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Π.Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΤΙΑΗΝΗ 
ΤΟΥ 17ου ai. 

Είναι γεγονός οτι γιά τους περισσότερους ελληνικούς τόπους οί πρώτοι 
αιώνες της Τουρκοκρατίας παρουσιάζουν αρκετά κενά, κενά πού βέβαια 
έχουν τήν αίτια τους στην έλλειψη πρωτογενούς αρχειακού υλικού καί 
μάλιστα σειραϊκοΰ πού θά μπορούσε νά προσδώσει στις ερευνητικές 
ζητήσεις μας τήν εγκυρότητα πού παρέχουν οί πηγές άλλων κρατών, άλλων 
αρχείων. Ή πραγματικότητα αυτή πολλές φορές αποδόθηκε άπό τήν 
παραδοσιακή ιστοριογραφία στην αμάθεια καί άπαιδευσία τών υποδούλων] 
ιδιότητες πού με τή σειρά τους εϊταν αποτελέσματα της σκληρότητας τού 
Οθωμανού κατακτητή ωστόσο τό γενεσιουργό αϊτιο ανάγεται περισσότερο 
στό γεγονός οτι ό ελληνικός χώρος άνηκε οργανικά στην οθωμανική 
αυτοκρατορία - ένώ άλλα τμήματα του υπάγονταν κατά καιρούς ύπό τήν 
σφαίρα δυτικών δυνάμεων (λ.χ. Βενετίας) - καί κατά συνέπεια τό πρωτογενές 
ιστορικό υλικό, δσο παράγει ή οργανωμένη γραφειοκρατία, δέν είναι 
δυνατόν νά έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα ούτε, πολύ περισσότερο, 
νά βρίσκεται στην Ελλάδα αφού παρήχθη άπό φορείς αλλοεθνείς. 

"Ετσι, πιστεύω, οτι τό παιχνίδι αυτό της αναζήτησης σειρών ιστορικού 
υλικού κατά τό πρότυπο τών δυτικών χωρών έχει χαθεί οριστικά - άλλωστε 
ποτέ δέν παίχτηκε - καί κατά συνέπεια ή προσπάθεια ή δική μας τώρα 
επικεντρώνεται στην ανασύσταση "σειρών" καί τή δημιουργία μιας υποτυ
πώδους ιστορικής γραμμής ή οποία εύλογο είναι οτι θά παρουσιάζει, καί 
παρουσιάζει, ικανά χάσματα καί μεγάλες αποσιωπήσεις. "Αλλωστε γιά τους 
λόγους πού παραπάνω ανέφερα άλλα καί άπό τό γεγονός οτι ή μάζα τών 
ιστορικών ντοκουμέντων τροφοδοτείται σχεδόν αποσπασματικά καί πολλές 
φορές τυχαία, δέν είναι δυνατόν τά πράγματα νά προχωρήσουν διαφορετικά, 
τουλάχιστον όσον άφορα τους πρώτους αιώνες της Κατάκτησης. 

Ά π ό τόν γενικό αυτόν κανόνα δέν μένει εξω φυσικά καί ή Μυτιλήνη.1 

1. Είναι γεγονός οτι γιά τήν ιστορία της Μυτιλήνης τουλάχιστον τών πρώτων εκατόν 
πενήντα χρόνων μετά τήν κατάκτηση δέν γνωρίζουμε αρκετά πράγματα καί κυρίως δέν 
διαθέτουμε κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία. Κάποια έγγραφα μεμονωμένα έ'χουν 
δημοσιευτεί κατά καιρούς) τόν παλαιότερο κώδικα της μητροπόλεως Μυτιλήνης 
γνωρίζουμε άπό περίληψη (ρλ. Σταυράκης Άναγνώστου, Ή Λεσβίας Ώδή, Έν Σμύρνη 
1850, βίεκδ. φωτομηχανική, 'Αθήνα 1972, σ. 153-158), γνωρίζουμε επίσης τά σχετικά μέ 
τήν 'ίδρυση της μονής Λειμώνος (Στ. Καρυδώνης, Τά έν Καλλονή της Λέσβου ιερά 
σταυροπηγιακά πατριαρχικά μοναστήρια του 'Αγίου 'Ιγνατίου, αρχιεπισκόπου Μηθύμνης, 
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"Εχει προηγηθεί ή περίοδος των Γατελούζων (1355-1462),2 ή κατάκτηση άπό 
τους Τούρκους, ή μεταφορά του πλέον εύρωστου τμήματος του πληθυσμού 
της καί ό εποικισμός άπό τουρκικό στοιχείο,3 ένα διάστημα αναπροσαρμο
γής, καί εκεί γύρω στά μέσα του 16ου αϊ. οί φωνές άπό τό νησί πληθαίνουν 
καί αρχίζουν νά διαγράφονται καί πάλι οί όροι μιας κανονικότητας καί 
εξέλιξης μέσα στό νέο σταθερό πολιτικό πλαίσιο πού παρέχει τώρα ό νέος 
δυνάστης. 

Τό πέρασμα προς τόν 17ο αι. πέρα άπό τή χρονολογική μεταβολή στην 
αρίθμηση των αιώνων δέν επιφέρει - ούτε άλλωστε είναι δυνατόν νά γίνει 
διαφορετικά - μεγάλες τροποποιήσεις καί ανατροπές στον χώρο. Θά λέγαμε 
μάλιστα οτι ή σταθερότητα πού έχει επέλθει μέ τήν παγίωση της οθωμανικής 
κατάκτησης προσδιορίζει τό γενικό πλαίσιο σέ ολα τά επίπεδα τοϋ βίου των 
ανθρώπων τής εποχής καί διαγράφει τίς σταθερές τής πορείας τους. Γιά τή 
Λέσβο τής εποχής διαθέτουμε μερικές φωνές4 πού σιγά-σιγά αυξάνονται καί 
οί όποιες, έστω καί κατά τρόπο ελλειπτικό, διαγράφουν καί ενίοτε 
αποτυπώνουν τά ίχνη των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στό νησί είτε αυτά 
προσδιορίζονται άπό τόν οικονομικό ή τόν κοινωνικό ή τόν πολιτικό 
παράγοντα. 

Μιλήσαμε γιά κανονικότητες μέσα στό νέο πολιτικό πλαίσιο πού αρχίζει 
νά παγιώνεται στίς αρχές του 16ου αί. καί έχει προσλάβει ορισμένες βασικές 
προσδιοριστικές συνιστώσες στό πέρασμα τοϋ αιώνα αύτοϋ. "Αν λοιπόν 
αληθεύει ή διαπίστωση μας αυτή πρέπει στό επίπεδο τής καθημερινότητας νά 
υπάρχουν κάποια στοιχεία πού νά απορρέουν ακριβώς άπό τήν εύμετάβολη 

Κωνσταντινούπολις 1900), έχουμε πληροφορίες άπό περιηγητές (Π. Παρασκευαΐδης, Οί 
περιηγητές γιά τή Λέσβο, β] έκδοση, 'Αθήνα 1983) καί αυτά περίπου είναι δλα καί ίσως θά 
έλεγα είναι καί αρκετά περισσότερα άπό όσα διαθέτουμε γιά άλλες περιοχές. Σ' αυτά 
πρέπει νά προσθέσουμε καί τά σημαντικά στοιχεία γιά τή Λέσβο πού περιλαμβάνονται 
στό βιβλίο τοϋ John Alexander, Toward a History of Post-Byzantine Greece: The Ottoman 
Kanunnames for the Greek Lands, circa 1500-circa 1600, Athens 1985 καί δημοσίευσε ό 
Τάκης Παπουτσάνης σέ μετάφραση μέ τόν τίτλο: Φορολογικά καί διοικητικά νομοθετή
ματα του 16ου αιώνα γιά τή Λέσβο, Λεσβιακά 12 (1989) 235-253. Ωστόσο, όπως έχουμε 
επισημάνει ή κατάσταση είναι περίπου ή αύτη μέ τους περισσότερο ελληνικούς τόπους 
καί πάντως τέτοια πού νά μας κάνει νά υποθέτουμε βάσιμα ότι ή ζωή αρχίζει νά ακολουθεί 
κάποιους ρυθμούς. 

2. Γιά τήν περίοδο αυτή βλ. κυρίως τό κεφάλαιο του William Miller, The Gatillusi of 
Lesbos στό έργο του Essays on the Latin Orient, Cambridge 1921, σ. 313-353: ελληνική 
μετάφραση Μαρίας Άχ. 'Αναγνωστοπούλου (Οί Γατελοϋζοι τής Λέσβου, 1355-1462) στό 
π. Λεσβιακά 5 (1966) 65-118. - G.T. Dennis, The Short Chronicle of Lesbos 1355-1428, π. 
Λεσβιακά 5 (1966) 123-144 [Γιάννης Δελής], Οί Γατελοϋζοι εν Λέσβω, 1355-1462, Έν 
'Αθήναις 1901. 

3. Ε.Υ. Kolodny, La population des iles de la Gr^ce, Aix 1974, τ.1, σ. 163. Πάντως όλα 
τά στοιχεία πού διαθέτουμε δέν συνηγορούν, υπέρ τής απόψεως πού διατυπώνει ό 
συγγραφέας περί γενικού αποικισμού τοϋ νησιού. 

4. Κοντά στους περιηγητές (βλ. Παρασκευαΐδης, ο.π.) πού αναφέρονται στά πράγματα 
τής Μυτιλήνης τοΰ αιώνα αύτοϋ έχουμε επιπλέον τήν σημαντική πηγή: Γαβριήλ 
μητροπολίτου Μηθύμνης, Περιγραφή τής Λέσβου, πού εκδόθηκε άπό τόν Ίω. Φουντούλη 
τό 1960, καθώς επίσης τίς σημαντικές πληροφορίες πού μας δίνει ό κώδικας τοΰ Αγίου 
Παντελεήμονος Μολύβου (βλ. Π. Παρασκευαΐδης, Ή Λέσβος κατά τήν Τουρκοκρατία. Οί 
αιώνες τής ανάκαμψης (17ος-18ος), Μυτιλήνη 1991). 
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διαπλοκή των ανθρωπίνων σχέσεων στά ποικίλα πεδία δράσης πού 
προσδιορίζουν μια κοινωνία έστω και στό στενό τοπικό πλαίσιο. Καί 
ακριβώς ενια παρόμοια στοιχεία έρχεται νά παρουσιάσει ή εργασία αύτη πού 
χρονικά τοποθετούνται στά πρώτα τριάντα χρόνια του Που λεσβιακού αι. 

Πηγή προέλευσης τών στοιχείων μας, μία πολύτιμη ιστορική πηγή των 
χρόνων αυτών, ή "Νομική Συναγωγή" πού καταρτίσθηκε χάρις στό 
ενδιαφέρον καί τίς προσπάθειες τοΰ πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Δοσίθεου.5 

Εκκλησιαστικής λοιπόν υφής ή πηγή μας καί κατά συνέπεια εκκλησιαστι
κού χαρακτήρα και οί πληροφορίες γιά τή Μυτιλήνη πού αποδεσμεύονται 
άπ' αυτήν. Αυτά όλα ωστόσο όσον άφορα τήν εποχή αυτή είναι σχετικά 
επειδή μέ τήν αλλαγή τοΰ πολιτικού πλαισίου καί τήν δυναμική τών 
πραγμάτων ή εκκλησία υποκαθιστά γιά τους χριστιανούς τήν οργανωμένη 
πολιτεία καί υπεισέρχεται σέ υποθέσεις πού σέ άλλες περιπτώσεις θά έπέλυαν 
τά λεγόμενα αστικά δικαστήρια. "Ετσι εκτός άπό τίς αμιγώς εκκλησιαστικές 
υποθέσεις, δπως είναι ή παραίτηση καί εκλογή νέων τοπικών μητροπολιτών 
καί ή διεκδίκηση χωριών άπό τίς δύο τοπικές μητροπόλεις, τά στοιχεία μας 
έξακτινώνονται καί σέ περιπτώσεις πού έχουν νά κάνουν μέ τίς ιδιωτικές 
σχέσεις τών ανθρώπων (νομιμότητα συνοικεσίων, διαζύγια). 

'Αλλά ας πάρουμε τά πράγματα μέ τήν σειρά, αρχίζοντας άπό τίς 
εκκλησιαστικές υποθέσεις. Βρισκόμαστε στον Μάρτιο τοΰ 1603, όταν ό 
μητροπολίτης Μυτιλήνης Παΐσιος6 παραιτείται άπό τόν μητροπολιτικό 
θρόνο. Οί λόγοι πού προβάλλει αρχικά είναι ή σωματική αδυναμία (ποδαλγΐα 
καί χειραλγία), ή οποία τόν εμποδίζει νά εκτελέσει τά ιεραρχικά καθήκοντα 
του, δηλαδή νά περιέρχεται άνά τήν επαρχία του καί νά νουθετεί τό ποίμνιο 
του. Κοντά σ' αυτά όμως παρατίθεται ό ουσιαστικός λόγος της παραίτησης, ό 
όποιος είναι ή αδυναμία της καταβολής του αύθενΏκοΰ χαρατζίου,7 πράγμα 
πού φυσικά τόν είχε οδηγήσει σέ χρέη. "Ετσι παρακαλεί τόν οικουμενικό 
πατριάρχη Ραφαήλ Β'Ι νά τόν απαλλάξει άπό τά καθήκοντα του καί νά 
χειροτονήσει άλλον, ΟΌποϊος όπως γίνεται συνήθως στίς περιπτώσεις αυτές, 
θά ανελάμβανε καί τά χρέη τοΰ παραιτηθέντος μητροπολίτη. 

Ή διαδικασία αυτή, είναι αρκετά συνηθισμένη γιά τήν εποχή καί πολλές 
φορές προέρχεται άπό πιέσεις της κεντρικής εκκλησιαστικής εξουσίας ή 
οποία - καθώς είναι καί αυτή δέσμια τών συνεχών οικονομικών παροχών 
προς τήν οθωμανική εξουσία - ευνοεί τίς παραιτήσεις αυτές προκειμένου ό 

5. Γιά τήν πολύτιμη αύτη πηγή βλ. Δ.Γ. Άποστολόπουλος - Π.Δ. Μιχαηλάρης, Ή 
Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου. Μία πηγή καί ενα τεκμήριο, τ.1, 'Αθήνα îS'87. 

6. Βλ. γι' αυτόν όσα αναφέρει ό 'Ιάκωβος Κλεόμβροτος, Συνοπτική ιστορία της 
εκκλησίας της Λέσβου, Μυτιλήνη 1984, σ.97 όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. Άς 
μνημονεύσουμε εδώ ότι ό Παΐσιος εϊταν Λεσβίος: γεννήθηκε στό μικρό χωριό Παπιανά 
πού βρίσκεται στην περιφέρεια της Καλλονής. 

7. Γιά τά διάφορα εκκλησιαστικά δοσίματα, δηλαδή τίς πηγές προσπορισμού εσόδων 
εκ μέρους της Εκκλησίας βλ. Παρασκευας Κονόρτας, Les contributions ecclésiastiques 
"Patriarchike Zeteia" et "Basilikon Charatzion". Contribution^ Γ histoire économique du 
Patriarcat Oecuménique aux XVe et XVle siejbles, Actes du l|e Colloque International d' 
histoire, v.2, 'Αθήνα 1986, σ. 217-255, καί τοΰ ίδιου, Ή 'Οθωμανική κρίση τοΰ τέλους τοΰ 
ιστ | αιώνα και τό οικουμενικό πατριαρχείο, Τά Ιστορικά 3 (1985) κυρίως σ. 55. 
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νέος μητροπολίτης νά συνεισφέρει τά ανάλογα χρήματα στη Μεγάλη 
Εκκλησία. Στό ντοκουμέντο μας μάλιστα τά πράγματα εμφανίζονται 
ξεκάθαρα, καθώς ρητά ό παραιτούμενος μητροπολίτης ξεκαθαρίζει τίς 
σχέσεις καί συμβάσεις πού διαπλέκονται μέσα στην αλληλουχία των 
οικονομικών υποχρεώσεων: ...ha πλήρωση οποίος χειροτονηθεί τήν ζητείαν 
όπου μου γράφεις νά πληρώσω... ("Εγγρ. 1). 

Ή επόμενη πράξη πού χρονολογείται στον 'Ιούνιο του 1604 είναι έ'να 
πατριαρχικό γράμμα τοϋ ίδιου πατριάρχη Ραφαήλ Β]. Σ' αυτό τό γράμμα πού 
απευθύνεται στους κληρικούς καί χριστιανούς της μητροπόλεως Μυτιλήνης, 
ό πατριάρχης αναφέρεται στην παραίτηση του Παϊσίου καί εξαρχής 
ξεκαθαρίζει δτι αυτός παραιτήθηκε εξαιτίας της αδυναμίας του νά 
καταβάλλει τήν πατριαρχική ζητεία. Μάλιστα στην περίπτωση αυτή 
προστίθεται καί τό ρήμα βουληθήναι, δέν ήθελε δηλαδή νά καταβάλει τήν 
πατριαρχική ζητεία, γεγονός πού ενδέχεται νά δηλώνει καί τήν έννοια τοϋ 
άμεσου εξαναγκασμού προς παραίτηση μολονότι οι οικονομικές δυσχέρειες 
συνιστούν φυσικά παρόμοιο εξαναγκασμό. Οί άλλες αιτίες της παραίτησης 
θεωρούνται μάλλον ώς αμελητέες καθώς συνοψίζονται στίς λέξεις πολλών μέν 
καί ετέρων οί όποιες είναι πάντοτε απαραίτητες προκειμένου νά μήν 
στοιχειοθετείται παραίτηση καί κατά συνέπεια εκλογή νέου μητροπολίτη 
μόνο γιά οικονομικούς λόγους. Έ ν συνεχεία ή πατριαρχική γραφίδα 
αναφέρεται στην εκλογή του νέου μητροπολίτη Δανιήλ, ό όποιος, καθώς 
αναφέρει ή πατριαρχική πράξη - εκλέχτηκε αξιώσει των αυτόθι. 'Αποτελεί καί 
αυτό ενα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο πολλών αρχιερατικών εναλλαγών: ό 
διάδοχος τίς περισσότερες φορές υποδεικνύεται είτε άπό τόν παραιτηθέντα 
εϊτε άπό τους εντοπίους, προκειμένου ό νέος μητροπολίτης νά είναι πρόσωπο 
οικείο καί γνώστης των προβλημάτων, άλλα καί επειδή ό παλαιότερος 
μητροπολίτης - καί μάλιστα στίς περιπτώσεις πού είναι καί γέννημα της 
περιοχής - επιζητεί τήν διατήρηση της εξουσίας του ασκώντας επιρροή στον 
διάδοχο του. 

Ωστόσο τά πράγματα στην περίπτωση μας δέν λειτούργησαν μέσα στό 
φυσιολογικό αυτό πλαίσιο καί σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τής πηγής μας ό 
Παΐσιος, αν καί οικειοθελώς παραιτηθείς, δημιουργεί προβλήματα στό νέο 
μητροπολίτη Δανιήλ προφασιζόμενος προφάσεις παραλόγους καί απροσδέ-
κτους τοϊς κανόσιν, δηλαδή μέ άλλα λόγια ό Παΐσιος δέν τηρεί τό λόγο του. 
Κατόπιν τούτου ή συνοδική παρέμβαση - μετά άπό προσφυγή φυσικά του 
νεοεκλεγέντος Δανιήλ - κρίνεται επιβεβλημένη καί οί χριστιανοί καλούνται 
νά αποδέχονται ώς γνήσιο μητροπολίτη τους τόν Δανιήλ, ό δέ Παΐσιος 
απειλείται με αφορισμό αν συνεχίσει τίς παράνομες επεμβάσεις του ("Εγγρ. 
2). 

Ή συνέχεια δέν μας είναι γνωστή, πρέπει πάντως νά εικάσουμε οτι ή 
πατριαρχική επέμβαση έφερε αποτελέσματα άφοϋ δέν υπάρχει συνέχεια στον 
κώδικα άλλα καί άπό τό γεγονός οτι ό Παΐσιος αποσύρθηκε στή μονή 
Λειμώνος όπου καί πέθανε τό 1610.8 

8. Κλεόμβροτος, ο.π. 
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Μετά άπό 25 περίπου χρόνια στή μητρόπολη Μυτιλήνης επαναλαμβά
νεται ή ϊδια ιστορία κατά τό πρώτο μέρος της τουλάχιστον. Συγκεκριμένα 
στίς 27 Μαΐου 1629 υποβάλλει στον οικουμενικό πατριάρχη Κύριλλο ΑΙ 
Λούκαρη την παραίτηση του ό μητροπολίτης Μυτιλήνης Κωνστάντιος.9 Ό 
λόγος της παραίτησης: τά γηρατειά άλλα καί κάποια προβλήματα μέ τήν 
τουρκική διοίκηση πού υποκρύπτουν οί φράσεις: και φευνων τά βάρη καί τους 
πειρασμούς των κατά τόπον. Ή συνήθης διαδικασία επαναλαμβάνεται καί στην 
περίπτωση του Κωνστάντιου: παραιτείται αλλά διατηρεί τό αξίωμα της 
άρχιεροσύνης. Αυτό αποτελεί ενα άπό τά σημεία στά όποια σταματά πάντα 
προσεκτικά ή γραφίδα των παραιτουμένων άφοΰ σέ καμιά περίπτωση δέν 
θέλουν νά χάσουν τά οσα προέρχονται άπό τό άξίωμά τους, δηλαδή μιά νέα 
μητροπολιτική έδρα. Τά ϊδια καί ό Κωνστάντιος, μολονότι ομολογεί οτι 
βρίσκεται σέ βαθύ γήρας καί έχει διατελέσει, κατά τήν αναφορά του, 
μητροπολίτης Μυτιλήνης υπέρ τους είκοσι χρόνους. 

Αυτό είναι τό ενα. Τό δεύτερο: λαμβάνει πρόνοια γιά τήν διαδοχή του, 
μάλιστα στην περίπτωση του ονομάζει τόν διάδοχο πού επιθυμεί νά είναι ό 
άδελφόπαιςμου παπά Παρθένιος. Ή πρόσβαση στην διατήρηση της επιρροής 
μέσω τοϋ διαδόχου εξασφαλίζεται εδώ καί εξαιτίας λόγων συγγενείας. Όπως 
λοιπόν συνήθως γίνεται τό πατριαρχείο κάνει δεκτή τήν παραίτηση του 
Κωνστάντιου άλλα καί τήν υπόδειξη του καί τήν ϊδια μέρα πού καταχωρείται 
στον κώδικα ή παραίτηση γίνεται καί ή εκλογή του νέου μητροπολίτη πού 
είναι ό εκείθεν έλθών ιερομόναχος καί πνευματικός Παρθένιος1 0 (Έγγρ. 3). 

Ή ϊδια διαδικασία επαναλαμβάνεται καί στίς 7 Σεπτεμβρίου 1654 κατά 
τρόπο μονότονο καί μάλιστα θά λέγαμε θεσμικό. Τώρα είναι ό Παρθένιος, 
πού ευνοήθηκε άπό τόν Κωνστάντιο, νά παραιτηθεί καί νά υποδείξει ως 
διάδοχο του τόν πρωτοσύγκελλο της Μεγάλης Εκκλησίας Γρηγόριο, ό 
όποιος τήν ϊδια ήμερα εκλέγεται μητροπολίτης Μυτιλήνης. Οί λόγοι της 
παραιτήσεως τοϋ Παρθενίου: τά γεράματα ώς επιφανειακή αιτία καί τό 
ένοχλήσθαι με καθ' έκάστην υπό τοϋ επικειμένου χρέους τη μητροπόλει καί μή 
δύνασθαι προσπαλαίειν αύτόϊς ("Εγγρ. 4). 

Ή πρακτική αυτή της παραίτησης άπό τήν μητροπολιτική έδρα καί ή 
ταυτόχρονη υπόδειξη τοϋ διαδόχου πού ανιχνεύσαμε στην περίπτωση της 
μητρόπολης Μυτιλήνης, δέν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Ή μελέτη 
ανάλογων περιπτώσεων καί γιά άλλες μητροπόλεις οδηγεί στή διαπίστωση 
οτι βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά τυπολογία τοϋ εϊ'δους, μιά εκδήλωση 
εθιμικού εκκλησιαστικού δικαίου επειδή βέβαια κανένας κανόνας δέν 
προβλέπει ανάλογες συνθήκες παραίτησης καί εκλογής δι' υποδείξεως. 
Φυσικά τά πράγματα έχουν μεταβληθεί μέ τήν οθωμανική κατάσταση. Ή 
παραίτηση λόγω χρεών είναι δημιούργημα ακριβώς της νέας αυτής 
κατάστασης καί φυσικά καλύπτεται άπό τόν μανδύα δεκάδων άλλων 

9. Λεσβίος μητροπολίτης καί αυτός, άπό τό χωριό Βασιλικά (Βλ. Κλεόμβροτος, ό.π., 
σ.97-98). 

10. Άποστολόπουλος-Μιχαηλάρης, δ.π., άρ. 913: έτσι γιά τόν μητροπολίτη αυτό 
έχουμε τώρα ακριβώς τόν χρόνο της παρουσίας του στον θρόνο της Μυτιλήνης: 27 Μαΐου 
1629-7 Σεπτεμβρίου 1654. 
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παραπτωμάτων προκειμένου νά δημιουργηθεί κάποια αντιστοιχία προς τό 
κανονικό δίκαιο. Αυτό είναι τό ένα σοβαρό σύμπτωμα. Τό άλλο, παρεπόμενο 
του πρώτου, είναι ή υπόδειξη τοϋ διαδόχου, ό όποιος έχει φυσικά 
συμφωνήσει με τόν παραιτούμενο ώστε νά ξεπληρώσει τά χρέη του, πράγμα 
πού εξυπηρετεί καί τους γενικότερους προσανατολισμούς του Πατριαρχείου 
γιά τή συγκέντρωση των βαρύτατων δοσιμάτων.11 "Ετσι σχεδόν πάντοτε ό 
υποδεικνυόμενος εκλέγεται καί οι κανονικότητες διαιωνίζονται μέ τή 
συνέχεια πού δημιουργείται στίς τοπικές μητροπόλεις. Στην περίπτωση 
μάλιστα πού οί μητροπολίτες πού διαδέχονται ό ένας τόν άλλον μέ τόν τρόπο 
αυτό είναι καί ώς προς τήν καταγωγή οικείοι του τόπου, δημιουργείται ένα 
πλέγμα εξουσίας ακόμα πιό συγκεντρωτικό. Πρέπει μάλιστα νά παρατηρή
σουμε στό σημείο αυτό οτι ή υπόδειξη τοϋ νέου μητροπολίτη ενδέχεται νά 
εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο status συμφερόντων καθώς βέβαια ό μητροπο
λίτης δέν ενεργεί μόνος του. Τά έγγραφα πολλές φορές κατονομάζουν τήν 
ομάδα πού προωθεί τόν νέο μητροπολίτη, άλλοτε απλώς υποσημειώνουν 
γενικεύοντας, όπως λ.χ. στην περίπτωση τοϋ δευτέρου εγγράφου μας, όπου ό 
Δανιήλ εκλέγεται ...ψήφω μεν κανονική... αξιώσει δε τών αυτόθι. 

Φυσικά ανατροπές στό σχήμα αυτό υπάρχουν οί όποιες, βέβαια, τονίζουν 
περισσότερο τήν δυναμική του παρά τήν άναιροΰν. 'Αθέτηση ορών, 
χειραφέτηση τών υποδειχθέντων, καί κυρίως αδυναμία καί αυτών νά 
ξεπληρώσουν τά βαριά δοσίματα καί χρέη είναι μερικές άπό τίς αιτίες τών 
ανατροπών. Ωστόσο τό γενικό σχήμα λειτουργεί τουλάχιστον τήν εποχή πού 
εξετάζουμε, ικανοποιητικά καί σχεδόν επιβάλλεται στό οικουμενικό 
πατριαρχείο άπό τίς τοπικές αρχές. Στό έγγραφο λ.χ. της παραίτησης τοϋ 
Παρθενίου (βλ. έγγραφο 4) ή υπόδειξη τοϋ διαδόχου γίνεται ύπό τήν μορφή 
απειλητικής εκφοράς καθώς ό παραιτούμενος δηλώνει ότι επί τούτω μόνω τω 
πρωτοσυγγέλω φημί παραιτούμαι... ουχί δέ προς έτερον πρόσωπον, γεγονός πού 
προκαλεί πλέον τήν υπόνοια παραίτησης ύπό ορούς οί όποιοι εκφέρονται γιά 
τήν πραγματοποίηση κάποιων άλλων άνωθεν όρων. "Ισως μάλιστα τό 
κλειστό τοπικό σχήμα πού εξυπηρετεί, συμβάλλει στην καλλίτερη δυνατή 
λειτουργία της ακολουθίας αυτής όπου ή εναλλαγή τοπικών μητροπολιτών 
στό θρόνο τής επαρχίας εξυπηρετεί τά πράγματα άπό κάθε άποψη. Όλα αυτά 
όμως εννοείται οτι γίνονται ανεκτά σχεδόν αδιαμαρτύρητα άπό την διοίκηση 

11. Γιά τό θέμα αυτό βλ. Κονόρτας, Οικονομική κρίση, ο.π. Στη μελέτη αύτη ό Π. 
Κονόρτας εξετάζει τίς συνέπειες πού επέφερε ή βαρεία οικονομική κρίση τής οθωμανικής 
αυτοκρατορίας του τέλους τοϋ 16ου καί φυσικά τις συνέπειες πού είχε αύτη μέ τή σειρά 
της εις βάρος τών οικονομικών τοϋ πατριαρχείου. Συνέπειες αυτής υπήρξαν ή αύξηση τοϋ 
χαρατσίου καί τοϋ πεσκεσΐου πού μέ τή σειρά τους επέφεραν συνεχείς άλλαξοπατριαρ-
χεϊες καί καθαιρέσεις μητροπολιτών πού δέν μποροΰσαν νά άνταποκριθοΰν στίς 
αυξημένες φορολογικές απαιτήσεις τής Μεγάλης Εκκλησίας. Σ' αυτά ολα πρέπει - τώρα 
πού διαθέτουμε μία ασφαλή συγκεντρωτική πηγή (Νομική Συναγωγή) - νά προσθέσουμε 
καί ένα άλλο σύμπτωμα πού είναι ή πύκνωση τών παραιτήσεων τών μητροπολιτών πού δέν 
μποροϋν νά άνταποκριθοΰν στους νέους επαχθείς φόρους, πύκνωση πού παρατηρείται 
σχεδόν καθ' δλη τήν διάρκεια τοϋ Που αι. Άπό τή μιά είναι ή αδυναμία τών 
μητροπολιτών πού παραιτούνται καί άπό τήν άλλη οί εισφορές υπέρ τής Εκκλησίας 
πού προκαλούνται ακριβώς άπό τίς εκλογές τών αντικαταστατών τους. 
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της Εκκλησίας εξαιτίας των δύσκολων προβλημάτων πού αντιμετωπίζει άπό 
την σοβαρή οικονομική κρίση της αυτοκρατορίας πού βέβαια μετακυλίεται 
στίς πλάτες των επιμέρους συνιστωσών πού τήν αποτελούν. 

Αυτά συμβαίνουν στίς εναλλαγές των μητροπολιτών. Ωστόσο στή Λέσβο 
υπάρχουν δύο έδρες μητροπολιτών, κατάσταση πού διαιωνίζεται ως τίς μέρες 
μας. Μάλιστα στην διαπλοκή των συμφερόντων οί σχέσεις μεταξύ των 
μητροπόλεων Μυτιλήνης καί Μηθύμνης δέν είναι πάντοτε καλές. Συνήθως οί 
διενέξεις προέρχονται άπό τόν έλεγχο ορισμένων χωριών πού διεκδικούν οί 
μητροπόλεις. "Ετσι στίς 5 Μαΐου 1626 εκδίδεται άπό τόν οικουμενικό 
πατριάρχη Κύριλλο Αι Λούκαρη ένα σημαντικό γράμμα πού προσπαθεί νά 
διευθετήσει τήν διαμάχη τών δύο μητροπόλεων γιά τά χωριά Άγρα, Έρεσσό 
καί Μεσότοπο τοϋ δυτικού τμήματος του νησιού ("Εγγρ. 5). 

Τά χωριά αυτά σύμφωνα μέ τό γράμμα παράνομα ενέταξε στά δρια της 
εκκλησιαστικής δικαιοδοσίας του ό μητροπολίτης Μηθύμνης Κορνήλιος12 

χρησιμοποιώντας εξωτερικά μέσα. Οί ενέργειες του μητροπολίτη Μηθύμνης 
μάλιστα εξελίχτηκαν μέσα στό γενικό πλαίσιο της νομιμότητας καθώς 
ομολογεί τό πατριαρχικό γράμμα, δηλαδή ή παραχώρηση τών χωριών στον 
Μηθύμνης έγινε βάσει πατριαρχικού γράμματος τοϋ ϊδιου τοϋ Λούκαρη, τό 
όποιο τώρα ομολογεί δτι τό εξέδωσε κατόπιν πιέσεων εκ μέρους πολιτικών 
παραγόντων. Ή αντίδραση τοϋ μητροπολίτη Μυτιλήνης υπήρξε άμεση καί 
δραστική. Ό γνωστός μας Κωνστάντιος καταφθάνει στην Κωνσταντινούπο
λη καί έμπροσθεν της συνόδου παρουσιάζει προγενέστερο γράμμα τοϋ 
πατριάρχη Μητροφάνη,13 μακαρίτη πιά, τό όποιο αναφέρονταν σέ άλλο 
πατριαρχικό γράμμα της βυζαντινής περιόδου (προ χρόνων διακοσίων 
έξήκοντα) καί τό όποιο άποφαίνονταν ότι τότε ή Ερεσός εΐταν επισκοπή14 

της μητροπόλεως Μυτιλήνης καί οτι σ' αυτήν υπάγονταν καί τά χωριά Άγρα 
καί Μεσότοπος. 

12. Γιά τόν Κορνήλιο διαθέτουμε αρκετές πληροφορίες: διαδέχτηκε τόν Γαβριήλ πού 
παραιτήθηκε στίς 24 Φεβρουαρίου 1621 καί στίς πηγές εμφανίζεται γιά πρώτη φορά τόν 
Μάρτιο τοϋ ϊδιου έτους (βλ. Γερμανός Σάρδεων, Ό επισκοπικός κατάλογος της 
Εκκλησίας Μηθύμνης, Δελτίον 'Ιεράς Μητροπόλεως Μηθύμνης 10 (1938) 117-118. 
Πρόκειται γιά ισχυρή προσωπικότητα πού εκτός άπό τή δυναμική καί εκ τών πραγμάτων 
αυθαίρετη ενέργεια εις βάρος της μητροπόλεως Μυτιλήνης γνωρίζουμε δτι τό 1643 όταν 
γίνεται ή ανασυγκρότηση της οικονομικής επιτροπής τοϋ οικουμενικού πατριαρχείου πού 
είχε αποφασιστεί μέ τόν συνοδικό τόμο του 1641 γίνεται και ό Κορνήλιος μέλος της 
επιτροπής αυτής (βλ. Άποστολόπουλος - Μιχαηλάρης, ο.π., άρ.194 καί Καλλίνικος 
Δελικάνης, Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος... ΚΠολη 1905, σ. 314-321). Πέθανε τό 
1652 καί τόν διαδέχτηκε ό "Ανθιμος (Γερμανός, ο.π., σ.118 καί Άποστολόπουλος-
Μιχαηλάρης, ό.π., άρ. 658). 

13. Πρόκειται φυσικά γιά τόν οικουμενικό πατριάρχη Μητροφάνη Γ | πού 
πατριάρχευσε δύο φορές: αϊ Ιανουάριος 1565 - 4 Μαΐου 1572 καί β] μέσα Νοεμβρίου 
1579-9 Αυγούστου 1580. 

14. Γιά τήν επισκοπή Ερεσού έχουμε πληροφορίες καί άπό παλαιότερες πηγές τίς 
όποιες παραθέτει συνοπτικά ό 'Ιάκωβος Κλεόμβροτος στό έργο του Συνοπτική ιστορία, 
ο.π., σ.22-24 Σύμφωνα μ' αυτές ή επισκοπή αυτή αναγράφεται σέ Τακτικό τών χρόνων τοϋ 
Λέοντος ΣΤ] ενώ ασφαλείς πληροφορίες γι' αυτήν μας δίνουν πατριαρχικά γράμματα της 
ύστερης βυζαντινής περιόδου καί συγκεκριμένα τοΰ έτους 1324, όταν ή επισκοπή αυτή 
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Ή αναγωγή αυτή προς τήν παλαιότητα είναι συνηθισμένη πρακτική της 
πατριαρχικής συνόδου ή όποια επιζητεί νά κατασφαλίσει τίς αποφάσεις της 
στηριζόμενη σε αποφάσεις παλαιοτέρων πατριαρχών καθώς έτσι αποκτούν 
κύρος καί οί δικές της αποφάσεις άλλα ταυτοχρόνως εντάσσοντας τήν δική 
της γνωμοδότηση στό γνωστό καί πανταχού παρόν όρια πατέρων μή 
ύπερβαίνειν α καλώς ούτοι καί μετά δεούσης δοκιμασίας όρχήθεν εξέθεντο, 
πού αποτελεί καί τήν αρχή του παρόντος πατριαρχικού γράμματος. 

Στό διαδοχικό λοιπόν αυτό νομικό πλαίσιο: Λούκαρης, Μητροφάνης, 
γράμμα βυζαντινής περιόδου ό μητροπολίτης Μηθύμνης μένει έκθετος 
επειδή δέν έχει νά επιδείξει τίποτε άλλο εκτός άπό ενα γράμμα τοΰ εν 
ενεργεία πατριάρχη, τό όποιο ό ϊδιος ομολογεί ότι υπήρξε αποτέλεσμα βίας. 
"Ετσι ή πατριαρχική σύνοδος επαναφέρει τά χωριά υπό τήν δικαιοδοσία τοΰ 
μητροπολίτη Μυτιλήνης Κωνσταντίου καί καλεί τους χριστιανούς των 
χωριών αυτών νά υποτάσσονται σ' αυτόν, νά τόν αναγνωρίζουν ως 
πνευματικό ηγέτη καί φυσικά σ' αυτόν νά καταβάλλουν τά εκκλησιαστικά 
εισοδήματα καί δικαιώματα, τά οπότε κανονικά των ιερέων, συνοικεσίων, 
πανηνυρεων, ζητιών και των λοιπών συνήθων τω τόπω. 

Ή πίεση εξωτερικών παραγόντων γιά τήν λήψη αποφάσεων είναι γνωστή 
σέ πολλές περιπτώσεις καί ρητά κάποτε ομολογείται στά πατριαρχικά 
γράμματα. Ωστόσο μερικές φορές είναι εύκολο νά υποθέσει κανείς ότι αυτή ή 
επίκληση αποτελεί μάλλον επίφαση καί δικαιολογία προκειμένου νά 
καλυφθεί μιά λανθασμένη προηγούμενη πράξη, όταν μάλιστα παραγωγός 
καί της μιας καί της αντίθετης της είναι ό ίδιος πατριάρχης, ή ίδια σύνοδος. 
Κάτι τέτοιο φαίνεται νά συμβαίνει στην περίπτωση αυτή επειδή τά στοιχεία 
πού παρουσιάζει ό Κωνστάντιος φυσικά δέν θά εϊταν ικανά νά παρακάμψουν 
πιέσεις εξωτερικές καί μάλιστα σέ χρόνο τόσο σύντομο καθώς άπό τήν 
ανάγνωση των στοιχείων προκύπτει ότι ή αντίδραση τοΰ Κωνστάντιου 
υπήρξε άμεση. Ταυτόχρονα ή απόφαση αυτή θέτει στό προσκήνιο τόν τρόπο 
μέ τόν όποιο εϊταν δυνατόν νά δημιουργηθοΰν αντιθέσεις μεταξύ μητροπόλε
ων καθώς βέβαια ή απώλεια ενός ντοκουμέντου ή καί ή αποσιώπηση του, 
μετά άπό χρόνια θά μπορούσε καί πάλι νά οδηγήσει σέ νέες διεκδικήσεις καί 
ενδεχομένως σέ επίκληση στοιχείων πού προηγουμένως είχαν αναιρεθεί. Καί 
τέτοιες υποθέσεις δπου ή κάθε πλευρά είχε νά παρουσιάσει πειστικά 
ντοκουμέντα δέν είναι σπάνιες. 

Τό πατριαρχικό γράμμα κλείνει βέβαια μέ τίς συνήθεις απειλές 
άφορισμοΰ εναντίον τοΰ μητροπολίτη Μηθύμνης Κορνηλίου καί εναντίον 
κάθε άλλου πού δέν θά υπακούσει στίς εντολές της πατριαρχικής συνόδου, οί 

παρουσιάζεται ακμάζουσα με όφφικιαλίους: σκευοφύλακα καί πρωτοπαπά (Miklosich -
Muller, Acta 1, 114, 117). Οί πληροφορίες πού μας δίνει τό πατριαρχικό γράμμα τοΰ 
Λούκαρη μέ τίς διαδοχικές αναγωγές του επιβεβαιώνει καί άπό τήν πλευρά των νεωτέρων 
πηγών τήν ύπαρξη της επισκοπής "Ερεσοΰ υπαγόμενης ύπό τήν μητρόπολη Μυτιλήνης, 
τήν εν συνεχεία διάλυση της καί τήν υπαγωγή των χωριών τοΰ δυτικού τμήματος πού αυτή 
περιλάμβανε απευθείας στή\ν κυρίαρχη μητρόπολη. Σημειωτέον ότι ή φήμη τοΰ 
μητροπολίτη Μυτιλήνης περιλάμβανε πάντα τήν Τένεδο καί τήν Ερεσό. 
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όποιες απειλές αναφέρονται και σέ κάθε μελλοντική απόπειρα ανατροπής 
των ορίων τής μητροπόλεως Μυτιλήνης. 

* * * 

Έκτος όμως άπό τίς εκκλησιαστικές αυτές υποθέσεις οί όποιες καθώς 
είδαμε θέτουν και άλλα προβλήματα πέρα άπό τήν συνήθη διαδικασία τής 
εναλλαγής μητροπολιτών, υπάρχουν καί υποθέσεις πού απασχολούν τους 
ανθρώπους στίς καθημερινές σχέσεις τους. Βέβαια τό γεγονός ότι πράξεις 
αντίστοιχες τέτοιων υποθέσεων κοινωνικών θά λέγαμε μέ σύγχρονους όρους 
φτάνουν νά αποτελέσουν τό υλικό ενός κώδικα, όπως ή Νομική Συναγωγή, 
σημαίνει οτι δέν μπόρεσαν νά επιλυθούν σέ τοπικό επίπεδο, δηλαδή στό 
επίπεδο τής τοπικής εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. "Ετσι ή προσφυγή στην 
πατριαρχική αυλή υπήρξε αναπόφευκτη. "Ισως λοιπόν επειδή ή υπόθεση 
ξεφεύγει άπό τίς δυνατότητες τοΰ τοπικού μητροπολίτη εϊτε γιατί αυτός δέν 
θέλει γιά λόγους προφανείς νά πάρει θέση εϊτε γιατί δέν μπορεί νά δώσει 
βιώσιμη λύση, άνθρωποι άπό μέρη πού απέχουν μακριά άπό τό κέντρο των 
αποφάσεων αναγκάζονται μέσω του μητροπολίτη ή καί προσωπικώς νά 
καταφύγουν σ' αυτό προκειμένου νά βρουν τό δίκιο τους. 

"Ετσι στον κώδικα μας καταγράφεται στίς 15 Μαΐου 1601 μιά δήλωση 
συμφιλιώσεως ("Εγγρ. 6). Σύμφωνα μ' αυτή άγνωστος ιερωμένος ομολογεί 
ενώπιον τοΰ οικουμενικού πατριάρχη καί τοΰ μητροπολίτη Μηθύμνης πού 
συμπαρευρίσκεται οτι θά παύσει νά ενοχλεί - χρησιμοποιώντας καί μέσα 
πολιτικά - κάποιους κατοίκους τοΰ χωρίου Τελώνια1 5 τής Λέσβου, μεταξύ 
των οποίων ρητά κατονομάζονται ό 'Ιωάννης τοΰ χρυσοχόου καί ό Κομνηνός 
τοΰ Φιλάνδρου. Στην αντίθετη περίπτωση σύμφωνα μέ πάγια, θά λέγαμε, 
συνήθεια των ομολογιών πού γίνονται έκ μέρους ιερωμένων, δέχεται ό 
ομολόγων οτι στερείται αυτοδικαίως τής ίερωσύνης του χωρίς καμιά άλλη 
ενέργεια. Βέβαια τό έγγραφο είναι ασαφές ως προς τήν υπόθεση πού έφθασε 
ενώπιον τοΰ οικουμενικού πατριάρχη καί τής συνόδου. Πάντως άπό τό 
γεγονός αυτό μπορούμε νά εικάσουμε ότι πρόκειται γιά ενδοκοινοτικές 
διενέξεις στίς όποιες ό ανώνυμος ιερωμένος φαίνεται οτι χρησιμοποίησε καί 
τίς τουρκικές αρχές. 

Οί τρεις τελευταίες υποθέσεις πού προέρχονται άπό τά στοιχεία τής 
Νομικής Συναγωγής έχουν νά κάνουν μέ καθαρά κοινωνικές σχέσεις καθώς 
πραγματεύονται τήν υπόθεση νομιμότητας γάμου, τήν υπόθεση αστήρικτης 
κατηγορίας μοιχείας πού οδηγεί σέ διαζύγιο καί τήν υπόθεση προσπάθειας 
διαλύσεως νομίμου συνοικεσίου. "Ας δούμε λοιπόν τίς περιπτώσεις αυτές 
αναλυτικά. 

Ή πρώτη περίπτωση πού χρονικά τοποθετείται μεταξύ των ετών 1607-
1612 δταν πατριάρχευσε ό οικουμενικός πατριάρχης Νεόφυτος Β^ αποτελεί
ται άπό δύο έγγραφα, ("Εγγρ. 7̂ 8) άπό τά όποια τό έ'να περιέχει τό 
αποτέλεσμα των ενεργειών τοΰ μητροπολίτη Μηθύμνης Γρηγορίου καί τό 

15. Πρόκειται γιά τό σημερινό χωριό μέ τό όνομα "Αντισσα. 
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δεύτερο είναι ή απόφαση του οικουμενικού πατριάρχη ή όποια στηρίζεται 
ακριβώς στις πληροφορίες του μητροπολίτη. Ή διαδικασία αυτή είναι άπό 
τίς πλέον τυπικές κατά τήν απονομή δικαιοσύνης άπό τίς εκκλησιαστικές 
αρχές καί ιδίως άπό τό πατριαρχείο γιά ζητήματα, γιά τά όποια ή 
προϊσταμένη αρχή δέν έχει άμεση αντίληψη. Βεβαίως έχει προηγηθεί ή 
προσφυγή στό πατριαρχείο καί ή εντολή (πατριαρχικό γράμμα) προς τόν 
μητροπολίτη. Τά στοιχεία μας αρχίζουν ακριβώς μετά άπό τίς ενέργειες 
αυτές. 

Άφοϋ έλαβε τήν εντολή τοϋ πατριάρχη ό μητροπολίτης Μηθύμνης 
χρησιμοποιώντας τό ένδικο μέσο τό όποιο είχε στην διάθεση του, δηλαδή 
τήν μαρτυρία υπό τό βάρος της απειλής αφορισμού (εξέτασα ακριβώς μετά 
ώμοφορίου καί έπιτραχηλίου) διαπιστώνει οτι στό χωριό Φίλια16 της Λέσβου ό 
Γεώργης ρεΐζης είχε συνάψει νόμιμο συνοικέσιο μέ τήν κόρη τοΰ Μανόλη 
και της Δεσποινέτας, άφοϋ όταν έγινε αυτό, ή κόρη εϊταν τουλάχιστον 
δώδεκα ετών, καθώς μαρτυρούν ή μάνα τοΰ Γεώργη, Ρήγαινα, οί γείτονες καί 
άλλοι κάτοικοι τοϋ χωριού. 

Αυτό είναι τό αποτέλεσμα της επιτόπιας έρευνας τοΰ Μηθύμνης 
Γρηγορίου. Μετά άπό αυτά ό πατριάρχης εκδίδει τήν απόφαση του, ή 
οποία είναι καταδικαστική γιά τόν Γεώργιο Μάλαμα καί τήν γυναίκα του 
Σμαράγδα τοΰ Παπή, οί όποιοι επειδή ακριβώς ήθελαν γιά γαμπρό τους τόν 
Γεώργη ρεΐζη κατήγγειλαν τόν αρραβώνα του ώς παράνομο. Ωστόσο στην 
απόφαση τοΰ πατριάρχη αναδεικνύεται καί τό στοιχείο της συνεργίας στην 
διάλυση τοΰ αρραβώνα της μάνας τοΰ γαμπρού Ρήγαινας καθώς καί της 
αδελφής του Μαχταρίνας. 'Αλλά καί ό ϊδιος ό Γεώργης ρεΐζης εμπλέκεται, 
άφοΰ φαίνεται οτι κάμφηκε τελικά άπό τίς ενδεχόμενες πιέσεις ή τήν 
προσφορά μεγαλύτερης προίκας. Γι' αυτό ό αφορισμός τοΰ οικουμενικού 
πατριάρχη περιλαμβάνει όλους τους συνεργούς καθώς προσπάθησαν χωρίς 
εύλογη αιτία νά διαλύσουν νόμιμο συνοικέσιο, καί μόνο ή πραγματοποίηση 
τού γάμου θά άρει τίς συνέπειες τοΰ αφορισμού. 

Όσο αμείλικτη είναι ή απόφαση τοΰ Νεοφύτου Β/ γιά τήν προσπάθεια 
διάλυσης νομίμου αρραβώνα τόσο ανεκτική καί τολμηρή είναι ή επόμενη 
απόφαση του, πού μας απασχολεί εδώ ("Εγγρ. 9). Σύμφωνα μ' αυτή κάποιος 
Γεώργιος κατηγόρησε τήν γυναίκα του Μερούδα τοΰ Σεβαστοΰ - όλοι αυτοί 
πρέπει νά είναι κάτοικοι κάποιου χωριού της μητροπόλεως Μηθύμνης, άφοΰ 
στον μητροπολίτη αυτής απευθύνεται τό γράμμα - ότι διέπραξε μοιχεία μέ τόν 
Γεώργιο τόν 'Αθηναίο. Ό κατήγορος δμως δέν μπόρεσε νά αποδείξει τήν 
κατηγορία ή μάλλον ή κατηγορηθεϊσα δι' επιτρόπου καί μαρτύρων απέδειξε 
τό ανυπόστατο της κατηγορίας καί ταυτοχρόνως δήλωσε ότι δέν θέλει πλέον 
ώς σύζυγο τόν κατήγορο της. Ή απόφαση λοιπόν πού κοινοποιείται στον 
μητροπολίτη Μηθύμνης τόν Μάιο τού 1611 ακυρώνει τόν γάμο καί παρέχει 
τήν δυνατότητα στην γυναίκα νά παντρευθεϊ, αν θέλει, νέο άντρα. 

Ή απόφαση αυτή, πιστεύω δτι πράγματι δικαιώνει τήν άποψη οτι κατά 

16. Τό χωριό πού ανέκαθεν υπάγονταν στη μητρόπολη Μηθύμνης διατηρείται καί 
σήμερα μέ τό ίδιο όνομα. 
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την διάρκεια της Τουρκοκρατίας ή εκκλησία δεν διστάζει νά εκδίδει 
διαζύγια17 καί μάλιστα με ρυθμούς πού μάλλον εκπλήσσουν καί ανατρέπουν 
παγιωμένες περί τοϋ αντιθέτου αντιλήψεις. Μία περιοδολόγηση σε πράξεις 
διαζυγίων πού ώς τώρα έχουν εκδοθεί νομίζω οτι επικυρώνει τόν ισχυρισμό 
αυτό καί έχει τήν ερμηνεία του ενδεχομένως στην ανοχή πού πρέπει νά 
υπάρχει προς κοινωνικές ομάδες πού δοκιμάζονται μέσα στο πλαίσιο μιας 
πολυεθνικής αυτοκρατορίας. Ή ανοχή αυτή διατηρεί συμπαγές τό μέτωπο 
τοΰ υποδούλου χριστιανού πού υπό άλλες συνθήκες είναι ενδεχόμενο νά 
ζητήσει λύσεις στό πλαίσιο μιας άλλης εθνότητας, πράγμα άλλωστε 
διαπιστωμένο καί γιά τους ορθοδόξους κάποτε καί συγκεκριμένα όταν 
καταφεύγουν στον διά τοϋ κεπηνίου γάμο. 

Τίς απόψεις αυτές έρχεται νά ενισχύσει ή τελευταία αναφορά στην πηγή 
μας ("Εγγρ. 10). Σύμφωνα μ' αυτήν τόν 'Ιούνιο του 1611 ό πατριάρχης 
Νεόφυτος Β{ γνωμοδοτεί γιά τήν νομιμότητα γάμου ό όποιος προσβάλλεται 
επειδή προσέκρουσε στό κώλυμα ταυ εβδόμου βαθμού συγγενείας.18 

Συγκεκριμένα στό χωριό Μεσότοπος^ής Λέσβου ό Κώστας του Μπόζη 
πρίν άπό αρκετά χρόνια είχε νυμφευθεί τήν Φράγκα τοϋ Δούκα. "Επειτα 
λοιπόν άπό αρκετά χρόνια, όπως αναφέρει ή πατριαρχική απόφαση, γίνεται 
άπό άτομα πού δέν κατονομάζονται, καταγγελία ότι ό γάμος εϊταν παράνομος. 
Ή γνωμοδότηση τοϋ πατριάρχη παραδέχεται οτι όντως υπήρχε πρόβλημα, 
όμως αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι ό Μπόζης εξ αγνοίας προχώρησε στην 
τέλεση τοΰ γάμου αύτοΰ καθώς κανείς δέν τόν ειδοποίησε γιά τό πρόβλημα. 
Κατόπιν τούτου τό συνοικέσιο δέν διαλύεται καί τό ζευγάρι πρέπει νά 
θεωρείται νόμιμο καί εντασσόμενο στό σώμα των χριστιανών. 

Ή όλη γνωμοδότηση παραπέμπει στό γνωστό πνεύμα της κατ' οίκονο-
μίαν απονομής δικαιοσύνης καθώς σέ άλλες παρόμοιες περιπτώσεις έχουμε 
ακριβώς αντίθετες αποφάσεις, καί πάντως κρίνει μέ συγκατάβαση μία σχέση 
πού είχε νομιμοποιηθεί μέσω τοΰ μυστηρίου τοΰ γάμου πρίν άπό πολλά 
χρόνια. Είναι φυσικά προφανές ότι στή βάση της καταγγελίας αυτής παρά 
τίνων, ή οποία μάλιστα φθάνει στην πατριαρχική γραμματεία κάποια 
συμφέροντα κρύβονται τά όποια θά κατακύρωνε προς τή μία ή τήν άλλη 
κατεύθυνση ή διάλυση τοΰ γάμου. Έξαλλου υποθετικά δέν πρέπει νά 
αποκλείεται ή περίπτωση ή προσβολή τοΰ γάμου νά γίνεται άπό έ'να εκ των 

17. Γιά τήν διαδικασία απονομής τοΰ διαζυγίου κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρα
τίας έχουν δημοσιευθεί πολλές μελέτες πού αναφέρονται στην εμφάνιση του σέ διάφορες 
τοπικές κοινωνίες. Βασική λοιπόν γιά τό θέμα μας μελέτη εξακολουθεί νά παραμένει ή 
συμβολή τοϋ Δημ. Γκΐνη, Οί λόγοι διαζυγίου επί Τουρκοκρατίας, Επιστημονική 
Έπετηρίς Σχολής Νομικών καί Οικονομικών Επιστημών Θεσσαλονίκης 8 (1960-1963) 
239-284. 

18. Σχετικά μέ τό κώλυμα αυτό βλ. τήν διδακτορική διατριβή τοϋ Κ. Πιτσάκη, Τό 
κώλυμα γάμου λόγω συγγενείας έβδομου βαθμού εξ αίματος στό βυζαντινό δίκαιο, Άθήνα-
Κομοτηνή 1985 καθώς και τήν μελέτη τοΰ ίδιου: "Παίζοντες εις αλλότριους βίους: Δίκαιο 
καί πρακτική των γαμικών κωλυμάτων στό Βυζάντιο", " Ή καθημερινή Ζωή στό Βυζάντιο, 
Πρακτικά Αι Διεθνούς Συμποσίου Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, 'Αθήνα 1989, σ. 217-
236. 

19. Ό οικισμός διατηρείται ώς τίς μέρες μας μέ τό ίδιο όνομα. 
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συζύγων προκειμένου έτσι νά εκδοθεί "αβρόχοις ποσίν" ενα διαζύγιο. Εϊτε 
έτσι όμως είτε αλλιώς ή πατριαρχική αύτη απόφαση πιστεύω οτι άπεμπλέκει 
με πολύ ικανό τρόπο ενα ζήτημα τό όποιο, όπως είναι εύκολο νά διαπιστωθεί, 
μπορούσε μέ αντίθετη απόφαση νά ανοίξει τό δρόμο σέ πολλές παρόμοιες 
προσβολές σχέσεων καθότι σέ μικρές κοινωνίες όπως αυτή του Μεσοτόπου 
οί σχέσεις εβδόμου βαθμού συγγενείας εξ αίματος είναι εύκολο νά 
ανασυγκροτηθούν μέ λίγη προσπάθεια μνήμης, φαντασίας καί καιροσκο
πισμού. 
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ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ζ ϋ 

1 
'Εγώ ό μητροπολίτης Μιτυλήνης Παΐσιος έστοντάς καί διά τάς πολλάς μου 

αμαρτίας και αδυναμίας αΐς με έπερικύκλωσαν, και με κατε'σχεν δεινή ποδαλγία και 
χειραλγία, και μη δυνάμενος ΰπηρετήσαι μήτε περιελθεϊν τήν έξαρχίαν της 
μητροπόλεως συναθροίσαι και ποιμάναι και τον λαόν ώς εθος τοις άρχιερεϋσιν, 
και τό χαράτζιον τό αΰθεντικόν, διά τούτο αυτοπροαιρέτως εκουσίαμου βουλή και 
γνώμη ποιώ παραίτησιν του έμοϋ θρόνου, ήγουν της Μιτυλήνης, και δίδω αδειαν νά 
χειροτόνηση ή σή παναγιώτης όποιον όρίση με τοϋτο νά εχη νά πλήρωση όποιος 
χειροτονηθεί τήν ζητείαν όπου μου γράφεις νά πληρώσω; και παρακαλώσε 
δέσποτάμου νά κάμης ειλεός εις εμέ ότι έγνωρίζης καλώς τήν άδυναμίαν μου, και 
όποιον χειροτόνησης νά τόν παρακίνησης νά με ανάπαυση ώς έχει ή γνώμη της σης 
παναγιότητος, και οΰτως ιδιοχείρως γράφω είς βεβαίωσιν. 

Έν έτει, ζφρφιφαφ μαρτίω κηη [28 Μαρτίου 1603] 

2 
Ραφαήλ ελέω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης και 

οικουμενικός πατριάρχης. 
'Εντιμότατοι κληρικοί της άγιωτάτης μητροπόλεως Μιτυλήνης, καί οί λοιποί 

ευλαβέστατοι ιερείς, χρησιμώτατοι άρχοντες, καί άπας ό τοϋ Κυρίου χριστώνυμος 
λαός, ό εν πάση τη επαρχία αυτής, τέκνα έν Κυρίω αγαπητά της ημών μετριότητος, 
χάρις είη ύμΐν, καί ειρήνη καί έλεος άπό Θεοϋ παντοκράτορος. Φανερόν καί 
όμολογούμενον εστί πάσιν ου μόνον τοις ίερωτάτοις άρχιερεϋσιν, άλλα καί τοις 
τιμιωτάτοις καί λογιωτάτοις κληρικοϊς της καθ' ή μας τοϋ Χρίστου μεγάλης 
εκκλησίας, ότι ό πρώην Μιτυλήνης μητροπολίτης Παΐσιος, οίκειοθελώςτε καί 
άβιάστως πολλών μέν καί έτερων ένεκα μάλιστα δέ διά τό μή βουληθήναι στέρξαι 
καί άποδοϋναι τήν πατριαρχικήν ζητίαν, παραίτησιν αΰτοΰ έγγραφον καί 
ένυπόγραφον έποιήσατο καί απέστειλε προς ημάς καθώς τό περί τούτου 
έμαρτύρησεν, καί μαρτυροϋσι καί οί της Μηθυμναίας κληρικοί τε καί άρχοντες, 
ου χάριν ή μετριότης ημών τήν παραίτησιν ταΰτην θεασαμένη καί άποδεξαμένη ώς 
εϋλογον, έτερον άντ' αΰτοΰ μητροπολίτην γνήσιον κεχειροτόνηκεν τόν νΰν 
ίερώτατον κυρ Δανιήλ, ψήφω μέν κανονική των παρατυχόντων αρχιερέων, 
αξιώσει δέ των αυτόθι καί εκλογή της ημών μετριότητος, καί κατά τους θείους 
κανόνας, ό μέν διαληφθείς μητροπολίτης κυρ Δανιήλ, γνήσιος εστίν άρχιερεΰς 
υμών, καί εσεται είς τόν έξης άπαντα χρόνον, ό δέ πρό αΰτοΰ Παΐσιος, ώς 
παρητημένος καίμηδεμίαν έχων μετοχήν έν τη αυτήμητροπόλει, μακράν άπ' αυτής 
έσται, καί μενεϊ αναπολόγητος καί άπρόσδεκτος. Έπεί δέ τανΰν ώς ήκούσθη ήμϊν 
πρό ολίγου συνοδικώς, άναστάς ό αυτός Παΐσιος σκανδαλίζει καί άθετήσαι 

20. Τά έγγραφα εκδίδονται χωρίς παρεμβάσεις^ άλλωστε προς αυτό δεν συντρέχει 
ουσιώδης λόγος. Λίγες συντομογραφίες αναλύονται χωρίς αυτό νά δηλώνεται, ένώ 
παραμένουν αδιόρθωτα τά ελάχιστα ορθογραφικά λάθη καί οί φωνητικές συνεκφορές πού 
παρατηρούνται ιδίως στα κείμενα των παραιτήσεων. 



342 ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

βούλεται τήν οικειοθελή αυτού παραίτησιν, προφασιζόμένος προφάσεις παραλό
γους και άπροσδέκτους τοις κανόσιν, και έπηρεάζων τω γνησίω και καθολικά) 
υμών τούτω μητροπολίτη κυρ Δανιήλ, τούτου χάριν διασκέψει συνοδική των 
καθευρεθέντων ίερωτάτων αρχιερέων και ύπερτίμων, γράφομεν καί άποφαινόμεθα, 
ίνα άπό του νϋν καί εις τόν εξής τούτον καί μόνον τόν ίερώτατον κυρ Δανιήλ, 
γινώσκετε γνήσιον καί καθολικόν υμών μητροπολίτην Μιτυλήνης, καί αγαπάτε καί 
ύποτάσσεσθε κατά την περίληψιν των πράξεων αύτοϋ, καί παρέχητε άπαντα τά 
εκκλησιαστικά αυτού δικαιώματα, μή τολμόντος δλως τοΰ Παϊσίου άντιλέγειν καί 
έναντιούσθαι κατάτι, ή άμφιβάλειν περί τής αυτού παραιτήσεως, ως οικειοθελώς 
υπ' αυτού γεγενημένην, καί γάρ εάν άλλως ποιήση, άφωρισμένος έστω άπό Θεού, 
καί ασυγχώρητος, ούτω γενέσθω καί μή άλλως έξαποφάσεως, ή δετού Θεού χάρις 
καί τό άπειρον έλεος καί ή ευχή καί ή ευλογία τής ημών μετριότητος εΐη μετά 
πάντων υμών. 

μηνί ίουννιψ, ίνδικτιώνος β* ['Ιούνιος 1604] 

3 
Ή ταπεινότης ημών, άρχιερατεύσας εν τή επαρχία Μιτυλήνης, όπερ τους 

είκοσι χρόνους, καί είς γήρας ήδη φθάσας, καίφεύγων τάβάρη καί τους πειρασμούς 
τών κατά τόπον, καίβουλόμένος άπό τοΰ νύν ήσυχαστικώς τό λοιπόν τής ζωήςμου 
διαπεράσαι καί άπέχειν πάσης φροντίδος τής τούτων, ποιώ παραίτησιν τοΰ θρόνου 
μου οικεία βουλή καί γνώμη, ου μήν δε τής άρχιερωσύνης μου, πλην θέλω καί 
βούλομαι, ίνα γένηται διάδοχος μου εν τή αυτή επαρχία ό άδελφόπαιςμου, παπά 
Παρθένιος, επί γάρ τούτω τω σκοπώ αφορών πεποίηκα τήν παραίτησιν τοΰ θρόνου 
μου £7ΐ ' αύτω, είς τό έπισκέπτεσθαί με αυτού καίβοηθεΐν μοι εν τω γήρει μου, όθεν 
είς δήλωσιν καί άσφάλειαν έδωκα τήν παροΰσαν παραίτησιν τοΰ θρόνου, καί 
υπογράφω οίκειοχείρως. 

εν ετει, αχκθ^, μηνί μακό κζ1 [27 Μαΐου 1629] 
ό πρόην μιτυλήνης Κωνστάντιος βεβαιώ τά άνωθεν 

4 
Ή ταπεινότης ημών διά τοΰ παρόντοςμου γράμματος, δηλοποιώ ότι διάτε τήν 

εν εμοί άδυναμίαν τοΰ γείρους καί διά τό ενοχλήσθαιμε καθ' εκάστην υπό τοΰ 
επικειμένου χρέους τή μητροπόλει καί μή δύνασθαι πρόςπαλαίειν αύτοΐς καί 
άπολογίαν διδόναι, ποιώ μεν παραίτησιν οικειοθελή καί άβίαστον τής μητροπό&-
ώς μου ταύτης Μιτυλήνης προς τόν όσιώτατον πρωτοσύγγελον τής τοΰ Χριστού 
μεγάλης εκκλησίας ένιερομονάχοις κύρ Γρηγόριον, ου μήν δέ τής άρχιερωσύνης 
μου. 'Επί τούτω μόνω τω πρωτοσυγγέλλω φημί παραιτούμαι τόν θρόνον μου, ουχί 
δέ προς έτερον πρόσωπον, όθεν είς άσφάλειαν κατεστρώθη καί ή παρούσα μου 
αβίαστος παραίτησις εν τω ίερώ κώδικι τής μεγάλης εκκλησίας. 

εν ετει, αχνδΙ μηνί Σεπτέμβρη C ίνδικτιώνος ηης. [7 Σεπτεμβρίου 1654] 
πρώην Μιτυλήνης Παρθένιος, οικεία χειρί υπέγραψα. 
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5 
"Ισον άπαραλλάκτως τοϋ καθολικού πρωτοτύπου 
Κύριλλος ελέω Θεοδ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης και 

οικουμενικός πατριάρχης. 
"Ορια πατέρων μη ύπερβαίνειν α καλώς ούτοι και μετά δεούσης δοκιμασίας 

άρχήθεν έξέθεντο, καί μηδέ υπέρ τά έσκαμμένα καθάλλεσθαι, και θριγγίον 
ύπερπιδάν διαιρετικόν, έθνείων τε, καί οικείων δικαίων, έκκλησιαστικόν δόγμα καί 
νόμος θείος ανέκαθεν κείμενος. "Εδει μέν ούν τοϋτο μη άγνοεϊν τους των 
απανταχού διακειμένους προϊσταμένους εκκλησιών, καί τό επάγγελμα έχοντας 
συντήρησιν θεσπισμάτων κανονικών, καί νομικών διαταγμάτων, καί μέντοι καί 
έμμένειν τούτοις οφείλοντας, καί των οικείων μέν δικαίως άντέχεσθαι, των δ' 
αλλότριων άπέχεσθαι. 'Αλλ' ουκ οϊδα ότι παθόντες τινές των αρχιερέων, καί 
μάλιστα ό της Μηθύμνης προϊστάμενος, άσυντηρήτως τολμήσας, ήθέλησεν 
ύποτάξαι τη μητροπόλει αυτού, τά ύπό την έπαρχίαν Μιτυλήνης διατελούντα 
ανέκαθεν τρία χωρία, την Έρισσόν, την "Αγραν, καί τό Μεσότοπον εκ χρόνων 
αμνημονεύτων, καί μη υποκείμενα τη επαρχία αυτού, καί βιάσας ημάς εξωτερική 
δυνάμει πρό ολίγου, γράμμα ελαβεν ήμέτερον άποφαϊνον είναι ταύτα ύπό την 
δεσποτείαν της μητροπόλεως αυτού, όπερ υπεγράφη καί ύπό των αρχιερέων 
ακόντων καί μη βουλο μένων, καίτό πράγμα κατ'οίκονομίαν συνεπέρανεν. Έπείδέ 
έφθασε καί ήλθεν καί ό ίερώτατος μητροπολίτης Μιτυλήνης, ύπέρτιμος καί 
εξαρχος πάσης Λέσβου, ό έν άγίω πνεύματι αγαπητός ημών αδελφός καί 
συλλειτουργός κυρ Κωνστάντιος, καί άπαντήσας τη επί συστάσει της καθ' ημάς 
τοϋ Χριστού μεγάλης εκκλησίας συναθροισθείση ύπερτελεστάτη συνάδω, των 
ίερωτάτων αρχιερέων, έστη είς μέσον, καί έδειξε γράμμα συνοδικόν, σιγιλλιώδες 
τοϋ μακαρίτου πατριάρχου κυροΰ Μητροφάνους ύπογραφαϊς πολλών αρχιερέων 
κατησφαλισμένον, δηλοποιοΰν διαρρήδην πρό χρόνων διακοσίων έξήκοντα είναι 
τήν Έρισσόν έπισκοπήν τής μητροπόλεως Μιτυλήνης καί τά λοιπά δύο ή "Αγρα 
καί τό Μεσότοπον υποκείμενα αύτη εξ αρχής, καί άποφαϊνον μηδόλως 
διασπασθήναι ταΰτα τής επαρχίας αυτής ως ενοριακά οντά αυτής, άτε πρότερον 
τής επισκοπής έρημωθείσης καί άφανισθείσης, καί αυτών τή μητροπόλει 
Μιτυλήνης ύποταγέντων, τή τω τότε διασκέψει καί συνοδική άποφάσει, καί 
έφάνη τόν μέν μητροπολίτην Μιτυλήνης έχειν τό δίκαιον κατά τοϋτο, τόν δέ 
Μηθύμνης άμετόχως θελήσαντα ύποτάξαι, καί τά καλώς έχοντα συγχύσαντα. 
Τούτου χάριν γνώμη συνοδική τοϋτε άγιωτάτου καί μακαριωτάτου πάπα καί 
πατριάρχου τής μεγάλης πόλεως 'Αλεξανδρείας, καί κριτοϋ τής οικουμένης κυρ 
Γερασίμου, καί των έπί συστάσει τής τοϋ Χριστού μεγάλης εκκλησίας, 
συνεληλυθότων ίερωτάτων αρχιερέων, καί ύπερτίμων των εν άγίω πνεύματι 
αγαπητών αδελφών καί συλλειτουργών, γράφοντες άποφαινόμεθα καί διοριζόμεθα, 
iva τοϋ έκπροδοθέντος τω Μηθύμνης συνοδικού γράμματος, ως κατά βίαν 
προβάντος, άκυρου καί ανίσχυρου μένοντος καίπάντη άπροσδέκτου, τά μέν χωρία 
ταΰτα ή Έρισσός, ή "Αγρα, καί τό Μεσότοπον, ώς ύποτεταγμένα όντα τή 
μητροπόλει Μιτυλήνης άρχήθεν, ώσι καί πάλιν άπό τοϋ νϋν καί εις τόν έξης άπαντα 
χρόνον, υποκείμενα αυτή καί ηνωμένα γνησίως καί ένοριακώς, άναφαιρέτως καί 
άναποσπάστως, οι δέ έν αΰτοϊς ευρισκόμενοι ευλαβέστατοι κληρικοί, θεοσεβέστα-
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τοι ιερείς, χρησιμότατοι άρχοντες, και οι λοιποί ευλογημένοι χριστιανοί, 
γινώσκοντες γνήσιον αυτών αρχιερέα,] και ποιμένα πνευματικόν καί προστάτην, 
τόν νϋν ίερώτατον μητροπολίτην Μιτυλήνης κυρ Κωνστάντιον, καί τους μετ' 
αυτόν, τιμώσι, καί άγαπώσι, καί πείθωνται αύτοΐς καί ύποτάσσωνται, καί 
άλογοπραγήτως παρέχωσι τά εκκλησιαστικά εισοδήματα καί δικαιώματα, τά, 
άπότε κανονικά των ιερέων, συνοικεσίων, πανηγύρεων, ζητιών, καί των λοιπών 
συνήθων τω τόπω, καί κατ' ουδέν εναντία φρονώσιν, η άντιλέγωσιν, εν αργία καί 
άφορισμω άλύτω τω από Θεοΰ παντοκράτορος, μή τολμόντως όλως τοΰτε νϋν 
μητροπολίτου Μηθύμνης κυρ Κορνηλίου, καί των κατά καιρούς έναντιοϋσθαι περί 
τούτου, ή όλως είσέρχεσθαι εν τοις χωρίοις αύτοϊς, καί άρχιερατικόν έκτελεϊν, ή 
ζητεϊν νοσφίζεσθαι πολύ, η ολίγον των εισοδημάτων αυτών, ?προφάσει τινός 
παραλόγω, η τη κατά βίαν πρό ολίγου άφαιρέσαι αυτών, ως άσυστάτω καί 
παρακανόνας προβάσαν, εν αργία άσυγγνώστω της άρχιερωσύνης αυτών, καί 
άφορισμω άλύτω καί αίωνίω τω άπό Θεοΰ, καί παιδείας άλλης της / προσηκούσης. 
"Ος δ' αν άλλος τις εις τό μετέπειτα βουληθείη άνατρέψαι τήν παροϋσαν συνοδική ν 
άπόφασιν, καί άποσπάσαι τά χωρία αυτά της ολομελείας της επαρχίας Μιτυλήνης, 
καί εις ιδίαν καταγαγεΐν δεσποτείαν, η άλλότι εναντίον διαπράξηται, όποιου αν εΐη 
καταλόγου, προς τη αργία της άρχιερωσύνης, καί ίερωσύνης αΰτοϋ, αφορισμένος 
έστω, καί κατηραμένος, καί ασυγχώρητος, άπό Θεοΰ παντοκράτορος, καί μετά 
θάνατον άλυτος, αιωνίως καί τυμπανιαϊος, καί έχέτω καί τάς αράς των αγίων 
τριακοσίων δέκα καί οκτώ θεοφόρων πατέρων των ένικαία, καίτών λοιπών άγιων, 
καί οικουμενικών συνόδων, καί εΰροι Θεόν μαχόμενον εν τη ημέρα της κρίσεως. 
Ούτως άπεφηνάμεθα εν άγίω πνεύματι συνοδικώς, εις γάρ τήν περί τούτου δήλωσιν 
και μόνιμο ν άσφάλειαν, γραφέν καί κυρωθέν καί τό παρόν συνοδικόν σιγιλλιώδες 
έπιβεβαιωτήριον γράμμα, τω ίερωτάτω μητροπολίτη Μιτυλήνης κύρ Κωνσταντίω, 
υπερτιμώ καί έξάρχω πάσης Λέσβου, τω εν άγίω πνεύματι άγαπητω ημών άδελφω 
καί συλλειτουργώ, καί τόν τόπον επέχοντα του Σάρδεων, καί δι' αύτοΰ, τη 
άγιωτάτη αΰτοϋ μητροπό&ι Μιτυλήνης. 

Έν έτει, ζρλδφ, μηνί μαΡ εη, ίνδικτιώνος θης. [5 Μαΐου 1626] 

6 
Διά τοϋ παρόντος μου γράμματος δηλοποιώ, ότι επειδή εϊχον ύπόθεσιν καί 

διαφοράν μετά πολλών των άπό της χώρας Τελωνίων, μάλιστα δέ μετά 'Ιωάννου 
τοϋ χρυσοχόου, καί Κομνηνού τοϋ Φιλάνδρου, καίτών λοιπών, εγκαλούμενος ύπ' 
αυτών ειρήνευσα, διά τούτο γράφω έν τω ίερώ κώδικι της τοϋ Χριστού Μεγάλης 
'Εκκλησίας, ενώπιον τοϋ παναγιωτάτουμου αύθέντου καί δεσπότου τοϋ οικουμε
νικού πατριάρχου, καί των καθευρεθέντων πανιερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτί-
μων, συμπαρόντος καί τοϋ γνησίουμου μητροπολίτου Μηθύμνης, καί στέργω, ίνα 
όψέποτε η θελήσω, ή τολμήσω έπιχειρίσασθαι είσελθεΐν εις ύπόθεσιν της αυτής 
χώρας, καί μετά των δυναστών συναναστραφήναι έπί βλάβη καί ζημία των 
χριστιανών, υπάρχω αύτοκαθαίρετος της ίερωσύνης μου, καί μηδεμίαν εξεινμε 
άπολογίαν, μόνον είρηνεύειν μετά πάντων των γερόντωντε καί νέων, ως θέλει ό 
Θεός. "Οθεν καί εις δήλωσιν έγραψα καί υπέγραψα οίκειοχείρως. 

κατά τό ζρθ°ν έτος, μηνός μαΐ? ιεη, ίνδικτιώνος ιδης [15 Μαΐου 1601] 
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7 
"Ισον τοϋ γράμματος Μηθύμνης 
Δέσποτα μου παναγιώτατε δουλικώς προσκυνώ καί ασπάζομαι τάς άγίαςσου 

χείρας, τοΰτο αναφέρω προς την παναγιότης σου και δηλοποιώ, περί της 
υποθέσεως του Μανόλη και Δεσποινέτας, ώς ότι έχει γαμβρόν Γεώργη ρείζη 
μετά ιερών ευχών, και έλάλησαν προς την παναγιότη σου, οτι υπάρχει ανομον, καί 
κατά τό τίμιόνσου γράμμα εξέτασα ακριβώς μετά ώμοφορίου καί έπιτράχηλίου, καί 
έμαρτήρησεν ή μάνα τοϋ γαμβρού καί ή γειτονία καί ή χόρα Φίλια, ώς οτι ύπάρχη 
χρονών δώδεκα κατανόμους, καί υπάρχουν δέσποτα μου αναμεταξύ σκάνδαλα, καί 
σκανδαλίζει τον ή μητέρα αύτοϋ Ρηγένα, καί εις δηλοποιοϋμεν την άπαντα 
άλήθειαν, καί ώς θέλεις ποίησον δέσποτάμου, ai δέ πανάγιοι σου εΰχαί εστωσαν 
μεθ' ημών. 

ό ταπεινός μητροπολίτης Μηθύμνης Γρηγόριος 
[χωρίς ημερομηνία: 15 Όκτωβρίοϊ 1607 - 'Οκτώβριος 1612] 

8 
"Ισον εκ τοϋ καθολικού γράμματος 

Νεόφυτος, καί τά έξης 
Ίερώτατε μητροπολίτα Μηθύμνης καί τά έξης, ώδε έπληροφορήθημεν διά 

γράμματος σου καί τών συμμαρτυρούντων ιερέων σου καί τινών αρχόντων, ώς 
μετά ώμοφορίου καί έπιτραχηλίου έξέτασας την διερών ευχών ήρραβωνισθεϊσαν 
θυγατέρα Μανουήλ καί Δεσποινέτας τω Γεωργίω ρείζη καί ευρες αυτήν νόμου 
ηλικίας, ώς έμαρτυρήθη μάλιστα παρά της μητρός τοϋ γαμβρού καί τών γειτόνων, 
καί νΰν ό Γεώργιος τοϋ Μάλαμα καί ή γυνή αυτού Σμαράγδα τοϋ Παπή βουλόμενοι 
λαβείν τόν Γεώργιον ρεΐζην γαμβρόν εις την θυγατέρα αυτών, συνεφώνησαν μετά 
της μητρός τοϋ Γεωργίου Ριγήνης καί της θυγατρός αυτής Μαχταρίνας καί 
κωλύουσι γενέσθαι τόν τέλειον γάμον. Τούτου ένεκεν γράφομεν, ίνα καί ή Ρίγενα 
καί ή Μαχταρίνα καί ό Γεώργιος ρείζης καί οί πρόξενοι τών σκανδάλων Γεώργιος 
ό Μάλαμας, καί Σμαράγδα Παπή, ή γυνή αύτοϋ, ύπάρχωσι αφορισμένοι παρά Θεοϋ 
Κυρίου παντοκράτορος καί κατηραμένοι καί ασυγχώρητοι καί έξω της εκκλησίας 
Χριστού καί άλυτοι μετά θάνατον καί τυμπανιαϊοι, εν αργίας βάρει μή 
έκκλησιαζόμενοι, έως ουν τελειωθή ό εύλογος γάμος ούτος, ή δέ τοϋ Θεού χάρις 
εϊη σοι. 

[χωρίς ημερομηνία: μετά τήν 15 'Οκτωβρίου 1607 - 'Οκτώβριο 1612] 

9 
"Ισον άπαραλλάκτως τοϋ πατριαρχικού γράμματος 

Νεόφυτος, καί τά έξης 
Ίερώτατε μητροπολίτα Μιθύμνης, καί ύπέρτιμε έν άγίω πνεύματι αγαπητέ 

αδελφέ καί συλλειτουργέ, χάρις εϊη σοι καί ειρήνη άπό Θεού, ώδε ήλθε Δούκας ό 
Καπαρας ώς επίτροπος Μερούδας τοϋ Σεβαστού ζητήσων άγωγήν διά τήν 
κατηγορίαν ην είπε Γεώργιος ό άνήρ αυτής, καί μή δυνάμενος παρρήσαι άφήκεν 
αυτήν καίάνεχώρήσε. "Οθεν πρώτον μέν μάρτυρας παρέστησε διά τήν έπιτροπικήν 
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αΰτοϋ, Δημήτριον τόν/Μασώρα, Κωνσταντήν τόν Σιμποΰλον, Ίωάννην τόν 
Τζαγκάρην καί Κωνσταντϊνον του Γεωργιλα, ών τά ονόματα κατεγράφησαν εν τω 
ίερω κώδικι της καθ' ημάς του Χρίστου μεγάλης εκκλησίας. 'Επειδή τοίνυν ή 
κατηγορία ύπήρχεν αυτή, ότι μετά τίνος Γεωργίου του 'Αθηναίου ευρηκεν αυτήν 
άμαρτάνουσαν και παραστήσαι τοϋτο ουκ ήδυνήθη, εκείνη δε ως κατήγορον αυτής 
ουκ ετι αυτόν στεργει ουδέ ανδραν αυτής όνομάζεσθαι θέλει, τούτου χάριν 
άποφαινόμεθα ίνα εχη άδειαν αυτή μεν λαβείν άνδρα ει βούλεται έτερον, εκείνον δε 
ίος κατήγορον αυτής ύπάρχη αναπολόγητος το άποτοϋδε και είς τό εξής ή δέ του 
Θεοδ χάρις εΐη σοι. 

Έν μηνί μαί*38ω ίνδικτιώνος (Ρς [Μάιος 1611J 

10 
"Ισον άπαραλλάκτως εκ του καθολικού γράμματος 
Νεόφυτος και τά έξης 
'Ιερότατε μητροπολΐτα Μιτυλήνης καί τά έξης, ώδε άνηνέχθη ήμϊν, ότι ό από 

χωρίου Μεσοτόπου Κώνστας του Μπόζη έλαβε γυναίκα Φράγκαν ονόματι τοϋ 
Δοϋκα, όστις μετά χρόνων ικανών, νϋν ενοχλείται παρά τίνων, ώς έβδομου βαθμού 
υπάρχει ή γυνή αΰτοϋ, όπερ πρότερον οΰκ έρέθη ουδέ έλαλήθη, ωσάν καί αυτός 
φυλαχθή καί ου στεφανωθή. Τούτου ένεκεν γράφομεν, έπεί έξαγνοίας καί μή 
ρωτηθέν τό πρότερον προέβη τό συνοικέσιον τοϋτο, κανονισθή μέν κατά 
διάκρισιν,μενέτω δέ άναπόσπαστον καί έχέτωσαν τήν εϊσοδον τής εκκλησίας 
παρ' ούδενός κωλυόμενοι, οΰτω φρόντισον, ή δέ του Θεού χάρις εΐη μετά τής σής 
ίερότητος, 

έν μηνίίουνιψ, ίνδικτιώνος θΡς ['Ιούνιος 1611] 


