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ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΝΗΜΗΝ

ΜΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΩΝ ΡΙΖΑΡΩΝ:

ΕΥΓΝΩΜΟΝΩΣ ΑΝΑΤΙΘΗΜΙ



Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 
ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Μία των σημαντικωτέρων μητροπόλεων τής μεσαιω
νικής Πελοπόννησου καί πρώτη πρωτεύουσα τής αυ
τοκέφαλου Εκκλησίας τής Ελλάδος κατά τον ιθ' αιώ
να. Ή περιφέρεια αποτελεί σήμερον την μητρόπολιν 
Αργολίδας.

Α' Είόωλολατρεία.Κατά την εποχήν τής εμφανίσεως 
του Χριστιανισμού το "Αργος ήτο σημαντικωτάτη 
πόλις τής ρωμαιοκρατουμένης Ελλάδος καί σπουδαΐον 
θρησκευτικόν ελληνικόν κέντρο-1· τής περιφερείας. Εις 
την βορείαν πλευράν τής αγοράς έκειτο ιερόν τού Λυ
κείου ’Απόλλωνος (Παυσ. Β' 19, 3), σΰμβολον τού ο
ποίου ήτο ό λέων. ’Επί δε τής κορυφής τής άκροπό- 
λως υπήρχε ναός τού Διός καί τής Άθηνάς, οΐτινες 
έθεωρούντο προστάται τής πόλεως. Τό Ήραΐον 
άπιπέλει τόπον λατρείας τής θεάς Ήρας, εκεί δέ 
ετελοΰντο αί προς τιμήν αυτής έορταί. ’Επίσης εν 
’Αργολίδι ήκμαζεν ή λατρεία τού ’Απόλλωνος καί τής 
Άθηνάς ’Οξυδερκούς (C I G 11). Ό Παυσανίας μνη
μονεύει πολλά ιερά εντός τής πόλεως (Β' 19—24). 
’Ενταύθα ετελούντο θρησκευτικοί έορταί πρός τιμήν 
αΰτοκρατόρων, ως καί αλλαχού τής Ελλάδος, τα Σε
βάστεια, τα Άντινόεια κλ. Σπουδαΐον εθνικόν κέν- 
τρον ήτο ή ’Επίδαυρος, δπου εκτός τής λατρείας τού 
’Ασκληπιού καί τής Ήπιόνης ελατρεύοντο μέχρι τού 
150 μ.Χ. ή Ήρα, ή Άρτεμις, ό Διόνυσος καί ή ’Α
φροδίτη. Κατά τό 40 μ.Χ. μνημονεύεται εν Άργει 
ιουδαϊκή κοινότης. Τουναντίον ή Ναυπλία δέ μνημο
νεύεται εις τάς ιστορικός πηγάς μέχρι τού ε' αιώνος.

Β''Η διάδοσις τον Χριστιανισμόν.Περί τού χρόνου 
καθ’ δν διεδόθη δ Χριστιανισμός εν Άργει καί Ναυ- 
πλίφ οΰδέν ακριβώς γνωρίζομεν. Ή μεγάλη καί ά- 
ποστολική ’Εκκλησία τής ΚορίνΟου ασφαλώς θά ύπε- 
βοήθησεν εις τούτο. ’Επειδή όμως τό Άργος ήτο 
σημαντικόν εθνικόν κέντρον, ή διάδοσις τού Χριστι-



ανισμοϋ κατά τούς δύο τουλάχιστον πρώτους αιώνας:, 
θά ήτο δύσκολος, αν μή αδύνατος. Ή παρά Παυλί- 
νφ (353—431) διασωθεΐσα παράδοσις, δτι δ ’Από
στολος Άνδρέας εκήρυξε τον Χριστιανισμόν εν "Αρ
γεί καί κατεπολέμησε τούς εκεί σοφιστάς, είναι μάλ
λον απίθανος, διότι στηρίζεται εις μεταγενεστέρας σκό
πιμους αφηγήσεις,καί αν δεχθώμεν δτι τό κείμενον εί
ναι φιλολογικώς απρόσβλητον. Πάντως εις Ναύπλιον 
διεδόθη πολύ βραδύτερον, διότι ή πόλις αύτη άναφέ- 
ρεται μόλις μετά την εν ετει 539 επιδρομήν των ° Α
βαρών, δτε ήδυνήθη ν’ άντιστή εις ταύτην. Πρώτη 
εν τή εκκλησιαστική ιστορία τής ’Αργολίδας μνημο
νεύεται ή ’Επισκοπή Άργους, εις τήν περιφέρειαν 
τής οποίας ύπήγετο καί τό Ναύπλιον. Πάντως κατά- 
τά τέλη τοΰ δ' αιώνας ή ’Εκκλησία Άργους ήτο «ορ
γανωμένη. Πρώτος δ’ επίσκοπος «Άργείων» μνημο
νεύεται ό Γενέθλιας (Mansi VII 751), μετασχών τής 
τοπικής συνόδου τοΰ 448. Διάδοχος αυτού φέρεται δ· 
Περιγένης, δστις κατά τήν παράδοσιν κατεπολέμησε 
τήν αϊρεσιν τών Σηθανών. Ό διάδοχος αυτού Όνή- 
σιμος, χειροτονηθείς προτού 451, μετέσχε τής δ' Οι
κουμενικής Συνόδου κατά τού Ευτυχούς (Mansi VII 
1534). Ό μετά τούτον Θαλής υπογράφει τήν επιστο
λήν, ήν άπηύθυνεν ή ’Εκκλησία Άχαΐας προς τον 
Λέοντα Α' (458) περί αποδοχής τών κατά τού Ευτυ
χούς αποφάσεων τής εν Χαλκηδόνι (451) Συνόδου. 
Έκτοτε επί 200 καί πλέον ετη ούδεμία μνεία τής’Εκ- 
κλησίας τοΰ Άργους γίνεται. Ή εν τφ «Συνεκδήμφ» 
τού 'Ιεροκλέους (647,4) μνεία τού "Αργους, ούχί δε 
καί τού Ναυπλίου, ως μιας τών 79 πόλεων τής επαρ
χίας τής Ελλάδος (Άχαΐας) καί δή 7ης υπό μητρό- 
πολιν τήν Κόρινθον μαρτυρεί μόνον τήν ύπαρξιν τής: 
πόλεως κατά τον ς-' αιώνα. Τής ς' Οίκουμ. Συνό
δου (680) μετέσχεν δ Άργους ’Ιωάννης (Mansi XI 
613, 628, 645, 673), δστις υπογράφει τήν λατινιστί 
διασωθεΐσαν 17ην συνεδρίαν. Μνημεία παλαιοχρι
στιανικά δεν διεσώθησαν, ε’ιμή μόνον γλυπτά τινα. 
τεμάχια προδίδοντα τήν ύπαρξιν ναού εν τή περιφέ
ρεια τού Άργους. Εις τό άρχαΐον Ιερόν τής Έπι- 
δαύρου καί άνατολικώς τών προπυλαίων τού ναού 
τού Ασκληπιού άπεκαλύφθη πεντάκλιτος μεγάλο-



πρεπής βασιλική μετ’ εγκαρσίου κλιτούς άνήκουσα 
πιθανώς εις τα τέλη τοϋ δ' αίώνος (Γ. Σωτηρίου έν 
ΑΕ 1929 σ. 167). Βραδυτερον το αρχικόν ιερόν βή
μα έχρτισιμοποιήθη διά την ϊδρυσιν μικρού ναοϋ τού 
Άγίόυ Ίωάννου.Τά μνημεία ταΰτα μαρτυροϋσιν, ότι 
ό Χριστιανισμός ειχεν επικρατήσει πλήρως κατά τά 
τέλη τοϋ δ' και τάς άρχάς τοϋ ε' αίώνος εν τή περι
φέρεια τής ’Αργολίδας και δη εις το κέντρον τής αρ
χαίας λατρείας.

Γ' Άπό τον η' μέχρι τοϋ ιζ' αίώνος. α') Περί τών 
εκκλησιών Ναυπλίας καί Άργους διεσώθη σπουδαία 
μαρτυρία τοϋ η' αίώνος εν τφ παρισινή) Γακτικώ 
τοϋ κώδικας 1555 Α. Έν αϋιφ φέρεται ως ι' επισκο
πή υπό τόν μητροπολίτην Κορίνθου ή τοϋ Άργους, 
αλλά προ ταυτης υπήρχε κενόν, τό οποίον ό Geizer 
συνεπλήρωσε διά τής λέξεως Ναυπλίας. ’Εάν δεχθώ- 
μεν τήν πιθανωτάτην ταυτην γνώμην, ή περιφέρεια 
Αργολίδας είχε δυο επίσκοπός, τήν Ναυπλίας καί τήν 
’Άργους, τής πρώτης άναδειχθείσης ως ιδιαιτέρας 
επισκοπής προ τοϋ 733—746, δτε καθ ημάς κατηρ- 
τίσθη τό πρωτότυπον τοϋ παρισινοΰ Τακτικοϋ καί 
πιθανώς μετά τό 680, εί καί δεν δυναται να αποκλει- 
σθή ή προγενεστέρα τής εκκλησιαστικής κοινότητας 
τής Ναυπλίας άνάδειξις εις επισκοπήν, διότι είναι 
γνωστόν, ότι κατώρθωσε να διαφυγή τόν κίνδυνον τής 
σλαυϊκής επιδρομής τοϋ 746. Εν τοΐς Ιακτικοΐς τοϋ 
θ' αίώνος (Parthey Not. 6, 8, 9 καί 1) οΰδετέρα 
τών επισκοπών τούτων μνημονεύεται, τοΰτο δε διότι 
τά είρημένα Τακτικά ούδεμίαν επισκοπήν τής ηπει
ρωτικής Ελλάδος άναγράφουσι. Τήν υπό τοϋ παρι
σινοί δμως Τακτικοϋ μαρτυρουμένην υπαρξιν δυο 
επισκοπών έπιβεβαιοΐ ή μετά ένα καί πλέον αιώνα εν 
τοΐς Πρακτικοΐς τών συνόδων επί Φωτίου καί Ιγνα
τίου (869 καί 879) μνεία δυο επισκόπων, τοϋ Άν- 
δρέου (Ναυπλίου) καί τοϋ Θεοτίμου (Άργους) έν τή 
θεωρουμένη ως η'Οικουμενική καί τοϋ Λέοντος (Αρ
γού:) εν τή ψευδογδόη. Άλλ εν τελεί τοϋ θ και άρ- 
χαΐς τοϋ ι' αίώνος, δτε έγένειο άναθεώρησις καί μεί- 
ωσις τοϋ αριθμοί τών επισκοπών έν τή κυρίως Έλ- 

. λάδι, φαίνεται ότι τό Ναυπλιον ύπήχθη καί πάλιν 
υπό τήν επισκοπήν Άργους, μνημονευομένην ως β'



επισκοπήν υπό την μητρόπολιν Κορίνθου εν τή εκ
θέσει τοϋ Λέοντα; τού Σοφού (886-911). Ίο αυτό 
επαναλαμβάνεται καί εν τή εκθέσει Κωνσταντίνου τοϋ 
Πορφυρογέννητου (προ τού 959). Τό Ναΰπλιον μνη
μονεύεται επί Πέτρου, επισκόπου ’Άργους (850-925), 
ως πόλις (Κ. Παπαοικονόμου σ. 84). Ή ενωσις πι
θανώς είχε συντελεσθή ολίγα έτη μετά τό 879 (Ν. 
Βέης). Ό ’Άργους Πέτρος ΰπήρξεν ίσως 6 πρώτος 
επίσκοπος τής ηνωμένης πλέον επισκοπής Άργους 
(καί Ναυπλίας). Οΰτος μετέσχε τής ένΚΠόλει τφ 921/ 
22 συνόδου. ’Ολίγον δε χρόνον μετά την επάνοδον 
εις την έδραν του άπεβίωσεν εβδομηκοντούτης την 
ηλικίαν καί ετάφη εις περίβλεπτον τοϋ Άργους μέ
ρος, όπου βραδύτερον άνηγέρθη ναός. Κατά τινα πα- 
ράδοσιν οι κάτοικοι τών δύο πόλεων ήρισαν περί τού- 
τόπου τής ταφής τοϋ οσίου ιεράρχου, άλλ’ ύπερίσχυ- 
σαν οι Άργεΐοι, οΐτινες καί τον έθαψαν παρά τον 
ναόν τής Θεοτόκου. Ό εν τή ακολουθία αυτού χαρα
κτηρισμός ως αρχιεπισκόπου δεν σημαίνει ότι ή έδρα 
του ήτο αρχιεπισκοπή. Κατά τούς προηγηθέντας χρό
νους ήσκήτευσε καί καθωσιώθη έν Άργολίδι δ όσιος 
Θεοδόσιος δ εξ Αθηνών παρά τό φερώνυμον μονύ- 
δριον, εν τφ δποίφ σφζεται δ δμώνυμος βυζαντιακός 
ναός. Ό όσιος Πέτρος ετίμησεν αυτόν εξαιρέτως. ’Ο
λίγον χρόνον μετά ταΰτα ένεφανίσθη εις τό Ναύπλιον 
δ όσιος «Νίκων δ Μετανοείτε» (963), όστις εδίδαξεν 
επί μακρόν καί εν Άργει. Ό βιογράφος τούτου συν- 
οψίζων τό αποτέλεσμα τής δράσεως τοϋ δσίου λέγει, 
ότι «πολλοί οί άναδειχϋέντες αρετής εργάται καί ί)εο- 
σεβείας ερασταί εν αύτφ δη τφ ’Άργει καί τφ Ναυ- 
πλίω».

Έκ τών Τακτικών Ίωάννου τοϋ Τσιμισκή, τής 
εποχής τοϋ Βασιλείου Βουλγαροκτόνου (976—1025) 
καί τού Νείλου Δοξαπατρή (1143) εξάγεται, ότι εν τή 
περιφερεία ταύτη υπήρχε μόνον ή επισκοπή τού Άρ
γους, εις ήν ύπήγετο καί τό Ναύπλιον, όπερ όμως 
δεν εμνημονεύετο επισήμως εις τον τίτλον τού επι
σκόπου, πιθανώς διότι ήτο δευτερεύουσα πόλις (Ν. 
Βέης). Από τού 1144 εμφανίζεται εις τα έγγραφα 
τής επισκοπής Άργους καί τό Ναύπλιον, όπερ έν 
τισιν έγγραφοι; καί προηγείται. Τό υπό τοϋ αύτο-
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κράτορος Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ καί τοϋ Πατριάρ- 
χου Λουκά Χρυσοβέργη έκδοθέν τφ 1166 χρυσόβουλ- 
λον προς τον ’Άργους Νικήταν, δπερ περιείχε το 
«πρακτικόν της άγιωτάτης επισκοπής Ναυπλίου και 
’Άργους», άνακριβώς ερμηνεύεται υπό τοΰ Ζερλέντη 
(σ. 20), δτι δηλ. εις τόν είρημένον επίσκοπον εδόθη 
τό πρακτικόν τής «Ένώσεως», διότι δεν προέκειτο 
κυρίως περί ένώσεως, αλλά περί ένώσεως εις τόν τί
τλον τοϋ επισκόπου καί τοΰ Ναυπλίου. Ένφ δε εν 
τοΐς εγγράφοις καί εις τάς ύπογραφάς των επισκό
πων καί μητροπολιτών από τοΰ 1144 μνημονεύονται 
άμφότεραι αί πόλεις, εν τοΐς Τακτικοΐς μέχρι τοΰ ιε' 
αίώνος εξακολουθεί να άναγράφηται μόνον δ «’ Αρ
γους», είτε από απροσεξίαν τοΰ διατηροΰντος τό πα
τριαρχικόν άρχεΐον,είτε από συντομίαν καί συνήθειαν.

Τό ’Άργος άποσπασθέν τής μητροπόλεως Κό
ρινθου προήχθη εις μητρόπολιν τφ 1189 επί τής 
βασιλείας τοΰ Ίσαακίου Αγγέλου καί κατέλαβε την 
κενήν 91ην θέσιν καί οΰχί τήν 88ην, ως γράφει ο 
Ζερλέντης (σ. 91) στηριζόμενος επί μεταγενεστέρας 
πηγής. Ή μητρόπολις αΰτη δεν φαίνεται να εΐχεν ε
πίσκοπός. Πρώτος μητροπολίτης διετέλεσεν δ ’Ιωάν
νης (Δελ. Τστ. Έθν. Έτ. Β' 38). Έκ τών διατελε- 
σάντων επισκόπων δ Λέων έκτισε τφ 1144 τό μονα- 
στήριον τής «Νέας Μονής» (βλ. λ.). Περί τό α' ήμισυ 
τοΰ ιβ' αίώνος ίδρΰθησαν δ παρά τό χωρίον Χώνι- 
κα ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, δστις εχρησι- 
μευσεν ως πρότυπον τοΰ εν Μέρμπακα, καί ή εκκλησία 
τοΰ Σωτήρος εις Πλατανίτι, ήτις κατά τόν Struck 
ανήκει εις τόν ι' ή ια' αιώνα. Εις τον ια αιώνα 
ανήκει κατά τόν Όρλάνδον καί ή εν Λιγουριό εκ
κλησία.Τα τελευταία έτη τοΰ ιβ' καί τα πρώτα τοΰ ιγ 
αίώνος τής εκκλησιαστικής ιστορίας των δυο τούτων 
πόλεων πληροί ή δράσις τοΰ Λέοντος Σγουροΰ, δστις 
παραλαβών ίσχυροτάτην τήν «αρχοντιάν» αύτοΰ ηλ- 
θεν εις ρήξιν πρός τούς μητροπολιτας Κόρινθου και 
Άργους. Ό Λέων,άνήκων εις τούς «στρατιωτικούς», 
έτρεφεν άσπονδον μίσος κατά τών κληρικών καί τών 
μοναχών. Ό μητροπολίτης Κορίνθου Νικόλαος,^ είτε 
εκ προσωπικής άντιπαθείας,είτε εκδικούμενος διά τήν 
άφαίρεσιν τής επισκοπής τοΰ Άργους καί Ναυπλίου



από τής δικαιοδοσίας του, επεχείρησε νά καταπολε
μήσω δι’ εκστρατείας τόν νέον τής ’Αργολίδας άρχον
τα. Ό Λέων, δ σκληρός τύραννος τοϋ Ναυπλίου καί 
’Άργους,άποκρούσας τούτον κατ’ αρχάς ήδυνήθη βρα- 
δύτερον νά καταλάβω τό ’Άργος (1203), τοϋ οποίου 
τόν μητροπολίτην ετιμώρησε, διότι εβοήθησεν, ά
γνωστον διά τίνα λόγον, τόν Κορίνθου Νικόλαον, δν 
συλλαβών τό επόμενον έτος οίκτρώς εθανάτωσε (Λαμ- 
πρινίδου σ. 57). Κατά τούς μετέπειτα χρόνους αί έκ 
τής επιδρομής των Φράγκων καί των διαρκών πολέμων 
καταστροφαί ήνάγκασαν τούς κατοίκους τού ’Άργους, 
τού Ναυπλίου, τής Κορίνθου καί τής Μονεμβασίας 
(εάν πιστεύσωμεν εις τό βιβλίον τής Κουγκέστας,στίχ. 
756 — 769) νά προτείνωσιν εις τόν ηγεμόνα τής Ά- 
χαΐας Γοδεφρεΐδον Βιλλαρδουΐνον την παράδοσιν 
των τεσσάρων πόλεων, εάν ύπέσχετο αΰτοΐς εγγράφως 
καί ενόρκως «από τον νυν και εμπροοΰεν Φράγκος 
νά μη μάς βιάση ν’ αλλάξω μεν την πίατιν μας διά 
των Φράγκων την πίατιν μηδ’ άπο τά συνήθειά μας 
τοϋ γένους των Ρωμαίων», γεγονός μαρτυρούν περί 
τής δυνάμεως τής ’Ορθοδόξου πίστεως κατά τούς 
τότε χρόνους εν Πελοποννήσφ. Τούτο άπεδέχθη δ 
Βιλλαρδουΐνος, αλλά δε τό επραγματοποίησεν.

β') Κατά την μακράν περίοδον τής φραγκοκρα
τίας (1210-1389) "Ελληνες ίεράρχαι δεν κατώρθωσαν 
νά παραμείνωσιν εις την περιφέρειαν ’Άργους καί 
Ναυπλίου·Εις άμφοτέρας τάς πόλεις εγκατεστάθησαν 
Λατίνοι ίεράρχαι. Έκ τής διαθήκης τοϋ Ούαλτέρου 
Β' τοϋ Βριεννίου (fl356), συνταχθείσης εις τό ήγου- 
μενεΐον τής μονής τοϋ Αγίου Γεωργίου παρά τό 
Hesdin, πληροφορούμεθα δτι διέταξεν ουτος την 
ιδρυσιν καί συντήρησιν ενοριακοϋ ναού εις την έπαυ- 
λιν αυτού εν Κυβαρίφ, δτι άφήκεν 100 ύπέρπυρα 
εις τόν εν ’Άργει κατολικόν ναόν, δτι ύπήρχεν ενο
ρία λατινική εν τφ φρουρίφ τού Ναυπλίου καί δτι 
ώρισεν εκτελεστήν τής διαθήκης αυτού τόν Λατίνον 
επίσκοπον ’Άργους. Επίσης διεσώθη καί τό προοί- 
μιον προκηρύξεως, τήν δποίαν άπηύθυνεν δ αντι
πρόσωπος τού επισκόπου Ναυπλίου Ταδέος ’Ιουστι
νιανός προς τούς κατολικούς τής περιφέρειας. Παρά 
τά γεγονότα ταϋτα, τό κατά τούς χρόνους τού αύτο-



κράτορος Μιχαήλ Παλαιολόγου (1251—1282) συντα- 
χθέν Τακτικόν φέρει το ’Άργος ώς 88ην Μητρόπολιν, 
προαχθεΐσαν δηλαδή κατά τρεις θέσεις και καταλα- 
βοΰσαν τήν τής προαχθείσης μητροπόλεως Ύπαίπων. 
Τουναντίον εν τή εκθέσει τού ’Ανδρονίκου Παλαιο- 
λόγου (1282—1328) σημειοΰται, ότι «ρε' <5 ’Άργους 
και αυτός πη', δν ρε' γέγονε» (Geizer σ. 600). Τήν 
αυτήν δε περίπου θέσιν φέρεται κατέχων καί εις τήν 
έκθεσιν τοΰ ’Ανδρονίκου τοϋ Γ', συνταχθεΐσαν όμως 
κατά τήν εποχήν τής συγχύσεως, ήτοι κατά τα μέσα 
τοΰ ιδ' αιώνας. Αί μαρτυρίαι αΰται δεικνΰουσιν, δτι 
τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον διετήρει θεωρητικώς 
αμείωτα τα δικαιώματα αΰτοΰ επί τής υπό τών Λα
τίνων βία κατεχομένης μητροπόλεως.

γ ) Μετά τήν κατάληψιν τοΰ Ναυπλίου υπό τών 
Ενετών, οΐτινες δεν ήσκουν καθαρώς παπικήν πολιτι
κήν εν ’Ανατολή, επετράπη ή διοίκησις τής ’Ορθο
δόξου ταυτής ’Εκκλησίας δια πρωτοπαπάδων. Ό δυ
τικός επίσκοπος τοΰ "Αργους εζη εν μέσφ ξένου ποι
μνίου. Έν Ναυπλίφ υπήρχε μόνον μονή καλογραιών, 
πιθανώς εκεί όπου υπάρχει ή κατολική εκκλησία, ανε
ξάρτητος από τοΰ επισκόπου, ήτις δμως ετέθη κατό
πιν εις τήν διάθεσιν αΰτοΰ διά τής διαθήκης τοΰ Νε- 
ρίου Άτζαγιόλη. Μετά τό 1502 οι Ενετοί έκτισαν εν 
Ναυπλίφ τον ναόν τοΰ Αγίου Γεωργίου, σφζόμενον 
μέχρι σήμερον (τών Κατολικών). Κατά τα τελευταία 
έτη τής ενετοκρατίας (1389—1548) μνημονεύονται 
δύο εξέχοντες εκκλησιαστικοί ανδρες, δ Σταυράκιος 
Μαλαξός,ίερεύς καί σκευοφύλαξ τής μητροπόλεως Ναυ
πλίου, καί ό μαθητής αΰτοΰ ’Ιωάννης Ζυγομαλας, ίε- 
ροκήρυξ τής μητροπόλεως ταύτης. Ό Νικόλαος Μα- 
λαξός, υιός τοΰ ανωτέρω, διετέλεσε πρωτοπαπάς εν 
Ναυπλίφ καί ανήκει εις τούς δοκίμους άγιογράφους 
τών χρόνων του. Έκ τής αΰτής δε οικογένειας προ
έρχονται οι γνωστοί εκκλησιαστικοί συγγραφείς Γε
ώργιος καί Μιχαήλ, ό ιερομόναχος Μητροφάνης δ 
Ναυπλιεύς δ συντάκτης τής ακολουθίας τοΰΆγίου Γε
ρασίμου κ.όί.Ή ’Εκκλησία τοΰ "Αργους καί Ναυπλίου 
παρά τήν έλλειψιν ποιμένος καί τάς καταπιέσεις καί 
ραδιουργίας τοΰ δυτικοΰ κλήρου, δστις διά τοΰ Παπα 
ειχεν επιτύχει παρά τής Ένετικής Πολιτείας τήν λή-



ψιν διαφόρων μέτρων περιοριζόντων την ελευθερίαν 
τής λατρείας των ’Ορθοδόξων (τα μέτρα ταϋτα ήρθη
σαν τή έπεμβάσει ισχυρών Ελλήνων στρατιωτικών 
τφ 1511),παρέμεινε σταθερά εν τή’Ορθοδοξία, διότι 
ή βαθεΐα θρησκευτική διαίρεσις δεν κατέστησεν εφι
κτήν τήν αφομοίωσιν προς τούς ξένους. Τίνες ή σαν 
καί ποΰ διέμενον οι επίσκοποι δεν γνωρίζομεν επα
κριβώς. Καί μέχρι μεν τοΰ 1212 έδρα ήτο το "Αργος, 
μετά δε το 1397 έδρα τοΰ επισκόπου εγένετο το Ναύ- 
πλιον.

Έκ τών μνημείων τής εποχής ταΰτης ό Ζησίου 
μνημονεύει τα εξής. Ήμίσειαν ώραν μακράν τοΰ 
Ναυπλίου άνατολικώις τοΰ "Ορμου τής Καραθώνος 
υπήρχε μονή τοΰ Σωτήρος (Μεταμορφώσεως ή 'Α
γία Σωτήρα), ής έσώζετο ο ναός κατά τά τέλη τοΰ 
ιθ' α’ιώνος. Οΰτος ΐδρύθη πιθανώτατα κατά τον ιδ' 
αιώνα, κατά δε τό 1570 ανιστορήθη. Δεν γνωρίζομεν 
εις ποιαν ακριβώς εποχήν ανήκει ή παρά το όρος Ά- 
ραχναΐον μονή τοΰ Καρακαλά (Ξηροκαστελίου). Κα
τά τάς σφζομένας παραδόσεις ήτο αρχαιότατη, κα- 
τεστράφη δε κατά τάς άρχός τοΰ ιθ' α’ιώνος εκ πυρ- 
καϊας.

δ') Ό Πατριάρχης ΚΠόλεως Ιερεμίας τή αιτήσει 
τών κατοίκων ανασυνέστησε τφ 1541 τήν μητρόπο- 
λιν "Αργους καί Ναυπλίου («Άθηνά» κζ' 202 καί 
Έκκλ. ’Αλήθεια ιθ' 418). Παρά ταΰτα εις το πρώ
τον Τακτικόν τών τουρκικών χρόνων αναγράφεται ή 
μητρόπολις αυτή ως μη' (Geizer 629, 621) χάρις εις 
τήν διαγραφήν τών από μακροΰ έκλειψασών μητρο
πόλεων. Πάντως τό ζήτημα τής ανασυστάσεως πα
ρουσιάζει ικανός δυσχερείας, διότι άγνοοΰμεν διό 
ποιους λόγους διετηρήθη ή μητρόπολις εν τοΐς κα- 
ταλόγοις τούτοις, καθ’ ήν στιγμήν οίλλαι επίσης βία 
σχολάζουσαι διεγράφησαν. Κατά τάς πληροφορίας 
τοΰ Θεοδοσίου Ζυγομαλά (1550), δ έκ τών μητροπο
λιτών τοΰ Ναυπλίου Μιχαήλος Σοφιανός είχεν εις 
τήν περιφέρειαν του 150 ιερείς καί 4000 οικίας χρι
στιανών. Μνημονεύονται ωσαύτως έξοχοι αγιογράφοι 
Ναυπλιείς δ ίερεύς Μανουήλ Άνδρόπουλος, εις δν ο
φείλονται αί τοιχογραφίαι τοΰ άνακαινισθέντος ναοΰ



τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου (1653), καί οΐ Δημήτριος καί 
Γεώργιο; Μόσχου.

ε') Την 22 Αύγουστου 1686 ό μητροπολίτης ’Άρ
γους καί Ναυπλίου Σίλβεστρος επί κεφαλής των προ
κρίτων τής πόλεως παρουσιαστείς εις τον Ενετόν αρ
χιστράτηγον Μοροζίνην έδήλωσεν υποταγήν εκ μέ
ρους τών Ελλήνων. ’Ήδη κατά την πολιορκίαν τον 
Ναυπλίου ύπ’αύτοΰ ειχον καταστροφή 22 ναοί.Μετά 
λαμπρόν δοξολογίαν τελεσθεΐσαν εις την παλαιόν χρι
στιανικήν εκκλησίαν τοϋ Αγίου Γεωργίου, τήν οποί
αν οι Τούρκοι ειχον μετατρέψει εις τζαμί, άλλ’ ή οποία 
μετά τήν άναχώρησιν αυτών είχε καί πάλιν άγιασθή ως 
χριστιανικός ναός, ό Μοροζίνης επεκΰρωσε πάντα τα 
προνόμια τα παραχωρηθέντα εις τούς χριστιανούς υπό 
τής Ένετικής Πολιτείας. Τό Ναυπλιον άπέβη τό κατ’ 
εξοχήν ορθόδοξον κέντρον εν ΓΙελοποννήσφ. Οΰτω εξ 
ένετικής άπογραφής τοϋ 1691/2 πληροφοροΰμεθα, δτι 
εν τή επαρχίφ Ναυπλίας ύπήρχον 11 μοναί καί ούδε- 
μία εν τή επαρχίφ ’Άργους. Έν τή εκθέσει του συν- 
δίκου Μαρίνου Μικέλη (Λαμπρινίδου σ. 217) έχομεν 
τήν πληροφορίαν, δτι έν Ναυπλίφ ύπήρχεν Έλλην 
αρχιεπίσκοπος (παρά τοΐς δυτικοί; σημαίνει μητρο
πολίτην) «εκτείνων την δικαιοδοσίαν αυτόν και επί 
του ’Άργους, δπον εδρεύει επίσκοπος, δ στις ύποτετα- 
γμένος εκονσίως εις αυτόν καταβάλλει εις τό ταμεΐον 
τής ειρημένης αρχιεπισκοπής ετησίαν εισφοράν εκ 200 
ρεαλίων». Τής σπουδαίας ταΰτης πληροφορίας δεν έ
χομεν αλλοθεν επιβεβαίωσιν, τό δε Τακτικόν τών αρ
χών του ιη' α’ιώνος πληροφορεί περί τής ύπάρξεως 
μητροπολίτου «Ναυπλίου» με τον τίτλον τοϋ «ύπερ- 
τίμου», άνευ όμως ύποτεταγμένων επισκόπων.Δυνάμε- 
θανά εικάσω μεν δτι προέκειτοή περί προσωρινής κα- 
ταστάσεως κατά τα τέλη τοϋ ιζ'αίώνος ή περί βοηθού 
επισκόπου. Πάντως τό Ναυπλιον κατείχε τότε έξαίρε- 
τον θέσιν, ενφ άλλοτε υπερείχε το ’Άργος.Τό Πατρι
αρχείου άπέστελλε διαπρεπείς κληρικούς ως πατριαρ
χικούς εξάρχους καί ιεροκήρυκας εις Ναυπλιον, διότι 
εκεί καί ό Πάπας κατέβαλλε πάσαν προσπάθειαν προς 
προσηλυτισμόν τών Ορθοδόξων. Τφ 1701 άπεστάλη 
δ Ίωαννίνων Μελέτιος, ό μετά ταϋτα Αθηνών. Τφ 
1708 τή αιτήσει τών Ναυπλιέων άπεστάλη δ διαπρε-
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πέστατος τής’Ορθοδοξίας ιεροκήρυξ Ήλίας Μηνιάτης, 
δστις, καίτοι τφ 1711 εγένετο επίσκοπος Κιρκινίας 
καί Καλαβρύτων, παρέμεινεν εν Ναυπλίφ διδάσκων 
μέχρι τοΰ 1714.

Κατά την εποχήν ταΰτην δ βυζαντιακός ναό; τοΰ 
’Αγίου Γεωργίου διεκοσμήθη διά θαυμάσιων τοιχο
γραφιών τής ιταλικής Σχολής, εξ ών σφζεται επιτυ
χές αντίγραφων τοΰ Μυστικοϋ Δείπνου τοΰ Λεονάρ
δου Da Vinci.Τφ 1713 ΐδρΰθη χάριν των ναυτιλλο- 
μένων ό ναός τοΰ ’Αγίου Νικολάου. Τφ 1702 άνη- 
γέρθη υπό τής Ναυπλιακής αδελφότητος τών ’Ορθο
δόξων Ελλήνων δ μέχρι σήμερον σφζόμενος ναός 
τοΰ ‘Αγίου Σπυρίδωνος. Ό ναός τής γεννήσεως τής 
Θεοτόκου ήτο πιθανώς δ μητροπολιτικός τών χρόνων 
τής ενετοκρατίας. Έν αύτφ δέ εξεφώνησε τάς πλεί- 
στας τών ομιλιών του δ Μηνιάτης. Ό ναός τής Ά
γιας Σοφίας, άγνωστον πότε κτισθείς, παρεχωρήθη 
τφ 1779/80 υπό τών Τούρκων εις την μικράν χρι
στιανικήν κοινότητα τοΰ Ναυπλίου. Ώς έδρα τοΰ μη
τροπολίτου από τοΰ 1541 μέχρι τοΰ 1686 ήτο τό Ναΰ- 
πλιον, άλλα μεταξύ τών ετών 1685—1715 εγένετο 
κατά τον Ζερλέντην (σ. 24) τό ’Άργος, τό δ ποιον πα- 
ρέμεινε καί έπανελθόντων τών Τούρκων. Άλλ’ ή 
γνώμη αΰτη δεν εναρμονίζεται πλήρως προς τήν μνη- 
μονευθεΐσαν έκθεσιν τοΰ Μαρίνου Μικέλη.

Δ' Τουρκοκρατία. Ή υπό τών Τούρκων κατάκτη- 
σις Ιπήνεγκε πλήρη καταστροφήν εις τό Ναΰπλιον οι 
χριστιανοί καί οι ιερείς εσφάγησαν καί α! «εκκλη- 
οίαις εγίνανε άχονρια τών αλόγων» (’Ιωάν. Μάνθου 
«Θρήνος καί αιχμαλωσία τοΰ Μορέως»). Τήν αυτήν 
τύχην έσχε καί δ Λατίνος επίσκοπος Καρλΐνος μετά 
πολλών ιερέων. Αΐ εκ τής μεγάλης αυτής καταστρο
φής επιζήσασαι ελάχισται οίκογένειαι καί ο! ελάχι
στοι εργατικοί τών πέριξ τοΰ Ναυπλίου συνοικισμών 
ελαβον βραδΰτερον τήν άδειαν παρά τών Τούρκων να 
εκκλησιάζωνται εις τον μικρόν ναόν τών Αγίων Πάν
των, ένθα και τό Νεκροταφείων μέχρι τοΰ 1856, πα
ρά τον λοφίσκον τον κείμενον βορείως τοΰ Παλαμη- 
δίου. Ό ναΐσκος αποτελεί σήμερον τήν ενοριακήν εκ
κλησίαν τοΰ χωρίου Πρόνοια. Ούδεμία πλέον ιερουρ
γία επετράπη να τελήται εις τούς ναούς τοΰ Ναυπλί-
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ού. Ό έπισκεφδείς τφ 1718 την πόλιν περιηγητής 
Depellegrin δεν αναφέρει ύπαρξιν χριστιανών εν 
αυτή, τοΰ μητροπολίτου εδρεύοντας εν "Αργεί, δπου 
ύπήρχον ολίγοι χριστιανοί. Βραδύτερον ο μητροπο
λίτης μετήνεγκε την έδραν αυτού χάριν ασφαλείας είς 
το χωρίον Μέρμπακα. ’Αλλά κατά την επιδρομήν τών 
’Αλβανών, εξ ών έπαδον ανεκδιήγητους συμφοράς οϊ 
χριστιανοί τής χώρας, κατεστράφη δ ναός τού χωρίου 
καί ή έδρα τής μητροπόλεως μετηνέχδη (μεταξύ τών 
ετών 1770-1799) είς "Αργος, δπου παρά τόν παλαιόν 
μητροπολιτικόν ναόν έκτίσδη δ νέος επ’ ονόματι 
τού πολιούχου Αγίου Πέτρου. Έν Ναυπλίφ δε πα- 
ρεδόδη είς τούς χριστιανούς προς λειτουργικήν χρή- 
σιν δ ναός τής Αγίας Σοφίας, χρησιμεύων μέχρι τό
τε ώς αποδήκη αχύρων τών Τούρκων. Κατά τα τέ
λη τού ιη' καί τάς αρχάς τού ιθ' αιώνας ή μητρόπο- 
λις τού Ναυπλίου κατέστη μία τών μεγαλυτέρων καί. 
μάλλον προσοδοφόρων τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, διότι περιελάμβανε εκτός τής επαρχίας Ναυ- 
πλίας τήν Αργολίδα, τήν Έρμιονίδα καί μέρος τής 
Κυνουρίας, βραδύτερον δε καί τάς νήσους Ύδραν 
καί Σπέτσας, αϊτινες αποτελούν σήμερον ιδίαν μη- 
τρόπολιν.Ό μητροπολίτης Ναυπλίου είχε ύπο τήν δι
καιοδοσίαν αυτού 134 ιερείς καί ετήσιον εισόδημα 
36.000 γροσίων.

Έκ τών μνημείων τής φραγκοτουρκικής περιόδου 
γνωρίζομεν (Α. Όρλάνδου, Άρχ. Βυζ. Μνημείων, α' 
45) τούς σταυρεπιστέγους ναούς, τού καδολικού τής 
μονής τού Ταλαντίου πιδανώς τού ιε' αίώνος, τών 
Αγίων Θεοδώρων παρά τάς Μυκήναςτού ιζ' αίώνος, 
τού Αγίου Άδριανοΰ καί Ναταλίας τού 1743 (Κα- 
τσίγκρι) καί εν "Αργεί τού Αγίου Βασιλείου καί τής 
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (τού νεκροταφείου) τών 
χρόνων τής τουρκοκρατίας. Κατα τας παραδόσεις τών 
μοναχών τής μονής Καρακαλά ο εν τή πλατείς τού 
Ναυπλίου πολυτελής τεκές έκτίσδη κατά τάς αρχάς 
τοΰ ιδ' αίώνος δι’ υλικού ληφδέντος έκ τής κατα_- 
στροφής τής είρημένης μονής καί τού δησαυρού τού 
Άτρέως (;). Κατά τήν έπανάστασιν έγένετο έδρα τού 
Βουλευτικού καί νΰν χρησιμεύει ως φυλακή. Κατά 
τήν αυτήν έποχήν άνεκαινίσδη καί δ αρχαίος ενετι-



κός ναός, δστις παρεχωρήθη υπό τοϋ βασιλέως ”0- 
θωνος εις τούς καθολικούς τού Ναυπλίου. Τέλος μνη
μονεύεται και ή μονή τής Φενεοϋ.

Εξαίρετοι υπήρξαν αί ύπηρεσίαι,τάςοποίαςπροσ- 
ήνεγκεν ή Εκκλησία τοΰ Ναυπλίου και τοϋ Αργους 
εις την ελληνικήν επανάσταση'. Ό μητροπολίτης 
Ναυπλίου ’Ιάκωβος ύπήρξεν ό πνευματικός πατήρ 
τοϋ Παλαιών ΙΙατρών Γερμανού, δ δε διαδεχθείς 
τούτον Γρηγόριος, οστις διέμενεν εν "Υδρα, έγένετο 
(1819) μέλος τής Φιλικής Εταιρείας, εις ήν εμύησε 
τούς κληρικούς, τούς συγγενείς καί φίλους του. Α
ποσταλείς δε ώς δμηρος εις τήν Τρίπολιν άπέθανεν 
εκ των κακουχιών εις τάς εκεί φυλακάς. Τού Αγώ- 
νος μετέσχον δ αρχιμανδρίτης ’Αρσένιος Κράστας, 
οστις καί εφονεύθη, δ ηγούμενος τής μονής τού 'Α
γίου Δη μητριού Καρακαλά Διονύσιος, δ ηγούμενος 
τής μονής τοΰ Αυγού μετά τών δυναμένων να φέρω- 
σιν όπλα μοναχών, δ Γεώργιος Βελίνης ιερεύς εις τό 
Πλατανίτι, δστις γενόμενος πρωθιερεύς τής εκκλησίας 
τού Ναυπλίου άμα τή άλώσει αυτού μετέβαλε τό 
τουρκικόν τζαμίον εις ναόν τού Μεγαλομάρτυρας Γε
ωργίου, κ. α.

Ε' Άπό τοΰ 1822 μέχρι σήμερον. Ή κατά τήν 30 
Νοεμβρίου 1822 κατάληψις τοΰ Ναυπλίου καί προ 
τούτου τού Παλαμηδίου συνετέλεσεν εις τήν εν αύτφ 
-άπο^άλυψιν μικρού ναΐσκου τοΰ 'Αγίου Άνδρέου,ού- 
τινος καθαγιασθέντος ετελέσθη εν αύτφ μεγαλοπρε
πής δοξολογία επί τή καταλήψει τοϋ φρουρίου. Τό 
Ναύπλιον άπέβη εντός ολίγου ή «ιερά άγκυρα» τής 
Ελλάδος, ή πρωτεύουσα τοϋ νέου κράτους. Εις αυ
τήν άπεβιβάσθη ό Καποδίστριας τήν 8ην’Ιανουάριου 
1828, οστις μετέβη αμέσως εις τόν ναόν τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου, δπου ετελέσθη δοξολογία.Μετά δε τήν δο
λοφονίαν του ή καρδία μετά τών σπλάγχνων αύτοϋ 
ετάφησαν υπό τό ιερόν βήμα τοϋ ναοΰ τοϋ 'Αγίου 
Σπυρίδωνος. Έν τφ αύτφ ναφ ετάφη καί ό Δη μη
τριός Ύψηλάντης τφ 1832. Ή άφιξις τού ’Όθωνος 
(25 Ιανουάριου 1833) άνέδειξε τό Ναύπλιον πρωτεύ
ουσαν τής αύτοκεφάλου ’Εκκλησίας τής Ελλάδος.Ό 
Κορίνθου Κύριλλος υποδεχθείς τόν βασιλέα εις τόν 
ναόν τοϋ 'Αγίου Γεωργίου έλαβε παρ’αύτοΰ τήν πρώ-



την επίσημον διαβεβαίωσιν, ότι «θά υποστήριξή εν 
παντϊ την 'Ελληνικήν Εκκλησίαν», καί συνάμα δρκον 
πίστεως πάντων των ηγητόρων τοΰ ’Έθνους. Έν 
Ναυπλίψ συνεκροτήθη ή περίφημος επταμελής επι
τροπεία διά την εξακρίβωσιν τής καταστάσεως τής ελ
ληνικής Εκκλησίας, ή συνέλευσις των αρχιερέων προς 
επιδοκιμασίαν τής νέας εκκλησιαστικής δργανώσεως 
τής Ελλάδος καί ή πρώτη 'Ιερά Σύνοδος τοΰ βασι
λείου τής Ελλάδος (1833) υπό τον Κορίνθου Κύριλ
λον. Διά ΝΔ τής 20 Νοεμβρίου/2 Δεκεμβρίου 1833 
εκ των 40 προσωρινών επισκοπικών εδρών ωρίσθη- 
σαν διά την περιφέρειαν ταύτην αΐ : α) Κορινθίας 
καί ’Άργους καί β') ’Αργολίδας (Ναυπλίας, Έρμιο- 
νίδος,εξαιρέσει τής νήσου Τιπαρήνου,καί Τροιζηνίας). 
Τό Ναύπλιον παρέμεινε πρωτεύουσα τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος μέχρι τής 1)13 Δεκεμβρίου 1834, δτε 
διά ΒΔ μετετέθη ή πρωτεύουσα τοΰ Κράτους καί ή 
'Ιερά Σύνοδος εις ’Αθήνας. Διά δε τοΰ νόμου Σ' τοΰ 
1852 ή περιφέρεια αΰτη άπετέλεσε καί πάλιν επισκο
πήν υπό τον τίτλον «’Αργολίδας», τοΰ επισκόπου δια- 
μένοντος εν Ναυπλίψ. Τψ 1856 ωρίσθη ως έδρα τής 
μητροπόλεως ’Αργολίδας τό Ναύπλιον.

Κατά τά τέλη τοΰ ιθ' α’ιώνος εν τή περιφερείς 
Άργολίδος υπήρχαν αί μοναί Καρακαλά επ’ δνόματι 
τοΰ Αγίου Δημητρίου μέ 8 μοναχούς, Ταλαντίου 
(Κοίμησις τής Θεοτόκου) εν τψ δήμψ Μηδέας, τής 
Ζωοδόχου Πηγής (Καλαυρίας) εν Τροιζήνι, τής Κοι
μήσεως τής Θεοτόκου εν τψ δήμψ Κρανιδίου καί τών 
Άγιων ’Αναργύρων εν Έρμιόνη (αί δύο τελευταίοι 
υπάγονται υπό την επισκοπήν "Υδρας καί Σπετσών). 
Ή μητρόπολις Άργολίδος έχει 1 πρωτοσύγκελλον, 1 
ιεροκήρυκα, 2 αρχιερατικούς επιτρόπους εν Άργει- 
70 ενοριακούς ναούς, 73 εφημερίους, 2 μονάς άνδρψ, 
ας (Άγνοΰντος-Ταξιαρχών καί Ταλαντίου-Καρακαλά), 
με 21 εν δλψ μοναχούς, καί μίαν γυναικείαν (τής Α
γίας Μονής), μη άνεγνωρισμένην, μέ 11 μοναχας.

Ç" ’Επίσκοποι και μψροπολΐται. 1) ’Επίσκοποι: 
Γενέθλιας (381 καί 448;), Περιγένης (451),’Ονήσιμος 
(451),Θαλής, μετασχών τοπικής συνόδου εν Κορίνθψ 
(458/9), ’Ιωάννης Α' (680),Λέων Α', Θεότιμος (879), 
Άνδρέας (879), Πέτρος Α' (από τοΰ τέλους τοΰ θ' αί-



ώνος μέχρι τοΰ 922, Migne ΕΠ 104, 1351), Λέων 
Β', Κωνσταντίνος Α',Χριστόφορος, κατά τον Γ αιώ
να, Πέτρος Β', ’Ιωάννης Β' καί Νικόλαος Α', κατά 
τον ια' αιώνα, Σισίνιος, Γρηγόριος Α' καί Νικόλαος 
Β', ό καί κτήτωρ τοΰ Αγίου Άνδρέου, ’Ιωάννης Γ' 
(1089), ο καί κτήτωρ τής Νέας Μονής, Γρηγόριος Β', 
Κωνσταντίνος Β', Θεόδωρος, Λέων Γ' (1143/4— 
1157), Νικήτας (1166). 2) Μητροπολίται: ’Ιωάννης 
Δ' (1189), άγνωστός τις (1212), Δωρόθεος (1541 — 
47),Μιχαήλ (;)Σοφιανός (1550), Διονύσιος Α' (1575), 
άγνωστος (1579), Παρθένιος Α' (ιιέχρι τοΰ 1601), 
"Ανθιμος (1602—1606),Παρθένιος Β' (1604—1607), 
Σωφρόνιος (1607—1624), Θεοφάνης Α' (1624— 
1654), Μακάριος (1654—1665), Θεοφάνης Β' (1658 
—1665), Γεράσιμος Α' (1665—1669), Σίλβεστρος 
(1686), Μελέτιος (1701, ως πατριαρχικός έξαρχος), 
’Ιάκωβος, ’Αμβρόσιος (1711), Νεόφυτος (1741 — 
1747), Βενέδικτος (1767), Μελέτιος (1771—1787),’Ι
άκωβος (1790;), Γεράσιμος Β' (1800), Γρηγόριος 
(1800—1821), Ιωνάς ό Δαμαλών (εκκλησιαστικός 
τοποτηρητής Ναυπλίας μέχρι τοΰ 1833), Μελέτιος 
(εκκλησιαστικός τοποτηρητής τοΰ ’Άργους), Κύριλ
λος (1833—1842), Γεράσιμος Γ' (1842), Γεράσιμος 
Δ' (1842—1867), Δανιήλ (1847—1872), Καλλίνικο: 
(1874—1875), Νίκανδρος (1882—1912), ’Αθανάσιος 
(1914—1924), 'Ιερόθεος δ πρφην Ταλαντίου (1924.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Π. Ζερλέντη, Αί μητροπόλεις Χρι- 
στιανουπόλεως καί Άργους καί Ναυπλίας, Άθήναι 1922.— 
Μ. Λαμπρινίδου, Ή Ναυπλία, 1898.—Α. Όρλάνδου, Άρ- 
χεΐον των Βυζ. Μνημείων τής 'Ελλάδος, Α' 1935. —Ν.Βέη, 
Beiträge zur Kirchliche Geographie Griechenlands im 
Mittelalter und Neueren Zeit, εν «Oriens Christianus» 
1914, 0.256. —Β. Α. Μυστακίδου, Επισκοπικοί Κατάλογοι, 
Ικδ. υπό Γ. I. Κονιδάρη, Άθήναι 1936.—I-. I. Κονιδάρη,ΑΙ 
μηιροπόλεις καί άρχιεπισκοπαί του Οίκ. Πατριαρχείου, α' 
1934.—Η. Geizer, Ungedruckte und Ungenügend...Texte 
d. Not. Episc. 1901 καί Analecta Byzantina, 1891)92.
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