
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Γεώργιος Α. Παπαντωνίου ἐγεννήθη τὸ 

ἔτος 1904 στὸ Ἑλληνικὸ Γορτυνίας καὶ ἀπεβίω-
σε στὴν Ἀθήνα τὸ 1998.
Στὸ χωριὸ του ἔμαθε τὰ πρῶτα γράμματα. 

Μαθήτευσε στὸ Σχολαρχεῖο τῆς Καρύταινας 
καὶ στὴ συνέχεια ἐφοίτησε στὸ Διδασκαλεῖο 
τῆς Τρίπολης. Ὑπηρέτησε ὡς Δημοδιδάσκαλος 
ἐπὶ 36 συναπτὰ χρόνια στὰ χωριὰ τῆς Ἀρκαδί-

ας: Μελισσόπετρα, Δραγουμάνου, Σαρακίνι, Σύρνα καὶ  Ἑλλη-
νικό. 
Μὲ ἀφοσίωση καὶ ὑπέρμετρη ἀγάπη προσέφερε ὅ,τι καλύτε-

ρο στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του. 
Ἐργάστηκε ὡς Γραμματέας τῆς κοινότητας τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐπὶ 

πολλὰ χρόνια. Συνέταξε τὸ διαλυμένο ἀπὸ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο 
ἀρχεῖο καὶ δημιούργησε πρωτόκολλο καὶ μητρῶο τῶν κατοίκων 
ἀπὸ σκόρπια χαρτιὰ καὶ προφορικὲς ἀναφορές. Παράλληλα καὶ 
ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν διεξήγαγε ἔρευνα ἱστορικὴ  καὶ λαογραφικὴ γιὰ 
τὸ χωριό μας, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας εἶναι τὸ παρὸν βιβλίο.  













Τά Μπαρμπαλιαίϊκα

Τά Μεσιαναίϊκα

Τά Κονιαραίϊκα



Pier’   Antonio   Paci-Pier’   Antonio   Paci-
ficofico





































Metal – deplage,Metal – deplage,



Φώτο: Φωτεινή Γ. Παπαπαντωνίου 29/8/72Φώτο: Φωτεινή Γ. Παπαπαντωνίου 29/8/72















Φώτο:  Χαραλάμπης Ι. Ταλούμης 25Φώτο:  Χαραλάμπης Ι. Ταλούμης 25ηη Μαρτίου 1958 Μαρτίου 1958





















Φώτο: Φωτεινή Γ. Παπαντωνίου  Αύγουστος 1972Φώτο: Φωτεινή Γ. Παπαντωνίου  Αύγουστος 1972





Φώτο: Φωτεινή Γ. Παπαντωνίου, Ελένη Β. Κόνιαρη Φώτο: Φωτεινή Γ. Παπαντωνίου, Ελένη Β. Κόνιαρη 
(Μαραγκού) Αύγουστος 1971(Μαραγκού) Αύγουστος 1971



























Φώτο: Φωτεινή Γ. Παπαντωνίου – η άνω πλατεία Αύγουστος 1972Φώτο: Φωτεινή Γ. Παπαντωνίου – η άνω πλατεία Αύγουστος 1972

Φώτο: Φωτεινή Γ. Παπαντωνίου – Παναγιά 15/8/72Φώτο: Φωτεινή Γ. Παπαντωνίου – Παναγιά 15/8/72





























Φώτο:  Φωτεινή Γ. Παπαντωνίου Απρίλιος 1968Φώτο:  Φωτεινή Γ. Παπαντωνίου Απρίλιος 1968











Φώτο: Φωτεινή Γ. Παπαντωνίου 29/8/1972Φώτο: Φωτεινή Γ. Παπαντωνίου 29/8/1972











ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ 2011
1ο στοιχεῖο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ (ἔκδοση Πάπυρος ΠΡΕΣΣ)

Ἀριθ. Τεύχους 164 – Φεβρουάριος 1982

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ κατάσταση Τριφυλίας τὸ 1829
(οἱ ναοὶ καὶ οἱ ἱερεῖς τους ἀπὸ τὸν Ἀμβρ. Φραντζή).

Ἀναφερόμενος στὴν κυβέρνηση μὲ ἡμερομηνία 12 Νοεμβρίου 1829 
ἀπὸ τὴν Ἀρκαδιὰ (σημερινὴ Κυπαρισσία) ὁ γνωστὸς ἱστορικὸς Ἀμβρόσιος 
Φραντζής, πρωτοσύγκελος καὶ τοποτηρητὴς Χριστιανουπόλεως, 
περιγράφει μὲ μελανὰ χρώματα τὴν ἐγκατάλειψη καὶ ἐρήμωση τῶν ναῶν 
τῆς ἐπαρχίας του:

«Ναί, Σεβαστὸν Ὑπουργεῖον. Καὶ ποῖον χριστιανικὸν καὶ εὐαίσθητον 
ὄμμα θεωρῆσαι τὴν ἀξιοδάκρυτον κατάστασιν τῶν ἱερῶν ναῶν ὅλων τῶν 
πόλεων καὶ χωρίων δὲν θέλει κλαύση καὶ θρηνήσει αὐτήν! Ἠγωνίσθην καὶ 
πρὶν τοῦ σωτηρίου ἐρχομοῦ τοῦ Σεβαστοῦ Κυβερνήτου καὶ μἐτὰ ἀκόμη 
περισσότερον καὶ κατ’ ἐξοχὴν εἰς τὴν ἐφετινὴν περιήγησίν μου, καὶ μόλις 
ἐσκέπασαν μέρος ἐκ τῶν θείων ναῶν. Ἀλλὰ τί πoιητέoν; Ὑπομονή, μέ τὴν 
ἐλπίδα τῆς βελτιώσεως, τοῦ κλήρου. 
Σεβαστὸν Ὑπουργεῖον! Ἂν οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως ταύτης, οἵτινες 

φαντάζονται γνώσεις κλπ. εἰσέρχονται εἰς τὸν ναὸν ἐπ’ ὀνόματι τῆς 
ὀμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου καὶ ζωοποιοῦ Τριάδος, ὄντα ἠμισκεπὴ καὶ 
κατατυραννοῦνται ἀπὸ τὴν καῦσιν τοῦ θέρους καὶ τὸν παγετὸν τοῦ 
χειμῶνος καὶ δὲν αἰσθάνονται τὸ μἔγα τοῦτο κακόν, εἰς τοὺς χωρικοὺς 
πλέον τί ἔμεινε; Τί νὰ ἐνεργήσουν καὶ τί νὰ πράξουν; Ὅθεν ἔλεως 
γεννηθήτω ἠμὶν ὁ Κύριος. 
Ἀκούσατε καὶ ἄλλoν χείριστόν του πρώτου^ Μερικᾶς ἐκκλησίας τινὲς 

τῶν ἐνοικιαστῶν τῶν ἐφετινῶν προσόδων, τᾶς ἔκαμαν οἴκους ἐμπορίου 
ἐμβάζοντες ἔνδον τῶν θείων ναῶν τοὺς καρποὺς των, καὶ μένουν οἱ 
χριστιανοὶ ὡς αὐτῆς τῆς ὥρας ἄμοιροι θείας λειτουργίας. Ὅθεν καὶ 
ὁ δoύλος σας ταῦτα ἰδών, τοὺς ὀμίλησα, τοὺς συνεβούλευσα, τοὺς 
ἐφοβέρισα. 
Καὶ ταῦτα πάντα γνωρίζων χρέος μοὐ ἀναφέρω πρὸς τὸ Σ. τοῦτο 

Ὑπουργεῖον, διὰ νὰ λαμβάνει κάθε εὐταξίαν μἒ τὸν καιρόν».

Οἱ ναοὶ τῆς Τριφυλίας 
ΚΩΜΟΠΟΛΙΣ ΑΝΔΡΙΤΖΑΙΝΗΣ: ναοὶ πέντε σκεπασμένοι. ΡΟΒΙΑ: ναὸς 

μἠδόλως. ΜΑΤΕΣΙ: ναὸς σκεπασμένος. ΛΑΒΔΑ. ναὸς θολογύριστος. 
ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ: ναὸς σκεπασμένος. AΓΙOΣ ΣΩΣΤΗΣ: ναὸς σκεπασμένος. 
ΑΜΠΕΛΙΩΝΑ: ναὸς σκεπασμένος. ΚΑΚΑΛΕΤΡΙ: ναὸς ἠμισκεπής. ΜΑΡΙΝΑ: 
ναοὶ τρεῖς μικροὶ σκεπασμένοι. ΣΤΑΣΙΜΟ: ναὸς ἀσκεπής. ΔΕΛΓΑ: ναὸς 
σκεπασμένος. ΣΚΛΗΡΟΥ: ναὸς ἀσκεπής. ΜΠΕΡΕΚΛΑ: ναὸς σκεπασμένος. 
ΚΑΡΥΕΣ: ναὸς σμικρὸς σκεπασμένoς. ΚΡΑΜΠΟΒΟ: ναὸς παλιὸς 
θολογύριστος. ΝΤΕΡΠΟΥΝΙ: ναὸς σκεπασμένος. ΜΟΝΥΔΡΙΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: 
ναὸς σμικρότατος. ΑΣΤΑΛΑ: ναὸς ἀσκεπής. ΙΣΑΡΙ: ναὸς κατεδαφισμένος 
παρὰ τοῦ ἐχθροῦ. ΜΠΑΪΣΤΑ: ναὸς σμικρὸς σκεπασμέvος. ΛΥΚΟΥΡΕΣΙ: ναὸν 

μἠδόλως. ΓΑΡΑΝΤΖΑ: ναὸς θολογύριστος. ΧΡΑΝΟΥ: ναὸς θολογύριστος. 
ΚΟΥΡΤΑΓΑ: ναὸς σμικρός. ΝΕΟΧΩΡΙ: ναὸς ἐρείπιον. ΝΤΕΝΤΕΜΠΕΪ: ναὸς 
θολογύριστος. ΧΩΡΕΜΙ: ναὸς σμικρός. ΝΤΕΛΗΧΑΣΑΝΙ: ναὸς σμικρός. 
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ: ναὸς θολογύριστος. ΜΑΥΡΙΟΥ: ναὸς πυρπολημένος. 
ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥ: ναὸς σκεπασμένος. ΦΛΩΡΙΟΥ: ναὸς σμικρὸς σκεπασμένος. 
ΠΟΛΙΣ ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ: ναοὶ δυὸ θολογύριστοι. ΜΟΥΛΑΝΤΖΙ: ναὸς 
πυρπολημένος. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙ: ναὸς πυρπολημένος. ΠΑΛΑΜΑPl: ναὸς 
σμικρὸς θολογύριστος. ΠΑΥΛΙA: ναὸς πυρπολημένος. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ναὸς 
μἠδόλως. ΒΑΓΚΟΥ: ναὸς κατηδαφισμένος. ΜΕΡΖΕ: ναὸς σκεπασμένος. 
ΜΟΝΗΔΡIOΝ AΓlAΣ ΜΟΝΗΣ: ναὸς πυρπολημένος. ΖΟΥΝΑΤΟΥ: ναὸς 
θολογύριστος. ΚΑΣΙΜΙ: ναὸς σκεπασμένος. ΣΟΛΟΥ: ναὸς πυρπολημένος. 
ΚΑΣΙΔΟΧΩΡΙ: ναὸς πυρπολημένος. ΚΙΡΚΙΤΖΙ: ναὸς πυρπολημένος. 
ΒΡΩΜΟΣΕΛΑ: ναὸς θολογύριστος. ΣΙΑΛΕΣΙ: ναὸς πυρπολημένος.

Οἱ κληρικοὶ
ΕΙΣ ΠΟΛΙΝ ΑΝΔΡΙΤΖΑIΝΗΣ: Λεονάρδος Σακελλίων. Ἰωάννης Σακελλάριος. 

Πανάγος ἱερεύς. Σπυρίδων ἱερεύς. Ἰωάννης ἱερεύς. Ἰωάννης ἱερεὺς τοῦ 
Κουφόπουλου. 
ΕΙΣ ΛΑΒΔΑ: Ἰωάννης Ἱερεύς. Νικόλαος ἱερεύς. Γερμανὸς ἱερομόναχος εἰς 

Μάτεσι. Στέφανος ἱερεὺς εἰς Δραγουμάνου. 
ΕΙΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝΑ. Δημήτριος ἱερεύς. Γεώργιος ἱερεὺς .
ΕΙΣ ΙΣΑΡΙ: Νικόλαος ἱερεὺς Σακελλάριος. Ἀθανάσιος ἱερεύς. Παναγιώτης 

ἱερεὺς Γαράντζας. Παναγιώτης ἱερεὺς Σακελλάριος Νεοχωρίου. Δημήτριος 
ἱερεὺς Ντεντέμπεϊ. Κωνσταντῖνος ἱερεὺς Κυπαρισσῖων. Λάμπρος ἱερεὺς 
Καρυῶν. 
ΕΙΣ ΠΟΛIΝ ΚΑΡΥΤΑΙΝΗΣ: Πέτρος ἱερεύς. Παναγιώτης ἱερεύς. Ἀγγελὴς 

ἱερεὺς Σακελλάριος γέρων. Κωνσταντῖνος ἱερεὺς εἰς Μουλάντζι. 
Βασίλειος ἱερεὺς εἰς Παλαμάρι. Γαλακτίων ἱερομόναχος Ἁγίας Μονῆς. 
Γεώργιος ἱερεὺς Ζουνάτου. Δημήτριος ἱερεὺς 
Βρωμοσέλας. Σταμάτιος ἱερεὺς εἰς Κασίμι. Νικόλαος ἱερεὺς τοῦ Συνάνου. 

Πανάρετος ἱερομόναχος εἰς Ρουσβάναγα. Παναγιώτης ἱερεὺς Οἰκονόμος 
Λεονταρίου. Παναγιώτης ἱερεὺς Λεονταρίου. Βενέδικτος ἱερομόναχος 
Μονῆς Χουντάλου ἠγούμενος. Ἰωαννίκιος ἱερομόναχος Μονῆς Μπούρα 
ἠγούμενος. Κωνσταντῖνος ἱερεὺς Καμαρίου».

2ο στοιχεῖο: Γορτυνιακά, τόμος πρῶτος Α’ ἐκδόσεως τῆς Δημόσιας 
βιβλιοθήκης τῆς σχολῆς Δημητσάνης.

ΚΩΔΙΞ ΜΟΝΗΣ ΑΙΜΥΑΛΩΝ ( ὑπ’ ἀριθ. 146)
Σελὶς 312: 21 - +αχλὲ <=1635>

Ἀφιέρωσε ὁ κὺρ – Χριστόδουλος ὁ Κουντούρης ἀπὸ Καρύταινα τὸ 
χωράφι, ἅπερ εἶχε στὴν Βερβίτζα καὶ ὁ κύρ- Ἀθανάσιος ὁ Τζῆλος τὸ 
ἐπροσήλωσαν εἰς τὸ μοναστήρι τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Αἰμυελῶν 
καὶ νὰ εἶναι ἀνέκσπαστον αἰωνίως διὰ ψυχικὴν αὐτῶν σωτηρίαν. 
Ἐπουλήθη στοῦ Μουλάτζι (φ.24α).
Ὑποσημείωση: τὸ ἀνωτέρω στοιχεῖο, εἶναι ἡ πιὸ παλιὰ ἀναφορὰ τῆς 

ὕπαρξης τοῦ χωριοῦ.
Στὰ ἀνωτέρω κείμενα διατηρεῖται ἡ ὀρθογραφία τοῦ πρωτοτύπου.



Τὸ ἐξώφυλλο φιλοτέχνησε ἡ Φωτεινὴ Γ. Παπαντωνίου

Τὸ παρὸν βιβλίο ἐκδόθηκε μετὰ ἀπὸ ἀπαίτηση τῶν πατριωτῶν καὶ δαπά-
νη τοῦ συλλόγου τῶν ἁπανταχοῦ ἐξ Ἑλληνικοῦ Γορτυνίας «Ὁ  Προφήτης  Ἠλί-
ας», μὲ εὐγενικὴ προσφορὰ τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων ἀπὸ τὰ παιδιὰ 
τοῦ συγγραφέα, ἀείμνηστου πατριώτη καὶ δασκάλου τοῦ χωριοῦ Γεωργίου Α. 
Παπαντωνίου. 

Εἶναι ἀκριβὲς ἀντίγραφο τοῦ βιβλίου ποὺ ἐξέδωσε τὸ 1972.

Γιὰ νὰ θυμοῦνται οἱ παλιοὶ καὶ νὰ μαθαίνουν οἱ νεότεροι.

Μάϊος 2011


