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ΜΕΡΟΣ Γ´

Σελίδες ἀπό τήν ἱστορία τῆς Λάρισας
***
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΙΩΑΣΑΦ Β´ (1581-1603)
ἱ ἐπισκοπικοί κατάλογοι ἔχουν συχνά κενά καί λάθη. Βασική αἰτία
εἶναι ἡ ἀπώλεια πολλῶν ὑπομνημάτων ἐκλογῆς καί ἡ μή ἔκδοση
ὅλων των σωζόμενων. Μελετῶντας συλλογές ποικίλων ἐγγράφων, συχνά ἐντοπίζονται πληροφορίες οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται σέ ἐπισκόπους καί μητροπολίτες, γιά τούς ὁποίους οἱ γνωστές πληροφορίες εἶναι λίγες. Ἀποτέλεσμα μιᾶς
τέτοιας πολυετοῦς μελέτης ἔχει δώσει τή δυνατότητα στόν γράφοντα νά ἁλιεύσει ἀρκετές πληροφορίες, ὅπως π.χ. γιά τόν μητροπολίτη τῆς Λάρισας Ἰωάσαφ Β΄, ὁ ὁποῖος ἀρχιεράτευσε τήν περίοδο 1581-1603.
Ὁ ἀπό Ἰωαννίνων Ἰωάσαφ ἐκλέχθηκε μητροπολίτης τῆς Λάρισας τό 1581,
διαδεχόμενος τόν Δανιήλ. Τό ἔτος 1586/1587 ἀναφέρεται στήν ἐπιγραφή ἱστόρησης τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς τῆς Κορώνας1. Τό 1587 ἀναφέρεται τό ὄνομά
του στό ἐπιγονάτιο τοῦ Νιπτήρα τοῦ Victoria and Albert Μuseum τοῦ Λονδίνου2. Στίς 6.8.1590 ὡς συνοδικός, ὑπέγραψε σέ μία πράξη τοῦ Oἰκ. Πατριάρχη Ἱερεμία Β΄, σχετική μέ τήν ἀποκατάσταση ἑνός μητροπολίτη τῆς Μυτιλήνης3. Τόν Ἰούνιο τοῦ 1603, μέ Οἰκ. Πατριάρχη τόν Ραφαήλ Β΄, ὑπήχθησαν στήν
Ἐπισκοπή τοῦ Ζητουνίου τά χωριά τοῦ «Πτελεοῦ τά εἰς τόν Ἁλμυρόν», τά

O
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Βελανιδιώτης 1993, σ. 48· Καρατζόγλου 2002, σσ. 68, 70, 79.

2

Βλαχοπούλου-Καραμπινᾶ 2009, σσ. 140-141, 150, 202.

3

Παπαδόπουλος – Κεραμεύς 1884, Α΄ σ. 173.
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ὁποῖα προσπάθησε νά ἀποσπάσει ὁ Ἰωάσαφ, «ὁ καί Σκαρλάτος λεγόμενος»4.
Ὁ Ἰωάσαφ διώχθηκε ἀπό τή Μητρόπολη τῆς Λάρισας «μηδέν ἄξιον τί
πρός καθαίρεσιν ἔγκλημα συνειδώς» καί προπάντων «χωρίς κατηγόρου νομίμου καί συνόδου προσηκούσης ἀρχιερατικῆς». Ὑπέστη «παραλόγως καί πόρρω τῆς ἀληθείας καί τοῦ δικαίου ἔξωσιν παντελῆ τοῦ ἰδίου θρόνου» καί ἔλαβε
τήν Μητρόπολη τῶν Ἰωαννίνων, «ὡς πρόεδρος καί ὠσανεί γνήσιος μητροπολίτης Ἰωαννίνων, παραλαβών τήν μητρόπολιν ταύτην, ἥν πάλαι γνησίως διακατεῖχε, καί ἐν αὐτῇ πρῶτον μητροπολίτης ἀνηγορεύθη» (α, 1549-1571, β, προεδρικῶς 1581-1585). Ἀποκαταστάθηκε στή Λάρισα μέ συνοδική πράξη τοῦ
Οἰκ. Πατριάρχη Ἱερεμία Β΄ γιά νά «διακατέχη τόν θρόνον αὐτοῦ παρ’ οὐδενός
ἐναντιούμενος», τόν Αὔγουστο τοῦ 15905.
Ὁ Ἰωάσαφ «οὗτος τήν Λαρισαίων μητρόπολιν ἐγχειρισθείς καί μητροπολίτης ἐκεῖσε χρηματίσας, συνοδικῇ θεωρίᾳ καί ἀποφάσει ταύτης ἐστέρηται, ὡς
τοῦ πρό αὐτοῦ τόν τοιοῦτον διέποντος θρόνον κύρ Δανιήλ διά μικράν τινά ἔριδος καί φιλονεικίας ἀφορμήν καί ἀσύστατα αἰτιάματα ἅ πόρρῳ τῆς ἀληθείας
καθέστηκε, μικρόν ἐκεῖθεν ὑποχωρήσαντος· εἴτ’ αὔθις ψήφῳ τῆς ἱερᾶς τῶν
ἀρχιερέων συνόδου, ἀθώου ἀναδειχθέντος καί δικαιωθέντος ἔχειν τήν τοιαύτην
μητρόπολιν, ἕως ἄν τοῖς ζῶσι διατελεῖ... τούτων οὖν οὕτω παρακολουθηκότων
καί τοῦ εἰρημένου μητροπολίτου κύρ Ἰωάσαφ ἀπορίᾳ συσχεθέντος καί μηδεμίαν ἐλπίδα ἀποκαταστάσεως κεκτημένου, ἀλλά καί λογισμοῖς ἀλλοκότοις
τῆδε κακεῖσε φερομένου καί μέλλοντος διά τοῦτο δράσειν τά μή προσήκοντα,
ἡ μετριότης ἡμῶν [Ἱερεμίας Β΄]…διεσκέψατο ἀγρύπνῳ ὄμματι ἵνα τόν τοιοῦτον
ἄνδρα τιμήσῃ καί μή πάντως ἀπαραμύθητον ἐάσῃ· …κρίμασι δέ θεοῦ τῆς
Μ/λεως Ἰωαννίνων χωρίς ποιμένος καταλειφθείσης καί δεομένης ἀρχιερατικῆς
ἐπισκέψεως, γνώμῃ συνοδικῇ ἐπιβραβευθῆναι αὐτῷ ταύτην τήν μητρόπολιν
διεκρίθη· …ὅθεν διά τῆς παρούσης συνοδικῆς πράξεως γράφοντες ἀποφαινόμεθα ἵνα ὁ δηλωθείς ἱερώτατος μητροπολίτης Ἰωαννίνων κύρ Ἰωάσαφ…, ὡς
πρόεδρος καί ὠσανεί γνήσιος μητροπολίτης Ἰωαννίνων παραλαβών τήν
μητρόπολιν ταύτην, ἥν πάλαι γνησίως διακατεῖχε καί ἐν αὐτῇ πρῶτος μητροπολίτης ἀνηγορεύθη, διδάσκῃ τόν ἐκεῖσε χριστώνυμον τοῦ Κυρίου λαόν· …
πρός τούτοις λέγομεν, ᾗ ἄν ὥρᾳ διαμείνη κενός ὁ ρηθεῖς τόπος καί θρόνος
Λαρισσαίων καί ἀπροστάτευτος, εὐλόγῳ τρόπῳ ἐπανέλθη πάλιν οὗτος ὁ κύρ
Ἰωάσαφ… (ἐν ἔτει ζπθ΄, Ἰουλίω ἴνδ. θ΄= 1581)».
4

Μυστακίδης 1923, σσ. 6-7· Νομική Συναγωγή, σ. 275.

5

Σάθας 1868, σσ. 146-148, 158-161· Κοντογιάννης 1986, σ. 184.
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Ὁ Ἰωάσαφ ἀναφέρεται ὡς μητροπολίτης τῶν Ἰωαννίνων τόν Ἰανουάριο
τοῦ 1580. Δεδομένου ὅτι ὁ Δανιήλ ἔμεινε γιά λίγο διάστημα στή Μητρόπολη
τῆς Λάρισας καί ἡ ἀποκατάστασή του σ’ αὐτήν ἔγινε τόν Ἰούλιο τοῦ 1581,
ἕπεται ὅτι ἡ μετάθεση τοῦ Ἰωάσαφ ἀπό τά Ἰωάννινα στή Λάρισα συμπίπτει
μέ τό ἐν τῷ μεταξύ διάστημα (Ἰανουάριος 1580-Ἰούλιος 1581) καί ἡ ἀποκατάστασή του, ἀπό τήν Μητρόπολη τῆς Λάρισας, προεδρικῶς στή Μητρόπολη
τῶν Ἰωαννίνων σημειώθηκε τόν Ἰούλιο τοῦ 15816.
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