοποννήσου καί φυσικά τό Άργος καί τό Ναύπλιο πέρασαν 
προοδευτικά στήν τουρκική κυριαρχία, στά 1540154.

Ή συμμετοχή τής Βενετίας στά τέλη του 17ου αιώνα στόν 
ίερό συνασπισμό τοϋ Linz είχε ώς άποτέλεσμα νά κατακτήσει τήν 
Πελοπόννησο155. Ή  σπουδαιότερη κατάκτηση τών Βενετών τό 
1686 ήταν ή πρωτεύουσα καί τό στρατιωτικό κέντρο τής 
τουρκοκρατούμενης Πελοποννήσου, τό Ν αύπ λιο156. Ή Β/ Βενε- 
τοκρατία διήρκεσε μέχρι τό 1715 στήν Πελοπόννησο, τό Ναύπλιο 
όμως άλώθηκε τόν Ιούλιο τοϋ 1715157.

Ή περίοδος τής Β' Βενετοκρατίας (1685-1715) άποτελεί 
πραγματική τομή στήν ιστορία τοϋ κορμού τής Πελοποννήσου 
καί τοϋ Ναυπλίου γενικότερα, πού ορίσθηκε ώς πρωτεύουσα τής 
κτήσης τοϋ Regno di M o rea158. Χάρη στό άφθονο άνέκδοτο 
άρχειακό ύλικό πού βρήκαμε καί πού συνδέεται μέ τό θέμα μας, 
μπορούμε καλύτερα νά γνωρίσουμε τήν παραπάνω ιστορική 
περίοδο καί συγχρόνως τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας πού 
προηγήθηκε καί έκείνη πού άκολούθησε159.

Στό τέλος τοϋ ΙΙΤ αιώνα παρουσιάζεται ή έθνική άφύπνι- 
ση160, πού οφείλεται τά μέγιστα καί στούς ρωσοτουρκικούς 
πολέμους. Τά Όρλωφικά στήν Πελοπόννησο (1769) καί ή γενι
κότερη έκρυθμη κατάσταση έπηρεάζουν τά οικονομικά τής μονής,
152. Μ ιχ. Λαμπ ρυνίδης, δ.π., σ. 106. - Βασίλης Π αναγιω τόπ ουλος, ό.π., 44 

σ.20-22.
153. ό.π.
154. ό.π.
155. Κ. Ντόκος-Γεώρ. Παναγόπουλος, ό.π. σ. 11
156. ’Ιωάννης Χασιώτης, ΟΪ Βενετοί στήν Πελοπόννησο, Ι.Ε.Ε., τ. ΙΑ', Άθήναι 1975, 

σ. 24.
157. Μιχ. Λαμπρυνίδης, ό.π., σ. 278. - Ίω άν. Χασιώτης, ό.π., σ. 42-43.
158. Κων/νος Ντόκος - Γεώρ. Παναγόπουλος, ό.π., σ. 12
159. Βλ. παρακάτω, Κεφ. Β', σ. 88-118.
160. Νίκος Γ. Σθορώ νος, ό.π., σ.51.
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την έν γένει λειτουργία καί δομική της υπόσταση, όπως 
διαφαίνεται άττό τά δυο σιγίλλιά της161.

Κατά την περίοδο τής Β' Τουρκοκρατίας (1715-1821) καί καθ' 
όλη τή διάρκεια τής ’Επανάστασης, τό Ναύπλιο άποτέλεσε 
προμαχώνα γιά την άντίοταση κατά των Τούρκων, άσυλο γιά τήν 
Επανάσταση καί τήν προσωρινή Κυβέρνηση τής Ελλάδας162. Κατά 
τήν περίοδο αύτή πολύτιμη υπήρξε ή συμβολή καί τής μονής 
Ξ ηρ ο κα σ τελλ ίο υ , ή όποία δεν μένει άμέτοχη στήν ιστορική 
ένταση τής εποχής, όπως μαρτυροϋν τά διασωζόμενα πατριαρ
χικά σιγίλλια καί τά μεταγενέστερα τής περιόδου αυτής 
Κατάστιχα καί έγγραφα163.

Παρακολουθούμε τήν ιστορική πορεία της καί κατά τήν 
Καποδιστριακή περίοδο (6 Ίανουαρίου 1828 ώς τήν ήμέρα τής 
δολοφονίας τοϋ Ίωάν. Καποδίστρια, τήν 27 Σεπτεμβρίου 1831 )164.

Ή ιστορία της έμπίπτει στά πλαίσια τής έκκλησιαστικής, 
οικονομικής, παιδευτικής πολιτικής τοϋ πρώτου Κυβερνήτη.

Ή μονή ζεΐ έντονα τήν πολυτάραχη περίοδο άναρχίας καί 
άλλεπάλληλων πολιτικών μεταβολών (1832-1833), όπως άπέδει- 
ξε καί γιά τήν παραπάνω περίοδο ή αρχειακή έρευνα.

Κατά τήν οθωνική περίοδο, λόγω αισθητής οικονομικής 
υπεροχής της σέ σχέση μέ άλλες μονές, δέν διαλύεται, διατηρείται 
καί έπιβιώνει μέ όλες τίς ιστορικές της διακυμάνσεις κυρίως στόν 
οικονομικό τομέα. Ή τραγική κατάσταση τής χώρας κατά τό 1833 
άπό πλευράς δημοσιονομικής, οικονομικής, διοικητικής165 είχε 
σοβαρές έπιπτώσεις στη μονή166.

161. Τό σιγίλλιο τοϋ Γαβριήλ Δ ' (1782) περιέχεται στόν Cod. Paris inus, suppl. 
G rec. 707, no 6 0 .-Βλ. γιά τό σιγίλλιο τοϋ Γρη γο pi ου τοϋ Ε ', Ά νω νύμ ω ς , 
ανέκδοτον μολυθδόβσυλλον τοϋ Γρηγσρίου τοϋ Ε', «Παρνασσός», τ. 2 (1878), σ. 237
238 καί ’Εφημερίδα «’Ανεξαρτησία», ά.φ.251, Ναύττλιον, 9 Μαρτίου 1878, ό.ττ., σ.2-3.

162. Μ ιχ. Λαμπρυνίδης, ό.π., σ.5.
163. Βλ. παρακάτω, Κεφ. Β', σελ.118 κ.έ.
164. Ελ ένη  Ε. Κοόκκου, ό ’Ιωάννης Καποδίστριας, ό άνθρωπος ό διπλωμάτης, 1800

1828 έκδ. 6η, ’Αθήνα 1990, σ.2
165. Βλ. Μενέλαο Τουρτόγλου, Σχέσεις Πολιτείας καί ’Εκκλησίας, «Πελοποννησιακά», 

τ. 16 (1985-1986), σ. 75-76. - Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος, Ιστορία τής Ελ 
λάδος, τ.Α '’Αθήνα 1920, σ. 133-134,-Ίωάν. Πετρόπουλος- Αίκ. Κουμαριανοΰ, 
Περίοδος τής Βασιλείας τοϋ Όθωνος 1833-1862,1.E.E., τ. ΙΓ' ’Αθήνα 1977, σ.41,42.

166. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ . 221, Άριθ. Πρωτ. 1547/9 Μαρτίου 1833. -Άριθ. Πρωτ. 
1557/9 Μαρτίου 1833 καί χ.ά.π., 1/13 Μαρτίου 1833.
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Καθ' όλη την πολυκύμαντη περίοδο στην Ελλάδα καί στόν 
ναυπλιακό χώρο ειδικότερα καί κυρίως άπό τό 1696-1834, μέ τή 
βοήθεια κυρίως τοϋ άρχειακοϋ ύλικοΰ μας παρακολουθούμε την 
ιστορία τής μονής ή όποία συμπλέκεται μέ την καθόλου ιστορία 
τοϋ Ναυπλίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A'

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΑΡΑΚΑΛΑ Η 'ΞΗΡΟΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Η μονή 'Αγίου Δημητρίου Καρακαλά ή Ξηροκαστελλίου 
βρίσκεται σέ απόσταση δεκατριών χιλιομέτρων άπό τό 

Ναύπλιο1, στίς πλαγιές τοϋ Άραχναίου καί σέ ϋψος 300 μέτρων2 άπό 
τή θάλασσα, έπάνω άπό τό χωριό Σουληνάρι καί στά ανατολικά τοϋ 
χωριοϋ "Αγιος Άδριανός Ναυπλίας (Κατσίγκρι), όπου ύπάρχει 
«λόφος τις πετρώδης ώχυρωμένος παλαιόθεν ώς κάστρον»\

Στοιχεία γιά τήν τοπογραφία τής μονής Καρακαλά ή Ξηρο 

ί. Ντιάνα Άντω νακάτου - Τάκης Μαΰρος, Τά Ελληνικά Μοναστήρια Πελοπόν
νησος, τ.Α', ’Αθήνα 1976, σ.40. - Σπ . Κόκκινης, Μοναστήρια τής Ελλάδος, Άθήναι 
1976,σ.85.

2. Σύμφωνα μέ τίς άκριβείς μετρήσεις τής Γεωγραφικής Υπ ηρεσία ς Στρα τού  
(Μηχανογραφικές καταστάσεις, σ.16, χ.τ., χ.χ.).

3. ’Α νδρέα ς Έμμ . Κεραμίδας, Άργολικά, άπό τό άνέκδοτο χειρόγραφο τού 
Διονυσίου Πύρρου τοΰ Θετταλού «Ελλάδος περιήγησις», τής συλλογής Γιάννη 
Βλαχογιάννη τών Γ.Α.Κ., χειρόγραφα (Γεωγραφικά - 'Ιστορικά) άρ. 51, Άργος 1981, 
σ.77.
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καστελλίου4 άντλοϋμε άττό αρχεία5, περιηγητές6, τοπογραφικές7 
καί χαρτογραφικές μελέτες8.

Οί έργασίες πού έγιναν κατά καιρούς, μαρτυρούν τή
4. Γιά τήν ονομασία τής μονής βλ. παρακάτω, σ.56-60.
5. A .S.V ., A.G., Β .54/1 57, φ.1 37r-1 38ν. - ’Έγγραφο - Κτηματολόγιο (1696), ’Ανα

δημοσιεύεται άττό τόν Κων. Ντόκο, Ή έν Πελοποννήσω έκκλησιαστική περιουσία 
κατά την Β' Ενετοκρατίαν, «Byzantinisch - Neugrichische jahrbCjcher, (1971-1974), 
τ.21 (1976), ο. 110-111. - A .S.V ., S .I., No 81, Catastico O rdinario di Napoli di 
Rom ania (1700) ή στό έξης Κατάστιχο V, φ.2ν, 5ν. - Κ ΕΜ Ν ΕΑ Α , C a tastico  
Partico lare di Napoli di Romania καί στό έξης Κατάστιχο VI, φ.41ν, 63r, 81 ν - 
82r, 82ν - 83r.- Α.Ι.Μ.Α., Φ .A' (1834-1902), ’Ανέκδοτος Προϋπολογισμός τής Μονής 
Ξηροκαστελλίου, Άριθ.1857/20 Νοεμβρίου 1886, όπου άναφέρεται: οί «συνεχώς 
έπισκεπτόμενοι την μονήν ξένοι, ένεκεν τής κεντρικής τοποθεσίας αυτής».

6. Βλ. Ν. Παπαχατζή, Παυσανίου Ελλάδος περιήγησις, Κορινθιακά καί Λακωνικά 
(Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Νικ. Παπ αχατζή), ’Αθήνα 1976, II, 25.10, 
σ.197-198. - ’Αγαμέμνω ν Τσελίκας, Ταξιδιωτικές άναμνήσεις άπό ‘Ιερατικό 
δίπτυχο τής μονής Όμπλοϋ Πατρών, «Έρανιστής», 10 (1972), σ.24. (Οί ειδήσεις που 
προέρχονται άπό τόν γραφέα - ταξιδιώτη τών παραπάνω ένθυμήσεων είναι τής 
10ης’Ιουλίου 1739. - Simone Pomardi, Viaggio nella Grecia negli anni 1804, 1805, e 
1 806, Ρώμη 1820, σ.127-128. - Captain T. Am bercrom by Trant, Narrative of a 
journey through Greece in 1830, Λονδίνο 1830, σ.115. - J.A. Buchon, LaCrece continental 
et la Moree, voyage sejour,et etudes historiques, Παρίσι 1847, σ.375-377. - ’Ανδρέας 
’Εμμ. Κεραμίδας, Διονυσίου Πύρρου τοϋ Θετταλοϋ, ό.π., σ.77 (Σύμφωνα μέ 
κριτικές παρατηρήσεις τοϋ σχολιαστή τών «Άργολικών», Άνδρέα  Κεραμίδα, 
ό.π., σ.16, ό Πόρρος ό Θετταλός έπεξεργάστηκε πιθανώς τό Κεφάλαιο τών 
Άργολικών μετά τό 1815). - W illian  M ille r, Ή Ελλάς τών Ρωμαίων, Φράγκων καί 
Τούρκων (μετάφραση Σπυρ. Λάμπρου), ’Αθήνα 1927, σ.9.

7. Τοπογραφικές αποτυπώσεις περιέχονται στά προαναφερθέντα άνέκδοτα 
βενετικά Κατάστιχα: Κατάστιχον V, ό.π., Κατάστιχον V I, ό.π. - Περισσότερες 
πληροφορίες γιά την τοπογραφία τής μονής βλ. Μ . Bory de Sa int V incent, 
Expedition, scientifique de Moree, enterprise et publie par odre du gouvernement 
Francaise, Travaux de la section des sciences physiques, Παρίσι 1831 -1835, PI.III. - Βλ. καί 
μελέτη 'Ελένης Κούκκου, ’Ανέκδοτο υπόμνημα τοϋ Saint Vincent, γιά τήν έπι- 
στημονική γαλλική άποστολή στην Πελοπόννησο τοϋ 1829, «Δ.Ι.Ε.Ε.Ε.» σ.29(1986), 
σ.100, όπου άναφέρεται ό σκοπός τής έπιστημονικής άποστολής στήν ‘Ελλάδα. - 
Περισσότερες πληροφορίες γιά τήν τοπογραφία τής μονής βλ .A n to in e  B o n , La 
Moree Franque, Recherhes historiques, topographiques et archeologiques sur la 
principaute d' Achaia, Παρίσι 1969, σ.486. - ’Αντ. Μηλιαράκη, Γεωγραφία Πολιτική 
Νέα καί ’Αρχαία τοϋ Νομοϋ ’Αργολίδος καί Κορινθίας, ’Αθήνα 1886, σ.76 καί χάρτης 
έκτος κειμένου. - Βούλα Κόντη, Συμβολή στήν Ιστορική Γεωγραφία τοϋ Νομοϋ 
’Αργολίδας, Σΰμμικτα Κέντρου Βυζαντινών ’Ερευνών τοϋ Ε.Ι.Ε., 5 (1983), σ.195. - 
’Ιδιαιτέρως πολύτιμες καί άκριβεϊς είναι οί τοπογραφικές μελέτες τής Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατοϋ. Ή  'Υπηρεσία αύτή μάς παραχώρησε εύγενώς τίς 
τοπογραφικές μελέτες της γιά τό Ναύπλιο καί τήν ’Αργολίδα.

8. Βλ. Παράρτημα Β', άριθ.14, Χάρτη τής γαλλικής άποστολής τοϋ 1829, κλίμακας: 
1:200.000 πού έκδόθηκε στό Παρίσι τό 1852, Άρ.15. - Χάρτη τής ’Εθνικής Στα 
τιστικής Υπηρεσίας τής 'Ελλάδος, Κλίμακας 1:200.000, Άθήναι 1972, Άριθ. 16. - 
Χάρτη τής Γεωγραφικής 'Υπηρεσίας Στρατοϋ, Κλίμακας 1:50.000,’Αθήνα, 1977.
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σττουδαιότητα τής περιοχής9 που ίσως γι'αύτό τό λόγο προτιμήθηκε 
γιά τήν ίδρυση τής μονής στό σημείο αυτό. Ό  Bon άλλωστε τονίζον
τας τή στρατηγική σημασία τής περιοχής, ισχυρίζεται ότι τό Ξ η ρ ο - 
κα σ τέλλ ι μαζί μέ τό Λυγουριό  ήταν τόσο καλά οχυρωμένα, 
ώστε θά μπορούσαν νά άνακόψουν κάθε στρατιωτική επιδρομή, 
που θά προερχόταν άπό τήν πεδιάδα Ναυπλίου καί ’Άργους10. Ή 
πληροφορία αύτή έπιβεβαιώνεται άν λάβομε ύπ' όψιν τό γεγονός 
ότι οί κάτοικοι τής περιοχής, όποτε χρειάσθηκε, άντιμετώπισαν τίς 
επιθέσεις τών Καταλανών καί τών Τούρκων11.

Ή περιοχή όπου βρισκόταν ή μονή Ξηροκαστελλίου ήταν 
οχυρωμένη άπό τών άρχαιοτάτων μέχρι τών νεωτέρων χρόνων.

Ό  Π αυσανία ς άναφέρει ότι στήν άριστερή πλευρά τού 
σημερινού δημοσίου δρόμου Ναυπλίου - Αυγουριού υπήρχαν δύο 
οχυρωμένες άκροπόλεις12, πού ταυτίζονται μέ τίς σημερινές θέσεις 
Καζάρμα καί Καστράκι13. Τό τείχος πού σώζεται άπό τήν πλευρά 
τοϋ δρόμου καί είναι πολυγωνικά κτισμένο, θεωρείται άπό τούς 
σχολιαστές τοΰ Παυσανία ότι είναι τοΰ 4ου π.χ. αίώνα14. Ό  Buchon 
περιγράφοντας τήν περιοχή άναλυτικότερα ταυτίζει τό κάστρο 
Καζάρμα μέ τό Ξηροκαστέλλι15 καί άποδίδει τό όνομά του στήν 
ξηρότητα τοΰ τόπου όπου βρίσκεται. Ό  ίδιος επισημαίνει τήν 
ύπαρξη στήν περιοχή σειράς ερειπωμένων φρουρίων, πού, όπως 
μάς πληροφορεί, είχαν δομηθεί άπό πέτρες τών άρχαιοτάτων 
χρόνων, πολλές άπό τίς όποιες κατά τήν έπίσκεψή του έκεί ήταν 
εγκατεσπαρμένες στή γύρω περιοχή. Ό  Buchon διατυπώνει τήν 
άποψη ότι στήν περιοχή έκείνη υπήρχε μία μεγάλη έλληνική πόλη. 
Υπογραμμίζει έπίσης τήν ύπαρξη λίγων «βυζαντινώ ν ά π ο-  
μειναρίων». Όμοίως καί οί J. Lognon - P. Topping ταυτίζουν τό 
Ξηροκαστέλλι μέ τό «κλασσικό όχυρό» Καζάρμα, πού βρίσκεται 
τέσσερα καί μισό χιλιόμετρα άνατολικά τής μονής16.

9. Antoine Bon, ό.π.
10. A. Bon, ό.π., σ.486.
11. ό.π.
12. Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, ό.π., σ. 197-198.
13. Βλ. σχόλια περιηγητών καί μελετητών, σ. 47-56.
14. Βλ. ό.π., τά σχόλια τοΰ Νικ. Π απ αχατζή στίς πληροφορίες πού μάς δίνει ό 

Παυσανίας.
15. J. A. Buchon, ό.π., σ.376-377.
16. J. Lognon - P. Topping, Documents sur la Regime des Terres dans la principaute de 

Moree au XlVe siecle (Documents et Recherches sur I' economie des byzantins, islamiques, 
et slaves et leurs relations commerciales au moyen age 9), Παρίσι 1969, σ.258.
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Στίς προηγούμενες μαρτυρίες προστίθεται καί έκείνη τοϋ 
περιηγητή Simone Pom ardi17, ό οποίος έπεσήμανε τόν «άρχαϊο 
πύργο Ξηροκαστέλλι» κατά τό ταξίδι του στήν Ελλάδα στίς άρχές 
τοΰ 19ου αιώνα καί παρατηρεί ότι οί αρχιτεκτονικές έπεμβάσεις που 
είχαν γίνει σ'αύτόν οφείλονταν στους Βενετους πού έγιναν κύριοι 
τής περιοχής. ’Αξιοπρόσεκτη είναι ή πρόσθετη είδηση πού μάς δίνει 
ότι στήν περιοχή ύπήρχε τό «άρχαϊο κάστρο τήςΛήσσαςκαί ναίδριο 
τής Θεάς Ά8ηνάς»'\

Ό  I. Σφηκόπουλος καί ή Βούλα Κόντη μελετώντας τήν 
αρχιτεκτονική μορφή τοϋ κάστρου Ξηροκαστελλίου, οδηγήθηκαν 
στό συμπέρασμα ότι άνήκε στήν αρχαία ελληνική έποχή19. Ό  Σφηκό
πουλος έπίσης ισχυρίζεται ότι, λόγω τής σπουδαιότητάς του, τό 
κάστρο χρησιμοποιήθηκε γιά τήν άμυνα τής περιοχής ακόμη καί 
κατά τούς βυζαντινούς χρόνους καί παρατήρησε ότι oi «δύο 
στρογγυλοί πύργοι τής έποχής έκείνης πού ήσαν κατασκευασμένοι 
έπάνω στά λείψανα των αρχαίων κατασκευών στέκονταν άκόμη 
όρθιοι»20 καί ότι «τά τείχη είχαν έμφανή σημεία ύπερύψωσης κατά τή 
βυζαντινή όχυρωματική»2\  Ή προσωπική μας γνώμη είναι ότι τό 
Ξηροκαστέλλι ήταν πιθανώς κάστρο τής άρχαίας ελληνικής έποχής, 
τό όποιο δέχθηκε έπεμβάσεις στή ροή τοϋ χρόνου γιά λόγους 
αμυντικούς.

Ή άρχαιότητα τών κτισμάτων καί κάστρων τής περιοχής 
ένισχύεται καί άπό τήν περιγραφή τοϋ W iIlian  M iller κατά τήν 
περιοδεία του άνά τήν Πελοπόννησο τό 190422, ό όποιος σημειώνει τά 
έξής: «Κομψόν Βυζαντιακόν έκκλησύδριον23, τό μόνον έν τή ύπαίθρω  
χ ώ ρ α  τό έπ ιβλητ ικόν  έ π ί λόφ ου  τ ινός  κά σ τρ ο ν  Κ α ζά ρμα  κα ί 
π ρω τόγονός τις γέφυρα κυκλώπειου κατασκευής είναι τά μόνα  
δ ια κ ό π το ν τα  την μ ο νο το ν ία ν  τής μ α κρ ά ς μέχρι Ν α υ πλίου  
άμαξοδρομίας»24.
17. S im one  Pom ard i, ό.π.,σ.127-128.
18. ό.π. - Πρβλ. καί μέ Παυοα νίου 'Ελλάδος Περιήγησιν, ό.π.
19. Ίωάν. Σφηκόπουλος. Τά μεσαιωνικά κάστρα τοϋ Μόριά, ’Αθήνα 1968, σ.106-107-. 

Βούλα Κόντη, ο.π., σ.195.
20. (’Εννοεί προφανώς πύργους τής βυζαντικής έποχής).
21. Σφηκόπουλος, ό.π.
22. Βλ. Διονύσιο Α. Ζακυ Βη νό, W i 11 iam Μ i I le Γ,«Νέα Εστία», τ.40 (1946), σ. 727-731.
23. Πρόκειται πιθανώς γιά τή βυζαντινή έκκλησία τοϋ Άγ. Κωνσταντίνου ποΰ άνήκε 

στή μονή Ξηροκαστελλίου. - Πρβλ. μέ Κτηματολόγιο 1696(1) καί Κατάστιχο VI (1703
1705), <p.81v-82r καί C ap ta in  Τ. A m b e rc ro m b y T ran t, ό.π., σ.116.

24. W illia m  M ille r , Ή  Ελλάς τών Ρωμαίων, Φράγκων καί Τούρκων (μετάφραση 
Σπ υρ. Λά μπ ρου ),’Αθήνα 1927,σ.9.
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Τήν πολλαπλή επισήμανση τής ύπαρξης κάστρων στήν γύρω 
άπό τή μονή περιοχή έπιβεβαιώνουν κατάλογοι κάστρων στούς 
όποιους τό Ξηροκαστέλλι άναφέρεται μέ διάφορους τύπους 
ονομάτων25.

Ό  άρχαιότερος κατάλογος κάστρων άνάγεται στό 1364 καί 
δημοσιεύθηκε άπό τόν Karl Hopf26.

Τό Ξηροκαστέλλι άπαντά καί τό 1377 σέ κατάλογο φέουδων 
πού δημοσίευσε ό B o n 27 καί υπαγόταν στή δικαιοδοσία τής 
Καστελλανίας28 Κορίνθου29 πού άνήκε στό Νικόλαο Άτζαγιόλι30. Κατά 
τόν Bon τό 1377 ύπήρχαν στή περιοχή καί οί πύργοι «Basilicate» 
(Βασιλικά), τοϋ 'Αγίου Βασιλείου, τοϋ Αγίου Γεωργίου, τοϋ Πολυ- 
φέγγου, τό Σερκαστέλλι (Ξηροκαστέλλι), Άγγελόκαστρο, Pyegata 
(έννοεϊ προφανώς τήν Πιάδα) καί τό Λυγουριό31.

Τό Ξηροκαστέλλι έπίσης μαζί μέ άλλα κάστρα τής περιοχής 
άναφέρεται σέ κατάλογο κάστρων τής Πελοποννήσου τοΰ 1450 πού 
περιέχεται σέ κώδικα τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης32.

Κατά τόν McLead σώθηκαν τέσσερις βενετικοί κατάλογοι τών 
κάστρων τής Πελοποννήσου άπό τά χρόνια τοΰ Τουρκοβενετικοΰ 
πολέμου (1463-1479)33.

Δύο κατάλογοι τοϋ 1463 καί 1467, πού προέρχονται άπό τό 
χειρόγραφο Annali Veneti τοΰ Stefano Magno (1500-1572), δημο- 
σιεύθηκαν στό Βερολίνο τό 1873 άπό τόν Karl Hopf34.

25. Βλ. παρακάτω στό μέρος τής έργασίας μας γιά τήν όνομασία τής μονής, σ.51 κ.έ.
26. Karl Hopf, Chroniques Greco - Romanes inedites ou peu connues, publie avec notes et 

tables genealogiques, Βερολίνο 1873, σ.227-229. - Σφ ηκόπ ουλος, ό.π., σ.34-36,107.
27. A. Bon, ό.π., σ.486.
28. Πρόχειρα γιά τόν όρο Καστελλανία Βλ. Ν .Α . Βέη , ’Εγκυκλοπαιδικό λεξικό 

’Ελευθερουδάκη, τ.7, ’Αθήνα χ.χ., σ.378.
29. Ί .  Σφηκόπουλος, ό.π.
30. Περισσότερα γιά τήν οικογένεια τών Άτζαγιόλι βλ. στήν ειδική μελέτη τοΰ 

Leopoldo Tanfani, Nicola Acciainoli, Φλωρεντία 1863. - W . M i Her, The Latins in the 
Levant, Λονδίνο 1908, σ.269-302. -Χρΰσα Μ α λτέζου ,Ή  ηγεμονία τής’Αχαίας, Ι.Ε.Ε., 
τ.Θ', Άθήναι 1980, σ.270.

31. A. Bon, ό.π., σ.479.
32. Cod. M arc, It V II 2571(12463), f.457v-458r. Ό  κατάλογος φέρει τόν τίτλο: 

«Questi sono tute le terre castelli sono et se atrovano al parte nella, Morea in questi tempi 
del 1450. Questi sono in luoghi principal! no 14» καί δημοσιεύθηκε άπό τόν Ε. Fenster, 
ό.π., σ.329-331.

33. Βλ. W .M cLead , ό.π.
34. Karl Hopf, ό.π., σ.202-206. - W. McLead, ό.π., σ.353.
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Τό Ξηροκαστέλλι δεν περιλαμβάνεται στόν κατάλογο τοϋ 1463 
άλλά μόνο στόν κατάλογο τοΰ 146735 καί σε καταλόγους τοϋ 1469. Οί 
τελευταίοι αύτοί κατάλογοι τοϋ 1469 φέρουν κατά τόν Ε. Fens ter 
τρεις διαφορετικές μορφές καί σώζονται σέ τρία χειρόγραφα36. 
Στους καταλόγους αυτούς περιλαμβάνονται επίσης έκτός άπό τό 
Ξηροκαστέλλι καί άλλα κάστρα τής περιοχής. Τό Ξηροκαστέλλι 
δηλώνεται ώς κάστρο κατεστραμμένο, μέ τό χαρακτηριστικό 
γράμμα R37.

Καταλήγουμε στό συμπέρασμα ότι διασώζονται τελικώς όκτώ 
κατάλογοι κάστρων πού περιέχουν τό Ξηροκαστέλλι καί άντιστοι- 
χοϋν σέ πέντε διαφορετικές χρονολογίες. Τό Ξηροκαστέλλι περιλαμ
βάνεται σέ όλους τούς προαναφερθέντες καταλόγους έκτός άπό 
τόν κατάλογο τοϋ 1469. Οί τρεις κατάλογοι τοϋ 1469 είναι όμοιοι ώς 
πρός τό περιεχόμενο, έμφανίζονται όμως σέ τρεις διαφορετικές 
μορφές, όπως προαναφέραμε.

Μνεία τής περιοχής πού βρίσκεται ή μονή ώς «Ξυροκαστέλια» 
καί «Monasterio S. Demetrio Sta Risocastela» βρίσκεται στό βενετικό 
έγγραφο καταγραφής τής περιουσίας της τοϋ 169638. Ή έκφορά τοϋ 
τοπωνυμίου σέ πληθυντικό άριθμό ενισχύει τη θέση ότι ή μονή 
βρισκόταν σέ περιοχή μέ περισσότερα άπό ένα κάστρα.
35. W . M cLead , ό.π., σ.353-356. - Ό  κατάλογος τοϋ 1467 φέρει τόν τίτλο: «1467 de 

Settembrio Questi sono Castelli in la Morea Quelli Hano Devauti Una + Sone de la 
Signoria, et quelli Hano R Rovinandi, el Resto del Turco», f.394. -1. Σ φ η κό π ο υ λ ο ς ,
6.TT., o.43. - J.A . Buchon, La Grece Continentale et la Moree, voyage se jour, et etudes 
historiques, Παρίσι 1847, σ.375-377. Ό  B u c h o n θεωρεί τήν περιοχή πού βρίσκεται τό 
Ξηροκαστέλλι «φέουδο τοΰ Σουλίνα, σύμφωνα μέ τή διαθήκη τής Veroli».

36. Βλ .Ε-Fenster, ό.π., σ.322 (Γνωρίζουμε τούς καταλόγους αυτούς καί άπό προσωπι
κή μας έρευνα καί αύτοψία). Το ένα χειρόγραφο βρίσκεται σέ κώδικα τοϋ Museo Civi- 
co Correr (Βλ. Cod. Cicogna, 623 (2330), χ.φ. - καί τά άλλα δύο κάστρα βρίσκονται σέ κώ
δικες τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης (Cod. Marc. It VII, 90(8029), φ.31 r-v. 'Ο Κώδικας δέν 
είναι άκριβώς όμοιος κατά τή μορφή μέ τόν παραπάνω κώδικα τοΰ Museo Civico 
Correr παρά μόνο κατά τό περιεχόμενο καί φέρει τόν Tn^o:«QUESTl SONO TUTI I 
CASTELLI E LUOGHI DE LA SIGNORIA DE VENIEXIA. DOVE E R E RUINANDl, MCCCCLX 
VIMI DE SETTEMBRIO». - Ό  δεύτερος κατάλογος περιέχεται στόν Cod. Marc. It VII, 518 
(7884), φ.37ν-38Γ καί φέρει τόν τίτλο: «LI SOTOSCRITI SONO TUTI 1 CASTELI E LUO
GHI DE LA MOREA, QUELLI HA LA + ΝΟΜΙΜΑ LA SIGNORIA DEL 1469 ET QUELLI HAR 
SONO RUINA» (Βλ. Παράρτημα Β', άριθ.2). - Πρβλ. μέ E.Fenster, ό.π., σ.322-323.

37. Τό R σημαίνει «RUINANDI» ή «RUINA», όπως άναφέρεται άντιστοίχως στούς δύο 
κώδικες τής Μ αρκιανής Βιβλιοθήκης, ό.π.. - Βλ. περισσότερα στόν Antonio 
C a r ile , ό.π., σ.389-393. - Ε. Fe n s te r , ό.π., σ.323-324. - Πρβλ. μέ Κατάστιχο VI, 
cp.82v-83r, όπου υπάρχει τό κατεστραμμένο κάστρο σέ τοπογραφική άποτύπωση.

38. A.S.V., A.G., Β54/15φ., φ.137r-138ν. - Βλ. καί Κων/νο Ντόκο, ό.π., (Ή άναφορά στήν 
περιοχή «Sta Risocastela» βρίσκεται στό νώτο τοϋ έγγράφου - Κτηματολογίου).
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Τό Ξηροκαστέλλι συνεχίζει τήν ιστορική του παρουσία καί 
κατά τή Β' Βενετοκρατία39. Ή περιγραφή του γίνεται στήν Εισαγωγή 
τοϋ Καταστίχου V40 (1700) καί αποδίδεται σ’αύτό ή ονομασία τής 
μονής. Σύμφωνα πάντοτε μέ τίς πληροφορίες τοϋ ίδιου Καταστίχου 
κοντά στή μονή ύπήρχε καί άλλο κάστρο, τό Παλαιόκαστρο, στή 
θέση που ονομαζόταν Machiolorea41 καί πού ένέπιπτε στά όρια τής 
μονής42.

Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός ότι, ένώ υπάρχουν κατά τήν 
εποχή πού συντάχθηκε τό Κατάστιχο V κι' άλλες μονές στό Ναύ
πλιο, περίπου έντεκα, γίνεται ειδική άναφορά μόνο στή μονή Ξηρο
καστελλίου άπό πλευράς τοπογραφίας καί ονομασίας43. Οι πληρο
φορίες τοϋ Καταστίχου V είναι άξιόπιστες, δεδομένου ότι καταρτί
σθηκε άπό έμπειρους μηχανικούς καί Καταστιχατόρους, μέ τήν επί
βλεψη τοϋ μηχανικού τοϋ δημοσίου Francesco Vandeyk, κατόπιν 
έντολής τοϋ Francesco Grim ani44.

Οί πληροφορίες αυτές σύμφωνα μέ διαβεβαίωση τοϋ ίδιου τοϋ 
μηχανικού Vandeyk45 προήλθαν άπό τό τοπογραφικό σχέδιο τής 
Ρωμανίας καί άπό άποδεικτικά στοιχεία πού συνέλεξε ό ίδιος μαζί μέ 
τούςΝικολό Φ ράγκο καίΡουγγιέρο Μ αντολένα46.

39. A.S.V., S.I., No 81, Κατάστιχο V, φ.2ν, δττου γίνεται ή τοπογραφική περιγραφή τής 
μονής: «...Nel confine tra la villa Masi e Plataniti una fabrica detta Palaeocastro fatta di 
pietre ordinarie ma di grossa mura e piccolo recinto quadro quale al mio credere era piu 
tosto sepolcro che castello. Nel confine del Monasterio di San Dimitrio Xero Castelli dal 
quale prende il nome sudetto, monasterio» (Βλ. Κατάστιχο V, φ.2ν. - Βλ. καί Παράρτημα 
Β', άρι9.6).

40. Βλ. Κατάστιχο V, ό.π., φ.2ν.
41. ό.π. (Πρόκειται γιά τήν τοποθεσία «Μακριά Λάκκα» πού διασώζεται μέ τό όνομα 

αύτό σήμερα - Βλ. σχετικά στίς μετρήσεις τής Γ.Υ.Σ. Άργους καί Ναυπλίας, ό.π., 
σ.14 μηχανογραφικών Καταστάσεων).

42. Πρβλ. μέ Κατάστιχο VI, φ.81 r.
43. Βλ. Κατάστιχο V, ό.π.
44. Βλ. ό.π., έξώφυλλο τοϋ Καταστίχου V.
45. ό.π., φ.47ν, όπου άναφέρεται: «L' antescritto Catastico e cavato dal disegno del 

circodario di Romania, e da quelle information!, et qua (...) fatti incompagna da Nicolo 
Franco, e Ruzer Madolena con ogni fedelta e diligenza possibile in fedelichemi 
co(mmandamo). - Francesco Vandeyk ignegner Publico». - Βλ.σχετικά μέ τό παραπάνω 
Κατάστιχο V καί Σοφία Άντω νιάδη, Συμβολή στήν Ιστορία τής Πελοποννήσου 
κατά τόν IZ' αιώνα. Τό Άρχεϊον Crimani, Χαριστήριον είς ’Α. Όρλάνδον, τ.3., ’Αθήναι 
1966, σ.154-155. - Βασιλική Μ π όμπ ου, Σταμάτη, Συμβολή στήν Ιστορία τής 
Καλαμάτας γύρω στά 1700, Πρακτικά τοϋ Α' Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών, 
’Αθήναι 1977, σ.260-263. - Βασίλης Παναγιω τόπουλος, ό.π., σ.136.

46. Κατάστιχο V, ό.π.
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Τό Ξηροκαστέλλι έπανεμφανίζεται στό Κατάστιχο VI (1703
1705) ώς «Castello Distruto»*7. Βρίσκεται στά νοτιονατολικά τής μονής, 
ένώ άλλο κάστρο μέ τήν ένδειξη «Forteza Distruta» 48 βρίσκεται στά 
νοτιοδυτικά της.

Καί οί πληροφορίες τοΰ Καταστίχου VI είναι άξιόπιστες, διότι 
έγιναν έπίσης άπό ειδικούς τοπογράφους μηχανικούς τών όποιων 
τά ονόματα άναφέρονται στά τοπογραφικά σχέδια πού έκπό- 
νησαν. Ή άξιοπιστία τών τοπογραφικών πληροφοριών καί μετρή
σεων ένισχυεται άπό τήν άποκαλυπτική γιά τό θέμα αύτό άνέκδοτη 
έκθεση τοΰ Προβλεπτή Antonio Nani, πού βρίσκεται στό Τμήμα 
Χειρογράφων καί Όμοιοτύπων τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης49.

Ιδιαιτέρως ύπογραμμίζεται τό γεγονός ότι καί οί σημερινοί 
έρευνητές50 άποδέχονται καί εκτιμούν τίς μετρήσεις καί τοπο
γραφικές άποτυπώσεις τοΰ Καταστίχου VI.

Στό χάρτη τής γαλλικής άποστολής πού έκπονήθηκε τό 182951 
άποτυπώνονται δύο Παλαιόκαστρα κοντά στή μονή, άκριβώς στίς 
ίδιες θέσεις πού τά έχουν άποτυπώσει οί Βενετοί στό Κατάστιχο VI. 
Πρόκειται γιά τό «Castello Distruto» καί τό «Forteza Distruta». Πιθανώς 
λοιπόν αύτά τά δύο κάστρα σώζονται άκόμη κατά τό 19ον αιώνα μέ 
τήν ονομασία «Παλαιόκαστρον».

Σέ πρόσφατες χαρτογραφικές μελέτες τής Γ.Υ.Σ. (Γεω γρα
φικής 'Υπηρεσίας Στρατοΰ) έπισημαίνεται καί σήμερα κάποια 
κορυφή στό χάρτη ύψους 260 μέτρων πού χαρακτηρίζεται ώς
47. Κατάστιχο VI, cp.82v-83r.
48. ό.ττ.
49. Ε.Β.Ε.,Τ.Ο.Χ.,Άρχεϊον Antonio Ν an i, Κώδικας, Άρ. 3916. (Το άνέκδοτο κείμενο τής 

έκθεσης τοϋ Antonio Nani γνωρίζω άπό προσωπική μου έρευνα, είχε δμως τήν 
καλωσύνη νά μοΰ τό παραχωρήσει εύγενώς μέ μεταγραφή καί ό Καθηγητής Peter 
Topping, πού άοχολεΐται μέ τό ’Αρχείο Nani καί πρόκειται νά έκδώσει τό πο
λύτιμο ύλικό του. - Βλ. σχετικά, P. Topping, ’Έκθεσις τού Βενετοϋ Προνοητοϋ Nani 
περί τής Πελοποννήσου, «Πρακτικά του, Γ  Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών 
Σπουδών», Καλαμάτα 8-15 Σεπτεμβρίου 1985, σ.3, Άθήναι 1987-1988, σ.47-48).

50. Γιάννης Μ π α ντέκας, Μετρικά συστήματα, Θεσσαλονίκη 1985, σ.25-30. - Ό  
Γιάννης Μπαντέκας Καθηγητής τής Φωτογραμμετρίας στό ’Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο. Πρόκειται νά δημοσιεύσει μελέτη σχετική μέ τό παραπάνω Κατά
στιχο καί μέ πληροφόρησε ότι «ή κλίμακα στά κτηματολογικά διαγράμματα τού 
Καταστίχου άποδόθηκε πολύ καλά καί οί μετρήσεις τών Βενετών είναι πολύ καλές. 
Πρόσθεσε έπίσης ότι τά σχέδια είναι άκριβή καί έκπονήθηκαν άπό ειδικούς 
τεχνικούς. Σύμφωνα μέ σημερινό έλεγχο πού έγινε, μέ βάση τά σημερινά σχέδια καί 
άπό άεροφωτογραφίες, συμπεραίνει ότι ή άκρίβεια τών σχεδίων είναι 
ικανοποιητική γιά τίς σημερινές προδιαγραφές».

51. Βλ.Παράρτημα Β', άριθ.14, χάρτη τής γαλλικής άποστολής τού 1829, ό.π.
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«Παλαιόκαστρον»52. Δεν έντοπίζονται όμως έκεί άπομεινάρια 
κάστρου. Ίσως νά πρόκειται γιά τό Ξηροκαστέλλι τό όποίο σήμερα 
δεν σώζεται.

Οί συγκλίνουσες πληροφορίες ότι ή όλη περιοχή στήν όποία 
βρίσκεται ή μονή έκτός άπό τίς φυσικές καλλονές της53 πλαισιώνεται 
άπό άκροπόλεις54, φράγκικους φεδουαρχικους πύργους55, τείχη, 
φρούρια καί «καστέλλια» τής άρχαίας, μέσης καί νεώτερης ιστορίας 
καθώς έπίσης άπό βυζαντινούς ναούς56 μαρτυρούν ότι ή μονή 
βρισκόταν σέ καστρότοπο όλο δε ούτό  τό οχυρωματικό δίκτυο 
βοηθεί τό μελετητή νά κάνει διαδρομή στη χρονολογική διαδοχή τών 
ιστορικών γεγονότων. Μπορούμε έπίσης νά έκφράσουμε σχεδόν μέ 
βεβαιότητα τήν άποψη ότι έπελέγη ό τόπος αυτός άπό τούς 
μοναχούς γιά νά κτιστεί ή μονή, έκτός άπό τήν ώραιότητα του 
τοπίου, γιά λόγους άσφάλειας, κάτι πού συνηθιζόταν ήδη άπό τή 
βυζαντινή έποχή57. Λόγοι λοιπόν άσφάλειας ύπήρξαν τό βασικό 
αίτιο άνέγερσης ύψηλοϋ περιτειχίσματος58 τής μονής μέ πολε
μίστρες, όπως μάς πληροφορεί ό Τrant59, μέ μετασκευές ή προσθή
κες στίς μεταγενέστερες εποχές60. Τό κτίσμα αύτό ένδεχομένως
52. Βλ. μηχανογραφικές καταστάσεις τής Γ.Υ.Σ., ό.π., χ.τ., χ.χ., σ.18.

(Δεν παρατίθενται άλλα στοιχεία άπό τή Γ.Υ.Σ. παρά μόνο οί γεωγραφικές 
συντεταγμένες τοΰ κτίσματος).

53. Captain Τ. Am bercrom by Trant, ό.π., σ.115. Ό  Trant χαρακτηρίζει τή 9έα άπό 
τή μονή μαγευτική. Δίνει τήν πρόσθετη πληροφορία ότι ή μονή Βρισκόταν σέ 
κοιλάδα μέ πορτοκαλεόδεντρα καί έλιές κι ότι κοντά στή μονή υπήρχαν τά 
γραφικά ερείπια εκκλησίας καί σέ λοφίσκο που συνορεύει μέ τή μονή υψωνόταν 
έρειπωμένη εκκλησία ποΰ καταστράφηκε πριν φύγουν οί Βενετοί άπό τό Μόριά».

54. Βλ. Παυσανίου 'Ελλάδος Περιήγησις, ό.π.
55. A. Bon, ('Ο A. Bon αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί πύργοι (chateaux), ό.π., σ.479.- 

Captain Τ. Am bercrom by Trant, ό.π., σ.115.
56. (Μεταξύ τών βυζαντινών μνημείων άξίζει νά μνημονευθεΐ ή παρουσία τών ναών 

τών 'Αγίων Άδριανοϋ καί Ναταλίας καί τοΰ 'Αγ. Κων/νου. - Βλ. σχετικά, Α. Ό ρλάν- 
δος ΑΒΜΕ, τ.1 (1935), 46, σ. όπου γίνεται μνεία γιά τόν μονόκλιτο σταυρεπίστεγο 
ναό τών ‘Αγίων Άδριανοϋ καί Ναταλίας. - Βλ. στόν ίδιο, «L' hellenisme contempe- 
raiη» (1453-1953),Αναμνηστικός τόμος, Άθήναι (1953), σ.213.-Στόν ίδιο, Δύο σταυ
ρεπίστεγοι ναοί τής Αργολίδας, «Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά» (1964), σ.9-10. - 
Γιά τό βυζαντινό ναό τοϋ ‘Αγ. Κων/νου, βλ. παρακάτω, σελ. 64,66,68.

57. Βλ. σχετικά ’Αναστάσιο Ό ρ λ ά ν δ ο , Μοναστηριακή άρχιτεκτονική, έκδ. 2η, 
’Αθήνα 1958, σ.7-22, όπου γίνεται έκτενής άναφορά στόν εξωτερικό χαρακτήρα καί 
τή μορφή τών μοναστηριών.

58. Βλ. παράρτημα Β', άριθ.17.
59. Βλ. Captain Τ. Am bercrom by Trant, ό.π., σ.116.
60. Βλ. σ.212, σημ.2 όπου άναφέρεται ότι έπί τών τειχών έκτισαν μπούρτζια, προ- 

κειμένου νά άποκρούσουν τούςΤούρκους.
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άνάγεται στή βυζαντινή ή βενετική περίοδο. ’Εξάλλου ό Trant περι
γράφει λεπτομερώς τήν ιδιομορφία τής όλης κτιριακής δομής τής 
μονής χάρη στήν όποία έξελίχθηκε σε ισχυρή θέση, ικανή νά διαδρα
ματίσει σημαίνοντα ρόλο κατά τή διάρκεια τής 'Ελληνικής 
Επανάστασης61. Μέρος τοΰ περιτειχίσματος τής μονής σώζεται 
μέχρι σήμερα καί είναι έμφανείς οΐ πολεμίστρες (στενές τοξικές 
θυρίδες)62 γιά τήν προάσπιση τών μοναχών άπό τυχόν έχθρικές 
έπιθέσεις.

Ή γεωγραφική θέση τής μονής κατ’έξοχήν στρατηγική, 
θεωρήθηκε τόπος κατάλληλος γιά στρατοπέδευση καί περιοχή 
διακίνησης στρατευμάτων63.

Ό  τόπος αυτός υπήρξε τό θέατρο όλων σχεδόν τών 
γεγονότων τής έθνικής μας ιστορίας στήν όποία οΐ μοναχοί τής μονής 
δεν έμειναν άμέτοχοι.

2. Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ονομασία τής μονής παρουσιάζει διαφορές κατά τή μακραίωνη 
ιστορία της, γενονός πού απασχόλησε πολλούς ερευνητές. Γιά 

τό σκοπό αύτό κρίνομε σκόπιμο νά παραθέσουμε τούς διάφορους 
τύπους ονόματος, όπως εμφανίζονται χρονολογικά καί νά ελέγ
ξουμε κριτικά τήν ιστορική καί φιλολογική τους αιτιολόγηση.

α' Μονή 'Αγίου Δημητρίου Ξηροκαστελλίου
Ό  τύπος αύτός («μοναστήριον 'Αγίου Δημητρίου στά  Ξυρο- 

καστέλια εις τήν περιοχήν Άναυπλοίου» μνημονεύεται στό κείμενο 
τοϋ έγγράφου-Κτηματολογίου I τοϋ 169664. Παρόμοιος τύπος, 
«μοναστήριον τοϋ Άγιου Δημητρίου εις τόπ ον  καλούμενον Ξερ ο
κα σ τέλ ια », άπαντά στό άνέκδοτο Κατάστιχο III τοϋ 170065. Ό  
παρεφθαρμένος τύπος τοϋ τοπωνυμίου «Monasterio S. Demetrio Sta 
Risocastela, τοϋ ’Αγ ίου  Δημητρίου Κόνδη», χρησιμοποιείται όσο

61. Βλ. παραπάνω περιγραφή τοϋ Trant σ. 54καί’Επίμετρονσ.169.
62. Βλ. σχετικά’Αναστάσιο Ό ρλά νδο , ό.π.
63. Βλ. στό οικείο μέρος τής μελέτης, Έπίμετρον; σ. 169,174-176,178.
64. A .S.V ., A .G ., Β54/157, cp.137r-138v. - Κων/νος Ντόκος. Ή έν Πελοποννή- 

σω ’Εκκλησιαστική περιουσία κατά τήν Β' Ενετοκρατίαν, ό.π.
65. A .S.V ., A .G ., Β54,φ.808.
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τουλάχιστον γνωρίζω, μόνο μία φορά στό νώτο τοϋ Κτηματολογίου66 
I. Ή άναφορά στόν τύπο «τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Κόνδη»67 προήλθε 
προφανώς άπό τό επώνυμο τοϋ Γρηγορίου Κόνδη, που διετέλεσε 
ήγούμενος κατά τήν περίοδο αυτή68.

Ό  τύπος «Monasterio di S. Dimetrio Sta Risocastella» χρησιμο
ποιείται στό άνέκδοτο βενετικό Κατάστιχο IV(1700)69, όλων τών 
μονών τής Πελοποννήσου, πού καταρτίσθηκε έπί τής θητείας ώς 
Προβλεπτή, τοϋ Francesco Grim ani. Ώς «Monasterio San Dimitri 
Xerocastelli» άπαντά τόσο στό άνέκδοτο Κατάστιχο V (1700)70 όσο καί 
στό άνέκδοτο Κατάστιχο Vl(1703-1705), στό όποίο έπίσης χρησιμο
ποιούνται οΐ τύποι: «Monasterio di S.Dem etrio Xero Casteglia», ή 
«Xerocastegli»7\

Ό  τύπος «Ξηροκαστέλλι» συνεχίζεται καί σέ μεταγενέστερα 
χρόνια. ’Έτσι σέ πατριαρχικό σιγίλλιο τοϋ Γαβριήλ Δ ' τό 1782, 
άναφέρεται: «...Τό κατά τήν έπαρχίαν Ναυπλίου καί Ά ρ γου ς  κείμε
νον ιερόν καί σεβάσμιον μοναστήριον, τό τιμώμενον έ π ’ όνόματι τοϋ 
αγίου ένδοξου μεγα λομά ρτυ ρος Δημητρίου κα ί Ξη ρ οκα σ τέλλ ι 
έπ ο ν ο μ α ζό μ εν ο ν .. .» 72. σέ σιγίλλιο έπίσης τοϋ Ο ικουμενικού
66. ό.ττ., φ.138ν.
67. ό.ττ., φ.138ν, όπου ή υπογραφή:«+ Γρηγόριος Ιερομόναχος ό Κόνδης καί ήγούμενος 

τοΰ άνωθεν μοναστηριού βεβεονο».
68. A .S .V ., A .G ., Β 53/1 56, cp.2v-3r καί Β54/157, φ.286, όπου καταγράφονται 

έπίσης τά έξής σταυροπήγια μοναστήρια κατά τό 1700: Τών 'Αγίων ’Αναργύρων στό 
Κρανίδι, τοϋ ‘Αγίου Δημητρίου στό Αΰγό, τό Μαναστήριον τής Σωτήρας στήν Κα- 
ραθώμα, ή 'Αγία Μονή. ό "Αγιος Δημήτριος στά Ξηροκαστέλλια, ό Άγιος Θεοδόσιος 
ό Νέος, τό μοναστήρι Σωτήρας όνομαζόμενον Λουκού, τό μοναστήριον Παναγία ή 
Μεγάλη Σκαρπεμίτζα, τό μοναστήριον τής Αγίας Τριάδας πού ονομάζεται Παναγία. 
Σ’ αύτά προστίθενται καί δύο άλλα μοναστήρια, πού δέν είναι σταυροπήγια, τής 
Παναγίας στό Σάρωμα καί τής Παναγίας Μαλαβή ό.π., (έννοεϊται Μαλεβή).

69. ό.π.
70. A .S .V ., S .I., No 81, φ.5ν.
71. Κ .Ε .Μ .Ν .Ε .Α .Α ., Κατάστιχον VI, ό.π., q>.3r/334, 23r/52, 38r, 86ν.
72. Δημοσιεύθηκε γιά πρώτη φορά άπό τόν Άνδρέα  Λεβάλ Πατριαρχικό γράμμα 

τοϋ 1782 περί τοϋ μοναστηρίου Ξηροκαστέλλι, «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», 
’Εφημερίς, έτος Θ ', Κωνσταντινοΰπολις 1888, άριθ.3, σ.350. - Δ. Ζα κυθηνός , 
Άνέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας. (1593-1748), 
έκδιδόμενα έκ Παρισινών κωδίκων, «Ελληνικά», τ.4(1931) Μέρος έκτον,σ.388.-Σπυρ. 
Λά μπ ρος, Όγδοήκοντα Πατριαρχικά σιγίλλια, καί τεσσαράκοντα τέσσαρα 
μοναστηριακά έγγραφα τής έν Παρισίοις βιβλιοθήκης «Ν.Ε.», τ.3 (1906), σ.394. - 
Π. Ζερλέντης. Περί τών πατριαρχικών γραμμάτων τής έν Παρισίοις ’Εθνικής τών 
Γάλλων βιβλιοθήκης, «ΒΥΖΑΝΤΙΣ», τ.2(1911), τευχ. Α'-Β', σ.438. - Ό  ίδιος, Αναγρα
φή τών έπικυρωτικών γραμμάτων τών πατριαρχικών σταυροπηγιακών μονα
στηρίων τής πρώτης πατριαρχείας Γρηγορίου τοϋ άπό Σμύρνης, έτει 1797-1798, 
«Νέος Ποιμήν», τ.2 (1920), σ.264.
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Πατριάρχη Γρηγορίου Ε' (Μαρτίου τοϋ 1798), άναφέρεται ή 
μονή: «..τό μοναστήριον τούτο όπερ Ξηροκαστέλλι έπονομάζει..»73. 
Ό  τύπος αύτός ονόματος τής μονής «Ξηροκαστέλλι»r άπαντά στά 
κείμενα σταθερά ώς τίς πρώτες δεκαετίες τοϋ 19ου αίώνα 
παράλληλα μέ τόν τύπο Καρακαλά, ό οποίος τελικά έπικρατεϊ καί 
χρησιμοποιείται άποκλειστικά σήμερα.

β' Μονή 'Αγίου Δημητρίου Καρακαλά
Πρώτη μνεία τοϋ τύπου αύτοϋ έχουμε στό Κατάστιχο Vl(1703- 

1705): α. «Monasterio Caracallo S. D em etrio74». Τό τοπωνύμιον 
Καρακαλάς άπαντά στήν περιοχή τής μονής άπό τίς άρχές 
τουλάχιστον τοϋ 17ου αίώνα, όπως προκύπτει άπό άνέκδοτο 
έγγραφο τοϋ 1698 (30 ’Οκτωβρίου)75. Τό έγγραφο αύτό άφορά στήν 
ένοικίαση χωραφιού, «in loco detto Caracala», όπου διατηρούσε 
κτήματα ή μονή, όπως προκύπτει καί άπό τό Κτηματολόγιο I76. Σέ 
άνέκδοτο έγγραφο τοϋ 1698 άπαντά τό όνομα τοϋ Πολύχρονη 
Καρκαλά στήν περιοχή τής Λακεδαίμονος77ένώ τό έπώνυμο ή 
τοπωνύμιο Καρακαλάς σώζεται καί σέ άλλες περιοχές τής 
Ελλάδας78.

Γιά τήν ερμηνεία τών έπωνυμιών τής μονής έχουν διατυπωθεί 
διάφορες άπόψεις. Στό Κατάστιχο V(1700) άναφέρεται ότι ή μονή 
Ξηροκαστελλίου πήρε τό όνομά της άπό τό παλαιό κάστρο πού 
υπήρχε στήν περιοχή79. Τήν άποψη αύτή υιοθέτησαν καί oi J. Α. 
Buchon80 καί ό Μιχαήλ Λαμπρυνίδης. Ό  τελευταίος σημειώνει 
ότι τό Ξηροκαστέλλι ονομάσθηκε άπό τούς Τούρκους Κουρουκαλέ = 
ξερός πύργος καί άπό τήν παραφθορά τοϋ τύπου αύτοϋ προήλθε
73. Δημοσιεύθηκε άνωνύμως, ’Ανέκδοτον μολυβδόβουλλον τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ε', 

«Παρνασσός» τ.2(1878), σ.237-239 καί άναδημοσιεύθηκε άνωνύμως στήν εφημερίδα 
«’Ανεξαρτησία», άρ.φ.251, Ναύπλιοχ 9 Μαρτίου 1878, σ.2-3.

74. Κατάστιχο VI, φ.86ν, Νο796.
75. A .S.V ., A .C ., Β1 8, φ .674 (Βλ. Παράρτημα Α'άριθ.II).
76. A .S.V . A.G., Β54/1 5 7, ό.ττ.
77. δ.π., Β54, cp.424r.
78. ’Αϊτό ερευνά μου στό ’Αρχείο τοΰ Κέντρου Συντάξεως Ίστορικοΰ Λεξικού ’Ακαδημίας 

’Αθηνών, έπεσήμανα τόν τύπο Καρακαλάς στήν Κάρπαθο, Σύρο, Ναύπλιο καί 
άλλοΰ.

79. A .S.V ., S .I., No 81, φ.2ν, όπου άναφέρεται «...Nel confine del Monasterio di San 
Dimitri Xero Castelli un Palaeocastro detto Xero Castelli dal qualleprendeil nomeil sudetto 
monasterio».

80. J. A. Buchon, LaGreceContinental...ό.π., φ.376-377
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τό όνομα Καρακαλά81. Τήν άποψη τοΰ Λαμπρυνίδη άποδέχθηκαν ό 
Σπ. Λάμπρος82 καί ό Χρυσ. Δεληγιαννόπουλος83. Ό  Λάμπρος 
νομίζει ότι τό όνομα δέν είναι άσχετο πρός τό οικογενειακό επώνυμο 
τοϋ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου Ε' (1748-1751), «όσης  
ήτο Καράκαλλος τό γένος» καί δέν θεωρεί τυχαία σύμπτωση τό γε
γονός ότι ό Πατριάρχης Καράκαλλος καταγόταν άπό τό Ναύ
πλιο, όπου βρίσκεται ή μονή84. Στούς Πατριάρχες καί Μητροπολίτες 
πού φέρουν τό όνομα Καράκαλλος καί κατάγονται άπό τήν 
Πελοπόννησο άποδίδει καί ό Τ. Γριτσόπουλος τήν έπισήμανση 
τοϋ έπωνύμου Καρακαλάς στήν περιοχή Ναυπλίου ήδη άπό τά μέσα 
τοϋ 16ου αιώνα85.

’Άλλη άποψη, έξ ίσου άξιοπρόσεκτη όπως τοϋ Λαμπρυνίδη, 
8ά μπορούσε νά θεωρηθεί έκείνη τοϋ Κωνσταντίνου Άμάντου, 
κατά τήν όποία τό έπώνυμο «Καρακαλάς» καί «Καρκαλάς» προήλθε 
άπό τό μεσαιωνικό «καρακάλλι», πού σημαίνει μακρύ φόρεμα, άλλά 
καί κάλυμμα κεφαλής86. Κατά τόν ’Άμαντο, άπό τή λέξη «καρακάλ- 
λι»ι προήλθε «καί κύριον όνομα Καράκαλλος καί Καρακαλλάς, όθεν 
καί ή μονή Καρακαλά έν Άργολίδι»"7.

Ωστόσο τά ονόματα «Καρακαλά» καί «Ξηροκαστέλλι» άπαν- 
τώνται ώς άνθρωπωνύμια κατά τήν Α' Ενετοκρατία καί σέ βενετικές 
πηγές τής Α' Βενετοκρατίας, χωρίς αύτό νά σημαίνει ότι έχουν άμεση 
σχέση μέ τή μονή. Συγκεκριμένα σέ έγγραφα τής Βενετικής Γερουσίας 
τής 5ης Αύγούστου καί 11ης Σεπτεμβρίου 1542, άπαντάται τό όνομα 
τήςΕπηοία Caracalla da Ν ap ο I ϊ88 καί σέ έγγραφο τής 13ης Νοεμ
βρίου 1544 άναφέρονται τά ονόματα τών άδελφών Nicolo Dando- 
Ιο καί D im itri Xero-CastelIia άπό τό Ναύπλιο, στούς οποίους 
παραχωροϋνται προνόμια ώς έπιβράβευση τών υπηρεσιών τους
81. Μ ιχ. Λαμπρυνίδης, Ή Ναυπλία άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ' 

ήμάς, έκδ.Β', ’Αθήναι 1950, σ.56.
82. Σ π υ ρ . Λ ά μ π ρ ο ς , Τό όνομα τών μονών Καρακάλλου ή Καρακαλά, «Νέος 

Έλληνομνήμων», τ. 8 (1911) σ.236-237.
83. Χ ρ υ σ . Δ ε λ η γ ια ν ν ό π ο υ λ ο ς , Καρακαλά Μονή, «Θρησκευτική καί ’Ηθική 

’Εγκυκλοπαίδεια» (Βλ. στό εξής (Θ.Η.Ε.) τ.7, ’Αθήναι 1965, σ.344. - Ό  ίδιος, Ή 
Εκκλησία Άργους καί Ναυπλίας, τεΰχ.Β' Άργος 1961, σ.7

84. Σπ υρ. Λάμπρος, ό.π.
85. Τ. Γριτσόπουλος, Ή ’Αρχιεπισκοπή Δημητσάνης καί ’Αργυροκάστρου, «Ε.Ε.Β.Σ.», 

τ.20(1950), σ.227-228.
86. Κων. Ά μ α ντο ς , Γλωσσικά μελετήματα,’Αθήνα 1964, σ.491.
87. Ό  ίδιος, ό.π.
88. Κ. Σάθας, Documenta Stratiotas lllustrantia, «Μνημεία 'Ελληνικής Ιστορίας», τ.8ος, 

Παρίσι 1888, σ.363 καί 365 - 367.
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ττρός τους Βενετούς89. Είναι οπωσδήποτε ενδιαφέρουσα ή 
σύμπτωση τών ονομάτων τών εύγενών Ναυπλιωτών Erino ta  
Caracal a καί Dim itri Xero Castelliaσέ σχέση μέ τό όνομα της μο
νής 'Αγίου Δημητρίου Καρακαλά ή Ξηροκαστελλίου. Δεν είναι απί
θανο, οί άναφερόμενοι στά βενετικά έγγραφα, νά ήταν κάτοχοι 
κτημάτων στήν περιοχή τής μονής90.

Κατά τήν προσωπική μου άποψη θεωρώ ώς ορθότερη τή θέση 
ότι ή μονή πήρε τήν έπωνυμία της ώς «Ξηροκαστέλλι» άπό τήν 
ύπαρξη τοΰ ομώνυμου πύργου πού βρισκόταν σέ ξηρό τόπο91 καί ό 
όποιος τής άνήκε. "Οσον άφορά τό δεύτερο τύπο τοϋ ονόματος της 
μοϋ φαίνεται ώς πιθανότερη ή εκδοχή ότι οφείλεται στήν περιοχή 
Καρακαλά («in loco detto Caracala»92), πού άνήκε σέ κάποιο ομώνυμο 
ιδιοκτήτη, όπου διατηρούσε κτήματα καί ή μονή.

Έάν τό τοπωνύμιο προήλθε άπό τό άνθρωπωνύμιο Καρά- 
καλλος ή άπό τά τοπωνύμια «Καρακουλέ» (=ξηρός Πύργος) ή άπό τό 
«καρακάλλι»93 δεν μπορούμε νά υποστηρίξουμε μέ βεβαιότητα καμία 
άπό τίς τρεις αύτές έκδοχές.

3. ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

Στό μέρος αύτό εξετάζεται ή άρχιτεκτονική τής μονής, τά κτιριακά 
της συγκροτήματα, ό περίβολος, τά περιτειχίσματα καί οι καλλι

τεχνικοί θησαυροί της, γιά τούς όποιους ελάχιστες πληροφορίες 
είχαμε μέχρι σήμερα.

Ή καταστροφή τής μονής δύο φορές τουλάχιστον, κατά τήν 
Τουρκοκρατία καί κατά τή Γερμανική Κατοχή τής 'Ελλάδας94, δεν
89. Κ. Σάθας, ό.π., σ.395.
90. Δέν νομίζω ότι μπορεί νά συνδεθεί ή ονομασία τής μονής μέ τόν ’Ιταλό άρχοντα 

Καρακκίολο, πού νυμφεύθηκε τή θυγατέρα τοΰ Θωμά Παλαιολόγου, Σοφία-Ζωή. Ή 
σχετική άποψη στηρίζεται σέ χωρίο τής Μεγάλης Χρονογραφίας τοϋ Γεωργίου 
Φ ρα τζή , τό όποιο δμως δέν θεωρείται γνήσιο. - Βλ. σχετικά I. Β. Παπαδο- 
πούλου, Οϊ άρραβώνες τής «Αΰθεντοποΰλας» μετά τοϋ Ίταλοΰ άρχοντος Καρακ- 
κιόλου, «Ε.Ε.Β.Σ.» Τ.12 (1936) σ.265.

91. Βλ. Κατάστιχο V, δ.π., φ.2ν καί 5ν καί Κατάστιχο VI, cp.82v-83r. - Πρβλ. μέ J. Α. 
Buchon, ό.π. καί Μ ιχ. Λαμπρυνίδη, ό.π.

92. A .S.V ., A .G ., Β.18, Φ .674.
93. Κων/νος ’Άμα ντος , ό.π.
94. Ντιάνα Άντω νακάτου - Τάκης Μαϋρος, Τά Ελληνικά μοναστήρια, ό.π.,σ.42,

45. Οϊ συγγραφείς αυτοί σημειώνουν ότι ή μονή λεηλατήθηκε καί πυρπολήΟηκε άπό 
τους Γερμανούς τό 1943, επειδή υπάρχουν πληροφορίες ότι οϊ μοναχοί συνεργά
ζονταν μέ τούς άντάρτες. - Σύμφωνα μέ άχρονολόγητο χειρόγραφο τών Α.Ι.Σ.Ε. «ή 
μονή κατεστράφη έπί Τουρκοκρατίας καί έπί Γερμανών».
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επιτρέπει τήν άκριβή αρχιτεκτονική άναπαράοταοή της, δεδομένου 
ότι τό μεγαλύτερο μέρος της έχει ανοικοδομηθεί τά τελευταία 
χρόνια. Ό  χρόνος τής πρώτης καταστροφής δέν καθορίζεται, 
ένδεχομένως όμως ανάγεται στόν τελευταίο Βενετοτουρκικό πό
λεμο95 ή στή δεύτερη Τουρκοκρατία τής Πελοποννήσου (1715-1821). 
Σύμφωνα μέ τό Κατάστιχο VI τό μοναστήρι διετηρείτο μέ όλα του τά 
κτίσματα96, γνωρίζομε όμως ότι άνακαινίσθηκε τό 1710, όπως 
προκύπτει άπό έπιγραφή πού σώζεται στή νότια πλευρά τοΰ 
ήγουμενείου: «ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΩ Ν Η  ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Α Γ ΙΑ Σ  
Μ Ο Ν Η Σ ΤΑ ΥΤΗ Σ Η ΓΟ ΥΜ ΕΝ ΕΥΟ Ν ΤΟ Σ ΤΟ Υ  ΕΝ ΙΕΡΟ Μ Ο Ν ΑΧΟ ΙΣ  
ΕΛ Α Χ ΙΣΤΟ Υ  Θ ΕΟ Φ Α Ν Ο ΥΣ Μ ΟΥΡΙΚΗ ΕΤΕΙ ΑΠ Ο  ΘΕΟΓΟΝΙΑΣ ΑΨΙ 
ΜΗΝΙΜΑΙΩ»97.ι

Ό  Μ. Ααμπρυνίδης στηριζόμενος προφανώς σέ προφο
ρική παράδοση μοναχών άναφέρει ότι οί Τοΰρκοι πήραν πώρινους 
λίθους, κατεδαφίζοντας τήν άρχαία βυζαντινή μονή τοΰ Καρακαλά, 
κατά διαταγή τοΰ Βελή Πασά98 καί τούς χρησιμοποίησαν γιά τήν 
άνέγερση «τεμένους» (τεκέ), στό Ναύπλιο99.

Τήν πληροφορία έπαναλαμβάνουν καί ή Σέμνη Καρούζου100 
καί άλλοι έρευνητές101. Είναι πιθανόν ότι ή μονή ύπέστη καταστρο

95. ’Ιω άννης Χασιώτης, Ό  τελευταίος βενετουρκικός πόλεμος (1714-1718), ΙΕΕ, τ.ΙΑ', 
1975 σ.41-43.

96. Κατάστιχο VI, ό .π ., φ.81 r.
97. Ή έπιγραφή δημοσιεύτηκε γιά πρώτη φορά άπό τούς Ντιάνα Άντωνακάτου- 

Τάκη Μαύρο, ό.π., σ.44, πού Θεωρούν άφετηρία τής Ιστορίας τής μονής τό 1710, 
γεγονός πού άνατρέπεται άπό τήν ύπαρξη παλαιοτέρων στοιχείων τά όποια 
χρησιμοποιούνται σ’ αύτή τή μελέτη.

98. Μ ιχ. Ααμπρυνίδης, Ή  Ναυπλία άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ 
ήμάς, έκδ. Β', Άθήναι 1950, σ.192. Ή πληροφορία αύτή παρά τό γεγονός ότι ζούσαν 
οί μοναχοί, όταν έγραφε ό Ααμπρυνίδης τήν ‘Ιστορία του (1898), δέ φαίνεται 
άκριβής, όσον άφορά τό Βελή Πασά, άν ληφθεϊ ύπ’ όψη ότι ό Βελή Πασάς υπήρξε 
ήπιος καί συχνά εύεργετικός πρός τούς Έλληνες. (Βλ. Μ ιχ. Σακελλαρίου, Ή 
Πελοπόννησος κατά τήν δευτέραν Τουρκοκρατίαν, Ανατύπωση, Αθήνα 1978, 
σ.246-247).

99. Μ ιχ. Ααμπρυνίδης, Ή Ναυπλία, ό.π., σ.192. Τό τέμενος χρησιμοποιήθηκε κατά 
τήν ’Επανάσταση ώς Βουλευτικό καί σήμερα χρησιμοποιείται ώς Ώδεϊο.

100. Σέμνη Καρούζου, Τό Ναΰπλιο\; Άθήναι 1979, σ.81.
101. X. Δ εληγια ννόπ ουλος, Καρακαλά Μονή, «Θρησκευτική καί Ηθική ’Εγκυκλο

παίδεια», (Βλ. στό έξής «Θ.Η.Ε.») τ.7., Άθήναι 1965, σ.344. - Ντιάνα Άντω νακάτου 
- Τάκης Μαύρος, ’Αργολίδος Περιήγησις, Άθήναι 1973, σ.94. - Κω νσταντίνος 
Σπηλιωτάκης,Τάέν Ναυπλίω κτίρια τού Βουλευτικού καί τού ’Εκτελεστικού (1824
1826), Άθήναι 1973, σ.53-59. - Ντιάνα Άντω νακάτου - Τάκης Μαύρος,'Ελληνι
κά μοναστήρια, ό.π., σ.44. - Διονύσιος Στραθόλεμος, Ό  Αργολίδος Χρυσόστο
μος ό Β' (Δεληγιαννόπουλος), Βίος καί προσφορά του, Θεσσαλονίκη 1985, σ.350-356.
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φές κατά τά Όρλωφικά, όταν οί ’Αλβανοί κατά τήν πορεία τους άπό 
τόν Ισθμό πρός τή νότια Πελοπόννησο, λεηλάτησαν καί κατέστρε
ψαν κώμες καί χωριά τής περιοχής τοϋ Ναυπλίου102. Αύτό άλλωστε 
άναφέρεται σαψώς στό πατριαρχικό σιγίλλιο τοϋ Γαβριήλ Δ' (1782), 
όπου άναφέρονται γιά τό μοναστήρι μέ άφορμή τό γεγονός 
άπώλειας τών σιγιλλιωδών του γραμμάτων τά έξής: « ...,έν  ταίς 
προσυμβάσαις άνομαλίαις έκεϊ, κ(αι) δειναίς γνωσταϊς περιστά- 
σεσιν, έξ ώ νείς περιπέτειαν άκραν κατηνέχθη...»Ί,η.

Νεώτεροι έρευνητές άτεκμηρίωτα άναφέρουν ότι ή μονή 
διατηρούσε τήν άρχιτεκτονική της μορψή ώς τό τέλος τοϋ 18ου 
αιώνα, χωρίς νά καθορίσουμε τή χρονολόγηση τής καταστροφής104.

Νέα καταστροφή τής μονής έπήλθε άπό πυρκαίά τό 1800 ή στίς 
άρχές τοϋ 19ου αιώνα105. Δέν άποκλείεται όμως κάποιες καταστρο
φές μικρές ή μεγαλύτερες νά προήλθαν άπό σεισμούς πού έγιναν 
στήν περιοχή τοϋ Ναυπλίου τόν ’Ιανουάριο καί Φεβρουάριο τοϋ 
1830106 καί στίς 19 Σεπτεμβρίου τοϋ 1841107. Ή μονή άνοικοδομήθηκε τό 
1871 καί τότε άγιογραφήθηκε τό καθολικό της, πού είχε σχήμα έγγε- 
γραμμένου σταυροϋ μέ οκτάπλευρο τροϋλλο108.

Ό  χρόνος άνοικοδόμησης μάς είναι γνωστός άπό δύο 
μαρμάρινες επιγραφές έντοιχισμένες στή βάση τοϋ κωδωνοστασίου 
τοϋ ναοϋ109. Κατά τήν πρώτη επιγραφή: «Ο ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ Ο Υ ΤΟ Σ  
Ν Α Ο Σ  Τ Ο Υ  Μ Ε Γ Α Λ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ο Σ  Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  ΑΝ Η ΓΕΡΘ Η  ΕΚ  
ΒΑ Θ ΡΩ Ν  Η ΓΟ  ΥΜ ΕΝ ΕΥΟ Ν ΤΟ Σ ΤΟ  Υ Π Α Ν Ο ΣΙΩ  ΤΑ ΤΟ  Υ Κ ΥΡ ΙΟ  Υ 
Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΟ Υ  Μ Π ΕΒ Α Ρ Δ Ο Υ  Α Β Δ ΙΜ Π Ε Τ Ο Υ  Κ Α Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ω Ν  
Ο Ν ΤΩ Ν  Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ  ΤΖ Α Μ ΙΑ Α  Κ Α Ι ΑΝ ΑΝ ΙΑ ΒΕΝ ΕΤΗ
102. Τάσος Γρ ιτσ ό π ο υ λο ς , Τά Όρλωφικά, ή έν Πελοποννήσω Έπανάστασις τοϋ 

1770 καί τά έπακόλουθα αύτής, Αθήναι 1967, σ.133-134. - Πρβλ. μέ Λ α μπ ρυνίδη , 
ό.π., σ.159.

103. Δ . Ζ α κ υ θ η ν ό ς , ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκο
κρατίας, Ελληνικά», τ.4. (1931), σ.387-390.

104. Ντιάνα Άντω να κά του  - Τάκης Μ α ύρος, ό.π., σ.42. - Οΐ ίδιοι, Άργολίδος 
Περιήγησις, ό.π., σ.94. - Χρυσ. Δεληγιαννόπουλος, Ή ’Εκκλησία, ό.π., σ.76-80. - Ό  
ίδιος, Καρακαλά μονή, «Θ.Η.Ε.», τ.7, ό.π., σ.344. - Σ π υ ρ . Κ ό κκ ινη ς . Τά μονα
στήρια τής Ελλάδος, ’Αθήναι 1976, σ.85.

105. Ντιάνα  Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ  - Τάκης Μ α ϋ ρ ο ς , Τά ‘Ελληνικά μοναστήρια, ό.π., 
σ.42. - Οί ίδιοι, Άργολίδος Περιήγησις, ό.π., - Χρυσ . Δ ελ η για ννό π ο υ λ ο ς , 
Καρακαλά μονή, ό.π., σ.344. - Σπυρ. Κόκκινης, ό.π.

106. Ju liu s  Smit,StudienuberErdbeben, Ίένα, 1879, σ.152.
107. Robert M a lle t , Reports on the facts of earthquake phenomena, Λονδίνο 1858, σ.312.
108. Ντιάνα  Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ  - Τάκης Μ α ΰ ρ ο ς , Τά ελληνικά μοναστήρια, ό.π., 

σ.42-43.-Σπ. Κ ο κκ ίνης , ό.π.
109. Βλ. Παράρτημα Β' άριθ.20.
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ΧΕΛΙΩ ΤΩ Ν  ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟ Υ  ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟ Υ  
ΔΑΝΙΗΑ ΠΕΤΡΟΥ ΑΙΑ ΕΝ Μ ΗΝ ΙΜ ΑΙΩ  Α Ω Ο  Α» (=1871)™.

Κατά τή δεύτερη επιγραφή πού άναφέρεται καί αυτή στόν 
κυρίως ναό τής μονής:

«Ο Ν ΑΟ Σ ΟΔΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙ 
ΒΑΣΙΑΕΙΟ Υ ΔΡΟΣΙΝΟ Υ ΩΚΟΔ ΟΜΗΤΑΙ»1'1 

Ή ίδια χρονολογία έπαναλαμβάνεται καί στή 6άση τοϋ 
τρούλλου, όπου ή φράση:

«ΤΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙ ΣΟ Ι ΠΕΠΟΙΘΟΤΩΝ  
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ Σ Ο  Υ ΚΥΡΙΕ ΣΤΕΡΕΩ ΣΟ Ν  1871»

Τό σημερινό καθολικό είναι κατά τήν προφορική παράδοση 
μεγαλύτερο τού άρχικοϋ, άπό τά παλαιά όμως κτίσματα σώζεται 
μέρος τοϋ τείχους μέ τίς πολεμίστρες112. Στήν αύλή τής μονής 
σώζονται έπίσης δύο παλαιοί φούρνοι113 ξύλων. 'Ο ένας είναι πολύ 
μεγάλης χωρητικότητας καί εξυπηρετούσε τίς άνάγκες τής άν- 
δρικής άδελφότητας καί ό άλλος χρησίμευε γιά τό ψήσιμο τών 
πρόσφορων καί άρτων γιά τίς άνάγκες τής θείας λατρείας.

Πρίν προχωρήσουμε στήν παρουσίαση καί μελέτη τής σημε
ρινής κτιριακής υπόστασης τής μονής μέ τήν εικονογράφηση καί τά 
κειμήλιά της, θεωρήσαμε άπαραίτητο νά έρευνήσουμε τό θέμα, μέ 
χρονολογική σειρά, άφοϋ άλλωστε σημαντικές πληροφορίες γιά τά 
κτίσματά της άντλοΰμε κυρίως άπό τά βενετικά Κτηματολόγια τής Β' 
Βενετοκρατίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ τό βενετικό έγγραφο - Κτημα
τολόγιο τού 1696114, ή κτιριακή υπόσταση τής μονής έχει ώς έξης: 
«έχει έκκλησίαν τό μονα στήρ ιον τοϋ Ά γ ιο υ  Μ εγολομ ά ρ τυ ρ ος  
Δημητρίου τοϋ Μ υροβλήτου είναι τό μοναστήριον μέ Μ άνδραν  
περιτηχισμένο, είναι μέσα εις τήν μάνδραν κελία όπου κάθονται οί 
καλογέροι δώδεκα 12. Είναι καί σπίτια τρία το ένα τράπεζα, τό άλλο  
μ α γερ ίο ν , κα ί τό τρ ίτο ν  όττοϋ κσ νέβου ν οί ξένο ι/ είναι κ α ί  
κ α λ ο γ έ ρ ο ι . . .ο λ ίγ ο ν  ά π ά νω  ά π ό  τό μ ονα σ τή ρ ιο ν  είναι ένα

110. T61971 γιορτάσθηκε μέ επίσημες έκδηλώσεις ή 10Οετηρίδα άπό τήν άνακαίνιση τής 
μονής.

111. Οί επιγραφές δημοσιεόθηκαν άπό τούς Ντιάνα Άντω νακάτου - Τάκη Μ α ύ
ρο, Ελληνικά μοναστήρια, ό.π., σ.43 γιά πρώτη φορά. Ή  δεύτερη επιγραφή 
δημοσιεύθηκε άπό τούς παραπάνω μέ παραναγνώσεις, τίς όποιες άποκαθιστώ.

112. Βλ. Παράρτημα Β ', άρι8.17.
113. Βλ. Παράρτημα Β ', άριΒ.19.
114. Βλ. παραπάνω, σ.22. - Τό έγγραφο άναδημοσιεΰεται στό Παράρτημα Α', άρι9. I 

χωρίς επέμβαση στήν ορθογραφία. - Βλ. καί Παράρτημα Β ', άριθ.3.
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ττορακλήσσι. Ό  "Αγιος Κω νσταντίνος είς τό π ο ν  όνομαζόμενον  
Καρακαλά... είναι σπίτια τρία». Εξάλλου είς τήν χώραν τού Άνα- 
πλοίου έργαστήρι, 1λ>115. ’Εφόσον δέν έχουμε κάποια συγκεκριμένη 
άναφορά γιά τήν κατάσταση τών παραπάνω κτισμάτων τής μονής, 
είναι δυνατόν νά υποθέσουμε ότι μπορεί κατά τό 1696 που έγινε ή 
καταγραφή νά ήταν καλή ή κατάστασή τους. Οί ίδιες πληροφορίες 
έπαναλαμβάνονται μέ ορισμένες διαφορές καί στό άνέκδοτο 
Κατάστιχο όλων τών μονών τής Πελοποννήσου, τοϋ 1700(IV)116.

Oi περιουσιακές διαφορές που ύπάρχουν μεταξύ τοϋ 
Καταστίχου I καί IV δέν είναι αισθητές. Όσον άφορά τή μονή Ξηρο
καστελλίου άπό πλευράς κτιριακής στό Κατάστιχο IV υπάρχει ή 
πρόσθετη πληροφορία ότι στό ναό τοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου, πού 
άνήκει στή μονή, ύπήρχαν τρία κελλιά117, ένώ στό Κατάστιχο I 
χαρακτηρίζονταν ώς τρία σπίτια.

Διαφορετική εικόνα τοϋ κτιριακοϋ συγκροτήματος τής μονής 
παρέχεται στό Κατάστιχο V118, πού έχει τήν ίδια χρονική άναφορά 
(1700), μέ τό Κατάστιχο IV119. Στό Κατάστιχο V καταγράφονται τά 
έξής κτίσματα τής μονής120: «Δύο έκκλησίες σέ καλή κατάσταση, 
τρεις έκκλησίες, έρειπωμένες, ένα μοναστήρι μέ διάφορα κελλιά, μία 
πηγή».

Δέν διευκρινίζεται βεβαίως έπ’όνόματι ποιών 'Αγίων έτιμώντο 
οΐ έκκλησίες αύτές καί άν άνήκαν στό χώρο τής κυρίως μονής ή άν 
ήταν παρεκκλήσιά της. Προφανώς οΐ έκκλησίες πού ήταν σέ καλή 
κατάσταση, άναφέρονται στόν κυρίως ναό τής μονής, πού τιμάται 
στό όνομα τοϋ 'Αγίου Δημητρίου καί στό ναό τοϋ 'Αγίου Κωνσταν
τίνου.

’Ενδεχομένως οΐ έρειπωμένες έκκλησίες νά οφείλονται σέ 
άνθρώπινες έπεμβάσεις ή σεισμικές δονήσεις. Είναι άλλωστε 
γνωστές οί στρατιωτικές έπιχειρήσεις τών Βενετών στήν περιοχή,
115. A .S.V ., A .G ., Β54/1 5 7, φ.1 3 7r-1 38ν. (Τό γεγονός, ότι ή μονή κατέχει στήν πό

λη τοΰ Ναυπλίου ένα έργαστήρι, δέν μπορούμε νά τό συμπεριλάβουμε στά 
κτίσματα πού βρίσκονται στήν περιοχή της).

116. Βλ. Κατάστιχο IV.
117. Κατάστιχο V, φ .5ν (Catastico O rd inario  di Napoli di Romania).
118. ό.π.,Κατάστιχο IV, cp.2v-3r.
119. Κατάστιχο IV, ό.π.
120. Κατάστιχο V, φ .5ν, όπου άναφέρονται τά έξής κτίσματα τής μονής: «Chiese 

buone No 2, dette dirocatte No 3, Convento con diverse celle no 1, fontane No 1». Βλ. 
Παράρτημα A', api9.IV καί Β', άριθ.7.
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εναντίον τών Τούρκων121. Έάν άποδώσομε σέ σεισμούς τή φθορά 
τών κτισμάτων τής μονής, υπογραμμίζομε τό γεγονός ότι ό τελευ
ταίος γνωστός σεισμός πού άπό τή κτηματογράφηση τής μονής 
συνέβη τό 1422122, σεισμοί όμως έπανελήφθησαν καί αργότερα, άν 
λάβομε ύπ’όψη τό σεισμογενές τής περιοχής. Δέν άποκλείεται 
βέβαια οί καταστροφές νά οφείλονται καί στή φθορά τού χρόνου.

Συγκρίνοντας τά κτίσματα τής τελευταίας αύτής καταγραφής 
μέ έκείνα τών δύο προηγουμένων Καταστίχων123 επισημαίνουμε 
κάποιες διαφορές. Στό Κατάστιχο V (1700) αναγράφεται ότι ή μονή 
είχε τρεις άκόμη έκκλησίες, οί οποίες παραλείπονται άπό τίς άλλες 
πηγές, πιθανώς έπειδή ήταν έρειπωμένες.

Στό ίδιο Κατάστιχο έπίσης δέν άναφέρεται τό περιτείχισμα 
πού σημειώνεται στήν πρώτη καταγραφή124, όπως έπίσης 
παραλείπονται καί τά τρία οικήματα πού χρησίμευαν ώς τράπεζα, 
μαγειρείον καί ξενώνας. Πρόσθετο όμως στοιχείο πού άναγράφεται 
στό παραπάνω Κατάστιχο είναι κτίσμα πού προστατεύει τήν πηγή 
τής μονής125. Ώς πρός τό έτος 1700 ή κτιριακή ύπόσταση τής μονής 
ήταν αύτή πού προαναφέραμε.

'Ωστόσο τήν ίδια περίοδο καί κατά τήν έποχή τού Antonio 
Nani τά κτίσματα τής μονής συμπληρώθηκαν, όπως προκύπτει καί 
άπό τό κατά μία περίπου πενταετία μεταγενέστερο Κατάστιχο VI126 
(Catastico Particolare 1 703-1 705) κατά τό όποιο τά κτίσματα 
είναι:

« Μοναστήρι μέ ΊΟκελλιά, καλυμμένο μέ κεραμίδια 1
Ναοί σέ καλή κατάσταση127 4

121. Βλ. πρόχειρα Ίω ά ν . Χ α σ ιώ τ η , Οί Βενετοί στήν Πελοπόννησο, Ι.Ε.Ε., σ.ΙΑ', 
’Αθήναι 1975, σ.24.

122. Pe te r S c h re in e r , Diebyzantinischen KleinChroniken.Βιέννη 1975,σ.247
123. A .S .V ., A .G ., B54/157, Κατάστιχο I, ό.π., - A.S.V., A.G., B53/156, Κατάστιχο IV.
124. Βλ. Κατάστιχο I (1696), ό.π.
125. Βλ. Παράρτημα Β', άρθ.7, ό.π. Ή πηγή σώζεται μέχρι σήμερα. Δέν γνωρίζουμε μέ 

βεβαιότητα αν οί συντάκτες τοϋ Καταστίχου V άναφέρονται στήν πηγή αύτή που 
σώζεται μέχρι σήμερα ή σ’ εκείνη πού έπισημαίνεται νοτιοδυτικά τής μονής καί σέ 
άρκετή άπόσταση άπό αυτήν στό Catastico Particolare, cp.82v-83r (Κατάστιχο VI), μέ 
τήν ένδειξη «Fontana».

126. Κατάστιχο VI, ό.π., cp.81r, όπου καταγράφονται τά έξης κτίσματα τής μονής: 
«Monasterio con celle 10, coperto con copi, No 1, Chiese buone No 4, dette dirochatte, No 
8, Case coperte con copi nel metochio No 5, dette dirochatte No 12, fontana No 1, fortezza 
distrutta No 1».

127. Δέν άναφέρονται οί ναοί ονομαστικά, οϋτε αύτοί ποΰ ήταν σέ καλή κατάσταση, 
ουτε έκεϊνοι ποΰ είχαν καταρρεΰσει.
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Ναοί πού έχουν καταρρεύσει 
Πηγή
’Ερειπωμένο φρούριο (όχυρό)128

12
1
1 »

Στήν καταγραφή αύτή παρουσιάζεται μικρή μείωση τών 
κελλιών άπό 12 σέ 10, δέν άναφέρεται τό περιτείχισμα, μέρος τοϋ 
όποιου σώζεται καί σήμερα129, καί είναι αυξημένος ό άριθμός τών 
ναών πού άνήκαν στή μονή καί βρίσκονται σέ καλή κατάσταση κατά 
τό 1703-1705. 'Ως πρός τόν άριθμό τών ερειπωμένων έκκλησιών 
παρουσιάζεται μεγάλη διαφορά άπό τήν προηγούμενη άπογραφή 
καί αύτό θά μπορούσε νά εξηγηθεί μόνο άν ύποθέσουμε ότι 
άναφέρονται ώς ερειπωμένες έκκλησίες καί τά ερείπια διαφόρων 
κτισμάτων, όχι άναγκαστικά έκκλησιών, πού βρίσκονται στήν 
περιοχή τής μονής. Άναφέρονται διπλάσιες άκριβώς έκκλησίες άπό 
εκείνες πού ύπήρχαν τό 1696130 καί 1699-1700131. ’Άν καί δέν άναφέ- 
ρονται τά ονόματα τών ναών, άπό τίς τοπογραφικές άποτυπώσεις 
τοϋ Καταστίχου VI έπισημαίνομε τούς εξής ναούς πού άνήκαν στή 
μονή ή βρίσκονται στά όρια τής περιοχής πού τής άνήκει: 1) Ό  ναός 
τοϋ Αγίου Δημητρίου μέσα στήν αύλή τής μονής καί ό ναός τοϋ 
'Αγίου Κωνσταντίνου έξω άπό τή μονή, στά δυτικά καί πολύ 
κοντά σ’αύτήν132. ’Επίσης ό ναός τοϋ 'Αγίου Ιω άννη που βρίσκεται 
σέ κτήμα νοτιονατολικά τής μονής133. ’Ίσως άπό τήν έκκλησία αύτή 
πήρε τό όνομά του τό βουνό «Γιαννοβούνι»134. Έκτός άπό τήν 
παραπάνω έκκλησία τοϋ 'Αγίου ’Ιω άννη υπάρχει καί άλλη 
έκκλησία πού τιμάται στό όνομα τοϋ ίδιου Αγίου, στήν περιοχή 
νοτιοδυτικά τής μονής135. Υπάρχει καί τό Ησυχαστήριο τοϋ Αγίου 
Νικολάου στά νοτιοανατολικά τής μονής πού άποτυπώνεται καί 
αύτό τοπογραφικά136, καθώς έπίσης καί ό Άγιος Ήλίας (προφήτης

128. Κατάστιχο V I, ό.π., cp.81r.
129. Βλ. παραπάνω, σελ. 56.
130. Κατάστιχο I,δ.π.
131. Κατάστιχο IV,ό.π.
132. Πρβλ. καί μέ τόν περιηγητή C ap ta in  Τ. A m b ercro m b y T ran t, ό.π., σ. 116-117, 

όπου άναφέρεται ότι ό ναός τοϋ ‘Αγίου Κωνσταντίνου καταστράφηκε πρίν φύγουν 
οί Βενετοί άπό τήν Πελοπόννησο

133. Κατάστιχο V I, φ .81 v-82r (Βλ. Παράρτημα Β'άρι8.9).
134. ό.π. - Ό  ναός τοϋ 'Αγίου Ιωάννη ονομάζεται σήμερα καί "Αγιος Ιωάννης Άργολικοϋ 

καί ήταν ένα άπό τά πολλά μετόχια πού είχε ή μονή. - Πρβλ. μέ χάρτη Γ.Υ.Σ. (Βλ. 
σχετικά στό παράρτημα Β' άριθ.16).

135. Κατάστιχο VI, ό.π., <p.82v-83r.
136. ό.π., cp.63r, όπου άποτυπώνεται μέ τήν ένδειξη: «Commonde di S. Nicolo».
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Ήλίας), στά βορειοανατολικά τής μονής137. Συνολικά άττοτυπώνονται 
τοττογραφικά έξι έκκλησίες που άνήκουν στή μονή καί δέν έχουν 
έντελώς καταρρευσει. "Οσον άφορά τά πέντε σπίτια μέ σκεπή άπό 
κεραμίδια στό μετόχι, που άναφέρονται στό Catastico Particolare/ 
αύτά είναι πιθανώς έρειπωμένα κτίσματα, πού άποκαλοϋνται μέχρι 
σήμερα «τά καλυβάκια τής μονής», στήν περιοχή τού μετοχιού τοϋ 
'Αγίου ’Ιωάννη τοϋ Προδρόμου πού άνήκε κάποτε στή μονή καί δέν 
είχαν έπισημανθεϊ σέ προηγούμενες καταγραφές. Παραλείπεται τό 
περιτείχισμα. Στά προηγούμενα Κατάστιχα δέν άναφέρονται τόσο 
πολλοί έρειπωμένοι ναοί, ένώ παρόμοια δέν σημειώνονται τά πέντε 
κεραμιδοσκεπή σπίτια πού υπήρχαν στό μετόχι τής μονής, ούτε τά 
ήμιερειπωμένα. Ή πηγή πού άνήκε στή μονή άποτυπώνεται στό 
Κατάστιχο VI καί βρίσκεται στά νοτιοανατολικά της138.

Τό σημαντικότερο στοιχείο τοϋ νεότερου αύτοϋ Καταστίχου 
είναι ότι στήν ιδιοκτησία τής μονής ύπήρχαν φρούρια έρειπωμένα, 
«Forteza distruta»139.

Συγκρίνοντας τίς έκκλησίες πού άναφέρονται στά Κατάστιχα
V (1700) καί VI (1703-1705) καί βρίσκονται σέ καλή κατάσταση 
διαπιστώνεται ότι στό νεώτερο Κατάστιχο ύπήρχαν περισσότερες. 
'Ένα φαινόμενο πού προκύπτει άπό τά στοιχεία τοϋ Κτηματολογίου
VI (1703-1705) είναι ή τάση άνακαίνισης τών ’Ορθόδοξων έκκλησιών 
πού είχαν έρειπωθεί κατά τήν προηγούμενη τουρκοκρατούμενη 
περίοδο. ’Έτσι βλέπουμε ότι στίς προηγούμενες σέ καλή κατάσταση 
έκκλησίες προστίθεται μία άκόμη. Στά πλαίσια τής τάσης αύτής πού 
φαίνεται νά γενικεύεται σ'όλη τήν Πελοπόννησο κατά τή διάρκεια 
τής Β' Βενετοκρατίας είναι προφανές ότι έντάσσεται καί ή γενική 
άνακαίνιση τής μονής κατά τό 1710, όπως προαναφέρθηκε140. Δέν 
έχομε άλλες ειδήσεις γιά άνακαίνιση ή άνοικοδόμηση τής μονής στή 
Β' Βενετοκρατία ούτε έπίσης γιά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας. 
Μόνο πολύ γενικές ειδήσεις άπό τά δύο πατριαρχικά σιγίλλια141 γιά
137. ό.π., φ.81 r. (Βλ. Παράρτημα Β' άριδ.8).
138. ό.π., φ.83τ, 102ν. - ’Ανάλογες πληροφορίες γιά τήν ύπαρξη πηγής τής μονής μάς 

δίνει καί ό περιηγητής S im o n e  Ρ ο m a r d i , ό.π., σ.127-128. - (Βλ. Παράρτημα Β', 
άριθ.18).

139. A .S .V ., S .I., No 81, φ .2ν. - Κατάστιχο V I, φ.81 r (Βλ.Παράρτημα Α'άριθ. V 
καί Παράρτημα Β', άριθ. 8). - Sim one Pomardi, ό.π.

140. Βλ. παραπάνω, σελ. 61-63.
141. Διον. Ζ α κυ θ η νό ς , ’Ανέκδοτα πατριαρχικά..., ό.π., σ.388 καί Άν ώ νυ μ ο ς, «Ανέκ

δοτον Μολυβδό6ουλλον» τοϋ Γρηγορίου τοϋ Ε' σ.2. - Έφημερίς «’Ανεξα ρτησ ία », 
ό.π., σ.2.
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τίς καταστροφές πού ύπέστη ή μονή, όπως άναφέραμε παραπάνω. 
Άντιθέτως έχομε ειδήσεις πού μάς έπιτρέπουν νά τίς ταυτίσουμε μέ 
κάποια χρονολογία. ’Έτσι φθάνομε στό έτος 1830 μετά τή Β' Βενετο- 
κρατία κατά τό όποιο έχομε σημαντική μαρτυρία γιά τή μονή πού 
προέρχεται άπό τόν’Άγγλο περιηγητή, Captain Τ. Ambercromby 
Τ rant142, γιά τήν κτιριακή συγκρότησή της.

Ό  Τ rant έπισημαίνει τό κεντρικό κτίριο τής μονής καί κοντά σ' 
αύτό μιά παλιά έκκλησία ερειπωμένη. Άπό τήν περιγραφή διαπι
στώνεται ότι ή μονή διέθετε ξενώνα γιά τούς περαστικούς διαβάτες. 
Υπογραμμίζει τήν ιδιότυπη μορφή του μοναστικού συγκροτήματος, 
πού τά τείχη του, σύμφωνα μέ τόν Trant, καί τά παράθυρα ήταν 
μικρά καί άρκετά υπερυψωμένα άπό τό έδαφος. Ό  κυρίως ναός 
βρισκόταν στό μέσον τής έσωτερικής αυλής. Τά ισόγεια κτίσματα 
χρησιμοποιούνταν ώς άποθήκες καί σταΰλοι καί κατά μήκος τοΰ 
άνω ορόφου υπήρχε μία πινακοθήκη πού συγκοινωνούσε μέ τά 
κελλιά τών μοναχών. Ό  περιηγητής προσθέτει ότι οί μοναχοί κατά 
τήν εποχή έκείνη ήταν περίπου διακόσιοι. ”Αν καί δέν μοΰ φαίνεται 
πολύ πιθανός ό άριθμός τών μοναχών, διότι άπό όλες τίς κατα
γραφές καί τά μοναχολόγια δέν έχει προκύψει πολυπληθές άνθρώ- 
πινο δυναμικό143, έάν ύποθέσουμε ώς άκριβή τήν πληροφορία γιά 
τήν έποχή πού γράφει ό περιηγητής, τότε θά πρέπει νά ήταν πολύ 
μεγάλο τό κτιριακό συγκρότημα μέ τά κελλιά144. Ιδιαιτέρως χρήσιμη 
είναι ή πληροφορία γιά τήν ύπαρξη ερειπωμένης εκκλησίας επάνω 
σέ μικρό λοφίσκο πού συνορεύει μέ τό Μοναστήρι καί ή όποία, 
σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες τών μοναχών τής έποχής έκείνης, 
«καταστράφηκε κατά τόν παλαιό καιρό, πρίν φύγουν οί Βενετοί 
ά π ό  τό Μόριά», γεγονός πού μάς έπιτρέπει νά υποθέσομε, ότι 
πιθανώς ή καταστροφή της οφειλόταν σέ πολεμικές επιχειρήσεις. 
Ό  Τ rant, κάνοντας περιγραφή τής έρειπωμένης εκκλησίας, άναφέ- 
ρει ότι τό μέρος της πού είχε άπομείνει ήταν τόσο καλά κατασκευα
σμένο, μέ έναλασσόμενα στρώματα πλίνθων καί πέτρας, ενδεικτικά 
'κατά τόν περιηγητή, τής άρχιτεκτονικής τών χρόνων τής «Έλληνι-
142. C ap ta in  T. A m b e rc ro m b y  T ra n t, ό.ττ., σ.114-117. Πρβλ. μέ ’Α να σ τά σ ιο  

Ό ρ λ ά ν δ ο  ό.ττ., σ.7-12, όπου άναπτΰσσεται διεξοδικά ό φρουριακός 
χαρακτήρας τών μονών.

143. ’Ενδεχομένως νά μήν πρόκειται περί μοναχών άλλά περί άτόμων, προσώπων τής 
περιοχής, ποΰ κατέφυγαν έκεϊ λόγψ πολεμικών συμβάντων ή άλλων δυσμενών 
περιστάσεων.

144. C ap ta in  Τ. A m bercrom b y T ran t, ό.π.,σ.116.
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κής αύτοκρατορίας»'45. ’Άλλωστε δίνει τήν πρόσθετη πληροφορία 
ότι μέσα στήν εκκλησία κείτονταν δυο μαρμάρινα Κορινθιακά κιονό
κρανα, άνωτέρας τέχνης, πού συναντώνται σ' αύτοϋ τοϋ είδους τά 
κτίσματα146. Ό  Τrant περιέγραψε τό κεντρικό οικοδομικό συγκρότη
μα τής μονής καί τίς πολύ πλησίον ευρισκόμενες έκκλησίες, παρα- 
λείποντας προφανώς άλλα κτίσματα τής μονής τά όποία δέν θά 
είχε ίσως δυνατότητα νά έπισημάνει καί νά περιγράφει, ελλείψει 
χρόνου, άφοϋ ή στάθμευσή του στή μονή ήταν σύντομη, μόνο γιά 
διανυκτέρευση147, όπως ό ίδιος σημειώνει.

Σημαντικοί είναι καί οί καλλιτεχνικοί θησαυροί τοΰ ναοΰ τής 
μονής, πιθανώς μεταγενέστερης έποχής έφ'όσον έχομε άνέγερση 
τοΰ ναοΰ «έκ βάθρων» κατά τό 1871, όπως άναφέραμε παρα
πάνω148.

Τό ξυλόγλυπτο παλαιό τέμπλο149 τής μονής, καλά διατηρημένο. 
Ή χρονολογία κατασκευής δέν είναι άκριβής, πιθανώς κατασκευά
στηκε καί αύτό τό 1871. Είναι χαρακτηριστική ή συμμετρία του καί 
διαιρείται σέ τρία διαζώματα. Τό κάτω μέρος κοσμείται μέ ξυλό
γλυπτα θωράκια150 στό κέντρο τών οποίων ύπάρχουν ξυλόγλυπτοι 
πάντοτε διακοσμητικοί σταυροί καί ρόδακες. Κιονίσκοι σέ τύπο 
ξυλόγλυπτων διακοσμημένων πεσσών πλαισιώνουν τίς εικόνες τοΰ 
τέμπλου καί στά διαγραφόμενα μεταξύ τών εικόνων τόξα παριστά- 
νονται άνάγλυφες μορφές άγγέλων. Τό επόμενο, τρίτο άπό τό δάπε
δο, διάζωμα κοσμείται άπό εικόνες τών 'Αγίων ’Αποστόλων, εντός 
κυκλικών πλαισίων, σέ χρυσό φόντο. Ή τελευταία αύτή σειρά (διά
ζωμα) τοΰ τέμπλου κοσμείται άπό εικόνες τοΰ Δωδεκάορτου, όπως 
συνηθίζεται σέ όλους τούς ορθοδόξους ναούς. Πάνω άπό τήν εικόνα 
τοΰ Μυστικοΰ Δείπνου παριστάνεται σέ τύπο άετώματος, ξυλό
γλυπτο, μέ τόν ’Εσταυρωμένο Χριστό, πλαισιωμένο ώς συνήθως 
άπό τή Θεοτόκο καί τό μαθητή ’Ιωάννη. Οί εικόνες αύτές τοΰ

145. (Έννοεϊ προφανώς τής βυζαντινής αύτοκρατορίας. Άπό τήν περιγραφή πιθανολο
γούμε ότι ή έκκλησία αύτή ήταν κτίσμα τής βυζαντινής καί μάλιστα τής μεσοβυζαν- 
τινής περιόδου). Βλ. Νικόλαο Γκιολέ, Βυζαντινή Ναοδομία (600-1204), Αθήνα 1987, 
σ.47-48,120 καί 51-52.

146. Captain Τ. Am bercrom by Trant, ό.π., σ.116-117.
147. ό.π., σ.114
148. Βλ. παραπάνω, σελ. 61, 62.
149. Βλ. Παράρτημα Β', άριθ.21.
150. Γιά τά θωράκια τών τέμπλων βλ. X. Κουτελάκη, ξυλόγλυπτα τέμπλα τής Δωδεκα- 

νήσου μέχρι τό 1700, Αθήνα - Γιάννινα, σ.16.
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τέμπλου είναι έργο του γνωστού Τήνιου άγιογράφου Δημ. Γεωρ- 
γαντά (1851 -1933)151.

Παρά τό γεγονός ότι τό θέμα τής παρούσας διατριβής φθάνει 
μέχρι τό 1834, θεωρήσαμε σκόπιμο νά άναφερθοϋμε σύντομα στή 
σημερινή κτιριακή συγκρότηση τής μονής. Τά κτίριά της είναι 
έπιβλητικά μέ καμάρες, διαδρόμους καί τόξα. Ή όλη άρχιτεκτονική 
δομή τών εσωτερικών χώρων καθιστούν τή μορφή της δαιδαλώδη. 
Στά δεξιά τής κεντρικής εισόδου είναι δυο παρεκκλήσια, τής 
Παναγίας τής Πορταΐτισσας καί τοϋ 'Αγίου Νεκταρίου. Καί τά δύο 
έχουν ξυλόγλυπτα τέμπλα, συγχρόνου τέχνης μέ βυζαντινές 
εικόνες. Στή συνέχεια βρίσκονται τά κελλιά τών μοναχών καί ένας 
μεγαλύτερος χώρος πού λειτουργεί ώς εργαστήριο τής μονής, 
ύφαντικής καί χρυσοκεντητικής τέχνης. Μετά άπό τά οικο
δομήματα αύτά είναι τό παρεκκλήσιον τής 'Αγίας Παρασκευής.

’Αριστερά τής εισόδου τής μονής υπάρχει ένας εκθεσιακός 
χώρος όπου έκτίθενται τά έργόχειρα τών μοναχών καί στή 
συνέχεια ένας άρκετά μεγάλος χώρος πού χρησιμεύει ώς αίθουσα 
υποδοχής τών ξένων. Στήν ίδια πτέρυγα βρίσκεται μιά άλλη 
αίθουσα καί μεγάλο γραφείο μέ τήν πλούσια βιβλιοθήκη τής μονής. 
Ό  χώρος αύτός χρησίμευε παλαιότερα, κατά τήν έποχή πού ή μονή 
ήταν άνδρώα, ώς σταϋλος γιά τά ζώα τής μονής καί τών προσκυ
νητών. Στό δεύτερο όροφο τής πτέρυγας αύτής υπάρχουν δέκα 
τρία κελλιά μοναχών πού προστατεύονται άπό ύαλοπίνακες (τζα
μαρία). ’Απέναντι άκριβώς άπό τήν κυρία είσοδο υπάρχει σιδερένια 
μικρή θύρα πού οδηγεί στήν τραπεζαρία τής μονής. Στή συνέχεια 
τής τραπεζαρίας βρίσκονται τό μαγειρείον τοϋ ξενώνα καί τό 
μαγειρείον τής άδελφότητας καί άριστερά οί παλαιοί φοϋρνοι152 πού 
προαναφέραμε. Μία αύλή διακόπτει τήν κτιριακή σύνθεση όπου 
ύπάρχει μία πηγή, πού χαρακτηρίζεται ώς άγιασμα. ’Εκεί κοντά 
βρίσκεται καί τό παρεκκλήσιον τοϋ Όσίου Έφραίμ τοϋ Σύρου πού 
σοϋ δίνει τήν έντύπωση κατακόμβης.

Στό καθολικό τής μονής φυλάσσεται σέ ειδικό ξυλόγλυπτο 
προσκυνητάρι εικόνα πού προέρχεται άπό χρωστήρα άξιόλογου

151. ΓιάτόΔημ. Γεω ργαντά βλ. πρόχειρα, Π ασχάλη Κ. Χαρα λαμπίδη, «Θ.Η.Ε.», 
τ.14, Ά9ήναι (1964) σ.427-428, όπου άναφέρεται ότι ό Γεωργαντάς (1851-1933), 
μαθήτευσε κοντά σέ Τή νιους άγισγράφσυς, συνεχιστές τής σχολής τών Κρητών 
άγιογράφων. ’Αργότερα συνέχισε σπουδές μέ δασκάλους, τούς Ν . Γκ ύ ζ η καί 
Λ ύ τρ α . Διακόσμησε πολλούς ναούς καί τή μονή Καρακαλά.

152. Βλ. παραπάνω, σελ. 63.
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άγιογράφου. Εΐκονίζει τή Θεοτόκο ένθρονη, φέρουσα τόν Χριστό153, 
καί διακρίνεται γιά τή ζωηρότητα καί τόν έπιτυχή συνδυασμό τών 
χρωμάτων. Στό κατώτερο τμήμα της φέρει τήν ακόλουθη 
μεγαλογράμματη άνορθόγραφη έπιγραφή: «ΑΙ Π Α Ρ Ο Υ ΣΑ Ι ΑΓΙΕ  
ΗΚΟΝΕΣ ΤΟ Υ Δ ΕΣΠ Ο ΤΟ Υ ΧΡ ΙΣΤΟ Υ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡ Α Σ  Θ ΕΟ ΤΟ ΚΟ Υ  
ΕΙΝΑΙ ΙΔ ΙΑ  ΣΥ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Σ Κ Α Ι Ε ΞΟ Δ Ω Ν  ΤΩ Ν  Π Α Ν Ο Σ ΙΩ Τ Α Τ Ο Υ  
Α ΓΙΟ Υ  ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  Π ΑΙΒΑΡΔΟ Υ541828 Μ ΑΡΤΙΟ Υ 6».

’Άλλη εικόνα τοϋ Χριστοϋ ώς ένθρόνου Μεγάλου Άρχιερέως 
που άναφέρεται στήν έπιγραφή, οφείλεται πιθανότατα στόν ίδιο 
ζωγράφο. Είναι ισομεγέθης πρός τήν προηγούμενη καί τοπο
θετήθηκε μεταγενέστερα στόν αρχιερατικό θρόνο155. ’Αξιόλογη, 
μεγαλύτερη εικόνα, λαϊκής τεχνοτροπίας, τοϋ 1876, είναι καί ή τών 
Αγίων Δημητρίου καί Νέστορος156, καί είναι δώρον τής οίκογενείας 
Μπουμπουρέκα άπό τό Άργος. Μικρότερη φορητή κομψή εικόνα 
είναι τής Παναγίας τής Γλυκοφιλούσας, πού φέρει τίς εξής 
παραστάσεις: Αριστερά τής Θεοτόκου τόν Άγιο Κωνσταντίνο, δεξιά 
τήν Αγία 'Ελένη καί στή βάση της τήν έπιγραφή: «ή αγία είκών κτήμα 
[ΐερομο]νάχου Κω νσταντίνου Τζαμίλα 1878, Φεβρουάριος 13».

Στό μικρό νάρθηκα τοϋ καθολικοϋ τής μονής, φυλάσσεται σέ 
ειδικό προσκυνητάρι μεγάλη εικόνα λαϊκής έπίσης τεχνοτροπίας 
πού εΐκονίζει σέ χρυσό φόντο έφιππο τόν "Αγιο Δημήτριο, δαφνο
στεφή καί στό πίσω μέρος τοϋ ϊππου κάποιο μοναχό. Στό κατώτερο 
τμήμα τής εικόνας αύτής, πού είναι μεγάλων διαστάσεων, άνα- 
γράφονται μέ καλλιτεχνικά γράμματα τά ονόματα τών Αργείων

153. Βλ. Παράρτημα Β' άρι9.22. Ή εικόνα τής ένθρονης Θεοτόκου έχει διαστάσεις 
0,47X0,90. Παρουσιάζει τήν Θεοτόκον «πεττοικιλμένην 9είαν δόξαν».

154. Περισσότερα γιά τό Διονύσιο Μττεβάρδο καί γιά τή δράση του στήν ’Επανάσταση 
6λ. παρακάτω, στό Κεφ.Β', σελ.120 κ.έ. καί ’Επίμετρον σ.169 κ.έ.

155. Βλ. Παράρτημα Β' άριθ.23.
156. Οΐ διαστάσεις τής εικόνας είναι: 0,96X0,75. Βλ. Παράρτημα Β' άρθ. 24.
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που τήν αφιέρωσαν στή μονή στά τέλη τοΰ 19ου αίώνα157. Στή μονή 
διασώζεται έπίσης ώραιότατος έπιτάφιος χρυσοκεντικής 
τέχνης158.

Τά κτίσματα, ή εικονογράφηση, οί καλλιτεχνικοί θησαυροί τής 
μονής μαρτυρούν τήν στρατηγικής σημασίας θέση της καί τόν άμυν- 
τικό της χαρακτήρα, παράλληλα όμως καί τόν ζήλο τών μονα- 
ζόντων γιά τήν εύπρέπειά της άλλά καί τήν ευσέβεια τών πιστών 
πού συμβάλλουν μέ τίς αφιερώσεις τους στόν εκκλησιαστικό της 
διάκοσμο.

157. Ή  άναφορά στά πρόσωπα πού αφιέρωσαν τήν εικόνα έχει ώς εξής: «Έν έτει 
χιλιοστω όκτακοσιοστώ έβδομηκοστώ έκτω κατά μήνα Μάϊσν, βασιλεύοντος έν 
Έλλάδι Γεωργίου Α' δι' εξόδων τών έξ "Αργους υποφαινομένων εύσεβών Χριστια
νών. Έγένετο ή άγία αυτή εϊκών τοΰ Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου καί άφιέρωται τή 
όμωνύμω αύτώ Ιερά Μονή Καρακαλά εις μνημόσυνον αΐδιον ήμών τε καί τών 
άπογόνων. Χαράλαμπος Ρονιώτης, ’Αντώνιος Τσάλτας, Δημήτριος Βοϊβότας, 
’Αντριανός Κριεμάδης, Σπυρίδων Κραΰτος, Βασίλειος Τσιραμάνης, Χρήστος 
Άνδριανάκης, ’Αναστάσιος Μουρτακάλης, Βασίλειος Μπουλούκος, Δημήτριος 
Μέντζας, Νικόλαος Τσήμπος, Ιωάννης Τσιαπαγώνας, Νικόλαος Ντάκαρης, 
Παναγής Μπάλτσος, Δημήτριος Ντανάλιας, Γεώργιος Καρατασούλης, Γεώργιος Μ. 
Μπουμπουρέκας, ’Αθανάσιος Παρασκευάς, Κωνσταντίνος Δαούλης, Παναγιώτης 
Βαρμπάς, ’Αντώνιος Κλησάρης, Δημήτριος Ψυχογιάννης, Θεοφάνης Κοντογιάννης, 
’Αγγελής Γ. Ντανοφίλης, Χρήστος Σπ. Τζάφας, Κωνσταντίνος Δαούλης, Πανα
γιώτης Βαρμπάς, 'Αντώνιος Κλησάρης, Δημήτριος Ψυρογιάννης, Θεοφάνης Κοντο- 
γιάννης, ’Αγγελής Γ. Ντανοφίλης, Χρήστος Σπ. Τζάφας, Κωνσταντίνος Α. Καβάλας, 
Ιωάννης Ντανάλιας, Βασίλειος ’Αμπανόπουλος, Μιχαήλ Τσαγκάρης, Δημήτριος 
Τζαφόπουλος. Δημήτριος Πικερνιώτης, Γεώργιος Ρουμπούλης, ’Ιωάννης 
Σχοινοχωρίτης, Νικόλαος Κλησιάρης». ’Έργον Μιχαήλ Π. Ζωγράφου, ΚωφοΟ έν 
’Άργει. ’Ακολουθεί ή επιγραφή: «Δικαίως είκονίζομεν καί προσκυνοϋμεν τάς άγίας 
εικόνας, οί δέ κατήγοροι καί βλάσφημοι άναθεματίζεσθαι, είπεν ό “Αγιος Καισάριος 
έν έβδομη οικουμενική συνόδω».

158. Βλ. Παράρτημα Β ', άριθ.25.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΤΟ 1834

1. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
i ερευνητές που άσχολήθηκαν μέ τό θέμα τής Ιδρυσης της μονής
έχουν διατυπώσει άπόψεις, που συχνά δέν φθάνουν σέ 

άσφαλή συμπεράσματα καί αυτό οφείλεται προφανώς είτε σέ 
έλλειψη Ιστορικών στοιχείων είτε στή μή χρησιμοποίηση τών ήδη 
υπαρχόντων1. Έξ άλλου οί νεώτεροι αυτοί έρευνητές δέν προσ
θέτουν κανένα συγκεκριμένο στοιχείο γιά τήν όλη ιστορία τής μονής 
διότι προφανώς χρησιμοποίησαν ορισμένες έκκλησιαστικές πηγές 
πού δέν προσφέρουν καμία σχεδόν είδηση γιά τό θέμα αύτό2.

Τριμελής ’Επιτροπή, πού ορίστηκε άπό τήν Πολιτεία κατά τό

1. Χρυσόστομος Δεληγιαννόπ ουλος, Ή ’Εκκλησία Άργους καί Ναυπλίας άπό 
τής συστάσεώς της μέχρι σήμερογ Τεύχος Β'(Αί Ίεραί Μοναί), Άργος 1961, σ.78. - 
Ν τιά να  Ά ν τ ω ν α κ ά τ ο υ  - Τάκης Μ α ϋρ ος , Τά ελληνικά μοναστήρια, Πελο
πόννησος τ.Α', Ά9ήνα 1976, σ. 42,45. - ’Ανδρέας Ή λ ία  Μ ιχ α λ ό π ο υ λ ο ς , Τό 
μοναστήρι τοΰ Αγίου Δημητρίου Καρακαλά καί ή περιοχή Άργους Ναυπλίου, 
Ά9ήνα 1976, σ.21 (Ή μελέτη τοΰ Ά ν δ ρ έ α  Μ ιχ α λ ό π ο υ λ ο υ , όπως ό ίδιος μάς 
πληροφορεί γράφτηκε σέ μιά εβδομάδα, συνεπώς ή έρευνά του ύπήρξεν 
άνεπαρκής).

2. Πράγματι στά ’Αρχεία  τής Ίερά ς Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, 
(σ τ ό  έξής, Α . Ι .Σ .Ε .Σ )  ύπάρχει άχρονολόγητο χειρόγραφο στό όποιο 
άναφέρεται: «ούδέν γνωρίζομεν περί τής Ίεράς μονής Αγίου Δημητρίου Καρακαλά 
ή Ξηροκαστελλίου διότι ή μονή κατεστράφη έπί Τουρκοκρατίας καί έπί Γερμανών».
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1833, γιά τήν καταγραφή τής κινητής περιουσίας τής μονής3, 
έπεσήμανε μεταξύ τών είκοσιτεσσάρων εγγράφων πού υπήρχαν 
στή μονή καί ένα πατριαρχικό σιγίλλιο του 10684. δέν γνωρίζουμε μέ 
βεβαιότητα, έάν τό σιγίλλιο άναφερόταν στή μονή καί έφ'όσον δέν 
έπρόκειτο γιά άνανέωση παλαιοτέρου σιγιλλίου, τότε θά 
μπορούσαμε νά υποθέσουμε μέ μεγάλη πιθανότητα ότι τό σιγίλλιο 
είχε σχέση μέ τήν ίδρυσή της, άκριβώς κατά τά τέλη τοϋ 11 ου αίώνα. 
Αύτό βεβαίως αποτελεί ισχυρή υπόθεση, χωρίς ώστόσο νά έχουμε 
ώς τώρα συγκεκριμένες άποδείξεις γιά τήν ίδρυσή της.

Κατά τήν άποψη τοϋ ’Αναστασίου Ό ρ λά νδο υ , ή μονή 
Ξηροκαστελλίου χαρακτηρίζεται ώς βυζαντινή σέ άνέκδοτη μελέτη 
του5. Ό  Κωνσταντίνος Ζήσιος άναφερόμενος στήν παλαιότητα 
τής μονής τήν τοποθετεί άνεπιφύλακτα, μετά τά μέσα τοϋ 12ου 
αιώνα6 καί παρατηρεί: «Έκ τώ ν έντα ϋθα  Ιδρυμένων Ιερώ ν  
κτισμάτων τών άπό Θαλάσσης κειμένων οί ναοί παρά τώ Κατσίγκρι 
Αγίου  Άδριανοϋ καί τών μονών Ξηροκαστελλίου καί Ταλαντίσυ 
είναι αιώνας τινάς μεταγενέστεροι τοϋ 1144...». Έπίσης άπό τούς 
άλλους νεώτερους μελετητές τόσο ό Μιχαήλ Λαμπρυνίδης όσο 
καί ή Σέμνη Καρούζου χαρακτηρίζουν καί αύτοί τή μονή ώς 
«άρχαία βυζαντινή»7.

’Εξάλλου άπό τό παλαιότερο γνωστό έγγραφο - Κτημα
τολόγιο I (1696)8, τό όποίο ήδη έχομε άναφέρει9, καί άπό τά μετα

3. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ .221, Άρι9. Πρωτ. 854/19 ’Ιουλίου 1833. Σύμφωνα μέ τή 
διαταγή αύτή, όρίστηκε τριμελής Επιτροπή τό 1833, άποτελουμένη άπό τούς Π. 
Μάνεση, X. Ματακίδη καί Σ. Κρομύδα, προκειμένου νά καταγράψει τήν κινητή περι
ουσία τής μονής, υστέρα άπό τήν ύπ’άριθ. 500 διαταγή τοϋ Διοικητή Ναυπλίας καί 
"Αργους, πρός τόν τότε διορισθέντα ηγούμενον τής μονής, Ίω ά σ α φ  Βυ ζ ά ντ ιο .

4. ό.π., άριθ. εγγράφου 256/27 Μαρτίου 1833.
5. Κατά πληροφορίες πού μοϋ έδωσε ό ’Αρχαιολόγος κ. Πυριοβολής, τόν όποιο 

ευχαριστώ άπό τή θέση αύτή, ό ’Αναστά σιος Ό  ρλά νδος σέ άνέκδοτη μελέτη 
του, ή όποία πρόκειται νά έκδοθεΐ άπό τήν ’Αρχαιολογική Εταιρεία, έντάσσει τή 
μονή Καρακαλά στόν κατάλογο τών βυζαντινών μονών τής Πελοποννήσου, 
παραθέτοντας καί τή σχετική βιβλιογραφία. (Γιά τήν παραπάνω άνέκδοτη μελέτη 
τοϋ Ά ν α σ τ .  Ό ρ λ ά ν δ ο υ  βλ. καί σχετικό δημοσίευμα τοϋ τότε Προέδρου τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών Κων/νου Μπόνη, στήν ’Εφημερίδα «’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» 
τής 16ης ’Ιουλίου 1987,σ.4).

6. Κωνσταντίνος Γ. Ζήσιος, Σύμμικτα,'Αθήνησιν 1892, σ.79.
7. Μιχ. Λαμπρυνίδης, Ή Ναυπλία άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ 

ήμάς, ’Αθήνα 1898 καί έκδοση 2η, ’Αθήνα 1950, σ.192. Σέμνη Καρούζου, Τό Ναύ
πλιο, ’Αθήνα 1979, σ.59.

8. Βλ. παραπάνω, σελ. 16, 22.
9. A .S.V ., A .G ., Β54/157, φ. 1 37r-138v.K. Ντόκος,δ.π .
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γενέστερα βενετικά Κατάστιχα II, III, IV, V, V I,10προκύπτει ότι 
ή μονή είχε όχι εύκατοφρόνητη περιουσία κατά τήν εποχή πού 
συντάχΒηκαν. Τά κτιριακά της μάλιστα συγκροτήματα καί ή άλλη σέ 
άρκετά μέρη άκίνητη περιουσία της δίνουν τήν έντύπωση μιας 
οργανωμένης καί μέ χρονική διάρκεια μοναστικής κοινότητας.

Σέ βενετικές άρχειακές πηγές τής ίδιας περιόδου11 στίς όποιες 
περιλαμβάνονται ορισμένα άπό τά παραπάνω Κτηματολόγια12 
ύπάρχει άνέκδοτος κατάλογος στόν όποιο καταγράφονται έντεκα 
μοναστήρια Ναυπλίου καί Άργους, άπό τά όποία έννέα χαρα
κτηρίζονται ώς σταυροπήγια καί σ'αύτά συγκαταλέγεται ή μονή 
Ξηροκαστελλίου μέ τήν ένδειξη: «Μοναστήριον 'Αγίου Δημητρίου είς 
τόπον καλούμενον Ξηροκαστέλια , λέγουν νά είναι σταυροπή γιο ν, 
όμως γράμμα πατριαρχικόν δέν έχει»1'. Ή καταγραφή έγινε μεταξύ 
τών έτών 1696-1700. Είναι πιθανόν τό πατριαρχικό γράμμα νά χά
θηκε, διότι οπωσδήποτε τά σταυροπήγια μοναστήρια είχαν σιγιλ- 
λιώδη γράμματα γιά τήν «κύρωση τών προνομίων τους, τό άνα- 
παλλοτρίωτον τής περιουσίας τους» καί άλλες άνάλογες διατάξεις.

Δέν άποκλείεται τό σιγίλλιον τοϋ 1068 πού υπήρχε στή μονή τό 
1833, νά άνήκε σ'αύτήν καί ή ίδρυσή της νά έγινε κατ'αύτό τό έτος ή 
προγενέστερα, άλλά νά μή βρισκόταν στά χέρια τών μοναχών 
μεταξύ τών έτών 1696-1700, όταν έγινε ή καταγραφή τών 
μοναστηρίων άπό τούς Βενετούς14. Ή σταυροπηγιακή ιδιότητα καί 
παλαιότητα τής μονής προκύπτει άπό σιγιλλιώδες γράμμα τών 
Γαβριήλ Δ15, τοϋ 178216, στό όποίο άναφέρεται: «.... τό κατά  τήν 
έπαρχίαν Ναυπλοίου καί ’Ά ργου ς κείμενον ιερόν\ κ(αι) σεβάσμιον 
μ ο να σ τή ρ ιο ν  τό τ ιμώ μενον έ π ’όνόμα τι του αγίου ένδοξου  
μεγαλομάρτυρας Δημητρίου, κ(αι) Ξηροκαστέλλι έπονομαζόμενον  
έφΘασε π ρ ό  χ ρ ό νω ν  ήδη δυσμνημονεύτω ν τιμηθήναι...»  καί 
«....έγνωμεν κοινή συνοδική διαγνώσει καί άποφάσει, άνακαινϊσαι 
καί άνανεώσαι, κ(αι) οίον είπείν άναζωπυρήσαι τήν σταυροπη

10. Βλ. παραπάνω, σελ.16, 21-38.
11. A .S .V ., A .G ., Β. 54/157 (1696-1700), φ. 826r.
12. Βλ. Κτηματολόγια, I, II, III, IV.
13. A .S .V ., A .G ., Β 54/157 (1 696-1700), φ. 826r καί ό.π.
14. A .S .V ., A .G ., Β 54/157,ό.π.
15. Περισσότερα γιά τό Γαβριήλ Δ', βλ. παραπάνω, σελ. 34-35.
16. Σιγίλλια έκδίδονται κατά καιρούς γιά τίς διάφορες μονές (1539-1798). Περισσότερα 

γιά τό 9έμα αύτό βλ. Σπ υρ. Λάμπρο, Όγδοήκοντα πατριαρχικά σιγίλλια, «Ν.Ε.», 
τ.3, ό.π., σ. σ377 κ.ε. - Βλ. καί Cod. Paris. Supplem ent Grec, 704-708 (Στό έξής: 
Supplement Grec, 704-708).
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γιακήν αρχαία ν έλευθερίαν καί χάριν..»'7. Στό σιγίλλιο άναφέρονται 
οί λόγοι γιά τους όποιους ζητήθηκε άπό τούς μοναχούς ή άνανέωση 
τής σταυροπηγιακής άξίας τής μονής.

Ή  πληροφορία γιά τήν άρχαιότητα τής μονής επανα
λαμβάνεται καί στό σιγίλλιο τού Γρηγορίου Ε': (1798)18: «... τά αρχαία 
αύτοΰσιγιλλιώδη γράμματα άπολω λέκεσανέν τήέπισυμβάση τότε 
έκεΐ ανωμαλία». Ή άναφορά στήν άπώλεια τών «αρχαίων σιγιλ- 
λιωδών γραμμάτων» τής μονής είναι καί αύτή ισχυρή ένδειξη τής 
παλαιότητάς της.

Τήν παλαιότητα τής μονής υποστηρίζει καί ό περιηγητής 
T ran t19, όπως ήδη σημειώσαμε, ό όποιος άναφερόμενος στήν 
έκκλησία πού βρίσκεται κοντά στή μονή20 καί άνήκε σ'αύτήν, τήν 
χαρακτηρίζει ώς βυζαντινήν καί τήν όλη δομή της ώς κτίσμα τής 
«έλληνικής α ύ το κ ρ α το ρ ία ς», γεγονός πού μάς επιτρέπει νά 
προσεγγίσουμε τό χρόνο ίδρυσής της. Έχοντας ύπ' όψιν τό λόφο 
πού είναι πλησίον τής μονής, όπου ή παραπάνω έκκλησία καί 
έχοντας έντοπίσει τήν άκριβή της θέση άπό έπιτόπια έρευνα, 
υστέρα καί άπό μελέτη τοΰ Καταστίχου VI (1703-1705)21, όπου άπο- 
τυπώνεται σέ λόφο παρακείμενο τής μονής ό ναός τού Αγίου 
Κωνσταντίνου, ό όποιος άναφέρεται στό βενετικό Κτηματολόγιο I 
(1696) ώς «παρακλήσιον τοϋ αύτοϋ μοναστηριού τταλεόν», μπο
ρούμε νά ταυτίσουμε πιθανολογικά τό παραπάνω «τταλεό παρακ- 
κλήσιον»22 μέ αύτό πού άναφέρει όΤ rant. "Αν λάβομε ύπ'όψιν καί τήν 
πρόσθετη άρχιτεκτονική πληροφορία πού μάς δίνει ό Τ rant, ότι ή 
έκκλησία ήταν δομημένη μέ έναλασσόμενα στρώματα πλίνθων καί 
πέτρας», ώστε νά άνάγει τήν κατασκευή της στούς χρόνους τής 
«έλληνικής αύτοκρατορίας»23, σύμφωνα μέ τίς έκτιμήσεις τών ειδικών, 
πρέπει νά είναι ναός τής βυζαντινής ή μεσοβυζαντινής περιόδου24.

17. Δισν. Ζακυθηνός, ό.π., σ.388-389. - 'Ολόκληρο τό σιγίλλιο άναδημοσιεύεται στό 
Παράρτημα Α', άριθ. XVI. Πρβλ. Παράρτημα Β ' τής παρούσας έργασίας, άρι9.12. 
(Ή φωτογραφία τού σιγιλλίου μοΰ εστάλη εύγενώς ύστερα άπό αίτησή μου άπό τά 
’Αρχεία τής Bibliotheque Nationale de Paris).

18. Βλ. σχετικά, «Παρνασσός»,τ.2,ό.π. καί ’Ανωνύμου, «Έφημερίς’Ανεξαρτησία», ό.π.
19. Captain Τ. Am bercrom by Trant, ό.π.
20. Άναφέρεται προφανώς στήν έκκλησία τοϋ 'Αγίου Κων/νου.
21. Βλ. Κατάστιχο V I, φ. 81 v-82r (Βλ. καί παράρτημα Β', άρι8.9).
22. ό.π.
23. Captain Τ. Am bercrom by Trant, ό.π.
24. Πρβλ. μέ Νικόλαο Γκιολέ, Βυζαντινή Ναοδομία (600-1204), ’Αθήνα 1987, σ. 47-48, 

120 καί 51-52.
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"Οπως προαναφέραμε, καί ό Όρλάνδος, άγνωστο πώς, 
τεκμηριώνοντας τίς άπόψεις του, ενδεχομένως νά είχε δει τή μονή 
πρίν άπό τή νέα άναδόμηση, άνάγει τήν ίδρυσή της στή βυζαντινή 
περίοδο. 'Οπωσδήποτε άξίζει νά άναφερθεϊ ή πληροφορία που 
άντλοΰμε άπό έγγραφο τοΰ ηγουμένου τής μονής Καρακαλά, τοϋ 
1833, πρός τήν «έπί τών ’Εκκλησιαστικών Γραμματείαν»1̂r σύμφωνα 
μέ τό όποιο ό ναός τοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου πού άνήκε στή μονή, καί 
ταυτίζεται μέ τόν άναφερόμενο στά βενετικά Κτηματολόγια26, 
κρημνίσθηκε άπό τούς στρατιώτες τοϋ Κ.Π. Μπεκροδημήτρη, καί 
ήταν κτισμένος μέ «λίθους μέ άρχαίαν τόρνευσιν καί ΐσόμετρον  
γωνιώδη κατασκευήν»27. Και τά ερειπωμένα κτίσματα τής μονής πού 
άναφέρονται στά βενετικά Κατάστιχα28 πού άναφέραμε παρα
πάνω, άν δέν οφείλονται σέ σεισμούς ή πολεμικές έπιχειρήσεις άλλά 
στή φθορά τού χρόνου, είναι καί αύτά ένδεικτικά οπωσδήποτε τής 
παλαιότητας τής μονής.

Ή άποψη έπίσης ότι οί μονές Καρακαλά Ναυπλίου καί 
Καρακάλλου τοϋ 'Αγίου "Ορους έχουν σχέση πρός τόν Πατριάρχη 
Κων/λεως Κύριλλο Ε' τόν Καράκαλλο (1748-1751) θεωρήθηκε 
άνίσχυρη, άφοϋ οί μονές αύτές ήταν άρχαιότερες29. Έπίσης 
διατυπώθηκαν καί ορισμένες άλλες άπόψεις καί άλλων νεώτερων 
μελετητών ότι ή μονή είναι «άρχαιοτάτη»ι χωρίς νά έχουν όμως 
έπιστημονικά έρείσματα30. Εξάλλου δέν γνωρίζομε ποϋ στηρίζει τήν
25. Γ .Α .Κ ., «Μοναστηριακά»,ό.ττ.,χ.α., 17Σεπτεμβρίου 1833.
26. Βλ. Κατάστιχα I καί VI, ό.π.
27. Γ .Α .Κ ., «Μοναστηριακά», ό.π., χ.α., 17 Σεπτεμβρίου 1833.
28. Βλ.Κατάστιχα  I, III, IV, V, V I,ό.π .
29. Σπ υρ . Λάμπ ρος, Τό όνομα τών μονών Καρακάλλου ή Καρακαλά, «Ν.Ε.», τ.8 

(1911), σ.237, όπου άναφέρεται: «.... δέν ήταν ό πατριάρχης έκεϊνος κτίστης τών 
μονών, ούσών πολύ άρχαιοτέρων», χωρίς βεβαίως νά καθορίζει ακριβώς τό χρόνο 
τής ϊδρυοής τους.

30. Ντιάνα Άντω νακάτου - Τάκης Μαύρος, Άργολίδος περιήγησις, ό.π., σ.94. 
Οΐ ίδιοι, Ελληνικά Μοναστήρια, ό.π., σ.45. - Ή άποψη έπίσης τών έρευνητών 
αύτών ότι δέν υπήρχαν στοιχεία γιά τή μονή πρίν άπό τό 1710 (βλ. Ντιάνα 
Άντω νακάτου - Τάκης Μ αϋρος, 'Ελληνικά μοναστήρια, ό.π., σ.41, 42,44), δέν 
εύσταθεί. Άς  σημειωθεί ότι καί οί άπόψεις άλλων νεώτερων έρευνητών ότι ή μονή 
συνεστήθη κατά τόν 15ο καί 16ο αιώνα είναι χωρίς τεκμηρίωση. (Βλ. σχετικά, 
Χ ρυσ όσ τομ ο  Δ εληγια ννόπ ουλο , Καρακαλά μονή, ό.π., Ή  ’Εκκλησία, ό.π., 
σ.76. Άνδρέα  Μ ιχαλόπ ουλο - Μακρινιώ τη, Τό μοναστήρι 'Αγίου Δημητρίου 
Καρακαλά καί ή περιοχή Άργους καί Ναυπλίου, ’Αθήναι 1976, σ.55. ’Επίσης, ό 
Σπ ϋρος Κόκκινης, ό.π., σ.85, θεωρεί ώς μόνη γραπτή μαρτυρία τό σιγίλλιο του 
1798. Καί ή πληροφορία ποΰ άναφέρεται στά «Δίπτυχα τής ’Εκκλησίας» (Βλ. 
Δίπτυχα τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος», ’Αθήναι 1989, σ.429), ότι ή μονή ιδρύθηκε τό 
1661, είναι άτεκμηρίωτη.
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άποψή του όΧ. Πατρινέλλης,ό όποιος άνά γει μέ πιθανότητα τήν 
ίδρυση τής μονής στόν ΙΕ' αιώνα31.

Μέ βάση τίς άρχειακές πηγές πού προαναφέραμε καί τίς 
μελέτες μέ τίς άπόψεις τών ειδικών μελετητών πού όλες συγκλίνουν 
στό γεγονός ότι ή μονή Ξηροκαστελλίου είναι «άρχαία βυζαντινή» 
μονή, μπορούμε νά συμφωνήσουμε κι εμείς μέ πιθανότητα πού 
έγγίζει τά όρια τής βεβαιότητας.

"Οπως ήδη προαναφέρθηκε, ή μονή Ξηροκαστελλίου είχε 
σταυροπηγιακό χαρακτήρα. Οί σχέσεις τών πατριαρχικών σταυ
ροπηγιακών μονών μέ τό Πατριαρχείο κατά τή Β' Βενετοκρατία 
παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα32. Μιά ένδειξη τής στάσης τών 
Βενετών ώς πρός τό θέμα αύτό ύπήρξε τό γεγονός ότι ήθελαν νά 
γνωρίζουν ποιές μονές ήταν σταυροπηγιακές, όπως άλλωστε 
προκύπτει άπό τίς καταγραφές τους, διότι ήθελαν νά έλέγχουν τά 
οικονομικά τους καί τό δεσμό τους μέ τό Πατριαρχείο. Γιά τούς 
Βενετούς ήταν ζήτημα ζωτικό νά άποκόψουν κάθε σχέση τής 
’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας μέ τό Οικουμενικό Πατριαρχείο πού ήταν 
υποκείμενο στό Σουλτάνο. Άπό τήν άντίληψη αύτή πηγάζουν 
διάφορες ένέργειες τών Βενετών, όπως ή παρεμπόδιση τής συλλο
γής καί άποστολής τοϋ «φιλότιμου» στό Οικουμενικό Πατριαρχείο33 
καί ή μή άναγνώριση τής πατριαρχικής έξαρχίας. Οΐ Βενετοί 
θεωρούσαν τήν ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία ύπό τήν έπικυριαρχία τους, 
σύμφωνα μέ τό «jus patronatus» (=τό έπικυριαρχικό δίκαιο). Τό 
κυριότερο άπό όλα ήταν ότι άφαίρεσαν όποιαδήποτε άνάμειξη τοϋ 
Οικουμενικού Πατριαρχείου γιά τήν άνάδειξη τών ’Αρχιερέων σέ 
περίπτωση χηρείας τοϋ Αρχιεπισκοπικού Θρόνου. Οί Βενετοί 
άνέθεσαν τήν έκλογή τών ’Αρχιερέων στά άστικά κοινοτικά σώματα 
που ιδρύθηκαν στίς κυριότερες πόλεις τής Πελοποννήσου34.

Τά προσκόμματα πού προέβαλαν οΐ Βενετοί στίς σχέσεις 
Πατριαρχείου καί τών σταυροπηγιακών μοναστηρίων ήταν μεγάλα 
καί κατά τή φράση τοϋ Προνοητή Francesco Grimani «ένεργείςχ 
αύτοϋ, ούδέν έξετελέσθη χρυσόβουλλον τοϋ Πατριάρχου», μέ τήν 
έννοια ότι διακόπηκε κάθε σχέση μεταξύ τής βενετοκρατούμενης
31. X. Γ. Πατρινέλλης, Αργολίδος Μητρόπολις, «Θ.Η.Ε.». τ.3, Άθήναι 1965, σ.58.
32. Σπ υρ . Λ ά μ π ρ ο ς ,’Εκθέσεις τών Βενετών ττρονοητών τής Πελοποννήσου, 

«Δ.Ι.Ε.Ε.», τ.5 (1899), σ.465. - Πρβλ. μέ Περικλή Ζερλέντη , Ή έν Πελοποννήσω 
‘Ελληνική ’Εκκλησία έπί ‘Ενετών, Άθήναι 1921, σ.12.

33. Σπυρ. Λάμπρος, ο.π.
34. Βλ. σχετικά, Γεώργιο Δ .Παναγόπ ουλο, Ή  αστική κοινότης τής Βοστίτσας κα

τά τήν Β' Βενετοκρατίαν, ’Αθήνα 1981, σ.19 κ.έ.
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Πελοττοννήσου καί τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ωστόσο τίς 
πληροφορίες ότι ή μονή Ξηροκαστελλίου ήταν σταυροπηγιακή, συ
ναντούμε τήν εποχή τής Β' Βενετοκρατίας36. Φυσικά οί άναφορές 
αύτές υπάρχουν σέ οικονομικής φύσεως έγγραφα. Οί πρώτες όμως 
σχετικές ειδήσεις γιά τή σταυροπηγιακή άξία τής μονής κατά τήν 
έποχή τής Τουρκοκρατίας προέρχονται άπό τά σιγίλλια τών 
Πατριαρχών. Τό πρώτο διασωζόμενο σιγίλλιο γιά τή μονή Ξηροκα- 
στελλίου έξέδωκε ό Πατριάρχης Γαβριήλ Δ' τό 178237. Ό  Γαβριήλ ό Δ', 
ό όποιος ήταν μητροπολίτης Παλαιών Πατρών, έξελέγη Πατριάρχης 
τήν 8η ’Οκτωβρίου τοΰ 1780, άφοϋ διαδέχθηκε τόν Πατριάρχη 
Σωφρόνιο μετά τό θάνατό του καί πατριάρχευσε μέχρι τοΰ θανάτου 
του, στίς 29 ’Ιουνίου 178538. Κατά τό διάστημα τής πατριαρχίας του ό 
Γαβριήλ Α ' έξέδωσε τρείς κανονικές διατάξεις καί άλλες ένδεκα 
τυπικές πράξεις, άπό τίς όποιες ή μία ήταν ή έκδοση τοΰ σιγιλλίου 
γιά τή μονή Ξηροκαστελλίου39. Τό κείμενο τοΰ σιγιλλίου είναι 
γραμμένο σέ περγαμηνή. Ό  Σπύρ. Λάμπρος παρέχει στοιχεία 
γιά τό σιγίλλιο40 καί ό Δ . Ζακυθηνός κάνει λεπτομερή περιγραφή 
τής μορφής καί τών διαστάσεων του41, όπως προαναφέραμε.

Ή πατριαρχική βούλλα του σιγιλλίου τού Γαβριήλ Α ' δέ σώζεται 
σήμερα. Ωστόσο στό νώτο τού σιγιλλίου ύπάρχει τό έξής σημείωμα: 
«Σιγίλλιον καί λογαριασμός τοϋ Αγίου  Δημητρίου Ξηροκαστέλλι

35. Βλ. Λεοττόλδος Ράνκιος, Περί τής έν Πελοποννήσω Ενετοκρατίας (1685-1715), 
«Πανδώρα», τ.13 (1862), σ.26. Περικλής Ζερλέντης, ό.ττ., σ.6.

36. Βλ. Κατάστιχον, III, δ.ττ.
37. Βλ. παραπάνω, σελ.33-35. Τό σιγίλλιο τής μονής Ξηροκαστελλίου έξέδωκε ό Δ. 

Ζακυθηνός γιά δεύτερη φορά, τό περιέγραψε αναλυτικότερα καί πρόσθεσε τίς 
υπογραφές τών συνοδικών πού παρέλειψε ό Ά . Λεβάλ (Βλ. Δ . Ζ α κ υ θ η ν ό ς , 
ό.π., «Ελληνικά», τ.4, ό.π., σ. 387-390). Τό σιγίλλιο βρίσκεται σέ έλληνικό κώδικα τής 
’Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων, στή συλλογή τών μοναστηριακών εγγράφων. 
Γιά τόν παραπάνω παρισινό Κώδικα, βλ. παραπάνω, σελ. 34. Βλ. έπίσης περισ
σότερα γιά τά σιγίλλια στό Σπ υρ. Λάμπρο, Όγδοήκοντα Πατριαρχικά σιγίλλια, 
«Ν.Ε.», τ. 3, ό.π., σ.377 κ.έ.. Βλ. καί Cod, Paris., Supplem ent Grec, 704-708.

38. Μ ανουήλ Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, Ειδήσεις ΐστορικαί, βιογραφικαί, περί 
τών πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως άπό Άνδρέου τοϋ Πρωτοκλήτου μέχρι 
Ιωακείμ Γ' τοϋ άπό Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινούπολη, χ.χ., σ. 666-687. Βασίλειος 
Στεφ α νίδης , ’Εκκλησιαστική Ιστορία, Άθήναι 1948, σ. 739. Ό  Καθηγητής Βλ. 
Φειδάς άπό τόν όποιο ζήτησα περισσότερη βιβλιογραφία γιά τόν πατριάρχη 
Γαβριήλ τόν Δ' καί τίς δραστηριότητες του, μέ πληροφόρησε ότι δέν γνωρίζει κάτι 
περισσότερον άπό τά ήδη γνωστά μου.

39. Σπ υρ. Λάμπρος, ό.π.
40. ό.π.
41. Δισν. Ζακυθηνός, ό.π., σ. 387-388.
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έπονομαζομένου, τής έν τή έιταρχίςχ τοϋ 'Αγίου Ναυπλοίου»41.
Τά κυριότερα σημεία τοΰ σιγιλλίου άναφέρονται: α) στους 

λόγους άνακαίνισης τής σταυροπηγιακής άξίας τής μονής καί στήν 
έξασφάλιση τής «εύκλειας, έλευθερίας καί αύτονομίας» καί γενικώς 
τών προνομίων της, 6) στήν έξάρτησή της μόνον άπό τόν 
Οικουμενικό θρόνο, γ) στήν άναφορά στίς δοκιμασίες τίς όποιες 
ύπέστη «έν ταϊς προσ υμβά σα ις  ά νομα λ ία ις  έκεϊ κ (α ι) δειναϊς  
γνωσταϊς περιστάσεσιv»nr έξαιτίας τών οποίων κρίνεται άναγκαία 
ή πατριαρχική μέριμνα44, δ) στήν τέλεια άπαλλαγή άπό οικονομικές 
υποχρεώσεις πρός όποιονδήποτε, ένώ άπαιτείται ή καταβολή 
χρημάτων στό Πατριαρχείο άπό άλλες μονές45 πού φαίνεται ότι 
βρίσκονται σέ καλύτερη οικονομική κατάσταση46, ε) στήν υπόστασή 
της καί στόν τρόπο διοίκησής της καί στ) στήν έπιβολή έπιτιμίων σέ 
περίπτωση μή έφαρμογής τών έντελλομένων47.

Τό τελευταίο μέρος τοϋ σιγιλλίου, πού παρέχει ειδήσεις γιά τό 
τυπικό τής μονής, τό όποιο δέν διασώζεται καί μάς πληροφορεί πώς 
θά διασφαλιζόταν ή διοικητική καί οικονομική της οργάνωση, πώς 
9ά γινόταν ή διαδικασία τών χειροτονιών, ποιό θά ήταν τό νομικό 
καθεστώς της, καί γενικώς πώς θά έξασφαλιζόταν ή ελευθερία, ή 
άνεξαρτησία της καί ή εύρυθμη λειτουργία της. Τό τελευταίο αύτό

42. Δ. Ζακυθηνός, ό.π., σ.388. Γιά τή γραφή «Ναυπλοίου», βλ. σχετικά Γεωρ. Ά 9 . 
Χώ ρα, Ή  «'Αγία Μονή Άρειας, ’Αθήναι 1975, σ.60, όπου γίνεται άναφορά στίς 
διάφορες γραφές τοϋ «Ναυπλοίου», ποΰ άπαντά καί σέ άλλα ιδιωτικά καί δημόσια 
έγγραφα καί ύπάρχει καί ή σχετική Βιβλιογραφία. - Βλ. καί Π .Ζ ε ρ λ έ ν τ η ,  Αί 
Μητροπόλεις Χριστιανουπόλεως καί ’Άργους καί Ναυπλίου, Αθήναι 1992, σ.18, 
όπου μνημονεύονται οΐ διάφορες γραφές «Ναυπλοίου», καί δίνεται ή ερμηνεία ότι ή 
δεύτερη γραφή προήλθε άπό παρετυμολογία.

43. Γιά τά ϋπονοουμένα πολιτικά γεγονότα γίνεται μνεία στό οικείο μέρος. Βλ. 
παρακάτω, σ.117 κ.έ.

44. Δ. Ζακυθηνός, ό.π. Βλ. καί Παράρτημα Α', άριθ.Χνί.
45. Είναι γνωστόν ότι τά μοναστήρια υποχρεώνονταν νά δώσουν είτε ένα ποσό 

χρημάτων ή υλικών άγαθών, ώς «σημεΐον υποταγής» πρός τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχεϊον, ή «δωρεάς ένεκα», ή «γνωρισμοϋ», ή «ώς σημεΐον άναφοράς», ή ώς 
«έμπέδωσιν τής σταυροπηγιακής άξίας» ή «ώς σημεΐον υποταγής καί ευγνω
μοσύνης», ή «έκδικήσεως ένεκα» κλπ.- Βλ. σχετικά τά διάφορα σιγίλλια πού 
δημοσιεύθηκαν κατά καιρούς άπό τόν Δ. Ζακυθηνό, στό περιοδικό «Ελληνικά», 
ό.π., τ. 2 (1929). Α' Μέρος, σ. 131,135,138,145,147,151,153,155,158,160,163,165.- 
Ό  Ίδιος, ό.π., τ.3 (1930), Α' Μέρος, σ.423,426,443,446,450. - Ίδιος, ό.π., τ.4 (1931), Ε' 
Μέρος, σ. 231, 234, 237. - Ίδιος, ό.π., τ.4 (1931), Στ' Μέρος, σ.383. - Ίδιος, ό.π., τ.5 
(1932), Ζ ' Μέρος, σ. 176,179,184,186,190,194,198. - Ίδιος, ό.π., τ.6 (1933), θ '  Μέρος, 
σ. 191,196,203.

46. Βλ. περισσότερα παρακάτω, σελ. 90 σ. 85 σημ. 67 καί σελ. 85-88.
47. Δ. Ζακυθηνός,ό.π .
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μέρος τοϋ σιγιλλίου πού προαναφέραμε, 9ά μπορούσαμε νά ποϋμε 
ότι άποτελεί μορφή μοναστηριακού τυπικοϋ48 καί περιέχει άπειλές 
μέ κοινότυπους άφορισμους, γιά όποιον ιερωμένο ή λαϊκό 9ά 
παρέβαινε τό περιεχόμενό του49.

Τό κείμενο τοϋ σιγιλλίου αύτοϋ επιτρέπει νά τό χαρακτηρί
σουμε αύστηρώς καί μόνον ώς μοναστικό50. Ύπό τόν όρο «Μοναστη
ρ ια κόν Τυπικόν» ορίζεται ό καταστατικός χάρτης μονής51 πού 
διατυπώθηκε άπό τόν ιδρυτή (κτήτορα) ή άνακαινιστή (δεύτερο 
κτήτορα) καί περιέχει διατάξεις σύμφωνα μέ τίς όποιες έπρεπε α) νά 
έκλέγεται ό ήγούμενος καί οΐ λοιποί κληρικοί της, 6) ό ήγούμενος νά 
διοικεί τή μονή και νά ρυθμίζει τόν πνευματικό της 6ίο, γ) νά ρυθμί
ζονται οί σχέσεις τής μονής πρός τίς εκκλησιαστικές καί πολιτικές 
άρχές, δ) νά καθορίζεται ό άκολουθητέος λειτουργικός τύπος δηλα
δή τό λειτουργικό καί εκκλησιαστικό τυπικό της, ε) νά έξασφαλίζεται 
τό αύτοδέσποτο καί τό αύτεξούσιό της, ζ) νά καταγράφονται σέ 
είδος βρεθίου52 τό περιουσιακά στοιχεία τής μονής.

48. Βλ. σχετικά, Κω νσταντίνο Μανάφη, Μοναστηριακά τυπικά, Διαθήκαι, 'Αθήνα 
1970, σ.33.

49. Ό  ίδιος, ό.π. Βλ. καί’ίωάννη Μ ουτζοΰρη,Τά χαριστικά καί έλεύθερα μοναστήρια,
’Αθήνα 1964, τ.45, 50 καί 66-67, όπου άναφέρεται ότι πολλές «αΰτοδέσποτες» καί 
«βασιλικές μονές, ιδρυμένες ή άνακαινισμένες άπό βασιλείς ή μέλη τής βασιλικής 
οικογένειας, άπολαμβάνουν βασιλικές έπιχορηγήσεις καί άσυδοσίες, πού είχαν 
έπικυρωθεϊ μέ βασιλικά χρυσόβουλλα άπαλλάσσονταν άπό κάθε δασμό, 
προέβαιναν όμως σέ αυθαιρεσίες καί έφθασαν σέ έξαθλίωση κυρίως άπό τήν 
περίοδο τής βασιλείας τοΰ Βασιλείου Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου (976-1025). ’Επειδή δέ 
άναφΰονταν έριδες στίς «αΰτοδέσποτες μονές καί σημειώνονταν καί άλλες 
παρεκτροπές, άναγκάσθηκε ό ’Αλέξιος Α' ό Κομνηνός μέ τήν 37η νεαρά» του (1028 
ή 1097 ή 1112), νά εισαγάγει καί σ'αΰτές τήν πατριαρχική έξουσία, ώστε νά μπορεί 
νά επεμβαίνει ό πατριάρχης διά τών έκπροσώπων του καί νά θεραπεύει τά 
σφάλματα».

50. Βλ. Κ .Μ α νά φ η, ό.π., σ.33, όπου άναφέρεται ότι κατά τόν Pitra, τά σιγίλλια 
κατατάσσονται σέ δύο κατηγορίες, σέ λειτουργικά καί μοναστηριακά. (Τό σιγίλλιο 
τής μονής Ξηροκαστελλίου άνήκε καθαρώς στήν κατηγορία τών μοναστικών. - Βλ. 
ό.π., σ. 22-23, όπου άναφέρεται ότι τήν λέξη τύπος χρησιμοποίησαν όλοι σχεδόν 
όσοι συνέταξαν κανόνες σύμφωνα μέ τούς οποίους όφειλαν νά διαβιούν στίς μονές 
οί μοναχοί καί στίς σκήτες οί άσκητές. Βλ. καί ό.π., σ.49, όπου άναφέρεται ή ιστο
ρία, ή ίδρυση τής μονής, οΐ κτήσεις καί τά προνόμια πού παραχωρήθηκαν μέ χρυσό
βουλλα.

51. ό.π., σ.174.
52. ό.π., σ.113, όπου άναφέρεται ότι βρέβιον ήταν τό ιδιαίτερο έγγραφο τής μονής, 

όπου καταγράφονταν οί ακίνητες κτήσεις της, τά κεφάλαιά της σέ ρευστό χρήμα, 
τά ιερά σκεύη, οί άγιες εικόνες, τά κειμήλια, τά άμφια, τά βλαττία, τά βιβλία κ.ά.
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Μέ τό σιγίλλιο τοϋ Γαβριήλ Δ' ύττάρχει διάθεση άνανέωσης 
έκτός τής σταυροπηγιακής άξίας τής μονής Ξηροκαστελλίου, τής 
έλευθερίας, αυτονομίας καί τών άλλων της προνομίων:53 «...πολλώ  
μάλλον άνανεοϋν αύτή έφεϊται, κ(αι) άνακαινίζειν τήν σταυρο
πηγιακήν αξίαν κ(αι) χάριν τών άνέκαθεν, κ(αι) έκ παλαιού τοΰ 
χρ όνου  ταύσης εύμοιρησάντω ν εύκλειας; έλευθερίας τε (καί) 
αύτονομίας, κ(αι) τών άλλων προνομίων, όπερ τοίς σταυροπηγίοις 
π ρ οσ α φ οσ ιω μ ένα  έσ τ ίν  ά νέκα θ εν ...» . Ή  διάθεση αύτή τοϋ 
πατριάρχη πρός τή μονή ύλοποιεϊται: «...έγνωμεν κοινή συνοδική 
διαγνώσει, κ(αι) άποφάσει, άνακαινϊσαι κ(αι) άνανεώσαι κ(αί) οίον 
είπείν άναζωπυρήσαι τήν σταυροπηγιακήν άρχαίαν έλευθερίαν, 
κ(αι)χάριν τοϋ είρημένουμοναστηριού, κ(αι) έπιδαψιλεΰσαι αύτώ τό 
ά ν εν ό χ λη το ν  κ(α ι) ά νεπ η ρ έα σ το ν  ές  άει διά τοϋ π α ρ ό ν τ ο ς  
πατριαρχικού γράμματος».

Ό  Γαβριήλ Α ' επιδαψιλεύει προνόμια στή μονή Ξηροκαστελ
λίου τά όποια παραθέτομε άκροθιγώς διότι θά μπορούσαν νά μάς 
δώσουν τήν εικόνα τοϋ καταστατικού της τό όποίο δέν διασώθηκε. 
Μέ τόν τρόπο αύτό διαχρονίζει ό παραπάνω Πατριάρχης τά 
προνόμια τής μονής: «...έως ότου ό ήλιος τόν ίδιον περιτρέχει κύκλον 
είη καίλέγηται, κ(αι) παρά πάντων γνωρίζηται ήμέτερον πατριαρ
χικόν, άσίδωτον, αδούλωτο ν, άκαταπάτητον κ(αί) έλεύθερον, κ(αι) 
μηδενι ύποκείμενον, είμή τώ καθ' ήμάς άγιωτάτφ, άποστολικώ , 
πατριαρχικά) κ(αι) οικουμενικά) Θρόνφ κ(αι) ύ π ’αύτοϋ διοικούμενον 
καίδιεξαγόμενονκ(αι) ώς είκός διακυβερνώμενον, κ(αι) ένός οβολού  
λόγφ  οίφδήτινι, ώς πάντη έλεύθερον, κ(αι) άσίδωτον, κ(αι) άνώ- 
τερον πάσηςέπηρείαςκαίένοχλήσεως.,.»54.

Τό πατριαρχικό αύτό σιγίλλιο διαλαμβάνεται έπίσης καί τά 
σχετικά μέ τήν ειρηνική διαβίωση τών μοναχών, τό θέμα τών 
χειροτονιών τών κληρικών του, τής άνάδειξης τοϋ ήγουμένου μέ 
βάση ορισμένες προϋποθέσεις καί προσόντα του, καθώς έπίσης 
άλλες οδηγίες χρήσιμες γιά τήν εύρυθμη λειτουργία τής μονής:
53. Δ ιο ν . Ζ α κ υ 8 η ν ό ς, ό.ττ.
54. Βλ. Δ . Ζ α κ υ θ η ν ό , ό.π. - ’Άς σημειωθεί ότι οϊ λόγοι εξασφάλισης τοΰ 

αύτοδέσποτου τών μονών καί τής ακεραιότητας τής περιουσίας τους έναντι τής 
έπίσημης έκκλησίας οφείλονταν κυρίως στά αύστηρά μέτρα που είχε Θεσπίσει γιά 
τίς μονές καί τά εκκλησιαστικά ιδρύματα ό αύτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς (Βλ. 
σχετικά, Δ . Ζ α κ υ δ η ν ό ,  Βυζάντιον, Ή Επισκόπηση τής Βυζαντινής Ιστορίας, 
Μ.Ε.Ε., Συμπλήρωμα Β', 'Αθήναι 1952, σ.226. - C. O strogosrky, Geschihte des 
Byzantinischen Staates, Miinchen, 1963, σ.239-240.
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«...όφείλουσι οί έν αύτώ ασκούμενοι όσιώτατοι π(ατέ)ρες διάγειν 
είρηνικώς, κ(αί) ήσύχω ς κ(αι) φ ιλαλλήλω ς κ(αί) τηρεϊν άπαρα-  
μειώτους τούς όρους, κ(αι) τύπους τοϋ μοναδικού καταλόγου, κ(αι) 
έπ α γγέλμα τος, κ(αι) φροντίζειν περ ί τής καλής καταστάσεω ς, 
αύξήσεώς τε, κ(αι) βελτιώσεως αύτοϋ τε, κ(αί) των προσόντω ν  
αύτου μετοχίων, κ(αι) κτημάτων, κ(αι) πραγμάτων, κ(αί) αφιερω
μάτων, τών τε ήδη όντων, κ(αι) τών μετέπειτα συν Θεώ προσκτη- 
8η σομέ νω ν αύ τώ».

Καί γιά τό θέμα τών χειροτονιών καί ανάδειξης νέου 
ηγουμένου άναφέρει: « .. .ο ιτ ιν ες  π (α τ έ )ρ ε ς  έπ ε ιδ ά ν  έν χ ρ ε ία  
χειροτονίας γένωνται, έχωσιν άδειαν προσκαλείν, όν αν βούλοιντο 
τών πλησιοχώ ρω ν άρχιερέων, έπ ί τό έκτελείν τάς χειροτονίας  
αύτών, ώσαύτως δέ κ(αί) έν χηρεία ήγουμένου γενόμενοι, έσται 
αύτοίς έ π ’άδείας έκλέγειν κοινή συμψηφία κ(αι) έκλσγή άνδρα  
πρόσφορο ν, κ(αι) άρμόδιον, κ(αι) έπιτήδειον εις τό ήγουμενεύειν ... 
μηδενός τολμώντος έναντιωθήναι αύτοίς ....»5S.

’Αναμφίβολα οί ειδήσεις που μάς δίνει τό σιγίλλιον τοϋ Γαβριήλ 
Δ' γιά τή μονή, Βά μπορούσαν νά άναφέρονται στό καταστατικό 
της, άφοϋ άφοροϋν τή διοικητική καί οικονομική της οργάνωση, τή 
διαδικασία χειροτονιών τών κληρικών της γιά τίς λειτουργικές της 
άνάγκες, τό νομικό καθεστώς της, τήν έλευθερία, τήν άνεξαρτησία 
της καί γενικά τήν υπόστασή της56. Τέλος ό Γαβριήλ Δ' μέ κοινότυ
πους άφορισμούς διασφάλιζε τή μονή καί τά προνόμιά της άπό 
τυχόν λαϊκό ή ιερωμένο πού 8ά επιχειρούσε νά παραβεί τά διαλαμ
βανόμενα σ’αύτό.

Δεκαέξι χρόνια μετά τήν έκδοση τοϋ σιγιλλιώδους γράμματος 
τοϋ Γαβριήλ Α ' γιά τή μονή Ξηροκαστελλίου ό Πατριάρχης Γρηγόριος 
ό Ε' έκδίδει νέο σιγίλλιο γιά τή μονή, τό Μάρτιο τοϋ 179857. Ή ένέργειά 
του αύτή έμπίπτει στά πλαίσια τής γενικότερης προσπάθειάς του 
γιά τήν έξεύρεση οικονομικών πόρων, γιά τήν ικανοποίηση τών 
σκοπών πού έπιδίωκε καί τήν άντιμετώπιση τών άναγκών τής

55. Βλ. Δ. Ζακυθη νό, ό.π.
56. Βλ. σχετικά Κ. Μανάφη,ό.π.
57. Βλ. παραπάνω, σελ. 35. - Μ ανουήλ Γεδεών, δ.π., σ.676, όπου άναφέρεται δτι 

παραλείπονται νά μνημονευθοϋν τά σιγιλλιώδη γράμματα τοϋ Γρηγορίου τοϋ Ε' 
που έκδόθηκαν έλλιπώς καί χωρίς προλόγους, (σ.σ. Στήν κατηγορία αύτή άνήκει 
πιθανώς καί τό σιγιλλιώδες γράμμα του γιά τή μονή Ξηροκαστελλίου).
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Έκλλησίας58. Καί «πρώτον άνεζώσθη άγώνα διά τήν άνέγεροιν τοϋ 
Πατριαρχείου», τό όποιον «ύπήρχεν σεσαθρωμένον»59. Δεύτερη 
ένέργειά του, «ύπήρξεν ή λειτουργία έλληνικοϋ τυπογραφείου μέσα 
στό ίδιο τό πατριαρχείο60, καθώς έπίσης ή αποκατάσταση τής τάξης 
σ ’ όλα  τά μοναστήρια πού ήταν ύπό τήν δικαιοδοσία του καί 
βρίσκονταν σέ μεγάλη ανωμαλία61.

2. ΥΠΟΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

Σ τοιχεία γιά τή γενικότερη στάση τοϋ Πατριαρχείου καί τίς 
σχέσεις του μέ τίς ορθόδοξες μονές κατά τήν Τουρκοκρατία 

άντλοϋμε άπό τά έγγραφα τής παρισινής συλλογής62. Και 
πραγματικώς τά στοιχεία αύτά άναφέρονται καί στό σιγίλλιο πού 
έξέδωκε γιά τή μονή Ξηροκαστελλίου ό Πατριάρχης Γρηγόριος ό Ε' 
τό 1798. Τό σιγίλλιο αύτό σωζόταν κατά τήν έποχή τής δημοσίευσής 
του άποσπασματικώς καί έχει δημοσιευθεΐ άνωνύμως μέ στοιχεία 
περιγραφής του63. Ή ύπαρξή του θεωρείται σχεδόν βέβαιη, άν 
λάβουμε ύπ’όψιν έπιστολή τήν όποία έστειλε ό ’Επίσκοπος

58. Γ .Γ. Π απ αδόπ ουλος, Τά κατά τόν άοίδημον πρωταθλητήν τοϋ Ίεροϋ τών 
'Ελλήνων Άγώνος τοϋ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου τοϋ Ε' 
συλλεγέντα καί έκδοθέντα ύπό Γ.Π. Άγγελοπ οόλου , τ. πρώτος, Άθήναι 1865, 
σ.10. - Μανουήλ Γεδεών, ό.π., σ.675. - Τάσος Ά θ . Γριτσόπουλος, Γρηγόριος Ε' ό 
Πατριάρχης τοΰ έθνους, «Δ.Ι.Ε.Ε.», σ.14(1960), σ.171. - Ν ικόλα ος Γρ. 
Ζαχαρόπ ουλος, Γρηγόριος Ε', Θεσσαλονίκη 1974, σ.70,107.

59. Γ. Γ. Παπαδόπουλος,ό.π.
60. ό.π.
61. ό.π. - βλ. καί Θ εο φ . Ν. Σιμόπουλο, Μάρτυρες καί άγωνισταί Ίεράρχαι τής 

έλληνικής έθνεγερσίας 1821 -1829, Άθήναι 1971, σ.100.
62. Άναφέρονται ενδεικτικά, οί: Σπ . Λάμπρος, Έκ τής βιβλιοθήκης τοΰ Όθωνος καί 

τής Αμαλίας, Έφημερίς «Άστυ», 27 ’Οκτωβρίου 1903. -’Ίδιος, Μικταί σελίδες, Άθήναι 
1905, σ.683. - ’Ίδιος, Όγδοήκοντα πατριαρχικά σιγίλλια, ό.π., σ.394. - Π. 
Ζερλέντης, Περί τών πατριαρχικών γραμμάτων τής έν Παρισίοις ’Εθνικής τών 
Γάλλων Βιβλιοθήκης, «Βυζαντίς», τ.2 (1911), τεύχ. Α'-Β', σ. 438-448. - Σ. Κουγέας, Ή 
προέλευσις της «παρισιακής» συλλογής πατριαρχικών έγγράφων; «Ελληνικά» τ.20 
(1967), σ. 3-19, 27. Διον. Ζακυθηνός, ό.π.

63. ’Ανω νύμου, ’Ανέκδοτον μολυβδόβουλον, τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ε', ό.π. Έφημερίς 
«Ανεξαρτησία», ό.π., όπου άναφέρεται ότι τό μολυβδόβουλλο τοΰ Γρηγορίου τοϋ Ε' 
είναι «έπί μεμβράνης» μήκους 0,75 καί πλάτους 0,52, φέρει κάτωθεν διά κυανών 
κλωστών έκ μετάξης άνηρτημένον τό μολυβδόβουλλον, άφ' ένός μέν είκονίζον τήν 
Θεοτόκον φέρουσαν είς τά άγκάλας της τόν Ίησοϋν Χριστόν βρέφος, άφ'έτέρου 
τήν έπιγραφήν, Γρηγόριος έλέω Θεοϋ ’Αρχιεπίσκοπος νέας Ρώμης καί Οικουμενικός 
Πατριάρχης».
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Άμυκλώ ν Νικηφόρος πρός τόν Γρηγόριο τόν Ε '64.
’Έτσι λοιπόν άπό τό σιγίλλιο αύτό, όπως έκδόθηκε, προκύπτει 

ότι ό Γρηγόριος Ε' άνανεώνει τή σταυροπηγιακή άξία τής μονής καί 
ενισχύει τά προνόμιά της σέ σχέση μέ έκεϊνα πού τής είχε παρα
χωρήσει ό Γαθριήλ Δ' τό 1782. Παραχωρεί τό δικαίωμα στόν ηγού
μενο νά φορεΐ μανδύα καί νά κρατεί «πατερίτσα» τίς έορτάσιμες ημέ
ρες τής έκκλησίας, τού παραχωρεί έπισκοπικά προνόμια, τοΰ δίνει 
έπίσης τή δυνατότητα νά μήν ύπόκειται σέ «έξαρχική έποτττεία» καί 
έξουσία, νά άπευθύνεται άπ’εύθείας στόν Πατριάρχη ώς 
’Επίσκοπος, νά σημειώνεται τό όνομά του στά ’Αρχεία τοΰ Πατριαρ
χείου καί νά καταγράφονται στόν κώδικα τοΰ Πατριαρχείου τά κτή
ματα τής μονής65. Έπί πλέον, δίνει τή δυνατότητα νά τοποθετείται ό 
ήγούμενος μόνον ύστερα άπό πατριαρχική καί συνοδική έγκριση καί 
ύποχρεώνεται νά στέλλει στό Πατριαρχείο έτήσιο άπολογισμό τής 
μονής66. ’Αξίζει νά σημειωθεί τό γεγονός, ότι ή ένίσχυση τής θέσης τοΰ 
ήγουμένου τής μονής Ξηροκαστελλίου καί ή χορήγηση σ'αύτόν 
ιδιαιτέρων διακρίσεων, τείνουν νά καθιερωθούν στά σταυροπήγια 
μοναστήρια στά πλαίσια τής Α' Πατριαρχίας τοΰ Γρηγορίου τοΰ Ε/67. 
Ή τάση αύτή θά μπορούσε νά έκληφθεί ώς προσπάθεια οικονομικής 
ένίσχυσης τοΰ Πατριαρχείου, άν τό ποσόν πού κλήθηκε νά 
καταθάλλει πρός αύτό ή μονή δέν ήταν μόνο 28 γρόσια. Επομένως οί 
παραχωρήσεις πρός τή μονή «ώς σημείον ύποταγής» παραμένουν 
δυσερμήνευτες.

64. Βλ. C od. Su p p lem en t G re c , 708 ,έγγραφούπ’άριθ. 124/26Μαρτίου 1798, μέ 
τό όποιο ’Επίσκοπος Άμυκλών Νικηφόρος πληροφορεί τόν Πατριάρχη ότι τοΰ 
έστειλε «πρό δέκα ήμερών», πιθανώς έννοεϊ τήν 16η Μαρτίου τοΰ ίδιου έτους (1798), 
«σακκουλίτσα μέ έντεκα σιγίλλια, μεταξύ τών όποιων δύο τού Αγίου Ναυπλοίου». 
Άν λάβουμε ΰπ’όψιν ότι τό ένα σιγίλλιο τό έξέδωκε ό Γρηγόριος Ε' γιά τή μονή 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Βλ. ό.π., No 92/3 Δεκεμβρίου 1797 καί No 93/22 ’Οκτω
βρίου 1977), τό άλλο πού προαναφέραμε μέ ημερομηνία 26 Μαρτίου 1798 
άφοροϋσε τή μονή Ξηροκαστελλίου.

65. ’Α ν ω ν ύ μ ο υ , Ανέκδοτον μολυβδόβουλον, ό.π. - Πρβλ. καί μέ Άνδρέα  Λεβάλ, 
Πατριαρχικόν γράμμα περί τοΰ μοναστηριού Ξηροκαστέλλι, «’Εκκλησιαστική 
Αλήθεια», Έφημερίς, έτος Θ ', 16 Νοεμβρίου 1888, σ.350. Δ . Ζ α κ υ θ η ν ό ς , 
Άνέκδοτα πατριαρχικά, ό.π., «Ελληνικά», τ.4, ό.π., σ.388.

66. «Παρνασσός», τ.2, ό.π. «Ανεξαρτησία», ό.π.
67. Πρβλ. μέ Δ. Ζακυθηνό, ό.π., «Ελληνικά», τ.6 (1933), Μέρος έννατον, σ.196, όπου 

άνάλογα πρός τή μονή Ξηροκαστελλίου χορηγοΰνται προνόμια στή μονή 
Προφήτου Ήλιοΰ Θήρας. Έπίσης ό.π., γιά τό ποσόν τών διακοσίων γροσίων πού 
έπέβαλε ό Πατριάρχης Γρηγόριος Ε' στή μονή Ταξιαρχών Αίγιαλείας, βλ. Μαρίας 
Ε. Θ εο χά ρ η , "Εν νέον σιγίλλιον τής μονής Ταξιαρχών Αίγιαλείας, «Πελοπον- 
νησιακά», τ.ε' (1962), σ.182.
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’Άς σημειωθεί άλλωστε ότι ό Γαβριήλ Δ' είχε άτταλλάξει έξ ολο
κλήρου τή μονή άττό τήν καταβολή χρημάτων68, λόγω οικονομικής της 
κάμψης. Γι'αύτό ή έττιβολή στή μονή άττό τόν Γρηγόριο Ε" καταβολής 
28 γροσίων θά μττοροϋσε νά είναι ένδειξη κάποιας μικρής έστω 
οικονομικής της άνάκαμψης καί παράλληλα προσπάθεια τοϋ Πα
τριαρχείου νά έξεύρει χρήματα γιά τήν επίτευξη τών σκοπών του59.

Δέν άποκλείεται λοιπόν τό σιγίλλιον αύτό νά είναι το ένα έκ 
τών δυο πού άπέστειλεν ό Άμυκλών τό 1798 στό Γρηγόριο τόν Ε'70. 
Προβληματίζει έπίσης καί τό εξής γεγονός: Ό  ’Επίσκοπος Άμυκλών 
άπέστειλε τήν «σοκκουλίτσα» μέ τά σιγίλλια στό Γρηγόριο τόν Ε' τό 
Μάρτιο τοϋ 179871, συγχρόνως δέ άπολύθηκαν άπό τόν Γρηγόριο 
τόν Ε' σιγίλλια κατά τήν ίδια χρονολογία, όπως τό προαναφερόμενο 
τής μονής Ξηροκαστελλίου72. Και αύτό τό γεγονός παραμένει 
δυσερμήνευτο.

Οί έξαρχικές έπιτροπές τοϋ Πατριαρχείου ώφειλαν νά 
άναγνώσουν ή νά έπιδώσουν ίδιοχείρως στά ήγουμενοσυμβούλια 
τά έγκύκλια πατριαρχικά γράμματα, έξηγώντας ότι άπέβλεπαν σέ 
«μυστικούς έΘνικούς σκοπούς»73. Μέ τόν τρόπο αύτό διασκέδασαν 
τήν άρχική άνησυχία τών μοναχών πού θεωρούσαν τό περιεχόμενο 
τών έγκυκλίων γραμμάτων «σκοτεινόν καί ασαφές»74, δέν ξέρομε

68. Βλ. παραπάνω, σελ. 82.
69. Βλ. Π. Ζερλέντης, 6.π.
70. Βλ. παραπάνω, σελ. 85, σημ. 64. Παρά τή μακροχρόνια έρευνα δέν ένετόπισα τό 

σιγίλλιο αύτό σέ κανένα ’Αρχείο ελληνικό ή ξένο.
71. Supplem ent grec., ό.π., άριθ. 124/26 Μαρτίου 1798.
72. ό.π. (Προβληματίζει τό γεγονός ότι τό Μάρτιο τοϋ 1798 άπεστάλησαν τά σιγίλλια 

στόν Γρηγόριο τόν Ε'καί ταυτοχρόνως έκδόθηκαν άπό αυτόν. Άν λάβομε υπόψη τίς 
άποστάσεις μέ τά μέσα συγκοινωνίας τής έποχής έκείνης, αύτό είναι χρονικώς 
άδΰνατον, έκτός άν χρησιμοποιήθηκε σκοπίμως ημερομηνία έτεροχρονισμένη. 
Παρά τή μεγάλη προσπάθεια, δέν κατόρθωσα νά λύσω τό πρόβλημα, διότι 
έλλείπουν οϊ σχετικές πηγές καί ή σχετική βιβλιογραφία. Είναι πολύ πιθανόν, κατά 
τήν γνώμη μου, στήν παραπάνω σακκουλίτσα νά περιείχοντο τά παλαιά σιγίλλια 
(Βλ. Π. Ζερλέντης, ό.π., σ.439) τών μονών, μέ βάση τά όποια ό Γρηγόριος Ε' μέ ίδια 
χρονολογία έξέδωκε νέα, ή ή πατριαρχική έξαρχία έξουσιοδοτήθηκε άπό τόν 
Γρηγόριο Ε' νά συντάξει κείμενο νέων σιγιλλίων τά όποια έστάλησαν στόν Γρηγόριο 
Ε', νά ύπογραφοϋν άπό τόν ίδιο καί τήν «περί αύτόν σύνοδον έπισκόπων».)

73. Σ .Β . Κουγέας, Ή προέλευσις τής «παρισιακής» συλλογής πατριαρχικών έγ- 
γράφων, «Ελληνικά», τ.20 (1967), σ.5.

74. Supplem ent Grec., ό.π., άριθ.95/1η ’Οκτωβρίου 1797, γράμμα τοϋ καθηγουμένου 
καί τών μοναχών τής Ίεράς μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών, «πρός τόν Πατριάρχην 
καί τήν περί αύτόν σύνοδον» καί άριθ. 92/3 Δεκεμβρίου 1797, ό.π. γράμματα τοϋ 
καθηγουμένου καί τών μοναχών τής μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών, «πρός τόν 
Πατριάρχην, καί τήν περί αύτόν σύνοδον».
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βεβαίως ττοιά ήταν ή στάση τών μοναχών τής μονής Ξηρο
καστελλίου ώς πρός τό θέμα αυτό, άλλα θά μπορούσαμε νά 
υποθέσουμε ότι ταυτιζόταν μέ τή γενικότερη στάση τών μοναχών 
όσον άφορά τήν «οικονομική πολιτική» του Γρηγορίου τοϋ Ε'.

Γενικώς οί μοναχοί τών μοναστηρίων άφοϋ έλαβαν γνώση του 
περιεχομένου τών πατριαρχικών εγκυκλίων γραμμάτων, εκφρά
ζονταν μέ ικανοποίηση γιά τόν «θειον κα ί ά γ ιο ν  σ κ ο π ό ν  τής  
το ια ύ της κο ινω φ ελού ς κ α τα γρ α φ ή ς»75 καί ύπογράμμιζαν τό 
γεγονός ότι «ήλθε καιρός νά άποσείσωσι τά βάρη τών δυστυχιών 
τά ιερά μοναστήρια, καί νά άναλάβωσι τήν προτέραν σταυροπη
γιακή ν λαμπρότη τα.... »7β.

Ή οικονομική πολιτική τοϋ Γρηγορίου τοϋ Ε' ήταν άμφιλεγόμενη 
καί δέχθηκε δριμύτατη έπίθεση άπό τόν Σέργιο Μακραίο, δάσκαλο 
τής Πατριαρχικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως77.

Ή έπίθεση τοϋ Σέργιου Μακραίου κατά τοϋ Γρηγορίου Ε', δείχ
νει τήν έμπάθεια τοϋ πρώτου άλλά καί τήν άδυναμία του νά 
κατανοήσει τό βαθύτερο νόημα τών ένεργειών τοϋ Πατριάρχη78. Ή 
ίδια άποψη διατυπώνεται καί άπό άλλον ερευνητή79, ό οποίος 
πιστεύει ότι οΐ κρίσεις τοϋ Μακραίου κατά τοϋ Γρηγορίου είναι 
άδικες. Διατυπώθηκε έπίσης καί ή θέση ότι ή προσπάθεια άπό

75. Supplem ent Grec, ό.ττ., ύπ’άριθ. 113/8 Σεπτεμβρίου 1797 γράμμα τοϋ καθηγου
μένου καί τών μοναχών τής Ίεράς μονής Όμπλοΰ «πρός τόν Πατριάρχην καί τήν 
'Ιεράν Σύνοδον».

76. Supplem ent Grec, ό.π., άριθ. 97/22 Δεκεμβρίου 1797.
77. Βλ. Σ. Κουγέα, ό.π., σ.6. Π. Ζερλέντη , ό.π., σ.441. Τάσο Γριτσόπουλο, Ό  

Πατριάρχης τοϋ έθνους καί Δ.Ι.Ε.Ε.Ε., τ.14 (1960), σ.186. Στό ν  ίδιο, Μ ακραΐος 
Σέργιος, «Θ.Η.Ε., τ.8, ’Αθήναι 1966, σ.513. Ν. Ζαχαρόπ ουλο, Γρηγόριος Ε', Θεσ
σαλονίκη 1974, σ. 73. - Ό  Μακραΐος στά «Υπομνήματα τής ’Εκκλησιαστικής 
Ιστορίας» πού έκδόθηκανάπό τό Σάθα τό 1870, επιτίθεται κατά τοϋ Γρηγορίου του 
Ε', σημειώνοντας: «άλλ’έν αύτοίς (τοις ίεροΐς μοναστηρίοις), μέγιστον καί άφόρητον 
τό κακόν ένειργάσατο. "Οσα γάρ τών σταυροπηγιακών μοναστηρίων άπό 
παλαιοτάτων χρόνων τό άνετον καί άσύδοτον καί άφορολόγητον έκκλησιαστικώς 
έκπληρώσαντο διά πατριαρχικών άλληλουχουμένων σιγιλλίων, άπαντα ϋπό 
βαρυτάτοις έτησίοις φόροις καί διατάξεσιν άλογίστοις ύπηγάγετο, τά πρεσβυγενή 
καί άρχαϊα καί ύστερον αύτοίς προσκυρωθέντα πατριαρχικά σιγίλλια 
άποσκυβαλίσας καί τάς έν τούτοις άράς παρ' ούδέν θέμενος, καταλογίσας τοϋ 
δικαίου, καί τής καλής τάξεως...» (Βλ. Π. Ζερλέντη, ό.π.).

78. Ν . Ζαχαρόπ ουλος, ό.π., σ.74.
79. Βλ. Τ. Γριτσόπουλος, «Θ.Η.Ε.», ό.π., σ.513 καί ό ίδιος, Γρηγόριος Ε', ό Πατριάρχης 

τοϋ έθνους, «Δ.Ι.Ε.Ε.Ε.», τ.14, ό.π., σ.14, ο.π., σ.186, όπου άναφέρει ώς πιθανό λόγο 
τής άρνητικής θέσης τοϋ Μακραίου κατά τοϋ Γρηγορίου τοϋ Ε' τό περίφημο κίνημα 
τών κολυβάδων, άρχηγός τών οποίων ήταν ό Σ. Μακραΐος καί τελικώς τό κίνημα 
βρήκε τή λύση του άπό τόν Γρηγόριο τόν Ε'.
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μέρους τοΰ Πατριαρχείου τής αύξησης τών εισφορών τών μονών 
πρός αύτό, οφειλόταν σέ λόγους «χρηματικούς»*0. ’Ίσως δέν θά πρέ
πει νά παραθλέψουμε καί τήν άντίθετη άποψη κατά τήν όποία, «ό 
διά τού πατριαρχικού μέτρου προοδοκώμενος πορισμός χρημάτων 
ήτο απαραίτητος, διά τήν έκπλήρωοιν τών έθνικών σκοπώ ν τού 
π ο λ υ π ρ ά γ μ ο ν ο ς  Π ατρ ιάρχου , τής άνορθώ σεω ς δηλαδή τής 
Εκκλησίας καί τής άνυψώσεως τού Γένους»111.

Συνήθως τά σιγίλλια πού έξέδωκεν ό Γρηγόριος ό Ε', 
συνοδεύονται καί άπό λογαριασμούς άπό τούς όποιους προκύπτει 
ή οικονομική κατάσταση τών μοναστηριών. Δυστυχώς στό 
άποσπασματικό σιγίλλιο τής μονής Ξηροκαστελλίου δέν έπισυ- 
νάπτεται ό λογαριασμός τής μονής διότι πιθανώς χάθηκε. Όπως 
όμως προκύπτει άπό τήν άναγραφή τής ήμερομηνίας έπίδοσης τών 
έγγράφων στήν πατριαρχική εξαρχία άπό κάθε μονή, μπορούμε νά 
καθορίσουμε καί τό δρομολόγιο τής έξαρχικής άποστολής τοΰ 
Γρηγορίου τοΰ Ε', κυρίως τής πελοποννησιακής άποστολής82.

3. Η ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΗΡΟΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗ Β' ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ.

Πολιτικές καί οικονομικές ειδήσεις.
Γιά νά κατανοήσουμε καλύτερα τήν παρουσία τής μονής 

Ξηροκαστελλίου άπό πλευράς οικονομικής καί κοινωνικής στό 
ναυπλιακό χώρο, πρέπει νά κάνουμε λόγο γιά τή διοικητική, οικο
νομική καί κοινωνική οργάνωση τής Πελοποννήσου καί κατά τή Β' 
Βενετοκρατία, δηλαδή τήν περίοδο κατά τήν όποία ή Πελοπόννησος 
περιήλθε στά χέρια τών Βενετών.

Οΐ πολιτικοοικονομικοί στόχοι πού είχε άνέκαθεν ή Βενετία, 
τήν οδήγησαν στό σχηματισμό άποικιακοΰ κράτους83. Οΐ Βενετοί 
κυρίευσαν τήν πελοποννησιακή χερσόνησο μετά άπό τρείς 
διαδοχικές έκστρατείες στό διάστημα τών έτών 1685-1687. Ή κατοχή
80. Π. Ζερλέντης, ό.π., σ.240.
81. Σ. Κουγέας,ό.π.,σ.7.
82. Supplem ent Grec. 708, δ.π., No 81-124.
83. Βλ. Κων/νο Ντόκο - Γεώργιο Παναγόπουλο, Τό Βενετικό Κτηματολόγιο τής 

Βοστίτσας, Ά9ήνα 1995, σ.ΧΙ. (Ή  Πελοπόννησος ιδιαιτέρως ένδιέφερε τούς 
Βενετούς διότι κατά τήν άποψη τού Κόρνερ υπήρξε γι’αύτούς, «ό λαμπρότατος 
λίθος τού βασιλικού τής Βενετίας διαδήματος καί κόρη όφθαλμού τού κράτους 
αυτής». Βλ. Σπυρ. Λάμπρο, Ή περί Πελοποννήσου Έκθεσις τοϋ Βενετοϋ Προ- 
νοητή Κόρνερ, «Δ.Ι.Ε.Ε.», τ.2 (1885), σ.282 καί 285).



τής Πελοποννήσου άπό τούς Βενετούς έπιδικάστηκε οριστικά μέ τή 
συνθήκη τοϋ Κάρλοβιτς τοϋ 1699 καί διατηρήθηκε μόνο γιά τριάντα 
χρόνια (1685-1715)84. Ή  Πελοπόννησος βρισκόταν σέ τραγική 
κατάσταση όταν τήν κατέλαβαν οί Βενετοί, έξαιτίας τών κατα
στροφών άπό τούς πολέμους μέ τούς Τούρκους85.

Βεβαίως, μέ βάση τό δικαίωμα τής κατάκτησης, όλη ή τουρκική 
γή περιήλθε στή βενετική κυριαρχία86. Οί Βενετοί έπρεπε νά 
ξεχωρίσουν τή γή πού άνήκε στούς Χριστιανούς καί αύτή πού άνήκε 
στούς Τούρκους. Οί παλαιές σχέσεις γαιοκτησίας τής οθωμανικής 
περιόδου διαπλέκονται μέ τίς νέες εμπειρικές βενετικές ρυθμίσεις, μέ 
άποτέλεσμα τό θεσμικό πλαίσιο ιδιοκτησιακών καί καλλιεργητικών 
σχέσεων νά έχει άσαφή συγκρότηση, ώστε νά μή φωτίζει έπαρκώς 
τήν ιστορική έρευνα87.

Κατά τήν περίοδον αύτήν έχομε έπίσης όξύ δημογραφικό 
πρόβλημα στήν Πελοπόννησο88. Παρουσιάζεται αισθητή μείωση τοϋ 
πληθυσμού, πού ένδεχομένως οφείλεται στά δεινά τοϋ πολέμου89 καί 
στίς έπιδημίες, όπως ή πανώλη, πού τή μάστιζαν κατά τόν 17ο

84. Κων. Ντόκος-Γεώ ρ. Παναγόπουλος,ό.π .
85. Leopold von Ranke, «Die venezianer in Morea», Historisch - politische Zeitscrift, 

Βερολίνο 1835, σ.405 κ.έ. - Βλ. καί μετάφραση Π. Καλλιγά, «Περί τής έν Πελοπον- 
νήσω Ενετοκρατίας», (1685-1715), «Πανδώρα», τ.12(1862), σ.553,557. - 'Ο ίδιος, ό.π., 
τ.13 (1863), σ.1 κ.έ. - Πληροφορίες γιά τήν περίοδο αύτή άντλοϋμε έπίσης καί άπό 
τίς έκθέσεις τών Βενετών Προνοητών καί άπό έργασίες τών νεώτερων μελετητών. 
- Βλ. σχετικά στό Σπ υρ. Λάμπρο: έργασίες του: 1) Τά ’Αρχεία τής Βενετίας καί ή 
περί Πελοποννήσου έκθεσις τοΰ Μ αρίνου Μικιέλ, Ιστορικά Μελετήματα, Άθήναι 
1884, σ.173-220. - 2) Ή περί Πελοποννήσου έκθεσις τοϋ Βενετοϋ προνοητοϋ Κορνέρ, 
Δ.Ι.Ε.Ε.Ε.», τ.2 (1885), σ.282-317. - 3) Άπογραφή τοϋ νομοϋ Μεθώνης έπί Βενετών, 
«Δ.Ι.Ε.Ε.Ε.», τ.2 (1885), σ.686-710. - 4) Ή περί Πελοποννήσου έκθεσις τοϋ Βενετοϋ 
προνοητοϋ Γραδενίγου, «Δ.Ι.Ε.Ε.Ε.», τ.5 (1896-1900), σ.228-251. - 5) ’Έκθεσις τών 
Βενετών προνοητών τής Πελοποννήσου έκ τών έν Βενετία ’Αρχείων έκδιδόμενα, 
«Δ.Ι.Ε.Ε.Ε.» (1896-1900), σ.425-567,605-823. - Βλ. έπίσης τοΰ ίδιου, Σημειώσεις περί τής 
έν Πελοποννήσω 'Ενετοκρατίας, «Νέος Έλλημνήμων», τ.19 (1925), σ.327-334, 
τ.20(1926), σ.55-56,193-208,347-359, τ.21 (1927), σ.30-37,179-194,367-375. - Έπίσης βλ. 
νεώτερους μελετητές: Μιχ. Σακελλαρίου, Ή Πελοπόννησος κατά τήν δευτέραν 
Τουρκοκρατίαν (1715-1821), ’Ανατύπωση, ’Αθήνα 1978, σ.118 καί 119, ύποσημ.2. - 
Βασίλης Κρεμμυδάς, Εισαγωγή στήν 'Ιστορία τής Νεοελληνικής Κοινωνίας (1700
1821), ’Αθήνα 1976, σ.89-91. - Βασίλης Πα να γ ιω τόπ ουλος, Πληθυσμός καί 
οικισμοί τής Πελοποννήσου, 13ος-18ος αιώνας, Άθήναι 1985.

86. Βλ. Κων/νο Ντόκο - Γεώργιο Παναγόπουλσ, ό.π., σ . χ ν .
87. Βλ. Βασίλη Π α να γιω τόπ ουλο , Πρόλογος στό Βενετικό Κτηματολόγιο τής 

Βοστίτσας, ϋπό Κων/νου Ντόκου, Γεωρ. Π αναγόπ ουλου, ό.π., σ .ν .
8 8 . ό . π . ,  σ . χ ν .
89. Σπ υρ. Λάμπρος, Τά ’Αρχεία τής Βενετίας καί ή περί Πελοποννήσου Έκθεσις τοϋ 

Μαρίνου Μικιέλ, Ιστορικά μελετήματα, ’Αθήναι 1884, σ.183.
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αιώνα90. Κατά τήν άπογραφή τοϋ 1700 ό πληθυσμός άνερχόταν σέ 
176. 844 άτομα91, ένώ λίγα χρόνια άργότερα παρουσιάζει μικρή 
άκόμη μείωση, άφοϋ φθάνει σέ 176.321 άτομα, σύμφωνα μέ στοιχεία 
πού άντλοϋμε άπό τήν άνέκδοτη έκθεση τοϋ A n to n io  Nani 
(Ιανουάριος 1706)92

Ή μείωση τοϋ πληθυσμού είχε ώς άποτέλεσμα τήν έλλειψη 
καλλιεργητών καί την έγκατάλειψη τής καλλιέργειας μεγάλων 
έκτάσεων γης93. Οί θεμελιώδεις θεσμοί διοίκησης δέν λειτουργούσαν 
κατά τήν περίοδο αύτή. Παρά τίς δυσκολίες πού συνάντησαν, οΐ 
Βενετοί άποδείχθηκαν άριστοι στίς διοικητικές καί οργανωτικές 
ικανότητες94. Μετά τή συμπλήρωση τής κατάκτησής τους, έκτός τής 
οχυρωμένης Μονεμβασίας, ή Γερουσία τής Βενετίας προχώρησε στή 
διοικητική, οικονομική καί κοινωνική άνασυγκρότηση τής κτήσης, 
διορίζοντας Σύνδικους, Καταστιχωτές (Sindici Catasticatori) γιά τό 
σκοπό αύτό95.

Οΐ Βενετοί προχώρησαν σέ διοικητική διαίρεση τής Πελοπον-
90. Βασίλης Παναγιω τόπουλος, Πληθυσμός καί οικισμοί τής Πελοποννήσου, 13ος- 

18ος αιώνας, ’Αθήναι 1985, σ.126-134. - Βλ. περισσότερα γιά τήν πανώλη, 'Ελένη 
Άντωνιάδη-Μπιμπίκου, ’Ερημωμένα χωριά στήν 'Ελλάδα, Ένας προσωρινός 
άπολογισμός, «Ή οικονομική δομή τών Βαλκανικών χωρών (15ος-19ος αιώνας)», 
’Αθήνα 1979, σ.216-217. - Μ. Λαμπρυνίδης, ό.π., σ.210, όπου άναφέρεται ότι κα
τά τίς άρχές Μαίου τοϋ 1687 παρατηρήθηκαν κρούσματα πανώλης στό Ναύπλιο.

91. Βασ. Παναγιω τόπουλος, ό.π., σ.124-125.
92. Σώζεται στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη τής 'Ελλάδας, στό Τμήμα Χειρογράφων καί 

Όμοιοτΰπων, Άρχεϊον Antonio Nani, Κώδικας άριθ.3916φ. 239r-248v. - Ό  Antonio 
Nani, άναφερόμενος στόν πληθυσμό τοϋ «Βασιλείου τοϋ Μορέως», (Βλ. ό.π., 
cp.239r), γράφει: «...e come le rendite son piu copiose quanto maggiore e il numero de 
sudditi che la somministrato premettero alcuna cosa circa la popolatione. Quarantratre 
mila ducento novant' otto famiglie di Ateniesi e Sciotti; di Negroponte della Rumelia e 
Terraferma; di Candiotti e di qualche Italiano ancora compongono comprese quelle del 
Regno anime cento settantasei mila trecento vent' una di stabile domicilio...». - Ή άποψη 
κατά τήν όποία «oi διάδοχοι τοϋ Fr. Grim ani δέν άφήκαν ίχνη», (Βλ. Θ . Κριμπάς, 
Ή Ένετοκρατούμενη Πελοπόννησος», «Πελοποννησιακά», τ.1 (1956), σ.321, άπο- 
δεικνύεται λανθασμένη, όπως προκύπτει άπό τό Άρχεϊον τοϋ Antonio Nani.- 
Βλ. σχετικά καί Peter Topping, Έκθεσις τοϋ Βενετοϋ Προνοητοϋ Nani, περί τής 
Πελοποννήσου, «Πρακτικά τοϋ Γ' Διεθνοϋς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών 
(Καλαμάτα, 8-15 Σεπτεμβρίου 1985), τ.3, Αθήναι (1987-1988), σ.47-48.

93. Κων/νος Ντόκος - Γεωρ. Παναγόπουλος, ό.π., o.XV.
94. L. Ranke, ό.π., σ.140.
95. Βλ. σχετικά Μ. Λαμπρυνίδη, Ή Ναυπλία, ό.π., σ.213-214. - Peter Topping. Pre

modern Peloponnesus: The land and the people under Venetian Rule (1685-1715), Annals 
of the New York Academy of Sciences, February 10, 1976, σ.92. - Β. Παναγιω - 
τόπουλο, ό.π., σ.163-164. - Κων/νο Ντόκο - Γεωρ. Παναγόπουλο, ό.π., σ.ΧΙΙ.
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νήσου. Ιδρυθήκαν άττό αυτούς 24 territorii, δηλαδή επαρχίες καί πιό 
συγκεκριμένα οί έπαρχίες Ναυπλίου, Κορίνθου, Τριπολιτσάς, 
Άργους, Αγίου Πέτρου τής Τσακωνιάς, Άρκαδιάς (Κυπαρισσίας), Φα
ναριού, Καλαμάτας, Λεονταρίου, Άνδρούσας, Καρύταινας, Ναυα- 
ρίνου, Κορώνης, Μεθώνης, Καλαβρύτων, Γαστούνης, Πάτρας, Βοστί
τσας (Αίγιου), Μονεμβασίας, Χρύσαφας, Μυστρά, ’Έλους, Άνω Μά
νης καί Κάτω Μάνης. Νέο στοιχείο άποτέλεσε ή διαίρεση τής κτήσης 
άρχικά σέ έφτά καί τελικά σέ τέσσερα διαμερίσματα μέ τήν ονομασία 
Provincie : Τής Ρωμανίας (Ronania) μέ πρωτεύουσα τό Ναύπλιο 
(Napoli di Romania) τής Μεσσηνίας (Messenia), μέ πρωτεύουσα τό Νέο 
Ναυαρίνο (Navarin Νιιονο), τής Άχαίας (Achaia), μέ πρωτεύουσα τήν 
Πάτρα (Patrasso) καί τής Λακωνίας (Laconia) μέ πρωτεύουσα τή 
Μονεμβασία (Malvasia).Oc; πρωτεύουσα τής κτήσης, τού Regno di 
Morea κατά τή βενετική ορολογία, ορίστηκε τό Ναύπλιο96.

Ή διοικητική ιεραρχία ήταν σύμφωνη πρός τά βενετικά 
πρότυπα: Επικεφαλής τών διοικητικών άρχών ήταν ό Γενικός 
Προνοητής μέ τόν τίτλο Proveditor General dell' Armi in Regno di Morea 
καί σέ κάθε πρωτεύουσα διαμερίσματος έγκαταστάθηκε ένας Prove- 
ditore μέ πολιτικοστρατιωτικά καθήκοντα καί ένας Rettore, πού 
άνέλαβε τήν οικονομική διαχείρηση. Σέ ορισμένες έπίσης πρωτεύ
ουσες διορίστηκαν Βενετοί διοικητές μέ πολιτικές, δημοσιονομικές καί 
κυρίως δικαστικές αρμοδιότητες. Φρούραρχοι τοποθετήθηκαν στά 
πιό σημαντικά άπό στρατιωτική καί άμυντική άποψη φρούρια καί 
τήν άνώτατη διεύθυνση τών πολεμικών έπιχειρήσεων άνέλαβε ό 
Capital General, ένώ στήν ειρηνική περίοδο ύπάρχει τό άντίστοιχο 
άξίωμα τού Proveditor General da Mar97.

Oi τρεις Συνδικοι Καταστιχωτές (Sindici Catasticatori) πού 
διορίστηκαν, όπως προαναφέραμε, ήταν oi Renier, Gritti καί Michiel, 
πού έφθασαν στήν Πελοπόννησο τόν Αύγουστο τοϋ 1688, μέ τήν 
εντολή νά έπιχειρήσουν τήν άνασυγκρότηση τής κτήσης σέ όλους 
τούς τομείς98.

Ή  βενετική Γερουσία ένδιαφερόταν ιδιαιτέρως γιά τήν 
οργάνωση τών οικονομικών καί τή γενική άπογραφή τής νέας

96. Βλ. Κων/νο Ντόκο - Γεωρ. Παναγόπουλο, ό.ττ., σ.XII.
97. ό.π.-Βλ. Θ . Κριμπά, ό.π., σ.327, όπου στήν υποσημείωση 1 άναφέρει ότι ό όρος 

Καταστιχατόρος είχε βυζαντινή προέλευση. - Πρ6λ. μέ L. Ran ke, Οί Βενετοί είς τήν 
Πελοπόννησον, 1685-1715, Ευρωπαϊκός «Έρανιστής», τ.2 (1842) σ.830.

98. Κων/νος Ντόκος - Γεώρ. Παναγόπουλος, ό.π., σ.ΧΥ.
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κτήσης". Οί κάτοικοι έπρεπε νά δηλώσουν στους Καταστιχωτές τήν 
πραγματική οικονομική τους κατάσταση καί μέ βάση τά οικονομικά 
στοιχεία που θά δήλωναν, θά γινόταν ή άνακατανομή τών γαιών100.

Κύριος σκοπός τής καταγραφής ύπήρξεν ή δικαιότερη 
άνακατανομή τής φορολογίας τών κατοίκων σέ σχέση μέ τήν 
περίοδο τής Τουρκοκρατίας101. Ή  προσπάθεια κτηματογράφησης έξ 
άλλου συνδυασμένη μέ τήν προσπάθεια συμφερότερων πρόσ
καιρων ένοικιάσεων τών κτημάτων του δημοσίου, άποσκοποϋσε 
στήν άκύρωση όλων τών κτηματικών παραχωρήσεων πού είχαν 
γίνει ώς τότε άπό τή βενετική διοίκηση, στήν έκχώρηση άπό τούς 
ίδιους τούς Βενετούς γαιών καί οικημάτων στούς νέους έποίκους, 
στήν άνεύρεση καί τιμωρία τών καταπατητών τής περιουσίας τοϋ 
Δημοσίου. ’Έτσι μόνον θά μπορούσαν οί Βενετοί νά επιβάλουν στούς 
ύπηκόους τίς έπιβαρύνσεις πού θά κρίνονταν άναγκαϊες102.

Μέσα σ' αυτά τά γενικά πλαίσια τής κοινωνικής καί οικο
νομικής κατάστασης πού διαμορφώθηκε μετά άπό τή βενετική 
κατάκτηση παρουσιάζεται καί ή μονή Ξηροκαστελλίου καί 
εντάσσεται ή σύνταξη τοΰ έγγράφου- Κτηματολογίου της I (1696)103, 
μέ τήν ένδειξη: «1696 Σεπτεμβρίου 12- μοναστήριον "Αγιος Δημή
τριος στάΞυροκαστέλλια  εις τήν περιοχήν τοϋ Ά  ναυπλοίου»'04.
99. Βλ. περισσότερα: Μ . Λ α μπ ρυνίδης, ό.π., σ.212-213. - Σοφ ία  Ά ντω νιά δη, 

Συμβολή εις τήν Ιστορίαν τής Πελοποννήσου κατά τόν 12ο αίώνα. Τό Άρχεϊον 
Grimani, Χαριστήριον εις Όρλάνδον, τ.3, Άθήναι (1966), σ.164, όπου άναφέρεται, ότι 
ή βενετική Γερουσία μέ κείμενο όδηγιών της πρός τούς Καταστιχωτές τής 29ης 
Σεπτεμβρίου 1687 καθόριζε τίς έργασίες τους.

100. A .S.V ., Ρ.Τ.Μ ., No 860, M orea 1688-1691, φ .299-302 (άνέκδοτο Κατάστιχο 
τής καταγραφής πού ό χαρακτήρας τών γραμμάτων μοιάζει καταπληκτικά μέ 
έκεϊνον τής καταγραφής-άναφορας τοϋ Domenico Gritti, πού βρίσκεται σέ 
άνέκδοτο κώδικα τοϋ Museo Correr τής Βενετίας μέ τήν ένδειξη: «Codice Correr, No 
555», Relazione dell Eccellentissimo Domenico Gritti ritornato dalla carica di Sindico, e 
Catasticatore del Regno di Morea Presentata nell' Eccellentissimo Senato I'Anno 1691», 
φ.179r-204r. - Παρόμοια καταγραφή - αναφορά, μέ φραστικές διαφορές βρίσκεται 
στό Μ αρκιανό Κώδικα, It. V II 656( = 1 791), πού δημοσιεύθηκε άπό τόν Peter 
Topping, στή μελέτη του μέ τίτλο: «Domenico Gritti's Relation on the organization of 
Venetian Morea 1688-1691», Άφιερωτικός τόμος, «Μνημόσυνον Σοφίας Άντωνιάδη», 
Βενετία (1974), σ.319-327

101. Peter Topping, «DomenicoGritti's...», ό.π.
102. Κων/νος Ντόκος - Γεωρ. Π αναγόπ ουλος, ό.π., σ-XXVI.
103. A .S.V ., A .G ., Β54/157, cp.137r-138r. - Βλ. καί Κων/νο Ντόκο, Ή έν Πελοπον- 

νήσω εκκλησιαστική περιουσία κατά τήν περίοδον τής Β' Ενετοκρατίας, «Byzanti- 
nisch - Nengriechische Jahrbiicher», τ.21, Αθήνα 1976, σ.110-111. (Βλ. Παράρτημα Α', 
άριθ.Ι).

104. ό.π.
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Τό έγγραφον - Κτηματολόγιον τής μονής, έκτός άπό τά 
κτίσματα γιά τά όποία ήδη έγινε λόγος105, προσθέτει καί άλλα 
περιουσιακά στοιχεία. 'Όπως είναι αυτονόητο, τήν περιουσία τής 
μονής άποτελοΟσαν κυρίως οΐ γαίες πού κατείχε. Στήν ίδια τήν 
περιοχή της κατείχε περιβολάκι μικρό μέ δένδρα, ελιές καί 
ξυλοκερατιές, ρίζες 60. Στήν ίδια περιοχή έχει κι" άλλο περιβόλι μέ 
καρποφόρα δένδρα καί χωράφια δύο ζευγαρίων106. Κοντά στό 
μοναστήρι ύπήρχαν χωράφια 20 στρεμμάτων καί στόν κάμπο στό 
Μολυβίρι, χωρίς νά καθορίζεται ό άκριβής τους άριθμός.

Στήν περιοχή τού Δέκα είχε 3 χωράφια τών 25 στρεμμάτων. 
Στήν περιοχή Γλυκαία ένα χωράφι τών 5 στρεμμάτων μέ 3 έλιές. Στό 
Παλαιόκαστρο, 1 χωράφι 4 στρεμμάτων μέ 10 έλιές107.

Ή συνολική κτηματική περιουσία τής μονής καί ό άριθμός 
δένδρων χωρίς νά προστίθενται έκείνα τών όποιων ό άριθμός δέν 
καθορίζεται, συμποσοΰνται ώς έξής κατά τό 1696:108

ΠΙΝΑΚΑΣ I
Περιβόλια Έλαιόδενδρα -υλοκερατιές Χωράφια/στρ. Άμπέλια/στρ109

1 μέ δένδρα 60 δέν καθορίζεται 2 ζευγάρια+20στρ.
30 ό άριθμός 10 10

1 μέ καρπο 3 5
φόρα δένδρα 10 4

2 -περιβόλια 103 ’Ακαθόριστος 2 ζευγάρια+64 στρ. 10
& ένας άριθ άριθμός

μός έλαιόδεν-
δρων ακαθόριστος

105. Βλ. παραπάνω, σελ. 63-64.
106. A.S.V., A.G., Β54/157, ό.π. - Βλ. σχετικά καί Γιάννη Μπαντέκα, Μετρικά Συστήματα, 

Θεσσαλονίκη 1985, σ.24, όπου άναφέρεται ότι τό ζευγάριον είναι ή έκταση πού 
οργώνεται σέ μιά καλλιεργητική περίοδο (ένα χρόνο), άπό ένα ζευγάρι βοδιών. Ή 
έκταση τού ζευγαριού άναφέρεται μέ διαφορετική τιμή στίς διάφορες πηγές. Κατά 
τόν Π. Καλλιγά είναι 100-200 στρέμματα. ’Αντίστοιχη τουρκική μονάδα είναι τό 
Τσιφλίκι (Τσίφ=Ζευγάρι). Κατά τόν τούρκικο νόμο περί γαιών, τό ζευγάριο περιλαμ
βάνει 70-80 Donum όταν είναι πρώτης ποιότητας, 100 μεσαίας καί 130 κατωτέρας.

107. A.S.V., A.G., Β54/157, ό.π.
108. ό.π.
109. Στήν καταγραφή τών άμπελιών τού 1696 ή έκταση άμπελιών έκφράζεται σέ 

στρέμματα καί όχι σέ άξινάρια (zapade), όπως γίνεται άργότερα. (Τό άξινάρι 
άντιπροσώπευε τήν έκταση γής τήν όποία καλλιεργούσε ένας έργάτης γης σέ μιά 
ήμέρα, γι’αύτό πολλές φορές στίς πηγές συναντάμε καί τίς έκφράσεις άμπέλι 
τόσων έργατών ή άμπέλι τόσων άνθρώπων).
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Ό  αριθμός τών έλαιοδένδρων φαίνεται άσφαλώς έτταρκής γιά 
τήν κάλυψη τών άναγκών τών μοναχών, όχι όμως ύττερβολικά 
αυξημένος110, γεγονός πού μαρτυρεί ότι οί Βενετοί δέν πρόλαβαν νά 
έφαρμόσουν τήν πολιτική τους όσον άφορά τήν καλλιέργεια τής 
έλιάς. ’Ενδεχομένως οΐ Βενετοί, άν συνέχιζαν τήν κατοχή τής 
Πελοποννήσου, νά έφάρμοζαν τήν έλαιοκαλλιέργεια στίς κτήσεις, 
όπως στήν περίπτωση τής Κέρκυρας καί άλλων βενετικών κτήσεων. 
’Αξίζει νά σημειωθεί τό γεγονός ότι άπό τήν Κέρκυρα μόνο στή 
Βενετία έξαγόταν τό λάδι. ’Εξάλλου ό νότιος ελληνικός χώρος, 
εύνοεί τήν έλαιοκαλλιέργεια. Ωστόσο φαίνεται ότι οΐ Βενετοί δέν 
πρόλαβαν νά έκμεταλλευτοϋν αύτή τή δυνατότητα πού θά τούς 
διευκόλυνε στή χρήση λαδιού γιά διατροφή, γιά σαπωνοποΐα καί 
άλλες περιπτώσεις.

Τό γεγονός ότι υπήρχαν λίγες ξυλοκερατιές (=χαρουπιές) 
κατά τήν εποχή αύτή, έπιτρέπει νά σκεφθοΰμε ότι προφανώς οΐ 
μοναχοί χρησιμοποιούσαν τά ξυλοκέρατα ώς τροφή γιά τά ζώα, 
άλλά προφανώς χρησιμοποιούσαν τό έξαγόμενο άπό τόν καρπό 
χαρουπόμελο γιά λόγους διατροφής, λόγω γενικότερης έλλειψης 
ζάχαρης.

Ό  μικρός άριθμός όπωροφόρων111 δένδρων συνδέεται μέ τό 
γενικότερο φαινόμενο πού μαρτυρείται καί τότε καί άργότερα στήν 
περιοχή τού Ναυπλίου καί σέ ολόκληρη τήν Πελοπόννησο. ’Ίσως δέν 
ύπήρχε συνήθεια οπωροφαγίας κατά τήν έποχή έκείνη, διότι, 
πιθανώς γιά λόγους κοινωνικούς χρησιμοποιούσαν λίγα φρούτα γιά 
γλυκά. ’Ίσως αύτό οφειλόταν στό γεγονός ότι χρησιμοποιούσαν τή 
γή γιά τήν καλλιέργεια δημητριακών καί οσπρίων καί δέν ύπήρχε 
φρουτοφαγία112. Ή προτεραιότητα δινόταν στήν έξασφάλιση τών 
βασικών είδών διατροφής κυρίως στήν έξασφάλιση τού άρτου.

110. Είναι χαρακτηριστικό ότι ή μικρή παραγωγή λαδιού στήν περιοχή τοϋ Ναυπλίου 
άναφέρεται καί σέ μεταγενέστερες περιόδους. Πρβλ. μέ κείμενο τοϋ Άνδρέα Μου- 
στοξύδη ποΰ δημοσιεύεται στή «Γενική ’Εφημερίδα τής Ελλάδος», Ναύπλιον 22 
'Οκτωβρίου 1830, σ.398 όπου άναφέρονται τά προϊόντα πού παράγονται γενικώς 
στό Ναύπλιο: «σίτος, άφθονο μαλλί, τό τυρί, ό κηρός, τό μέλι, ή μέταξα, τό βαμβάκι, 
τό λινάρι καί τό βαλανίδι. Ό  οίνος καί τό λάδι έξεναντίας δέν είναι άφθονα...».

111. Βλ. ό.π.
112. Ή ζωή τών κατοίκων τοϋ Ναυπλίου καί τής Πελοποννήσου γενικότερα τήν έποχή 

έκείνη έχει συνυφανθεϊ μέ τή μή διάθεση γής γιά δενδροκαλλιέργεια καί γιά τό λόγο 
ότι άπέδιδαν στά δένδρα μαγικές ιδιότητες, γεγονός πού έγγίζει τά όρια τοϋ 
παραλόγου. Ύπήρχε ή άντίληψη, ότι στά δένδρα υπήρχαν πνεύματα, γι’αύτό 
παρατηρεϊται καί μεγάλη έλλειψή τους.
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Τήν κτηματική περιουσία τής μονής κατά τό 1696 είχαν 
άφιερώσει οί χριστιανοί, κατά τή διαβεβαίωση τοϋ ήγουμένου 
Γρηγορίου Κόνδη, «διά ψυχικήν τους σωτηρίανλ>113, κάτι πού στερεο- 
τύπως δηλώνεται καί γιά άλλες μονές τού Ναυπλίου καί συγκεκριμέ
να γιά όκτώ μονές114 άπό τίς έντεκα τής περιοχής πού έχουν κατα
γραφεί. Άπ' όσο έρεύνησα καί γνωρίζω, δέν ύπάρχουν οί άνάλογοι 
τίτλοι ιδιοκτησίας καί γιά τίς μονές αύτές, τήν ύπαρξη τών οποίων 
άπαιτούσαν οί Βενετοί115.

Ή άπουσία τίτλων ιδιοκτησίας παρατηρείται καί σέ άλλα 
Κτηματολόγια τής περιόδου αύτής116. Μέ τίς άφιερώσεις αύτές, οί 
μονές άπέκτησαν κατά τήν Τουρκοκρατία οικονομική ισχύ, 
δεδομένου ότι οί Τούρκοι έπέτρεπαν σ ’ αύτές κατοχή κινητής καί 
άκίνητης περιουσίας, ή όποία ήταν αφορολόγητη117.

Ή περιουσία τής μονής Ξηροκαστελλίου κατά τό 1696 δέν είναι 
εύκαταφρόνητη, άλλά κατέχει τήν τέταρτη σειρά μεταξύ τών 
έντεκα μονών τοϋ Ναυπλίου.

Άπό τά στοιχεία πού προκύπτουν άπό τό παραπάνω Κτημα
τολόγιο I, οί καλλιεργούμενες γαίες τής μονής πού άνέρχονται σέ 64 
στρέμματα καί 10 στρέμματα άμπελιών= 74 στρέμματα, καθώς 
έπίσης ή έκταση γης δύο ζευγαρίων, τήν κατατάσσουν στήν τέταρτη 
σειρά μεταξύ τών μονών τοϋ ναυπλιακοϋ χώρου, συνεπώς ή μονή 
κατά τό 1696 βρίσκεται σέ ένα ικανοποιητικό έπίπεδο γαιοκτητικής 
περιουσίας.

Βασικό κριτήριο γιά τόν ύπολογισμό τής περιουσίας αποτελεί 
ή έκταση τών κατεχομένων γαιών, ένώ δέν λαμβάνεται ύπ' όψιν ό 
άριΒμός τών κατεχομένων δένδρων, γιατί δέν έχουμε πλήρη στοιχεία 
γιά όλες τίς μονές.

Συνεχίζοντας τή διερεύνηση τής κτηματικής περιουσίας τής 
μονής στήν περίοδο τής Β' Βενετοκρατίας έρχόμαστε στίς έπόμενες

113. Βλ. Κατάστιχον I, ό.ττ.
114. A .S .V ., A .C ., Β54/157, ό.ττ., φ.119-120, 121r-v, 122ν, 123, 124, 125, 126r-127v, 

128r-129v, 131 r-132,135r-136r, 139r-140v.
115. A .S .V ., P .T .M ., No 860 ,ό.π.
116. Βλ. παραπάνω, σημείωση 114.
117. Νικόλαος Πανταζόπουλος, Τά «προνόμια» ώς πολιτιστικός παράγων είς τάς 

σχέσεις Χριστιανών-Μουσουλμάνων, «’Επιστημονική ’Επετηρίς Σχολής Νομικών καί 
Οικονομικών ’Επιστημών», τ.9, (1975),σ.843-844. - 'Ελένη Ε. Κούκκου,Οί Κοινοτικοί 
θεσμοί στίς Κυκλάδες κατά τήν Τουρκοκρατίαν, έκδ. 3η, ’Αθήναι 1989, σ.33,43-44. -' Η 
ίδια , Θεσμοί καί προνόμια τοϋ ‘Ελληνισμού μετά τήν άλωση, έκδ. 3η, ’Αθήνα 1988, 
σ.66,75-76,81.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Συγκριτικός πίνακας κτηματικής περιουσίας μονών Ναυπλίου 
κατά τό 1696 κατά σειρά μεγέθους περιουσίας.

Α/Α Όνομα μονής Κήποι Περιβόλια Σπιτότοποι Δένδρα
Καρπερά

’Αμπέλια
στρέμ.

Χωράφια
οτρέμ.

Ζεύγη Έλαιόδενδρα

1. 'Αγίου Αημητρίου 
Αύγοϋ

18 όργιες 102 52 στρέμ. 
χωράφι

256+1 10 2144

ακαθόριστης
έκτασης

2. 'Αγίας Μονής 1 όλίγα
καρπερά

10 « 162 208

3. 1 Αγίας Τριάδος 2 « 50 « 46 στρέμ. 19 180

4. "Αγιος Δημήτριος 
στά Ξηροκαστέλλια 2 «

10 « 64 2 103 κ.ά. 
άκαθόριστα

5. Μοναστήριον 
'Αγίου Θεοδοσίου 1

12 « 29 4 349

6. Μοναστήριο τοϋ 
Σωτήρος Χριστού

7. Μονή Παναγίας 
Μαλεδή Ναυπλίου

8. Μοναστήριον 
Μεταμορφώσεως 
Κυρίου Ναυπλίου

1

1

1

Διάφορα 6 « 
καρπερά

80 καί 15 « 
όλίγα 

καρπερά
όλίγα 100 άξινάρια 

καρπερά = 25 στρέμ.

35

10

2 103 κ.ά 
ακαθόριστου 

αριθμού 
7,5 235

5 1/2 600

9. Αγίου Ίωάννου 
Προδρόμου

10. Μοναστήριον 
τό Σάρωμα

1

1

30 καί 
όλίγα 

καρπερά 
όλίγα 

καρπερά

16 οτρέμ. 

12 «

6 250

2

11. 'Αγίων’Αναργύρων 100 4 « 6 350

Σύνολον 1 κήπος 10 π ε ρ ι-18 όργιες 
δόλια

312 καί 
αριθμός 

δένδρων 
ακαθόριστος

312 346 64 ζεύγη 4522 
έλαιόδενδρα

Ό  παραπάνω συγκριτικός πίνακας έγινε μέ βάση τήν έκταση γης 
πού κατείχαν οϊ μονές τήνέποχή αύτή.
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άνέκδοτες αρχειακές άπογραφικές πηγές III, IV, V, οΐ όποιες προέρ
χονται άπό τή διοικητική δραστηριότητα τοΰ Προβλεπτή Frances
co Grimani.

Στό Κατάστιχο III118, παρά τό γεγονός ότι άναφέρεται ή μονή 
καί μάλιστα χαρακτηρίζεται ώς σταυροπηγιακή, ώστόσο δέν 
υπάρχει καμία άναφορά στά περιουσιακά της στοιχεία ένώ κατα
γράφεται ή περιουσία όλων τών άλλων δέκα μονών Ναυπλίου καί 
Άργους119.

Έάν ληφθεί ύπ’ όψιν τό άκροτελευτιο σημείωμα τοΰ παρα
πάνω Καταστίχου, ότι δέν δηλώθηκαν περιουσιακά στοιχεία τών 
μονών που δέν κατέχουν τίποτε120, θά μπορούσαμε νά παρα
δεχθούμε ότι αύτό ισχύει καί γιά τή μονή Ξηροκαστελλίου, γεγονός 
όμως πού δέν εύσταθεί διότι κατά τόν ίδιο χρόνο (1700) σέ δύο 
Κατάστιχα121 προσδιορίζεται ή περιουσία τής μονής.

Στό Κατάστιχο όλων τών μονών τοΰ Μορέως (IV), τοΰ 1700, ή 
μονή φέρεται νά κατέχει τήν έξής άγροτική περιουσία, έκτός άπό τά 
κτίσματα: «30 έλιές, 600 όπω ροφόρα δένδρα, 1 κήπο καί περιβόλι»122. 
Στήν ίδια καταγραφή άναφέρεται έπίσης ή άγροτική περιουσία τοΰ 
Αγίου Κωνσταντίνου πού ήταν μετόχι τής μονής. Ώς περιουσία τοΰ 
μετοχιού της αύτοΰ άναφέρονται: «Άμπέλια , 40 τσαπάτες, 103 
έλ ιές , 64 στρέμμα τα  γης, 1 μα γα ζί, 40 ζευ γά ρ ια  γης ...» . Στό 
Κατάστιχο IV παρουσιάζονται έμφανείς διαφορές σέ σχέση μέ τό 
Κατάστιχο I. Ένώ στό Κατάστιχο 1(1696) ό άριθμός τών έλαιοδέν- 
δρων άνέρχεται σέ 103 περίπου, στό Κατάστιχο IV άνέρχεται σέ 133.

Σχολιάζοντας τά άπογραφικά αύτά στοιχεία, θά παρατηρή
σουμε τά έξής: Ή έκταση τών γαιών τής μονής, έκτός άπό μία

118. A .S .V ., A .G ., Β54, cp.808r-815r, 81 7r, 826r. Τό Κατάστιχο άποτελεϊται άπό 
εννέα σελίδες. - Βλ. σχετικά παραπάνω, σ. Τό Κατάστιχο, όπως έχομε ήδη 
άναφέρει, φέρει τήν ένδειξη: «1700 Μαρτίου 6 - Κατάστιχον όλων τών μοναστηρίων 
καί τών έκκλησιών, όπου ΰποκείμεναι ύπό κάτω είς τήν έπαρχίαν τής 
Μητροπόλεως Ναυπλίου καί ’Άργους» (Βλ. ό.π., cp.808r). - Σέ άκροτελεύτιο 
σημείωμα τού Καταστίχου III άναφέρεται άπό τόν συντάκτη του, προφανώς 
εκκλησιαστικό παράγοντα: «όσα μοναστήρια καί έκκλησίαις έχουν πράματα τά 
έχω όλα γραμμένα άπό κάτο είς τά ονόματα τών αύτών μοναστηρίων καί 
έκκλησιών καί όσες έκκλησίαις δέν έχουν πράγματα είναι μοναχά τά ονόματα τών 
έκκλησιών γραμμένα χωρίς άλω τίπωτι:»

119. Βλ. ό.π.
120. ό.π.
121. A .S .V ., A .G ., Β53/1 56 KaiA .S .V ., 5:1., No 81, φ.5ν
122. A .S .V ., A .G ., Β53/1 56, cp.2v-3r. Βλ. Παράρτημα Β',άρι9μ.5.
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περιορισμένη περιοχή εξήντα τεσσάρων (64) στρεμμάτων, μάς 
δίνεται σέ ζευγάρια καί γιά τό λόγο αύτό είναι σχεδόν άδύνατο νά 
συγκριθεί μέ τίς ώς τώρα ειδήσεις γιά τό μέγεθος τής περιουσίας της. 
Πραγματικά τό ζευγάρι άποτελοϋσε μονάδα έπιφανείας άλλα ή 
έκτασή του ήταν τήν ίδια έποχή σχεδόν άδυνατο νά καθοριστεί. 
Θεωρητικά τό ζευγάρι είναι ή έκταση γής πού καλλιεργεί ζεύγος 
βοών σέ μία καλλιεργητική περίοδο, όπως προαναφέρθηκε Ή 
έκταση όμως τού ζευγαριού τήν έποχή αύτή δέν κατέστη δυνατόν 
νά διαπιστωθεί άπό τή βενετική διοίκηση, έπειδή οί πληροφορίες πού 
έδιναν οί τοπικές άρχές καί οί άγροτικοί πληθυσμοί σχετικά μέ τό 
μέγεθος τού ζευγαριού έπηρεάζονταν άπό πολλαπλές σκοπι
μότητες (φόβοι φορολόγησης, κτηματικές παραχωρήσεις). Πάντως 
στίς πηγές έχουμε πληροφορίες γιά 30, 60 ή 120 στρέμματα. Μέ 
όποιαδήποτε άπό τίς τιμές αύτές άν πολλαπλασιάσουμε τά 40 
ζευγάρια πού μάς δίνει ή πιό πάνω πηγή γιά τή μονή, φτάνουμε σέ 
άποτελέσματα πού άπέχουν κατά πολύ άπό τά 74 περίπου 
στρέμματα καί δύο ζευγάρια πού μάς έχει δώσει ώς περιουσία τής 
μονής τό Κατάστιχο I123. Έπίσης αισθητές διαφορές ύπάρχουν καί 
στόν άριθμό τών δένδρων πού άναφέρονται άνάμεσα στίς δύο 
άπογραφές. Τό γεγονός είναι δυσερμήνευτο καί δέν μπορούμε μέ 
βεβαιότητα νά τό άποδώσουμε σέ άπογραφικό σφάλμα. Βεβαίως 
δέν έπιμένουμε στό γεγονός, διότι τήν περιουσία τής μονής τήν 
ύπολογίζουμε μέ βάση τήν έκταση τών κατεχομένων γαιών καί όχι 
τόσο μέ βάση τόν άριθμό τών φυομένων δένδρων. Πάντως δέν 
πρέπει νά συγχέεται ή μεγάλη έκταση τής κτηματικής περιουσίας 
πού άναφέρεται στό Κατάστιχο IV, όπως προαναφέραμε, μέ τήν 
έκταση πού θά δούμε στή συνέχεια νά άναφέρεται στό Κατάστιχο V, 
1700 (Catastico Ordinario di Napoli di Romania)124, όπου ή συνολική 
έκταση πού άνήκει στή μονή είναι 20.216 στρέμματα125. Είναι 
διαφορετική ή κτηματική περιουσία άπό τή συνολική έδαφική 
έπιφάνεια τής μονής, ή όποία θεωρείται ώς ένας οικισμός. Έξ άλλου 
στό Κατάστιχο V καταγράφεται ή περιουσία δύο μόνο μονών, τής 
μονής 'Αγίου Δημητρίου126 καί τής μονής 'Αγίου Δημητρίου Ξηρο
καστελλίου.

123. A .S .V ., A .G ., Β54/157, cp.137r-138v.
124. A .S.V ., S .I., No 81/144, φ.5ν. - Βλ. καί Παράρτημα Α', 0pi8.IV καί Β' άριθ.7.
125. ό.π.
126. Πρόκειται γιά τή μονή 'Αγίου Δημητρίου Αύγοϋ.
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Μιά πρώτη υπόθεση γιά τό θέμα αύτό θά μπορούσε νά 
οδηγήσει στό συμπέρασμα ότι καταγράφονται μόνο οί δύο 
σημαντικότερες μονές.

'Ωστόσο αύτό δέν είναι άπόλυτο, διότι ή μονή κατέχει τήν τέ
ταρτη θέση άπό πλευράς περιουσίας, όπως άναφέρεται στό Κατά
στιχο I (1696)127, τή δεύτερη θέση όσον άφορά τίς μονές Ναυπλίου μέ 
αυτοτελή περιοχή128, καί τήν όγδοη θέση όσον άφορά τήν έγγειο πε
ριουσία τών μονών Ναυπλίου, σέ διάφορες περιοχές τοϋ Ναυπλίου 
έκτός τών όρίων τους, σύμφωνα μέ τό Κατάστιχο VI (1703-1705)129.

’Αναφορικά μέ τό Κτηματολόγιο V τής μονής τοϋ 1700 υπο
γραμμίζουμε ότι είναι ή πρώτη φορά πού καθορίζονται τά όρια τής 
μονής σέ Κατάστιχο τής Β' Βενετοκρατίας καί μέ τρόπο πιό λεπτο
μερειακό καταγράφεται ή περιουσία της μέ τήν ένδειξη: 
«Appartinenze del Monasterio San Dimitri Xerocastelli»130. Τά όρια τής 
μονής καθορίζονται ώς εξής: «..’Εκτείνονται άττό τόν Ά γ ιο  Ήλία  
(Προφήτη Ήλία) στά βόρεια, περιοχή Κορίνθου καί Συρράκου πρός  
τά δυτικά, στή συνέχεια πρός τό χωριό Κατσίγκρι, πρός τό μέρος 
τοϋ άλλου προφήτη Ήλία π ρός τό Περιβόλι, Μέλισσα{...}, Πηγάδι, 
π ρ οχω ρ ού ν  π ρ ό ς  τά νότια  π ρ ό ς  τό  χω ρ ιά  Σολή μ ι131, κα ί στή  
συνέχεια συνορεύουν μέ τήν κορυφή τοϋ Μαυροβουνίου. Πρός τά 
άνατολικά τά όρια τής μονής συνορεύουν μέ τό χωριό Αυγουριό καί 
προχωρούν πρός τό Παλαιόκαστρο, πρός τή Μακρυλάκα καί πάλι 
πρός τόν Προφήτη Ήλία»132.

Οϊ τοποθεσίες πού άναφέρονται παραπάνω όπου τά όρια τής 
μονής, φέρουν τό ίδιο όνομα καί σήμερα, έτσι κατέστη δυνατό νά 
εντοπίσουμε τά άκριβή όρια τής μονής κατά τήν έποχή αύτή τής Β' 
Βενετοκρατίας (1700)133. Έξ άλλου πάντοτε σύμφωνα μέ τίς ειδήσεις 
τοϋ Καταστίχου V, ή συνολική έκταση γής τής μονής καλύπτει 20.216

127. Βλ. παραπάνω, Πίνακα 2, σελ. 96.
128. Βλ. παρακάτω, Πίνακα 4, σελ. 112.
129. Βλ. παρακάτω, Πίνακα 5, σελ. 115.
130. A .S .V ., Sindici Inquisitori in Terraferm a e Levante, No 81/144 (Cod. Miscel., 

680) (σ.σ. Στό έξης 9ά έκφέρεται ή παραπομπή ώς έξης: Κατάστιχον V, φ.5ν.
131. ’Εννοεί προφανώς τό χωριό Σουληνάρι.
132. ό.π. - Βλ. καί Παράρτημα Β', άριθ. 16 όπου σέ χάρτη τής Γ.Υ.Σ., έντοπίζονται τά 

όρια τής μονής.
133. ό.π.
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στρέμματα134, 125 (tavole)135, πού ισοδύναμε! μέ 15.282 Campi Padovani 
καί 120 tavole, δηλαδή 10.109 Campi Trevisani καί 750 tavole πού 
μπορούν νά καλλιεργηθούν στό Βουνό, στίς πλαγιές καί πεδιάδες 
5054, tavole 31, πού ϊσοδυναμοϋν μέ 3.820 Campi Padovani καί 30 tavole 
καί κάνουν 2527 Campi Trevisani, 3820 Campi Padonani136, καί 30 (tavole), 
πού ϊσοδυναμοϋν μέ 2527 Campi Trevisani καί 31 tavole, στό βουνό, σέ 
βοσκότοπους 10110 στρέμματα καί tavole 63, πού ϊσοδυναμοϋν μέ 
5055 Campi Trevisani, καί 60 tavole. Υπάρχουν άχρηστες {έκτάσεις} καί 
άπόκρημνα {μέρη} 5055 στρεμμάτων καί 31 tavole, πού ϊσοδυναμοϋν 
μέ 382 Campi Padovani καί 30 tavole, δηλαδή 2527 Campi Trevisami καί 
650 tavole. Και μόνο τήν εκφρασμένη σέ βενετικά στρέμματα έκταση 
άν μετατρέψουμε σέ τετραγωνικά μέτρα κατά προσέγγιση, 
σύμφωνα μέ τά σημερινά δεδομένα, διαπιστώνουμε ότι ή συνολική 
έδαφική έκταση τής μονής άνέρχεται σέ 43.066, 47τ.μ. Έκτός όμως 
άπό τά στρέμματα, οΐ ίδιες έκτάσεις ύπολογίζονται σέ «Campi 
Padovani» καί σέ «Campi Trevisani»137, χρησιμοποιείται δηλαδή κατά τήν 
έποχή αύτή τό σύστημα τής παράλληλης μέτρησης τών έδαφικών 
έκτάσεων καί μέ τίς τρεις μονάδες έπιφανείας, δηλαδή μέ στρέμματα 
οΐ ίδιες έκτάσεις ύπολογίζονται σέ «Campi Padovani» καί «Campi 
Trevisani», όπως προαναφέραμε138.

Και μόνον τήν άκίνητη περιουσία τής μονής άν λάβουμε ύπ' 
όψιν, δέν φαίνεται εύκατοφρόνητη. Συγκρινόμενη βεβαίως μέ τήν 
άκίνητη περιουσία τής άλλης μονής Αγίου Δημητρίου (Αύγοϋ)139 πού 
είναι αύτοτελής, είναι κατά τι όλιγότερη.
134. Ό  Καθηγητής τοϋ Πολυτεχνείου Γ. Μ π α ντέκας καί ό Καθηγητής P.Topping 

πιστεύουν, όπως μοϋ άνακοίνωσαν, ότι τό 1 βενετσιάνικο στρέμμα έχει 
περισσότερα άπό 2.000 τ.μ., περίπου 2,130 τ.μ., δηλαδή είναι δύο φορές 
τούλάχιστον μεγαλύτερο άπό τό νεοελληνικό στρέμμα τών 1000 τ.μ.

135. Γ. Μ παντέκας, ό.π., σ.28, όπου τάβλα (tavole) είναι τό τετραγωνικό βήμα. Κατά 
τόν καθηγητή Peter Topping, 624 ή 625 tavole = ένα ένετικό στρέμμα. - Μαρία Σ. 
Θ εοχά ρη, έν σιγίλλιον τής μονής Ταξιαρχών Αίγιαλείας, «Πελοποννησιακά», τ.5 
(1962), σ.189, όπου άναφέρεται ότι tavola = ιταλικό μέτρο έπιφανείας πού 
ισοδύναμε! πρός 459,9 τ.μ. (Παρά τίς προσπάθειες πού κατέβαλα, δέν μπόρεσα νά 
προσδιορίσω τήν άντιστοιχία τών βενετικών μέτρων μέ τά σημερινά. (Στό κείμενο 
διατήρησα τήν ορολογία τών βενετικών μέτρων έπιφανείας)

136. Βλ. I. Μ π αντέκα , ό.π., σ.28, όπου τά Campo Padovani είναι 840 tavole = 3862,57τ.μ.
137. Κων/νο Ντόκο - Γεωρ. Παναγόπουλο, ό.π., σ.XXXI, όπου άναφέρεται ότι τό 

Campo Padovano χρησιμοποιήθηκε ώς μονάδα μέτρησης έπιφανείας άπό τούς 
Βενετούς.

138. ό .π .,σ .Χ ίν KaiXLVI.
139. A .S.V ., S .I., Νο81,φ.5ν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Μ ο νές Συνολική Κα λλιερ γήσιμ ες  
έκταση εκτά σ εις

Β ο σ κο τ όπ ια Ά χ ρ η σ τ ε ς
έκτά σεις

1 .Αγίου 26.097στρ. 8 .699στρ. 11.599στρ. 5.799 σ τρ .
Δημητρίου
(Αύγοϋ)
2. 'Αγίου 20.216στρ. 5.054στρ. 10.110στρ. 5.055 σ τρ .

Δημητρίου
-η ρ ο κ α σ τ ελ λ ίο υ

’Αξίζει νά σημειωθεί τό γεγονός ότι στό Κατάστιχο V άνα- 
φέρεται καί ή Αγία μονή ’Άρειας Ναυπλίου, ή όποία βρίσκεται στήν 
ομώνυμη περιοχή Άρειας, συνεπώς ή καταγραφομένη περιοχή δέν 
άνήκει άποκλειστικά στήν παραπάνω μονή καί έπομένως κάθε 
σύγκριση περιουσιακών της στοιχείων μέ τίς μονές Αγίου Δημητρίου 
Αυγού Ναυπλίου καί 'Αγίου Δημητρίου Ξηροκαστελλίου είναι 
άνέφίκτη.

Είναι χαρακτηριστικό τό γεγονός ότι δέν άναφέρονται στό 
Κατάστιχο V καθόλου τίτλοι ιδιοκτησίας. ’Ενδεχομένως νά μή διέ
θεταν τέτοιους οί άνωτέρω μονές καί ή γαιοκτητική τους ύπόσταση 
νά ένέπιπτε στό καθεστώς τής απλής καί άδιατάρακτης κατοχής, 
γεγονός πού σήμαινε στήν ούσία τήν άτυπη άναγνώριση τής 
ιδιοκτησίας τους στά κτήματα αύτά, άπό μέρους τών Βενετών.

Στήν κατοχή τής μονής άναφέρονται καί μερικά όπωροφόρα 
δένδρα, ένδεικτικό τής περιορισμένης οπωροφαγίας, ένώ άντιθέτως 
τά 100 έλαιόδενδρα μαρτυρούν τήν έπάρκεια τής παραγωγής σέ 
λάδι γιά τήν ικανοποίηση τών άναγκών τής μονής καί τών υπηρετών 
πού έργοδοτεί, συνολικά 16 τόν άριθμό, καί πιθανώς γιά τό άναμμα 
τών κανδηλών. ’Εξ άλλου ό άριθμός ζώων, 15 ίππων, 3 μουλαριών, 8 
άροτριώντων ζώων, προφανώς γιά τήν έκτέλεση τών έργασιών τής 
μονής, γεωργικών, καλλιεργητικών, μεταφοράς. Τά 800 γίδια 
μαρτυρούν άκμαία κτηνοτροφία πού εύνοείται άλλωστε άπό τά 
βοσκοτόπια τής μονής, τά όποια έχουν τήν ύπολογίσιμη έκταση τών 
10.110 στρεμμάτων, όπως προαναφέραμε. Τέλος οί 250 κυψέλες 
μελισσών είναι ένδεικτικές ότι οί μοναχοί χρησιμοποιούν καί μέλι γιά 
τή συντήρησή τους, άφοΰ δέν άναφέρεται καθόλου καί κατά τήν 
έποχή αύτή ή χρήση ζάχαρης. ’Εξ άλλου ή ύπαρξη ικανού άριθμοϋ
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κυψελών μελισσών άφήνει νά εννοηθεί τό πρόσφορο κλίμα καί ή 
άνάλογη βλάστηση καί ανθοφορία, φυσικά στοιχεία άπαραίτητα 
γιά τήν ύπαρξη μελισσών140. Μπορούμε νά υποθέσουμε ότι θά 
υπήρχε καί έπάρκεια μελισσιού κηροϋ γιά τίς λειτουργικές άνάγκες 
τής μονής.

Στό Κατάστιχο IV141, άναφέρονται λιγότερα περιουσιακά 
στοιχεία άπό έκείνα πού άναφέρονται στό Κατάστιχο V142, παρ’ όλο 
πού καί τά δύο Κατάστιχα είχαν συνταχθεί κατά τόν ίδιο χρόνο.

Είναι πιθανόν ό ήγούμενος νά μήν έδωσε τά άκριβή στοιχεία, 
άπό πρόθεση άπόκρυψης γιά νά άποφύγει ένδεχομένως τή 
φορολογία ή άπό άγνοια σύνταξης τού Κτηματολογίου. Το ότι 
έπίσης στό Κατάστιχο V δηλώθηκαν περισσότερα περιουσιακά 
στοιχεία άπό ό,τι στά προηγούμενα I (1696) καί IV(1700), μπορεί νά 
έξηγηθεί ώς προσπάθεια τής μονής νά κατοχυρώσει τήν περιουσία 
της, ή όποία πιθανόν νά είχε άποσιωπηθεί στίς προηγούμενες 
καταγραφές γιά τούς λόγους πού προαναφέρθηκαν. Ή κατοχύρω
ση τής περιουσίας μπορούσε ώς γνωστόν νά έπιτευχθεί μόνο μέ 
άκριβή παροχή στοιχείων. "Οταν άργότερα άρχισε ή συστηματική 
κτηματογράφηση άπό ειδικούς, οί ένδιαφερόμενοι έξασφάλιζαν τήν 
κατοχύρωση, μέ τήν καταβολή τριών σολδίων143 άνά στρέμμα. Μ ’ 
αύτόν τόν τρόπο καί τήν περιουσία κατοχύρωσαν νομικά καί τή 
διαδοχή έξασφάλισαν στό «διηνεκές»144

Οί καταγραφές τοϋ Καταστίχου V δέν ήταν άκριβείς άλλά 
περιληπτικές, γι'αύτό ό Fr. Grimani δέν μποροΰσε νά έπιβάλλει τήν 
άνάλογη φορολογία145. Μεγάλες έκτάσεις γής δέν είχαν δηλωθεί ή 
τίς σφετερίζονταν τρίτοι. Μέ τήν έγκριση λοιπόν τής βενετικής 
Πολιτείας άρχισε λεπτομερέστερη τοπογράφηση γιά τήν έκπόνηση 
λεπτομερούς ιδιαιτέρου Καταστίχου, τοϋ Catastico Particolare di 
Romania, τό όποίο όμως δέν ολοκληρώθηκε146.
140. ό.π.
141. Βλ. παραπάνω, σελ. 97-103.
142. Βλ. παραπάνω, σελ. 99-103.
143. L. Ranke, ό.π., τ.Β', σ. 832
144. ό.π.
145. Βλ. Peter Topping, Premodern Peloponnesus, ό.π., σ. 96-97.
146. Βλ. Μ . Μ α νούσ α κα , Τά έγγραφα τών Χορτάτσηδων, ό.π., σ.12-13. - Peter 

Topping, ό.π., σ.97. - ’Αξίζει νά σημειωθεί ότι πλήρες Κατάστιχο υπάρχει γιά τήν 
περιοχή τής Βοστίτσας καί κατά τά δύο τρίτα τής Τριπολιτσάς, όπου όμως 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες έμπόδισαν τήν ολοκλήρωσή του. Ή κτηματογράφηση 
συνεχίσθηκε στή Μεσσηνία καί ’Αρκαδιά (=Κυπαρισσία).
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Ή τοττογράφηση τής περιοχής Ναυπλίου ολοκληρώθηκε κατά 
τήν περίοδο τής διοίκησης τοΰ Antonio Nani147. Άπό τήν εποχή 
αυτή διασώζεται ένα μονάχα Κτηματολόγιο, τό Catastico Particolare 
τοΰ territorio τοΰ Ναυπλίου, πού άρχισε νά συντάσσεται στήν 
περίοδο τής θητείας τοΰ Γενικοΰ Προνοητοϋ Antonio Nani (1703-1705), 
ολοκληρώθηκε καί κατατέθηκε όμως μόλις τό 1714148.

Ή έκπόνηση τοΰ Catastico Particolare έγινε στά πλαίσια τής 
δημοσιονομικής, οικονομικής καί διοικητικής πολιτικής τών Βενετών.

’Αποτελεί έπαυξημένη καί έμπλουτισμένη μορφή τών 
προηγούμενων πελοποννησιακών Κτηματολογίων, έπαναλαμβά- 
νοντας ορισμένα στοιχεία τους, καί είσάγοντας πολλά νέα. Τό Cata
stico Particolare (VI)149 είναι πλουσιότερο σέ πληροφορίες γιά τήν 
άγροτική καί δημογραφική κατάσταση σημαντικής περιφέρειας τής 
Πελοποννήσου150. 'Ο Nani, κατά τίς ήμέρες τής διοίκησής του, επικέν
τρωσε τίς προσπάθειές του στήν οικονομία καί στήν άμυνα τοΰ 
«Βασιλείου τοΰ Μορέως»151, όπως καί ό ίδιος μάς πληροφορεί στήν 
ανέκδοτη έκθεσή του, άναφερόμενος στό παραπάνω Κατάστιχο. 'Ο 
Nani κατά τήν άναχώρησή του άπό τήν Πελοπόννησο κάνει 
άπολογισμό τών πεπραγμένων του, άναφερόμενος γενικότερα 
στήν επίτευξη άνόδου του οικονομικού έπιπέδου τής Πελοπον
νήσου χάρη στά οικονομικά μέτρα πού έλα6ε.

"Ενα άπό τά μέτρα πού έλαβε γιά τήν έπίτευξη τών οικονο
μικών του στόχων, υπήρξε ή κτηματογράφηση τής περιοχής τοΰ 
Ναυπλίου. Γιά τό σκοπό αύτό άνέθεσε σέ ομάδα ειδικών τοπογρά
φων, πού θά τούς πλαισίωναν βοηθοί, τό έργο αύτό, δίνοντας συγ
χρόνως έντολή νά συλλέξουν πληροφορίες σχετικά μέ τήν έγγειο 
ιδιοκτησία, νά έλέγξουν τούς τόμους τών Κτηματολογίων τής 
περιοχής, καί νά έπιβάλλουν ποινές σ’ όσους θά άπέκρυπταν τά 
περιουσιακά τους στοιχεία152. Τήν έποπτεία τοΰ όλου έργου τής 
κτηματογράφησης Ναυπλίου άνέθεσε ό Nani στό μηχανικό 
Carm oi153, ένώ άλλη όμάδα ειδικών τοπογράφων θά άνελάμβανε 
τήν κτηματογράφηση άλλων περιοχών τής Πελοποννήσου. Προκει-
147. Βλ. παραπάνω, σελ. 29, 33.
148. ό.π.
149. Στό έξης Κατάστιχο VI.
150. Βλ. ό.π.
151. Βλ. παραπάνω σελ. 33.
152. Ε .Β .Ε ., T .X .O ., Ά ρ χε ΐο ν  Antonio Nani, ό.π.
153. ό.π., cp.239r.
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μένου οί κάτοχοι γης νά κατοχυρώσουν τήν περιουσία τους, ώφει- 
λαν νά καταθάλλουν τίμημα έξι σολδίων γιά κάθε Campo Trevisano, 
πού είχε έκταση154 2 περίπου στρεμμάτων155.

Άπό τό κατάστιχο VI διαφαίνεται ή προσπάθεια τών Βενετών 
νά διακρίνουν τή δημόσια άπό τήν ιδιωτική περιουσία, ώστε νά 
προσελκύσουν έποίκους γιά νά άξιοποιήσουν τίς άκαλλιέργητες 
γαίες. Ή διαδικασία αύτή προέβλεπε έπέκταση τής άγροτικής 
καλλιέργειας, αύξηση τών κρατικών προσόδων μέ τήν έκμετάλ- 
λευση καί άλλων πλουτοπαραγωγικών πηγών καί α σφ α λώ ς  
επιβολή άνάλογης φορολόγησης156.

Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τά περιουσιακά στοιχεία τής Μονής 
Ξηροκαστελλίου, πού άναφέρονται στό Κατάστιχο VI. Στό Κατάστι
χο αύτό έχουν γίνει τοπογραφικές άποτυπώσεις τής εγγείου 
ιδιοκτησίας τής μονής κατά τή γνωστή μέθοδο τών Βενετών. Ή 
κτηματογράφηση τής μονής παρουσιάζει τό τοπογραφικό 
σχεδίασμα τής εδαφικής περιοχής μέ τήν ένδειξη «Dissegno del confin 
ch 'abbracia il monasterio di San DemetrioXero Castegli e sue pertinenze»' "7. 
Στή συνέχεια παραθέτει τίς έπί μέρους έδαφικές έκτάσεις τής μονής, 
όπως είναι οί καλλιεργούμενες, άκαλλιέργητες γαίες, τά λειΒάδια, τά 
άχρηστα έδάφη κ.λ.π καί καθώς έπίσης άλλα περιουσιακά στοιχεία, 
τά κτίσματα, τά δέντρα, τά ζώα, τό άνθρώπινο δυναμικό τής μονής. 
Έπίσης παρατίθενται τά τοπογραφικά σχεδιάσματα καί τελικά, 
συναφώς πρός τά κτηματολογικά σχεδιάσματα, παρατίθεται ή 
έκταση τών καλλιεργούμενων χωραφιών καί άμπελώνων τής μονής.

Καί στήν περίπτωση τοϋ Καταστίχου VI όπως καί στό Κατά
στιχο V, τά τοπωνύμια πού άναφέρονται στά όρια τής μονής άνευρί- 
σκονται στή νεώτερη χαρτογράφηση, όπως στό χάρτη τής Γ.Υ.Σ.158, 
πού μάς παραχώρησε ή Γ.Υ.Σ., μαζί μέ τίς γεωγραφικές συντε
ταγμένες, στό χάρτη τής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας159, μέ τή 
βοήθεια τών όποιων επαληθεύονται τά τοπογραφικά στοιχεία πού 
καθορίζουν τά όρια τής κτηματικής περιουσίας τής μονής, δεδο
μένου ότι όλες οί τοπωνυμίες παραμένουν οί ίδιες.

154. ό.π.
155. Κατάστιχο VI, ό.π., φ.1 r.
156. Κων/νος Ντόκος - Γεώρ. Παναγόπουλος, ό.π., σ.ΧΧίν.
157. Κατάστιχο VI, ό.π., φ.81 r. - Βλ. Παραρτήματα Α' άριθ.IV καί Β' άριθ.7
158. Βλ. Παραρτήματα Β', άριθ.16.
159. Βλ. Παραρτήματα Β', άριθ.15.

104



Σύμφωνα μέ τό Κατάστιχο VI160, κατά πιστή μετάφραση τοϋ 
Βενετικού κειμένου, ή περιοχή τής μονής ορίζεται ώς έξής: Άπό τό 
6ορρά συνορεύει μερικώς μέ τό Χέλι161 τής περιοχής Κορίνθου καί σέ 
μιά πολύ μικρή έκταση μέ τό μοναστήρι τού Αγίου Θεοδοσίου, 
άρχίζοντας άπό τό βουνό, όπου βρίσκεται ή έκκλησία τοϋ προφήτη 
Ήλία162, καί προχωρεί πρός τή Βέση πού λέγεται Σκάλα στό 
Πετρωτό. («Scala tu Petroto»)163. Στή συνέχεια έκτείνονται τά όρια 
πρός τό Συράκο. Στό τελευταίο (αύτό σημείο), συνορεύει πρός τά 
δυτικά μέ τά ζευγολατειά τοϋ χωριού Κατσίγκρι, άρχίζοντας άπό τή 
Δάφνη164 προχωρεί στό ρέμα τής Εύγήτισας165, περνάει άπό ένα 
βράχο πού λέγεται τού Άητοϋ τό Διθάρι166, άπό έκεί προχωρεί στό 
βουνό Άη-Γιάννης167, καί καταλήγει στό Βρωμοπήγαδο168. Στό 
τελευταίο σημείο ή μονή συνορεύει στά νότια μέ τό κατεστραμμένο 
χωριό Σωληνάρια169, στή συνέχεια συνορεύει μέ τό Βρωμοπήγαδο, 
προχωρεί πρός τό Άσπρο Χώμα, ύστερα πρός τό Μαυροβούνι170 καί 
σέ άλλο σημείο πάλι συνορεύει πιό πέρα μέ τό Μαυροβούνι. Άπό τό 
σημείο αύτό συνορεύει άνατολικά μέ τά χωριά Μπουλμέτι καί 
Λυγουριό, άρχίζοντας άπό τό λεγόμενο Μαυροβούνι, στή συνέχεια 
συνορεύει μέ τό Φονίσκο171, Μακριά Λάκκα172 καί καταλήγει στό 
βουνό τής έκκλησίας τοϋ Προφήτη Ήλία, άπό έκεί πού άρχίζουν τά 
όριά της άπό βορρά, συνορεύει δηλαδή πρός τά δυτικά μέ τό χωριό 
Χέλι.

Στή συνέχεια άναφέρεται ότι ή έκταση τής περιοχής άνέρ- 
χεται σέ 17.533 στρέμματα καί 125 tavole, είναι δηλαδή λίγο μειωμένη 
σέ σχέση μέ τήν έκταση τής μονής πού άναφέρεται στό Κατάστιχο V

160. Κατάστιχο VI, ό.π., φ.81 r.
161. 4 « Chiegli» (=Χέλι) όποι> σημερινό Χέλι.
162. S. Elia (= προφήτης Ήλίας). Είναι ή υψηλότερη κορυφή τοϋ δικόρυφου όρους 

Άραχναίου.
163. «Scala tu Petroto» (=Σκάλα στό Πετρωτό).
164. «Dafgni» (=Δάφνης Ρέμα)
165. «Eugitisas to Rema» (=Σήμερα είναι «Γύφτισσας τό Ρέμα»), σέ υψόμετρο 100 μέτρων, 

σύμφωνα μέ στοιχεία τής Γ.Υ.Σ.
166. «Stu Aitu to Glithari» (=τό ΆϊτολΟι)
167. «Monte San Zuane» (= Γιαννοβούνι)
168. «Vuromo Pigado» (=Βρωμοπήγαδο), καί είναι προφανώς τό σημερινό «Πηγαδάκι»
169. «Solinaria» (=Σουληνάρι), στήν περιοχή Νεμέας
170. «Maurovongni» (= Μαυροβούνι)».
171. «Fonisco» (= Φονίσκος).
172. «Mochia Larcha» (= ή Μακριά Λάκκα), τοποθεσία στό Ναύπλιο.
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τοϋ Ναυπλίου καί ανέρχεται συνολικά σέ 20.219:125173. Έπίσης 
άναφέρεται ότι άπό τήν προαναφερθείσα συνολική έκταση στίς 
πλαγιές τών βουνών κα στά λαγκάδια είναι καλλιεργήσιμα 546 
στρέμματα, πού άντιστοιχοϋν σέ Campi Trerisani 273:485. Είχε έπίσης 
ή μονή άκαλλιέργητη έκταση πού μπορούσε νά καλλιεργηθεί καί 
άνερχόταν σέ 150 στρέμματα καί 75 Campi Trevisani. Έπίσης κατείχε 
έκταση στό βουνό γιά βοσκή 11.110:63 στρεμμάτων, πού ίσοδυνα- 
μούσαν μέ Campi Trevisani 5555:63 στρεμμάτων καί άχρηστη 
πετρώδη περιοχή πού ίσοδυναμοΰσε μέ 5712:527 στρέμματα δηλαδή 
Campi Trevisani 2856:527. Τά άμπέλια εϊχαν έκταση 69:144 άξιναρίων, 
πού ίσοδυναμοϋσαν μέ 17:300 στρέμματα, δηλαδή ίσης έπιφάνειας 
μέ Campi Trevisani 8: 925.

Έφ’όσον όλη ή παραπάνω άναφερομένη έκταση άνήκει στή 
μονή Ξηροκαστελλίου, είναι ένα κατ'έξοχήν περιουσιακό στοιχείο. 
Σύμφωνα μέ τίς άρχές σύνταξης τών Κτηματολογίων χρησιμο
ποιούνται χρώματα στά τοπογραφικά σχέδια πού άπεικονίζουν τό 
δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα τών κτημάτων, καθώς έπίσης τήν 
υπόστασή τους. Στό κτηματολόγιο VI τοϋ Ναυπλίου δέν έφαρμό- 
στηκε πλήρως ή διαδικασία αύτή τοϋ χρωματισμού τών σχεδίων. 
Διακρίνσνται μόνον τά περιγράμματα μαύρα174 ή κιτρινίζοντα175, 
ένδεχομένως λίγο άλλοιωμένα άπό τήν παρέλευση τόσων χρόνων, 
καθώς έπίσης καί ορισμένα κτίσματα τής μονής μέ μώβ176 χρώμα.

Τό γεγονός τής άπουσίας χρωμάτων έχει κάποια πιθανή 
έρμηνεία. Μέ τήν έλευση τών Συνδίκων-Έξεταστών ισοπεδώθηκε ή

173. "Οταν έκφράζομε έκταση μέ βενετικά μέτρα, ό δεύτερος αριθμός είναι tavole, π.χ. 
δταν γράφομε 20 219:125 έννοοΰμε, 20.219 στρέμματα καί 125 tavole (οί τπό κοινές 
μονάδες μέτρησης γιά τήν έττιφάνεια γης ήταν τό στρέμμα καί τό ζευγάρι γιά τούς 
αγρούς καί τό άξινάρι (ή Zappada) τών βενετικών πηγών) γιά τά άμπέλια. Καί ένώτό 
στρέμμα ήταν μιά τετραγωνική μονάδα έπιφανείας μέ καθορισμένες πλευρικές 
διαστάσεις, τό ζευγάρι ήταν ή έκταση άγροϋ πού μπορούσε νά άροτριωθεϊ μέ ένα 
ζευγάρι καματερά ζώα στό διάστημα ενός χρόνου ή σέ μιά ολόκληρη περίοδο 
άροτρίωσης μιάς χρονιάς. Έξ άλλου τό άξινάρι (zappada) ήταν ή έκταση άμπελιοϋ 
πού μπορούσε νά σκάψει, δηλαδή νά τσαπίσει ένας έργάτης στό διάστημα μιάς 
ήμέρας. (Βλ. γιά περισσότερα, Κων/νο Ντόκο - Γεωργ. Παναγόπουλο, ό.π., 
σ,χυ.

174. Catastico Partico lare, φ.1 r, όπου άναφέρεται ότι τό μαύρο χρώμα συμβόλιζε 
χωράφια πού διεκδικούσαν ιδιώτες μέ γραπτές μαρτυρίες χωρίς πιστοποιητικά.

175. ό.π., όπου άναφέρεται ότι τό κίτρινο χρώμα συμβόλιζε χωράφια πού διεκδικούσαν 
ιδιώτες μέ πιστοποιητικά, καθώς έπίσης χωράφια πού δωρήθηκαν.

176. ό.π., όπου τό μώβ χρώμα συμβόλιζε χωράφια πού διεκδικούσαν ναοί καί 
μοναστήρια.
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υπόσταση τών κτημάτων. Πρίν άπό τό 1702 ύπήρχαν περιπτώσεις 
υποστάσεων κτημάτων μέ concessione ή beneprobatum, που τά 
κατείχαν χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας ή άπό μονές κ.ά που 
άποδίδονται μέ χρώματα. Μετά άπό δυο χρόνια οί Σύνδικοι 
παραχωρούν κτήματα μέ νέους τίτλους, συνεπώς καί τά χρώματα 
δέν χρειάζονται στό τοπογραφικό σχέδιο. Κατά τήν έγκυρη γνώμη 
τοϋ Καθηγητή Peter Topping ολόκληρη ή περιοχή177, πού καταγρά
φεται στό Κατάστιχο VI, άνήκει στή μονή. Επομένως ολόκληρη ή 
περιουσία τής μονής κατά τήν έποχή αύτή (1703 -1705) άνέρχεται σέ 
17.533 στρέμματα. Έξ άλλου, στό Κατάστιχο V178 ή μονή φαίνεται νά 
κατείχε περιοχή 20.219 στρεμμάτων καί μάλιστα μέ τήν ένδειξη: «Τά 
ά νή κοντα  στή Μ ονή  'Αγίου  Δημητρίου Ξ η ρ ο κ α σ τ ε λ λ ίο υ »179 
αποκλείοντας όποιονδήποτε άλλον ιδιοκτήτη. Έξ άλλου το μαύρο 
καί κίτρινο περίγραμμα τής περιοχής συμβολίζει έγγειο ιδιοκτησία 
πού διεκδικούσαν οΐ μοναχοί, ένδεχομένως είτε μέ γραπτές 
μαρτυρίες ή μέ άποδεικτικά στοιχεία πού τούς είχαν δωρηθεί. Καί βε
βαίως έχουμε περιπτώσεις, μονών κατά τή Β' Βενετοκραία κατά τίς 
όποιες ολόκληρη ή περιοχή άνήκει στίς μονές180. ’Έτσι έχουμε στή 
Βοστίτσα τίς μονές Πεπελενίτσας, τή μονή στά Γαρδενά ^Ευαγ
γελίστριας), τή μονή Ταξιαρχών (’Αρχαγγέλου Μιχαήλ)181 όπου όλη ή 
περιοχή άνήκει στίς μονές αύτές. Τό ίδιο άκριβώς άπαντάται καί σέ 
περιπτώσεις μονών πού περιέχονται στό Κατάστιχο VI. Πρόκειται 
γιά τίς μονές 'Αγίου Θεοδοσίου182, μονή Ξηροκατελλίου183 καί μονή 
'Αγίου Δημητρίου Αύγοΰ184. Βέβαια υπάρχουν καί μονές πού άνήκουν 
σέ κάποιο οικισμό, συνεπώς δέν κατέχουν ολόκληρη τήν περιοχή. 
Στήν περίπτωση αύτών έμπίπτουν καί μονές όπως τής Πεπε
λενίτσας τής Βοστίτσας, πού ύπάγεται στόν οικισμό τού χωρίου Βό- 
βοδα185. Στήν ιδία άκριβώς περίπτωση υπάγεται καί ή μονή 'Αγίων 
’Αναργύρων Ναυπλίου186. Κατ' άναλογίαν πρός τίς προανα-
177. δ.π., φ.81 r.
178. A .S .V ., S .I., No 81, φ.
179. A .S .V ., S .I., Φ .81/1 44, φ .5ν, όπου άναφέρεται: «Appartinenze dell Monasterio 

San Dimitri Xerocastelli».
180. Βλ.Κων/νο Ντόκο - Γεωρ. Πα ναγόττουλο, δ.π., σ.292, 295.
181. δ.π.,σ.295.
182. Βλ. Κατάστιχο VI, φ.49ν.
183. δ.π., φ.8ΐΓ.
184. δ.π.( φ.112ν.
185. Κων/νος Ντόκος - Γεωρ. Πα ναγόπσυλος, σ.292.
186. Κατάστιχο VI, δ .π ., φ.1 3 8r, όπου άναγράφεται: «Dissegno ch'Abbracia il Confin 

della Villa Castri Seugolatio Omagni, e Moni di S. Anargiri.
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φερΒείσες μονές πού υπάγονται σέ κάποιο οικισμό χωρίς νά κατέ
χουν έξ ολοκλήρου τήν άναφερόμενη στό Κατάστιχο VI έκταση, 
μπορούμε νά υποθέσουμε καί γιά τή μονή Ξηροκαστελλίου ότι 
ύπάγεται δηλαδή στόν άνάλογο οικισμό. Άν καί δέν άποσαφηνίζεται 
τό Βέμα τής περιουσίας της στό Κατάστιχο VI, κατά πόσο δηλαδή ή 
όλη περιουσία άνήκει στή μονή ή όχι, 9ά είχαμε νά προβάλουμε 
κάποια επιχειρήματα, σύμφωνα μέ τά όποία μπορεί νά μήν άνήκει 
όλη ή έκταση στήν μονή άλλα μόνο ένα μέρος τής περιοχής. Τήν 
άποψη αύτή τεκμηριώνουμε μέ άφορμή τό γεγονός ότι 120 
κτήματα187 μέσα στά προαναφερΒέντα όρια τής μονής άνήκαν 
σ’αύτήν, συγκεκριμένα αύτά πού άποτυπώθηκαν τοπογραφικώς 
καί άριΒμήΒηκαν άπό τό 1-120, ένώ τέσσερα κτήματα μέ άρίθμηση 
121-124 φέρονται νά άνήκουν σέ κάποιο φυσικό πρόσωπο πού 
ονομάζεται Marino Tosagni. Έξ άλλου τό γεγονός ότι στήν περιοχή 
Ξηροκαστελλίου άναφέρονται πρώην τουρκικές ιδιοκτησίες τοϋ 
Omer Celepi Arapogli188, τίς όποιες ένοικιάζει ό ήγούμενος τής μονής 
άπό τό βενετικό δημόσιο, στό όποίο είχαν περιέλΒει, μάς έπιτρέπει 
νά θεωρήσουμε ότι στή γεωγραφική περιοχή τής μονής ύπήρχαν 
γαιοκτησίες πού άνήκαν άλλοτε στούς Τούρκους ή καί σέ 
Χριστιανούς καί οΐ οποίες τώρα είτε ένοικιάζονταν άπό τούς 
Βενετούς ή ένδεχομένως είχαν παραχωρηΒεί σέ χριστιανούς. Μέσα 
στήν έδαφική λοιπόν περιοχή τής μονής ύπήρχαν καί άλλες 
περιοχές πού άνήκαν σέ άλλα φυσικά πρόσωπα ή ένοικιάζονταν. 
Στό Κτηματολόγιο έπίσης VI άναφέρεται ότι ύπήρχαν στήν κατοχή 
τής μονής 666 στρέμματα189 καί έπίσης τουρκικά κτήματα. 
Προσωπικά πιστεύω ότι τά 666 στρέμμματα πού άνήκαν στή μονή 
ήταν τά καλλιεργήσιμα. 'Όπως προκύπτει άπό τίς τοπογραφικές 
άποτυπώσεις, ή μονή είχε στήν ιδιοκτησία της «Seugolatio Distruto», 
πού περιελάμβανε τίς ύπ’ άριθμ, 92, 93, 94, 95 έδαφικές έκτάσεις190.

Παρ' όλο πού δέν προκύπτουν άπό τά τοπογραφικά σχέδια 
κτήματα δημοσίου στήν περιοχή τής μονής, ώστόσο ξέρουμε ότι 
ύπήρχαν, άφοΰ ενοικιάζει ό ήγούμενος της άπό τό δημόσιο κτήματα 
τουρκικά.

Γιά νά γίνει κατανοητό περισσότερο τό Βέμα ένοικιάσεως

187. Βλ.Κατάστιχο VI,ο.π.,φ.83ν.
188. A .S.V ., A .G ., Β 1 8, cp.657r.
189. Κατάστιχο V I, ό.π., φ.83ν.
190. Κατάστιχο VI,φ.83ι\
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κτημάτων άπό τόν ηγούμενο τής μονής Ξηροκαστελλίου κατά τήν 
περίοδο αύτή, άξίζει νά άναφερθοΰμε συντόμως στήν οικονομική 
πολιτική τών Βενετών, πού άφορούσε στίς ενοικιάσεις τών 
κτημάτων τού δημοσίου, πού άναφέρονται στίς πηγές μέ τήν 
ονομασία «affitanze»Ί9Ί. Μέ τό μέτρο αύτό άποσκοπούσαν στήν 
έπέκταση καλλιέργειας τής πελοποννησιακής γής άλλά καί στή 
διάσωση ένός σημαντικού πόρου τού δημοσίου ταμείου. Οί ένοι- 
κιάσεις γίνονταν μέ δημόσιο πλειστηριασμό, δημιουργώντας μέ τόν 
τρόπο αύτό μιά σημαντική πηγή έσόδων192. Άπό τίς εκατοντάδες 
άνέκδοτων εγγράφων πού άπόκεινται στά Κρατικά Αρχεία τής 
Βενετίας193 προκύπτουν άναλυτικά στοιχεία γιά τίς διαθέσιμες γαϊες 
γιά ένοικίαση. Στά έγγραφα αύτά άναφέρονται έπίσης τά ονόματα 
τών προηγούμενων κατόχων που ήταν ώς έπί τό πλεϊστον Τούρκοι. 
Μεταξύ τών εγγράφων έπισημάναμε καί τή διαδικασία ένοικίασης 
κτήματος άπό τόν παπά Γρηγόριο Κόνδη, ηγούμενο τής μονής 
Ξηροκαστελλίου194. Ή ένοικίαση αύτή έχει καταγραφεΐ καί σέ βιβλίο 
ένοικιάσεων195 όπου καταγράφονται 452 ένοικιάσεις καί ό παπά- 
Γρηγόριος Κόνδης τής μονής Ξηροκαστελλίου είναι ό μόνος 
ηγούμενος άπό τό Ναύπλιο πού ενοικιάζει κτήματα196. Συγκεκριμένα 
ό παραπάνω ήγούμενος ένοικιάζει δύο ζευγάρια γής καί 60 έλιές γιά 
τέσσερα χρόνια, μέ χρόνο έναρξης τής ένοικίασης τήν 18η Νοεμ
βρίου 1698197, άφοΰ πλειοδότησε, προσφέροντας άντί τής προηγού
μενης τιμής ένοικίασης τών 13 ρεαλίων, 20 ρεάλια έτησίως.

Αξίζει νά σημειωθεί τό γεγονός ότι, άπό τό έγγραφο τού 
κατοίκου τού Ναυπλίου Γεωργίου Μπούμπουλη198 μέ ήμερομηνία 30 
’Οκτωβρίου 1698 τήν όποία άπευθύνει πρός τό Βενετό έπικεφαλή 
τών Οικονομικών θεμάτων τής Ρωμανίας, προκύπτει ότι ό 
άναφερόμενος Γεώργιος Μπούμπουλης διεκδικοΰσε κτήμα δύο 
ζευγαρίων τό όποιο βρισκόταν στήν περιοχή Καρακαλά199 όπου καί 
ή μονή διατηρούσε κτήματα καί τό όποιο άνήκε προηγουμένως στόν

191. Κων/νος Ντόκος - Γεώργ. Παπαγόπουλος, ό.π., σ.ΧΧ.
192. ό.π.
193. BA.A .S.V ., A .G ., Β18.
194. A.S.V., A.G., Β1 8, ό.π., cp.657r. - Βλ. καί Παράρτημα Α", άριθ.Ill
195. Βλ. παραπάνω, Κατάστιχο II, φ. 2v-3r.
196. BA .A .S.V ., A .G ., Β.18, <p.657r
197. ό.π.
198. A .S .V ., A .G ., Β.18, φ.674. (Δέν είναι άπίθανο άπό τήν οικογένεια Μπούμπουλη 

τοϋ Ναυπλίου νά κατάγεται ό σύζυγος τής Μπουμπουλίνας).
199. A .S .V ., A .G ., Β.1 8, φ .654. - Βλ. καί Παραρτήματα Α', άριθ.II
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ΤοΟρκοΜεμέτ Μπέη. Συγκεκριμένα ό Γεώργιος Μπουμπουλης 
διαμαρτύρεται διότι, ένώ πλειοδότησε σέ πλειστηριασμό γιά τήν 
ένοικίαση τοϋ παραπάνω κτήματος προσφέροντας τό ποσόν τών 
36 ρεαλίων γιά ένοικίαση, έν τουτοις πάρΒηκε άπόφαση νά δοΒεί τό 
κτήμα σέ άλλο πρόσωπο, γιά τό λόγο αυτό παρακαλεί τόν αρμόδιο 
έπί τών Οικονομικών θεμάτων νά φροντίσει, γιά νά μήν παρα- 
Βεωρηθεϊ τό δίκαιο αίτημά του.

Στήν ίδια περιοχή τής μονής ενοικιάζονται διαφορετικά 
κτήματα άφοϋ οί πρώην Τοϋρκοι ίδιοκτήτές τους ήταν διαφορετικοί, 
όπως προαναφέρθηκε. ’Εδώ έχουμε δύο εκδοχές. ’Εφ’ όσον 
υπάρχουν κτήματα πού άνήκουν στό κράτος, στήν περιοχή τής μο
νής, είτε ό ήγούμενος Γρηγόριος Κόνδης τά ενοικιάζει έν όνόματι τής 
μονής χωρίς όμως νά άναφέρεται ή μονή, είτε τά ένοικιάζει γιά ίδιο 
λογαριασμό. Τό τελευταίο αύτό βέβαια 8ά βρισκόταν σέ αντίθεση μέ 
τήν έπιβεβλημένη άκτημοσύνη τοϋ ορθόδοξου μοναχισμού. Ωστό
σο τήν έποχή αύτή φαίνεται ότι έχει χαλαρώσει ή εφαρμογή τής 
άρχής αύτής άφοϋ μαρτυρούνται πολλές περιπτώσεις όπου ορθό
δοξοι μοναχοί παρουσιάζονται ώς γαιοκτήμονες καί μάλιστα 
μεγάλων εδαφικών έκτάσεων, τίς όποιες τούς παραχωροϋν οΐ βενε
τικές άρχές. "Ενα τέτοιο παράδειγμα έχουμε μέ τό Φιλόθεο Σαλώ- 
νων, στόν όποιο οί Βενετοί είχαν παραχωρήσει τεράστιες έδαφικές 
έκτάσεις στήν Αίγιαλεία200, σέ άνταμοιβή τών στρατιωτικών καί 
άλλων έκδουλεύσεων πού πρόσφερε στή βενετική υπόθεση. Στήν 
περίπτωση τής ένοικίασης κτημάτων άπό τόν παπα-Γρηγόριο 
Κόνδη μπορούμε νά εικάσουμε τάση πολυκτημοσύνης άπό πλευράς 
του ή άπό τήν πλευρά τών μονών γενικότερα. Θά μπορούσε όμως ή 
παραπάνω ένοικίαση κτήματος στόν ήγούμενο νά άποδοθεϊ καί 
στήν προσπάθεια τών Βενετών νά ικανοποιήσουν τήν ’Εκκλησία, γιά 
νά έχουν γενικότερα καλές σχέσεις μέ τούς εκκλησιαστικούς.

Άλλη έκδοχή πού δημιουργεί έπιφυλάξεις στό κατά πόσο 
πρέπει νά άποδεχΒοϋμε ότι όλη ή άναφερόμενη στό Κατάστιχο VI 
περιουσία άνήκε στή μονή, είναι ότι, οσάκις μιά περιοχή άνήκε έξ 
ολοκλήρου σέ μιά μονή, αύτό άναφέρεται ρητά στό Κατάστιχο. Καί οί 
δύο άπόψεις, τόσον έκείνη κατά τήν όποία όλη ή άναφερόμενη στό

200. Βλ. σχετικά, Κων/νο Ντόκο, Ή Στερεά Ελλάς κατά τόν Ένετοτουρκικόν πόλεμον 
(1684-1699) καί ό Σάλωνων Φιλόθεος, ’Αθήναι 1975, σ.14 σημ. 1, σ.103 σημ. 6 καί 
σ.140-141.

110



Κατάστιχο VI περιουσία τής μονής άνήκει σ'αύτήν201 καί ή άλλη 
άποψη κατά τήν όποία ή μονή θεωρείται ώς ένας οικισμός202 είναι 
σεβαστές.

Σύμφωνα μέ τόν υπολογισμό τών Βενετών ειδικών, ή περιουσία 
τής μονής πού έμπίπτει στά όρια της καί άναφέρεται προφανώς σέ 
καλλιεργημένες γαίες, περιλαμβάνει άμπέλια 69:144 άξιναρίων, 
χωράφια έπιφάνειας 696:485 Campi Padovani203.

Υπογραμμίζεται ότι παραχωρήθηκαν στή μονή τέσσερις 
τίτλοι ιδιοκτησίας άπό τή Γραμματεία τών Συνδίκων πού άντιπρο- 
σωπεύουν 666 στρέμματα, ένα περιβόλι μέ άμπέλι τών 70 zappade, 
ένα άλλο τών 97 tavole μέ κάθε είδους δέντρα πού ύπάρχουν σ’αύτά 
τά χωράφια καί άμπέλια204.

Συγκρίνοντας τά δύο Κτηματολόγια V(1700) καί VI (1703-1705) 
τού Ναυπλίου, όσον άφορά τή μονή Ξηροκαστελλίου, έπισημαί- 
νουμε τά έξής: Ώς πρός τά όρια τής μονής, δέν ύπάρχουν άξιόλογες 
διαφορές. Ή καταγραφή όμως τών περιουσιακών στοιχείων στό 
Κατάστιχο VI205 είναι άρτιότερη καί άναλυτικότερη άπό ό,τι στό 
Κατάστιχο V206. Ή έπί μέρους καταγραφή τών όρίων τών κτημάτων 
σέ στρέμματα παρουσιάζει ορισμένες διαφορές. Στό Κατάστιχο V 
δηλώνονται 5054 καλλιεργήσιμα στρέμματα, ένώ στό Κατάστιχο VI 
546 στρέμματα στίς πλαγιές τών βουνών καί στά λαγκάδια καί 150 
στρέμματα άκαλλιέργητα, πού μπορούν όμως νά καλλιεργηθούν. 
Βέβαια δέν άποκλείεται οί διαφορές νά οφείλονται σέ λάθος 
καταγραφή.

Στό Ναύπλιο κατά τήν περίοδο αύτή (1703-1705) ύπάρχουν

201. Τήν άποψη αύτή, όπως άναφέρθηκε παραπάνω, διατύπωσε ό Καθηγητής Peter 
Topping, διότι στηρίχθηκε προφανώς στό γεγονός ότι κάδε μονή έχει μιά περιοχή 
πού τής άνήκει.

202. Τήν άποψη αύτή διατυπώνει ό Καθηγητής Κων/νος Ντόκος, διότι πιστεύει ότι τά 
κτήματα πού είναι στόν οικισμό δέν άνήκουν όλα ύποχρεωτικά στή μονή. Έξ άλλου 
έχομε τή μαρτυρία ότι ό Tosagni κατέχει κτήματα στήν περιοχή της μονής καί 
έπίσης μέσα στήν ίδια περιοχή της ύπάρχουν κτήματα πού έκπλειστηριάζονται καί 
ένας άπό τούς ενοικιαστές είναι ό ηγούμενος.

203. Κατάστιχο VI, ό.π., φ.83ν.
204. ό.π., όπου άναφέρεται: «il sopradeto monasterio di San Dimitri XeroCastelli tienequatro 

diplomi del Eccellentissimi magistrati de Sindici Inqnisitori per terreno colto et incolto in 
tutto stremma seicentosessanta sei et un orto con vigna zappade settanta uno tavole 97, 
soppradetti terreni e vigne».

205. Κατάστιχο VI, ό.π., φ.81 r.
206. Κατάστιχο V, φ. 5ν.
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τρείς μονές μέ αυτοτελή περιουσιακά όρια. Ή μονή 'Αγίου Δημητρίου 
Αύγοϋ207, ή μονή 'Αγίου Δημητρίου Ξηροκαστελλίου208 καί ή μονή 'Αγίου 
Θεοδοσίου209.

Συγκρίνοντας τίς τρείς αυτές μονές ώς πρός τή συνολική 
έκταση πού κατέχουν, παρατηρούμε ότι ή μονή Ξηροκαστελλίου 
κατέχει τή δεύτερη θέση άπό πλευράς έπιφανείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Συνολική έκταση μονών Ναυπλίου μέ αύτοτελή περιοχή, 
κατά τή Β' Βενετοκρατία, σύμφωνα μέ τήν καταγραφή 

τοϋ Καταστίχου VI (1703-1705)

Α /Α ’Ό ν ο μ α  μονών Συνολική επ ιφ ά ν ε ια  Σ τ ρ έμ μ α τ α

1 'Αγίου Δημητρίου Α ύ γοϋ 26.097 σ τρ έμ μ α τ α
2 ‘Αγίου Δημητρίου Ξ η ρ ο κ α σ τ ελλ ίο υ 17.531 «
3 'Αγίου Θ εο δ ο σ ίο υ 3.043 «

Έκτός τής παραπάνω έγγειου περιουσίας τήν όποία κατέχει ή 
μονή Ξηροκαστελλίου στήν περιοχή πού βρίσκεται, τό Κατάστιχο VI 
μάς δίνει χρήσιμες πληροφορίες γιά τήν περιουσία πού κατέχουν καί 
όλες οί άλλες μονές στά διάφορα μέρη "Αργους καί Ναυπλίου.

Στό Κατάστιχο VI υπάρχουν ονομαστικοί κατάλογοι, όπως 
προαναφέραμε, μέ τά περιουσιακά στοιχεία κάθε γαιοκτήτη, πού 
άντιστοιχοΰν σέ ορισμένους άριθμούς κτημάτων καί ερμηνεύουν τά 
παραπάνω στοιχεία πού υπάρχουν στό κάθε τοπογραφικό σχε
δίασμα.

’Έτσι λοιπόν άπό τήν κατηγορία αύτή τών στοιχείων πληρο
φορούμαστε ότι ή μονή Ξηροκαστελλίου κατέχει δύο σπίτια στήν 
περιοχή Trombe καί Techie210.

Στό Catastico VI ύπάρχει τοπογραφική άποτύπωση211 τών

207. Κατάστιχο VI, ό.π., φ.112ν.
208. ό.π., cp.81r.
209. ό.π., φ.49ν.
210. Κατάστιχο VI, ό.π., cp.2r-v, φ.3τ-4ν μέ τήν ένδειξη: «Dissegno delli due Borgetti di 

Romania detto I'uno Trombe, ed'altro Techie con la seguente dichiaratione d'ogni casa da 
chi nomi possesori e delli passi, che occupa ogn'una». Τό παραπάνω σχέδιο 
έκπονή9ηκε άπό τόν έμπειρο μηχανικό Nicolo Francho. - (Βλ. Παράρτημα Α', 
άριθ.XII).

211. Κατάστιχο VI, ό.π.
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παραπάνω περιοχών στίς όποιες υπάρχουν καί τά σπίτια που 
κατέχει ή μονή. Οΐ διαστάσεις τών σπιτιών ύπολογίζονται σέ 
βενετικά passi212. Ώς κάτοχος - ενοικιαστής τών δυο σπιτιών τής 
μονής φέρεται ό Giorgio M egnidioti213.

Ή μονή Ξηροκαστελλίου είχε έπίσης άγροτεμάχια214 στήν 
περιοχή Άρειας Ναυπλίου, όπου καί ή ομώνυμη μονή, πού φυσικά 
είχε καί έκείνη έκεϊ δικά της κτήματα215.

Στίς περιοχές Cadogli (σημερινό Κατόγλι), όπου ύπήρχε 
κατεστραμμένο ζευγολατειό (sevgolatio distruto), καθώς έπίσης στίς 
περιοχές Lussi216 καί Palia Glichia217 ή μονή διέθετε κτήματα. Τό 
κατεστραμμένο ζευγολατειό πού προαναφέραμε στήν περιοχή 
Κατόγλι, μαρτυρεί πρώην τουρκική ιδιοκτησία. Αξίζει νά σημειωθεί 
έπίσης τό γεγονός ότι ή μονή διέθετε τίτλους ιδιοκτησίας, πού τής 
χορηγήθηκαν άπό τίς βενετικές άρχές γιά τά χωράφια τών 5 
στρεμμάτων πού κατείχε στήν περιοχή Palia Glichia218.

Διαθέτει έπίσης άγροκτήματα καί άμπέλια219 στίς περιοχές 
Paleo Castro220, Seugolatio Zefer Aga221 καί Spai222. Στό Κατάστιχο VI 
υπάρχει καί ή οικεία τοπογραφική άποτύπωση. Τά σχέδια τής 
περιοχής αύτής εκπονήθηκαν άπό τό μηχανικό Francesco Fabretti223.

212. Γ. Μ π α ντέκα ς , δ .π ., σ .18, 28, όπου τό passo pertica = βήμα. Διαφέρει άττό 
σύστημα σέ σύστημα, λόγο) τής διαφοράς τού ττοδιοΟ. Ή  Pertica (passo) = 6 piedi = 
2,144365m. To passus = ένα διπλό βήμα, δηλαδή κατά τό βηματισμό άπό τό 
άριστερό πόδι μέχρι τό άριστερό καί άπό τό δεξΙ μέχρι τό δεξί..

213. Κατάστιχο VI, ό.π., φ.3Γ.
214. Κατάστιχο VI, φ.13ν, 14r, 19ν. - Βλ. Παράρτημα Α', άριθ. VIII. ΟΪ μετρήσεις τών 

άγροτεμαχίων κα άμπελιών στήν περιοχή Άρειας έγιναν άπό τούς ειδικούς Nicolo 
Francho καί Antonio Bovini.

215. Βλ. σχετικά Γ.Α . Χώρα, ό.π.
216. Ή περιοχή Lussi δέν άναφέρεται σήμερα, βρισκόταν όμως άριστερά τής Άρειας 

πρός τό Κατσίγκρι (βλ. Άντ. Μηλιαράκη, ό.π., σ.75).
217. Βλ. Γ.Α. Χώρα, ό.π., σ.30, σημ. 2, όπου άναφέρεται ότι ή περιοχή «Γλυκειά» ήταν 

κοντά στή μυθολογική πηγή Κάναθο, στήν άρχαία Τίρυνθα.
218. Κατάστιχο VI, ό.π., φ.24ν, όπου άναφέρεται: «II contrascrito monasterio ha diploma 

per terreno a Paglia Glichia stremma cinqne».
219. Κατάστιχο VI, ό.π., 25r, 26v., - βλ. Παράρτημα Α', άριθ.IX.
220. Paleo Castro: είναι προφανώς ή σημερινή Τίρυνθα (Βλ. σχετικά, Μελετίου, 

Γεωγραφία Παλαιά καί Νέα, Βενετία 1807, τ.Β', ’Αθήναι 1901, σ.437-438).
221. Zefer Aga (Τζαφέρ Άγά) = ή σημερινή Καλλιθέα.
222. Spai (Σπάϊ) = σημερινά Λευκάκια. Άπό τούς παλαιότερους κατοίκους άναφέρεται 

άκόμη μέ τό παλαιόν όνομα Σπαϊτζΐκ - Άγά.
223. Κατάστιχο V I,ό .π .,cp.27r.
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Στήν ίδια περιοχή κατέχει κτήματα μαζί μέ τόν Frangia Becher224. Ή 
τοπογραφική αποτύπωση μέ τήν περιουσία τής μονής έκπονήθηκε 
άπό τόν ειδικό Gio Mario Businelo. Διαθέτει έξ άλλου περιουσία ή 
μονή στήν περιοχή Platagniti226 (Πλατανίτι)225 καί ζευγολατειά, μέ 
κατοχή τίτλου ιδιοκτησίας γιά τήν περιοχή Vedra226, στήν όποία 
έπίσης έχει κτήματα.

’Επίσης ή μονή κατέχει κτήματα στήν περιοχή τών χωριών 
Masi (Μάζι) καί Panariti (Παναρίτι), κοντά στά ζευγολατειά τοϋ 
Mandala (Μανδαλά), Bechir bei (Μπεκιρ Μπέη) καί Barcha (Μπάρ
κα)227. Τά κτήματα αύτά τής μονής συνορεύουν μέ τήν περιοχή τοϋ 
'Αγίου Θεοδοσίου228.

Άλλα κτήματα καί άμπελώνες τής μονής υπάρχουν στήν 
περιοχή Coffigni (Κοφίνι)229, κοντά στά ζευγολατειά Chiadi, Chrestagni, 
Burasagni καί Toschiesi230 καί κοντά στήν περιοχή Mannura231 καί 
διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας γιά τούς άμπελώνες πού κατέχει στήν 
περιοχή αύτή232.

Στήν περιοχή Cacingri (Κατσίγκρι)233 ή μονή διαθέτει έπίσης 
χωράφια καί άμπελώνες234. Παραθέτουμε συγκριτικό πίνακα235, άπό 
τόν όποίο προκύπτει ότι ή συνολική έγγειος περιουσία τής μονής, 
μέ βάση τά χωράφια καί τούς άμπελώνες καθώς έπίσης καί τά 
έλαιόδενδρα πού κατέχει, όχι στήν περιοχή πού έμπίπτει στά όριά 
της άλλά σέ διάφορες περιοχές, τήν κατατάσσει στήν όγδοη θέση
224. ό.π., φ.27ν, 29ν, 30r. - Βλ. Παράρτημα Β' άριθ.XI (Προφανώς άπό τό όνομα τοΰ 

κατόχου πήρε ή περιοχή τό όνομα Μπεκίρ - Μπέη, πού βρίσκεται κοντά στό χωριό 
Μέρπακα .- Πρβλ. μέ M . I. Μα νούσακα, ό.π., σ.25.

225. «Platagniti» (=Πλατανίτι), περιοχή τοΰ Ναυπλίου.
226. Κατάστιχο VI, ό.π., cp.38r-v, 39r, 40r, 41 ν, 44r. - Βλ. Παράρτημα Α' άριθ. (Παρά τήν 

προσπάθεια δέν κατόρθωσα νά ταυτίσω τήν περιοχή Vedra μέ σημερινή 
τοποθεσία).

227. Κατάστιχο VI, cp.46r-v, 47ν, 48ν, 51 r, 57ν (όπου καί τοπογραφικά σχέδια). - Βλ. 
Παράρτημα Α', άριθ. VIII.

228. Πρβλ.μέΜ. I. Μα νούσακα, ό.π., σ.12
229. Κατάστιχο VI, ό.π., <p.51r.
230. ό.π., φ.57ν. - Βλ. Παράρτημα Β', άριθ. XIV.
231. ό.π.
232. ό.π.
233. Βλ.1 Ιωάν. Νουχάκη, ό.π., σ.49, όπου Κατσίγκρι = χωριό τής έπαρχίας Ναυπλίας, 

πού άπέχει μία ώρα άπό τό Ναύπλιο
234. Κατάστιχο VI, ό.π., φ.61 r-v, 63r, 66ν. - ΟΪ μετρήσεις γιά τήν τοπογραφική άπο- 

τύπωση έγιναν άπό τό μηχανικό τοΰ δημοσίου, Nicolo Zacharia. - Βλ. Παράρτημα Α', 
άριθ.Χν.

235. Βλ. Πίνακα 4.
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μεταξύ των άλλων μονών της περιοχής Ναυπλίου236.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Συνολική έγγειος περιουσία μονών Ναυπλίου, μέ βάση τά στρέμματα 

πού κατέχουν σέ διάφορες περιοχές έκτός τών όρίων τους, 
σύμφωνα μέ τά στοιχεία του Catastico Particolare (1703-1705).

ΑΙΑ Μονές Χωράφια/στρ. Άμπέλια/’Αξινάρια Έλαιόδενδρα

1. Α γ ίω ν  ’Α ναργύρω ν 1689 13 -

2. 'Αγίου Θ εο δ ο σ ίο υ 548 12 89
3. Α γ ίω ν  Π άντω ν 503 - 51
4. 'Αγίας Σ ω τ ή ρ α ς  Κ α ρ α θ ώ ν α  322 128 132
5. Π α ν α γ ία ς  σ τά  Χιλάδια
6. 'Αγίας Π α ρ α σ κευ ής

205 “

(Sta Veneranda) 145 - 3
7. ‘Αγίου Δημητρίου Α ύ γοϋ
8. ‘Αγίου Δημητρίου

111 21 231

Ξ η ρ ο κ α σ τ ελλ ίο υ 97 154 73
9. Π α ν α γ ία ς  Βούρδουκα 77 - -

10. 'Αγίου Μ ερκούριού 74 6 -
11. ‘Αγ ίας Μ ονής (Ά ρ εια ς) 66 - 256
12. Π α ν α γ ία ς  σ τό  Σ τ εφ ά ν ι 20 - -
13. Μ ονή Καλαμιού 16 - -
14. Μ ονή Τα ξ ια ρ χ ώ ν 6 24 -
15. Μ ονή ‘Α γνοϋντος 5 23 -
16. Μ ονή Ταλαντίου 1 - 26
17. Π α ν α γ ία ς  σ τό  Χέλι 1 - 18
18. 'Αγίας Τ ερ έζα ς 1 - 7

Έφ’όσον έχουμε ένα κατάλογο μέ τήν έγγειο περιουσία πού 
είχαν εκτός τοϋ χώρου τους οί μονές Ναυπλίου καί ή μονή Ξηροκα
στελλίου κατέχει τήν όγδοη σειρά μεταξύ τών 18 μονών τής περιο
χής, 9ά μπορούσαμε νά υποθέσουμε ότι ένδεχομένως δέν ήταν πολύ 
δημοφιλής όσο άλλες μονές τοϋ ναυπλιακοϋ χώρου, έφ'όσον ή κτη- 
θεϊσα έκτός περιοχής περιουσία τών μονών προέρχεται συνήθως 
άπό άφιερώματα τών πιστών.

236. Σημειώνομε, ότι ό υπολογισμός τής κτηματικής περιουσίας τής μονής έγινε κατά 
προσέγγιση μέ δάση τά στρέμματα καί τά άξινάρια, χωρίς νά ληφθοΟν ύπ'όψη οί 
ύποδιαιρέσεις τους.
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Βεβαίως μέ βάση τά καλλιεργήσιμα στρέμματα, ή κτηματική 
περιουσία τής μονής Ξηροκαστελλίου, εάν προσθέσουμε καί τά 
κτήματα τών δικών της όρίων237, ανέρχεται σέ 696στρέμματα238 +97 
στρέμματα239= 795 στρέμματα καλλιεργήσιμα χωράφια καί αμπέλια 
69 άξιναρίων240 +154 άξιναρίων241 = 223 άξινάρια καλλιεργήσιμα 
άμπέλια.

"Οπως προκύπτει άπό τά στοιχεία πού μάς δίνει τό 
Κατάστιχο VI (1703-1705) γιά τή μονή, ή περιουσία της δέν είναι 
εύκαταφρόνητη, άλλά μπορούμε νά τήν κατατάξουμε άνεπιφύλακ- 
τα στίς μονές μέ σχετική οικονομική επιφάνεια.

Έπί πλέον στή μονή Ξηροκαστελλίου άνήκει καί ή έξης περιου
σία242, έκτός τών κτισμάτων πού άναφέρθηκαν στό οίκεϊο μέρος243.

Ελιές 307, άγριελιές 204, μηλιές 40, άμυγδαλιές 23, συκιές 22, 
ροδιές 18, χαρουπιές 17, κερασιές 16, κυδωνιές 15, λεμονιές 14, 
βερυκοκιές 10, νερατζιές 8, ροδακινιές 7, αχλαδιές 2, δαμασκηνιές 2, 
μουριές 2, κυπαρίσσια 2, κέδρος 1.

’Ενδεχομένως, όπως καί στήν περίπτωση τού άριθμού 
ελαιόδεντρων πού κατέχει ή μονή σύμφωνα μέ τό Κατάστιχο VI, 
υποθέτουμε ότι ή μεγάλη έλαιοκαλλιέργεια οφείλεται στό 
γενικότερο πρόγραμμα έλαιοκαλλιέργειας πού εφάρμοσαν οί 
Βενετοί σέ ορισμένες άπό τίς κτήσεις τής άνατολής. Οί 304 έλιές μαζί 
μέ τίς 204 άγριελιές, οί όποιες πιθανώς θά εμβολιάστηκαν, ώστε νά 
γίνουν καρπερές, θά έξασφάλιζαν στή μονή τό άπαραίτητο λάδι γιά 
διατροφή, σαπωνοποιία, άναμμα καντηλιών τοϋ ναοϋ, γιά φωτισμό 
στά κελλιά. Τά υπόλοιπα όπωροφόρα δέντρα τής μονής, 199 
συνολικά, μαρτυρούν καί κατ'αύτήν τήν περίοδο, τήν περιορισμένη 
οπωροφαγία. Και τά δέντρα εσπεριδοειδών είναι περιορισμένα. 
Αξίζει νά ύπογραμμισθεί τό γεγονός ότι δέν ύπάρχουν πορτοκαλεό- 
δεντρα, παρά μόνο νερατζιές. Νεράτζι ή άράντζα ήταν τό γνωστό 
είδος έσπεριδοειδών στήν περιοχή. Ή  ονομασία πορτοκάλια 
συνδέεται μέ τούς Πορτογάλλους πού έφεραν τήν καλλιέργεια άπό
237. Κατάστιχο V I ,cp.81r.
238. ό.ττ.
239. Τά χωράφια αύτά τής μονής βρίσκονται σέ διάφορα μέρη του Ναυπλίου.
240. Τά χωράφια 69 άξιναρίων άναφέρονται στά άμπέλια πού βρίσκονται μέσα στά 

όρια τής μονής.
241. Τά άμπέλια 154 άξιναρίων πού άνήκουν στή μονή βρίσκονται σέ διάφορες περιοχές 

τοϋ Ναυπλίου.
242. Κατάστιχον V I, cp.81r.
243. Βλ. παραπάνω, σελ. 59.
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τήν Κίνα, ένώ παράλληλα ή ονομασία τών μανταρινιών συνδέεται μέ 
τούς μανδαρίνους τής Κίνας. Άπό τίς 17 χαρουπιές έβγαζαν προφα
νώς χαρουπόμελο άφοϋ ή ζάχαρη ήταν άνύπαρκτη τήν έποχή έκεί- 
νη, όπως είδαμε καί παραπάνω, σέ παλαιότερη έποχή. Τά άμύγδα- 
λα καί τά μήλα ίσως χρησίμευαν γιά τήν κατασκευή γλυκών. Γενικότε
ρα ό μικρός άριθμός όπωροφόρων δέντρων δείχνει ότι δέν γινόταν 
έξαγωγή. ’Εντύπωση κάνει έπίσης τό γεγονός ότι ύπήρχαν μόνο 
δύο μουριές, συνεπώς δέν ύπήρχε σηροτροφία ή, αν ύπήρχε, θά 
ήταν έλάχιστη, άν λάβουμε ύπ'όψιν ότι στή Μεσσηνία γενικότερα 
καί στό Μυστρά είχαμε χιλιάδες μουριές καί άκμάζουσα σηροτροφία 
κατά τήν έποχή αύτή.

Ό  παραπάνω άριθμός δένδρων στήν περιοχή τής μονής μάς 
οδηγεί στό συμπέρασμα ότι τό τοπίο ήταν πολύ διαφορετικό, όπως 
ήδη άναφέραμε παραπάνω, άπό τό σημερινό καί ή μορφή τής οικο
νομίας ήταν πέρα γιά πέρα άγροτική μέ ιδιαίτερη προσπάθεια καλ
λιέργειας δημητριακών καί οσπρίων, έφαρμόζοντας σέ μεγάλη έκτα
ση τό σύστημα τής άμειψισποράς καί άγρανάπαυσης γιά καλύτερη 
άπόδοση. ’Ενδεχομένως στά κτήματα τής μονής θά καλλιεργούνταν 
προϊόντα άνάλογα μέ έκεϊνα πού καλλιεργούνταν στήν Πελοπόν
νησο244.

Ή μονή διαθέτει έπίσης κατά τήν έποχή έκείνη ικανό άριθμό 
ζώων, όπως μάς πληροφορεί τό Κατάστιχον VI245.

Άλογα 25, μουλάρια 3, γαϊδάρους 5, πρόβατα 1000, γίδια 500, 
μελίσσια 200, άγελάδες 80, βόδια 16. Ό  μεγάλος άριθμός άλογων καί 
βοοειδών γενικώς ένισχύει τήν άποψη ότι τά ζώα αύτά χρησιμο
ποιούνταν γιά καλλιέργεια καί γιά τήν παραγωγή βεβαίως τών 
κτηνοτροφικών προϊόντων. Άν ληφθεϊ ύπ’όψιν καί ό μεγάλος 
άριθμός προβάτων καί γιδιών ένισχύεται ή άποψη ότι ή μονή πού 
εϊχε άπέραντους λιβαδότοπους, 10.110 στρεμμάτων, όπως άνα- 
φέρεται στό Κατάστιχο VI246, καί συνεπώς άκμάζουσα κτηνοτροφία, 
είναι πολύ πιθανόν νά προέβαινε σέ έξαγωγή κτηνοτροφικών 
προϊόντων.
244. "Οπως στήν προηγούμενη τουρκοκρατούμενη περίοδο, έτσι καί στήν έποχή τής 

Βενετοκρατίας τά κυριότερα γεωργικά καί κτηνοτροφικά προϊόντα ήταν σιτάρι, 
λάδι, σταφίδα, 6αμ6άκι, καπνός, τυριά, δέρματα, κερί, μαλλί, λινάρι καί μετάξι. 
’Αξίζει νά σημειωθεί ότι στήν έδαφική περιοχή τής μονής δέν άναφέρονται δάση. (Βλ. 
σχετικά Κων/νο Ντόκο - Γεωρ. Παναγόπουλο, ό.π., o.XIV).

245. Κατάστιχο VI, φ.81 r. - Βλ. Παραρτήματα Α', άριθ.ν.
246. Κατάστιχο VI, ό.π., cp.81r.
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Τά διακόσια μελίσσια της μαρτυροϋν έπίσης ένα πάγιο 
φαινόμενο έκτροφής μελισσιών, γιατί δέν υπήρχε ζάχαρη, άλλα 
παράλληλα 9ά κάλυπτε ή μονή, όπως προαναφέραμε, τίς 
λειτουργικές της άνάγκες σέ κερί, μελισσοκέρι, φωτισμό, θά ικανο
ποιούσε συγχρόνως φαρμακευτικούς καί βιοτεχνικούς λόγους.

Τό άνθρώπινο δυναμικό τής μονής άποτελεϊται τήν έποχή 
εκείνη άπό τόν ηγούμενο καί κάποιον άλλον κληρικό βοηθό του γιά 
τίς λειτουργικές άνάγκες τής μονής, άπό καλογήρους καί λαϊκούς. 
’Ενδέχεται οΐ χαρακτηριζόμενοι ώς λαϊκοί, νά ήταν δόκιμοι μοναχοί, 
φαινόμενο συνηθισμένο στά μοναστήρια. ’Επίσης ύπήρχαν καί 10 
ύπηρέτες καί γεωργοί στό μοναστήρι247 πού καλλιεργούσαν 
προφανώς τό μέγιστο μέρος τών κτημάτων του.

Ή όλη εικόνα τής μονής καί κατά τήν περίοδο αύτή πού 
συντάχθηκε τό Κατάστιχο VI (1703-1705) μαρτυρεί άκμαία μοναστική 
μονάδα.

4. Η ΜΟΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ Β' ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Π Σ Τ 0 1834 
Πολιτικές καί οικονομικές ειδήσεις.
Ή απώλεια ή ή καταστροφή248 τοϋ ’Αρχείου τής μονής 

Ξηροκαστελλίου κατά τούς Τουρκοβενετικούς πολέμους249 καί κατά 
τά Όρλωφικά250, δέν μάς επιτρέπει νά γνωρίσομε ώς ποιό Βαθμό 
διατηρήθηκε ή περιουσία της, πώς καλλιεργήθηκε καί ποιά τά 
είσοδήματά της άπό τήν άρχή τής δεύτερης Τουρκοκρατίας ώς τήν 
περίοδο τής ’Επανάστασης, ενώ άφθονοϋν τά στοιχεία γιά τήν 
Καποδιστ.ριακή καί ’Οθωνική περίοδο.

’Ελάχιστες καί γενικές πληροφορίες άντλοΰμε μόνον άπό τά 
δύο πατριαρχικά σιγίλλια τού Γαβριήλ Δ' (1782) καί τού Γρηγορίου Ε' 
(1798) πού προαναφέρθηκαν, όπου γίνεται λόγος ότι ή μονή «εις 
περιπέτειαν άκραν κατηνέχθη καί εις χρέος έβλήθη βαρύτατον καί
247. Βλ. σχετικά Κων/νο Ν τόκο  - Γεώρ. Π α να γόπ ου λο , ό.π., σ. XVIII, όπου 

άναφέρεται ότι πολλοί ένοικοι παρέμεναν μέ τή θέλησή τους άκτήμονες. - ’Επίσης 
ό.π., σ.ΧΧ-ΧΧΙ, όπου άναφέρεται, ότι ύπήρχαν «επίμορτοι γεωργοί», πού 
τριτάριζαν τά κτήματα τών ιδιωτών καί μσναστηριών; έδιναν δηλαδή τό 1/3 τών 
προϊόντων τής αγροτικής παραγωγής στό κράτος - ιδιοκτήτη. (’Ίσως οί 10 
έργαζόμενοι στή μονή νά άνήκουν στήν παραπάνω κατηγορία).

248. Βλ. παραπάνω σελ.13.
249. ’Ιωάννης Χασιώτης, Οί Βενετοί στήν Πελοπόννησο, ό.π., ο. 24-25.
250. Τ. Γριτσόπουλος, Τά Όρλωφικά, Ή έν Πελοπσννήσίϋ Έπανάστασις του 1770 καί 

τά έπακόλουθα αυτής, ό.π., σ.134κ.έ.
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δεόμενον έκκλησιαστικής προστασίας καί άντιλήψεως» καί ότι 
υπήρχαν «πλεονέκται χεϊρα έκτείνοντες είς τά μηδόλως αύτοίς 
άνήκοντα»251. Ή δεύτερη αύτή πληροφορία είναι ένδιαφέρουσα καί, 
άν δέν άποτελεί τυπική φράση, σημαίνει ότι στό τέλος τοϋ 18ου 
αιώνα, λίγο μετά τήν ανωμαλία πού έπακολούθησε τά Όρλωφικά252, 
ύπήρξαν πολλοί πού προσπάθησαν νά σφετερισθοϋν κτήματα τής 
μονής. Στό ίδιο συμπέρασμα καταλήγομε καί άπό τό σιγίλλιο τοϋ 
Γρηγορίου τοϋ Ε', κατά τό όποιο ή μονή 8ά κατέβαλε στή Μεγάλη 
’Εκκλησία ποσό μόνο 28 γροσίων, όπως προαναφέραμε, σέ σχέση μέ 
άλλες πού καταβάλλουν πολύ περισσότερα253, χωρίς μάλιστα νά 
προκύπτει άπό τό περιεχόμενο τών σιγιλλίων αύτών στοιχείο 
οικονομικής τους άνθησης.

Άπό μεταγενέστερο κατάλογο πού περιέχεται σέ κώδικα τού 
1834 μέ τόν τίτλο: «ή καταγραφή τοϋ χρέους τής μονής καί έξόφλησις 
τόκων καί κεφαλαίων κατ’έτος»254 προκύπτει ότι ή μονή δανείσθηκε 
τό 1820 χρήματα άτοκα, άπό κατοίκους τής περιοχής. Συγκεκριμένα 
στίς 22 Ίανουαρίου 1820 δανείσθηκε 300 γρόσια άπό τόν Πέτρο 
Καλαμαρά καί στίς 15 Νοεμβρίου 1820, δανείσθηκε 588 γρόσια άπό 
τόν Γεώργιο Καστρινάκη, «’Επίτροπον τής έν Γηροκομείφ ’Εκκλησίας 
τών Αγίω ν Πάντων» (τών Πατρών).

Τά οικονομικά στοιχεία τής μονής γιά τά πρώτα χρόνια τού 
’Αγώνα καί καθ'όλη σχεδόν τήν επαναστατική περίοδο, προκύπτουν 
κυρίως άπό μεταγενέστερα έγγραφα καί Κατάστιχα πού 
άναφέρθηκαν στήν Εισαγωγή255.

Σύμφωνα μέ τό Κατάστιχο τής μονής τής 27 Μαρτίου 1833 καί 
βάσει τού Καταστίχου καταγραφής τής κινητής περιουσίας της (21 
’Ιουλίου 1833), ή μονή Ξηροκαστελλίου, μέ γραπτά μνημεία πού 
υπήρχαν έκεϊ καί πού δέν σώζονται σήμερα, παρουσίαζε άπό 
πλευράς οικονομίας κινητικότητα, τήν έκταση τής οποίας δέν 
μπορούμε νά καθορίσουμε. Ή ένδειξη προκύπτει άπο τά παρα
πάνω Κατάστιχα, στά οποία έκτός τών άλλων γίνεται μνεία γιά τά

251. Βλ. παράρτημα Α', άριθ.XVI.
252. δ.π. Τ. Γριτσόπουλος, σελ. 118
253. Βλ. παραπάνω, σελ. 80, σημ. 45 καί σ. 85, σημ. 67.
254. Α .Ι.Μ .Α ., Φ .Α /  85/1834, σ. 154-1 55. Ό  Κώδικας φέρει τόν τίτλο: «Κώδιξ τής 

Ίεράς Μονής τοϋ Καρακαλά, περιέχον τήν καταγραφήν τής όλης αύτής κινητής καί 
άκινήτου περιουσίας. Τό προσωπικόν τών έν αύτή μοναζόντων καί τήν κατ’έτος 
αύτής δοσοληψίαν κατά τά παρά τής Ίεράς Συνόδου διαταχθέντα έν έτει 1834. 
Ήγουμενεύοντος του Διονυσίου Μπεβάρδου».

255. Βλ. Εισαγωγή σ.36 κ.έ.
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«πωλητήρια γαιών, αμπελώνων, κτημάτων», γιά «συνεισφοράς, 
δόσεις, ζωοτροφάς» κλπ, πού δόθηκαν «έν τω Ίερω Ά γώ νι τής 
Έπαναστάσεως»256 καθώς έπίσης καί άπό «τρία πρόχειρα φυλλάδια 
μέ σημειώσεις τών παραπάνω δόσεων τών έτών 1821 καί 1822»257.

’Αξίζει νά σημειωθεί ότι ή Επιτροπή πού συνέταξε τό Κατά
στιχο τής 21ης ’Ιουλίου 1833 καί ορίσθηκε άπό τήν «έπί τών 
’Εκκλησιαστικών Γραμματείαν τής ’Επικρατείας», συνίστατο άπό 
τους: 1) Νικηφόρο Χαρτοφύλακα Ίβηρίτη, ό όποιος μαζι μέ πολλούς 
άλλους μοναχούς άπό τό "Αγιον ’Όρος ύπήρξαν άπό τούς πρώτους 
πού μυήθηκαν στά άπελευθερωτικά σχέδια τής Φιλικής Εταιρείας 
καί συνδέθηκαν μέ τή μεγάλη προσπάθεια τών Φιλικών258, 2) Γεώργιο 
Πλέσιο ή Πλέσο, ό οποίος ήταν έπίσης Φιλικός259, 3) ’Αθανάσιο Σέκε- 
ρη, έκ τών πρώτων μελών τής Φιλικής Εταιρείας260, 4) ήγούμενο Ίωά
σαφ Βυζάντιο, ό οποίος ήταν έπίσης Φιλικός261 καί 5) προηγούμενο 
Διονύσιο, άγωνιστή262.

Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός ότι όλα τά μέλη τής ’Επιτροπής 
ήταν Φιλικοί. Οί δύο έμποροι, πού συμμετείχαν σ’αύτήν, είχαν 
οικειότητα μέ οικονομικά θέματα καί μπορούσαν νά εκτιμήσουν 
σωστά τά οικονομικά τής μονής. Ή ’Επιτροπή, όπως προκύπτει άπό 
τό παραπάνω άνέκδοτο Κατάστιχο, συνεδρίαζε συχνά άπό 21ης 
’Ιουλίου μέχρι 6ης Αύγούστου 1833 καί κατέγραφε μέ άκρίβεια καί 
άναλυτικά τά οικονομικά στοιχεία τής μονής263.

Σύμφωνα καί μέ έγγραφο264 τού ήγουμένου τής μονής πού 
άναφέρεται στήν έπαναστατική περίοδο, ή μονή διέθετε τά 
άναγκαία οικονομικά μέσα, γιά νά ένισχύσει ούσιαστικά τόν ’Αγώνα, 
μέ «χρήματα, πολεμοφόδια, σφαχτά, γεννήματα είς τά στρατό
πεδα» καί προέ6αινε σέ «ύπέρογκα έξοδα ύπέρ τής δυνάμεώς της» 
φροντίζοντας έπίσης γιά τή φιλοξενία τών διερχομένων. Αύτό

256. ό.π., Άριθ. 256,25γ/27 Μαρτίου 1833
257. δ.π.
258. Χριστόδουλος Κ. Παρασκευαϊδης, Ή συμβολή τών μετά τήν'Άλωσιν Μονών 

καί μοναχών είς τήν Εθνικήν Παλιγγενεσίαν. Άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας», Άθήναι 
1971, σ.24. - Βασ. Σφυρόερας, Τοπική έπικράτηση τής Έπαναστάσεως, Ι.Ε.Ε., 
τ.ΙΒ'. Άθήναι (1975), σ.188.

259. Ί .  Ά .  Μ ελετόπ ουλος,Ή  Φιλική 'Εταιρεία,ΆρχείονΠ. Σέκερη,Άθήναι 1967,0.112.
260. Ά λέξ . Δεσποτόπουλος, Ή 'Ελληνική ’Επανάσταση 1821-1830,1.Ε.Ε., ό.π., σ.13.
261. Βλ. παρακάτω σελ. 178-181.
262. Βλ. ομοίως, παρακάτω, σ.170,172-174.
263. Γ.Α .Κ ., «Μοναστηριακά», Φ.221, χ.α./21’Ιουλίου 1833.
264. ό.π., χ.ά.π. 17 Μαρτίου 1833.

120



βεβαίως έρχεται σέ κάποια άντίφαση μέ άλλη πληροφορία255, κατά 
τήν όποία ή μονή δανειζόταν άτοκα χρήματα. Πώς είναι δυνατόν, 
ένώ δέν είχε χρήματα λίγο πρίν άπό τήν έκρηξη τής ’Επανάστασης 
καί άναγκαζόταν νά δανεισθεί, τώρα νά ένισχυει άφειδώς τόν 
’Αγώνα; δέν έχουμε πληροφορίες που νά έξηγοΟν τούς λόγους. 
Πιστεύω ότι βρισκόταν σέ παροδική οικονομική κάμψη, κατά τά 
τελευταία προεπαναστατικά χρόνια.

Πληροφορίες γιά τά οικονομικά τής μονής κατά τήν περίοδο 
τής ’Επανάστασης, άντλοϋμε έπίσης άπό έγγραφο πού υπέβαλε 
δεκαμελής ’Επιτροπή, σύμφωνα μέ τό 16ο ψήφισμα τής Β' ’Εθνο
συνέλευσης (τής 4ης ’Απριλίου 1823) καί τά όποία περιλαμβάνονται 
σέ γενικότερο λογαριασμό έσόδων καί εξόδων τοϋ έτους 1823266.

Στή σχετική άναφορά της ή ’Επιτροπή δηλώνει: «Διά μέν τά 
έξοδα, στοχαζόμεθα, ότι πλησιάζομεν εις τήν αλήθειαν διά δέ τά 
έσοδα, έπειδή καμμίαν πληροφορίαν περί τών έθνικών κτημάτων 
καί περί τών ιδιοκτησιών δέν έχομεν, δέν έδυνήθημεν νά κάμωμεν 
σκέψιν καμμίαν, άλλ1 ύπεχρεώθημεν νάλάβωμεν γνώσεις παρά τών 
προυχόντω ν παραστατώ ν καί πληρεξουσίων τής έκάστης τών 
έπ α ρχ ιώ ν τής έπ ικρατείας κα ί ν 'άπεράσω μεν τόσα, όσα  αύτοί 
έπρόβαλαν». Καί συνεχίζοντας, προσθέτει: «Ή Σεβαστή Εθνική 
Συνέλευσις θέλει παρατηρήσει μέ λύπην της καί θαυμασμόν της, ότι 
τά έσοδα, ώς π ρός τά έξοδα, δέν είναι τό ούδέν. "Αν οί διορισ- 
θησόμενοι εις τάς έπ α ρ χ ία ς  έπ α ρ χ ο ι μετα χειρ ισθώ σιν  είς τό  
ύπούργημά των π ά σ α ν τήν άπαιτουμένην προσοχήν, δραστη
ριότητα καί έπιμέλειαν, δύνανται ν'αύξήσωσι τά έσοδα»167.

’Από τήν περιοχή Ναυπλίου άναφέρονται μόνο δύο μονές, 
Αύγοϋ268 καί Ξηροκαστελλίου269, γιά τίς όποιες δηλώνονται τά 
«υποτιθέμενα έσοδα», παρά τό γεγονός ότι υπάρχουν έντεκα 
άκμαϊες μονές στήν περιοχή.

Τής μονής Αύγοϋ οί εισφορές άνέρχονται σέ 325 γρόσια270 καί
265. Α .Ι.Μ .Α ., Φ .Α ', 85/1 834, σ. 154-155.
266. «’Αρχεία  'Ελληνικής Παλιγγενεσίας», 1821-1832, Έ9νικαί Συνελεύσεις, τ.Α", 

’Αθήναι 1971, σ.113-127.
267. Τό ψήφισμα τής Β' Εθνικής Συνέλευσης είχε γενικότερο χαρακτήρα: Νά σημειωθεί ό 

άναγκαίος κατά τόπους άριθμός στρατιωτών γιά τίς πολιορκίες τών φρουρίων καί 
τίς πολεμικές έπιχειρήσεις γενικότερα, νά ύπολογισθοϋν τά άναγκαϊα έξοδα γιά τίς 
έπιχειρήσεις αύτές καί νά καταγραφοΰν τά εισοδήματα έθνικά, ιδιόκτητα καί 
ένιαύσια.

268. ό.π., σ.125.
269. ό.π., σ.126.
270. ό.π., σ.125.
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τής μονής Ξηροκαστελλίου σέ 80.500271 καί θά άττοδίδονταν στό 
«δημόσιο κορθανά» ’Αναλυτικά τά υποθετικά έσοδα τής μονής θά 
προέρχονταν άπό:

’Εντύπωση ιδιαίτερη προξενεί τό γεγονός ότι ή μονή έχει τά 
μεγαλύτερα εισοδήματά της άπό τούς τελωνειακούς δασμούς, τίς 
«δουγάνες». Οί «δουγάνες» ή έκμίσθωση φόρων (τελωνειακών, 
εισαγωγικών καί έξαγωγικών), ήταν μέτρο κληροδοτημένο 
ούσιαστικά άπό τήν Τουρκοκρατία, πού διατήρησε ή προσωρινή 
Διοίκηση τής Ελλάδας στά πλαίσια τής λειτουργίας τού υποτυ
πώδους δημοσιονομικού οργανισμού τής ’Επανάστασης274.

Ή μονή εκμισθώνει φόρους, χωρίς νά διευκρινίζεται άν αύτοί 
άναφέρονταν σέ είσαγόμενα ή έξαγόμενα προϊόντα ή καί στά δύο. 
Οί προσωρινές Διοικήσεις τής Ελλάδας εκμίσθωναν φόρους μέ εικο
νικούς πλειστηριασμούς είτε μέ διαταγές εκτέλεσης πρός τά έκ- 
στρατευτικά σώματα, άπό τήν πιεστική άνάγκη νά έχουν καί στή 
διάθεσή τους ρευστό χρήμα275. Ή έκμισθωτική αύτή μορφή τής είσ
πραξης φόρων διατηρήθηκε σέ όλη τή διάρκεια τής ’Επανάστασης.

Ό  παραπάνω «ύποθετικός λογαριασμός» (προϋπολογισμός) 
ενσωματώθηκε ώς διάταξη στό Σύνταγμα τής Β' ’Εθνικής Συνέλευ

271. ό.ττ.,σ.126.
272. Βλ. Ίω . Σ. Τσαγγάρη, Συμβολή είς τήν δημοσιονομικήν Ιστορίαν τής Έττανα- 

στάσεως, ’Αθήναι 1917, σ.25-26, όπου άναφέρεται ότι σύμφωνα μέ προκήρυξη τής 
22ας ’Απριλίου 1822 τοϋ Υπουργείου τών ’Εσωτερικών πρός όλους τους κατοίκους 
τής έλεύθερης 'Ελλάδας, καταφαίνεται ότι ή φορολογία τής εισαγωγής καί 
έξαγωγής παρέμεινε ή ίδια, όπως ήταν έπί Τουρκοκρατίας. Ό  έξαγωγικός καί ό 
εισαγωγικός τελωνειακός δασμός είχε όρισθεί άρχικά σέ 12%, άργότερα όμως ό 
έξαγωγικός ελαττώθηκε σέ 6%. Ό  δασμός γιά καθορισμένα είδη καθορίσθηκε άπό 
τό νόμο ΚΖ' τής 28ης ’Ιουλίου 1823. - Κώστα Βεργόπουλο, Τό άγροτικό ζήτημα 
στήν ‘Ελλάδα, ’Αθήνα 1975, σ.58, όπου άναφέρεται ότι ή δεκάτη ήταν φόρος κυρίως 
γιά τά σιτηρά καί τό λάδι.

273. Δουγάνες = άπό τό dogana = τελωνείο. Άναφέρεται στούς τελωνειακούς δασμούς. 
Βλ. σχετικά καί Μ ιχαήλ Β .Σα κελλα ρ ίου , ό.π., σ.67-77. - Τάσο Λιγνάδη, Τά 
οικονομικά τής Έπαναστάσεως, Ι.Ε.Ε., τ.ΙΒ', ό.π., σ.608.

274. Μ .Β. Σακελλαρίου, ό.π. - Τάσος Λιγνάδης, ό.π.
275. Τάσος Λ ιγνάδης, ό.π .

« δέκατα272 σταροκρίθι, κιλά 75 
λάδι, όκάδες 50, δεκατιά 50 . .  
ΈΘ νικό u λ άδι, οκάδες 10.000 . .  
δουγάνες273 ...........................

[γρόσια] 450 
« 50
« Ί0.000
« 70.000

γρόσια 80.500
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σης τοϋ Άστρους (1823) μαζί μέ άλλες δημοσιονομικές διατάξεις276.
Κατά τή διάρκεια τοϋ εμφυλίου πολέμου τού 1824277, ή μονή είχε 

συνεχείς οικονομικές δοσοληψίες μέ τους πολίτες, που συχνά 
κατέληγαν σέ άντεγκλήσεις, που άνάγκαζαν τήν Πολιτεία καί τή 
δικαιοσύνη νά έπέμβουν γιά τήν άποτροπή τους.

Ύπάρχουν περιπτώσεις κατά τίς όποιες ό ήγούμενος 
ενάγεται278, μέ τήν κατηγορία ότι οφείλει προϊόντα σέ πολίτες, καί 
συγκεκριμένα ότι «χρεωστεϊ 31,200 οκάδες βούτυρο, 94 οκάδες τυ
ρόν, σφακτά 8 καί λάδι 1371,50 οκάδες», στόν «πατριώτη Πουκου- 
ρόπουλο»279.

Ό  ήγούμενος καί οί άλλοι μοναχοί τής μονής, στήν 
προσπάθειά τους νά άποσείσουν τήν κατηγορία, ισχυρίζονται ότι 
συμβαίνει άκριβώς τό άντίθετο καί ότι ό Νικόλαος Μπούκουρας280 
κρατεί μιά χρεωστική ομολογία τοϋ μοναστηρίου γιά 1370 οκάδες 
λάδι. Προσθέτουν έπίσης ότι ό Μπούκουρας281 ήταν μέλος τής 
φατρίας τών όνομασθέντων άνταρτών, πράγμα πού πληροφο- 
ρήθηκαν οί κυβερνητικοί οί λεγόμενοι «πατριώται» καί πήγαν στό 
μοναστήρι καί πήραν ό καθένας 916 οκάδες λάδι, σύμφωνα μέ 
ομολογία τών ίδιων, κατ'άλλες δέ μαρτυρίες, «τό λάδι έλήφθη τώ όντι 
άπό άνθρώπους τής Διοικήσεως». Γι' αύτό τό λόγο παρακαλοϋν τό 
’Επαρχείο Ναυπλίου νά δώσει έντολή στό Μπούκουρα νά μήν 
ένοχλεϊ τό μοναστήρι282. "Οταν κατά τή διάρκεια τοϋ έμφυλίου 
πολέμου ή Ελλάδα είχε δύο κυβερνήσεις, τήν Κυβέρνηση τοϋ

276. Τάσος Διγνάδης, ό.π., σ.607.
277. Βλ. σχετικά Μ ιχ. Λαμπ ρυνίδη , ό.π., σ.453-461. Δέσποινα  Κα τηφ όρη , Ή 

’Επανάσταση κατά τό 1824. Ό  πρώτος έμφόλιος πόλεμος, Ι.Ε.Ε., τ. IB', ό.π., σ. 324
330. - ’Απ όστολος Ε. Βακαλόπουλος, ‘Ιστορία τοΰ Νέου Ελληνισμού, τ. Στ', 
Θεσσαλονίκη 1982, σ. 388-294.

278. Γ .Α .Κ .,  ‘Υ π ο υρ γεϊο ν  ’Εσω τερικώ ν, Φ . 38 (1-13 Αύγουστου 1824), άριΒ. 
εγγράφου 237/9 Αύγουστου 1824.

279. Γ .Α .Κ ., Υ π ο υ ρ γ ε ϊο ν  ’Εσωτερικών, Φ . 44, άριθ. 341/27 Σεπ τεμβρίου  
1 824, έγγραφον τού ’Επαρχείου Ναυπλίου πρός τό Υπουργεϊον τών ’Εσωτερικών.

280. Βλ. Δη μητριό  Κ. Β α ρδο υν ιώ τη, Ή καταστροφή τού Δράμαλη, Τρίπολις 1913, 
σ. 101, 112-113, όπου άναφέρεται ότι ό Νικόλαος Μπούκουρας άνήκε στούς 
καπετάνιους τών Μαγουλιάνων καί ύπηρέτησε στό στράτευμα τού Κολοκοτρώνη 
σέ διάφορες περιστάσεις. Κατά τή 10η ’Ιουλίου 1822 κοντά στά χωριά Φΰχτια καί 
Χαρβάτι τών Μυκηνών, σέ σύγκρουση μέ Τούρκους είχαν πληγωθεί έλαφρά οΐ 
Πλαπούταςκαί Μ πούκουρας.

281. "Οπως προκύπτει άπό τό περιεχόμενο τών έγγράφων, ό Μπούκουρας είναι ένα 
καί τό αύτό πρόσωπο μέ τόν Πουκουρόπουλο ή Μπουκουρόπουλο, -Βλ. καί Γ.Α.Κ., 
Υπουργεϊον ’Εσωτερικών, ό.π., άριθ.341/27 Σεπτεμβρίου 1824.

282. Γ .Α .Κ ., Υπ ουργεϊον  ’Εσωτερικών, ό.π./χ.ά.π., 23 Σεπτεμβρίου 1824.
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Κρανιδίου καί τήν Κυβέρνηση τής Τριπολιτσάς, καταβλήθηκε 
προσπάθεια άπό τήν Κυβέρνηση τοϋ Κρανιδίου νά καταληφθεί τό 
Ναύπλιο καί νά γίνει έδρα της. Οί οπαδοί της, οί λεγόμενοι 
«πατριώτες», άρπαξαν τό λάδι τής μονής κατά τό διάστημα τής 
προσπάθειάς τους νά πολιορκήσουν καί νά καταλάβουν τήν πόλη. 
Τό θέμα αρπαγής τών προϊόντων τής μονής άπασχόλησε τό 
Βουλευτικό στίς 14 Αύγουστου 1825, ύπό τήν Προεδρία τού 
Πανούτζου Νοταρά283. Κατά τή διάρκεια τής συνεδρίας άνα- 
γνώσθηκε ή άναφορά τού ηγουμένου καί τών μοναχών τής μονής 
Ξηροκαστελλίου, πού ζητούσαν νά μην ενοχλεί ό Μπούκουρας τή 
μονή ζητώντας λάδι, γιατί τό πήραν «οί Κρανιδιώτες», όταν 
έπολιορκεΐτο τό Ναύπλιο284. Ζητούσαν έπίσης, προκειμένου νά 
διευθετηθεί τό όλον θέμα, νά διορισθεί έπιτροπή, «νά έξετάσει τήν 
ύπόΘεσιν καί νά άποφασίσει κατά τό δίκαιον»1115. Ή μονή ύφίσταται 
κι άλλες ταλαιπωρίες κατά τή διάρκεια τού εμφυλίου πολέμου. Στίς 
12 Μαίου 1824 οί «άντάρτες», Γενναίος Κολοκοτρώνης καί 
Πλαπούτας μέ 500 άνδρες, μάχονταν έξω άπό τό Ναύπλιο, καί κατά 
τό δεύτερο καί τρίτο δεκαήμερο τού Μαίου, σέ συγκρούσεις στούς 
Μύλους, στίς θέσεις Νταλαμανάρα καί Κούτσι, πολλά ύπήρξαν τά 
θύματα καί άπό τίς δύο παρατάξεις286. "Οταν οί «άντάρτες» 
βρίσκονταν στό Κούτσι, άρπαξαν πρόβατα καί μιά προβατίνα άπό 
τή μονή Καρακαλά, όπως μάς πληροφορεί ό προηγούμενος Διο
νύσιος, κατά τίς πληροφορίες τού όποίου καί ό «σκουτέρης»  
[Παρθένιος] πού άντιστάθηκε, ύπέστη κακώσεις287. Συχνά ή μονή 
δοκιμαζόταν καί άπό πολίτες πού διεκδικούσαν προϊόντα ή ζώά 
της, μέ άποτέλεσμα νά κινείται ό κρατικός μηχανισμός γιά τήν 
διευθέτηση τών σχετικών θεμάτων. Σέ μιά περίπτωση κατά τήν 
όποία ή μητέρα τοϋ «καίτετάν Θανάση» διεκδικεϊ τριανταπέντε 
πρόβατα πού άνήκαν στόν άποθανόντα υιό της, έπεμβαίνει τό 
’Επαρχείο Ναυπλίου γιά τήν άπόδοσή τους288, καί παρά τή 
διαπίστωση τής άλήθειας, όπως προέκυψε άπό έρευνα καί 
μαρτυρία καί τών επιστατών τής επαρχίας, ή μονή δέν ύποχώρησε
283. «Α.Ε.Π.», τ.4ος, ’Αδήναι 1973, σ .306-307.
284. Γ .Α .Κ ., Ύττουργεϊον ’Εσωτερικών, ό.ττ., 23 Σεπ τεμβρίου 1824.
285. Α .Ε.Π ., τ.4ος, ό.π.
286. ’Α π . Β α κ α λό π ο υλο ς, ό.π. σ. 464-465.
287. Γ .Α .Κ ., «Μοναστηριακά», Φ .221, Ά ρ .1513/11 'Ο κτω βρίου 1833.
288. Γ .Α .Κ ., Ύ πουργεϊον ’Εσωτερικών, Φ  59 (12-16 Μαρτίου 1825), έπιστολή τοϋ 

Έπάρχου Ναυπλίου πρός τόν ήγοΰμενον τής μονής Ξηροκαστελλίου, τήν 3η 
Νοεμβρίου 1824.
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καί καλείται ό ήγούμενος στό ’Επαρχείο νά άπολογηθεί289. Τό ζήτημα 
δέν διευθετήθηκε καί ή Πολιτεία έπέμεινε μέ έγγραφά της γιά τήν 
τελική διευθέτηση290. Οί αντεγκλήσεις συνεχίσθηκαν μέ επέμβαση 
τών απεσταλμένων τών επιστατών, πού αρπάζουν τά πρόβατα291, 
μέ άποτέλεσμα νά προσφύγει ξανά ή μητέρα τοϋ «κα π ετά ν  
Θανάση» στό Υπουργείο ’Εσωτερικών, τό όποιο άναγκάζεται νά 
κινήσει νέα διαδικασία292 μέσω τοϋ ’Επαρχείου293. Σέ άλλη περίπτωση 
οί μοναχοί τής μονής Ξηροκαστελλίου ζητοϋν άπό τούς ποιμένες 
πού καταφεύγουν στά όριά της τήν καταβολή «τοπιάτικου»294. Ό  
έπαρχος τοϋ Ναυπλίου Σταματέλος Άντωνόπουλος295, μέ έγγραφό 
του πρός τόν ήγούμενο τής μονής Ξηροκαστελλίου, έντέλλεται νά 
μείνουν οί ποιμένες άνενόχλητοι: «Τούς κατατρεγμένους ποιμένας», 
γράφει, «δέν πρέπει νά ένοχλείτε διά τοπιάτικο , κa 9 ’ότι διά τήν 
άσφάλειαν ολίγον καιρόν τών ποιμνίων των ήλθον είς τά μέρη 
μας»296.

Δέν είναι σπάνιες οί περιπτώσεις πού ήγούμενοι τής μονής 
Ξηροκαστελλίου κατηγοροϋνται γιά κακή οικονομική διαχείριση καί

289. Γ .Α .Κ ., Ύ π ουργεϊον ’Εσωτερικών, Φ  49 (Δεκέμβριος 1824), έπιστολή τοΰ 
Έπαρχου Ναυπλίου πρός τόν ήγοΰμενον τής μονής Ξηροκαστελλίου, τήν 8η 
Δεκεμβρίου 1824.

290. Γ .Α .Κ ., Ύ π ουργεϊον ’Εσωτερικών, ό.π .,’Επιστολή Έπαρχου Ναυπλίου πρός 
τόν ήγοΰμενον τής μονής Ξηροκαστελλίου, τήν 13η Δεκεμβρίου 1824. -Γ.Α .Κ ., 
'Υπ ουργείο  ’Εσωτερικών, Φ .52 (1-9 Ίανουαρίου 1825), Έπιστολή Έπάρχου 
Ναυπλίου πρός τόν ήγοΰμενο Ξηροκαστελλίου, τήν 3η Ίανουαρίου 1825.

291. Γ.Α .Κ ., Ύ π ουργεϊον ’Εσωτερικών, ό.π., (12-16 Μαρτίου 1825),’Επιστολή τής 
Μήτραινας Μπηλίνη, μητέρας τοϋ Καπετάν Θανάση, πρός τό Ύπουργεϊον Εσωτε
ρικών τήν 16η Μαρτίου 1825.

292. Γ .Α .Κ ., Υ π ο υ ρ γ ε ίο  ’Εσω τερικώ ν, Φ .60 (17-20 Μαρτίου 1825), Επιστολή 
Υπουργείου Εσωτερικών πρός τόν Έπαρχο Ναυπλίου.

293. ό.π., Έπιοτολή Έπάρχου Ναυπλίου πρός τόν Ίωάννην Χρόνην, τήν 19η Μαρτίου 
1825.

294. «Τοπιάτικο» (το) = μίσθωμα γιά τόν τόπο, τήν έκταση βοσκής.
295. Βλ. Δημήτριο Βαρδουνιώ τη, ό.π., σ.260, όπου άναφέρεται ότι ό Σταματέλος 

Άντωνόπουλος ήταν διαπρεπής προσωπικότητα τοϋ Άργους έπί Τουρκοκρατίας 
καί κατά τήν ’Επανάσταση. Μυήθηκε στή Φιλική Εταιρεία άπό τό μητροπολίτη 
Ναυπλίου Γρηγόριο καί ύπηρέτησε τήν Επανάσταση στρατιωτικώς καί πολιτικώς 
μέ προθυμία καί θυσίες. Κατά τό 1824 διορίσθηκε έπαρχος Ναυπλίου καί κατά τό 
1826 Πρόεδρος τοϋ Κεντρικού ’Εγκληματικού Δικαστηρίου στό Ναύπλιο. Στήν Γ' 
Εθνική Συνέλευση Τροιζήνας ήταν πληρεξούσιος τής έπαρχίας Άργους. Άπό τόν 
Κυβερνήτη χαρακτηρίσθηκε ώς «Αργείος, άγαθός γέρων, φιλήσυχος, εύυπόληπτος 
καί διελθών έντίμως διάφορα ύπουργήματα».

296. Γ.Α.Κ., Ύπουργεϊον Εσωτερικών, Φ .71/11-20 ’Ιουλίου 1825, ύπ’άριθ. 328/558/14 
Ιουλίου 1825, έγγραφο τοϋ Έπάρχου πρός τόν ηγούμενον Αγίου Δημητρίου 
Ξηροκαστελλίου.
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καταχρήσεις, δέν έχουν όμως σωθεί όλες τίς φορές καί οί δικές τους 
απολογίες, ώστε νά μπορέσουμε νά μορφώσουμε άντικειμενική 
εικόνα τών πραγμάτων.

Ό  ηγούμενος τής μονής Καλλίνικος, κατηγορεϊται άπό δέκα 
περίπου «εύπειθεΐς πατριώ τας κα ί έπ ισ τά τα ς τής Δημσγερον- 
τίαςλ>297, που άπευθύνονται «πρός τόν ’Έπ α ρχον  Ναυπλίου», γιά 
καταχρήσεις, διότι «πωλεϊ ή κρύπτει όσα  πράγματα παρέλαβεν  
άπό τόν προηγούμενον ηγούμενον». Τό ’Επαρχείο άντικατέστησε 
τόν ήγουμενο Καλλίνικο μέ τόν 'Ιερομόναχο Γρηγόριο καί τοϋ 
συνέστησε, όπως συνηθίζεται σέ κάθε έκλογή ήγουμένου, νά 
καταβάλει τήν προσοχή του γιά τή διαφύλαξη καί αύξηση τής 
κινητής καί άκίνητης περιουσίας τής μονής, δίνοντας λογαριασμό 
γι'αύτήν καί γιά τήν έσοδεία της κάθε χρόνο298.

Άπό άνέκδοτο κατάλογο πού σώζεται στά Γενικά Αρχεία τοϋ 
Κράτους, συνάγεται ότι ή μονή, γιά νά άνταποκριθεϊ στίς άνάγκες 
της, μισθώνει έργάτες299. Ό  κατάλογος φέρει τήν ένδειξη: «Κατάλο
γ ο ς  τώ ν είς μ ισθούς τώ ν μ ισθω τώ ν τοϋ ίεροϋ μονα σ τηρ ιού  
Καρακαλά , είς έκαστον έξάμηνσν, κα ίχρονικώ ς συναπτομένω ν  
τών δύο έξαμήνων\ δοθέντων έπ ί τής έπιστασίας τού ήγουμένου 
Διονυσίου, άπό 1825 Μαρτίου 13' έως 1833 Φεβρουάριου 10'»100. Ή 
μονή κατέβαλε γιά τά χρόνια αύτά σέ μισθωτούς τό ποσόν τών 
10.433,20 γροσίων. Κατά τήν περίοδο έπίσης άπό 13 Μαρτίου 1825 
μέχρι 29 Δεκεμβρίου 1827 καί άπό 1ης Ίανουαρίου 1828 μέχρι 10ης 
’Ιουνίου 1832 καί 1833 ύπήρχαν Κατάστιχα λογαριασμών πού 
έθεώρησε ή επιτροπή πού συνέταξε τό Κατάστιχο τής 21ης ’Ιουλίου 
1833. Ό  προηγούμενος Διονύσιος άνέφερε στήν ’Επιτροπή ότι δέν 
κατέγραφε συστηματικά τήν οικονομική κίνηση τής μονής, δηλαδή τά 
εισοδήματα καί έξοδά της, παρά μόνο όσα έπωλοϋντο, διότι αύτήν 
τήν τάξη άκολουθοϋσαν οί προκάτοχοί του301. Παρατίθενται 
λογαριασμοί πού μαρτυροϋν τό «δούναι λαβείν» τής μονής

297. Γ .Α .Κ ., Υπ ουργεϊον ’Εσωτερικών Φ . 51 (10-19 Ίανουαρίου 1825),’Επιστολή 
«ευπειθών πατριωτών καί επιστατών Δημογεροντίας», πρός τόν ’Έπαρχον 
Ναυπλίου, τή 19η Ίανουαρίου 1825.

298. Γ .Α .Κ ., 'Υπουργεϊον ’Εσωτερικών, Φ .52 (20-31 Ίανουαρίου 1825),άριθ. 132/23 
Ίανουαρίου 1825, έγγραφο τοϋ Έπαρχου ’Αντωνόπουλου πρός τόν Ιερομόναχο 
Γρηγόριο τής μονής Ξηροκαστελλίου.

299. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ.221, Άριθ.Πρωτ.6192/1833.
300. ό.π., Βλ. Παράρτημα Α', άριθ.ΧνίΙ.
301. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», ό.π., Κατάστιχον τής μονής Ξηροκαστελλίου τής 21ης

Ιουλίου 1833, σ.2-3.
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αναλυτικά καί έττισημαίνονται λάθη λογιστικά302, γιά τή διευκρίνηση 
τών οποίων ό ηγούμενος παραπέμπει στίς σελίδες 15 καί 16 τοΰ 
Καταστίχου. Παρατηρώντας τούς λογαριασμούς τής μονής κατά τό 
χρονικό διάστημα άπό 1825 μέχρι 1829, έπισημαίνομε αισθητή 
μείωση τών εισοδημάτων της303 σέ σχέση μέ τά είσοδήματά της κατά 
τό 1823304. Ένώ κατά τό 1823 τά έσοδά της άνέρχονται σέ 80.500 
γρόσια305, κατά τό χρονικό διάστημα άπό 13 Μαρτίου 1825 μέχρι 29 
Σεπτεμβρίου 1827, άνέρχονται περίπου σέ 12.398,2 γρόσια, κατά τό 
1828 τά έσοδά της άνέρχονται σέ 7081,4 γρόσια καί τό 1829 σέ 
6.491,25 γρόσια. Ή διαφορά άπό τά εισοδήματα τού 1823 είναι 
τεράστια καί προβληματίζει, δικαιολογείται όμως άπό τή δήλωση 
τού ήγουμένου τής μονής, ότι «έσημείωνε μόνον όσα έπωλοΰντο»™6 
καί όχι όλη τήν οικονομική της κίνηση.

Ή ηγεσία τής Επανάστασης, σέ κρίσιμες στιγμές, ύπολόγιζε 
στή μονή Ξηροκαστελλίου. Προκειμένου νά σταλούν τροφές στό 
στρατόπεδο τοϋ Μεσσηνιακού κόλπου, γιά τά έκεί εύρισκόμενα 
στρατεύματα, όπου κρινόταν ό άγώνας κατά τού Ίμπραήμ307, μέ 
έγγραφα τής 25ης Μαϊου 1825, πού άπηύθυναν τό Υπουργείο 
Πολέμου308 καί τό Ύπουργεϊον τής Οικονομίας309, διέταξαν «τόν έπαρ
χον  καί τούς έπιστατοδημογέροντας τής έπαρχίας Ναυπλίου», νά 
προμηθεύσουν «οίκοθε ν» τούς άγωνιστές μέ τίς άναγκαϊες τροφές 
όλες οί έπαρχίες τής Πελοποννήσου, καί συγκεκριμένα, νά στείλουν 
είκοσι ένα γιδοπρόβατα πού θά πληρωθούν άπό τή Διοίκηση. 'Ο 
Υπουργός τού Πολέμου, Άδάμ Δούκας, προτρέπει νά γίνουν όλα μέ 
σπουδή γιά ν’ άντιμετωπισθοϋν οί «αΐμοβόροι βάρβαροι».

Τό Ύπουργεϊον Οικονομίας, άπευθυνόμενο πρός τους ίδιους 
παραλήπτες, ορίζει σαφέστερα τόν άριθμό τών τροφών πού 
πρέπει νά σταλούν στό Μεσσηνιακό κόλπο, παραγγέλοντας τά

302. ό.ττ.
303. ό.ττ.
304. «Α.Ε.Π.», 1821-1832, τ.Α', ό.π., σ.126.
305. Βλ. παραπάνω, σ.120.
306. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά, ό.π., σ.2-3.
307. Δίκαιος Β. Βαγιακάκος, Ό  Ίμπραήμ έναντίσν τής Μάνης, Άθήναι 1961, σ.4. - 

’Απ όστολος Βακαλόπουλος, Ή ’Επανάσταση κατά τό 1825, Ι.Ε.Ε., τ.ΙΒ' ό.π., 
σ.384-385.

308. Γ .Α .Κ ., Ύπουργεϊον ’Εσωτερικών, Φ .68, άριθ.7173/25 Μαΐου 1825, έγγραφον 
τοΟ Υπουργείου Πολέμου πρός τόν Έπαρχον καί Έπιστατοδημογέροντας τής 
έπαρχίας Ναυπλίου.

309. ό.π., άριθ.2131 /25 Μαίου 1825, έγγραφον του Υπουργού τής Οικονομίας πρός τούς 
Έπιστατοδημογέροντας τής Έπαρχίας Ναυπλίου.
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έξης: «διά προσψ άγιον τών Ελληνικών στρατευμάτων», δηλαδή 
«τυρί κα ί καντάρια310 πενήντα  άρ:50, κα ί έλα ίας οκάδες χ ίλ ιες  
πεντακόσιες: άρ:1500 τά άνάλογα αύτής καί νά τά έξαποστείλητε 
όσον τάχους εις τούςέν Τριπολιτσρ διορισμένους έπ ιστάτας κύριον 
Γ. Άντω νόπουλον καί Γ. Σπυρίδωνα, διά νά τά άποστείλλουν εις τό 
στρατόπεδον π ρός τούς φροντιστάς; καί λαβόντες π α ρ ’αύτών 
τάς άνηκούσας αποδείξεις, θέλετε τάς διεθύνη εις τό Ύπουργεϊον  
τούτο, διά νά έκδοθώσι τά τακτικά αποδεικτικά εις βάρος τού  
’Εθνικού Ταμείου...»311.

Γιά τήν υλοποίηση τών παραπάνω διαταγών φροντίζει ό 
έπαρχος Ναυπλίου, ό όποιος άπευθύνει έγγραφα «π ρός τόν  
ήγούμενον Ξηροκαστελλίου»311 καί «πρός τούς δημογέροντας.... καί 
κατοίκους τού Ναυπλίου»313. Άπό τή μονή Ξηροκαστελλίου ζητείται 
νά άποστείλει «έκατόν οκάδες έλαίας, χωρίς αργοπορίαν».

Κατά τήν Καπσδιστριακή περίοδο (1828-1831), έχουμε περισ
σότερα στοιχεία γιά τά οικονομικά τής μονής. Ό  πρώτος Κυβερνή
της τής Ελλάδος, ’Ιωάννης Καποδίστριας, διενεργεί τήν πρώτη 
πληθυσμιακή, οικονομική, διοικητική καί κοινωνική έρευνα στήν 
Ελλάδα314. Ή συγκέντρωση τών στατιστικών, πολιτειογραφικών καί 
οικονομικών στοιχείων έγινε κατά περιοχές, προκειμένου νά 
άντιμετωπίσει καλύτερα τά προβλήματα, γιά τή διοικητική 
οργάνωση τής χώρας315.

Στήν προσπάθεια τού Καποδίστρια νά οργανώσει τό νέο 
ελληνικό Κράτος, περιλαμβάνεται καί τό θέμα τής διευθέτησης τών 
έκκλησιαστικών θεμάτων καί συγκεκριμένα τής καταγραφής καί 
άξιοποίησης τής εκκλησιαστικής καί μοναστηριακής περιουσίας. 
Πρός τό σκοπό αύτό συγκρότησε ’Εκκλησιαστική Επιτροπή τήν 7η 
’Οκτωβρίου 1828, ύστερα άπό τό Δ' ψήφισμα τής 23ης Ίανουαρίου

310. Το ένα καντάρι είναι 44 οκάδες, επομένως ζητείται νά στείλουν συνολικά, 2.200 
οκάδες τυροϋ.

311. Γ .Α .Κ ., Ύ πουργεϊον ’Εσωτερικών, ο.π., άρι9.2531/25 Μαίου 1825.
312. ό.π., άριΘ.232/27 Μαίου 1825.
313. δ.π., άρι9.227/28 Μαίου 1825.
314. Γεράσιμος Κονιδάρης, Σταθμοί ’Εκκλησιαστικής Πολιτικής έν Έλλάδι άπό τοΟ 

Καποδιστρίου μέχρι σήμερον, ’Αθήνα, Νοέμβριος 1966 - ’Αναθεώρησις - Όκτώβρης 
1969 - ’Ιούνιος 1970, σ.52-53. - 'Ελένη Μπελιά, Στατιστικά Στοιχεία τής Λακωνίας 
κατά τήν Καποδιστριακήν περίοδον, «Λακωνικοί Σπουδαί», τ.3 (1977), σ.417

315. Παναγιώτα Μ οσχονά , Οικονομικά Μονών Ναυπλίας, τοϋ ΙΘ'αιώνα, «Πελοπον- 
νησιακά», τ.14 (1980-1981), σ.225-231.
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1828316. Ή ’Επιτροπή άπετελείτο άπό τούς ’Αρχιερείς, Αίγίνης Γεράσι
μο, Τριπόλεως Δανιήλ, Ταλαντίου Νεόφυτο, ’Ανδρούσης ’Ιωσήφ καί 
Δαμαλών Ίωνά317 καί διαιρέθηκε σέ δύο τμήματα. Τό μέν ένα 9ά 
περιόδευε τήν Πελοπόννησο, τό δέ άλλο τά νησιά318, έπιφορτίσθη- 
καν δέ μέ τήν εύθύνη νά έρευνήσουν κατά τήν περιοδεία τους τά έκ- 
κλησιαστικά ζητήματα καί νά άναφέρουν σχετικά στόν Κυβερ
νήτη319. Ό  Καποδίστριας έστειλε έγκυκλίους, στίς 26 Ίανουαρίου 
1829, πρός τούς έκτάκτους έπιτρόπους καί προσωρινούς διοικητές 
τοΰ κράτους, μέ τήν προτροπή νά διευκολύνουν τήν ’Εκκλησιαστική 
’Επιτροπή στό έργο της320.

Στά πλαίσια τής οικονομικής πολιτικής του ήταν ή σύνταξη 
έθνικοΰ Κτηματολογίου, ή διανομή τών έθνικών κτημάτων, ή έξεύρεση 
κρατικών πόρων καί ή ορθολογική κατανομή τών φόρων321.

Μέ τό ύπ'άριθ. 12464 διάταγμα τής 15ης Μαίου 1829 άπαγό- 
ρευε τήν έκποίηση ή πολυετή ένοικίαση σέ τρίτους τών έκκλησια- 
στικών καί μοναστηριακών κτημάτων καί ορίσθηκε ύποχρεωτική 
εισφορά τών έκκλησιών καί μοναστηριών, γιά τή συντήρηση κοινω
φελών καταστημάτων, κυρίως σχολείων322.

Ή ’Εκκλησιαστική ’Επιτροπή πού περιόδευσε στήν Πελο
πόννησο κατά τό τρίμηνο Φεβρουάριου - Μαρτίου - ’Απριλίου 1829, 
έφθασε στή μονή Ξηροκαστελλίου στίς 6 Φεβρουάριου 1829323. "Ολα 
τά σχετικά μέ τήν περιοδεία τής ’Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής στήν 
Πελοπόννησο, τά γνωρίζομε άπό «Πρωτόκολλον τών έξερχομέ- 
νων» πού σώθηκε καί πού τηρούσε ό γραμματέας Καλλίνικος 
Καστόρχης324.

Ή ’Εκκλησιαστική ’Επιτροπή κατά τήν παραμονή της στή μονή 
Ξηροκαστελλίου τακτοποίησε διάφορα θέματα οικονομικής, ήθικής

316. Τάσος Ά θ . Γριτσόπουλος, Ή ύπό τού Καποδίστρια διορισθείσα πενταμελής 
’Εκκλησιαστική ’Επιτροπή καί τό έργον αύτής, «’Εκκλησία» 1-15 ’Ιουλίου 1953, 
άριΘ.13-14, σ.202 κ.ε.,-'Ελένη Ε. Κούκκου, ’Ιωάννης Καποδίστριας, Ό  άνθρωπος - Ό  
’Αγωνιστής, Άθήναι 1962, σ.47.

317. Τάσος Άθ. Γριτσόπουλος, ό.π., -Γ. Κονιδάρης, ό.π., σ.53.
318. ό.π.,
319. 'Ελένη Μπελιά, ό.π., σ.363.
320. Τ. Γριτσόπουλος, ό.π.
321. 'Ελένη Μπελιά, ό.π., σ.364 κ.έ.
322. Ή  ίδια, ό.π., - Τάσος Γριτσόπουλος, ό.π., σ.277 κ.έ.
323. Τάσος Γριτσόπουλος, ό.π.
324. Ό  ίδιος, ό.π., Τό «Πρωτόκολλο» αύτό σώζεται στή Δημόσια Βιβλιοθήκη Δημητσά- 

νας. (Παρά τήν προσπάθεια πού κατέβαλα, δέν κατέστη δυνατό νά έχω φωτοτυ
πία ή φωτογραφία του).
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καί διοικητικής φύσης, πού ένέπιπταν στά πλαίσια τής δικαιοδοσίας 
της, όσον άφορά καί σέ άλλα μοναστήρια325. Είχε ήδη συντάξει 
«Κατάστιχον τών Μ οναστηρίω ν τής Π ελοποννήσου τη 1η Φ ε
βρουάριου 1829»ΪΆ.

Στήν καταγραφή περιλαμβάνονται τά έξής: ή ονομασία τών 
μοναστηριών; ό τόπος όπου είναι ιδρυμένα, ή έπαρχία στήν όποία 
ύπάγονταν έκκλησιαστικά, τά ιερά λείψανα, σκεύη καί βιβλία τών 
μοναστηριών, ή κτηριακή τους κατάσταση, ή κινητή καί άκίνητη 
περιουσία, τά μετόχια, οί μονάζοντες καί οί ύπηρετούντες στίς 
μονές. Μερικές φορές δίνονται πληροφορίες γιά τήν συμβολή τών 
μοναστηριών στόν ’Αγώνα καί τίς καταστροφές τίς όποιες 
ύπέστησαν κατά τήν επιδρομή τού Ίμπραήμ327. Καταγράφονται 
συνολικά 100 μοναστήρια τής Πελοποννήσου, άπό τά όποια 
δεκατέσσερα ύπάγονται στή Μητρόπολη Άργους καί Ναυπλίου. 
Κατά τό Κτηματολόγιο τής μονής Ξηροκαστελλίου πού φέρει τόν 
τίτλο: «Μοναστήριον Ξηροκαστέλλι/ έ π ’όνόματι τοϋ 'Αγίου Δημη
τρίου κείμενον κατά τό Ναύπλιονκαί ’Ά ργος/ σταυροπηγιακόν»323, ή 
περιουσία τής μονής ήταν τότε ή άκόλουθη:

Α ' Άκίνητη Περιουσία
«Κτήματα
Γή ιδιόκτητη, ήτοι χωράφια ζευγάρια 10
Άμπέλια  μέ ένα μετόχι εις τό Αυγουριόν στρέμματα 25
Έλαιόδενδρα 700
Νεόφυτα 700
1 περιβόλι περί τό μοναστήριον 
1 νερόμυλον
1 έλαιοτριβείον εις τό μοναστήριον»

Β'Κινητή περιουσία τής μονής
«Ζώα
12 βόδια έργατικά

325. ό.π.
326. Ε. Μπελιά, ό.π., καί σ.359. Στό εξώφυλλο τοϋ Καταστίχου υπάρχει τό σχήμα τοΰ 

σταυρσΰ καί ό τίτλος: «Κατάστιχον τής καταστάσεως τών έν Πελσποννήσω ’Ιερών 
Μοναστηρίων τήν όποία έξετάζει ή Εκκλησιαστική ’Επιτροπή εις τήν περιοδείαν 
της, άωκθ' Φεβρουάριου α» (Βλ. Γ.Α.Κ., Ύπουργεϊον Θρησκείας, «Μοναστη
ριακά» Φ .19).

327. ό.π.
327. ό.π.
328. ό.π.
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210 Αίγίδια 
100 πρόβατα  
30 Άγελάδια
1 άλογον
2 μουλάρια  
2 όνους
80 μελίσσια»
Γ' Ιερά σκεύη, άμφια καί βιβλία
«1 κουτί άγια λείψανα
4 κανδήλια άργυρά
5 Σταυρούςάργυρούς
Τά άναγκαϊα Ιερατικά άμφια καί τά βιβλία τής έκκλησίας»
Χρέος τής Έκκλησίας
Πρός τόν Π απά Άνανίαν γρόσια 475
Δ 'Τό  δυναμικό τής μονής
«οΐ μονάζοντες  
Ό  ήγούμενος Διονύσιος
2 Ιερομόναχοι 
1 Ίεροδιάκονος
3 μοναχοί
15μισθωτοί τών κτημάτων καί τού μοναστηριού».
Κ α ι  σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε τ α ι  ώ ς  ύ π ο σ η μ ε ί ω σ η :  «Τό μ ονα σ τή ρ ιον  

στέρεον, ό δέ ναός πεπαλαιωμένος»329.
" Ο π ω ς  σ υ ν ά γ ε τ α ι  ά π ό  τ ό  π α ρ α π ά ν ω  Κ α τ ά σ τ ι χ ο ,  ή μ ο ν ή  

π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι  μ έ  π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν η  κ ιν η τ ή  κ α ί ά κ ίν η τ η  π ε ρ ι ο υ σ ί α ,  σ έ  
σ χ έ σ η  μ έ  τ ή ν  κ α τ α γ ρ α φ ή  τ ο ϋ  Κ α τ α σ τ ί χ ο υ  VI (1 70 3 -1 70 5)330, κ α ί έκεί-  
ν η ν  τ ώ ν  χ ρ ό ν ω ν  τ ή ς  ’Ε π α ν ά σ τ α σ η ς ,  π ο υ  π ε ρ ι έ χ ε τ α ι  σ έ  έ γ γ ρ α φ ο  τ ο ϋ  
1 8 3 3 331. Ό  ά ρ ιθ μ ό ς  τ ώ ν  μ ο ν α χ ώ ν  είναι μ ε ιω μ έ ν ο ς  σ έ  σ χ έ σ η  μ έ  έκ ε ϊν ο ν  
τ ή ς  Β ' Β ε ν ε τ ο κ ρ α τ ί α ς 332.

’Ί σ ω ς  π ο λ λ ά  π ε ρ ι ο υ σ ι α κ ά  σ τ ο ι χ ε ί α  τ ή ς  μ ο ν ή ς  ε ί χ α ν  κ α τ α -  
σ τ ρ α φ ε ΐ  έ ξ α ι τ ί α ς  π υ ρ π ο λ ή σ ε ω ν ,  ό π ω ς  σ η μ ε ιώ ν ε ι  ή ’Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  
’Ε π ι τ ρ ο π ή :  «στ. Έπαρατήρησε καί τήν ύλικήν κατάστα σιν τών  
έκκλησιώ ν κα ί είναι π α σ ίγ ν ω σ τ ο ν  ότ ι όλα ι αί έκκλησία ι τής

329. Βλ. καί Παραρτήματα Β', άρι8.13.
330. Πρβλ. μέ Κατάστιχο V I, φ.81 r, 83ν, κ.ά.
331. Γ .Α .Κ ., «Μοναστηριακά», Φ .221, χ.ά.ττ. 21 ’Ιουλίου 1833.
332. Βλ. Παράρτημα Α', άριΘ. I, IV, V.
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Π ελο π ο ν ν ή σ ο υ  έπ υ ρ π ο λή θ η κα ν  κ α ί π ά σ α  π ό λ ις  κα ί χ ώ ρ α  
οίκονομήθη ήδη ώς δύναται....»':'\ Υπάρχει έν τούτοις ή άποψη δτι ή 
άπόκρυψη τής πραγματικής περιουσίας οφείλεται στήν προσπά
θεια γιά τήν άποφυγή τής φορολογίας334, διότι έτσι μόνο έρμηνεύεται 
τό γεγονός ότι ή περιουσία τής μονής παρουσιάζεται αυξημένη σέ 
μεταγενέστερο κώδικα τοϋ 1834335.

Άλλος λόγος γιά τόν όποίο ή περιουσία τής μονής παρουσιά
ζεται μειωμένη, οφείλεται ίσως στό ότι ή καταγραφή δέν έγινε λεπτο
μερώς καί μέ άκρίβεια καί έξαιτίας άνεπάρκειας προσωπικού καί γιά 
άλλους λόγους336. Γιά τό θέμα αύτό ή Εκκλησιαστική ’Επιτροπή ση
μειώνει: « θ. κατέγραψε καί τήν κινητήν καί τήν ακίνητον κατάστασιν 
τών Ιερών Μοναστηρίων παρομοίως σχεδόν καθώς καί oi ’Έκτακτοι 
Επίτροποι, διότι διά νά γίνη λεπτομερής καί άκριβεστάτη καταγρα
φή έχρειάζετο πολυχειρία καί προσωπική έπιστασία είς πάντα τά 
κτήματά των, άλλ ’ ή ’Εκκλησιαστική Επιτροπή διά τε τούτο καί διά 
τάς άσθενείας της δέν έδυνήθη νά έκτελέση τούτο, μέ όλον τούτο 
παρετήρησεν ότι άν ήταν καλή διαγωγή κοινώς είς τά Μοναστήρια, 
έπ ιμέλειαν κα ί φ ιλοπσν ία ν κα ί άν έλε ιπ α ν  ά π ό  τινα όσο ι τών  
κοσμικών συνηθίζουν νά τά ζημιώνουν, γινόμενοι αύτεπάγγελτοι 
έπίτροποι καί πρσστάται ήθελσν βέβαια περιουσίας»337.

Ή καταγραφή μικρότερης περιουσίας τής μονής Ξηρο
καστελλίου δέν είναι ίσως άσχετη καί μέ τή δήλωση τοϋ Καποδίστρια 
ότι θά άπαλλοτρίωνε μέρος τής έκκλησιαστικής καί μοναστηριακής 
περιουσίας μέ σκοπό τήν ένίσχυση τής Παιδείας, όπως προανα
φέραμε338.

’Εκτός άπό τήν έκθεση τής ’Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής, 
πληροφορίες γιά τά οικονομικά τής μονής Ξηροκαστελλίου κατά τήν 
περίοδο αύτή περιέχονται σέ άναφορά-ύπόμνημα τοϋ ’Έκτακτου 
Επιτρόπου τής Αργολίδας Κωνσταντίνου Ράδου πρός τόν Κυβερνή
τη τής Ελλάδος339.
333. Γ .Α .Κ ., 'Υπ ουργεϊον Θ ρησκείας, Φ .19 (Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 1829), 

138/30 ’Οκτωβρίου 1829.
334. Ε. Μπελιά, δ.π., σ.366.
335. Α .Ι.Μ .Α , Φ .Α ', 85/1834, «Κώδιξ τής Ίεράς Μονής τοΰ Καρακαλά...».
336. Γ .Α .Κ ., ‘Υπουργεϊον Θρησκείας, Φ .19, ό.π.
337. ό.π.
338. Βλ. παραπάνω, σελ.128,129.
339. Γ .Α .Κ ., 'Υ π ο υ ρ γ ε ϊο ν  Θ ρ ησ κεία ς , Φ . 21 (Νοέμβριος 1829),’Αρι9.4140/29 

Νοέμβριος 1829. - Γιά τόν Κω νταντίνο Ράδο βλ. Κ. Λαζαρίδη, Ό  εθνικός 
άγωνιστής Κωνσταντίνος Ράδος καί οι ’Εθνικοί Ευεργέτες άπό τό Τσεπέλοβο 
(’Ιωάννινα 1979).
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Κατά τόν Κωνσταντίνο Ράδο: «Κατά τήν επαρχίαν Ναυπλίου, 
ενυπάρχουν ομοίως τρία Μοναστήρια, έν κατά τό Ξηροκαστέλλι 
τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, έτερον τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, έχουσι δέ 
υποστατικά τινα έλαιώνων καί γαιών νεμόμενα παρά τών έν αύτοϊς 
Μοναχών καί διά τήν γινομένην κατάχρησιν δέν είναι ευκολον νά 
πληροφορηθήτε τά είσοδήματά των, άλλ’όταν γίνη έπ’αύτοίς 
πρέπουσα σύναξις θέλουν είσθαι ικανά».

Στή συνέχεια έκφράζει τήν ευχή νά ληφθεϊ ιδιαίτερη πρόνοια, 
νά χρησιμεύσουν τά εισοδήματα «τών Ιερ ώ ν  κα τα στημά τω ν  
τούτων» καθώς καί τών ένοριακών ναών, «εις τήν συστηματικήν 
πρόοδον τής Δημόσιας Παιδείας, καθ’ότι ήδη δέν δύναται κανείς 
εύκόλως νά έξυχνιάση τήν άλήθειαν/ κρυπτομένων ά π ό  ίδιοκέρ- 
δειαν».

Ή παραπάνω εύχή τοϋ Κων. Ράδου στοιχοϋσε πρός τό πνεϋμα 
τής οικονομικής πολιτικής τοϋ Ίωαν. Καποδίστρια. Μέ τό ύπ'άριθ. 
819 ψήφισμα τής 7ης Μαρτίου 1830, καθορίσθηκε ή φορολογία τών 
έθνικών ιδιόκτητων κτημάτων, προκειμένου νά ύλοποιηθεί τό ΙΑ' 
ψήφισμα τής Δ' Εθνικής Συνέλευσης, πού είχε «σκοπούς ύψηλούς, 
παιδευτικούς καί κοινω νικούς»Μ".

Ή οικονομική πολιτική τοϋ Καποδίστρια καί στό χώρο τών 
μοναστηρίων εκπλήσσει γιά τίς πρωτοποριακές του ιδέες. Ή 
δολοφονία του όμως τήν 27η Σεπτεμβρίου τοϋ 1831341 άνέκοψε τή 
δημιουργική του πορεία, πού άποτελεϊ σταθμό γιά τήν ιστορία τής 
νεώτερης Ελλάδας.

Ή περίοδος 1832-1833, περίοδος άναρχίας, έληξε μέ τήν άφιξη 
τοϋ Όθωνα καί τοϋ Συμβουλίου τής Άντιβασιλείας στήν Ελλάδα. Ή 
έκρυθμη κατάσταση πού δημιουργήθηκε είχε έπιπτώσεις καί στά 
οικονομικά τής μονής, τήν οικονομική 'Ιστορία τής οποίας κατά τήν 
έποχή αύτή καί μεταγενέστερα μπορούμε νά παρακολουθήσουμε, 
άπό τό πλήθος τών σχετικών πηγών. Στά Γενικά ’Αρχεία τοϋ Κρά
τους υπάρχουν ταξινομημένα 1226 έγγραφα τών ετών 1833-1861, 
πού άναφέρονται στά μοναστήρια Ναυπλίας342, έκτός τών εγγρά
φων πού είναι έγκατεσπαρμένα σέ άλλες άρχειακές συλλογές. 
Μεγάλος άριθμός άπό αύτά άναφέρεται στή μονή Καρακαλά: 
Κτηματολόγια, Κατάστιχα, έγγραφα σχετικά μέ τίς οικονομικές
340. Έ λ . Μττελιά, ό.ττ., σ.364.
341. 'Ελένη Κοΰκκου, ’Ιωάννης Καποδίστριας, Ό  άνθρωπος, ό διπλωμάτης 1800-1828, 

έκδ. 6η, ’Αθήνα 1990, σ.12.
342. Παναγιώ τα Μ οσχονά , ό.π., σ.215-221.

133



δοσοληψίες τής μονής μέ πολίτες, αναφορές σέ φόρους, κατα
στάσεις πληρωμής τών μισθωτών τής μονής, έγγραφα τής Πολιτείας 
μέ τά όποια ελέγχεται γιά οικονομικές της διαφορές μέ τούς πολίτες 
κ.ά. Τά οικονομικά τής μονής καί κατά τήν περίοδο αύτή 
συνάπτονται μέ τήν έΘνική καί κοινωνική της συμβολή.

Ό  Αύγουστίνος Καποδίστριας, «Πρόεδρος τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως», άπευθύνεται «πρός τήν έπ ί τής Οικονομίας ’Επ ι
τροπήν» τήν 24η Ίανουαρίου 1832, αναφορικά μέ τήν ένοικίαση τών 
προσόδων τών Ιερών Μοναστηρίων καί άξιώνει νά έξαιρεθούν άπό 
τήν κοινή δημοπρασία οΐ μονές 'Αγίου Δημητρίου Ξηροκαστελλίου 
καί Ταλαντίου πού βρίσκονται στό Χέλι, ώστε νά μην ένοχλοϋνται οί 
ήγούμενοι τών μοναστηρίων άπό τούς ένοικιαστές γιά δέματα «τιμής 
ένοικίου»343. Οί λόγοι γιά τούς οποίους μεταχειρίζεται εύνοϊκά τίς δύο 
μονές ό Αύγ. Καποδίστριας όφείλονταιϊσως στήν πρόθεσή του 
καί νά τίς ένισχύσει, υστέρα άπό τίς δοκιμασίες πού είχαν ύποστεϊ 
κατά τήν Τουρκοκρατία καί κατά τή διάρκεια τού ’Αγώνα.

Υπάρχουν ύπαινιγμοί γιά χαλάρωση στή διαχείριση τών οικο
νομικών τής μονής καί θεωρείται υπεύθυνος γι' αύτό ό ήγούμενός 
της, Διονύσιος Μπεβάρδος. Αύτό όμως έρχεται σέ άντίφαση μέ 
τή διαπίστωση τής έντεταλμένης έπιτροπής τόν ’Ιούλιο τοϋ 1834 γιά 
τήν καταγραφή τής κινητής περιουσίας τής μονής, κατά τήν όποία ό 
ηγούμενος Διονύσιος συνέβαλε θετικά στήν αύξηση τών περιου
σιακών της στοιχείων κατά τή διάρκεια τής ήγουμενίας του344. Ή 
αύξηση αύτή άναφερόταν στά ζώα, στά γεωργικά έργαλεϊα, στά 
έκκλησιαστικά είδη, στά άσημικά. Κατά τόν ήγούμενο, ένα μέρος τής 
κινητής περιουσίας τής μονής προϋπήρχε, άρα ή αύξησή τους είναι 
φαινομενική καί όχι ούσιαστική345. Διαπιστώθηκε άλλωστε ότι γιά τά 
πράγματα πού άφιερώθηκαν άργότερα ή άγοράσθηκαν άπό τόν 
ήγούμενο Διονύσιο δέν είχε γίνει ή άνάλογη καταχώρηση στούς 
οικείους καταλόγους346.

Ή Γραμματεία τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας 
Έκπαιδεύσεως, μέ έγγραφό της πού άπηύθυνε τήν 9η Μαίου 1833 
πρός τήν «Σ. Διοικητικήν ’Επιτροπήν»347, έπισήμανε ότι σύμφωνα μέ 
πληροφορίες πού είχε άπό πολίτες «άξιοπίστους», τό μοναστήρι

343. Βλ .Γ.Α .Κ ., Ύ π ουργεϊον Θρησκείας, Φ .47 (Ιανουάριος 1832).
344. Γ.Α .Κ ., «Μοναστηριακά», Φ .221, χ.α., 21’Ιουλίου 1833.
345. δ.π.
346. δ.π.
347. Γ.Α .Κ ., Ύπουργεϊον Θρησκείας, Φ . 49 (Μάιος 1832), χ.ά.π.
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είχε τήν οικονομική άνεση γιά τή διατροφή τών μοναζόντων σ’αύτό 
καί τήν επισκευή τοϋ ΐεροϋ ναοϋ του. Κατηγορείται όμως ό 
ήγούμενος ότι έπέδειξεν άνικανότητα καί άμέλεια στό διάστημα τής 
πενταετούς ήγουμενίας του, γενικότερα, όσον άφορά στήν 
περιουσία τής μονής. Γιά τούς λόγους αύτούς ή Πολιτεία τόν άντικα- 
τέστησε, εκλέγοντας άντ’αύτοϋ τόν Άμφιλόχιο, πού είχε καί «τήν 
άπαιτουμένην Ικανότητα καί παιδείαν καί ζήλον...».

Οί πρόκριτοι έν τούτοις τής έπαρχίας Ναυπλίας διαμαρτύ
ρονται έντόνως γιά τήν άπομάκρυνση τοϋ Διονυσίου Μπεβάρδου, 
μέ έγγραφο πού άπευθύνουν πρός τήν Γραμματείαν τών Εκκλη
σιαστικών καί Παιδείας, ύπογραμμίζοντας τή συμβολή του στή 
βελτίωση τής γεωργίας καί τής οικονομίας τής μονής καί άναφέρουν, 
ότι στή μονή «βρήκαν είς π ά σ α ν περίστασιν άσυλον...» , όλοι οΐ 
κάτοικοι καί «διεφύλαξαν τά πράγματά  τους»348. Ή Πολιτεία δέν 
ένδίδει στό αίτημά τους. 'Ο θάνατος διακόπτει τήν ήγουμενία τοϋ 
Άμφιλοχίου καί, έως ότου διευθετηθούν τά πράγματα, διορίζεται ό 
στρατηγός Δημ. Τζόκρης ώς ύπεύθυνος γιά τήν καταγραφή τής 
περιουσίας του μοναστηριού, παρόντων καί άλλων καί έντέλλεται 
νά ένημερώσει τό Διοικητήριον349.

Μετά τό θάνατο τοϋ Άμφιλοχίου, άκριβώς γιά τή διαφύλαξη 
τής περιουσίας του, ή Πολιτεία φροντίζει νά έπιστατεί προσωρινώς 
στό μοναστήρι πάλιν ό πρώην ήγούμενος Διονύσιος «μέχρις ότου  
βελτιωθούν τά πράγματα...»350. Είναι άξιον άπορίας, πώς άνατίθεται 
πάλιν ή έπιστασία στόν Διονύσιο, είναι όμως πιθανό ότι οί άρνητικές 
έντυπώσεις τών πολιτειακών παραγόντων γι’ αύτόν διασκεδάσθη
καν ύστερα άπό τήν άγαθή μαρτυρία τών προκρίτων τοϋ Ναυπλίου 
γιά τήν όποία έγινε λόγος προηγουμένως.

Ό  Διονύσιος ώφειλε νά δίνει «έν καιρω λόγον» γιά τή διαχεί
ριση τής μονής καί τή φροντίδα γιά τήν ύλοποίηση αύτής τής 
έντολής άνέθεσε ή Γραμματεία τών ’Εκκλησιαστικών στό Διοικητήριο 
Ναυπλίας, ώστε « νά έξασφαλισθή ή κατάστασις τού Ιερού αύτού 
καταγω γίου»35Ί.

Τά οικονομικά προβλήματα πού άντιμετώπισε ή μονή κατά τήν 
περίοδον αύτήν φαίνονται άπό τήν έγγραφη καταγγελία τοϋ Στ.

348. Γ .Α .Κ ., 'Υ π ο υ ρ γε ϊο ν  Θρησκείας, ό.π., έγγραφον 25ης Μαΐου 1832.
349. Γ .Α .Κ ., ‘Υπουργεϊον Θρησκείας, Φ .5 2 ,’Αρι8.Πρωτ.1637/20Αύγο0στου1832.
350. Γ .Α .Κ ., ‘Υπουργεϊον Θ ρησκείας,Φ .53Α , Άρι9. Πρωτ. 1749/ 1η Σεπτεμβρίου 

1832. .
351. Γ .Α .Κ ., ‘Υπουργεϊον Θρησκείας, ο.π.

135



Κρομμύδα, ’Επιτρόπου τών γονέων τοϋ άποθανόντος ήγουμένου 
Άμφιλοχίου, «πρός τήν έπ ί τών Εκκλησιαστικών Βασιλικήν Γραμ
ματείαν τής Έπικρατείας»/ στήν οποίαν άναφέρεται ότι, κατά τόν 
’Ιούνιο τοϋ 1832, ή μονή Καρακαλά «σύσα άπροστάτευτος , έγινε 
Θήρευμα τοϋ μέν καί τοΰ δέ», πράγμα που άνάγκασε τήν Πολιτεία νά 
διορίσει ήγουμενό της τόν Άμφιλόχιο352. Ό  Άμφιλόχιος, κατά τήν 
βραχύβια ήγουμενία του τών σαράντα ήμερών, έπιδόθηκε μέ ζήλο 
στήν άποκατάσταση τής μονής, οικοδομώντας καί επισκευάζοντας 
«τά εντός τής μονής», δανείσθηκε δέ καί 2000 τουρκικά γρόσια, γιά νά 
άποκαταστήσει τά άπολύτως άναγκαϊα, όπως προκύπτει άπό τά 
Κατάστιχά του, πού κρατούσε ή Γραμματεία καί παρέδωσε στόν 
διορισθέντα κατά τό 1833 ήγούμενο, Ίωάσαφ Βυζάντιο.

Σύμφωνα μέ τό διάταγμα γιά τή διάλυση μοναστηριών τής 7ης 
’Οκτωβρίου 1833, άπό τά μοναστήρια τής Ναυπλίας στήν κατηγορία 
τών διατηρητέων έντάχθηκαν μόνο: ή Μονή Καρακαλά, ή Μονή 
Κοιμήσεως Θεοτόκου Άγνοϋντος, ή Μονή τών Ταξιαρχών 
’Επιδαύρου καί ή μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταλαντίου353.

’Άς σημειωθεί ότι άπό πλευράς έτησίου εισοδήματος ή μονή 
Καρακαλά ύπερέχει αισθητά, έναντι τών άλλων μονών Ναυπλίου, 
όπως προκύπτει άπό τόν παρατιθέμενο πίνακα.
α) «Διαλυμένες μονές

Μονή 'Αγίου Δημητρίου Αύγοϋ 5.000 δραχμές
Μονή 'Αγίου Μερκούριού 2.500 δραχμές
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Καλάμι) 1.250 δραχμές
Μονή Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος 1.140 δραχμές
Μονή 'Αγίου Θεοδοσίου 200 δραχμές
Διατηρούμενες μονές
Μονή Αγίου Δημητρίου Καρακαλά 8.000 δραχμές
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταλαντίου 1.015 δραχμές354»

Τό 1833, εποχή εκκλησιαστικών καί πολιτικών μεταρρυθμίσεων, 
άποτελεί σταθμό γιά τά οικονομικά τής μονής Ξηροκαστελλίου.

'Ο Διοικητής Ναυπλίου, μέ έγγραφό του (28 Ίαν. 1833) πρός τήν 
έπί τών έκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας ’Εκπαιδεύσεως 
Γραμματείαν, άναφέρεται στήν ύπ'άριθ. 546 διαταγή της γιά τό 
διορισμό επιτροπής άπό έντιμους πολίτες, προκειμένου νά κατα
352. Γ .Α .Κ ., «Μοναστηριακά», Φ .221, Άριθ. 36α/3 ’Ιουλίου 1833.
353. Παναγιώτα Μ οσχονά , ό.ττ.
354. δ.π.
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γράψουν τήν περιουσία τής μονής μετά τό θάνατο τοϋ Άμφιλοχίου 
καί εξηγεί τήν άδυναμία του νά υλοποιήσει τή διαταγή, «οϋσης τότε 
τής μονής αύτής καταγώ γιον ληστώνλ>355. Κατά τό παραπάνω έγ
γραφο τοϋ Διοικητή Ναυπλίας, ό Τζόκρης είχε σφραγίσει τά έγ
γραφα πού βρέθηκαν στή μονή , δηλώνοντας ότι δέν έγγυάται τή 
συντήρησή τους καί προσθέτοντας ότι ή άνωμαλία καί άταξία 
έξαλείφθηκαν μέ τήν άφιξη τού Όθωνα.

Ή καταγραφή τής περιουσίας τής μονής έγινε άπό ειδήμονα καί 
δύο συμπαραστάτες του καί δηλώθηκαν τά εισοδήματα καί έξοδά 
της356.Τά πράγματα τής μονής βρέθηκαν «εις άθλίαν κατάστοσιν» έξ 
αιτίας τής άνωμαλίας καί έσωτερικής άναρχίας πού επικρατούσε 
έκεί, γι'αύτό ό Διοικητής Ναυπλίου τονίζει τήν άνάγκη διορισμού 
ήγουμένου, γιά τήν «περιστολήν τών οικονομικών καταχρήσεων καί 
τήν διευθέτησιν τής περιουσίας της ήτις δέν είναι εύκαταφρόνητος, 
τή φροντίδι τής Σ. Κυβερνήσεως»357. Οί διαχειριστικές καί διοικητικές 
άνωμαλίες τής μονής, πού τήν οδήγησαν σέ οικονομική κάμψη, 
μαρτυρούνται καί άπό έγγραφο τών γονέων τού άποθανόνοτος 
ήγουμένου Άμφιλοχίου «πρός τήν έπί τών ’Εκκλησιαστικών 
Γραμματείαν», πού διεκδικοϋσαν τακτοποίηση χρηματικών έκκρε- 
μοτήτων, γιά τίς οποίες κακώς είχε κατηγορηθεϊ ό Άμφιλόχιος358. Ή 
Πολιτεία άνταποκρίνεται αμέσως απαγορεύει στόν προσω ρινό  
ήγούμενο Διονύσιο (Μπεβάρδο) τή διάθεση κάθε κινητού πράγμα
τος359 καί, γιά τήν άποκατάσταση τής έκρυθμης λειτουργίας τής 
μονής, άποστέλλει έλεγκτή, τού οποίου τό όνομα δέν μαρτυρεϊται, 
προκειμένου νά έλέγξει τήν κατάσταση. Ό  Κυβερνητικός απε
σταλμένος, σέ άναφορά του πρός τόν ’Όθωνα γραμμένη στή γαλ
λική γλώσσα360, άναφέρει ότι ό «τοποτηρητής» ηγούμενος τής μονής 
Άμφιλόχιος άντιμετώπισε, κατά τή σύντομη ηγουμενία του, τά

355. δ.π. Άριθ. Πρωτ. 2925/28 Ίανουαρίου 1833. Γιά τό φαινόμενο τής ληστείας 6λ. 
Γιάννη Κολιόπ ουλο, Ληστές, Αθήνα 1979, σ.1, 56, δπου άναφέρεται ότι τό 
φαινόμενο τής ληστείας είχε άπασχολήσει καί τήν κυβέρνηση τοϋ Καποδίστρια, 
πήρε όμως άπειλητικές διαστάσεις μετά τό 1833 καί συγκεκριμένα μετά τή διάλυση 
τών άτακτων στρατευμάτων τοϋ Αγώνα άπό τους Βαυαρούς 'Αντιβασιλείς, τό 
Μάρτιο τοϋ ίδιου χρόνου.

356. ό .π .,Άριθ. Π ρω τ.66/11 Φεβρουάριου 1833.
357. δ .π .,Άριθ. Π ρω τ.131/20 Φεβρουάριου 1833.
358. δ .π .,Άριθ. 32-φ3/15 Φ εβρουάριου  1833.
359. δ.π., Ά ρ ιθ .201/28 Φεβρουάριου 1833.
360. ό.π., Άριθ .Π ρω τ. 1547/25 Φεβρουαρίου/9 Μ αρτίου 1833 καί’Αριθ. Θ32, 

φ.3/20 Μαρτίου 1833. (Τοϋ έγγράφου τό τέλος, όπου ή υπογραφή έχει άπο- 
σχισθεί).
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άτακτα στρατεύματα, ττσύ καθ’όλοκληρίαν λεηλάτησαν τό 
μοναστήρι. Ό  ίδιος προσθέτει ότι έλαθε μέτρα γιά τήν καταγραφή 
τής περιουσίας τής μονής καί άπό τά Κατάστιχα διαπίστωσε τή 
διασπάθισή της, πού έγινε άπό τόν πρώην ήγούμενο Διονύσιο καί 
τούς συνεργάτες του, γι’αύτό τό λόγο προτείνει γιά τή διαχείριση 
τής περιουσίας τής μονής τό διορισμό νέου ήγουμένου καί 
συγκεκριμένα τοϋ ιεροκήρυκα Ίωάσαφ Βυζάντιου, γιά «τό χρηστόν  
του ήθος καί τόν ζήλον άπό τόν όποιον διέπεται».

Ό  διορισμός τοϋ Ίωάσαφ, ώς ήγουμένου στή μονή, προκαλεϊ 
τήν άντίδραση τών κατοίκων, πού άπευθύνουν έγγραφο στόν 
’Όθωνα361, στό όποιο ύπογραμμίζουν τήν προσωπικότητα του 
κατηγορηθέντος Διονυσίου Μπεβάρδου καί τονίζουν τίς φροντίδες 
του γιά τή μονή, κατά τό διάστημα τής ηγουμενίας του. ’Έγγραφα 
έπίσης άπευθύνουν στόν Όθωνα καί ό Διονύσιος Μπεθάρδος καί οί 
μοναχοί τής μονής καί τονίζουν τήν οικονομική συμθολή τους κατά τή 
διάρκεια τοϋ ’Αγώνα:362 «...δέν έλείψαμεν πάντοτε εις όλον τό διά
στημα τού Ίεροΰ τούτου άγώνος μας, ά πό τοΰ νά προσφέρωμεν 
χρήματα , πολεμοφόδια , σφ αχτά καί γεννήματα είς τά στρα τό
πεδα καί είς τάς στρατιωτικός άρχάς καί υποδεχόμενοι ώσαύτως 
καί είς τήν δια λ η φθεϊοαν ταύτην μονήν τούς διαβάτας έκείθε vr μέ 
υπέρογκα έξοδα ύπέρ τής δυνάμεώς μας, ούσης ώς γνωστόν είς 
δημοσίαν όδόν/ άφ ’ έτέρου δέ λυπούμεθα/ διότι δέν έπαύσαμεν τήν 
καλλιέργειαν καί πολλαπλασιασμόν τής γής...... ’Εκφράζουν τέλος
τή λύπη τους, γιατί διορίζεται άλλος ήγούμενος, καί ικετεύουν τόν 
’Όθωνα νά διορίσει ξανά τό Διονύσιο, γιά νά δικαιωθούν «οίκόποι καί 
οί ίδρωτες τους». Ή διαμαρτυρία τους όμως δέν εισακούεται καί 
διορίζεται ό Ίωάσαφ Βυζάντιος, γιά τήν προσωπικότητα τοϋ 
όποιου θά άναφερθοϋμε παρακάτω. Συγχρόνως ό έντεταλμένος 
τής Πολιτείας Π. Μάνεσης, όπως είπαμε προηγουμένως, κατέγραψε 
παρόντος τοϋ προηγουμένου Διονυσίου τά κινητά πράγματα τής 
μονής, καί παρέδωσε τόν κατάλογο στό νεοδιορισθέντα ήγούμενο 
Ίωάσαφ363. Τήν καταγραφή αύτή δημοσιεύουμε στόν επόμενο 
πίνακα:

361. ό.π., Άριθ. Πρωτ. 1557/13 Μαρτίου 1833.
362. ό.ττ., χ.ά.ττ., έγγραφ ο μέ ημερομηνία 17 Μ αρτίου 1833.
363. ό.ττ., 256/27 Μαρτίου 1 833.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Α. ’Αρχειακό ύλικό τής μονής
«άρ.24. Ε ίκ ο σ ιτέσ σ ερ ο  έγ γ ρ α φ α , έν οίς, έν Π ατρια ρχικόν  

Συγκύλιον ήτοι έτους άξή, τά δ ’άλλα  πωλητήρια γαιών, α μπ ε
λώνων, κτημάτων, καί άποδείξεις Συνεισφορών; δώσεων, ζωοτρο
φών, κ.τ.λ.π. δωθέντα έν τώ Ίερω Άγώνι τής Έπαναστάσεως.

3 Τρία Πρόχειρα φυλάδια, Σημειώσεις, τών άνωθεν δόσεων έκ 
τοϋ 1821, καί 1822 - έτους.

4 Τέσσερα ώσαύτως φυλάδια: Τό πρώτον όρχόμενον έκ τοΰ 1825 
έτους έμπεριέχον παράδοσιν τών πραγμάτων τής Μονής άπό τούς 
Δημογέροντας πρός τόν τότε ήγούμενον Διονύσιον, εισόδους καί 
έξοδα τοΰ Μοναστηριού κ.τ.λ.π . έως τή 28 Δεκεμβρίου τοΰ 1827 
έτους, υ π ο γ εγ ρ α μ μ έν α  π α ρ ά  τών αύτώ ν Δ ημογερόντω ν,  
Οικονόμου Ναυπλίας, Π α π α  Θεοδωσίου καί Δημητρίου Θεοδο-  
ροπούλου. Τό Δεύτερον είς δύο μεριομένον, τών τε έξόδων, καί 
εισόδων τής Μονής, άμφότερα άρχόμενα έκ τοϋ 1828, έως τοϋ 1832 
έτους καίύπογεγραμμένον παρά τοϋ τότε ήγουμένου Διονυσίου. Τό 
τρίτον σημειώσεις, μισθοί, καί δοσοληψίαι τών υπηρετώ ν τοϋ  
Μοναστηριού, άρχόμενον έκ τοϋ 1827έως τοΰ 1832. Και τό τέταρτον  
ή παράδωσις καί λογαριασμοί τοΰ είρημένου Διονυσίου, πρός τόν  ν έ 
ο ι /  τότε διορισθέντα ήγούμενον Άμφιλόχιον, ύπογεγραμμένον, 
παρά τών έκ τής Διοικήσεως σταλέντων τότε έπιτρόπων, ύπό Δ. 
Θεοδωροπούλου, Γεωργίου Θ. Όρφανίδη καί Σταύρου Ίω. Κρομ- 
μύδα. Έν αύτω καί αίτερος τών τε κινητών, καί άκινήτων πραγμά
των τοϋ Μοναστηριού καταγραφεϊς τή 8 Φεβρουάριου 1833 παρά  
τής σταλθείσης Επιτροπής άπό τόν Διοικητήν Ναυπλίας καί "Αρ
γους τούς Δ. Παπαλεξόπουλον, Δ. Θεοδωρόπουλον, καί Σ. Κρομ- 
μύδαν».

Στή μονή έπίσης ύπάρχουν: «..18 Δεκαοκτώ έγγραφα Τουρκιστί, 
κατά συμπερασμόν, καί είς τό έν Σουλτανικόν καί τ ’άλλα Σενέται, 
Χοτζέται και άλλας».

Β. Ιερά σκεύη
«2 Δύο δισκοπότηρα καίκαλήματα μέ έν άέραν...
1 Έν κουτίον μέ κειμήλια δέκα αγίων λυψάνων κεκοομησμένα.
2 Δύο σταυροί έξ  ξύλου μέ άσήμι κεκοσμημένοι, είς έκ τούτων καί 

με μπριγιαντάκια.
3 Τρεία ό έστί μία αγιαστήρα, έν θυμιατόν, καί έν κανδίλιον όλα  

άοημένια 1 1/2 Μειάμισυ όκά άούμι Κανδιλιών κ.λ.π. άλλ ’είς ταΰτα 
ίσως δύο ώς [....] τρία ζυγίζωντα δράμια διακόσια τά όποία μένει νά 
παρατηρηθούν δι'ότι φαίνονται νά είναι χαλκός καί τά όποία είς τόν 
προλαβόντα κατάλογον άναφέρονται ώς άσήμι.
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4 Τέσσαραι = έν φελόνιον, έν στιχάριον, παν! Μάλτας, καί 
δύωπετραχ[ή]λια, το έν σεβαΐκαί τ'άλλον παλαιόν.

1 έν περιζώνιον δυπλοϋν άσημένιον μέ χρυσοϋν κορδόνι 
παλαιόν.

20 είκοσι τά του Ναοϋ Βιβλία = έν Εύαγγέλιον 12 Μηνιαία, 
Παρακλητική, Τριώδιον, Πεντηκοστάριον, ’Απόστολος, Όρολόγιον, 
Ψαλ τήριο ν, καί Εύχολ ό γιο ν.

Αί Δεσποτικαι είκόναι, καίάλλαι μικραί, έκείναι δέ τοϋ αγίου έχωσι 
στέφανον άσημένιον.

5. Πέντε τά έφεξής, εις Πολυέλαιος, 3 [δυσανάγνωστο ν], καί έν 
κανδιλιέρι, όλα προύτζινα».

«.... Τά έν τώ μοναστηρίω ευρισκόμενα ξένα πράγματα......
Έν τώ άρι9.1 Εις τό ήγουμενεϊον. "Εν τουφέκι τοϋ Ά να via Ταγατά 

έκ τής κόμης Κοφόνη; β. Σιτάρι έξ εικασίας έως οκάδες δύο χιλιάδες 
τών ένοικιαστών, τοϋ Μακρυποκάμησου, παπα Θεοδωσίου καί 
λοιπών.

Κριθάρι έως οκάδεςχίλιαις καί τριάντα πέντε τέγκια' καπνά, τών 
αύτών ένοικιαστών. Σιτάρι του στρατηγού Δ. Τζόκρη έως οκάδες 
πεντακόσιαις, άρ.500. Ήταν τοΰτο οκάδες έπτακόσιαις δεκαοκτώ, 
άλλ’ έπήρεν έξ αύτού ό ίδιος πρό ολίγων ήμερων οκάδες 167.

7. Συτάρι έως οκάδες έξακόσιαις άρ. 600, τοϋ Μήτρη Τζάνη 
Άργίου.

8. Καπνά τέγκια δεκαοκτώ, αγνοείται ό οίκοκύρης των. Συτάρι 
γιά τρεις σάκκους έως οκάδες διακόσιαις πενήντα του Σπόρου 
Τουτουτζή έκ τοϋ χωρίου Κούτζιαρη.

9. Συτάρι έως οκάδες έκατόν πενήντα τοϋ Σωτήρη Κολιγκούνη 
άπό Κούτζι. Κριθάρι έως οκάδες σαράντα, καί δύο τουφέκια τού 
ίδίου Κολιγκούνη.

11. "Εξ Τέγκια καπνά άγνοεϊται ό οίκοκύρης των. Κι έως έξήντα 
οκάδες συτάρι τοϋ 'Αναγνώστη Σουρίλη έκ τοϋ Αύδήμπεη.

12. Δυο Κασέλαις ή μιά [δυσανάγνωστον] ή δ’άλλη γέμουσα 
κληδομέναις, άγνοεϊται τίνος άνήκει.

Μία καραμπίνα άγνώριστη. Μία κασέλα γέμουσα κληδομένη τοΰ 
Χρήστου Σιδέρη, έκ τής Πιάδας. Δύο τζουβάλια Σιτάρι έως οκάδες 
140: τοϋ Μήτρου Παπαγιάννη άπό τό Χέλη: Μία [δυσανάγνωστον] 
έως οκάδες 180 τοϋ Δυμπέρη Μπεβάρδου άπό Κούτζι. Και 4 σακκία 
σιτάρι έως οκάδες 250 άγνωρίστου.

13 Δύο βαρέλια γέμοντα πυρίτιδος, έζυγίσαμεν τό έν οκάδες 
τεσσαράκοντα καί τ'άλλα οκάδες σαράντα πέντε 45 καίέν βαρέλιον 
μέ μολυβόβουλα οκάδες τριάντα έπτά, όλα τούτα, καί ή ποιότης

* μονάδες μέτρησης καπνού
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των καί ή κατάστασίς των καί ή δ ιόρθωσίς των είσιν έντελώς έκ τών 
Εύρωτταίκών πολεμοφοδίων, καί σιτάρι έως οκάδες δύο χιλιάδες άρ.
2.000 όλα ταϋτα μεταφερθέντα εις τό Μοναστήριον παρά τοϋ 
στρατηγού Δημητρίου Τζόκρη κατά τόν ήδη παρελθόντα  
Αύγουστον καί Σεπτέμβριο μήνα. Και τήν μέν πυρίτιδα, φουσέκια, καί 
μσλυβόβολα τά έφερεν από τή ν ’Επίδαυρον, τό δε άνωθεν σιτάρι τοΰ 
οκάδες 2.000 καθώς καί έκείνο τό είς τό ύπ'άριθ. β Μαγαζίον  
ττρολεχθέν συτάρι τό έσύναξεν ό ίδιος στρατηγός Τζόκρης έφερε 
άπό τάχορία τού κάμπου.

17Συτάρι έως οκάδες τριακόσιαις πενήντα άρ. 350 τών άδελφών 
Παναγή καί Νικολή Λοϊζη άπό Κούτζι καί 4 τέγκια καπνά τού 
’Αναγνώστη Μπεβάρδου καί τρία άλλα άγνώριστα. Είς τό 
Μοναστήριον μιά χήρα καί έν γσυρουνόπουλον τοΰ στρατηγού 
Τζόκρη».

Κ α τ α γ ρ ά φ ε τ α ι  έ π ί σ η ς  λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς  κ α ί  ό λ η  ή ά λ λ η  κ ιν η τ ή  
π ε ρ ι ο υ σ ί α  τ ή ς  μ ο ν ή ς ,  π ρ ο ϊ ό ν τ α  τ ή ς  μ ο ν ή ς ,  ζ ώ α  κ α ί μ ε λ ίσ σ ια 364.

Άπό τήν καταγραφή συνάγονται ορισμένα ένδιαφέροντα 
συμπεράσματα. Παρατηρεΐται κατ'άρχήν ότι ή κινητή περιουσία τής 
μονής εϊναι πολύ μεγαλύτερη άπό εκείνη πού δηλώθηκε τό 1829365, 
έντύπωση δέ κάνει τό γεγονός ότι, ένώ ή μονή είναι κοινοθιακή, 
τόσον ό ήγούμενος όσο καί οΐ μοναχοί κατέχουν καί προσωπικά ζώα 
ή μελίσσια.

Αξιοσημείωτο εϊναι έπίσης ότι οί πολίτες φυλάσσουν στή μονή 
τά ζώα καί άλλα προϊόντα τους όπως μαρτυρεϊται σέ έγγραφό τους 
«πρός τήν έπ ί τών ’Εκκλησιαστικών Γραμματείαν τής ’Επικρατείας»: 
«...., είς όλας τάς δεινάς περιστάσεις έχσντες άσυλσν τό μονύδρισν 
τοϋτο είς τήν έπαρχίαν μας είς αύτό κατεφύγαμε κα τήν ατομικήν 
μας ύ π α ρξιν  αύτοϋ έφ υλάξαμεν κα ί όλην μας τήν περιουσ ίαν  
διεσώσαμεν υπό τήν ά γρυ π νον  έπ ιτήρησιν τοϋ Καθηγουμένου  
Διονυσίου»™. Τό ίδιο προκύπτει καί άπό τό έγγραφο τής κατα
γραφής τών κινητών πραγμάτων τής μονής367. ’Ιδιαίτερη έντύπωση 
προκαλεϊ τό γεγονός, ότι στή μονή φυλασσόταν έκτός τών άλλων, 
πολεμικό ύλικό, πού είχε μεταφερθεϊ σ'αύτήν κατά καιρούς άπό τόν

364. ό.ττ. - Βλ. Παράρτημα Α', άριθ.XIX.
365. Γ .Α .Κ ., Ύ π ουργεϊον Θρησκείας, «Μοναστηριακά», Φ .19, Κατάστιχον 

Μοναστηρίων /1η Φεβρουάριου 1829, σ .10-11.
366. Γ .Α .Κ ., «Μοναστηριακά», Φ .221, Ά ρ ι9 .1557/9 Μ αρτίου 1833
367. ό.π., άριθ.256/27 Μ αρτίου 1833.
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σ τ ρ α τ η γ ό  Δ .  Τ ζ ό κ ρ η ,  π ο ύ ,  ό π ω ς  ε ί δ α μ ε  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς ,  ε ί χ ε  
δ ιο ρ ισ θ ε ί  ά π ό  τ ή ν  Κ υ β έ ρ ν η σ η  ν ά  φ ρ ο ν τ ί σ ε ι  γ ι ά  τ ή  δ ι α φ ύ λ α ξ η  κ α ί  
β ε λ τ ί ω σ η  τ ώ ν  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν  τ η ς  π ρ α γ μ ά τ ω ν .  Σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ά  
σ τ ο ι χ ε ί α  γ ι ά  τ ά  ο ικ ο ν ο μ ικ ά  τ ή ς  μ ο ν ή ς  π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  κ α ί  ά π ό  τ ή ν  
κ α τ ά θ ε σ η  - ά π ο λ ο γ ί α  τ ο ύ  π ρ ώ η ν  ή γ ο υ μ έ ν ο υ  Δ ιο ν υ σ ίο υ  Μ π ε β ά ρ δ ο υ ,  
ύ σ τ ε ρ α  ά π ό  έ ξ έ τ α σ η  σ τ ή ν  ό π ο ί α  ύ π ο θ λ ή θ η κ ε  ά π ό  τ ό ν  ά π ε σ τ α λ -  
μ έ ν ο  τ ο ϋ  δ ιο ικ η τ ή  Ά ρ γ ο υ ς  κ α ί Ν α υ π λ ί α ς ,  Π . Μ ά ν ε σ η 368. Ή  π α ρ α 
π ά ν ω  έ ξ έ τ α σ η  τ ο ϋ  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ο υ  Δ ιο ν υ σ ίο υ  ά φ ο ρ ο ϋ σ ε  σ τ ά  έ ξ ή ς :  1) 
«Στό άνοιγμα τοϋ κιβωτίου καί τής κασέλας τοΰ άποθα νόντος  
ήγουμένου τής μονής Άμφιλοχίου, 2) στά εισοδήματα τής μονής 
ά πό ένοικιάσεις άπό τίς όποιεςχρεωστοϋνται οΐ τελευταίες δόσεις, 
3) στά τοπιάτικα καί 4) στά τυχερά τής μονής; σαρ ανταλ είτουρ γα, 
προθέσεις, συνάξεις βαμβακιού κ.λ.π.»

Ή  ά π ο λ ο γ ί α  τ ο ϋ  Διον. Μ π ε θ ά ρ δ ο υ  είναι ή έ ξ ή ς :  «Τήν περί ου ό 
λ ό γ ο ς  κασέλα τοϋ μακαρίτου Άμφ ιλοχίου ούσα έσφραγισμένη  
παρά τού στρατηγού Δ. Τζόκρη τήν ήνιξαν οΐ Επ ίτροποι ήτοι Δ. 
Παπαλεξόπουλος, Δ. Θεοδωρόπουλος369 καί Στ.Κρομίδας περί τόν 
ήδη παρελθόντα Φεβρουάριο μήνα, ώντας παρών καί έγώ καί ό 
π α π α  Γρηγόρης. ’Εμπεριέχει τό Κατάστιχον του, διάφορα άλλα  
έγγραφα', τά όποία, έπήρεν ό Στ. Κρομήδας όμοϋ μετά τών πραγ
μάτων του πάπλομα κΓ άλλα, τών Ιερών·, έν τάσυ προύτζινον, δύο 
καντύλια καί μιά ομπρέλα, είς τήν Κασέλαν ήτον είς τό κυβότισν τοϋ 
μοναστηριού μέ τά άγια λείψανα, καί τό άσημικόν τοϋ Μ οναστη
ριού. Περί τών εισοδημάτων όλα είναι άπερασμένα είς τά κατάστι
χα , ή δώσεις τών ήδη παρελθουσώ ν ένοικιάσεων, είσαξις όλη 
έμβήκε είς τό Μοναστήριον καί άπό αύτά έτρέφοντο οΐ τής Μονής 
άνθρωποι, καί τά στρατεύματα, ήτοι Δ. Τζόκρης καί Δ. Καλέργης, 
κατά τόν ’Ιούλιον, Αύγουστον καί Σεπτέμβρην βρίσκοντο, είς μέν 
τάς άρχάς έως τριακόσιοι στρατιώται καί έπειτα πότε διακόσιοι 
π ότε έκατόν πότε 50, έξήντα, μετά τόν Σεμπτέμβριον, έως τήν 
άφιξιν τής Α.Μ . τοϋ βασιλέως μας ήτοι πάντοτε πότε είκοσι, πότε  
δέκα καί πότε πέντε. Είς τά ώς είρηται εισοδήματα τοΰ Μ ο ν α 
στηριού είς άλλον μέρος δέν έδόθη ούδέν, είμή είς τούς άνθρώπους 
μας καί είς τούς στρατιώ τας ώς είπομεν. Τά τοπιάτικα όλα  τά  
έσύναξεν μαζί ό Τζόκρης, καί ό Κρουτζιότης. Περί τών σαρανταλεί-
368. ό.π .,Άριθ. 25γ/27 Μ αρτίου 1833.
369. ’Ανδρέας Ζ. Μ άμουκας, ό.ττ., όπου άναφέρεται ότι ό Δ. Θεοδωρόπουλος, 

συγκατελεγόταν στούς πληρεξουσίους τής Έπαρχίας Ναυπλίου, πού 
συγκρότησαν τήν Ε' Έθνική Συνέλευση.
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τουργων καί τ ’άλλα, άλλον τί δέν έσυνάξαμεν είμή κάποτε άπό κά
να σφακτόν τό όποιον μένει τοϋ Μοναστηριού. Τό λάδι όπου είχε ν 
ό Τζόκρ ης έδώ είς έν πύΘον έσ τε ιλε  κα ί τό  έπ ή ρ εν  μετά  τήν  
κα τα γρα φ ή ν , κα τά  τόν  π α ύ σ α ν τα  [δ υ σ α νά γ νω σ το ν ] τής  
’Επιτροπής έως πέντε έξ ήμέρας. Τό λάδι αύτό τό έφερε ν ό Τζόκρης 
ά π ό  τόν  Δ α μα λά  ή ά π ό  τά  Μ έθεια , τό τε  ό π ο υ  χ ά λ α σ α ν  τά  
ΜέΘεια»νο.

Άττό τό κείμενο αύτό προκύπτει ότι, έκτός άπό τούς άνθρώ- 
πους τής μονής, τρέφονταν άπό τά είοοδήματά της καί τά 
στρατεύματα τοϋ Δ. Τζόκρη καί τοϋ Δ. Καλλέργη, κατά Ιούλιο, 
Αύγουστο καί Σεπτέμβριο, χωρίς νά άναφέρει έτος. Ό  άριΘμός τών 
στρατιωτών πού τρέφονταν άπό τή μονή, «(τριακόσιοι, διακόσιοι, 
έκατόνή άλλοτε πενήντα, έξήντα, είκοσι, δέκα, πέντε)» σημαίνει ότι 
ή μονή διέθετε έπάρκεια προϊόντων, άλλά καί τόν άνάλογο χώρο.

Μεταξύ τών έγγράφων πού παρουσιάζουν τήν οικονομική 
εικόνα τής μονής κατά τήν άρχή τής ’Οθωνικής περιόδου, άξιόλογο 
εϊναι άνέκδοτο Κατάστιχο371, υπόδειγμα λογιστικού βιβλίου μέ άριστα 
ταξινομημένη καταγραφή, πού μαρτυρεί μορφωμένο συντάκτη καί 
φέρει τόν τίτλο: «Κατάστιχον, τής όλης ληψοδοσίας τής μονής τοΰ 
Καρακαλά τή 25η Μαρτίου Ί833! φέρον σελίδας = 70 Ό  ήγούμενος 
Ίωάσαφ Κ.Π. Βυζάντιος»372.

Κατά τήν καταγραφή τοϋ Ίωάσαφ, ή μονή φαίνεται νά έχει 
διατηρήσει τήν περιουσία της καί σέ ορισμένες περιπτώσεις νά τήν 
έχει αύξήσει, ένώ σέ άλλες παρουσιάζεται μειωμένη. Άπό τό εκτενές 
αύτό Κατάστιχο παραθέτω μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία, πού 
φέρονται μέ ποσά.

Κατ'άρχήν ό ήγούμενος καταγράφει μέ θαυμαστή λεπτομέρεια 
τήν όλη ληψοδοσία τοϋ σίτου τής μονής372. Επειδή ή καταγραφή εϊναι 
πολύ έκτενής, παραθέτω, στόν επόμενο πίνακα, άποσπασματικά
370. Εννοεί προφανώς τό δήμο Μηδέας.
371. Γ .Α .Κ ., «Μ οναστηριακά», ό .π ., Ά ρ ι9 . Πρω τ. 3044/25 Μ αρτίου 1833. 

(Στό εξής θά άναφέρεται στό κείμενο ώς Κατάστιχο μέ τόν οϊκεϊο άριθμό τών 
σελίδων).
Στό παραπάνω Κατάστιχο παρατηρεϊται κάποια χρονική άσυνέπεια, όσον άφορά 
στήν ήμερομηνία πού συνηθίζει νά κλείνει τούς λογαριασμούς τοΰ Καταστίχου ό 
Ίωάσαφ. Συνήθως ή ήμερομηνία εϊναι 24 Ίανουαρίου 1833, άλλά γνωρίζομε ότι ό 
παραπάνω ήγούμενος διορίσθηκε στή μονή τό Μάρτιο τοΰ 1833. Προφανώς ή 
χρονολογία 1833 προέρχεται άπό παραδρομή, δεδομένου ότι στό τέλος ό ίδιος 
σημειώνει «τή 24 Ίανουαρίου 1834, καθ’ ήν άνεχώρησα, Ίωάσαφ Κ.Π. Βυζάντιος». 
(Τό Κατάστιχο αύτό θά έξετασθεϊ λεπτομερέστερα σέ μελλοντική μελέτη μας).

372. ό.π., σ.47.
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μόνο τήν καταγραφή μέ τήν ένδειξη, «ό σίτος περιληπτικώτερον» 
(σελ. 7 τοϋ Καταστίχου).

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

Κατάστιχον τής όλης ληψοδοσίας τής μονής τοϋ Καρακαλά 
τή 25η Μαρτίου 1833... «Ό σίτος Περιληπτικώτερουν»

οκάδες δράμια
«μεταφορά τών κάτωθεν» 5.877 = 250
6 τφ σκουτέρη τών προβάτων 32
τώ σκουτέρη τών άγελαδίων 22 = 200
τφ σκουτέρη τών αϊγιδίων 24 = 100
7 έζυμώθη 64
9 τώ σκουτέρη τών αϊγιδίων 18

6.038 = 750

έζυμώθη 54 = 100
10 τφ σκουτέρη τών άγελαδίων 14
11 έζυμώθη 48
14 έζυμώθη 68 = 200
6 τφ σκουτέρη τών άγελαδίων 22 = 100

6.245 = 150

18 τφ σκουτέρη τών προβάτων 34
έζυμώθη 72 = 200
19 τφ σκουτέρη τών άγελαδίων 12 = 100
20 έζυμώθη 65
τφ σκουτέρη τών αϊγιδίων 22

6.451 = 50

23 έζυμώθη καί διά τήν εορτήν 86 = 200
24 τφ σκουτέρη τών αϊγιδίων 22 = 200
[δυσανάγνωστον...] έστειλα εις 
Ναύπλιον μιά πτωχή φαμυλία κρύφια 50
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οκάδες δράμια
εις άλλην 25
28 τφ σκουτέρη τών άγελαδίων 16 100

6.651 = 150

30 έζυμώθη 68 = 200
’Ιανουάριος
τφ σκουτέρη τών αϊγιδίων 28 = 300
τφ σκουτέρη τών προβάτων 22 = 100
3 έζυμώ8η 62 = 100
πάλιν έζυμώθη έλθόντων πολλών 48

6.881 = 50

6 τφ σκουτέρη τών αϊγιδίων 26 = 200
9 έζυμώθη 84
12 τφ σκουτέρη τών αϊγιδίων 22
τφ σκουτέρη τών άγελαδίων 16
14 τφ σκουτέρη τών άγελαδίων 28 = 100

7.057 = 350»

18 έζυμώθη 68 = 100
τφ σκουτέρη τών προβάτων 28
23 έζυμώθη 72
24 τφ σκουτέρη τών αϊγιδίων 22
τφ σκουτέρη τών άγελαδίων 18 = 200

7.266 = 350

Ή  καταγραφή σίτου άναφέρεται στήν ποσότητα που 
προϋπήρχε στήν άποθήκη, στήν παραγωγή άπό τά «έΘνικά 
χω ράφ ια», τίς άμοιβές τών εργατών, τήν παραγωγή άπό τά 
κτήματα καί τά μετόχια τής μονής, τήν άπόδοση τοϋ δεκάτου. ’Εκτός 
τών γεωργικών προϊόντων, παρεμβάλλονται καί καταγράφονται καί 
άλλα έξοδα τής μονής, όπως εις βιβλιοδέτην γιά τά «μηναία τής 
μονής», (σ. 4 τοϋ Καταστίχου). Στή συνέχεια καταγράφεται «όλη ή
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ληψ οδοσία τής κριθής Καρακαλά» (σ.8-9 τοϋ Καταστίχου), που 
καλλιεργείται σέ δικά της καί σέ «έΘνικά χω ρ ά φ ια », (σ.9 τοϋ 
Καταστίχου). Καταγράφεται «όσοι/ άσήμι» παρέλαβεν ό ήγούμενος, 
(1 όκά καί 49 δράμια). Άπό τήν καταγραφή τοϋ καπνοϋ, μέ τήν 
ένδειξη: «όσος καπνός συντροφικός», (Κατάστιχ. σ.10) Παραθέτω 
άποσπασματικώς ορισμένα στοιχεία σέ επόμενους πίνακες όπως 
έπίσης καί στοιχεία γιά τήν παραγωγή μελιοϋ καί κηροϋ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8

(Κατάστιχον, σ.10-11). «"Οσος καπνός συντροφικός»

«όσα παρέλαβον τό ολικόν είς τέγγια»
38 φ έροντα  όλα όμοΟ οκάδες 1600
μερίδιον τοΰ μοναστηρίου έκ τούτου
τέγγ ια  19 φέροντα  οκάδες 800
δέκατον έκ τοϋ μεριδίου τοΰ καπνολόγου
2 φέροντα  οκάδες 80
(δυσανάγνωστον) μερικών έξόδω ν τοϋ
α ύ το ϋ 1 42

22 922

Ό σ ο ς  έκ τώ ν άνω τεγγ ίω ν  [δυσανάγνω στον] 922 καπνοϋ μερίδιον 
τοϋ  μοναστηρίου έπωλήθη

Πρός ένα καπν/λον είς Ναύπλ. πρός γρόσια 31/2  τέγγ .4  είς οκάδες

πρός τόν  Ζήσην πρός 3 1 /2  τέγγ .4  είς »
πρός τόν  αύτόν πρός 3 τέγγ .2  είς »
πρός τον αύτόν πρός λεπ τά  80 τέγγ .3  είς »

τέγ γ .1 3 είς οκάδες 504 3001367=00

γρόσια

160-300-562=25

159-200-558=15 
82- 246

102-200
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9

Πίνακας παραγωγής μελιού καί κηρού (Κατάστιχ. σ.11-12)

Άναφέρεται αποσπασματικά:

δσα μελίσσια»
παρέλαβον κατά τον κατάλογον....

408

εύρέθησαν μέτ’όλίγας ημέρας ψόφια και άπαρατήρητα 18 140

έδόθησαν τ φ  κ.Διονυσίω ιδιόκτητά του κατά τό ΛΑ' ενδεικτικόν 144 268
«τφ Οίκονόμφ ιδιόκτητα τούτου κατά τό ΛΒ' ένδεικτικόν του 28 πωληθέντα 159

« τ φ  Γρηγορίω ιδιόκτητά του κατά τό Λ Γ  ένδεικτικόν του
109

« τω  Καλλινίκω ιδιόκτητά του κατά τό  ΛΔ ' ένδεικτικόν του 4 αύξήθησαν 
έκ νέου έως 40

111 έμειναν όλα.. 149
έδόθησαν τ φ  Νεοφυτω ιδιόκτητά του 7 άλλα έκ τούτων
« τ φ  Παρθενία) ιδιόκτητά του 10 άνέμων σφοδρών 

καί τοϋ
έψόφησαν είς τήν μεγάλην βροχήν τήν 2 Μαίου 12 κλάδου έπιπεσόντος, 

διεκόπησαν μερικά

’Από τόν παραπάνω Πίνακα 9 προκύπτει σημαντική μείωση 
τών μελισσίων: άπό 408 πού ύπήρχαν έπί τών ημερών τοϋ Διονυσίου 
έμειναν μόνον 149 έπί τών ήμερών τού Ίωάσαφ, τά όποία έπωλή- 
θησαν (Κατάστ. σ.11), άντί 4.142 γροσίων. Ή συνολική ποσότητα τοϋ 
μελιού πού ύπήρχε στή μονή ήσαν 401 οκάδες, άπό τό όποιο 
πωλήθηκαν 371, συνολικής άξίας 584,10 γροσίων καί τοϋ κηρού 79, 
300 οκάδες, άπό τόν όποιον πωλήθηκαν 75,300, συνολικής άξίας 
955,10 γροσίων.

Στή συνέχεια καταγράφονται τά «άπίδια» πού διέθεσε ή μονή, 
συνολικής άξίας 233 γροσίων (Κατάστ. σ.12), τά αϊγιδοπρόβατα, 
καθώς καί ικανή ποσότητα μαλλιού καί δερμάτων. (Κατάστιχ. σ.13).

Έξ άλλου καταγράφονται 5 βιβλία πού έπωλήθησαν «είς τήν 
πανήγυριν...» , χωρίς ένδείξεις γιά τό περιεχόμενό τους. Ενδια
φέρουσα είναι καί ή καταγραφή όλων τών εισοδημάτων τής μονής 
(Κατάστιχ. σ.17-18) καί ή καταγραφή, άναλυτικά, τών «εισοδημάτων 
είς χρήμα» (Κατάστιχ. σ.19), όπως άλλωστε προκύπτει άπό τούς 
πίνακες 8 καί 9.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10

’Απρίλιος 1833 Εισόδημα εις χρ ή μ α  γρόσια παράδες

Ά π ό  π ώ λησιν  κηρίου καί εις λα μ π ά δ ες , 80
έξεϋ ρ ο ν  δρα χ. 8 π ρ ώ τ ο ν  π ρ ό ς  γ ρ όσ ια  10 Δ  
ά π ό  θυμίαμα οκά δ ες  7, ό ούκ ήν είς τόν  
κατάλογον, π ρ ό ς  γ ρ ό σ ια  3 21
έκ τής Δ ημ ογερ οντία ς  Ν αυ π λίου  διά μυρσίνας  
3 ά γ ώ γ ια  π ρ ό ς  3 9
Ά π ό  μισήν [δ υ σ α ν ά γ ν ω σ τ ο ν ] τοϋ Ρούμπου  
(ος χ ρ εω σ τ ε ΐ  τήν ά λ λ η ν  ήμίσειαν) 243

Ά π ό  τόν Ζ ή σ η ν  κ α π ν ο λό γ ο ν  έκ τώ ν έξό δ ω ν  
διά τό είς τους κ α π ν ο ύ ς  μερίδιόν τους 378
Ά π ό  τινα χρ ισ τ ια ν ό ν  π α ρ α κ λή σ ε ις 3
Ά π ό  ά λλο ν  χ ρ ισ τ ια ν ό ν  σ α ρ α ν τ α λ ε ίτ ο υ ρ γ α  δύο 10
Ά π ό  π ώ λησιν  τοϋ έ ξ  ήμισείας μετά  τοϋ  
κα π ν ο λό γ ο υ  μικροϋ α λό γου , ό π ερ  έπ ώ λ η σ εν  
ό Παρθένιος. Β 70
Ά π ό  τήν π ώ λη σ ιν  τώ ν μελισσίων Γ 414 2
Ά π ό  π ώ λη σ ιν  καπνού  ο κά δ ες  402, τάς μέν 1361
83 π ρ ό ς  3, τάς δέ π ρ ό ς  3 1 /2

Α 5964
Ά π ό  π ρ ό θ εσ ίν  τίνος χριστιανού 150
Ά π ό  π ώ λη σ ιν  τοϋ μέλιτος Δ 584,13
Ά π ό  π ώ λη σ ιν  τοϋ νέο υ  κηρίου Δ 291
ά π ό  τήν ά π ο κ ο π ή ν  τώ ν άπιδίων Ε 223
άπό  π ώ λησιν  τυρίου οκάδες 36Ζ 36,20

7258,33

ά π ό  π ρ όθ εσ ιν  τινός 15
ά π ό  τίνος βοήθειαν ό τα ν  έγ έν ετ ο  ή έπ ισκευ ή 50
Ά π ό  τόν Κ α π ν ο λ ό γ ο ν  Ζ ή σ η ν  έκ τώ ν έξό δ ω ν
τοϋ μεριδίου τώ ν κ α π ν ώ ν 123
ά π ό  τόν α ϋ τό ν  διά τήν α ΰ τώ ν α ξ ία ν 120
ά π ό  π ώ λησιν  έξ  ά γελα δ ίω ν  τά  μέν 4 π ρ ό ς +1620
γρ όσ ια  250, τά  δέ π ρ ό ς  310 τά  έπ ώ λ η σ εν
ό οίκονόμος 9.186,33
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άπό πώλησιν καπνοϋ οκάδες 102, 200
δραχ. λ.

πρός λεπτά 8 Α 81,60
άπό πώλησιν λαδίου έκ διαλειμμάτων
είς τήν πανήγυριν Κ 4
άπό πώλησιν πέντε βιβλίων είς 17
τήν πανήγυριν Π 175
άπό Σύναξιν δίσκων καί γραψιμάτων
είς τήν πανήγυριν 175
άπό χωροφύλακες δι’ έξοδα 310

280,70

άπό πώλησιν δερμάτων Θ
άπό Φωτομάραν ός έστειλε τήν γυναίκα 12,40
άπό πώλησιν μερικών [δυσανάγνωστον] 15
άπό τίνος τών μαθητών διά τροφήν τών 16,84
ώς έμπροσθεν φαίνεται 215
άπό τινα χριστιανόν προσφορά 10

544,94

Στή συνέχεια άναφέρεται ό άριθμός τών μισθωτών 
ύπαλλήλων τής μονής, ή ειδικότητα καί τό ποσόν τής άμοιβής τους. 
(Κατάστιχ. σ.21)
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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ  Μ Ι Σ Θ Ω Τ Ω Ν  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  Τ Η Σ  Μ Ο Ν Η Σ

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

«"Οσοι μισθοίέχρεωστοϋντο άπό τοϋ 'Αγίου Δημητρίου 
τοΰ 1832) άχρι τοΰ Αγίου Γεωργίου τοΰ 1833...».

’Απρίλιος Γρόσια Π α ρ ά δ ες

τ ω  Γ ά τ ζω  κ οπ έλι καί έξ ό φ λ η σ εν 108 25
τ ω  Βασιλείω  αίγιδιάρη καί εξ ό φ λ η σ ε 104 19
τ φ  Μ ή τ ρ ω  κ οπ έλι καί έξ ώ φ λ η σ ε 142
τ φ  Γιάννη κοπ έλι καί έξ ώ φ λ η σ ε 122
τ φ  Γεω ργίψ  Τουρνικώτη καί έ ξ ώ φ λ η σ ε 126

609 4
τ φ  Κ υ π ρ ια ν φ  κελλάρη 58
τ φ  Θ εο δ ο σ ίψ  αίγιδιάρη καί έ ξ ώ φ λ η σ ε 64 30
τ φ  Κοντοθανάση  π ρ οβ ατιάρ η  καί έ ξ ώ φ λ η σ ε 112
τ φ  Ν εο φ υ τ ω  ζευγίτη  καί έ ξ ώ φ λ η σ ε 106 30
τ φ  Χ α τ ζα ρ γ ύ ρ η  Κ0(ί έξ ώ φ λ η σ ε 62

1005 34
τ φ  Γεω ργίτζ^  καί έ ξ ώ φ λ η σ ε 150
τ φ  Ο ϊκονόμψ  (δ υ σ α νάγνω σ τον) 150
τ φ  Κ ω νσταντή 62 30

1368 24
899 15

2265 39

«ταΰτα έχρεωστοϋντο διά μισθούς των έτών·, καί έπειδή όλοι
σχεδόν έζήτουν ν’άποδράσουν, άγνοώ πόθεν κινούμενοι, είς τήν
άρχήν, τά άπέδωκα.

«Εξοικονομήσεις173 παρά τοΰ Κου Διονυσίου...»

’Αγνοούμε ττοΟ όφείλεται ή τάση γιά απόδραση τών μισθωτών, 
είναι όμως, ένδιαφέρον ότι ό Ίωάσαφ κατέβαλε ποσά γιά «έξοικο- 
νομήσεις», γιά νά τούς συγκροτήσει.

373. Εξοικονομήσεις = ή οικονομική ενίσχυση.
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Στή συνέχεια παραθέτομε στόν επόμενο πίνακα τόν κατάλογο 
τών μισθωτών άλλου εξαμήνου (Κατάστιχ. σ.21-22).

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

«Μισθοί πρός τους όσοι άπό του άγίου Γεωργίου έμισΘώθησαν, 
άχρι τοϋ Ά  γιου Δημητρίου είς έξσικο νομή σεις καί έξοφλήσεις».

Μάϊος
γρόσια Παράδες

τφ Οίκονόμφ άσδενήσαντι είς Μέρμπακα 20
τφ Παρθενίω έξοικονόμησιν 60
τφ ’Αργυρή περιβολάρη έξοικονόμησιν 20
άπό πώλησιν 60 οκάδες έλαιών πρός 
λ.25

15

τφ Κοντοθανάση έξοικονόμησιν 60 5
τφ Γ. Βοϊδιαρή έξοικονόμησιν

-175 5
’Ιούνιος
τφ Ίακώβω έξοικονόμησιν 60
τφ Άθανασίω άομμάτφ 4
τφ Κυπριανφ έξοικονόμησιν 42
τφ Κοντοδανάση έξοικονόμησιν 65
τφ Γ. Βοϊδαρςχ έξοικονόμησιν 59

405
Αύγουστος
τφ Δημ. Περιβολάρη έξώφλησιν 
καί άνεχώρησε

81

τφ Μήτρω αίγιδιάρη έξοικονόμησιν 59
τώ Ά8αν. Βάγια έξοικονόμησιν 42
τφ Γιάννη Κοπέλη έξοικονόμησιν 98
τφ Μήτρω Τζένψ έξοικονόμησιν 42

729 5
Σεπτέμβριος
τφ Μήτρω Ταμπάκη έξοικονόμησιν 78
τφ Μήτρψ Τζένψ έξοικονόμησιν 42
τφ Γιάννη έξοικονόμησιν 48 10

δρχ. λ. 897 15
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’Οκτώβριος
τφ Άθανασίω Βάγκρι καί έξώφλησε 11
τφ Μήτρφ Τζένω καί έξώφλησε 6
τφ Γιάννη Ταμπάκη καί έξώφλησε 14
τφ Μήτρω αίγιδιάρη καί έξώφλησε 24
τφ Κοντοθανάση καί έξώφλησε 26

81

μεταφορά τών όπισθεν τουρκικών γροσίων
και δρχ. 81
τφ Οίκονόμφ 40
τφ Περιβολάρη έξοικονόμησιν 20
τφ Μήτρω Ταμπάκη καί έξώφλησε 8
τφ Γ. Βοϊδαρςχ καί έξώφλησε 24,20
τφ Γεώργιζςχ καί έξώφλησε 82

255,20

τφ Πέτρψ καί έξώφλησε 62,45
τφ Λιάκφ άγελαδιάρη καί έξώφλησε 18,40
τφ Κωνσ. καί έξώφλησε 24,10
και ταϋτα μισθοί μέχρι τοϋ αγίου Δημητρίου 24,10

360,15
Νοέμβριος
τφ Γάτζφ έξοικονόμησιν 6
τφ Γεωργίφ έξοικονόμησιν 6
τφ Τζέτζη διά τήν νομήν 28
τφ Τάσψ έξοικονόμησιν διά τοϋ Σοφοϋ 20,20
τφΦιλίππω 21,50

441,85»374

374. Ό  παραπάνω λογαριασμός εκφράζεται, γιά ένα μέρος τών ειδών, σέ γρόσια καί 
παράδες καί γιά ένα άλλο μέρος ειδών, σέ δραχμές καί λεπτά, διότι, όπως είναι 
γνωστό, δέν είχε άκόμη κατισχύσει όμοιογενές είδος νομίσματος. Παρά τήν 
προσπάθεια τοϋ Καποδίστρια νά θέσει σέ κυκλοφορία νέα νομίσματα καί τήν 
άπόφαση τοϋ Όθωνα νά μήν έκτελεσθεί ή άπό τήν Ε' ’Εθνική ’Εθνοσυνέλευση 
άπόφαση τής 9ης ’Οκτωβρίου 1831 γιά τήν κοπή 10.000 άσημένιων νομισμάτων 
ίσων πρός τό Ισπανικό δίστηλο μέ τήν προτομή τοϋ Κυβερνήτη, έξακολουθοϋσε ή 
κυκλοφορία στήν Ελλάδα έλληνικών καί τουρκικών.
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Άπό τήν παραπάνω καταγραφή τών εισοδημάτων καί 
έξόδων τής μονής σέ χρήμα, άντλοϋμε πολύτιμες πληροφορίες γιά 
τίς τιμές τών προϊόντων κατά τό 1833. (Κατάστιχ. σ.19). Οί 
λαμπάδες τιμώνται 10 γρόσια ή κάθε μία, τό θυμίαμα 10 γρόσια κατά 
όκά, τό κάθε άγώγι γιά τή μεταφορά μυρσινών 9 γρόσια, τά μικρά 
άλογα 70 περίπου γρόσια τό καθένα, ό καπνός τιμάται 3 ή 3 1/2 
γρόσια κατά όκά, τό τυρί περίπου ένα γρόσι κατά όκά, τά άγελάδια 
250 ή 310 γρόσια τό καθένα, ό καπνός 8 λεπτά κατά όκά, οΐ έλιές 25 
λεπτά κατά όκά.

’Ενδιαφέρουσα είναι ή είδηση που παρέχει τό Κατάστιχο γιά 
μαθητές πού «έτρέφοντο έκ τής μονής ή έξ ίδιων έπλήρωσαν»375. Ό  
Νομάρχης Άργολίδος καί Κορινθίας στίς 8 Ιουλίου 1833 άπευθύνεται 
«πρός τήν έπ ί τών ’Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκτταιδεύ- 
σεως Γραμματείαν τής Έπικρατείας» καί ζητεί τή βοήθεια τής μο
νής:376 «Τόσα ορφανά έκ τού πολέμου καί τών διαφόρων δυστυχών 
περιστάσεω ν τής πατρίδος λείψανα, περιφέρονται α π ρ ο σ τά 
τευτα είς τοϋ Ναυπλίου τάς άγυιάς καί τά μέν γίνονται τής λιμοκτο
νίας Θύματα; τά δέ έκτραχυλισΘέντα είς τόν  άσχημο ν βαθμόν 
τρέχουσι τόν π λ έο ν  έπ ονείδ ιστον  κα ί έπ ιβλαβή είς αύτήν τήν 
κοινωνίαν δρόμον. Είναι έκ τών ΐεροτέρωνχρεών τό νά ληφθή περί 
αύτών ό,τι ταχύτερον μέτρο ν, ώστε καί ά π ό  τήν καθέδραν τοϋ 
Ναυπλίου μία τοιαύτη άσχημοσύνη νά έξαλειφΘή, ώς οί τόσοι 
7ταϊδες ούτοι ν’άποκατασταΘώ σι μέ τόν καιρόν πολίται είς τήν 
κοινωνίαν χρήσιμοι. Όρφανοτροφείον ή έργοστάσιον δέν ύπάρχει. 
"Εως ότου συστηΘώσι ταύτα, μέτρον προσφ ορώ τερον σ τοχά 
ζομαι, τά ορφανά ταϋτα νά τεΘώσιν είς τήν μονήν τού Καρακαλά, 
έχουσαν εισοδήματα ικανά διά τήν διατροφήν των καί πρό πάντων  
έχουσαν καί τόν ώς Ηγούμενον ’Επιστάτην αύτής Ίωάσαφ Βυζάν
τιον τόν Ιεροκήρυκα, όστις νά άποδεχΘή καί άποδέχεται νά τά  
έκπαιδεύση διδασκαλικώς, έργαζόμενα  κα ί είς τάς μοναστικός  
έργασίας άκόμη. Τό μέτρον τούτο καΘυποβάλλων ύ π ’οψιν σας, 
κύριε Γραμματεϋ, δέν άμφιβάλλω ότι Θέλετε τό Θεωρήσει έπίσης ώς 
σπουδαΐον καίένεργήση τήν ταχεϊαν ένέργειάν του...».

Οί ένέργειες τοϋ Νομάρχη Άργολίδος καί Κορινθίας τελε
σφόρησαν καί τά ορφανά τοϋ πολέμου διέμειναν καί μαθήτευσαν 
στή μονή, κοντά στόν Ίωάσαφ Βυζάντιο. Παραθέτομε τόν κατάλογο 
τών μαθητών: (Κατάστιχ. σ.20)
375. Γ .Α .Κ ., «Μοναστηριακά», ό.π., σ.20.
376. Γ .Α .Κ ., «Μοναστηριακά», δ .π ., Άρ ι9 . 217/8 ’Ιουλίου 1833.
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«"Οσοι τών μαθητών ή έτρέφοντο έκ τής μονής, ή έξ ιδίων, ή έπλήρωσαν.
Ό Παπα Στέφανος, μήνας πέντε, ώς έφημερεύων έτρέφετο έκ τής μονής. 
Ό  αδελφός αύτοϋ, μήνας πέντε, ώς ύποκελλάριος έκ τής μονής.
Ό  ’Ανδρέας Κουτζοποδιότης, μήνας πέντε έξ ιδίων του.
Ό  Ιωάννης Μακρυπουκάμισος, μήνας πέντε έκ τής μονής, καί ύπεσχέθη, 
πλήν δέν έπλήρωσε.
Ό Ήλίας Κρομμίδας, 8 μήνας, έκ τής μονής, άλλά δέν έπλήρωσε.
Ό  Κωνσταντινος ΚορίνΘιος έξ μήνας, έπλήρωσε 80
Ό  Κωνστ. Ίωάν. Ναυπλιώτης, ορφανός, άπέθανε 
Ό  Μιχ.Κορίνθιος, έξ ιδίων του 
Ό  Φιλίππου, καί ορφανός καί πτωχός 
Ό  Θεόδωρος Βασιλείου, ’Αργείος καί ορφανός καί πτωχός 
Ό  Θεόδωρος Δ. Θεοδωρόπουλος έπλήρωσε διά τήν τροφήν του 80 
Ό  Άνδριανός ανεψιός τοϋ Μακρυποκαμίσου έξ ίδιων του.
Ό  Νικόλαος Πετρίδης έπλήρωσε 40
Ό  Παναγιώτης Λύκος Χελιώτης έπλήρωσε 15

215 377»

Σημαντικές είναι καί οί πληροφορίες γιά τίς τιμές τών 
προϊόντων καί τών οικονομικών δοσοληψιών τής εποχής πού 
άντλοϋμε άπό τόν μακροσκελή κατάλογο τοϋ Κατάστιχου, μέ τίτλο: 
«όσα είς καθημερινά έξοδα τής μονής» (Κατάστιχ. σ.25-33).

’Ενδεικτικά άναφέρομε τιμές τής έποχής: 1 ζεϋγος παπου- 
τσιών πρός 12 γρόσια, 8,7 γρόσια οί φασκές γιά τά τζαρούχια, 4 
γρόσια ή κάθε τριχιά γιά τά ζώα, 88 γρόσια τό έν πετσί γιά 
τσαρούχια, 1,06 τό κάθε ποτήρι τής τραπέζης, 2,30 γρόσια ή τιμή τής 
μιάς μποτίλιας, 2 γρόσια ή μία στάμνα νερού, 38 γρόσια τό «έν 
βρακοϋποκάμισον» καί 15 γρόσια ό ένας σκούφος, 6 γρόσια το ένα 
άγιασματάριον, 33 γρόσια ή κάθε καπότα, 4 γρόσια τό κάθε βαρέλι 
νεροϋ. Έπίσης ή μιά όκά σαπούνι τιμάται κατά τήν εποχή αύτή 5 
γρόσια καί 44 παράδες, 1 μιά βαφή αύγών 1 γρόσι, 1 όκά κρεμύδια 75 
παράδες. Ή τιμή τών ψαριών κυμαίνεται, πιθανόν άνάλογα μέ τήν 
ποιότητα, στίς εξής τιμές κατά όκά: 1 γρόσι καί 20 παράδες, 2 γρόσια 
καί 20 παράδες, 2,6 γρόσια, 4 γρόσια καί 20 παράδες, 4,5 γρόσια. Τό

377. Άν λάθομε ύττ'δψη τίς τιμές τών προϊόντων καί έμπορευμάτων κατά τό 1833, πού 
άναφέρονται στό Κατάστιχο, μπορούμε νά συμπεράνομε ότι τό ποσό που 
κατε6λή9η στή μονή άπό όρισμένους έκ τών παραπάνω μαθητών, ώς τροφεία, 
είναι καθαρά συμβολικό.
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κοκόρι γιά φύτεμα πρός 65 παράδες κατά όκά, τό ρύζι πρός 2 
γρόσια, τό ρακί πρός 6 γρόσια, ό ταμπάκος πρός 14 γρόσια καί 20 
παράδες κατά όκά, τό κρασί τό σαμιώτικο πρός 28 γρόσια κατά μιά 
όκά, τό αλάτι πρός 26 παράδες κατά όκά, ή μιά μποτίλια ρούμι πρός 
3 γρόσια καί ή όκά τό χαθιάρι πρός 20 γρόσια (Καταστιχ. σ. 25-31).

Στή συνέχεια καταγράφεται στό Κατάστιχο ό χρηματικός 
ισολογισμός σέ τουρκικά νομίσματα (γρόσια καί παράδες) καί σέ 
ελληνικά, (δραχμές καί λεπτά), καθώς καί «όσα χ ρ εω σ τε ί τό  
μοναστήριον ά π ό  διαφόρους αίτιας» καί «όσα νά λάβη τό μονα
στήριον» (Καταστιχ. σ.33-34) καί κλείνει μέ τήν ύπογράμμιση τού 
Ίωάσαφ γιά τήν εύσυνειδησία του κατά τή δεκάμηνη ήγουμενία του, 
παρά τίς άντιξσότητες πού αντιμετώπισε καί τίς ραδιουργίες 
πολλών καί μέ τή δήλωσή του ότι, προκειμένου νά άντεπεξέλθει στίς 
δυσκολίες άπό πλευράς οικονομικής, κατέφυγε στή μυστική Βοήθεια 
φίλων: «όσον έ φ ’έν ό ς  στή δεκάμηνον ήγουμενία ν μου, κ α ί ή 
συνείδησις, κα ί ή φιλοτιμία δέν μοι έσυγχώρουν, τόσον άφ 'έτέρου 
κα ί θείω έλέει, κα ί διά τώ ν εύχώ ν τής Κυβερνήσεω ς φαίνεται 
προφανέστατα, ότι δέν ύπέπεσεν είς χρέος τό μοναστήριον τοΰ 
Καρακαλά. Ή  σιτοδεία, ή όλιγότης τών προϊόντων, όχι ολίγον ή 
ύπουλότης, ή άπάτη, ή άδιαφορία, ή ραδιουργία, όλα έχθιστ’ά π ’ 
άρχής άντικείμενα, τά όπο ια  π α ρ ’ώραν ύπερηύξανον τά έξοδα, 
αύτά έκαμαν μάρτυς ό Θ εός, νά π ρ ο β λέπ ω  άν δέν ώφεληθή, 
τουλάχιστον μή βλαφθή τό μοναστήριον τοΰτο έπ ί τών ήμερών 
μου. Ά φ ’ού μόλις τόν Νοέμβριον λο ιπ όν  καί περιωρίσθην νά μήν 
πωλήσω, μολονότι καί δέν είχον, π ρός πολλούς τών φίλων μου 
κατέφυγον, τέλος δέ πάντω ν μέ τάς μυστικάς βοήθειας, καθώς καί 
μερικά κονδύλια, καί μάλιστα, είς τό τέλος τοϋ Ισολογισμού μέ π α 
ρηγόρησαν. Ά ν  μερικά [δυσανάγνωστον], ό νέος είς τοϋτο προσ
διορισμός μου ώς τοϋ πρωτοσυγκέλλου έκαμε νά μήν προφθάσω, 
μήτε είς τήν άποπλήρω σιν αύτών, μήτε είς τοϋ παλαιού χρέους, 
ά π ό  τό όπο ιον ήλπιζον, τό ήμισυ τουλάχιστον ν’άποπληρωθή, 
κατά τάς υποσχέσεις τών φίλων μου, τό δέ μοναστήριον νά μείνη 
άνέπαφον, ή άνικανότης μου, τό πρωτόπειρον, είς άλλεπάλληλα  
μοναστηριακά, άπεναντίας δέ καί τά ραδιουργήματα, είναι ΐκανώ- 
τατα νά θεραπεύσουν καί τάς έλλείψεις μου, καί τάς παραδρομάς 
μου άν τύχη καί νά μ ’άποδείξουν, είς τήν Κυβέρνησίνμου, τοσαύτη ή 
δύναμις τής πρωτσπειρίας είς τοιαϋτα έκδουλεύσεώςμου, είτε έσχε 
καί καθημερινούς έσω, καί έξω άντιπάλους......
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Συγκρίνοντας τά δυο Κατάστιχα, εκείνο που καταρτίσθηκε 
στίς 27 Μαρτίου 1833 άπό τόν εντεταλμένο τής Πολιτείας, παρόντος 
καί τοΰ προηγουμένου Διονυσίου378 μέ τό παραπάνω που κατάρτισε 
ό Ίωάσαφ, παρατηρούμε τά εξής: Στό πρώτο καταγράφεται τό 
άρχειακό ύλικό τής μονής, τά Ιερά σκεύη, τά διάφορα άλλα σκεύη 
καί «τά έν τφ μοναστηρίω ευρισκόμενα ξένα πράγματα». Πολλά 
άπό τά καταγραφέντα ομοιάζουν στά δύο Κατάστιχα, κυρίως όσον 
άφορά στήν κινητή περιουσία τής μονής καί τά διάφορα ζώα. Στό 
δεύτερο Κατάστιχο καταγράφονται κυρίως ή οικονομική κατάσταση 
τής μονής καί οί οικονομικές της δοσοληψίες καί συναλλαγές, καθώς 
έπίσης τά διάφορα έξοδά της κατά τή δεκάμηνη ηγουμενία τοϋ 
Ίωάσαφ. Καί τά δύο παραπάνω Κατάστιχα ρίχνουν φώς στά 
οικονομικά τής μονής τόσο προηγούμενων περιόδων όσο καί τής 
περιόδου άπό τό Μάρτιο 1833 έως 24 Ίανουαρίου 1834 καί άποδεικ- 
νύουν τήν οικονομική της εύρωστία.

Ό  Ίωάσαφ προσπάθησε νά τακτοποιήσει τά οικονομικά τής 
μονής, άντιμετώπισε όμως δυσκολίες άπό τούς κατοίκους τής 
περιοχής, ειδικότερα άπό τόν στρατηγό Δ.Τζόκρη, ό όποιος 
διεκδικοϋσε «γεννήματα καί λοιπά τοιαϋτα», πού όπως υποστήριξε 
στήν καταγγελία του, τοϋ κατακρατούσε ό ήγούμενος, τόν όποιον 
άπειλοΰσε ότι θά καταγγείλει ένώπιον τοϋ δικαστηρίου379. Ό  
ήγούμενος άπευθύνεται πρός «τήν έπί τών έκκλησιαστικών 
Γραμματείαν», ή όποία μέ τήν εύκαιρία αύτή άναθέτει στό Διοικητή 
Ναυπλίας νά ειδοποιήσει τούς κατοίκους τής περιοχής, νά 
προσκομίσουν άποδείξεις γιά τά περιουσιακά τους στοιχεία που 
είχαν έμπιστευθεϊ στή μονή380. Συγχρόνως ειδοποιήθηκε ό στρα
τηγός Δ.Τζόκρης, νά άπομακρύνει τά ζώα του πού, σύμφωνα μέ τό 
έγγραφο τής Πολιτείας/ «κατασκάπτουν τά χωράφια κα ί άφα- 
νίζουν τά σπαρτά τής μονής»™.

Ό  Διονύσιος Μπεβάρδος ό όποιος άνέλαθεν καί πάλιν τήν 
ήγουμενία τής μονής μετά άπό τόν Ίωάσαφ, αναφέρει άπώλεια τοϋ 
άσημιοϋ τής μονής, τήν όποία πιθανολογικά άποδίδει στούς 
στρατιώτες τοϋ στρατηγού Τζόκρη, ή σέ λανθασμένη εκτίμηση τών 
’Επιτρόπων382. Δέν άναφέρεται σέ ποιά άκριβώς χρονική στιγμή

378. ο.π.,256/27 Μ αρτίου 1833.
379. ό.ττ., Άρ ιθ . 316/10 ’Απριλίου 1833.
380. ό.π .,Άριθ. 228/23 ’Απριλίου 1833.
381. ό.π.
382. ό.π., Ά ρ ιθ . Πρωτ. 1513/11 ’Οκτω βρίου 1833.
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χάθηκε τό άσήμι τής μονής, δέν άποκλείεται όμως, νά δόθηκε κατά 
τή διάρκεια τοΰ Ίεροϋ ’Αγώνα γιά τήν νομισματοκοπία383. Κατά τή 
γνώμη μας, τό άσήμι τής μονής πού χάθηκε, συμπεριλαμβανόταν 
σ’έκεϊνο πού συγκεντρώθηκε στό ’Άργος τό 1822 άπό τίς μονές καί 
τούς ναούς, μεταφέρθηκε μέ εντολή τοΰ ’Αντιπροέδρου τοΰ 
’Εκτελεστικού, Αθανάσιου Κανακάρη, στούς Μύλους καί τοποθετή
θηκε γιά άσφάλεια σέ Αυστριακό πλοίο384. Είναι γνωστό ότι στό 
μοναστήρι τής Παναγίας τής Κατακεκρυμμένης, κοντά στό Άργος, 
έγκαταστάθηκε τό πρώτο νομισματοκοπείο385, καί μέ τό ύπ' 
άριθ.1631 προβούλευμα, πού ύποβλήθηκε στίς 12 ’Ιουνίου 1822 στό 
Βουλευτικό Σώμα, άποφασίσθηκε ή κοπή άσημένιων πεντάδραχμων 
καί οβολών386. Συγκεντρώθηκε όπως λέγεται γιά τό σκοπό αύτό 
άργυρος 800 οκάδων387.

Ανέκδοτο έγγραφο-άπολογία388, πού ρίχνει φώς στά οικο
νομικά τής μονής τής περιόδου αύτής389, είναι αύτό πού άπευθύνει ό 
προηγούμενος Διονύσιος, υστέρα άπό διαταγή τής Γραμματείας, 
πρός τόν ήγούμενον Ίωάσαφ τόν Βυζάντιο. Στό έγγραφο αύτό ό 
Διονύσιος άναφέρει χαρακτηριστικά τά εξής: «... ά πό τότε μάλιστα  
ά π ό  τόν Ιούνιον όπ ου  ήλθεν ό π ολυχρόνιος βασιλεύς, ήταν οΐ 
'Ρουμελιώτες είς όλην τήν έπαρχίαν μπουλούκια καί όσοι έφΘανον 
άρπαξαν όλοι μέ τήν βίαν, έγώ μήτε άρματα είχα, μήτε ήμποροϋσα  
νά κάμω τίποτα , μόνον έκοιτάξαμεν όλοι νά γλιτώσουμε τήν ζωήν 
μας, καθώς καί όλος ό κόσμος, καί χωριστά έτρωγε καί πουλούσε 
έκείνος, χω ριστά οΐ στρατιώται ήταν μέσα είς τό μοναστήρι, καί 
όσοι έμειναν είναι θαύμα τών άγιων πώ ς έγλύτωσαν...»™.

Απολογούμενος ό Διονύσιος γιά τή φθορά καί τήν άπώλεια 
άλλων εισοδημάτων τής μονής, ισχυρίζεται ότι τό μοναστήρι ξόδευε 
γιά τούς οικείους καί περαστικούς καί, κάνοντας μνεία γιά τά 
εισοδήματα πού υπήρχαν στή μονή, βεβαιώνει ότι δέν ήταν όλα δικά

383. Γεώργιος Δημακόττουλος, Προσπάθειαι νομισματοκοπίας κατά τήν 'Ελληνικήν 
Έπανάστασιν, ’Αθήναι 1963, σ.26.

384. δ.π.
385. ’Απόστολος Βακαλόπουλος, Ιστορία τοΰ Νέου Ελληνισμού, τ.Ε', Θεσσαλονίκη 

1980,σ.796.
386. Ά .Π . Τζαμαλής, ό.π., σ.150.
387. Γ. Δημακόπουλος,ό.π .
388. Γ .Α .Κ ., «Μοναστηριακά»,ό.π.
389. Γιά τό έγγραφο αυτό, βλ. άνωτέρω, σ.22
390. ’Α π . Βακαλόπουλος, Τά Ελληνικά στρατεύματα τοϋ 1821, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 

215-224.
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της, άλλά «τοϋ κόσμου»391. Άναφερόμενος στήν ποσότητα τοϋ 
κρασιού πού ήταν στή μονή, ισχυρίζεται ότι «άπό αύτό έπιναν οί 
στρατιώται καί τόσοι περαστικοί χριστιανοί». Είναι γνωστοί, γιά τήν 
άρπακτική τους τάση οί Τζόκρης καί Καλλέργης καί οί στρατιώτες 
τους γιά «όσα ήταν έναποτεθειμένα είς τήν μονήν». Αναφέρει ότι τά 
χωράφια στό Χέλι καί τά μελίσσια τά σφετερίζεται γιά εξήντα 
χρόνια ό «άποδεκατιστής» γιά τή μονή Καρακαλά392.

Σημαντική είναι ή πληροφορία πού δίνει ό ήγούμενος Ίωάσαφ 
ότι ό Βασιλικός ’Έφορος Ναυπλίας, υστέρα άπό διάταγμα «τής έπ ί 
τής Οικονομίας», τόν προσκάλεσε νά «άποδώση δύο δόσεις πρός τό 
Εθνικόν Ταμείο ν, συμποσουμένας είς γρόσια τούρκικα 1333', προ- 
χρεωστουμένας έκ τών ένοικιάσεων τών μοναστηριακών προσό
δων τοϋ 1832». Ό  Ίωάσαφ άποδίδοντας τήν άδυναμία ικανοποίησης 
τού παραπάνω αιτήματος σέ άνυπαρξία χρημάτων στή μονή , σέ 
σχέση μέ τή δεκάμηνη διαγωγή του, ώς ήγουμένου τής μονής, 
γράφει: «Κατ' άρχαίαν συνήθειαν άναπόφευκτον συνέρρεον καί 
έτρέφοντο είς τήν μονήν άτομα, έκ τών όποιω ν τά 25 μισθωτά, 
κα τα χρ η σ τ ικώ ς τρεφ όμενα , κ α τ α τ ρ ώ γ ο ν τ α  κα ί μ η δ έπ οτε  
χορταινόμενα, ένδυόμενα, μισθοδοτούμενα, έξ άνάγκης ένίοτε, διά 
νά μή φύγουν καί προκύψει έπειτα έπαισθητότερα ζημία κλπ . καί 
π ά ν το τε  ραδιούργα  όλα  κα ί ά χά ρ ιστα  κα ί τά μή ύ π ό  μισθόν, 
συνεχώς έξσικονομούμενα»393.

Αξιοπρόσεκτα στοιχεία γιά τήν οικονομική κατάσταση τών 
διατηρουμένων μοναστηρίων Ναυπλίου παρέχει καί πίνακας, όπου 
καταγράφεται τό ποσόν τοϋ φόρου (διπλό δέκατο), πού κατέβαλαν 
κατά τά έτη 1833 καί 1834394.

Δέ γνωρίζομε άκριβώς γιά ποιό λόγο ή φορολογία τής μονής 
Ταξιαρχών είναι πολύ μεγαλύτερη άπ'δση τών άλλων μονών. Είναι 
όμως βέβαιο ότι είχε περιουσία πού «διηρπάγη κα τά  τόν 19ον

391. Γ .Α .Κ ., «Μοναστηριακά», ό.ττ.
392. Γ.Α .Κ ., «Μοναστηριακά», ό.ττ., ’Αρι9.1522/14’Οκτωβρίου 1833.
393. ό.π., Άρ ιθ . 6513/23 Νοεμβρίου 1834.
394. Βλ. Παναγιώτα Μ οσχονά , ό.π.

«Έ τ ο ς  1833» «’Έ τ ο ς  1834»
Μονή Αγίου Δημητρίου Καρακαλά 
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ταλαντίου 
Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Άγνοϋντος 
Μονή Ταξιαρχών

350 δρχ. 350 δρχ.
260 δρχ. 200 δρχ.

360,80 δρχ. 850 δρχ.
640,76 δρχ. 1.800 δρχ.
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αιώνα»395 χωρίς νά γνωρίζουμε άπό ποιους.
Όσον άφορά στήν άγροτική παραγωγή τών μονών κατά τήν 

έποχή αύτή, όπως προκύπτει άπό τά έγγραφα τών Γενικών 
’Αρχείων τοΰ Κράτους, ήταν ή άκόλουθη: έλαιόδεντρα, όπωροφόρα 
δένδρα στούς κήπους τών μοναστηριών, άμπέλια, δημητριακά, 
καπνά. Έπίσης στίς μονές έτρεφαν μελίσσια, όπως προαναφέραμε, 
καί είχαν συνήθως παραγωγή μελιού καί κηρού396, όπως άλλωστε 
διαπιστώσαμε καί άπό τά Κατάστιχα τής μονής.

Μέ βάση δύο έγγραφα τής μονής Ταλαντίου, άντλοϋμε 
πρόσθετες πληροφορίες γιά τήν άξία ορισμένων άγαθών κατά τό 
1833397, άπό τίς όποιες μπορούμε κατ’άναλογίαν νά ύπολογίσουμε 
τήν άξία τής παραγωγής ή τών άγαθών καί τής μονής Ξηρο
καστελλίου συνολικά. Έτσι ένα «μελίσσι άκαρπο» κόστιζε 10 δρχ., 
ένα «βόδι άνίκανο» 40 δρχ., ένα «γήδι γέρικο» 6 δρχ. καί 30 λεπτά, 1 
«άλογο γέρικο» 38 δρχ., 1 «γελάδι γέρικο» 38 δρχ., 1 όνος 38 δρχ., 1 
όκά σταριοΰ 20 λεπτά, 1 όκά κριθαριού 14 λεπτά, 1 όκά κρασιού 20 
λεπτά, 1 όκά λαδιού 1 δραχμή.

Μέ βάση τά πρόσθετα στοιχεία πού άντλοϋμε άπό τά Γενικά 
’Αρχεία τού Κράτους398, ή άκίνητη καί κινητή περιουσία τής μονής 
κατά τήν έποχή αύτή (1833) είναι ή έξής:

Άκίνητη περιουσία
«Γή: 800 καλλιεργήσιμα στρέμματα
Άμπελώ νες: 16
Έλαιόδενδρα: 1000
Κήποι: 1
Ελαιοτριβείο: 1
Μΰλος: 1
Μετόχια: 2

Κινητή περιουσία
Βοσκήματα: Αίγιδοπρόβατα: 400 
Νομαδικά: 65 
Βόες γεωργικοί: 8

395. Διονύσιος X. Στραβόλεμος, ό.ττ., σ.336.
396. Πρβλ. μέΠ. Μ οσχονά , ό.π. - Βλ. καί Μιχ. Β. Σακελλαρίου, ό.π., σ. 123-124.
397. Π. Μ οσχονα,ό.π .
398. Βλ. Γ .Α .Κ ., «Μοναστηριακά», Φ . 231, ύποφ. έτους 1833. - Βλ. καί Π. Μ ο σ 

χονά, ό.π.
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Ζφα φορτηγά: 6
Μελίσσια: 100
Πολύτιμα μέταλλα: Χαλκός, 50 οκάδες».

Συγκρίνοντας τήν παραπάνω καταγραφή τών περιουσιακών 
στοιχείων τής μονής μέ εκείνα που προκύπτουν άπό τίς 
προηγούμενες καταγραφές έπί Διονυσίου Μπεβάρδου καί Ίωάσαφ 
Βυζαντίου κατά τό έτος 1833, παρατηρούμε τά έξης: γιά πρώτη 
φορά έπισημαίνεται ή παρουσία χαλκοϋ στή μονή399. Έπίσης γιά 
πρώτη φορά έπισημαίνονται στοιχεία άκίνητης περιουσίας. 'Όσον 
άφορά τήν κινητή περιουσία, παρατηρεϊται στήν τελευταία αυτή 
καταγραφή μείωση κατά 58 τών αιγοπροβάτων καί κατά 308 τών 
μελισσίων. Ή μείωση αύτή δέν έξηγείται.

Διασώζεται έπίσης κατάλογος 78 ποιμένων που βόσκουν τά 
ζώα τους στήν περιοχή τής μονής Καρακαλά400. Ό  κατάλογος 
υποβλήθηκε ύστερα άπό τήν ύπ' άριθ.1277 διαταγή τής Β. Νομαρ
χίας Άργολίδος καί Κορινθίας, άπό τόν ήγούμενο τής μονής Ίωάσαφ 
Βυζάντιο. Σέ ύποσημείωση τοϋ καταλόγου αύτοϋ άναφέρει ό 
ήγούμενος ότι οΐ ποιμένες αύτοί έρχονται μέ τίς οϊκογένειές τους άπό 
πολύ μακρυνές περιοχές, καί μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι 
άνέρχονται σέ μερικές εκατοντάδες άνθρώπων.

Ό  κατάλογος πολύτιμος, όχι μόνο γιά τίς μετακινήσεις 
κτηνοτροφών άπό μακρινές περιοχές πρός τήν Αργολίδα άλλά καί 
γιά άλλες πληροφορίες: (ονόματα τών ποιμένων; τήν πατρίδα τους 
καί τήν έπαρχία άπό τήν όποία προέρχονται) κ.λ.π.

Αντίγραφο έπίσης πολύτιμου άνέκδοτου Κώδικα τής μονής, 
τοϋ έτους 1834 βρίσκεται στό ’Αρχείο τής Ίεράς Μητροπόλεως 
Άργολίδος401. Ό  κώδικας φέρει τόν τίτλο: «Κώδιξ τής Ίεράς μονής 
τοΰ Καρακαλά, περιέχων τήν καταγραφήν τής όλης αύτής κινητής 
καίάκινήτου περιουσίας. Τό προσω πικόν τών έν αύτήμοναζόντων  
κα ί τήν κα τ ' έτος αύτής δοσοληψίαν κα τά  τά πα ρά  τής Ίερά ς  
Συνόδου διαταχΘέντα. Έν έτει 1834. Ή γουμενεύοντος τοϋ Κου 
Διονυσίου Μπεβάρδου».

Ό  Κώδικας είναι θεωρημένος άπό τή Νομαρχία Άργολίδος καί
399. ό.ττ.
400. Γ.Α .Κ ., «Μοναστηριακά», Φ . 221, Άρ ι9 . Πρωτ. 3044/7 Δεκεμβρίου 1833. 

- Βλ. Παράρτημα Α', άρ. XXI.
401. A .I.M .A ., Φ Α ' 85/1834, «Κώδιξ τής Ίεράς Μονής τοϋ Καρακαλά, 1834», ό.ττ.- 

Πρόκειται γιά άντίγραφο μέ χρονολογία 17 Αύγουστου 1882 που υπογράφεται άπό 
τόν ήγούμενο Κωνσταντίνο Τζαμίλα καί τούς συμβούλους τής μονής.
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Κορινθίας καί συντάχθηκε σύμφωνα μέ τήν ύττ’ άριθ. 2624/431 
έγκύκλιο διαταγή «τής έττί τών Εκκλησιαστικών Β.Γραμματείας», είχε 
άπό τήν άρχή μέχρι τέλους 408 άριθμημένες σελίδες. Ή καταγραφή 
όμως δέν άκολουθεϊ χρονολογική σειρά. Πιθανόν ό γραμματέας τής 
μονής έγραψε σέ διάφορα φύλλα χωρίς χρονολογική τάξη.

Σέ έγγραφο έπίσης τοΰ Μητροπολίτου ’Αργολίδος Κυρίλλου, 
μέ ήμερομηνία 12 Μαρτίου 1834, άναφέρεται ότι «είςΜοναστήρι τοΰ 
'Αγίου Δημητρίου Ξηροκαστέλλι βιοΰσιν 6 μοναχοί», έχει δέ ή μονή 
τήν έξής σημαντική περιουσία: «Στρέμματα γης 3.500,25 στρέμματα 
αμπέλους, 2.000 έλαιόδενδρα, 423 α ιγοπ ρόβα τα , 150 κυψέλας 
μελισσίων, χονδρά ζώ α 37, σκεύη άργυρά 8, σκεύη χάλκινα 34. 
Έ π ίσ η ς  γην ά κα λλ ιέργητον  στρέμματα 10.000, άσημικόν 2 1/2 
οκάδες». Ύπάρχουν έπίσης «15 ύπηρέται τής μονής καί 7 ορφανά  
πού έτρέφοντο μέσα είς αύτήν»"02.

Ή καταγραφή τής περιουσίας τής μονής οφείλεται σέ 
άπόφαση προφανώς τής Άντιβασιλείας, στήν προσπάθεια πού 
κατέβαλε νά ένημερωθεί γιά τή μοναστηριακή περιουσία, μέ σκοπό 
νά περιέλθει στήν Πολιτεία, καί νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν προώθη
ση τού κρατικοΰ εκπαιδευτικού προγράμματος, (μισθούς δασκάλων, 
ένοικιάσεις σχολικών κτιρίων, ύποτροφίες, χρηματοδότηση 
άρχαιολογικών έρευνών κλπ.) καθώς καί γιά τήν βελτίωση τής ζωής 
τού κατώτερου κλήρου, σύμφωνα μέ διάταγμα τής 8ης Μαίου 1834, 
μέ τό όποίο άπαγορεύονταν καί οΐ δωρεές ιδιωτών στήν ’Εκκλησία403.

Στόν Κώδικα τού 1834 γίνεται ή καταγραφή τής «άκινήτου καί 
κινητής περιουσίας τής μονής» καί «Τά κατά τήν περιφέρειαν σύνο
ρ α  τών χωραφίων τής Ίεράς Μ ονής τοΰ Καρακαλά». ’Εάν συγ- 
κριθούν τά όρια τής μονής τό 1834 μέ τά όρια πού άναφέρονται στό 
Κατάστιχο VI (1703-1705)404 καί τά κτηματολογικά της στοιχεία, 
παρατηρούμε καταπληκτική ομοιότητα. Παρατηρούνται, έντού- 
τοις, σημαντικές διαφορές σέ σχέση μέ τό Κτηματολόγιο τής Καπο- 
διστριακής περιόδου τού 1829405.

Στόν Κώδικα τής μονής τού 1834406, είναι καταγραμμένη ή 
άκίνητη καί κινητή περιουσία τής μονής, μέ μεταγενέστερη

402. Βλ. σχετικά στό Χρυσ. Δεληγιαννόπουλο, Ή ’Εκκλησία, ό.π., σ.78.
403. Ί . Ά .  Πετρόπουλος - Αίκ. Κουμαριανοϋ, ό.π., σ.44.
404. Γιά τά όρια τής μονής κατά τό 1703-1705 βλ. παραπάνω, Κεφάλαιον Β σ ε λ . 105-106.
405. Γ.Α.Κ., Υπουργεϊον Θρησκείας,Φ.19,ό.π.,σ.10-11.(Βλ. παραπάνω,σελ.130-131).
406. A .I.Μ . Α.,ό.π . σ.5-10.Βλ. Παράρτημα Α' άριθ.XXII.
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ήμερομηνία (20η Ίανουαρίου 1835). Χαρακτηριστικά άναφέρεται: 
«’Ένδον τών είρημένων συνόρων εύρίσκεται Γή καλλιεργήσιμος  
διηρημένη είς τά  έξής τμήματα». Ή  καταγραφή αύτή δείχνει 
μεθοδικότητα. Ή έκταση τής άκίνητης περιουσίας τής μονής χωρί
ζεται σέ 14 τμήματα καί καταγράφεται μέ τέτοιες λεπτομέρειες καί 
μέ συγκεκριμένη τοπωνυμική άναφορά, πού σέ κανένα προηγού
μενο Κατάστιχο δέ συναντούμε. ’Εκτός τής άκίνητης περιουσίας 
γίνεται καί ή «Καταγραφή Δένδρων»407 μέ μεγάλη σχολαστικότητα 
καί όπως συνάγεται, ή μονή έχει πολλά δένδρα κυρίως έλαιόδενδρα. 
Γίνεται έπίσης «καταγραφή τών ζώων»403 καί μελισσίων τής μονής. Τά 
πρόβατα έχουν μειωθεί σέ σχέση μέ τό 1833, ένώ τά μελίσσια 
παραμένουν τά ίδια. Στή συνέχεια έχουμε «καταγραφ ή τώ ν  
χρειωδών σκευών»409 τής μονής πού είναι περίπου όμοια μέ έκείνα 
πού κατεγράφησαν τό 1833 έπί Διονυσίου Μπεβάρδου410.

’Έχουμε συγχρόνως στό ίδιο Κατάστιχο «Καταγραφή τής 
ιδιοκτησίας τών Μοναχών τής Μονής»:4ν πού έχει ώς έξής.

«Διονύσιος Μπεβάρδος Ήγούμενος» 
έχει ιδιοκτησίαν 
Μελίσσια 23
Γελάδια 3
Αϊγίδια 17
Κυπριανός Πάνου Λεβιδιώτης Σύμβουλος Μελίσσια 7
ΠαρΘένιος Τσακμάκης βοσκός Πρόβατα 24
’Ιάκωβος ’Αρβανίτης Βουκόλος Γελάδια 2»

Εύλογο είναι τό έρώτημα πώς, ένώ τό μοναστήρι ήταν κοινόβιο, 
οί μοναχοί είχαν δικά τους περιουσιακά στοιχεία. ’Ίσως τά έφερναν 
ώς προίκα, όταν έμπαιναν στή μονή.

Ή «Καταγραφή Ιερώ ν σκευών»412 άμφιων καί βιβλίων, τοϋ 
Καταστίχου αύτοϋ παρουσιάζει διαφορά άπό έκείνη τοϋ 1833. Τά πα
ραθέτουμε ώς έχουν: «7 Δισκοπότηρον μέ δισκάριον καί άστερίκον 
καλαμένια . 1 Κουτίον  μέ 10 κομ. "Α γ ια  λείψ ανα  εις π λά κα ν  
άσημένιαν. 2 Σταυροίάσημένιοι. 1 'Αγιαστήρα άσημένια. 1 θυμιατόν 
άσημένιον καί ένα μπρούτζινον. 1 1/4 Μιά όκά καί έκατόν δράμια
407. ό.ττ., σ. 15-16
408. ό.ττ., σ.21.
409. ό.ττ., 0.25
410. Γ.Α .Κ ., «Μοναστηριακά», Φ . 221, χ.α.,21 Ίουλίου1833.
411. Α .Ι.Μ .Α ., ό.π., σ. 34.
412. ό.π., σ. 25. .
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άσήμι είς κανδύλια καί λοιπά. 1 Περιζώνιον άσημένιον μέ χρυσοϋν 
κολάνι. 1 Π ολυέλα ιος μ π ρ ού τζ ινος . 3 Σα μτά νια  π ρ οότζ ινα . 2 
Μανουάλια ξύλεινα τής ’Εκκλησίας. 1 Μανουάλιονμικρόν σιδηροϋν. 1 
Κανδύλα άσημένια, καί μιά κορώνα άσημένια τοϋ Άγιου. 2 Φελόνια μ' 
έν στιχάριον ά πό  άσπρο τσίτι. 3 ’Επιτραχήλια. 1 Εύαγγέλιον 12 
Μηναία Ί Παρακλητική 1 Παλαιό καί Νέα Διαθήκη. 1 Τριώδιον 1 
Π εντη κοστά ρ ιον  1 ’Α π ό σ τ ο λ ο ς  1 Ώ ρ ο λ ό γ ιο ν  1 Ψ αλτήριον 1 
Εύχολόγιον».

’Αξιόλογη πληροφορία έπίσης άντλοϋμε άπό τό κατάστιχο 
τοΰ 1834 καί γιά τά «τό είδος τών άκινήτων κτημάτω ν τής μ ο 
νής...»™. Άφοΰ καθορίζονται τά όριά τους, παρέχεται ή είδηση: 
«"Ολα τοϋτα τά κτήματα κεϊνται έντός τής περιφερείας τής ιδίας 
μονής. Ο ίμέν άγροίσποράδην είς 12 διάφορα τμήματα, τό περιβόλι 
πλησίον τοΰ μοναστηρίου; αϊ είοίν. Τό μοναστήρι περιέχον 22 κελ- 
λία, 9 κατώγια καί τό έλαιοτριβεϊον, άπαντα είς καλήν κατάστασιν 
καί τά 2 μετόχια, τό 1 είς τρία χωρίσματα καί τό άλλο είς 2. "Ολη δέ 
ή περιφέρεια έχει μήκος 2 ώρών καί πλάτος ομοίως 2 ώρών, έντός  
τής όποιας κεϊνται καί βοσκήσιμοι τόποι, τόσον μεταξύ τών άγρών 
ορεινών, μηδεμίαν καλλιέργειαν έπιδεχόμενοι, όπου βόσκουσιν έως
10.000 αίγιδοπρόβατα καί άλλα χονδρά ζώα». ’Εάν ληφθεΐ ύπ’ όψιν 
ότι όλη ή περιφέρεια τής μονής έχει μήκος 2 ώρών, δηλαδή δέκα 
χιλιάδων περίπου χιλιομέτρων μέ τό ίδιο πλάτος, μπορούμε νά 
ύπολογίσουμε κατά προσέγγισιν τήν έκταση τής μονής.

’Εάν συγκρίνομε τήν περιουσία αύτή μέ έκείνη πού άναφέρεται 
σέ έγγραφο τού μητροπολίτου Άργολίδος κατά τό 1834414, 
παρατηρούμε ότι είναι άσυγκρίτως μεγαλύτερη, μέ αισθητή διαφο
ρά όσον άφορά τά αίγιδοπρόβατα τής μονής. Πρόκειται γιά λαν
θασμένη καταγραφή άπό μέρους τοΰ παραπάνω Μητροπολίτη 
άπό άγνοια ή τάση γιά άπόκρυψη; δέν εξηγείται διαφορετικά ή 
διαφορά μέσα σέ τόσο λίγο χρονικό διάστημα.

Κατά τό έτος 1834 σώζεται καί άνέκδοτος415 κατάλογος τών 
μισθωτών τής μονής μέ τήν ένδειξη: «Κατάλογος τοϋ μισθώματος 
τών μισθωτών τοΰ ίεροϋ μοναστηρίου Καρακαλά, μισθωθέντων 
παρά τοϋ νΰνήγουμένου Κυρίου Διονυσίου, δι’ έν έξάμηνον άπό τοϋ 
1834 ’Απριλίου έως ’Οκτωβρίου 26»416.

413. ό.π., οελ. 48-49.
414. Βλ. παραπάνω, σελ.161 -162.
415. Γ .Α .Κ ., «Μοναστηριακά» Φ  221, Άριθ. Πρωτ. 6192/1834.
416. Βλ. καί Παράρτημα Α', άριθ.ΧΧ.
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Στή μονή κατά τήν παραπάνω περίοδο εργάζονται 8 
μισθωτοί. Άναφέρονται τά όνόματά τους καί ό μισθός τους σέ 
γρόσια που συμποσοΰνται σέ 875. ’Εργάζονται γιά τίς άνάγκες τής 
μονής καί 4 μοναχοί, πού άναφέρονται ονομαστικά, καί σημειώνεται 
ή παροχή οικονομικής τους ενίσχυσης μέ τήν ένδειξη: «όσα είς 
έξοικο νομή σεις τών τοϋ μοναστηριού Πατέρων έπ ί λόγω  μισθού». 
Κατά τό 1834 ή μονή παρουσιάζει μικρή εισοδηματική κάμψη, γι' αύ
τό ζητεΐ άδεια άπό τή «Βασιλική Νομαρχία ’Α ργολ ίδ ος κα ί Κ ο
ρινθίας», νά έκποιηθούν τά άχρηστα ζώα της, γιά τή βελτίωση τής 
οικονομίας της417. Προσπαθώντας νά τεκμηριώσει ό ήγούμενος τούς 
λόγους γιά τούς όποιους είναι «άναγκαία ή έκποίησις τών άχρήσ- 
των ζώων», άναφέρει ότι κατά τό έτος έκεϊνο ή μονή είχε μικρή 
παραγωγή σέ έλιές καί χρειάζονταν χρήματα γιά τό μισθό ύπηρε- 
τών, επτακόσιες δρχ. έτησίως, γιά τσαρούχια καί δουλευτικά τών 
κτημάτων τής μονής, δεδομένου ότι δέν ύπήρχαν χρήματα στό 
ταμείο. Δέν γνωρίζουμε τήν άπάντηση τής Πολιτείας στό αίτημα 
αύτό, είναι γνωστή μόνο ή γενικότερη στάση τής Άντιβασιλείας πού 
άπαγόρευσε τήν εκποίηση τής μοναστικής περιουσίας, άφοΰ όλη 
σχεδόν περιερχόταν στό Κράτος418.

Ή όλη οικονομική παρουσία τής μονής Καρακαλά, όπως 
διαγράφεται κυρίως μέσα άπό τό πλούσιο άνέκδοτο άρχειακό 
ύλικό, άπό τό 1696 μέχρι τό 1834, μαρτυρεί έναν εύρωστο μοναστικό 
οικονομικό οργανισμό, πού λόγφ τών διαφόρων πολεμικών καί 
πολιτικών περιστάσεων παρουσιάζει διακυμάνσεις, είναι όμως 
δυνάμει ικανός, κάτω άπό ορισμένες προϋποθέσεις, νά άνακτήσει 
καί διαχρονίσει τήν οικονομική του εύρωστία, καί νά συνεχίσει τήν 
οικονομική, κοινωνική καί έθνική προσφορά του. Έξ άλλου, άν 
παρακολουθήσουμε τό προσωπικό τής μονής άπό τό 1696, πού 
έχουμε γραπτές μαρτυρίες, μέχρι τό 1834, κάνουμε τίς έξής διαπι
στώσεις: Κατά τό 1696 ύπήρχαν στή μονή 12 μοναχοί «χωρίς τών 
δουλευτάδων»™. Τό 1700 σύμφωνα μέ τό Κατάστιχο VI420 έχει 15 
κελλιά, συνεπώς είναι πιθανόν οΐ μοναχοί νά άνέρχονται σέ 15. 
Σύμφωνα μέ τό Κατάστιχο V (Ordinario) τού Ναυπλίου τού 1700421 ή

417. Γ .Α .Κ ., «Μοναστηριακά», ο.ττ., Άρι9. Πρωτ. 5628/30 Αύγουστου 1834.
418. Ί .Α . Πετρόπουλος - Αίκ. Κουμαριανοϋ ό.π., σ .112
419. A.S.V., A.G.,B. 54/157, φ. 137r.
420. A.S.V., A.G.,B. 53/156, φ. 3r.
421. A.S.V., S.I. No 81, φ. 5v.
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μονή έχει 10 μοναχούς καί 6 υπηρέτες (μισθωτούς). Κατά τίς 
πληροφορίες πού μάς δίνει τό Κατάστιχο VI (1703 - 1705)422, τό 
άνθρώπινο δυναμικό τής μονής άνέρχεται σέ 15 μοναχούς μαζί μέ 
τούς άλλους λαϊκούς προφανώς μισθωτούς εργάτες τής μονής. Άπό 
νεώτερα στοιχεία τοϋ 1833423 πληροφορούμαστε ότι ή μονή είχε τούς 
έξής όκτώ μοναχούς. «Π ροηγούμενος Δ ιονύ σ ιος , Γρ η γόρ ιος  
Ιερομόναχος, ΆΘαναήλ (Ναθαναήλ) μοναχός, Παρθένιοςμοναχός, 
Ά ν α ν ία ς  μ ο να χ ό ς , Ιά κ ω β ο ς  μ ο ν α χ ό ς , Ν εόφ υ τος μ ο να χ ό ς , 
Κυπριανός μοναχός»

Άπό άνέκδοτο μοναχολόγιον όλων τών μονών τής Αργολίδας 
τοϋ 1833-1834424 πού βρίσκεται στά Αρχεία τής Ίεράς Συνόδου τής 
Έκκλησίας τής Ελλάδος μέ τήν ένδειξη: «Καταγραφή τών ύπό τήν 
δικαιοδοσίαν τής Επισκοπής Άργολίδος Μοναστηρίων», πληροφο
ρούμαστε τά έξής γιά τό προσωπικό τής μονής Καρακαλά, όσον 
άφορά τό ονοματεπώνυμο, πατρίδα, ηλικία, έτη διαμονής, 
ικανότητα τών μοναχών καί άλλες πρόσθετες πληροφορίες:

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  13

Όνομα τού Αριθμός Όνομα & έπίθετσν Πατρίς Ηλικία Έτη Ίκανότης Παρατηρήσεις
Μοναστηριού μοναχών τών μοναχών διαμονής

Έν τώ  μοναστή 1 Διονύσιος ιερομόναχος 38 25 Τά κοινά γρά/τα έχη τό
ρίω τοΰ άγιου 2 Ναθαναήλ Μοναχός Εύβοια 56 7 άγράμματος Μοναστήριον
Δημητρίου είς τοϋτο & 15
Ξηροκαστέλλι μισθωτούς 

δούλους καί 
7 ορφανά

3 Κυπριανός Μοναχός "Αργος 45 3 ομοίως
4 Γρηγόριος Ίερ/χός Τριπολιτσά 35 8 Τά κοινά γράμματα
5 Παρθένιος μοναχός Μπέρπακα 45 3 άγράμματος
6 Ιάκωβος μοναχός Γαργαλιάνοι 38 3 ομοίως

Άπό τά παραπάνω μοναχολόγιο, προκύπτει ότι οΐ μοναχοί είναι 
ολιγάριθμοι, νέοι καί μέ ολιγόχρονη παραμονή στή μονή, εκτός τοϋ

422. Catastico Partico lare, φ. 81 r.
423. Γ .Α .Κ ., «Μοναστηριακά», φ. 221, Ά ρ ιθ . Πρωτ. 2594/31 Μαίου 1833.
424. Α .Ι.Σ .Ε .Ε ., Ά ρ . Φ . 181-183 (1833-1834).
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Διονυσίου Μπεβάρδου που είχε είκοσιπενταετή διαμονή στή μονή, 
είσήλθε δηλαδή σ’ αυτήν τό 1808. Δύο άπό αύτούς γνωρίζουν «τά 
κοινά γράμματα», καί οί άλλοι είναι «άγράμματοι». ’Αξίζει νά σημει
ωθεί ότι ή μονή κατά τήν περίοδο αύτή έχει «15 μισθωτούς δούλους 
καί 7 ορφανά»425.

Στόν «Κώδικα» τοϋ 1834,426 μέ μεταγενέστερη ήμερομηνία (10 
Φεβρουάριου 1835), υπάρχει άλλο μοναχολόγιο μέ περισσότερους 
μοναχούς καί τόν ίδιο τύπο παροχής στοιχείων. Έπίσης υπάρχει ή 
πρόσθετη πληροφορία, ότι στή μονή «.εύρίσκονται καί τρεις άόμ- 
ματοι»427, ενδεικτικό τής κοινωνικής της προσφοράς.

Παραθέτουμε τό μοναχολόγιο όπως έχει:

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  14

«Τό προσω πικόν τών Μ οναχώ ν τής Μ ονής τήν 10η Φεβρουάριου 1835»

Άρ. Όνομα και επίθετο Πατρίς Ηλικία Βαθμός ’Επιτήδευμα ’Εποχή Παρατηρήσεις
’Εκκλησιαστικός εισόδου

τών μοναχών 
είςτό
τό Μοναστήριον

1. Διονύσιος Μπε6άρδος Αύδήμεϊ 38 'Ιερομόναχος Ηγούμενος
2. Συμεών Σακελλαρίου Λήσσα 40 Μοναχός Σύμβουλος
3. Κυπριανός Πάνου

Λεβιδιώτης ’Άργος 52 Μοναχός Σύμβουλος
4. Αρσένιος Ζορμπαλάς Κουτσοπόδι 45 Ιερομόναχος
5. Παρθένιος Τσακμάκης Μήδεια 35 Μοναχός Βοσκός
6. ’Ιάκωβος ’Αρβανίτης Τσιπιανά 30 Μοναχός Βουκόλος
7. Παϊσιος Μουσουλάκης Γαργαλιάνοι 40 Μοναχός Υπηρέτης Εύρίσκονται είς
8. Καλλίνικος Μπουρτζούγης Θήβα 40 Μοναχός Βουκόλος τήν μονήν και

τρεις αόμματοι

Παρατηρείται μιά άσυνέπεια ώς πρός τήν άκρίβεια δήλωσης 
τής ηλικίας τών μοναχών καί μάλιστα σέ μικρό χρονικό διάστημα 
ενός ή δύο ετών. Ίσως νά οφείλεται στήν άγνοιά τους, λιγότερο 
πιθανό δέ μοϋ φαίνεται, στή διάθεση άπόκρυψης τής ήλικίας τους.
425. ό.ττ.
426. Α.Ι.Μ .Α.,Φ.Ά, 85/1834,0.29.
427. ό.π., όπου υπάρχει μοναχολόγιο μέ ήμερομηνία 10 Φε6ρουαρίου1835.
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Έπίσης δέν είναι όλα τά ονόματα τών μοναχών τά ίδια μέ έκεϊνα τοϋ 
προηγουμένου Καταστίχου. Παρατηρείται προσέλευση νέων μονα
χών στή μονή.

Άπ'όλα τά παραπάνω Κτηματολόγια καί μοναχολόγια 
συμπεραίνεται ότι ή μονή Καρακαλά δέν είχε ποτέ πολυάριθμο 
προσωπικό, άπό όσα τουλάχιστον γνωρίζω, άπό τό 1696 μέχρι τό 
1834 καί άρχές τοϋ 1835. Συνήθως είχε μοναχούς νεαρής ηλικίας καί 
πάντοτε σχεδόν είχε μισθωτούς έργάτες γιά ν'άντεπεξέλθει στίς 
άνάγκες της, περιέθαλπτε δέ πάντοτε πρόσωπα «χρήζοντα  
βοήθειας».
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Χ άρη στήν οικονομική της εύρωστία καί τήν προνομιακή της Βέση1, 
ή μονή Καρακαλά, στρατηγικής σημασίας καί μέ οχυρωματικές 

δυνατότητες2, όπως προαναφέραμε3, διαδραμάτισε σημαίνοντα 
ρόλο κατά τήν Ελληνική ’Επανάσταση.

'Υπήρξε, κατά γενικήν ομολογία, κέντρο άπόκρουσης των 
εχθρών4, γεγονός που μαρτυρείται καί άπό πλήθος άνέκδοτων έγ
γράφων, άλλά καί οπλοστάσιο5 καί τόπος παρασκευής πολεμο
φοδίων. Βρέθηκε έκεί «φόρμα είς τήν όπ ο ια ν  έχυναν τά μολυβό- 
βουλα, εύρωπαϊκή»' οΐ μοναχοί ήταν διαρκώς «όπλοφοροϋντες»6 καί 
ή παρουσία τών ήγουμένων καί μοναχών τής μονής στήν ’Επανά
σταση είναι άξιόλογη.

1. J.Lognon-P.Topping,6^., σ.258, - Α.Βοη, ό.ττ., σ.479.
2. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», φ.221, χ.ά.ττ., 17 Σεπτεμβρίου 1833, όπου σημειώνεται ότι 

ό τότε ήγούμενος τής μονής Ίω ά σ α φ  Βυ ζ ά ντ ιο ς , σέ έπιστολή πού απευθύνει 
πρός τήν «έπί τών 'Εκκλησιαστικών καί τής δημοσίας Έκπαιδεύσεως Γραμματείαν 
τής Έπικρατείας», άναφερόμενος στούς στρατιώτες τού οπλαρχηγού κ.Π. 
Μπεκροδημήτρη, σημειώνει ότι «αύτοί Θ έλοντας νά άσφαλισθοϋν κα ί νά 
πολεμήσουν·, άποφάσισαν νά κτίσουν στίς τρεις γωνίες τού τείχους μπούρτζια 
(«τηλεβολεϊα»), γρκεμίζοντας γιά τό σκοπό αύτό τήν ά ρ χ α ιό τ α τη  βυ ζα ντ ινή  
έκκ λη σ ία  τοϋ ‘Α γ ίο υ  Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο υ  πού ήταν έκτός τής μονής».

3. Βλ. παραπάνω στό Α' Κεφάλαιο, σελ.47,49-50, 52-56.
4. Χ ρ ισ τό δ ο υ λ ο ς  Κ .Π αρασκευαίδης,ό.π .,σ .20 .
5. Γ.Α.Κ., Φ.221, ό.π., υ 32 Φ  3/19 'Απριλίου 1833.
6. ό.π., Άριθ.Πρωτ. 6513/23 Νοεμβρίου 1834.

169



Νεώτεροι μελετητές7, στηριζόμενοι προφανώς στόν Μ ιχ. 
Λαμπρυνίδη8, αναφέρουν ότι κατά τό 1821 ό ήγούμενος τής μονής 
Διονύσιος Σουρίλος προέτρεπε τούς κατοίκους τών χωρίων 
Χέλι καί Κοφίνι Ναυπλίας νά συμμετάσχουν στόν ’Αγώνα9 καί 
προσθέτουν άμάρτυρα ότι τήν πληροφορία παρέχει γράμμα τοϋ 
Πατριάρχη Γρηγορίου τοϋ Ε'10. Λανθασμένη όμως είναι ή πληρο
φορία ότι ό ήγούμενος επονομαζόταν Σουρίλος καί ήγουμένευε τό 
1821.

Έμόναζε πράγματι κατά τήν παραπάνω περίοδο στή μονή ό 
Δ ιονύσ ιος Μ π εβά ρδος πού έλαβε μέρος στίς μάχες τής 
περιοχής, στήν πολιορκία τοϋ Ναυπλίου11 στή μάχη στό Κατόγλι12, 
κ.ά., ώς ιερομόναχος καί όχι ώς ήγούμενος.

Στό μοναχολόγιο τής μονής τοϋ 185913 άναφέρεται ότι ό 
Διονύσιος Μπεβάρδος ήταν μέλος τοϋ ήγουμενοσυμβουλίου τής 
μονής κατά τήν παραπάνω χρονολογία, ονομαζόταν κατά κόσμον 
Δημήτριος, γεννήθηκε στό Άβδήμπεϊ14 τοϋ δήμου Μηδέας, έκάρη 
μοναχός τό 1809 καί προχειρίσθηκε Ιερομόναχος στή μονή 
Καρακαλά, άπό τόν τότε Λακεδαιμόνιο ’Αρχιεπίσκοπο Ναυπλίου 
Γρηγόριο Καλαμαρά, τήν 21η Ίανουαρίου τοϋ 182115.

Ήγούμενος τής μονής κατά τό 1821-1823 ύπήρξεν, όχι ό 
Διονύσιος Μπεβάρδος, άλλά ό θείος του Συμεών, όπως ό ίδιος 
ό Διονύσιος άναφέρει σέ έπιστολή του τήν 18η Νοεμβρίου 187316, 
«πρός τήν Ίεράν Σύνοδον τής Έκκλησίας τής Ελλάδος:» «... τήν 
μονήν ταύτην ίδρυΘεϊσαν έπ ί Τουρκοκρατίας ύπ ό  τών εύσεβών

7. Χρυσ. Δεληγια ννόπ ουλος, ό.π., σ.77. - Ντιάνα Άντω να κά του  - Τάκης 
Μ αϋρος, 'Ελληνικά Μοναστήρια, ό.π., σ.44. - Δ. Στρα6όλεμος, ό.π. (Επανα
λαμβάνουμε μερικά στοιχεία γιά τά όποια κάναμε λόγο σέ προηγούμενα μέρη τής 
έργασίας μας). Σημειώνω έπίσης ότι παρά τίς έρευνές μου τό γράμμα τοϋ 
Γρηγορίου τοϋ Ε' δέ βρέθηκε, όπως άναφέρθηκε ξανά).

8. Μιχ. Λαμπρυνίδης, Ή Ναυπλία, ό.π., σ.363.
9. ό.π.

10. Χρυσ. Δεληγιαννόπ ουλος, ό.π., - Ντιάνα Άντω νακάτου-Τάκης Μ α ϋ 
ρος, ό.π., Δ. Στρα6όλεμος, ό.π.

11. Διονύσιος Κόκκινος, Ή Ελληνική ’Επανάσταση, τ.Β', ’Αθήνα 1957, σ.155κ.έ.
12. Ε. Γρηγορίου, Ό  Νικηταράς,’Αθήνα 1942, σ.36 κ.έ.
13. Α.Ι.Σ.Ε.Ε., Φ .181-183/28 ’Απριλίου 1859.
14. Άβδήμπ εϊ = σήμερα Ή  ραίο ν τοϋ άλλοτε «δήμου Μηδέας». Ή Μηδέα βρίσκεται 

στό Ναύπλιο σέ ύψος 120 μέτρων.
15. Α .Ι.Σ .Ε .Ε ., ό.π., καί Φ .113-115, Άριθ.Πρωτ. 3406/28 Νοεμβρίου 1873. - Σέμνη 

Καρούζου, ό.π., σ.61.
16. Α . I . Σ . Ε . Ε ., Φ  .113-115, ό .π., Άριθ .Πρωτ. 3406/28 Νοεμβρίου 1873.
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Χριστιανών, διώκησεν έπ ί πεντηκονταετίαν ό Θείος μου Σ υ μ ε ώ ν  
Μπεβάρδος (sic) όστις μετά τών συναδέλφων του απάντων συγ
γενών μου κατετρόμαξαν τούς τολμητίας νά κατακτήσουν τήν 
μονήν ταύτην ’Οθωμανούς. Μάρτυρεςάξιόπιστοι είναι οίέπιζώντες  
καί άποθανόντες στρατηγοί καί άρχηγοί, Τ ζ ό κ ρ η ς , Σ τ ά ϊκ ο ς ,  
Λ υ γ ο υ ρ ιό τ η ς , Ν ικ η τ α ρ ά ς  καί Μ ή τ ζ η ς . . . . . .

Καί συνεχίζοντας ό Διονύσιος Μπεβάρδος τήν έπιστολή του 
πρός τήν Ίεράν Σύνοδον, μάς δίνει καί άλλες σπουδαίες ιστορικές 
πληροφορίες: «... κατά τό έτος 1812 τή έπιταγή τοϋ θείου μου εισήχ
θην έν τή Μονή ταύτη καί ύποτακτοϋσα. Κατά τό 1821 έχειροτο- 
νήθην καί ΐερεύς καί κατά τό 1823 άποθανόντος τοϋ θείου μου όνο- 
μάσθηνήγούμενος, όπου καίτοιούτος διατελώ μέχρι σήμερον...». Ό  
ήγούμενος όμως Συμεώ ν, έπονομαζόνταν Μ π ο υ χ έλ η ς 17 ή 
Ξηροκαστελιώ της καί όχι Μπεβάρδος, κατά μία πληροφορία, 
άπεβίωσε κατά τήν πολιορκία τοϋ Ναυπλίου. Ή Επιτροπή Άγώνος 
τόν κατέταξε τό 1865 στούς άξιωματικούς ε" τάξεως18.

’Αποκαλυπτικές πληροφορίες γιά τόν ήγούμενο Συμεών 
Μπουχέλη ή Ξηροκαστελιώτη μάς δίνουν ανέκδοτα έγγραφα 
άπό τό ’Αρχεϊον ’Αγωνιστών τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Ή άνηψιά τοϋ Συμεώ ν Μ π ουχέλη , σύζυγος τοϋ ’Ανα
γνώ στη Σουρίλου, άπευθύνει αίτηση τό 1865 «πρός τήν έπ ί τοϋ 
Ά γώ νος Σ . ’Επιτροπήν», άναφέροντας ότι είναι ή μόνη κληρονόμος 
τοϋ ήγουμένου, «όστιςήγωνίσθη είς τόνύπέρ τής Έλληνικήςάνεξαρ- 
τησίας άγώ να έξ άρχής κα ί παρευρεθεις είς π ολλά ς  μάχας καί 
πολεμήσας άνδρείως κα τά  τοϋ φυσικού έχθροΰ τής πατρίδος, 
παρευρέθη τέλος είς τήν πολιορκίαν τής Ναυπλίας ότε άπεβίωσεν 
κατά τό έτος 1822λ>19.

Καί συνεχίζοντας, παρεπέμττει γιά τήν άξιοπιστία τών λόγων 
της, σέ «έγκλειστο πιστοποιητικό τοϋ Δ ή μ ο υ  Μ η δ έ α ς 20 μέ τήν 
μαρτυρίαν καί τεσσάρων εύυπολήπτων μαρτύρων», προτείνοντας 
ώς μάρτυρα καί τόν στρατηγό Τζόκρη, «ώς γνωρίζοντα έξ ιδίας 
άντιλήψεως τήν θυσίαν του καί τόν θάνατόν του είς τό πεδίο ν τοϋ 
’Άρεω ς». Προσθέτει έπίσης, ότι ό Συμεώ ν Μ π ουχέλης ήταν

17. ό.π., Προφανώς ό μοναχός τότε Διον. Μπεθάρδος έκ παραδρομής ονομάζει τόν 
ήγούμενο τού 1821 Μπε6άρδο άντί Μπουχέλη.

18. Δημήτριος Βαρδουνιώτης, Ή καταστροφή τοϋ Δράμαλη, Τρίπολις 1913, σ.333.
19. Ε.Β.Ε., ’Αρχείο ’Αγωνιστών, Φ .578 (Ά. Σουρίλος), Άριθ.3755/20 Μαίου 1865.
20. ό.π., Άριθ.Πρωτ. 364 /16 ’Απριλίου 1865.
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«’Έφορος συνεισφορών»11. Ή άνηψιά τοΰ Συμεών ζητοΟσε νά τής 
άποδοθεί «ή άνήκουσα άποζημίωσις», έττειδή ό θείος της, ήγούμενος 
τής μονής Ξηροκαστελλίου, έδικαιοϋτο τήν «δέουσαν άμοιβήν τών 
όφειλομένων εις άπαντας τούς άγωνισΘέντας υπέρ τής Ελληνικής 
ανεξαρτησίας καί έ νδόξως μαχομένους».

Ό  χρόνος θανάτου τοϋ παραπάνω ήγουμένου ορίζεται 
έπακριβώς άπό άνέκδοτα έγγραφα22. Οί μοναχοί τής μονής 
άπευθύνονται στό Υπουργείο τής Θρησκείας τήν 22αν Αύγουστου 
1824 καί άναφέρουν ότι πρό έξι σχεδόν μην<ϊ>γ κατά τόν Φεβρου
άριο του 1824, πέθανε ό ηγούμενός τους «ό μακαρίτης Συμεών καί 
συνελθόντες άπαντες καί συσκεφθέντες», εξέλεξαν γιά ήγούμενο 
τό συνάδελφό τους «Καλλίνικον Ιερομόναχον» καί παρακαλοΰν τό 
«Υπουργεϊον τής Ίεράς Θρησκείας», νά επικυρώσει τήν ήγουμενίαν 
«δι’ένσφραγίστου εύδοκίμου διπλώματος»23.

Ό  διάδοχος τοϋ ήγουμένου Συμεών, Δ ιονύσιος Μπε- 
βάρδος, άπλός ιερομόναχος, όπως άναφέρθηκε προηγουμένως, 
τόν ’Απρίλιο τοϋ 1821 έλαβε μέρος στήν πολιορκία τοϋ Ναυπλίου, 
μαζί μέ άλλους μοναχούς καί ενόπλους τής μονής24. Έκτός τού 
Δ ιονυσ ίου , στήν πολιορκία τοϋ Ναυπλίου έλαβαν μέρος μέ
21. Βλ. γιά τίς συνεισφορές, Ίω . Σ .Τσ α γγά ρη , ο.π., σ.17-18. - Γεώρ. Δ. Δημα- 

κόττουλο, Ή διοικητική όργάνωσις τής ελληνικής Πολιτείας, Άθήναι 1970, σ.231, 
όπου ή σχετική μνεία τοΰ Νόμου ύπ' άριθ.2 τής 19ης Ίανουαρίου 1822 περί γενικής 
συνεισφοράς (έράνου), καί ή μνεία ότι ό θεσμός τών συνεισφορών έπεκράτησε ήδη 
άπό τήν άρχή τής ’Επανάστασης. Ή υποχρεωτική συνεισφορά όλων τών Ελλήνων 
τής Πελοποννήσου καί Στερεάς 'Ελλάδος άρχισε νά καθιερώνεται άπό τήν πρώτη 
’Εθνική Συνέλευση.

22. Γ.Α.Κ., Υπουργεϊον Θρησκείας, Φ5 / Άριθ. Πρωτ.1729/22 Αύγουστου 1824 καί Γ.Α.Κ., 
ό.π., Άριθ. Πρωτ.1733/21 Αύγουστου 1824, έγγραφον τοϋ Γραμματέα τοϋ 'Υπουρ
γείου Θρησκείας «πρός τόν νεοεκλεγέντα ήγούμενον τοϋ Ιερού μοναστηριού 
Καρακαλά, κ. Καλλίνικον είς τήν θέσιν τού άποθανόντος Συμεών» (Μπουχέλη).

23. ό.π., Άριθ.Πρωτ. 1729/22 Αύγούστου 1824. - Ά ς σημειωθεί ότι καί ό ηγούμενος 
Καλλίνικος σέ σύντομο χρονικό διάστημα κατηγορήθηκε άπό «εύπειθείς 
πατριώτας» γιά «άναξιότητα καί καταχρήσεις» καί ζητήθηκε ή άντικατάστασή του, 
τό Υπουργεϊον δέ τόν χαρακτήρισε ώς «έγκληματίαν», καί διόρισε στή θέση του τόν 
Ίερομόχανο Γρηγόριον. (Βλ. Γ.Α.Κ. Υπουργεϊον ’Εσωτερικών, Φ .51, χ.α., 19 
Ίανουαρίου 1825. - Γ.Α.Κ. Υπουργεϊον Θρησκείας, Φ .7, Ύποφάκελλος 
«Μοναστηριακά», Άριθ. 417/23 Ίανουαρίου 1825.

24. Μιχ. Ααμπρυνίδης, Ή Ναυπλία, ό.π., σ.262-263. Διονύσιος Α. Κόκκινος, ό.π., 
σ.156. - Γιά τήν πολιορκία τοΰ Ναυπλίου βλ. περισσότερα στόν ’Απ . 
Βακαλόπουλο, Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνισμού, τ.Ε', ό.π., σ.351-362, (Άς σημειωθεί 
ότι σέ άνέκδοτα έγγραφα άναφέρεται γιά τή μονή Καρακαλά ότι «όλοι οί μοναχοί 
ώπλοφόρουν, έξαιρουμένων τών γηραιών». Βλ. σχετικά Γ.Α.Κ., «Μοναστη
ριακά», Φ.221, Άριθ.υ32 φ3/19 Απριλίου 1833 καί έγγραφο μέ Άριθ. Πρωτ. 6513/23 
Νοεμβρίου 1834.
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επικεφαλής τόν Στά ϊκο  Στα ϊκόπ ουλο, ό Ά ρ χψ α δ ρ ίτη ς  
’Αρσένιος Κρέστας, ό ’Αναγνώστης Ζέρβας καί ό Νικόλαος 
Γ.Αάμπρος άπό τό Κρανίδι, ό ’Αναγνώ στης Άναστασό- 
πουλος άπό τό Λυγουριό, ό ’Αναστάσιος Μποΰσκος άπό τό 
Τζαφέραγα πού εκπλήρωνε καί χρέη ’Εφόρου (έπιμελητή) 
τών πολιορκητών, ό Τάσος Νέζος, ό Μ εντής, οί άδελφοί 
Κακάνη, ό Μπεκιάρης καί άλλοι άπό τά περίχωρα τοϋ Ναυπλίου, 
μαζι μέ ’Αργείους, Λυγουριάτες, Δρεπανοχωρίτες, ό ήγούμενος τής 
μονής Αΰγοΰ μέ ένοπλους μοναχούς, ό Γεώργιος Λύκος μέ άρκε- 
τούς Χελιώτες.

Όταν οί ’Οθωμανοί άπείλησαν τόν Πύργο στό Κατόγλι μέ 
1200 ιππείς καί πεζούς καί 3 κανόνια, ό στρατηγός Δ. Τζόκρης25 
κατέλαβε τόν Πύργο στό Κατόγλι, έγινε μάχη πολύωρη καί οί 
’Οθωμανοί ήλπιζαν νά κυριεύσουν τόν Πύργο. Στή δύσκολη αύτή 
στιγμή, πρώτος ό ήγούμενος τής μονής τοΰ Καρακαλά, Διονύσιος, 
έσπευσε μέ 200 άνδρες ρασοφόρους26, γιά νά βοηθήσει τούς 
πολιορκημένους “Ελληνες κι’έτσι διαλύθηκε ή πολιορκία στό Κατόγλι 
καί στό Παλαμήδι27.

"Οταν λίγο άργότερα, τό 1825, ό Διονύσιος προτάθηκε άπό 
τούς δημογέροντες Ναυπλίου ώς ήγούμενος, ό Διοικητής τοΰ 
Ναυπλίου, στό σχετικό διοριστήριο του, γράφει τά έξής: «... 
διορίζεσαι ήγούμενος έν τή ρηθείση μονή, ών ευελπις, ότι άξίως τής 
ύττολήψεώς την όποιαν οί έπαρχιώται έχουν δείξει, θέλεις έκπλη- 
ροϊς τάχρέη τήςήγουμενίας σου»2*. Ό  Διονύσιος, σέ μεταγενέστερο 
έγγραφο - άπολογία29 του «πρός τήν Ίεράν Σύνοδον τής Έκκλησίας 
τής Ελλάδος», άναφέρει: «...κατά τό 1823 άποθανόντος τοϋ θείου 
μου διωρίσθην ήγούμενος καί τοιοϋτος διατελώ μέχρι σήμερον». Ή 
πληροφορία αύτή έρχεται σέ άντίθεση μέ έκείνη τοΰ διοριστήριου 
του30, πού έκδόθηκε τό 1825.

Ή εκτίμηση τών κατοίκων τοΰ Ναυπλίου (δημογερόντων) πρός

25. ΓιάτόνΤζόκρη καί τή μάχη στό Κατόγλι 6λ. λεπτομερέστερα Δ . Βαρδουνιώ τη, 
ό.π., σ.249-255.

26. Ε. Γρηγορίου, Ό  Νικηταράς, ό.π., σ.36-37.
27. ’Αμβρόσιος Φρατζής, ό.π., σ.116-118. - Μ ιχ.Λαμπ ρυνίδης, ό.π., σ.117-118.
28. Γ.Α.Κ., Ύπουργεϊον ’Εσωτερικών, Φ.59 (12-16 Μαρτίου 1825), ΆριΒ.201 /13 Μαρτίου 

1825.
29. Α.Ι.Σ.Ε.Ε., ’Αρ.Φ.113-115, ό.π., Άριθ.Πρωτ. 3406/28 Νοεμβρίου 1873.
30. Βλ. Γ.Α.Κ., Ύπουργεϊον 'Εσωτερικών, Φ  59 (12-16 Μαρτίου 1825), ’Αρι9. 201/13 

Μαρτίου 1825.
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αύτόν προκύπτει καί άπό όσα περιλαμβάνονται στήν πρότασή 
τους, πρός τόν διοικητήν Ναυπλίου31: «... ό Δ ιονύσιος...» ,γράψ ουν, 
«έφάνη πάντοτε εύάρεστος είς όλους μας διά τήνάκριβή τών χρεών  
του έκπλήρω σιν καί διότι π ολλά ς τάς προσθήκας είς όλας τάς  
παρελθούσας ήδη δεινάς περιστάσεις έχοντας άσυλον τό μονύ- 
δριον τοϋτο είς τήν έπαρχίαν μας είς αύτό δέ διαφυλάξαμε ν όλην 
τήν άτομικήν μας ύπαρξιν, αύτοϋ έφυλάξαμεν άπό τήν άγρυπνον  
έπιτήρησιν τοϋ Κ α θ η γ ο υ μ έ ν ο υ  Δ ιονυ σ ίο υ ...» .

Πληροφορίες γιά τήν προσφορά τής μονής στόν ’Αγώνα 
άντλοϋμε καί άπό τόν περιηγητή Captain Ambercromby Trant32, 
ό οποίος παρέχει τήν είδηση ότι οί καλόγηροι, κατά τή διάρκεια τής 
’Επανάστασης, είχαν έξοπλισθεΐ, πήραν πενήντα ’Αλβανούς έπί 
πληρωμή καί κατόρθωσαν τρείς φορές νά άποκρούσουν τίς 
έπιθέσεις τών άποσπασμάτων τοϋ τουρκικού στρατού.

Στήν πολιορκία τοϋ Ναυπλίου είχαν πάρει μέρος καί οί 
Φιλέλληνες, κυρίως Γερμανοί, πού είχαν σωθεί μετά τή μάχη τοϋ 
Πέτα καί είχαν άποβιβαστεί, 200 περίπου, στό Λουτράκι. Άπό έκεί 
πήγαν στήν Κόρινθο, στήν Πιάδα καί στό Λυγουριό καί κατόπιν 
«τοποθετήθηκαν στό Ξηροκάστελλο καί στό μοναστήρι τοϋ 'Αγίου 
Δημητρίου»33. Κατά τό Φ ω τά κο , «άνέλαβον νά φυλάττουν ώς 
σκοποί νύκτα καί ήμέρα», Καί συνεχίζει: «Έστάλαξαν οί πτω χοί είς 
τά πόδια τ ω ν κ α ί εϊναι άξιοι έπαίνου διά τήν έπ ί έναν περίπου μήνα 
τοιαύτην υπηρεσίαν των, διότι ώ φέλησαν τήν πολιορκίαν καί 
μάλιστα  αύτοί πρώ τοι τών άλλω ν Ελλήνω ν κατά  τήν άλω σιν  
έμβήκανμέσα είς τό Παλαμήδιον»34. Οί Φιλέλληνες δέν είχαν έπαρκή 
μέσα τροφοδοσίας35, κι’ όπως άναφέρεται σέ σχετικό άνέκδοτο 
έγγραφο, πωλοϋσαν «πετσιά» (δέρματα) στούς μοναχούς καί τά 
άντήλασσαν μέ άλλα προϊόντα36.

Κατά τόν ’Ιούλιο τοϋ 1822, όΔράμαλης προελαύνει άνενόχλη- 
τα πρός τό Ναύπλιο, καίοντας καί λεηλατώντας τό Άργος καί τά γύ

31. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά» Φ .221, Άριθ.1557/9 Μαρτίου 1833.
32. Captain T.Am bercom by Trant, ό.π., σ.116.
33. Φ ω τά κο υ , ’Απομνημονεύματα, τ.Α', ’Αθήνα 1899, σ.430-431.- Πρβλ. μέ ’Απ. 

Βακαλοπσύλσυ, Ιστορία τοΰ Νέου Ελληνισμού, ό.π., τ.Στ', σ.274.
34. Φω τάκος, ό.π.
35. ό.π.
36. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ .221, ό.π., Άριθ. Πρωτ. 2513/23 Νοεμβρίου 1834. Δέν 

γνωρίζουμε πώς καί άπό ποϋ προμηθεύονταν τά δέρματα, πού στή συνέχεια 
πουλούσαν.
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ρω χωριά37. Δέν ξέρομε κατά πόσο έφθασε στή μονή. Ξέρομε όμως 
ότι ή παντελής έλλειψη τροφίμων άνάγκασε τους "Ελληνες στρα
τιώτες νά καταφύγουν στή μονή γιά τήν κάλυψη τών άναγκών τους.

Κατά τή διάρκεια τού εμφυλίου πολέμου τοϋ 1824, ή μονή 
δοκιμάσθηκε.

Κοντά στό χωριό Δαλαμανάρα ό Νικηταράς καί ό Πλαπούτας 
ενώθηκαν μέ τόν Π.Κολοκοτρώνη καί τό Τζόκρη, μέ σκοπό νά δια
λύσουν τήν πολιορκία τοϋ Ναυπλίου38, καί κατά τήν πολύνεκρη σύγ
κρουση κοντά στήν Τίρυνθα (Κούτσι)39, μεταξύ «Κυβερνητικών καί αν
ταρτών»' ή μονή Ξηροκαστελλίου λεηλατήθηκε άπό στρατιώτες40.

Πολύτιμη είναι ή πληροφορία τοϋ Γεωργίου Κουντουριώτη, σέ 
επιστολή του μέ ημερομηνία 12 Μαρτίου 1824, πρός τόν άδελφό τοϋ 
Λάζαρο Κουντουριώτη, στήν Ύδρα41, κατά τήν όποία, οί Ποριώτες 
πού είχαν έλθει στήν Πελοπόννησο στρατοπέδευσαν στή μονή 
Καρακαλά: «... Ο! Κρανιδιώται καταβάντες είς τήν "Αρειαν, διά νά 
τήνκαταλάβωσι πρός πολιορκίαν τοϋ Ναυπλίου διά ξηράς, εύρονέν  
αύτή μερικούς στρατιώτας τοϋ Πάνου Κολοκοτρώνη καί βιάσαντες 
διά τών όπλω ν κατεδίωξαν αύτούς, ό δέ Πάνος Κολοτρώνης άκού- 
οας τόν ήχον τών τουφεκίων έξήλθεν τοϋ φρουρίου πανστρατιςχ 
κατά τών Κρανιδιωτών., οΐ δέ Κρανιδιώται άντεστάθηκαν γενναίως 
εις τήν ορμήν του π ο λεμ ή σ α ντες  δύο ώ ρας. Ο ΐ Π οριώ τα ι οΐ 
διοικούμενοι άπό τόν Χριστόδουλον τοϋ Μερτικά, όντες στρατο- 
πεδευμένοι είς ένμονύδριον όνομαζόμενον Καρακαλάς, άκούσαντες 
τόν πόλεμον, έτρεξαν πρός βοήθειαν τών Κρανιδιωτών, καί ένω- 
θέντες έτρεψαν είς φυγήν τόν Πάνον Κολοκοτρώνην έμβάσαντες δίς 
είς τό φρούριον καί φονεύσαντες άπό τούς στρατιώτας του ένα καί 
πληγώ σαντες τρεις...»''1. Στή συνέχεια άναφέρει ό Γ. Κουντου
ριώτη ς τά έξής: «Ό Πάνος λοιπόνμή δυνάμενος νά άνθέξη είς τούς 
Κρανιδ ιώ τας κα ί Π ορ ιώ τα ς κα ί νά τούς άπομακρύνη ά π ό  τό  
φρούριον, ήρχισε τά κανόνια άπό τό Παλαμήδι καί τήν πόλιν, ρίψας

37. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», ό.ττ., Άριθ.Πρωτ.1513/11 ’Οκτωβρίου 1833. - ’Αττ. Βακαλό
πουλος, Ιστορία τοϋ Νέου Έλληνισμοϋ, ό.ττ. τ.Στ', ό.ττ., σ.219.

38. Σπ υρ. Τρικούπης, ό.π., σ.115.
39. Δέσποινα Κατηφόρη, ό.π., Ή ’Επανάσταση κατά τό 1824,1.Ε.Ε. τ.ΙΒ', σ.331.
40. Γ.Α.Κ. «Μοναστηριακά», δ.π., Άριθ. Πρωτ. 1513/11 ’Οκτωβρίου 1833.
41. Α ρ χε ία  Λαζάρου καί Γεωργίου Κουντουριώ του (1821-1832),’Αθήνα 1920, 

σ.142-145.
42. δ.π.
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περίπου τών τεσσαράκοντα κα ί ούτως τούς άπεμάκρυνεν τοϋ 
φρουρίου καίκατέλαβον τήν Θέσιν των τήν ’Άρειαν...»43.

Ή πληροφορία γιά τή στρατοπέδευση στή μονή τών 
Ποριωτών, τών όποιων ό άριθμός μάς είναι άγνωστος, αλλά  
άσφαλώς θά ήταν ύπολογίσιμος, άφ’ένός άποτελεί πρόσθετη 
είδηση γιά τόν εμφύλιο, άφ'έτέρου ένισχύει τήν άποψη γιά τή 
στρατηγική θέση τής μονής.

Κατά τήν εισβολή τών Αίγυπτιωτών τοΰ Ίμπραήμ στήν 
Πελοπόννησο44 ή μονή Ξ η ρ ο κα σ τελ λ ίο υ , συνέβαλε στόν 
εφοδιασμό τών Ελλήνων άγωνιστών στό Μεσσηνιακό κόλπο μέ 
τρόφιμα, όπως άναφέρθηκε προηγουμένως45.

Παραδόξως όμως οί πηγές σιωπούν γενικά γιά τή μονή αύτή 
τήν περίοδο, άν μάλιστα λάβομε ύπ'όψη ότι ή περιοχή τού Ναυπλίου 
είχε παραμείνει στά χέρια τών Ελλήνων.

Άπό μεταγενέστερα έγγραφα46 προκύπτει ότι συμμετείχε 
στόν Αγώνα καί ό κατά τό 1832 διορισθείς ώς ήγούμενος τής μονής 
Ά μφ ιλόχιος , χωρίς νά προσδιορίζονται χρονικά οί μάχες στίς 
όποιες συμμετείχε. Ό  ίδιος σέ έγγραφό του πού απευθύνει «πρός 
τήν Σεβαστήν Επ ιτρ ο π ή ν  τής Ελλάδος»47 άναφέρει τά έξής: «Ό  
υποφαινόμενος διωρίσΘην δυνάμει τοϋ έγκλειομένου ύ π ’άριθ.2368 
διατάγματος, ήγούμενος τοΰ έν τή έπ α ρχ ίρ  Ναυπλίου κειμένου 
Ίεροΰ Μοναστηριού τοϋ Ξηροκαστελλίου. Επειδή δέ σκοπεύω ήδη 
νά μεταβώ είς τό χρέος μου, παρακαλώ νά έπικυρωθή καί παρά τής 
Σεβαστής ’Επιτροπής τό έγγραφον τοϋ διορισμού μου, καί έλπίζω  ή 
άποκατάστασίς μου ν’ άπσβή έπωφελής καί πρός τό Ιερόν έκεϊνο 
Μ οναστήριον καί πρός  τό ’Εθνικόν ταμείο ν, έν φ παραμυθοϋμαι 
άναλόγως τού έπαγγέλματός μου καί αύτών πού ύπέφερον ύπέρ  
τής έλευθ ερίας άγώ νω ν. ,.»m.

43. ό.π. - καί Πρβλ. μέΓ.Α . Χώ ρα,ή 'Αγία μονή, ό.π., σ. 27, όπου ό συγγραφεύς άναφε- 
ρόμενος στήν Άρεια γράφει ότι ήταν τόπος κατάλληλος γιά στρατιωτικούς 
καταυλισμούς καί άποτέλεσε περιοχή διακίνησης στρατευμάτων.

44. Περισσότερα γιά τήν εισβολή τού Ίμπραήμ στήν Πελοπόννησο, βλ. Α. Βακαλό- 
πουλο, Ή Επανάσταση κατά τό 1825, Ι.Ε.Ε., τ.ΙΒ', σ.384-385 καί λεπτομερέστερα 
Έλευ9. Γ. Πρεβελάκη, Ή εκστρατεία τοϋ Ίμπραήμ πασά είς τήν ’Αργολίδα, ’Αθήνα 
1949.

45. Γ.Α.Κ., Υπουργεϊον’Εσωτερικών, Φ.68, Άριθ.232/27 Μαίου1825. Γιά περισσότερα βλ. 
παραπάνω στό Β' Κεφάλαιο τής έργασίας, σελ.127-128.

46. Γ.Α.Κ., Υπουργεϊον Θρησκείας, Φ.49, Ύποφ. «Μοναστηριακά», ’Αριδ. Πρωτ. 2368/10 
Μαρτίου 1832 καί στό ίδιο, ό.π., (Μάιος 1832), ’Αρι9.Πρωτ.2369/10 Μαρτίου 1832.

47. ό.π .’Αρι9.24/16 Μαΐου 1832.
48. Δέν κατέστη δυνατό νά εξακριβώσω, σέ ποιες μάχες συμμετέσχε ό Ά μ φ ιλ ό χ ιο ς .
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Οί πηγές μάς πληροφοροΟν πάλι γιά τή μονή κατά τό 1829, 
όπως ήδη έχομε αναφέρει49, όταν ό πρώτος Κυβερνήτης τής Ελ 
λάδος Ιω ά ννης Καποδίστριας προκειμένου νά συγκεντρώσει 
στοιχεία χρήσιμα γιά τή βελτίωση τών εκκλησιαστικών πραγμάτων, 
όρισε μέ τό άπό 22 Ίανουαρίου 1828 Ψήφισμα, Έλλησιαστική ’Επιτρο
πή50. Κατά τήν περιοδεία του, τό πρώτο κλιμάκιο τής παραπάνω 
’Επιτροπής έπέλεξε τή μονή Ξηροκαστελλίου ώς επίκαιρο σταθμό, 
άπό όπου προβαίνει σέ ενέργειες κατά τήν 6η Φεβρουάριου 1829 γιά 
τή διευθέτηση διαφόρων έκκλησιαστικών θεμάτων51.

Μετά τό θάνατο τοΰ Άμφιλοχίου, τό Διοικητήριο Ναυπλίας 
διατάζει τήν καταγραφή τής περιουσίας τής μονής, καθιστώντας 
υπεύθυνο γιά τήν διευθέτηση τοϋ όλου θέματος τό στρα τηγό  
Τζόκρη52, ό όποιος υπήρξε, όπως άναφέρθηκε προηγουμένως, 
συμπολεμιστής μέ τούς ήγουμένους καί μοναχούς τής μονής. 
Παράλληλα ορίζεται άπό τήν Πολιτεία ’Επιτροπή γιά τήν κατα
γραφή τής περιουσίας της53.

Τό 1833, ή δημοσιονομική κατάσταση, πού είχε ν'άντιμετωπίσει 
ή ’Αντιβασιλεία, φθάνοντας στήν Ελλάδα, ήταν αποκαρδιωτική. Τά 
οικονομικά τής χώρας είχαν ύποστεϊ άνεπανόρθωτα πλήγματα, 
μέσα στή σύγχυση καί τό χάος πού επικράτησε τό 1832, μετά τή 
δολοφονία τού Καποδίστρια. Τόσο άπό πλευράς οικονομίας όσο καί 
διοίκησης, ή άνεπάρκεια ήταν έμφανής54. Τό χάος πού επικρατούσε 
γενικότερα στήν ελληνική ζωή χαρακτήριζε καί τήν κατάσταση τής 
’Εκκλησίας καί κατά συνέπεια τών μοναστηρίων55. Τά μοναστήρια 
είχαν άποδυναμωθεϊ καί λόγ(ρ τής συμμετοχής μοναχών στόν 
’Αγώνα καί λόγω τής οικονομικής ενίσχυσης πρός τά στρατιωτικά 
σώματα. Τό ίδιο συνέβη καί μέ τή μονή Ξηροκαστελλίου. 
Παρουσιάζει ένδιαφέρον ένα κολοβό έγγραφο56 σέ γαλλική γλώσσα 
τής 9ης Μαρτίου 1833 μέ τό όποιο εντεταλμένος τής Πολιτείας 
ενημερώνει τόν ’Όθωνα διά τής ’Αντιβασιλείας, ότι ό ήγούμενος 
’Αμφιλόχιος, πού διορίσθηκε τόν Μάιο τού 1832, βρήκε τό μοναστήρι

49. Βλ. παραπάνω στό Β' Κεφάλαιον τής έργασίας σελ.128 κ. έ.
50. Τάσος Γρ ιτσ ό π ο υ λ ο ς ,Ή  ύπό τοϋ Καποδίστρια διορισ9εΐσα πενταμελής ’Εκ

κλησιαστική ’Επιτροπή καί τό έργον αύτής, ό.π., σ.277 κ.ε. - Βλ. ό.π., σημείωση 49.
51. Τάσος Γρ ιτσ ό π ο υ λο ς , ό.π., σ.42-43.
52. Γ.Α.Κ., Ύπουργεϊον Θρησκείας, Φ .52 (Αυγ. 1832), ’ΑριΘμ.1637/20 Αύγουστου 1832.
53. ό.π., χ.ά.π., 22 Αύγούστου 1832.
54. Ίω α ν . Π ε τρ ό π ο υ λο  ς, Αίκ.Κουμαρια νοΰ, ό.π., σ.41.
55. Ίδιοι, ό.π., σ.42.
56. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ.221,’Αριθ.Πρωτ.1547/9 Μαρτίου1833.
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έκτεθειμένο στή μανία τών άτάκτων στρατευμάτων καί έξ 
ολοκλήρου λεηλατημένο. 'Ο παραπάνω έντεταλμένος, προκειμένου 
νά προφυλάξει τή μονή άπό τήν πλήρη έρείπωση, παρακάλεσε τό 
διοικητή Ναυπλίας νά φροντίσει γιά τήν καταγραφή τών περιου
σιακών της στοιχείων. Ή καταγραφή άπέδειξε διασπάθιση τής 
περιουσίας της άπό τόν προηγούμενο Διονύσιο Μπεβάρδο καί 
τούς συμμοναστές του καί προτείνεται ό διορισμός ικανού ήγου
μένου καί συγκεκριμένα τοϋ Ίωάσαφ Βυζαντίου, γνωστού γιά τό 
«χρηστόν του ήθος».

Μέ άλλο έγγραφο57 τοϋ ίδιου, πάλι γραμμένο στή Γαλλική 
γλώσσα, ό άρμόδιος πού ερεύνησε τά σχετικά μέ τή μονή 
πράγματα, άντικρούοντας τούς ισχυρισμούς είκοσι έπτά κατοίκων 
τού Ναυπλίου, πού μέ άναφορά τους58 ικετεύουν τό Βασιλιά νά 
άφήσει ήγούμενο τόν ιερομόναχο Διονύσιο, άντί του Ίω άσαφ 
Βυζαντίου, έξαίροντας τά προσόντα του καί τήν έθνική του προσ
φορά, επισημαίνει ότι ό ήγούμενος Διονύσιος κατά τή διάρκεια τής 
ήγουμενίας του, τών πέντε συνεχών έτών, παραμέλησε τήν περι
ουσία τής μονής, άφησε τήν εκκλησία νά ερειπωθεί, καί άφησε τίς 
κυψέλες, πού άποτελοϋσαν ένα άπό τά κύρια είσοδήματά της, νά 
καταστραφοϋν. Στή συνέχεια προσθέτει ότι γι’αύτό τό λόγο ή 
προηγούμενη Κυβέρνηση τόν άντικατέστησε μέ τόν Άμφιλόχιο, πού 
πέθανε τέσσερις μήνες μετά τό διορισμό του59. ’Επωφελούμενος ό 
Διονύσιος έπανάκτησε τήν ήγουμενία αύτοβούλως, ΐσχυριζόμενος 
ότι ή έκρυθμη κατάσταση τής μονής οφειλόταν σέ στρατιώτες καί 
παρέσυρε τούς κατοίκους τής περιοχής μέ τό μέρος του. Πρότεινε 
έπίσης ό έντεταλμένος τής Πολιτείας, έπειδή παρόμοιες καταχρή
σεις έχουν γίνει σέ πολλά μοναστήρια, νά άπευθύνουν έγκύκλιο 
πρός έπισκόπους, άρχιεπισκόπους καί τοπικούς διοικητές, 
τονίζοντας ότι κάθε μελλοντική παρόμοια κατάχρηση θά τιμωρείται 
καί όλα τά περιουσιακά στοιχεία τού μοναστηριού θά βρίσκονται 
ύπό τήν προστασίαν τοϋ βασιλέως, θά καθιστούν δέ ύπεύθυνο γιά 
τήν τήρηση τής έγκυκλίου τόν Υπουργό Θρησκευμάτων.

Ό  ’Ό θω ν μετά τήν πρόταση αύτή διορίζει ήγούμενο τόν 
Ίωάσαφ Βυζάντιο60, έφιστώντας τήν προσοχή του γιά τή διαφύ
λαξη τής περιουσίας τής μονής, κινητής καί άκίνητης, προτρέποντάς
57. ό.ττ., Θ 32-φ3/20 Μαρτίου 1833.
58. δ.π., Άρι8. Πρωτ.1557/9 Μαρτίου 1833.
5.9. Γ.Α.Κ., Υπουργεϊον Θρησκείας, Φ.49, Άρι8.48/9 Μαίου 1832.
60. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ.221, δ.π.
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τον συγχρόνως σέ επαγρύπνηση γιά τή βελτίωσή της, τήν άκριβή 
τήρηση τών μοναστικών κανόνων, τήν έμμελή διαγωγή τών μονα- 
ζόντων, κ.ά.61.

Δέν είναι τυχαίο τό γεγονός ότι ή Πολιτεία διόρισε ώς ήγούμενο 
στή μονή τόν Ίω ά σ α φ  Βυζά ντιο , άνδρα λόγιο, διδάσκαλο, 
ιεροκήρυκα, άπόστολο τής Φιλικής Ετα ιρεία ς62 καί άργότερα 
Γενικό Γραμματέα τού Υπουργείου Θρησκείας63, προκειμένου νά 
φροντίσει γιά τήν εύρυθμη λειτουργία της.

Γιά τή ζωή καί τό έργο τοΰ Ίω άσαφ Βυζαντίου υπάρχει 
τεράστιο αρχειακό υλικό, άνέκδοτο καί έκδεδομένο64.

Κατά τήν παραμονή του ώς ήγουμένου στή μονή Καρακαλά, ό 
Ίωάσαφ κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες γιά τήν αποκατάσταση 
τής τάξης καί εύρυθμίας της, καθώς έπίσης καί τήν τακτοποίηση καί 
βελτίωση τών οικονομικών της, όπως έπιβεβαιώνεται άπό τό 
Κατάστιχο τοΰ 1833, τό όποιο συνέταξε κατά τρόπο συστηματικό ό
61. ό.ττ., χ.ά.ττ., 1/13 Μαρτίου 1833. - Βλ. Παράρτημα Β'άριθ. XVIII
62. Ά σ τέρ ιος  Ά ρ χοντίδης , "Ενας άπόστολος τής Φιλικής Εταιρείας, «Μακεδονικά, 

τ.13 (1973), σ.192.
63. Γεώ ρ. Δημακόττουλος, Ή  Διοικητική, ό.π., σ.237, όπου άναφέρεται ότι ό 

Ίω ά σ α φ  Β υ ζ ά ντιο ς , κληρικός καί διδάσκαλος, διορίστηκε Γενικός Γραμματεΰς 
τοϋ Υπουργείου Θρησκείας, διά τοϋ Διατ. Έκτελ. 14174/5 Νοεμβρίου 1825 (Βλ. 
Γ.Α.Κ., Έκτελ., Φ.136). - Πρβλ. μέ έγγραφο Γεν. Γραμμ.1048/6 Νοεμβρίου 1825 (Γ.Α.Κ., 
έκτελ. Φ.136).

64. Περισσότερα γιά τή ζωή καί τό έργο τοϋ Ίωάσαφ Βυζαντίου βλ.ΕΒΕ, Τ.Χ.Ο., 
’Α ρ χεϊον  Φ ιλήμονος, Χειρόγραφον άριθ. 8706 (Παλαιά άρίθμηση 5066) - Βλ. 
δημοσιευμένο τό χειρόγραφο στόν Άστέριο Άρχοντίδη, ό.π., - Γιά τόν Ίωάσαφ 
Βυζάντιο υπάρχει ένα πλήθος άνέκδοτων λυτών έγγράφων στά Γενικά ’Αρχεία τοΰ 
Κράτους. Γεννήθηκε στήν Κων/λη τό 1733, έλαβε άρίστη παιδεία άπό διακεκριμένους 
διδασκάλους (Βλ. Γ .Ζο λώ τα , Ιστορία τής Χίου, τ.3ος, 'Αθήνα 1928, σ.46. - Μ. 
Βλαστός Ιστορία τής νήσου Χίου, Έρμοΰπολις 1840, σ.146). Ώ ς διακεκριμένος 
ιεροκήρυκας καί διδάσκαλος περιήλθε πολλά μέρη τής Ελλάδας. ’Ανέλαβε τή 
διεύθυνση τών Σχολών Καλαβρύτων καί Κορίνθου. Συνέγραψε μελέτες, ίδρυσε 
βιβλιοθήκες (Βλ. Ε.Β.Ε., Τ.Χ.Ο., Ά ρ χε ϊο ν  Φιλήμονος, ό.π., σ.1, 2) Άνέδειξε σπου
δαίους μαθητές πού έγιναν πρόκριτοι (Βλ. ό.π., σ.3) Μυήθηκε στή Φιλική ‘Εταιρία τό 
1919 καί μέχρι τό 1829 άνέλαβε άποστολές προετοιμάζοντας τήν 'Επανάσταση (Βλ. 
ό.π., σ.3,4). Συναντήθηκε μέ σπουδαία πρόσωπα στήν Ελλάδα καί στό έξωτερικό 
γιά τήν έπιτυχία τοϋ 'Αγώνα (Βλ. ό.π., σ.6) Υπογραμμίζεται ή συνάντησή του μέ τόν 
Καποδίστρια στό Λάϋμπαχ. (Βλ. Ά π . Βακαλόπουλο, Ιστορία τοϋ Νέου 'Ελλη
νισμού, τ.Ε', ό.π., σ.225). Γιά τίς έμπιστευτικές άποστολές του βλ. περισσότερα 
Ε.Β.Ε., Τ.Χ.Ο., Ά ρ χ ε ϊο ν  Φ ιλήμ ονος , ό.π., σ.8. - Τό 1825 διορίσθηκε Γενικός 
Γραμματεΰς τοΰ Υπουργείου τής Θρησκείας (Βλ. Γ.Α.Κ., ’Εκτελεστικόν, Φ.136, 
Άριθ.Πρωτ. 14174/5 Σεπτεμβρίου 1825) (Υπάρχει ένα πλήθος άνέκδοτων 
έγγράφων πού μάς πληροφοροΰν γιά τίς πολλές δραστηριότητές του μέχρι καί 
τοϋ διορισμοϋ του ώς ήγουμένου στή μονή Ξηροκαστελλίου καί τήν έν συνεχείς 
θητεία του ώς Πρωτοσυγγέλου Μαντινείας.
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ίδιος, όπως προαναφέραμε65. ’Αναλώθηκε στή διακονία τής μονής 
Ξηροκαστελλίου, όπως έπισημαίνεται σέ άνέκδοτο έγγραφό του66: 
«...έγκατέλειψα τά συνήθη καί σύντροφοι έττιτηδεύματά μου, τήν 
τριακονταετή διατριβήν μου είς τά σχολεία καί άμβωνας καί έζη- 
μιώθην άπό τό διδασκαλικόν μου έπάγγελμα περίπου 40 δίστηλα67 
κατά μήνα άσχολούμενος μέ κουβέλια, άροτρα κ.λ.π.».

Στή μονή Ξηροκαστελλίου Βρισκόταν κατά τήν περίοδο τής 
ήγουμενίας τοϋ Ίωάσαφ, μεγάλη ποσότητα πολεμοφοδίων, όπως 
ήδη προαναφέραμε68: «δύο βαρέλια μέ πυρίτιδα, οκάδων 81, έν 
κιβώτιον πλήρες φυσέκια, οκάδων 45. Έν  βαρέλιον μέ μολυβδίνους 
σφαίρας οκάδες 37 καί έν κιβώτιον είσέτι μέ έξήκοντα δεσμίδας 
(ντεσέδες) φυσέκια, τά όποία ό Κύριος Δημ. Τζόκρης έχει έκεί ένα- 
ποθετειμένα ά πό  τήν παρελθοϋσαν έποχήν περί ών κατά προφ ο
ρικήν διαταγήν τής Γραμματείας αύτής άποστείλαντες δύο Διοικη
τικός υπηρεσίας νά τά διαφυλάττωσιν...>ία. Σέ άλλο άνέκδοτο έγ
γραφο τών Γενικών ’Αρχείων τοϋ Κράτους άναφέρεται: «...όλα ταυ- 
τα ώς ή ποιότης των καί ή κατάστασίς των είναι έντελώς έκ τών 
Εύρωπαϊκών πολεμοφοδίων. Τήν πυρίτιδα, φυσέκια καί μολυβό- 
βουλα έφερε ό στρατηγός Τζόκρης ά πό  τήν Επίδαυρον...»70. Δέν 
άναφέρεται στό έγγραφο ό άκριβής χρόνος μεταφοράς τών 
παραπάνω πολεμοφοδίων, ούτε γιά ποιό λόγο μεταφέρθηκαν. 
Μνημονεύεται μόνο ότι βρίσκονταν στή μονή άπό τήν «παρελ
θοϋσαν έποχήν» καί λίγο άργότερα μέ διαταγή τής ’Αντιβασιλείας71 
παραδίνονται σέ άρμόδιο άπεσταλμένο καί μεταφέρονται στό 
οπλοστάσιο Ναυπλίου, όπως μαρτυρείται καί άπό έπιστολή τοϋ 
Ίωάσαφ πρός τήν έπί τών ’Εκκλησιαστικών Γραμματείαν», κατά τήν 
όποία παρέδωσε τά πολεμοφόδια στόν ’Ιωάννη Άντωνιάδη, άν- 
θυπολοχαγό τοϋ πυροβολικού72. ’Εκτός τών παραπάνω όπλων καί

65. Βλ. παραπάνω σελ.136 κ.έ.
66. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», φ.221, Άριθ. Πρωτ.6513/23 Νοεμβρίου 1834.
67. Βλ. γιά τό δίστηλο Α. Τζαμαλή, ό.π., σ.157, όπου άναφέρεται ότι ό Φοίνικας 

(=3,65 γραμμάρια)= τό 1 /6 τοϋ ‘Ισπανικού «Δίστηλου».
68. ό. π. καί Έπίμετρον, σ. 169.
69. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», ό.π., Άρι9.602/6 ’Απριλίου 1833 (Τό έγγραφο παρουσιάζει 

μικρές διαφορές ώς πρός τήν ποσότητα τών πολεμοφοδίων σέ σχέση μέ άλλο 
έγγραφο ϋπ'άριθ.256/27 Μαρτίου 1833).

70. ό.π., ΆριΒ.25γ/27 Μαρτίου 1833.
71. ό.π., ’ΑριΒ.1239/12/23 ’Απριλίου 1833, έγγραφο τής «έπί τών Στρατιωτικών 

Γραμματείας τής Έπικρατείας πρός τήν έπί τών Εκκλησιαστικών Γραμματείαν τής 
Έπικρατείας». - ό.π., 29/8.32-φ3/12 ’Απριλίου 1833.

72. ό.π., 30υ/14 ’Απριλίου 1833 καί Άριθ. 32/16 ’Απριλίου 1833.
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πολεμοφοδίων, ύπήρχαν στή μονή σύμφωνα μέ άλλες καταγραφές 
πού έγιναν κατά καιρούς καί τρία τουφέκια καί μία κουμπούρα73.

Κατά τή χαώδη περίοδο πού έπικράτησε μετά άπό τή 
δολοφονία τού Καποδίστρια, δοκιμάστηκε ή μονή ποικιλοτρόπως, 
όπως άναφέρθηκε προηγουμένως. Σέ άνέκδοτο έγγραφο74 τού 
«προηγουμένου» τής μονής Διονυσίου Μπεβάρδου πρός τόν «Καθη
γούμενον Ίωάσαφ Βυζάντιον»75, άναφέρεται ότι «...οΐ Ρουμελιώται76 
είς όλην τήν έπαρχίαν μπουλούκια καί όσοι έφθαναν, άρπαζαν όλοι 
μέ τήν βίαν, έγώ μήτε άρματα είχα, μήτε ήμποροΰσα νά κάμω  
τίποτε, μόνον έκοιτάξαμεν όλοι νά γλυτώσωμεν τήν ζωήν μας  
καθώς καί όλος ό κόσμος χωριστά έτρωγαν καί πουλούσαν έκείνοι, 
καί χωριστά όσοι στρατιώται τοϋ Τζόκρη είς τό μοναστήρι...»77. Καί 
προσθέτει ότι «έκαμαν τόσους μήνας ο! στρατιώται τού Τζόκρη είς 
τό μοναστήρι». Σημειώνει έπίσης ότι: «...τόσοι στρατιώται μέσα είς 
τό μοναστήρι τοϋ Τζόκρη καί τοϋ Καλλέργη δέν άφησαν τίποτε, 
μήτε γέννημα, μήτε λάδι, μήτε σάλιο είς τό στόμα...». Ή παραπάνω 
πληροφορία τού ήγουμένου έπιβεβαιώνεται καί άπό όσα άναφέρει 
σέ έγγραφό του ό Διοικητής Ναυπλίας Σ. Άλεξόπουλος: «...ή μο
νή έδοκίμα σεν ζημίας ά π ε ιρ ου ς  ά π ό  τούς Δ . Τζόκρη ν κ α ί Δ . 
Κ α λλέρ γη ν , τρ οφ οδ οτου μένω ν ο λο κλή ρ ο υ ς  μήνας έκεί κα ί 
π α ρα κολου θού ντω ν αύτούς σ τρ α τ ιω τώ ν ....»78. Ά ς σημειωθεί 
έπίσης, ότι ή μονή ύπήρξε τόπος έκλογής τών δημογερόντων79.

"Οπως προκύπτει άπό τά στοιχεία πού παραθέσαμε, ή 
παρουσία τής μονής σέ κρίσιμες στιγμές τού Αγώνα ύπήρξε σημαν
τική παρά τά σοβαρά οικονομικά προβλήματα πού άντιμετώπιζε 
κατά τήν περίοδο αύτήν. Οΐ μοναχοί της έλαβαν μέρος σέ επιχει
ρήσεις καθοριστικές γιά τήν πορεία τής Επανάστασης (πολιορκία 
Ναυπλίου, μάχη στό Κατόγλι κ.ά.) καί άπό τά πολεμοφόδια πού

73. δ.π., χ.ά.π., 21 Ιουλίου 1833 - Α.Ι.Μ.Α., Φ.Α7, 85/1834, Άριθ.Πρωτ. 2220/2 Μαίου 1834, 
σ.27.

74. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ.221, Άρι9.Πρωτ.1513/11 ’Οκτωβρίου 1833.
75. δ.π.
76. Βλ.γιά τούς Ρουμελιώτες, Ίωάν.Πετρόπουλο-Αίκ.Κουμαριανοϋ, ό.π., σ.37-38, όπου 

γίνεται άναφορά γιά τους 5000 άτάκτους καί 700 στρατιώτες τοϋ «τακτικοϋ» 
στρατοϋ, πού ήταν στρατωνισμένοι στήν ύπαιθρο καί ζούσαν σέ βάρος τών 
χωρικών, οί περισσότεροι δέ άπό αύτούς ήταν Ρουμελιώτες.

77. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», φ.221, ό.π.
78. ό.π., άριθ. 6021/6’Απριλίου 1833.
79. Βλ. ό.π., Άριθ. 1239/11/23 ’Απριλίου 1833. - ό.π., Άριθ. 2981 /5/17 Απριλίου 1833, όπου 

άναφέρεται: «άνελθόντες οί τών χωρίων τής έπαρχίας κάτοικοι εις τήν μονήν διά 
νά έκλέξουν Δημογέροντες...».

181



είχαν άποθηκευθεί σέ ειδικούς χώρους της, υπήρξε δυνατή ή 
ένίσχυση τών αγωνιστών τής περιοχής σέ κρίσιμες ώρες. Υπήρξε, 
λόγω τής καίριας θέσης της, τόπος άνάσχεσης τουρκικών επιθέ
σεων, άλλά καί στρατωνισμού άνδρών, Ελλήνων καί Φιλελλήνων. 
Λεηλατήθηκε κατά τή διάρκεια τοϋ εμφυλίου πολέμου καί δοκιμά
σθηκε άπό τήν εισβολή τών Ρουμελιωτών στήν Πελοπόννησο κατά 
τήν περίοδο πού άκολουθησε τή δολοφονία τοϋ Καποδίστρια. Μετά 
τήν άπελευθέρωση, συνέχισε τήν πνευματική καί κοινωνική της 
δραστηριότητα, που τήν κατατάσσει σέ ένα άπό τά πιό άξιόλογα 
μοναστικά κέντρα στή βορειοανατολική Πελοπόννησο.
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SU M M A R Y

Thebyzantine Monastery of Saint Demetrius KarakalaorXerocastelli 
had always been one of the most remarkable monastic centres of the 
northeastern Peloponnesus and its long-life history is generally 
connected with all the important events of Greek, Peloponnesean and 
Nafplean history, from the time of its establishment, that is possibly 
from byzantine times, up to now.

In spite of its significance and the important role that played mainly 
during the first and secondTurkish occupation, the second Venetocracy 
(1 685-1 71 5 A.D.), as well as during the Greek Revolution, the 
Capodistrean and Othonean period, its history had not been well 
known, because it was considered, that there weren't any historical 
documents or sources refering to it. The information the various 
researchers gave us, are not real and exact but mostly causing a 
confusion, related only to the establishment, name of the monastery as 
well as its financial standing especially in 1834 and 1836 and its 
buildings. There are even authors who wrote a hurried history or others 
who believed that there are no historical elements before 1710. Perhaps 
they hadn't the chance or the time to research the Greek and foreign 
especially the Venetian Archives. That's the reason and thanks to the 
fact that there was generally a historiography blank on the financial 
standing for all the monasteries not only of the above mentioned one, I 
started a long time research, which although has been laborious, the 
results were prolific and satisfying, and most information given by the 
previous authors were rejected as inaccurate and incorrect. Our 
research was really mainly concentrated on the establishment, the 
history of the monastery, the various persons connected with its history
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and offer to the Nation during the Greek Revolution, the Capodistrean 
and Othonean period. I tried to clarify, to put right and correct the 
historical mistakes, adding new historical information about the history 
of the monastery and its contribution to the economical, social and 
national history of Greece. As historiography didn't bring to light 
anything about second Venetocracy, we add many historical 
information for that period refering to the topography, name, especially 
to the economics of the monastery, based mainly on unpublished 
manuscripts.

We found especially precious all the Greek and Venetian documents 
of the Archives, the impressions also written down by the travellers who 
visited Greece in older times, the information given by various researhers.

Important historical sources for the financial standing of the 
monastery have been the unpublished Venetian Catastici (= account 
books), that is Catastico of the monastery (1696), another one (1698
1 700) a Catastico for the possessions of all the monasteries of the 
Morea (1700), the Catastico Ordinario di Napoli di Romania (1700), 
Catastico Particolare di Romania (1703-1705), as well as a report 
written by the «Proveditor», Antonio Nani. The last one is not only useful 
for the financial information given to us but especially for the 
information about the methods the Venetians followed for their 
cadastral survey. We refer to the farming out of the monastery, thanks 
toaCatastico offarming out (1697-1 700). It's the first time we research 
the economics of the monastery during the second Turkish occupation, 
and the Greek Revolution period especially until 1834. The Patriarch 
sigils (sigillia) are also precious sources. We refer to the period of the 
civil war in Greece (1824) to the Capodistrean financial policy in the 
frame of which we have the composing of another Cadastre (1829) 
during the Capodistrean period for all the Peloponnesean monasteries. 
We study the economics of the monastery during the period of anarchy 
(1832-1833) and all its financial fluctuations, as well as its presence in 
the frame of the religious policy of the Regency. W e watch the 
continuous care of the State for smoothing out all the financial and 
administrative affairs of the monastery. Thanks to its financial power, 
the privileged strategic position, its special fortification, played in the 
process of the times a very important role during the crucial events of
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Greek history. It was a centre of repulsing enemies as we can certify 
from the multitude of the unpublisehed manuscripts. It was also a store 
of keeping weapons and we may say a place of making ammunitions. 
The monks and the abbots were armed during the Greek Revolution for 
repulsing the enemies and they greatly contibuted to the succesful 
outcome of various fightings against the Turks, during this period. We 
underline the offer of the monks of Karakala at Katogli, Palamidi and in 
other battles. The monastery of Karakala had been a place of encamping 
the Greek chieftains and soldiers as well as the Philellenists, as it had 
happened with Germans after the battle of Peta. Its national offer is 
unquestionable.

The first leader of the Nation, Ioannis Kapodistrias, in his efforts to 
impove the religious affairs appointed an ecclesiastical Commitee that 
chose the Karakala monastery as the best place for its meetings and 
smoothing out ecclesiastical matters. Even the Regency and Othon 
himself took care for keeping and improving the monastery, that's why 
loasaph Byzantios, an eminent preacher, teacher, apostle of the «Philiki 
Hetaireia» and later General Secretary of the Ministry of Religion was 
appointed by the State, as the abbot of the Karakala monastery. The 
soldiers under D. Jokris and D. Kallergis encamped in the monastery 
after Kapodistria's murder and were fed there. Moni Karakala had been 
the proper place of electing the «elders». In spite of being robbed during 
the civil war and the invasion of Rumeliots to Peloponnesus, after 
Kapodistria's murder it continued its spiritual and social activities, being 
one of the most remarkable monastic centres of the north eastern 
Peloponnesus.
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I

«1696 Σεπτεμβρίου 12 - μοναστήριον "Αγιος Δημήτριος στά 
Ξυροκαστέλια είς τήν περιοχήν τοΰ Άναιιπλοίου»1

’Έχει εκκλησίαν το μοναστήριον τοϋ 'Αγίου Μεγαλομάρτυρος 
Δημητρίου τοϋ Μυροθλήτου είναι τό μοναστήριον μέ μάνδραν 
περιτηχισμένο.

είναι μέσα είς τήν μάνδραν κελία όπου κάθονται οΐ καλογέροι δόδεκα 
12, είναι καί σπίτια τρία 3 το ένα τράπεζα, το άλλο μαγειρίον, και τό τρίτον 
όπου κονέβουν οί ξένοι, είναι καί καλογέροι, είς το μοναστήρι όλοι 12 χωρίς 
τών δουλευτάδων.

κολυτά είς τό μοναστήρι, έχουν ένα περιθολάκη μικρόν μέ μερικά 
δένδρα καρπερά, ολόγυρα είς τό μοναστήρι, είναι έλαίς, και ξυλοκερατιαις 
όλαις ρίζαις 60, όλυγον άπάνω άπό τό μοναστήριον, είναι ένα παρακλήσιον 
τοϋ αύτοϋ μοναστηριού παλεόν, ό "Αγιος Κωνσταντίνος.

είς τόπον ονομαζόμενο Καρακαλά, είναι περιβόλιον τοϋ μοναστηριού 
έχει μερικά καρπερά: είναι είς τό αύτό περιβόλι σπήτια τρία 3 είς τόν ίδιον 
τόπον είναι χωράφια τοϋ μοναστηριού ζευγαρίων δίω 2.

είναι καί είς τό μοναστήρι ολόγυρα χωράφια στρέματα 20 είς τόν 
κάμπον τοϋ Άναπλοίου πλησίον εις τό Κοφήνι είναι άμπέλια τοϋ αύτοϋ 
μοναστηριού κομμάτια πέντε στρέμματα 10 είς τήν Γλυκαία, χωράφι 1 
στρέμματα 4 έχει και ρίζες έλαίες 10.

μέσα είς τήν χώραν τοϋ ’Αναπλοίου έργαστήρι 1.
Τά άνοθεν ύποστατικά τά έχουν οί χριστιανοί άφιερωμένα διά 

ψυχηκήν τους σωτηρίαν και άλλην άπόδιξιν δέν έχουν, ουτε γράμματα.

+ Γρηγόριος Ιερομόναχος ό Κόνδης και ηγούμενος τοϋ άνοθεν 
μοναστηριού θεβεονο.

[έπί τοϋ νώτου, φ.138ν:] «Monasterio S. Demetrio Sta Risocastella τοϋ 
'Αγίου Δημητρίου Κόνδη».

Archivio di Stato di Venezia, Archivio Grimani dai Servi, B54/157, (p.137r=138v.

1. ’Αναδημοσιεύεται άπό τόν Κω ν. Ν τόκο. Ή έν Πελοποννήσφ έκκλησιαστική περι
ουσία κατά τήν Β' Ενετοκρατίαν, «Byzantinisch - Neugriechische Jahrbucher», (1971 - 1974), 
τ.21(1976), σ.110-111.
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II

Illustrissimo et Eccellentissimo Signor-Rettore Vice Proveditore di 
Romania e sua Provincia.

Delliberati nel Primo incanto Terreni per para di Bo due, del Turco Meemet 
Bei nel loco detto Caracalla, nella persona di me Zorzi Bubuli humilissimo servo di 
Vostra Eccelenza per Realli 36 all Anno per anni quatro con locacione in Maggo 
procimamente spirato rilassiatami dall'officio e col decreto dell' aprobacione di Sua 
Eccelenza Proveditor General dero justamente conseguir il possesso senza che 
d'alcunomi venga impeditto. II motivo che mi rende ad humiliami nanti la 
distributiva di Vostra Eccelenza, e per che pre.... do, esserci posti li detti terreni 
novamenti nel publico incanto, e delliberati anzi ad altra persona, a mia esclusione 
non habbia ad'assere, pos poste le mie giuste esibilizioni, et suplicazioni, per cio 
imploro dalla maturitta di Vostra eccelenza la conservatione di talle mia 
subastracione, che contratto contutto I'osequio con mia rase guiatezza, humilio alii 
di lei maturi riflesse Gracie.

Adi 30 Ottobre 1698 Stille Nuove.

Archivio diStato di Venezia, Archivio Grimani, dai Servi, Busta 18, φ.674.

200



Ill

A.S.V., A.G., B.18, (p.657r

’Απόσπασμα άπό λυτό βενετικό έγγραφο τοϋ 1698, στό όποιο άναφέρονται 
δροι ένοικίασης κτήματος στόν ηγούμενο μονής Ξηροκαστελλίου Παπα-Γρηγόρη 
Κόνδη.

«...Terreni per para di bo con sessenta Detto dall' alto al basso
olivari del Turco Omer Celepi Arapogli ut supra papa Gregorio
nel luoco Xerocastelli a San Demetrio Condi del monasterio
Principle 14 Novembre 98 che fenisse San Demetrio reali 20.
I'affitanzaZeno No 500 era in Papa 
Gregorio Condi All'anno per realli 12
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V

Κέντρον Έρεύνης Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 
Catastico, Particolare di Romania (1703-1705), (p.81r.

Dissegno del confin ch'abbraccia, il monasterio di San Demetrio Xero 
Castegli e sue pertinenze.

Nell' appartenenze di questo monasterio confina per tramontana in parte la 
Villa Chiegli del territorio di Corinto et in una picciol parte il monasterio di San 
Theodosio principiando dal Monte dove e la Chiesa di San Elia, passa in altro detto 
Scalla sto Petrotto e va poi in quello detto Siraco, dal quale confina per ponente li 
Seugolattii della Villa Cacingri principiando da Dafni va a Eugitisas to Rema passa in 
un sasso detto tu Aitu to Glithari e di la al Monte San Zuane e termina a Vuromo 
Rigado da dove viene a confinare per ostro la Villa distruta Solinaria che da Vuromo 
Rigadovain Asprocomadi poi Mavurovugni etin altro punto pure Mavurovugni che 
daesso per levante viene a confinare le Ville Bulmeti e Ligorio, principiando da detto 
Mavuro Vurni e va a per Fognisco, Mochia Larcha etermina nel Monte della Chiesa 
di San Elia hove principio per tramontana a confinare con la Villa Chiegli.

L'arra superficial di 

questo confin s' estende

Stremma No 17537 Tavole No 125 Fa Campi 

Trevisan No

8768 Tavole No 750

de qualli coltivati in piano 

costedem ontievale

Stremma No 546 Tavole No 485 Fa Campi 

Trevisan No

273 Tavole No 485

incolti Coltivabilli Stremma No 150 Tavole No - Fa Campi 

Trevisan No

75 Tavole No -

in Monte per Pascolo Stremma No 11110 Tavole No 63 Fa Campi 

Trevisan No

5555 Tavole No 63

Inutilli Grebanosi Stremma No 5712 Tavole No 527 Fa Campi 

Trevisan No

2856 Tavole No 527

In vigna di zapade No 69 

tevole No144fam o

Stremma No 17 Tavole No 300 Fa Campi 

Trevisan No

8 Tavole No 925
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Nelle Pertinenze di questo Monasterio vi sono le sotto dichiarite cose
Monasterio con celle 10 morreri No 2
coperto con copi No 1 cedreri No 1
chiese buone No 4 limoneri No 14
dette dirochatte No 8 neranceri No 3
case coperte con copi carroberri No 1 7
nel mettochio No 5 ancipressi No 2
dette dirochatte No 12 cavalli No 25
fontana No 1 mulli No 3
giardino No 1 aseni cinque No 5
oliveri No 307 peccore No 1000
oliveri salvaticci No 204 capre No 500
figheri No 22 animalli d'aratro No 16
mandoleri No 23 detti bovini o vache No 80
cerresere No 16 alveari o sia buchi d'ave No 200
armelineri No 10 reverendo abbate con
persegleri No 7 altro religioso da messa No 2
codogneri No 15 cailogeri o sia laid No 15
pomeri No 40 serventi et agricoltori del
granati No 18 sudetto monasterio No 10
perreri No 2 fortezza distrutta No 1
susineri osiabrugneri ■ No 2

Li terreni che essistono entro il confin del monasterio di San Demetrio Xero 
Castelli principiandodal No primo segitando sinoal No 120 sono e s' intendonodi 
ragione del sopranominato monasterio come pure ancore vigne sono appartenenti 
al suacenato monasterio.

II rimanete poi che e dal No 121 sino No 124 sono di ragione di Marino 
Tosagni.
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VI

Computi de pezzi de terreni e vigne del oltrascrito dissegno con il 
nome di cadaun possessore per alfabeto.1

Μ.Ε.Μ.Ν.Ε.Α.Α., Catastico Panticolare di Napoli di Romania, (1703-1705) φ.83ν.

No Stremma tavole fano campi trevisani tavole
1 3 300 1 925
2 1 614 - 1239
3 1 47 - 672
4 - 142 - 142
5 2 484 1 494
6 - 334 - 334
7 - 522 - 522
8 1 334 - 959
9 3 575 1 1200
10 - 241 - 241
11 3 97 1 7 22
12 1 245 - 870
13 - 440 - 440
14 2 58 1 58
15 37 375 18 1000
16 12 332 6 332
17 4 195 2 195
18 5 458 2 1083
19 - 180 - 180
20 2 607 1 607
21 6 240 3 240
22 - 440 - 440
23 - 200 - 200
24 4 260 2 260
25 1 304 - 929
26 1 395 - 1020
27 - 207 - 207
28 7 195 3 820
29 13 112 6 737
30 1 415 - 1040
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31 - 320 - 320
32 - 160 - 160
33 2 422 1 422
34 2 515 1 515
35 9 429 4 1054
36 38 83 19 83
37 5 117 2 742
38 3 82 1 707
39 5 20 2 645
40 1 145 - 770
41 3 40 1 665
42 36 454 18 454
43 3 75 1 700
44 1 304 - 929
45 1 395 - 1020
46 13 - 6 625
47 1 - - 625
48 1 85 - 710
49 13 400 6 1025
50 10 - 5 -

51 - 340 - 340
52 1 307 - 932
53 24 - 12 -

54 13 20 6 645
55 1 167 - 792
56 - 448 - 448
57 2 215 1 215
58 1 275 - 900
59 3 141 1 766
60 2 362 1 362
61 5 293 2 918
62 - 420 - 420
63 23 290 12 915
63 358 421 179 421

63 358 421 179 421

segue il contrascrito monasterio
64 1 33 - 658
65 6 - 3 -
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66 - 602 - 602
67 2 535 1 535
68 1 175 - 800
69 4 - 2 -

70 1 155 - 780
71 1 225 - 850
72 - 160 - 160
73 1 365 - 990
74 3 400 1 1025
75 2 263 1 263
76 2 200 1 200
77 5 100 2 725
78 1 37 - 662
79 2 - 1 -

80 - 365 - 365
81 2 312 1 312
82 11 570 5 1195
83 2 135 1 135
84 1 365 - 990
85 1 575 - 1200
86 1 15 - 640
87 1 95 - 720
88 - 288 - 288
89 4 302 2 302
90 - 500 - 500
91 3 - 1 625
92 3 245 1 870
93 29 360 14 985
94 4 200 2 200
95 4 436 2 436
96 10 386 5 386
97 - 250 - 250
98 - 100 ■ - 100
99 2 15 1 15

100 6 - 3 -

101 2 - 1 -

102 10 453 5 453
103 4 - 2 -

104 1 59 - 684
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105 3 - 1 625
106 2 - 1 -

107 3 506 1 1101
108 5 352 2 977
109 2 544 1 544
110 1 57 - 682
111 1 - - 625
112 - 342 - 342
113 1 149 - 774
114 7 57 3 682
115 3 251 1 876
116 4 608 2 608
117 86 365 43 365
118 49 381 24 1006

Zapade Tavole
Vigna 119 45 22 11 178 5 803
Vigna 120 24 122 6 122 3 122

57 69 144 338 64 169 64

Per la contrascrita summa
63 358 421 179 421

120 696 485 348 485

In tutto summa Zapade 69 tavole 144 fa stremma 696 tavole 485 fa campi 
trevisani 348 tavole 485. II sopradetto monasterio di San Demetrio Xero Castellli 
tiene quatro diplomi del eccellentissimi magistrati de Sindici Inquisitori per terreno 
colto et incolto in tutto stremma seicento sessanta sei et un orto vigna zapade 
settanta uno tavole 97 con ogni sorte di albori che essistono sopra detti terreni e 
vigne.

121
Marino Tosagni

8 175 4 175
122 3 285 1 910
123 2 400 1 400
124 4 - -2 -

4 18 235 9 235
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VII

«Computo de passi, e piedi del oltrascrito dissegno delli borghetti 
con nome de possessori di cadauno».

«Cattalogo de nomi de possessori di case delli due Borghetti 
[Trombe e Techie] con li numeri corrispondenti al seguente dissegno. Del 
Monasterio di S. Demetri Xero Castelli.

Κ.Ε.Μ.Ν.Ε.Α.Α., Catastico Particolare di Romania, φ. 2r-v, 3r-4v.

No Passi Piedi

334 4 0

335 11 0
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vm

K.E.M.N.E.A.A., Catastico Particolare di Romania, φ.4ν, 13v, 14r, 14v, 15v, 19v.

Catalogo de nomi corrispondenti delli numeri de pezzi de terreni e 
vigne dell seguente dissegno della villa Aria.

No Monasterio di San Dem: Xerocasteglia

382 « « « «

388 « « « «

397 « « « «

Computi delli pezzi de Terreni, Vigne Dell' Oltrascritto dissegno con 
il nome di cadaum, possessore, per Alfabetto.

[φ.14v, 15v, 19v] Monasterio di Sn Demetrio Xero Casteglia

No Oliveri Zapade Stremma Tavole Fano Campi Trevisani Tavole

382 24 1 235 860

388 20 1 226 851

397 - 1 170 795

3 44 4 6 6
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IX

Κ.Ε.Μ.Ν.Ε.Α.Α., Catastico Particolare di Romania, φ.22ν, 23r, 24v

[22v] Dissegno de quanto Confine habracia il seugolatio distruto 
Cadogli, Lusi habit[ato] Paglia Glichia]

[(cp.23r)] «Cattalogo de nomi corrispondenti alii numeri de pezzi de 
Terrenni, eVignedel Seguente dissegno della Villa Lussi esuoi seugolatti.

[24v] Computi de pezzi de terreni, e vigne...del Monasterio di San 
Demetrio Xero Casteglia.

No oliveri zapade tavole fano stremma tavole fano campi 

trevisani

tavole

5 2 - - - 3 4 5 6 7 0

II Contrascrito monasterio ha diploma per terreno a Paglia Glichia 
stremma cinque.
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X

[φ. 25v] «Dissegno del confin di Paleo Castro, seugolatio Zeffer Aga, 
e villa Spai, tutti in un Confine».

Κ.Ε.Μ.Ν.Ε.Α.Α., Catastico Particolare di Romania, φ.25ν, 26r, 27r, 29v

[φ. 26r] «Catalogo de Nomi corrispondenti alii numeri de pezzi de 
Terreni, e vigne del seguente dissegno ville Spai, Zaffer Aga e Paleo Castro».

No Monasterio di San Demetrio
51 vigne »

Vigne 74 » »
92 » »

[φ. 27r] «Dissegno de Terreni e Vigne delle ville Spai, Zeffer Aga e 
Paleo Castro».

[φ. 29v] «II Contrascrita monasterio ha diploma come sopra et vigne 
zapade a {Paglio Castro con oliveri sedeci, di piu al luocho sudetto terreno 
stremma nove con oliveri vinti, ha di piu vigna zapade cinque tavole 7».
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XI

Κ.Ε.Μ.Ν.Ε.Α.Α., Catastico Particolare di Romania, φ.26ν, 27v, 29v, 30r.

[cp.26v]«Frangia Becher e monasterio San Demetrio Xero Castelli».

[cp.27v] «Computi delli Pezzi de Terreni e Vigne del Oltrascrito Dissegno 
con il nome di cadauno possessore per Alfabetto».

[cp.29v] «Computi delli pezzi de Terregni e vigne...».

No oliveri zapade tavole stremma tavole fano campi 
trevisani

tavole

51 - 3 - - 468 - 468
74 20 6 34 1 246 - 971
92 - 1 129 - 289 - 289
3 20 11 7 2 478 1 478

[cp.30r] «Monasterio Sn Dimitri Xero Castelli, e Frangia Becher Via.

No Olivi Zapade Tavole Stremma Tavole Campi
Trevisani

Tavole

222 5 34 136 8 448 4 448
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XII

Κ.Ε.Μ.Ν.Ε.Α.Α., Catastico Particolatre Napoli di Romania, 
φ.38ν, 39r, 40r, 41v-44r.

[φ.38ν] «Catalogo de Nomi corrispondenti alii numeri de pezzi deTerreni 
del seguente dissegno della villa Platagniti, e suoi seugolatii».

[cp.39r] «No 362 Monasterio di Sn Demetrio Xero Castelli»

[cp.39r-40r] «Dissegno d'Argos de pezzi de Terreni essistenti entro il 
Confin dell' Oltrascritta Villa Platagniti nelli sitti corrispondenti alle lettere 
Α, Β».

[cp.41 v] «Computi de pezzi de terreni...per alfabeto».

Monasterio Di San Demetrio
No Stremma Tavole Campi Trevisani Tavole

669 3 119 1 4

[cp.44r] «II contrascrito ha diploma per terreno nella villa Vendra Strema 
quatro».
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XIII

Κ.Ε.Μ.Ν.Ε.Α.Α., Catastico Particolare, (p.(p.46r-v, 47v, 48v, 51r, 57v.

[cp.46r-v] «Dissegno del confin delle Ville Masi, e Panariti con il suoi 
Seugolatii Mandala, e Bechir Bei, e Barcha».

«Catalogo de nomi...dissegno della Villa Massi, e suoi Seugolatii».

[cp.47v] «Computi de Pezzi de Terreni del Oltracrito dissegno con il nome 
di cadaun possessore per Alfabeto».

Monasterio di San Demetrio
No Stremma Tavole Campi Trevisani Tavole
5 5 5 2 630

[cp.57v] «Computi de pezzi de Terreni, e Vigne del oltrascrito dissegno 
della Villa Cofigni con il nome di cadaun possessor! per Alfabeto».

[cp.51 r] «Dissegno del Confin della Villa Coffigni e suoi Seugolatii Chiadi, 
Chrestagni BurasagaeToschiesi detto Manura».
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XIV

Κ.Μ.Ν.Ε.Α.Α., Catastico Particolare di Romania, φ.51ν, 52v, 53r, 75v.

[φ.51ν] «Catalogo de Nomi corispondenti alii numeri del seguente della 
Villa Cofigni, e sue Pertinenze»

No Monasterio di Sn Demetrio
25
70

590
744
779
784

I! II II II 
II II II II 
II II II II 
11 II II II 
II II II II

[cp.53r] «Dissegno de Terreni e Vigne essistenti ento il Confin della Villa 
Cofigni».

[φ. 57v] «Computi de pezzi de Terreni, e Vigne del oltrascrito Dissegno 
della Villa Cofigni con il nomedi cadaum possessor! per Alfabeto»

Monasterio Sn Demetrio Xero Castelli

No oliveri Zapade Tavole fa stremma Tavole fano campi tavole
trevisani

25 3 97 1 72
10 2 402 1 402
2 5 499 2 1124

[φ.57ν] «II contrascrito monasterio tiene diploma per vigne zapade dieci 
oto, ha dipiu li terreni contrascriti, e vigne zapade dieci e tavole 7»
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[φ.57ν] Vigne del sudetto

No Oliveri Zapade Tavole Stremma Tavole Fano campi 
trevisani

Tavole

744 3 10 58 2 370 1 370
590 4 95 1 95 - 720
779 1 7 107 1 575 - 200
784 5 59 1 295 - 840
4 4 28 7 7 7 3 632
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XV

[cp.61 r] «Catalogo de nomi corrispondenti alii numeri de pezzi de Terreni e 
Vigne del Seguente Dissegno della villa Cacingri [...]»

Κ.Μ.Ν.Ε.Α.Α., Catastico Particolare di Romania, φ.52ν, 61 r, 63r, 64v.

[cp.61v] No 123 Monasterio di S. Dem: Xero Castelli»

No Monasterio di Sn Demetrio Xero Castelli
25 » » » » » »
70 » » » » » »

590 » » » » » »
744 » » » » » »
799 » » » » » »
784 » » » » » »

[cp.63r] «Dissegno de Terreni essistenti entro il Confin della villa Cacingri 
neili sitti hone sono le Lettere = A C B  corrispondenti al Confin in Picolo».

[φ.64ν] «Computi de Pezzi de Terreni, e Vigne del Oltrascrito Dissegno con 
il nomedeCadaum Possesore per Alfabeto».

Monasterio Sn Demetrio Xero Castelli
No Oliveri Stremma Tavole Fano Campi Trenisani Tavole
11 2 305 1 350
123 21 7 409 3 1034
536 3 5 1 630
556 6 560 3 560
540 4 376 2 376
5 21 24 12 450

«II sopradeto ha ancora Oliveri nel pezzo di terreno al numero seguente, an 
No 142 oliveri: 3 in tutto fano oliveri No 24»
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XVI

Bibliotheque Nationale de Paris, Cod. Parisinus, Suppl. Grec. 707, No 6O'.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΣΙΓΙΛΛΙΟ TOY ΓΑΒΡΙΗΛ Δ' (1782)
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ ΞΗΡΟΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ

«+ Γαβριήλ έλέφ ΘεοΟ άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
'Ρώμης, καί οικουμενικός Πατριάρχης».

Εϊγε έπ’έξουσίας έστί τή εκκλησία κ(ςχί) τοϊς κατά καιρούς έμπε- 
πιστευμένοις τους πνευματικούς ταύτης οϊακας διά τε βασιλικών 
θεσπισμάτων, κ(αι) συνοδικών άποφάσεων άπό ένοριακών σταυροπήγια 
καθιστάν τά ιερά τεμένη, κ(αι) καταγώγια έπ'εύλόγοις αίτίαις, κ(αί) 
έγκα9ορμίζειν τώ εύδίψ λιμένι τής εκκλησίας, πολλώ δή μάλλον άνανεοΰν 
αυτή έφεΐται, κ(αι) άνακαινίζειν τήν στ(αυ)ροπηγιακήν άξίαν, κ(αι) χάριν τών 
άνέκαθεν, κ(αι) έκ παλαιού τοϋ χρόνου ταύτης εύμοιρησάντων εύκλειας, 
έλευθερίας τε (καί) αύτονομίας, κ(αι) τών άλλων προνομίων, όπερ τοϊς 
σταυροπηγίοις προσαφοσιωμένα έστίν άνέκαθεν. ’Επειδή τοιγαροϋν κ(αί) 
τό κατά τήν έπαρχίαν Ναυπλοίου, κ(αί)’Άργους κείμενον ιερόν, κ(αί) 
σεβάσμιον μοναστήριον κ(αί) Ξεροκαστέλι έπονομαζόμενον έφθασε πρό 
χρόνων ήδη δυσμημονεύτων τιμηΘηναι σταυροπηγιακΥή άξία, κ(αί) χάριτι, 
καθώς έγνωμεν, κ(αι) έβεβαιώθημεν άπό τε πιττακίου τοΰ κατά τόπον 
άρχιερέως, κ(αί) άπό άναφοράς τών ένταϋθα εύρεθέντων έκείθεν 
χριστιανών, ζητησάντων θερμώς τήν άνακαίνισιν τής στραυροπηγιακής 
έλευθερίας τοϋ είρημένου μοναστηριού, άτε τών έπιβραβευθέντων αύτώ 
έκπαλαι π(ατ)ριαρχικών, κ(αι) συνοδικών σιγιλλιωδών γραμμάτων έκ μέσου 
γενομένων, κ(αί) άπολεσθέντων, έν ταΐς προσυμβάσαις άνωμαλίαις έκεί, κ(αι) 
δειναΐς γνωσταίς περιστάσεσιν, έξ ών είς περιπέτειαν άκραν κατηνέχθη, 
κ(αι) χρέος έβλήθη βαρύτατον, κ(αί) ύπέρογκον, καί δεόμενον έκκλησιαστικής 
προστασίας, κ(αί) άντιλήψεως, ϊνα μή τή τοϋ καιροϋ μακρά περιππεύσει, 
κ(αι) παραστάσει άμεληθέν, έσχάτη προσομιλήση, ό μή γένοιτο, έρημώσει, 
καί άφανισμώ, κ(αί) καταπτώσει έλεεινή, κ(αί) άθλίςχ, καθά φίλεϊ πολλάκις 
συμθαίνειν τοίς άπροστατεύτοις διαμένουσι, κ(αί) έν χήτει διατελοϋσι

1. 'Ολόκληρο τό σιγίλλιο αναδημοσιεύεται άπό τό Δ . Ζ α κ υ θ η  νό ,  Άνέκδοτα 
Πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας «Ελληνικά», τ.4 (1931), σ.387-390.
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μείζονός τινός ισχύος, κ(αί) δυνάμεως, κ(αί) άπροομαχήτου άντιλήψεως, 
έρμαιον προκειμένοις πολλάκις τφ τυχόντι, κ(αί) φύσιν έχοντι άντιποιείσθαι 
τών άλλοτρίων, οϊοι είσίν οί πλεονέκται, κ(αί) χείρα έκτείνοντες είς τά 
μηδόλως αύτοίς άνήκοντα, διά γούν ταϋτα, κ(αί) τά τοιαϋτα έπαπει- 
λούμενα, κ(αί) ενδεχόμενα περιστατικά τήν τών Χριστιανών αϊτησιν ώς 
εύλογον ούσαν, κ(αί) δικαίαν εύμενώς προσηκάμενοι, κ(αί) άποδεξάμενοι, 
δείν έγνωμεν κοινή συνοδική διαγνώσει, κ(αί) άποφάσει, άνακαινΐσαι κ(αί) 
άνανεώσαι, κ(αί) οίον εϊπείν άναζωπυρήσαι τήν σταυροπηγιακήν άρχαίαν 
έλευθερίαν, κ(αί) χάριν τοϋ είρημένου μοναστηριού, κ(αί) έπιδαψιλεϋσαι 
αύτώ τό άνεχόχλητον κ(αί) άνεπηρέαστον είς άεί διά του παρόντος 
ήμετέρου πατριαρχικοί), κ(αί) συνοδικού σιγιλλιώδους γράμματος. Τούτου 
χάριν γράφοντες, άποφαινόμεθα συνοδικώς μ(ε)τ(ά) τών περί ημάς 
ίερωτάτων αρχιερέων, καί ύπερτίμων, τών έν άγίω πνεύματι αγαπητών 
ημών αδελφών, κ(αί) συλλειτουργών, ΐνα τό ρηθέν ιερόν, κ(αί) σεβάσμιον 
μοναστήριον, τό τιμώμενον έπ’όνόματι τοϋ άγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος 
Δημητρίου, έν τη έπαρχία Ναυπλίου, κ(αί) ’Άργους κείμενον, κ(αί) Ξηρο- 
καστέλλι έπονομαζόμενον, ώς έπ’άρχής, ουτω κ(αί) είς τόν έξής άπαντα 
χρόνον, έως ότου ό ήλιος τόν ίδιον περιτρέχει κύκλον είη, κ(αι) λέγηται, κ(αί) 
παρά πάντων γνωρίζηται ήμέτερον πατριαρχικόν σταυροπηγιακόν, 
άσίδωτον, άδούλωτον, κ(αί) άκαταπάτητον, κ(αί) έλεύΒερον, κ(αί) μηδενϊ 
ύποκείμενον, είμή τώ καΒ’ήμάς άγιωτάτω, άποστολικώ, πατριαρχικώ, κ(αί) 
οίκουμενικώ 8ρόνω, κ(αι) ύπ’αΰτοϋ διοικούμενον, κ(αί) διεξαγόμενον, κ(αί) ώς 
είκός διακυβερνώμενον, κ(αι) μή όφεϊλον παρέχειν τινί πολύ, ή ολίγον τι μέχρι 
κ(αί) ενός ό6ολοϋ λόγω οίωδήτινι, ώς πάντη έλεύΒερον, κ(αι) άσίδωτον, κ(αι) 
άνώτερον πάσης έπηρείας καί ένοχλήσεως, καί οίαστινοσοΰν άπαιτήσεως 
παρά παντός προσώπου ιερωμένου, ή λαϊκού, μνημονευομένου έν αύτώ 
τοϋ κανονικού, πατριαρχικού ονόματος, έν πάσαις ταϊς ΐεραϊς τελεταϊς, κ(αί) 
άκολουΒίαις, ώς νενόμισται όφείλουσι δέ οί έν αύτώ άσκούμενοι όσιώτατοι 
π(ατέ)ρες διάγειν είρηνικώς, κ(αί) ήσύχως κ(αί) φιλαλλήλως κ(αί) τηρεϊν 
άπαραμειώτους τούς όρους, κ(αί) τύπους τοΰ μοναδικού καταλόγου, κ(αί) 
έπαγγέλματος, κ(αί) φροντίζειν περί τής καλής καταστάσεως, αύξήσεώς 
τε, κ(αί) βελτιώσεως αύτοϋ τε, κ(αί) των προσόντων αύτώ μετοχίων, κ(αί) 
τών μετέπειτα ούν Θεώ προοκτηΒησομένων αύτφ, ελευθέρων κάκείνων 
διατελούντων ώς τής αύτής στ(αυ)ροπηγιακής χάριτος ήξιωμένον δικαίως, 
οίτινες π(ατέ)ρές έπειδάν έν χρεία χειροτονίας γένωνται, έχωσιν άδειαν 
προσκαλεϊν, όν άν θούλοιντο τών πλησιοχώρων αρχιερέων, έπί τώ έκτελεϊν 
τάς χειροτονίας αύτών, ώσαύτως δέ κ(αί) έν χηρεία ήγουμένου γενόμενοι, 
έσται αύτοίς έπ'άδείας έκλέγειν κοινή συμφωνία, κ(αί) εκλογή άνδρα
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πρόσφορον, κ(αί) αρμόδιον, κ(αί) έπιτήδειον είς τό ήγουμενεύειν, κ(αί) τοϋτον 
καθιστάν ηγούμενον, μηδενός τολμώντος έναντιωθήναι αΰτοϊς, ή επήρειάν 
τινά, κ(αί) ένόχλησιν, κ(αί) χρηματικήν άπαίτηοιν έπενεγκεϊν έφ'οίαδήτινι 
προφάσει, κ(αί) αιτίςχ. "Ος δ’άν, κ(αί) όποιος τών άπάντων ιερωμένος, ή 
λαϊκός τολμήση κ(αί) επιχείρηση καταθραϋσαι τήν συντονίαν τής 
σταυροπηγιακής άξίας, κ(αί) χάριτος τοΰ είρημένου μοναστηρίου, κ(αί) 
άθετήσαι, κ(αί) παραβήναι τά έν τφ παρόντι έκτεθειμένα, ό τοιοϋτος ώς 
άλαζών, κ(αί) κακότροπος, άφωρισμένος είη, κ(αί) κατηραμένος, κ(αί) 
άσυγχώρητος, κ(αί) μετά θάνατον άλυτος/καί πάσαις ταίς πατρικαίς, κ(αί) 
συνοδικαϊς άραϊς υπεύθυνος, κ(αί) ένοχος τώ πυρί τής γεένης. Είς γοΰν 
ένδειξιν άπελύθη κ(αί) τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν, καί συνοδικόν 
σιγγιλιώδες έν μεμβράναις γράμμα, κ(αι) καταστρωθέν έν τφ ΐερφ κώδικι τής 
καθ'ήμάς τοϋ Χριστού μεγάλης έκκλησίας, έπεδόθη τοϊς όσιωτάτοις 
πατράσι τοϋ είρημένου πατριαρχικού, κ(αι) στ(αυ)ροπηγιακοϋ μοναστηρίου 
τοϋ αγίου Δημητρίου. Έν έτει σωτηρίω χιλιοστφ έπτακοσιοστφ 
όγδοηκοστφ δευτέρψ κ(α)τ(α) μήνα ’Απρίλιον, έπινεμήσε(ως) ιε' ης.

+ Γαβριήλ έλέω Θεου άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 
Νέας 'Ρώμης καί οικουμενικός Πατριάρχης +

+ Ό Ήρακλείας Μεθόδιος + Ό Νικομήδειας Μελέτιος 

+ Ό Δέρκων Άνανίας + Ό Τορνόθου Καλλίνικος

+ Ό Προύσης Θεόφιλος + Ό Δράμας Γρηγόριος

t Ό Σμύρνης Προκόπιος + Ό Χριστιανουπόλεως Ιερεμίας
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ΙΟ
ΙΟ
to XVII

Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ.221, Άριθ. Πρωτ. 6192/1833
«Άρ. 2. Κ οτά λογος τών είς μισθούς τών μισθωτών τού ιερού μοναστηριού Καρακαλά  

είς έκαστον έξάμηνον, κα ί χρονικώ ς συναπτομένω ν τώ ν δύο έξαμήνων, δοθέντων έπ ί 
τής έπ ιστα σ ία ς τοϋ ήγουμένου κ. Διονυσίου, ά π ό 1825 Μ αρτίου 13' έω ς 1833 Φεβρουάριου 10'»

Άπό Έως Γρόσια Γρόσια Πρώτον Άπό Χρονικώς Έως
1824 ’Οκτωβρίου 26» 1825 «Απριλίου 23» 600 1081 « 1824 ’Οκτώβριος 26 1825 ’Οκτώβριος
1825 Απρίλιος 23» 1825 «’Οκτωβρίου 26» . 481
1825 ’Οκτώβριος 26» 1826 «’Απριλίου 23» 750
1826 Απριλίου 23» 1826 «’Οκτωβρίου 26» 375 1125 « 825 « 826 «
1826 ’Οκτωβρίου 26» 1827 «’Απριλίου 23» 589
1827 Απριλίου 23» 1827 «’Οκτωβρίου 26» 265 854 « 826 « 827 «
1828 ’Οκτωβρίου 26» 1828 «Απριλίου 23» 683
1828 Απριλίου 23» 1828 «’Οκτωβρίου 26» 445 1128 « 827 « 828 «
1828 ’Οκτωβρίου 26» 1829 «Απριλίου 23» 480
1829 ’Απριλίου 23» 1829 «’Οκτωβρίου 26» 365 845 « 828 « 829 «
1829 ’Οκτωβρίου 26» 1830 «Απριλίου 23» 521
1830 Απριλίου 23» 1830 «’Οκτωβρίου 26» 753 1274 « 829 « 830 «
1830 ’Οκτωβρίου 26» 1831 «Απριλίου 23» 950
1831 Απριλίου 23» 1831 «’Οκτωβρίου 26» 750 1700 « 830 « 831 «
1831 ’Οκτωβρίου 26» 1832 «Απριλίου 23» 1369
1832 ’Απριλίου 23» 1832 «’Οκτωβρίου 26» 858 2227 « 831 « 832 «

1832 ’Οκτωβρίου 26» 1833 «Φεβρουάριου» 10244 Άθροισμα τών 8 χρόνων
189 20 είς εξοικονομήσεις διά

10433 20 ’Άθροισμα
Γενικόν

τό έξάμηνον 1833 Άπρίλιου 23



XVIII

Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά», Φ.221, χ.ά.π., 1/13 Μαρτίου 1833.

(Ό μοιο έγγραφο είναι γραμμένο στή Γαλλική. Βλ. Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά»,
Φ.221, Άριθ.Πρωτ. 1899 6 Φέβρ./18 Μαρτίου 1833).

Ήμεϊς Όθων
Έλέψ Θεοϋ Βασιλεύς τής Ελλάδος

Πληροφορούμενοι ότι τό κατά τήν επαρχίαν Ναυπλίας κείμενον 
ιερόν Μοναστήριον έπιλεγόμενον τοϋ Καρακαλά καί τιμώμενον έπ’όνόματι 
τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, έμεινε μετά τήν άποθίωσιν τοϋ προδιορισθέντος 
ήγουμένου έστερημένον τής άνηκούσης επιστασίας.

Κατά τήν περί τούτου πρότασιν τοϋ έπί τών ’Εκκλησιαστικών 
ήμετέρου Υπουργού Γραμματείας τής Έπικρατείας.

Άπεφασίσαμεν καί διατάττομεν:
Αον. Ό Πανοσιώτατος Ίεροκήρυξ Κύριος Ίωάσαφ ό Βυζάντιος διορίζεται 

ήγούμενος τής διαληφθείσης μονής τοϋ Καρακαλά.
Βον. Ώς τοιοϋτος θέλει άναλάβει άμέσως τήν έπιστασίαν καί διεύθυνσιν 

όλης άνεξαιρέτως τής κινητής καί άκινήτου περιουσίας τοϋ μο
ναστηρίου τούτου, έπαγρυπνών εις τήν διατήρησιν αύτής καί 6ελ- 
τίωσιν, κατά τάς οποίας θέλει λάβη περί τούτου οδηγίας παρά τής έπί 
τών Εκκλησιαστικών Γραμματείας.

Γον. Περί τά τέλη έκάστου έτους θέλει διευθύνη πρός τήν έπί τών Εκκλη
σιαστικών Γραμματείαν τής Έπικρατείας τόν άκριθή υπολογισμόν 
τών προσόδων καί έξόδων τοϋ μοναστηρίου τούτου.

Δον. ’Οφείλει νά έπαγρυπνή ωσαύτως περί τήν ακριβή διατήρησιν τών 
μοναστικών διατυπώσεων καί τήν εμμελή διαγωγήν τών μονα- 
ζόντων.

Εον. Ό  ήμέτερος έπί τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαι- 
δεύσεως Γραμματεύς τής Έπικρατείας, έπιφορτίζεται τήν έκτέλεσιν 
τοϋ παρόντος Διατάγματος.
Έν Ναυπλίω τή 1/13 Μαρτίου 1833
Έν Όνόματι τοϋ Βασιλέως 
Ή Άντιθασιλεία
Έν απουσία τοϋ έπί τών ’Εκκλησιαστικών Γραμματέως,
Ό έπί τών Εσωτερικών Γραμματεύς τής Έπικρατείας.
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XIX

Γ.Α.Κ., «Μοναστηριακά» Φ.221,25β/27Μαρτίου 1833.
(Τό Κατάστιχο αύτό είναι κολοβό)

Κινητή περιουσία τής μονής

«5 πέντε καζάνια, τά 2 είς τήν Μονήν, 2 είς τήν στάνην καί τό έν είς 
ένοικίασιν.
2 ρακοκάζανα, τό έν τή μονή μέ τό καπάκι τ’άλλα είς τόν Σκουτέριν 
Άνανίαν.
6 έξ τεντζερέδαις, καί μεία όπου έπήρεν ό κ.Καλέργης.
8 όκτώ τά άκόλουθα τρία σαγάνια, 2 καπάκια, 2 τεψιά καί έν τυγάνη.
2 λενγκέραις, ή μήα μέ τό καπάντζι πρώτου μεγέθους, καί ή άλλη 
[δυσανάγνωστον], μικροτέρα,
5 Πέντε. Τρεις σιδεροτιαίς, καί δύο Σούβλες σιδερένιαις, μεγάλαις.
2 Δύο Κιλίμια καί αϊτερον έν όποΰ έπήρεν ό Δ. Καλλέργης. Καί ένας σικλαδές 
τοϋ πρώην ηγούμενου Άμφιλοχίου.
6 έξ ό έστί - 2 Παπλόματά, 3 προσκέφαλα, καί μή(α) παλαιά βελέντζα.
14 Δύο άχυροχαράμια καί δόδεκα μικρά.
8 Δύο κλαροζήκαι, δύο τζεκοϋραι, 2 πλατοξύνιαι μήα κλαδευτήρα καί μία 
σκεπαρνιά.
15 όκτώ ηνία καί έπτά σπάθαις
Δύο Κασελίτζαις καί τρις ξυλοτράπεζαι. Τά τοϋ κελαριού δύω πυλάντζαις,
1 στατήριον, καί τά καλιγοσφύρια.
Έν πυθάριον μέ έλιαίς. Είς τό φουναρεϊον καί περίπου τάς άναγκαίας, καί 
έως διακόσυαις οκάδες άλλας.
Δύω τουφέκια, τό έν τούτοις τό σύδερον μέ τώ φυτήλι, καί μήα κουμπούρα, 
Ένδεκα κρασοδόκιαι.
Τρεία βαγένια, δύω βουτζιά, καί πέντε πυθάρια τό έν τούτοις έως τήν μέσιν 
μέ πετρέλαιον.
Έν γκέμι τοϋ άλογου είς τήν Μονήν, καί μία σέλα είς τοϋ Σταύρου Κρομίδα. 
Τρεία Μουλάρια, εις όνος, τρεία άλογα, καί μήα φοράδα μέ τό πουλάρι της. 
Δεκατέσσερα βόδια καματερά.
Έξίντα τρία γελάδια, έν τούτοις, λέγει ό προηγούμενος καί λιποί ότι είσίν έξ 
τοϋ Κωνσταντή γελαδιάρη, τέσσαραι τοϋ παιδίου Καλλινίκου, 4 τοϋ 
Θεοδώσι βοσκού καί έν άποπλανημένον, ώστε τά τοϋ Μοναστηριού έως 48
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καί τά 15 τών άλλων ώς εϊρηται. -Γίδια - Βεδούλια, εκατόν δεκαπέντε άρ.115, 
γαλάργια διακόσια σαράντα έπτά άρ.247 καί κατζίκια εκατόν έξίντα ένα 
άρ. 161. Έκ τούτων, λέγει ό Προηγούμενος, ότι είσίν τοϋ σκουντέρη Άνανία 
10:γαλάργια 8 κατζίκια, καί 20 στρέφαι. Τοϋ βοσκοϋ Γιαννάκη Τορνικιότη 20 
γαλάργια, 15 Κατζίκια, καί 20 στρέφαι. Καί τοϋ Τάσου Τζόκρη πέντε 
βεδουλια τά όποία πρό ολίγου πήρε έφαιρεν είς τήν στάνη μέ πολλά άλλα 
ακόμη πού έπήρεν άπό τόν κόσμον, άλλά τά άλλα τά έπήραν πρό όλίγας 
ημέρας οΐ νοικοκυραϊοι των.

Μελίσσια τετρακόσια όκτώ άρ.408, έκ τούτων τοϋ Προηγουμένου 
σαραντατέσσαρα. Τοϋ οικονόμου τοϋ Μοναστηριού 28, τοϋ παπα 
Γρηγορίου μέ Παρθένιον 34: Τοϋ Καλλινίκου 4 τοϋ Νεοφύτου 7 καί τοϋ 
’Ιακώβου 4 είσίν δέ καί τοϋ Οικονόμου Ναυπλίου 15 ώστε τοϋ Μοναστηριού 
είσιν 272. Τών Πατέρων 121 καί τοϋ Οικονόμου άνω 15. Πρόβατα εκατόν 
τριάντα πέντε έξ αύτών λέγει ό σκουτέρης Παρθένιος ότι είναι 13 τοϋ 
’Αθανασίου καί 34 έδικά τους, άλλ' έπειτα άντιλέγων εϊπεν ότι όλα τοϋ 
Μοναστηριού είσιν 90 άρνία, ογδόντα ένα άρ.81 καί μικρά δέκα όκτώ 18, έκ 
τούτων τριανταέξι άρ.36 τοϋ Παρθενίου καί ’Αθανασίου. Τριάντα όκτώ 
τέγκια καπνός συντροφικός τοϋ Ζήσιμου ώς έγγυστα οκάδες χίλιαις 
έξακόσιας άρ. 1600 εκατόν δέκα κουβέλια σπόρους συτάρι έσπαρμένος εις 
τήν περιοχήν τοϋ Μοναστηριού καί εις τόν κάμπον.

Είκοσι Κουβέλια Κριθάρι ώσαύτως έσπαρμένα Εβδομήντα Κουβέλια 
συτάρι ώς έγγυστα είς το [δυσανάγνωστο] Εκατόν πενίντα μπότζαις κρασί 
ώς έγγυστα.

Έως δυακόσιες πενήντα οκάδες λάδι έκ τούτου χρεωστεϊται είς τοϋ 
Πέτρον Κυλιάρην οκάδες δεκατρείς καί μισϋ καί είς τόν ’Αναγνώστην 
Δαλαμαναριώτην οκάδες δεκατρείς. Κεριά καί λαμπάδας [δυσανάγνωστον] 
«οκάδες δεκατέσσαρες καί μισό 141/2 'Ροβιθείαι έως οκάδες έξίντα, Καί μαλύ 
άπλυτον, ζυγισμένον, οκάδες είκοσι πέντε άρ.25».
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XX

Γ.Α .Κ ., «Μοναστηριακά», Φ.221, ’Apid.6192, χ .χ .1

«Άρ. 3' Κατάλογος τοϋ μισθώματος τών μισθωτών τοΰ ΐεροΰ μοναστηρίου 
Καρακαλά, μισθωθέντων παρά τοΰ νυν ήγουμένου Κυρίου Διονυσίου, δι' έν 
έξάμηνον άπό 1834. ’Απριλίου 23, εως ’Οκτωβρίου 26»'

διά Γρόσια
Ό Γεώργιος Χελιώτης 200
Ό Γιάννης Ταμπάκης 180
Ό Παναγιώτης Χελιώτης 160
Ό Γεώργιος Κοφινιώτης 160
Ό Κωνσταντίνος Χελιώτης 40
Ό Δημήτριος Λιγουριώτης 75
Ό Κωνσταντίνος Χελιώτης 40
Ό Γιάννης Χελιώτης 20

Άθροισμα 875

όσα καί είς έξοικονομήσεις τών τοϋ μοναστηρίου Πατέρων 
έπί λόγω μισθοΰ.

Γρόσια
τώ Ναθαναήλ οικονομώ σκουτέρη τών άγελάδων 50
τώ Ίακώβω Σκουτέρη τών άγελάδων 50
τώ Παρθενίω Σκουτέρη τών αίγιδοπροθάτων 50
τώ Κυπριανφ Κελλάρη 50

200

Γενικόν Άθροισμα 1.075

1. Ό  Κατάλογος περιέχεται στόν φάκελλο «Μοναστηριακά» του έτους 1833.
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XXI

Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους, «Μοναστηριακά», Φ.221, Άριθ. Πρωτ.3044/7 
Δεκεμβρίου 1833

«Κατάλογος ονομαστικός τών όσοι ποιμένες, καί όσοι βόσκουσι τά ζώα 
τών έντός τών μεθορίων τής μονής του 'Αγίου Δημητρίου Καρακαλά»

1833 = Δεκεμβρίου 6

Ονόματα ’Επώνυμα Πατρίς ’Επαρχία
Ό Δημήτριος Ήλιούπουλος Άλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Θεόδωρος 'Ρούμπος Άλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Κωνσταντίνος 'Ρούμπος 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Δημήτριος 'Ρούμπος 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Ιωάννης Γαβριλόγιαννης Πεθόρι Τριπολιτσάς
Ό Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Γεώργιος ’Αναστασόπουλος 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Ιωάννης ’Αναστασόπουλος Άλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Κωνσταντίνος Κουλίβας Άλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Δημήτριος Τουρλούκης Άλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Χρήστος Τουρλούκης Άλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό ’Αθανάσιος Τουρλούκης Άλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Κωνσταντίνος Μπαρουνιώτης Κανδήλα Τριπολιτσάς
Ό Δημήτριος Τράκας 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Φώτος Δ.Τράκας 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Παναγιώτης Τράκας 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Βασίλειος Μουγγοθανάσης 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Μπάλιος ΜποΟσρος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Γιαννάκης Κυριαζής 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Γεωργάκης Τράκας 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Παναγιώτης ’Αντωνόπουλος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Δημήτριος ’Αντωνόπουλος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Ήλίας Κυριαζόπουλος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Γεωργάκης Καζάς 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Κωνστανίνος Αύγουστής 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Δημήτριος Μπουγιαννόπουλος Ρογινόν Τριπολιτσάς
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Ό Λαμπάκης Καζάς 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Χρήστος Ήλιόπουλος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Αύγουστής ’Αντωνόπουλος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Γεώργιος ’Αντωνόπουλος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Λάμπρος Άγγελόπουλος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Άδριανός Μπράγενας 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Γιαννάκης Τζαθάρας 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Χρόνης Μουζαλάς 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό ’Αναστάσιος Τρουμπέτας 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Νικόλαος Νάστος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Φίλης Κληρονόμος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Νικόλαος Ποδαρακόπουλος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό ’Αναστάσιος Παπαδόπουλος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Σαράντος Μουζαλάς 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Βασίλειος Καροϋντζος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Λάμπρος Κωνσταντίνος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Κυριαζής Καροϋντζος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό ’Ιωάννης Καροϋντζος ‘Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Δαμιανός Κωταρϊνος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Γιαννάκης Ζαχαριάς 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό ’Αναστάσιος Βασιλόπουλος 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Παναγιώτης Μανώλης 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Λαμπρόπουλος Τράκας 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Γεώργιος Γιαννούλης 'Ρογινόν Τριπολιτσάς
Ό Σταμάτης ’Αθανασόπουλος 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Γεωργάκης ’Αθανασόπουλος Άλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Παναγιώτης Σταματόπουλος 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Γιάννης Πυτερός 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Γεώργιος Ήλιόπουλος 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Δημήτριος 'Ροϋμπος 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Ευστάθιος Χατζαργύρης 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Γιαννάκης Μανιάτης 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Άδριανός Τάμπαλης 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Γιαννάκης Κουτζοϋκος 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Άδάμ Κουτζοϋκος 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Γεώργιος Λιβατζάς 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Παναγιώτης Προϋντζος 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Νικόλαος Γιαννακόπουλος 'Αλωνίσταινα Καρυταίνης
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Ό Γεωργάκης Γιαννοόλης Κάτζα Τριττολιτσάς
Ό Ιωάννης Γιαννούλης Κάτζα Τριττολιτσάς
Ό Άδριανός Γιαννοόλης Κάτζα Τριττολιτσάς
Ό Νικόλαος Ήλιόπουλος Άλωνίσταινα Καρυταίνης
Ό Γεώργιος Κακκοτός Μττόσια Τριττολιτσάς
Ό Παναγιώτης Κακκοτός Μπενδένι Τριττολιτσάς
Ό ’Αθανάσιος Τσαπραλής Παρόρι Τριττολιστάς
Ό Ευστάθιος Τσαττραλής Παρόρι Τριττολιτσάς
Ό Χρόνης Άντωνόπουλος 'Ρογινόν Τριττολιτσάς
Ό Δημήτριος Μτταρμπέρης Παρόρι Τριττολιτσάς
Ό Παναγιώτης Μτταρμττέρης Παρόρι Τριττολιτσάς
Ό Διαμαντής Καρκαλάς Παρόρι Τριττολιτσάς
Ό Γιάννης Καρκαλάς Παρόρι Τριττολιτσάς;
Ό Γιάννης Ταουπάντης - Τριπολιτσά»
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XXII

Α.Ι.Μ.Α., Φ.A'. 85/1834, Κώδιξ τού 1834, σ.5-10

Περιουσία τής μονής Ξηροκαστελλίου σύμφωνα μέ τό κατάστιχο τοΰ 1834
«’Ένδον τών είρημένων συνόρων εύρίσκετοι γή καλλιεργήσιμος 

διηρημένη είς τά έξής τμήματα».

Άκίνπτπ περιουσία 
1ον Τμήμα Μακρυλι8άρι Στρέμματα
Τά δύο χειρώματα τοϋ Μακρυλιθαρίου 34
Κοριτζιά 14
Είς τά μαντριά τοϋ 'Ρογινιώτου
εις τρία μέρη. 8
ΠΑατωχέρωμα 6
Σττηλίτσια 3
Ή Μεγάλη Λάκκα 10
Τά τρία χερώματα 6
Κοκκινοχέρωμα 4
Ξυλοκερατιά 9
Σμυρτιά 3

97
Τά όπισθεν στρέμματα
2ον τμήμα Λούλεζα 97
Λούζελα εϊς τρία μέρη 64
Κουμάσια 5

166
3ον Τμήμα Σωτήρα
Σωτήρα είς τήν Βρύσιν 20
Ξυλοκερατιά 10
Διάσελα τοϋ Σωτήρος 5
Μεγάλο διάσελο τοΰ Σωτήρος 13
Κοριτζιά 10
Βάτος εις δύο μέρη 10
'Αγίου Ίωάννου εκκλησία είς πέντε μέρη 7
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Μ πα ργια μόλα  κ.λ.π. 32

273
4ον Τμήμα Μαυροβούνι
Μασιά 5
Σαπούνι 4
Καμαράκι 10
Χέρωμα τοΰ Γιαννούλη 25
Πεζούλια 6
ΚολοΒελόνι 14
Δημακογιάννη 9
Βαρυκούλια 14
Φουρνάκι 8
Είς τοΰ 'Εξηντάρη 4

372
5ον Τά όπισθεν στρέμματα
Τμήμα 'Ρουμπέϊκα 372
'Ρουμπέϊκα 30
Ταρσινό 6
Πυργούλι 9
Μύλος 34

451
6ον Τμήμα Μετόχι
Μετόχι 75

7ον Τμήμα Ξαπάντι
Ξαπάντι 80
Μαντριά τού Ξακιτού εις δύο μέρη 6

8

Κόκκινοχώραφο 30

650

8ον Τμήμα Ξεκίλη 60
Άνήματα Παλαιά 70
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Πυργούλι 6

9ον Τμήμα Λόγγος
Λόγγος

786

100
Τοϋ Μεκάτη 6
Νέα άνήματα τοϋ Κουτούτα τό Χέρωμα 4
Είς τό Μαλιαρό εις τούς Έλίτζαις 4

10ον Τά όπισθεν στρέμματα
Τμήμα Βύριζα είς τά Καλύβια

900

900
Ξερτελιά 8
’Επάνω Βύριζα είς ταίς άπιδιαϊς 28

11ον Τμήμα Μραϊλα
’Αμπούλα

956

13
Θρούμπι 2
Καβούκα 3
Μράϊλα είς τό σπίτι 19
Μακρυχώραφον 14
Σκασμάδα 5
Χούνι 5
Πετριτό 7
Μυγδαλίτσα 40
Γουβιά 2
Περσινό διάσελο 14
Κάστιζα 2

12ον Τμήμα Παλαιόν Μετόχι
Παλαιόν Μετόχι

1082

12
Μαντριά τοϋ Λέων 2
Είς τοϋ Γαλιώτου 7
Καλύβα 2
Τρίφτη 5
Γρανιτζιώτη 10
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Διάσελο τοϋ μοναστηριού είς τρία μέρη 20

1141

13ον Τά κάτωθεν στρέμματα 1141
Τμήμα Καλοχωράφι 39
Μιγδαλίτσα 6
Ταρσινοχώραφο 6
Σπηλίτσα 3
Βραχοΰλι 41/2
Τσαούση Σπηλιά 4
Έκ τά έλαιόφυτα πλησίον τοΰ μοναστηριού
εις πέντε μέρη 20
Παλαιόν ’Αμπέλι 12

1235 1/2
14ον Είς Λυγουριό
Άμπέλια 20
Χωράφια 5
Μιά τσιπουριά 
1 Μετόχι
Κήπος έντός τοΰ Μοναστηριού
1 Νερόμυλος χειμωνιάτικος έντός του μοναστηριού
2 Μετόχια έντός τής περιφέρειας τοΰ μοναστηριού 
Μία Τσιπουριά τοϋ Μέλιτος
Έλαιοτριβείον τοϋ Μοναστηριού
«Έλαιόδενδρα» Ρίζαι
Είς τό Ζαπέντι 24
Εις τήν Βαμθακιά 5
Είς τά 'Ρουμπέϊκα 26
Είς τό Μαυροβούνι . 6
Εις τό Μετόχι 110
Είς τόν Λόγγον 186
Είς τήν Βίλιζα 280
Είς τήν Μράϊλα 60
Είς τό Καλύβι 6
Είς τό Πυργούλι 2
Είς Ταρσινόν 6
Είς Άγιάννη 2
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Είς Παλαιόν Άμπέλι 4
Είς Βαρυκουγια 1
Εις τοΰ Παννάκη τήν Σπηλιάν 4
Εις τά Παλαιά νήματα 84
Είς τό Ξεκίλι „ 12
Είς Παλαιόν Μετόχι 12
Είς τό Μοναστήριον 216
Εις τά έλαιόφυτα πλησίον τοΰ μοναστηριού 12

Διάφορα άλλα δένδρα
Χαρουπιές

1058

8
Λεμονιές έντός τοϋ Μοναστηριού 9
Λεύκα 3
’Απιδιές είς τό Ξαπάντι 52
Έτι μικρές 13
Καρυδιά 1
’Απιδιές είς τήν Βαμδακιά 1
Απιδιές είς τό Κοκκινοχώραφον 1
Απιδιές είς τό Μετόχι " 5
’Απιδιές είς τόν Λόγγον 3
Απιδιές είς τήν επάνω Βίλιτζα 10
Απιδιές είς τά ανοίγματα 37
Απιδιές είς τό Ξεκίλι 1 5
'Ροδιές ξινές 8
'Ροδιές γλυκές 4

«Καταγραφή τών ζώων»
Αίγίδια μικρά καί μεγάλα άρσενικά καί θυλικά

170»

330
Γελάδια μικρά καί μεγάλα 46
Άλογα έργάσιμα 2
Φοράδι άγριον 1
Μουλάρια έργάσιμα 2
Όνοι 3
Βόες έργάσιμοι 13
Μελίσσια 140»
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9. Τοττογραφική άποτόπω ση τής π εριοχής τής μονής Ξηροκαστελλίου μ έ τό ναό τοΰ 'Αγίου Κων/νου, τά κτήματα κα ί τούς άμπελώ νες της, πού είναι διάσπαρτοι στά  βουνά.
Catastico Particolare d i Romania (1703-1705), (p.81v-82r.











14. Χάρτης τού Ναυπλίου, τής Γαλλικής άποστολής τοϋ 1829, μέ τή μονή Ξηροκαστελλίου. 
Τμήμα τοΰ Carte de la G rece a I' Echele de 1:200.000, Παρίσι 1852.



15. Τμήμα χάρτη τοϋ Νομού ’Αργολίδας μ έ τή Μ ονή Καρακαλά. 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, 1972. Κλίμαξ 1:200.000.



























ΠΗΓΕΣ

Α. ΑΔΗ Μ Ο ΣΙΕΥΤΕΣ  

Α Θ Η Ν Α

α) Κέντρον Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού ’Ακαδημίας ’Αθηνών
7. Catastico Particolare (1703-1705)

β) Τμήμα χειρογράφων ’Εθνικής Βιβλιοθήκης 'Ελλάδος.
1. Άρχεϊον ’Αγωνιστών: Φ .’Αρ.578 (Α. Σουρίλος).
2. Άρχεϊον Antonio Nani, Κώδικας, Άρ.3916.

γ) Άρχεϊον Ίεράς Συνόδου τής Έκκλησίας τής 'Ελλάδος.
1. 'Αχρονολόγητο χειρόγραφο όλων τών μονών τής 'Ελλάδος.
2. Φ. 113-115, Φ.Α. (1834-1902.)
3. Φ .181-183 (1833-1834).

δ) Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους.
1. Ύπουργεϊον 'Εσωτερικών: Φ .38, 44, 49, 51, 59, 60, 68, 71.
2. Ύπουργεϊον Θρησκείας: Φ .5, 7, 19, 21, 47, 49, 52, 53Α, 57, 60, 68, 71.
3. ’Εκτελεστικόν: Φ. 136.
4. «Μοναστηριακά», Φ.213, 214, 221.

ε) Άρχεϊον Κέντρου Συντάξεως Ιστορικού Λεξικού ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

ΑΡΓΟ Σ
στ) Άρχεϊον Ίεράς Μητροπόλεως Άργολίδος.
1. Φ.Α'85/1834

ΒΕΝΕΤΙΑ
ζ) Archivio di Stato di Venezia
7. Archivio Grimani, Busta: 18, 30, 52, 53, 54.
2. Proveditori da Terra e da Mar, No 860, Morea 1688-1691.
3. Sindici Inquisitori in Terraferma e Levante, No 81/144 (Cod.miscel, 680). 
η) Archivio del Museo Correr
7. Codice Correr, No 555.

ΠΑΡΙΣ Ι
θ) Άρχεϊον τής Bibliotheque Nationale de Paris
7. Cod. Parisinus, Supplement Grec, No 704-708.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

’Ά μ αντος Κων., Γλω σσικά μελετήματα, ’Αθήνα 1964.
«’Ανεξαρτησία», Έφημερίς, άρ. φ.251, Ναύπλιον, 9 Μ αρτίου 1878.
Άντω νακάτου Ντιάνα - Μ αύρος Τάκης, Ά ργολίδος Περιήγησις, Ά 8ήναι 1973.

- Ελληνικά Μ οναστήρια, Π ελοπόννησος, τ.Α", ’Αθήνα 1976.
Ά ν τ ω ν ιά δ η  - Μ π ιμ π ίκ ο υ  'Ελέν η , ’Ε ρ η μ ω μ έν α  χ ω ρ ιά  σ τ ή ν  Ε λ λ ά δ α ,  έν α ς  

προσω ρινός απολογισμός, ή οικονομική δομή των Βαλκανικών χω ρ ώ ν  
(15ος-19ος αιώνας), ’Αθήνα 1979.

Άντωνιάδη Σο φ ία , Συμβολή στήν Ισ τ ο ρ ία  τής Π ελοπ οννήσου  κατά  τόν \Ζ' 
αιώνα. Τό Ά ρχεϊον Grimani. Χαριστήριον εις ’Α. Όρλάνδον, τ.3, Άθήναι 
1966,σ.153-165.

’Ανώνυμος, ’Ανέκδοτον μολυβδόβουλλον τοϋ Γρηγορίου τοϋ Ε', «Παρνασσός», τ.2 
(1878), σ .237-238.

«’Α ρ χ ε ία  Ε λλη νικ ή ς  Π αλιγγενεσ ία ς» , 1821-1832, Έθνικαί Συ νελεύ σ εις , τ .1ος, 
Άθήναι 1971 καίτ.4, Άθήναι 1973.

’Α ρχεία  Λ αζά ρο υ  καί Γεωργίου Κουντουριώτου (1821-1832), ’Αθήνα 1920.
’Αρχοντίδης ’Αστέριος, “Ενας ’Απ όστολος τής Φιλικής Εταιρείας, «Μακεδονικά», 

τ.13(1973), σ.187-216. Στή μελέτη αυτή περιλαμβάνεται δημοσιευμένο καί 
τό ΰ π ’άριθ.8706 βιογραφικό σημείω μα του Ί ω ά σ α φ  Βυζά ντιου , π ο ύ  
περιέχεται στό  Ά ρχεϊον Φιλήμονος τής Ε.Β.Ε., Τ .Χ .Ο .

Βαγιακάκος Δίκαιος Β., Ό  Ίμπραήμ εναντίον τής Μ άνης, Άθήναι 1961
Βακαλόπουλος Ά π ., Ή  ’Επανάσταση κατά τό 1825, Ι.Ε.Ε.Ε., τ.ΙΒ', Άθήναι 1975, 

σ .373-405.
- Ισ το ρία  τοϋ Νέου Ελληνισμού, τ.Ε', Θ εσσαλονίκη 1980.
- Ιστορία  τού νέου Ελληνισμού, τ .Σ Τ ,  Θ εσσαλονίκη 1982.
- Τά ελληνικά σ τρατεύ ματα  τού 1821, Θ εσσαλονίκη 1948.

Βαρδουνιώτης Δημήτριος Κ., Ή  καταστροφή τού Δράμαλη, Τρίπολις 1913. 
Βεργόπουλος Κώστας, Τό αγροτικό ζήτημα στήν Ε λλά δ α , Αθήνα  1975. 
Βλαστός Μ., Ιστορία  τής νήσου Χίου, Έρμούπολις 1840.
Bon Anto ine, La M oree Franque R ech e rch es h isto riq u es, to p o g rap h iq ues et 

Arthaelogiques sur la principaute d’Achaie, Παρίσι 1969.
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Bory M. de Saint Vincent, Expedition, scientifique de Moree, enterprise et publie par 
odredu gouvernement Francaise. Travauxde la section des sciences physiques, 
Παρίσι, 1831-1835.

Buchon J.A., La Grece Continentale et la Moree, voyage se jour, et etudes historiques, 
Παρίσι 1847.

Carile Antonio, Una lista toponom astica di M orea del 1469, «Studi Veneziani», 
t .1 2(1970), σ .385-404.

Χασιώ της ’Ιωάννης, Ή  ’Αναγέννηση τοϋ Ελληνισμού (1669-1821), Ι.Ε.Ε., τ.ΙΑ', 
’Αθήναι 1975, σ.8-50.

Χώ ρας Γ.Α., Ή  ‘Αγία Μονή Ά ρειας , ’Αθήνα 1975. '
-  ’Αθανάσιος Σολιώ της (1784-1841), ’Εκκλησιαστικός τοττοτηρητής 

Ν α υ π λ ίο υ  καί Ά ρ γ ο υ ς ,  Π ρ α κ τ ικ ά  Α' Σ υ ν εδ ρ ίο υ  Ά ρ γ ο λ ικ ώ ν  
Σπουδών, ’Αθήναι 1979, σ.67-83.

Δεληγιάννης Καννέλος, ’Απομνημονεύματα, τ.Α', ’Αθήναι 1957.
Δεληγιαννόπουλος Χρυσόστομος, Ή  ’Εκκλησία ’Αργους καί Ν αυπλίας, τεϋχ. Β', 

Ά ρ γ ο ς  1961.
Δ εσ π ο τ ό π ο υ λ ο ς  Ά λ ε ξ . ,  Ή  Ελλη νική  ’Επ α νά σ τα σ η , Ι.Ε.Ε., τ.ΙΒ' ’Αθήναι 1975, 

σ.8-70.
Δημακόπουλος Γεώργιος, Προσπάθειαι νομισματοκοπίας κατά τήν ‘Ελληνικήν 

Έπανάστασιν, ’Αθήναι 1963.
— Ή  διοικητική όργάνω σις τής ελληνικής Πολιτείας, ’Αθήναι 1970.

Διαμαντούρου Ιω ά ν ν α , Έ ξ ά π λ ω σ η  τής ’Επ ανα στά σεω ς κατά τόν ’Απρίλιο καί 
τόν Μάιο. ’Επέκταση καί ένταση τών συγκρούσεων, Ι.Ε.Ε., τ.ΙΒ', ’Αθήναι 
1975, σ.100-128.

«Δίπτυχα τής Έκκλησίας τής Ελλάδος», ’Αθήναι 1989.
’Ελευθεριάδης Π.Ν., Μ οναστηριακοί γαΐαι. ΓαΙαι καί δάση Ιερ ώ ν  Μ ονών ‘Αγίου 

’Ό ρ ο υ ς , ’Αθήναι 1939.
Fen ster  Ε., N och m als  zu den ven ez ian , L isten der K aste lle  auf P e lo p on n es,  

«Byzantinisch Zeitschrift», τ.72(1979), σ .321-333.
Γεδεών Μανουήλ, Πατριαρχικοί πίνακες, ειδήσεις ΐστορικαί, βιογραφικαί, περί 

τώ ν Π α τ ρ ια ρ χ ώ ν  τ ή ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς  ά π ό  Ά ν δ ρ έ ο υ  τοϋ  
Π ρ ω τ ο κ λ ή τ ο υ  μ έχ ρ ι Ιω α κ ε ίμ  Υ' του ά π ό  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς ,  Κ ω ν σ 
ταντινούπολη, χ.χ.

Γκιολές Νικόλαος, Βυζαντινή Ναοδομία (600-1204), ’Αθήνα 1987.
Γρηγορίου Ε., Ό  Νικηταράς, ’Αθήναι 1942.
Γριτσόπουλος Τ., Ή  ’Αρχιεπισκοπή Δημητσάνας καί ’Αργυροκάστρου. «Ε.Ε.Β.Σ.», 

τ.20 (1950), σ .209-256.
-  Ιστορία  τής Τριπολιτσάς, ’Αθήνα 1973.
-  Γρηγόριος Ε' ό Π ατριάρχης τοϋ έθνους, «Δ.Ι.Ε.Ε.Ε.», τ.14 (1960), 

σ.164-230.
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- Ή  ύπό τοϋ Καποδίστρια διορισθείσα πενταμελής ’Εκκλησιαστική  
’Επιτροπή καί τό έργον αυτής, Άνάτυπον έκ τής ’Εκκλησίας», τ .Λ 
Α  Α', Άθήναι 1954.

- Τά Ό ρ λω φ ικά . Ή  έν Π ελοπ οννήσψ  Έπ α νάστασις τοϋ 1770 καί τά  
επακόλουθα αυτής, Άθήναι 1967.

Halil Inalcic, Ό  σχηματισμός κεφαλαίου στήν ’Οθωμανική Αυτοκρατορία, «Ή 
οικονομική δομή τώ ν βαλκανικώ ν χ ω ρ ώ ν  (15ος-19ος αιώνας), Α θ ή ν α  
1979.

Hopf Karl, Chroniques Greco-Romanes inedites ou peu connues, publiees avec notes 
et tables genealogiques, Βερολίνο 1873.

Καλλιγάς Π., Περί τής έν Π ελοπ οννήσψ  Ενετοκρατίας (1685-1715), «Πανδώρα», 
τ.12(1862), σ .555-562 καί 577-585 καί τ.13(1863), σ.1 -9.

Καρούζου Σέμνη, Τό Ναύπλιογ Άθήναι 1979.
Κ α τη φ όρ η  Δ έσ π ο ιν α , Ή  ’Επ α νά σ τα σ η  κατά  τό 1824. Ό  π ρ ώ τ ο ς  εμφύλιος  

πόλεμος, Ι.Ε.Ε., τ.ΙΒ', Άθήναι 1975, σ.324-337.
Κ ερ α μ ίδ α ς  ’Α ν δ ρ έα ς  Έ μ μ ., Ά ρ γ ο λ ικ ά , ά π ό  τό  α ν έκ δ ο τ ο  χ ε ιρ ό γ ρ α φ ο  τοϋ  

Διονυσίου Πύρρου τοϋ Θ ετταλο ϋ  «Ελλάδος Περιήγησις», τής συλλογής  
Γιάννη Βλαχογιάννη τών Γ .Α .Κ ., χ ε ιρ όγρ α φ α  (Γεωγραφικά-Ίστορικά), 
άρ.51, Ά ρ γ ο ς  1981.

Κόκκινος Διονύσιος, Ή  Ελληνική ’Επανάσταση, τ. Β', Α θήνα  1957.
Κόκκινης Σπ υρ ., Τά μοναστήρια τής Ελλάδος, Άθήναι 1976.
Κονιδάρης Γεράσιμος, Σταθμοί ’Εκκλησιαστικής Πολιτικής έν Έλλάδι ά π ό  τοϋ  

Καποδιστρίου μέχρι σήμερον, Α θήνα , Νοέμβριος 1966 - Άναθεώ ρησις - 
Ό κτώ βρ ης 1969 - ’Ιούνιος 1970.

Κόντη Βούλα, Συμβολή σ τή ν  Ισ τ ο ρ ικ ή  Γεω γ ρ α φ ία  τοϋ Νομοϋ ’Α ρ γο λίδ α ς,  
Σύμμικτα Κέντρου Βυζαντικών ’Ερευνών τοϋ Ε.Ι.Ε., τ.5 (1983), σ.169-202.

Κ ο υ γ έ α ς  Σ .Β . ,  Ή  π ρ ο έ λ ε υ σ ις  τή ς  «π αρισ ιακής»  σ υ λ λ ο γ ή ς  π α τ ρ ια ρ χ ικ ώ ν  
έγγράφων, «Ελληνικά», τ.20(1967), σ.3-23.

Κούκκου Ελένη , ’Ιωάννης Καποδίστριας, Ό  ά νθρ ω π ος - Ό  αγωνιστής, Άθήναι 
1962.

- Ο ί κοινοτικοί θεσμοί στις Κυ κλά δ ες  κ α τά  τήν Τουρκοκρατίαν, 
έκδ. 3η, Α θήνα 1989.

- Ό  Κ α π ο δ ίσ τρ ια ς , Ό  ά ν θ ρ ω π ο ς  - Ό  δ ιπ λ ω μ ά τ η ς , 1800-1828, 
έκδ.6η, Α θήνα  1990.

- Οί θεσμοί καί προνόμια τοϋ Έλληνισμοϋ μετά τήν ά λω ση, έκδ.3η, 
Α θήνα  1988.

- ’Ανέκδοτο  υ π όμ νημ α  τοϋ Saint V incent, γ ιά  τήν έπ ιστημονική  
Γαλλική α π ο σ τ ο λ ή  σ τ ή ν  Π ε λ ο π ό ν ν η σ ο  τό  1829, «Δ .Ι.Ε .Ε .Ε .» ,  
τ.29(1986), σ.99-117.

Κλεισιούνης Ά γ γ ε λ ο ς ,  Ν αυπ λιακή Βιβλιογραφία, «Χρονικά τοϋ Μόριά», τ.Α' 
(1952), σ.77  82.
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Κρεμμυδάς Βασίλης, Εισαγωγή στήν Ιστορία  τής Νεοελληνικής Κοινωνίας (1700
1821), Ά 8ήνα  1976.

Κριμπάς Θ ά ν ο ς , Ή  Έ νετο κρ α το υ μ ένη  Π ελ ο π ό ν ν η σ ο ς , «Π ελοποννησιακά»,  
τ.1(1956), σ.315-346.

Λ α ζα ρ ίδ η ς  Κ ., Ό  ’Εθνικός α γ ω ν ισ τ ή ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  Ράδος καί οί έθνικοί 
ευ εργέτες ά π ό  τό Τσελέποβο, Ιω άννινα  1979.

Λ άμπ ρος Σ π υ ρ ., Τά ’Αρχεία  τής Βενετίας καί ή περί Π ελοποννήσου έκθεσις τοϋ 
Μαρίνου Μικιέλ, Ιστορικά  Μ ελετήματα, ’Αθήναι 1884, σ .173-220.

— Ή  π ερ ί τής Π ελ ο π ο ν ν ή σ ο υ  ’Έ κ θ εσ ις  τοϋ Β ενετο ϋ  Π ρσνοητοϋ  
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