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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Α´ ΒΟΓΑΣΑΡΗΣ

(Ἰούλιος 1819 - πρίν ἀπό τίς 26.6.1820)

ὉΚύριλλος (Α΄ Βογάσαρης) ἐξελέγη μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνά-
βου διαδεχόμενος τόν ἀποθανόντα Θεοδόσιο, τόν Ἰούλιο τοῦ 1819,

πατριαρχεύοντος τοῦ συμπατριώτη του Γρηγορίου Ε΄ (1818-1821)1, ὅπως προ-
κύπτει ἀπό τό ὑπόμνημα ἐκλογῆς του2: 

«Τῆς ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λαρίσσης καί Τυρνάβου ἀπροστατεύτου
διαμεινάσης, ἄτε δή τοῦ ἐν αὐτή ἀρχιερατεύοντος κύρ Θεοδοσίου τό ζῆν ἐκμε-
τρήσαντος, καί εἰς τάς οὐρανίους μονάς μεταστάντος, ἡμεῖς οἱ ἐνδημοῦντες
ἀρχιερεῖς, προτροπῇ καί ἀδείᾳ τοῦ παναγιωτάτου καί σεβασμιωτάτου ἡμῶν
αὐθέντου καί δεσπότου τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κυρίου κυρίου Γρηγο-
ρίου, συνελθόντες ἐν τῷ πανσέπτῳ πατριαρχικῷ ναῷ τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγα-
λομάρτυρος Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου καί ψήφους κανονικάς προβαλόμε-
νοι εἰς εὕρεσιν καί ἐκλογήν ἀξίου καί ἁρμοδίου προσώπου, τοῦ ἀναδεξομένου
τήν ἀρχιερατικήν προστασίαν, καί ποιμαντικήν ράβδον τῆς ἁγιωτάτης αὐτῆς
μ(ητ)ροπόλε(ως), αον μέν ἐθέμεθα τόν πανοσιολογιώτατον μέγαν πρωτοσύγ-
κελλον τῆς ἁγίας του Χ(ριστο)ῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κύρ Κύριλλλον, βον δέ
τόν Δαβίδ (;) καί γον τόν Παρθένιον ὧν καί τά ὀνόματα κατεστρώθη ἐν τῷ ἱερῶ

1 π. Νεκτάριος Δρόσος, «Ἕξι ὑπομνήματα ἐκλογῆς μητροπολιτῶν τῆς Λάρισας (1803-1821)», Θεσ-
σαλικό Ἡμερολόγιο, 49 (Λάρισα 2006) 157-159. Ὁ Δαμασκηνός-Νικόλαος Πετράκος, [Ἱερά Μητρό-
πολις Ἠλείας. Ἱστορική ἐξέλιξη-Σημερινή κατάσταση, διδακτορική διατριβή ὑποβληθεῖσα στό
Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2014, σ. 187] ἀναφέρει
ὅτι «ὑπῆρξε ἀνιψιός τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄, ὁ ὁποῖος φρόντισε γιά τήν ἐκλογή του ἀρχικά
στήν θέση τοῦ Μητροπολίτη Λαρίσης (1819)».
2 π. Νεκτάριος Δρόσος, «Ἕξι ὑπομνήματα…», ὅ.π., σσ. 158-159.
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κώδικι τῆς ἁγίας καί Μεγάλης Ἐκκλησίας, εἰς διηνεκῆ ἔνδειξιν καί μόνιμον
παράστασιν:

αωιθω κατά μήν Ἰούλιον [...]  
[ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφές 7 ἀρχιερέων, οἱ μισές δυσανάγνωστες]».

ΠΗΓΗ: Κώδικας Α/9 τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, σ. 408.

Ὁ Κύριλλος ἐκάρη μοναχός στήν Μονή Δοχειαρίου3. Μέχρι τήν ἐκλογή του
στήν Μητρόπολη Λαρίσης καί Τυρνάβου, κατεῖχε τήν θέση τοῦ Μεγάλου Πρω-
τοσυγκέλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Στίς 11.3.1819, εἶχε ἀποστείλει
μία ἐπιστολή του στόν Κωνσταντῖνο Οἰκονόμο τόν ἐξ Οἰκονόμων, στήν Σμύρ-
νη4. Πρός τιμήν του, πιθανότατα λίγο μετά τήν ἐκλογή του, συντάχθηκε μία
προσφωνητική ὁμιλία ἀνωνύμως παραδιδόμενη, ἡ ὁποία ἐκφωνήθηκε, ἴσως,
στόν Τύρναβο5. 

Κατά τό ἔτος 1819 καί ἀφοῦ εἶχε μεταβεῖ στήν Λάρισα, ὁ Κύριλλος ἐπισκέ-
φτηκε τήν (εὑρισκόμενη στόν οἰκισμό Δούσικο/σημερινό Ἅγιο Βησσαρίωνα τῶν
Τρικάλων) Μονή τοῦ Δουσίκου (Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος) καί δανείσθη-
κε ἀπό αὐτήν 3.000 γρόσια. Ἡ σχετική καταγραφή τοῦ μοναχοῦ χατζῆ-Γερα-
σίμου Δουσικιώτη στόν Κώδικα 59 τῆς Μονῆς, ἔχει ὡς ἑξῆς: «1819: ἔτος.
Κύριλλος Πολίτης ἔλαβεν καί αὐτός 3.000 γρόσια καί ἐξώθη εἰς τάς Ἀθή-
νας»6. Προφανῶς, ὁ Κύριλλος δανείσθηκε τό ἀνωτέρω ποσό, γιά νά καλύψει
προσωπικές του ὀφειλές, πού δημιουργήθηκαν, μᾶλλον, κατά τήν διεκδίκηση
τοῦ μητροπολιτικοῦ θρόνου τῆς Λάρισας. Οἱ ὀφειλές ἦταν τόσο ὑψηλές ὥστε,
μετά τήν παραίτησή του, ἀναγκάσθηκε νά προσφύγει στόν Οἰκουμενικό
Πατριάρχη, ζητῶντας βοήθεια, ἡ ὁποία καί τοῦ παρασχέθηκε7. Πολύ ἀργότε-
ρα, τόν Σεπτέμβριο καί τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1830, ἐνῶ κατεῖχε τήν θέση τοῦ
Τοποτηρητῆ τῆς Ἐπισκοπῆς Ὠλένης, στήν Πελοπόννησο, ἦλθαν στό φῶς δύο

3 Δαμασκηνός-Νικόλαος Πετράκος, «Ἱερά Μητρόπολις Ἠλείας...», ὅ.π., σ. 186.
4 Κώστας Λάππας–Ρόδη Σταμούλη, ἐπιμ., Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων. Ἀλληλογρα-
φία. Τόμος δεύτερος 1818-1822, ΚΕΜΝΕ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 2002, σσ. 53-54, 327.
5 Ἰω. Ν. Ἡλιούδης, «Προσφωνητική ὁμιλία πρός τόν μητροπολίτη Λαρίσης Κύριλλο Βογάσαρη
(1819-1820), Ἡ Λάρισα καί ἡ περιοχή της ἀπό τήν Ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Πρακτικά 3ου Συνε-
δρίου Λαρισαϊκῶν Σπουδῶν, Λάρισα 1997, σ. 119-128. Τό ὄνομα τοῦ Κυρίλλου δέν ἀναφέρεται
στήν ὁμιλία, ἀλλά ὁ μνημονευόμενος ἀρχιερέας ταυτίσθηκε, βάσει στοιχείων, ἀπό τόν Ἰω. Ἡλιούδη,
μέ τόν Κύριλλο Α΄ Βογάσαρη. 
6 Βασίλης Κ. Σπανός, «Προσθῆκες καί διορθώσεις στόν ἐπισκοπικό κατάλογο τῆς Λάρισας, 1799-
1870», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 41 (Λάρισα 2002) 153.
7 Ἰω. Ν. Ἡλιούδης, ὅ.π., σ. 121. 
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ὑποθέσεις δανεισμοῦ τοῦ Κυρίλλου, ὁ ὁποῖος κατηγορήθηκε πώς δέν εἶχε ἐξο-
φλήσει ὀφειλές ὕψους 3.500 (ἀπό τό 1819) καί 1.500 γροσίων. Γιά τήν δεύτερη,
ἀπολογήθηκε μέ σαφήνεια ἀρνούμενος τήν κατηγορία, ἀλλά, γιά τήν πρώτη,
δέν ἐξέφρασε τήν ἄποψή του. Ὁ ἔκτακτος ἐπίτροπος δέν μπόρεσε οὔτε τόν
καταγγέλλοντα νά δικαιώσει, οὔτε νά μεμφθεῖ τόν Ἀρχιερέα. Πρότεινε, λοιπόν,
νά ἐπινοήσει ἡ Γραμματεία ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί τῆς Δημοσίας Ἐκπαι-
δεύσεως τόν τρόπο, ὥστε οὔτε ὁ Ἀρχιερέας νά μειωθεῖ, οὔτε ὁ «δυστυχής ἀνα-
φερόμενος νά γείνη ἐαυτοῦ δυστυχέστερος»8. 

Ὁ χατζη-Γεράσιμος Δουσικιώτης τόν ἀναφέρει ὡς «Πολίτη», ἤτοι Κωνσταν-
τινουπολίτη, προφανῶς ἐπειδή, ὡς Μέγας Πρωτοσύγγελος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, κατοικοῦσε στήν Κωνσταντινούπολη. Ὡστόσο, εἶναι γνωστό
πώς οἱ γονεῖς τοῦ Κυρίλλου κατάγονταν ἀπό τήν Πελοπόννησο (Δημητσάνα)
καί εἶχαν μετοικήσει στήν Σμύρνη9. 

Στίς 11.4.1820, ὁ Κύριλλος ἀναφέρεται στό ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ ἐπισκόπου
Θαυμακοῦ Κυρίλλου Β´10. Στήν Λάρισα, παρέμεινε μέχρι τόν Ἰούνιο τοῦ 1820,
ὁπότε παραιτήθηκε καί ἐπέστρεψε στήν Κωνσταντινούπολη. Ὁ λόγος τῆς
παραιτήσεώς του σχετίζεται μέ τίς ἐξελίξεις, τόν Μάιο τοῦ 1820, ὅταν, μέ τήν
καθαίρεση τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, ἀποκαταστάθηκε στήν Μητρόπολη Λαρίσης ὁ Πολύ-
καρπος Δαρδαῖος (προκάτοχος τοῦ Θεοδοσίου), ὁ ὁποῖος εἶχε συνδράμει στήν
πτώση τοῦ Ἀλῆ μέ τό νά ἀναδείξει μέ τά δικά του δεδομένα τό μέγεθος τῶν
αὐθαιρεσιῶν του. Ἡ συνδρομή τοῦ Πολυκάρπου ἐκτιμήθηκε ἀπό τό Δοβλέτι καί
ἀποκαταστάθηκε ἀμέσως. Σχετικά, ἀναφέρεται σέ ἐπιστολή τῆς 19ης Νοεμβρίου
1820, τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ πρός τόν ἐπίσκοπο Λοιδωρικίου11. 

8 Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἔμμ. Προῦζος, Ἡ δράση τῶν προσφύγων ἀρχιερέων στίς ἐπαναστατημένες
περιοχές, καί στό Ἑλληνικό Κράτος (1821-1833), διδακτορική διατριβή ὑποβληθεῖσα στό Τμῆμα
Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ., Μέγαρα 2016, σσ. 352-353.
9 Ἰω. Ν. Ἡλιούδης, ὅ.π., σσ. 119-121, 123, 127. Ὁ Δαμασκηνός-Νικόλαος Πετράκος, («Ἱερά Μητρό-
πολις Ἠλείας…», ὅ.π., σ. 186) ἀναφέρει σχετικά: «Κύριλλος Βογάσαρης. Καταγόταν ἀπό τή Δημη-
τσάνα. Ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται βρέθηκε καί μεγάλωσε στήν Ἀνατολή, χωρίς νά ξέρουμε περισσότερα ἐπ’
αὐτοῦ». Ὁ Φώτιος Χρυσανθόπουλος ἤ Φωτάκος (Βίοι πελοποννησίων ἀνδρῶν καί τῶν ἔξωθεν
εἰς τήν Πελοπόννησον ἐλθόντων κληρικῶν, στρατιωτικῶν καί πολιτικῶν τῶν ἀγωνισαμένων τόν
ἀγώνα τῆς Ἐπαναστάσεως, ἐν Ἀθήναις 1888, σ. 300) ἀναφέρει ὅτι «κατήγετο ἐκ Δημητσάνης».
10 Βασίλης Κ. Σπανός, «Ὑπομνήματα ἐκλογῆς καί πληροφορίες γιά ἐπισκόπους του Θαυμακοῦ
(Μάιος 1659-22 Δεκεμβρίου 1857)», Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Φθιωτικῆς Ἱστορίας, Λαμία 2007,
230-231· Δημήτριος Γ. Καλούσιος, Ὁ Κώδικας τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης (ΕΒΕ: 1467-1868),
Λάρισα 2009, σ. 23.
11 Σταῦρος Γουλούλης, «Βίος τοῦ ἁμαρτωλοῦ Πολυκάρπου: Πολιτεία καί μαρτύριο τοῦ ἐκ Δάρδας
Ἠπείρου μητροπολίτη Λαρίσης († 17 Σεπτεμβρίου 1821) (A´ Μέρος: Βιογραφία)», Ἀχιλλίου Πόλις,
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Γιά κάποιο διάστημα, ὁ Κύριλλος ἔμεινε στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου καί δια-
μαρτυρήθηκε γιά τήν εἰς βάρος του ἀποκατάσταση τοῦ Πολυκάρπου12. Τό ἀκριβές
περιεχόμενο τῆς φράσεως τοῦ χατζῆ-Γερασίμου «ἐξώθη εἰς τάς Ἀθήνας» δέν τό γνω-
ρίζουμε. Πάντως, ἀπό ἐρευνητή, παραδίδεται ἡ ἄποψη13 ὅτι κατέληξε στήν Ἀθήνα. 

Ἡ ἀκριβής ἡμέρα ἀναχώρησης τοῦ Κυρίλλου ἀπό τήν Λάρισα δέν εἶναι γνω-
στή. Ὁπωσδήποτε, ὅμως, ἀναχώρησε πρίν ἀπό τίς 26 Ἰουνίου 1820. Ἡ χρονολο-
γία αὐτή προκύπτει ἀπό μία ἐπιστολή (26.6.1820) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη
Γρηγορίου Ε΄ πρός τόν Σερβίων καί Κοζάνης Βενιαμίν, στήν ὁποία ὁ Πατριάρχης
ἀναφέρει ὡς μητροπολίτη (γιά δεύτερη φορά) τῆς Λάρισας τόν προαναφερθέντα
Πολύκαρπο (Δαρδαῖο)14, ὁ ὁποῖος κατεῖχε τόν θρόνο τῆς Λάρισας καί πρίν ἀπό
τόν Θεοδόσιο (ἀπό τό 1810 ἕως τόν Μάρτιο τοῦ 1818, ὁπότε παραιτήθηκε)15. 

Σχετικά μέ τό πρόσωπο τοῦ Κυρίλλου, ὑπάρχει σύγχυση στούς ἐπισκοπι-
κούς καταλόγους. Ἀπό ὁρισμένους μελετητές, συγχέεται μέ τόν Κύριλλο Β΄ τόν
Τρικκαῖο, πού ἀρχιεράτευσε λίγο πιό μετά καί γιά πολύ μικρό χρονικό διάστη-
μα (21.6.1821-29.9.1821, ὁπότε δολοφονήθηκε)16, ἐνῶ ἀπό ἄλλους δέν μνημο-
νεύεται καθόλου. Ὁπωσδήποτε, ὅμως, πρόκειται γιά δύο διαφορετικά πρό-
σωπα17. Ὅσον ἀφορᾶ τό διάστημα τῆς ἀρχιερατείας του, ἀναφέρεται ὅτι
κατεῖχε τόν μητροπολιτικό θρόνο τῆς Λάρισας ἕως τό 182018. 

ἔκδ. Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης καί Τυρνάβου, τεύχ. 4 (Νοέμβριος 2020), 219-221.
12 Δαμασκηνός-Νικόλαος Πετράκος, «Ἱερά Μητρόπολις Ἠλείας…», ὅ.π., σ. 187.
13 Στ. Γουλούλης, «Βίος…», ὅ.π., σ. 219, ὅπου μνεία ἔργου τοῦ 1927 (Παπα-Σπύρος Ν. Ζέγκος, Βιο-
γραφία τοῦ Πολυκάρπου τοῦ Δαρδαίου μητροπολίτου Λαρίσης καρατομηθέντος ὑπό Μαχμούτ-
πασά τῷ 1821. Σύντομος περιγραφή τῆς Δάρδας μετά εἰκόνων, ἐν Ἀθήναις, τύποις Ι. Βάρτσου, 1927).
14 Ἰω. Ν. Ἡλιούδης, ὅ.π., σ. 121.
15 Βασ. Κ. Σπανός, «Διορθώσεις καί Προσθῆκες…», ὅ.π., σσ. 149-152, 159. Περισσότερα γιά τόν
Πολύκαρπο, στό Στ. Γουλούλης, «Βίος…», ὅ.π.
16 Β. Α. Μυστακίδης, «Ἐπισκοπικοί κατάλογοι», Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν, 12 (Ἀθῆναι
1936)196· Ν. Ι. Γιαννόπουλος, «Ἐπισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας», Ἐπετηρίς Φιλολογικοῦ Συλλόγου
Παρνασσός, 10 (Ἀθῆναι 1914) σσ. 279-280· Ἐπαμ. Φαρμακίδης (εἰσαγωγή, σχόλια, ἐπιμέλεια Κώστας
Σπανός), Ἡ Λάρισα. Τοπογραφική καί ἱστορική μελέτη, Λάρισα 20012, σσ. 115-116, 118· Ἰωάν. Ε. Ἀνα-
στασίου, «Ἡ ἀλληλογραφία τοῦ Βελῆ πασᾶ μέ τό Πατριαρχεῖο γιά τόν μητροπολίτη τῆς Λάρισας Πολύ-
καρπο», Πρακτικά τοῦ Α΄  Ἱστορικοῦ –Ἀρχαιολογικοῦ Συμποσίου, Λάρισα: Παρελθόν καί Μέλλον,
Λάρισα 1985, σ. 336. Ὁ Ἀθηναγόρας, Μητροπολίτης Παραμυθίας καί Πάργας ὁ ἀπό Μ. Πρωτοσυγκέλ-
λων (Ὁ Θεσμός τῶν Συγκέλλων ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ, ἐν Ἀθήναις 1927, ἐκ τοῦ Δ΄ τόμου τῆς
Ε.Ε.Β.Σ., σ. 277) ἀναφέρει γιά τόν Κύριλλο τά ἑξῆς: «1819. Μ. Πρωτοσύγκελλος Κύριλλος. Οὗτος ἐξε-
λέγη τόν Ἰούλιον τοῦ 1819 Λαρίσσης καί Τυρνάβου, ἀποβιώσας τῇ 29 Σεπτεμβρίου τοῦ 1821».
17 Τό πλέον πρόσφατο δημοσίευμα στό ὁποῖο γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των δύο μητροπο-
λιτῶν, πού ἔφεραν τό ὄνομα Κύριλλος, εἶναι αὐτό τοῦ Στ. Γουλούλη («Βίος…», ὅ.π., σσ. 220, 223). 
18 Βασίλειος Γ. Ἀτέσης, Μητροπολίτης πρώην Λήμνου, «Ἐπισκοπικοί κατάλογοι τῆς Ἐκκλησίας
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Μετά ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως, ὁ Κύριλλος βρέθηκε στήν
Πελοπόννησο, ὡς ἐμπερίστατος ἀρχιερέας19. Πρίν ἀπό τόν Μάιο τοῦ 1822,
βρίσκεται στήν Κόρινθο. Μάλιστα, εἶχε ἀποσταλεῖ ἀπό τό Οἰκουμενικό
Πατριαρχεῖο, ὡς ἔξαρχος, γιά τήν εἰρήνευση τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος20.
Ἀρχικῶς, στό πλαίσιο τῆς ἀποκατάστασης τῶν ἀρχιερέων πού εἶχαν κατα-
φύγει στά ἀπελευθερωμένα ἐδάφη, τόν Μάιο τοῦ 1822, διορίσθηκε, ἀπό τό
Ἐκτελεστικό Σῶμα τῆς Προσωρινῆς Διοίκησης, τοποτηρητής τῆς χηρεύουσας
Ἐπισκοπῆς Ὠλένης (στήν Ἠλεία, μέ ἕδρα, τότε, τόν Πύργο). Ἡ θητεία του,
ἡ ὁποία δέν ὑπῆρξε ἀνέφελη (καθώς κατηγορήθηκε γιά μή ἀπόδοση τῶν
νομίμων στό Ἐθνικό Ταμεῖο, ἀλλά ἀκόμη καί γιά κακή διαχείριση, κατάχρηση
καί χρέη, μολονότι οἱ ἀναφορές τῶν κατοίκων τῆς Ἠλείας γιά τό πρόσωπό
του ἦταν ἐπαινετικές), διήρκεσε, μέ διακοπές [ὁπότε καί ἀντικαταστάθηκε
ἀπό τόν Σταγῶν Ἀμβρόσιο (15.6.1823-7.7.1824) καί τόν Μετρῶν Μελέτιο
(17.2.1830-19.5.1832)], μέχρι τό 1833, ὅταν διορίσθηκε κανονικός ἀρχιερέας
Ἀργολίδος (21 Νοεμβρίου/3 Δεκεμβρίου). Προηγουμένως, εἶχε διορισθεῖ «Σύμ-
βουλος» τῆς νεοσύστατης Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Βασιλείου, ἀποκαλούμενος
«Ἐκκλησιαστικός Τοποτηρητής Ἤλιδος». Στήν Μητρόπολη Ἀργολίδος, ἔμει-
νε ὥς τό 1842, ὁπότε ἀπεβίωσε (21 Αὐγούστου), ἔχοντας διατελέσει καί Πρό-
εδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (1840-1842). Συγχρόνως, συμμετεῖχε ἐνεργῶς καί
στόν Ἀγῶνα21. 

τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερον», ἀνατύπωσις ἐκ τοῦ «Ἐκκλησιαστικοῦ Φάρου», τ. ΝΣΤ
καί ΝΖ (1974 καί 1975), ἐν Ἀθήναις 1975, σ. 139· Τάσος Ἀθ. Γριτσόπουλος, «Λαρίσης καί Πλα-
ταμῶνος Μητρόπολις», Θρησκευτική Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. 8 (Ἀθῆναι 1966), σ. 131. Ὁ Ν. Ἰ.
Γιαννόπουλος [«Ἐπισκοπικοί κατάλογοι Θεσσαλίας. Διορθώσεις καί Προσθῆκαι», Θεολογία, 11
(Ἀθήνησι 1933), σ. 342] τόν ἀναφέρει μόνον γιά τό ἔτος 1819.
19 Δαμασκηνός - Νικόλαος Πετράκος, «Ἱερά Μητρόπολις Ἠλείας...», ὅ.π., σ. 187.
20 Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἔμμ. Προῦζος, ὅ.π., σ. 749.
21 Ἀναλυτική μνεία τῶν σχετιζομένων μέ τήν παρουσία τοῦ Κυρίλλου ὡς τοποτηρητῆ τῆς Ἐπι-
σκοπῆς Ὠλένης καί τήν ἐμπλοκή του στόν Ἀγῶνα, ἀλλά καί σέ ζητήματα ἀφορῶντα τά τῆς Παι-
δείας / Ἐκπαίδευσης, στά: Δαμασκηνός-Νικόλαος Πετράκος, «Ἱερά Μητρόπολις Ἠλείας…», ὅ.π.,
σσ. 116-117, 132, 186-194· Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἐμμ. Προῦζος, ὅ.π., σσ. 103-106, 262-265, 352-354,
438, 484-487, 561, 749. Σχετικές ἀναφορές καί στά: Γερμανός Σάρδεων, «Κατάλογος Μ. Πρωτοσυγ-
κέλλων (ΙΖ΄-Κ΄ αἰών), Ὀρθοδοξία, 8 (1933), σ. 373· Αἰμιλιανός Τσακόπουλος, «Ἐπισκοπικοί κατά-
λογοι κατά τούς κώδικας τῶν ὑπομνημάτων τοῦ Ἀρχειοφυλακίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου»,
Θεολογία, ΛΑ (1956) 437· Βασ. Α. Ἀτέσης, «Ὁ Λαρίσης Κύριλλος Βογάσαρης, τοποτηρητής Ὠλέ-
νης», Ἀρχεῖον Ἐκκλησιαστικοῦ καί Κανονικοῦ Δικαίου, 11 (1956), σσ. 11-23, 101-108, 189-197· Τάσος
Ἄθ. Γριτσόπουλος, Μονή Φιλοσόφου, Ἀθῆναι 1960, σσ. 469-473· Κων. Μπόνης, «Κατάλογος ἐπι-
σκόπων διαμενόντων ἐν Ἑλλάδι, μετά ἤ ἄνευ ἐπισκοπῆς κατά τό ἔτος 1833», Θεολογία, 43 (1972),
σσ. 47-48.

175

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Α´ ΒΟΓΑΣΑΡΗΣ

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.qxp_Layout 1  11/05/2021  19:53  Page 175



Τό 1830, σέ μία ἐπιστολή του (Γαστούνη, 2.11.1830) πρός τήν Γραμματεία
τῆς Θρησκείας καί τῆς Παιδείας, ὑπέγραψε ὡς «Λαρίσσης καί τοποτηρητής
Ὠλένης»22. 

Σέ ἀχρονολόγητο ἔγγραφο, πού ἐναπόκειται στά Γενικά Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους,
ἀναφέρονται τά ἑξῆς: «Ἀργολίδος (πρώην Λαρίσης) μητροπολίτης Κύριλλος,
ἐτῶν 50, Πελοποννήσιος, μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διοίκησε ἐκκλησιαστικῶς
ἑπτά χρόνους τήν Ἤλιδα, καί ὑπέφερε τά πάνδεινα μετά τῶν ἐκεῖ χριστιανῶν,
τούς ὁποίους ποτέ δέν ἐγκατέλειψεν, ἐπί τῆς εἰσβολῆς τοῦ Ἰμπραήμ»23. 

Σχετικά μέ τή συμμετοχή τοῦ Κυρίλλου στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί τά
μετά ἀπό αὐτήν, εἶναι καί ὅσα ἀναφέρει ὁ Φώτιος Χρυσανθόπουλος ἤ Φωτά-
κος: «Ὁ ἀπό Λαρίσης κληρικός καί ἀγωνιστής τοῦ 1821 Κύριλλος, οὗτος
κατήγετο ἐκ Δημητσάνης. Ἐλθών δέ εἰς τήν Πελοπόννησον ἐν ἀρχῇ τῆς ἐπα-
ναστάσεως ἐνήργει ὑπέρ τοῦ ἀγῶνος. Ἔπειτα δέ διωρίσθη εἰς τήν Ἡλείαν ἀπό
τήν τότε κυβέρνησιν ἐπίσκοπος καί καθ’ ὅν χρόνον ἦτον ἐκεῖ ὁ πόλεμος. Παρε-
κίνει πάντοτε τούς κατοίκους νά ὑπάγουν εἰς τήν πολιορκίαν τῶν Πατρῶν, καί
εἰς τό Μεσολόγγιον. Αὐτόν δέ εὗρε ὁ Κολοκοτρώνης εἰς Πύργον ὅταν ἔλυσε
τήν πολιορκίαν τῶν Πατρῶν, καί ἐκεῖθεν διήρχετο. Τήν δέ γενομένην τότε μετα-
ξύ των ὁμιλίαν διηγοῦμαι εἰς τό σχετικόν μέρος τῶν ἀπομνημονευάτων μου.
Μετά δέ τήν διάλυσιν τῆς πολιορκίας καί τήν ἀναχώρησιν τοῦ Κολοκοτρώνη,
διά νά προφυλάξη τούς κατοίκους ἀπό τάς ἐκδρομάς τῶν Πατρινῶν Τούρκων,
ὑπῆγε μαζύ μέ τούς στρατιώτας, παρακινῶν αὐτούς νά πολεμῶσι τούς ἐξερχο-
μένους πρός λεηλασίαν Τούρκους. Ἐπί δέ τοῦ Ἰμβραήμ πασᾶ ἐκυνηγήθη, ἐκιν-
δύνευσε καί ἔχασεν ὅ,τι καί ἄν εἶχεν. Ὕστερον δέ μετά τήν ἀποκατάστασιν τῶν
πραγμάτων, ἐλθούσης τῆς Ἀντιβασιλείας διωρίσθη ἐπίσκοπος Ἀργολίδος καί
μέλος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς ὁποίας ἔγεινε καί πρόεδρος. Ἀπέθανε δέ εἰς
Ἀθήνας καί ἀφῆκε μνήμην ἀγαθήν διά τάς πρός τήν πατρίδα ἐκδουλεύσεις
του, ἐκκλησιαστικάς καί πολιτικάς»24. Προφανῶς, ὁ χαρακτηρισμός του ὡς
«ἀγωνιστῆ»25 δέν ἀπέχει ἀπό τήν πραγματικότητα.

22 ΓΑΚ, Ἀρχεῖο Μινιστέριου/Γραμματείας/Ὑπουργείου τῆς Θρησκείας καί τῆς Παιδείας, 1830,
(περιόδου Καποδίστρια), φάκ, 33, ἀρ. 46 (λήψη 106).
23 ΓΑΚ, Ἀρχεῖο Ὑπουργείου Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως, φάκ. 800, «Ζητοῦντες συντάξεις». Τό
ἔγγραφο συντάχθηκε ὁπωσδήποτε μετά τίς 21 Νοεμβρίου / 3 Δεκεμβρίου 1833, ὁπότε ὁ Κύριλλος
τοποθετήθηκε στήν Μητρόπολη Ἀργολίδος.
24 Φώτιος Χρυσανθόπουλος ἤ Φωτάκος, «Βίοι πελοποννησίων ἀνδρῶν…», ὅ.π., σ. 300-301.
25 Πρωτοπρ. Γεώργιος Ἐμμ. Προῦζος, «Ἡ δράση…», ὅ.π., σ. 749.

ΜΕΡΟΣ Β´. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

176

ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ.qxp_Layout 1  11/05/2021  19:53  Page 176


