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υίοθετηθέντα 13 άρθρα τής Πίστεως τοΰ Μαϊμο- των μοναχών τής μονής Σαμουήλ καί ’Αντωνίου
έλαβε παρά τού τότε άνά τά μέρη ταύτα περιοδεύον
νίδου.
τας
μητροπολίτου ’Άρτης καί Ναυπάκτου τό όνομα «ή
"Αμπελ (Abell), Θ ω μάς. Διδάκτωρ τοΰ πανεπι
στημίου τής ’Οξφόρδης καί ίερεύς άπηγχονίσθη εν Κοίμησις τής Θεοτόκου», άνεκαινίσθη δέ τελείως τφ
Sm ithfield τής ’Αγγλίας τφ 1540, διότι ήρνεΐτο να 1847 εις τόν περικαλλέστατον σημερινόν ναόν τού μει
δεχθή την επέμβασιν τής πολιτικής εξουσίας εις τα κτού βυζαντινογοτθικού ρυθμού με τόν μεγαλοπρεπή
εκκλησιαστικά καί άντέστη εις την έκδοσιν διαζυγίου τρούλλον, τό ώραΐον κωδωνοστάσιον, τά καλλιτεχνικά
τής βασιλίσσης Αικατερίνης H ow ard, δπερ έζήτει ό αετώματα καί τούς κυκλοτερείς θόλους. Ή επίσημος
βασιλεύς τής ’Αγγλίας Ερρίκος ό Η '. Ή Δυτική άναγνώρισις τής μονής εγένετο ύπό τής Εκκλησίας
’Εκκλησία εορτάζει την μνήμην αυτού ως μάρτυρας τφ 1456, ως πιστοποιεί καί ή άνωθι τής θύρας τής
μονής ύπάρχουσα πλάξ. Έκτοτε ή μονή άπέβη άξιο
την 30 ’Ιουλίου.
ε . γ.π .
Άμπελακιωτίσσης, μονή. Ίδρυθεΐσα περί τά λογώτατονθρησκευτικόν καί πνευματικόν κέντρον τών
μέσα τοΰ ιε'αίώνος κεΐται επί ωραίου λόφου τών άνα- πλησιοχώρων επαρχιών κατά τούς χρόνους τής δου
λείας. Εις τήν
τολικομεσημβριάκμήν αυτής τά
νών κλιτύων τής
μέγιστα συνετέκορυφογραμμή ς
λεσε καί ή τφ
«Άηλιάς» εν τή
1474 άπόκτησις
επαρχίφ Ναυπαύπ’ αυτής τής
κτίας. Αιτία τής
θαυματου ρ γ ο ΰ
ΐδρΰσεως τής !εδεξιάς χειρός τού
ράς ταΰτης μο
αγίου Πολυκάρ
νής ύπήρξεν ή
που, επισκόπου
ύπό τίνος ποιμέ
Σμύρνης. Τό_πονας, όδηγηθένλΰτιμον
τούτο
τος υπό θείας
κειμήλιονέφερον
λάμψεως, εύρεεκ Σμύρνης οί
θεΐσα τή 15 Αύ
πατριαρχική ά
γουστου 1455 εν
δεια πρόςδιενέρτός τών κλάδων
γειαν εράνων υ
θαλεράς δρυός
πέρ τής άρτισυαγία ε’ικών τής
στάτου μονής εις
Θεοτόκου. Δύτη
Μικράν ’Ασίαν
ανήκε πρότερον
μεταβάντες μο
εις τόν εν Ά μ πελακίοις
τής
ναχοί αυτής ’Αρ
σένιος καί Σα
Θεσσαλίας (εν
Ή ιερά Μονή Άμπελακιωτίσσης
μουήλ. Οΰτοι εν
τεύθεν καί τό
όνομα Άμπελακιώτισσα) από τών βυζαντινών χρόνων Σμύρνη ευρισκόμενοι κατώρθωσαν μετά πολλάς
υπάρχοντα μητροπολιτικόν ναόν τής Παναγίας, δν προσπάθειας παρά τφ μητροπολίτη Σμύρνης να πα
έλεηλάτησαν oî Τούρκοι κατά την κατάκτησιν τής ραλάβουν τήν άγίαν χεΐρα καί νά παραδώσουν
Θεσσαλίας (1454). Την αγίαν αυτού εικόνα τής Θεο αυτήν κατόπιν εγγράφου άδειας τού Οικουμενικού
τόκου έρριψαν εις τόν Πηνειόν ποταμόν, όπόθεν θείφ Πατριάρχου εις τήν μονήν τής Άμπελακιωτίσσης,
δυνάμει άνευρέθη κατόπιν επί τού ιερού έκτοτε κα- ήτις έκτοτε κατέχει ταύτην. Ή θαυματουργός αύτη
ταστάντός δένδρου τής εν τή Ναυπακτία προς τιμήν χειρ διασώζεται άπό τού άγκώνος καί κάτω άκεραία
τής θαυματουργού ταύτης εΐκόνος ίδρυθείσης μονής. καί άναλλοίωτος εντός άργυρός λάρνακας μετ’ άλλων
Τό θαύμα τής άνευρέσεως τής αγίας εικόνος προύκά- άγιων λειψάνων μαρτύρων έπικεχρυσωμένη. Ή μονή
λεσε θρησκευτικόν ενθουσιασμόν μεταξύ τών χριστια εορτάζει δίς τού έτους, τήν 23 Φεβρουάριου, εορτήν
νών καί παρηγόρησε μεγάλως τούς θρηνοΰντας τήν τού αγίου Πολυκάρπου, καί τήν 15 Αύγούστου, εορ
απώλειαν αυτής κατοίκους τών Άμπελακίων, οΐτινες τήν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, οπότε κατά χιλιά
μετ’ άλλων χιλιάδων Θεσσαλών καί με τούς ίεράρ- δας συρρέουσιν οι προσκυνηταί τών θαυματουργών
χας επί κεφαλής έσπευσαν εις Ναυπακτίαν, ΐνα προσ κειμηλίων. Διά τούτο δέ καί τό όνομα τής μονής,
κυνήσουν αυτήν. Έ ν τή εικόνι ταύτη εμφανίζεται ή ήτις πρότερον εκαλείτο «Ιερά μονή Κοζίτσης «ή Κοί
Θεοτόκος μέχρι τής δσφΰος αν ευ τοΰ θείου βρέφους, μησις της Θεοτόκου», έτροποποιήθη άπό τίνος επί τό
εχουσα με ύπέροχον επιβλητικήν σεμνότητα τήν κε όρθότερον εις «ιερά μονή της Άμπελακιωτίσσης «ό
φαλήν κεκλιμένην προς τά αριστερά καί τάς χεΐρας άγιος Πολύκαρπος». Οί μοναχοί αυτής εκ τών πρώ
εσταυρωμένος επί τού στήθους- φέρεται δέ ως ε'ργον των έμυήθησαν εις τήν Φιλικήν Εταιρείαν, καθ’ δλον
τού εύαγγελιστοΰ Λουκά. Σήμερον ή θαυματουργός δέ τό διάστημα τού Άγώνος παρέσχον πάσαν συνδρο
αύτη εΐκών είναι τοποθετημένη εις τό ώραΐον τέμ- μήν εις τούς έπαναστάτας καί τάς οικογένειας αυτών,
πλον τού ναού, οΰτινος τό άγιον Βήμα καλύπτεται πολλάκις δέ εύρέθησαν καί παρά τό πλευράν τών μαυπό τού έν άρίστη καταστάσει σωζομένου ιερού δέν χομένων. Σήμερον ή μονή, μολονότι πτωχή, εξακο
δρου, εφ’ οΰ εΰρέθη ή εΐκών. Ό ναός οΰτος ανοικο λουθεί νά είναι άξιόλογον θρησκευτικόν κέντρον.
δομηθείς τφ 1456 ύπό τήν έπίβλεψιν τών δύο πρώ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. — I. Δ. Καλλιαμβάκου «Ναυπα-

κτιακά, 'Ιστορία τής Ιερός μονής Κοζίτσης «ή Κοίμησις
τής Θεοτόκου», 1902.— Σ. Μ. Κωτσοπουλου «Ή Ναυπακτία», 1924.— Γ. Μ. Άλεξανδροπούλου «'Ιστορία τής
τέρας μονής Άμπελακιωτίσσης «ό "Αγιος Πολύκαρπος»,
1936.
γ. μ .α.
Άμπέλιοξ, ά γιο ς—. Έ ν τφ Ρωμαϊκφ Ά γιο

λογ ίφ φέρουσι τούτο τό όνομα οί εξής: α') Ό μετά
Σατουρνίνου, Φήλικος, Δατίψου καί πολλών άλλων χρι
στιανών άνδρών καί γυναικών εν Καρχηδόνι τφ 304
μαρτυρήσας καί εορταζόμενος μετά τών συναθλη
τών την 11 Φεβρουάριου, β') Ό κατά τον Ç' αιώνα
επίσκοπος Μεδιολάνων, δστις διά τής ευσεβούς συζύ
γου τού βασιλέως τής Λομβαρδίας Γριμοάλδου κα
τόρθωσε να εξαφανίση εκ τής επισκοπικής περιφέ
ρειας του τα λείψανα τού αρειανισμού, περί δέ τό
672 άποθανών εορτάζεται την 8 ’Ιουλίου, γ') Ό με
τά Γαΐου εν τόπφ άγνώστφ καί χρόνω άδήλφ μαρ
τυρικόν ύποστάς θάνατον καί εορταζόμενος μετά τού
συναθλητοΰ την 20 Νοεμβρίου.
ξ . γ.π .
άμπελος. Ό Ευαγγελιστής ’Ιωάννης αναφέρει
(ιε' 1 —8), δτι δ Χριστός εκάλεσεν εαυτόν «.άμπελον
την άληϋτνήν», ήςό γεωργός είναι ό Πατήρ του, κλή
ματα δέ οί ’Απόστολοι ή γενικώτερον οι πιστοί. Διά
δέ τών λόγων: «Καθώς τό κλήμα ου δύναται καρπόν
φέρειν άφ’ εαυτόν, εάν μη μείνη εν τη αμπέλφ— »
(4) θέλει να δηλώση, δτι μόνον οί μετ’ Αυτού τελούντες εν πνευματική) συνδέσμφ δύνανται να παραγάγωσι χριστιανικά έργα καί να καταρτίσωσιν ηθικήν
κοινωνίαν. Ή χριστιανική τέχνη τών πρώτων αιώ
νων εχρησιμοποίησε πολλάκις τήν παράστασιν τής
αμπέλου, ϊνα δηλώση τόν Χριστόν καί τήν διδασκα
λίαν του, ή καί τήν ’Εκκλησίαν. Ούτως επί τής στέ
γης μέρους τής κατακόμβης τής αγίας Δομιτίλλης
εν Ρώμη (α' αιών) παρατηροϋμεν τήν συμβολικήν παράστασιν τής αμπέλου. Επίσης δ ’Ιερώνυμος λέγει,
δτι δ ϊερεύς Νεποτιανός διεκόσμει τούς ναούς διά
δένδρων, άνθέων καί αμπέλων (Epistola LX ad H eliodorum ' πρβ. καί F .X . K raus «Roma sotteranea. Die römischen Katakomben» 1879 σελ. 79).
Δ.Μ.

Άμπλίας ή Ά μ π λ ιό τ ο ς . ’Υπό τού αποστόλου
Παύλου (Ρωμ. 16, 8) μνημονεύεται ως «αγαπητός
εν Κυρίω Χριστιανός της εν Ρώμη πρώτης Ε κκλη
σίας». Παραδόσεις τινές φέρουσιν αυτόν ώς συνοδόν
τού αποστόλου Άνδρέου κηρύξαντα τόν Χριστιανι
σμόν εις τούς είδωλολάτρας τής ΒΑ. Μοισίας, δπου εγένετο καί επίσκοπος. Τό άβάσιμον όμως τών παρα
δόσεων τούτων έξηλέγχθη διά τών γενομένων υπό
τού de Rossi άνασκαφών τής χριστιανικής Ρώμης,
καθ’ ας άνεκαλύφθη τάφος μετά τής επιγραφής
«Ambliati».
Ά μπού Δζάλ. Μουσουλμάνος σύγχρονος καί
συνομήλικος τού Μωάμεθ, γεννηθείς έν Μέκκμ εκ
τής επιφανούς κοραϊσιτικής οικογένειας Μαξούμ. *Ητο εκ τών σφοδροτέρων αντιπάλων τού Μωάμεθ.
”Οτε ήρχισαν αί έχθροπραξίαι μεταξύ Μωάμεθ καί
Μέκκας, δ Άμπού Δζάλ μετέσχε τής εν Μπέντρ μά
χης, καθ’ ήν καί έφονεύθη.
Άμπουλλίανόξ. Αϊρεσιάρχης έκ Βιθυνίας άκμάσας κατά τόν ε’ αιώνα καί άναφερόμένος μόνον
υπό τού ανωνύμου συγγραφέως τού «Praedestinatus»
(M igne P .L τ. 53, 600). Ό Άμπουλλιανός ήρνεί-

το τήν αιωνιότητα τής κολάσεως τών δαιμόνων καί
τών αμαρτωλών ανθρώπων, έπεκαλεΐτο δέ εις τούτο
τήν διδασκαλίαν τού Ώριγένους, τού οποίου ενόθευε
τα συγγράμματα.
Άμπρουκλα. Διακόνισσα τής Εκκλησίας τής
Κωνσταντινουπόλεως κατά τούς χρόνους τού Χρυσο
στόμου. Προς αυτήν, γυναίκα έξοχου αρετής καί εθε
λοθυσίας, απευθύνονται τρεις έπιστολαί τού Χρυσο
στόμου έκ τής έξορίας, προδίδουσαι τήν μεγάλην
έκτίμησιν, τήν δ ποιαν έτρεφε δι’ αυτήν ό μέγας ιε
ράρχης (Migne τ. 52, άριθ. 96, 103, 192).
’’Αμσντορφ (Amsdorf). Ν ικόλαος. Λουθηρα
νός θεολόγος (1483— 1565), έκ τών φανατικωτέρων
οπαδών τού Λουθήρου καί σφοδρός πολέμιος τών
υπό τόν Φίλιππον Μελάγχθωνα μετριοπαθών. Ύπεστήριξεν δτι τά αγαθά έργα δέν είναι αναγκαία καί
ακόμη δτι είναι έπιβλαβή διά τήν σωτηρίαν τού αν
θρώπου.
Άμυζών. Πόλις τής Καρίας παρά τό δρος Λάτμον, έδρα έπισκόπου κατά τούς βυζαντιακούς χρό
νους, δστις ΰπήγετο εις τήν μητρόπολιν τής Άφροδισιάδος.
ε . γ.τγ.
Άμυκλων καί Τριπολιτσάς, επισκοπή καί
μητρόπολις. Μία τών μεγαλυτέρων μητροπό
λεων τής Εκκλησίας τής ’Ελλάδος κατά τόν ιθ' αιώ
να. Περί τής αρχής τής έπισκοπής ταύτης ύφίσταται
διαφωνία τών πηγών, ήτοι μεταξύ τών διασωθέντων
έκκλησιαστικών Τακτικών καί τού ύπ’ άριθ. X C II πα
τριαρχικού έγγράωου τής συλλογής Miclosich-Müller (Acta et D iplom ata A' 216). Ό Π. Ζερλέντης
(σ. 34) έδέχθη σχεδόν άνεξελέγκτως τήν λύσιν, τήν
δποίαν παρεΐχεν ή ανωτέρω άπόφασις τού Πατριάρχου ΚΠόλεως Ίωάννου τού ΙΑ' κατά Νοέμβριον
1340, δτε έλυσε τήν έριδα τού μητροπολίτου Παλαι
ών Πατρών καί τού Λακεδαιμόνιας διά τήν υπαγω
γήν τής έπισκοπής Άμυκλείου υπό τόν δεύτερον. Ή
άπόφασις έστηρίχθη εις τό δτι «τό ’Αμύκλειον ή ε
πισκοπή ήν μεν ανω&εν εξ αρχής, εξ αυτής, ως εΐπείν, τής ρίζης και τής άρχής διαψέρον τή άγιωτάτη
μητροπόλει τής Λακεδαιμόνιας, τά πρώτα μεν ενοριακόν αυτής δίκαιον ον εις επισκοπήν ετι τελονσης τής
τοιαντης μητροπόλεως και υπό τήν τής Κοοίνϋου τεταγμένης, επειτα εξ δτου δήλα δή και αυτή (ή Λακε
δαιμόνια) τφ τής μητροπόλεως ετιμήϋη σεμνά)μάτι
εις επισκοπήν και αυτό άποκατέστη». Προστίθεται
δέ δτι τούτο έγένετο δι’ «ενδόσεως εγγράφου βασι
λικής καί συνοδικής» ή (ως έν σ. 218) διά «βρεβίον»,
ίδρυθεισών ταυτοχρόνως τών έπισκοπών Πίσσης καί
Έζερών. ’Εκ τού αυτού έγγραφου πληροφορούμεθα,
δτι μετά ταύτα, ήτοι μετά τό 1082, δτε έγένετο η Λα
κεδαιμόνια μητρόπολις, ό μητροπολίτης Π· Πατρών
άπεπειράθη νά θέση υπό τήν δικαιοδοσίαν αυτού
τήν έπισκοπήν Άμυκλών, «δτε απο αρχιεπισκοπής
εις μητρόπολιν» προεβιβάσθη και ετιμηθη, αλλ εκωλύθη εις τούτο υπό Συνόδου. Αλλα ταύτα δεν είναι, δυ
νατόν νά είναι καθ’ ολοκληρίαν άληθή, διότι αι Πατραι ήσαν μητρόπολις από τού θ' α’ιώνος, ήτοι 3 ολο
κλήρους αιώνας προ τών «έξιστορουμενων» γεγονότων.
Τό γεγονός τούτο καθιστά άμφισβητησιμον αυτό το
περιεχόμενον τού έν λόγφ έγγραφου τούτου, εις την
άντίληψιν δέ ταύτην βοηθεΐ καί τό περιεχομενον τών

έκδεδομέν,ων καί άνεκδότων Τακτικών από τοϋ ιβ' μέ
χρι τέλους ιγ' αίώνος, ών ή Ιστορικότης δεν δΰναται
νά άμφισβητηθή. Ούτως εν τφ σωζομένφ Τακτικφ
τοϋ ύπ’ άριθ. 1371 κώδικας τής Εθνικής Βιβλιοθήκης
των ’Αθηνών, όπερ συνετάχθη πιθανώτατα μεταξύ
τών ετών 1170 — 1179 (Geizer), άναγινώσκομεν
« ...ff' τή Λακεδαιμόνια άποσπααϋείπη Πατρών ίίρόνος
ονχ ύπόκειται» (Geizer, U ngedruckte κλπ. σ. 586 —
587). Ή πολύτιμος αΰτη σημείωσις ώδήγησεν ημάς
εις τό ανέκδοτον τμήμα τοϋ κωδικός, ένθα εΰρομεν
(εις τό όπισθεν μέρος τοϋ φύλλου 390) την εξής ση
μαντικήν εΐδησιν: «λγ' Ταΐς Πάτραις τής Πελοπόννη
σου δ Άμνκλίου, δ Με&ώνης, ό Κορώνης, δ ’Έλους,
δ Βολαίνης, δ Μορέου». Ή τελευταία επισκοπή δεν
μνημονεύεται εις άλλο Τακτικόν, καθ’ όσον γνωρίζω.
Την δ’ ερμηνείαν τοϋ γεγονότος τούτου παρέχει τό
μετά ενα αιώνα συνταχθέν Τακτικόν (ΰπ’ άριθ. 10
παρά Parthey σ. 217), εις τό όποιον προστίθεται χαρακτηριστικώς, ότι ή μεν Λακεδαιμόνια «ώς πρωτό
θρονος τής μητροπόλεως Παλαιών Πατρών, ετιμή&η
είς μητρόπολιν» τφ 1082, ή δε επισκοπή Άμυτ λείου εδόθη εις τον Πατρών «.αντί Λακεδαιμόνιας'».
Οΰδένα δέ λόγον έχομεν νά αμφισβητήσωμεν τήν
μαρτυρίαν ταύτην, διότι ούτε τοιούτου είδους πλαστογράφησις είναι πιθανή καί δυνατή, ούτε ή μαρ
τυρία τοϋ εγγράφου τοϋ Πατριάρχου Ίωάννου είναι
σύγχρονος. Περί τής έδρας τής επισκοπής Άμυκλών
δεν δύναται νά ύπαρξη αμφιβολία, δτι ήτο ή εν Ά ρκαδίμ σήμερον καλουμένη ’Επισκοπή,οπού σώζεται τό
καθολικόν τής από τοϋ τέλους τοϋ η' ή τών αρχών
τοϋ θ ' αιώνας Ικλειψάσης επισκοπής Τεγέας' διότι αι
Άμΰκλαι, πόλις εν τή Λακωνική «κείμενη δεξιά τής
ανατολικής δχ&ης τον Ευρώτα, είκοσι στάδια μεσημβρινώς τής Σπάρτης», δεν ύπήρχον τότε, άλλως τε
καί ή έρις τών δύο μητροπόλεων δεν θ ι ήτο δεδικαιολογημένη, εάν έκειντο εις τήν θέσιν τών αρχαίων Ά μυκλών. Ή δέ συνένωσις αυτής μετά τής Τριπολιτσάς υποδεικνύει σαφώς τήν θέσιν της. Τί όμως συνετέλεσεν είς τό νά δοθή τό όνομα τών Άμυκλών εις
τήν επισκοπήν ταύτην, ενφ ήδύνατο νά δνομασθή
Τεγέα, δεν γνωρίζομεν.
Περί τής προγενεστέρας ιστορίας τής εκκλησια
στικής κοινότητας τών Άμυκλών, δηλ. τής Τεγέας,
κατά τούς κυρίως βυζαντινούς χρόνους ελάχιστα γνω
ρίζομε ν. Έ ν τφ κατά τα μέσα τοϋ ιβ' αίώνος συγγραφέντι βίφτοϋ οσίου Νίκωνος τοϋ Μετανοείτε (963
—969) άναγινώσκομεν, ότι ό όσιος «άπείπατο τέως
τήν προς τήν Σπάρτην κάθοδον και τής προς Ά μ ν κλιον■φερούσης εΐχετο». Κατά τα τέλη πιθανώς τοϋ
ιβ' αίώνος τό Άμύκλιον παρεφθάρη είς Άμνκλιν,
Λύκλιν ή Ννκλι (εν τφ χρονικφ τοϋ Μορέως γράφε
ται με ι), ότε δε κατελήφθη υπό τών Φράγκων τό
κάστρον τοϋ Νικλίου έπεκράτει πλέον (ούχί είς τούς
επισήμους επισκοπικούς καταλόγους) ό τίτλος επίσκο
πος Νικλίου. Νύκλητον καί Νύκλι δνομάζουσιν αυτό
Δωρόθεος ο Μονεμβασίας καί Μελέτιος ό Αθηνών
εν αρχή τοϋ ιζ αίώνος, ενφ εν τφ περί κτίσεως τής
Μονεμβασίας χρονικφ καλείται Άμύκλιον, Άμνκλιν
δε καί Ννκλιν εν τφ κώδικι Μονεμβασίας καί Κα
λαμάτας (Ν. Βέη, Δελτ. Ίστορ. Έ θ ν. 'Εταιρ. η' 192)
Φραγκοκρατία. Μετά τήν κατάληψιν " τοϋ κά

στρου τοϋ Νικλίου υπό τών Φράγκων (1205) κατελύθη ή αυτόθι ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία, τήν δ’ επι
σκοπήν αυτής κατέλαβε Λατίνος επίσκοπος (1209),
όστις έλαβε τόν τίτλον «le evêque de V eligurt et
de Nicles» κατά τό άραγωνικόν χρονικόν τοϋ Μο
ρέως. Ή λατινική επισκοπή Νικλίου ύπήχθη κατ’
άρχάς υπό τόν Λατίνον μητροπολίτην Παλαιών Πα
τρών. ’Επιστολή όμως τοϋ Πάπα Όνωρίου τοϋ Γ '
χρονολογουμένη από τής 11ης Μαρτίου 1222 επικυροΐ τήν γενομένην υπό αντιπροσώπου του ένωσιν
τής ’Εκκλησίας Άμυκλών μετά τής ’Εκκλησίας τής
Λακεδαίμονος, από τής οποίας είχε χωρισθή υπό
τών μή ύποτασσομένων Ελλήνων. Πάντως τό ζή
τημα είναι προβληματικόν καί διά τάς λατινικός
πηγάς. Τώ 1283, επί τοϋ Πατριάρχου ’Ιωσήφ, Γρηγόριος δ Μονεμβασίας διατελών έξαρχος τής Πελοποννήσου άνασυνέστησε τήν επισκοπήν «Άμυκλίου»
υπό τόν μητροπολίτην Π Πατρών καί έχειροτόνησεν
ως επίσκοπον αυτής τόν Νικηφόρον Διακήν. Ό διά
δοχος όμως τοϋ Μονεμβασίας Νικόλαος, προϊστάμε
νος «κατά λόγον επιδόσεως» από τοϋ 1293 καί τής
μητροπόλεως Π. Πατρών, ήλθεν εις προστριβάς πρός
ιόν Λακεδαίμονος, όστις εΐχεν εν τφ μεταξύ κατορ
θώσει νά λάβη παρά τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου
τοϋ Β' (1283 —1289) τήν επισκοπήν ταύτην. Νικη
φόρος δ Κρήτης (1302—1316) έχων υπό τήν δικαι
οδοσίαν του τήν μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας κατώρθωσε να επιβάλη τά «δικαιώματα» τής μητροπόλεως
αυτού καί νά χειροτονήση άλληλοδιαδόχως δύο επι
σκόπους Άμυκλών, τόν Καψοκαβάδην καί τόν Εύάρεστον. ’Ολίγον όμως μετά ταΰτα δ Π. Πατρών Μι
χαήλ (1315—1316) λαβών τήν σχολάζουσαν μητρόπολιν Λακεδαιμόνιας ύπήγαγεν αυτήν ύφ’ εαυτόν,
πιθανώς δέ κατά τό έτος 1317 εδόθη προσωρινώς
είς τόν μητροπολίτην Ποντοηρακλείας (Miklosich
73— 75). Άλλ’ εξηκολούθει νά ύπάγηται υπό τόν
Πατρών. Άλλα καί πάλιν «συνοδική εγγράφω κρίσει
και διαγνώσει άφαιρεΊλεισα εκεΐ&εν τή τής Λακεδαι
μόνιας ανασώζεται, τή εμφανεία τών δικαιωμάτων
αυτής», επί Πατριάρχου όμως Ή σαΐου κατώρθωσεν
δ Π. Πατρών νά λάβη εκ νέου τήν επισκοπήν Ά μ υ 
κλών, διότι ή Λακεδαιμόνια δεν είχε κανονικόν μη
τροπολίτην. ’Επί Ίωάννου τού ΙΔ ' (1340) δ μητρο
πολίτης Λακεδαψ,ονίας Νείλος έφερε τό ζήτημα ενώ
πιον τοϋ Πατριάρχου καί τής Συνόδου, ήτις έπεκύρωσε τήν πραξιν τοϋ Γρηγορίου τοϋ Β' καί «εδικαίωσεν επανελϋ εΐν και επα να αωϋήνα ι » τήν επισκοπήν
«Άμνκλίου» υπό τόν Λακεδαιμόνιας. ’Εν έτει δέ
1368 επί Πατριάρχου Φιλοθέου τοϋ Β δ επίσκοπος
Άμυκλών εγένετο έξαρχος (;) τών πατριαρχικών δι
καίων έν Πελοποννήσφ (Miklosich σ. 501).
Τουρκοκρατία. Είς τό α' Τακτικόν τών τουρ
κικών χρόνων (Geizer, U ngedruckte, σ. 635 καί
«Ν. Έλληνομνήμων γ' 118, 379, 401) ή επισκοπή
Άμυκλών αναγράφεται ως πρωτόθρονος τής μητρο
πόλεως Λακεδαιμόνιας, τό αυτό δέ επαναλαμβάνεται
καί είς τό εν αρχή τοϋ ιη' αίώνος συνταχθέν Τακτικόν
(παρά Χρυσάνθφ Ιεροσολύμων Συνταγμάτιον σ. 74).
Κατά τούς χρόνους τής ιουρκοκρατίας φαίνεται ότι
ήριζον διά τήν κατοχήν τής επισκοπής Άμυκλών
καί οί μητροπολΐται Μονεμβασίας καί Λακεδαιμο-

νιας («Ν. Έλληνομνημών» θ', 248 καί 479). Εις Ποντοηρακλείας (1317). Ευγένιος (1324). Άγνωστός
την δικαιοδοσίαν τής επισκοπής ύπήγετο επί τινα τις (1340). Άγνωστός τις (1368). Καλλίνικος (1601).
χρόνον ή από τοϋ τέλους τοΰ ις-' α’ιώνος μνημονευό Κύριλλος A (1611, έξαρχικώς). Παρθένιος (π; ; τό
μενη πολίχνη (παλαιόν Κάστρον) τής Ντροπολιτσάς, 1720). Κύριλλος δ Β' (1771). Νικηφόρος (1798
ήτις ήρχισεν να άκμάζη μετά την παρακμήν τοϋ Μου- 1816;).
χλίου (Νΰκλι). Ή νέα αΰτη πολίχνη φαίνεται δτι
Μητροπολϊται. Διονύσιος (1817 —1819
καί
άπέβη ενωρίτατα καί ή έδρα τής επισκοπής Άμυ- 1833— 1846 υπό τον τίτλον Μαντινείας καί Μεγα
κλών, τοΰ επισκόπου αυτής φερομενού κοινώς υπό λοπόλεως). Δανιήλ (1819 —1831). Ό Βρεσόένης θ ε 
τον τίτλον «Μούχλάς». Υπάρχει δε τοπική παράδο- οδώρητος (1831 — 1833 ως τοποτηρητής). Βλ. καί
σις, ότι το Μουχλί ήτο αποικία εξ Άμυκλών τής Λα Μαντινείας και Κυνουρίας μητρόπολις.
κωνικής (;), ως άπόδειξις δε τοΰτου εφέρετο δτι δ
[Π. Ζερλεντου, Ή μητρόπολις Άμυκλών καί Τριπολιγ,ι,κονιδαρηζ
εν Τριπολιτσα διαμένων επίσκοπος "Αμυκλών είχε τσάς, Αθηναι 1921, σ. 1 — 22 , 27 —35] .
πρότερον τήν έδραν αύτοϋ εν Μουχλί, δπερ φαίνεται
Άμυρώ (Amyraut ή Amyrault), Μωϋσής. Πε
ίστορικώς ακριβές. Μελέτιος ό ’Αθηνών εν αρχή τοΰ ρίφημος διαμαρτυρόμενος Γάλλος θεολόγος (1596—
ιη' αίώνος αναφέρει, δτι ο! εις τήν περιφέρειαν τοΰ 1664). Τφ 1633 έγένετο καθηγητής εν Σωμύρ με
Μουχλίου συνοικισμοί ύπήγοντο εις τήν δικαιοδο τά τήν δημοσίευσιν τής άξιολόγου εναισίμου διατρι
σίαν τών Άμυκλών. Παρά ταΰτα μνημονεύεται, δτι βής του: «De sacerdotio Christi». Τφ 1634 έγρα
ή Τριπολιτσα άπέβη πατριαρχική εξαρχία, κατά δε ψε περί τοΰ προορισμοΰ καί τής χάριτος, κατηγορήτό 1577 εδόθη εις τον Θεοδόσιον τον Ζυγομαλάν, θη δμως υπό τών διαμαρτυρομένων, δτι διαστρέφει
δστις κατέστησεν επίτροπον αύτοΰ τον Ά ργους καί τήν άληθή διδασκαλίαν τοΰ Καλβίνου. Έγραψεν
Ναυπλίας Διονύσιον (Ν. Βέη, Ή Τρίπολις προ τοΰ ωσαύτως: «Περί θρησκειών» (1631), « Ή άνοδος τής
ιζ' αίώνος). Ά πό δε τοΰ 1727 έδίδετο εις τον μέγαν πίστεως καί ή πτώσις τοΰ λόγου» (1641), «Απολο
χαρτοφύλακα («Έκκλ. Αλήθεια», λβ' 65). Τω 1749 ή γία» (1647), «Χριστιανική ηθική» (1652) κ. ά.
εξαρχία τής Τριπολιτσάς ύπήχθη εις τήν μητρόπολιν
άμφια. Είς πάσας τάς αρχαίας θρησκείας άπανΧριστιανουπόλεως (Μ. Γεδεών, Πατρ. Πίνακες, 643). τώμεν σαφή τήν Ιδέαν δτι, ως δεν πρέπει νά παρουΆ πό τής εποχής ταΰτης σημειοΰνται διαρκώς εκκλη σιαζώμεθα προ τοΰ θείου εμφορούμενοι τοΰ συνή
σιαστικοί διοικητικοί μεταβολαί. Οΰτω τή αιτήσει θους γηίνου φρονήματος, ούτως άπαγορεύεται εις
τών κατοίκων ή Τριπολιτσα προήχθη τφ 1763 εις ημάς νά πλησιάζωμεν αυτό φέροντες τήν συνήθη
αύτοκέφαλον αρχιεπισκοπήν, τφ 1769 ήνώθη μετά καθημερινήν ενδυμασίαν τοΰτο βεβαίως ισχύει πολύ
τής αρχιεπισκοπής ’Ωλένης καί προήχθη εις μητρό- περισσότερον διά τούς· λειτουργούς. ’Ιδιαίτερα άρα,
πολιν, ενφ κατά τα έτη 1772 καί 1784 φέρεται ηνω διάφορα τών καθημερινών, ενδύματα διά τήν λα
μένη προς τήν Χριστιανουπόλεως. Τφ 1798 άπαντα τρείαν τοΰ θείου εκφράζουσι πρωτίστως καί κυρίως
επίσκοπος Άμυκλών Νικηφόρος, φαίνεται δε δτι ή τον εκ μέρους τών άνθρώπων όφειλόμενον πρός τον
έδρα τής επισκοπής αΰτοΰ ήτο ή μικρά κώμη Μου Θεόν σεβασμόν. Τοΰτο δ’ ασκεί καί ηθικήν επίδραχλί. Πότε ακριβώς άπεσπάσθη άπό τήν τής ’Ωλένης σιν επί τούς άνθρώπους, διότι, ως είκός, καί τό φρό
καί ήνώθη προς τήν Άμυκλών δεν γνωρίζομεν άκρι- νημα αυτών δεόντως εξυψώνει. Ή ιδέα αΰτη επανευβώς. Τφ 1801 υπάγεται ή Τριπολιτσα είς τήν Λακε- ρίσκεται καί εν τφ Χριστιανισμφ, εν τφ δποίφ ή άναδαίμονα, μετά δέ τήν άπόσπασιν τών Άμυκλών άπό καίνισις τοΰ έσω άνθρώπου ούχί σπανίως παραβάλλετής Λακεδαιμόνιας συνηνώθη πρός τήν Τριπολιτσάν ταιήδη εν τή Ά γ . Γραφή πρός τήν ένδυσιν νέου ενδύ
(1804). Ή επισκοπή Άμυκλών καί Τριπολιτσάς προ ματος, τοΰ ενδύματος τοΰ γάμου κλπ. (Ψαλμ. ρλα'9 κ.
ήχθη άπό τοΰ 1817 είς μητρόπολιν, είς ήν ύπήχθη ά). ’Εντεύθεν ή ’Εκκλησία διά τοΰ συμβολισμοΰ τών
άπό τοΰ 1819 καί ή άρχιεπισκοπή Άκόβων. 'Ιερείς ιερών άμφιων, τα όποια άποτελοΰσι τρόπον τινά έκείχε τότε 217. Ή Τριπολιτσα μόνον είχε τότε πληθυ φρασιν τοΰ έσω άνθρώπου, άφ’ ενός μέν προβάλλει
σμόν άνω τών 20 χιλιάδων, εξ ών 13 χιλιάδες "Ελ τάς χριστιανικός άρετάς πρός άσκησιν αυτών υπό τε
ληνες .
τών κληρικών τών περιβεβλημένων τήν ιερατικήν στο
Ά πό τής ίδρύσεως τής αύτοκεφάλου ’Εκκλησίας λήν καί υπό τών πιστών,άφ’ετέρου δέ αισθητοποιεί τυτής Ελλάδος ή μητρόπολις Άμυκλών καί Τριπολιτσάς πικώς ίμάτια καί οθόνια, σχετιζόμενα πρός τα πάθη
διετηρήθη μέχρι τοΰ 1833, δτε διά Ν. Δ. τής 20 Νο τοΰ Σωτήρος (τοΰτο ιδίως συμβαίνει προκειμένου
εμβρίου/2 Δεκεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους ωρίσθησαν περί τών καλυμμάτων, διά τών δποίων επενδύεται ή
είς τήν περιφέρειαν ταύτην 2 προσωρινοί επίσκο αγία Τράπεζα καί άτινα καλούνται ωσαύτως άμφια,
ποί, ή τής Μαντινείας καί Μεγαλοπόλεως καί ή τής ιδίως εν τφ Εύχολογίφ).
Προέλενσις τών ιερών άμφιων. 'Ως πρός τήν
Κυνουρίας. Μεθ’ δ εν ετει 1850 ίδρΰθη ή επισκο
πή Μαντινείας καί Κυνουρίας μέ έδραν τήν Τρίπο- προέλευσιν τών ιερών άμφιων ή τής ιδιαιτέρας ενδυ
λιν, τής επισκοπής Μεγαλοπόλεως άποτελεσάσης μασίας τών κληρικών εν τή εμφανίσει αυτών κατά τε
ιδίαν έδραν. Τάς μετονομασίας ταΰτας ήλεγξεν δ Κ. τήν χριστιανικήν λατρείαν καί τον άλλον βίον διετυΟικονόμος ό εξ Οικονόμων («Τα Σωζόμενα Έκκλ. πώθησαν μέχρι τοΰδε τρεις θεωρίαι. Κατά τήν πρώτην, ό Χριστός καί οι Απόστολοι ερρύθμισαν τα τής
Συγγράμματα» α' 264).
’Επισκοπικός κατάλογος (πλήρης χασμάτων). Ν ι περιβολής τοΰ χριστιανικού κλήρου. Κατά τήν δευτέκόλαος Μουζάλων (μεταξύ τών ετών 1156— 1177). ραν, αΰτη προήλθε κατ’ άπομίμησιν τής ενδυμασίας
Μακάριος. Νικηφόρος (1283). Καψοκαβάδης (άρχαί τών λευΐτών καί ιερέων τής Π. Διαθήκης. Κατά τήν
ιδ ' αίώνος). Ευάρεστος (άρχαί τοΰ ιδ' αίώνος). Ό τρίτην, ή περιβολή τοΰ χριστιανικού κλήρου έλαβε τήν

