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πατέρες για τους ίδιους λόγους. Ακόμα ευχαριστώ τον συνάδελφο κ. 
Βασίλη Δημητριάδη, επειδή μου εξασφάλισε ορισμένες φωτογραφίες 
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των εγγράφων με βοήθησε πάρα πολύ η κυρία Irène Beldiceanu- Stein
herr, και της εκφράζω επίσης την ευγνωμοσύνη μου. Τέλος, ευχαριστώ 
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ρετό. Στάθηκε σύμβουλος πολύτιμος και του είμαι υποχρεωμένη βαθύ
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Δεκέμβριος 1995 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 

Η κατάταξη των λημμάτων, ελληνικών και ξενόγλωσσων, ακολουθεί την 
σειρά του λατινικού αλφαβήτου 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

AcOrHung : 
ΑΠ: 
ArOrient : 
ArchOtt : 
AEMA: 
BCH: 
Belleten : 
BSOAS: 
BEt.Or. : 
Bull. SHAR : 
ByzFor : 
ΒυζΧρον: 
AIEEE : 
ΔΚΜΣ: 
ΔΧΑΕ: 
DOP: 
ΕΕΒΣ: 
EMA: 
EA: 
EO: 
UM ES : 
IFM: 
JOB: 
JESHO : 
JTS: 
JRAS: 
ΚΕΦΣ: 
NE: 
MT: 
OCP: 

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 
Αρχείον Πόντου 
Archiv Orientâlni 

Archivum Ottomanicum 

Archivum Eurasiae Medii Aevi 

Bulletin de Correspondance Hellénique 

Türk Tarih Kurumu, Belleten 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies 

Bulletin d'Etudes Orientales de l'Institut Français de Damas 

Bulletin de la Section Historique de l'Académie Roumaine 

Byzantinische Forschungen 

Βυζαντινά Χρονικά (Vizantijskij Vremennik) 
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος 
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 
Dumbarton Oaks Papers 
Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 
Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 
Εκκλησιαστική Αλήθεια 
Echos d'Orient 
International Journal of Middle East Studies 
Istanbul Üniversitesi Iktisat Fakultesi Mecmuasi 

Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 

Journal of Economic and Social History of the Orient 

Journal of Turkish Studies 

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 

ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 
Νέος Ελληνομνήμων 
Materialia Turcica 
Orientalia Christiana Periodica 



12 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

REB : Revue des Etudes Byzantines 
REI : Revue des Etudes Islamiques 
RESEE : Revue des Etudes Sud-Est Européennes 

RevAfr : Revue Africaine 

ROC: Revue de l'Orient Chrétien 

ROMM : Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée 

SF : Südost-Forschungen 

Stulsl : Studia Islamica 

StuVe : Studi Veneziani 

TAD : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Tarih 

Ara§tirmalari Dergisi. 

TM : Travaux et Mémoires 

WZKM : Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 

ZfB : Zeitschrift für Balkanologie 

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

Actes de Dionysiou: Actes de Dionysiou, εκδ. Ν. OIKONOMIDES, Archives de l'Athos 
IV, Παρίσι 1968. 

Actes d'Esphigménou: Actes d'Esphigménou, εκδ. J. LEFORT, Archives de l'Athos VI, 
Παρίσι 1973. 

Actes de Kutlumus : Actes de Kutlumus , εκδ. P. LEMERLE, 2η έκδοση, Archives de 
l'Athos II2, Παρίσι 1988. 

Actes du Pantocrator : Actes du Pantocrator, εκδ. VASSILIKI KRAVARI, Archives de 
l'Athos XVII, Παρίσι 1991. 

AHRWEILER, Idéologie : HELENE AHRWEILER, L'idéologie politique de l'empire 

byzantin, Presses Universitaires de France 1975 

ΑΜΑΝΤΟΣ, Προνομιακοί ορισμοί : Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ, Οι προνομιακοί ορισμοί του Μου-
σουλμανισμού υπέρ των Χριστιανών, Ελληνικά, 9 (1936) 103-166. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ : Δ. Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ο "Ιερός Κώδιξ" του 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο Β'μισό του ΙΕ' αιώνα, Αθήνα 1992. 

APOSTOLOPOULOS, Mécanismes : D. G. APOSTOLOPOULOS, Les mécanismes d'une 

conquête : adaptations politiques et statut économique des conquis dans le cadre 

de l'empire ottoman, Actes du Ie Colloque International d'Histoire, Économies 

Méditerranéennes: Équilibres et Intercommunications XIIIe - XIXe siècles, τ. Ill, 
Αθήνα 1986, σ. 191-204. 

BABINGER, Mehmed : F. BABINGER, Mehmed the Conqueror and his Time, εκδ. W. 
C. Hickman, μετάφραση R. Manheim, Princeton 1978. 

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία : Α. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 
τ. Ι-ΙΙ, 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη 1974-1976, τ. III, 1968. 

BARKAN, Cizye : Ö. L. BARKAN, 894 (1488/89) yih Cizyesinin Talsilâtina ait Muha-

SQbe, Belgeler, 1(1964)1-117. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 13 

BARKAN, Essai : Ö. L. BARKAN, Essai sur les données statistiques des registres de re

censement dans l'empire ottoman aux XVe et XVIe siècles, JESHO, 1 (1958) 9-36. 

BARKAN, Research : Ö. L. BARKAN, Research on the Ottoman Fiscal Surveys, 

Studies in the Economic History of the Middle East from the Rise of Islam to the 

Present Day, εκδ. Μ. A. COOK, Λονδίνο 1970, σ. 163-171. 
BARKAN, Sürgünler : Ö. L. BARKAN, Osmanli Imparatorlugunda bir iskan ve 

kolonizasyon metodu olarak sürgünler, IFM, 15 (1953) 208-237. 

BARKAN, Villes : Ö. L. BARKAN, Quelques remarques sur la constitution sociale et 

démographique des villes balkaniques au cours des XVe et XVIe siècles, 

Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Européen, Bulletin, 12/2 (1974) 

151-173. 

BEES, Glanures : N. A. BEES, Glanures dans les manuscrits des Météores, EO, 15 

(1912)258-259. 

BELDICEANU, Actes : N. BELDICEANU, Les actes des premiers sultans conservés 

dans les manuscrits turcs de la Bibliothèque Nationale à Paris, τ. Ι-ΙΙ, Παρίσι-
Χάγη 1960-1964. 

BELDICEANU - BELDICEANU-STEINHERR, Corinthe : N. BELDICEANU - IRENE 
BELDICEANU -STEINHERR, Corinthe et sa région en 1461 d'après le registre TT 

10, SF, 45 (1986) 37-61. 

BELDICEANU - BELDICEANU-STEINHERR, Morée : N. BELDICEANU - IRENE 

BELDICEANU-STEINHERR, Recherches sur la Morée (1461-1512), SF, 39 (1980) 

17-74. 

BELDICEANU-STEINHERR, Bithynie : IRENE BELDICEANU-STEINHERR, La 

population non musulmane de Bithynie (2e moitié du XIVe - lère moitié du XVe 

s.), The Ottoman Emirate (1300-1389), Halcyon Days in Crete I, A Symposium 

Held in Rethymnon 11-13 January 1991, Ρέθυμνον 1993, σ. 7-22. 
Βιβλίον Ιστορικόν : Βιβλίον 'Ιστορικόν περιέχον εν συνάψει διαφόρους και έζό-

χους Ιστορίας άρχόμενον από Κτίσεως Κόσμου μέχρι της αλώσεως Κωνσταντι-
νοπόλεως και των ακολούθων Σουλτάνων συλλεχθεν μεν εκ διαφόρων ακρι
βών ιστοριών και εις την κοινήν γλώτταν μεταφρασθεν παρά του Πανιερω-
τάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας Κυρίου Δωροθέου, Βενετία 1805. 

BINSW ANGER, Untersuchungen : Κ. BINSW ANGER, Untersuchungen zum Status der 
Nichtmuslime im osmanischen Reich des 16. Jahrhunderts mit einer Neudefinition 
des Begriffes "dimma", Μόναχο 1977. 

BOSKOV-BOJANIC : V. BOSKOV - D. BOJANIC, Les actes des sultans ottomans con
servés dans le monastère athonite de Chilandar (1512-1601), Recueil de Chi-

landar, 8 (1991) 167-213 (σερβοκροατικά με γαλλική περίληψη). 
BOSWORTH, Qalqashandi : C. E. BOSWORTH, Christian and and Jewish Religious 

Dignitaries in Mamlûk Egypte and Syria : Qalqashandi's Information on their 

Hierarchy, Titulature, and Appointment, IJMES, 3 (1972) 59-74, 199-216. 

BRAUDE, Myths : B. BRAUDE, Foundation Myths in the Millet System, Christians 

and Jews , σ. 69-88. 
CFHB : Corpus Fontium Historiae Byzantinae. 



14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

CHALKOKONDYLAS: Laonici CHALKOKONDYLAE Historiarum Demonstrationes, 
έκδ. E. DARKÓ, τ. I I I , Βουδαπέστη 1922-1927. 

ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ : Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, Κατάλογος των χρονολογημένων κωδίκων της Πατρι
αρχικής Βιβλιοθήκης Καΐρου, ΕΕΒΣ, 4 ( 1927) 109-204. 

Christians and Jews : Christians and Jews in the Ottoman Empire, The Functioning of 
a Plural Society, έκδ. Β. BRAUDE and B. LEWIS, τ. Ι-ΙΙ, Λονδίνο- Νέα Υόρκη 
1982, σ. 69-88. 

Continuity and Change : Continuity and Change in late Byzantine and early Ottoman 
Society. Papers given at a Symposium at Dumbarton Oaks in May 1982, έκδ. A. 
BRYER - H. LOWRY, Birmingham - Washington D.C. 1986. 

Conversion and Continuity : Conversion and Continuity. Indigenous Christian Com
munities in Islamic Lands, Eighth to Eighteenth Centuries, έκδ. Μ. GERVERS - R. 
J. BIKHAZI, Pontifical Institute of Medieval Studies, Τορόντο 1990. 

DARROUZES, Asie Mineure : J. DARROUZES, Notes d'Asie Mineure, Δεσμός εις Α. 
Παπαδόπουλον, ΑΠ, 26 (1964) 28-40. 

DARROUZES, Lettres : J. DARROUZES, Lettres de 1453, REB, 22 (1964) 72-127. 
DARROUZES, Notitiae : J. DARROUZES, Notitiae Episcopatuum Ecclesiae Con-

stantinopolitanae, Παρίσι 1981. 
DARROUZES, Οφφίκια : J. DARROUZES, Recherches sur les 'Oççitciade l'Eglise by

zantine, Παρίσι 1970. 
DARROUZES, Registre synodal : J. DARROUZES, Le Registre synodal du Patriarcat 

byzantin au XIVe siècle, Etude paléographique et diplomatique, Archives de 

l'Orient Chrétien 12, Παρίσι 1971. 
DARROUZES, Remarques : J. DARROUZES, Remarques sur les créations d'évechés 

byzantins, REB, 47 (1989) 209-237. 

DARROUZES, Transferts : J. DARROUZES, Le traité des Transferts, REB, 42 (1984) 

147-214. 

DEMETRIADES-ZACHARIADOU : V. DEMETRIADES - E. A. ZACHARIADOU, 

Serbian Ladies and Athonite Monks, WZKM, 84 (1984) 35-55. 

DENNET, Conversion : D. C. DENNET, Conversion and the Pall Tax in Early Islam, 

Harvard Historical Monographs XII, Cambridge, Harvard University Press 1950. 

DHGE : Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, τ. Ι, Παρίσι 1912. 
ΔΟΥΚΑΣ : DUCAE, Historia Turcobyzantina (1341-1462), εκδ. Β. GRECU, Βουκουρέ

στι 1958. 
EI2: Encyclopaedia of Islam, 2η έκδοση, Leiden-Παρίσι 1960. 
Έκθεσις : Ecthesis Chronica and Chronicon Athenarum, εκδ. S. P. LAMBROS, Λον

δίνο 1902. 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ : Σ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, Ιστορικά Μνημεία του Άθω, Ελληνικά, 3 

(1930)45-68. 
FAROQUI, Urban Activities : SURAIYA FAROQHI, Taxation and Urban Activities in 

Sixteenth Century Anatolia, UTS, 1 (1979-1980) 19-53. 
Fatih Vakf. : Fatih Mehmet II Vakfiyeleri, Vakiflar Umum Müdürlügü Ne§riyati, Turk 

Vakfiyeleri No. 1, Άγκυρα 1938. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 15 

FEKETE, Siyaqat-Schrift : L. FEKETE, Die Siyaqat-Schrift in der Türkischen Fi

nanzverwaltung, τ. Ι-ΙΙ, Βουδαπέστη 1955. 
FONKIC - POLJAKOV : Β. FONKIC - F. POLJAKOV, Greceskie rukopisi Sinodal'noj 

Biblioteki, Μόσχα 1993. 
GALLOTTA, Venise et l'empire ottoman : A. GALLOTTA, Venise et l'empire ottoman 

de la paix du 25 Janvier 1479 à la mort de Mahomet II, 3 Mai 1481, ROMM, 39 

(1985)113-130. 

ΓΕΔΕΩΝ, Επίσημα γράμματα : M. Ι. ΓΕΔΕΩΝ, Επίσημα γράμματα τουρκικά αναφε
ρόμενα εις τα εκκλησιαστικά ημών δίκαια, Κωνσταντινούπολη 1910. 

ΓΕΔΕΩΝ, Ιστορία : Μ. Ι. ΓΕΔΕΩΝ, Ιστορία των του Χριστού Πενήτων, 1453-1913, 
Αθήνα 1939. 

ΓΕΔΕΩΝ, Πίνακες : Μ. Ι. ΓΕΔΕΩΝ, Πατριαρχικοί Πίνακες, Ειδήσεις ιστορικαί βιο-
γραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Ανδρέα του Πρω
τοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ ' του από Θεσσαλονίκης, 36-1884, Κωνσταντι
νούπολη 1304 (=1886). 

GELZER, Achrida : Η. GELZER, Der Patriarchat von Achrida, Geschichte und 
Urkunden, Abhandlungen der phil.-hist. Classe, Königl. Sächsischen Gesellschaft 

der Wissenschaften, τ. XX, αρ. V, Λιψία 1902. 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΑΡΔΕΩΝ : ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΑΡΔΕΩΝ, Συμβολή εις τους παριαρχικούς κατα

λόγους Κωνσταντινουπόλεως από της Αλώσεως και εξής (1453-1936), τ. Α'- Β', 
Κωνσταντινούπολη 1935-1938. 

GIBB-BOWEN : Η. Α. R. GlBB - Η. BOWEN, Islamic Society and the West, τ. Α', μέ
ρος Ι και II, Λονδίνο 1951. 

GlESE, F., Die geschichtlichen Grundlagen für die Stellung der christlichen Untertanen 

im osmanischen Reich, Der Islam, 19 (1931) 264-277. 

GÖKBILGIN, Edirne : T. GÖKBILGIN, XV-XVI. asirda Edirne ve Pasa Livasi, Vakiflar 

- Mülkler - Mukataalar, Ισταμπούλ 1952. 
GOUILLARD, Synodikon : J. GOUILLARD, Le Synodikon de l'Orthodoxie, Edition et 

Commentaire, TM, 2 (1967) 1-316. 
HAMMER, Histoire : J. HAMMER, Histoire de l'empire ottoman, μετάφραση του J. J. 

Hellen, τ. I-XVIII, Παρίσι 1835-1843. 
HERING : G. HERING, Das islamische Recht und die Investitur des Gennadios 

Scholarios (1454), Balkan Studies, 2 (1961) 231-256. 
HERMAN, Patriarchat : E. HERMAN, Das bischöfliche Abgabenwesen im Patriarchat von 

Konstantinopel vom XI. bis zur Mitte des XIX. Jahrhunderts, OCP, 5 (1939) 434-513. 

IACOPO DE PROMONTORIO : F. BABINGER, Die Aufzeichnungen des Genuesen 

IACOPO DE PROMONTORIO - DE CAMPIS über den Osmanenstaat um 1475, 

Bayeriche Akademie der Wissenschaften, ph.-hist. Kl., Sitzungsberichte 1956, 8, 

Μόναχο 1957. 
INALCIK, Archival Material : H. INALCIK, Ottoman Archival Materials on Millets, 

Christians and Jews, σ. 437-449. 
INALCIK, Impact : Η. INALCIK, Impact of the Annales School on Ottoman Studies and 

New Findings, Review, 1 (1978) 69-96. 



16 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

INALCIK, Istanbul : H. INALCIK, The Policy of Mehmed II toward the Greek 
Population of Istanbul and the Byzantine Buildings of the City, DOP, 23/24 
(1969)231-249. 

INALCIK, Patriarch : H. INALCIK, The Status of the Greek Orthodox Patriarch under 
the Ottomans, Mélanges offerts à Irène Mélikoff par ses collègues, disciples et 

amis, Turcica, 21-23 (1991) 407-436. 

IORGA N., Byzance après Byzance, Βουκουρέστι 1971 (ανατύπωση). 
Ιστορία : Historia Politica et Patriarchica Constantinopoleos, έκδ. E. BEKKER, Βόν

νη 1849. 
JANIN, Bulgarie : R. JANIN, Bulgarie, DHGE, τ. Χ (1938), στ. 1120-1194. 
JANIN, Constantinople : R. JANIN, Constantinople byzantine, développement urbain et 

répertoire topographique, Παρίσι 1964. 
JANIN, Eglises : R. JANIN, La géographie ecclésiastique de l'empire byzantin, τ. Ill, 

Les églises et les monastères, Παρίσι 1969 (2η έκδοση). 
JENNINGS, Ottoman Cyprus : R. C. JENNINGS, Christians and Muslims in Ottoman 

Cyprus and the Mediterranean World, 1571-1640, New York - London 1993. 
JENNINGS, Urban Population : R. C. JENNINGS, Urban Population in Anatolia in the 

Sixteenth Century : A Study of Kayseri, Karaman, Amasya, Trabzon, and 
Erzurum, IJMES, 7 (1976) 21-57. 

KAMBERIDIS : L. KAMBERIDIS, The Greek Monasteries of Sozopolis, XIV-XVII 
Centuries, Θεσσαλονίκη 1993. 

KABRDA, Système fiscal : J. KABRDA, Le Système fiscal de l'église orthodoxe dans 

l'empire Ottoman (d'après les documents turcs), Opera Universitatis Purkynianae 

Brunensis, facultas Philosophica, Brno 1969. 

ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ-ΠΑΝΟΥ : ΕΛΕΝΗ ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ-ΠΑΝΟΥ, Δαμασκηνού Στουδίτη "Διά
λογος", Δωδώνη, 3 ( 1974) 443-458. 

KIEL, Bulgaria : Μ. KIEL, Art and Society in Bulgaria in the Turkish Period, 
Μάαστριχτ 1985. 

KIEL, Central Greece : M. KIEL, Central Greece in the Suleymanic Age. Preliminary 
Notes on the Population Growth, Economic Expansion and its Influence on the 
Spread of Greek Christian Culture, Soliman le Magnifique et son Temps, Actes du 
Colloque de Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 7-8 Mars 1990, εκδ. G. 
VEINSTEIN, Παρίσι 1992, σ. 399-424. 

KISSLING, Turzismen : Η. J. KISSLING, Zu den Turzismen in den siidslavischen 
Sprachen, Zß, 2 (1963) 77-87. 

ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ : Α. ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, Εκκλησιαστικών και Πο
λιτικών των εις Δώδεκα Βιβλίον Η\ Θ'και Γ ήτοι τα Μετά την Άλωσιν (1453-
1789), Κωνσταντινούπολη 1870. 

KONORTAS, Contribution : P. KONORTAS, Les contributions ecclésiastiques 

"Patriarchikè Zèteia" et "Basilikon Charatzion". Contribution à l 'histoire 

économique du Patriarcat Oecuménique aux XVe et XVIe siècles, Actes du IIe 

Colloque International d'Histoire, Économies Méditerranéennes: Équilibres et 

Intercommunications XIIIe - XIXe siècles, τ. Ill, Αθήνα 1986, σ. 219-255. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 17 

ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Οθωμανική κρίση : Π. ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Η οθωμανική κρίση του τέλους του 
ΙΣΤ' αιώνα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Τα Ιστορικά, 2/3 ( 1985) 45-76. 

KRAELITZ : F. KRAELITZ, Osmanische Urkunden in türkischer Sprache aus der 

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, Akademie der Wissenschaften in Wien, Phil.-

hist. Kl. Sitzungsberichte^. 197, μέρος 3, Βιέννη 1922. 
KRESTEN, Patriarchat : O. KRESTEN, Das Patriarchat von Konstantinopel im 

ausgehenden 16. Jahrhundert, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 

Βιέννη 1970. 
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ : CRITOBULI Imbriotae Historiae, εκδ. D. REINSCH, CFHB, Βερολίνο 1983. 
ΚΤΕΝΑΣ, Δοχειαρίου : Αρχ. Χρ. ΚΤΕΝΑΣ, Σιγιλλιώδη και άλλα πατριαρχικά έγγρα

φα της εν Άθω Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής του Δοχεια
ρίου, ΕΕΒΣ, 5 (1928) 100-129. 

ΑΑΜΠΡΟΣ, Κατάλογος Αγίου Όρους : Σ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Κατάλογος των εν ταις Βιβλιο-
θήκαις του Αγίου Ορους ελληνικών κωδίκων, τ. Ι—II, Κανταβριγία 1900. 

LASCARIS, Joachim : M. LASCARIS, Joachim, métropolite de Moldavie et les 

relations de l'Église Moldave avec le patriarchat de Pec et l'archevêché d'Achris 

au XVe siècle, Bull.SHAR , 13 (1927) 129-159. 

LAURENT, Premiers Patriarches : V. LAURENT, Les premiers patriarches de Constan

tinople sous domination turque, REB, 26 (1968) 229-263. 

LEGRAND, Zygomalas : E. LEGRAND, Notice biographique sur Jean et Théodose Zy-

gomalas, Recueil des textes et des traductions publié par les Professeurs de l'Éco

le des Langues Orientales Vivantes à l'occasion du VIIIe Congrès International des 

Orientalistes tenu à Stockholm en 1889, τ. Π, Παρίσι 1889, σ. 67-264. 
LEMERLE-WITTEK: P. LEMERLE - P. WITTEK, Recherches sur l'histoire et le statut 

des monastères athonites sous la domination turque, Archives d' Histoire du Droit 

Oriental, 3 (1947)411-472. 

LOKKEGAARD, Concepts : F. LOKKEGAARD, The Concepts of War and Peace in 

Islam, War and Peace in the Middle Ages, εκδ. Β. P. McGUIR, Κοπεγχάγη 1987, 
σ. 263-281. 

LOKKEGAARD, Islamic Taxation : F. LOKKEGAARD, Islamic Taxation in the Classic 
Period with special reference to circumstances in Iraq, Κοπεγχάγη 1950. 

M. M. Acta : F. MIKLOSICH - J. MÜLLER, Acta et Diplomata Graeca Medii Aevi 

Sacra et Profana, Βιέννη, τ. Ι-VI, 1860-1890. 
MATUZ, Herrscherurkunden : J. MATUZ, Herrscherurkunden des Osmanensultans 

Süleyman des Prächtigen, Ein chronologisches Verzeichnis, Islamkundlichen 

Materialien 1, Freiburg im Breisgau 1971. 

MATUZ, Kanzleiwesen : J. MATUZ, Das Kanzleiwesen Sultan Süleymans des 

Prächtigen, Freiburger Islamstudien 5, Wiesbaden 1974. 

MATSCHKE, Bergbauentwicklung : K. P. MATSCHKE, Zum Anteil der Byzantiner an 

der Bergbauentwicklung und an den Bergbauerträgen Südosteuropas im 14. und 

15. Jahrhundert, BZ, 84-85 (1991/1992) 49-71. 

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ : ΦΑΝΗ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, Ο Ελληνισμός στο Γαλατά (1453-1600), Κοινω
νικές και οικονομικές πραγματικότητες, Ιωάννινα 1992. 



18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

MAXIM : M. MAXIM, Les relations des pays roumains avec l'archevêché d'Ohrid dans 

les documents turcs inédits du XVIe siècle, RESEE, 19/4 (1981) 653-671. 

MENAGE, Anatolia : V. L. MENAGE, The Islamization of Anatolia, Conversion to 

Islam, εκδ. Ν. LEVTZION, New York - London 1979, 52-67. 
ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Πατριαρχικά : Κ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Πατριαρχικά ήτοι ανέκδοτοι πληροφο-

ρίαι σχετικαί προς τους Πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως από του 1556-1702, 
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, 15/4 (1949) 1-83. 

MORAVCSIK, Byzantinoturcìca : G. MORAVCSIK, Byzantinoturcica, τ. Ι-ΙΙ, 2η έκδο
ση, Βερολίνο 1958. 

NASTUREL - BELDICEANU, Eglises byzantines : P. S. NASTUREL - N. BELDI
CEANU, Les églises byzantines et la situation économique de Drama, Serrés et 

Zichna aux XIVe et XVe siècles, JOB, 27 (1978) 269-285. 

NASTUREL - BELDICEANU, Thessalie : P. S. NASTUREL - N. BELDICEANU, La 

Thessalie entre 1454/55 et 1506, Byzantion, 53 (1983) 104-156. 

ONGAN, Ankara : H. ONGAN, Ankara' nin iki numerali Ser' iye Sicili, Άγκυρα 1974. 
OSTROGORSKY, History : G. OSTROGORSKY, History of the Byzantine State, Οξ

φόρδη 1956 
ΠΑΪΖΗ, Ανεπίσημα : ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΊΌΛΟΠΟΥΛΟΥ, Ανεπίσημα από το Πα

τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, Παρασχέδια και Μαρτυρίες του 1476, Αθήνα 
1988. 

PAPADOPOULLOS, Studies : TH. H. PAPADOPOULLOS, Studies and Documents 
Relating to the History of the Greek Church and People under Turkish Domi
nation, Βρυξέλλες 1952. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, ΑΙΣ : Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Ανάλεκτα Ιερο-
σολυμιτικήςΣταχυολογίας, τ. I-V, Βρυξέλλες 1963 (μηχανοστατική ανατύπωση). 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, IB : Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Ιεροσολυμιτική 
Βιβλιοθήκη, τ. I-V, Βρυξέλλες 1963 (μηχανοστατική ανατύπωση). 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Κοσινίτζα : Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Περί της 
επί του Παγγαίου όρους Μονής Κοσινίτζης, ΚΕΦΣ, Παράρτημα του ΙΖ' τόμου, 
1886, σ. 12-56. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, MB : Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαυρογορ-
δάτειος Βιβλιοθήκη ήτοι γενικός περιγραφικός κατάλογος των εν ταις ανά την 
Ανατολήν βιβλιοθήκαις ευρισκομένων ελληνικών χειρογράφων, ΚΕΦΣ, Παράρ
τημα του IH' τόμου, 1888. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία : Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνη
σία η υπό Σιπύλω και αι μητροπόλεις Εφέσου και Σμύρνης, ΔΙΕΕΕ, 2 (1885) 
650-660. 

ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Αγαλλιανός : Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ο Θεόδωρος Αγαλλιανός ταυτιζό-
μενος προς τον Θεοφάνην Μήδειας και οι ανέκδοτοι λόγοι του, Αθήνα 1966. 

PATRINELIS, Attempt : CHR. PATRINELIS, The Exact Time of the First Attempt of the 
Turks to Seize the Churches and Convert the Christian People of Constantinople 
to Islam, Actes du 1er Congrès International des Etudes Balkaniques et Sud-Est 

Européennes, τ. Ill, Σόφια 1969, σ. 567-574. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 19 

ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, ΙΕΕ : Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 10, 
Αθήνα 1974, σ. 92-113, 126-133, 139-146. 

ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ιερεμίας Α' : Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Χρονολογικά ζητήματα της Πα-
τριαρχείας του Ιερεμίου Α' (1522-1546), Μνημοσύνη, 1 (1967)249-262. 

ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Κώδιξ Ιέρακος : Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Πατριαρχικά γράμματα και άλ
λα έγγραφα και σημειώματα του ΙΣΤ'-ΙΗ' αιώνος εκ του κωδικός του Ιέρακος 
(Εθν. Βιβλιοθ. Ελλ. 1474), ΕΠΑ , 12 (1962) 116-165. 

ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Μεγάλοι Ρήτορες : Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Οι Μεγάλοι Ρήτορες Μανουήλ 
Κορίνθιος, Αντώνιος, Μανουήλ Γαλησιώτης και ο χρόνος της ακμής των, 
ΔΙΕΕΕ, 16(1962) 17-38. 

ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ : GEORGES PACHYMÉRÉS, Relations Historiques, εκδ. Α. FAILLER, τ. 
Ι-ΙΙ, Παρίσι 1984. 

PETIT, Déposition : L. PETIT, La déposition du Patriarche Marc Xylocaravi (15 

Janvier 1467), ROC, 8 (1903) 144-149. 

PLP : E. TRAPP κά., Prosopographisches Lexikon der Ρ alatolo genzeit, Βιέννη 1976. 
POLEMIS, Doukai : D. I. POLEMIS, The Doukai, A Contribution to Byzantine Prosopo-

graphy, Λονδίνο 1968. 
REGEL-PETIT, Actes d'Esphigménou : L. PETIT - W. REGEL, Actes d'Esphigmenou, 

ΒυζΧρον, Παράρτημα του τ. IB', 1906. 
SAHILLIOGLU : H. SAHILLIOGLU, XV. yüzyil sonunda Osmanli darphane muka-

taalan, IFM, 23 (1962/63) 145-218. 

ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, ΠΒ : Ι. ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1890. 
ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, Σιγίλλιον : Ι. ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, Σιγίλλιον πατριαρχικόν, ΔΙΕΕΕ, 2 (1885) 

15-20. 
SANUDO, Diarii : Ι Diarii di MARINO SANUDO (1496-1533), εκδ. R. FULIN, F. 

STEFANI, G. BERCHET κά., τ. I-LVIII, Βενετία 1879-1903. 
SCHAENDLINGER, Süleyman : A. C. SCHAENDLINGER, Osmanisch-Türkische Doku

mente aus dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv zu Wien, unter Mitarbeit von 

CLAUDIA RÖMER, Teil 1., Die Screiben Süleymans des Prächtigen an Karl V., 

Ferdinand I. und Maximilian IL, Transkriptionen und Übersetzungen, Faksimile, 

Βιέννη 1983, Teil 2., Die Screiben Süleymans des Prächtigen an Vasallen, Mili

tärbeamte, Beamte und Richter, Transkriptionen und Übersetzungen, Faksimile, 

Βιέννη 1986. 
ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ : L. PETIT - Χ. Α. SIDERIDIS - M. JUGIE, Γεωργίου του Σχολαρίου 

Άπαντα τα Ευρισκόμενα, Oeuvres complètes de Georges Scholarios, τ. Ι- VIII, 
Παρίσι 1928-1936. 

SCHREINER, Kleinchroniken : P. SCHREINER, Die byzantinischen Kleinchroniken, 
CFHB, I-III, Βιέννη 1975-1979. 

SlMONSEN, Studies : J. Β. SIMONSEN, Studies in the Genesis and Early Development 
of the Caliphal Taxation System, Κοπεγχάγη 1987. 

ΣΟΦΙΑΝΟΣ. Βησσαρίων : Δ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ο Άγιος Βησσαρίων Μητροπολίτης Λαρί
σης (1527-1540), Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, 4 (1992) 172-282. 

SPHRANTZES : GEORGIOS SPHRANTZES, Tà καθ' εαυτόν καί τίνα γεγονότα εν τω 



20 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

χρόνφ της ζωής αύτοϋ, 1401-1477, cum Pseudo-SPHRANTZES in appendice sive 
MACARII MELISSENI Chronicon 1258-1481, éd. V. GRECU, Βουκουρέστι 1966. 

ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : V. LAURENT, Les "Mémoires" du grand ecclésiarque de l'église de 

Constantinople Sylvestre Syropoulos sur le concile de Florence (1438-1439), 

Παρίσι 1971. 
TEOTEOI : T. TEOTEOI, Ascalon - A mistaken toponym in the Life of Niphon II, 

Patriarch of Constantinople, RESEE, 19 (1981) 611-622. 
ΘΗΕ : Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τ. Ι-ΧΙΙ, Αθήνα 1962-1968. 
TRAPP, Die Metropoliten : Ε. TRAPP, Die Metropoliten von Nikaia und Nikomedia in 

der Palaiologenzeit, OCP, 35 (1969) 183-192. 
TREU, Matthaios : M. TREU, Matthaios Metropolit von Ephesos, Ueber sein Leben und 

seine Schriften, Programm des Victoria-Gymnasiums zu Potsdam, Potzdam 1901. 
TRITTON, The Caliphs : A. S. TRITTON, The Caliphs and their Non-Muslim Subjects, 

Oxford 1930. 
TRITTON, Protected Religions : A. S. TRITTON, Islam and the Protected Religions, 

JRAS (1927) 479-484, (1928) 485-508, (1931) 311-338. 
TRITTON : A. S. TRITTON, Non-Muslim Subjects of the Muslim State, JRAS (1942) 

36-40. 
Turcograecia : MARTINUS CRUSIUS, Turcograeciae Libri Octo, Βασιλεία 1584, 

ανατύπωση Μόδενα 1972. 
VRYONIS, Decline : S. VRYONIS, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor 

and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century, 
Los Angeles - Λονδίνο 1971. 

VRYONIS, The Experience of Christians : S. VRYONIS, The Experience of Christians 
under Seljuk and Ottoman Domination, Eleventh to Sixteenth Century, 
Conversion and Continuity, σ. 185-216. 

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Διονύσιος Β' : Ε. Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Η Πατριαρχεία του Διονυσίου Β' 
σε μία παραλλαγή του Ψευδο-Δωροθέου, Θησαυρίσματα, 1 (1962) 142-161. 

ZACHARIADOU, Dionysiou : Ε. Α. ZACHARIADOU, Ottoman Documents from the 
Archives of Dionysiou (Mount Athos) 1495-1520, SF, 30 (1971) 1-35. 

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Ιστορία και θρύλοι : Ε. Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Ιστορία και θρύλοι των πα
λαιών σουλτάνων (1300-1400), Αθήνα 1991. 

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Καφάς : Ε. Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Για την Μητρόπολη του Καφά τον ΙΕ' 
αιώνα, ΑΠ, 29 (1968) 280-292. 

ZACHARIADOU, Neomartyr : Ε. Α. ZACHARIADOU, The Neomartyr's Message, 
ΔΚΜΣ, 7 (1990-1991) 51-63. 

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Νοταράς : Ε. Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Τα λόγια κι ο θάνατος του Λουκά Νο
ταρά, Ροδωνιά, Τιμή στον Μ. Ι .Μανούσακα, τ. Ι, Ρέθυμνον 1994, σ. 135-146. 

ZACHARIADOU, Sandjaks : Ε. Α. ZACHARIADOU, Lauro Quirini and the Turkish 
Sandjaks (ca. 1430), Raiyyet Rüsumu, Essays presented to Halil lnalcik on his 

Seventieth Birthday by his colleagues and students, JTS, 11 (1987) 239-247. 

ZACHARIADOU, Serres : E. A. ZACHARIADOU, Early Ottoman Documents from the 

Prodromos Monastery (Serres), SF, 28 (1969) 1-12. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 21 

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Συμβολή : Ε. Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Συμβολή στην ιστορία του νοτιο
ανατολικού Αιγαίου, Σύμμεικτα, 1 (1966) 184-232. 

ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Άλωσις : Δ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως και 
η Τουρκοκρατία, Αθήνα 1954. 





ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παλινόρθωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ύστερα από την 
κατάλυση του βυζαντινού κράτους έχει μελετηθεί επανειλημμένα, 
επειδή γύρω από αυτό το θρησκευτικό ίδρυμα, με την χιλιόχρονη παρά
δοση και το παγκόσμιο κύρος, συσπειρώθηκε επί πολλούς αιώνες η Ρω
μιοσύνη. Η επιβίωση της Μεγάλης Εκκλησίας κάτω από την εξουσία 
των Οθωμανών Σουλτάνων, που παρουσιάζονταν ως οι ηγέτες των Μου
σουλμάνων όλου του κόσμου, επιτελέσθηκε σύμφωνα με τις ισλαμικές 
πολιτικοοικονομικές αρχές. Η σύγχρονη τουρκική ιστοριογραφία, με 
μία τάση εξωραϊσμού των γεγονότων, τονίζει ιδιαίτερα το ιστορικό 
αυτό φαινόμενο.1 

Η συμβίωση όμως του αλλόδοξου μονάρχη με τον Οικουμενικό Πα
τριάρχη, που παρουσιαζόταν ως ο πνευματικός ηγέτης των Ορθοδόξων 
Χριστιανών όλου του κόσμου, υπαγόρευε την προσαρμογή σε μία νέα 
κατάσταση με τα δικά της προβλήματα. Κατά την αντιμετώπιση τους 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο κλυδωνίσθηκε ισχυρά και, τον πρώτο 
τουλάχιστον αιώνα μετά την Άλωση, στον οποίο είναι αφιερωμένη η 
παρούσα μονογραφία, πέρασε από δυσάρεστες φάσεις. Διάφοροι Πα
τριάρχες καθώς και οι κληρικοί του περιβάλλοντος τους έχουν υποστεί 
σκληρή κριτική από συγχρόνους τους, που άφησαν περιγραφές των γε
γονότων της εποχής τους με μελανά χρώματα.2 

Παρ' όλα αυτά, με έδρα μία πόλη ανάμεσα στην Ευρώπη και την 
Ασία, την Κωνσταντινούπολη, η Μεγάλη Εκκλησία ανέλαβε την ευ
θύνη του διαχωρισμού της από τον ρωμαιοκαθολικό και τον ισλαμικό 
κόσμο και, από θρησκευτική άποψη, συνέχισε την ζωή της ήρεμα χωρίς 

1. Βλ., π.χ., το αντιπροσωπευτικό αυτών των τάσεων άρθρο του Β. R. ÖZORAN, 
Turks and the Greek Orthodox Churches, Cultura Turcica, 2 (1965) 28-41. 

2. Χαράκτηρικό κείμενο από την άποψη αυτή είναι ο διάλογος του Δαμασκη
νού Στουδίτου· βλ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΗ-ΠΑΝΟΥ. Σύμφωνα με τον ανώνυμο χρονογράφο του 
ΙΣΤ' αιώνα οι κληρικοί ήσαν παμμίαροι, τρισκατάρατοι, αφανιστές της Εκκλησίας 
και της πίστεως του Χριστού, θεοκάπηλοι κ.ά.· βλ. Βιβλίον Ιστορικόν , σ. 423, 434, 
444,445. 
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να διαταραχθεί από αιρέσεις. Επέλεξε την επιβίωση της κάτω από Μου
σουλμάνο ηγεμόνα γνωρίζοντας πως με τις ίδιες συνθήκες είχαν επι
βιώσει τα τρία άλλα Πατριαρχεία της Ανατολής. Αυτοί που την διοι
κούσαν γνώριζαν επιπρόσθετα πως η Ορθοδοξία του γειτονικού λαού 
των Ρώσων διατηρήθηκε ζωντανή κάτω από την κυριαρχία των Μογγό-
λων, ενώ κινδύνευε από τους Τεύτονες, και πως ο Αλέξανδρος Νέβσκη 
είχε υποταχθεί στους πρώτους για να μην υποκύψει στην πίεση του Πά
πα.3 Γνώριζαν ακόμα πως, ενώ κατέρρεε το Βυζάντιο, ο μητροπολίτης 
Κιέβου και πάσης Ρωσίας, μη μπορώντας να κατοικεί στην έδρα του, 
που την κατείχαν Λατίνοι, Λιθουανοί και Πολωνοί, είχε εγκατασταθεί 
στη Μόσχα.4 

Τέλος, η Μεγάλη Εκκλησία ανέλαβε να παίξει τον ρόλο μιας αρχής 
παράλληλης προς την σουλτανική. Δεν μπορεί να οφείλεται σε σύμ
πτωση το γεγονός ότι στα λαμπρά χρόνια ενός Σουλτάνου, του Σου-
λεημάν, που είχε την προσωνυμία ο Μεγαλοπρεπής, ανέβηκε στον πα
τριαρχικό θρόνο ένας Πατριάρχης, ο Ιωάσαφ Β', που έλαβε κι αυτός 
την προσωνυμία ο Μεγαλοπρεπής. 

'Οπως θα αναλύσω παρακάτω, είναι ξεκάθαρο πως ο Ελληνισμός 
στήριξε μετά την Άλωση το Πατριαρχείο αλλά και το Πατριαρχείο 
στερέωσε και διατήρησε τον Ελληνισμό με αποτέλεσμα να μείνει το 
ιερό αυτό ίδρυμα στην εξουσία των Ελλήνων. 'Οταν το 1377 έγιναν τα
ραχές στην Ρώμη εναντίον του Πάπα Γρηγορίου ΙΑ', ο οποίος ήταν Γάλ
λος, είχε συγκεντρωθεί πλήθος για να διαδηλώσει την αντίθεση του· 
άλλοι φώναζαν πως θέλουν Πάπα από την Ρώμη κι άλλοι πως θέλουν 
Πάπα Ρωμαίο ή τουλάχιστον Ιταλό.5 Οι ελληνικές πηγές δεν μας 

3. C. J. HALPERIN, Russia and the Steppe : George Vernadsky and Eurasianism, 
Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte, 36 (1985) 92-98· για την πολιτική του 
Νέβσκη βλ. W. LEITSCH, Einige Beobachtungen zum Politischen Weltbild Alexandr 
Nevskij, Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte, 25 (1978) 202-216· πρβλ. και 
F. ν. LILIENFELD - E. BRYNER, Die Russische Orthodoxe Kirche während der 

Tatarenherrschaft, 1240-1448, P. HAUPTMANN - G. STRICKER, εκδ., Die Orthodoxe 
Kirche in Russland, Dokumente ihrer Geschichte (860-1980), Göttingen 1988, σ. 135-
223. 

4. ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ, τ. IV, σ. 208 : Ό Ρωσίας ονομάζεται και εστί Κυεβου και πάσης 
Ρωσίας και όμως κάθηται εν τω Μοσχοβίω διότι το Κυεβου εστί Λατινικον και ου 
χωρεί αυτόν οντά όρθόδοξον. 

5. BALUZIUS, Vitae Paparum Avenionensium, εκδ. G. MOLLAT, τ. Ι, Παρίσι 
1916, σ. 433, 435, 443, 447 (Romanum vel Ytalicum volumus, Romanum vel ad minus 
Ytalicum volumus, Romano lo volemo lo Papa). 
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άφησαν αντίστοιχη περιγραφή σχετικά με την εκλογή Πατριάρχη Κων
σταντινουπόλεως. Ωστόσο, από την συνολική τους ανάλυση προκύπτει 
ξεκάθαρα πως αυτοί που επωμίσθηκαν τις τύχες του τουρκο
κρατούμενου Οικουμενικού Πατριαρχείου ήθελαν πάντοτε Πατριάρχη 
Έλληνα. 

Οι μελετητές συγκέντρωσαν κυρίως την προσοχή τους στα προνόμια 
που παραχώρησαν οι Σουλτάνοι προς τους Πατριάρχες. Η έρευνα, που 
έχει επιτελεσθεί ως τώρα, βασίζεται κυρίως σε ελληνικές και γενικό
τερα σε χριστιανικές μαρτυρίες, οι οποίες στο μεγαλύτερο τους μέρος 
έχουν γραφεί πάνω από μισό αιώνα μετά την Άλωση και χαρακτηρί
ζονται από μία προσπάθεια για παρουσίαση των γεγονότων σε βελτιω
μένη μορφή, με σκοπό να επισημανθεί ο σεβασμός που ακόμα κι ο αλ
λόθρησκος κατακτητής έδειξε προς την Μεγάλη Εκκλησία. 

Ωστόσο, η αναγνώριση του θεσμού του Πατριάρχη, ο οποίος θα 
ενεργούσε ως κεφαλή των Ορθοδόξων Χριστιανών υπηκόων του Μωά
μεθ Β', έγινε με βάση την ισλαμική πολιτική θεωρία και με στόχους που 
θα εξυπηρετούσαν το οθωμανικό κράτος. Συνεπώς, οι λύσεις των δια
φόρων ιστορικών προβλημάτων, που συνδέονται με τον θεσμό, πρέπει 
να αντιμετωπισθούν από την τουρκική σκοπιά, δηλαδή μέσα σε τουρ
κικές πηγές. Λιγοστά τουρκικά έγγραφα έχουν ως τώρα χρησιμοποιηθεί 
από τους ερευνητές, τα οποία μάλιστα δεν έχουν σωθεί στο πρωτότυπο 
αλλά σε μεταφράσεις αμφισβητήσιμης ακρίβειας. 

Το πόνημα τούτο στοχεύει στην αξιοποίηση πληροφοριών από τουρ
κικές πηγές, οι οποίες φωτίζουν την επιβίωση της Μεγάλης Εκκλησίας 
μέσα στα πλαίσια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Βασίζεται κυρίως 
σε δέκα τουρκικά έγγραφα της χρονικής περιόδου 1483 ως 1567. Το 
αρχαιότερο από αυτά είναι το επίσημο αντίγραφο του διατάγματος, το 
οποίο είχε εκδοθεί τριάντα χρόνια μετά την Άλωση, το 1483, από τον 
Σουλτάνο Βαγιαζήτ Β', τον γιο και διάδοχο του Μωάμεθ Β' του Πορθη
τή, για να επιτραπεί στον Συμεών Α' η άνοδος στον πατριαρχικό θρόνο 
για τρίτη φορά. Εκδίδεται κι ένα δεύτερο έγγραφο της ίδιας κατη
γορίας, το οποίο έχει εκδοθεί κατά το έτος 1525 από τον Σουλτάνο Σου-
λεημάν είναι το διάταγμα για την άνοδο του Ιερεμία Α' στον πατριαρ
χικό θρόνο. Και τα δύο αυτά έγγραφα προσφέρουν μία στερεά βάση για 
να επανεξετασθεί το ζήτημα των πατριαρχικών προνομίων. Παράλλη
λα, χάρη στον κατάλογο των μητροπόλεων που απαριθμούν, παρέχουν 
την δυνατότητα να μελετηθεί η τότε διοίκηση του Οικουμενικού Πατρι
αρχείου αλλά, ως ένα σημείο, και η δημογραφική κατάσταση της 
Ρωμιοσύνης. 

Μετά τα έγγραφα διορισμού Πατριάρχη ακολουθούν τρία έγγραφα 
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για τον διορισμό αρχιεπισκόπου και επισκόπων. Το αρχαιότερο από τα 
τρία, του έτους 1551, είναι ένα διάταγμα που έχει εκδώσει ο Σουλεημάν 
για τον πρώτο αρχιεπίσκοπο Καρπάθου και ουσιαστικά αποτελεί το 
ιδρυτικό έγγραφο της αρχιεπισκοπής αυτής. Το δεύτερο του 1564 έχει 
εκδοθεί από τον ίδιο Σουλτάνο, για να αναλάβει καθήκοντα νέος 
ιεράρχης στην επισκοπή Κασσανδρείας. Τέλος, το έγγραφο του έτους 
1567 έχει εκδοθεί από τον γιο και διάδοχο του, τον Σουλτάνο Σελήμ Β', 
για να ανανεωθεί ο διορισμός επισκόπου στα νησιά Λέρου, Καλύμνου 
και Αστυπάλαιας, που αποτελούσαν επισκοπή. 

Εκδίδονται ακόμα τέσσερα έγγραφα, των ετών 1489, 1494, 1516 και 
1525, τα οποία αφορούν στους φόρους που ο Πατριάρχης είχε δικαίωμα 
να εισπράττει από το ποίμνιο του και τα πολλαπλά τους προβλήματα. 
Το πρώτο φανερώνει πως η καταβολή του φόρου ενός μητροπολίτη προς 
τον Πατριάρχη βεβαιωνόταν με ισλαμικό ιεροδικαστικό έγγραφο και, 
κάποτε τουλάχιστον, με την μεσολάβηση ενός Τούρκου αξιωματούχου. 
Το δεύτερο δείχνει την απροθυμία του ιερατείου να καταβάλει τους 
φόρους του προς τον Πατριάρχη και την συμπαράσταση του Σουλτάνου 
προς τον τελευταίο. Το έγγραφο του 1516 αποκαλύπτει πως παρά την 
ανεκτικότητα του Ισλάμ προς τους Χριστιανούς δεν έλειπαν και οι περι
πτώσεις καταπίεσης. Τέλος, το έγγραφο του 1525 αφορά στις διαβόητες 
περιοδείες του Πατριάρχη που στόχευαν στην περισυλλογή των φόρων. 

Θεώρησα σκόπιμο να περιλάβω στην έκδοση και την παραίτηση 
του Γρηγορίου, ηγουμένου της Μονής της Πάτμου, την οποία το 1520 
επισημοποίησε ενώπιον του καδή των Παλατιών. Το ιεροδικαστικό 
αυτό έγγραφο διαφωτίζει την θέση ενός ηγουμένου μοναστηριού μέσα 
στο πλαίσιο της οθωμανικής διοίκησης. 

Σε διάφορα αρχεία της Ελλάδας, μοναστηριακά και άλλα, σώζον
ται χιλιάδες τουρκικά έγγραφα. Ανάμεσα τους είναι πιθανότατο πως 
βρίσκονται πολλά σχετικά με την εκκλησιαστική μας ιστορία, σπου
δαιότερα από αυτά που εκδίδονται παρακάτω. Μ' αυτή την προϋπό
θεση η παρούσα μονογραφία δεν μπορεί παρά να αντιμετωπισθεί σαν 
ένα μικρό βήμα προς τον χώρο της οθωμανικής τεκμηρίωσης. Πιστεύω 
πάντως πως έχω επιλέξει δέκα έγγραφα διαφωτιστικά για τους θεσμούς 
που είχαν επιβληθεί από τον ξένο κυρίαρχο ή που είχαν διαμορφωθεί 
από την πορεία των πραγμάτων. 
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ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΦΑΚΙΟΛΙ ΚΑΙ Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ 

Η ιστορία του Ορθόδοξου Πατριαρχείου μετά την Άλωση είναι 
αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τις σχέσεις ανάμεσα στην Ορθόδοξη και 
την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά 
τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου. 

Ο δυτικός και ο ανατολικός χριστιανικός κόσμος έφθασαν σε ανοι
χτή ρήξη το 1054, όταν οι απεσταλμένοι του Πάπα, που είχαν επισκε
φθεί την βυζαντινή πρωτεύουσα, κατέθεσαν στην αγία τράπεζα της 
Αγίας Σοφίας ένα έγγραφο με το οποίο αφόριζαν τον τότε Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως, τον Μιχαήλ Κηρουλάριο, καθώς και ορισμένους 
στενούς συνεργάτες του. Η αντίδραση του Πατριάρχη ήταν γρήγορη 
και με την υποστήριξη της Ιεράς Συνόδου προχώρησε στον αφορισμό 
των απεσταλμένων του Πάπα. Φαίνεται όμως πως τα γεγονότα αυτά, 
που θα τα θεωρούσαμε συγκλονιστικά γιατί σήμαιναν το Σχίσμα των 
δύο Εκκλησιών, δεν συγκέντρωσαν την προσοχή των Βυζαντινών. Εί
ναι χαρακτηριστικό πως δεν τα κατέγραψε διεξοδικά κανένας σύγχρο
νος τους βυζαντινός ιστορικός. Χρειάστηκε να περάσουν εκατόν πενή
ντα χρόνια για να καταλάβουν οι Βυζαντινοί την πραγματική σημασία 
τους. 

Κατά την Τέταρτη Σταυροφορία οι πολεμιστές, που είχαν ξεκινήσει 
από διάφορες χώρες της Δυτικής Ευρώπης για να πολεμήσουν τους Μου
σουλμάνους στους Αγίους Τόπους, άλλαξαν τον στόχο τους και τον 
Απρίλιο του 1204 εκπόρθησαν την Κωνσταντινούπολη.1 Επί τρεις μέρες 
λεηλάτησαν, έσφαξαν και κατέστρεψαν ανοίγοντας ακόμα και τάφους. 
Ο βυζαντινός λόγιος Νικήτας Χωνιάτης, αυτόπτης μάρτυρας των τραγι
κών γεγονότων, συνέκρινε τους δυτικοευρωπαίους στρατιώτες με τους 
Σαρακηνούς για να παρατηρήσει πως οι δεύτεροι έχουν περισσότερη 
ανθρωπιά.2 Η παρατήρηση αυτή του Χωνιάτη ίσως να σημαδεύει την 
έναρξη μιας μεταστροφής του βυζαντινού ανθρώπου, που αρχίζει να 
προσανατολίζεται προς τον ισλαμικό κόσμο/Ενα από τα αποτελε

ί. Ε. BRADFORD, The Great Betrayal, Constantinople 1204, Λονδίνο 1967. 
2. OSTROGORSKY, History, σ. 370. 
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σματα που είχε η Τέταρτη Σταυροφορία, ίσως μάλιστα το σπουδαιότε
ρο ως προς τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, ήταν πως επέφερε την προ
σέγγιση ανάμεσα στους Βυζαντινούς και τους Σελτζούκους Τούρκους, 
τους κυρίαρχους του μεγαλύτερου μέρους της Μικράς Ασίας από το 
1071. 

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους σήμαι
νε την κατάλυση του βυζαντινού κράτους και των θεσμών του. Ένας 
Φράγκος, ο κόμης Βαλδουίνος της Φλάνδρας, πήρε την θέση του βυζα
ντινού αυτοκράτορα. Ένας Βενετός, ο Θωμάς Μοροζίνη, πήρε την θέση 
του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κι εγκαταστάθηκε στην Αγία 
Σοφία. Ένα διαφορετικό πολιτικοδιοικητικό σύστημα, το φεουδαρχικό, 
αντικατέστησε το βυζαντινό και τα βυζαντινά εδάφη διαμοιράστηκαν 
ως φέουδα στους Σταυροφόρους. Το νέο αυτό σύστημα σήμαινε για 
τους αγρότες βαρύτερη φορολογία και πολλαπλές αγγαρείες. Είναι 
διαφωτιστική η περίπτωση των χωρικών της Λαμψάκου, οι οποίοι, όταν 
ανακρίθηκαν από τους Βενετούς το 1219, δήλωσαν με όρκο πως κατά το 
παρελθόν οι ζευγαράτοι και οι βοϊδάτοι πρόσφεραν στους γαιοκτήμονες 
αγγαρείες για επτά μέρες τον χρόνο. Στην συνέχεια όμως οι νέοι 
κυρίαρχοι αποφάσισαν πως θα προσφέρουν για σαρανταοκτώ μέρες τον 
χρόνο.3 

Το καθεστώς των Σταυροφόρων δεν είχε την δυνατότητα να απο
κτήσει στερεά βάση και το 1261 οι Βυζαντινοί ανακατέλαβαν την Κων
σταντινούπολη. Ο κίνδυνος όμως από την Δυτική Ευρώπη δεν είχε εκ
λείψει και ο αυτοκράτορας, ο Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος, στην προσπά
θεια του να ενισχύσει την θέση του, παραχώρησε ορισμένα προνόμια 
στις δύο ναυτικές δημοκρατίες της Ιταλίας, την Γένουα και την Βε
νετία. Οι αυτοκράτορες που τον διαδέχθηκαν ανανέωσαν και διεύρυ
ναν αυτά τα προνόμια, που με το πέρασμα του χρόνου άρχισαν να περι
λαμβάνουν όλο και ευρύτερες φορολογικές απαλλαγές καθώς και πα
ραχωρήσεις εδαφών στα κυριότερα λιμάνια της Βυζαντινής αυτοκρα
τορίας και στην ίδια την πρωτεύουσα της για τις εγκαταστάσεις των 
εμπόρων. Οι βυζαντινοί έμποροι άρχισαν να διαπιστώνουν με αγανά
κτηση πως βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση μέσα στον ίδιο τον τόπο 
τους ενώ οι δυτικοευρωπαίοι μπορούσαν να εφαρμόζουν κερδοσκοπι
κές στρατηγικές προκαλώντας σοβαρές ζημίες στον ντόπιο πληθυσμό.4 

3. G. L. TAFEL - G. M. THOMAS, Urkunden zur älteren Handel und Staats

geschichte der Republik Venedig, Βιέννη 1856, τ. II, σ. 209. 
4. Ν. Α. OlKONOMIDES, Hommes d'affaires Grecs et Latins à Constantinople 

(XHIe-XVe siècles), Μοντρεάλ-Παρίσι 1979. 
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Παράλληλα, οι ρωμιοί έμποροι, που ζούσαν σε λατινοκρατούμενα εδά
φη, αντιμετώπιζαν καθημερινά πολλούς περιορισμούς κατά την άσκη
ση του επαγγέλματος τους, ενώ οι ρωμαιοκαθολικοί συνάδελφοι τους, με 
την υποστήριξη του καθεστώτος, είχαν κάτω από τον έλεγχο τους τις προ
σοδοφόρες επιχειρήσεις, κυρίως το μεγάλο διαμετακομιστικό εμπόριο.5 

Ένας κερδοσκοπικός τομέας που καθιστούσε τους Λατίνους εμπό
ρους ιδιαίτερα μισητούς στον βυζαντινό λαό ήταν το δουλεμπόριο, στο 
οποίο επιδίδονταν ορισμένοι από αυτούς. Η λεία που αποκόμιζαν οι 
Τούρκοι στις συχνές επιδρομές τους περιλάβανε μεγάλους αριθμούς αι
χμαλώτων, που αργότερα πουλιούνταν ως σκλάβοι σε δυτικούς εμπό
ρους, κυρίως Βενετούς, Γενουάτες και Καταλάνους, οι οποίοι στην συ
νέχεια τους διοχέτευαν στην Δυτική Ευρώπη. Το δουλεμπόριο κατά το 
διάστημα του ΙΔ' και ΙΕ' αιώνα διεξαγόταν αδιάκοπα ανάμεσα στα μι
κρασιατικά παράλια και τα λατινοκρατούμενα εδάφη, κυρίως την Κρή
τη αλλά και την Νάξο, την Χίο και την Ρόδο. Από τα πιο παλιά χρόνια ο 
χριστιανικός και ο ισλαμικός κόσμος είχαν θεσπίσει ορισμένες αρχές 
σχετικά με την αγοραπωλησία σκλάβων. Δεν ήταν επιτρεπτό να αγορά
ζονται ή να πουλιούνται σκλάβοι από ομοθρήσκους τους. Οι Λατίνοι 
όμως καταπατούσαν την αρχή αυτή σε σχέση με τους Βυζαντινούς χρη
σιμοποιώντας ως πρόφαση ότι, επειδή οι τελευταίοι ήσαν σχισματικοί, 
δεν ήσαν απόλυτα ομόθρησκοι τους. 

Το ζήτημα του δουλεμπορίου δηλητηρίαζε τις σχέσεις ανάμεσα 
στον δυτικό και τον ανατολικό χριστιανικό κόσμο. Ήδη το 1339, όταν 
ο βυζαντινός αυτοκράτορας έστειλε τον μοναχό Βαρλαάμ ως πρέσβη 
στον Πάπα για να διαπραγματευθεί την δυνατότητα κοινής δράσης 
εναντίον των Τούρκων καθώς και την Ένωση των δύο Εκκλησιών, 
ανέλυσε ορισμένες προϋποθέσεις, μία από τις οποίες ήταν η απελευθέ
ρωση όλων των Ορθοδόξων σκλάβων που ανήκαν σε Λατίνους και ο 
οριστικός τερματισμός αυτού του δουλεμπορίου.6 

Ωστόσο, ο κυριότερος παράγοντας για την διαμόρφωση των σχέ
σεων ανάμεσα στον ορθόδοξο και τον ρωμαιοκαθολικό κόσμο ήταν η 
ίδια η Ορθόδοξη Εκκλησία, που εξακολουθούσε να διατηρεί το κύρος 
της και να επηρεάζει βαθύτατα τον βυζαντινό λαό. Οι διαφορές που 

5. ANGELIKI Ε. LAIOU-THOMADAKIS, The Greek Merchant of the Palaeologan 
Period : a Collective Portrait, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, 57 (1982) 96-132· 
ANGELIKI E. LAIOU, Venetians and Byzantines : Investigation of Forms of Contact in 
the Fourteenth Century, Θησαυρίσματα, 22 (1992) 29-43. 

6. E. A. ZACHARIADOU, Trade and Crusade, Venetian Crete and the Emirates of 
Menteshe andAydin (1300-1415), Βενετία 1983, σ. 160. 
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χώριζαν τις δύο Εκκλησίες δεν περιορίζονταν σε λειτουργικά και 
δογματικά θέματα. Οι Λατίνοι στα μάτια των Βυζαντινών δεν ήσαν 
απλώς οι αζυμίτες, που κακόβουλα είχαν προσθέσει στο σύμβολο της 
πίστεως το "καί εκ του υιού". Υπήρχαν χτυπητές διαφορές που αφορού
σαν στην καθημερινή δράση του ιερωμένου. Η συμμετοχή του ιερω
μένου σε πολεμικές επιχειρήσεις απαγορευόταν από την Ορθόδοξη Εκ
κλησία. Η Άννα Κομνηνή ξαφνιάσθηκε πολύ όταν αντίκρυσε τους Λα
τίνους στρατιώτες-ιερείς, που είχαν φθάσει στα βυζαντινά εδάφη. Εκ
φράζοντας την αντίδραση του βυζαντινού ανθρώπου μπροστά σ' αυτό 
το θέαμα, σχολίασε πως οι κανόνες, οι νόμοι και το ευαγγελικό δόγμα 
υπαγορεύουν στον Ορθόδοξο ιερέα : "μη θίξεις, μην αγριέψεις, μην 
αγγίσεις γιατί είσαι ιερωμένος". Αντίθετα ο Λατίνος κρατούσε το δόρυ 
και την ασπίδα και ταυτόχρονα μετέδιδε την θεία ευχαριστία επειδή το 
βάρβαρο γένος, στο οποίο ανήκε, είναι εξ ίσου ιερατικό και φιλο
πόλεμο.7 

Από το 1204 οι Λατίνοι, αφού πρώτα κατέλυσαν το Πατριαρχείο της 
Κωνσταντινουπόλεως, εξακολουθούσαν να εκτοπίζουν την Ορθόδοξη 
εκκλησιαστική διοίκηση μέσα στα εδάφη, τα οποία είχαν κατακτήσει. 
Μητροπολίτες και επίσκοποι δεν γίνονταν δεκτοί σ' αυτά παρά μόνο ο 
κατώτερος κλήρος, οι παπάδες. Η χειροτονία των τελευταίων όμως δεν 
ήταν δυνατό να γίνει μέσα σε λατινοκρατούμενη περιοχή και οι υπο
ψήφιοι ιερείς υποχρεώνονταν να ταξιδέψουν σε περιοχές κάτω από Ορ
θόδοξη εξουσία ή σε ειδικές περιοχές για να χειροτονηθούν και κατό
πιν να επιστρέψουν στον τόπο, όπου θα ασκούσαν το λειτούργημα τους. 
Οι υποψήφιοι παπάδες της βενετοκρατούμενης Κρήτης, π.χ., έπρεπε να 
ταξιδέψουν στην περιοχή της Κορώνης για να χειροτονηθούν. Ο μονα
χικός βίος επίσης, που είχε μία μακραίωνη παράδοση στο Βυζάντιο, ζη
μιώθηκε από την λατινική κατάκτηση, καθώς οι δυτικοευρωπαίοι 
κυρίαρχοι περιόρισαν σημαντικά την μοναστηριακή περιουσία εκτός 
από μερικές εξαιρετικές περιπτώσεις. Η Μονή του Αγίου Ιωάννη του 
Θεολόγου στην Πάτμο, π.χ., είχε διατηρήσει ένα μετόχι της στην Κρήτη. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, τους ποικίλους και πολύμορφους, 
ο βυζαντινός αστικός και αγροτικός πληθυσμός κάτω από την ηγεσία 
των εκκλησιαστικών αρχών και των μοναχών, που διέθεταν και την 
οργάνωση και το κύρος, υιοθέτησε μια έντονα εχθρική στάση προς τον 
ρωμαιοκαθολικό κόσμο, η οποία τελικά διευκόλυνε την τουρκική κατά-

7. ΑΝΝΑΕ COMNENAE, Αλεξιάς, εκδ. Α. REIFFERSCHEID, τ. II, σ. 84· πρβλ. Ν. 
OIKONOMIDES, Cinq actes inédits du patriarche Michel Autôreianos, REB, 25 (1967) 
132-135. 
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κτήση. Με άλλα λόγια, είχε δημιουργηθεί στα βυζαντινά εδάφη μια πο
λυάριθμη παράταξη, η οποία, εξ αιτίας της βαθιάς της έχθρας προς τους 
Λατίνους, έδινε την εντύπωση πως ήταν φιλοτουρκική.8 

Παρά την ζωηρή αντίδραση του λαού, οι τελευταίοι βυζαντινοί αυτο
κράτορες κάτω από την πίεση της τουρκικής επέκτασης αναγκάζονταν να 
στραφούν στον Πάπα ζητώντας την βοήθεια του. Είχαν την υποστήριξη 
ενός μικρού αστικού κόμματος, που περιλάμβανε μερικούς διανοουμέ
νους με το ενδιαφέρον στραμμένο προς την αφύπνιση της Δυτικής Ευρώ
πης και προς τα πρώτα σημάδια της Αναγέννησης. Αντιπροσωπευτικοί 
τύποι των τελευταίων είναι ο Δημήτριος Κυδώνης (+1400) και, αργότερα, 
ο μητροπολίτης Νικαίας Βησσαρίων, που τελικά προσχώρησε στην 
Εκκλησία της Ρώμης κι έγινε καρδινάλιος. Ο Πάπας πάντως, προκειμένου 
να βοηθήσει την καταρρέουσα αυτοκρατορία, έθετε ως όρο την Ένωση 
των Εκκλησιών, δηλαδή την αναγνώριση των πρωτείων του και την 
παραδοχή του ρωμαιοκαθολικού δόγματος από τον βυζαντινό λαό. 

Δύο βυζαντινοί αυτοκράτορες, ο καθένας τους κάτω από διαφορε
τικές συνθήκες, υπέκυψαν στην παπική αξίωση και αποδέχθηκαν την 
Ένωση. Ο πρώτος ήταν ο Μιχαήλ Η', που προχώρησε στην ενέργεια 
εκείνη το 1274, στην Σύνοδο της Λυών, όταν ο Κάρολος του Anjou 
οργάνωνε εκστρατεία για να επανιδρύσει την Λατινική αυτοκρατορία 
της Κωνσταντινούπολης. Μολονότι η απόφαση του αυτοκράτορα απο
μάκρυνε τον κίνδυνο, που ήταν πραγματικά μεγάλος, οι υπήκοοι του 
κάτω από την καθοδήγηση του κλήρου δεν αναγνώρισαν την Ένωση 
κι εξέφρασαν απροκάλυπτα την αντίθεση τους. Το αποτέλεσμα ήταν 
το έναυσμα μιας σύγκρουσης ανάμεσα στο κράτος και την Εκκλησία, 
που εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος έφερε την διχόνοια ακόμα 
και μέσα στους κόλπους της βασιλικής οικογένειας. Ο αυτοκράτορας 
καταπολέμησε την αντίσταση με διωγμό, κλείνοντας στην φυλακή 
τους αντιπάλους του και διατάζοντας βασανιστήρια.9 Δεν κατόρθω
σε όμως να την εξουδετερώσει ολότελα. Ο λαός αντιστεκόταν με 
διάφορους τρόπους, ένας από τους οποίους ήταν η αγιοποίηση των 
θυμάτων του διωγμού αλλά και διαφόρων μελών της δυναστείας των 
Λασκαριδών, που είχε εκτοπισθεί από τον Παλαιολόγο.10 

8. M. BALIVET, Le personnage du "turcophile" dans les sources byzantines 
antérieures au concile de Florence (1370-1430), Travaux et Recherches en Turquie H, 
Collection Turcica IV, Παρίσι-Λουβαίν 1984, σ. 111-129. Βλ. ακόμα ZACHARIA-
DOU, Neomartyr και ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Νοταράς. 

9. OSTROGORSKY, History, σ. 410-413. 
10. RUTH MACRIDES, Saints and Sainthood in the Early Palaiologan Period, The 
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Ένα από τα θύματα της καταδίωξης, ο μοναχός Μελέτιος, έγραψε 
στίχους μέσα στην φυλακή, όπου τον είχε κλείσει ο λατινόφρονας 
αυτοκράτορας, για να διαφωτίσει τους ομόθρησκους του σχετικά με τα 
κίνητρα της αντίστασης του αλλά κυρίως για να πάρει θέση σχετικά με 
το μεγαλύτερο από τα δύο κακά, δηλαδή τον Μουσουλμάνο ή τον 
"αιρετικό" Λατίνο: 

Άγαρηνός σωματικώς είθε κρατήσειέμου 
και βασιλεύσαι της σαρκός και κυριεύσειέ μου, 
μόνον ψυχής αιρετικός μη περιγένοιτό μοι 
μηδέ κατά τι συμφωνών άναδειχθείην τούτω, 
εφ' ο'ις αντίθετα φρονεί τοις των πατέρων λόγοις 
και τοις κανόσι τοις αυτών και νόμοις άντιπίπτει · 
τω μεν δουλεύων σαρκικώς ούχ όμογνωμονήσω, 
τω δε εν πίστει συμφωνών, νόσον ψυχής νοσήσω 
και μακρυνθώ τών ευσεβών και τών όρθοδοξούντων.! 1 

Ο Μιχαήλ Η' είχε επίγνωση πως η σύγκρουση με την Εκκλησία συν
επαγόταν την αποξένωση του από τον λαό, η οποία, με την σειρά της, 
έδινε την δυνατότητα στους Τούρκους να ενισχύσουν την θέση τους. 
Λίγο πριν πεθάνει (1282) οργάνωσε μία εκστρατεία στην παραμεθόρια 
ζώνη του Σαγγαρίου για να απομακρύνει από κει τους εχθρούς. Βρήκε 
την περιοχή σε απελπιστική κατάσταση κι ολότελα ερημωμένη, καθώς 
οι κάτοικοι την είχαν εγκαταλείψει για να γλυτώσουν από τις επιδρο
μές των Τούρκων, που είχαν στήσει τις σκηνές τους εκεί κι είχαν απο
μακρυνθεί λίγο πριν φτάσει ο βυζαντινός στρατός. Ο αυτοκράτορας με 
πόνο ψυχής δεν καταλόγισε την κύρια ευθύνη για την καταστροφή, 
όπως θα περίμενε κανείς, στην στρατιωτική διοίκηση. Θεώρησε πρώτι
στα ως υπαίτιους τους θρησκευτικούς του αντιπάλους, αυτούς που εναν-
τιώνονταν στην Ένωση των Εκκλησιών και που γύριζαν από δω κι από 
κει καταγγέλλοντας διάφορες ενέργειες του, προκαλώντας την εχ
θρότητα εναντίον του και με τον τρόπο αυτό υποσκάπτοντας την θέ
ση του.12 Αμέσως μετά τον θάνατο του ο γιος και διάδοχος του Ανδρό-

Byzantine Saint, εκδ. S. HACKEL, Fourteenth Spring Symposium of Byzantine Studies, 
Birmingham 1981, σ. 67-87. 

U.V. LAURENT - J. DARROUZES, Dossier grec de l'Union de Lyon (1273-1277), 
Παρίσι 1976, σ. 104-105, 562. Για τον Μελέτιο βλ. RUTH MACRIDES, ό. π., σ. 81-82. 

12. ΠΑΧΥΜΕΡΗΣ, τ. II, σ. 633-634. 
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νικος Β' κάτω από την γενική πίεση αποκατέστησε την Ορθοδοξία.13 

Το 1437 ο τουρκικός κίνδυνος εξανάγκασε τον αυτοκράτορα Ιωάν
νη Η' να αδιαφορήσει για τις πικρές εμπειρίες του παρελθόντος και να 
προχωρήσει σε συνεννοήσεις με τον Πάπα, που θα του εξασφάλιζε την 
στρατιωτική υποστήριξη των Δυτικοευρωπαίων. Ύστερα από πολύμη
νες προετοιμασίες ξεκίνησε μαζί με πολλούς ιεράρχες και τον ίδιο τον 
Πατριάρχη για την Ιταλία, όπου, μετά από παρατεταμένες διαπραγμα
τεύσεις και από πιέσεις των Καθολικών, υπογράφηκε στην Φλωρεντία η 
Ένωση των δύο Εκκλησιών. 

Η απήχηση του γεγονότος στον Ορθόδοξο κόσμο ήταν αμέσως αρνη
τική. Ο Σύλβεστρος Συρόπουλος, που κατέγραψε την προσωπική του 
μαρτυρία, αφηγείται πως, όταν τα μέλη της Συνόδου, κατά την επιστρο
φή τους από την Ιταλία στο Βυζάντιο, σταματούσαν σε διάφορες 
βενετοκρατούμενες περιοχές - την Κέρκυρα, την Μεθώνη, την Εύβοια -
γίνονταν δεκτά από τους εκεί Έλληνες με δυσαρέσκεια ή με ονειδι-
σμούς.14 Στην Κωνσταντινούπολη η λαϊκή αντίδραση εκδηλώθηκε ζωη
ρότερα με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η εκλογή νέου Πατριάρ
χη για να διαδεχθεί τον Ιωσήφ, ο οποίος είχε πεθάνει στην Φλωρεντία. 
Οι ιεράρχες που είχαν υπογράψει την Ένωση παρουσιάζονταν τώρα 
μετανοιωμένοι για την πράξη τους.15 

Το τελευταίο εξάμηνο πριν την Άλωση η κατάσταση οξύνθηκε ιδι
αίτερα. Στην βυζαντινή πρωτεύουσα ξέσπασαν διάφορες ταραχές, οι 
οποίες φαίνεται πως άρχισαν όταν κατέφθασαν, τον Νοέμβριο του 
1452, δύο καρδινάλιοι, απεσταλμένοι του Πάπα. Η μεγάλη μάζα του 
λαού διαπνεόταν από ζωηρά εχθρική διάθεση και πολλοί ξεχύθη
καν στους δρόμους για να διαδηλώσουν την αντίθεση τους προς τους 
Ρωμαιοκαθολικούς. Από τότε κι ως την εκπόρθηση της Πόλης από τα 
στρατεύματα του Μωάμεθ Β' δεν αμβλύνθηκε η εχθρότητα ανάμεσα σ' 
αυτούς που υποστήριζαν την συνεργασία με την Δύση, τους Ενωτικούς, 
και σ' αυτούς που την απέρριπταν αδιαφορώντας για τον τουρκικό κίν
δυνο, τους Ανθενωτικούς. Ο ναός της Αγίας Σοφίας, όπου λειτούργησαν 
οι απεσταλμένοι του Πάπα, ήταν στα μάτια των Ανθενωτικών κατα
φυγών δαιμόνων ή βωμός ελληνικός ή Ιουδαίων συναγωγή.16 

13. ANGELIKI E. LAIOU, Constantinople and the Latins, The Foreign Policy of 
Andronicus II, 1282-1328, Cambridge Mass. 1972, σ. 32-37 και πρβλ. σ. 315-329. 

14. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, σ. 534, 536, 538. 
15. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, σ. 546-558· πρβλ. ΔΟΥΚΑΣ, σ. 271. 
16. ΔΟΥΚΑΣ, σ. 323,327. 
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Ωστόσο, αυτή την φορά μέσα από την εμφύλια διαμάχη ξεπρό
βαλαν καθαρά αυτοί που θα αναλάμβαναν την ηγεσία των Ορθοδόξων 
Χριστιανών κατά την νέα ιστορική περίοδο του βίου τους, που πλησία
ζε, κατά την Τουρκοκρατία. Αρχηγός της αντιλατινικής παράταξης 
ήταν αυτός που λίγους μήνες αργότερα έγινε ο πρώτος Πατριάρχης της 
τουρκικής Κωνσταντινούπολης, ο Γεννάδιος Σχολάριος, τότε ακόμα 
μοναχός Γεώργιος. Μολονότι είχε υπογράψει την Ένωση των Εκκλη
σιών στην Φλωρεντία, στις παραμονές της Άλωσης έγκλειστος στο κελ-
λί του, στην Μονή του Παντοκράτορα, καθημερινά δεχόταν τους προ
σηλωμένους στην Ορθοδοξία και κατεύθυνε τις κινήσεις τους ενώ κα
ταφερόταν εναντίον των Ενωτικών ξεστομίζοντας κατάρες εναντίον 
τους.17 Οι δογματικές διαφορές τονίζονταν συνεχώς από ολόκληρο 
σχεδόν τον κλήρο και τους μοναχούς, που εξηγούσαν στον λαό πως 
έπρεπε, πάνω απ' όλα, να σώσει την πατροπαράδοτη πίστη του, την 
οποία θα του στερούσαν οι Λατίνοι. Οι Κωνσταντινουπολίτες πάλι, όσο 
διαπίστωναν πως πλησίαζε η μέρα που θα έπεφταν αιχμάλωτοι στα χέ
ρια των Τούρκων, τόσο περισσότερο προσηλώνονταν στην θρησκευτική 
τους παράδοση ελπίζοντας πως με την πίστη μπορούσαν να σωθούν.18 

Συνοπτικά εξέφρασε την άποψη των Ανθενωτικών μέσα στην πο
λιορκημένη βυζαντινή πρωτεύουσα ο μέγας δούκας και μεσάζων, ο 
Λουκάς Νοταράς, όταν πρόφερε την φράση κρειττοτερον εστίν είδέναι 
εν μέστβ ττ\ πόλει φακιόλιον βασιλεΰον Τούρκων η καλύπτραν Λατι-
νικην. Τα λόγια αυτά ακούστηκαν σαν απάντηση στους πανικόβλητους 
Κωνσταντινουπολίτες που, αντικρύζοντας τα πολυάριθμα τουρκικά 
στρατεύματα να περικυκλώνουν την πόλη τους, άρχισαν να λένε πως 
θα ήταν προτιμότερο να παραδοθούν στους Λατίνους.19 

Ο Νοταράς ήταν γόνος μιας ισχυρής και πλούσιας οικογένειας η 

17. ΔΟΥΚΑΣ, σ. 315-316, 323, 329. 
18. Για τα θρησκευτικά ρεύματα, την κοινωνική τους διάσταση και την διαμά

χη ανάμεσα στον ανατολικό και τον δυτικό χριστιανικό κόσμο κυρίως βλ. : Δ. Α. 
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, 'Αλωσις, σ. 20-33· AHRWEILER, Idéologie, σ. 75-87, 103-106, 124-128· 
D. J. GEANAKOPLOS, Interaction of the "Sibling" Byzantine and Western Cultures in 
the Middle Ages and Italian Renaissance, New Haven-Λονδίνο 1976, σ. 36-54- A. 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Ιδεολογικά ρεύματα στους κόλπους του Ελληνισμού και της Ορθοδο
ξίας κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, Λαογραφική Εταιρεία Λαρίσης 2, Λάρισα 
1980. Πρβλ. και J. MEYENDORFF, Universalist Ideologies and Historical Realities in 
the Orthodox Church, To Ελληνικόν, Studies in Honor ofSperos Vryonis, Jr., τ. Ι, Νέα 
Υόρκη 1993, σ. 236-241. 

19. ΔΟΥΚΑΣ, σ. 329. 
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οποία διατελούσε από χρόνια στην υπηρεσία της δυναστείας των Πα
λαιολόγων, συνδεόταν μαζί της με επιγαμία, και διατηρούσε επαφές 
με εκπροσώπους ξένων κρατών, χάρη στις οποίες ορισμένα μέλη της 
είχαν αποκτήσει ξένες υπηκοότητες. Ο ίδιος ο Νοταράς στα μάτια των 
συμπολιτών του ήταν το δεύτερο σε δύναμη πρόσωπο μετά τον αυτο
κράτορα. 'Οπως είναι φυσικό, η κοινωνική θέση και η προσωπικότητα 
του έδιναν ξεχωριστό βάρος στα λόγια του. 

Ο Νοταράς, όταν δήλωσε πως είναι προτιμότερο το τουρκικό φα-
κιόλι από την λατινική καλύπτρα, επαναλάμβανε ένα σύνθημα, που εί
χε διαδοθεί ανάμεσα στους συγχρόνους του. Στό διάστημα των ταρα
χών ακούγονταν ορισμένα συνθήματα στους δρόμους της Κωνσταντι
νούπολης : Την γαρ Λατίνων οϋτε βοήθειαν ούτε την ενωσιν χρήζομεν. 
Άπέστω άφ' ημών ή των άζυμιτών λατρεία. Ασφαλώς όμως ο λαός δεν 
τα φώναζε ακριβώς έτσι γιατί η λαλούμενη γλώσσα είχε πια απομα
κρυνθεί από την γραμματική και την σύνταξη της αρχαίας ελληνικής. 
Ο ιστορικός Δούκας, που κατέγραψε μερικά από τα συνθήματα,20 προ
φανώς τα μεταγλώττισε σε μιά αρχαιοπρεπέστερη γλώσσα και φρασεο
λογία για να μείνει πιστός στην βυζαντινή ιστοριογραφική παράδοση. 
Με τον ίδιο τρόπο θα μεταγλώττισε και την φράση του Νοταρά, που 
ήταν κι αυτή ένα από τα συνθήματα της εποχής. Μια παρόμοια φράση 
ακουγόταν σαράντα πέντε περίπου χρόνια αργότερα στην βενετοκρα
τούμενη Κέρκυρα : καλύτερα ο ζαρκουλάς (δηλαδή το καπέλο των γε-
νιτζάρων) παρά η μπερέττα (δηλαδή ο βενετσάνικος σκούφος). Η τε
λευταία αυτή φράση έχει διασωθεί σε ιταλική μετάφραση21 ώστε να 
μην ξέρουμε πώς ακριβώς ήταν το ελληνικό της πρότυπο. Το συμβολικό 
όμως στοιχείο, το κάλυμμα του κεφαλιού, δεν αφήνει αμφιβολία ότι 
πρόκειται για το ίδιο σύνθημα. 

Λίγες μέρες αφού πήραν οι Τούρκοι την Πόλη, ο Νοταράς θανα
τώθηκε, ύστερα από διαταγή του Σουλτάνου, μαζί με τους γιους του 
και μαζί με άλλους βυζαντινούς αριστοκράτες. Σύμφωνα με μία πηγή 
της εποχής, το έργο του Δούκα, ο Νοταράς θανατώθηκε γιατί αρνήθηκε 
να παραδώσει τον ανήλικο γιο του στις ανώμαλες ορέξεις του Μωάμεθ 
Β'. Η πληροφορία αυτή έγινε αποδεκτή από την νεότερη ιστοριογραφία 
ενώ οι άλλες σύγχρονες πηγές παραδίδουν πως η αιτία ήταν διαφορε
τική.22 

Οι πηγές πάντως παραδίδουν ομόφωνα πως ο Νοταράς ήταν πρό-

20. ΔΟΥΚΑΣ, σ. 317. 
21. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Νοταράς, σ. 139-140. 
22. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Νοταράς, σ. 140-143. 
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θυμός να συνεργασθεί με το καθεστώς του Σουλτάνου, ο οποίος είχε 
φροντίσει να έλθει σε επαφή μαζί του την επομένη της Άλωσης· πιο 
συγκεκριμένα μάλιστα, θα του ανέθετε τον επανοικισμό και την ανα
διοργάνωση της Κωνσταντινούπολης. Αλλά φαίνεται πως η πρόθεση 
του Μωάμεθ Β', να χρησιμοποιήσει ως ανώτατα διοικητικά στελέχη μέ
λη του παλιού βυζαντινού κατεστημένου, προκάλεσε ισχυρότατες 
αντιδράσεις ανάμεσα στους ανθρώπους του περιβάλλοντος του, οι 
οποίοι θα αντέταξαν πως κατά την χρονική εκείνη περίοδο το οθωμα
νικό κράτος είχε ανάγκη από στελέχη απόλυτα αφοσιωμένα. Η κατοχή 
άλλωστε της Κωνσταντινούπολης φαινόταν ακόμα επισφαλής στα μά
τια των Τούρκων, επειδή ο κίνδυνος μιας σταυροφορίας δεν είχε εκλεί
ψει, και ο Σουλτάνος πιθανώς πείσθηκε ή υποχώρησε στις πιέσεις του 
περιβάλλοντος του και διέταξε την εξόντωση των βυζαντινών αρ
χόντων.23 

Ο Νοταράς, μολονότι είχε κι αυτός ξεπροβάλει μέσα από την 
εμφύλια διαμάχη σαν ένας μελλοντικός ηγέτης των Ορθοδόξων Χρι
στιανών κάτω από το επερχόμενο καθεστώς του Σουλτάνου και παρά 
την επαφή που είχε αποκαταστήσει με τον τελευταίο, έχασε την ζωή 
του. Ωστόσο, πέρασε στην ιστορία με τρόπο αξιοσημείωτο. Όλες ανε
ξαιρέτως οι πηγές περιγράφουν με έμφαση τον ηρωισμό καθώς και την 
προσήλωση στην χριστιανική πίστη που φανέρωσε μπροστά στον θά
νατο. Ζήτησε να εκτελεσθούν οι γιοι του μπροστά του, πριν από αυτόν, 
γιατί φοβήθηκε μήπως λιποψυχήσουν και εξισλαμισθούν. Δεν υπάρχει 
κανένας λόγος να αμφισβητήσουμε την αξιοπιστία των πηγών που 
τονίζουν την θαρραλέα στάση του. Υπάρχει όμως το πρόβλημα σχετικά 
με το ξεκίνημα και την έντονη διάδοση των πληροφοριών γύρω από τον 
ηρωικό του θάνατο. Στις φριχτές εκείνες μέρες που με το ολοκληρωτικό 
ξερρίζωμα του αιχμαλωτισμένου πληθυσμού βασίλευε απ' άκρη σ' 
άκρη η σύγχυση, η πληροφόρηση με κάποια συνέχεια είναι δυσεξήγη
τη. Οι πληροφορίες που σώθηκαν σχετικά με τον σκοτωμό του βασιλιά 
Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου είναι ισχνότατες σε σύγκριση με τις 
αντίστοιχες σχετικά με τον Νοταρά. 

Όμως με την Άλωση η βασιλεία είχε πια καταλυθεί και μαζί μ' 
αυτήν είχε εκλείψει η ανάγκη να προβάλλεται και να προπαγανδίζεται 
η αίγλη της. Η Εκκλησία όμως επιζούσε. Αναγνωρίσθηκε από τον Σουλ
τάνο λίγους μήνες αργότερα με την ονομασία του πρώτου Πατριάρχη 
της Τουρκοκρατίας, του Γενναδίου, του ένθερμου αρχηγού της αντιλα-

23. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Νοταράς, σ. 145. 
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τινικής παράταξης, ο οποίος συνδεόταν με φιλία προς τον Νοταρά. Η 
πηγή για την διάδοση της ατράνταχτης πίστης του τελευταίου μπροστά 
στον θάνατο πρέπει να εντοπισθεί στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο. Με την 
επικράτηση της ανθενωτικής παράταξης έπρεπε να γίνει πασίγνωστο 
ότι η προτίμηση για την υποταγή στους Τούρκους - και όχι στους Ρω
μαιοκαθολικούς - βασιζόταν αποκλειστικά στον πόθο για την διατή
ρηση της πατροπαράδοτης πίστης, η οποία είχε την δυνατότητα να 
διαιωνισθεί κάτω από Μουσουλμάνο κυρίαρχο. Ο Λουκάς Νοταράς, ο 
άνθρωπος που είχε διακηρύξει μέσα στην πολιορκημένη Κωνσταντι
νούπολη ότι ο τουρκικός ζυγός είναι καλύτερος από τον λατινικό, έπρε
πε να γίνει σε όλους γνωστός ως ο μάρτυρας που προτίμησε να δει τους 
γιους του νεκρούς παρά μουσουλμάνους. Με τον ηρωικό του θάνατο 
διαλυόταν κάθε υποψία για ελαττωμένη μαχητικότητα κατά τον πό
λεμο που προηγήθηκε ή ωφελιμιστική αντιμετώπιση του νέου καθεστώ
τος. Γιατί ο μέγας δούξ φανέρωσε πως έβαζε την διατήρηση της πατρο
παράδοτης πίστης του και την αρετή πάνω από όλα. Το τουρκοκρατού
μενο Ορθόδοξο Πατριαρχείο είχε ανάγκη από ένα μάρτυρα με τέτοια 
φυσιογνωμία, φωτεινό παράδειγμα για αυτούς που θα συνεργάζονταν 
με τον αλλόδοξο κυρίαρχο διατηρώντας την πίστη τους. Πρόκειται να 
ασχοληθούμε περισσότερο με αυτούς σε χωριστό κεφάλαιο. 

θα περίμενε κανείς πως με την επικράτηση των Ανθενωτικών μετά 
την Άλωση καθώς και με την ταυτόχρονη ανησυχία των Τούρκων για 
μια ενδεχόμενη σταυροφορία των Δυτικοευρωπαίων, η ανατροπή της 
Ένωσης της Φλωρεντίας θα ήταν ένα από τα πρώτα μελήματα και του 
Πατριάρχη και του Σουλτάνου. Ωστόσο, χρειάσθηκε να περάσουν 
τριάντα χρόνια Τουρκοκρατίας για να ανατραπεί επίσημα η Σύνοδος 
που είχε αποφασίσει την Ένωση. Το 1483-1484 ο Πατριάρχης Συμεών, 
συνεχίζοντας ενέργειες που είχε αρχίσει λίγο πριν πεθάνει ο Μάξιμος 
Δ', συνεκάλεσε την Ιερά Σύνοδο στην έδρα του Πατριαρχείου, την Μο
νή της Παμμακάριστου. Εκδόθηκε ειδικός τόμος με τον οποίο ακυρώ
νονταν οι αποφάσεις του 1439. Στην Σύνοδο έγινε ιδιαίτερη προσπά
θεια για να πάρουν μέρος οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας, Ιεροσολύμων 
και Αντιοχείας, ώστε να καταστεί φανερό ότι ολόκληρη η Ορθοδοξία 
της Ανατολής ανακαλούσε την πλάνη. Συνεννοήσεις από κοντά με τους 
Πατριάρχες της Ανατολής είχε κάνει ο μητροπολίτης Εφέσου Δανιήλ, ο 
οποίος το 1480 είχε επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Οι τρεις Πατριάρ
χες εκπροσωπήθηκαν με τοποτηρητές, όπως είχαν εκπροσωπηθεί και 
στην Σύνοδο της Φλωρεντίας.24 

24. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 123-133· πρβλ. και Γ. Α. ΡΑΛΛΗΣ - Μ. 
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Δεν μπορεί να προταθεί εδώ ερμηνεία για την καθυστέρηση των 
τριάντα χρόνων. Υπενθυμίζω απλά ότι μετά τον θάνατο του Μωάμεθ Β' 
ξέσπασε ένας εμφύλιος πόλεμος διαδοχής στον θρόνο ανάμεσα στους 
γιους του Βαγιαζήτ Β' και Τζεμ. Ο πρώτος κατόρθωσε να γίνει Σουλ
τάνος ενώ ο δεύτερος νικημένος κατέφυγε στην χριστιανική Δύση, όπου 
διάφοροι ηγεμόνες τον δέχθηκαν με χαρά ελπίζοντας πως θα τον χρη
σιμοποιούσαν για να διασπάσουν την Οθωμανική αυτοκρατορία. Ως το 
1495, οπότε πέθανε ο Τζεμ, ο κίνδυνος από την ρωμαιοκαθολική Ευρώ
πη διαγραφόταν έντονος στην Κωνσταντινούπολη.25 Αναμφίβολα ο 
Βαγιαζήτ Β' θα είδε με χαρά να εξαφανίζεται ανάμεσα στους Έλληνες 
υπηκόους του και το τελευταίο ίχνος της προσπάθειας, που θα ένωνε 
την Ανατολική και την Δυτική Εκκλησία. 

ΠΟΤΛΗΣ, Σύνταγμα των Θείων και Ιερών Κανόνων, Αθήνα 1855, τ. V, σ. 143-147 · 
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, σ. 164. Βλ. και ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, αρχ ι επ ίσκοπος Αθηνών, Η 
κατάστασις της Ορθοδόξου Εκκλησίας Αντιοχείας κατά τον ΙΔ' και ΙΕ' αιώνα, 
ΕΕΒΣ, 13(1937) 141. 

25. V. J. PARRY, ΕΙ2, λήμμα Bayezid II. 
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Το 1393 ο Πατριάρχης Αντώνιος Δ' έγραφε προς τον Βασίλειο, τον 
ηγεμόνα της Μόσχας, ότι είναι αδύνατο στους Χριστιανούς να έχουν 
Εκκλησία και να μην έχουν βασιλέα.1 Στις 29 του Μάη του 1453, με την 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε δυνατό αυτό που φαινόταν 
αδύνατο πριν από εξήντα χρόνια. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ΙΑ' ο 
Παλαιολόγος είχε σκοτωθεί στην τελική μάχη και το βυζαντινό κράτος 
είχε καταλυθεί. Αλλά το Πατριαρχείο θα συνέχιζε την ζωή του γιατί ο 
Σουλτάνος σύντομα επέτρεψε την ανασύσταση του. 

Η διαδικασία, ύστερα από την οποία ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β' ο 
Πορθητής αναγνώρισε τον Γεννάδιο Σχολάριο2 ως τον πρώτο Πατριάρ
χη της Τουρκοκρατίας, είναι κυρίως γνωστή από πηγές γραμμένες πάνω 
από μισό αιώνα αργότερα. Μόνο τρεις σύγχρονοι προς τα τραγικά γεγο
νότα του Μάη του 1453 σημείωσαν κάτι σχετικό με την πλήρωση του 
κενού πατριαρχικού θρόνου αλλά και οι τρεις αποσπασματικά και με 
γενικότητες. 

Οι δύο πρώτοι έζησαν τον σκοτωμό και την αιχμαλωσία. Ο ένας από 
αυτούς είναι ο ίδιος ο Γεννάδιος, ο οποίος όμως αφιερώνει περισσότερες 
γραμμές στα βάσανα του και στις πιέσεις που του ασκήθηκαν για να 
αναλάβει την διακυβέρνηση του Πατριαρχείου παρά στα συγκεκριμένα 
γεγονότα που προηγήθηκαν. Πάντως μας πληροφορεί ότι επέστρεψε από 
το μέρος, όπου είχε οδηγηθεί αιχμάλωτος, στην Κωνσταντινούπολη μαζί 
με τον Σουλτάνο. Στην συνέχεια ότι χειροτονήθηκε από μία σύνοδο πολ
λών επισκόπων πρώτα διάκονος, κατόπιν πρεσβύτερος, κατόπιν επίσκοπος 
και τέλος Πατριάρχης. Επίσης ότι ο Σουλτάνος με κίνητρα την γνώση και 
την φιλανθρωπία παραχώρησε με έγγραφο σ' αυτόν την ελευθερία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας και ότι του έκανε πολλές δωρεές.3 

1. Μ. Μ. Acta, τ. II, σ. 190-191 · DARROUZES, Registre synodal, σ. 125. 
2. Για τα βιογραφικά του Γενναδίου βλ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, τ. II, σ.160-

164- πρβλ. και C. J. G. TURNER, The Career of George-Gennadius Scholarius, 
Byzantion, 39 (1969) 420-455. 

3. ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ, τ. V, σ. 224-225, 228-229, 265-266. 
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Ο δεύτερος είναι ο Θεόδωρος Αγαλλιανός, ο Μεγάλος Χαρτοφύλα
κας ύστερα από την Άλωση, ο οποίος γράφει πως ο Σουλτάνος ανέλπι
στα επέτρεψε στους Χριστιανούς να συνεχίσουν να ζουν σύμφωνα με 
τις παλιές τους συνήθειες και τους νόμους και να έχουν τους θρησκευ
τικούς τους αρχηγούς και τις εκκλησίες τους. Επίσης ότι ονόμασε Πα
τριάρχη τον Γεννάδιο στην Αδριανούπολη, όπου αυτός είχε οδηγηθεί 
αιχμάλωτος, και ότι στην συνέχεια επέτρεψε να συνέλθει Ιερά Σύνοδος 
για να τον εκλέξει.4 

Ο τρίτος είναι ο βιογράφος και εγκωμιαστής του Μωάμεθ Β', ο ιστο
ρικός Κριτόβουλος, ο οποίος παρακολούθησε την Άλωση από την Ίμ-
βρο και ο οποίος από παλιά συνδεόταν με φιλία προς τον Γεννάδιο. Αυ
τός μας πληροφορεί πως ο Σουλτάνος αναζήτησε και συνάντησε τον 
Γεννάδιο, που ζούσε στα περίχωρα της Αδριανούπολης κάτω από την 
προστασία κάποιου ισχυρού προσώπου, και πως στην συνέχεια τον με
τακάλεσε στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης μνημονεύει τον θαυμασμό 
του Σουλτάνου για την προσωπικότητα του Γενναδίου, τα ωραία δώρα 
που του πρόσφερε και την εξουσία που του παραχώρησε, εξουσία καθό
λου μικρότερη από αυτήν που ασκούσαν οι Πατριάρχες στα χρόνια των 
βυζαντινών αυτοκρατόρων.5 

Από αυτές τις λακωνικές πληροφορίες προκύπτει ότι ο Μωάμεθ Β' 
παραχώρησε θρησκευτική ελευθερία στους Ορθόδοξους Χριστιανούς 
του καταλυμένου βυζαντινού κράτους, επί κεφαλής των οποίων τοπο
θέτησε ένα θρησκευτικό αρχηγό με ορισμένες εξουσίες. Η ενέργεια του 
πάντως αυτή δεν οφειλόταν ούτε στην γνώση και την φιλανθρωπία του 
Σουλτάνου, όπως γράφει ο Γεννάδιος, ούτε έγινε ανέλπιστα, όπως γρά
φει ο Αγαλλιανός, αλλά βασίσθηκε σε ορισμένες ισλαμικές αρχές σχε
τικές με την ανεκτικότητα προς τον Χριστιανισμό, οι οποίες θα εξετα
σθούν σε χωριστό κεφάλαιο, κι ακόμα στην έντονη επιθυμία του Σουλ
τάνου να εποικισθεί η ερημωμένη Κωνσταντινούπολη. 

Οι πηγές του ΙΣΤ' αιώνα, στις οποίες έχουν κυρίως βασισθεί οι πε
ρισσότεροι ιστορικοί για να μελετήσουν αυτά τα γεγονότα, και όταν 
ακόμα είναι σύντομες, κομίζουν πρόσθετες ειδήσεις. Τονίζουν ότι πρώ
τα η Ιερά Σύνοδος εξέλεξε τον Γεννάδιο Πατριάρχη Κωνσταντινου
πόλεως και ότι κατόπιν ο Σουλτάνος έκανε μία τελετή για να τον τιμή
σει και για να του παραχωρήσει, με την ευκαιρία αυτή, προνόμια. 

4. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Αγαλλιανός, σ. 98. 
5. ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ, σ. 90-91. Πρβλ. Ε. W. BODNAR - CH. MITCHELL, Cyriacus of 

Ancona' s Journeys in the Propontis and the Northern Aegean 1444-1445, Φιλα
δέλφεια 1976, σ. 36-37. 
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Συγκεκριμένα, οι πηγές αυτές είναι γνωστές με τον τίτλο Έκθεσις Χρο
νική, Ιστορία Πολιτική, Ιστορία Πατριαρχική και Βιβλίον Ιστορικόν 
του Ψευδο-Δωροθέου. 

Τα κείμενα αυτά στην ουσία δεν αποτελούν ξεχωριστές πηγές σχε
τικά με την άνοδο του Γενναδίου στον πατριαρχικό θρόνο, παρά επανα
λαμβάνουν, με ελάχιστες διαφορές, το ίδιο κείμενο, το οποίο είναι ένα 
χρονικό των ετών 1391-1514. Πρόκειται, όπως θα έχουμε την ευκαιρία 
να αναφέρουμε και αλλού, για ένα κείμενο γραμμένο από άτομο καλά 
πληροφορημένο σχετικά με πρόσωπα και οικογένειες, που έδρασαν με
τά την Άλωση, κι επίσης σχετικά με τους θεσμούς που επέβαλαν οι 
νέοι κυρίαρχοι. 'Οπως θα επισημανθεί με διάφορες ευκαιρίες, περικλεί-
νει λεπτομέρειες που επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία του. Ωστόσο, η 
αφήγηση του είναι συγκεχυμένη ως προς τους πρώτους μήνες μετά την 
εγκατάσταση των Τούρκων στην Κωνσταντινούπολη. Η ερήμωση της 
παλαιάς βυζαντινής πρωτεύουσας, που ήταν συνέπεια του ολοκληρω
τικού εξανδραποδισμού των κατοίκων της, και οι μετακινήσεις πληθυ
σμών που συνεπαγόταν, ήταν φυσικό να επιφέρουν γενική σύγχυση 
στην πληροφόρηση.6 

Αναλυτικότερα, η Ιστορία Πολιτική αποτελείται κυρίως από το 
χρονικό των ετών 1391-1514, στο οποίο έχει προστεθεί μία περιληπτι
κότατη συνέχεια με την ιστορία των ετών 1514-1574. Το χρονικό των 
ετών 1391-1514 επαναμβάνεται σχεδόν αυτούσιο στο κείμενο με τον 
τίτλο Έκθεσις Χρονική, στην οποία όμως η αφήγηση των γεγονότων συ
νεχίζεται αρκετά λεπτομερώς ως το έτος 1543. Η Ιστορία Πατριαρχική, 
στην οποία η αφήγηση φτάνει ως την βασιλεία του Σελήμ Α' (1512-
1520) επαναλαμβάνει κυρίως τα σχετικά με τους Πατριάρχες, όπως πε
ρίπου εξιστορούνται στην Ιστορία Πολιτική. Τέλος, το χρονικό των 
ετών 1391-1514, μεταγλωττισμένο σε απλούστερη γλώσσα, περιλαμ
βάνεται στο Βιβλίον Ιστορικόν του Ψευδο-Δωροθέου, το οποίο, όπως 
δείχνουν οι επανειλημμένες εκδόσεις του, διετέλεσε το αγαπημένο ανά
γνωσμα των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Το τελευταίο αυτό έργο, 
που καθιερώθηκε να ονομάζεται και Χρονογράφος, έχει διασωθεί σε 
πολλά χειρόγραφα και σε διάφορες παραλλαγές, από τις οποίες καμιά 
δεν συμφωνεί απόλυτα με το τυπωμένο κείμενο του Βιβλίου Ιστορικού. 
Όλες πάντως οι παραλλαγές περιλαμβάνουν το χρονικό των ετών 1391-
1514 με μεγαλύτερες ή μικρότερες διαφορές. Επίσης το τυπωμένο κείμε-

6. Βλ. την χαρακτηριστική μαρτυρία του Αγαλλιανού : ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Αγαλ-
λιανός, σ. 133· για τον εποικισμό της Κωνσταντινούπολης βλ. Η. INALCIK, ΕΙ2, 
λήμμα Istanbul. 
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νο καθώς και οι περισσότερες παραλλαγές περιλαμβάνουν ένα κεφά
λαιο με τον τίτλο "Ακαταστασίαι εις την Εκκλησίαν", το οποίο κα
λύπτει τα έτη 1513-1595 και το οποίο έχει ασφαλώς γραφεί από κάποιον 
που γνώριζε καλά τα πράματα, επειδή τα είχε παρακολουθήσει από 
κοντά.7 Σε άλλα σημεία θα εξετάσουμε την αξία των πληροφοριών 
αυτού του κεφαλαίου καθώς και την δριμύτητα των κρίσεων που δια
τυπώνονται εναντίον ορισμένων Πατριαρχών και γενικά των κληρικών. 

Τα σχετικά με τον Γεννάδιο, που παραδίδονται από τα παραπάνω 
κείμενα χωρίς ουσιώδεις διαφορές μεταξύ τους, φανερώνουν ύστερα 
από μια πρόχειρη ανάγνωση πως έχουν γραφεί για να εξαρθεί η σημα
σία, την οποία ο Σουλτάνος απέδιδε στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο.8 Επι
πλέον φαίνεται καθαρά πως, όταν γράφηκαν, η Άλωση ήταν πια ένα 
χρονικά απομακρυσμένο γεγονός και η αφήγηση σχετικά με τα επακό
λουθα της έχει χαρακτήρα παραμυθιού. Διαβάζουμε πως ο Σουλτάνος 
απορούσε με την απροθυμία των Χριστιανών να εγκατασταθούν στην 
Κωνσταντινούπολη και, όταν κάποιος τον πληροφόρησε πως η στάση 
τους αυτή οφειλόταν στην απουσία Πατριάρχη, διέταξε να συγκεντρω
θούν αμέσως οι Χριστιανοί και να εκλέξουν ένα. Ή πως ο Σουλτάνος 
θύμωσε επειδή δεν παρουσιάσθηκε ο Πατριάρχης μετά την Άλωση για 
να τον προσκυνήσει, και ζήτησε εξηγήσεις από τους κληρικούς, οι 
οποίοι τον πληροφόρησαν ότι ο πατριαρχικός θρόνος ήταν κενός. Τότε 
διέταξε να προχωρήσουν σε εκλογή Πατριάρχη. Στη συνέχεια, μια 
ολιγομελής σύνοδος εξέλεξε τον Γεννάδιο, τον οποίο ο Σουλτάνος κά
λεσε στο παλάτι του. Έγινε μια μικρή τελετή, κατά την οποία, αφού 
του χάρισε μια επίχρυση ασημένια ράβδο, ένα άλογο και χρυσά νομί
σματα,9 του δήλωσε πως μπορεί να πατριαρχεύει διατηρώντας τα 
προνόμια που υπήρχαν στα χρόνια των βυζαντινών αυτοκρατόρων.10 

Μία άλλη πηγή σχετική με το Πατριαρχείο είναι το χρονικό maius, 

1. Ε. Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Μία ιταλική πηγή του Ψευδο-Δωροθέου για την ιστορία 
των Οθωμανών, Πελοποννησιακά, 5 (1961) 47-48 και πρβλ. Ελληνικά, 17 (1960) 
435-446. Βλ. επίσης CH. DE CLERCQ, La Turcograecia de M. Crusius et les 
Patriarches de Constantinople, OCP, 33 (1967) 210-220- KRESTEN, Patriarchat, σ. 16-
23 · Βιβλίον Ιστορικόν, σ. 444-445. 

8. Γιά την ωραιοποίηση των γεγονότων αυτών και την μυθολογία γύρω από 
τους πρώτους θρησκευτικούς αρχηγούς που τοποθέτησε ο Σουλτάνος στην Κωνστα
ντινούπολη, βλ. BRAUDE, Myths, σ. 74-77. 

9. Γιά τα δώρα αυτά βλ. παρακάτω, σ. 47. 
10. Έκθεσις, σ. 18-19· Ιστορία, σ. 26-28, 78-80· πρβλ. και G. EMR1CH, Die 

Einsetzung des Patriarchen Gennadios in der Darstellung des Hierax, MT, 3 (1977) 52-57. 
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που επί πολλά χρόνια το θεωρούσαν έργο του Γεωργίου Σφραντζή, του 
πρωτοβεστιαρίου του τελευταίου βυζαντινού αυτοκράτορα, αλλά που, 
όπως απέδειξε η έρευνα, είναι ένα συμπίλημα κατασκευασμένο στα μέ
σα του ΙΣΤ' αιώνα από τον μητροπολίτη Μονεμβασίας Μακάριο Με-
λισσηνό.11 Στο κείμενο αυτό, που έχει κάποια συγγένεια με τα άλλα 
χρονικά του ΙΣΤ' αιώνα, χωρίς πάντως να προσθέτει ουσιαστικά νέα 
στοιχεία, η αφήγηση των γεγονότων σχετικά με τον Γεννάδιο παρουσιά
ζει πανηγυρικότερο χαρακτήρα. Διαβάζουμε πως ο Σουλτάνος την τρί
τη μέρα μετά την Άλωση διέταξε να εκλεγεί νέος Πατριάχης γιατί ο 
προηγούμενος είχε πεθάνει. Μια σύνοδος που συγκροτήθηκε κάπως 
πρόχειρα εξέλεξε τον Γεννάδιο. Αμέσως ο Μωάμεθ Β' τον δεξιώθηκε 
στο παλάτι με πολλές τιμές, του χάρισε ένα χρυσό δεκανίκι στολισμένο 
με πολύτιμα πετράδια, δώρο που συνήθιζαν να προσφέρουν και οι βυ
ζαντινοί αυτοκράτορες στον Πατριάρχη, καθώς και ένα ωραίο άλογο. Ο 
Πατριάρχης επέστρεψε στο Πατριαρχείο με τιμητική συνοδεία αρχό
ντων του παλατιού. Ο Σουλτάνος επίσης του έδωσε ένα διάταγμα με 
προνόμια να είναι αφορολόγητος, αναίτητος, αδιάσειστος και διάφορα 
άλλα.12 

Είναι φανερό πως ο συγγραφέας επιθυμούσε να εξωραΐσει τα περα
σμένα, εφόσον είναι βέβαιο πως την τρίτη μέρα μετά την Άλωση ο Γεν
νάδιος ήταν αιχμάλωτος στην Κωνσταντινούπολη ή στον δρόμο προς την 
Αδριανούπολη. Επίσης είναι φανερό πως ο συγγραφέας είχε γνώσεις 
περιορισμένες σχετικά με αυτά που έγραφε. Η πληροφορία, π. χ., ότι ο 
προκάτοχος του Γενναδίου, τον οποίο δεν κατονομάζει, είχε πεθάνει 
ενώ στην πραγματικότητα είχε παραιτηθεί,13 αποτελεί ένα από τα 
στοιχεία που προδίδουν την άγνοια του, όπως επίσης η μνεία της δήθεν 
υπογραφής του Σουλτάνου κάτω από το κείμενο του εγγράφου με τα 

11. Ι. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αι περί του Γεωργίου Φραντζή διατριβαί, Αθήνα 
1957· J. R. LOENERTZ, Autour du Chronicon Maius attribué à Georges Phrantzés, 

Miscellanea G. Mercati, τ. Ill : Studi e Testi, 123 (1948) 273-311· V. GRECU, Das 
Memorienwerk des Georgios Sphrantzes, Actes du XHe Congrès International des 

Etudes Byzantines, τ. II, Βελιγράδι 1964, σ. 327-341. 
12. SPHRANTZES, σ. 446-456. 
13. Πρόκεται για τον Πατριάχη Γρηγόριο Γ'· ΔΟΥΚΑΣ, σ. 315, 317· Ιστορία, σ. 

10· ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Αγαλλιανός, σ. 67. Ο Γρηγόριος βρισκόταν στην Ρώμη τον Σε
πτέμβριο του 1453, όπως δείχνει μία επιστολή του Γεωργίου de Cesarinis· βλ. J. 
KOCH, Cusanus - Texte, IV. Briefwechsel des Nikolaus von Cues, Sitzungsberichte 
der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl. 1942/43 (1943-1944), 
2. Abhandlung, σ. 98. 
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προνόμια (υπογεγραμμένα κάτωθεν), ενώ είναι πασίγνωστο πως τα 
διατάγματα του Σουλτάνου δεν είχαν υπογραφή στο κάτω μέρος παρά 
είχαν ως κεφαλίδα τον τουρά (tugra), δηλαδή ένα καλλιγραφικό σύμ
πλεγμα του ονόματος του και ονόματος του πατέρα του μαζί με ορισμέ
νους τίτλους.14 Ακόμα, το παλάτι, στο οποίο ο Μωάμεθ Β' κάλεσε τον 
Γεννάδιο, είναι τελείως αδύνατο να προσδιοριστεί, καθώς είναι γνω
στό πως, πριν από την είσοδο του Σουλτάνου, η Κωνσταντινούπολη είχε 
ερημωθεί και λεηλατηθεί ανελέητα από τα στρατεύματα του. Εξίσου 
απίθανη φαίνεται η τιμητική πομπή των αρχόντων του παλατιού, που 
συνόδεψαν τον Πατριάρχη κατά την επιστροφή του, καθώς οι πηγές πα
ραδίδουν ομόφωνα πως η πόλη ήταν έρημη και δεν υπήρχε σ'αυτή ούτε 
άνθρωπος, ούτε ζώο, ούτε πουλί που λαλούσε.15 

Επειδή τα στοιχεία που παρέχουν ο Αγαλλιανός και ο Κριτόβουλος 
είναι τα πιο αξιόπιστα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Σουλτάνος 
ονόμασε τον Γεννάδιο Πατριάρχη στην Αδριανούπολη, όπου ο τελευ
ταίος, όπως και τόσοι άλλοι Κωνσταντινουπολίτες, είχε συρθεί αιχμά
λωτος. Μολονότι ο Μωάμεθ είχε δηλώσει πως πρωτεύουσα του οθωμα
νικού κράτους ήταν πια η Κωνσταντινούπολη, η Αδριανούπολη εξακο
λουθούσε να παραμένει η πραγματική πρωτεύουσα και ο Σουλτάνος 
επέστρεψε εκεί το καλοκαίρι του 1453 και δέχτηκε πρεσβείες από πολ
λά κράτη. Οι περιστάσεις, κάτω από τις οποίες πληροφορήθηκε την πα
ρουσία του Γενναδίου, έχουν ιδαίτερη σημασία για την ιστορία του 
Πατριαρχείου και θα εξεταστούν σε άλλο σημείο αυτής της μελέτης. 
Το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου ο Σουλτάνος επέστρεψε στην Κωνστα
ντινούπολη, όπου θα ανήγγειλε επίσημα τον διορισμό του Πατριάρχη. 
Στις 6 Ιανουαρίου του 1454 μια σύνοδος συνεδρίασε στην Κωνστα
ντινούπολη. Ο Γεννάδιος χειροτονήθηκε πρώτα διάκονος, στην συνέ
χεια πρεσβύτερος και επίσκοπος και τέλος Πατριάρχης. Με την ενέρ
γεια της αυτή η σύνοδος νομιμοποίησε την άνοδο του στον πατριαρχικό 
θρόνο. Ο Σουλτάνος τότε βρισκόταν στην Αδριανούπολη και ετοίμαζε 
μία εκστρατεία κατά των Σέρβων.16 

Συνεπώς, η πληροφορία πως πρώτα η σύνοδος εξέλεξε τον Πα
τριάρχη και κατόπιν ο Σουλτάνος επικύρωσε την απόφαση της δεν αντα
ποκρίνεται στην πραγματικότητα και πιθανότατα έχει επινοηθεί για να 

14. Βλ. Γλωσσάριο. 
15. ΔΟΥΚΑΣ, σ. 381. 
16. Γιά τις κινήσεις του Μωάμεθ Β' βλ. ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ, σ. 91-92, 94 και πρβλ. 

INALCIK, Istanbul, σ. 236-237- επίσης ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Συμβολή, σ. 195-196· 
SCHREINER, Kleinchroniken, τ. II, σ. 483-484. 
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υποστηριχθεί η νομιμότητα κατά την ανασύσταση της Μεγάλης Εκ
κλησίας. Είναι πιθανό πως ο Μωάμεθ Β' έδωσε στον Γεννάδιο το έγγρα
φο, το μπεράτι, με το οποίο τον ονόμαζε Πατριάρχη, στην Αδριανούπο-
λη, όπου τον συνάντησε. Ίσως όμως να του το έδωσε και στην Κωνστα
ντινούπολη το φθινόπωρο, όταν είχε επιστρέψει με σκοπό να φροντίσει 
για τον εποικισμό της. Ύστερα από αυτό ο Γεννάδιος είχε πια αναγνω
ριστεί ως Πατριάρχης. Στις 15 Ιανουαρίου του 1454 η Βενετική Σύ
γκλητος συνεδρίαζε για να πάρει αποφάσεις σχετικά με την συνθήκη 
που προσπαθούσε να συνάψει με το οθωμανικό κράτος. Ένα από τα ζη
τήματα ήταν η δικαιοδοσία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως πάνω 
στους Ορθοδόξους υπηκόους της Βενετίας,17 το οποίο προφανώς είχε 
θέσει ο Σουλτάνος στην προσπάθεια του να προσεταιρισθεί τους δικούς 
του Ορθοδόξους υπηκόους. Συνεπώς, υπήρχε Πατριάρχης τουλάχιστον 
έξι-επτά βδομάδες νωρίτερα, δηλαδή το απαραίτητο διάστημα που 
χρειαζόταν για να φτάσουν τα νέα από τον Κεράτιο στην Βενετία. 

Κατά την επίδοση του μπερατιού θα έγινε η παραδοσιακή τελετή, 
που πάντοτε γινόταν σε μία τέτοια περίπτωση, με την προσφορά εκ μέ
ρους του Σουλτάνου ορισμένων δώρων, που συμβόλιζαν την εξουσία. 
Αυτά συνήθως ήσαν ένας μανδύας (kaftan) ή ένα άλογο με χρυσο
ποίκιλτη σέλλα ή, σε περίπτωση στρατιωτικού, ένα σπαθί.18 Το γνωστό 
σουλτανικό δώρο προς τον Πατριάρχη ήταν το δεκανίκι,19 το οποίο 
όμως δεν είναι βέβαιο πως χαρίστηκε στον Γεννάδιο. Οπωσδήποτε, η 
τελετή για την επανίδρυση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την οποία 

17. F. THIRIET, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Ro

manie, τ. Ill, Παρίσι- Χάγη 1961, σ. 195-195 (αρ. 2956). Σε επιστολή του έτους 1452 
εκπρόσωποι των Τσέχων αναφέρουν τον Γεννάδιο ως Πατριάρχη της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας· βλ. Ο. ODLOZILIK, The Hussite King, Bohemia in European Affairs, 
1440-1471, New Brunswick, N.J., 1965, σ. 64. Αν πραγματικά αυτή είναι η χρο
νολογία της επιστολής, υπάρχει ένα πρόβλημα για το οποίο δεν μπορώ να προτείνω 
καμία πειστική λύση. Για τις σχέσεις με τους Ουσίτες βλ. και ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, 
Αγαλλιανός, σ. 36-37, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 

18. INALCIK, Archival Material, σ. 447. 
19. Στο Βιβλίον Ιστορικόν, σ. 451, υπάρχει μία πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή 

για την αξία των δώρων του Σουλτάνου. Κατά τα επεισόδια που έγιναν στο Πα
τριαρχείο το 1585, όταν ο παράνομος Πατριάρχης Παχώμιος Β' για να ενοχοποιήσει 
τους αντιπάλους του, ειδοποίησε τον Σουλτάνο ότι έτζάκισαν την πατερίτσα του, ο 
Σουλτάνος εξοργίστηκε τόσο ώστε τότε ήλθε στο ολίγον να τους κρεμάσουν (τους 
υπαιτίους). Ενδέχεται κάποιος Σουλτάνος, ίσως ο Μωάμεθ Β', να χάρισε κάποτε ένα 
δεκανίκι, το οποίο έμεινε στο Πατριαρχείο και διαβιβαζόταν από Πατριάρχη σε 
Πατριάρχη μέσω του μητροπολίτη Ηράκλειας· βλ. Ιστορία, σ. 128, 139 και αλλού. 
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μόνο οι πηγές του ΙΣΤ' αιώνα αναφέρουν, αποκλείεται να έγινε αμέσως 
μετά την Άλωση και, όταν έγινε, είναι πολύ αμφίβολο πως είχε την με
γαλοπρέπεια που της αποδίδεται. 

Είναι αυτονόητο πως, όταν ονόμασε ο Σουλτάνος τον Γεννάδιο Πα
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον όρισε κεφαλή των Χριστιανών Ορθο
δόξων, που ζούσαν μέσα στην οθωμανική επικράτεια, δηλαδή αρχηγό 
της Ορθόδοξης κοινότητας, την οποία του ανέθεσε να διοικήσει ως προς 
ορισμένους τομείς. Τα δικαιώματα που παραχωρήθηκαν στον Πατρι
άρχη έχει καθιερωθεί στην νεοελληνική ιστοριογραφία να ονομάζο
νται προνόμια. 

Έχει τεθεί το ερώτημα αν ο Σουλτάνος παραχώρησε τα προνόμια 
στον Πατριάρχη με έγγραφο ή απλώς τα δήλωσε προφορικά.20 Βέβαια η 
πηγή που αναφέρει ότι τα προνόμια είχαν καταγραφεί σε ένα μπεράτι, 
το οποίο ο Μωάμεθ Β' προσωπικά ενεχείρισε στον Πατριάρχη, είναι με
ταγενέστερη και συγκαταλέγεται ανάμεσα σ' αυτές που χαρακτηρί
στηκαν παραπάνω ως αναξιόπιστες. Μπορεί ωστόσο να θεωρείται βέ
βαιο πως ο Μωάμεθ Β' εξέδωσε για την περίπτωση αυτή ένα ειδικό 
έγγραφο, του τύπου που ονομαζόταν μπεράτι. Η εικόνα που έχουμε για 
την Οθωμανική αυτοκρατορία κατά την χρονική εκείνη περίοδο είναι 
ενός κράτους με μία δραστήρια και καλά οργανωμένη γραμματεία, η 
οποία θα ήταν παράδοξο, αν αδρανούσε στην περίπτωση της ονομα
σίας του πρώτου Πατριάρχη της οθωμανικής πρωτεύουσας. Άλλωστε, 
είναι γνωστό πως οι Σουλτάνοι εξέδιδαν έγγραφα σχετικά με τον 
Ορθόδοξο κλήρο και πριν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Για 
να εγκατασταθεί ένας μητροπολίτης στην έδρα του, όταν αυτή βρισκό
ταν σε τουρκοκρατούμενη περιοχή, έπρεπε να έχει σουλτανικό διάτα
γμα. Οι ενδιαφερόμενοι μάλιστα προσέκρουαν κάποτε σε άρνηση προ
κειμένου να αποκτήσουν ένα τέτοιο έγγραφο. Ενδεικτική είναι η περί
πτωση του Μάρκου του Ευγενικού, που δεν μπορούσε το 1440 να εγκα
τασταθεί στην μητρόπολη του, την Έφεσο, επειδή δεν του είχε χορηγη
θεί τέτοιο διάταγμα, το οποίο ο ίδιος ονομάζει αύθεντικον όρισμόν.21 

Υπάρχει τέλος και η μαρτυρία του ίδιου του Γενναδίου, σύμφωνα με 
την οποία οι Τούρκοι παραχώρησαν ελευθερία στους Ορθόδοξους 
Χριστιανούς γραμμασιν, η οποία δεν αφήνει αμφιβολία για το ότι 
εκδόθηκε τότε ένα έγγραφο.22 

20. PAPADOPOULOS, Studies, σ. 4 κεξ. 
21. Κ. Γ. ΜΑΜΩΝΗ, Μάρκος ο Ευγενικός, Βίος και Έργον, Αθήνα 1954, σ. 30· 

πρβλ. INALCIK, Istanbul, σ. 237. 
22. ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ, τ. IV, σ. 228-229. 
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Δυσκολότερο πρόβλημα αποτελεί το ερώτημα σχετικά με το περιε
χόμενο του εγγράφου. Οι σχετικές ειδήσεις των χρονικών του ΙΣΤ' 
αιώνα, πως ο Πατριάρχης θα ήταν αναίτητος, αδιάσειστος κτλ., δεν εί
ναι πειστικές. Εκτός από τα χρονικά, η έρευνα σχετικά με τα προνόμια 
έχει βασισθεί σ' ένα έγγραφο, που ήταν το αρχαιότερο γνωστό στο είδος 
του, δηλαδή το μπεράτι που εξέδωσε το 1662 ο Σουλτάνος Μωάμεθ Δ' 
για να ορίσει Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τον Διονύσιο Γ' Βαρ-
δαλή.23 Το έγγραφο αυτό δεν σώζεται στο τουρκικό πρωτότυπο αλλά σε 
ελληνική μετάφραση, που περιέχει ορισμένα ασαφή εδάφια και, για 
τον λόγο αυτό, προκαλεί διάφορες απορίες. Πάντως, ως προς το περιε
χόμενο του δεν είναι καθόλου βέβαιο πως ήταν όμοιο με το περιεχόμενο 
του χαμένου εγγράφου που εκδόθηκε για να ορισθεί ο πρώτος Πατριάρ
χης της Τουρκοκρατίας. Μεσολάβησαν δύο περίπου αιώνες και, καθώς 
στο διάστημα αυτό σημειώθηκαν μέσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία 
διάφορες εξελίξεις, είναι πιθανό να άλλαξε, ως ένα σημείο τουλάχι
στον, και ο χαρακτήρας των προνομίων του Πατριαρχείου. Η υπόθεση 
αυτή ενισχύεται από τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα μπερά-
τια του Συμεών και του Ιερεμία που εκδίδονται παρακάτω. 

Παρά ταύτα έχει δημιουργηθεί μέσα στα πλαίσια της ελληνικής 
ιστοριογραφίας η εικόνα της παραχώρησης ευρύτατων προνομίων εκ 
μέρους των Οθωμανών προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και προς την 
Ορθόδοξη Εκκλησία.24 Κατ'αρχήν θα ακριβολογούσαμε αν συζητού
σαμε για προνόμια όχι προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά μόνο 
προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Σχετικά με τα ίδια τα προνόμια, 
ωστόσο, η εικόνα πρέπει να μεταβληθεί σύμφωνα με όσα είναι γνωστά 
για την θρησκευτικοπολιτική οθωμανική αντίληψη25 αλλά και σύμ
φωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τα δύο πατριαρχικά μπερά-
τια, που δημοσιεύονται σ' αυτό το πόνημα. Θα αναλυθούν παρακάτω. 

Επιπλέον, ως προς την Ορθόδοξη Εκκλησία θα ακριβολογούσαμε αν 
χρησιμοποιούσαμε τον όρο Ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα. Πρέπει 
όμως αμέσως να δευκρινιστεί πως η έννοια του νομικού προσώπου εί
ναι ανύπαρκτη στο ισλαμικό δίκαιο· συνεπώς, δεν είναι δυνατό να χο-

23. ΓΕΔΕΩΝ, Επίσημα γράμματα, σ. 9-14. 
24. Βλ., π.χ., PAPADOPOULLOS, Studies, σ. 26-39· Ν. Ι. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Τα 

"Προνόμια" ως πολιτιστικός παράγων εις τας σχέσεις Χριστιανών-Μουσουλ-
μάνων, Θεσσαλονίκη 1975- πρβλ. την πρόσφατη μελέτη του S. RUNCIMAN, "Ρουμ 
μιλέτΓ: Οι Ορθόδοξες κοινότητες υπό τους Οθωμανούς σουλτάνους, Η Βυζαντινή 
παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, Αθήνα 1994, σ. 15-33. 

25. INALCIK, Patriarch, σ. 416-418. 
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ρηγηθούν προνόμια σε νομικό πρόσωπο. Η Ορθόδοξη χριστιανική κοι
νότητα, που αργότερα καθιερώθηκε να ονομάζεται millet, αλλά που κα
τά τον ΙΕ' και ΙΣΤ' αιώνα ονομαζόταν tayfe,26 υπάρχει μόνο σε σχέση με 
την κεφαλή της, τον Πατριάρχη. Σε κανένα σημείο των εγγράφων που 
δημοσιεύονται παρακάτω δεν αναφέρεται το σύνολο των Χριστιανών με 
δική του υπόσταση. Με άλλα λόγια το μπεράτι με τα λεγόμενα προνόμια 
ήταν προσωπικό για τον Πατριάρχη και όχι για την Εκκλησία.27 

Συνοπτικά τα προνόμια ενός ιεράρχη ήσαν πέρα από την αναγνώρι
ση της θρησκείας του : 1 ) εξουσία στους διορισμούς ή τις παύσεις όλων 
των κληρικών καθώς και, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, στις κλη
ρονομιές τους· 2) εξουσία στην διαχείριση της εκκλησιαστικής και μο
ναστηριακής περιουσίας· 3) εξουσία σχετικά με γάμους, διαζύγια, 
κληρονομιές, δηλαδή ως προς το οικογενειακό δίκαιο, που, όπως είναι 
γνωστό, πάντοτε συνδέεται άμεσα με το θρήσκευμα· 4) εξουσία να εισ
πράττει φόρους από το ποίμνιο του. Θα εξετασθούν αναλυτικά σε χωρι
στό κεφάλαιο. 

26. Για τους όρους βλ. BRAUDE, Myths, σ. 69-74. 
27. BRAUDE, Myths, σ. 79· βλ. και παρακάτω, σ. 91-92. 
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Η μεσαιωνική ισλαμική πολιτικοκοινωνική θεώρηση, σύμφωνα με 
το Κοράνι, ξεχώριζε τους ανθρώπους με βάση την θρησκεία τους σε δύο 
κατηγορίες : τους Μουσουλμάνους και τους άπιστους, δηλαδή αυτούς 
που δεν πίστευαν στον Θεό του Ισλάμ, τον Αλλάχ. Η εθνική καταγωγή 
των ανθρώπων, μολονότι δεν αποτελούσε έννοια άγνωστη, ήταν αμελη
τέα και συχνά συγχεόταν με την θρησκεία. Μόνο κατά τους νεότερους 
χρόνους άρχισε να παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον και η εθνικότητα. 

Με βάση πάντα την θρησκεία τους οι Μουσουλμάνοι ξεχώριζαν 
στον κόσμο δύο επικράτειες : την Χώρα του Ισλάμ (dar ul-islam), την 
οποία οι ίδιοι εξουσίαζαν, και την Χώρα του Πολέμου (dar ul-harb), δη
λαδή αυτή που ανήκε στους άπιστους. Το ιδανικό ήταν μια μέρα ολό
κληρη η οικουμένη να γίνει Χώρα του Ισλάμ. Για τον λόγο αυτό, σύμ
φωνα πάντοτε με το Κοράνι, συλλογική υποχρέωση όλων των Μου
σουλμάνων ήταν ο πόλεμος, ένας πόλεμος ιερός (djihad), που έπρεπε 
αδιάκοπα να διεξάγεται εναντίον της χώρας των απίστων με σκοπό την 
καθυπόταξή της. Ο χαρακτηρισμός άλλωστε της χώρας των απίστων ως 
Χώρας του Πολέμου αποτελούσε μια διαρκή υπόμνηση για το καθήκον 
του ιερού πολέμου.1 

Ο ιερός πόλεμος έπρεπε να κηρύσσεται και να διεξάγεται σύμφωνα 
με ορισμένους κανόνες θεσπισμένους από την ισλαμική θρησκεία. 
Ένας Μουσουλμάνος ηγεμόνας, πριν στραφεί εναντίον των απίστων, 
όφειλε να τους καλέσει να ασπασθούν την ισλαμική θρησκεία. Αν αυ
τοί δεν πείθονταν, όφειλε να τους καλέσει τρεις φορές να υποταχθούν 
στην ισλαμική εξουσία. Μόνον αν και πάλι δεν δέχονταν, όφειλε να 
τους κηρύξει τον πόλεμο. Αν δέχονταν να υποταχθούν, έστω κι αφού 

1. LOKKEGAARD, Concepts, σ. 263-281 · Μ. CANARD, La guerre sainte dans le 
monde islamique et dans le monde chrétien, RevAfr, 368/369 (1936) 605-623· A. 
NOT, Heiliger Krieg und heiliger Kampf im Islam und Christentum, Βόννη 1964· 
M. MONTGOMERY WATT, Islamic Conceptions of the Holy War, The Holy War, εκδ. 
T. P. MURPHY, Ohio State University 1974, σ. 141-156· A. MORAVIA, Ibn Taymiyya, 
dernier grand théoricien du gihad medieval, BEt.Or., 30 (1978) 85-100. 
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είχε αρχίσει ο πόλεμος, ο Μουσουλμάνος ηγεμόνας ήταν υποχρεωμένος 
πρώτα να σεβαστεί την ζωή και την περιουσία τους και στην συνέχεια 
να τους παραχωρήσει δικαιώματα σχετικά με την ελευθερία της θρη
σκείας τους και την φορολογία τους. Αν όμως προέβαλλαν αντίσταση 
ως την τελευταία στιγμή, μετά την ήττα τους έχαναν τα πάντα. Οι Μου
σουλμάνοι νικητές ήσαν πια κύριοι της ίδιας της ύπαρξης τους, γιατί 
τους εξανδραπόδιζαν, και βεβαίως κύριοι και της περιουσίας τους, η 
οποία αποτελούσε λεία πολέμου και μοιραζόταν. Η ισλαμική νομοθε
σία διακρίνει με σαφήνεια τις περιοχές που κατακτήθηκαν με την θέ
ληση τους κι ύστερα από συμφωνία fafwan, sulhan) κι αυτές που κα
τακτήθηκαν με την βία fanwatan, kahran, kasran) ή, όπως το διατυ
πώνουν οι ελληνικές πηγές άπα σπαθιού.2 

Οπωσδήποτε, σύμφωνα με την ορθόδοξη ισλαμική θεωρία, η κατά
κτηση της χώρας των απίστων στόχευε στην επιβολή ισλαμικής εξου
σίας πάνω στους τελευταίους αλλά με κανένα τρόπο δεν συνεπαγόταν 
και τον βίαιο εξισλαμισμό τους. Οι άπιστοι, μετά την ήττα τους, εξαν-
δραποδίζονταν και ακόμα πουλιούνταν ως δούλοι αλλά δεν υποχρεώ
νονταν να αλλαξοπιστήσουν και μάλιστα όταν ήσαν Χριστιανοί ή 
Εβραίοι. Το Κοράνι αναγνωρίζει τους πιστούς της εβραϊκής και της 
χριστιανικής θρησκείας, που, σύμφωνα με την ισλαμική ορολογία, ονο
μάζονται λαοί του βιβλίου (ahi al-kitab). Οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί 
που καθυποτάσσονται δεν έχουν το δικαίωμα να ασκούν κρατική 
εξουσία αλλά μπορούν να συνεχίζουν την ζωή τους ως dhimmi3 (η 
αραβική αυτή λέξη πέρασε στην τουρκική ως zimmi), δηλαδή ως υπή
κοοι του Μουσουλμάνου ηγεμόνα, ο οποίος τους παρείχε την προστασία 
του και το δικαίωμα να διατηρούν την θρησκεία τους και τους κανόνες 
της ζωής τους, που βασίζονται σ' αυτήν. 

Η διαβίωση των dhimmi μέσα σε μία ισλαμική κοινωνία έπρεπε να 
ακολουθεί ορισμένους κανόνες. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ορι-

2. LOKKEGAARD, Islamic Taxation, σ. 73-77· πρβλ. M. J. KISTER, Land 
Property and Jihad, JESHO, 34 (1991) 270-311. Για την ελληνική έκφραση, βλ. 
πρόχειρα Ιστορία, σ. 158. 

3. Cl. CAHEN, ΕΙ2, λήμμα dhimma. Β. LEWIS, L'Islam et les non-Musulmans, 
Annales, E.S.C., τ. 35 (1980) 784-800· πρβλ. INALCIK, Patriarch, σ. 411-413· 
SIMONSEN, Studies, σ. 47-49. Στην νεοελληνική ιστοριογραφία έχει καθιερωθεί να 
ονομάζονται ραγιάδες (από το αραβικό reaya) οι μη Μουσουλμάνοι υπήκοοι του 
Σουλτάνου. Ο όρος reaya (που μεταφράζεται κατά λέξη το ποίμνιο) σημαίνει κατά 
την περίοδο που μελετάται σ' αυτό το πόνημα - τον ΙΕ' και ΙΣΤ' αιώνα - τους 
αγρότες, είτε ήσαν Χριστιανοί είτε Μουσουλμάνοι. 
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σμένα διοικητικά αξιώματα, συναντούσαν περιορισμούς στην άσκηση 
ορισμένων επαγγελμάτων, έπρεπε να ντύνονται με ορισμένο τρόπο και 
η μαρτυρία τους στο δικαστήριο είχε δευτερεύουσα αξία.4 Το σπουδαι
ότερο όμως ήταν πως όφειλαν να καταβάλλουν στο κράτος ειδικούς φό
ρους, τους οποίους δεν πλήρωναν οι Μουσουλμάνοι, δηλαδή τον κεφα
λικό φόρο (djizye) και ένα ειδικό φόρο γης (kharadj).5 H συγκέντρωση 
αυτών των φόρων στο ταμείο του ισλαμικού κράτους παρείχε στον 
ηγεμόνα οικονομικές δυνατότητες για να συνεχίζει την δράση του 
εναντίον άλλων απίστων με αμετάθετο πάντοτε στόχο τον θρίαμβο του 
Ισλάμ. 

Οι παραπάνω θεωρητικές αρχές του Ισλάμ σχετικά με την διακυ
βέρνηση των αλλοθρήσκων ίσως να μην εφαρμόσθηκαν ποτέ στο ακέ
ραιο, επειδή, όπως ήταν φυσικό, οι εκάστοτε περιστάσεις δεν το επέτρε
παν. Οι διάφοροι Μουσουλμάνοι ηγεμόνες, δρώντας σύμφωνα με την 
ευρύτερη πολιτικοκοινωνική συγκυρία και τα συμφέροντα του κράτους 
τους, τις τήρησαν άλλοτε αρκετά πιστά, άλλοτε χαλαρά κι άλλοτε κα
θόλου. 'Οταν, κατά τον Ζ' και τις αρχές του Η' αιώνα, επιτελέσθηκε η 
μεγάλη αραβική κατάκτηση, οι νέοι κυρίαρχοι είχαν υποδουλώσει λαούς 
με μακραίωνη και υψηλή πολιτιστική παράδοση, όπως τους Αιγυ
πτίους, τους Σύρους και τους Πέρσες. Για τον λόγο αυτό δεν είχαν την 
δυνατότητα να επιβάλουν στους υπηκόους τους ενιαίο πολιτικοοικονο
μικό σύστημα και μέσα στην μεγάλη αραβική επικράτεια οι σχέσεις 
κατακτητών και κατακτημένων παρουσίαζαν αξιοσημείωτη ποικιλία 
από περιοχή σε περιοχή.6 Επιπλέον, ήδη από τον Ζ' αιώνα, η πολιτική 
σκοπιμότητα οδήγησε στην επινόηση συμβιβαστικών λύσεων. Παράλ
ληλα, στην Χώρα του Ισλάμ και στην Χώρα του Πολέμου αναγνωρίστη
κε και η Χώρα της Συνθήκης (dar ul-ahd).7 Μολονότι ορισμένες περιοχές 
κυριεύονταν ύστερα από σφοδρότατη αντίσταση των απίστων κατοί-

4. TRITTON, Protected Religions (1927), σ. 480-484 και (1931) σ. 334-335· 
TRITTON, Non-Muslim Subjects of the Muslim state, σ. 36· BINSWANGER, Unter
suchungen, σ. 165-193· M. GRIGNASCHI, La valeur du témoignage des sujets non-

musulmans (dhimmi) dans l'empire ottoman, Recueil de la Société Jean Bodin, 17 

(1963)211-323. 

5. Βλ. ΕΙ2, λήμμα kharadj γραμμένο από τους Cl. CAHEN, A.K.S. LAMBTON 
και G. ORHONLU. Επίσης λήμμα djizye γραμμένο από τους Cl. CAHEN και Η. 
1NALCIK. 

6. H ποικιλία των μορφών φορολογίας στις διάφορες αραβικές επαρχίες μελε
τήθηκε από τον DENNETT, Conversion. 

7. LOKKEGAARD, Islamic Taxation, σ. 80-83. 
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κων τους, πολιτικές σκοπιμότητες κάποτε υπαγόρευαν να επιτραπεί 
στους τελευταίους να συνεχίσουν την ζωή τους κάτω από τον ισλαμικό 
ζυγό απολαμβάνοντας προνόμια. 

Ακόμα και το κατοχυρωμένο δικαίωμα της ηπιότερης φορολογίας, 
που είχε κάθε Μουσουλμάνος, εξ αιτίας της απαλλαγής του από τους 
δύο ειδικούς φόρους των απίστων, ήταν κάποτε αδύνατο να παραμείνει 
σεβαστό. Π.χ., το 728 οι Άραβες οργάνωσαν προσηλυτιστική αποστολή 
στην νεοκατακτημένη Σαμαρκάνδη και στην περιοχή της. Οι εκεί πλη
θυσμοί, που βρίσκονταν σε παρακμή και δεν είχαν ενιαία θρησκεία, 
προσελκύστηκαν από τα κηρύγματα του Ισλάμ και αλλαξοπίστησαν 
κατά μάζες. Αυτό όμως ελάττωσε τα έσοδα της επαρχίας σε σημείο που 
η οικονομική της βάση κλονίστηκε. Ο Άραβας διοικητής, αφού δήλωσε 
πως "το χαράτζι αποτελεί την δύναμη των Μουσουλμάνων", διέταξε να 
απαλλαγούν από τους φόρους των απίστων μόνο όσοι είχαν κάνει περι-
τομή, τηρούσαν τις αρχές του Ισλάμ και μπορούσαν να διαβάσουν ένα 
κεφάλαιο από το Κοράνι. Νέες δυσκολίες τον υποχρέωσαν να διατάξει 
να πληρώνουν όλοι τους φόρους που πλήρωναν και στο παρελθόν, πριν 
από τον εξισλαμισμό τους. Η ασυνέπεια αυτή, δηλαδή να πληρώνουν 
Μουσουλμάνοι τους ίδιους φόρους με τους απίστους, προκάλεσε γενική 
εξέγερση.8 Το όλο επεισόδιο όμως χρησίμεψε στην αραβική διοίκηση, 
και γενικότερα στις ισλαμικές διοικήσεις που την διαδέχθηκαν, ως 
μάθημα. Π.χ. τον ΙΖ' αιώνα ο διοικητής της Κύπρου εναντιωνόταν στον 
εξισλαμισμό των Χριστιανών κατοίκων της για να μην ελαττωθούν τα 
έσοδα από την φορολογία.9 

Οι αρχές σχετικά με την παραχώρηση συλλογικής ελευθερίας ως 
προς την θρησκεία τηρήθηκαν σε γενικές γραμμές από τους Άραβες με 
αποτέλεσμα τα τρία Πατριαρχεία της Ανατολής, δηλαδή της Αλεξάν
δρειας, της Αντιόχειας και των Ιεροσολύμων, να συνεχίσουν την ζωή 
τους. Επίσης οι Άραβες τήρησαν την αρχή της προσωπικής θρησκευτι
κής ελευθερίας καταδικάζοντας τον βίαιο εξισλαμισμό. Είναι χαρα
κτηριστική η περίπτωση του μεγάλου Ιουδαίου φιλοσόφου του IB' αιώνα 
Μαϊμονίδη (Musa ibn Maymun), που, φαίνεται, εξισλαμίσθηκε με την 
βία στην Ανδαλουσία. Αργότερα, όταν ο Μαϊμονίδης μετοίκησε στο 
Κάιρο, επέστρεψε στην παλιά του πατροπαράδοτη θρησκεία. Η απομά
κρυνση του από την θρησκεία του Μωάμεθ, που είχε ασπασθεί, έγινε 
γνωστή και, καθώς η αποστασία από το Ισλάμ αποτελεί για τους Μου-

8. W. BARTHOLD, Turkestan down to the Mongol Invasion, Λονδίνο 1958, σ. 
189-190. 

9. JENNINGS, Ottoman Cyprus, σ. 143. 
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σουλμάνους βαρύτατο αμάρτημα,10 οδηγήθηκε μπροστά στον καδή για 
να τιμωρηθεί. Ο φιλόσοφος όμως εξήγησε πειστικά στο δικαστήριο ότι εί
χε εξισλαμισθεί με την βία και για τον λόγο αυτό αθωώθηκε.11 Δεν έλει
ψαν πάντως και περίοδοι έξαψης του θρησκευτικού φανατισμού των 
Μουσουλμάνων, στο διάστημα των οποίων η αρχή της θρησκευτικής ανο
χής καταπατήθηκε, οι αλλόδοξες μειονότητες υπέστησαν διωγμούς ανε
λέητους και τελικά εξαναγκάστηκαν να απαρνηθούν την πίστη τους.12 

Υπάρχει ασάφεια σχετικά με τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες 
επιτελέσθηκε η αναγνώριση των τριών ανατολικών Πατριαρχείων από 
τους Άραβες. Δημιουργήθηκε μία μυθολογία γύρω από αυτές, που στό
χευε να κάνει σ' όλους γνωστό πως οι Μουσουλμάνοι έδειξαν απέρα
ντο σεβασμό προς τους θρησκευτικούς αρχηγούς των Χριστιανών. Ανά
λογη μυθολογία αναπτύχθηκε και γύρω από την αναγνώριση της Μονής 
του Σινά, που κατακτήθηκε κατά την ίδια χρονική περίοδο. Η ιστορική 
έρευνα απέδειξε πως διάφορα έγγραφα σχετικά με την αναγνώριση 
έχουν συνταχθεί σε αρκετά μεταγενέστερα χρόνια. Η γνησιότητα του 
προνομιακού ορισμού, που, σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση, 
έδωσε ο ίδιος ο προφήτης Μωάμεθ στην Μονή του Σινά, έχει αμφισβη
τηθεί με πειστικά επιχειρήματα.13 Εξίσου έχει αμφισβητηθεί η γνη
σιότητα του ορισμού που έδωσε ο χαλίφης Ομάρ προς τον Πατριάρχη 
Ιεροσολύμων Σωφρόνιο.14 

10. SYED BARAKAT AHMAD, Conversion from Islam, Essays in Honor of 
Bernard Lewis, The Islamic World, From Classical to Modern Times, εκδ. C. E. 
BOSWORTH - C. ISSAWI - R. SAVORY - A. L. UDOVITCH, Princeton 1989, σ. 3-25 · 
πρβλ. και TRITTON, Protected Religions, (1931 ) σ. 333-334. 

11. Β. LEWIS, Islam from the Prophet Muhammad to the Capture of Con
stantinople, τ. II, Scranton Pennsylvania 1974, σ. 189-192. 

12. ΑΜΑΝΤΟΣ, Προνομιακοί ορισμοί, σ. 112-115· TRITTON, The Califs, σ. 61-
77· E. SIVAN, L'Islam et la Croisade, Παρίσι 1968, σ. 180-183· D. P. LITTLE, 
Coptic Converts to Islam During the Bahri Mamluk Period, Conversion and 
Continuity, σ. 265-288. 

13. Για τις εκδόσεις καθώς και την γνησιότητα του εγγράφου, βλ. ΑΜΑΝΤΟΣ, 
Προνομιακοί ορισμοί, σ. 105-107. Για το Σινά και την οθωμανική κατάκτηση, βλ. 
HAMMER, Histoire, X, 420-425 και INALCIK, Patriarch, 414. Πρβλ. ZDENKA 
VESELA-PRENOSILOVA, A propos de la protection exercée par le gouvernement 

ottoman sur le monastère de Ste Catherine au Sinai, ArOrient, 37 (1969) 326-337. 

14. ΑΜΑΝΤΟΣ, Προνομιακοί ορισμοί, σ. 108-110· DENNET, Conversion, σ. 61-
64. Για την Ορθόδοξη άποψη βλ. επίσης ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ, Οι Άγιοι 
Τόποι υπό την κυριαρχία των Σουλτάνων της Κωνσταντινουπόλεως 1517-1817, 
ΝέαΣιών, 1927, σ. 733-750, και 1928, σ. 46-57, 107-113. 
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Οπωσδήποτε πάντως, όπως αναφέρουν και οι χριστιανικές και οι 
ισλαμικές πηγές, υπήρχαν έγγραφα με τα οποία οι Μουσουλμάνοι 
ηγεμόνες παρείχαν εγγύηση για την ζωή, την περιουσία και την ελευθε
ρία της θρησκείας των απίστων υπηκόων τους. Τα έγγραφα αυτά ήσαν 
γνωστά στους Βυζαντινούς, όπως μαθαίνουμε από μία επιστολή του 
Πατριάρχη Νικολάου του Μυστικού (901-907 και 912-925), ο οποίος 
ανέφερε πως ο προφήτης Μωάμεθ είχε παραχωρήσει "έγγραφες ασφά
λειες" προς τους Χριστιανούς που ζούσαν μέσα στην επικράτεια του.15 

Ορισμένα έγγραφα, όπως ένα που εξέδωσε ο Αββασίδης χαλίφης Μου-
κτάφη το 1138 για τον Νεστοριανό Πατριάρχη, ή ένα άλλο που εξέδωσε 
το 1195 ο Αγιουβίδης ηγεμόνας της Αιγύπτου για την Μονή του Σινά, 
αποτελούν τα μάκρυνα πρότυπα αυτών, που, όπως θα δούμε, εξέδωσαν 
αργότερα οι Οθωμανοί Σουλτάνοι για το Πατριαρχείο Κωνσταντι
νουπόλεως.16 

Η ισλαμική Μικρά Ασία, που εκτεινόταν ανάμεσα στον μουσουλ
μανικό και τον χριστιανικό κόσμο και για τον λόγο αυτόν ήταν κατ' 
εξοχήν η χώρα του ιερού πολέμου, παρουσίαζε διάφορες πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες, οι οποίες απέρρεαν ακριβώς από την γεωγραφική της 
θέση. Στην περιοχή αυτή, την απομακρυσμένη από τα παλαιά ισλαμικά 
κέντρα, η ισλαμική θρησκεία είχε διαδοθεί από τραχείς στρατιωτικούς 
ή από μυστικιστές δερβίσηδες και για τον λόγο αυτό παρεξέκλινε από 
την ισλαμική Ορθοδοξία. Στην παρέκκλιση συντελούσε και η σημαντι
κή παρουσία τουρκικών νομαδικών φύλων, που είχαν εξισλαμισθεί 
σχετικά πρόσφατα και συχνά επιπόλαια, καθώς και η παρουσία εξω
μοτών, που παρά την μεταστροφή τους διατηρούσαν δοξασίες από την 
παλαιά τους πίστη.17 

Ωστόσο, και στην Μικρά Ασία ίσχυαν γενικά οι ισλαμικές αρχές 
σχετικά με τον ιερό πόλεμο, την θρησκευτική ανοχή και την αναγνώρι
ση των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων. Έχει σωθεί ένα κείμενο του 
ΙΔ' αιώνα που κωδικοποιεί τους κανόνες διεξαγωγής του ιερού πολέμου 
ενώ τα αρχαιότερα οθωμανικά χρονικά, στην απλοϊκή τους αφήγηση, 
υπογραμμίζουν συχνότατα πως ο Σουλτάνος τηρούσε αυτούς τους κα
νόνες κατά την πορεία των κατακτήσεων.18 Από την βυζαντινή σκοπιά 

15. ΑΜΑΝΤΟΣ, Προνομιακοί ορισμοί, σ. 107· πρβλ και TRITTON, Protected 
Religions, (1931) σ. 315. 

16. INALCIK, Patriarch, 413-414. 
17. P. WITTEK, Deux chapitres dans l'histoire des Turcs de Roum, Byzantion, 11 

(1936) 285-319· του ίδιου, The Rise of the Ottoman Empire, Λονδίνο 1938. 
18. S. TEKIN, XlVüncü yüzyila ait bir ilm-i hâl : risaletii'l-islâm, WZKM, 76 



ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣΥΝΗ 57 

πάλι κι όταν οι κατακτητικές επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν στα Βαλ
κάνια, διαπιστώνουμε πως ο συγγραφέας της άλωσης της Θεσσαλονί
κης (1430), ο Ιωάννης Αναγνώστης, εκθέτει με σαφήνεια πώς ο Σουλ
τάνος Μουράτ Β' εφάρμοσε τις επιταγές της θρησκείας του. 'Οταν ο 
Σουλτάνος οδήγησε τα στρατεύματα του κοντά στα τείχη της Θεσσα
λονίκης, έστειλε αμέσως έμπιστους ανθρώπους του, που μάλιστα ήσαν 
Χριστιανοί, καλώντας τους κατοίκους να του παραδώσουν την πόλη. Η 
έκκληση του δεν εισακούστηκε και τότε διέταξε να στηθεί η πολιορκία. 
Αμέσως κατόπιν έστειλε και πάλι κήρυκες ζητώντας την παράδοση της 
πόλης. Μπροστά στην νέα άρνηση διέταξε την έναρξη του πολέμου. 
Και τότε ακόμα όμως, σε μία τελευταία προσπάθεια, οι στρατιώτες πέ
ταξαν με τα βέλη τους γράμματα μέσα στην πόλη, με τα οποία ο Σουλ
τάνος καλούσε τους Θεσσαλονικιούς να παραδοθούν.19 Διαπιστώ
νοντας πως δεν υπήρχε πιθανότητα να ανταποκριθούν, προχώρησε στις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις που τελείωσαν με τον τραγικό εξανδραποδι
σμό των κατοίκων και την λεηλασία των υπαρχόντων τους. 

Οι χριστιανικές κοινότητες της Μικράς Ασίας αναγνωρίστηκαν από 
τον καιρό των Σελτζούκων, που κατέκτησαν το μεγαλύτερο μέρος της 
χώρας μετά την μάχη του Μαντζικέρτ (1071). Ύστερα από την ταρα
γμένη χρονική περίοδο, την οδυνηρή για τους Χριστιανούς, που ακο
λούθησε το σημαντικό αυτό γεγονός, δημιουργήθηκε η νέα σελτζουκική 
επαρχία της Μικράς Ασίας ή του Ρουμ,20 όπως οι ίδιοι οι Τούρκοι την 
ονόμαζαν, η οποία διατήρησε τα διάφορα ιδιότυπα χαρακτηριστικά 
της, που ήδη επισημάνθηκαν, επί αρκετούς αιώνες.21 Ωστόσο η παρου
σία Μουσουλμάνων θεολόγων, που μετανάστευσαν σ' αυτήν, κυρίως 

(1986)279- 292- του ίδιου, XIV. yüzyilda yazilmi§ gazilik tarikasi "gâziligin yollan" 

adii bir eski Anadolu türkcesi metni, JTS, 13(1989) 139-163· ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Ιστορία 
και θρύλοι, σ. 110-112. 

19. Georgius Phrantzes, Joannes Cananus, Ioannes Anagnostes, εκδ. Ι. 
BEKKERUS, Βόννη 1838, σ. 439, 496, 498. Ο Αναγνώστης φαίνεται να μην γνωρίζει 
τους λόγους για τους οποίους ο Σουλτάνος ενήργησε μ' αυτόν τον τρόπο και δίνει 
τις προσωπικές του ερμηνείες. Μετά την κατάκτηση της πόλης οι ενέργειες του 
Μουράτ Β' δεν ήσαν σε απόλυτη αρμονία με το Κοράνι αλλά εξυπηρετούσαν τον 
επανοικισμό της πόλης· βλ. ZACHARIADOU, Dionysiou, σ. 23-25. Για τον Ανα
γνώστη βλ. S. VRYONIS, The Ottoman Conquest of Thessaloniki in 1430, Continuity 
and Change, σ. 281 -321. 

20. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Ιστορία και θρύλοι, σ. 60-62. 
21. Ε. Α. ZACHARIADOU, Religious Dialogue between Byzantines and Turks 

during the Ottoman expansion, Religionsgespräche im Mittelalter, WolfenbUtteler 

Mittelalter-Studien, εκδ. Β. LEWIS - F. NIEWÖNER, Wolfenbüttel 1992, σ. 289-304. 
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από την Περσία,22 συνετέλεσε στο να εφαρμοστούν οι αρχές σχετικά με 
την θρησκευτική ελευθερία αρκετά γρήγορα. Το Πατριαρχείο Κωνστα
ντινουπόλεως αποκατέστησε σχέσεις με τους νέους κυριάρχους και η 
Ορθόδοξη Εκκλησία αναδιοργανώθηκε με την συναίνεση τους μέσα 
στα τουρκοκρατούμενα πια εδάφη. Το Πατριαρχείο έστελνε μητροπολί
τες ή επισκόπους και η τουρκική διοίκηση τους αναγνώριζε επιτρέπο
ντας τους να εγκατασταθούν ανάμεσα στο ποίμνιο τους.23 Ο διακανονι
σμός αυτός αποτελούσε μία μορφή βυζαντινοτουρκικής συνύπαρξης, 
αν όχι συνεργασίας, που ασφαλώς δεν παρέμεινε άγνωστη αργότερα 
στους θεολόγους του οθωμανικού κράτους. 

Αργότερα, η ίδια η οθωμανική διοίκηση υιοθέτησε την συνύπαρξη 
με τους εκπροσώπους του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως από τις 
αρχές του ΙΔ' αιώνα, όταν υποχώρησε η βυζαντινή κυριαρχία στην Βι
θυνία και κατακτήθηκαν σημαντικές έδρες εκκλησιαστικών αρχών, 
όπως η Προύσα ή η Νίκαια.24 Σε γενικές γραμμές οι Οθωμανοί αντιμε
τώπισαν την Ορθόδοξη Εκκλησία σύμφωνα με τις αρχές του Ισλάμ αλ
λά και κάποτε εμπειρικά παίρνοντας υπόψη τους εκάστοτε στρατιωτι-
κοπολιτικούς στόχους τους. Χρησιμοποίησαν όσο το δυνατό περισσότε
ρο το δέλεαρ της θρησκευτικής ελευθερίας που παρείχε η θρησκεία 
τους για να κερδίσουν την εύνοια ή τουλάχιστον την ανοχή των ορθο
δόξων πληθυσμών, για τους οποίους τον μεγάλο κίνδυνο αποτελούσε 
από το 1204 ο ρωμαιοκαθολικός κόσμος.25 Οι Σουλτάνοι επέτρεψαν την 
εγκατάσταση μητροπολιτών και επισκόπων μέσα στην επικράτεια τους 
και παράλληλα πρόσφεραν την προστασία τους σε διάφορα μοναστη
ριακά ιδρύματα. Σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, όπως στην Αλ
βανία το 1432, παραχωρούσαν ένα κτήμα με την μορφή τιμαρίου στον 
μητροπολίτη μιας περιοχής για να του εξασφαλίσουν τα έσοδα του. 
Επίσης αναγνώρισαν, ως ένα σημείο, την μοναστηριακή περιουσία, 
στην οποία παραχώρησαν απαλλαγή από ορισμένους φόρους και, γε
νικότερα, επεφύλαξαν προνομιακή φορολογία.26 Τέλος, προσπάθησαν 

22. C. CAHEN, L'émigration persane des origines de l'Islam aux Mongols, 
Accademia Nazionale dei Lincei, έτος 368, αρ. 160, Atti del Convegno Internazio
nale sul tema : La Persia nel Medioevo, Ρώμη 1971, σ. 190-193. 

23. VRYONIS, Decline, σ. 194-216· INALCIK, Patriarch, σ. 414-415. 
24. TRAPP, Die Metropoliten, σ. 183-192. 
25. Βλ. παραπάνω, σ. 29-35. 
26. INALCIK, Fatih devri, σ. 151, 159· INALCIK, Patriarch, σ. 409-ZACHA-

RIADOU, Dionysiou, σ. 1-4· ZACHARIADOU, Serres, σ. 11-12. 
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να εξασφαλίσουν τα έσοδα, που είχε το Πατριαρχείο από λατινοκρα-
τούμενες περιοχές.27 

Με την σταδιακή οθωμανική επέκταση οι περισσότερες μητροπό
λεις κι επισκοπές είχαν την έδρα τους μέσα σε οθωμανικά εδάφη. 
'Οπως κατά την προηγούμενη περίοδο των Σελτζούκων, έτσι και κατά 
την περίοδο των Οθωμανών το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τοπο
θετούσε ιεράρχες μέσα στην οθωμανική επικράτεια με την έγκριση του 
Σουλτάνου που εξέδιδε ένα σχετικό διάταγμα. Η συνεργασία ανάμεσα 
στο οθωμανικό κράτος και το Πατριαρχείο συνεχιζόταν κάποτε ακόμα 
και σε περίοδο εχθροπραξιών. Το 1401, π.χ., ενώ τα στρατεύματα του 
Σουλτάνου Βαγιαζήτ Α' πολιορκούσαν την βυζαντινή πρωτεύουσα, ο 
Πατριάρχης αλληλογραφούσε με ιεράρχες που ζούσαν μέσα στα οθω
μανικά εδάφη και διατηρούσε επικοινωνία με τις οθωμανικές αρχές. 
Ένα έγγραφο, π.χ., φανερώνει πως επιζητούσε να δώσουν αυτές άδεια 
στον επίσκοπο της βιθυνικής κωμόπολης των Μελαγίνων για να μπορέ
σει ο τελευταίος να πάει και να αναλάβει καθήκοντα μητροπολίτη 
στην Αδριανούπολη, την πρωτεύουσα των Οθωμανών.28 

Με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης τον Μάη του 1453, το Πα
τριαρχείο, η κεφαλή των ήδη υπόδουλων μητροπόλεων και επισκοπών, 
υποδουλώθηκε κι αυτό. Όπως έγραψε ο Γεννάδιος Σχολάριος, ήπιε κι η 
βυζαντινή πρωτεύουσα το πικρό ποτήρι που είχαν πιει τόσες άλλες πό
λεις της Ασίας και της Ευρώπης.29 Από μία άποψη η Ορθόδοξη Εκκλη
σία απέκτησε περισσότερη ενότητα εφόσον διατελούσε πια στο μεγα
λύτερο μέρος της κάτω από την ίδια αλλόπιστη κυριαρχία. Επιπλέον 
επισημοποιήθηκε αναγκαστικά η ως τότε συνεργασία. 

Η Κωνσταντινούπολη κυριεύθηκε από σπαθιού και συνεπώς οι 
κάτοικοι της εξανδραποδίστηκαν και έχασαν τα υπάρχοντα τους. Δεν 
δικαιούνταν κανένα προνόμιο. Υπήρχαν όμως πρακτικοί λόγοι που 
παρακίνησαν τον Σουλτάνο να μην εφαρμόσει, όπως και πολλοί άλλοι 
ηγεμόνες πριν από αυτόν, τις αρχές του Ισλάμ και, αντίθετα, να ανα
γνωρίσει την Ορθόδοξη κοινότητα προχωρώντας γρήγορα στην ανασύ-

27. Βλ. τον όρο που επέβαλε ο Μωάμεθ στους Βενετούς στην συνθήκη του 1454 
(ROMANIN, Storia documentata di Venezia, τ. IV, Βενετία 1885, σ. 532). Για την 
συνθήκη, πρβλ. GALLOTTA, Venise et l'empire ottoman, σ. 114-115. Επίσης όταν 
υπογράφηκε το 1479 η συνθήκη που έθετε τέρμα στον βενετοτουρκικό πόλεμο ο 
Μωάμεθ Β' θυμήθηκε τα εισοδήματα του Πατριαρχείου από την Κρήτη· βλ. Μ.Μ. 
Acta, τ. V, σ. 284 και πρβλ. KONORTAS, Contributions, σ. 249. 

28. Μ.Μ. Acta, τ. II, σ. 561-562. 
29. ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ, τ. IV, σ. 218. 
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στάση του Πατριαρχείου. Οι λόγοι ήσαν δύο. Ο πρώτος, τον οποίο γνώ
ριζαν καλά και οι ίδιοι οι Χριστιανοί,30 ήταν ο επανοικισμός της Κων
σταντινούπολης. Ο δεύτερος ήταν ο προσεταιρισμός των Ορθόδοξων 
υπηκόων του με την τοποθέτηση επί κεφαλής τους ενός αντιπαπικού 
Πατριάρχη, όπως ήταν ο Γεννάδιος. Παρακάτω θα δούμε πως στο ση
μείο αυτό ο Σουλτάνος διευκολύνθηκε από μία ομάδα ισχυρών Ελ
λήνων. 

Οπωσδήποτε, καθώς πάνω από τρεις αιώνες είχαν περάσει από την 
έναρξη των σχέσεων ανάμεσα στην Μεγάλη Εκκλησία και στους Τούρ
κους ηγεμόνες της Μικράς Ασίας, δεν αποτελούσε πρόβλημα για τον 
Μωάμεθ Β' η αναγνώριση του Ορθόδοξου Πατριαρχείου και η επανα
λειτουργία του/Αλλωστε οι Μουσουλμάνοι θεολόγοι, που τον περιέ-
βαλλαν, αναμφίβολα γνώριζαν πως από τον Ζ' αιώνα τρία άλλα Πα
τριαρχεία, των Ιεροσολύμων, της Αλεξανδρείας και της Αντιοχείας, συ
νέχιζαν την ύπαρξη τους κάτω από ισλαμική κυριαρχία και πως υπήρ
χαν πολλά προηγούμενα, τα οποία μπορούσαν να αποτελέσουν την βά
ση για να παρθούν οι σωστές αποφάσεις.31 

Στα πατριαρχικά μπεράτια που δημοσιεύονται παρακάτω καθώς 
και στο μπεράτι της αρχιεπισκοπής Καρπάθου η θρησκευτική ελευ
θερία συνοψίζεται κυρίως στη ρήτρα, που επαναλαμβάνεται αυτολεξεί 
και στα τρία έγγραφα, να μην γίνεται με την βία ένας "άπιστος" Μου
σουλμάνος. Αυτή η ρήτρα αποτελεί εγγύηση όχι προσωπικά προς τον 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως αλλά γενικά προς τον ορθόδοξο κό
σμο. Σύμφωνα με όσα γράφηκαν, πηγάζει από την ίδια την ισλαμική 
θρησκεία και μπορούμε να υποθέσουμε πως περιλαμβανόταν στο αρχι
κό μπεράτι, που ενεχείρισε ο Μωάμεθ Β' στον Γεννάδιο Σχολάριο. Μια 
παρόμοια φράση περιλαμβάνεται στο έγγραφο με τα προνόμια, που ο 
ίδιος Σουλτάνος έδωσε στην γενουατική παροικία του Γαλατά το 1453.32 

Παρ' όλη την ελάττωση των εσόδων του κράτους που συνεπαγόταν 
ο εξισλαμισμός, γενικά οι Τούρκοι ενθάρρυναν την προσέλευση στην 
θρησκεία τους. Υπήρχε ένα ειδικό ταμείο του για να πληρώνονται τα 
έξοδα της ισλαμικής ενδυμασίας την οποία φορούσε ο προσήλυτος και 

30. Έκθεσις, σ. 18-19: έποίησεν ούν αυτό τεχνηέντως οία άλώπηξ, όπως άκού-
σαντες ο'ι απανταχού Χριστιανοί συνάζωνται εν ττ} Πόλει. 

31. Για τα ζητήματα αυτά βλ. το σημαντικό άρθρο του BOSWORTH, 
Qalqashandi, σ. 66-74, 199-215. 

32. Μ. Η. SAKIROGLU, Fatih Sultan Mehmet'in Galatalilara verdigi fermanin 
tiirkçe metinleri, TAD, 14 (1981-1982) 213-224 (bir kâfiri rizasi olmadin müsliman 
etmiyeler). 
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γινόταν εορταστική τελετή για την εισδοχή του στην ισλαμική κοινό
τητα.33 Από την άλλη όμως μεριά, παρ' όλη την ανοχή που τους υπαγό
ρευε η θρησκεία τους, οι Τούρκοι, τουλάχιστον περιστασιακά, καταπίε
ζαν τους Χριστιανούς για να τους υποχρεώσουν να απαρνηθούν την θρη
σκεία τους. Το έγγραφο του έτους 1516, που δημοσιεύται παρακάτω, 
προσκομίζει μία ακόμα μαρτυρία ως προς την άσκηση βίας εις βάρος 
των Χριστιανών. Στην προκείμενη περίπτωση θύματα ήσαν οι φοροεισ-
πράκτορες του Πατριάρχη, οι οποίοι συκοφαντήθηκαν coç εξισλαμισμέ
νοι Χριστιανοί που αποστάτησαν και ξαναγύρισαν στην παλιά τους 
θρησκεία. 'Οπως γίνεται γνωστό από αγιολογικά κείμενα, η αποστασία 
από το Ισλάμ, που αποτελούσε μέγιστο αμάρτημα, χρησιμοποιήθηκε συ
χνά εις βάρος διαφόρων Χριστιανών με σκοπό τον εξισλαμισμό τους.34 Ο 
Πατριάρχης, προφανώς ο Θεόληπτος Α', διαμαρτυρήθηκε στον Σελήμ Α', 
ο οποίος εφαρμόζοντας τις αρχές της θρησκείας του διέταξε να γίνουν 
ανακρίσεις. Η συνέχεια της ιστορίας παραμένει για την ώρα άγνωστη. 

Οι ίδιοι οι Σουλτάνοι, ως αρχηγοί ενός ισλαμικού κράτους, θεωρού
σαν απαραίτητο να δηλώσουν την αποδοκιμασία τους για την πίστη των 
Χριστιανών. Η σουλτανική γραμματεία στην κατάστρωση των εγγράφων 
που εξέδιδε για την Μεγάλη Εκκλησία χρησιμοποιούσε τυποποιημένες 
εκφράσεις για να προσδιορίσει περιφρονητικά τις θρησκευτικές χριστια
νικές συνήθειες ως μάταιες (ayin-i batileleri) ή ανώφελες (adet-i atileleri). 
Χρησιμοποιούσαν πάντως το επίθετο batil για να προσδιορίσουν και τους 
αιρετικούς Μουσουλμάνους. Το θρησκευτικοπολιτικό κίνημα, π.χ., του 
σεϊχη Μπεντρεντίν, το οποίο συγκλόνισε το οθωμανικό κράτος το 1416, 
έχει χαρακτηριστεί από κάποιον ορθόδοξο Μουσουλμάνο ως tarika-i 
batila.35 Η λέξη batil, που, φαίνεται, ήταν σε συχνή χρήση, πέρασε και 
στις γλώσσες των υποδούλων και μάλιστα στα σερβικά, σε συνδυασμό 
με την λέξη din (=θρησκεία), πρώτα παρεφθάρηκε σε dinitabil και κατόπι 
απόκτησε την σημασία της δεισιδαιμονίας. 36 

33. Η. INALCIK, Islam in the Ottoman Empire, Cultura Turcica, 5-7 (1968-1970) 
27-29. 

34. ZACHARIADOU, Neomartyr, σ. 59-61· πρβλ. και BINSWANGER, Unter
suchungen, σ. 286-307. 

35. Α. ΤΙΕΤΖΕ, Sheykh Bali Efendi's Report on the Followers of Sheykh 
Bedreddin, OsmAr, 7-8 (1988) 116. 

36. K. LOKOTSCH, Etymologisches Wörterbuch der Europäischen (Germa

nischen, Romanischen und Slavischen) Wörter Orientalischen Ursprungs, Heidelberg 

1927, σ. 23, αρ. 271 • KISSLING, Turzismen, σ. 85. 





ΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΥΠΟΔΟΥΛΟΙ 

Οι αντιξοότητες που αντιμετώπιζε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήδη 
πριν από την Άλωση, διευκόλυναν την διείσδυση κοσμικών παρα
γόντων στον τομέα των οικονομικών του υποθέσεων. Το 1389, όταν η 
Κωνσταντινούπολη και η περιοχή της είχαν πια καταστεί μία νησίδα 
μέσα στα τουρκοκρατούμενα εδάφη, ο Πατριάρχης Αντώνιος, αποκομ
μένος από τις παλιές δυτικές βυζαντινές επαρχίες, απέστειλε σ' αυτές 
κάποιον ιερομόναχο Γρηγόριο ως έξαρχο1 και του έδωσε πάντα τα περί 
την Δύσιν πατριαρχικά δίκαια... ώστε διενεργείν τά ανήκοντα τω 
πατριαρχικά θρόνφ προνόμια πάντα καλώς και νομίμως. Ο Γρηγόριος 
υποσχέθηκε εγγράφως πως θα στείλει άπαν το εισόδημα εις την 
μεγάλην έκκλησίαν.2 Λίγα όμως χρόνια πριν, το 1382, ο Πατριάρχης 
Νείλος, στην αδυναμία του να διαχειρίζεται τις οικονομικές υποθέσεις 
των επαρχιών, αναγκάσθηκε να προβεί σε συμβιβασμό. Ανέθεσε τις 
εισπράξεις των εσόδων της Προύσας και της ενορίας της, δηλαδή μιας 
περιοχής τουρκοκρατούμενης τουλάχιστον από το 1326, στον Πρου-
σιανό κυρ Αναστάσιο τον Κάλλιστο. Συγκεκριμένα ο Πατριάρχης του 
παραχώρησε τα έξαρχικα και πατριαρχικά πάντα δίκαια... ώς αν 
κατέχη ταΰτα και διοικη. Ο κυρ Αναστάσιος όμως δεν αναλάμβανε τα 
καθήκοντα του αφιλοκερδώς, όπως ο ιερομόναχος Γρηγόριος, εφόσον 
προβλεπόταν πως άπα παντός του περιερχομενου αυτώ δικαίου το μεν 
ήμισυ τούτου πέμπη εις την μεγάλην έκκλησίαν, το δε έτερον ήμισυ 
λαμβάνη αυτός χάριν του κόπου αυτού} Επιτρέπεται να τον φαντα
στούμε σαν μία πρώιμη μορφή προύχοντα της Τουρκοκρατίας - στο πα-

1. Για τις αρμοδιότητες ενός εξάρχου βλ. DARROUZES, Οφφίκια, σ. 127-131, 
308-309 και πρβλ. DARROUZES, Registre synodal, σ. 190-190· βλ. ακόμα ΠΑΪΖΗ, 
Ανεπίσημα, σ. 63-69. 

2. Μ. Μ. Acta, Π, 133-134. 
3. Μ. Μ. Acta, II, 47-48· βλ. και τις παρατηρήσεις του, DARROUZES, Registre 

synodal, σ. 190, όπου από παραδρομή ο Αναστάσιος αναφέρεται ως Ανδρόνικος. 
Για την μητρόπολη της Προύσας εκείνα περίπου τα χρόνια βλ. TRAPP, Die Metro
politen, σ. 187-188. 
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τριαρχικό έγγραφο αναφέρεται ως κυρ - πρόσωπο ικανό να παρα
κάμπτει δυσκολίες που τυχόν θα δημιουργούσαν οι νέοι κυρίαρχοι. 

Ανάλογες ειδήσεις για την περίοδο πριν από την Άλωση είναι σπά
νιες ώστε να προχωρήσει κανείς σε συμπεράσματα. Οι πηγές πάντως 
για την περίοδο που άρχισε μετά το 1453, όταν αφηγούνται γεγονότα 
σχετικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μνημονεύουν κάποτε ορι
σμένα πρόσωπα, τα οποία παρουσιάζονται ως κοινωνικοί παράγοντες 
με τον τίτλο του άρχοντα. Ο τίτλος, μολονότι κατ' αυτήν την ιστορική 
περίοδο είναι αρκετά αόριστος, φαίνεται πως σημαίνει απλώς τον 
πλούσιο που διαθέτει κοινωνικό κύρος. Οι σχετικές ειδήσεις είναι απο
σπασματικές. Ωστόσο, αφήνουν να εννοηθεί πως οι άρχοντες επηρέα
ζαν σημαντικά την μοίρα της Μεγάλης Εκκλησίας. 

Χάρη σε κείμενα όμως που εκδόθηκαν και σχολιάστηκαν κατάλ
ληλα, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την τάση των αρχόντων να 
επεμβαίνουν στις υποθέσεις του Πατριαρχείου από την επομένη της 
Άλωσης. Υπάρχουν ενδείξεις πως εκείνοι οι οποίοι φρόντισαν να εξα
γοραστεί ο Γεννάδιος στην Αδριανούπολη από τους Τούρκους, που τον 
κρατούσαν αιχμάλωτο, και οι οποίοι στην συνέχεια τον συνέστησαν 
στον Μωάμεθ Β' ως κατάλληλο για τον πατριαρχικό θρόνο, ήσαν ο Δη
μήτριος Απόκαυκος ο Κυρίτζης και ο Θωμάς Καταβοληνός·4 και οι δυο 
τους ήσαν πρόσωπα του σουλτανικού περιβάλλοντος. Ο πρώτος διετέ
λεσε γραμματικός του Σουλτάνου, ο οποίος του είχε αναθέσει μία κρί
σιμη αποστολή στην Βενετία το 1446. Κατοικούσε ως το 1462 στην 
Αδριανούπολη, όπου είχε μεγάλη κτηματική περιουσία, και κατόπιν 
ανέλαβε νέο αξίωμα στην σουλτανική αυλή και μετακόμισε στην Κων
σταντινούπολη. Ο Απόκαυκος είχε επίσης εξαγοράσει κι έναν ακόμα 
αιχμάλωτο των Τούρκων, που είχε κι αυτός μέλλον, τον καλόγερο 
Διονύσιο, ο οποίος αργότερα έγινε ο Πατριάρχης Διονύσιος Α'.5 Ο Κα
ταβοληνός διετέλεσε επίσης γραμματικός του Μωάμεθ Β', που ανέθεσε 
και σ' αυτόν διάφορες αποστολές. Μία από αυτές το 1461, στους Βλά
χους, στάθηκε μοιραία γιατί ο βοηβόδας τον συνέλαβε και τον παλού
κωσε. Με άλλα λόγια ο Καταβοληνός έχασε την ζωή του εκτελώντας 
υπηρεσία του οθωμανικού κράτους. Το Πατριαρχείο τίμησε την μνήμη 
του οργανώνοντας ένα μεγάλο μνημόσυνο.6 

4. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, ΙΕΕ, σ. 93. Για τους Έλληνες που περιστοίχιζαν τον Μωάμεθ 
Β' βλ. και το σημαντικό άρθρο του J. RABY, Mehmed the Conqueror's Greek 
Scriptorium, DOP, 37 (1983) 15-34. 

5. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Αγαλλιανός, σ. 75-78· Έκθεσις, σ. 47. 
6. Για τα πρόσωπα αυτά βλ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Αγαλλιανός, σ. 72-78, 120-121, όπου 
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Υπήρξε ακόμα ένα ισχυρό πρόσωπο, που φρόντισε για τον Γεννάδιο. 
Μία καλή τύχη διέσωσε μέρος από την αλληλογραφία του έτους 1453 
ενός πάμπλουτου Έλληνα, του Νικολάου Ισιδώρου, πού ήταν εγκατα
στημένος στην Αδριανούπολη και που αναφέρεται με τον τίτλο κριτής. 
Ο τίτλος αυτός μέσα σε μία τουρκοκρατούμενη πόλη ή περιοχή απο
κλείεται να σήμαινε τον δικαστή, εφόσον μόνο Μουσουλμάνοι ασκού
σαν το λειτούργημα του δικαστή, του καδή, μέσα στην σουλτανική επι
κράτεια. Πρέπει να του αποδώσουμε μία άλλη σημασία, την οποία είχε 
μέσα στα πλαίσια της βυζαντινής διοίκησης, δηλαδή του προϊστα
μένου της φορολογικής υπηρεσίας μιας επαρχίας.7 Ο τίτλος κριτής με 
αυτή την σημασία είχε επιζήσει κατά την Τουρκοκρατία, όπως φανερώ
νει και η περίπτωση ενός κριτή Πανταλέοντα, που είχε αναμειχθεί σε 
υπόθεση του Πατριάρχη Νήφωνα το 1496.8 

'Οπως δείχνει η αλληλογραφία του, ο Νικόλαος Ισίδωρος είχε διά
φορες επιχειρήσεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβανόταν το μονοπώ
λιο του αλατιού. Στην Οθωμανική αυτοκρατορία η εκμετάλλευση του 
αλατιού αποτελούσε ένα ιδιαίτερα προσοδοφόρο μονοπώλιο, που το 
κράτος παραχωρούσε σε ιδιώτες για τρία χρόνια και ύστερα από δημο
πρασία. Οι υφιστάμενοι και συνεργάτες του Νικολάου Ισιδώρου, οι 
οποίοι βρίσκονταν στο Κίτρος, την Αίνο και την Αγχίαλο, δηλαδή σε 
τρία μέρη, όπου υπήρχαν αλυκές, του απηύθυναν γράμματα με τις 
απόψεις τους σχετικά με την εξασφάλιση του μονοπωλίου.9 Σε ένα από 
τα γράμματα, που έχει γράψει ο ίδιος ο Ισίδωρος, υπάρχει μαρτυρία 
πως και αυτός φρόντιζε για τον Γεννάδιο, προφανώς την εποχή που ο τε
λευταίος είχε εγκατασταθεί σε μία μονή στην Κωνσταντινούπολη.10 

Ο κύκλος του Ισίδωρου είναι άξιος ορισμένων σχολίων εφόσον σχε
τίζεται στενά με την ιστορία του Πατριαρχείου μετά την Άλωση. 

διορθώνονται διάφορα λάθη προγενέστερων μελετητών. Πρβλ. και PLP, 1 αρ. 1184 
και 5 αρ. 11407. 

7. HELENE GLYKATZI-AHRWEILER, Recherches sur l'administration de l'empire 
byzantin aux IXe-XIe siècles, BCH, 84 (1960) 71. 

8. ZACHARIADOU, Dionysiou, σ. 13, 33. 
9. L. GÜCER, XV-XVI asirlarda Osmanli Imparatorlugunda tuz inhisan ve 

tuzlalann i§letme nizami, IFM, 23 (1962-63) 97-143· πρβλ. και J. HOVARI, The 
Transilvanian Salt in the Ottoman Semendire/Smederovo, 1514-1516, ArchOtt, 13 
(1993-1994) 143-168· DARROUZES, Lettres, σ. 85-89· ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Κώδιξ Ιέρακος, 
σ. 120. 

10. DARROUZES, Lettres, σ. 101, 122-123· πρβλ. και APOSTOLOPOULOS, 
Mécanismes, σ. 200. 
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Αρκετοί από αυτούς, που αναφέρονται στην αλληλογραφία, είναι γνω
στοί και από άλλες πηγές για την επιχειρησιακή δράση τους ή για θέ
σεις που αργότερα κατέλαβαν στο Πατριαρχείο ή για την συγγένεια 
τους με υψηλούς Τούρκους αξιωματούχους, που κυρίως ήσαν Βυζαντι
νοί εξωμότες. Ο Μανουήλ Χριστώνυμος βρισκόταν εγκατεστημένος 
στην Αίνο το 1453, όπως δείχνει η αλληλογραφία του Ισιδώρου. Είναι 
γνωστός για την μετέπειτα δράση του στο Πατριαρχείο, η οποία κορυ
φώθηκε όταν έγινε ο ίδιος Πατριάρχης με το όνομα Μάξιμος Γ' (1476-
1482).Π Ο Θωμάς Πυρόπουλος ήταν μέλος μιας οικογένειας λογίων, 
που συνέλεγαν ή αντέγραφαν χειρόγραφα, μερικά από τα οποία συσχε
τίζονται με τον Γεννάδιο Σχολάριο. Ο ίδιος ο Θωμάς είχε κτηματική πε
ριουσία στον Μοριά και συνδεόταν με την οικογένεια των Παλαιολό
γων έχοντας παντρευτεί μία Παλαιολογίνα, αδελφή του Παλαιολόγου 
εξωμότη Μεσίχ-πασά, που ήταν εξέχουσα στρατιωτική προσωπικότητα 
στα χρόνια του Μωάμεθ Β' και αργότερα έγινε μεγάλος βεζίρης.12 Ο 
Δημήτριος Δούκας Μανδραμηνός, που απηύθυνε ένα εμπεριστατωμένο 
γράμμα στον Ισίδωρο σχετικά με τους ναύλους του αλατιού και τα τε
λωνεία της Μεσημβρίας, ήταν ο πατέρας ενός διακεκριμένου εξωμότη 
που είχε πάρει το όνομα Μεχμέτ και που άρχισε την σταδιοδρομία του 
ως στρατιωτικός διοικητής (sandjak-bey) της Άγκυρας. Συνδεόταν 
ιδιαίτερα με τον Σουλτάνο. Πιθανότατα να ταυτίζεται με τον Δούκα 
που εξακολουθούσε να διαχειρίζεται το μονοπώλιο ορισμένων αλυκών 
το 1471.13 Ο διδάσκαλος Δημήτριος είναι πιθανό πως ταυτίζεται με τον 

11. DARROUZES, Lettres, σ. 90, 117, οι επιφυλάξεις του οποίου σχετικά με την 
χρονολογία της επιστολής είναι ανυπόστατες δεδομένου ότι στην Αίνο και πριν 
από την οριστική τουρκική κατάκτηση βρισκόταν ένας εμίνης του Σουλτάνου, για 
να επιβλέπει τα έσοδα από τις αλυκές- πρβλ. και Ε. Α. ZACHARIADOU, La part des 
Turcs dans les revenus des colonies latines de la Romanie, Coloniser au Moyen Age, 
εκδ. M. BALARD - A. DUCELLIER, Παρίσι 1995, σ. 348-349· ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, 
Αγαλλιανός, σ. 81-83- LAURENT, Premiers Patriarches, σ. 263. 

12. DARROUZES, Lettres, σ. 86 · MATSCHKE, Bergbauentwicklung, σ. 67-71 · 
ΛΑΜΠΡΟΣ, Κατάλογος Αγίου 'Ορους, τ. II, σ. 432- Σ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Αντώνιος Πυρόπου
λος, NE, 10 (1913) 127-134- FONKIC-POLIAKOV, σ. 148-149- Η. INALCIK, ΕΙ2, λήμ
μα Mesih Pasha. Πρβλ. και PLP, 10 αρ. 23920. Η ταύτιση του Μεσίχ, την οποία 
προτείνει ο POLEMIS, Doukai, σ. 163, υποσ. 11, μάλλον δεν ευσταθεί. 

13. DARROUZES, Lettres, σ. 85-86, 114- CHALKOKONDYLAS, τ. II, σ. 197 · 
πρβλ. και POLEMIS, Doukai, σ. 144- για τον σύνδεσμο του με τον Σουλτάνο βλ. μία 
επιστολή του γνωστού ουμανιστή Φιλέλφου : BARONII - RAYNALDI - LADERCHII, 
Annales Ecclesiastici, τ. ΧΧΙΧ-ΧΧΧ, σ. 396. Πρβλ. και GÖKBILGIN, Edirne, σ. 151. 
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Δημήτριο Καστρηνό, αργότερα άρχοντα και διδάσκαλο στο Πατρι
αρχείο.14 

Τα χρονικά του ΙΣΤ' αιώνα προσθέτουν νέες σποραδικές πληροφο
ρίες σχετικά με τους άρχοντες και την ανάμειξη τους στις υποθέσεις 
του Πατριαρχείου. Διαβάζουμε, π.χ., πως όταν πέθανε ο Πατριάρχης 
Θεόληπτος (1522), ο άρχοντας Τζάνε Καναβούτζης ήθελε να ανεβάσει 
στον πατριαρχικό θρόνο τον Ιωαννίκιο Σωζοπόλεως, που τύχαινε μάλι
στα να είναι και συγγενής του. Αντίθετα, ένας άλλος άρχοντας, ο Κων
σταντίνος Κουνούπης, κατόρθωσε να ψηφίσει η Ιερά Σύνοδος τον Ιερε
μία Σόφιας. Κατά την πατριαρχεία του τελευταίου, όταν ξέσπασε μία 
κρίση σχετική με το καθεστώς της Ορθόδοξης Εκκλησίας μέσα στο οθω
μανικό κράτος, εξομάλυνε τα πράγματα ο άρχοντας Ξενάκης, που συν
δεόταν με φιλία προς τον ανώτατο δικαστή του οθωμανικού στρατού. Ο 
Ξενάκης επίσης είχε προσπαθήσει να επωφεληθεί από την αναταραχή 
που σημειώθηκε κατά τα πρώτα χρόνια του Διονυσίου Β', γύρω στο 
1546-1547, υποστηρίζοντας τον Ιωάσαφ Αδριανουπόλεως, ο οποίος 
έγινε τελικά Πατριάρχης το 1554.15 Όσο για τον Διονύσιο Β', πληροφο
ρούμαστε πως κατέλαβε τον πατριαρχικό θρόνο με την υποστήριξη 
ορισμένων κατοίκων του Γαλατά, των Γαλατιανών, και παρά την θέ
ληση των αρχιερέων και των αρχόντων της Κωνσταντινούπολης. Μόνο 
ένας από αυτούς, ο Αντώνιος Καντακουζηνός Μονοραίτος, άνθρωπος 
επιτήδειος και γνωστικός εις δλα, τον ευνόησε. Λίγα χρόνια αργότερα 
ένα άλλο μέλος της δραστήριας και διακλαδωμένης οικογένειας των 
Καντακουζηνών, ο διαβόητος Μιχαήλ Καντακουζηνός, ο επικαλούμε
νος Σεϊτάνογλου, ανέβασε και κατέβασε ένα Πατριάρχη, τον Μητροφά
νη Γ'. Αυτός πάντως κατόρθωσε να ξαναγίνει Πατριάρχης μετά την θα
νατική εκτέλεση του Σεϊτάνογλου ( 1579-1580).16 

14. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 99, 109. Παρά τα γραφόμενα στην PEP, 
5, αρ. 11393, το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι άλλο από τον ομώνυμο σύγχρονο 
του λόγιο της διασποράς για τον οποίο βλ. Σ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Δημητρίου Καστρηνού 
ανέκδοτος επιστολή προς Σοφιανόν, NE, 13 (1916) 408-410. 

15. Εκθεσις, σ. 70· Ιστορία, σ. 158-161· Βιβλίον Ιστορικόν, σ. 447· πρβλ. και 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Διονύσιος Β', σ. 156-159. Για τον Κουνούπη, που συνδεόταν με επι-
γαμία προς την οικογένεια των Καντακουζηνών, βλ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ, σ. 135, 137, 154. 
Γιά την κρίση βλ. C. PATRINELIS, The exact time of the first attempt of the Turks to 
seize the churches and convert the Christian people of Constantinople to Islam, Actes 
du 1er Congrès International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européennes, τ. Ill, 
Σόφια 1969, σ. 567-574. 

16. Βιβλίον Ιστορικόν, σ. 445· πρβλ και Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Πατριαρχικά ήτοι 
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Ο Σεϊτάνογλου είναι ο πιο γνωστός από τους πλούσιους και ισχυ
ρούς Έλληνες που έζησαν τον πρώτο αιώνα μετά την πτώση του Βυ
ζαντίου.17 Σχετικά πρόσφατες έρευνες όμως, κυρίως σε τουρκικές πη
γές, αποκάλυψαν την ύπαρξη πολλών άλλων πλούσιων Ελλήνων αρ
χόντων. Αυτοί ανήκαν στην ομάδα προσώπων που πλούτιζαν ανα
λαμβάνοντας υπηρεσίες μέσα στα πλαίσια της οθωμανικής διοίκησης, 
κυρίως ως εκμισθωτές φόρων ή διαχειριστές κρατικών μονοπωλίων.18 Η 
ανάληψη τέτοιων καθηκόντων προϋπέθετε κάποιο κεφάλαιο, καθώς το 
οθωμανικό κράτος απαιτούσε μία χρηματική εγγύηση εκ μέρους των 
υποψηφίων.19 Μέσα στο κλονιζόμενο Βυζάντιο υπήρχαν άτομα που 
διέθεταν κεφάλαιο αλλά που δεν τολμούσαν να το χρησιμοποιήσουν 
κάτω από έκδηλες συνθήκες γενικής πολιτικής ανωμαλίας. Οι συνθήκες 
όμως ήσαν εντελώς διαφορετικές μέσα στα ήδη τουρκοκρατούμενα 
εδάφη, όπου επικρατούσε πολιτική σταθερότητα κι όπου οι Έλληνες, 

ανέκδοτοι πληροφορίαι σχετικαί προς τους Πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως από 
του 1556-1702, Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, 15/4 (1951) 7. 

17. IORGA, Byzance après Byzance, σ. 118-122. Γενικότερα για την οικογένεια 
των Καντακουζηνών μετά την πτώση του Βυζαντίου, βλ. Ν. IORGA, Despre Canta-
cuzini, Genealogia Cantacuzinilor, Documente privatoare la familia Cantacuzino, 
Βουκουρέστι 1902. Από τότε βγήκαν νέα στοιχεία που δείχνουν τις σημαντικότατες 
διασυνδέσεις της οικογένειας με τους υψηλούς οικονομικούς κύκλους και με την 
Μεγάλη Εκκλησία. ΜΑΥΡΟΕΪΔΗ, σ. 133-136. Το 1484 τρία μέλη της οικογένειας, 
από τα οποία το ένα εξισλαμισμένο, είχαν μισθώσει το νομισματοκοπείο της Κων
σταντινούπολης : SAHILLIOGLU, σ. 44-48, 164, 188,192. Το 1496 ένας Καντα
κουζηνός μεσολαβεί για να μεταβιβασθεί ένα σημαντικό χρηματικό ποσό από τον 
πατριάρχη Νήφωνα στον ηγούμενο της Μονής Διονυσίου· βλ. ZACHARIADOU, 
Dionysiou, 33. Τον ΙΣΤ'αι. ένας Καντακουζηνός έχει τον τίτλο του μεγάλου δομε-
στίκου της Μεγάλης Εκκλησίας : ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, ΕΕΒΣ, 4 (1927) 194. Πρβλ., τέλος, Τ. 
GANCHOU, Sur quelques erreurs relatives aux derniers défenseurs grecs de 

Constantinople en 1453, Θησαυρίσματα, 25 ( 1995) 70-76. 
18. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Αγαλλιανός, σ. 71-78. 
19. Βλ. Η. GERBER, ΕΙ2, λήμμα mukata'a και F. MÜGE GÖCEK, ΕΙ2, λήμμα 

mültezim. Πρέπει να διευκρινιστεί πως στην Οθωμανική αυτοκρατορία, κατά τους 
πρώτους τουλάχιστον αιώνες της, το επάγγελμα του μισθωτή φόρων περιέκλειε 
σοβαρούς κινδύνους. Συχνά αυτοί που αναλάμβαναν την είσπραξη των φόρων δεν 
κατόρθωναν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο και 
κατέληγαν στην φυλακή, μαζί με τους εγγυητές τους, ή και στην κρεμάλα. Βλ. 
FEKETE, Sìyaqat-Schrift, τ. Ι, σ. 129-137· GÖKBILGIN, Edirne, σ. 152. Για Έλληνες 
που ανέλαβαν την διαχείριση τελωνείων, βλ. BELDICEANU, Actes, τ. Ι, σ. 113, 146 
(του έτους 1476, Παλαιολόγος, Χαλκοκονδύλης κά.) 
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επιχειρηματίες ή έμποροι, ζούσαν απαλλαγμένοι από τον ανταγωνισμό 
των Λατίνων ομολόγων τους. 

Έλληνες άρχοντες, όπως φανερώνει η περίπτωση του Νικολάου Ισι
δώρου, είχαν αρχίσει να επιδίδονται με επιτυχία σε επιχειρήσεις κρα
τικών μονοπωλίων ή στην εκμίσθωση φόρων πριν από την Άλωση της 
βυζαντινής πρωτεύουσας. Στα τουρκοκρατούμενα εδάφη, όπου προσφε
ρόταν η δυνατότητα για ανάπτυξη ιδιωτικής πρωτοβουλίας, είχε αρχί
σει να διαμορφώνεται μία νέα ελληνική αριστοκρατία πλούτου. Έλλη
νες που μέσα σε λίγο καιρό απέκτησαν μεγάλο πλούτο ήσαν κυρίως 
εγκατεστημένοι, σύμφωνα με τον Κριτόβουλο, στην Αδριανούπολη, 
στην Φιλιππούπολη, στην Καλλίπολη και στην Προύσα.20 Μερικοί από 
τους πλουσίους, όπως πληροφορούμαστε από μία επιστολή του πρωτο
νοτάριου της Μεγάλης Εκκλησίας Θεοδοσίου Ζυγομαλα γραμμένη το 
1581 προς τον Γερμανό φιλόλογο και φιλέλληνα Μαρτίνο Κρούσιο, 
ήσαν απόγονοι της βυζαντινής αριστοκρατίας. Ο Ζυγομαλάς παρατη
ρούσε σχετικά μ' αυτούς πως ώνούμενοι τα τέλη τα βασιλικά και 
τελώναι οντες και είσπράττοντες τα ετήσια τέλη, διάφορα οντά, άλλοι 
πλουτοΰσι τούτφ τω τρόπω και άλλοι δυστυχουσι.21 

Από έγγραφα σχετικά με το Πατριαρχείο προκύπτει πως μερικοί από 
τους άρχοντες συμμετείχαν στις εκκλησιαστικές συνελεύσεις που εξέ-
λεγαν τον Πατριάρχη. Επιπλέον σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώ
σεις, όταν ο Πατριάρχης ξεκινούσε για περιοδεία, ανέθετε την διακυ
βέρνηση της Εκκλησίας και σ' αυτούς.22 Το αξιοσημείωτο πάντως εί
ναι ότι, χάρη στον πλούτο τους και στις διασυνδέσεις τους με υψηλούς 
Οθωμανούς αξιωματούχους, επηρέαζαν σημαντικά τις αποφάσεις του 
Πατριαρχείου και ίσως κάποτε να τις έπαιρναν μόνον αυτοί. 

'Οπως έχει σωστά παρατηρηθεί,23 η επιρροή τους αυξήθηκε όταν ο 
Πατριάρχης ανέλαβε να πληρώνει στην Πύλη ετήσιο φόρο. Για να 
ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή το Πατριαρχείο απέκτησε ισχυρή 
εξάρτηση από τους οικονομικά ισχυρούς, στους οποίους μπορούσε να 
βασίζεται για την συγκέντρωση των απαιτούμενων χρημάτων. Τα χρο
νικά διέσωσαν μία ζωντανή περιγραφή της μεσολάβησης της Σερβίδας 
πριγκίπισσας Μάρας για να καταλάβει τον πατριαρχικό θρόνο ο Διονύ
σιος Φιλιππουπόλεως, με τον οποίο συνδεόταν φιλικά. Η Μάρα, σύ-

20. ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ, σ. 139. 
21. Turcograecia, σ. 91. 
22. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 102, 106, 108-109· πρβλ. και τις 

παρατηρήσεις APOSTOLOPOULOS, Mécanismes, σ. 200-201. 
23. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 78-79, 81. 
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ζυγός του Σουλτάνου Μουράτ Β', και συνεπώς μητριά του Μωάμεθ Β', 
παρουσιάστηκε μπροστά στον τελευταίο κρατώντας ένα ασημένιο 
δίσκο με 2.000 φλουριά κι εξήγησε πως του τα προσφέρει για να ονομα
στεί Πατριάρχης ο Διονύσιος. Λίγα χρόνια αργότερα το Πατριαρχείο 
χρωστούσε στην Μάρα 7.000 φλουριά.24 

Ο ρόλος που έπαιξαν άτομα, όπως αυτά που σκιαγραφήθηκαν πα
ραπάνω, στις διάφορες εξελίξεις μέσα στους κόλπους της Μεγάλης Εκ
κλησίας είναι πολύ αμφιλεγόμενος. Από τις πηγές γίνεται φανερό πως η 
πρόθεση τους ήταν να έχουν κάτω από τον έλεγχο τους το Ορθόδοξο 
ιερατείο. Μπορεί να θεωρείται βέβαιο πως αξιοποίησαν την ασφάλεια 
που είχαν παραχωρήσει οι Σουλτάνοι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
για λόγους ιδιοτελείς και, συγκεκριμένα, για να αυξήσουν την περιου
σία τους και το κοινωνικό τους γόητρο. Επανειλημμένα πίεσαν κι εκ
βίασαν Πατριάρχες ώστε να ονομαστούν ιεράρχες ή οφφικιάλιοι πρό
σωπα, που οι ίδιοι ευνοούσαν, και πρόβαλαν τις διάφορες απαιτήσεις 
τους με θράσος. Επανειλημμένα επίσης χρησιμοποίησαν τις προσβά
σεις τους στην σουλτανική αυλή για να συκοφαντήσουν Πατριάρχες ή 
ιεράρχες και να δολοπλοκήσουν. Για τους λόγους αυτούς κατακρί-
θηκαν με δριμύτητα από διάφορους συγχρόνους τους.25 Δεν έλειψαν 
και οι περιπτώσεις Πατριαρχών που διατέλεσαν απλά υποχείρια των 
αρχόντων. Ο ανώνυμος συμπιλητής του Βιβλίου Ιστορικού έγραψε πως 
ο Μητροφάνης Γ' ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο επειδή είχε συμφω-
νίαν με τους κληρικούς και με τον Μιχαήλ Κατακουζηνόν να είναι πά
ντοτε εις τα θελήματα τους. Και εις τον καιρόν του έρήμαξε παντελώς 
το Πατριαρχείον... διότι όριζαν οι κληρικοί και ό Κατακουζηνός 
Μιχαήλ και ό Μητροφάνης.26 

Αν θελήσουμε να εντοπίσουμε την εξάρτηση από τους άρχοντες, 
που γενικά ήταν ολέθρια για την Μεγάλη Εκκλησία, θα καταλήξουμε 
στα χρέη, τα οποία συνήπταν προς αυτούς οι Πατριάρχες. Από την άλλη 
πλευρά, το οικονομικό ενδιαφέρον των αρχόντων για το Πατριαρχείο 
ήταν η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του ή, γενικότερα, η δια
χείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Πριν όμως εξετάσουμε αυτά 
τα θέματα, είναι αναπόφευκτο να παρατηρήσουμε πως η παρουσία των 
αρχόντων στο Πατριαρχείο ήταν σε πολλές περιπτώσεις χρήσιμη, κα-

24. Έκθεσις, σ. 29- Ιστορία, σ. 41, 106· LAURENT, Premiers Patriarches, σ. 234. 
Για την δράση της Μάρας, βλ. πρόχειρα BABINGER, Mehmed, σ. 162-164, 289, 297. 

25. Βλ. πρόχειρα ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Αγαλλιανός, σ. 100-102, 110· ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 90, 113-114. 

26. Βιβλίον Ιστορικόν, σ. 448. 
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θώς οι άνθρωποι αυτοί, παρά την ταύτιση των συμφερόντων τους με τα 
συμφέροντα του κατακτητή κι ακόμα παρά τον τυχόν εξισλαμισμό ορι
σμένων μελών της οικογένειας τους, έμειναν προσκολλημένοι στον Ελ
ληνισμό και την Ορθοδοξία. Εξ αιτίας αυτής της προσκόλλησης συνε
τέλεσαν, άλλοι συνειδητά κι άλλοι ίσως απρογραμμάτιστα, στην επι
βίωση της ελληνικής εθνότητας. 

Λίγα στοιχεία είναι γνωστά σχετικά με τα ευρύτερα ενδιαφέροντα 
των αρχόντων. Τα χρονικά, ισχνά κι αυτά, μας πληροφορούν απλά για 
τις επεμβάσεις τους στις υποθέσεις του Πατριαρχείου. Οι λιγοστές όμως 
πληροφορίες που μπορούν να συνδυαστούν φανερώνουν πως η επιβίω
ση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας βρίσκονταν στο επίκεντρο των 
ενδιαφερόντων τους. Ο Νικόλαος Ισίδωρος, παρά τις εκτεταμένες προ
σοδοφόρες επιχειρήσεις του, έβρισκε τον χρόνο, όπως φανερώνει η αλ
ληλογραφία του, για να παρέχει την προστασία του σε κληρικούς και 
διδασκάλους κι επιπλέον φρόντιζε για την εκπαίδευση μικρών παιδιών 
σ' ένα σχολείο που βρισκόταν δίπλα στο σπίτι του, στην Αδριανούπο-
λη.27 Ο Τζάνε Καναβούτζης ανήκε πιθανότατα στην ομώνυμη οικογέ
νεια, η οποία, φαίνεται, συνεργάστηκε επί χρόνια με τους Γενουάτες 
δυνάστες Gattilusi και για τον λόγο αυτό άφησε τα ίχνη της στην Αίνο, 
στην Λέσβο και στην γειτονική Φώκαια. Ένα μέλος της οικογένειας, ο 
Αυγουσταρίκης Καναβούτζης, έκτισε μία ορθόδοξη εκκλησία στην λα-
τινοκρατούμενη Αίνο. Άλλο μέλος της οικογένειας, ο Ιωάννης Κανα
βούτζης, ενδιαφέρθηκε να μελετήσει ένα αρχαίο συγγραφέα, τον Διο
νύσιο Αλικαρνασσέα, αλλά ταυτόχρονα παραπονέθηκε : ετι γαρ οι 
Χριστιανοί άπόζουσι και μυρίζουσιν ελληνικής άσχημοσύνης, αφή
νοντας έτσι να εννοηθεί πως οι σύγχρονοι του δεν ήσαν αρκετά Ορθό
δοξοι στην πίστη τους.28 Ο άρχοντας και διδάσκαλος Ιωάννης Δοκεια-
νός, ο οποίος, φαίνεται, είχε διατελέσει στην υπηρεσία του δεσπότη Δη
μητρίου Παλαιολόγου, είναι ο αντιγραφέας ενός κώδικα της Ιλιάδας 
που ανήκε στην προσωπική βιβλιοθήκη του Πορθητή.29 Τέλος, η βι-

27. DARROUZES, Lettres, σ. 121-124. 
28. IOANNIS CANABUTZAE magistri ad principem Aeni et Samothraces in 

Dionysium Halicarnasensem commentarius, εκδ. M. LEHNERDT, Λιψία 1890, σ. 42. 
Για τον Αυγουσταρίκη, που έκτισε την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Αίνο 
βλ. CATHERINE ASDRACHA, Inscriptions Byzantines de la Thrace Orientale et de 
l 'île d'Imbros (Xlle - XVe siècles), Présentation et commentaire historique, 

Αρχαιολογικό Δελτίο, 43 (1988) : Μελέτες, 1995, σ. 261-263. Πρβλ. και PLP, 5, αρ. 
10869,10871. 

29. J. RABY, Mehmed the Conqueror's Greek Scriptorium, DOP, 37 (1983) 20-21. 
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βλιοθήκη με τα χειρόγραφα που είχε ο Μιχαήλ Καντακουζηνός απο
τελεί την πιο εύγλωττη μαρτυρία για την προσήλωση του στην ελλη
νική λόγια παράδοση και την Ορθοδοξία.30 

Η προσκόλληση πάντως στην Ορθοδοξία δεν εμπόδιζε τους αν
θρώπους αυτούς από το να συμμετέχουν στο πνεύμα της Αναγέννησης, 
της οποίας η παρουσία ήταν έντονη στο Βυζάντιο, και συνεπώς να δια
μορφώνουν την ταυτότητα τους με κάποιο κλασικισμό. Η περίπτωση 
του νεοπλατωνικού φιλοσόφου, Γεωργίου Γεμιστού, που αντικατέστησε 
το οικογενειακό του όνομα με το αρχαιοπρεπέστερο συνώνυμο Πλήθων, 
έχει την παράλληλη της στην απόφαση του μεγάλου αντιπάλου του, 
του Γεωργίου Κουρτεση, που εγκατέλειψε το λατινογενές οικογενειακό 
του όνομα και επέλεξε το βυζαντινοπρεπέστερο Σχολάριος.31 Το οικο
γενειακό επίθετο του Μανουήλ Χριστώνυμου, του μετέπειτα Πατριάρχη 
Μάξιμου Γ', ήταν Γούναρης· φαίνεται όμως πως, ακολουθώντας την 
συνήθεια της εποχής του, το εγκατέλειψε για να υιοθετήσει το λογιό
τερο και πιο ορθόδοξο Χριστώνυμος, που φυσικά το εμπνεύσθηκε από 
το βαπτιστικό του, Μανουήλ.32 

Το αντιπροσωπευτικότερο ίσως παράδειγμα βυζαντινού άρχοντα 
της πρώιμης Τουρκοκρατίας, πιστού στην Εκκλησία αλλά εμποτισμένου 
με αναγεννησιακό πνεύμα, προσφέρει ο Λουκάς Σπανδούνης. Δεν έχου
με πολλές πληροφορίες για τον βίο και την πολιτεία του. Ωστόσο, ο 
τάφος του μέσα στην βασιλική του Αγίου Δημητρίου της θεσσαλονί
κης, το ωραιότατο ιταλικό αναγεννησιακό μνημείο, το οποίο τον κο
σμεί, και, τέλος, η επιγραφή, του έτους 1481, που έχει χαραχθεί μαρτυ-

30. Γ. Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, Βιβλιοθήκες στην Κωνσταντινούπολη τον ΙΣΤ'αιώνα 
(Κώδ. Vind. Hist. Gr. 98), Θεσσαλονίκη 1983, σ. 329-348· του ίδιου, Χειρόγραφα 
του Κωνσταντινουπολίτη άρχοντα του 16ου αιώνα "Κυρού Μιχαήλ Καντακου
ζηνού", ByzFor, 14 (1989) 529-541· του ίδιου, Le Michel Cantacuzène du Codex 

Mavrocordatianus et le possesseur homonyme du Psautier de Harvard, REB, 46 (1988) 

161-165. 

31. Κούρτη, λέξη λατινικής ετυμολογίας, σήμαινε στρατιωτικό τάγμα, όπως 
και σχολή που σήμαινε στρατιωτικό τάγμα των ανακτόρων. Θυμίζω πως η αρχαιο-
ποίηση των επωνύμων, ώστε να ακούγονται σαν αρχαία ελληνικά ή λατινικά, ήταν 
ευρύτατα διαδεδομένη στην Δυτική Ευρώπη κατά την Αναγέννηση· βλ. πρόχειρα J. 
BURCKHARD, The Civilization of the Renaissance in Italy, Λονδίνο 1944, 6η έκδ., σ. 
149-150. 

32. Είναι πολύ πιθανό πως Ισίδίορος δεν ήταν το πραγματικό επώνυμο του Νι
κολάου, με τον οποίο ασχοληθήκαμε σε τούτο το κεφάλαιο, και πως μάλλον θα 
πρόκειται για επώνυμο που αντικατέστησε ένα παλιότερο. 
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ρουν κραυγαλέα πως ήταν ένας άρχοντας προσκολλημένος στην Ορθο
δοξία και τον Ελληνισμό αλλά και λάτρης της ιταλικής τέχνης.33 

Για να καταλάβουμε καλύτερα αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να 
αναλογισθούμε πως είχαν παρακολουθήσει την συρρίκνωση της βυζα
ντινής επικράτειας κι είχαν συνειδητοποιήσει το πλησίασμα του ανα
πόφευκτου τέλους. Μακρόχρονη πολιτική παράδοση είχε δημιουργήσει 
την πεποίθηση πως οι πόλοι της εξουσίας μέσα στην Βυζαντινή αυτο
κρατορία ήσαν δύο, ο βασιλιάς και ο Πατριάρχης.34 Καθώς όμως όλα 
έδειχναν πως ο πρώτος ήταν μοιραίο να εξοντωθεί, η συσπείρωση γύρω 
από τον δεύτερο απέβαινε επιτακτική. Οι Ρωμιοί εκείνων των χρόνων 
ήξεραν καλά πως το Πατριαρχείο δεν ήταν ασυμβίβαστο προς τον 
τουρκικό ζυγό. Η Μεγάλη Εκκλησία έμελλε να αποτελέσει την επιβίω
ση του βυζαντινού κόσμου ενώ η πατροπαράδοτη πίστη θα αποτελού
σε, σύμφωνα με τα λόγια του Διονυσίου Ζακυθηνού, το "παρήγορον 
αντάλλαγμα της πολιτικής δουλείας" και ορισμένοι είχαν ήδη συλ
λάβει "το όραμα του εκκλησιαστικού κράτους της Ορθοδοξίας υπό την 
προστασίαν αλλοδόξου δυνάστου".3^ Ορθοδοξία όμως και ελληνικό
τητα είχαν καταστεί στον νου των πολλών έννοιες ταυτόσημες. 'Οπως 
έχει παρατηρήσει ο Νίκος Σβορώνος, ο όρος Έλλην μετά το 1204 απέ
κτησε και πάλι το πολιτισμικό και εθνολογικό του περιεχόμενο, ενώ την 
παλιά αντίθεση Έλλην - Χριστιανός την αντικατέστησε άλλη μια φο
ρά η αντίθεση Έλλην - βάρβαρος. " Η ελληνική εθνική ιδεολογία απο
μακρύνεται βέβαια από τη ρωμαϊκή ιδέα, κρατά όμως ακόμα ζωντανή 
την ιδέα της Αυτοκρατορίας, που στα χρόνια της τουρκικής κατάκτη
σης θα συγχωνευθεί με την ιδέα της Ορθοδοξίας".36 Ο ίδιος ο Γεννάδιος 
χρησιμοποίησε τους όρους Έλληνες και ελληνικόν γένος για να δη
λώσει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Την ίδια έκφραση διαβάζουμε 
και στον πρώτο και τον τελευταίο στίχο της ταφικής επιγραφής του 

33. Χ. ΜΠΟΥΡΑΣ, Το επιτύμβιο του Λουκά Σπαντούνη στη Βασιλική του Αγίου 
Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίς της Πολυτεχνικής Σχολής, 6 
(1973) 3-63· J. M. SPIESER, Inventaires en vue d'un recueil des inscriptions 
historiques de Byzance, I. Les inscripions de Thessalonique, TM, 5 (1973) 178-180. 

34. Ι. και Π.ΖΕΠΟΣ, Jus Graecoromanum, τ. II, Αθήνα 1931, σ. 242/8 : Της 
πολιτείας εκ μερών και μορίων αναλόγως τω άνθρώπψ συνισταμένης, τα μέγιστα 
και αναγκαιότατα μέρη βασιλεύς έστι και πατριάρχης. 

35. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Άλωσις, σ. 28-29. 
36. Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Η ελληνική ιδέα στη βυζαντινή αυτοκρατορία, Εθνικόν και 

Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Επίσημοι λόγοι εκφωνηθέντες κατά το 
έτος 1975-1976, τ. Κ', Αθήνα 1978, σ. 338-341. 
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Σπανδούνη στην Θεσσαλονίκη, αϋχημα δειχθείς του των 'Ελλήνων 
γένους, του Βυζαντίου και των 'Ελλήνων ορπηζ}1 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις νομίζω πως εξηγούν γιατί οι περισσό
τεροι Πατριάρχες του ΙΕ' και ΙΣΤ'αιώνα, που, όπως είδαμε, εκλέγονταν 
με την υποστήριξη των αρχόντων, ήσαν από ελληνόφωνες περιοχές, συ
νήθως Κωνσταντινουπολίτες, ή είχαν ζήσει χρόνια στην Κωνσταντι
νούπολη. Την ελληνική παιδεία του Γενναδίου μαρτυρούν τα πολυά
ριθμα του συγγράμματα. Ο Σωφρόνιος, δηλαδή ο γνωστός Σύλβεστρος 
Συρόπουλος, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους Πατριάρχες, 
είχε διατελέσει Μέγας Εκκλησιάρχης. Ο Μάρκος Ξυλοκαράβης ήταν 
Κωνσταντινουπολίτης και είχε την προσωνυμία φιλόσοφος. Ο Διονύ
σιος Α' ( 1467-1471 και 1488-1490) ήταν Πελοποννήσιος και είχε έρθει 
από παιδί στην Κωνσταντινούπολη.38 Πελοποννήσιος ήταν επίσης ο 
Νήφων Α' (1486-1488 και 1497-1498) και μάλιστα εκ μητρός Ρωμαίας 
ευγενούς}9 Ο Συμεών Α' ήταν Τραπεζούντιος. Κωνσταντινουπολίτης 
μπορεί να θεωρείται ο Μανουήλ Χριστώνυμος που πατριάρχευσε ως 
Μάξιμος Γ'. 

Ύστερα από τις διαπιστώσεις αυτές θα μπορούσε κανείς να επανε
ξετάσει την περίπτωση του Σέρβου Πατριάρχη Ραφαήλ Α' (1475-1476), 
που άφησε απαίσια ανάμνηση. Οι πηγές υπογραμμίζουν την εθνική του 
καταγωγή αναφέροντας πως ήταν Σέρβος ή Τριβαλλός ή Βούλγαρος ή 
- περισσότερο ενδιαφέρον - βάρβαρος και αλλοεθνής ή ακόμα Σκυθο-
γενής. Τον αμαυρώνουν ομόφωνα παραδίδοντας πως τον μισούσαν όλοι 
γιατί ήταν μέθυσος αλλά, ακόμα περισσότερο, γιατί δεν ήξερε ελληνι
κά, ή, όπως εξιστορούν με το γλαφυρό ύφος τους, το μεν εκ της μέθης το 
δε εκ της άλλογλωττίας, όπου δέν έγρίκα ρωμαίικα μόνο σέρβικα και 
χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του δραγομάνο. Από τα δύο ανέκ
δοτα του Ραφαήλ, που έχουν σωθεί, το ένα συσχετίζεται με το πάθος 
του για το οινόπνευμα που τον έκανε, και μάλιστα μια Μεγάλη Παρα
σκευή, να μην μπορεί να κρατήσει στο χέρι του το πατριαρχικό δεκα
νίκι. Το δεύτερο όμως γελοιοποιεί την αμάθεια του ως προς την ελλη
νική γλώσσα και μάλιστα την άγνοια του σχετικά με την προφορά των 

37. ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ, τ. IV, σ. 211, 453 · ο όρος γένος των Ελλήνων με την ίδια σημα
σία απαντά και στον ΔΟΥΚΑ, σ. 319. Πρβλ. S. VRYONIS, Byzantine Cultural Self-
Consciousness in the Fifteenth Century, The Twilight of Byzantium, εκδ. S. CURCIC -
D. MOURIKI, Princeton 1991, σ. 5-14· SPIESER, παραπάνω υποσ. 33, σ. 179. 

38. Έκθεσις, σ. 28, 30. DARROUZES, Transferts, σ. 188. 
39. Έκθεσις, σ. 45. 
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διφθόγγων, η οποία τον έκανε να δηλώσει, ενώ διάβαζε το ευαγγέλιο, 
πως πολύ εμίσησε τας διφθόγγους και τριφθόγγους. 

Τα ανέκδοτα ενδέχεται να μην αληθεύουν τελείως. Η απομόνωση 
όμως του Ραφαήλ έγινε σε όλους φανερή όταν, με την συμπλήρωση ενός 
χρόνου, έπρεπε να εξοφλήσει το πατριαρχικό χρέος του προς το οθωμα
νικό θησαυροφυλάκιο. Μολονότι είναι γνωστές πολλές περιπτώσεις 
Πατριαρχών που εξόφλησαν τα χρέη τους με την βοήθεια των αρχόντων, 
ο Ραφαήλ έμεινε εντελώς αβοήθητος, και από κληρικούς και από λαϊ
κούς, και κατέληξε στην φυλακή. Με τις προϋποθέσεις αυτές μπορούμε 
να πιστέψουμε τα χρονικά που ισχυρίζονται πως ο Ραφαήλ ανέβηκε 
στον πατριαρχικό θρόνο μόνο χάρη στην φιλία του με τους πασάδες ή 
ένα πατριαρχικό έγγραφο του 1488, σύμφωνα με το οποίο ανέβηκε δια 
της εξω και μόνης αρχής.40 Οι Έλληνες άρχοντες δεν τον υποστήριξαν. 
Φυσικά, οι Τούρκοι που τον είχαν βοηθήσει να αναρριχηθεί στον πα
τριαρχικό θρόνο δεν αισθάνθηκαν την υποχρέωση να πληρώσουν τα 
χρέη του. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός πως ο διάδοχος του, ο 
Μανουήλ Χριστώνυμος, που έγινε Πατριάρχης ως Μάξιμος Γ', ήταν 
λογιότατος και πως στο διάστημα της πατριαρχείας του σταμάτησαν οι 
εκκλησιαστικές αναταραχές. 

Τα έγγραφα που εκδίδονται φανερώνουν πως όχι μόνο Χριστιανοί 
αλλά και Μουσουλμάνοι επενέβαιναν σε υποθέσεις της εκκλησιαστι
κής διοίκησης. Από τα χρονικά είναι ήδη γνωστή η μεσολάβηση υψη
λών Οθωμανών αξιωματούχων υπέρ της Μεγάλης Εκκλησίας σε αντί
ξοες στιγμές της ιστορίας της. Όμως η απροσδόκητη μαρτυρία σχετικά 
με τον ρόλο του μεγάλου δραγομάνου Γιουνούς στην επανίδρυση της 
αρχιεπισκοπής της Καρπάθου, κατά το διάστημα της πατριαρχείας του 
Διονυσίου Β', αποκαλύπτει μία άλλη όψη των εκκλησιαστικών υποθέ
σεων. Η επέμβαση του προσώπου αυτού, που υπηρέτησε στην αυλή του 
Σουλτάνου Σουλεημάν ανάμεσα στα χρόνια 1525 και 1541, που εξετέ-
λεσε διάφορες ιδιαίτερα σημαντικές αποστολές και διέθετε μεγάλο 
πολιτικό κύρος,41 προκαλεί μία σειρά από ερωτήματα. Μελλοντικές 

40. Έκθεσις, σ. 32 • Ιστορία, σ. 43-44, 113-115· Βιβλίον Ιστορικόν, σ. 424-425 • 
ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ, ΠΒ, σ. 313· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Κοσινίτζα, σ. 19· βλ. ακόμα 
ΠΑΪΖΗ, Ανεπίσημα, σ. 104-105 · ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 143 · LAURENT, 
Premiers Patriarches, σ. 260-261. Ας σημειωθεί πως η απέχθεια για τον Ραφαήλ 
έφτασε ως τους Νεοέλληνες· βλ., π.χ., ΓΕΔΕΩΝ, Πίνακες, σ. 484-485. 

41. Βλ. έγγραφο 8. Για τον Γιουνούς, που ήταν ελληνικής ή ουγγρικής κατα
γωγής, βλ. J. MATUZ, Die Pfortendolmetscher zur Herrschaftszeit Süleymans des 
Prächtigen, SF, 34 (1975) 42-46· F. SZAKALY - L. TARDY, Auf der Suche nach einem 



76 Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

έρευνες στα τουρκικά αρχεία θα μπορούσαν να φανερώσουν πού οφει
λόταν το ενδιαφέρον του για ένα μικρό και φτωχό νησί. 

Πιο εύκολο είναι να εντοπισθούν τα υλικά ενδιαφέροντα των Ελλή
νων αρχόντων σχετικά με το Πατριαρχείο καθώς οι πηγές μας διευκο
λύνουν. Η διαχείριση των εκκλησιαστικών εισοδημάτων ήταν, φαί
νεται, προσοδοφόρα απασχόληση. Ο Δημήτριος Απόκαυκος Κυρίτζης, 
σε προχωρημένη πια ηλικία στην Κωνσταντινούπολη, ανέλαβε αυτό το 
έργο και μάλιστα όταν ήταν Πατριάρχης ο Διονύσιος Α', τον οποίο πριν 
από τριάντα πέντε περίπου χρόνια είχε ο ίδιος εξαγοράσει από Τούρ
κους. Απλά σημείωσε ο χρονογράφος : ήσαν γαρ άπαντα τα εκκλησια
στικά εισοδήματα εν ταΐςχερσιν αύτου εν τε έσόδοις και έξόδοις.42 Το 
1564 θεσμοθετήθηκε η συμμετοχή των αρχόντων στην διαχείριση της 
εκκλησιαστικής περιουσίας, που προερχόταν από δωρεές.43 

Άλλο κίνητρο υλικού ενδιαφέροντος για το Πατριαρχείο αποτελού
σε ο δανεισμός που, καθώς δεν θα ήταν άτοκος, μπορούσε επίσης να εί
ναι προσοδοφόρα επιχείρηση. Και πάλι απλά σημείωσε ο χρονογράφος 
σχετικά με τον Μητροφάνη Γ' : όταν άπέθανεν έχρεώστει εις πολλούς 
άρχοντας άσπρα, όπου έκαμεν ε'ζοδον και έγινε Πατριάρχης. Και απο
θανών είπεν άτι οποίος πάρει το Πατριαρχείον άς δώσει και τά χρέη. 
Και εδωκέν τα ό Ιερεμίας και εστειλεν έξάρχους εις τους 'Αρχιερείς 
και έβαρέθηκαν.44 Ο ίδιος ο Ιερεμίας Β' έγραψε το 1576 σε εγκύκλιο 
του σχετικά με το χρέος του προς τον Σουλτάνο πως το απαιτούμενο πο
σό : σύν τόκφ λαμβανομεν και τους έπείγοντας και άπαιτούντας δώροις 
και συχνάίς άλλαις καταπραυνομεν δόσεσιν.45 

Βέβαια, το βάρος από αυτά τα χρέη τελικά έπεφτε στον χριστιανικό 
πληθυσμό των διαφόρων μητροπόλεων, ο οποίος υποχρεωνόταν να 

aus Ungarn stammenden Dolmetscher des Sultans, Festgabe an Joseph MATUZ, 
Osmanistik - Turkologie - Diplomatile, εκδ. CHRISTA FRAGNER - KLAUS SCHWARZ, 
Βερολίνο 1992, 294-296· GÜLRU NECIPOGLU, Süleyman the Magnificent and the 

Representation of Power in the Context of Ottoman-Hapsburg-Papal Rivalry, The Art 

Bulletin, 71(1989)406 

42. Έκθεσις, σ. 47. 
43. Μ. Δ. ΧΑΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ, Τα της οικονομικής των Πατριαρχείων δια-

χειρήσεως περί τα μέσα της ΙΣΤ'εκατονταετηρίδος, ΕΑ, 3 (1882-1883) 157-158· Δ. 
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Π. Δ. ΜΙΧΑΛΑΡΗΣ, Η Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου, τ. Ι, 
Αθήνα 1987, σ. 346-347. 

44. Βιβλίον Ιστορικόν, σ. 449. Έβαρέθηκαν σημαίνει καταπονήθηκαν. Η 
ερμηνεία οργίστηκαν, που δίνει ο KONORTAS, Contributions, σ. 221, νομίζω πως 
δεν ευσταθεί. 

45. LEGRAND, Zygomalas, σ. 185. 
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συνεισφέρει. Παράλληλα, όμως, όπως φανερώνει το μπεράτι του 1525, 
ένας Πατριάρχης του ΙΣΤ'αιώνα μεριμνούσε, αναμφίβολα κάτω από 
πίεση, για τρία θέματα, που θα εξεταστούν αναλυτικά σε άλλο κεφά
λαιο. Πρώτα για το ποσό που έπρεπε να καταβαλει ως δώρο προς τον 
Σουλτάνο, το οποίο έπρεπε να το έχει διαθέσιμο είτε επειδή μπορούσε 
να επισυμβεί αλλαγή στον οθωμανικό θρόνο είτε επειδή στο διάστημα 
της πατριαρχείας του μπορούσε να παρεμβληθεί άλλος, παρείσακτος, 
Πατριάρχης. Δεύτερον για το κατ' αποκοπή ετήσιο ποσό που κατέβαλλε 
στο οθωμανικό δημόσιο. Τρίτο και τελευταίο για τα έξοδα της ζωής του, 
που αναπόφευκτα είχε ορισμένες απαιτήσεις. Τα τρία αυτά δεδομένα 
υποχρέωναν τον Πατριάρχη να συναλλάσσεται με δανειστές και τοκο
γλύφους κι ίσως κάποτε να ευθυγραμμίζεται μαζί τους ως προς την συμ
περιφορά του. 





TO XAPATZI: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ1 

Ελάχιστα είναι γνωστά σχετικά με την φορολογία των εκκλησια
στικών, που ζούσαν κατά την προ-οθωμανική περίοδο μέσα στα τουρκι
κά εδάφη. Από μία επιστολή του μητροπολίτη Εφέσου Ματθαίου γίνε
ται γνωστό πως γύρω στα μέσα του ΙΔ' αιώνα οι δυνάστες της περιοχής, 
οι Αϊδίνογλου, απαιτούσαν από αυτόν φόρους. Επίσης το 1387 οι Τούρ
κοι δυνάστες της Αττάλειας απαιτούσαν φόρους από τον μητροπολίτη 
Πέργης και Ατταλείας.2 

'Οπως είδαμε, στο Χρονικό του Ψευδο-Σφραντζή αναφέρεται πως ο 
Μωάμεθ Β' χορήγησε στον Γεννάδιο, ανάμεσα στα άλλα, το προνόμιο 
να είναι αφορολόγητος. Με βάση αυτήν την πληροφορία θα μπορούσε 
κανείς να συμπεράνει πως μέσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία ο Πα
τριάρχης δεν θα πλήρωνε φόρο ούτε ως άτομο, δηλαδή ως "άπιστος" 
υπήκοος ενός Μουσουλμάνου ηγεμόνα (ως dhimmi), ούτε ως πρόσωπο 
που ασκούσε λειτούργημα μέσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία, δηλα
δή ως αρχηγός της Ορθόδοξης κοινότητας. Ως άτομο, σύμφωνα με το 
θρησκευτικό-πολιτικό ισλαμικό σύστημα, ήταν υποχρεωμένος να 
καταβάλλει τους δύο ειδικούς φόρους που κάθε μη-Μουσουλμάνος 
υπήκοος ενός ισλαμικού κράτους όφειλε προς το κράτος, τον κεφαλικό 
φόρο, την djizya, και τον φόρο για την γη, το kharadj. 

Πρέπει αμέσως να διευκρινισθεί εδώ πως οι δύο αυτοί όροι άρχισαν 
από πολύ παλιά να συγχέονται στην ισλαμική νομοθεσία και να χρησι
μοποιούνται εναλλακτικά.3 Ειδικότερα, ο όρος χαράτζι, δηλαδή το 
αραβικό kharadj,4 που φαίνεται ότι ετυμολογικά ανάγεται στην ελληνι-

1. Βλ. παραπάνω, σ. 54. 
2. TREU, Matthaios, σ. 55 · πρβλ. VRYONIS, Decline, σ. 346, υποσ. 279 • Μ.Μ. 

Acta, II, σ. 92. 
3. LOKKEGAARD, Islamic Taxation, σ. 81-87· Α. ABEL, La Djizya : tribut ou 

rançon ?, Stuhl, 32 (1970) 5-19· 'ABDAL ΆΖΙΖ DURI, Notes on Taxation in Early 
Islam, JESHO, 17 ( 1974) 136-144· βλ. και παραπάνω, σ. 22, υποσ. 5. 

4. MORAVCSIK, Byzantinoturcica, τ. II, σ. 340-341. 
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κή λέξη χορηγείο ή χάραγμα,5 και που αρχικά σήμαινε τον φόρο της γης 
ενός μη-Μουσουλμάνου, αφού γρήγορα πέρασε στην ελληνική, την λα
τινική και τις νεολατινικές γλώσσες κατέληξε να σημαίνει για τους 
Χριστιανούς γενικά οποιονδήποτε φόρο πλήρωναν οι τελευταίοι στους 
Μουσουλμάνους. 

Αρχίζοντας από τους προσωπικούς φόρους των μη-Μουσουλμάνων, 
πρέπει να επισημανθεί η άποψη πως μέσα στην Οθωμανική αυτοκρατο
ρία οι κληρικοί και οι μοναχοί ήσαν απαλλαγμένοι από την καταβολή 
του κεφαλικού φόρου ως το έτος 1691.6 Η άποψη όμως αυτή πρέπει να 
αναθεωρηθεί γιατί υπάρχουν μαρτυρίες που καταδεικνύουν ότι και οι 
κληρικοί καθώς επίσης και οι μοναχοί κατέβαλλαν djizya πριν από το 
έτος αυτό. Ένα οθωμανικό έγγραφο του 1427 φανερώνει πως ο μητρο
πολίτης Σερρών πλήρωνε χαράτζι και με τον όρο αυτό ίσως πρέπει να 
καταλάβουμε τον κεφαλικό φόρο.7 Δίπλα σ' αυτήν την αμφίβολη ίσως 
περίπτωση υπάρχουν ωστόσο δύο ρητές μεταγενέστερες μαρτυρίες. Η 
πρώτη σχετίζεται με τον ηγούμενο της Μονής της Πάτμου Μεθόδιο, που 
είχε διατελέσει και μητροπολίτης, και που, όπως δείχνει ένα έγγραφο 
του 1499, ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει djizya.8 H δεύτερη αποκαλύ
πτει πως το 1520 οι μοναχοί του Αγίου Όρους επίσης κατέβαλλαν 
djizya.9 Στις παραπάνω περιπτώσεις πάντως ο φόρος πληρωνόταν με 
τρόπο ευνοϊκό, γιατί είχε θεσπισθεί να καταβάλλουν οι μοναχοί ένα 
χρηματικό ποσό κατ' αποκοπήν (maktu), συμφωνημένο από πριν, το 
οποίο πιθανότατα ήταν κατώτερο από το ακριβές πολλαπλάσιο του 
αριθμού των μοναχών και του καθορισμένου κεφαλικού φόρου. Η ευ-

5. Ρ. SCHWARZ, Die Herkunft von arabisch harag (Grund-) Steuer, Der Islam, 6 
(1916) 97-99 · πρβλ. ωστόσο και Ρ. Β. GOLDEN, Vyxod : Aspects of Medieval 
Eastern Slavic-Altaic Culturo-Linguistic Relations, AEMA, 7 (1987-1991) 83-101. 

6. Την άποψη αυτή διατυπώνει ο Η. INALCIK, ΕΙ2, λήμμα djizya αλλά με 
κάποια επιφύλαξη. 

7. Β. NEDKOV, Osmanoturska Diplomatika u Paleografìa, Σόφια 1972, τ. II, 
σ.16. 

8. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Συμβολή, σ. 217-220. 
9. Η. W. LOWRY, A Note on the Population and Status of the Athonite Mona

steries under Ottoman Rule (ca. 1520), WZKM, 73 (1981) 128, 134-135· είναι σκόπι
μο να ειδοποιηθεί ο αναγνώστης πως ο συγγραφέας του άρθρου στις σ. 133-134, 
όπου εκδίδει ένα έγγραφο με τους αριθμούς των μοναστηριών και των μοναχών, 
είχε την ατυχία να μεταγράψει την λέξη bab, που σημαίνει ίδρυμα, ως hane, που 
σημαίνει νοικοκυριό. Τα νοικοκυριά, όπως όλοι ξέρουν, προϋποθέτουν γυναίκες 
που ποτέ δεν έγιναν δεκτές στον Άθω. 
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νοϊκή αυτή μεταχείριση οφειλόταν στην πολιτική των Σουλτάνων που 
πρόσφεραν την προστασία τους στην Εκκλησία και στα μοναστήρια, 
επειδή ήθελαν να έχουν τους Χριστιανούς υπηκόους τους με το μέρος 
τους. 

Επιπλέον, μπορεί να θεωρείται βέβαιο πως οι εκκλησιαστικοί και οι 
μοναχοί ήσαν απαλλαγμένοι απο ορισμένους φόρους. Μπορούμε να κα
θορίσουμε μερικούς από αυτούς. Στην νομική συλλογή (kanun-name) 
του Μωάμεθ Β'(1451-1481) και του Βαγιαζήτ Β' (1481-1512) περιλαμ
βάνεται ένα μπεράτι για ένα μητροπολίτη που δεν κατονομάζεται.10 

Πρόκειται μάλλον για ένα τύπο εγγράφου, που υπήρχε στην σουλτανι
κή γραμματεία για να χρησιμοποιείται, κάθε φορά που διοριζόταν ένας 
μητροπολίτης, και πιθανότατα ανάγεται στην περίοδο πριν από την 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης.11 Στο έγγραφο πάντως αυτό απαριθ
μούνται οι ακόλουθοι φόροι, από τους οποίους απαλλασσόταν ένας μη
τροπολίτης : ο φόρος για το ταχυδρομείο (ulak), για την ανέγερση οχυ
ρωματικών έργων (cerakhor),12 για την γη (kharadj), για τις έκτακτες 
περιστάσεις (avariz) και για το κράτος (tekalif-i divaniye). H απαρίθμη
ση αυτών των πέντε φόρων υποδηλώνει ότι ο μητροπολίτης ήταν απαλ
λαγμένος μόνο από αυτούς και ότι συνεπώς πλήρωνε τους άλλους που 
ήσαν θεσμοθετημένοι αλλά δεν υπήρχε λόγος να καταγραφούν στο 
μπεράτι. Δεν αναφέρεται απαλλαγή από την djizya. Θα μπορούσαμε 
βέβαια να υποθέσουμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η djizya υπο
νοείται με τον όρο kharadj, αυτό όμως είναι αβέβαιο, εφόσον μάλιστα 
σε άλλα έγγραφα αναφέρεται ρητά πως η djizya καταβαλλόταν. 
Επίσης, σε άλλα έγγραφα μνημονεύεται η απαλλαγή του μητροπολίτη 
μόνο από τους έκτακτους και τους κρατικούς φόρους.13 Οπωσδήποτε 
όμως δεν μπορεί να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα πως αυτές και 
μόνο ήσαν οι φορολογικές απαλλαγές του ιερατείου μέσα στην οθωμα
νική επικράτεια. Γιατί είναι γνωστό πως μέσα σ' αυτή οι θεσμοί παρου-

10. BELDICEANU, Actes, τ. Ι, σ. 137· πρβλ. INALCIK, Patriarch, σ. 418-419. 
11. Βλ. περισσότερα στην σ. 150. 
12. Οι cerekhor ήσαν έκτακτα βοηθητικά σώματα του στρατού που τα αποτε

λούσαν άνδρες μη-Μουσουλμάνοι, των οποίων τα έξοδα καλύπτονταν από ειδικό 
φόρο. Ένας μητροπολίτης ήταν απαλλαγμένος από αυτόν τον φόρο. Βλ. INALCIK, 
Der Islam, 43 (1967) 151 και πρβλ. V. L. MENAGE, Edirne'li Rûhi'ye atfedilen 

Osmanli tarihinden iki parça, I.H.Uzunçar§ili'ya Armagan, Άγκυρα 1976, σ. 325· 
επίσης P. FODOR, The Way of a Seljuq Institution to Hungary : the Cerehor, 
AcOrHung, 38 (1984) 367-399. 

13. INALCIK, Fatih devri, σ. 151, 159. 
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σίαζαν μεγάλη ποικιλία από περιοχή σε περιοχή καθώς και από εποχή 
σε εποχή. 

Αφού απορρίψουμε την άποψη πως οι εκκλησιαστικοί και οι μονα
χοί ήσαν απαλλαγμένοι από τους προσωπικούς φόρους των μη-Μου-
σουλμάνων, μπορούμε, αντίθετα, να δεχτούμε πως ο Γεννάδιος και οι 
πρώτοι διάδοχοι του δεν κατέβαλλαν κανένα φόρο με την ιδιότητα του 
Πατριάρχη ούτε καν με τον τύπο κάποιου δώρου. Γιατί οι πηγές της επο
χής ομόφωνα παραδίδουν πως μόνο αργότερα άρχισαν οι Πατριάρχες 
να πληρώνουν τους δύο γνωστούς φόρους, που τους βάρυναν, το πεσκέ
σι και το χαράτζι. 

'Οπως είδαμε, για να γίνει κανείς Πατριάρχης έπρεπε να έχει ειδικό 
προσωπικό έγγραφο, του τύπου που ονομαζόταν μπεράτι, από τον Σουλ
τάνο, κατά την παράδοση του οποίου έπαιρνε ορισμένα συμβολικά δώ
ρα.14 Ο αποδέκτης του μπερατιού πάλι ανταπέδιδε προσφέροντας ένα 
δώρο στον Σουλτάνο που ονομαζόταν peshkesh. Ο περσικός αυτός όρος, 
ο οποίος από πολύ παλιά είχε περάσει στην τουρκική γλώσσα, πέρασε 
και στην ελληνική με την μορφή πεσκεσιον, και δεν αποτελούσε ονο
μασία φόρου αλλά σήμαινε τα δώρα ή το δώρο που προσέφερε κανείς 
με την ευκαιρία μιας ειδικής περίστασης, όπως, π.χ., στην περίπτωση 
του Πατριάρχη, την παραχώρηση ενός μπερατιού.15 

Η απαλλαγή των πρώτων Πατριαρχών από φορολογικές υποχρεώ
σεις πιθανότατα εντάσσεται στην τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε 
ο Μωάμεθ Β' για να εποικίσει την Κωνσταντινούπολη ώστε γρήγορα 
αυτή να καταστεί μία πρωτεύουσα αντάξια του κράτους του. Ανάμεσα 
στα μέτρα, που πήρε για να πραγματοποιήσει τον σκοπό του, ήταν και η 
παροχή φορολογικής απαλλαγής προς διάφορες κατηγορίες πολιτών, 
Μουσουλμάνων και Χριστιανών, τους οποίους εγκατέστησε στην Πόλη 
ύστερα από πρόσκληση ή και με την βία. Αναζητούσε νέους εποίκους 
με κριτήριο την πείρα τους σε αστικό βίο, επιλέγοντας τεχνίτες και 
εμπόρους. Καθώς αυτοί σε μεγάλο ποσοστό ήσαν Χριστιανοί, η παρου
σία ενός Πατριάρχη θα αποτελούσε παρότρυνση προκειμένου να μετα
κομίσουν στην Πόλη. Ύστερα από τον επιτυχή επανοικισμό της τουρκι
κής πια Κωνσταντινούπολης, η πολιτική παροχής φορολογικής απαλ-

14. INALCIK, Archival Material, σ. 447. Βλ. και παραπάνω, σ. 47. 
15. MORAVCSIK, Byzantinoturcica, τ. II, σ. 255. Α. Κ. S. LAMBTON, ΕΙ2, 

λήμμα pishkaslv Ιστορία, σ. 43 : πεσκεσιον, τουτεστι δώρον οτε νεωστί πατριάρχης 
γίνεται., και σ. 200 πεσκεσιον ήτοι κανίσκιον πρβλ. GALLOTTA, Venise et l'empi
re ottoman, σ. 115 · INALCIK, Patriarch, σ. 422. 
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λαγής είτε σε Μουσουλμάνους είτε σε Χριστιανούς άρχισε πρώτα να 
μετριάζεται και στην συνέχεια να μην τηρείται, ώσπου εγκαλείφθηκε 
σταδιακά μετά το 1471, όποτε οι ανάγκες του δημοσίου ταμείου απαι
τούσαν υψηλότερα έσοδα, κυρίως εξ αιτίας των ατελείωτων στρα
τιωτικών δαπανών που επέβαλλε ο Μωάμεθ Β'.16 

Κατά την περίοδο της σταδιακής κατάργησης των φορολογικών 
απαλλαγών προς τους κατοίκους της οθωμανικής πρωτεύουσας έχουμε 
και την πρώτη μνεία για την φορολογία του Πατριάρχη. Αν και τα χρο
νικά καθώς και τα έγγραφα της εποχής εξιστορούν διάφορα σχετικά με 
αυτήν, δεν είναι απόλυτα σαφές πώς άρχισε. Επειδή υπήρχαν στο Πα
τριαρχείο διάφορες αντιμαχόμενες παρατάξεις, άλλοι καταλογίζουν 
ευθύνες σε άλλους. Σ' ένα σύντομο πατριαρχικό χρονικό, π.χ., αναφέ
ρεται ως πρώτος υπαίτιος ο Τραπεζούντιος Συμεών, που έταξε διδόναι 
τον αύθέντην φλωρία φ' μόνον πατριαρχεϋσαι. Στις ημέρες όμως του 
ίδιου του Συμεών η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε ένα έγγραφο με το οποίο κα
θιστούσε υπαιτίους της φορολογίας τους αντιπάλους του. Άλλες πηγές, 
όπως είναι επόμενο, αποδίδουν πολλές ευθύνες και στον Ραφαήλ Α'.17 

Είναι πάντως βέβαιο πως η πρωτοβουλία για την φορολογία δεν οφει
λόταν στον Σουλτάνο, μολονότι αυτός εκείνη την εποχή προσπαθούσε 
να αυξήσει τα έσοδα του κράτους του, αλλά στα άτομα που κινούνταν 
γύρω από το Πατριαρχείο, για τα οποία γίνεται λόγος στο προηγούμενο 
κεφάλαιο. Τα άτομα αυτά για να επιτύχουν τους σκοπούς τους εγκαι
νίασαν πρακτικές που εφαρμόζονταν στα άλλα Πατριαρχεία, τα οποία 
ζούσαν κάτω από ισλαμική κυριαρχία. Ήταν γνωστό στην Κωνσταντι
νούπολη πως οι Πατριάρχες της Ανατολής καταβάλλουν χιλιάδες 
φλουριά στον Μαμελούκο Σουλτάνο της Αιγύπτου για να πάρουν το 
υψηλό τους αξίωμα.18 

Είναι ωστόσο δυνατό να σκιαγραφηθούν σε γενικές γραμμές ορισμέ
να από τα γεγονότα που σχετίζονται με την φορολογία του Πατριάρχη. 
Η χριστιανική κοινωνία της Κωνσταντινούπολης, η οποία είχε ήδη 
αλλάξει ριζικά με την ερήμωση του 1453 και τις διάφορες μετοικεσίες, 
μεταβλήθηκε περισσότερο καθώς πολλοί Τραπεζούντιοι προστέθηκαν 
σ' αυτήν, ύστερα από την προσάρτηση της αυτοκρατορίας των Με
γάλων Κομνηνών (1461).19 Οι Τραπεζούντιοι, που είχαν αστική παρά-

16. INALCIK, Istanbul, σ. 241-245. 
17. LAURENT, Premiers patriarches, σ. 233· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 

90, 94· Έκθεσις, σ. 32 · Ιστορία, σ. 127. 
18.ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,σ. 122. 
19. Σχετικά με την παρουσία Τραπεζουντίων στην οθωμανική πρωτεύουσα βλ. 
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δοση, οργανώθηκαν πολύ γρήγορα μέσα στην Κωνσταντινούπολη και 
μετά από πέντε περίπου χρόνια, με κίνητρο, φαίνεται, το τοπικιστικό 
τους πνεύμα, θέλησαν να έχουν ένα δικό τους Πατριάρχη. Πρόσφεραν, 
λοιπόν, στον Σουλτάνο 1.000 φλουριά για να εκθρονισθεί ο Μάρκος ο 
Ξυλοκαράβης, ο οποίος είχε καταλάβει τον πατριαρχικό θρόνο το 1466, 
και να αντικατασταθεί από τον Τραπεζούντιο Συμεών. Το γεγονός προ
κάλεσε, όπως ήταν επόμενο, έντονες αντιδράσεις και τότε ανέλαβε πρω
τοβουλία η χήρα του Σουλτάνου Μουράτ Β' Μάρα Brankovic,20 η οποία 
προφανώς φιλοδοξούσε να παίξει κάποιον ρυθμιστικό ρόλο στα ζητή
ματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Φαίνεται πως διπλασίασε το ποσό σε 
2.000 φλουριά και τα πρόσφερε προσωπικά στον Σουλτάνο για να αντι
κατασταθεί ο Συμεών από τον προστατευόμενο της Διονύσιο, που τότε 
ήταν μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως. Από τότε το ποσό των 2.000 φλου
ριών θεσπίθηκε να αποτελεί ένα ετήσιο φόρο προς τον Σουλτάνο και 
αυτό αναγράφεται στο μπεράτι με το οποίο ο Συμεών ανέβηκε στον πα
τριαρχικό θρόνο το 1483 για τρίτη φορά.21 Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί 
την αξιοπιστία των χρονικών του ΙΣΤ' αιώνα ως προς το ποσό του φό
ρου του κατέβαλλε ο Πατριάρχης στο ταμείο του οθωμανικού κράτους. 
Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι στο μπεράτι το οφειλόμενο αυτό ποσό 
δεν κατονομάζεται ως ένα ορισμένο είδος φόρου. Αναφέρεται απλώς ως 
ποσό κατ' αποκοπήν (maktu), ενώ στις ελληνικές πηγές αναφέρεται κυ
ρίως με τον γενικό όρο χαράτζι. 

'Οσο για τον φόρο που οι πηγές αναφέρουν ως πεσκέσιον, είναι πι
θανό να εγκαινιάσθηκε από τον Ραφαήλ με την ευκαιρία της ενθρόνι
σης του, ίσως στην προσπάθεια του να ενισχύσει την θέση του καθώς 
είχε σφοδρή αντίδραση εκ μέρους των Ελλήνων. Η χρηματική αυτή 
προσφορά, που, φαίνεται, ανερχόταν στο ποσό των 500 φλουριών, πρέ
πει να κατανοηθεί σαν το καθιερωμένο δώρο που χάριζε αυτός που 
έπαιρνε ένα μπεράτι.22 Τα χρονικά του ΙΣΤ' αιώνα δυστυχώς δεν χρη
σιμοποιούν πάντοτε τους δύο όρους, χαράτζι και πεσκέσι, με ακριβολο
γία. Ωστόσο, περιέχουν μία φράση που μας επιτρέπει να παραμερίζου-

και την ουσιωδέστατη βιβλιοκρισία του Ο. ΛΑΜΨΙΔΗ, ΑΚΜΣ, 7(1988-1989) 316-
319. 

20. Βλ. παραπάνω, σ. 69-70. 
21. Βλ. παρακάτω, εγγρ. 1 • πρβλ. και Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Περί της 

τρίτης πατριαρχείας Συμεών του Τραπεζουντίου, ΔΙΕΕΕ, 3 (1889) 485. 
22. Βλ. παραπάνω, σ. 47· πρβλ. πάντως και Β. Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Ο Πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως Ραφαήλ Α' και το πατριαρχικόν χαράτσιον, Νέος Ποιμήν, 1 
(1919)333-339. 
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με την ασάφεια που παρουσιάζουν σε άλλα σημεία τους. Με αφορμή 
την πατριαρχεία του Ραφαήλ υπάρχει η ακόλουθη παρατήρηση : έστερ-
ξεν ότι να δίδει τον κάθεν χρόνον εις την πόρτα του σουλτάνου 
χαράτζιον φλωρία χιλιάδας δύο. και το πεσκέσιον έκαμαν να δίδεται 
οπόταν γίνεται νέος πατριάρχης.2^ 

Από τότε θεσπίσθηκε να καταβάλλει ο εκάστοτε Πατριάρχης ένα 
"εφ' άπαξ" ποσό 500 φλουριών με την ενθρόνιση του, ως δώρο προς τον 
Σουλτάνο, το οποίο όμως, όπως αναγράφεται σαφώς στο μπεράτι του 
1525, πληρωνόταν στο ταμείο του κράτους και όχι στο προσωπικό θη
σαυροφυλάκιο του Σουλτάνου. Ο Πατριάρχης υποχρεωνόταν να πλη
ρώσει αυτό το ποσό και πάλι, αν ανέβαινε ένας νέος Σουλτάνος στον 
θρόνο, οπότε επιβαλλόταν η ανανέωση του μπερατιού του.24 Επιπλέον 
ο Πατριάρχης υποχρεωνόταν κάθε χρόνο να καταβάλλει στο ταμείο του 
κράτους το κατ' αποκοπήν ποσό των 2.000 φλουριών, το λεγόμενο χαρά-
τζι. Τα δύο πατριαρχικά μπεράτια που εκδίδονται παρακάτω επιβε
βαιώνουν την πληροφορία πως το χαράτζι καταβαλλόταν την γιορτή 
του Αγίου Γεωργίου.25 

Οι αυξήσεις των φορολογικών υποχρεώσεων του Πατριάρχη προς 
την οθωμανική εξουσία συνεχίστηκαν με την πρωτοβουλία διαφόρων 
μνηστήρων του πατριαρχικού θρόνου και των υποστηρικτών τους. Ο 
τεχνικός όρος που απαντά στις πηγές για να δηλώσει την προσφορά 

23. Ιστορία, σ. 112. Στο σημείο αυτό επιβάλλονται μερικές διευκρινίσεις σχε
τικά με αυτά που γράφει ο Π. ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Οθωμανική κρίση, σ. 56, 59, 61 · ο συγ
γραφέας δεν επέτυχε την σωστή κατανόηση των δύο όρων με αποτέλεσμα να πα
ραθέτει μία εντυπωσιακή αυξομείωση του πεσκεσιού, που δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα, ώστε να μην ευσταθούν οι δύο πίνακες του. Το ότι το πε
σκέσι κατά το πρώτο μισό του ΙΣΤ' αιώνα ήταν 500 φλουριά φαίνεται σαφέστατα 
από το μπεράτι του 1525, το οποίο ο κ. Κονόρτας έχει χρησιμοποιήσει και στην 
διατριβή του. 

24. Βλ. παρακάτω, έγγραφο 10 · INALCIK, Patriarch, 423. 
25. Ιστορία, σ. 171. Η γιορτή του Αγίου Γεωργίου ίσως να ήταν προθεσμία 

καταβολής φόρου και για τους Αγιορείτες, αν κρίνουμε από το σημείωμα που δια
σώθηκε σε ένα κώδικα : ή εις τον Φεβρουάριον μήνα έρχονται οί Άγιορίται μετά 
του αυθεντικού χαρατζίου δια ζηράς ή τον Άπρίλιον βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-
ΚΕΡΑΜΕΥΣ, IB, i.V, σ. 43. Η λατρεία του Αγίου Γεωργίου είχε διαδοθεί και ανά
μεσα στους Τούρκους- βλ. Α. Y. OCAK, XIII.-XV. yüzyillarda Anadolu'da Türk-

Hiristiyan dinî etkile§imler ve Aya Yorgi (Saint Georges) kültü, Belleten, 55 (1991) 

661-673. Για την γιορτή του Αγίου, που ήταν και είναι μέρα με ξεχωριστή σημασία 
για τους βαλκανικούς λαούς, βλ. G. SCHUBERT, Der Heilige Georg und der 
Georgtag auf dem Balkan, ZfB, 25 (1985) 80-105. 
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υψηλότερου ποσού χαρατζιού είναι επανέβασις. Τέλος, ο Ιωαννίκιος, ο 
αντίπαλος του Ιερεμία Α', το μπεράτι του οποίου εκδίδεται παρακάτω, 
είχε ανεβάσει τον ετήσιο φόρο σε 5.000 φλουριά.26 Σύμφωνα με το μπε
ράτι, ο Ιερεμίας Α', προκειμένου ν ' ανέβει το 1525 στον πατριαρχικό 
θρόνο, κατέβαλε ως δώρο στον Σουλτάνο 500 νομίσματα φραγκικής κο
πής (hasine-i efrendjiyye)27 και το ποσό των 3.500 φλουριών ως ετήσια 
οφειλή. Στην περίπτωση του έχουμε ελάττωση του ετήσιου κατ' απο-
κοπήν ποσού, σχετικά με την οποία μας προσφέρεται μία ξεκάθαρη 
ερμηνεία από μία πηγή της εποχής : Άφήκε δε και 6 αύθέντης εκ του 
χαρατζίον φλωρία χίλια, και ούτως έδέζατο τον θρόνον. Η επιτυχία 
αυτή του Ιερεμία ίσως να οφείλεται στον σύνδεσμο του με τον Ιμπραήμ 
πασά.28 Και στο σημείο πάντως αυτό το έγγραφο πιστοποιεί την αξιοπι
στία των χρονικών του ΙΣΤ' αιώνα σχετικά με την φορολογία του Πα
τριάρχη. Επίσης, και στο μπεράτι του Ιερεμία το οφειλόμενο ετήσιο πο
σό αναφέρεται απλώς ως κατ' αποκοπήν (maktu) χωρίς να κατονομάζε
ται με ένα ορισμένο φορολογικό όρο. Αντίθετα, κατονομάζεται πεσκέσι 
το ποσό που καταβαλλόταν προς το σουλτανικό θησαυροφυλάκιο, το 
οποίο όμως δεν αναφέρεται στο μπεράτι του Συμεών. Η εξήγηση για την 
τελευταία αυτή παράλειψη είναι πιθανότατα ότι και αν ακόμα το πε
σκέσι προσφέρθηκε για πρώτη φόρα από τον Ραφαήλ το 1475-1476, δεν 
είχε επισημοποιηθεί ώστε να αναφέρεται αναγκαστικά στο μπεράτι το 
1483. 

Επιβάλλεται μία σύγκριση ανάμεσα στο μπεράτι του 1483 και του 
1525 σχετικά με τις οικονομικές παροχές του Σουλτάνου προς τον 
Πατριάρχη. Σύμφωνα με το αρχαιότερο έγγραφο, παραχωρείται στον 
Συμεών η Παμμακάριστος μαζί με δύο ακόμα εκκλησίες καθώς και με 
τα αμπέλια, τα σπίτια και τους μύλους, που βρίσκονταν στην περιοχή 
της, με την διευκρίνιση πως θα είναι ελεύθερος κι απαλλαγμένος από 

26. Για τις αυξήσεις των οφειλών του Πατριάρχη προς τον Σουλτάνο βλ. 
Ιστορία, σ. 40, 42, 43, 104, 106, 112, 116, 127, 136, 139, 154. Στο χρονικό σημείωμα, 
που εξέδωσε ο LAURENT, Premiers patriarches, σ. 233-234, τα στοιχεία σχετικά με 
τις οφειλές παρουσιάζουν μερικές μικροδιαφορές που δεν αξίζει , νομίζω, να 
αναλυθούν. 

27. FEKETE, Siyakat, τ. Ι, σ. 238-239· για τα οθωμανικά χρυσά νομίσματα, τα 
φλουριά, βλ. Ν. BELDICEANU - IRENE BELDICEANU-STEINHERR, Les informations 
les plus anciennes sur les florins ottomans, A Festschrift Presented to Ibrahim Artuk 
on the Occasion of the 20th Anniversary of the Turkish Numismatic Society, 
Istanbul 1988, σ. 49-64. 

28. Έκθεσις, α. 77. 
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οποιονδήποτε φόρο γι'αυτά (muaf ve müsellem). Επιπρόσθετα παραχω
ρείται στον Πατριάρχη το δικαίωμα να φέρνει προμήθειες στο μονα
στήρι, προφανώς της Παμμακάριστου, χωρίς να καταβάλλει τελωνια
κούς δασμούς (gümrük vermeyüp müsellem ola).29 Τίποτε από αυτά δεν 
αναφέρεται στο μπεράτι του 1525 προς τον Ιερεμία, μολονότι η Παμμα
κάριστος εξακολουθούσε να αποτελεί την έδρα του Πατριαρχείου. 
Προφανώς δεν ίσχυαν πια οι φορολογικές απαλλαγές, οι οποίες είχαν 
αρχικά παραχωρηθεί, με στόχο την παρότρυνση των Ορθοδόξων Χρι
στιανών να μετακομίσουν στην Κωνσταντινούπολη. 

Εκτός από τον Πατριάρχη το οθωμανικό κρατικό ταμείο εισέπραττε 
φόρους, με τον τύπο του πεσκεσιου, από τους μητροπολίτες και τους 
επισκόπους, όταν αυτοί διορίζονταν και έπαιρναν το απαιτούμενο μπε
ράτι τους από τις οθωμανικές αρχές. Υπήρχαν προκαθορισμένα ποσά. 
Στην περίπτωση των μητροπόλεων επίσης διάφοροι μνηστήρες κάποιου 
μητροπολιτικού θρόνου πρότειναν στις οθωμανικές αρχές να αυξήσουν 
το οφειλόμενο ποσό για να εξασφαλίσουν την θέση για τον εαυτό τους. 
Π.χ., ο πρώτος μητροπολίτης Ναυπλίου μετά την τουρκική κατάκτηση 
(1540), όταν κινδύνεψε να χάσει τον θρόνο του, ανέβασε το πεσκέσι 
από 12 σε 30 φλουριά για να τον κρατήσει.30 Τέτοιες όμως ειδήσεις 
σπανίζουν. Η κατάληψη ενός μητροπολιτικού θρόνου ήταν φυσικά γε
γονός δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με την άνοδο στον πατριαρχι
κό θρόνο. Και οι σύγχρονοι με τα γεγονότα, ενώ έγραψαν πολλά σχετι
κά με το Πατριαρχείο, αγνόησαν τις μητροπόλεις. 

Από το μπεράτι του 1525 πληροφορούμαστε πως και οι μητροπολίτες 
περιοχών, που ήσαν έξω από την οθωμανική επικράτεια, πλήρωναν πε
σκέσι.31 Σε περίπτωση που ανέβαινε στον θρόνο νέος Σουλτάνος, οι μη
τροπολίτες και οι επίσκοποι ήσαν υποχρεωμένοι να επιτύχουν νέο μπε
ράτι και συνεπώς να ξαναπληρώσουν το πεσκέσι τους. Υπεύθυνος για 
την καταβολή των φόρων των μητροπολιτών και των επισκόπων προς το 
οθωμανικό δημόσιο ήταν, όπως προκύπτει από τα δύο πατριαρχικά μπε-
ράτια που δημοσιεύονται παρακάτω, ο ίδιος ο Πατριάρχης. 

Στα αρχεία της Τουρκίας έχουν σωθεί οι σειρές των εγγράφων της 
υπηρεσίας των κρατικών εσόδων των προερχομένων από τους διορι
σμούς των διαφόρων ιεραρχών (Kalem-i mukataa-i peskopos) από τα μέ
σα περίπου του ΙΖ' αιώνα και πέρα. Έχει δημοσιευθεί ένας κατάλογος 

29. Παρακάτω, έγγραφο 1. 
30. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Διονύσιος Β', σ. 152. 
31. Παρακάτω, έγγραφο 7. 
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των ετών 1641-1651 με τις συνεισφορές των πεσκεσιών των διαφόρων 
μητροπόλεων και επισκοπών.32 Παρακάτω εκδίδεται ένα έγγραφο που 
πιστοποιεί ότι ο επίσκοπος Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, ο 
οποίος κατείχε αυτήν την θέση από τα χρόνια του Σουλτάνου Σουλεη-
μάν, ανανέωσε το μπεράτι του με την άνοδο στον θρόνο του Σουλτάνου 
Σελήμ Β' και πλήρωσε ξανά το εθιμικό του δώρο (adet-i pishkesh), που 
ανερχόταν στο ποσό των 10 φλουριών. Τα ίδια περίπου χρόνια ο επί
σκοπος της Κασσάνδρειας πλήρωνε επίσης για πεσκέσι 10 φλουριά.33 

'Οπως ήταν φυσικό, η οικονομική υπηρεσία, που είχε επικεφαλής 
τον ντεφτερντάρη (defterdar),34 η οποία εισέπραττε τον φόρο, ήταν αυτή 
που εξέδιδε τα μπεράτια. Οι ανώνυμοι χρονογράφοι του ΙΣΤ' αιώνα, αν 
και παρέχουν αποσπασματικές πληροφορίες, είναι φανερό πως ήσαν 
άριστα ενημερωμένοι σχετικά μ' αυτήν. Μας πληροφορούν πως όταν 
ξαναέγινε ο Συμεών Πατριάρχης, υποχρεώθηκε να καταβάλει δύο χι
λιάδες φλουριά, γιατί ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας αρνή
θηκε να εισπράξει μόνο χίλια επειδή ευρέθησαν γεγραμμένα χιλιάδες 
δύο του κυρ Διονυσίου, ο οποίος ήταν ο προκάτοχος του.35 Άλλη πα
ραλλαγή του χρονικού διευκρινίζει για την ίδια περίπτωση πως το ποσό 
αυτό ήταν γραμμένο στο κατάστιχον της βασιλείας?6 που ασφαλώς 
αποτελεί μετάφραση του όρου defter-i hakani των εγγράφων μας. Τέλος, 
υπάρχει και η διευκρίνιση σχετικά με τον κανονισμό της οικονομικής 
υπηρεσίας ως προς τα ποσά των φόρων : τοιαυτην γαρ εχουσι την 
συνήθειαν, iva ελαττον ου γραφή μη ζητώσιν, άλλα και πλέον?1 

Είναι γνωστό πως από τα μέσα του IH' αιώνα και πέρα υπήρχε ένα 
ειδικό γραφείο για την είσπραξη των φόρων των ιεραρχών, το οποίο ανή
κε πάντα στην οικονομική υπηρεσία και το οποίο είχε ως διευθυντή ένα 
χότζα, αρχιγραμματέα, υφιστάμενο του ντεφτερντάρη και ταυτόχρονα 
υφιστάμενο του εκπροσώπου του μεγάλου βεζίρη.38 Με άλλα λόγια το 

32. INALCIK, Archival Material, σ. 441-444. 
33. Παρακάτω, έγγραφα 9 και 10. Ας παρατηρηθεί εδώ πως τα ποσά που 

πλήρωναν ως πεσκέσι οι επίσκοποι της Λέρου και της Κασσάνδρειας, αλλά ακόμα 
και τα 6 φλουριά της Καρπάθου, είναι μεγάλα σε σύγκριση με το πεσκέσι των 
πέντε φλουριών που πλήρωνε ο Σέρβος μητροπολίτης το 1582· αλλά αυτός ανήκε 
σε άλλο Πατριαρχείο· βλ. BOSKOV-BOJANIC, σ. 206. 

34. MORAVCSIK, Byzantinoturcica, τ. Π, σ. 118, 307. 
35. Έκθεσις, σ. 31. 
36. Ιστορία, α. 112. 
37. Ιστορία, σ. 42. 
38. INALCIK, Archival Material, σ. 440. 
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γραφείο αυτό ήταν κάτω από τον άμεσο έλεγχο της υπηρεσίας του 
μεγάλου βεζίρη. Δεν είναι γνωστό αν η γραφειοκρατική αυτή διάρθρω
ση ήταν η ίδια κατά τον ΙΕ' και τον ΙΣΤ' αιώνα. 
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Όπως ήδη αναφέρθηκε, η έννοια του νομικού προσώπου είναι ανύ
παρκτη στο ισλαμικό δίκαιο1 και συνεπώς δεν ήταν δυνατό να χορηγη
θούν προνόμια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τα προνόμια που ανα
γράφονταν σε ένα μπεράτι, το οποίο ένας Σουλτάνος έδινε σε έναν Πα
τριάρχη, ήσαν για αυτόν προσωπικά και όχι για την Εκκλησία, δηλαδή 
για την Ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα, η οποία υπήρχε μόνο σε σχέ
ση με την κεφαλή της, τον Πατριάρχη.2 Σε κανένα άλλωστε σημείο των 
εγγράφων που δημοσιεύονται παρακάτω δεν αναφέρεται το σύνολο των 
Χριστιανών με δική του υπόσταση. Τίποτε δεν επιβεβαιώνει καλύτερα 
αυτή την διαπίστωση από το γεγονός ότι, προκειμένου να αναλάβει κα
θήκοντα ένας ιεράρχης, είτε ήταν Πατριάρχης, είτε μητροπολίτης, είτε 
επίσκοπος, έπρεπε προηγουμένως να επιτύχει την έκδοση του δικού του 
προσωπικού μπερατιού. Επιπλέον το γεγονός ότι, όταν ανέβαινε στον 
θρόνο νέος Σουλτάνος, έπρεπε αμέσως το μπεράτι αυτό να ανανεωθεί.3 

Ακόμα και η Μονή της Παμμακάριστου μαζί με την περιοχή της 
μνημονεύεται στο μπεράτι του 1483 ως παραχώρηση όχι προς την Ορθό
δοξη κοινότητα αλλά προς τον Πατριάρχη προσωπικά. Η περιοχή της 
Μονής αυτής, στην οποία έδρευε το Πατριαρχείο, ονομαζόταν τον ΙΣΤ' 
αιώνα Patrik mahallesi, δηλαδή συνοικία του Πατριάρχη.4 Δεν αναφέ
ρεται στο μπεράτι του 1525, πιθανότατα επειδή δεν ήταν τότε πια απαλ
λαγμένη από φόρους.5 Το Βιβλίον Ιστορικόν εξιστορεί με σαφήνεια πώς 
οι Τούρκοι αφαίρεσαν την Παμμακάριστο από την δικαιοδοσία του 
Πατριάρχη το 1587. Αφήνοντας κατά μέρος τις δολοπλοκίες δύο 
αντιμαχομένων παρατάξεων, που τότε διεκδικούσαν το Πατριαρχείο, 
αξίζει να αναλυθεί η στάση των οθωμανικών αρχών. Ο εκπρόσωπος 

1. Α. COHEN, Communal Legal Entities, Islamic Law and Society (υπό εκτύ
πωση) · πρβλ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 94, 95. 

2. BRAUDE, Myths, σ. 79. 
3. KABRDA, Système fiscal, σ. 59· το έγγραφο 10 αποτελεί τέτοιο παράδειγμα. 
4. Fatih Vakf., σ. 240. 
5. Βλ. παραπάνω, σ. 82-83. 



92 Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

τους ρώτησε τους κληρικούς : πώς την έχετε αυτήν την εκκλησία ; 
Αυτοί για να υποστηρίξουν την θέση τους έδειξαν του Σουλτάν Μεχμε-
τη και του Σουλτάν Μπαγιαζίτη και 'όλων των βασιλέων τα μπεράτια 
και άλλα πολλά, πλην τίποτε δεν ίσχυσαν.6 Η εξιστόρηση αυτή φαί
νεται αξιόπιστη και η στάση των κληρικών ήταν αναμφισβήτητα ειλι
κρινής. Φαίνεται όμως ότι δεν ήξεραν πως τα μπεράτια του Μωάμεθ Β' 
και του Βαγιαζήτ Β' δεν ίσχυαν πια, εφόσον δεν υπήρχαν εκείνοι για 
τους οποίους είχαν εκδοθεί, και μόνο ως μαρτυρία για την ύπαρξη 
"προηγουμένου", αν φυσικά το ήθελε ο Σουλτάνος, μπορούσαν να χρη
σιμέψουν. Στο μπεράτι του 1525 η Παμμακάριστος δεν αναφέρεται ως 
παραχώρηση προς τον Ιερεμία Α' και φαίνεται πως δεν θα αναφερόταν 
και στα μπεράτια των διαδόχων του· αυτό χρησίμεψε ως πρόσχημα 
στους Τούρκους για να την μεταβάλουν σε τζαμί. 

Από την μελέτη των εγγράφων που εκδίδονται στην παρούσα μονο
γραφία προκύπτουν τα ακόλουθα προνόμια. 

1. Από τα δύο πατριαρχικά μπεράτια φαίνεται ξεκάθαρα πως ο 
Σουλτάνος αναγνώριζε τον Πατριάρχη ως κεφαλή του ιερατείου της 
Ορθόδοξης κοινότητας, δηλαδή των μητροπολιτών και επισκόπων, τους 
οποίους είχε δικαίωμα να διορίζει και να παύει, και οι οποίοι ήσαν 
υποχρεωμένοι να τον υπακούουν. Ωστόσο, είναι γνωστό πως ο Σουλτά
νος διέτασσε κάποτε τον Πατριάρχη να χειροτονεί μητροπολίτες,7 που 
προφανώς ήσαν ευνοούμενοι του ή ευνοούμενοι προσώπων του περι
βάλλοντος του. Επίσης, φαίνεται, πως ο Σουλτάνος κάποτε διόριζε 
ιεράρχες χωρίς την μεσολάβηση του Πατριάρχη αλλά με την παρέμβα
ση ανθρώπων του αμέσου περιβάλλοντος του. Μία τέτοια περίπτωση 
αποκαλύπτεται στην επανίδρυση της αρχιεπισκοπής της Καρπάθου, 
στην οποία αυτός που μεσολαβεί δεν είναι ο Πατριάρχης -που δεν ανα
φέρεται καθόλου στο σχετικό έγγραφο- αλλά ο δραγομάνος Γιουνούς.8 

Πάντως ο Σουλτάνος καθιστούσε υπεύθυνο τον Πατριάρχη για το αν οι 
μητροπολίτες κι οι επίσκοποι, όταν διορίζονταν, κατέβαλλαν το πεσκέ
σι τους στο κρατικό θησαυροφυλάκιο. Από τα δύο πατριαρχικά μπερά
τια επίσης προκύπτει ξεκάθαρα πως ο Σουλτάνος αναγνώριζε τον Πα
τριάρχη ως κεφαλή των ηγουμένων των μοναστηριών, οι οποίοι δεν 
είχαν δικαίωμα να προβαίνουν σε ενέργειες χωρίς την έγκριση του. 

Επίσης ο Σουλτάνος αναγνώριζε στον Πατριάρχη το προνόμιο, που 

6. Βιβλίον Ιστορικόν, σ. 453· πρβλ. και ΜΕΡΤΖΙΟΣ, Πατριαρχικά, σ. 19-20. 
7. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 107. 
8. Βλ. έγγραφο 8. 
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ταυτόχρονα αποτελούσε οικονομικό έσοδο, να κληρονομεί τους παπά
δες και μοναχούς. Και στα δύο πατριαρχικά μπερατια αναγράφεται 
πως γίνεται δεκτή η διαθήκη των Πατριαρχών, των μητροπολιτών, των 
παπάδων και των μοναχών. Αν όμως πεθάνει ένας μοναχός ή ένας πα
πάς χωρίς να αφήσει ούτε διαθήκη ούτε κληρονόμους, σε περίπτωση 
που η περιουσία του υπερβαίνει τα 5.000 άσπρα, ο Πατριάρχης έχει δι
καίωμα να κληρονομήσει τα 4.999 και τα υπόλοιπα πηγαίνουν στο δη
μόσιο ταμείο (miri, beyt-ul-mal).9 Από τα έγγραφα, λοιπόν, προκύπτει 
πως ο Πατριάρχης κληρονομούσε παπάδες και μοναχούς, που δεν όρι
ζαν με διαθήκη τους κληρονόμους τους ή δεν είχαν κληρονόμο, αλλά 
όχι τον προκάτοχο του Πατριάρχη και τους μητροπολίτες, εκτός αν οι 
τελευταίοι τον καθιστούσαν κληρονόμο τους με διαθήκη. 

Στο έγγραφο για την αρχιεπισκοπή Καρπάθου αναγράφεται επίσης 
πως ο Πατριάρχης κληρονομεί τους παπάδες και καλόγερους που πε
θαίνουν χωρίς κληρονόμο ή διαθήκη, προφανώς μέσα στο νησί. Ο όρος 
είναι ο ίδιος σχετικά με την περιουσία, από την οποία, αν ξεπερνά τα 
5.000 άσπρα, μόνο οι 4.999 περιέρχονται στον Πατριάρχη. Στο έγγραφο 
του επισκόπου Κασσανδρείας αναγράφεται πως ο Πατριάρχης είχε δι
καίωμα να κληρονομεί τους μοναχούς -συνεπώς όχι άλλους- με τον 
ίδιο όρο, δηλαδή την βάση των 5.000 άσπρων.10 Συνεπώς μπορούμε να 
συμπεράνουμε πως οι διακανονισμοί σχετικά με τα κληρονομικά δικαι
ώματα του Πατριάρχη δεν παρουσίαζαν ομοιομορφία από περιοχή σε 
περιοχή, πράγμα το οποίο ίσχυε και για άλλους διακανονισμούς μέσα 
στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Σταθερό σημείο ήταν το ποσό των 
5.000 άσπρων, το οποίο ίσχυε και για τον Αρμένικο κλήρο.11 Σχετικά με 
τον διακανονισμό που είχε την παραπάνω χρηματική βάση ο Σουλτά
νος χρησιμοποιεί τον όρο νόμος (kanun, ακριβέστερα ο κοσμικός νό
μος)12 και προφανώς εννοεί νόμο του κράτους του, εφόσον σχετικά με 
τους Χριστιανούς αναφέρεται πάντοτε στις πρακτικές τους ή στις συνή
θειες τους. 

9. Παρακάτω, έγγραφα 1, 7, 8, 9, όπου το προνόμιο αναγράφεται με ελάχιστες 
φραστικές διαφορές. Τα σχετικά με την κληρονομιά στον HERMAN, Patriarchat, σ. 
501-502, είναι σε μεγάλο μέρος ξεπερασμένα. 

10. Βλ. έγγραφο 9. 
11. ONGAN, Ankara, σ. 56-57, αρ. 720, του έτους 1586-1587· στο έγγραφο, που 

παρέχει αυτή την μαρτυρία, η βάση είναι 5.000 γρόσια και όχι άσπρα και υποθέτω 
πως θα πρόκειται για αβλεψία του εκδότη. 

12. Βλ. έγγραφα 8, 9. 
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'Οταν πέθαινε ένας ιερωμένος, έμεναν στην εκκλησία τα ράσα του, 
η πατερίτσα του, το ασημένιο δισκοπότηρο, η καλύπτρα του και το μου
λάρι του.13 

Με τα δεδομένα αυτά σχετικά με τα κληρονομικά του ιερατείου 
μπορούμε να καταλάβουμε τα γεγονότα μετά τον θάνατο του Πατριάρ
χη Συμεών Α', τα οποία αφηγούνται τα χρονικά της εποχής με ζωηρό 
ύφος. 'Οταν το 1486 πέθανε ο Πατριάρχης αυτός, άφησε τεράστια πε
ριουσία αλλά δεν άφησε διαθήκη. Ο διάδοχος του Νήφων Β' δεν διατη
ρούσε καλές σχέσεις με τον γιο του Γεωργίου Αμιρούτζη, τον Σκεντέρ-
μπεη, που εκείνο τον καιρό κατείχε την υψηλή θέση του διευθυντή του 
σουλτανικού θησαυροφυλακίου (hazinedarbashi). Ο τελευταίος, γνω
ρίζοντας πως δεν υπήρχε κληρονόμος, προχώρησε στην δήμευση της 
περιουσίας του Συμεών κι ακόμα στην δήμευση των ιερών σκευών, τα 
οποία είχαν αφιερωθεί στο διάστημα της πατριαρχείας του. Προσπα
θώντας να περισώσει τα πράγματα, ο Νήφων επινόησε ένα κληρονόμο 
και "οικονόμησε" τρεις μάρτυρες για να επιβεβαιώσουν το γεγονός. Ο 
Σκεντέρμπεης όμως, γνωρίζοντας πως ψευδομαρτύρησαν, διέταξε να 
ρινοτμηθούν οι μάρτυρες και να εκδιωχθεί ο Πατριάρχης όχι μόνο από 
τον θρόνο του αλλά και από την Κωνσταντινούπολη.14 

2. Ο Πατριάρχης αναγνωριζόταν από τον Σουλτάνο ως ο διαχειρι
στής της μοναστηριακής και εκκλησιαστικής περιουσίας, με αποτέλε
σμα, όπως αναλύεται σε άλλο κεφάλαιο, να υπάρχουν έσοδα για το 
Πατριαρχείο. 

3. Προνόμιο του ιερατείου αποτελούσε η δικαιοδοσία του σε υπο
θέσεις οικογενειακού δικαίου και συγκεκριμένα στους γάμους, τα δια
ζύγια και τις κληρονομιές. Ας διευκρινισθεί πως και στην περίπτωση 
αυτή ο Σουλτάνος αναγνώριζε την ύπαρξη των εθίμων (adet, συνήθεια), 
με βάση τα οποία ρυθμίζονταν αυτές οι υποθέσεις χωρίς να αναφέρεται 
σε νομοθεσία (kanun). Πάντως ο επίσκοπος μέσα στην επισκοπή του, ο 
μητροπολίτης μέσα στην μητρόπολη του και πάνω από όλους ο Πα-

13. INALCIK, Patriarch, σ. 429. Για την τύχη των πραγμάτων που κληρονομούσε 
μία εκκλησία πρβλ. και ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ-ΠΑΝΟΥ, σ. 452. 

14. 'Εκθεση, σ. 46-47. Το χρονικό αυτό δίνει στο σημείο τούτο μία ακόμη από
δειξη της αξιοπιστίας του· παρατηρεί πως ο γιος του Αμιρούτζη ήταν γείτονας της 
Παμμακάριστου. Και πραγματικά στον βακουφναμέ του Μωάμεθ Β' αναφέρεται 
πως ο Feylesof oglu Iskender bey κατοικούσε, σε ιδιόκτητο σπίτι, στην συνοικία του 
Πατριαρχείου (Patrik mahallesinde). 'Οπως είναι γνωστό ο Αμιρούτζης ήταν γνω
στός με την προσωνυμία Φιλόσοφος. Βλ. Faîih Vakf., σ. 240, παράγραφο 234. 
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τριάρχης ήσαν υπεύθυνοι για τους γάμους, τα διαζύγια και τις κλη
ρονομιές.15 

Είναι γνωστές, ωστόσο, περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι τουρκικές 
αρχές παρενέβησαν ωμά για την έκδοση διαζυγίου. Τα χρονικά της 
εποχής αφηγούνται με ζωντάνια μία ακόμα ιστορία της οικογένειας του 
Αμιρούτζη, με ήρωα αυτή την φορά τον πατέρα, ο οποίος ερωτεύθηκε 
παράφορα την χήρα του τελευταίου άρχοντα της Αθήνας, του Aeriamoli, 
και ήθελε να διαζευχθεί την γυναίκα του για να την παντρευθεί. Αλλά 
ο Πατριάρχης Ιωάσαφ αρνήθηκε να βοηθήσει σ' αυτή την μοιχοζευξία. 
Η στάση του εξόργισε τον μεγάλο βεζίρη, τον Μαχμούτ πασά, που ήταν 
πρώτος ξάδελφος του Αμιρούτζη. Διέταξε λοιπόν να κόψουν τα μαλλιά 
του Πατριάρχη και να τον εκδιώξουν από το Πατριαρχείο κι ακόμα να 
ρινοκοπήσουν τον Μεγάλο Εκκλησιάρχη.16 Επίσης είναι γνωστές περι
πτώσεις Χριστιανών που κατέφευγαν για θέματα κληρονομιάς στο 
ισλαμικό ιεροδικείο. Διάσημη είναι η περίπτωση της Μαρίας-Ελένης, 
εγγονής του δεσπότη Θωμά Παλαιολόγου και χήρας του τελευταίου 
κράλη της Βοσνίας, η οποία κατέφυγε στο ιεροδικείο προκειμένου να 
κληρονομήσει τις θείες της Μάρα και Κατερίνα Brankovic.17 

4. Τέλος, ο Σουλτάνος παραχωρούσε στον Πατριάρχη το δικαίωμα 
να εισπράττει φόρους από το Ορθόδοξο ποίμνιο. Το σημαντικότατο αυ
τό προνόμιο εξετάζεται, χωριστά, σχετικά με τα έσοδα του ιερατείου. 

Προβάλλει φυσικά το ερώτημα ποιες ήσαν οι δυνατότητες του Πα
τριάρχη να επιβάλλει τις αποφάσεις, που είχε την δυνατότητα να παίρ
νει με βάση τα προνόμια, και πώς αντιμετώπιζε αυτούς που δεν συμμορ
φώνονταν με τις εντολές του. Τα έγγραφα που εκδίδουμε φανερώνουν 
πως σε πολλές περιπτώσεις μπορούσε να ζητήσει την βοήθεια των οθω
μανικών αρχών για να επιβάλει την θέληση του, αν φυσικά αυτή εναρ
μονιζόταν με τους νόμους και τις συνήθειες του οθωμανικού κράτους. 

Από μεταγενέστερα έγγραφα είναι γνωστό πως ο Πατριάρχης είχε 
δικαίωμα να κόβει τα μαλλιά των επισκόπων και των παπάδων που 
αρνιόνταν να καταβάλουν τους νενομισμένους φόρους τους, να τους 
παύει και να διορίζει άλλους στην θέση τους.18 Κανένα σημείο των 

15. Βλ. έγγραφα 1, 7, 8, 9· στο έγγραφο 10 του επισκόπου της Λέρου η δικαιο
δοσία αυτή δεν αναγράφεται γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μπεράτι που απλά 
πιστοποιεί ότι ο επίσκοπος κατέβαλε το πεσκέσι του στον νέο Σουλτάνο. 

16. Έκθεσις, σ. 27-28. 
17. DEMETRIADES - ZACHARIADOU, σ. 35-55. 
18. KABRDA, Système fiscal, σ. 44. 
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εγγράφων που εκδίδονται παρακάτω δεν υπαινίσσεται πως είχε ανάλο
γες εξουσίες κατά τον ΙΕ' και τον ΙΣΤ' αιώνα. 

Μπορούμε, ωστόσο, να συμπεράνουμε πως οι Σουλτάνοι είχαν πα
ραχωρήσει στον Πατριάρχη το δικαίωμα να επιβάλλει και ο ίδιος ποι
νές, ένα δικαίωμα που το ασκούσε και κατά την βυζαντινή περίοδο. Εί
ναι γνωστό πως τον ΣΤ' και τον Ζ' αιώνα είχαν και οι επισκοπικοί οίκοι 
φυλακές.19 Ο Συλβέστρος Συρόπουλος προσκομίζει μία διαφωτιστική 
μαρτυρία σχετικά με επιβολή ποινής κατά τον ΙΕ' αιώνα. Τρεις κληρι
κοί, παρά την αντίθετη εντολή του Πατριάρχη, εγκατέλειψαν την Σύνο
δο της Φερράρας κι επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη. Τότε ο Πα
τριάρχης έγραψε στον σακελλαριο να τους τιμωρήσει με αργία από τα 
ιερατικά τους καθήκοντα και, σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν, να 
δαρούν από τους υπηρέτες ριγμένοι κατά γης στην λεωφόρο του Μιλίου.20 

Σχετικά με αντίστοιχα δικαιώματα στα τουρκοκρατούμενα εδάφη 
διαθέτουμε μία απόφαση της Ιεράς Συνόδου του 1343. Αυτή αποκαλύ
πτει πως οι μητροπολίτες στα εδάφη του εμιράτου του Αϊδίν είχαν φυ
λακές και πως φυσικά τις χρησιμοποιούσαν. Η απόφαση της Συνόδου 
πάρθηκε ύστερα από διάφορες κατηγορίες που διατύπωσε ο μητροπολί
της Εφέσου εναντίον του μητροπολίτη Πυργιού, μία από τις οποίες ήταν 
υπαιτιότητα για θάνατο. Πιο συγκεκριμένα, ο Εφέσου ισχυριζόταν πως 
ένας άνθρωπος με ευθύνη του Πυργιού έκρεμάσθη και έδάρη... και τον 
τρόπον τούτον άπελιπε το ζην. Η Σύνοδος ύστερα από ανάκριση κατέ
ληξε στο συμπέρασμα πως οι κατηγορίες ως προς το κρέμασμα και τον 
δαρμό δεν ευσταθούσαν και πως ο μητροπολίτης Πυργιού δεν ευθυνό
ταν για τον θάνατο του ανθρώπου. Γι' αυτό και τον αθώωσε διευκρινί
ζοντας σχετικά με τον πεθαμένο ότι πλην του δεθήναι μόνον εκ ποδών, 
φυσική δε νόσφ έκτοτε περιπεσόντος και μεθ' ίκανον θανόντος.21 

Επιτρέπεται λοιπόν να συμπεράνουμε πως το ίδιο ίσχυε γενικότερα 

19. ΓΕΔΕΩΝ, Ιστορία, 375. 
20. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, σ. 296. 
21. Μ. Μ. Acta, Ι, σ. 236. Ο μητροπολίτης Εφέσου ήταν ο Ματθαίος, που πέρα

σε στην ιστορία επειδή με μία σειρά επιστολών του άφησε μία ζοφερή εικόνα της 
ζωής ενός ιεράρχη στα τουρκοκρατούμενα εδάφη κατά τον ΙΔ' αιώνα. Για την πε
ρίπτωση του βλ. VRYONIS, Decline, σ. 343-348, όπου όμως η έρευνα βασίζεται μό
νο στα παράπονα και τις κατηγορίες, που έγραψε ο ίδιος ο Ματθαίος στις επιστο
λές του. Το έγγραφο της Ιεράς Συνόδου, που παραπέμπεται εδώ, δίνει διαφορετική 
εντύπωση για τον Ματθαίο, ο οποίος προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει την βοήθεια 
του Αϊδινογλου εναντίον του μητροπολίτη Πυργιού και αποκαλούσε τον Τούρκο 
εμίρη καλόν υίον, πράγμα που προκάλεσε την δυσφορία της Ιεράς Συνόδου. 
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στα τουρκοκρατούμενα εδάφη της Μικράς Ασίας. Επιπλέον, είναι γνω
στό ότι ως το 1839, την χρονιά που επιτελέσθηκαν οι πρώτες ουσιώδεις 
μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική αυτοκρατορία, ο πρωτοσύγκελλος του 
Πατριαρχείου είχε ευρύτατη αστυνομική δικαιοδοσία. Είχε δικαίωμα 
να διατάζει την φυλάκιση ατόμων, να καταδικάζει άτομα σε καταναγ
καστική εργασία, να αποφασίζει αν πρέπει να κλειστούν στο φρενοκο
μείο και να επιβάλλει σωματική ποινή τριάντα ή σαράντα ή και πε
νήντα ραβδισμών, τους οποίους έδιναν οι πατριαρχικοί κλητήρες, τύ
ποι κατά τα άλλα γραφικοί με τις αιγαιοπελαγίτικες, μαυροθαλασσί-
τικες, αρβανίτικες και άλλου είδους ενδυμασίες τους. Τόπος εκτέλεσης 
της ποινής ήταν η αυλή πριν από την είσοδο του πατριαρχικού ναού 
και ο ίδιος ο πρωτοσύγκελλος μετρούσε τους ραβδισμούς. Στο Πατριαρ
χείο υπήρχε μία υπόγεια φυλακή ως το 1877 - δηλαδή ως το έτος κατά 
το οποίο άρχισε η πρώτη και βραχύβια συνταγματική περίοδος της οθω
μανικής ιστορίας - στην οποία κλείνονταν όσοι, σύμφωνα με την κρίση 
του πρωτοσυγκέλλου, είχαν διαπράξει κάποιο έγκλημα.22 Με βάση όλα 
τα παραπάνω επιτρέπεται νομίζω να συμπεράνουμε πως και κατά την 
πρώιμη Τουρκοκρατία ο Πατριάρχης μπορούσε να επιβάλλει ο ίδιος 
ποινές σε όσους δεν συμμορφώνονταν με τις εντολές του. 

Τέλος, ο Πατριάρχης μπορούσε να επιβάλλει την θέληση του χρησι
μοποιώντας την ποινή του αφορισμού, ενός θεσμού που απέκτησε νέες 
διαστάσεις κατά την Τουρκοκρατία.23 

22. ΓΕΔΕΩΝ, Ιστορία, σ. 373-375. Για τον θεσμό του πρωτοσυγκέλλου βλ. 
ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, Ο θεσμός των συγκέλλων εν τω Οικουμε
νικά Πατριαρχεία), ΕΕΒΣ, 6 (1929) σ. 111-132. 

23. Για τον θεσμό βλ. Π. Μ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ, Ο αφορισμός κατά την διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας. Η πορεία ενός επιτιμίου, Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 1994 (υπό εκτύπωση). 
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Τα έσοδα του Πατριάρχη, των μητροπολιτών, των επισκόπων και, 
τέλος, των κληρικών της ενορίας προέρχονταν κυρίως από τους φόρους, 
τους οποίους εισέπρατταν από τον χριστιανικό πληθυσμό. Υπήρχε ο φο
ρολογικός μηχανισμός σε μορφή μιας πυραμίδας που ξεκινούσε από το 
χριστεπώνυμο πλήρωμα της ενορίας για να καταλήξει στην κορυφή, 
στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Οι φόροι χρησίμευαν, εκτός των 
άλλων, και για να καλύπτονται οι οφειλές του κλήρου, δηλαδή το χα-
ράτζι και το πεσκέσι, προς τον Σουλτάνο και η αιτιολογία αυτή προ
βαλλόταν συχνότατα κατά την είσπραξη τους. Οι Σουλτάνοι, όπως 
αναγράφεται με σαφήνεια και στα δύο μπεράτια, είχαν παραχωρήσει 
το προνόμιο της είσπραξης φόρων στον Πατριάρχη. Επί πλέον φρόντι
ζαν να μένει αυτό το προνόμιο σεβαστό. Όταν το 1494 οι μητροπολίτες 
κι επίσκοποι του Μοριά αρνήθηκαν να καταβάλουν τους φόρους τους, 
ο τότε Πατριάρχης διαμαρτυρήθηκε στον Σουλτάνο. Ο τελευταίος 
έστειλε διαταγή στους καδήδες του Μοριά για να φροντίσουν για την 
εξόφληση των φόρων στο ακέραιο, και συγκεκριμένα προσέχοντας ώστε 
σε κανενός το χέρι να μη μείνει ούτε ένα άσπρο από τα χρεωστούμενα.' 
Θυμίζω πως ο καδής ήταν εκείνος που κινητοποιούσε την αστυνομία κι 
αποφάσιζε για την φυλάκιση. 

Δυστυχώς και στα δύο μπεράτια οι φόροι που πληρώνονταν στο 
Πατριαρχείο αναφέρονται με μια αόριστη έκφραση (batriklige muteallik 
rusum) χωρίς την παραμικρή διευκρίνιση και συνεπώς δεν προσφέ
ρονται στοιχεία για να βελτιώσουμε τις σχετικές γνώσεις μας. Στο 
έγγραφο που εκδόθηκε με την ευκαιρία της περιοδείας του Ιωαννικίου 
Α' αναγράφεται πως υπήρχαν νόμιμοι φόροι (hukuk) και εθιμικοί φόροι 
(rusum), που ανήκαν στον Πατριάρχη, αλλά κι αυτά τα στοιχεία είναι 
ανεπαρκή για να σχηματίσουμε σαφή εικόνα.2 Αντίθετα, σε μεταγενέ
στερα σουλτανικά έγγραφα, του IH' και ΙΘ' αιώνα, που εκδόθηκαν για 
εκκλησιαστικές αρχές, οι φόροι προσδιορίζονται με αρκετή σαφή-

1. Παρακάτω, έγγραφο 3. 
2. Παρακάτω, έγγραφο 6. 



100 Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

νεια.3 Τίποτε όμως δεν εγγυάται πως τα ίδια ίσχυαν για τον ΙΕ' και ΙΣΤ' 
αιώνα. Στο μπεράτι του Σέρβου μητροπολίτη Ανδρέα του έτους 1582 τα 
φορολογικά του δικαιώματα αναφέρονται επίσης με αρκετή σαφήνεια.4 

Μολονότι είναι της ίδιας περίπου χρονικής περιόδου με αυτά που 
εκδίδονται εδώ, και πάλι δεν μπορούμε να συμπεράνουμε με βεβαιότη
τα πως αυτά, που ίσχυαν για το σερβικό Πατριαρχείο, ίσχυαν και για 
το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 

Και στην περίπτωση αυτή οι όροι-κλειδιά για να συλλάβουμε την 
ισλαμική νομική άποψη σχετικά με το δικαίωμα φορολογίας που δινό
ταν στον αρχηγό της αλλόδοξης κοινότητας είναι οι όροι adet και ayin, 
που σημαίνουν έθιμο ή θρησκευτική πρακτική.5 Ο Σουλτάνος αναφε
ρόταν σπάνια στην προγενέστερη νομοθεσία (kanun) και, από την άπο
ψη αυτή, αποτελεί μαρτυρία πολύτιμη η εντολή που έδωσε το 1525, να 
μη γίνονται κατά την είσπραξη των φόρων πράγματα αντίθετα στους 
νόμους που συνηθίζονταν κατά το παρελθόν,6 εννοώντας πιθανότατα 
τους βυζαντινούς. Επιπλέον οι πληροφορίες που έχουμε από μεταγενέ
στερες πηγές επιβεβαιώνουν πως οι Σουλτάνοι επέτρεψαν να συνεχι
σθεί η παλαιά βυζαντινή εκκλησιαστική φορολογία, η οποία περιλάμ
βανε κυρίως το κανονικόν, δηλαδή τον φόρο που κατέβαλλαν για την 
συντήρηση του αρχιερέα οι κάτοικοι, οι ιερείς και τα μοναστήρια μιας 
περιοχής, τα κανίσκια, δηλαδή τα δώρα που του πρόσφεραν σε καθιε
ρωμένες μέρες του έτους, και τα δώρα που οι πιστοί πρόσφεραν για την 
τέλεση μυστηρίων, π.χ. γάμων.7 

Σε μία απόφαση της Ιεράς Συνόδου του 1497 διευκρινίζεται πως, 
σύμφωνα με την παλαιά νομική διάκριση, κάθε παπάς που ιερουργεί σε 
τριάντα νοικοκυριά οφείλει να καταβάλλει για κανονικόν στον αρχιε
ρέα του ένα χρυσό νόμισμα. Στην ίδια Σύνοδο ρυθμίσθηκαν και άλλα 
φορολογικά και οικονομικά ζητήματα. Αλλά μία μεταγενέστερη Σύνο
δος, που συνεδρίασε κάποτε πριν το 1530-1531, αποφάσισε να διαγρά
ψει τις αποφάσεις της Συνόδου του 1497 σχετικά με τις οικονομικές 
σχέσεις των αρχιερέων με τους ιερείς της επαρχίας τους καθώς και τα 

3. KABRDA, Système fiscal, σ. 37, 39. 
4. BOSKOV-BOJANIC, σ. 207. 
5. Πρβλ. και BOSWORTH, Qalqashandi, σ. 205. Ας σημειωθεί πάντως πως στο 

μπεράτι του Σερβικού Πατριαρχείου (βλ. παραπάνω) ο όρος kanun αναφέρεται 
επανειλημμένα : BOSKOV-BOJANIC, 206-207. 

6. Βλ. έγγραφο 7. 
7. HERMAN, Patriarchat, σ. 437-467· για το κανονικόν βλ. και KABRDA, 

Système fiscal, σ. 67. 
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σχετικά με τα εισοδήματα χηρεύουσας επισκοπής.8 Συνεπώς για την 
χρονική περίοδο που μας απασχολεί λίγα στοιχεία είναι με βεβαιότητα 
γνωστά. Πάντως κατά την Τουρκοκρατία παρουσιάζονται τα ονόματα 
νέων εκκλησιαστικών φόρων, το εμβατίκιον (ή τα εμπατίκια), δηλαδή 
τα χρήματα που καταβάλλονταν για μία χειροτονία,9 τα φιλότιμα που 
ήσαν κι αυτά δώρα, ο φόρος από τα πανηγύρια και μερικοί άλλοι.10 

Είναι πιθανό να εννοούνται αυτοί οι φόροι πίσω από τις σχετικές αόρι
στες εκφράσεις των μπερατιών. 

Κατά την Τουρκοκρατία, και μάλιστα γύρω στο 1474, όταν δηλαδή 
άρχισε ο Πατριάρχης να πληρώνει χαράτζι, θεσπίσθηκε ο νέος φόρος 
που θα πλήρωναν οι Χριστιανοί στις εκκλησιαστικές αρχές για να εξο
φλούνται οι υποχρεώσεις προς τον Σουλτάνο. Ο φόρος αυτός ήταν προ
αιρετικός και ο Σουλτάνος διευκρινίζει το σημείο αυτό ξεκάθαρα. Και 
στα δύο πατριαρχικά μπεράτια συνιστά να συνεισφέρουν οι Χριστια
νοί, αν θέλουν και σύμφωνα με το έθιμο τους, για την συγκέντρωση του 
χρηματικού ποσού, το οποίο ετήσια πληρώνει ο Πατριάρχης στο κρατι
κό ταμείο· όμως να μην εισπράττεται τίποτε από κανένα με βία και με 
πίεση. Φαίνεται πως είχαν φτάσει στ' αυτιά του Σουλτάνου παράπονα 
για καταπιεστική φορολογία εκ μέρους των κληρικών. Αλλά στην πρα
γματικότητα ο φόρος αυτός, ο οποίος στις ελληνικές πηγές ονομάζεται 
συνήθως βασιλικόν χαράτζιον ή αυθεντικόν χαράτζιον, έγινε τακτικός 
κι υποχρεωτικός.11 Τον πλήρωναν όλοι οι μητροπολίτες κι ακόμα τα 
μοναστήρια, αφού φυσικά θα τον συγκέντρωναν προηγουμένως από το 
χριστεπώνυμο πλήρωμα.12 Ήδη το 1483, αν όχι και νωρίτερα, υπήρχε 
στο Πατριαρχείο ένα κατάστιχο, στο οποίο καταγραφόταν η ετήσια 

8. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 157-158, 161-162, 167-168. 
9. KABRDA, Système fiscal, σ. 90-92. Η χρηματική αυτή καταβολή είχε καθιε

ρωθεί τον ΙΣΤ' αιώνα και προκαλούσε κάποτε την αγανάκτηση των συγχρόνων που 
θεωρούσαν ότι εναντιωνόταν στους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου · βλ. ΚΑΚΟΥ -
ΛΙΔΗ-ΠΑΝΟΥ, σ. 453. 

10. HERMAN, Patriarchat, σ. 489-495, 497-499· πρβλ. και ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, ΙΕΕ, σ. 
102-103, όπου μία συνοπτική επισκόπηση. 

11. Βλ. KONORTAS, Contribution, σ. 235-243. 
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, IB, τ. V, σ. 43. Τα ποσά που συγκεντρώνονταν 

ήσαν αξιόλογα και οι Τούρκοι γνώριζαν πως μ' αυτά συνδεόταν το ενδιαφέρον 
των αρχόντων για το Οικουμενικό Πατριαρχείο- βλ., π.χ., τα σχόλια που έκανε σχε
τικά με τον Σ.Βογορίδη ο AKIF-PACHA, Un Diplomate Ottoman en 1836, Affaire 
Churchill, Παρίσι 1892, σ. 79-88. 
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εισφορά κάθε μητρόπολης.13 Από το έγγραφο αρ. 6 προκύπτει πως ο 
μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης Μάξιμος κατέβαλε 27, 5 φλουριά ως 
φόρο προς τον Πατριάρχη για το έτος 1487-1488. Το ποσό παραδόθηκε 
στον Αχμέτ, που ανήκε στο σουλτανικό τάγμα των ουλουφετζήδων και 
που βεβαίωσε ενώπιον του καδή πως το παρέλαβε.14 

Η είσπραξη των πατριαρχικών φόρων προσέκρουε συχνά στην 
αρνητική στάση των μητροπολιτών, των επισκόπων, του κατώτερου 
κλήρου αλλά και των απλών Χριστιανών, τους οποίους δυσαρεστούσε 
η επιβάρυνση. Για να ξεπερασθούν τα εμπόδια καθιερώθηκε να διορ
γανώνει ο Πατριάρχης περιοδείες και να τους εισπράττει προσωπικά 
αξιοποιώντας το γόητρο του. Πριν ξεκινήσει έπρεπε να εφοδιασθεί με 
ένα διάταγμα του Σουλτάνου που να του επιτρέπει την αποδημία του 
και τις σχετικές του ενέργειες. Ο Σουλτάνος μεριμνούσε για την ασφά
λεια του Πατριάρχη κατά τις μετακινήσεις του και, το σπουδαιότερο, 
διέτασσε με τρόπο έντονο τους καδήδες να τον βοηθήσουν στην περι
συλλογή των φόρων. Αυτοί αναλάμβαναν να καλέσουν τους εκκλησια
στικούς που όφειλαν τους φόρους κι ακόμα να τους εξαναγκάσουν να 
τους καταβάλουν, σε περίπτωση που με διάφορες προφάσεις αρνιούν
ταν να το κάνουν. Τα μέτρα θα μπορούσαν να είναι σκληρά γιατί προ
βλεπόταν ακόμα και εκποίηση των υπαρχόντων των οφειλετών προκει
μένου να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα ποσά.15 

Στην συγκέντρωση των πατριαρχικών φόρων συμμετείχαν και οι 
άρχοντες. Το 1494 ο Ιωάννης Αργυρόπουλος, ο οποίος, επιτρέπεται να 
υποθέσουμε, πως ήταν μέλος της ισχυρής ομώνυμης οικογένειας της 
Θεσσαλονίκης,16 πήρε εντολή από τον Μάξιμο Δ' να συγκεντρώσει 
καθυστερούμενους φόρους. Ο Αργυρόπουλος θα συνοδευόταν κατά την 
περιοδεία του από κάποιον παπά-Γαβριήλ, πιθανότατα αυτόν που, 

13. Για το κατάστιχο βλ. KONORTAS, Contribution, σ. 238. Το ποσό των 2.000 
άσπρων που αναγράφεται στην σ. 238 ως ετήσιο χρέος της Εκκλησίας, προέκυψε 
από αβλεψία του συγγραφέα· πρέπει να διορθωθεί σε 2.000 φλουριά και φυσικά 
πρόκειται για το ετήσιο χαράτζι που όφειλε να καταβάλλει ο Συμεών βλ. παρα
πάνω, σ. 84. 

14. Βλ. έγγραφο 6. Φαίνεται πως,ήταν κοινή πρακτική να διαβιβάζουν τους 
φόρους ιεραρχών άνδρες των σουλτανικών συνταγμάτων βλ. και την περίπτωση 
του επισκόπου Κασσάνδρειας, που έστειλε το πεσκέσι του με τον τζαούση Μεχμέτ· 
έγγραφο 9. 

15. Βλ. έγγραφο 6 και πρβλ. INALCIK, Patriarch, σ. 428-430. 
16. Έγγραφο 3. Για τους Αργυρόπουλους βλ. Κ. P. MATSCHKE, Die Schlacht 

bei Ankara und das Schicksal von Byzanz, Βαϊμάρη 1981, σ. 159-175. 
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σύμφωνα με τα χρονικά της εποχής, στάθηκε αιτία να χάσει ο Μάξιμος 
τον πατριαρχικό θρόνο (γεγονότων σκανδάλων μετά τίνος μονάχου 
ονόματι Γαβριήλ).11 Πάνω από μισό αιώνα αργότερα, το 1567, ένα άλ
λο μέλος της ισχυρής οικογένειας των Αργυρόπουλων, ο Ιωάσαφ, που 
είχε γίνει μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, περιηγήθηκε στην Ελλάδα μαζί 
με τον Μεγάλο Λογοθέτη Ιέρακα για συγκέντρωση των φόρων.18 Επίσης 
υψηλοί αξιωματούχοι του Πατριαρχείου συνόδευαν τον Πατριάρχη 
κατά τις περιοδείες του, όπως, π.χ., ο Μεγάλος Ρήτωρ Μανουήλ ο Κο
ρίνθιος, που συνόδεψε τον Πατριάρχη Μάξιμο το 1491.19 

Οι περιοδείες του Πατριάρχη, εξ αιτίας των συνθηκών κάτω από τις 
οποίες γίνονταν, προκαλούσαν κάποτε την ειρωνεία. Το 1491, όταν ο 
λόγιος της Αναγέννησης Ιανός Λάσκαρις επισκέφθηκε την Κωνσταντι
νούπολη για να αγοράσει ελληνικά χειρόγραφα, ο Πατριάρχης Μάξι
μος Δ' απουσίαζε σε περιοδεία για να εισπράξει τους φόρους που του 
όφειλαν. Σε επιστολή που έγραψε, ο Λάσκαρις σχολίασε το γεγονός με 
τα παρακάτω πικρά λόγια : 'Εξήλθε γαρ εκείνος εν άγύρτου και αναι
δούς παρασίτου μοίρα, το είωθος (φευ τής των Ελλήνων κακοδαιμο
νίας τε και άθλιότητος) τήν Ελλάδα πασαν και τους περί αυτήν τόπους 
ένιαυτον όλον εν συνέχει τή πλάνη περιοδεύσων.20 

Σε περιπτώσεις ιδιαίτερης ανάγκης ο Πατριάρχης οργάνωνε περιο
δείες με σκοπό μία έκτακτη συνεισφορά ή έρανο. Το 1401, όταν οι Τούρ
κοι πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη και η εκεί φτώχια ήταν με
γάλη, ο Πατριάρχης έστειλε ένα μοναχό σε διάφορα μέρη και τελικά 
στην Σταυρούπολη για να συγκεντρώσει οικονομική βοήθεια. Μετά την 
Άλωση παρόμοιες ενέργειες γίνονταν όλο και συχνότερα ώσπου τελικά 
θεσμοθετήθηκαν ως πατριαρχικές ζητείες με θεωρητικά προαιρετικό 
χαρακτήρα.22 

Φυσικά οι περιοδείες αυτές για περισυλλογή ελεημοσύνης επέτρε
παν σε πολλούς απατεώνες να ντυθούν το ράσο του μοναχού και δηλώ
νοντας πως τους έστειλε ο Πατριάρχης να μαζεύουν χρήματα ντροπιά
ζοντας και ζημιώνοντας στην ουσία την Μεγάλη Εκκλησία. Σε ορισμέ-

17. Έκθεσις, σ. 56· Ιστορία, σ. 69, 134. 
18. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Κώδιξ Ιέρακος, σ. 149. Για τον Ιωάσαφ Αργυρόπουλο βλ. και 

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Διονύσιος Β', σ. 160. 
19. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Μεγάλοι Ρήτορες, σ. 21. 
20. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Μεγάλοι Ρήτορες, σ. 21. 
21. Μ. Μ. Acta, τ. II, σ. 469-470. 
22. Βλ. KABRDA, Système fiscal, σ. 72-73 και, κυρίως, KONORTAS, Contribution, 

σ.219-234. 
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νες περιπτώσεις ο Πατριάρχης υποχρεώθηκε να στείλει απεσταλμένους 
για να καταδιώξουν τους απατεώνες, να τους πάρουν τα χρήματα που 
συγκέντρωσαν στο όνομα του και να φροντίσουν για την τιμωρία τους.23 

Εκτός από τα έσοδα του Πατριαρχείου, που προέρχονταν από φόρους 
τακτικούς και έκτακτους, καθώς και από εισφορές, υπήρχαν και άλλα 
που προέκυπταν, όπως αναγράφεται με σαφήνεια στα δύο πατριαρχικά 
μπεράτια και στα μπεράτια της Καρπάθου και της Κασσάνδρειας, από 
το απόλυτο δικαίωμα του Πατριάρχη, να διαχειρίζεται τις υποθέσεις -
προφανώς και τις οικονομικές - των μητροπολιτών, των επισκόπων, των 
ηγουμένων, των παπάδων κι ακόμα των αμπελιών, των αγιασμάτων, 
των πανηγυριών, των μύλων, των κήπων και των λαχανόκηπων που βρί
σκονταν προσαρτημένα σε εκκλησίες και σε μοναστήρια.24 Τα μονα
στήρια είχαν διατηρήσει αξιόλογη κτηματική περιουσία. Είχαν 
κτήματα με πλήρη κυριότητα (mülk) κι επίσης είχαν κτήματα πάνω στα 
οποία είχαν το δικαίωμα της νομής (tesarmi). Τα μοναστήρια των 
Μετεώρων το 1455-1456 καθώς και η Μονή των Βλαττάδων στην Θεσ
σαλονίκη το 1486 διέθεταν κτήματα κατά πλήρη κυριότητα (mülk), τα 
οποία, αν ήθελαν, μπορούσαν να πουλήσουν ή να χαρίσουν. Αντίθετα, 
στο διάστημα του δεύτερου μισού του ΙΕ' αιώνα πολλά αθωνικά μονα
στήρια διέθεταν διάφορα κτήματα με την μορφή της νομής (tesarmi),25 

τα οποία εκμεταλλεύονταν αλλά δεν μπορούσαν να τα διαθέσουν, 
όπως θα ήθελαν. 'Οπως ήταν φυσικό, ο πρώτος υπεύθυνος για την δια
χείριση της μοναστηριακής περιουσίας ήταν ο ηγούμενος του κάθε μο
ναστηριού. Αυτό εξηγεί γιατί ο ηγούμενος της Μονής της Πάτμου Γρη-
γόριος, όταν παραιτήθηκε από το αξίωμα του, παρουσιάσθηκε ενώπιον 

23. Η. HUNGER, Aus den letzten Lebensjahren des Jacob Diassorinos, Tome 
commemorati/du Millénaire de la Bibliothèque Patriarcale d'Alexandrie, Publications 

de l'Institut d'Etudes Orientales de la Bibliothèque Patriarcale d'Alexandrie 2, 

Αλεξάνδρεια 1953, σ. 90-99. 
24. Έγγραφα 1, 7, 8, 9. Ο όρος αναφέρεται στα δύο πατριαρχικά μπεράτια και 

στο μπεράτι για την Κάρπαθο με ασήμαντες φραστικές διαφορές. Επαναλαμβάνε
ται και σε διάφορα μεταγενέστερα έγγραφα- βλ. KABRDA, Système fiscal, σ. 36, 37, 
51,ο οποίος θεωρεί πως με τον όρο αυτό ο Σουλτάνος απλώς εγγυάται την περιου
σία της Εκκλησίας. Κατά την γνώμη μου υπάρχει κάτι περισσότερο : ο Σουλτάνος 
αναγνωρίζει το δικαίωμα στον ιεράρχη να έχει κάποιο έσοδο από την διαχείριση · 
γι' αυτό και χρησιμοποιείται ο όρος mutesarrif. 

25. Βλ. πρόχειρα ZACHARIADOU, Dionysiou, σ. 21-23· J. C. ALEXANDER, The 
Monasteries of the Meteora During the First Two Centuries of Ottoman Rule, JOB, 32 
(1982)95-103. 
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του καδή για να δημοσιοποιήσει την παραίτηση του.26 Πάνω όμως και 
από τον ηγούμενο και τους άλλους ιεράρχες ήταν ο Πατριάρχης. 

Επίσης οι μητροπόλεις αλλά και απλές εκκλησίες είχαν κτηματική 
περιουσία.27 Είναι γνωστό εξ άλλου από συνοδικές πράξεις και άλλα 
εκκλησιαστικά έγγραφα εκείνης της περιόδου πως οι ιεράρχες είχαν το 
δικαίωμα να διαχειρίζονται αυτήν την περιουσία. Π.χ., όταν το 1527 η 
Σύνοδος εξέλεξε τον μητροπολίτη Λαρίσης Βησσαρίωνα, του ανέθεσε 
την μητρόπολη του μετά πάντων των προσόντων αύτη κτημάτων και 
δικαιωμάτων.2% Τα έσοδα λοιπόν από την γεωργική αξιοποίηση χωρα
φιών, αμπελιών, μύλων, κήπων ή λαχανόκηπων, αν και άγνωστα ως προς 
το ύψος τους, θα ήσαν αξιόλογα και μάλιστα εφόσον τις περισσότερες 
φορές τα μοναστηριακά και εκκλησιαστικά κτήματα φορολογούνταν εκ 
μέρους του κράτους με τρόπο ευνοϊκό. Από τα κτήματα ο Πατριάρχης 
εισέπραττε δεκάτη, αν τουλάχιστον πάρουμε κατά γράμμα το έγγραφο 
του 1525.29 

Υπήρχαν ακόμα οι φόροι, που εισπράττονταν από τα πανηγύρια, τα 
οποία διοργάνωναν οι διάφορες εκκλησίες κατά την γιορτή του αγίου 
τους. Είναι γνωστό πως το εμπόριο στο διάστημα των πανηγυριών ήταν 
προσοδοφόρο και κατά συνέπεια η φορολογία θα ήταν αποδοτική.30 

Άλλο εισόδημα προερχόταν από τα αγιάσματα, που υπήρχαν στις διά
φορες εκκλησίες και μονές και που συνήθως ήσαν πηγές, στις οποίες 
προσέρχονταν οι πιστοί για να προμηθευθούν αγιασμένο νερό.31 

Άλλη πηγή εσόδου ήταν τα χρήματα που καταβάλλονταν από τους 

26. Βλ. έγγραφο 5. 
27. Βλ., π.χ., τα κτήματα που, σύμφωνα με ένα πατριαρχικό έγγραφο του 1471-

1472, ανήκαν στην εκκλησία της Τραπεζούντας : Actes du Pantocrator, σ. 179. 
28. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Βησσαρίων, σ. 202. 
29. Πολλά αθωνικά κτήματα πλήρωναν ως φόρο ένα ποσό κατ' αποκοπήν (maktu) · 

βλ. ZACHARIADOU, Dionysiou, σ. 28-30. 
30. Για τα πανηγύρια βλ. SURAIYA FAROQHI, The Early History of the Balkan 

Fairs, SF, 37 (1978) 50-67· για τα έσοδα της Εκκλησίας βλ. HERMAN, Patriarchat, σ. 
497 και KABRDA, Système fiscal, σ. 79-80· πρβλ. και ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός 
Κώδιξ, σ. 158. 

31. HERMAN, Patriarchat, σ. 499-500· KABRDA, Système fiscal, σ. 77-78. Νο
μίζω πάντως πως το άγιασμα, τουλάχιστον όπως αναφέρεται στα έγγραφα που εκ
δίδονται στην παρούσα μονογραφία, δεν πρέπει να συγχέεται με τον αγιασμό, αν 
όχι για άλλο λόγο, επειδή αναφέρεται μαζί με αμπέλια, κήπους και χωράφια, δη
λαδή μαζί με έννοιες που συνδέονται με χώρο και όχι με ιεροτελεστική πράξη, 
όπως είναι ο αγιασμός. 



106 Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

πιστούς για την τέλεση κάποιου μυστηρίου, όπως είναι τα βαφτίσια ή 
οι γάμοι. Τέλος, ο Πατριάρχης είχε το προνόμιο να κληρονομεί τους μο
ναχούς και τους ιερείς που πέθαιναν χωρίς να αφήσουν διαθήκη. Αν 
και δεν έχει σωθεί, όσο ξέρω, πατριαρχικό κατάστιχο με καταγραφή 
των εσόδων της χρονικής αυτής περιόδου, επιτρέπεται να συμπεράνου
με πως αυτά ήσαν ικανοποιητικά. Στα χρόνια του Θεόληπτου Β' (1585-
1586) είχε καταχωρηθεί στο κατάστιχο πως είχε παραλάβει πενηνταπέ-
ντε φορτώματα, προφανώς με άσπρα, από τις ευρωπαϊκές και τις ασια
τικές επαρχίες.32 

Τα δεδομένα αυτά εξηγούν πώς διάφοροι ιεράρχες διέθεταν πλούτο 
κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία. Ήδη πάντως κατά την δεκαετία του 
1440 ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως θεωρούσε πως υπήρχαν μη
τροπολίτες, οι οποίοι ήσαν σε θέση να προσφέρουν σε έρανο άλλοι χί
λια, άλλοι εξακόσια κι άλλοι τριακόσια φλουριά· και πως μερικοί από 
αυτούς είχαν ετήσιο εισόδημα χίλια υπέρπυρα.33 Επειδή η βυζαντινή 
επικράτεια περιλάμβανε τότε ελάχιστες μητροπόλεις, είναι φανερό πως 
ο Πατριάρχης είχε στον νου του μητροπολίτες από τουρκοκρατούμενες 
περιοχές. 

Επίσης, τα δεδομένα αυτά εξηγούν την παρουσία ιεραρχών, που 
είναι γνωστοί χορηγοί κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία και θα αναφέρω 
μερικούς από αυτούς. Όπως θα δούμε παρακάτω, στην περιοχή των 
Τρικκαλων υπήρχε αρκετός πληθυσμός, που με την συνδρομή του μπο
ρούσε να χρηματοδοτεί τον θρησκευτικό αρχηγό του, τον μητροπολίτη 
του, και ο μητροπολίτης Λαρίσης είχε μετακομίσει την έδρα του στην 
πόλη των Τρικκαλων. Στις αρχές του ΙΣΤ' αιώνα ο μητροπολίτης Άγιος 
Διονύσιος ο Ελεήμων παραιτήθηκε από το αξίωμα του κι αποσύρθηκε 
στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου του Ανάπαυσα, του οποίου υπήρξε 
και ο νεότερος κτίτορας. Τις τοιχογραφίες του καθολικού ανέλαβε ο 
διάσημος ζωγράφος Θεοφάνης ο Κρης. Το όνομα του μητροπολίτη περι-

32. Βιβλίον Ιστορικόν, σ. 454 : και ηύραν κατάστιχον του Θεόληπτου, όπου 
έπήρεν πενηνταπέντε φορτώματα από την Ανατολην και Δύσιν, καί κανένα που το 
έξώδιασε δεν ευρέθη. Φόρτωμα προφανώς αντιστοιχεί με τον τουρκικό όρο yiik. To 
1563 150 φορτώματα άσπρων ήσαν ίσα προς 300.000 φλουριά· βλ. HAMMER, 
Histoire, τ. VI, σ. 490-491. Συνεπώς, αν πιστέψουμε τον Χρονογράφο, ο Θεόληπτος 
είχε συγκεντρώσει περίπου 100.000 χρυσά νομίσματα. 

33. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, σ. 122, 192. Παρουσιάζει ενδιαφέρον να συγκρίνει κανείς τα 
ποσά αυτά, που αναφέρει ο Πατριάρχης, με τα ποσά των ετήσιων εισφορών, τα 
οποία ζήτησε η Ιερά Σύνοδος από διάφορες μητροπόλεις το 1324 : Μ. Μ., Acta, τ. Ι, 
σ.126-129. 
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λαμβάνεται στην επιγραφή του 1527 που έχει συνταχθεί αμέσως μετά 
την αποπεράτωση των τοιχογραφιών. Στον νάρθηκα μάλιστα ο Θεο
φάνης φαίνεται πως ζωγράφισε και τον ίδιο τον Διονύσιο.34 

Προσοχή αξίζει η πόλη των Σερρών, που αποτελούσε διοικητικό 
κέντρο και ήταν έδρα μιας σημαντικής μητρόπολης. Ο Γεννάδιος, μη
τροπολίτης Σερρών πριν από το 1509, ήταν υποψήφιος Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως το 1522, όταν τελικά κατέλαβε τον πατριαρχικό 
θρόνο ο Ιερεμίας Α'. Χρηματοδότησε την ανακαίνιση του λεγομένου 
πύργου του Τζιμισκή στη Λαύρα καθώς και τις τοιχογραφίες της Τρά
πεζας του ίδιου μοναστηριού. Ο Θεοφάνης ο Κρής τον απαθανάτισε να 
προσφέρει το ομοίωμα της Τράπεζας.35 Τέλος θα αναφέρω τον μητροπο
λίτη Βέροιας Νεόφυτο, τον εξ Αθηνών, που κατέβαλε τα έξοδα για τον 
τοιχογραφικό διάκοσμο του καθολικού της Μεγίστης Λαύρας στον 
Άθωτο1535.36 

Η ανθηρή αυτή κατάσταση των μητροπόλεων μεταβλήθηκε μετά το 
1580 περίπου εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε τότε μέσα 
στην Οθωμανική αυτοκρατορία και που αποτέλεσε την έναρξη της πα
ρακμής της.37 Ήταν αναπόφευκτο να την ακολουθήσει στην παρακμή 
και η Μεγάλη Εκκλησία, που έδρευε στην πρωτεύουσα της. 

34. Για τα Τρίκκαλα βλ. παρακάτω, σ. 125 · Ν. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ο Μητροπολίτης Λα-
ρίσσης Άγιος Διονύσιος ο Ελεήμων (+1510) και οι εικονογραφικές παραστάσεις 
του, Οικοδομή και Μαρτυρία, Έκφρασις Αγάπης και Τιμής εις τον Σεβ. Μητρο-
πολίτην Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιον, τ. II, Κοζάνη 1991, σ. 389-403. 

35. Για την μητρόπολη Σερρών βλ. παρακάτω, σ. 123· τα βιογραφικά του Γεν
ναδίου μου έγιναν γνωστά χάρη στον κ. Κρίτωνα Χρυσοχοίδη, που είχε την κα-
λωσύνη να μου δείξει μία ανέκδοτη σχετική μονογραφία του· τον ευχαριστώ πολύ. 

36. Θ. ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ, Η Βέροια και οι Ναοί της, Ιστορική και Αρχαιολογική 
Σπουδή των Μνημείων της Πόλης, Αθήνα 1994, σ. 61. 

37. Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ο Ελληνισμός κατά την πρώιμη τουρκοκρατία (1453-
1600), Γενικές παρατηρήσεις και συσχετισμοί με την ιστορική εξέλιξη της μεταβυ
ζαντινής τέχνης, ΑΧΑΕ, περίοδος Δ', 6 (1991-1992) 33-37. 
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Στα δύο πατριαρχικά μπεράτια που μελετούμε περιλαμβάνεται 
ένας κατάλογος πόλεων. Πρόκειται για τις έδρες των μητροπολιτών, οι 
οποίοι είχαν εξάρτηση από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ο 
κατάλογος αποτελεί καθ' εαυτόν μια σημαντική πηγή προκειμένου να 
σχηματίσουμε μία εικόνα γιά την κατάσταση του Οικουμενικού Πα
τριαρχείου ανάμεσα στα χρόνια 1483 και 1525 περίπου, δηλαδή ανά
μεσα στις χρονολογίες των δύο μπερατιών. Επιπλέον ο κατάλογος απο
τελεί γενικότερα πηγή για την κατάσταση της Ρωμιοσύνης, επειδή, 
όπως είναι αυτονόητο, μητροπολίτες υπήρχαν μόνο σε πόλεις, όπου 
υπήρχαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι κάτοικοι, αρκετοί σε αριθμό ή αρκετά 
εύποροι ώστε να μπορούν να στηρίξουν μία μητρόπολη. Οι κάτοικοι 
αυτοί μπορεί να ανήκαν στον παλιό ντόπιο χριστιανικό πληθυσμό, που 
είχε επιζήσει. Μπορεί επίσης να είχαν εγκατασταθεί στην πόλη πρόσφα
τα είτε επειδή αποφάσισαν οι ίδιοι να μεταναστεύσουν είτε επειδή υπο
χρεώθηκαν να μετοικήσουν. Το οθωμανικό κράτος εφάρμοζε σε μεγάλη 
κλίμακα τον θεσμό της υποχρεωτικής μετοικεσίας μετακινώντας πλη
θυσμούς (sürgün) από μία περιοχή σε μία άλλη, κάποτε αρκετά μακρυ-
νή. Ο θεσμός, που έχει μελετηθεί σε βάθος, εξυπηρετούσε διαφόρους 
σκοπούς, όπως την δημιουργία τουρκικών νησίδων ανάμεσα σε συμπα
γείς χριστιανικούς πληθυσμούς πρόσφατα υποδουλωμένους, ή την ενί
σχυση ορισμένων πόλεων με την προσθήκη κατοίκων έμπειρων στον 
αστικό βίο - όπως ήσαν οι Έλληνες - ή ακόμα την απαλλαγή της διοί
κησης μιας περιοχής από ταραχοποιά πληθυσμικά στοιχεία, που, αν 
αποκόβονταν από το φυσικό τους περιβάλλον, θα μπορούσαν να ελέγ
χονται ως προς την δράση τους.1 

Οι μητροπόλεις της Μεγάλης Εκκλησίας είναι γνωστές από επίση
μους καταλόγους του Πατριαρχείου, οι οποίοι επικράτησε να ονομά-

1. Η μελέτη του BARKAN, Sürgünler, μολονότι δημοσιευμένη πριν από σαράν
τα περίπου χρόνια, διατηρεί όλη την σπουδαιότητα της. Η λέξη sürgün έχει περά
σει στην ελληνική μεσαιωνική γλώσσα, σουργούνηδες, που σημαίνει τους μετοί
κους· βλ. MORAVCSIK, Byzantinoturcica, τ. II, σ. 290. 
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ζονται στη γλώσσα της ιστορικής έρευνας Notitiae. Οι Notitiae έχουν 
συνταχθεί για να καταδειχθεί η τάξη πρωτοκαθεδρίας των διαφόρων 
μητροπολιτών, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις βασιζόταν σε παρα
δοσιακούς λόγους σχετικούς με την αίγλη που διέθετε μία μητρόπολη 
στα περασμένα. Για τον λόγο αυτό δεν είναι βέβαιο αν πραγματικά 
υπήρχαν μητροπολίτες σ' όλες τις πόλεις που αναφέρονται στην κάθε 
μια από τις Notitiae. Είναι άλλωστε γνωστό πως το Πατριαρχείο, όταν 
το απαιτούσαν οι περιστάσεις, ονόμαζε μητροπολίτες ορισμένους ιερω
μένους για να τους απονείμει ουσιαστικά ένα τίτλο. Η πρακτική αυτή 
εφαρμόσθηκε το 1437, όταν πρόκειτο να αναχωρήσουν πολλοί ιερωμέ
νοι από την Κωνσταντινούπολη για να πάρουν μέρος στην Σύνοδο της 
Φερράρας.2 

Η Notitia που είναι χρονικά πλησιέστερη προς το αρχαιότερο μπε-
ράτι μας έχει συνταχθεί γύρω στο έτος 1500.3 Δημιουργεί πολλά ερω
τηματικά ως προς το αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δηλαδή 
αν κατοικούσαν μητροπολίτες στις πόλεις που απαριθμούνται σ' αυ
τήν. Αντίθετα, η μνεία των διαφόρων μητροπόλεων στα δύο μπεράτια 
ανταποκρίνεται ασφαλώς στην τότε πραγματικότητα. Οι μητροπόλεις 
αυτές είχαν πραγματική υπόσταση επειδή απαριθμούνται για ένα πολύ 
συγκεκριμένο σκοπό, δηλαδή για να ορισθεί πάνω σε ποιους μητροπο
λίτες, σύμφωνα με την θέληση του Σουλτάνου, ασκούσε την εξουσία 
του ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Το θέμα είχε και την πρακτική 
του άποψη για το οθωμανικό κράτος, καθώς το δημόσιο ταμείο είχε 
έσοδα από το χρηματικό ποσό, δηλαδή από το πεσκέσι, που κατέβαλλε 
κάθε μητροπολίτης, όταν διοριζόταν.4 

Παίρνοντας λοιπόν ως δεδομένο πως μητροπόλεις υπήρχαν μόνο 
όπου βρισκόταν αριθμητικά αξιόλογος χριστιανικός πληθυσμός ή του
λάχιστον εύπορος πληθυσμός ικανός να συντηρήσει μία μητρόπολη, 
θεωρούμε πως είναι δυνατό να σταχυολογήσουμε ενδείξεις από τον κα
τάλογο των μητροπόλεων σχετικά με την παρουσία χριστιανικού πλη
θυσμού στις πόλεις, που απαριθμούνται στα δύο μπεράτια. Επειδή 
όμως τυχαίνει να ανήκουν αυτά σε μία περίοδο κρίσιμη για την δημο
γραφική ιστορία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, συνοψίζουμε προη
γουμένως ορισμένες πληροφορίες. 

Οι έρευνες του μεγάλου ιστορικού Braudel έχουν αποδείξει ότι στο 

2. ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, σ. 184. 

3. DARROUZES, Notitiae, σ. 197-198, 419-421 (για πρακτικούς λόγους θα 
αναφέρεται ως Notitia του 1500). 

4. Βλ. παραπάνω, σ. 87. 
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διάστημα του ΙΣΤ' αιώνα ο πληθυσμός των μεσογειακών χωρών αυξή
θηκε εντυπωσιακά ώστε να διπλασιασθεί μέσα σε σχετικά λίγες δεκα
ετίες. Προβληματισμένος από τον Braudel ο διακεκριμένος Τούρκος 
ιστορικός Barkan μελέτησε τα δημογραφικά προβλήματα της Οθωμανι
κής αυτοκρατορίας.5 Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ανάμεσα στα έτη 
1520/1530 και 1571/1580 η αύξηση του πληθυσμού μέσα στην επικρά
τεια του Σουλτάνου ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή και ιδιαίτερα στις 
πόλεις, όπου οι κάτοικοι πλήθαιναν με ταχύτερο ρυθμό από ότι στην 
ύπαιθρο. Επακολούθησαν έρευνες άλλων μελετητών που σε γενικές 
γραμμές επιβεβαίωσαν τα ιστορικά συμπεράσματα του Barkan.6 H δη
μογραφική άνοδος δεν συνεχίσθηκε με τον ίδιο ρυθμό από το τέλος του 
ΙΣΤ' αιώνα και πέρα, όταν άρχισε η παρακμή της αυτοκρατορίας.7 

Και τα δύο μπεράτια έχουν εκδοθεί πριν από την δυναμική πληθυ
σμιακή μεταβολή. Ωστόσο, και τα δύο, αλλά κυρίως το δεύτερο, ανή
κουν σε μία χρονική περίοδο που ήδη προοιώνιζε την ερχόμενη μεγάλη 
δημογραφική άνοδο. Ας θυμηθούμε πως η βασιλεία του Μωάμεθ Β', που 
άρχισε το 1451, χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλους κατακτητικούς 
πολέμους εξαντλητικούς για τα οικονομικά του κράτους. Σημαντικά τμή
ματα του πληθυσμού στην Πελοπόννησο, στην Αλβανία, στις περιοχές 
του Πόντου και σε διάφορα νησιά εξοντώθηκαν. Μία μεγάλη επιδημία 
πανούκλας, η οποία ξεκίνησε, φαίνεται, από την Θεσσαλία το 1466, 
εξαπλώθηκε στην Θράκη και την Μακεδονία και στην συνέχεια στις 
περιοχές της Προύσας και της Άγκυρας καθώς και στην ίδια την Κων
σταντινούπολη, και θέρισε τον πληθυσμό.8 Κατά την βασιλεία όμως 
του διαδόχου του Μωάμεθ Β', του Βαγιαζήτ Β' (1481-1512), επικράτησε 
για πολλά χρόνια ειρήνη. Ακολούθησαν οι μεγάλες κατακτήσεις του 
Σελήμ Α', οι θ7υοίες όμως κατευθύνονταν προς το ανατολικό σύνορο, 
δηλαδή προς την Περσία, την Συρία και την Αίγυπτο, με αποτέλεσμα να 
ηρεμήσουν οι πληθυσμοί των Βαλκανίων. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ανάμεσα στα έτη 1490 και 1535 ο 

5. BARKAN, Essai, σ. 23-36· BARKAN, Research, σ. 167-170. 
6. INALCIK, Impact, σ. 74-75. 
7. LEILA ERDER - SURAIYA FAROQHI, Population Rise and Fall in Anatolia, 

1550-1620, Middle Eastern Studies, 15 (1979) 322-345. 
8. ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ, σ. 204-205" DARROUZES, Asie Mineure, σ. 37. Είχε προηγηθεί 

μία επιδημία πανούκλας το 1455 που ήταν όμως περιορισμένη στην Θράκη : βλ. 
ΔΟΥΚΑΣ, σ. 413- επακολούθησε μία δεύτερη μεγάλη επιδημία το 1470 αλλά φαίνε
ται πως περιορίστηκε κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχαν συγκεντρωθεί 
πολλοί αιχμάλωτοι από την Εύβοια : βλ. Έκθεσις, σ. 33. 
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πληθυσμός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στο σύνολο του αυξήθηκε 
κατά 25%.9 Η αύξηση όμως δεν ήταν ισομερής για τον ισλαμικό και τον 
χριστιανικό πληθυσμό της. Ο χριστιανικός πληθυσμός της δεν αυξή
θηκε κατά ανάλογο ποσοστό και σε ορισμένες περιπτώσεις συρρικνώ
θηκε γιατί, όπως είναι γνωστό, κατά τον ΙΕ' και τον ΙΣΤ' αιώνα ση
μειώθηκαν πυκνοί εξισλαμισμοί. Παρ' όλα αυτά όμως προς το τέλος 
του ΙΣΤ' αιώνα σε γενικές γραμμές αυξήθηκε και ο χριστιανικός πλη
θυσμός.10 

Το δεδομένο πάντως των εξισλαμισμών ίσως να εξηγεί γιατί έξι μη
τροπόλεις, με τις οποίες θα ασχοληθούμε παρακάτω, ενώ αναφέρονται 
στο αρχαιότερο μπεράτι, απουσιάζουν από το δεύτερο. Δεν αποτελεί 
όμως και την μόνη εξήγηση. Είναι επίσης πιθανό να ελαττώθηκαν αρι
θμητικά οι Χριστιανοί κάτοικοι μιας πόλης, επειδή υποχρεώθηκαν να 
γίνουν σουργούνηδες, δηλαδή να μετοικήσουν σε άλλη περιοχή. Από 
την άποψη αυτή η Άλωση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί ορόσημο 
όχι μόνο επειδή οι μητροπόλεις απόκτησαν ένα διοικητικό κέντρο, δη
λαδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά και επειδή στάθηκε αιτία να 
γίνουν μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών. 'Οπως αναφέρθηκε ήδη, τα 
τουρκικά στρατεύματα παρέδωσαν μία έρημη Κωνσταντινούπολη στον 
Σουλτάνο, που για να την επανοικίσει εξανάγκασε σταδιακά Χριστια
νούς από την Αίνο, την Φώκαια, την Πελοπόννησο, την Τραπεζούντα, 
τον Καφά και πολλά άλλα μέρη, να εγκατασταθούν σ' αυτήν.1 ! 

Τέλος, η απουσία μιας μητρόπολης από το μεταγενέστερο έγγραφο, 
ενώ υπάρχει μνεία της στο αρχαιότερο του 1483, είναι δυνατό να μην 
οφείλεται σε εξισλαμισμό ή σε υποχρωτική μετοικεσία αλλά απλά στο 
γεγονός ότι ο μητροπολιτικός θρόνος ήταν κενός είτε επειδή ο μητροπο
λίτης είχε πεθάνει και δεν είχε ακόμα αντικατασταθεί, είτε επειδή τον 
είχε απομακρύνει από την έδρα του ο Σουλτάνος, είτε, τέλος, επειδή δεν 
είχε εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις του προηγούμενου 
έτους και κατά συνέπεια δεν μπορούσε να ασκεί το λειτούργημα του. 

9. INALCIK, Impact, σ. 77. 
10. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, τ. II, σ. 51-60· VRYONIS, The Experience of 

Christians, σ. 197-204. Οι δημογραφικές πληροφορίες του Ζυγομαλά, που περιό
δευσε τα παράλια της Μικράς Ασίας και τα νησιά του Αιγαίου κατά το 1577, ανή
κουν στην περίοδο της μεγάλης πληθυσμιακής ανόδου, και δεν μπορούν να χρησι
μοποιηθούν για την περίοδο 1483-1525, την οποία αποπειρώμαι να μελετήσω 
παρακάτω : LEGRAND, Zygomalas, σ. 187-198. 

11. INALCIK, Istanbul, σ. 237-239· πρβλ. και Η. INALCIK, ΕΙ2, λήμμα Istanbul. 
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Οι έδρες μητροπόλεων χαρακτηρίζονται και στα δύο μπεράτια με τον 
όρο βιλαέτι (vilayet), που κατά τον ΙΔ' και ΙΕ' αιώνα σήμαινε γενικά επι
κράτεια αλλά ειδικότερα περιοχή, δηλαδή την διοικητική περιφέρεια 
μιας πόλης και της περιοχής της. Είναι πιθανό πως στην προκείμενη πε
ρίπτωση έχει την έννοια της εκκλησιαστικής επαρχίας. Η οθωμανική επι
κράτεια ήταν διαιρεμένη σε στρατιωτικές διοικητικές ενότητες, τα σαν-
τζάκια (sandjak), αλλά οι επαρχιακές γεωγραφικές διοικητικές ενότητες 
εξακολουθούσαν να υπάρχουν ως βιλαέτια και να αποτελούν υπο
διαιρέσεις του σαντζακιού. Το 1591 αναπροσαρμόσθηκαν στις μεγαλύ
τερες διοικητικές ενότητες που ονομάσθηκαν eyalet. Ο όρος βιλαέτι έχει 
περάσει στην νεοελληνική και γι' αυτό τον χρησιμοποιώ παρακάτω.12 

Οι μητροπόλεις μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες : σε αυ
τές που βρίσκονταν μέσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία και σε αυτές 
που βρίσκονταν έξω από τα σύνορα της, δηλαδή στην Χίο, την Κρήτη, 
την Βλαχία, την Μολδαβία και το Κίεβο. Στο αρχαιότερο έγγραφο οι 
μητροπόλεις απαριθμούνται χωρίς να γίνεται αυτή η διάκριση. Στο έγ
γραφο όμως του 1525, για λόγους που θα εξηγηθούν αλλού,13 απαριθ
μούνται οι μητροπόλεις που βρίσκονταν μέσα στην σουλτανική επικρά
τεια χωριστά από αυτές που βρίσκονταν στο εξωτερικό της. Τέλος, από 
τις μητροπόλεις που βρίσκονται μέσα στην οθωμανική επικράτεια δεν 
αναφέρονται παρά μόνο αυτές, που είχαν εξάρτηση από το Πατριαρ
χείο της Κωνσταντινουπόλεως. Οι πόλεις, π.χ., που βρίσκονταν κάτω 
από την δικαιοδοσία της Αρχιεπισκοπής της Αχρίδος, όπως η Καστοριά, 
το Μοναστήρι ή τα Βοδενά,14 απουσιάζουν από τον κατάλογο των δύο 
μπερατιών. 

Οι έδρες μητροπόλεων, που ήσαν κάτω από την δικαιοδοσία του 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, μέσα στην οθωμανική επικράτεια 
είναι οι ακόλουθες: 

12. Πρβλ. και ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Ιστορία και Θρύλοι, σ. 215· Η. INALCIK, ΕΙ2, 
λήμμα eyalet. 

13. Παρακάτω, σ. 152-153, και όπου εξηγήσεις σχετικά με την Ρόδο. 
14. Για την Αρχιεπισκοπή της Αχρίδος βλ. GELZER, Achrida· LASCARIS, 

Joachim, σ. 135-136, 153-157· JANIN, Bulgarie, σ. 1132-1136, 1142-1151. Βλ. επίσης 
τα έγγραφα που δημοσίευσαν οι Δ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Συμβολή εις την ιστορίαν των Εκ
κλησιών Αχρίδος και Ιπεκίου, Μακεδόνικα, 1 (1940) 429-458, και M. MAXIM, Les 
relations des Pays Roumains avec l'Archevêché d'Ohrid à la lumière de documents 

turcs inédits, RESEE, 19 (1981) 653-671. H Αρχιεπισκοπή της Αχρίδας είχε μεγάλη 
αίγλη και ο IACOPO DE PROMONTORIO, σ. 54, την μνημονεύει ιδιαίτερα όταν 
περιγράφει την διοικητική περιφέρεια του Μοναστηριού. 
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1483 (έγγραφο αρ. 1) 1525 (έγγραφο αρ.7) 

Ηράκλεια 
Τεκίρνταγ 
Σηλύβρια 
Αίνος 
Αδριανούπολη 
Μήδεια 
Σωζόπολη 
Αγχίαλος 
Μεσημβρία 
Βάρνα 
Φιλιππούπολη 
Σόφια 
Τίρνοβο 
Σέρρες 
Ζίχνα 
Δράμα 
Θεσσαλονίκη 
Βέροια 
Τρίκκαλα 
Αθήνα 
Πόρος 
Κόρινθος 
Παλαιά Πάτρα 
Αρκαδία 
Μυστράς 
Ιωάννινα 
Βιζύη15 

Αυλών 
Βιδίνι 
Σιλίστρια 
Τραπεζούντα 
Σταυρός 
Χαλκηδών 

Ηράκλεια 
Τεκίρνταγ 
Σηλύβρια 
Αίνος 
Αδριανούπολη 
Μήδεια 
Σωζόπολη 
Αγχίαλος 
Μεσημβρία 
Βάρνα 
Φιλιππούπολη 
Σόφια 
Τίρνοβο 
Σέρρες 
Ζίχνα 
Δράμα 
Θεσσαλονίκη 
Βέροια 
Τρίκκαλα 
Αθήνα 
Πόρος 

-
Παλαιά Πάτρα 
Αρκαδία 
Μυστράς 
Ιωάννινα 

-
Αυλών 
Βιδίνι 
Σιλίστρια 
Τραπεζούντα 

-
-

15. Για την απόλυτα ακριβή σειρά των τριών μητροπόλεων που ακολουθούν 
θα δοθούν εξηγήσεις παρακάτω· στην εδώ απαρίθμηση προσπάθησα να διευκολύ
νω τον αναγνώστη· η σειρά με την οποία αναγράφονται οι μητροπόλεις φαίνεται 
στην μετάφραση των εγγράφων. 
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Νικομήδεια 
Νίκαια 
Κύζικος 
Προύσα 
Άγκυρα 
Αμάσεια 
Σεβάστεια 
Αλατζά-χισάρ 

-
Αττάλεια 
Εγριντίρ 
Λαοδίκεια 
Μίλητος 
Έφεσος 
Σμύρνη 
Γάγγρα 
Μυτιλήνη 
Μόλυβος 
Ίμβρος 
Λήμνος 
Εύριπος 
Αλέξη 
Καφάς 
Κερασούντα 
Ρίζαιον 

Νικομήδεια 
Νίκαια 
Κύζικος 
Προύσα 
Άγκυρα 

-
Σεβάστεια 

-
Φιλαδέλφεια 
Αττάλεια 
Εγριντίρ 
Λαοδίκεια 
Μίλητος 
Έφεσος 
Σμύρνη 
Γάγγρα 
Μυτιλήνη 

-
Ίμβρος 
Λήμνος 
Εύριπος 

-
Καφάς 
Κερασούντα 
Ρίζαιον 

Η σειρά αυτή δεν έχει καμιά σχέση με την τάξη της πρωτοκαθε
δρίας που είναι γνωστή από τις Notitiae και είναι φανερό πως είναι λίγο 
ως πολύ γεωγραφική. Ο κατάλογος των πόλεων ξεκινά από την Θράκη 
(Ηράκλεια, Ραιδεστός, Σηλύβρια, Αίνος, Αδριανούπολη, Μήδεια) κι 
αφού περιλάβει τα λιμάνια της δυτικής Μαύρης Θάλασσας (Σωζόπολη, 
Αγχίαλο, Μεσημβρία, Βάρνα) απαριθμεί πόλεις της σημερινής Βουλγα
ρίας (Φιλιππούπολη, Σόφια και Τίρνοβο), της Μακεδονίας (Σέρρες, 
Ζίχνα, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Βέροια) για να προχωρήσει στον νότιο ελ
λαδικό χώρο (Τρίκκαλα, Αθήνα, Πόρος (;), Κόρινθος, Παλαιά Πάτρα, 
Αρκαδία, Μυστράς). Κατόπιν, αναφέρονται τα Ιωάννινα. Ως το σημείο 
αυτό η γεωγραφική πορεία μοιάζει σχεδόν ομαλή και ο κατάλογος στα 
δύο έγγραφα είναι ταυτόσημος με την εξαίρεση της Κορίνθου που ανα
φέρεται μόνο στο αρχαιότερο έγγραφο. 

Μετά την μνεία των Ιωαννίνων οι δύο κατάλογοι παρουσιάζουν 
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μικροδιαφορές ενώ η γεωγραφική σειρά των πόλεων παρουσιάζει κά
ποια σύγχυση. Στο αρχαιότερο έγγραφο, μετά τα Ιωάννινα και πριν την 
Αυλώνα που ακολουθεί, παρεμβάλλεται απρόοπτα η Βιζύη, η οποία δεν 
αναφέρεται καθόλου στο μεταγενέστερο. Θα μπορούσε να υποθέσει κα
νείς πως πρόκειται για λάθος του γραμματέα, που οφείλεται στην μνεία 
του Βιδινιού, που ακολουθεί. Και στα δύο έγγραφα αναφέρονται στο 
σημείο αυτό δύο ακόμα βουλγαρικές πόλεις, το Βιδίνι και η Σιλίστρια. 
Υπενθυμίζω αμέσως πως οι δύο αυτές πόλεις, που αναφέρονται χω
ριστά από τις άλλες βουλγαρικές πόλεις (την Σόφια και το Τίρνοβο), 
καθώς και η Αυλώνα, έχουν το κοινό χαρακτηριστικό πως σχετίζονται 
με την αρχιεπισκοπή Αχρίδας. Στην συνέχεια αναγράφεται η Τραπε
ζούντα. 

Κατόπιν, στο αρχαιότερο έγγραφο μνημονεύεται η μητρόπολη του 
Σταυρού, που λείπει από το μεταγενέστερο, και απαριθμούνται μικρα
σιατικές πόλεις με την ίδια περίπου σειρά και στα δύο έγγραφα : η 
Χαλκηδών, που υπάρχει μόνο στο αρχαιότερο μπεράτι, πόλεις της Βιθυ
νίας (Νικομήδεια, Νίκαια, Κύζικος, Προύσα) και η Άγκυρα. Η Αμά-
σεια μνημονεύεται μόνο στο αρχαιότερο μπεράτι, ενώ η Σεβάστεια 
υπάρχει και στα δύο. Ακολουθεί και πάλι μία σύγχυση : μετά την Σεβά
στεια το έγγραφο του 1483 αναφέρει το Aladjahisar, δηλαδή το Κρούσε-
βατς της Σερβίας, ενώ το μεταγενέστερο το Alashehir, δηλαδή την Φιλα
δέλφεια. To Aladjahisar αναφέρεται τελείως έξω από το γεωγραφικό του 
πλαίσιο. Αντίθετα, η Φιλαδέλφεια, που ήταν μικρασιατική μητρόπολη 
και μάλιστα με γόητρο, αναφέρεται μαζί με τα αναμενόμενα συμφρα
ζόμενα. Είναι επιτρεπτό λοιπόν να συμπεράνουμε πως πρόκειται και 
πάλι για λάθος του αντιγραφέα και να κρατήσουμε την γραφή Alashehir 
αντί Aladjahisar. 

Ακολουθούν και στα δύο έγγραφα με την ίδια σειρά οι πόλεις Αττά-
λεια, Εγριντίρ, Λαοδίκεια, Μίλητος, Έφεσος, Σμύρνη, Γάγγρα, κατόπι 
τα νησιά (Μυτιλήνη και Μόλυβος -η δεύτερη μόνο στο αρχαιότερο-, 
Ίμβρος, Λήμνος, Εύριπος). Η απαρίθμιση τελειώνει με πόλεις της ανα
τολικής Μαύρης Θάλασσας (Αλέξη, Καφάς, Κερασούντα, και Ρίζαιον 
η πρώτη, για την οποία θα δοθούν εξηγήσεις παρακάτω, μνημονεύεται 
μόνο στο αρχαιότερο). Από την σύντομη αυτή αναδρομή μπορούμε να 
φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι οι μητροπόλεις αναφέρονται λίγο ως πο
λύ κατά γεωγραφικές ενότητες αλλά το δεδομένο αυτό δεν ισχύει από
λυτα· η Τραπεζούντα π.χ., αναφέρεται άσχετα από τον γεωγραφικό της 
περίγυρο. 

Συνολικά, το αρχαιότερο μπεράτι αναφέρει 57 μητροπόλεις μέσα 
στην οθωμανική επικράτεια και το νεότερο 50. Αγνοώντας το Αλατζά-
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χισαρ, για τους λόγους που ήδη εξηγήσαμε, οι μητροπόλεις που δεν 
αναφέρονται στο μπεράτι του 1525 είναι : η Βιζύη, η Κόρινθος, ο Σταυ
ρός, η Χαλκηδών, η Αμάσεια, ο Μόλυβος και του Αλέξη. Από τις 57 μη
τροπόλεις που αναφέρονται το 1483, οι 34 βρίσκονταν στις ευρωπαϊκές 
επαρχίες της αυτοκρατορίας και στα νησιά, όπου υπήρχαν συμπαγείς 
χριστιανικοί πληθυσμοί, πέντε στην Μαύρη Θάλασσα, όπου επίσης 
είχαν επιζήσει οι Χριστιανοί, και μία, η Χαλκηδών, στην περιοχή της 
Κωνσταντινούπολης. Συνεπώς, μόνο 17 μητροπόλεις ανήκουν στον κα
θαρά μικρασιατικό χώρο και ο αριθμός αυτός φανερώνει την συρρί
κνωση του εκεί Ελληνισμού. Το φαινόμενο έχει ήδη μελετηθεί σε βάθος 
από τον Σπύρο Βρυώνη. Όπως απέδειξε, η Ορθόδοξη Εκκλησία στο 
εσωτερικό της άλλοτε χριστιανικότατης Μικράς Ασίας κατέρρευσε 
σταδιακά από τα τέλη του ΙΑ' αιώνα και λίγες μητροπόλεις είχαν κα
τορθώσει να επιζήσουν.16 Οι περισσότερες πάλι από αυτές βρίσκονταν 
σε παραθαλάσσιες περιοχές ή σε περιοχές που κατακτήθηκαν σχετικά 
αργά, όπως ο Πόντος. Αντίθετα, στα Βαλκάνια υπήρξαν οι προϋποθέ
σεις που επέτρεψαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία να επιζήσει. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις ίσως εξηγούν γιατί οι περισσότεροι Πα
τριάρχες του ΙΕ' και ΙΣΤ'αιώνα ήσαν από τις δυτικές επαρχίες της Οθω
μανικής αυτοκρατορίας. Ήσαν Κωνσταντινουπολίτες ή μεγαλωμένοι 
στην Κωνσταντινούπολη, ή Πελοποννήσιοι17 ή είχαν προηγουμένως 
χρηματίσει μητροπολίτες πόλεων των δυτικών επαρχιών και μάλιστα 
πόλεων της Θράκης και της Μακεδονίας. Ο Μάρκος ο Ξυλοκαράβης, 
πριν γίνει Πατριάρχης, ήταν μητροπολίτης Αδριανουπόλεως, ο Διονύ
σιος Α' ήταν μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως, ο Νήφων Β' Θεσσαλονί
κης, ο Μάξιμος Δ' (1491-1497) Σερρών, ο Ιωακείμ Α' (1498-1502 και 
1504) Δράμας, ο Παχώμιος Α' (1503-1504 και 1504-1513) Ζιχνών, ο 
Θεόληπτος Α' (1513-1522) Ιωαννίνων, ο Ιερεμίας Α' (1522-1545) Σό
φιας18 κτλ. Επιπρόσθετα, τα λιγοστά έγγραφα της Ιεράς Συνόδου, που 

16. VRYONIS, Decline- πρβλ. κατ MENAGE, Anatolia, σ. 52-67· S. VRYONIS, 
Religious Changes and Patterns in the Balkans, 14th-16th Centuries, Aspects of the 
Balkans, Continuity and Change. Contribution to the International Balkan Conference 
held at UCLA, October 23-28, 1969, εκδ. Η. BIRNBAUM - S. VRYONIS, Χάγη - Πα
ρίσι 1972, σ. 150-176· καθώς και S. VRYONIS, The Experience of Christians, σ. 185-
216· M. SOKOLOVSKI, Aperçu sur l'évolution de certaines villes plus importantes de 

la partie méridionale des Balkans au XVe et au XVIe siècles, Association Inter

nationale d'Etudes du Sud-Est Européen - Bulletin, 12/1 (1974) 87-89. 

17. Βλ. καν παραπάνω, σ. 74. 
18. Έκθεσις, σ. 45, 56, 57 · DARROUZES, Transferts, σ. 188. 



118 Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

έχουν περισωθεί, φανερώνουν πως οι μητροπολίτες από τις δυτικές 
επαρχίες, που συμμετείχαν, ήσαν πάντοτε περισσότεροι από τους ομο
λόγους τους από την Μικρά Ασία. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να φανε
ρώνουν κάποια αντιπαράθεση ανάμεσα στους Δυτικούς και τους Μι-
κρασιάτες. Το μόνο που θα μπορούσε να αναφερθεί είναι πως ο Ραφαήλ 
Α', ο οποίος πέρασε στην ιστορία με μαύρα χρώματα, είχε χειροτονηθεί 
Πατριάρχης από τον μητροπολίτη Αγκύρας και όχι, όπως ήταν καθιερω
μένο, από τον Ηράκλειας. 

Οι μητροπόλεις που αναφέρονται στα δύο μπερατια δεν συμπίπτουν 
απόλυτα με τις μητροπόλεις που αναφέρονται στην Notitia του 1500. Σ' 
αυτήν αναφέρονται συνολικά 72 μητροπόλεις, οκτώ από τις οποίες -
Ρόδος, Χίος, Παροναξία, Ναύπακτος, Μονεμβασία, Ναύπλιο και Άργος, 
Μουντοβλαχία, Ουγγροβλαχία - είναι έξω από τα σύνορα της αυτο
κρατορίας. Αρκετές μητροπόλεις, που αναγράφονται στην Notitia του 
1500, αναφέρονται, όπως θα δούμε, και στα μπερατια αλλά με διαφορε
τικά ονόματα, επειδή οι Οθωμανοί δεν ενδιαφέρονταν για την παρα
δοσιακή ονομασία της κάθε μητρόπολης αλλά για την πόλη, στην οποία 
έδρευε ο κάθε μητροπολίτης. Π.χ. αναφέρονται τα Τρίκκαλα επειδή ο 
μητροπολίτης Λαρίσης κατοικούσε σ' αυτά και η Αρκαδία επειδή σ' 
αυτή κατοικούσε ο Χριστιανουπόλεως. 'Οπως θα δούμε, αναφέρονται 
ορισμένες πόλεις, σχετικά με τις οποίες μόνο εικασίες μπορούν να γί
νουν ως προς την μητρόπολη που εκπροσωπούν. Επίσης, θα δούμε πως 
και στα δύο μπερατια αναφέρονται μητροπόλεις που δεν περιέχονται 
στην Notitia του 1500. 

Παρακάτω αναλύονται τα σχετικά με τις πόλεις, όπου υπήρχαν μη
τροπολίτες κατά την περίοδο που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα χρόνια 
των Πατριαρχών Συμεών Α'και Ιερεμία Α', δηλαδή 1470-1545 περίπου. 
Οι πόλεις αναφέρονται με την σειρά που απαριθμούνται στα δύο έγ
γραφα, για την οποία έχουν ήδη δοθεί εξηγήσεις. Τοποθέτησα μέσα σε 
παρένθεση την τουρκική τους ονομασία, όπως παραδίδεται από τα έγ
γραφα. Στις λιγοστές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η τουρκική τους ονο
μασία άλλαξε, λίγο ως πολύ, ανάμεσα στο 1483 και το 1525 παραθέτω 
και τις δύο ονομασίες. Σκοπός μου πάντως δεν είναι να δώσω ένα κα
τάλογο μητροπολιτών αλλά περισσότερο πληροφορίες για τις πόλεις που 
είχαν την δυνατότητα να έχουν μητροπολίτη. Έχει σωθεί ένα σπου
δαιότατο έγγραφο της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, ο τόμος με τον 
οποίο η Ιερά Σύνοδος κατήργησε την Ένωση της Ανατολικής και της 
Δυτικής Εκκλησίας, που είχε υπογραφεί το 1439 στην Φλωρεντία. Η 
Σύνοδος είχε συγκληθεί από τον Συμεών λίγο αφού ανέλαβε για τρίτη 
φορά τα πατριαρχικά του καθήκοντα το 1483 και συνεπώς ο τόμος έχει 
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συνταχθεί λίγους μήνες μετά το μπεράτι. Οι υπογραφές του συνοδικού 
τόμου μας επιτρέπουν να καθορίσουμε με σχετική βεβαιότητα ποιος 
ήταν μητροπολίτης στις πόλεις που απαριθμούνται στο μπεράτι του 
1483. 

Ηράκλεια (Ereglü, Eregli). Ο μητροπολίτης Ηράκλειας είχε μεγάλη 
αίγλη, καθώς είχε από πολύ παλιά καθιερωθεί να χειροτονεί αυτός τον 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και να του επιδίδει το δεκανίκι. Στην 
Notitia του 1500, όπως και σ' όλες τις προηγούμενες Notitiae, ο Ηρά
κλειας είναι τρίτος σε πρωτοκαθεδρία^ Το 1400 είχε τοποθετηθεί ως μη
τροπολίτης ο ηγούμενος της κωνσταντινουπολιτικής Μονής της Παμμα
κάριστου Θεοφάνης, που ανέλαβε εξαρχικώς όσες μητροπόλεις της 
Θράκης, της Μακεδονίας και της Μαύρης Θάλασσας χήρευαν. Η πόλη 
κυριεύθηκε από τους Τούρκους λίγο πριν από την Κωνσταντινούπολη. 
Μετά την Άλωση η διαδοχή μητροπολιτών στην Ηράκλεια ήταν ομα
λή, όπως δείχνουν τα χρονικά του ΙΣΤ' αιώνα. Το 1483-1484 μητροπο
λίτης Ηράκλειας ήταν ο Κάλλιστος19. 

Τεκίρνταγι ή Τεκφούρνταγι (Tekirdagi, Tekfurdagi) είναι το τουρ
κικό όνομα της Ραιδεστού. Η μνεία όμως αυτής της πόλης και μάλιστα 
και στα δύο μπεράτια δημιουργεί ένα μικρό πρόβλημα επειδή κατά την 
χρονική περίοδο, την οποία οριοθετούν, η Ραιδεστός δεν ήταν έδρα 
μητροπολίτη. Η Ραιδεστός, επισκοπή του Ηράκλειας, αφού προβι-
βάσθηκε σε μητρόπολη στα μέσα του ΙΔ' αιώνα, αναφέρεται και πάλι 
ως επισκοπή του Ηράκλειας στην Notitia του 1500. Το σημείο αυτό επι
βεβαιώνεται από έγγραφο του 1497, το οποίο υπογράφει ο Μακάριος ως 
επίσκοπος Ραιδεστού. Θα μπορούσαμε όμως να θυμηθούμε πως Τεκ
φούρνταγι ή Τεκίρνταγι ονομαζόταν επίσης το Ιερόν Όρος του Γάνου 
και να προχωρήσουμε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για την μητρό
πολη του Γάνου. Η μητρόπολη αυτή αναδιοργανώθηκε και οι μητροπο
λίτες της συμμετείχαν ενεργά στις υποθέσεις του Οικουμενικού Πα
τριαρχείου μετά την Άλωση.20 

Σηλύβρια (Silivri). H πόλη έμεινε κάτω από βυζαντινή κυριαρχία 
ως το 1453 και συνεπώς η εκκλησιαστική της διοίκηση πρέπει να 
αναδιοργανώθηκε παράλληλα με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό-

19. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, τ. Ι, σ. 316· DARROUZES, Notitiae, σ. 419· Μ. Μ. 
Acta, τ. II, σ. 312-313, 449-452· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 108, 128· βλ. 
και ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, σ. 46. 

20. DARROUZES, Notitiae, σ. 402, 409, 414, 420· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός 
Κώδιξ, σ. 159· Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, ΘΗΕ, τ. IV, σ. 230-232· R. JANIN - L. STIERNON, 
DHGE,x.XlX,a. 1105-1109. 
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λεως. Το 1483-1484 μητροπολίτης Σηλυβρίας ήταν ο Ιωσήφ, ο οποίος 
κατείχε την θέση ήδη από το 1474.21 

Αίνος (Aynoz). Από τα τέλη του ΙΔ' αιώνα οι Gattilusi, οι Λατίνοι δυ
νάστες της Λέσβου, είχαν προσαρτήσει την πόλη, η οποία είχε ανα
πτυχθεί οικονομικά χάρη στις αλυκές της και στη γεωγραφική της θέση, 
στις εκβολές του Έβρου. Παρά την λατινική κυριαρχία, το 1395 φαίνε
ται πως βρισκόταν μητροπολίτης εγκατεστημένος σ' αυτή, ο οποίος 
ήταν πρόεδρος Δράμας και ο οποίος, επιπλέον, πήρε κατ' επίδοσιν την 
μητρόπολη των Φιλίππων. Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα ο Πατριάρχης 
διαμαρτυρήθηκε στον Λατίνο δυνάστη της επειδή δεν γινόταν δεκτός 
μητροπολίτης εκεί. Η Αίνος πέρασε κάτω από τουρκικό ζυγό το 1456. 
Υπήρχε ήδη μητροπολίτης στην Αίνο, όταν το 1469-1471 παραχωρήθηκε 
από τον Σουλτάνο στον δεσπότη Δημήτριο Παλαιολόγο, ο οποίος είχε 
χάσει τις κτήσεις του στην Πελοπόννησο. Το 1483-1484 ο μητροπολίτης 
Αίνου ονομαζόταν Νήφων. Το 1488-1489 υπήρχαν στην Αίνο 756 χρι
στιανικές οικογένειες.22 

Αδριανούπολη (Edirne). Η πόλη αυτή, που ως την Άλωση ήταν η 
ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του οθωμανικού κράτους, είχε κυριευθεί το 
1369 και ο μητροπολίτης της, ο Πολύκαρπος, κατέφυγε στην Κωνστα
ντινούπολη, όπου πέθανε το 1379-1380.23 Σχετικά σύντομα η πόλη από
κτησε την παλιά της εκκλησιαστική διοίκηση και, πριν από την Άλω
ση, δημιουργήθηκε εκεί μια εύπορη ορθόδοξη κοινότητα. Το 1488-1489 
υπήρχαν στο βιλαέτι της Αδριανούπολης 1086 χριστιανικές οικογένειες 
και ανάμεσα στα έτη 1520-1535 υπήρχαν στην πόλη της Αδριανούπο-
λης 522 χριστιανικές οικογένειες. Ωστόσο, το 1517-1518 η μητρόπολη 
βρισκόταν σε πενία.24 

21. DARROUZES, Notitiae, σ. 420· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 129· 
πρβλ. και ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, Σιγίλλιον, σ. 19· ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΑΡΔΕΩΝ, σ. 16. 

22. Μ. Μ. Acta, τ. II, σ. 234, 338- 339· DARROUZES, Registre synodal, σ. 385. 
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ, σ. 150· DARROUZES, Notitiae, σ. 420· TV, 1(1955) 134· ΑΠΟΣΤΟ
ΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 128· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία, σ. 652· 
PETIT, Déposition, σ. 148· BARKAN, Cizye, σ. 35. 

23. Για την χρονολογία της κατάληψης της πόλης από τους Τούρκους, βλ. Ε. Α. 
ZACHARIADOU, The Conquest of Adrianople by the Turks, StuVe, 12 (1970) 211-217. 
Για τους μητροπολίτες από την έναρξη της Τουρκοκρατίας (1369) ως το τέλος του 
ΙΣΤ' αιώνα βλ. V. LAURENT, La liste episcopale du Synodicon de la métropole 

d'Andrinople, EO, 38 (1939) 25-30. Πρβλ. και DARROUZES, Notitiae, σ. 419- PETIT, 
Déposition, σ. 148· ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, σ. 46· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, ΑΙΣ, τ. Ι, 
478-480· GOUILLARD, Synodikon, σ. 116. 

24. Παραπάνω, σ. 69 · BARKAN, Cizye, σ. 35 · BARKAN, Research, σ. 170. 
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Μήδεια (Midye). Προς το τέλος του ΙΔ' αιώνα η μητρόπολη θα βρι
σκόταν σε δύσκολη θέση εξ αιτίας των τουρκικών επιδρομών και είχε 
ως πρόεδρο τον μητροπολίτη Αμασείας. Το 1468 έχει αναδιοργανωθεί, 
όπως φαίνεται από την τοποθέτηση σ' αυτήν του Θεοδώρου Αγαλ-
λιανού, γνωστού για την δράση και τα έργα του, που, όταν έγινε μητρο
πολίτης, πήρε το όνομα Θεοφάνης. Το 1483-1484 μητροπολίτης Μήδειας 
ήταν ο Νεόφυτος, που ήταν εκεί τουλάχιστον από το 1474.25 

Σωζόπολη (Siizebolu). H πόλη κυριεύθηκε από τους Τούρκους λίγο 
πριν από την Άλωση. Ήταν επισκοπή και προβιβάσθηκε σε μητρόπολη 
κατά το διάστημα του ΙΔ' αιώνα. Μαρτυρείται μητροπολίτης σ'αυτή το 
1467-1468. Το 1482 ο μητροπολίτης βρισκόταν σε φτώχεια και μη έχο
ντας κατοικία είχε εγκατασταθεί στην Μονή του Αγίου Ιωάννου του 
Προδρόμου. Στα χρόνια του Ιερεμία Α' μητροπολίτης Σωζοπόλεως ήταν 
ο Ιωαννίκιος, που προσπάθησε να καταλάβει τον πατριαρχικό θρόνο.26 

Αγχίαλος (Ahiyolu). Και αυτή η πόλη, πλούσια εξ αιτίας των αλυ
κών της, κυριεύθηκε από τους Τούρκους λίγο πριν από την Άλωση. Τον 
ΙΔ' αιώνα προβιβάσθηκε από αρχιεπισκοπή σε μητρόπολη που οργα
νώθηκε μετά την Άλωση. Μαρτυρείται μητροπολίτης σ' αυτήν το 1467. 
Το 1483-1484 μητροπολίτης Αγχιάλου ήταν ο Νεόφυτος.27 

Μεσημβρία (Mésivri). Και αυτή η πόλη, που έγινε μητρόπολη στο 
τέλος του ΙΔ'αιώνα, κυριεύθηκε από τους Τούρκους λίγο πριν από την 
Άλωση μαζί με την Σωζόπολη και την Αγχίαλο. Μαρτυρείται μητροπο-

25. DARROUZES, Notitiae, σ. 420· Μ.Μ. Acta, τ. II, σ. 27, 39, 99. Το 1409 ο 
μητροπολίτης Μηδείας Ματθαίος είχε καθαιρεθεί· βλ. G. Τ. DENNIS, Official 
Documents of Manuel II Palaeologus, Byzantion, 41 (1971) 56· ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, 
Αγαλλιανός, σ. 14-18· PETIT, Déposition, σ. 148- ΠΑΪΖΗ, Ανεπίσημα, σ. 99-100· 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 92, 128· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, 
Κοσινίτζα, σ. 20. 

26. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, τ. Ι, σ. 316· DARROUZES, Notitiae, σ. 189-191, 
414, 420· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία, σ. 653· βλ. και ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, 
σ. 46· Ι. ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, Ιωάννου Ε'και Ιωάννου Ζ' των Παλαιολόγων χρυσόβουλλον 
και αργυρόβουλλον περί της κατά την Σωζόπολιν Μονής του Προδρόμου, ΔΙΕΕΕ, 2 
(1885)620. 

27. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, τ. Ι, σ. 316· DARROUZES, Notitiae, σ. 417, 420· 
PETIT, Déposition, σ. 148· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Κοσιν ίτζα , σ. 20· 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 128. Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κατάλογος 
επισκόπων και μητροπολιτών Αγχιάλου, Θρακικά, 9 (1938) 167-180. Βλ. και Μ.Μ. 
Acta, τ. II, σ. 345-346. 
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λίτης σ' αυτήν το 1474. Το 1477 ο μητροπολίτης της ονομαζόταν Παχώ-
μιος και το 1488 Δοσίθεος.28 

Βάρνα (Varna). Δεν είναι με σαφήνεια γνωστό πότε το σημαντικό 
αυτό λιμάνι ονομάσθηκε έδρα μητροπολίτη. Πάντως μετά την Άλωση 
υπήρχε μητροπολίτης τουλάχιστον από το έτος 1467-1468. Το 1483-
1484 ο μητροπολίτης Βάρνας ονομαζόταν Κάλλιστος.29 

Φιλιππούπολη (Filibe). Η πόλη στο τέλος του ΙΔ' αιώνα διετέλεσε 
έδρα του μπεηλέρμπεη της Ευρώπης. Πριν από την Άλωση, υπήρχε εκεί 
μια εύπορη Ορθόδοξη κοινότητα. Στις αρχές του ΙΣΤ' αιώνα η πόλη είχε 
29 μουσουλμανικές και 4 χριστιανικές συνοικίες, και το 1528 ζούσαν 
σ' αυτή 81 χριστιανικές οικογένειες και 609 μουσουλμανικές. Στην 
ύπαιθρο όμως υπερτερούσε ο χριστιανικός πληθυσμός και ο μουσουλ
μανικός αποτελούσε μόνο το 41% καθώς στα 244 χωριά της περιοχής 
υπήρχαν 5.848 χριστιανικά νοικοκυριά. Η μητρόπολη της ήταν σε καλή 
κατάσταση.30 

Σόφια (Sofya). H πόλη κυριεύθηκε για πρώτη φορά από τους Τούρ
κους το 1382 και μεταφέρθηκε σ' αυτήν η έδρα του μπεηλέρμπεη της 
Ευρώπης. Εξελίχθηκε σε "εξαίρετη επαρχία" της Οθωμανικής αυτοκρα
τορίας. Στις αρχές του ΙΣΤ' αιώνα σ' ολόκληρο το βιλαέτι της Σόφιας 
υπήρχαν 24.341 χριστιανικές οικογένειες και το 1520-1535 υπήρχαν 
στην πόλη 238 χριστιανικές οικογένειες.31 

Τίρνοβο (Tirnovi). H πόλη, πρωτεύουσα του βουλγαρικού κράτους 
και έδρα του βουλγαρικού Πατριαρχείου, αλώθηκε από τους Οθω
μανούς το 1393. Αναδιοργανώθηκε και το τέλος του ΙΕ' αιώνα εξελί-

28. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία, τ. Ι, σ. 316· DARROUZES, Notitiae, σ. 417, 420· 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 92· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Κοσινίτζα, σ. 
20· ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΑΡΔΕΩΝ, σ. 20. Για την κατάσταση της πόλης στο πρώτο μισό του 
ΙΕ' αιώνα βλ. και V. GJUZELEV-J. KÖDER, Ein inschriftliches Grabepigramm des 

Jahres 1428 in Nisebar, Byzantinobulgarica, 5 (1978) 305-310. 

29. DARROUZES, Notitiae, σ. 190, 196, 417, 420· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, 
Μαγνησία, σ. 653 · ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 128. Για την μεσαιωνική πό
λη της Βάρνας βλ. και Α. KUZEV, Die Mittelalterliche Stadt Varna, Le pouvoir 
central et les villes en Europe de l'Est et du Sud-Est du XVe siècle aux débuts de la 

révolution industrielle, Les Villes Portuaires, Sofia 1985, σ. 73-78. 
30. DARROUZES, Notitiae, σ. 419· παραπάνω, σ. 69· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑ

ΜΕΥΣ, ΑΙΣ, τ. I, 478-480· Β. CVETKOVA, ΕΙ2, λήμμα Filibe· KIEL, Bulgaria, σ. 
179,183. 

31. DARROUZES, Notitiae, σ. 420· IACOPO DE PROMONTORIO, σ. 51· KIEL, 
Bulgaria, σ. 169, 184· BARKAN, Essai, σ. 32· BARKAN, Research, σ. 170· BARKAN, 
Villes, σ. 165-166. 
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χθηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Η διαδοχή των μητροπολιτών 
ήταν ομαλή. Μαρτυρείται μητροπολίτης ήδη το 1464. Το 1530 ο μη
τροπολίτης Τιρνόβου ονομαζόταν Θεόφιλος.32 

Σέρρες (Siroz). H πόλη κυριεύθηκε οριστικά από τους Οθωμανούς το 
1383 και ο μητροπολίτης της, ο Ματθαίος Φακρασής, αιχμαλωτίστηκε. 
Ανασυγκροτήθηκε σύντομα και εξελίχθηκε σε διοικητικό κέντρο. Πα
ράλληλα διοργανώθηκε η μητρόπολη της, όπως φανερώνει ένα έγγραφο 
του 1393. Σχετικά πυκνές μνείες μητροπολιτών της φανερώνουν πως η 
εκκλησιαστική της ζωή συνεχιζόταν ομαλά. Το 1440 ο μητροπολίτης 
Μακάριος εκπροσώπησε την Ορθόδοξη· κοινότητα σε μία δίκη που έγινε 
στο ισλαμικό δικαστήριο της πόλης. 'Οταν πήρε ο Συμεών το μπεράτι 
του, μητροπολίτης Σερρών ήταν, πιθανώς, κάποιος άλλος Μακάριος, 
που πέθανε το 1486. Το 1522, όταν έγινε Πατριάρχης ο Ιερεμίας Α', 
μητροπολίτης Σερρών ήταν ο Γεννάδιος, που ήταν επίσης υποψήφιος 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 

Η μητρόπολη των Σερρών διατηρούσε κατά τον ΙΕ' αιώνα και μία 
επισκοπή, την Έζοβα, όπου βρισκόταν εγκαταστημένη η Σερβίδα πρι
γκίπισσα Μάρα, χήρα του Σουλτάνου Μουράτ Β'. Το 1478-1479 υπήρ
χαν στις Σέρρες 350 περίπου χριστιανικές οικογένειες, ενώ σ'ολόκληρο 
το βιλαέτι των Σερρών υπήρχαν 5.216 χριστιανικές οικογένειες. Ανά
μεσα στα έτη 1520-1535 οι χριστιανικές οικογένειες, που ζούσαν στην 
πόλη, αυξήθηκαν σε 357.33 

32. SCHREINER, Kleinchroniken, τ. II, σ. 350-351 · Β. Α. CVETKOVA, Sur le sort 
de Tarnovo, capitale bulgare au Moyen Age, après sa prise par les Osmanlis, 

Byzantinobulgarica, 2 (1966) 181-195· KIEL, Bulgaria, σ. 179-180· DARROUZES, 
Notitiae, σ. 419· PETIT, Déposition, σ. 148· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 92, 108. 

33. SCHREINER, Kleinchroniken, τ. II, σ. 326-327· G. T. DENNIS, The Reign of 
Manuel II Palaeologus in Thessalonica, J382-1387, Ρώμη 1960, σ. 75· DARROUZES, 
Notitiae, σ. 419, 421 · Actes d'Esphigménou, σ. 170-177· Ε. Α. ZACHARIADOU, The 
Worrysome Wealth of the Celnik Radie, Studies in Ottoman History in Honour of 
Profesor V. L. MENAGE, εκδ. C. HEYWOOD - C. IMBER, Ισταμπούλ 1994, σ. 386-
387. Βλ. και PETIT, Déposit ion, σ. 148· Actes du Pantocrator, σ. 179· 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, σ. 46· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, IB, τ. Ι, σ. 346· GOUILLARD, 
Synodikon, σ. 115. Για την πόλη των Σερρών και τον χριστιανικό πληθυσμό της βλ. 
και NASTUREL-BELDICEANU, Eglises byzantines, σ. 271-273, 274-278, 283-284· 
BARKAN, Cizye, σ. 46· BARKAN, Research, σ. 170· Τ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ, Έ ν α ς 
νεομάρτυρας στις Σέρρες του Β' μισού του 15ου αιώνα. Ο Άγ ιος Ιωάννης ο 
Σερραίος και η ακολουθία του, έργο του Μεγάλου Ρήτορος Μανουήλ Κορινθίου, 
Βυζαντινά, 16 (1991) 197-244. Βλ. και EVANGELIA BALTA, Les vakifs de Serrés et 

de sa région (XVe et XVIe s.), Αθήνα 1995. 
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Ζίχνα (Zihne). Πιθανότατα κυριεύθηκε οριστικά από τους Οθωμα
νούς γύρω στο 1383, όταν πάρθηκαν οι Σέρρες. Το 1467-1468 και το 
1471-1472 υπήρχε μητροπολίτης. Το 1478-1479 υπήρχαν στην Ζίχνα 
520 χριστιανικές οικογένειες, ενώ σ' ολόκληρο το βιλαέτι της Ζίχνας 
ζούσαν 2.471 χριστιανικές οικογένειες.34 

Δράμα (Dirama). Πιθανότατα κυριεύθηκε οριστικά από τους Οθω
μανούς γύρω στο 1383 μαζί με τις δύο προηγούμενες πόλεις, τις Σέρρες 
και την Ζίχνα. Λίγα χρόνια αργότερα η εκκλησία της έχει αναδιορ
γανωθεί και το 1388 ο μητροπολίτης της Ματθαίος είναι και πρόεδρος 
Σερρών. Από τότε η διαδοχή μητροπολιτών σ' αυτή είναι ομαλή. Το 
1478-1479 υπήρχαν στη Δράμα 193 περίπου χριστιανικές οικογένειες.35 

Θεσσαλονίκη (Selânik). Η πόλη αλώθηκε το 1430 και ο πληθυσμός 
της εξανδραποδίσθηκε στο σύνολο του. Δύο περίπου χρόνια μετά την 
άλωση της αναφέρεται μητροπολίτης και από τότε η διαδοχή των 
μητροπολιτών φαίνεται ομαλή. Το 1471-1472 ο μητροπολίτης Θεσσαλο
νίκης εκπροσώπησε τον ομόλογο του της Άγκυρας στην Ιερά Σύνοδο 
και εξακολουθούσε να επέχει τον τόπον του Αγκύρας το 1483-1484. 
Είχε στην δικαιοδοσία του επισκοπές, μία από τις οποίες, του Κίτρους, 
είχε ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Το 1527 μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 
ήταν ο Ιωάσαφ. Το 1478 ζούσαν στην πόλη 1275 χριστιανικές οικογέ
νειες, που το 1488-1489 αυξήθηκαν σε 1838. Στην συνέχεια ελαττώθη
καν και ανάμεσα στα έτη 1520-1535 ζούσαν μόνο 989 χριστιανικές οι
κογένειες ενώ ο πληθυσμός της πόλης αυξανόταν με την άφιξη Εβραίων 
κυρίως από την Ισπανία.36 

34. SCHREINER, Kleinchroniken, τ. II, σ. 327· DARROUZES, Notitiae, σ. 420· 
PETIT, Déposition, σ. 148· Actes du Panîocrator, σ. 179. SCHREINER, Kleinchroni
ken, τ. II, σ. 613. Για την πόλη της Ζίχνας και τον χριστιανικό πληθυσμό της βλ. 
και NASTUREL-BELDICEANU, Eglises byzantines, σ. 273, 278-281, 284-285· 
BARKAN, Cizye, σ. 46. 

35. DARROUZES, Notitiae, σ. 420- Μ.Μ. Acta, τ. II, σ. 115,129, 147 · 
DARROUZES, Registre synodal, σ. 385 · P. WIRTH, Zur Liste der Patriarchen von 
Konstantinopel, Byzantion, 37 (1967) 415· PETIT, Déposition, σ. 148· Actes du 
Pantocrator, σ. 179- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 92, 145, 159. Για την πόλη 
της Δράμας και τον χριστιανικό πληθυσμό της βλ. και NASTUREL-BELDICEANU, 
Eglises byzantines, σ. 270-271, 274-275, 282-283. 

36. Για την κατάσταση αμέσως μετά την Άλωση βλ. ZACHARIADOU, Diony-
siou, σ. 23-25· DARROUZES, Notitiae, σ. 419· GOUILLARD, Synodicon, σ. 115 και 
πρβλ. PLP, αρ. 4559. βλ. και M. L. RAUTMAN, Notes on the Metropolian Succession 
of Thessaloniki, c.1300, REB, 46 (1988)147-159· Γ. ΤΣΑΡΑΣ, To συνοδικό της 
Θεσσαλονίκης και ο διάδοχος του αρχιεπισκόπου Γρηγορίου, Μακεδόνικα, 12 
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Βέροια (Kara-Virye, Kara-Ferye). Η πόλη κατακτήθηκε οριστικά από 
τους Τούρκους το 1387. Μετά την Άλωση μαρτυρείται μητροπολίτης το 
1467. Το 1490 έγινε μητροπολίτης ο Μεθόδιος που διαδέχθηκε τον 
Νεόφυτο. Πιθανότατα ο τελευταίος να ήταν μητροπολίτης όταν 
ανέλαβε για τρίτη φορά καθήκοντα ο Συμεών. Το 1527 μητροπολίτης 
ήταν ο Ματθαίος, πιθανώς από το 1525, όταν έγινε Πατριάρχης ο Ιερε
μίας. Ο χριστιανικός πληθυσμός της πόλης ενισχύθηκε με σουργού-
νηδες από την Κορώνη, που μετακίνησε ο Βαγιαζήτ Β', όταν κατέκτησε 
την πόλη αυτή το 1500.37 

Τρίκκαλα (Tirhala). H πόλη αυτή δεν αποτελούσε έδρα μητροπολίτη 
και ασφαλώς ο μητροπολίτης που, σύμφωνα και με τα δύο μπεράτια, 
βρισκόταν σ' αυτήν ήταν ο Λαρίσης. Η τελευταία αυτή μητρόπολη ανα
φέρεται ως 24η στην τάξη πρωτοκαθεδρίας στην Notitia του 1500 και με 
επισκοπές. Επιπλέον η συμμετοχή του μητροπολίτη της στην εκκλησια
στική διοίκηση πιστοποιείται από διάφορα έγγραφα. Όμως ο χριστια
νικός πληθυσμός της πόλης της Λάρισας (Yeni Shehir) είχε ελαττωθεί· το 
1454 υπήρχαν στην πόλη μόνο 66 χριστιανικά νοικοκυριά. Αντίθετα, στα 
Τρίκκαλα, όπου είχε εγκατασταθεί ο Λαρίσης, ο χριστιανικός πληθυσμός 
επιβίωσε· το 1454-1455 υπήρχαν στα Τρίκκαλα 285 χριστιανικά νοικοκυ
ριά, τα οποία ανάμεσα στα έτη 1520-1535 αυξήθηκαν σε 343, ενώ στις 
αρχές του ΙΣΤ' αιώνα ολόκληρο το βιλαέτι των Τρικκάλων είχε 57.671 
χριστιανικές οικογένειες, πολλές από τις οποίες ανήκαν στην αλβανική 
και την βλάχικη εθνότητα. Υπήρχε και μία μικρή εβραϊκή κοινότητα.38 

(1972) 264-269- LASCARIS, Joachim, σ. 130· PETIT, Déposit ion, σ. 148 · 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία, σ. 652· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, 
σ. 129· Actes du Pantocrator, σ. 179· REGEL-PETIT, Actes d'Esphigménou, σ. 47· 
BARKAN, Cizye, σ. 49· BARKAN, Research, σ. 170· πρβλ. και S. VRYONIS, The 
Ottoman Conquest of Thessaloniki in 1430, Continuity and Change, a. 281-321 • 
επίσης Η. W. LOWRY, Portrait of a City: the Population and Topography of Ottoman 
Selânik (Thessaloniki) in the year 1478, Δίπτυχα, 2 (1980-81) 254-293 

37. Για την εξέλιξη του τουρκικού ονόματος της πόλης βλ. DEMETRIADES-ZA-
CHARIADOU, σ. 44 υποσ. 26· SCHREINER, Kleinchroniken, τ. Π, σ. 334· DARROU-
ZES, Notitiae, σ. 420· PETIT, Déposition, σ. 148· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, 
Μαγνησία, σ. 652· βλ. και ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, σ. 46· ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, Σιγίλλιον, σ. 19· 
ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΙΛΑ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ, Ο κατάλογος των επισήμων αθωνιτικών εγγράφων 
του Ουσπένσκη, ΕΕΒΣ, 8(1931) 73· REGEL-PETIT, Actes d'Esphigménou, σ. 46-47. 
Βιβλίον Ιστορικόν, σ. 447. 

38. DARROUZES, Notitiae, σ. 419, 421· BARKAN. Research, σ. 170· BARKAN, 
Essai, σ. 32· BARKAN, Villes, σ. 171-172· NASTUREL-BELDICEANU, Thessalie, σ. 
121-123· T. Α. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΕ, τ. VIII, σ. 128. Για τους μητροπολίτες Λαρίσης 
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Αθήνα (Atina). Ύστερα από μία μακρά περίοδο φραγκοκρατίας η 
πόλη κυριεύθηκε οριστικά από τους Οθωμανούς το 1456. Το 1471-1472 
υπήρχε μητροπολίτης, ο Δωρόθεος, ο οποίος τοποθετήθηκε από την Ιερά 
Σύνοδο στην Τραπεζούντα. Η μητρόπολη είχε δύο επισκοπές, της Διαυ-
λείας και του Ταλαντίου, που το 1493 ενώθηκαν σε μία. Ο χριστιανικός 
πληθυσμός του βιλαετιού της Αθήνας το 1488-1489 ανερχόταν σε 2.545 
οικογένειες. Το 1506 οι Χριστιανοί διατηρούσαν μέσα στην πόλη της 
Αθήνας περίπου 2.382 νοικοκυριά. Υπήρχαν ελάχιστοι Τούρκοι. Το 
1521 ο χριστιανικός πληθυσμός αυξήθηκε σε 2.909 οικογένειες.39 

Πόρος (Poros, Bums). Θα πρόκειται για την επισκοπή των Πόρων ή 
της Πορούς (Boru) στην Θράκη, όπου θα κατοικούσε ο μητροπολίτης 
Περιθεωρίου, ο οποίος αναφέρεται στην Notitia του 1500 και ο οποίος 
υπογράφει ορισμένα εκκλησιαστικά έγγραφα κατά το δεύτερο μισό του 
ΙΕ' αιώνα.40 Αλλά η υπόθεση αυτή προσκρούει στα γεωγραφικά συμ
φραζόμενα καθώς η μητρόπολη αναφέρεται στα μπεράτια ανάμεσα 
στην Αθήνα και την Κόρινθο και θυμίζει το νησί Πόρος, το οποίο στο 
τέλος του ΙΣΤ' αιώνα ανήκε στην αρχιεπισκοπή Αίγινας. Η τελευταία 
αναφέρεται ως αρχιεπισκοπή από τα παλαιά χρόνια ως την Notitia του 
1500. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει με βάση τα δύο μπεράτια πως 
κατά την περίοδο 1483-1525 είχε διατελέσει μητρόπολη, της οποίας ο 
μητροπολίτης κατοικούσε στον γειτονικό Πόρο, αλλά αυτός δεν είναι 
γνωστός από κανένα εκκλησιαστικό έγγραφο των ετών εκείνων.41 

βλ. επίσης Δ. Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Οι Νεόφυτοι Λαρίσης του 16ου αιώνος, ΕΜΑ, 15 (1965) 
86-124 και ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ο Μητροπολίτης Λαρίσης Άγιος Διονύσιος ο Ελεήμων 
(+1510) και οι εικονογραφικές παραστάσεις του, Οικοδομή και Μαρτυρία, Έκφρα-
σις αγάπης και τιμής εις τον Σεβ. Μητροπολίτην Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιον, 
τ. II, Κοζάνη 1991, σ. 389-403. Βλ. ακόμα Ν. BELDICEANU, Un acte sur le statut de 
la communauté juive de Trikala, REI, 40 (1972) 129-138. 

39. SCHREINER, Kleinchroniken, τ. II, σ. 489· DARROUZES, Notitiae, σ. 419· V. 
LAURENT, La liste episcopale de la métropole d'Athènes d'après le Synodicon d'une 

de ses églises suffragantes, Mémorial L. Petit, Παρίσι 1948, σ. 272-289, αφορά μόνο 
την βυζαντινή περίοδο · Actes du Pantocrator, σ. 178-179 · BARKAN, Cizye, σ. 102 · 
KIEL, Central Greece, σ. 403· πρβλ. και BARKAN, Research, σ. 170· ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, Μία συνοδική πράξη (1493) του Μαξίμου Δ' που αποδίδεται 
στον Νήφωνα Β', Μνήμων, 11 (1987) 74-82. 

40. DARROUZES, Notitiae, σ. 420· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 92, 129, 
144, 159. Για τον τύπο "της Πορούς" βλ. M. LASCARIS, Les Diplômes Grecs des 

Souverains Serbes, Βελιγράδι 1937, σ. 14, 15. 
41. DARROUZES, Notitiae, σ. 420· Ν. Κ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΗΕ, λήμμα "Αίγινα"· 

βλ. και Ν. ΚΟΝΟΜΟΣ, 'Αγιος Διονύσιος ο Πολιούχος Ζακύνθου, Αθήνα 1969, σ. 29. 
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Κόρινθος (Koritos). Η πόλη αυτή, γνωστή για την στρατηγική της 
σημασία και για την εύφορη πεδιάδα της, αναφέρεται μόνο στο μπε
ρατι του 1483. Στην Notitia του 1500 αναφέρεται ως 24η στην τάξη πρω
τοκαθεδρίας με πέντε επισκοπές. Δεν υπάρχει εξήγηση σχετικά με την 
απουσία της από το δεύτερο μπεράτι επειδή, σύμφωνα με όσα είναι 
γνωστά, υπήρχαν σ' αυτή μητροπολίτες καθώς και χριστιανικός πλη
θυσμός. Υπάρχει μνεία του μητροπολίτη της Κυρίλλου, που παραιτήθη
κε το 1508 και τον διαδέχθηκε ο Μακάριος. Το 1461 στην πόλη της 
Κορίνθου υπήρχαν 437 νοικοκυριά στην πλειονότητα χριστιανικά. Στα 
χωριά γύρω από την πόλη υπήρχαν 269 ελληνικά νοικοκυριά και 168 
αρβανίτικα. Κατά τα χρόνια 1512-1520 ο πληθυσμός φαίνεται πως 
ελαττώθηκε και υπήρχαν στην πόλη περίπου 353 νοικοκυριά Χρι
στιανών.42 

Παλαιαί Πάτραι (Balya Badra). H πόλη έζησε επί πολλά χρόνια κά
τω από λατινική κυριαρχία και αποτέλεσε έδρα λατινικής επισκοπής. 
Σύμφωνα με τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, η ορθόδοξη μη
τρόπολη της είχε καταστραφεί ολοσχερώς στα μέσα του ΙΔ' αιώνα. 
Ωστόσο, ο τίτλος του μητροπολίτη επέζησε. Το 1430 η πόλη επέστρεψε 
στα χέρια των Βυζαντινών και το 1460 κυριεύθηκε από τους Τούρκους. 
Το 1467 μητροπολίτης Παλαιών Πατρών ήταν ο Κύριλλος που εξακο
λουθούσε να είναι και το 1483. Το 1488-1489 υπήρχαν σ' ολόκληρο το 
βιλαέτι της Πάτρας 1.958 σπίτια Χριστιανών και κατά τα χρόνια 1512-
1520 υπήρχαν στην πόλη περίπου 828 νοικοκυριά Χριστιανών.43 

Αρκαδία (Arkadya). H Αρκαδία, δηλαδή η σημερινή Κυπαρισσία, 
αναφέρεται επειδή ήταν πιθανότατα η έδρα του μητροπολίτη Χριστια-
νουπόλεως. Η μητρόπολη αυτή πέρασε μία δύσκολη περίοδο στα τέλη 
του ΙΔ' και είχε ως πρόεδρο τον Κορίνθου. Αναδιοργανώθηκε μετά την 
Άλωση και το 1474 αναφέρεται ο μητροπολίτης Κάλλιστος. Το 1489-

42. DARROUZES, Notitiae, σ. 419, 420· ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, σ. 46-47· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Κοσινίτζα, σ. 20· Α. ΓΛΑΒΙΝΑΣ, Μακάριος Παπαγεωργόπουλος ο 
από Κορίνθου μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1465; - 12 Απριλίου 1546), Μακεδό
νικα, 13 (1973) 167-176· BELDICEANU - BELDICEANU-STEINHERR, Morée, σ. 4L· 
BELDICEANU - BELDICEANU-STEINHERR, Corinthe, σ. 41. 

43. Για τα παλαιότερα χρόνια βλ. V. LAURENT, La liste episcopale du Synodi-
con de la métropole de Lacedèmone, REB, 19 (1961) 208-226 και ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, La date 
de l'érection des métropoles de Patras et de Lacédémoine, REB, 21 (1963) 130-136· 

DARROUZES, Notitiae, σ. 419· PETIT, Déposition, σ. 148· ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, σ. 46· 
M.M. Acta, τ. Ι, σ. 327, 329-330· ΛΑΜΠΡΟΣ, Άγ. Όρος, τ. II, σ. 162· BARKAN, Cizye, 
σ. 104· BELDICEANU - BELDICEANU-STEINHERR, Morée, σ. 41. 
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1490 το βιλαέτι της Αρκαδίας περιείχε 1.795 χριστιανικά νοικοκυριά.44 

Μυστράς (Misitra, Mizsra). H πόλη αυτή αναφέρεται επειδή ήταν πι
θανότατα η έδρα του μητροπολίτη Λακεδαιμόνιας. Η Λακεδαιμόνια 
έγινε μητρόπολη τον ΙΑ' αιώνα και επέζησε ως την Τουρκοκρατία. Το 
1483-1484 μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας ήταν ο Γεράσιμος, ο οποίος 
επείχε τον τόπον του Σίδης. Η δικαιοδοσία του είχε διευρυνθεί με την 
προσθήκη νέων περιοχών. Το 1489-1490 το βιλαέτι του Μυστρά περι
λάμβανε την Μεγάλη Μάνη και τον Μεγάλο Ζυγό. Η περιοχή αυτή ήταν 
σχετικά πυκνοκατοικημένη καθώς υπήρχαν εκεί 3.680 χριστιανικά 
νοικοκυριά. Ο αριθμός αυτός συμφωνεί με μία βενετική πηγή που πλη
ροφορεί ότι το 1463 στην περιοχή της Μονεμβασίας και τα βουνά της 
Μάνης ζούσαν 12.000 Χριστιανοί.45 

Ιωάννινα (Yanya). H πόλη παραδόθηκε το 1430 στους Τούρκους ει
ρηνικά και με συνθήκη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σημαντική δια
κοπή στην εκκλησιαστική της ζωή. Στις αρχές του ΙΣΤ' αιώνα ολόκλη
ρο το βιλαέτι των Ιωαννίνων είχε 32.097 χριστιανικές οικογένειες.46 

Βιζύη (Vize). Αναφέρεται μόνο στο μπεράτι του 1483, άσχετα από 
τα γεωγραφικά συμφραζόμενα και μάλιστα σε ένα σημείο του, όπου η 
γεωγραφική σειρά των πόλεων αλλάζει προσανατολισμό. Πιο συγκε
κριμένα, αναφέρεται η Αυλώνα και ακολουθούν δύο πόλεις της Βουλ
γαρίας, η Σιλίστρια και το Βιδίνι. Για τους λόγους αυτούς δεν απο
κλείεται η μνεία της Βιζύης να οφείλεται σε λάθος του γραμματικού, ο 
οποίος παρασύρθηκε από παρανάγνωση του τοπωνυμικού Βιδίνι, που 
αναγράφεται λίγο παρακάτω. Δεν μπορούμε πάντως να είμαστε βέβαιοι 
ως προς παρανάγνωση επειδή τα σχετικά με την μητρόπολη της Βιζύης 
είναι ακόμα συγκεχυμένα. Έγινε μητρόπολη στα μέσα του ΙΔ' αιώνα 
αλλά απουσιάζει από την Notitia του 1500, στην οποία όμως μνημο
νεύεται η γειτονική μητρόπολη Καραβιζύη. Οι δύο αυτές μητροπόλεις, 
όπως έχει ήδη επισημανθεί, έχουν δημιουργήσει αρκετά προβλήματα 
στους μελετητές της εκκλησιαστικής ιστορίας, τα οποία μάλιστα 

44. Μ. Μ. Acta, τ. II, σ. 76, 206-209· DARROUZES, Notitiae, σ. 420· ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΣΑΡΔΕΩΝ, σ. 16· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 92· BARKAN, Cizye, σ. 106. 

45. SCHREINER, Kleinchroniken, τ. Ι, σ. 227 και τ. II, σ. 160· DARROUZES, Noti
tiae, σ. 420· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 128· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, 
ΑΙΣ, τ. Ι, 476-478· βλ. και ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, σ. 46· Τ. Α. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΗΕ, τ. VIII, 
σ. 78-86· BARKAN, Cizye, σ. 106 (από αβλεψία έχει διαβαστεί zifos αντί του σωστού 
zigos=ζυγóς)· G. VALENTINI, Acta Albaniae Veneta, τ. XXV, Παλέρμο 1979, σ. 95. 

46. DARROUZES, Notitiae, σ. 419· BARKAN, Essai, σ. 32· BARKAN, Sürgünler, 

σ. 237. 
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περιπλέκονται στο πόνημα αυτό από τα στοιχεία των δύο μπερατιών. 
Πάντως, στις αρχές του ΙΣΤ' αιώνα υπήρχαν στο βιλαέτι της Βιζύης 
9.467 χριστιανικές οικογένειες, αναμφισβήτητα αρκετές για να στηρί
ξουν μία μητρόπολη.47 

Αυλώνα (Avlonya). To σημαντικό αυτό λιμάνι κατά το δεύτερο μισό 
του ΙΔ' αιώνα διατέλεσε κάτω από σερβική, χριστιανική ορθόδοξη, 
κυριαρχία και, ύστερα από ένα σύντομο διάστημα βενετικής κατοχής, 
κυριεύθηκε από τους Τούρκους το 1417. Συμφωνά με όσα ήσαν γνωστά 
ανήκε στην δικαιοδοσία του αρχιεπισκόπου της Αχρίδας ήδη από το 
τέλος του ΙΔ' αιώνα καθώς επίσης και κατά τους νεότερους χρόνους. Η 
Αυλώνα αναφέρεται ως έδρα μητροπολίτη και από τα δύο μπερατια και 
μάλιστα πριν από την Σιλίστρια. Το δεδομένο αυτό αποκλείει την υπό
θεση πως πρόκειται για την Αυλώνα της περιοχής της Εύβοιας, η οποία 
άλλωστε ήταν επισκοπή και όχι μητρόπολη. Αντίθετα, επιτρέπει να 
προχωρήσουμε στο συμπέρασμα ότι κατά μία περίοδο, η οποία κατά το 
ελάχιστο περιορίζεται ανάμεσα στο 1483 και το 1525, η Αυλώνα είχε 
περάσει κάτω από την δικαιοδοσία του Πατριάρχη της Κωνσταντινου
πόλεως. Το 1488-1490 ολόκληρη η περιοχή της Αυλώνας περιείχε περί
που 1820 μη μουσουλμανικά νοικοκυριά. Ακόμα το λιμάνι είχε μία 
δραστήρια εβραϊκή κοινότητα.48 

Βιδίνι (Vidin). Λίγα είναι γνωστά σχετικά με την εκκλησιαστική 
ιστορία αυτής της σημαντικής πόλης του Δούναβη, η οποία, όπως και η 
Δρίστρα που ακολουθεί, ανήκε για ένα διάστημα στο Πατριαρχείο της 
Αχρίδας αλλά ξαναπέρασε κάτω από την δικαιοδοσία του Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως. Το Βιδίνι ήταν επισκοπή και έγινε μητρόπολη 
κατά το πρώτο μισό του ΙΔ'αιώνα. Αναφέρεται στην Notitia του 1500. 
Κατά το 1488-1489 ζούσαν στο βιλαέτι του Βιδινίου 2.576 χριστιανικές 

47. Βλ. παραπάνω, σ. 116· DARROUZES, Notitiae, σ. 420· R. JANIN, DHGE, τ. 
IX, σ. 43-46 και XI, σ. 975-976· Τ. Α. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΗΕ, τ. III, σ. 889-890· 
BARKAN, Essai, σ. 32· BARKAN, Sürgünler, σ. 237. 

48. Για την Αυλώνα τον μεσαίωνα βλ. Κ. JIRECEK, Valona in Mittelalter, 
Illyrisch-Albanische Forschungen, εκδ. L. von THALLOCZY, Μόναχο-Λιψία 1916, τ. 
Ι, σ. 168-187. Βλ. την σύντομη περιγραφή της πόλης στον F. HALKIN, Un ermite des 
Balkans au XIVe siècle. La Vie grecque inédite de Saint Romylos, Recherches et 

documents d'hagiographie byzantine, Βρυξέλλες 1971, σ. 143. GELZER, Achrida, σ. 
19-20, 31 · BARKAN, Cizye, σ. 87. Για την επισκοπή Αυλώνος βλ. R. JANIN, DHGE, 
τ. V, σ. 671-672· πρβλ. και ΤΕΟΤΕΟΙ, σ. 611-622· G. VEINSTEIN, Une communauté 

ottomane : les Juifs d'Anlonya (Valona) dans la deuxième moitié du XVIe siècle, Gli 

Ebrei e Venezia, secoli XIV - XVIII, εκδ. G. COZZI, Μιλάνο 1987, σ. 781-828. 
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οικογένειες και στις αρχές του ΙΣΤ' αιώνα σε μία, προφανώς ευρύτερη, 
διοικητική περιοχή του Βιδινίου ζούσαν 19. 517 χριστιανικές οικο
γένειες.49 

Σιλίστρια (Silisre, η Δρίστρα των Βυζαντινών). Και η μητρόπολη 
αυτή ανήκε για ένα διάστημα στο Πατριαρχείο της Αχρίδας αλλά ξα
ναπέρασε κάτω από την δικαιοδοσία του Πατριάρχη Κωνσταντινου
πόλεως. Αναφέρεται ως Δρίστρα στην Notitia του 1500. Στις αρχές του 
ΙΣΤ' αιώνα στην διοικητική περιοχή της Σιλίστριας υπερτερούσε ο μου
σουλμανικός πληθυσμός κατά 72,42% · υπήρχαν ωστόσο 6.615 χριστι
ανικές οικογένειες.50 

Τραπεζούντα (Tirabuzin, Tirbzon). H πόλη κυριεύθηκε το 1461 
ύστερα από συνθηκολόγηση. Το ένα τρίτο των κατοίκων της μαζί με τον 
μητροπολίτη Αντώνιο υποχρεώθηκε να μετοικήσει στην Κωνσταντι
νούπολη, όπου άρχισε να αναπτύσσει ποικίλη δραστηριότητα. Τα πρώ
τα χρόνια μετά την κατάκτηση, η μητρόπολη της αντιμετώπιζε δυσκο
λίες, αν κρίνουμε από το ότι ο μητροπολίτης Παγκράτιος, που μόλις εί
χε χειροτονηθεί, εκδιώχθηκε το 1471-1472, ύστερα από διαταγή του 
Σουλτάνου, από την Τραπεζούντα κι αναγκάσθηκε να παραιτηθεί. Η 
Ιερά Σύνοδος τοποθέτησε στην μητρόπολη της Τραπεζούντας τον μη
τροπολίτη Αθηνών Δωρόθεο. Το 1489-1490 στο βιλαέτι της Τραπεζούν
τας ζούσαν 13.266 χριστιανικές οικογένειες. Το 1523 οι κάτοικοι της 
πόλης της Τραπεζούντας ήταν στην πλειονότητα τους Χριστιανοί, δη
λαδή Φράγκοι, Αρμένηδες και κυρίως Ορθόδοξοι που διατηρούσαν 774 
νοικοκυριά.51 

Σταυρός (Istavros). H μητρόπολη αυτή, δύσκολη ως προς την 
ταύτιση της, αναφέρεται μόνο στο μπεράτι του 1483. Καθώς ακολουθεί 
την Τραπεζούντα θυμίζει την βραχύβια αρχιεπισκοπή Σταυρουπόλεως, 
η οποία αναφέρεται σε έγγραφο του ΙΔ' αιώνα ως σχετική με την Τρα
πεζούντα. Δημιουργήθηκαν, ωστόσο, ερωτηματικά σχετικά με την πρα-

49. JANIN, Bulgarie, σ. 1130-1131 · DARROUZES, Notitiae, σ. 193, 400, 418, 420· 
BARKAN, Cizye, σ. 57· BARKAN, Essai, σ. 32· BARKAN, Sürgünler, σ. 237· σχετικά 
με την μητρόπολη του Βιδινίου μετά το 1557, βλ. και KIEL, Bulgaria, σ. 293. Βλ. 
και παραπάνω, σ. 116. 

50. DARROUZES, Notitiae, σ. 419· R. JANIN, DHGE, τ. XIV, σ. 826-827· JANIN, 
Bulgarie, σ. 1130-1131, 1135· BARKAN, Essai, σ. 32· KIEL, Bulgaria, σ. 183· για την 
μεταφορά σουργούνηδων κατά τον ΙΣΤ' αιώνα βλ. και BARKAN, Sürgünler, σ. 225. 

51. DARROUZES, Notitiae, σ. 420· Έκθεσις, σ. 26· BARKAN, Sürgünler, σ. 220· 
Actes du Pantocrator, σ. 178-179· BARKAN, Cizye, σ. 110· JENNINGS, Urban 
Population, σ. 43. 
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γματική ύπαρξη της και θεωρήθηκε πως προέκυψε από παρανάγνωση 
της Σωτηρουπόλεως.52 Είναι πιθανότερο πως ο Σταυρός ταυτίζεται με 
την Σταυρούπολη (Αφροδισιάδα), στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία, επειδή 
η μητρόπολη αυτή υπήρχε κατά το πρώτο μισό του ΙΕ'αιώνα και το 1430 
κατείχε τον θρόνο της ο Φιλόθεος. Το 1439 ο μητροπολίτης της Ησαΐας, 
που είχε πάρει μέρος στην Σύνοδο της Φλωρεντίας, είχε τελικά αρνηθεί 
να υπογράψει την Ένωση των Εκκλησιών. Αν και δεν αναφέρεται στην 
Notitia του 1500, ο μητροπολίτης της υπογράφει ένα έγγραφο το 1467.53 

Και η ταύτιση όμως αυτή δεν είναι ικανοποιητική επειδή προϋποθέτει 
πως η Σταυρούπολη αναφέρεται στο μπεράτι με την μορφή Σταυρός. 

Ο Σταυρός αναφέρεται εξ άλλου μαζί με την Χαλκηδόνα και θα 
μπορούσε να συσχετισθεί με το ομώνυμο προάστειο της ασιατικής 
ακτής του Βοσπόρου,54 στο οποίο είχε εγκατασταθεί κάποιος μητροπο
λίτης αλλά τίποτε δεν υπάρχει που να στηρίζει αυτήν την υπόθεση. 

Χαλκηδών (Halkidon). H μητρόπολη αυτή, στην άμεση γειτνίαση 
της Κωνσταντινούπολης, γνωστή από τους εκκλησιαστικούς καταλό
γους, αναφέρεται μόνο στο μπεράτι του 1483. Επειδή όμως ο μητροπο
λίτης της αναφέρεται σε αρκετά έγγραφα του δεύτερου μισού του ΙΕ' 
αιώνα καθώς και του ΙΣΤ' επιτρέπεται να συμπεράνουμε πως η μητρό
πολη συνέχιζε κανονικά την ζωή της και πως η απουσία της από το μπε
ράτι του 1525 είναι συμπτωματική. Το 1483-1484 μητροπολίτης Χαλκη
δόνος ήταν ο Ιωσήφ.55 

Νικομήδεια (Iznikmid). Κυριεύθηκε από τους Τούρκους το 1337 και 
στα χρόνια του ΙΔ' αιώνα που ακολούθησαν, ο θρόνος της άλλοτε έμενε 
κενός κι άλλοτε δινόταν κατά επίδοση σε κάποιον άλλο μητροπολίτη. 
Το 1464 μητροπολίτης Νικομήδειας ήταν ο Μακάριος, ο οποίος ίσως να 
άσκησε το λειτούργημα του επί πολλά χρόνια ώστε να ταυτίζεται με 
τον Μακάριο, που αναφέρεται σε έγγραφο του 1499.56 

52. DARROUZES, Registre synodal, σ. 382-383 · DARROUZES, Notitiae, σ. 127. 
53. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Συμβολή, σ. 205· ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, σ. 494, 524· PETIT, Dépo

sition, σ. 148· πρβλ. και R. JANIN, DHGE, τ. III, σ. 943-944. Η Βηρινούπολη ή του 
Σταυρού που ήταν επισκοπή Αγκύρας αποκλείεται. 

54. JANIN, Constantinople, σ. 489. 
55. DARROUZES, Notitiae, σ. 419· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 92, 128, 

158· ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, σ. 46· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, MB, σ. 12· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ-
ΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Κοσινίτσα, σ. 20. Βλ. και Β. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, ΘΗΕ, τ. XII, σ. 51-54· R. 
JANIN, DHGE, τ. XII, σ. 270-277. 

56. DARROUZES, Notitiae, σ. 419· TRAPP, Die Metropoliten, σ. 190-192-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, IB, τ. IV, σ. 224-225 · βλ. και ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, σ. 46. 
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Νίκαια (Iznik). Κυριεύθηκε από τους Τούρκους το 1331 και φαίνε
ται πως ο θρόνος της έμεινε κενός ως το 1355. Από τότε η διαδοχή των 
μητροπολιτών της φαίνεται ομαλή. Το 1467 υπήρχε μητροπολίτης. Το 
1483-1484 ο μητροπολίτης Νικαίας εκπροσωπήθηκε στην Σύνοδο από 
τον Ιωσήφ Χαλκηδόνος. Το 1528 ο μητροπολίτης Νικαίας ονομαζόταν 
Αλέξιος και τον διαδέχθηκε ο Αθανάσιος, που μαρτυρείται το 1530.57 

Κύζικος (Aydindjik). H σημαντική αυτή πόλη της Προποντίδας επέ
ζησε ως έδρα μητρόπολης και ο μητροπολίτης της συμμετείχε σε διά
φορες συνόδους, που έγιναν τα πρώτα χρόνια μετά την Άλωση. Το 
1483-1484 ο μητροπολίτης ονομαζόταν Νεόφυτος και ήταν σε αυτή τη 
θέση ήδη από το 1474. Το 1521 σημειώθηκε μαζικός εξισλαμισμός των 
κτηνοτρόφων της περιοχής. Αργότερα ο μητροπολίτης εγκαταστάθηκε 
στην κοντινή Αρτάκη.58 

Προυσα (Bursa). Οι Οθωμανοί την κυρίεψαν το 1326 και την κα
τέστησαν πρωτεύουσα τους. Κατά το τέλος του ΙΔ' αιώνα η μητρόπολη 
βρισκόταν σε κακή κατάσταση και δόθηκε στον μητροπολίτη Νικαίας. 
Αργότερα αναδιοργανώθηκε και το 1467 μητροπολίτης Προύσης ήταν ο 
Θεόδουλος, που παρέμεινε τουλάχιστον ως το 1483-1484. Εφόσον η πό
λη έγινε τουρκικό διοικητικό κέντρο ο μουσουλμανικός πληθυσμός της 
αυξήθηκε. Ο χριστιανικός πληθυσμός της περιλάμβανε εποίκους από 
την Φιλαδέλφεια, που ίσως υποχρώθηκαν να μετοικήσουν από τον Βα-
γιαζήτ Α', καθώς επίσης και από την πόλη Σιμάβνα της Ανατολής. Πριν 
από την Άλωση πάντως μαρτυρείται εκεί μια εύπορη Ορθόδοξη κοινό-
τητα.Το 1487 υπήρχαν στην Προυσα 276 χριστιανικές οικογένειες αλλά 
ο αριθμός αυτός μειώθηκε εντυπωσιακά κατά τα επόμενα χρόνια ώστε 
το 1522 να υπάρχουν μόνο 69.59 

57. DARROUZES, Notitiae, σ. 419· TRAPP, Die Metropoliten, σ. 186-189· PETIT, 
Déposition, σ. 148· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία, σ. 652· ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 128· βλ. και ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, σ. 46· ΚΤΕΝΑΣ, Δοχεια-
ρίου, σ. 106-107· Actes de Kutlumus, σ. 172. 

58. DARROUZES, Notitiae, σ. 419· PETIT, Déposition, σ. 148· ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 92, 136· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία, σ. 652· 
βλ. και ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, σ. 46- επίσης Η. HUNGER, Zwei byzantinische Urkunden der 
später Palaiologenzeit aus der Österreichischen Nationalbibliothek, BZ, 48 (1955) 300, 

303 · BELDICEANU-STEINHERR, Bithynie, σ. 14. 
59. DARROUZES, Notitiae, σ. 419· TRAPP, Die Metropoliten, σ. 187-188· βλ. πα

ραπάνω, σ. 69· PETIT, Déposition, σ. 148· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Κοσινίτσα, 
σ. 20· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 129· BELDICEANU-STEINHERR, 
Bithynie, σ. 10· Χ. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ειδήσεις για την ελληνική κοινότητα της Πρού-
σας, ΔΚΜΣ, 1 (1988-1989) 14-15, 23-24, 28. 
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Άγκυρα (Ankara). Η πόλη αυτή πέρασε κάτω από την οθωμανική 
εξουσία στα μέσα του ΙΔ'αιώνα. Η εκκλησία οργανώθηκε σύντομα και 
οι μητροπολίτες συμμετείχαν στις υποθέσεις του Πατριαρχείου μετά 
την Άλωση. Ήδη από το 1457 φαίνεται να υπάρχει μνεία μητροπολίτη. 
Το 1471-1472 ο Αγκύρας εκπροσωπήθηκε στην Ιερά Σύνοδο από τον 
ομόλογο του της Θεσσαλονίκης και αυτό επαναλήφθηκε το 1483-1484. 
Το 1475 ο μητροπολίτης Αγκύρας χειροτόνησε Πατριάρχη τον Ραφαήλ 
Α'. Ανάμεσα στα έτη 1520-1535 υπήρχαν στην Άγκυρα 277 χριστιανι
κές οικογένειες.60 

Αμάσεια (Amasya). Αναφέρεται μόνο στο μπεράτι του 1483. Η πόλη, 
καθώς αποτελούσε την μόνιμη κατοικία διαφόρων Οθωμανών πριγ
κίπων, είχε εξελιχθεί σε πολιτικό και μορφωτικό ισλαμικό κέντρο ενώ 
παράλληλα διέθετε πλούτο χάρη στην παραγωγικότητα της. Δεν υπάρ
χουν όμως, όσο ξέρω, στοιχεία σχετικά με τον χριστιανικό της πληθυ
σμό κατά τον ΙΕ'αιώνα. Λίγο πριν το 1470 μητροπολίτης Αμασείας ήταν 
ο Παχώμιος, που ανήκε στους ενωτικούς κύκλους και που είχε εγκατα
λείψει την μητρόπολη του για να αναλάβει καθήκοντα στην μητρόπολη 
του Καφά. Υπάρχουν μνείες μητροπολίτη Αμασείας το 1499 αλλά και 
το 1546, οι οποίες φανερώνουν πως η έδρα είχε επιζήσει. Συνεπώς η 
απουσία της από το δεύτερο μπεράτι θα είναι συμπτωματική. Το 1523 
υπήρχαν στην Αμάσεια 1.403 νοικοκυριά, το 78% από τα οποία ανήκε 
σε Μουσουλμάνους και το υπόλοιπο σε Ορθοδόξους, Αρμένηδες και 
Εβραίους.61 

Σεβάστεια (Sivas). H πόλη αυτή είχε τεράστια εμπορική σημασία 
ως σταυροδρόμι των καραβανιών που διέσχιζαν την Μικρά Ασία. Στο 
δεύτερο μισό του ΙΔ' αιώνα την είχε αναλάβει ο μητροπολίτης Και
σαρείας και αργότερα είχε πρόεδρο τον μητροπολίτη Γαγγρών Γερμανό. 
Αναφέρεται στην Notitia του τέλους του ΙΔ'αιώνα ως 11η στην πρω
τοκαθεδρία αλλά απουσιάζει από την Notitia του 1500. Το γεγονός όμως 
ότι αναφέρεται και στα δύο μπεράτια φανερώνει πως εξακολουθούσε 

60. DARROUZES, Notitiae, σ. 419· DARROUZES, Asie Mineure, σ. 37, 39· ΠΑΠΑ-
ΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία, σ. 652· Actes du Pantocrator, σ. 179· ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 128· Ιστορία, σ. 113· BARKAN, Research, σ. 170. Βλ. 
KaiG. T. DENNIS, Official Documents of Manuel II Palaeologus, Byzantion,A\ (1971) 
52-58 · πρβλ. και παραπάνω, σ. 118. 

61 . DARROUZES, Notitiae, σ. 419· ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Καφάς, σ. 285-286· 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, σ. 46· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, MB, σ. 12· JENNINGS, Urban 
Population, σ. 37-38. Πρβλ. και Τ. Θ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΗΕ, τ. II, σ. 265, με την επι
φύλαξη ότι δεν μεσολαβεί χάσμα ενός αιώνα στον μητροπολιτικό κατάλογο. 
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να υπάρχει, προφανώς κάπως περιθωριακά, καθώς δεν υπάρχουν ενδεί
ξεις ότι οι μητροπολίτες της συμμετείχαν στις υποθέσεις του Πατριαρ
χείου. Ανάμεσα στα έτη 1520-1535 υπήρχαν στην Σεβάστεια 750 
χριστιανικές οικογένειες· ενδεχομένως ένα ποσοστό τους ανήκε στην 
Εκκλησία των Αρμενίων.62 

Φιλαδέλφεια (Alashehir). Αναφέρεται μόνο στο μπεράτι του 1525. 
Ωστόσο, όπως παρατηρήθηκε παραπάνω, πρέπει να την αναγνωρίσουμε 
και κάτω από το Aladjahisar, που αναφέρει σε αντίστοιχη θέση το μπε
ράτι του 1483. Η Φιλαδέλφεια, έκτη μητρόπολη σε πρωτοκαθεδρία σύμ
φωνα με την Notitia του 1500, κυριεύθηκε από τον Βαγιαζήτ Α' το 1390. 
Η μητρόπολη της σύντομα αναδιοργανώθηκε αλλά δώδεκα χρόνια 
αργότερα η πόλη καταστράφηκε από τα στρατεύματα του Ταμερλάνου, 
που εξανάγκασαν τον τότε μητροπολίτη να αλλαξοπιστήσει. Αναδι
οργανώθηκε και πάλι ώστε η διαδοχή των μητροπολιτών να είναι σε γε
νικές γραμμές ομαλή ως το δεύτερο μισό του ΙΣΤ' αιώνα. Από την χρο
νική αυτή περίοδο και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι μητροπο
λίτες Φιλαδέλφειας εδρεύουν στην Βενετία. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί 
πως μόνο το όνομα της μητρόπολης είχε επιζήσει γιατί ο χριστιανικός 
πληθυσμός της πόλης είχε σημαντικά ελαττωθεί.63 

Αττάλεια (Atalya, Antalya). Αυτό το λιμάνι είχε μεγάλη κίνηση και 
εύπορους κατοίκους επειδή αποτελούσε, ως και τους νεότερους χρό
νους, την κύρια πύλη γι' αυτούς που ταξίδευαν από την Αίγυπτο, την 
Συρία και την Κύπρο στην Μικρά Ασία και αντίστροφα. Το 1489-1490 
κατοικούσαν σε ολόκληρη την περιοχή της Αττάλειας, δηλαδή στο 
σαντζάκι του Τεκέ, 265 περίπου μη μουσουλμανικές οικογένειες. Δεν 
είναι βέβαιο πως ήσαν όλες ορθόδοξες, γιατί είναι γνωστό πως στην Ατ
τάλεια κατοικούσαν επίσης Αρμένηδες και Εβραίοι. Ανάμεσα στα έτη 
1520-1535 οι μη μουσουλμανικές οικογένειες στο Τεκέ γίνονται 123. Η 
Αττάλεια δεν αναφέρεται στην Notitia του 1500 ως έδρα μητροπολίτη. 
Ήδη από τα τέλη του ΙΔ' αιώνα η μητρόπολη αυτή αντιμετωπίζει 

62. Μ. Μ. Acta, τ. Ι, σ. 468 και τ. II, σ. 65- DARROUZES, Asie Mineure, σ. 36, 
37· DARROUZES, Notitiae, σ. 416· BARKAN, Research, σ. 170. 

63. Μ. Μ. Acta, II, σ. 209-210, V, σ. 238 και VI, σ. 260· ΔΟΥΚΑΣ, σ. 161· 
DARROUZES, Notitiae, σ. 419· DARROUZES, Remarques, σ. 232· PETIT, Déposition, 

σ. 148· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία, σ. 652· Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Η εν Βε
νετία Ελληνική Κοινότης καν οι Μητροπολίται Φιλαδέλφειας, ΕΕΒΣ, 37 (1969-
1970) 170-210· Π. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΗΕ, τ. XI, σ. 1036. Βλ. και R. Ε. SlNKEWICZ, 
Church and Society in Asia Minor in the Late Thirteenth Century : The Case of 
Theoleptos of Philadelpheia, Conversion and Continuity, σ. 355-354. 
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πολλές δυσκολίες και ενώνεται με την μητρόπολη της Πέργης, εκπρο
σωπείται από τον Σίδης και δίνεται κατ' επίδοσιν στον μητροπολίτη 
Μύρων. Γύρω στο 1438 είναι και πάλι ενωμένη με την Πέργη. Πάντως 
επειδή ούτε η Πέργη ούτε η Σίδη64 αναφέρονται στην Notitia του 1500 
θα πρέπει να θεωρήσουμε την Ατταλεια ως έδρα του μητροπολίτη Πισι-
δίας επειδή είναι βέβαιο πως κατά τους μεταγενέστερους χρόνους ο μη
τροπολίτης Πισιδίας κατοικούσε στην Ατταλεια, η οποία είχε λίγους 
Χριστιανούς κατοίκους αλλά αρκετά εύπορους για να συντηρούν τον 
μητροπολίτη τους. Η Πισιδία αναφέρεται στην Notitia του 1500 ως 18η 
στην ιεραρχία. Το 1467-1468 μαρτυρείται μητροπολίτης Πισιδίας και 
το 1483-1484 ο μητροπολίτης ονομαζόταν Μητροφάνης. Το 1527 ανα
φέρεται ο Μακάριος ως πρώην Πισιδίας.65 

Εγριντίρ (Egridir). H κωμόπολη αυτή της αρχαίας Πισιδίας, στα 
εδάφη όπου κατά τον ΙΔ' αιώνα ιδρύθηκε το εμιράτο του Χαμίτ, ήταν 
σπουδαίος σταθμός των καραβανιών, τα οποία μετέφεραν εμπορεύματα 
από το λιμάνι της Αττάλειας προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Τί
ποτε όμως δεν είναι γνωστό σχετικά με την εκκλησιαστική της ιστορία 
κατά την περίοδο που μας απασχολεί. Προφανώς αναφέρεται και στα 
δύο μπερατια ως έδρα κάποιου μητροπολίτη, ο οποίος στην ορολογία 
της Μεγάλης Εκκλησίας ήταν γνωστός με άλλο τίτλο. Σύμφωνα με όσα 
είναι γνωστά, ο μόνος μητροπολίτης που μπορεί να είχε την έδρα του σ' 
αυτή είναι ο Ικονίου, ο οποίος δεν αναφέρεται στα δύο μπερατια. Οι 
μητροπολίτες Ικονίου αντιμετώπισαν διάφορες δυσκολίες προς το τέλος 
του ΙΔ' αιώνα. Η έδρα τους ήταν μία πόλη με έντονα ισλαμικό χαρα-

64. Η επιβίωση της μητρόπολης της Σίδης παρουσιάζει προβλήματα. Στο τέλος 
του ΙΔ' αιώνα το χριστιανικό ποίμνιο είχε εκλείψει και ο μητροπολίτης είχε πεθά
νει. Μετά την Άλωση επέχουν τον τόπο του Σίδης διάφοροι μητροπολίτες : ο Σωζο
πόλεως το 1474, ο Γεράσιμος Λακεδαιμόνιας το 1483-1484, ο Ιωάσαφ των Θηβών 
το 1562 και ο Μακάριος Μονεμβασίας το 1570. Βλ. Μ. Μ. Acta, τ. II, σ. 276, 285 και 
τ. V, σ. 176-177· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 92, 128· ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, σ. 177-
μάλλον πρόκειται για τίτλο χωρίς υπόσταση. 

65. BARKAN, Cizye, σ.108· BARKAN, Essai, σ. 30. DARROUZES, Registre 
synodal, σ. 377, 381, 387· DARROUZES, Remarques, σ. 232· ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, σ. 124, 203· 
DARROUZES, Notitiae, σ. 419· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία, σ. 652· 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 128· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, MB, σ. 7· Δ. 
Ε. ΔΑΝ1ΗΛΟΓΛΟΥ, Περιήγησις εις την Παμφυλίαν κατά το 1850, Κωνσταντι
νούπολις 1855, σ. 168. Πρβλ. και την περιγραφή της Αττάλειας στον LEGRAND, 
Zygomalas, σ. 194-195. Το σημείωμα του Μ. Ι. Γ[ΕΔΕΩΝ], Αποσημείωμα περί των 
Αρχιερέων Πισιδείας, Εκκλησιαστική Αλήθεια, 10 (1890) 45-46, παρουσιάζει 
ελλείψεις σχετικά με την αρχαιότερη περίοδο. 
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κτήρα, η οποία, επιπλέον, είχε περάσει στην εξουσία της δυναστείας των 
Καραμάνογλου, των μεγάλων εχθρών των Οθωμανών. Ήταν επόμενο λοι
πόν να επιζητήσουν να εγκατασταθούν σε μία πιο ήσυχη γειτονική πόλη. 
Το Ικόνιο αναφέρεται στην Notitia του 1500· το 1484 μητροπολίτης Ικο
νίου ήταν ο Αμφιλόχιος, που κατείχε την θέση ως και το 1488.66 

Λαοδίκεια (Tonguzlu, Lazkiyya). H αρχαία αυτή μικρασιατική 
μητρόπολη έχει στα τουρκικά διπλή ονομασία. Ο Μαροκινός περιηγητής 
Ibn-Battuta, που την επισκέφθηκε γύρω στο 1332, την αναφέρει με την 
ονομασία Ladik. Είχε τότε σημαντικό χριστιανικό πληθυσμό και πολλές 
Χριστιανές εργάζονταν στην βιοτεχνία υφαντών, τα οποία είχαν μεγάλη 
φήμη. Η πόλη αναφέρεται σε Notitia του τέλους του ΙΔ' αιώνα και έχει 
σωθεί το έγγραφο εκλογής του μητροπολίτη της Μακαρίου το 1400. Δεν 
αναφέρεται στην Notitia του 1500 αλλά υπάρχει μνεία του μητροπολίτη 
της, που πήρε μέρος σε σύνοδο το 1467-1468. Επειδή αναφέρεται και στα 
δύο μπεράτια επιτρέπεται να θεωρήσουμε την ύπαρξη της ως βέβαια. 
Αργότερα φαίνεται πως εξαφανίσθηκε. Λίγο πριν το 1536 η πόλη είχε 913 
σπίτια αλλά δεν είναι γνωστό πόσα από αυτά ανήκαν σε Χριστιανούς.67 

Μίλητος (Balat, που προέρχεται από την μεσαιωνική ονομασία της 
πόλης Παλάτια). Η πόλη αυτή της εύφορης κοιλάδας του Μαιάνδρου 
καταγράφεται στους εκκλησιαστικούς καταλόγους άλλοτε ως αρχιεπι
σκοπή κι άλλοτε ως μητρόπολη. Όμως δεν αναφέρεται μετά τον ΙΔ' αι
ώνα και πάντως απουσιάζει από την Notitia του 1500. Ωστόσο, επειδή 
αναφέρεται και στα δύο μπεράτια, επιτρέπεται να θεωρήσουμε την 
ύπαρξη της ως βέβαια. Το 1488-1489 σ'ολόκληρο το βιλαέτι του 
Menteshe, όπου ανήκε η Μίλητος, υπήρχαν 220 περίπου χριστιανικά 
νοικοκυριά, τα οποία ανάμεσα στα έτη 1520-1535 ελαττώθηκαν σε 64. 
Ίσως τότε, με την γρήγορη συρρίκνωση του χριστιανικού πληθυσμού, 
να εξαφανίσθηκε και η μητρόπολη.68 

66. Μ. Μ. Acta, τ. II, σ. 1-7, 89, 169· DARROUZES, Notitiae, σ. 419· ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 136, 145· BARBARA FLEMMING, Landschaftsgeschichte 
von Pamphylien, Pisidien und Lykien im Spätmittelalter, Wiesbaden 1964, σ. 67-68· 
Βλ. και Ζ. ARIKAN, XV.-XVI. yüzyillarda Hamit Sancagi, Σμύρνη 1988. 

67. Η. A. R. GIBB, The Travels of ibn Battuta a.d. 1325-1354, τ. Π, σ. 425-428· 
DARROUZES, Notitiae, a. 416· M. M. Acta, τ. II, σ. 312· PETIT, Déposition, σ. 148-
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Κοσινίτσα, σ. 20· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, 
Μαγνησία, σ. 652. Το λήμμα Λαοδίκεια γραμμένο από τον R. JANIN, ΘΗΕ, τ. VIII, 
σ. 121, μπορεί να θεωρείται ξεπερασμένο. FAROQHI, Urban activities, σ. 39. 

68. DARROUZES, Notitiae, σ. 350, 389, 407, 410, 413, 417· V. LAURENT, ΘΗΕ, 
τ. VIII, σ. 1156-1158· BARKAN, Cizye, σ. 108· BARKAN. Essai, σ. 30. 
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Έφεσος (Ayasoluk, που αποτελεί παραφθορά της μεσαιωνικής 
ονομασίας της πόλης Άγιος Θεολόγος). Ο μητροπολίτης της σημαντικής 
αυτής πόλης, που διετέλεσε και μεγάλο εμπορικό κέντρο κατά τον ΙΔ' 
αιώνα, ήταν δεύτερος σε πρωτοκαθεδρία. Είναι γνωστή η ερήμωση της 
εκκλησίας της κατά την ίδια χρονική περίοδο χάρη στις επιστολές του 
μητροπολίτη Ματθαίου. Αργότερα η μητρόπολη αναδιοργανώθηκε. Το 
1467-1468 ο μητροπολίτης ονομαζόταν Νεόφυτος, τον οποίον το 1483-
1484 διαδέχθηκε ο λόγιος και συγγραφέας Δανιήλ, που μας άφησε μία 
περιήγηση των Αγίων Τόπων. Το 1522, όταν έγινε Πατριάρχης ο Ιερε
μίας Α', μητροπολίτης Εφέσου ήταν ο Ιωσήφ, που ήταν επίσης υποψή
φιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Στην πόλη της Εφέσου κατά 
τον ΙΕ' και ΙΣΤ' αιώνα ο πληθυσμός ήταν μουσουλμανικός και οι Χρι
στιανοί αποτελούσαν μειονότητα. Το 1489-1490 στο Αϊδίν, δηλαδή στο 
βιλαέτι, στο οποίο ανήκε η Έφεσος, υπήρχαν 740 χριστιανικές οικογέ
νειες αλλά ο αριθμός τους μειώθηκε και ανάμεσα στα έτη 1520-1535 
υπήρχαν μόνο 451.69 

Σμύρνη (Izmir). Η σπουδαιότατη αυτή πόλη υπέφερε κατά τις αρχές 
του ΙΔ' αιώνα εξ αιτίας της τουρκικής εξάπλωσης και το 1344, όταν οι 
σταυροφόροι κατέλαβαν το λιμάνι της, διαιρέθηκε στα δύο. Κατά το 
δεύτερο μισό του ΙΔ' αιώνα ο μητροπολίτης Σμύρνης κατοικούσε στην 
Φώκαια. Γύρω στο 1415 ο Σουλτάνος Μωάμεθ Α' ανέθεσε την διοίκηση 
της Σμύρνης στον Βούλγαρο τσάρο Αλέξανδρο Σισμάνο. Μετά την 
Άλωση η μητρόπολη αναδιοργανώθηκε και το 1467-1468 υπήρχε εκεί 
μητροπολίτης, που μάλιστα βρισκόταν σε αντιδικία με τον Εφέσου εξ 
αιτίας της επισκοπής της Μαγνησίας. Αναφέρεται στην Notitia του 1500 
η οποία επιβεβαιώνεται από τα δύο μπεράτια. Ωστόσο, η κατάσταση 
της μητρόπολης δεν θα ήταν καλή, όπως φαίνεται όχι μόνο από την 
απουσία του Σμύρνης από διάφορες συνόδους αλλά και από το γεγονός 
ότι ο μητροπολίτης της Μεθόδιος βρισκόταν εγκατεστημένος στην 
Μονή της Πάτμου το 1499. Η Σμύρνη, όπως και η Έφεσος, ανήκαν στο 
βιλαέτι του Αϊδίν, όπου, όπως ήδη έχει γραφεί, το 1489-1490 υπήρχαν 

69. VRYONIS, Decline, σ. 343-348· DARROUZES, Notitiae, σ. 419· ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία, σ. 652, 660· J. DARROUZES, Notes inédites de 

transferts episcopaux, REB, 40 (1982) σ. 165· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, IB, τ. Ι, 
σ. 346· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 128· Ζ. ARIKAN, XIV-XVI. Yüzyillarda 

Ayasulug, Belleten, 54 (1990)140-149· BARKAN, Cizye, σ. 108- BARKAN, Essai, σ. 
30. Αργότερα, το 1577, ο μητροπολίτης Εφέσου κατοικούσε στο Θύραιον (Tire)· βλ. 
LEGRAND, Zygomalas, σ. 197. 
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740 χριστιανικές οικογένειες αλλά ο αριθμός τους μειώθηκε· ανάμεσα 
στα έτη, 1520-1535 υπήρχαν μόνο 451.70 

Γάγγρα (Kengri). H πόλη αυτή της Παφλαγονίας, που κυριεύθηκε 
από τους Οθωμανούς μαζί με την Άγκυρα στα μέσα του ΙΔ' αιώνα, ανα
φέρεται ως μητρόπολη ως το τέλος του ίδιου αιώνα. Μολονότι απου
σιάζει από την Notitia του 1500, αναφέρεται και στα δύο μπεράτια, και 
για τον λόγο αυτό επιτρέπεται να θεωρήσουμε πως συνέχιζε την ζωή 
της. Μαρτυρείται ακόμα η συμμετοχή του μητροπολίτη της σε συνό
δους το 1467-1468. Είναι πιθανό να αντιστοιχεί με την Νεοκαισαρεια, 
που αναφέρεται στην Notitia του 1500 αλλά λείπει από τα δύο μπερά
τια. Η μητρόπολη της Νεοκαισαρείας προς το τέλος του ΙΔ' αιώνα είχε 
ενωθεί με την μητρόπολη Αμασείας. Αργότερα, τον ΙΖ' αιώνα μνη
μονεύεται ως ενωμένη με την μητρόπολη της Γάγγρας. Αν η ένωση αυτή 
έγινε κατά το δεύτερο μισό του ΙΕ' αιώνα, συμβιβάζεται η απουσία της 
Γάγγρας από την Notitia του 1500 και η παρουσία της Νεοκαισάρειας, 
που δεν μνημονεύεται, όσο ξέρω, από καμία άλλη πηγή. Η υπόθεση αυ
τή ενισχύεται από το γεγονός ότι στην Notitia του 1500 η Νεοκαισαρεια 
κατέχει την 15η θέση στην πρωτοκαθεδρία, ενώ στην αμέσως αρχαιό
τερη Notitia την 15η θέση κατέχει η μητρόπολη της Γάγγρας και η Νεο
καισαρεια κατέχει την 18η. Σε ολόκληρο το βιλαέτι της Γάγγρας υπήρ
χαν 538 χριστιανικές οικογένειες το 1488-1489 και ανάμεσα στα έτη 
1520-1535 ελαττώθηκαν, φαίνεται, σε μόνο 81.71 

Μυτιλήνη (Nudili). Το νησί της Λέσβου ήταν από τα μέσα του ΙΔ' 
αιώνα κάτω από την εξουσία της οικογένειας των Gattilusi. Παρά την 
λατινική κυριαρχία εξακολουθούσαν να κατοικούν εκεί οι Ορθόδοξες 

70. Μ. Μ. Acta, τ. Ι, σ. 445-448, τ. II, σ. 96, 105· ΔΟΥΚΑΣ, σ. 147· DARROUZES, 
Notitiae, σ. 419· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία, σ. 650-660· Χ. ΣΟΛΟ-
ΜΩΝΙΔΗΣ, Εκκλησία της Σμύρνης, Αθήνα 1960, σ. 164-165- πρβλ. και ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, 
Συμβολή, σ. 199, υποσ. 5, και σ. 205- BARKAN, Cizye, σ. 108· BARKAN, Essai, σ. 30. 

71. Για την παλαιότερη περίοδο βλ. Π. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΗΕ, τ. IV, σ. 134· 
DARROUZES, Notitiae, σ. 412, 416· Μ. Μ. Acta, τ. II, σ. 491-492· DARROUZES, Asie 
Mineure, σ. 36-37· J. DARROUZES, Notes de littérature et de géographie ecclésia

stiques, REB, 50 (1992) 98-101· PETIT, Déposition, σ. 148- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-
ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία, σ. 650-660- BARKAN, Cizye, σ. 108· BARKAN, Essai, σ. 30. 
H μνεία του μητροπολίτη το 1497 είναι ανυπόστατη καθώς η ανάγνωση Γαγγρών 
έχει διορθωθεί σε Ζιχνών : ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 159. Η είδηση του 
Μ. Ι. ΓΕΔΕΩΝ, Πατριαρχικαί Εφημερίδες, Αθήνα [1936], σ. 78, πως η μητρόπολη 
της Γάγγρας ανασυστάθηκε το 1604 δεν ευσταθεί. Για την Νεοκαισαρεια βλ. 
DARROUZES, Notitiae, σ. 416, 419· R. JANIN, ΘΗΕ, τ. IX, σ. 401-403. 
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εκκλησιαστικές αρχές και να αναπτύσσουν δραστηριότητα ώστε να 
επιτρέπεται το συμπέρασμα πως δεν υπήρχαν σοβαρά κενά στην ιστο
ρία των μητροπόλεων της. Η σπουδαιότερη από αυτές ήταν της Μυτιλή
νης. Το 1483-1484 μητροπολίτης ήταν ο Μεθόδιος. Το νησί ήταν αρκετά 
πυκνοκατοικημένο και το 1489-1490 υπήρχαν σ' αυτό 5.535 χριστιανι
κές οικογένειες. Στις αρχές του ΙΣΤ' αιώνα ο αριθμός είχε αυξηθεί σε 
7.327.72 

Μόλυβος (Molinos). Αναφέρεται μόνο στο μπεράτι του 1483 και 
πρόκειται ασφαλώς για την κωμόπολη της Λέσβου, στην οποία κατοι
κούσε ο μητροπολίτης Μηθύμνης. 'Οπως ήδη αναφέρθηκε, το νησί ήταν 
αρκετά πυκνοκατοικημένο ώστε να έχει και δεύτερη μητρόπολη, που 
έζησε κάτω από τις ίδιες περίπου συνθήκες με την μητρόπολη της Μυτι
λήνης. Η Μήθυμνα ήταν αρχιεπισκοπή και προβιβάσθηκε σε μητρό
πολη κατά το τέλος του ΙΔ' αιώνα. Το 1483-1484 ο μητροπολίτης της 
ονομαζόταν Ματθαίος. Η απουσία της από το μπεράτι του 1525 είναι 
συμπτωματική γιατί η μητρόπολη εξακολουθούσε να υπάρχει: μαρτυ-
ρείται μητροπολίτης, ο Μακάριος, το 1516 και το 1527.73 

Εύριπος (Egribos). Πρόκειται για την μητρόπολη της Εύβοιας, η 
οποία διετέλεσε επί πολλά χρόνια κάτω από λατινική κατοχή και ο 
μητροπολίτης, μολονότι αναφέρεται, φαίνεται πως δεν κατοικούσε 
στην έδρα του. Το 1470, όταν την κυρίεψαν οι Οθωμανοί, αναδιοργανώ
θηκε η μητρόπολη και ο πρώτος της μητροπολίτης ονομαζόταν Λάζα
ρος. Σύμφωνα με την Notitia του 1500, ο μητροπολίτης Ευρίπου είχε 
πέντε επισκοπές. Το 1488-1489 κατοικούσαν στην Εύβοια 6.189 χριστι
ανικές οικογένειες. Στις αρχές του ΙΣΤ' αιώνα σε μία προφανώς ευρύτε-

72. DARROUZES, Notitiae, σ. 419· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 128, 136, 
144· Ε. Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΘΗΕ, τ. IX, σ. 271· Démétrius Cydonès Cor

respondance, εκδ. R. J. LOENERTZ, τ. Ι, Βατικανό 1956, σ. 167 και 173. To 1395 ο 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ανέθεσε στον μητροπολίτη Μυτιλήνης αποστο
λή στην Μαυροβλαχία : Μ. Μ. Acta, τ. II, σ. 256-257. Βλ. ακόμα και R. VALENTINI, 
L'Egeo dopo la caduta di Costantinopoli nelle relazioni dei Gran Maestri di Rodi, 
Bulletino dell'Istituto Storico Italiano per-il medio evo e Archivio Muratoriano, 51 
(1936) 164-168. BARKAN, Cizye, σ. 108· BARKAN, Essai, σ. 32. 

73. Βλ. προηγούμενη υποσημείωση. Démétrius Cydonès Correspondance, εκδ. 
R. J. LOENERTZ, τ. II, Βατικανό 1960, σ. 228-229· DARROUZES, Notitiae, σ. 407, 
413, 420· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 129· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, 
MB, σ. 7, 11-12· Δ. Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Μεσαιωνικών και μεταγενέστερων επιγραφών 
της νήσου Άνδρου συμπλήρωμα, ΕΕΒΣ, 6 (1929) 203. 
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ρη διοικητική περιοχή (vilayet) που έφερε το όνομα Egribos υπήρχαν 
33.065 χριστιανικές οικογένειες.74 

Ίμβρος (Imros). To νησί αυτό αποτέλεσε τμήμα της Βυζαντινής αυ
τοκρατορίας ως το τέλος της και μετά την Άλωση παραδόθηκε στους 
Οθωμανούς με πρωτοβουλία του άρχοντα και ιστορικού Κριτόβουλου. 
Συνεπώς δεν πρέπει να σημειώθηκε τότε διακοπή στην εκκλησιαστική 
του ιστορία. Φαίνεται πως είχε γίνει αρχιεπισκοπή στα χρόνια του Μα-
νουήλ Β' Παλαιολόγου και λίγα χρόνια αργότερα μητρόπολη. Μετά την 
Άλωση αναφέρεται ο μητροπολίτης Δωρόθεος (1458-1464). Στις αρχές 
του ΙΣΤ'αιώνα ανήκε μαζί με την Λήμνο στην διοικητική περιφέρεια 
της Καλλίπολης.75 

Λήμνος (Limnos). To νησί αυτό αποτέλεσε τμήμα της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας ως το τέλος της. Μετά την Άλωση παραχωρήθηκε από 
τον Σουλτάνο στους ηγεμόνες της Λέσβου Gattilusi και στην συνέχεια 
στον δεσπότη Δημήτριο Παλαιολόγο. Προβιβάσθηκε σε μητρόπολη πριν 
από το 1430 και οι μητροπολίτες της συμμετείχαν σε διάφορες εκκλησι
αστικές υποθέσεις κατά τον πρώτο αιώνα μετά την Άλωση. Προς το τέ
λος του ΙΕ' αιώνα ο χριστιανικός πληθυσμός του νησιού αριθμούσε 
2.875 ψυχές.76 

Αλέξη (Aleksi). H μητρόπολη αυτή, που αναφέρεται μόνο στο μπε-
ράτι του 1483, παρουσιάζει κάποια δυσκολία ως προς την ταύτιση της. 
Μπορούμε ωστόσο να την ταυτίσουμε με την μητρόπολη της Γοτθίας, η 
οποία είχε επιζήσει στην Κριμαία, και να υποθέσουμε πως η ονομασία 
της στο τουρκικό έγγραφο αποτελεί επιβίωση του ονόματος του ηγεμόνα 

74. DARROUZES, Notitiae, σ. 420, 421 · R. JANIN, DHGE, τ. 15, σ. 1421-1423· Τ. 
Α. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΗΕ, τ. V, σ. 1072· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 92· 
BARKAN, Cizye, σ. 102· BARKAN, Essai, σ. 32. Βλ. και Δ. Ν. ΚΑΡΥΔΗΣ - Μ. KIEL, 
Σαντζάκι του Ευρίπου, 15ος-16ος αι., Τα Τετράμηνα, τεύχος 28-29 (Άμφισσα 
1985) 1859-1903· E. BALTA, Rural and Urban Population in the Sancak of Euripos in 
the Early 16th Century, Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, 29 ( 1992) 55-185. 

75. ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ, σ. 85-87· DARROUZES, Notitiae, σ. 410, 420· Σ. ΛΑΜΠΡΟΣ, 
NE, 10(1913) 114· BARKAN, Essai, σ. 32. 

76. Actes de Dionysiou, σ. 128, 147, 162, 189· Actes du Pantocrator, σ. 174· 
DARROUZES, Notitiae. σ. 420· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 158· Ν. 
BELDICEANU, Structures socio-économiques à Lemnos à la fin du XVe siècle, 

Turcica, 15 (1983) 247-266. Βλ. ακόμα J. HALDON, Limnos, monastic holdings and 
the Byzantine state : ca. 1261-1453, Continuity and Change, σ. 161-215. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τον SANUDO, που είναι γενικά ενημερωμένος σωστά, ο πληθυσμός της 
νήσου ανερχόταν σε 18.000 ψυχές : SANUDO, Diarii, τ. II, στ. 881. 
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της Αλεξίου. Ο Αλέξιος, ο "αυθέντης πόλεως Θεοδώρους", ή "αυθεντό-
πουλος" ή "αφεντίτζης", με αφετηρία την Θεοδώρου, την κυριότερη πό
λη της ηγεμονίας του, ανέπτυξε αξιόλογη δράση στην Κριμαία και συγ
κρούσθηκε με τους Γενουάτες. Πέθανε λίγο πριν το 1447 και τον δια
δέχθηκαν ο γιος του και κατόπι ο εγγονός του, και οι δυο τους σχετικά 
άσημοι. Η ηγεμονία του Αλεξίου, κυριεύθηκε από τους Οθωμανούς το 
1475, μαζί με τις άλλες πόλεις της Κριμαίας. Η μητρόπολη της Γοτθίας, 
που γύρω στο 1400 είχε ένα μητροπολίτη λογιότατο, τον Ιωάννη Ολόβο-
λο, είχε το 1483-1484, όταν εκδόθηκε το μπεράτι του Συμεών, ένα μη
τροπολίτη που ονομαζόταν Γρηγόριος.77 

Καφάς (Kefe). H μητρόπολη του Καφά φαίνεται πως ιδρύθηκε κατά 
το πρώτο μισό του ΙΕ' αιώνα κάτω από συνθήκες που δεν είναι γνωστές 
με σαφήνεια. Μετά την τουρκική κατάκτηση της πόλης (1475) ένα 
τμήμα του Ορθοδόξου πληθυσμού υποχρεώθηκε να μετοικίσει στην 
Κωνσταντινούπολη. Το 1481 υπήρχαν στην πόλη του Καφά 6.000- 7.000 
Χριστιανοί, στους οποίους όμως ασφαλώς συμπεριλαμβάνονταν Αρμέ-
νηδες και Καθολικοί. Το 1488-1489 υπήρχαν στην περιοχή 2.904 χρι
στιανικά νοικοκυριά. Στις αρχές του ΙΣΤ' αιώνα σ' ολόκληρο το βιλαέ-
τι του Καφά υπήρχαν 5.412 χριστιανικά νοικοκυριά.78 

Κερασούντα (Kirasuna, Kirasun). To τοπωνυμικό στο πρώτο έγγραφο 
είναι δυσανάγνωστο αλλά η ανάγνωση του καθίσταται βέβαια χάρη 
στο δεύτερο έγγραφο. Το αξιόλογο αυτό λιμάνι ανήκε στην αυτο
κρατορία της Τραπεζούντας και προς το τέλος του ΙΔ' αιώνα πέρασε 
στην εξουσία του Σουλτάνου της Σεβάστειας. Η Κερασούντα ήταν τα 
παλαιά χρόνια επισκοπή Νεοκαισαρείας και προβιβάσθηκε σε μητρό
πολη ήδη από τον ΙΑ'αιώνα. Από τότε αναγράφεται τακτικά στους εκ
κλησιαστικούς καταλόγους και μαρτυρείται μητροπολίτης, ο Κάλλι
στος, το 1474. Το 1515 ο χριστιανικός πληθυσμός της Κερασούντας πε
ριλάμβανε 1.000 περίπου ψυχές.79 

77. DARROUZES, Noîitiae, σ. 420· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 128, 136· 
Α. Α. VASILIEV, The Goths in the Crimea, Cambridge Mass. 1936, σ. 47-52, 97-101, 
192-221, 236-237, 249-264 και πρβλ. PLP, αρ. 599, 21044. Βλ. ακόμα Α. AGOSTO, 
Nuovi reperti archivistici genovesi dell' "Officium Provisionis Romaniae" sulla la 
guerra di Cembalo (1434), Byzantinobulgarica, 7 (1981) 103-108. 

78. DARROUZES, Notitiae, σ. 420· ΖΑΧΑΡ1ΑΔΟΥ, Καφάς, σ. 280-292, κυρίως σ. 
283· BARKAN, Cizye, σ. I l l - BARKAN, Essai, σ. 32. 

79. Βλ. την περιγραφή της πόλης κατά τον ΙΔ' αιώνα : ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ, Ανδρέου 
Λιβαδηνού Βίος και Έργα, Αθήνα 1975, σ. 73-75, όπου μνεία αρχνερέως. DARROU
ZES, Notitiae, σ. 420· πρβλ. Μητρ. Τραπεζούντος ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, Η Εκκλησία Τραπε-
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Ρίζαιον (Rizova, Rize). H ανάγνωση του τοπωνυμικού στο αρχαιό
τερο μπεράτι παρουσιάζει δυσκολίες που ξεπερνιούνται χάρη στο με
ταγενέστερο. Το Ρίζαιο ήταν κατά τον IB' αιώνα αρχιεπισκοπή, η οποία 
όμως αργότερα παύει να αναφέρεται στους εκκλησιαστικούς καταλό
γους. Στο τέλος του ΙΔ' αιώνα έγινε μητρόπολη και αναφέρεται μητρο
πολίτης το 1476. Επίσης περιλαμβάνεται στην Notitia του 1500. Το 
1489-1490 στην διοικητική περιφέρεια του Ριζαίου ζούσαν 13.865 χρι
στιανικές οικογένειες, οι οποίες αναμφίβολα μπορούσαν να στηρίξουν 
μία μητρόπολη. Επί πλέον, μολονότι είναι περιορισμένα τα στοιχεία 
σχετικά με την ιστορία του Ριζαίου, μία σημείωση σε κώδικα μας πλη
ροφορεί ότι κατάγονταν από αυτό πρόσωπα που ασκούσαν κατά το δεύ
τερο μισό του ΙΕ' αιώνα επιρροή στις υποθέσεις της Οθωμανικής αυτο
κρατορίας και του Πατριαρχείου : από το Ρίζαιο καταγόταν ο ντε-
φτερντάρης Δαβίδ, ο αδελφός της Χριστιανής μητέρας του μεγάλου βε
ζίρη Μαχμούτ πασά, ο οποίος επί πολλά χρόνια ήταν το δεύτερο σε δύ
ναμη πρόσωπο μετά τον Σουλτάνο Μωάμεθ Β'. Επίσης ο Δημητράκης 
Γουλιανός, που διετέλεσε λογοθέτης της Μεγάλης Εκκλησίας.80 

Μετά την απαρίθμηση και τον σύντομο σχολιασμό των μητροπό
λεων, οι οποίες αναφέρονται στα δύο πατριαρχικά μπεράτια, μπορούν 
να διατυπωθούν ορισμένες παρατηρήσεις. Από τα παραπάνω προκύπτει 
πως τρεις μικρασιατικές μητροπόλεις, οι οποίες δεν αναφέρονται στην 
Notitia του 1500 και για τον λόγο αυτό θεωρούνταν ανύπαρκτες -της 
Μιλήτου, της Σεβάστειας και της Λαοδίκειας- συνέχιζαν την ζωή τους 
ανάμεσα στα έτη 1483 και 1525. Το συμπέρασμα είναι πως η Notitia του 
1500 δεν μπορεί να λογίζεται ως ασφαλής βάση για μία έρευνα σχετικά 
με τις μητροπόλεις κατά τον πρώτο αιώνα μετά την Άλωση. 

Στην Notitia του 1500 αναφέρονται δύο μικρασιατικές μητροπόλεις 
που απουσιάζουν και από τα δύο μπεράτια, η Καισαρεία και η Νεοκαι-
σάρεια. Κάτω από την δεύτερη αναγνώρισα την μητρόπολη της Γάγγρας. 
Θα ασχοληθώ περισσότερο με την πρώτη, επειδή ύστερα από τα σχετικά 
με τις πόλεις, οι οποίες ήσαν έδρες μητροπολιτών, επιβάλλεται ένας 
σχολιασμός σχετικά με τις πόλεις, στις οποίες, φαίνεται, δεν υπήρχαν 

ζούντος, Αθήνα 1933, σ. 580· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 92· Ε. Α. 
ZACHARIADOU, Trebizond and the Turks (1352-1402), ΑΠ, 35 (1979) 355, 357· F. M. 
EMECEN, XV.-XVI. asirlarda Giresun ve yöresine dâir bâzi bilgiler, Ondokuzmayis 

Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 4 (1989) 157-166. 

80. DARROUZES, Notitiae, σ. 156, 166, 192- 196, 418, 420· ΠΑΪΖΗ, Ανεπίσημα, 
σ. 94-97· ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, ΠΒ, σ. 310· BARKAN, Cizye, σ. 110. 
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στην πραγματικότητα μητροπολίτες αλλά εξακολουθούσαν να είναι σε 
χρήση οι τίτλοι τους. 

Η Καισαρεία, μητρόπολη της Καππαδοκίας, με μεγάλη αίγλη, ήταν 
πρώτη σε πρωτοκαθεδρία από τα παλαιά χρόνια.81 Όμως, καθώς δεν 
αναφέρεται ούτε στο μπεράτι του 1483 ούτε στο μεταγενέστερο του 1525, 
φανερώνεται πως δεν κατοικούσε σ' αυτήν μητροπολίτης κατά την χρο
νική εκείνη περίοδο. Αν, ύστερα από την διαπίστωση αυτή, αναδράμου-
με στην ιστορία της, θα βρούμε την εξήγηση. Η Καισαρεία ερημώθηκε 
κατά τον ΙΕ' αιώνα εξ αιτίας των αδιάκοπων πολεμικών αναμετρήσεων 
ανάμεσα στους Οθωμανούς και τους δυνάστες του Καραμάν, οι οποίοι 
επι πλέον βρίσκονταν σε σύγκρουση με τους Dülkadiroglu, τους ηγεμό
νες της περιοχής του Elbistan. Έγινε οριστικά οθωμανικό έδαφος κατά 
την βασιλεία του Βαγιαζήτ Β'. Και πάλι όμως καταστράφηκε από τους 
Μαμελούκους της Αιγύπτου και από τα στρατεύματα των Σαφαβιδών 
της Περσίας. Ύστερα από τις κατακτήσεις της Συρίας, της Αιγύπτου 
και μεγάλων τμημάτων της Περσίας, που επιτελέσθηκαν κατά τα έτη 
1514-1517, η Καισαρεία έπαψε να είναι παραμεθόρια πόλη και να υφί
σταται επιδρομές. Κατά συνέπεια άρχισε να ανασυγκροτείται χωρίς 
όμως να ξαναποκτήσει την παλαιά της σπουδαιότητα. Το 1500 κατοι
κούσαν στην Καισαρεία 1.848 οικογένειες. Από αυτές 278 ήσαν χρι
στιανικές αλλά μόνο οι 60 ήσαν Ορθόδοξες. Οι υπόλοιπες ήσαν αρμέ
νικες. Το 1523 οι Ορθόδοξες οικογένειες είχαν γίνει 64.82 Υπάρχει μνεία 
του μητροπολίτη Καισαρείας σε ορισμένα πατριαρχικά έγγραφα. Το 
1471-1472 δεν υπήρχε μητροπολίτης στην Καισαρεία και ο μητροπολί
της Τραπεζούντος Δωρόθεος πήρε εντολή από την Ιερά Σύνοδο να επέχει 
και τον τόπον του Καισαρείας. Το 1508 ο Μάξιμος Καισαρείας υπογρά
φει ένα εκκλησιαστικό έγγραφο.83 Το 1544 ο μητροπολίτης Σερρών ήταν 
επίσης επέχων τον τόπον του Καισαρείας. Λίγο πριν από το 1546 ο Πα
τριάρχης Διονύσιος Β' χειροτόνησε μητροπολίτη Καισαρείας τον Μη
τροφάνη, τον μετέπειτα Πατριάρχη. Η χειροτονία όμως έγινε όχι για να 
πάει ο Μητροφάνης στην μητρόπολη του αλλά για να σταλεί στην ελλη
νική κοινότητα της Βενετίας και, κατά μία εκδοχή, και στον Πάπα.84 Από 

81. DARROUZES, Notitiae, σ. 419. 
82. JENNINGS, Urban Population, σ. 27-29- πρβλ. IRÈNE BELDICEANU-
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Studi di Lecce, 1981, σ. 106-107. 
83. Actes du Pantocrator, σ. 178-179· ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, σ. 47. 
84. Actes de Kutlumus, σ. 175 · ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Διονύσιος Β', σ. 144-145. 
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αυτά συμπεραίνουμε πως "μητροπολίτης Καισαρείας" ήταν απλώς τί
τλος, όπως ήταν απλώς τίτλος λίγο αργότερα ο "μητροπολίτης Φιλα
δέλφειας". Ωστόσο, προς το τέλος του ΙΣΤ' αιώνα πρέπει να υπήρχε μη
τροπολίτης στην Καισαρεία επειδή μαρτυρείται μία διένεξη του με τον 
μητροπολίτη Αγκύρας σχετικά με τα χωριά του Μουσούρη.85 

Τέλος, πρέπει να παρατηρηθεί πως στα δύο μπεράτια δεν αναφέ
ρονται μητροπόλεις, των οποίων οι μητροπολίτες είναι γνωστοί από τις 
υπογραφές τους, ενώ παράλληλα δεν υπάρχει κανένας εμφανής λόγος 
που θα τους εμπόδιζε να κατοικούν πραγματικά στην έδρα τους. Ενδει
κτικά μόνο αναφέρω δύο περιπτώσεις του Μελενίκου και του Ναυπά
κτου και Άρτης. 

Στην περιοχή του Μελενίκου υπήρχαν στο τέλος του ΙΕ' αιώνα περί
που 3.000 χριστιανικά νοικοκυριά και κατά την ίδια περίοδο οι μητρο
πολίτες του μας άφησαν την υπογραφή τους σε διάφορα εκκλησιαστικά 
έγγραφα.86 Η Ναύπακτος ήταν βενετική κτήση ως το 1499 και ο μητρο
πολίτης της κατοικούσε συνήθως στην Άρτα, όπου το 1488-1489 υπήρ
χαν 1.122 χριστιανικά νοικοκυριά. Κατά το δεύτερο μισό του ΙΕ' αιώνα 
ο κατάλογος μητροπολιτών Ναυπάκτου δεν παρουσιάζει κενά.87 Θα 
μπορούσε κανείς να αποδώσει την απουσία των δύο αυτών μητροπό
λεων, και ενδεχομένως και μερικών άλλων, σε λόγους συμπτωματικούς. 
Μπορεί όμως να υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες, άγνωστες στην τωρινή 
έρευνα, που ακόμα είναι στην αρχή της. 

85. Το κενό, ανάμεσα στην χρονολογία της Συνόδου της Φλωρεντίας και τον 
διορισμό του Μητροφάνη, φαίνεται και στην μονογραφία για τους μητροπολίτες 
Καισαρείας, που είναι γραμμένη στα καραμανλήδικα, από τον Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗ, 
Καισαρεία μητροπολιτλερί βε μαλουμάτη μουτενεββια, Ισταμπούλ 1896. ΓΕΔΕΩΝ, 
Ιστορία, σ. 311. 

86. BARKAN, Cizye, σ. 45· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιερός Κώδιξ, σ. 92, 144· 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία, σ. 652-653. 
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ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Κοσινίτσα, σ. 20· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία, σ. 652-653. 
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Ι. ΤΑ ΜΠΕΡΑΤΙΑ 

Παρακάτω εκδίδουμε πέντε σουλτανικά μπερατια. Τα δύο είναι 
πατριαρχικά μπερατια, για τον Συμεών Α' και τον Ιερεμία Α'. Το τρίτο 
είναι για την τοποθέτηση επισκόπου στην Κάρπαθο. Το τέταρτο για την 
τοποθέτηση νέου επισκόπου στην Κασσάνδρεια ύστερα από τον θάνατο 
του παλαιού. Το τελευταίο μπεράτι έχει εκδοθεί για να ανανεωθεί, 
ύστερα από την ενθρόνιση νέου Σουλτάνου, ο διορισμός του επισκόπου 
της Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας. 

Berat είναι λέξη αραβική, που πολιτογραφήθηκε από πολύ παλιά 
στην τουρκική γλώσσα· η εξελληνισμένη μορφή της είναι μπεράτι.1 

Στην αρχή σήμαινε το διάταγμα με το οποίο ένας Μουσουλμάνος ηγε
μόνας παραχωρούσε προνόμια στους μη Μουσουλμάνους υπηκόους του, 
δηλαδή στους dhimmi της επικράτειας του, είτε σε ατομικό είτε σε συλ
λογικό επίπεδο. Το διάταγμα αυτό είχε κι άλλες ονομασίες : manshur, 
που πέρασε ως μουσούριο2 στην μεσαιωνική ελληνική, ή mithal. Στους 
μεταγενέστερους όμως χρόνους η οθωμανική γραμματεία χρησιμοποι
ούσε τον όρο berat για να δηλώσει έναν ορισμένο τύπο εγγράφου, με το 
οποίο ο Σουλτάνος έδινε ένα αξίωμα, μεγάλο ή μικρό, σε κάποιον υπή
κοο του, είτε Μουσουλμάνο είτε "άπιστο"3 και κυρίως τα έγγραφα που 
αυτός εξέδιδε όταν διόριζε ένα Πατριάρχη ή μητροπολίτη ή επίσκοπο. 
Σπανιότερα χρησιμοποιούνταν οι όροι nishan ή biti.4 

Το μπεράτι, καθώς είναι ειδικός τύπος εγγράφου, από διπλωματική 
άποψη παρουσιάζει ως προς την δομή του ορισμένα τυποποιημένα χα
ρακτηριστικά. Ως προς το περιεχόμενο του πάλι βασίζεται στην ισλα
μική νομική αντίληψη των σχέσεων ανάμεσα στον ηγεμόνα και τους 
υπηκόους του. 'Οπως είδαμε παραπάνω, δημιουγήθηκε μία μυθολογία 
σχετικά με την αναγνώριση των χριστιανικών κοινοτήτων κατά τα πρώ
τα χρόνια της ισλαμικής κατάκτησης κι επινοήθηκαν διάφορα έγγραφα 

1. MORAVCSIK, Byzantinoturcica, τ. Π, σ. 205. 
2. MORAVCSIK, Byzantinoturcica, τ. Π, σ.199. 
3. L. FEKETE, ΕΙ2, λήμμα berat. 
4. INALCIK, Patriarch, 412-413. 
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με τα οποία παραχωρήθηκαν προνόμια.5 Παραμερίζοντας αυτό το δε
δομένο μπορούμε να θεωρήσουμε ως βέβαιο πως οι Οθωμανοί ακολού
θησαν ισλαμικά πρότυπα για να συντάξουν έγγραφα με παραχώρηση 
προνομίων. Σύμφωνα με τον Inalcik, γενικότερα ως προς τα ισλαμικά 
πρότυπα, το αρχαιότερο ισλαμικό έγγραφο με το οποίο παρουσιάζουν 
συγγένεια τα οθωμανικά πατριαρχικά μπεράτια, είναι το mithal που 
εξέδωσε το 1138 ο Αββασίδης χαλίφης Muktafi II για τον Νεστοριανό 
Πατριάρχη Abdisho III. Σ' αυτό ο χαλίφης, αφού επιβεβαιώσει την 
εκλογή του Πατριάρχη από την κοινότητα του, τον αναγνωρίζει ως 
αρχηγό των Νεστοριανών, απαριθμεί τα δικαιώματα που του παρα
χωρεί κι εγγυάται για τον σεβασμό που του οφείλουν οι κληρικοί. Σε 
αντάλλαγμα, πάλι, ο χαλίφης απαιτεί υπακοή και την καταβολή του 
κεφαλικού φόρου. Επίσης ο Inalcik συσχετίζει προς τα οθωμανικά μπε
ράτια το έγγραφο που εξέδωσε το 1195 ο Αγιουβίδης ηγεμόνας της Αι
γύπτου Al-Malik al-Adil για τους μοναχούς της Αγίας Αικατερίνης του 
Σινά αναγνωρίζοντας ως ηγούμενο τους αυτόν, τον οποίο οι ίδιοι επέ
λεξαν, παρέχοντας εγγύηση για την ασφάλεια τους και το δικαίωμα να 
συνεχίσουν την ζωή τους ακολουθώντας τις ίδιες συνήθειες και έχο
ντας τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις.6 

Ειδικότερα, ως προς τα έγγραφα και τα λειτουργήματα μέσα στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία, ο Inalcik συσχετίζει το πατριαρχικό μπεράτι 
με τον τύπο του εγγράφου που εξέδιδε ο Σουλτάνος προκειμένου να διο
ρίσει αρχηγό συντεχνίας. Ο αρχηγός εκλεγόταν από τα μέλη της συν
τεχνίας του και κατόπι τον αναγνώριζε ο Σουλτάνος και του έδινε 
εξουσία πάνω στα μέλη της, την οποία θα ασκούσε σύμφωνα με παλιές 
συνήθειες και τον εσωτερικό κανονισμό. Αντίστοιχα ο Πατριάρχης 
εκλεγόταν πρώτα από την Ιερά Σύνοδο και κατόπι τον αναγνώριζε ο 
Σουλτάνος και του έδινε εξουσία για να διοικήσει το ποίμνιο του σύμ
φωνα με τις παραδοσιακές συνήθειες του.7 

Από τα έγγραφα προκύπτει πως, για να αποκτήσει ένας ιεράρχης το 
μπεράτι του, όφειλε προηγουμένως να καταβάλει το πεσκέσι του στο 
σουλτανικό θησαυροφυλάκιο. Όταν ένας ιεράρχης αποκτούσε το μπε
ράτι του, φρόντιζε, όπως είναι φυσικό, να μην το αποχωρισθεί γιατί 
ήταν η ταυτότητα του ή το διαβατήριο του. Από την άποψη αυτή αποτε
λεί πρόβλημα η διάσωση ενός μπερατιού σε αρχείο ιδρύματος, με το 

5. Παραπάνω, σ. 49-50, 91-92. 
6. INALCIK, Patriarch, σ. 413-414. 
7. INALCIK, Patriarch, σ. 419-420. 



ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 149 

οποίο δεν είχε, απ' όσο γνωρίζουμε, καμία σχέση ο ιεράρχης για τον 
οποίο είχε εκδοθεί. Αποτελεί, π.χ., πρόβλημα το γεγονός ότι το μπεράτι 
του Ιερεμία Α' βρέθηκε στην Μονή της Πάτμου, επειδή δεν είναι γνω
στή παραμονή του σ' αυτή, ώστε να μπορεί κανείς να φαντασθεί ότι το 
ξέχασε. Ο τόπος και η περίσταση του θανάτου του δεν προσφέρουν κα
μία εξήγηση. 'Οπως ξέρουμε, ο Ιερεμίας είχε ξεκινήσει, έχοντας φυσικά 
μαζί του και το μπεράτι του, για περιοδεία στην Βλαχία, στο διάστημα 
της οποίας καταστράφηκαν από πυρκαγιά τα υπάρχοντα του και μαζί 
τους εκκλησιαστικά έγγραφα. Κατά την επιστροφή του πέθανε στην κω
μόπολη Βράτζα, κοντά στην Σόφια.8 Θα μπορούσε κανείς να φαντασθεί 
ότι κάποιος από την συνοδεία του, στα χέρια του οποίου έμειναν τα χαρ
τιά του νεκρού, αποσύρθηκε αργότερα στην Μονή της Πάτμου. 

Για την διάσωση των μπερατιών του αρχιεπισκόπου Καρπάθου και 
του επισκόπου Λέρου στο αρχείο της Πάτμου προτείνονται άνετα λύ
σεις. Πρώτα-πρώτα είναι πιθανό οι δύο αυτοί ιεράρχες να τελείωσαν 
την ζωή τους ως μοναχοί. Επιπλέον η Μονή της Πάτμου ήταν το μεγάλο 
μοναστικό και θρησκευτικό κέντρο του νοτιοανατολικού Αιγαίου, και 
στο αρχείο του μπορεί να κατέληγαν διάφορα έγγραφα, οι κάτοχοι των 
οποίων τα θεωρούσαν διατηρητέα. Ανάλογες λύσεις προτείνονται άνετα 
για την διάσωση του μπερατιου του επισκόπου Κασσάνδρειας στο 
αρχείο της σχετικά κοντινής Μονής των Ιβήρων καθώς και για το μπε
ράτι του Συμεών Α', που βρέθηκε στο Βατοπέδι, δεδομένου ότι πολλοί 
Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως κατέληγαν σε αθωνικά μοναστήρια. 

Οι Σουλτάνοι εξέδιδαν μπεράτια για τους ιεράρχες και πριν από 
την Άλωση, καθώς μας πληροφορεί ο Μάρκος ο Ευγενικός, ο οποίος το 
1440 είχε αγανακτήσει επειδή ο Σουλτάνος, ο Μουράτ Β', δεν του έδινε 
αύθεντικον όρισμον για να πάει στην μητρόπολη του, την Έφεσο.9 Χά
ρη στην περιγραφή που άφησε ένας μητροπολίτης Σάμου του ΙΖ' αιώνα, 
γνωρίζουμε την χρήση του μπερατιου από έναν ιεράρχη, προκειμένου 
αυτός να αναλάβει καθήκοντα στην περιοχή του. Με την άφιξη του 
στην έδρα του, ο ιεράρχης έδειχνε το μπεράτι του στον καδή, ο οποίος 
καλούσε τους προεστούς και, αφού το διάβαζε μπροστά τους, το αντέ
γραφε στο κατάστιχο του. Κατόπιν πήγαιναν στην εκκλησία, όπου δια
βαζόταν το έγγραφο με το οποίο ο Πατριάρχης διόριζε τον ιεράρχη. 
Στην συνέχεια ο ιεράρχης καθόταν στον θρόνο του και το ποίμνιο περ-

8. Βιβλίον Ιστορικόν, σ. 445 : ορισμοί της Εκκλησίας- ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ιερεμίας 
Α', σ. 261-262- πρβλ και ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Μεγάλοι Ρήτορες, σ. 36-37. 

9. Κ. Γ. ΜΑΜΩΝΗ, Μάρκος ο Ευγενικός, Βίος και Έργον, Αθήνα 1954, σ. 30· 
πρβλ. INALCIK, Istanbul, σ. 237. 
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νούσε και του φιλούσε το χέρι ενώ αυτός ανταπέδιδε ευλογώντας. Επα
κολουθούσε κήρυγμα και κατόπιν οι ιερείς και οι πιστοί του έκαναν 
χρηματικά δώρα.10 

Το αρχαιότερο γνωστό μπεράτι μητροπολίτη περιλαμβάνεται στην 
νομική συλλογή (kanun-name) του Μωάμεθ Β'(1451-1481) και του Βα-
γιαζήτ Β' (1481-1512) και αφορά σε ένα μητροπολίτη που δεν κατο
νομάζεται.11 Το κείμενο αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί ένα έγγραφο τε
λειωτικό που έχει εκδοθεί για μία συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλλον 
πρόκειται για ένα τύπο εγγράφου, που υπήρχε στην σουλτανική γραμ
ματεία, για να χρησιμοποιείται κάθε φορά που διοριζόταν ένας μητρο
πολίτης, αφού προηγουμένως συμπληρωνόταν το όνομα του και η έδρα 
της μητρόπολης του. Ο τύπος πιθανότατα ανάγεται στην περίοδο πριν 
από την άλωση της Κωνσταντινούπολης επειδή δεν αναφέρεται σ' αυτό 
ο Πατριάρχης, ενώ σε όλα τα αντίστοιχα γνωστά έγγραφα μετά το 1453 
αναφέρεται συνήθως ο Πατριάρχης, για να διευκρινισθεί πως με την 
μεσολάβηση του τοποθετείται ο μητροπολίτης.12 

Στον ελληνικό χώρο άλλο γνωστό μπεράτι είναι αυτό που έχει εκδο
θεί για τον μητροπολίτη Λαρίσης Βησσαρίωνα το έτος 1527 και σώζε
ται στο πρωτότυπο στην Μονή του Δουσίκου. Το περιεχόμενο του είναι 
γνωστό από μία μεταγενέστερη μετάφραση που περιλαμβάνει και τους 
αυτοσχεδιασμούς αυτού, που την εξεπόνησε. Π.χ., στο σημείο, όπου κα
νονικά αναγράφεται το ποσό του πεσκεσιού, διαβάζουμε την ακατα
νόητη και αινιγματική φράση "δοθείσης σημειώσως του τριακοστού 
δευτέρου χανέ προς τον βασιλικόν μου χαζνέν".13 Περιμένοντας την 
σωστή έκδοση του δεν θα το πάρω υπόψη στην τωρινή μου μελέτη. 

Σχετικά πρόσφατα εκδόθηκε ένα μπεράτι του έτους 1582 που είχε 
δώσει ο Μουράτ Γ' στον μητροπολίτη Ανδρέα, ο οποίος όμως ανήκε στο 
Σερβικό Πατριαρχείο. Για τον λόγο αυτό το χρησιμοποιώ μόνο παρεμπι
πτόντως.14 

10. J. GREGORENES, Λ Description of the Present State of Samos, Nicaria, 
Patmos and Mount Athos by Joseph Gregorenes, Archbishop of Samos now Living in 
London, Translated by one that knew the Author in Constantinople, Λονδίνο 1677, σ. 
33. Τα χρηματικά δώρα προς τον ιεράρχη, που αποτελούν έσοδα του ιερατείου, δεν 
μελετήθηκαν εδώ γιατί ανήκουν σε άλλη εποχή, κατά την οποία υπήρχε μεγάλος 
πληθωρισμός. 

11. BELDICEANU, Actes, τ. Ι, σ. 137. Πρβλ. INALCIK, Patriarch, σ. 418-419. 
12. Βλ. έγγραφο 9. 
13. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Βησσαρίων, σ. 199-201. 
14. BOSKOV-BOJANIC, σ. 190, 206-207, 213. 
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Έχουν σωθεί πάνω από 1000 έγγραφα εκδεδομένα από τον Σου-
λεημάν τον Μεγαλοπρεπή, στα χρόνια του οποίου ανήκει το μπεράτι 
του Ιερεμία και τα μπεράτια για την Κασσάνδρεια και την Κάρπαθο. Τα 
έγγραφα του Σουλτάνου αυτού έχουν μελετηθεί ιδιαίτερα. Το μεγα
λύτερο μέρος τους έχει καταλογογραφηθεί από τον Matuz το 1971. 
Έκτοτε έχουν εκδοθεί και αξιόλογες συλλογές εγγράφων του από τον 
Schaendlinger.15 Λίγα από αυτά είναι μπεράτια·16 μερικά όμως έχουν 
εκδοθεί για εκκλησιαστικά ζητήματα και, πιο συγκεκριμένα, για την 
Μονή του Σινά, για την Μονή των Βλαττάδων στην Θεσσαλονίκη και 
για τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας σχετικά με την εκκλησία του Αγίου 
Σάββα και με τους Χριστιανούς της Γάζας.17 Δεν υπάρχουν πάντως 
ανάμεσα τους μπεράτια για την ονομασία Πατριαρχών ή ιεραρχών. 

Τα δύο πατριαρχικά μπεράτια που εκδίδονται παρακάτω παρουσιά
ζουν ορισμένες διαφορές ως προς το περιεχόμενο των προνομίων, οι 
οποίες οφείλονται σε αλλαγές που επιτελέσθηκαν στην οθωμανική 
διοίκηση. Π.χ., στο αρχαιότερο ο Πατριάρχης απαλλάσσεται από κατα
βολή φόρων ενώ στο μεταγενέστερο δεν αναφέρεται ένα τέτοιο προνό
μιο/Αλλες αλλαγές ίσως να οφείλονται στην παγίωση των θεσμών. Π.χ. 
και πάλι, στο αρχαιότερο μπεράτι ο Σουλτάνος προβλέπει την δυνατό
τητα να παυθεί ο Πατριάρχης από την Ιερά Σύνοδο, σε περίπτωση που 
δεν εκτελεί σωστά τα καθήκοντα του, και στην θέση του να εκλεγεί άλ
λος, ενώ στο μεταγενέστερο δεν αναφέρεται τίποτε το σχετικό, ίσως 
επειδή είχε πια καταστεί αυτονόητο.18 

Το αρχαιότερο μπεράτι περιλαμβάνει αρχαϊσμούς, ο πιο χτυπητός 
από τους οποίους είναι ο τίτλος του Πατριάρχη. Ο όρος Πατριάρχης δεν 
αποδίδεται με τον πασίγνωστο τύπο patrik αλλά με τον τύπο batriyah, 
που απαντά επίσης και στο ιεροδικαστικο έγγραφο του 1489. Ο τύπος 
αυτός, όσο ξέρω, δεν μαρτυρείται αλλά είναι πλησιέστατος στον τύπο 

15. SCHAENDLINGER, Süleyman. 

16. MATUZ, Herrscherurkunden, index λήμμα berat. 
17. MATUZ, Herrscherurkunden, 29 (αρ. 37), 39 (αρ. 93), 67 (αρ. 249). Τα 

σχετικά με το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας είναι γνωστά από τον κατάλογο που συν
έταξε ο Λιβανέζος διδάσκαλος των παιδιών του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β', ο 
οποίος έγινε αργότερα βιβλιοθηκάριος της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης του Καίρου: 
R. SEKALY, Catalogue des firmans, bérats et bouyourouldis impériaux Ottomans 

depuis l'année 930 de l'Hégire (1498) jusqu'à l'année 1314 (1900), Ανάλεκτα του 
Ινστιτούτου των Ανατολικών Σπουδών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Αλεξαν
δρείας, 9 (1960) 35-51, αρ. 1 και 2. 

18. Βλ. έγγραφα 1, 7. 
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batriyarh, που απαντά στο έγγραφο του 1494 και είναι γνωστός από την 
ορολογία των Σελτζούκων της Μικράς Ασίας και των Μαμελούκων 
στην Αίγυπτο κατά τον ΙΔ' αιώνα.19 

Ανάμεσα στα δύο μπεράτια παρουσιάζεται και μία διαφορά που 
απηχεί την εξέλιξη στην κρατική νοοτροπία της Οθωμανικής αυτοκρα
τορίας. Το έγγραφο του Βαγιαζήτ Β' είναι πολύ λιτό. Αμέσως μετά την 
αρχική τυπική φράση αρχίζει η απαρίθμιση των μητροπόλεων που εξαρ
τιόνταν από το Πατριαχειο της Κωνσταντινούπολης, από τις οποίες 
άλλες ήσαν μέσα στην οθωμανική επικράτεια κι άλλες, όπως η Χίος ή η 
Κρήτη, έξω από αυτήν. Και ακολουθούν κατόπι τα διάφορα δικαιώμα
τα καθώς και οι υποχεώσεις. Αλλά το έγγραφο του Σουλεημάν, μετά την 
αρχική τυπική φράση, έχει ένα είδος προοιμίου, στο οποίο δικαιολογεί
ται η ύπαρξη του θεσμού του Πατριάρχη : ο Πατριάρχης υπάρχει για να 
επιβλέπει τους Χριστιανούς που ζουν μέσα στην Οθωμανική αυτοκρα
τορία ως προς την τήρηση των συνηθειών τους κι επίσης για να φροντί
ζει να στέλνονται μητροπολίτες ή επίσκοποι σε περιοχές έξω από την 
αυτοκρατορία, όταν υπάρχει ανάγκη. Με σαφήνεια αναφέρεται ότι μέ
ρη όπως η Χίος, η Κρήτη, η Ρόδος, η Βλαχία, η Μολδαβία και η Ρωσία, 
για να αποκτήσουν μητροπολίτη ή επίσκοπο, απευθύνονται στον 
Πατριάρχη, που είναι εγκατεστημένος στην θεοφρούρητη Κωνσταντι
νούπολη. Είναι φανερό ότι οι γραμμές αυτές έχουν γραφεί για να το
νίσουν την αίγλη της οθωμανικής πρωτεύουσας και προδίδουν την επι
ζητούμενη μεγαλοπρέπεια που χαρακτηρίζει την εποχή του Σου
λεημάν.20 

Το κείμενο του μπερατιού του 1525 παρουσιάζει ένα στοιχείο, που 
καθιστά φανερό ότι αυτό είχε ως πρότυπο ένα άλλο, αρχαιότερο, το 
οποίο χρησιμοποιήθηκε από την σουλτανική γραμματεία. Το στοιχείο 
αυτό είναι η μνεία της Ρόδου, που μας επιτρέπει να συμπεράνουμε με 
βεβαιότητα ότι το πρότυπο αυτό αναγόταν στην χρονική περίοδο πριν 
το έτος 1522. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις περιοχές έξω από την σουλ
τανική επικράτεια, που είχαν πληθυσμό κυρίως Ορθόδοξο και για τον 
λόγο αυτό στρέφονταν προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως για 

19. P. WITTEK, Les Gagaouzes : Les gents de Kaykaus, Rocznik Orientalistyczny, 
17 (1951/53) 17 υποσ. 1 (Ptryarhy)· BOSWORTH, Qalqashandi, σ. 69, 73. Με την 
ευκαιρία αυτή ας σημειωθεί πως το λήμμα patrik στην ΕΙ2 είναι ανεπαρκέστατο. 

20. Βλ. MATUZ, Kanzleiwesen, σ. 18-22, όπου δίνονται εξηγήσεις για τις διαφο
ρές που παρουσιάζουν τα έγγραφα της σουλτανικής γραμματείας στα χρόνια του 
Σουλεημάν, όταν παραβάλλονται με αρχαιότερα ή μεταγενέστερα έγγραφα. 
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να αποκτήσουν ιεράρχη, αναφέρεται η Ρόδος. Το νησί όμως αυτό είχε 
κυριευθεί από τους Τούρκους το 1522 κι αποτελούσε το 1525, οπότε έχει 
εκδοθεί το μπεράτι μας, τμήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η μόνη 
εξήγηση για την μνεία της Ρόδου είναι ότι περιλαμβανόταν στο πρότυ
πο, το οποίο είχε μπροστά του ο γραμματικός που κατάστρωσε το έγγρα
φο του 1525 και ότι ο τελευταίος το αντέγραψε μηχανικά μαζί με τις 
άλλες Ορθόδοξες περιοχές, οι οποίες δεν αποτελούσαν τμήμα της Οθω
μανικής αυτοκρατορίας. Φαίνεται πως ο τύπος εγγράφου για την ονο
μασία Πατριάρχη, που ήταν καταχωρημένος στην οθωμανική γραμμα
τεία, δεν είχε υποστεί την μικροαλλαγή που απαιτούσε η κατάκτηση 
της Ρόδου. 

II. ΤΑ ΦΙΡΜΑΝΙΑ 

Firman είναι λέξη αραβική που από παλιά πέρασε στην τουρκική 
γλώσσα κι αργότερα στην ελληνική με τον τύπο φιρμάνι. Στα μεσαιωνι
κά και νεότερα ελληνικά μεταφραζόταν ως ορισμός ή αυθεντικός ορι
σμός (αυθέντης = Σουλτάνος). Σημαίνει το διάταγμα, το οποίο ο μονάρ
χης και, ειδικότερα στην Οθωμανική αυτοκρατορία, ο Σουλτάνος απευ
θύνει σε κρατικό αξιωματούχο, π.χ., σε μπεηλέρμπεη ή σαντζάκ-μπεη ή 
καδή κά. Συνηθισμένα συνώνυμα που χρησιμοποιούσε η οθωμανική 
γραμματεία γι' αυτό τον τύπο του διατάγματος είναι tevki, emr και hükm, 
όροι που απαντούν και σ'αυτά που εκδίδονται παρακάτω. Το φιρμάνι 
είναι πολύ συνηθισμένος τύπος εγγράφου και τα διπλωματικά του χα
ρακτηριστικά έχουν μελετηθεί διεξοδικά.21 

Και τα τρία φιρμάνια που εκδίδονται παρακάτω δεν απευθύνονται 
σε ένα συγκεκριμένο αξιωματούχο αλλά ευρύτερα σε αξιωματούχους 
της Ρούμελης και του Μοριά. Η περίπτωση δεν είναι η πιο κοινή αλλά 
δεν είναι και σπάνια. Συγκεκριμένα, το αρχαιότερο του 1494, το οποίο 
εξέδωσε ο Βαγιαζήτ Β', απευθύνεται στους καδήδες της Ρούμελης και 
του Μοριά, το διάταγμα του 1516, το οποίο εξέδωσε ο Σελήμ Α', απευ
θύνεται στους καδήδες της Ρούμελης και το διάταγμα του 1525, το 
οποίο εξέδωσε ο Σουλεημάν, απευθύνεται στους σαντζάκ-μπεήδες, τους 
καδήδες και τους σουμπασήδες της Ρούμελης. 

21. U. HEYD, ΕΙ2, λήμμα farman· SCHAENDLINGER, Süleymarv πρβλ και Ν. Η. 
BIEGMAN, Some Peculiarities of Firmans issued by the Ottoman Treasury in the 
Sixteenth Century, ArchOtt, 1 (1969)9-13. 
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Τα δύο αρχαιότερα έχουν εκδοθεί ύστερα από διαμαρτυρία, ανή
κουν δηλαδή στην κατηγορία που ο Matuz χαρακτήρισε ως ahkam-i 
shikayet.22 Είναι φανερό πως και στις δύο περιπτώσεις οι Πατριάρχες, ο 
Μάξιμος Δ' και ο Θεόληπτος Α', ύστερα από την διαμαρτυρία τους 
στον Σουλτάνο, εφοδιάσθηκαν με ένα φιρμάνι, το οποίο οι ίδιοι θα 
έδειχναν στους καδήδες για να αρχίσει η ανάκριση που θα τους δι
καίωνε. Είναι γνωστό πως ο Μάξιμος Δ' υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει 
τον πατριαρχικό θρόνο και αποσύρθηκε στη Μονή του Βατοπεδίου.23 

Συνεπώς είναι φυσικό το φιρμάνι να βρίσκεται σήμερα σ' αυτό το μο
ναστήρι, όπου μετέφερε το προσωπικό του αρχείο. Δεν είναι το ίδιο εύ
κολο να εξηγήσει κανείς γιατί το φιρμάνι του Θεόληπτου βρίσκεται σή
μερα στο αρχείο της Λαύρας. Ωστόσο, όπως ήδη σημειώθηκε, οι σχέσεις 
ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στον Άθω ήσαν πυκνές και 
στενές ώστε να μην είναι παράδοξο ότι πατριαρχικά έγγραφα κατέλη
γαν κάποτε στα αρχεία αγιορείτικων μονών. 

Το νεότερο φιρμάνι, που σώζεται σε αντίγραφο, έχει εκδοθεί για διοι
κητική υπόθεση, όπως ήταν μία πατριαρχική περιοδεία· ανήκει δηλαδή 
στην κατηγορία που ο Matuz χαρακτήρισε ως ahkam-i miihimme.24 To 
αντίγραφο είναι προφανές ότι κατέληξε στο αρχείο της Μονής Σταυ-
ρονικήτα, την οποία είχε ιδρύσει ο Ιερεμίας Α', επειδή βρέθηκε στα 
χέρια του μαζί με διάφορα χαρτιά του Ιωαννικίου Α', που είχε ενδιά
μεσα καταλάβει τον πατριαρχικό θρόνο. 

Σώζεται ακόμα ένα διάταγμα του Σουλεημάν σχετικό με περιοδεία 
Πατριάρχη, και συγκεκριμένα του Πατριάρχη Ιωάσαφ Β' (1555-1565). 
Πρόκειται για αντίγραφο, που μάλιστα είναι αχρονολόγητο αλλά που 
απέχει πάντως χρονικά από το δικό μας τουλάχιστον τρεις δεκαετίες.25 

Τα δύο διατάγματα παρουσιάζουν, όπως είναι φυσικό, ομοιότητες ως 
προς την δομή και το πνεύμα με το οποίο έχουν συνταχθεί. Παρουσιά
ζουν όμως και διαφορές που προφανώς οφείλονται στο ότι το ένα έχει 
εκδοθεί στην αρχή και το άλλο στο τέλος της βασιλείας του Σουλεη
μάν, που διήρκεσε σαράντα έξι χρόνια, στο διάστημα των οποίων ση
μειώθηκαν διαφοροποιήσεις. 

22. MATUZ, Kanzleiwesen, σ. 107-110. 
23. ΓΕΔΕΩΝ, Πίνακες, σ. 492. 
24. MATUZ, Kanzleiwesen, σ. 105-106. 
25. INALCIK, Patriarch, σ. 428-431. 
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III. ΤΑ ΙΕΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Στην ισλαμική κοινωνία ο δικαστής, ο καδής, δεν είχε μόνο δικα
στικά καθήκοντα. Ενεργούσε και ως συμβολαιογράφος, τελούσε 
γάμους, κυρίως της υψηλής τάξης, έλεγχε και επέβλεπε τις κηδεμονίες 
ορφανών και ανηλίκων και, το σπουδαιότερο, είχε την ευθύνη για την 
σωστή διοίκηση. Όταν, για οποιαδήποτε αιτία, απουσίαζε από την 
έδρα του, τον αντικαθιστούσε ο τοποτηρητής του (naib).26 

Τα έγγραφα που εξέδιδε ο καδής ονομάζονταν hüdjdjet (ελληνικά 
χοτζέτι, χουτζέτι, χοντζέτι) ή sidj.il και αποτελούν ξεχωριστό διπλωμα
τικό τύπο.27 

Τα δύο ιεροδικαστικά έγγραφα που εκδίδονται παρακάτω, όπως εύ
κολα θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, είναι συμβολαιογραφικές πράξεις. 
Το αρχαιότερο έχει εκδοθεί στο ιεροδικείο Θεσσαλονίκης το 1489 κι 
αποτελεί στην ουσία μία απόδειξη παραλαβής του φόρου, που όφειλε ο 
μητροπολίτης Θεσσαλονίκης στον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. 
Το δεύτερο, του έτους 1520, έχει εκδοθεί στο ιεροδικείο Παλατιών κι 
αποτελεί την επίσημη παραίτηση του ηγουμένου της Μονής της Πά
τμου. Εξήγησα ήδη του λόγους στους οποίους πιθανόν οφείλεται ότι το 
πρώτο βρίσκεται στην αθωνική Μονή του Βατοπεδίου και το άλλο στην 
Μονή της Πάτμου. 

IV. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Θεώρησα σκόπιμο να δώσω μεταφράσεις των εγγράφων και μάλι
στα πιστές στο πρωτότυπο, όσο αυτό ήταν δυνατό. Η οθωμανική γραμ
ματεία είχε φυσικά τις ιδιοτυπίες της που κυρίως διαφαίνονται σε διά
φορες τυποποιημένες φράσεις, οι οποίες ενδεχομένως ξενίζουν κάποιον 
που δεν έχει εξοικείωση με τον ισλαμικό και γενικότερα με τον ανατο
λικό κόσμο. Αυτές οι φράσεις, με τον τρόπο που παρεμβάλλονται, καθι
στούν το κείμενο πλαδαρό. Για να διευκολύνω τον αναγνώστη δίνω 
ορισμένες εξηγήσεις σχετικά μ' αυτές. 

26. GIBB-BOWEN, τ. II, σ. 121-133. 
27. KLARA HEGYI, The Terminology of the Ottoman-Turkish Judicial Documents 

on the Basis of the Sources from Hungary, AcOrHung, 38 (1965) 191-203· V. BOSKOV, 
Die hüccet-Urkunde, Diplomatische Analyse, Studia Turcologica Memoriae Alexii 

Bombaci Dicala, Νεάπολη 1982, σ. 81-87· πρβλ. και V. DEMETRIADES, Some Obser
vations on the Ottoman Judicial Documents (Hiiccets), Balkan Studies, 26 (1985) 25-27. 

http://sidj.il
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Τα τουρκικά έγγραφα αρχίζουν πάντοτε με μία επίκληση στον Θεό 
που συνήθως καταγράφεται ως "αυτός". Τα σουλτανικά διατάγματα εί
χαν ως προμετωπίδα τον τουρά (tugra)28 του Σουλτάνου, δηλαδή ένα εί
δος μονογράμματος με το όνομα του, το όνομα του πατέρα του και τί
τλους που με τα χρόνια αυξάνονταν. 

'Οταν ο Σουλτάνος ανέφερε μέσα σε ένα έγγραφο τον πατέρα του ή 
κάποιον από τους προγόνους του, το όνομα του τελευταίου έπρεπε πάντο
τε να συνοδεύεται από μιά ευχή· π.χ., ας ευωδιάζει ο τάφος του. 'Οταν ο 
Σουλτάνος ανέφερε μέσα σε ένα έγγραφο έναν ανώτατο αξιωματούχο 
του, πάλι το όνομα του τελευταίου έπρεπε πάντοτε να συνοδεύεται από 
μια ευχή, ανάλογη με το αξίωμα του· π.χ., ας αυξηθεί η αρετή του ή ας 
αυξηθεί η ικανότητα του. Τέλος, όταν ο Σουλτάνος μνημόνευε ένα 
διάταγμα του, συνόδευε τον όρο με διάφορα επίθετα που σήμαιναν άλ
λοτε ότι οφείλεται σ' αυτό υπακοή, άλλοτε ότι είχε την καλωσύνη να το 
εκδώσει κτλ. 

Με την λέξη αυλή, που απλά σημαίνει την σουλτανική έδρα, με
ταφράζονται περισσότερες από μία λέξεις γιατί το τουρκικό λεξιλόγιο 
είναι πλουσιότατο σε συνώνυμα αυτού του όρου, επειδή οι Οθωμανοί 
έχουν δανεισθεί αντίστοιχες λέξεις κι από τα περσικά κι από τα αρα
βικά. 

Θυμίζω ακόμα πως η οθωμανική γραμματεία συχνά παρουσιάζει 
σύγχυση σχετικά με την ονομασία χριστιανικών ιδρυμάτων. Στα τουρ
κικά έγγραφα μία μονή ή μία επισκοπή μπορούν να αναφέρονται απλά 
ως εκκλησία (kilise) κι ένα μοναστικό μετόχι ως μοναστήρι (manastir) -
πιθανώς επειδή βρίσκονταν σ' αυτό μοναχοί και περιέκλεινε κάποιο 
παρεκκλήσιο.29 Η σύγχυση αυτή πάντως δυσκολεύει συχνά τον μελετη
τή στην διάκριση ανάμεσα σε εκκλησιαστική και μοναστηριακή περι
ουσία. 

Η πρωτεύουσα της Βυζαντινής κι αργότερα της Οθωμανικής αυτο
κρατορίας αναφέρεται στα έγγραφα που εκδίδονται ως Konstantiniyye ή 
ως Istanbul ή και, λαϊκότερα, Islambol. Συνήθως μεταφράζεται Κων
σταντινούπολη. Ο Πατριάρχης και το Πατριαρχείο αποδίδονται ως Πα
τριάρχης ή Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως - ούτε καν Κωνσταντι
νούπολης - επειδή αυτούς τους όρους χρησιμοποιούμε αυθόρμητα όλοι 
οι Έλληνες όταν αναφέρουμε αυτούς τους θεσμούς. 

28. Βλ. Γλωσσάριο. 
29. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Συμβολή, σ. 213· ZACHARIADOU, Dionysiou, σ. 21. Βλ. και 

το έγγραφο αρ. 9, στο οποίο η επισκοπή της Κασσανδρείας αναφέρεται ως εκ
κλησία. 
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1. Μπεράτι του Βαγιαζήτ Β'. 
1483, 9-18 Απριλίου : 888, τελευταίο δεκαήμερο του Ρεμπή ουλ-

εββέλ. 
Αντίγραφο κεκυρωμένο, Άθως : Αρχείο Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. 
Διαστάσεις : 0,790 x 0,143 μ. 
Φωτογραφία αρ. Ια-Ιδ. 

Αντίγραφο του σουλτανικού και ηγεμονικού διατάγματος, που έγινε 
από τον φτωχό Σεράτζ γιο του Ταγίμπ, μουλά τοποτηρητή στην πόλη της 
Κωνσταντινούπολης. Ας τους συγχωρήσει ο Θεός. 

Ο ορισμός του αυτοκρατορικού σήματος και του ευδαιμονικότατου 
διατάγματος - ας το προστατεύσει ο Μεγάλος Θεός ως την ημέρα της 
ανάστασης των νεκρών - είναι ο εξής. 

Τώρα, ο κομιστής του τιμημένου μου διατάγματος, ο Συμεών έχο
ντας διορισθεί Πατριάρχης στην θεοφρούρητη Κωνσταντινούπολη και 
υπεύθυνος να παραδίδει στο ηγεμονικό μου θησαυροφυλάκιο κάθε 
γιορτή των Χριστιανών30 2.000 φλουριά, να έχει στην εξουσία του τον 
διορισμό και την παύση στα βιλαέτια Ηράκλειας, Γάνου (Tekir-dagi), 
Σηλυβρίας, Αίνου, Αδριανουπόλεως, Μήδειας, Σωζοπόλεως, Αγχιάλου, 
Μεσημβρίας, Βάρνας, Φιλιππουπόλεως, Σόφιας, Τιρνόβου, Σερρών, 
Ζίχνας, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Τρικκάλων, Αθηνών, Πόρου 
(Porös), Κορίνθου, Παλαιών Πατρών, Αρκαδίας, Μυστρά, Ιωαννίνων, 
Βιζύης, Αυλώνος, Σιλιστρίας, Βιδινίου, Τραπεζούντος, Σταυρού (Ista-
vros), Χαλκηδόνος, Νικομήδειας, Νικαίας, Κυζίκου (Aydmajik), Πρού-
σης, Αγκύρας, Αμασείας, Σεβάστειας (Sivas), Αλατζά-χισαρ,31 Αττα-
λείας, Ικονίου ; (Egridir), Ααοδικείας (Tonguzlu), Μιλήτου (Baiai), Εφέ
σου (Ayasolug), Σμύρνης, Γάγγρας, Μυτιλήνης, Μηθύμνης (Molinos), 
Λήμνου, Ίμβρου, Ευρίπου (Egriboz), Χίου (Sakiz), Κρήτης (Krati), Ρόδου 
([AJrodos), Βλαχίας (Eflak), Μολδαβίας (Bogdan), Γοτθίας (Aleksi), Ρω
σίας, Καφά, Κερασούντος, Ριζαίου (Rizova). 

Ο παραπάνω Πατριάρχης, ώσπου να πεθάνει, να είναι ο έγκυρος 
Πατριάρχης. Αλλά, αν ενεργεί αντίθετα προς τις δικές τους θρησκευ
τικές πρακτικές, η συνάθροιση των μητροπολιτών με σύμπνοια να 

30. Η γιορτή των Χριστιανών ήταν για τους Τούρκους το Πάσχα. Ο φόρος του 
Πατριάρχη προς τον Σουλτάνο καταβαλλόταν του Αγίου Γεωργίου, που συνήθως 
συμπίπτει με τον εορτασμό του Πάσχα. Βλ. παραπάνω, σ. 85. 

31. Βλ. παραπάνω, σ. 115, 116-117. 
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κάνει ανάκριση και, αν είναι άξιος να παυθεί, να διορισθεί Πατριάρ
χης κάποιος άλλος, τον οποίο να εκλέξουν. 

Όσοι γίνονται μητροπολίτες και επίσκοποι προηγουμένως να δί
νουν στην αυλή μου το εθιμικό δώρο, το οποίο συνήθιζαν να δίνουν 
στην αυλή μου. Ποτέ κανένας να μην εμποδίζει κι αποσοβεί. 

Συνοπτικά, στην Λύση (Rumili) και στην Ανατολή (Anadolu), οπου
δήποτε συνήθιζαν να εξουσιάζουν κατά το παρελθόν αυτοί που ήσαν 
Πατριάρχες, και αυτός επίσης να εξουσιάζει · και εκτός από αυτόν κα
νείς να μην υπεισέρχεται και να μην ανακατεύεται για το χρέος των εκ
κλησιών ανάμεσα στον Πατριάρχη και τους μητροπολίτες και τους πα
πάδες. Κανείς να μην υπεισέρχεται ανάμεσα τους και εμποδίζει οτιδή
ποτε κι αν κάνουν. 

Να είναι στην εξουσία του οι μητροπολίτες, οι επίσκοποι, οι ηγού
μενοι, οι παπάδες, καθώς και τα βακούφια, αμπέλια, κήποι, τόποι, αγιά
σματα, πανηγύρια, μύλοι, που είναι προσαρτημένα σε εκκλησίες. Εκτός 
από τον ίδιο και από αυτούς που όρισε, κανένας Μουσουλμάνος ή άπι
στος να μην παρεμβαίνει, είτε είναι από αυτή τη μεριά, είτε είναι από 
την άλλη μεριά,32 είτε είναι στα νησιά. Τα παραπάνω μέρη να είναι 
στην εξουσία του, με τον τρόπο που αναφέρθηκε. 

Να παύει όποιον θέλει και στη θέση του να διορίζει όποιον θέλει 
στις εκκλησίες, που αναφέρθηκαν. 

Αν πεθάνουν Πατριάρχες ή μητροπολίτες ή παπάδες ή Πατριάρχες ή 
ένας καλόγερος, και αν έχουν κάνει οποιαδήποτε διαθήκη, να γίνεται 
δεκτή. Κι αν από αυτούς που αναφέρθηκαν πεθάνει ένας καλόγερος ή 
ένας παπάς χωρίς να αφήσει κανένα κληρονόμο, σε περίπτωση που τα 
υπάρχοντα του είναι παραπάνω από 5.000 [άσπρα] να κατακρατούνται 
για μένα. Ποσό κατώτερο των 5.000 [άσπρων], να το παίρνει ο Πα
τριάρχης, που αναφέρθηκε, και να το νέμεται. Ως προς το ζήτημα αυτό 
να μην επεμβαίνει ο μεβκουφτζής?3 

Αν μια γυναίκα φύγει κρυφά από τον άνδρα της κι αν ένας άπιστος 
πρόκειται να χωρίσει την γυναίκα του, ή ένας άπιστος πρόκειται να 
παντρευθεί, στις τελετές που έχουν σύμφωνα με τις συνήθειες τους, και 
στις κληρονομιές των απίστων σύμφωνα με τις συνήθειες τους, κανείς 
να μην μεσολαβεί εκτός από τον Πατριάρχη. Χωρίς αυτόν κανένας 
άπιστος να μη συνάπτει γάμο σύμφωνα με τις θρησκευτικές πρακτικές 

32. Η έκφραση αυτή συνηθίζεται σε πρώιμα οθωμανικά έγγραφα και σημαίνει 
την Δύση (Rumili) και την Ανατολή. Πρβλ. και το έγγραφο του 1462 με τα προνόμια 
προς τους εμπόρους της Ραγούζας : KRAELITZ, σ. 47-47. 

33. Mevkufdji· βλ. Γλωσσάριο. 
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τους, και να μη χωρίζει, και να μη γίνεται δεκτός στην εκκλησία. 
Κανείς να μήν υπεισέρχεται στην κληρονομιά που έκανε ο Πα

τριάρχης, εκτός από τον Πατριάρχη που αναφέρθηκε. Να νέμεται και 
αυτός με οποιοδήποτε τρόπο συνήθιζαν να νέμονται οι Πατριάρχες 
πριν από αυτόν. 

Οι εκάστοτε καδήδες, πρέπει να παίρνουν αποφάσεις να παραδί
δουν τους φόρους που συσχετίζονται με το Πατριαρχείο, οποιοιδήποτε 
κι αν είναι στο κάθε βιλαέτι. 

Κανείς να μην κάνει έναν άπιστο με τη βία Μουσουλμάνο. 
Κανείς να μην ανακατεύεται στις υποθέσεις που είναι στην αρμο

διότητα του Πατριάρχη. 
Να νέμεται και αυτός την εκκλησία που ονομάζεται Παμμακά

ριστος (Barmakaristi) μαζί με την περιοχή της, και τις εκκλησίες που 
είναι μέσα στην περιοχή της και που ονομάζονται Αγιο {ς} Γιάννης και 
+;ρσο;η+ ,34 και τα προσαρτημένα αμπέλια και σπίτια και μύλους, με 
τον ίδιο τρόπο, με τον οποίον συνήθιζαν να τα νέμονται οι Πατριάρχες 
πριν από αυτόν και να είναι ελεύθερος και απαλλαγμένος [muaf ve 
musellem]. Αν έρχονται σιτηρά και μούστος από ένα βιλαέτι στο μονα
στήρι [της Παμμακάριστου], κι αυτά να μην πληρώνουν τελωνειακό 
φόρο (giimrük) και να είναι απαλλαγμένα.35 

Ο Πατριάρχης που αναφέρθηκε να μην προσκομίζει με δυσκολία τα 
2.000 φλουριά που δίνονται στο ηγεμονικό μου θησαυροφυλάκιο. Ο 
καθένας να βοηθεί σύμφωνα με την κατάσταση του. Ως προς το ζήτημα 
αυτό κανένας με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έτσι ή αλλιώς, να μην 
ανακατεύεται και να μην παρεμβαίνει. 

34. Παρμακάριστος αποτελεί ελαφριά παραφθορά του Παμμακάριστος· πιθα
νό να ευθύνεται γι' αυτή ο αρχικός γραφέας, πιθανό ο αντιγραφέας. Η εκκλησία 
του Άγιου Γιάννη μπορεί να ταυτισθεί με βεβαιότητα με την Μονή του Αγίου 
Ιωάννου του Προδρόμου, του εν Τρούλλφ, η οποία γειτόνευε με την Παμμακάριστο 
και είχε μείνει στα χέρια των Χριστιανών ίσως ως το 1578· βλ. JANIN, Eglises, σ. 
441-442. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να ταυτίσω την δεύτερη εκκλησία, επειδή το 
όνομα της έχει παραφθαρεί πολύ. Θυμίζω στον αναγνώστη που θα θελήσει να την 
ταυτίσει πως στα τουρκικά τα φωνήεντα δεν γράφονται πάντα. Το Πατριαρχείο, 
δηλαδή η Μονή της Παμμακάριστου, μαζί με δύο ακόμα εκκλησίες, είχε αγορα
σθεί από την μητέρα του Μαχμούτ πασά, η οποία κατέβαλε στο τουρκικό δημόσιο 
(το μοιρί) 1.000 φλουριά· ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, ΠΒ, σ. 310· αποτελούσε, δηλαδή, πλήρη 
ιδιοκτησία αλλά δεν γνωρίζουμε ποιου προσώπου. Η αγορά πρέπει να έγινε πριν 
από το 1474, δηλαδή το έτος κατά το οποίο θανατώθηκε ο Μαχμούτ πασάς. 

35. Για την φορολογική απαλλαγή βλ. παραπάνω, σ. 86-87. 
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Ο παραπάνω Πατριάρχης είναι ο έγκυρος Πατριάρχης και το αξίωμα 
του δεν θα δοθεί σε κάποιον που δίνει περισσότερα.36 Σύμφωνα με τους 
όρους αυτούς είχε και πριν δοθεί αυτοκρατορικό μου διάταγμα. Τώρα 
τον κάνω και πάλι τον έγκυρο Πατριάρχη,37 έδωσα αυτό το αυτοκρα
τορικό μου διάταγμα και διέταξα. Από δώ κι εμπρός να πατριαρχευει 
κατά τον τρόπο, ο οποίος αναφέρθηκε, και καθ' όσο διάστημα παραδί
δει κάθε χρόνο στο ηγεμονικό μου θησαυροφυλάκιο τα 2.000 φλουριά, 
τα οποία αναφέρθηκαν, να μη γίνεται παράβαση στις παραπάνω δια
τάξεις, να μην παρενοχλείται και να μην γίνεται παρέμβαση. 

Αυτά να γνωρίζουν. Να έχουν εμπιστοσύνη στο τιμημένο μου σύμ
βολο. 

Γράφηκε κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ρεμπή ουλ-εββέλ το έτος 
888 [1483, 9-18 Απριλίου ]. 

Στην κατοικία της Αδριανούπολης. 
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36. Ο Σουλτάνος δεσμεύεται ότι δεν θα δώσει τον πατριαρχικό θρόνο σε κά
ποιον που θα πλειοδοτήσει σχετικά με το πεσκέσι και το χαράτζι. 

37. Σαφείς μνείες στις προηγούμενες πατριαρχείες του Συμεών. 
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2. Ιεροδικαστικό έγγραφο. 
1489, 18 Ιανουαρίου : 894, 15 Σαφέρ. 
Τόπος έκδοσης : Θεσσαλονίκη. 
Πρωτότυπο, Άθως : Αρχείο Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας. 
Διαστάσεις : 0,27 x 0,13 μ. 
Φωτογραφία αρ. 2. 

'Εγκυρα ομολογείται κι επιβεβαιώνεται από τον φτωχό Γιαχγιά γιο 
του Χαμζά, του μουλά της θεοφρούρητης Θεσσαλονίκης, του τοποτη
ρητή του Κυρίου μας Μαχμούτ τσελεμπή, του γιου του Αχμέτ?^ 

Το έγγραφο καταστρώθηκε και συντάχθηκε για τον ακόλουθο λόγο. 
Ο Αχμέτ, που ανήκει στο δεξί τάγμα των ουλουφετζήδων^9 και είναι 

επιφορτισμένος με την συγκέντρωση των καθυστερούμενων από τους 
φόρους του Πατριάρχη40 Κωνσταντινουπόλεως,41 από την 22η Απρι
λίου, η οποία είναι η 28η του Ρεμπή ουλ-άχηρ του έτους 892 [1487] ως 
την 22η Απριλίου, η οποία είναι η 9η του Τζεμάζη ουλ-εββέλ του έτους 
893 [1488] ομολόγησε και αναγνώρισε τα παρακάτω. Πήρα από τον μη
τροπολίτη Θεσσαλονίκης Μάξιμο42 είκοσι επτά και μισό νομίσματα 
φραγκικής κοπής. 

'Εγινε παραδεκτό με σαφή δήλωση σύμφωνα με τον ιερό νόμο και 
καθαρή ομολογία και εκ μέρους του παραπάνω [του Πατριάρχη Κων
σταντινουπόλεως] και εξακριβώθηκε· και ύστερα από αίτηση του προ
αναφερόμενου [του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης] συντάχθηκε αυτό το 
έγγραφο και δόθηκε στο χέρι του ώστε σε ώρα ανάγκης να χρησιμεύσει 
ως απόδειξη. 

Το γεγονός συνέβη και καταγράφηκε την 15η ημέρα του μήνα Σαφέρ 
του έτους 894 [18 Ιανουαρίου 1489]. 

38. Για το πρόσωπο αυτό βλ. ZACHARIADOU, Dionysiou, σ. 30-31 και πρβλ. 
Actes du Pantocrator, σ. 182-183. 

39. Για τους ουλουφετζήδες (ulufedji) βλ. Γλωσσάριο· αποτελούσαν δύο τά
γματα στην σουλτανική αυλή. 

40. Του Διονυσίου Α'. Στα χρόνια του διαχειριζόταν τα οικονομικά του Πα
τριαρχείου ο Απόκαυκος, που είχε την δυνατότητα να στείλει ένα ουλουφετζή για 
την συγκέντρωση των φόρων βλ. παραπάνω, σ. 64, 76. 

41. Η Κωνσταντινούπολη αναφέρεται στο έγγραφο με το λαϊκό της όνομα, 
Ισλαμπόλ, παρετυμολογία που σημαίνει άφθονο Ισλάμ. 

42. Ο μητροπολίτης αυτός είναι γνωστός και από άλλες πηγές· βλ. Actes de 
Dionysiou, σ. 190-193. 
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Μάρτυρες : Ο Γέρων Μεχμετ τσελεμπής ο γιος του μακαρίτη Κυρίου 
μας Αχμέτ-πασά, ο Μουντουρλου Γιουσουφ γιος του Αμούντ, ο Κασίμ 
γιος του Αμπντουλλαχ ο Καλαϊτζής, ο Χαμζά γιος του Ιβάζ και ο Ισά 
τσελεμπής ο γιος του Γιαχγιά Μπαλή. 

A**"' Cri ^g^-
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3. Ορισμός του Βαγιαζήτ Β'. 
1494, 31 Αυγούστου : 899, 29 Ζιλκαντέ. 
Πρωτότυπο, Άθως : Αρχείο Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. 
Διαστάσεις : 0,473 x 0,160 μ. 
Φωτογραφία αρ. 3. 

Ο Θεός 
Βαγιαζήτ, γιος του Μωάμεθ-χαν, πάντοτε νικητής. 

Καυχήματα των δικαστών των Μουσουλμάνων, νομοδιδάσκαλοι 
των διοικητών των πιστών, δικαστές των βιλαετιών της Ρούμελης και 
του Μοριά, ας είναι παντοτινή η αρετή τους. 

Με την άφιξη της υψηλής διαταγής να γίνει γνωστό ότι : Τώρα ήλθε 
στην υψηλή αυλή μου ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Μάξιμος 
και υπέβαλε αίτηση λέγοντας "σύμφωνα με τις μάταιες θρησκευτικές 
πρακτικές μας,43 έχουμε να παίρνουμε φόρους από τις εκκλησίες, τους 
μητροπολίτες και τους επισκόπους που βρίσκονται στο βιλαέτι του 
Μοριά". 

Τώρα ο καθένας από σας να κάνετε ανάκριση στην έδρα του καζά 
σας και να φροντίσετε, οι οποιοιδήποτε από τους μάταιους φόρους τους 
[τους οφειλόμενους] από τις εκκλησίες, τους μητροπολίτες, τους επι
σκόπους και τους παπάδες εξακριβωθούν, να δοθούν γρήγορα στους 
ανθρώπους του που έρχονται, τον Παπα-Γαβριήλ και τον Γιάννη Αργυ
ρόπουλο44 και να σταλούν [στον Πατριάρχη]. Στο σημείο αυτό να κα-
ταβάλετε προσπάθεια. Να δείξετε προσοχή ώσπου από τους εξα
κριβωμένους φόρους σε κανενός χέρι να μη μείνει ούτε ένα άσπρο 
(akce) [από τα οφειλόμενα] και ώσπου να παραδοθούν γρήγορα. 

Αυτά να γνωρίζετε. Να έχετε εμπιστοσύνη στο τιμημένο μου σύμ
βολο. 

Γράφηκε την 29η ημέρα του μήνα Ζιλκαντέ του έτους 899 [1494, 31 
Αυγούστου]. 

Στην κατοικία της Κωνσταντινούπολης. 

43. Ο γραμματικός του Σουλτάνου βάζει στο στόμα του Πατριάρχη την έκ
φραση ayin-i batileleri, την οποία χρησιμοποιούσαν οι Μουσουλμάνοι όταν 
ανέφεραν τις χριστιανικές συνήθειες. Για την έκφραση αυτή βλ. παραπάνω, σ. 61. 

44. Βλ. παραπάνω, σ. 102-103. 
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4. Ορισμός του Σελήμ Α'. 
1516, 13 Φεβρουαρίου : 922, 9 Μουχαρρέμ. 
Πρωτότυπο, Άθως : Αρχείο Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας. 
Διαστάσεις : 0,44 x 0,16 μ. 
Φωτογραφία αρ. 4. 

Ο Θεός 
Σελήμ σαχ γιος του Βαγιαζήτχαν πάντοτε νικητής. 

Τα καυχήματα των κριτών και των δικαστών, τα μεταλλεία αρετής 
και θεολογίας, οι καδήδες της Ρούμελης, ας διαρκέσει η αρετή τους. 

Με την άφιξη της υψηλής αυτοκρατορικής γραφής ας γίνει γνωστό 
ότι : Τώρα ήλθε στην υψηλή αυλή μου ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπό
λεως4*^ και πληροφόρησε τα παρακάτω. Σε ορισμένα μέρη Μουσουλ
μάνοι συκοφάντησαν τους ανθρώπους μου και τους καλόγερους και 
τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι βρίσκονταν στη Ρούμελη για 
να συγκεντρώσουν τους πατριαρχικούς φόρους· σε μερικούς είπαν "γί
νατε Μουσουλμάνοι",46 σε μερικούς "εξυβρίσατε",41 σε μερικούς έκα
ναν παρόμοιες συκοφαντίες· ορισμένοι παρουσιάσθηκαν ως μάρτυρες, 
ορισμένοι ως κατήγοροι και απαίτησαν [από αυτούς] να εξισλα
μισθούν.4^ Και με βιαιοπραγία τους κακοποίησαν. Εξ αιτίας των βιαιο
πραγιών τους αυτού του είδους καθυστερεί η συγκέντρωση των φόρων 
για το ηγεμονικό θησαυροφυλάκιο και αναβάλλεται. 

Τώρα διατάσσω. Ο καθένας σας, αν είναι έτσι τα πράγματα στην 
έδρα της δικαιοδοσίας του, θα καλέσει τους αντιδίκους μαζί, θα κάνει 
ανάκριση και θα φροντίσει. Αν μερικοί θέλησαν να εξισλαμίσουν με 
την βία, αντίθετα στον ιερό νόμο, τους ανθρώπους του, τους οποίους 
έστειλε για να συγκεντρώσουν τους φόρους, θα τους εμποδίσετε και δεν 
θα αφήσετε να τους κακοποιούν αντίθετα στον ιερό νόμο. Θα επιβάλετε 
τάξη &'αυτούς που κάνουν διαβολές και συκοφαντίες. Θα τιμωρήσετε 
αυτούς που δεν συνετίζονται. Θα στείλετε στην πύλη μου μαζί με τον 
αντίδικο αυτούς που επιμένουν, για να εξετασθεί η υπόθεση τους στην 

45. Ο Θεόληπτος Α'. 
46. Η αποστασία από το Ισλάμ θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα. Φαίνεται πως 

οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν ως συκοφαντία εναντίον Χριστιανών το ότι είχαν 
ήδη εξισλαμισθεί- βλ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Neomartyr, σ. 59-61. 

47. Κατά λέξη "εβρίσατε το στόμα"· για την έκφραση βλ. JENNINGS, Ottoman 
Cyprus, σ. 100 και πρβλ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Συμβολή, σ. 215-216. Για την εξύβριση του 
Ισλάμ βλ. Α. TURKI, Situation du "tributaire" qui insulte l'Islam, au regard de la 
doctrine et de la jurisprudence musulmanes, Stuhl, 30 (1969) 39-72. 

48. Σχετικά με τον βίαιο εξισλαμισμό βλ. παραπάνω, σ. 54-55, 60-61. 
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πύλη μου. Και τους ανθρώπους, που συγκεντρώνουν τους φόρους του 
παραπάνω [του Πατριάρχη] δεν θα αφήσετε να τους κακοποιούν για 
άλλες υποθέσεις χωρίς αιτία και αντίθετα στον ιερό νόμο και δεν θα 
αφήσετε να κάνουν βιαιοπραγίες και θα εμποδίσετε αυτούς που κά
νουν. Θα γράψετε και θα αναφέρετε αυτούς που δεν συνετίζονται. 

Και θα καταθέσετε αυτό το αυτοκρατορικό μου διάταγμα στα χέρια 
του ανθρώπου του, του Ιωσήφ. 

Αυτά να γνωρίζετε. Να έχετε εμπιστοσύνη στο τιμημένο μου σύμ
βολο. 

Γράφηκε την 9η ημέρα του μήνα Μουχαρρέμ, του αγίου, του έτους 
922 [1516, 13 Φεβρουαρίου]. 

Στην κατοικία της Αδριανούπολης. 
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5. Ιεροδικαστικό έγγραφο. 
1520, 7-15 Ιουλίου : 926, τελευταίο δεκαήμερο του Ρετζέπ. 
Τόπος έκδοσης : Παλάτια. 
Πρωτότυπο, Πάτμος, Αρχείο Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. 
Διαστάσεις : 0,29 x 0,13 μ. 
Φωτογραφία αρ. 5. 

Γράφτηκε και επικυρώθηκε μπροστά σ' αυτόν τον φτωχό, τον Αλή 
τον γιο του Εμινουντίν, τον μουλά των θεοφρούρητων Παλατιών. Ας 
τους συγχωρήσει ο Θεός. 

Το έγγραφο καταστρώθηκε και συντάχθηκε για τον ακόλουθο λόγο. 
Μερικοί άπιστοι από τους μη Μουσουλμάνους υπηκόους (zimmi) 

του νησιού Πάτμος παρουσίασαν στο ιερό δικαστήριο (ας είναι η 
ευλογία του Θεού πάνω στον ιδρυτή του)49 αυτόν που φέρει το παρόν 
έγγραφο, τον παπα-Γληγόρη, ηγούμενο του λαού του νησιού αυτού, και 
δήλωσαν προφορικά τα ακόλουθα. "Υπάρχουν αμέλειες κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του ηγουμένου εκ μέρους αυτού του παπα-
Γληγόρη. Δεν τον χρειαζόμαστε. Τον αποστρέφονται όλοι οι άπιστοι 
αυτού του νησιού. Δεν τον θέλουν. " 

Αφού είπαν αυτά παρουσιάσθηκαν κάτοικοι των Παλατιών, οι 
οποίοι πηγαινοέρχονται στο παραπάνω νησί, ο Χαμζά γιος του Ισκε-
ντέρ, και ο Πασά-Μπαλή γιος του Αμπντουλλαχ, και ο Δημήτρης γιος 
του Ταρακτσή,50 και ο παπα-Νικόλα γιος του Τσιφττσή51 και είπαν τα 
ακόλουθα."Πραγματικά, οι άπιστοι του νησιού αυτού αποστρέφονται 
τον ηγούμενο αυτό, τον παπα-Γληγόρη. Δεν τον θέλουν". 

'Οταν έδωσαν αυτή την πληροφορία ο παπα-Γληγόρης αυτοπροαί-
ρετα και εκούσια είπε : "Εγκαταλείπω το αξίωμα του ηγουμένου. Πα
ραιτούμαι και με την θέληση μου αποχωρώ. " 

Αφού είναι έτσι και σύμφωνα με όσα συνέβησαν συντάχθηκε αυτό 
το έγγραφο ύστερα από αίτηση και δόθηκε στο χέρι αυτού που το ζή
τησε για να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης. 'Εγινε στο τελευ
ταίο δεκαήμερο του μήνα Ρετζέπ, του τιμημένου, του έτους 926 [1520, 
7-15 Ιουλίου]. 

Μάρτυρες : Γιαγμούρ γιος του Αμπντουλλαχ, Σουλέ γιος του Γιου-

49. Ο προφήτης Μωάμεθ. 
50. Tarakdji σημαίνει τον κατασκευαστή χτενιών. 
51. Çiftçi σημαίνει τον κάτοχο çift, δηλαδή τεμαχίου γης διαστάσεων ζευ

γαριού. 
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νους, Γιουσουφ γιος του Καραγκιοζ, Μουσταφά γιος του Ντερβίς, Ιβάζ-
Φακίχ γιος του Ισμαήλ, Χαϊντάρ γιος του Σερβερ. 
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6. Ορισμός του Σουλεημάν του Μεγαλοπρεπούς. 
1525, 10 Ιανουαρίου : 931, 15, Ρεμπή ουλ-εββέλ. 
Κεκυρωμένο αντίγραφο, Άθως : Αρχείο Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα. 
Διαστάσεις : 0,430 x 0,168 μ. 
Φωτογραφία αρ. 6. 

Το αντίγραφο του τιμημένου σουλτανικού διατάγματος έγινε από το 
πρωτότυπο και γράφηκε από τον φτωχό Γιουσούφ γιο του Αμπντ ουλ-
Κερίμ, τον τοποτηρητή μουλά των Σερρών. 

Τα καυχήματα των ηγεμόνων και των μεγάλων, οι αρχηγοί των εξόχων 
και των επιφανών, οι κάτοχοι δύναμης και σεβασμού, οι σαντζάκ-
μπεήδες της Ρούμελης - ας διαρκεί η δόξα τους - και τα καυχήματα των 
κριτών και των δικαστών, τα μεταλλεία αρετής και θεολογίας, οι καδήδες 
της Ρούμελης, ας διαρκεί η αρετή τους και οι σουμπασήδες και οι άν
θρωποι, οι οποίοι τους αντικαθιστούν εκεί, ας αυξάνεται η δύναμη τους. 

Με την άφιξη της υψηλής αυτοκρατορικής γραφής ας γίνει γνωστό 
ότι: Τώρα, επειδή ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως52 θα κατευθυν
θεί προσωπικά για να συγκεντρώσει τους φόρους που υπάρχουν στην 
μεριά της Ρούμελης, διατάσσω τα ακόλουθα. 

Ο καθένας, όταν φθάσει στην έδρα της δικαιοδοσίας σας ο ίδιος ή άν
θρωπος του μαζί με το τιμημένο μου διάταγμα, θα κάνετε ανακρίσεις με 
τον κατάλληλο τρόπο και θα φροντίσετε. Να διατάξετε και να φροντίσετε 
να δοθεί στο ακέραιο οτιδήποτε που, σύμφωνα με τις μάταιες θρησκευτι
κές πρακτικές τους, οφείλεται [στον Πατριάρχη] από τους μητροπολίτες, 
τους επισκόπους, τους παπάδες, τους καλόγερους και τους ηγουμένους. 

Να βάλετε να πουληθούν τα υπάρχοντα και τα πράγματα αυτών 
που με προφάσεις αναβάλλουν και να φροντίσετε να δοθεί [το οφειλό
μενο ποσό]. Τα έσοδα που θα συγκεντρώσει ο παραπάνω [Πατριάρχης] 
έχουν σχέση με το δημόσιο ταμείο (miri). Στο σημείο αυτό θα καταβά-
λετε πλήρη προσπάθεια και θα επιμεληθείτε το σύνολο. 

Δεν θα αφήσετε να παίρνουν οι ταχυδρόμοι (ulak) και άλλοι53 τα 

52. Πιθανότατα ο Ιωαννίκιος Α'· βλ. παραπάνω, σ. 154 καθώς και ΠΑΤΡΙΝΕ-
ΛΗΣ, Ιερεμίας Α', σ. 249-262. Σχετικά με τις περιοδείες του Πατριάρχη βλ. παρα
πάνω, σ. 102-103. 

53. Οι ταχυδρόμοι (ulak) είχαν δικαίωμα να επιτάσσουν άλογα για να εκτε
λούν ταχύτερα τις υπηρεσίες τους. Έκαναν κατάχρηση αυτού του δικαιώματος με 
αποτέλεσμα να στιγματίζεται η τυραννική υπηρεσία τους στα μέσα του ΙΣΤ' αιώ
να· βλ. Β. LEWIS, Ottoman Observers of Ottoman Decline, Islamic Studies, 1 (1962) 
71-72. Πρβλ. επίσης παραπάνω, σ. 81. 
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άλογα και τα υποζύγια του ίδιου και των ανθρώπων του, στο πήγαινε 
και στο έλα, στους δρόμους, στα καταλύματα, στους σταθμούς. Θα 
εμποδίσετε αυτούς που θέλουν να τα πάρουν και θα τιμωρήσετε αυτούς 
που δεν υπακούουν. 

Θα τον βοηθήσετε να περάσει από τις στενωπούς και τα επικίνδυνα 
μέρη με τις καλύτερες συνθήκες ώστε να μη γίνει ζημιά στα πράγματα. 
Σε περίπτωση που γίνει ζημιά, να αποζημιωθεί από αυτόν, στην έδρα 
της δικαιοδοσίας του οποίου έγινε. 

Να φροντίσετε ο Πατριάρχης, χωρίς ολιγωρία και γρήγορα, να συγ
κεντρώσει τους φόρους αυτού του έτους και τα καθυστερούμενα των 
φόρων του περασμένου έτους, να τους φέρει και να τους παραδώσει στο 
ηγεμονικό μου θησαυροφυλάκιο. 

Οι σαντζάκ-μπέηδες και οι καδήδες, να φροντίσετε, όταν έλθει ο 
Πατριάρχης ή οι άνθρωποι του, κατά το έργο της συγκέντρωσης των νο
μίμων φόρων, των εθιμικών φόρων, της δεκάτης και των άλλων, οι οποίοι 
υπάρχουν σύμφωνα με τις καθιερωμένες συνήθειες των θρησκευτικών 
πρακτικών τους- και, όπως πρέπει, να βοηθήσετε, κατά την εύρεση και 
προσαγωγή των χρεοφειλετών και αυτών από τους οποίους θα εισπρα
χθούν οι φόροι και οι εθιμικοί φόροι, και να δοθούν [οι φόροι]. Δεν θα 
αφήσετε ούτε ένα άσπρο ως καθυστερούμενο. Αλλά να μη βιαιοπρα
γήσουν αντίθετα στο νόμο (kanun), ο οποίος εφαρμοζόταν.54 

Οι επίσκοποι και οι παπάδες εναντιώνονται λέγοντας "έχουμε προθε
σμία- απομένουν δέκα ή δεκαπέντε μέρες ή και ένας μήνας ώσπου να 
συμπληρωθεί ο χρόνος [για την καταβολή των φόρων]" δεν θα αφήσετε 
να γίνονται τέτοιες δικαιολογίες και θα συγκεντρώσετε τα χρέη τους. 

Κανείς να μην εμποδίσει τον Πατριάρχη, που αναφέρθηκε, στην πα
ραπάνω επικράτεια [την Ρούμελη] αν φανερωθεί σφάλμα κάποιου από 
τους μητροπολίτες, τους επισκόπους και από τους άλλους, και πρόκει
ται [ο Πατριάρχης] να τον παύσει. 

Αυτά να γνωρίζετε. Να έχετε εμπιστοσύνη στο τιμημένο μου σύμ
βολο. 

Γράφηκε την δέκατη πέμπτη μέρα του μήνα Ρεμπή ουλ-εββέλ του 
έτους 931 [1525, 10 Ιανουαρίου]. 

Στην κατοικία της Κωνσταντινούπολης. 

54. Πιθανή αναφορά στην προγενέστερη βυζαντινή νομοθεσία. 
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7. Μπεράτι του Σουλεημάν του Μεγαλοπρεπούς. 
1525, 17 Οκτωβρίου : 931, 29 Ζουλχιτζέ. 
Πρωτότυπο, Πάτμος : Αρχείο Ιεράς Μονής Ιωάννου του Θεολόγου. 
Διαστάσεις : 0,37 x 0,20 μ. 
Φωτογραφία αρ. 7α και 7β. 
Έχει σκισθεί και χαθεί το ανώτερο μέρος του εγγράφου, εκεί όπου θα ήταν 

γραμμένη η επίκληση στο Θεό και σχεδιασμένος ο τουράς· είναι σκισμένο και σε άλλα 
σημεία. 

Ο ορισμός του τιμημένου υψηλού αυτοκρατορικού σήματος και του 
λαμπρού κοσμοκρατορικού ηγεμονικού τουρά -ας ισχύουν παντοτινά-
είναι ο εξής. 

Κατά το παρελθόν είχε τοποθετηθεί ένας Πατριάρχης στην θεο-
φρούρητη Ισταμπούλ για να επιβλέπει και να φροντίζει τις μάταιες 
θρησκευτικές πρακτικές που υπάρχουν ανάμεσα στις κοινότητες των 
απίστων. Στη Χίο (Sakiz), στά νησιά Κρήτη (Kriti) και Ρόδος, και στα 
βιλαέτια των Βλάχων (Eflak), των Μολδαβών (Karabogdan) και των Ρώ
σων, αν υπήρχε ανάγκη μητροπολίτη ή επισκόπου, τους δινόταν ένα 
άτομο, αφού προηγουμένως πλήρωναν το εθιμικό δώρο, το οποίο είχε 
ορισθεί από την υψηλή μου έδρα, και ζητούσαν άδεια από αυτούς που 
ήσαν πατριάρχες στην θεοφρούρητη [πόλη] που αναφέρθηκε. Και (μέσα 
στην θεοφρούρητη επικράτεια μου)55 επέβλεπαν και φρόντιζαν τους 
μητροπολίτες και τους επισκόπους και πατριάρχευαν. 

Έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα, ο κομιστής αυτού του λαμπρού 
διατάγματος, που φέρνει ευδαιμονία, ο Ιερεμίας, εφόσον παρέδωσε στο 
ηγεμονικό θησαυροφυλάκιο μου το εθιμικό δώρο, 500 φλουριά κοπής 
φραγκικής (hasene-i efrendliyye )56 την έκτη μέρα του μήνα Ζουλχιτζέ 
του έτους 931 [24 Σεπτεμβρίου 1525],51 ορίστηκε από μένα Πατριάρχης 
στην θέση του Ιωαννικίου, ο οποίος παύθηκε. Του έδωσα αυτό το μπε-

55. Στο σημείο αυτό είναι το έγγραφο σκισμένο. 
56. FEKETE, Siyaqat, τ. Ι, σ. 238-239· πρόκειται για φλουριά. Πρβλ. παραπάνω, 

σ. 163. 
57. Για τα χρονολογικά προβλήματα της πατριαρχείας του Ιερεμία Α', βλ. 

ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ιερεμίας Α', σ. 249-262, όπου διορθώνονται διάφορα λάθη, τα οποία 
επαναλαμβάνονταν κατά το παρελθόν ο Ιερεμίας είχε την υποστήριξη του βεζίρη 
Ιμπραήμ, ο οποίος, ύστερα από απουσία περίπου ενός έτους, γύρισε στην πρω
τεύουσα τον Σεπτέμβριο του 1525, οπότε, όπως δείχνει το έγγραφο μας, έγινε ξανά 
ο Ιερεμίας Πατριάρχης. 
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ράτι, σημείο της ευδαιμονίας μου, με τον όρο ότι θα δώσει το κατ' απο
κοπή ποσό των 3.500 φλουριών στο ηγεμονικό μου θησαυροφυλάκιο με 
έναρξη την αρχή του Απριλίου, η οποία συμπίπτει με την 28η του μήνα 
Τζεμάζη ουλ-αχήρ,58 του έτους που αναφέρθηκε. Και διέταξα. 

Να επιβλέπει τις υποθέσεις των μητροπολιτών, με τον ίδιο τρόπο με 
τον οποίο συνήθιζαν να τις επιβλέπουν και να τις φροντίζουν οι προη
γούμενοι Πατριάρχες, - στις περιοχές Ηράκλειας, Γάνου (Tekfur-dagi), 
Σηλυβρίας, Αίνου, Αδριανουπόλεως, Μήδειας, Σωζοπόλεως, Αγχιάλου, 
Μεσημβρίας, Βάρνας, Φιλιππουπόλεως, Σόφιας, Τιρνόβου, Σερρών, 
Ζίχνας, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Τρικκάλων, Αθηνών, Πόρου 
(Porös), Παλαιών Πατρών, Αρκαδίας, Μυστρά, Ιωαννίνων, Βιδινίου, 
Αυλώνος, Σιλιστρίας, Τραπεζούντος, Νικομήδειας, Νικαίας, Κυζίκου 
(Aydmajik), Προύσης, Αγκύρας, Σεβάστειας (Sivas), Φιλαδέλφειας 
(Alashehir), Ατταλείας (Antalya), Ικονίου; (Egridur), Ααοδικείας 
(Lazkiyya), Μιλήτου (Balat), Εφέσου (Ayasolug), Σμύρνης, Γάγγρας, 
Μυτιλήνης, Ίμβρου, Αήμνου, Ευρίπου (Egriboz), Καφά, Κερασούντος, 
Ριζαίου, όπως και οι προηγούμενοι Πατριάρχες. 

'Οποιος γίνεται μητροπολίτης ή επίσκοπος μέσα στην θεοφρούρητη 
επικράτεια μου πρέπει προηγουμένως να καταβάλλει άψογα στο ηγε
μονικό μου θησαυροφυλάκιο το εθιμικό δώρο, το οποίο συνήθιζαν να 
καταβάλλουν στο παρελθόν. 

Και να διοικεί και αυτός [ο Πατριάρχης] τους μητροπολίτες, τους 
επισκόπους, τους ηγουμένους, τους παπάδες, τα αμπέλια, τα αγιάσματα, 
τα πανηγύρια, τους μύλους και τους κήπους, που είναι προσαρτημένα 
σε εκκλησίες, οποιαδήποτε κι αν είναι, με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίον 
συνήθιζαν να διοικούν όσοι ήσαν Πατριάρχες πριν από αυτόν. Κανέ
νας, από τους Μουσουλμάνους ή τους Χριστιανούς, να μην παρεμβαί
νει [σ' αυτές τις υποθέσεις] εκτός από τον ίδιο και από αυτούς, στους 
οποίους αυτός τις ανέθεσε. 

Αν πεθάνουν Πατριάρχες ή μητροπολίτες ή παπάδες, ή λοιποί καλό
γεροι, και αν, σύμφωνα με τις θρησκευτικές πρακτικές τους, έχουν κά
νει οποιαδήποτε διαθήκη, να γίνεται δεκτή. Κι αν από αυτούς που ανα
φέρθηκαν πεθάνει ένας καλόγερος ή ένας παπάς χωρίς να αφήσει κλη-

58. Η 28η του Τζεμάζη ουλ-αχήρ του έτους Εγίρας 931 έπεφτε όχι στις αρχές 
αλλά στις 22 Απριλίου, δηλαδή την παραμονή του Αγίου Γεωργίου, που ήταν η κα
θιερωμένη μέρα για την καταβολή του πατριαρχικού χαρατζιού · βλ. παραπάνω, σ. 
85. Προφανώς πρόκειται για το χαράτζι που όφειλε ο Ιερεμίας αλλά δεν είχε πλη
ρώσει εξ αιτίας της απουσίας του και της προσωρινής απομάκρυνσης του από τον 
πατριαρχικό θρόνο. 
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ρονόμο, αν η περιουσία του πρόκειται να περάσει στο δημόσιο (beyt ul-
mal), σε περίπτωση που τα υπάρχοντα του είναι 5.000 [άσπρα] ή παρα
πάνω από 5.000 [άσπρα] να κατακρατούνται για μένα. Ποσό κατώτερο 
των 5.000 [άσπρων], να το νέμεται ο Πατριάρχης, που αναφέρθηκε, με 
τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο ενεμονταν το ποσό το κατώτερο των 5.000 
[άσπρων] αυτοί που διετέλεσαν ως τώρα Πατριάρχες. Ως προς το ζήτημα 
αυτό να μην επεμβαίνει ο μεβκουφτζής.59 

Ο Πατριάρχης να επιβλέπει τις υποθέσεις των γάμων ανάμεσα στις 
κοινότητες των απίστων και σύμφωνα με τις θρησκευτικές πρακτικές 
τους. 

Κανένας άλλος εκτός από τον Πατριάρχη να μην υπεισέρχεται και 
παρενοχλεί τις κληρονομιές των απίστων, όποιες κι αν είναι οι συνή
θειες τους. Εκτός αν απευθυνθούν [οι συγγενείς] στις επαρχιακές 
αρχές, οπότε οι καδήδες να φροντίσουν για τέτοιου είδους υποθέσεις. 

Αν θέλουν να συγκεντρώσουν όσους φόρους συσχετίζονται με το 
Πατριαρχείο, οποιοιδήποτε κι αν είναι στο κάθε βιλαέτι, και έχουν δυ
σκολία, τότε οι εκάστοτε καδήδες, πρέπει να παίρνουν αποφάσεις ώστε 
να τους συγκεντρώσουν. 

Κανένας να μην κάνει έναν άπιστο με την βία Μουσουλμάνο. 
Αν ένας άπιστος δεν συνάψει γάμο με την γυναίκα του σύμφωνα με 

τις θρησκευτικές πρακτικές τους ή αν χωρίσει με την γυναίκα του, χω
ρίς ενοχή εκ μέρους της, να μην γίνεται δεκτός στην εκκλησία. 

Παραδίδεται πως οι κοινότητες των απίστων έδιναν κάποιο ποσό, 
με την μορφή ελεημοσύνης και με την δική τους θέληση, στους εκά
στοτε Πατριάρχες για να τους βοηθούν για τα εθιμικά δώρα, τα οποία 
κάθε χρόνο δίνονται στο ηγεμονικό μου θησαυροφυλάκιο • και πάλι να 
συνεχίσουν να βοηθούν γι' αυτό το ζήτημα, σύμφωνα με τις παλιές 
συνήθειες · κανείς να μην εμποδίζει. Αλλά τίποτε να μην παίρνεται από 
κανένα ενάντια στη θέληση του, με την χρήση βίας και καταπίεσης. 

Καθ' όσο διάστημα καταβάλλει άψογα και έγκαιρα κάθε χρόνο στο 
ηγεμονικό μου θησαυροφυλάκιο το ποσό των 3.500 φλουριών κοπής 
φραγκικής, το οποίο αναφέρθηκε, να είναι ο έγκυρος Πατριάρχης- να 
μη γίνει παράβαση της παραπάνω διαταγής. 

Μητροπολίτες, επίσκοποι, ηγούμενοι και άλλοι να μην προβαίνουν 
σε ενέργειες χωρίς την μεσολάβηση του και αντίθετα σ' αυτά που γί
νονταν σύμφωνα με την συνήθεια. Στο ζήτημα αυτό κανένας να μην 
εμποδίζει και παρενοχλεί αυτόν που αναφέρθηκε [τον Πατριάρχη] και 
να μην ανακατεύεται και παρεμβαίνει. 

59. Mevkufdji, βλ. Γλωσσάριο. 
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Αυτά να γνωρίζουν. Να έχουν εμπιστοσύνη στο τιμημένο μου σύμ
βολο. 

Γράφηκε την εικοστή ενάτη μέρα του μήνα Ζουλχιτζε του έτους 931 
[17 Οκτωβρίου 1525]. 

Στην κατοικία της Κωνσταντινούπολης. 
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y i i U A ôl jJ <ll JiìyXA j J ù i j ^jJjJùS <_jJjl ó j • Λ"<Ι Ajjl 



178 ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
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8. Μπεράτι του Σουλεημάν του Μεγαλοπρεπούς. 
1551, 30 Ιουνίου : 958, 25 Τζεμάζη ουλ-αχήρ. 
Πρωτότυπο, Πάτμος : Αρχείο Ιεράς Μονής Ιωάννου του Θεολόγου. 
Διαστάσεις : 0,610 x 0,230 μ. 
Φωτογραφία αρ. 8α και 8β. 

Ο Θεός 
Σουλεημάν-σαχ, γιος του Σελήμ-σαχ-χαν, πάντοτε νικητής. 

Ο ορισμός του τιμημένου υψηλού αυτοκρατορικού σήματος και του 
λαμπρού κοσμοκρατορικού ηγεμονικού τουρά είναι ο εξής. 

Κατά το παρελθόν ο μοναχός ο ονομαζόμενος παπα-Γιάννης στον 
καζά της Ρόδου, στα χωριά τα ονομαζόμενα Κοράκι,60 Όλυμπος και 
Μενετές, που βρίσκονται στο νησί Κάρπαθος (Kerpe),61 επειδή αυτά 
ήσαν αδέσποτα και μη καταχωρισμένα στο κατάστιχο, και επειδή, για 
να γίνει επίσκοπος στους απίστους των παραπάνω χωριών παρέδωσε, 
μέσω του δραγομάνου της υψηλής μου Αυλής Γιουνούς (ας αυξηθεί η 
ικανότητα του), έξι φλουριά στο ηγεμονικό μου θησαυροφυλάκιο κατά 
την 27η ημέρα του μηνός Ρετζέπ του έτους 955 [1548, 1 Σεπτεμβρίου],62 

έλαβε το επισκοπικό αξίωμα για τους απίστους των παραπάνω χωριών 
και κατέλαβε τη θέση με έγγραφο.63 

Τώρα, επειδή έφερε το έγγραφο του στην υψηλή αυλή μου και επει-

60. Άλλη ονομασία των κάτω χωριών της Καρπάθου και μάλιστα του χωριού 
που σήμερα ονομάζεται Απέρει : Μ. Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΝΟΥΑΡΟΥ, Ιστορία της νήσου 
Καρπάθου, Αθήνα 1940, σ. 43, υποσ. 2. 

61. Η Κάρπαθος, αρχιεπισκοπή κατά την βυζαντινή περίοδο, αφού διατέλεσε 
ως το 1537 κάτω από την εξουσία της βενετικής οικογένειας Κορνάρο, πέρασε στα 
χέρια των Οθωμανών. Η αρχιεπισκοπή της αναφέρεται ξανά το 1562· για τον λόγο 
αυτό και σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχει το ίδιο το έγγραφο, μπορεί να 
θεωρηθεί ως το επανιδρυτικό έγγραφο της αρχιεπισκοπής, σχετικά με την οποία 
- πράγμα αξιοπρόσεκτο - δεν αναφέρεται καθόλου ο Πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως. Το 1576 πεθαίνει ο αρχιεπίσκοπος Καρπάθου Ιωαννίκιος· θα μπορούσε να 
ταυτισθεί με τον παπα-Γιάννη του εγγράφου, ο οποίος πήρε νέο όνομα, όταν έγινε 
αρχιεπίσκοπος. Βλ. Π. Γ. ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, Αρχιεπίσκοποι Καρπάθου και Κάσου, 
Νησιωτική ΕπετηρίςΑ', 1918, σ. 288-289. 

62. Παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα σχετικά με το έτος θανάτου του Yunus, 
που, σύμφωνα με τον MATUZ (βλ. παραπάνω, σ. 75 ) πέθανε στις 27 Απριλίου 1541. 
Ο Yunus, σύμφωνα με το έγγραφο μας και, πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον 
τρόπο που αναφέρεται από τον Σουλτάνο, ήταν ακόμα ζωντανός και κατείχε το 
αξίωμα του. 

63. Tezkere στο κείμενο. 
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δή ζήτησε ένα τιμημένο μπεράτι, εφόσον επιβεβαιώθηκε πως στο ηγεμο
νικό κατάστιχο κατείχε το αξίωμα του επισκόπου, του δίνω αυτό το αυ
τοκρατορικό μπεράτι μου και διατάσσω τα ακόλουθα. Να πάει να γίνει 
επίσκοπος σύμφωνα με τις μάταιες θρησκευτικές πρακτικές τους. Οι 
ηγούμενοι, οι παπάδες, οι καλόγεροι κι οι λοιποί άπιστοι αυτού του τό
που να αναγνωρίσουν τον παραπάνω ως επίσκοπο και να απευθύνονται 
σ' αυτόν σχετικά με ζητήματα που εξαρτώνται από το επισκοπικό του 
αξίωμα- να μην πράττουν διαφορετικά. Και να νέμεται και αυτός τις 
εκκλησίες, τα αμπέλια, τους κήπους, τα μοναστήρια, τους μύλους, τα 
αγιάσματα, τα πανηγύρια και, συνολικά, τα βακούφια των εκκλησιών, 
που εξαρτώνται από την επισκοπή του, με τον ίδιο τρόπο, με τον όποιον 
συνήθιζαν να τα νέμονται όσοι ήσαν επίσκοποι. 

Οταν πεθάνει ένας καλόγερος ή ένας παπάς, αν, σύμφωνα με τις 
μάταιες θρησκευτικές πρακτικές τους, έχει κάνει οποιαδήποτε διαθήκη 
για μία εκκλησία, να γίνεται δεκτή. Και αν πεθάνει ένας καλόγερος ή 
ένας παπάς χωρίς να αφήσει κληρονόμο, αν η περιουσία του είναι κάτω 
των 5.000 [άσπρων],6^ σύμφωνα με τον νόμο που συνηθιζόταν από πα
λαιά, να κατακρατείται για τον Πατριάρχη • ως προς το ζήτημα αυτό να 
μην επεμβαίνει ο μεβκουφτζής65 Και [αν η περιουσία του είναι] 5.000 
ή παραπάνω από 5.000, το παραπάνω ποσό από 5.000 [άσπρα] να 
κατακρατείται για το δημόσιο. 

Αν μια "άπιστη" γυναίκα εγκαταλείψει τον άντρα της ή ένας άπι
στος άντρας πρόκειται να χωρίσει την γυναίκα του, να μη μεσολαβεί 
ανάμεσα τους κανένας άλλος εκτός από τον επίσκοπο. Και στο ζήτημα 
γάμου, και επίσης κληρονομιάς των απίστων που πεθαίνουν, με όποιο 
τρόπο ήσαν από παλιά οι μάταιες θρησκευτικές πρακτικές τους, και 
πάλι έτσι να είναι. 

Κανένας, αντίθετα προς τον ιερό νόμο, να μην κάνει ένα άπιστο με 
την βία Μουσουλμάνο. Και κανένας Μουσουλμάνος να μην πηγαίνει 
και ασκεί βία, με κανένα τρόπο, στην εκκλησία του αναφερομένου 
[επισκόπου]. 

Και κανένας, με κανένα τρόπο, να μην παίρνει με την βία τα άλογα 
του και τα υποζύγια του, όταν [ο επίσκοπος] πηγαίνει να συλλέξει τους 
φόρους του.66 

64. Πρβλ. έγγραφο 9. 
65. Mevkufdji, βλ. Γλωσσάριο. 
66. Πρβλ. έγγραφο 6 υποσ. 53. 
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Συνολικά, να ασκεί και αυτός το επισκοπικό αξίωμα στους απίστους 
του νησιού με τον ίδιο τρόπο, με τον όποιο συνήθιζαν ως τώρα όσοι 
ήσαν επίσκοποι σύμφωνα με τις ανώφελες συνήθειες τους. 

Αυτά να γνωρίζουν. Να έχουν εμπιστοσύνη στο τιμημένο μου σύμ
βολο. 

Γράφηκε την 25η ημέρα του μήνα Τζεμάζη ουλ-αχήρ του έτους 958 
[30 Ιουνίου 1551]. 

Στην κατοικία της Κωνσταντινούπολης. 
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9. Μπεράτι του Σουλεημάν του Μεγαλοπρεπούς. 
1564, 26 Μαρτίου : 971, 12Σαμπάν. 
Πρωτότυπο, Άθως : Αρχείο Ιεράς Μονής Ιβήρων. 
Διαστάσεις : 0,56 x 0,22 μ. 
Φωτογραφία αρ. 9. 

Ο Θεός 
Σουλεημάν-σαχ, γιος του Σελήμ-σαχ-χαν, πάντοτε νικητής. 

Ο ορισμός του τιμημένου υψηλού αυτοκρατορικού σήματος και του 
λαμπρού κοσμοκρατορικού ηγεμονικού τουρά είναι ο εξής. 

Τώρα, αυτός ο κομιστής του αυτοκρατορικού μου διατάγματος, ο 
μοναχός που ονομάζεται Παχώμιος, με την μεσολάβηση του Ιωάσαφ 
[Β', Yuasif]που είναι Πατριάρχης των απίστων στην θεοφρούρητη Ιστα-
μπούλ, έγινε επίσκοπος στην εκκλησία της Κασσάνδρας61 (Kesendere) 
και της Ρουγούντα (Ruguda),6^ που υπάγονται στα Σιδηροκαύσια 
(Siderekapusu), και διορίσθηκε επίσκοπος στην θέση του Δαβίδ, ο οποίος 
πέθανε. 

Και επειδή παρέδωσε, μέσω του Μεχμέτ τζαούς, ενός από τους τζα-
ούσηδες της υψηλής μου αυλής,69 για εθιμικό δώρο δέκα φλουριά στο 
ηγεμονικό μου θησαυροφυλάκιο, κατά την 22η ημέρα του μηνός Ρετζέπ 
αυτού του έτους 971 [6η Μαρτίου 1564], διορίσθηκε στην παραπάνω 
επισκοπή. 

Πρέπει, σύμφωνα με τις μάταιες θρησκευτικές πρακτικές τους και 
τους ανώφελους κανόνες τους, οι άπιστοι του τόπου, που αναφέρθηκε, 
οι παπάδες, οι καλόγεροι και οι ηγούμενοι, να αναγνωρίσουν τον παρα-

67. Η επισκοπή Κασσανδρείας ανήκε στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης· τα Σι
δηροκαύσια, που αναφέρονται στο έγγραφο, είναι το τουρκικό διοικητικό κέντρο. 
Για την επισκοπή βλ. Α. Α. ΓΛΑΒΙΝΑΣ, Αρχιερείς Κασσανδρείας, Μακεδόνικα, 22 
(1982) 222-257, κυρίως σ. 226. Ο Παχώμιος και ο προκάτοχος του Δαβίδ άσκησαν 
το λειτούργημα τους για σύντομο χρονικό διάστημα εφόσον παρεμβάλλονται 
ανάμεσα στον επίσκοπο Κάλλιστο, που μαρτυρείται το 1560 και στον Κοσμά, που 
μαρτυρείται το 1565. 

68. Ο επίσκοπος ήταν συνήθως Κασσανδρείας και Βρυών βλ. προηγούμενη 
υποσημείωση. Το τοπωνυμικό που αναγράφεται καθαρά στο έγγραφο μας δεν μπο
ρεί να διαβασθεί Βρυών και παραμένει αταύτιστο. Θυμίζει την επισκοπή Δρου-
γουβιτείας, της περιοχής της Θεσσαλονίκης· DARROUZES, Notitiae, σ. 152, 371. 

69. Οι τζαούσηδες αποτελούσαν διακεκριμένο σώμα που ανήκε στα σουλ
τανικά ανάκτορα· προέρχονταν από το παιδομάζωμα· βλ. R. MANTRAN, ΕΙ2, 
λήμμα caush. 
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πάνω ως επίσκοπο τους και να απευθύνονται σ' αυτόν σχετικά με ζητή
ματα που εξαρτώνται από το επισκοπικό του αξίωμα. 

Και να νέμεται και αυτός τις εκκλησίες, τα ιδιόκτητα αμπέλια, τους 
κήπους, τα μοναστήρια, τα πανηγύρια, τους μύλους, και, συνολικά, τα 
βακούφια των εκκλησιών, που εξαρτώνται από την επισκοπή του, με 
τον ίδιο τρόπο, με τον όποιον συνήθιζαν να τα νέμονται όσοι ήσαν από 
παλιά επίσκοποι. 

'Οταν πεθάνει ένας καλόγερος, αν, σύμφωνα με τις μάταιες θρη
σκευτικές πρακτικές τους και τους καταπιεστικούς κανόνες τους, έχει 
κάνει οποιαδήποτε διαθήκη, να γίνεται δεκτή. Και αν πεθάνει ένας κα
λόγερος χωρίς να αφήσει κληρονόμο, αν η περιουσία του είναι κάτω 
των 5.000 [άσπρων],1® σύμφωνα με τον νόμο που συνηθιζόταν από 
παλαιά, να κατακρατείται για τον Πατριάρχη · ως προς το ζήτημα αυτό 
να μην επεμβαίνει ο μεβκουφτζής.11 Και [αν η περιουσία του είναι] 
5.000 ή παραπάνω από 5.000, το παραπάνω ποσό από 5.000 [άσπρα] να 
κατακρατείται για το δημόσιο. 

Ανμιά "άπιστη" γυναίκα εγκαταλείψει τον άντρα της ή ένας "άπιστος" 
άντρας πρόκειται να χωρίσει την γυναίκα του, να μη μεσολαβεί ανά
μεσα τους κανένας άλλος εκτός από τον επίσκοπο. Και στο ζήτημα 
γάμου, με όποιο τρόπο ήσαν από παλιά οι μάταιες θρησκευτικές πρα
κτικές τους, και πάλι έτσι να κάνετε.72 

Αυτά να γνωρίζετε. Να έχετε εμπιστοσύνη στο τιμημένο μου σύμ
βολο. 

Γράφηκε την 22η ημέρα του μήνα Σαμπάν, του μεγάλου, του έτους 
971 [1564, 26 Μαρτίου]. 

Στην κατοικία της Κωνσταντινούπολης. 

70. Πρβλ. παραπάνω, σ. 93. 
71. Mevkufdji- βλ. Γλωσσάριο. 
72. Πρόκειται σαφώς για απροσεξία του γραμματικού που έπρεπε να γράψει 

'να κάνει" ή "να γίνεται". 
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10. Μπεράτι του Σελήμ Β'. 
1567, 24 Μαρτίου : 974, 13 Ραμαζάν. 
Πρωτότυπο, Πάτμος : Αρχείο Ιεράς Μονής Ιωάννου του Θεολόγου. 
Διαστάσεις : 0,543 x 0,207 μ. 
Σημειώματα επί του νώτου : α) Λέρου μπαράτιον· β) άχρηστον δια τον 'Ρόδου 

αρχιερέα (ΙΘ' αι.). 
Φωτογραφία αρ. 10. 

Ο Θεός 
Σελήμ-σαχ, γιος του Σουλεημάν-σαχ-χαν, πάντοτε νικητής. 

Ο ορισμός του τιμημένου υψηλού αυτοκρατορικού σήματος και του 
λαμπρού κοσμοκρατορικού ηγεμονικού τουρά είναι ο εξής. 

Κατά το παρελθόν ο μοναχός ο ονομαζόμενος Κάλλιστος είχε διορι
στεί επίσκοπος στους απίστους των νησιών που ονομάζονται Αέρος, 
Κάλυμνος και Αστυπάλαια, τα οποία βρίσκονται στον καζά της Κως ο 
οποίος υπάγεται στην Ρόδο, έχοντας [ο Κάλλιστος] παραδώσει, με την 
μεσολάβηση του Πατριάρχη της θεοφρούρητης Ισταμπούλ, στο ηγεμο
νικό μου θησαυροφυλάκιο δέκα φλουριά για το εθιμικό δώρο κατά την 
16η ημέρα του Ρεμπή ουλ-εββέλ του έτους 966 [1558, 27 Δεκεμβρίου]· 
στα χρόνια του μακαρίτη και συγχωρεμένου πατέρα μου, του Σουλ
τάνου Σουλεημάν χαν (ας ευωδιάσει ο τάφος του), κατέλαβε τη θέση με 
αυτοκρατορικό μπεράτι.13 

Τώρα [ο Κάλλιστος] επειδή ήλθε στην Πύλη μου, το κέντρο της ευ
δαιμονίας, και ζήτησε από το κέντρο της αυλής της χαλιφίας μου νέο 
μπεράτι, εφόσον επιβεβαιώθηκε πως σύμφωνα με το ηγεμονικό κατά
στιχο κατείχε το αξίωμα του μητροπολίτη,14 που αναφέρθηκε, του δίνω, 
ανανεώνοντας, αυτό το αυτοκρατορικό μπεράτι και διατάσσω τα ακό
λουθα· Να πάει και από δω και μπρος να είναι ο επίσκοπος των απί
στων των παραπάνω νησιών και, σύμφωνα με τις συνηθισμένες μάταιες 
θρησκευτικές πρακτικές τους, να ασκεί το αξίωμα του επισκόπου για 

73. Το μπεράτι αυτό έχει εκδοθεί για να ανανεωθεί το αξίωμα του επισκόπου 
Καλλίστου με την άνοδο νέου Σουλτάνου, του Σελήμ Β', στον θρόνο. Για τον λόγο 
αυτό περιέχει τις δικαιοδοσίες του επισκόπου περιληπτικά. Οι δικαιοδοσίες θα 
αναφέρονταν διεξοδικά στο αρχικό μπεράτι, που είχε εκδοθεί από τον πατέρα του 
Σελήμ Β', τον Σουλεημάν, το οποίο θα παρουσίαζε ομοιότητες με τα έγγραφα αρ. 8 
και 9. 

74. Medrepolitlik στο κείμενο αντί για piskoposluk. Πρόκειται για αβλεψία 
εφόσον ο Κάλλιστος ήταν επίσκοπος. Πρβλ. τον όρο piskoposluk παρακάτω στο 
έγγραφο. 
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τους παραπάνω. Η κοινότητα των απίστων να απευθύνονται στον πα
ραπάνω σχετικά με ζητήματα που εξαρτώνται από το επισκοπικό του 
αξίωμα • να μην παραβαίνουν τον λόγο του. 

Αυτά να γνωρίζουν. Να έχουν εμπιστοσύνη στο τιμημένο μου σύμ
βολο. 

Γράφηκε την δέκατη τρίτη μέρα του μήνα Ραμαζάν, του ευλογημέ
νου, του έτους 974 [24 Μαρτίου 1567]. 

Στην κατοικία της Κωνσταντινούπολης. 
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ayin : σηνήθεια, θρησκευτική πρακτική · πρβλ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ-ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, σ. 700, το 
αινι μας και η συνήθεια της εκκλησίας. 

bakiye· υπόλοιπα, καθυστερούμενα, χρεωστούμενα· πρβλ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Κώδιξ 
Ιέρακος, σ. 149, μπακία. Αντίστοιχο του βυζαντινού όρου λοιπάς • βλ. Ν. 
SVORONOS, Société et organisation intérieure dans l'empire byzantin au Xle 

siècle : les principaux problèmes, The Proceedings of the XlIIth International 

Congress of Byzantine Studies, εκδ. J. M. HUSSEY - D. OBOLENSKY - S. 
RUNCIMAN, Λονδίνο 1967, σ. 386. 

beyt ul-mal : το δημόσιο ταμείο, το κρατικό θησαυροφυλάκιο· βλ. R. LE TOURNEAU, 
ΕΙ2, λήμμα Bayt ai-Mal. Παράγωγο ο όρος beytelmaldji, ο οποίος σημαίνει τον 
ανώτερο υπάλληλο του δημοσίου ταμείου· πρβλ. την νεοελληνική μορφή 
μπενταλμαντζή, LEMERLE-WITTEK, σ. 452, καθώς και μπαγιταλματζής, 
ΓΕΔΕΩΝ, Επίσημα γράμματα, σ. 16. 

caush : τζαούσιος, στρατιώτης που ανήκε στις δυνάμεις της σουλτανικής αυλής 
και υπηρετούσε κυρίως ως σουλτανικός αγγελιαφόρος · βλ. MORAVCSIK, 
Byzantinoturcica, τ. Π, σ. 308, και Α. KAZHDAN, The Oxford Dictionary of 
Byzantium (1991), λήμμα tzaousios· πρβλ. και παραπάνω, σ. 183 υποσ. 

celebi : τζελεπής, τσελεμπής· τίτλος που έφερε ο γιος του ηγεμόνα ή γενικότερα ο 
γιος αριστοκρατικής οικογένειας· βλ. MORAVCSIK, Byzantinoturcica, τ. II, σ. 
311 και πρβλ. P. WITTEK, Der 'Beiname' des Osmanischen Sultans Mehemmed 
L, Eretz-Israel, L. A. Mayer Memorial Volume, VII, 1963, σ. *144-*153. 

defterdar : ντεφτερντάρης, ο ανώτατος προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών 
του οθωμανικού κράτους · βλ. MORAVCSIK, Byzantinoturcica, τ. II, σ. 118, 307 
και Β. LEWIS, EI2, λήμμα daftardar. 

defter-i khakani : κατάστιχον της βασιλείας, δηλαδή τα σουλτανικά κατάστιχα των 
οικονομικών υπηρεσιών του οθωμανικού κράτους·βλ. Ö. L. BARKAN, ΕΙ2, 
λήμμα daftar-i khakani. 

emin : εμίνης, προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας του οθωμανικού κράτους, 
επιφορτισμένος με την διαχείριση κρατικών εσόδων, όπως, π. χ., την είσπαξη 
τελωνειακών δασμών βλ. MORAVCSIK, Byzantinoturcica, τ. Π, σ. 124, και CL. 
CAHEN, ΕΙ2, λήμμα amin. 

mevkufdji : υπάλληλος των οικονομικών υπηρεσιών επιφορτισμένος με την είσπρα
ξη εισοδημάτων ή με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, τα οποία θα 
μπορούσαν να περιέλθουν στο οθωμανικό κράτος· βλ. MÜGE GÖCEK, ΕΙ2, 
λήμμα mewkufatci. 
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mevla και με λαϊκή προφορά molla, πρβλ. το νεοελληνικό μουλάς: ο κύριος, ο 
αυθέντης· τίτλος που ειδικότερα χρησιμοποιείται για νομοδιδάσκαλο ή 
ιεροδικαστή • βλ. GIBB - BOWEN, τ. Α', μέρος II, σ. 86-87 και υποσ. 4. Πρβλ. G. 
Τ. DENNIS, The Letters of Manuel II Palaeologus, Washington D.C. 1977, σ. 48, 
υποσ. 2. 

miri : παράγωγο του όρου emir (εμίρης), το οποίο αποτελεί άλλη ονομασία του 
δημοσίου ταμείου· πρβλ παραπάνω beyt ul-mal. Βλ. Α. COHEN, EI2, λήμμα 
miri. 

tughra : ελληνικά τουράς και στα μεσαιωνικά ελληνικά σημείον βλ. Μ.Μ. Acta, τ. 
III, σ. 317. Είδος μονογράμματος του Σουλτάνου, που ήταν χαρακτηριστικά 
τουρκικό. P. WITTEK, Notes sur la tughra ottomane, Byzantion, 18 (1948) 311-
334 και 20 ( 1950) 267-293· πρβλ. S. M. STERN, Fatimid Decrees, Λονδίνο 1964, 
σ. 142-159, καθώς και την μελέτη της MARIA PIA PEDANI, Cenni di diplomatica 
ottomana, Archivi per la Storia, 3 (1990) 157-173. 

ulufedji : αλουφατζής ή αλοφατζής· μισθοδοτούμενος στρατιώτης που ανήκε σε ει
δική κατηγορία, η οποία αποτελούσε δύο τάγματα της σουλτανικής αυλής· 
βλ. MORAVCSIK, Byzantinoturcica, τ. II, σ. 65. 
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Δεν περιλαμβάνονται οι όροι Βαλκάνια, Βυζαντινοί και Βυζάντιο, Ιερά Σύνο
δος, Ισλάμ, Κωνσταντινούπολη, Λατίνοι, Μουσουλμάνοι, Οθωμανική αυτοκρατο
ρία και Οθωμανοί, Πατριαρχείο, Τούρκοι, Χριστιανοί. 

Με αστερίσκο σημειώνονται οι σελίδες στις οποίες συνοψίζονται οι κυριό
τερες πληροφορίες. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

Α 

Αββασίδες, 148 
ΑβδούλΧαμίτ Β', 151 υποσ. 
Αγαλλιανός Θεόδωρος, μέγας χαρτοφύλαξ, 

42,46,121 
Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη), 29, 30, 35 
άγιασμα, 105 καιυποσ., 158,175, 180 
Άγιοι Τόποι, 29, 39, 137 
Άγιον Όρος, 80, 85 υποσ. 
Άγιος Δημήτριος (Θεσσαλονίκη), 72 
Άγιος Θεολόγος, 137 
Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος (Κων/πολη), 159 

καιυποσ. 
Άγιος Νικόλαος (Αίνος), 71 υποσ. 
Άγιος Σάββας (Αλεξάνδρεια), 151 
Αγίου Γεωργίου γιορτή, 85 υποσ., 157 υποσ., 

175 υποσ. 
Αγιουβίδες, 56, 148 
Άγκυρα, 66, 111, 115, 116, 118, 124, 131 

υποσ., *133, 138, 144, 157, 175 
Αγχίαλος, 65, 114, 115, *121, 157, 175 
Αδριανούπολη, 42, 45, 46, 47, 59, 64, 65, 67, 

69, 114, 115, 117, *120, 157, 160, 168, 
175 

Αθανάσιος Νικαίας, 132 
Αθήνα, 95, 107, 114, 115, *126, 130, 157, 175 

Άθως, βλ. Άγιον Όρος 
Αιγαίο, 112 υποσ., 149 
Αίγινα, 126 
Αιγύπτιοι, Αίγυπτος, 53, 56, 83, 111, 134, 

143,152 
Αϊδίν,96, 137 
Αϊδίνογλου, 79,96 υποσ. 
Αίνος, 65, 66 και υποσ., 71, 112, 114, 115, 

*120,157, 175 
Αλά-σεχίρ, 116· βλ. Φιλαδέλφεια 
Αλατζά-χισάρ (Aladjahisar), 115, 116-117, 

134, 157 
Αλβανία, Αλβανοί, 58, 111, 125, 127 
Αλεξάνδρεια, Πατριαρχείο, 39, 54-55, 60, 

151 
Αλέξανδρος Νέβσκη, 24 
Αλέξανδρος Σισμάνος, 137 
Αλέξη(ς), 115, 116, 117, *140-141, 157 
Αλέξιος, αυθέντης Θεοδώρους, 141 
Αλέξιος Νικαίας, 132 
Αλή, γιος του Εμινουντίν, μουλάς, 169 
αλυκές, 65,121 
Αμάσεια, 115, 116, 117, 121, *133, 138, 157 
Αμιρούτζης Γεώργιος, Φιλόσοφος, 94 και 

υποσ., 95 
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Αμιρούτζης Σκεντέρμπεης, 94 και υποσ. 
Αμφιλόχιος Ικονίου, 136 
Αναστάσιος Κάλλιστος, 63-64 και υποσ. 
Ανδαλουσία, 54 
Ανδρέας, Σέρβος μητροπολίτης, 100, 150 
Ανδρόνικος Β' , βλ. Παλαιολόγος 
Ανθενωτικοί, 35-36, 39 
Άννα Κομνηνή, 32 
Αντιόχεια, Πατριαρχείο, 39, 54-55, 60 
Αντώνιος Δ' , Πατριάρχης Κων/πόλεως, 41, 

63 
Αντώνιος Τραπεζούντος, 130 
Απέρει, 179υποσ. 
άπα σπαθίον, 52, 59 
Απόκαυκος Δημήτριος, ο Κυρίτζης, 64, 76, 

163 υποσ. 
'Αργός, 118 
Αργυρόπουλοι, 103 
Αργυρόπουλος Ιωάννης, 102, 165 
Αργυρόπουλος Ιωάσαφ, 103, 124 
Αρκαδία,114,115,118,*127-*128, 157, 175 
Αρμένικος κλήρος, 93 
Αρμένιοι, 130, 133, 134, 141, 143 
Άρτα, 144 
Αρτάκη,132 

άρχοντες, άρχων, 64, 67, 69-74, 75, 76 
Αστυπάλαια, 26, 88, 147, 186 
Αττάλεια,79, 115, 116,*134-*135, 157, 175 
αυθεντικός ορισμός, 48, 149, 153 
αυθεντόπουλος, 141 
Αυλώνα, 114, 116, 128, * 129 
αφεντίτζης, 141 
αφορισμός, 97 
Αφροδισιάδα, βλ. Σταυρούπολη 
Αχμέτ, ουλουφετζή, 102, 163 
Αχμέτ πασάς, 164 
Αχρίδα, 113καιυποσ., 116, 129, 130 

Β 

Βαγιαζήτ Α ' , 59, 132, 134 
Βαγιαζήτ Β', 25, 40, 81, 92, 111, 125, 143, 

150,152,153, 157, 165 
βακούφια, 158,180, 184 
Βαλδουίνος της Φλάνδρας, 30 
Βαρλαάμ, μοναχός, 31 

Βάρνα, 114, 115,*122,157, 175 
Βασίλειος, ηγεμόνας της Μόσχας, 41 
Βενετία, Βενετοί, 30, 31, 47, 59 υποσ., 64, 

134,143 
Βέροια, 107, 114, 115, *125, 157,175 
Βηρινούπολη, 131 υποσ. 
Βησσαρίων Λαρίσης, 105, 150 
Βησσαρίων Νικαίας, 33 
Βιβλίον 'Ιστορικόν, 43-44, 70, 91 
Βιδίνι, 114, 116,128,*129-*130, 157, 175 
Βιζύη, 114, 116, 117,*128-*129, 157 
Βιθυνία,58,116 
βιλαέτι (vilayet), 113, 159, 165, 174, 176 
Βλαχία, Βλάχοι, 64, 113, 125, 149, 152, 157, 

174 
Βοδενά, 113 
Βοσνία, 95 
Βουλγαρία, Βούλγαροι, 74, 115, 122, 137 
Βράτζα,149 
Βρυών επισκοπή, 183 υποσ. 
Βρυώνης, Σ., 117 

Γ 

Γαβριήλ, παπάς, 102-103, 165 
Γάγγρα,115,116, 133,*138, 142, 157, 175 
Γάζα,151 
Γαλατάς, 60 
Γαλατιανοί, 67 
Γάνος, 119, 157,175 
Γεμιστός Γεώργιος, Πλήθων, 72 
Γεννάδιος Σερρών,107, 123 
Γεννάδιος Σχολάριος, 36, 38-39, 41-43, 44, 

45, 46, 47-48, 59, 60, 64, 65, 66, 72, 73, 
74, 79, 82 

γένος έλληνικόν,Ί3-Ί4, 'Ελλήνων, 74 υποσ. 
Γένουα, Γενουάτες, 30, 31, 71, 141 
Γεράσιμος Λακεδαιμόνιας, 128, 135υποσ. 
Γερμανός Γαγγρών, 133 
Γεώργιος, μοναχός, βλ. Γεννάδιος Σχολάριος 
Γιαγμούρ, γιος του Αμπντουλλάχ, 169 
Γιάννης, παπάς, 179 και υποσ., 180 
Γιαχγιά, γιος του Χαμζά, μουλάς, 163 
Γ ιουνούς (Yunus), δραγομάνος , 75 και 

υποσ., 92, 179 και υποσ. 
Γιουσούφ, γιος του Αμούντ, 164 
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Γ ιουσούφ, γιος του Αμπντ ουλ-Κερίμ , 
μουλάς, 171 

Γιουσούφ, γιος του Καραγκιόζ, 170 
Γοτθία, 140, 141, 157 
Γουλιανός Δημητράκης, 142 
Γούναρης, 72· βλ. και Μάξιμος Γ' 
Γρηγόριος Γοτθίας, 141 
Γρηγόριος, ηγούμενος Πάτμου, 26, 104-105, 

169 
Γρηγόριος, ιερομόναχος, 63 
Γρηγόριος ΙΑ', Πάπας, 24 
Γρηγόριος Γ', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 45 

υποσ. 

Δ' 

Δαβίδ, επίσκοπος Κασσανδρείας, 183 
Δαβίδ, ντεφτερντάρης, 142 
Δαμασκηνός Στουδίτης, 23 υποσ. 
Δανιήλ Εφέσου, 39, 137 
δεκανίκι, 45,47, 119 
δεκάτη, 105 καιυποσ., 172 
Δημήτρης, γιος του Ταρακτζή, 169 
Δημήτριος, δεσπότης, βλ. Παλα ιολόγος 

Δημήτριος 
Δημήτριος, διδάσκαλος, 66 
Δημήτριος Κυδώνης, 33 
Διαυλείας επισκοπή, 126 
Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς, 71 
Δ ιονύσ ιος ο Ελεήμων, μητροπολ ί της 

Λαρίσης, 106 
Διονύσιος Α', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 64, 

69-70,74,76,84,88, 117, 163 
Διονύσιος Β', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 67, 

75,143 
Διονύσιος Γ', Βαρδαλής, 49 
Διονύσιος Φιλιππουπόλεως, βλ. Διονύσιος 

Α' 
Δοκειανός Ιωάννης, 71 
Δοσίθεος Μεσημβρίας, 122 
Δούκας, 66 

Δούκας, βυζαντινός ιστορικός, 37 
Δούκας Δημήτριος, βλ. Μανδραμηνός 
δουλεμπόριο, 31 
Δούναβης, 129 
Δράμα, 114,115, 117, 120,* 124, 157,175 

Δρίστρα, βλ. Σιλίστρια 
Δρουγουβιτείας επισκοπή, 183 υποσ. 
δώρα, 44, 45, 47 και υποσ., 82, 100, 101, 150, 

176 
Δωρόθεος Αθηνών, 126, 130 
Δωρόθεος Ίμβρου, 140 
Δωρόθεος Τραπεζούντος, 143 

Ε 

Εβραίοι, 52, 124, 125, 129, 133, 134 
Έβρος, 120 
Εγριντίρ,115,116,*135,157,175 
Έζοβα, 123 
Έκθεσις Χρονική, 43-44 
εμβατίκιον, 101 
εμίνης, 66υποσ., 190 
Ένωση Εκκλησιών, 33-35 
έξαρχος, 63 και υποσ. 
εξισλαμισμός, 52, 54-55, 60-61, 71, 112, 132, 

167 καιυποσ. 
επανέβασις, 86 
Εύβοια, 35, 111 υποσ., 129, 139 
Εύριπος, 115, 116, *139-*140, 157, 175 
Έφεσος, 39, 79, 96, 115, 116, *137, 149, 157, 

175 

Ζ 

Ζακυθηνός Διονύσιος, 73 
ζητεία πατριαρχική, 103 
Ζίχνα, 114, 115, 117, *124, 138 υποσ., 157, 

175 
Ζυγομαλάς Θεοδόσιος, 69, 112 υποσ. 

Η 

Ηράκλεια, 47 υποσ., 114, 115, 118, *119, 
157,175 

Ησαΐας Σταυρουπόλεως, 131 

Θ 

Θεόδουλος Προύσης, 132 
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Θεοδώρου, 141 
Θεόληπτος Α', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 61, 

67,117,154, 167υποσ. 
Θεόληπτος Β', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 106 
Θεοφάνης Ηράκλειας, 119 
Θεοφάνης Μήδε ιας , βλ. Α γ α λ λ ι α ν ό ς 

Θεόδωρος 
Θεοφάνης ο Κρής, 106-107 
Θεόφιλος Τιρνόβου, 123 
Θεσσαλία, 111 
Θεσσαλονίκη, 57, 72, 74, 102, 103, 104, 114, 

115, 117, *124, 133, 151, 155, 157, 163, 
175, 183υποσ. 

Θήβα, 135 υποσ. 
Θράκη, 111 και υποσ., 119, 126 

Ι 

Ιβάζ-Φακίχ, γιος του Ισμαήλ, 170 
Ιέραξ, μέγας λογοθέτης, 103 
Ιερεμίας Α', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 25, 

49, 67, 86-87, 92, 107, 117, 118, 121, 
123,125,137,147, 149,151, 174 

Ιερεμίας Β', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 76 
Ιερεμίας Σόφιας, βλ. Ιερεμίας Α' 
ιεροδικαστικά έγγραφα, * 155 
Ιερόν Όρος, 119 
ιερός πόλεμος (djihad), 51-52, 56 
Ιεροσόλυμα, Πατριαρχείο, 39, 54-55, 60 
Ικόνιο, 135-136, 157, 175 
Ιλιάς, 71 
Ίμβρος,42, 115, 116, *140, 157, 175 
Ιμπραήμ πασάς, βεζίρης, 86 
Ισά, γιος του Γιαχγιά Μπαλή, 164 
Ισίδωρος, βλ. Νικόλαος Ισίδωρος 
Ισπανία, 124 
Ιστορία Πολιτική, 43-44 
Ιωακείμ Α', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 117 
Ιωάννης Αναγνώστης, 57 και υποσ. 
Ιωάννης Η', βλ. Παλαιολόγος Ιωάννης Η' 
Ιωάννης Ολόβολος, 141 
Ιωαννίκιος Α', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 67, 

86,99, 121,154, 171 υποσ., 174 
Ιωαννίκιος, αρχιεπίσκοπος Καρπάθου, 179 
Ιωαννίκιος Σωζοπόλεως, βλ. Ιωαννίκιος Α' 

67,86 

Ιωάννινα, 114, 115, 116, 117, 128, 157, 175 
Ιωασαφ Αδριανουπόλεως, βλ. Ιωασαφ Β' 
Ιωασαφ Θεσσαλονίκης, βλ. Αργυρόπουλος 

Ιωασαφ 
Ιωασαφ Θηβών, 135 υποσ. 
Ιωασαφ Α', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 95 
Ιωασαφ Β', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 24, 67, 

154 
Ιωσήφ, 168 
Ιωσήφ Β', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 35 
Ιωσήφ Εφέσου, 137 
Ιωσήφ Σηλυβρίας, 120 
Ιωσήφ Χαλκηδόνος, 131, 132 

Κ 

Κάιρο, 54, 151 
Καισαρεία Καππαδοκίας, 133, 142, * 143-

*144 
Καλλίπολη, 69, 140 
Κάλλιστος Αναστάσιος, 63-64 και υποσ. 
Κάλλιστος Βάρνας, 122 
Κάλλιστος, επίσκοπος Κασσανδρείας, 183 

υποσ. 
Κάλλιστος, επίσκοπος Λέρου, Καλύμνου και 

Αστυπάλαιας, 186 
Κάλλιστος Ηράκλειας, 119 
Κάλλιστος Κερασούντος, 141 
Κάλλιστος Χριστιανουπόλεως, 127 
Κάλυμνος, 26, 88, 147, 186 
Καναβούτζης Αυγουσταρίκης, 71 και υποσ. 
Καναβούτζης Ιωάννης, 71 
Καναβούτζης Τζάνε, 67, 71 
κανίσκια, 100 
κανονικόν, 100 και υποσ. 
Καντακουζηνοί, οικογένεια, 67 υποσ., 68 

υποσ. 
Καντακουζηνός Αντώνιος, Μονοραίτος, 67 
Καντακουζηνός Μιχαήλ, Σεϊτάνογλου, 67-

68, 70, 72 
Καππαδοκία, 143 
Καραβιζύη, 128 
Καραμάνογλου, 136, 143 
Κάρολος του Anjou, 33 
Κάρπαθος, 26, 60, 75, 88 υποσ., 92, 93, 104, 

147, 149, 151, 179καιυποσ. 
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Κασίμ, γιος του Αμντουλλάχ, 164 
Κασσάνδρεια, 26, 88, 93, 102 υποσ., 104, 

147,149, 183 
Καστοριά, 113 
Καστρηνός Δημήτριος, 67 
Καταβοληνός Θωμάς, 64 
Καταλάνοι, 31 
καταστιχον της βασιλείας (defter-i khakani), 

88,189 
καταστιχον Πατριαρχείου, 101-102, 106 και 

υποσ. 
Κατερίνα Brankovic, 95 
Καφάς, 112, 115, 116, 133, *141, 157, 175 
Κερασούντα, 115, 116, *141-*142, 157,175 
Κεράτιος, 47 
Κέρκυρα, 35, 37 
κεφαλικός φόρος, βλ. djizya 
Κηρουλάριος Μιχαήλ, 29 
Κίεβο, 24 και υποσ., 113 
Κίτρος, 65,124 
κληρονομιά, 93-94 και υποσ., 158-159, 175-

176,180, 184 
Κομνηνή Άννα, 32 
Κονόρτας, Π., 76 υποσ., 85 υποσ., 102 υποσ. 
Κοράκι, 179 
Κοράνι, 52, 54, 57 υποσ. 
Κόρινθος, 114, 115, 117, 126, *127, 157 
Κορνάρο οικογένεια, 179υποσ. 
Κορώνη, 32, 125 
Κοσμάς, επίσκοπος Κασσανδρε ίας , 183 

υποσ. 
Κουνούπης Κωνσταντίνος, 67 και υποσ. 
Κουρτέσης Γεώργιος, 72· βλ. και Γεννάδιος 

Σχολάριος 
Κρήτη, 31, 32, 59 υποσ., 113, 152, 157, 174 
Κριμαία, 140, 141 
κριτής, 65 
Κριτόβουλος, 42,46, 140 
Κρούσεβατς, 116 
Κρούσιος Μαρτίνος, 69 
Κυδώνης Δημήτριος, 33 
Κύζικος, 115,116, *132, 157, 175 
Κυπαρισσία, 127 
Κύπρος, 54, 134 
Κύριλλος Κορίνθου, 127 
Κύριλλος Παλαιών Πατρών, 127 

Κωνσταντίνος ΙΑ', βλ. Παλαιολόγος 
Κως, 186 

Λ 

Λάζαρος Ευρίπου, 139 
Λακεδαιμόνιας μητρόπολη, 128, 135 
Λάμψακος, 30 
Λαοδίκεια, 115, 116, *136, 142, 157, 175 
Λάρισα, 105,106,118, *125, 150 
Λασκαρίδες, 33 
Λάσκαρις Ιανός, 103 
Λέρος, 26, 88,95 υποσ., 186 
Λέσβος, 71, 120,138, 139, 140 
Λήμνος, 115, 116, *140, 157, 175 
Λιθουανοί, 24 
Λυών, 33 

Μ 

Μαγνησία, 137 
Μαίανδρος, 136 
Μαϊμονίδης (Musa ibn Maymun), 54-55 
Μακάριος, επίσκοπος Ραιδεστού, 119 
Μακάριος Κορίνθου, 127 
Μακάριος Λαοδικείας, 136 
Μακάριος Μελισσηνός, 45 
Μακάριος Μηθύμνης, 139 
Μακάριος Μονεμβασίας, 135 υποσ. 
Μακάριος Νικομήδειας, 131 
Μακάριος Πισιδίας, 135 
Μακάριος Σερρών, 123 
Μακεδονία, 111,115, 119 
Μαμελούκος Σουλτάνος, 83 βλ. και Αίγυ

πτος 
Μανδραμηνός, Δημήτριος Δούκας, 66 
Μάνη, 128 
Μανουήλ ο Κορίνθιος, μέγας ρήτωρ, 103 
ΜανουήλΧριστώνυμος, βλ. Μάξιμος Γ' 
Μαντζικέρτ, 57 
Μάξιμος Γ', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 66, 

72, 74, 75 
Μάξιμος Δ', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 39, 

102-103,117,154,165 
Μάξιμος Θεσσαλονίκης, 102,163 
Μάξιμος Καισαρείας, 143 
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Μάρα Brankovic, 69-70, 84, 95, 123 
Μάρκος Ευγενικός, 48, 149 
Μάρκος Β ' , Πατρ ιάρχης Κων/πόλεως, ο 

Ξυλοκαράβης, 74, 84, 117 
Ματθαίος Βέροιας, 125 
Ματθαίος Δράμας, 124 
Ματθαίος Εφέσου, 79, 96 υποσ., 137 
Ματθαίος Μηθύμνης, 139 
Ματθαίος Φακρασής, 123 
Μαύρη Θάλασσα, 111, 116,117, 119 
Μαυροβλαχία, 139υποσ. 
Μαχμούτ, γιος του Αχμέτ, 163 
Μαχμούτ πασάς, βεζίρης, 95, 142, 159 υποσ. 
μεβκουφτζής, 158, 176, 180, 184, 189 
Μεγάλοι Κομνηνοί, 83 
Μεγάλος Ζυγός, 128 και υποσ. 
Μεθόδιος Βέροιας, 125 
Μεθόδιος, ηγούμενος Μονής Πάτμου, 80 
Μεθόδιος Σμύρνης, 137 
Μεθόδιος Μυτιλήνης, 139 
Μεθώνη, 35 
Μελάγινα, 59 
Μελένικο, 144 
Μελέτιος, μοναχός, 34 
Μελισσηνός Μακάριος, 45 
Μενετές, 179 
Μεσημβρία, 66, 114, 115, *121-*122, 157, 

175 
Μεσίχ πασάς, Παλαιολόγος, 66 και υποσ. 
Μετέωρα, 104 
Μεχμέτ, γιος του Αχμέτ πασά, 164 
Μεχμέτ, σαντζάκ μπέης, 66 
Μεχμέτ, τζαούσης, 102καιυποσ., 183 
Μήδεια, 114, 115, *121, 157, 175 
Μήθυμνα, 139, 157 
Μητροφάνης Γ', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 

67,70,76, 143, 144 υποσ. 
Μητροφάνης Καισαρείας, βλ. Μητροφάνης 

Γ' 
Μητροφάνης Πισιδίας, 135 
Μικρά Ασία, 56, 57, 60, 97, 112 υποσ., 118, 

131,133,134,135,152 
Μίλητος, 26, 115, 116, *136-*137, 142, 155, 

157,169,175 
Μιλίου λεωφόρος, 96 
Μιχαήλ Η', βλ. Παλαιολόγος 

Μιχαήλ Κηρουλάριος, 29 
Μογγόλοι, 24 
Μολδαβία, 152,157, 174 
Μόλυβος, 115, 116, 117, *139 
Μοναστήρι (Βιτόλια), 113 και υποσ. 
μοναστηριακά κτήματα, 104 
Μονεμβασία, 45, 118, 128, 135 υποσ. 
Μονή Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου (Πάτμος), 

32, 80, 104, 149, 155, 169-170, 174, 179, 
186 

Μονή Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου (Σωζό
πολη), 121 

Μονή Αγ. Νικολάου του Ανάπαυσα, 106-107 
Μονή Βατοπεδίου (Άθως) , 149, 154, 155, 

157,165 
Μονή Βλαττάδων (Θεσσαλονίκη), 104,151 
Μονή Διονυσίου (Άθως), 68 υποσ. 
Μονή Δουσίκου (Θεσσαλία), 150 
Μονή Ιβήρων (Άθως), 149, 183 
Μονή Μεγίστης Λαύρας (Άθως), 107, 154, 

163,167 
Μονή Παμμακάριστου (Κων/πολη), 39, 86-

87, 91-92,94 υποσ., 119, 159 και υποσ. 
Μονή Παντοκράτορα (Κων/πολη), 36 
Μονή Σινά, 55, 56, 148,151 
Μονή Σταυρονικήτα (Άθως), 154, 171 
μονοπώλιο, 65, 68, 69 
Μονοραίτος, βλ. Καντακουζηνός Αντώνιος 
Μοριάς, 66, 99, 111, 112, 117, 120, 153, 165 
Μοροζίνη Θωμάς, 30 
Μόσχα, 24,41 
Μουκτάφη Β', χαλίφης, 55, 148 
μουλάς, 157,163, 169,171,190 
Μουντοβλαχία, 118· πρβλ. Μαυροβλαχία 
Μουράτ Β', 57, 70, 84, 123, 149 
Μουράτ Γ', 150 
μουσούριον (manshur), 147 
Μουσούρη χωριά, 144 
Μουσταφάς, γιος του Ντερβίς, 170 
μπακία, 189 
μπεηλέρμπεης, 122, 153 
μπεράτι (berat), 47-48, 50, 60, 77, 81, 82, 84, 

85, 91-92, 104, 109-110, 112, 118, 119, 
135, *147-*153, 157-162, 174-178, 179-
182, 183-185, 186-187 

Μύρα, 135 
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Μυστράς, 114, 115, *128, 157, 175 
Μυτιλήνη, 115, 116, *138-*139, 157, 175 
Μωάμεθ ο Προφήτης, 54-55, 56, 169 υποσ. 
Μωάμεθ Α', 137 
Μωάμεθ Β' ο Πορθητής, 25, 35, 37-38, 40, 

41-42, 44-45, 46, 47 και υποσ., 48, 59 
υποσ., 60, 64, 66, 70, 71, 79, 81, 82, 92, 
94υποσ., 111, 142,150 

Μωάμεθ Δ', 49 

Ν 

Νάξος, 31 
Ναύπακτος, 118, 144 
Ναύπλιο, 87,118 
Νέβσκη Αλέξανδρος, 24 
Νείλος, Πατριάρχης Κων/πόλεως, 63 
Νεοκαισάρεια, 138, 141, 142 
Νεόφυτος Αγχιάλου, 121 
Νεόφυτος Βέροιας, 107, 125 
Νεόφυτος Εφέσου, 137 
Νεόφυτος Κυζίκου, 132 
Νεόφυτος Μήδειας, 121 
Νεστοριανοί, 56, 148 
Νήφων Β', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 65, 68 

υποσ.,74,117 
Νήφων Αίνου, 120 
Νίκαια, 33, 58, 115, 116, * 132, 157, 175 
Νικήτας Χωνιάτης, 29 
Νικόλαος Ισίδωρος, 65-66, 71, 72 υποσ. 
Νικόλαος Μυστικός, Πατριάρχης Κων/πό

λεως, 56 
Νικόλας, γιος του Τσιφττσή, παπάς, 169 
Νικομήδεια, 115, 116, *131, 157, 175 
νομικό πρόσωπο, 50, 91-92 
Νοταράς Λουκάς, 36-39 
ντεφτερντάρης, 142, 189 

Ξενάκης, άρχοντας, 67 

Ο 

Ολόβολος Ιωάννης, 141 
Όλυμπος Καρπάθου, 179 

Ομάρ, χαλίφης, 55 
ορισμός, 153 
ορισμός της Εκκλησίας, 149 υποσ. 
Ουγγροβλαχία, 118 
ουλουφετζή (ulufedji), 102, 190 
Ουσίτες, 47 υποσ. 

Π 

Παγκράτιος Τραπεζούντος, 130 
Παλαιά Πάτρα, 114, 115, * 127, 157, 175 
Παλαιολογίνα Μαρία-Ελένη, 95 
Παλαιολόγοι, 37, 66 
Παλαιολόγος, 68 υποσ. 
Παλαιολόγος Ανδρόνικος Β', 34-35 
Παλαιολόγος Δημήτριος, δεσπότης, 71,120,140 
Παλαιολόγος Θωμάς, δεσπότης, 95 
Παλαιολόγος Ιωάννης Η', 35 
Παλαιολόγος Κωνσταντίνος ΙΑ', 38, 41 
Παλαιολόγος Μανουήλ Β', 140 
Παλαιολόγος Μεσίχ Πασάς, 66 
Παλαιολόγος Μιχαήλ Η', 30, 33-35 
Παλάτια, βλ. Μίλητος 
Παμμακάριστος, βλ. Μονή Παμμακάριστου 
πανηγύρια, 101, 105, 158, 175, 180, 184 
πανούκλα, 111 καιυποσ. 
Πανταλέων, κριτής, 65 
Παροναξία, 118 
Πασά-Μπαλής, γιος του Αμπντουλλάχ, 169 
Πάσχα, 157 υποσ. 
Πάτμος, 32, 80, 137, 155, 169, 174,179, 186 
πατριαρχικές περιοδείες, 69, 99, 102-103, 

171-173 
Παχώμιος Α', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 117 
Παχώμιος Β', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 47 

υποσ. 
Παχώμιος Αμασείας, 133 
Παχώμιος, επίσκοπος Κασσανδρείας, 183 
Παχώμιος Μεσημβρίας, 122 
Πελοπόννησος, βλ. Μοριάς 
Πέργη,79, 135 
Περιθεώριο, 126 
Περσία, Πέρσες, 53, 58,111, 143 
πεσκέσι (peshkesh), 82 και υποσ., 84-85 και 

υποσ., 86, 87-88, 92, 94 υποσ., 99, 110, 
148, 150,160υποσ. 
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Πισιδία, 135 
Πληθών, 72 
Πολύκαρπος Αδριανουπόλεως, 120 
Πολωνοί, 24 
Πόντος, βλ. Μαύρη Θάλασσα 
Πόρος, 114,115, *126, 157, 175 
Πορούς επισκοπή, 126 και υποσ. 
προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 

45,48-50, *91-*97 
Προποντίδα, 132 
Προύσα, 58, 63, 69, 111, 115, 116,*132, 157, 

175 
πρωτοσύγκελλος, 97 και υποσ. 
Πυργίο, 96 και υποσ. 
Πυρόπουλος Θωμάς 66 

Ρ 

ραγιάδες, 52 υποσ. 
Ραιδεστός, 115, 119 
Ραφαήλ Α', Πατριάρχης Κων/πόλεως, 74-75, 

83,85,86 
Ρίζαιον, 115,116, *142, 157, 175 
Ρόδος, 31, 118, 152, 153, 157, 174, 179, 186 
Ρουγούντα (Ruguda), 183 
Ρουμ, 57 
Ρούμελη, 153, 165, 167,171 
Ρώμη, 24 
Ρωσία, Ρώσοι, 24, 152, 157, 174 

Σ 

Σαγγάριος, 34 
σακελλάριος, 96 
Σαμαρκάνδη, 54 
Σάμος, 149 
σαντζάκι, 113, 153 
σαντζάκ-μπέης, 153, 171, 172 
Σαρακηνοί, 29 
Σαφαβίδες, 143 
Σβορώνος, Ν., 73 
Σεβάστεια, 115, 116, *133-*134, 141, 142, 

157 
Σεϊτάνογλου, βλ. Καντακουζηνός Μιχαήλ 
ΣελήμΑ',43,61, 111,153,167 
Σελήμ Β', 26, 88, 183, 186 

Σελτζούκοι, 30, 57, 59, 152 
Σεράτζ, γιος του Ταγίμπ, μουλάς, 157 
Σερβία, Σέρβοι, 46, 74, 88 υποσ., 100 και 

υποσ., 116, 123 
Σέρρες, 80, 107, 114, 115, *123, 124, 143, 

157, 171,175 
Σηλύβρια, 114, 115, *119-*120, 157, 175 
Σίδη, 128, 135 καιυποσ. 
Σιδηροκαύσια, 183 καιυποσ. 
Σιλίστρια, 114, 116, 128, 129, *130, 157, 175 
Σιμάβνα, 132 

Σισμάνος, βλ. Αλέξανδρος Σισμάνος 
σκλάβοι, 31 
Σκυθογενής, 74 
Σμύρνη,115,116,*137-*138, 157, 175 
Σουλέ, γιος του Γιουνούς, 169-170 
Σουλεημάν ο Μεγαλοπρεπής, 24, 25, 26, 75, 
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Φωτ. 5. Ιεροδικαστικό έγγραφο (1520) 



Φωτ. 6. Ορισμός του Σουλεημαν του Μεγαλοπρεπούς (1525) 



*£jj VAL·,- : -?».Ä0* 

r 

** 
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Φωτ. 7β. Μπεράτι του Σουλεημαν του Μεγαλοπρεπούς (1525) (συνέχεια) 
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Φωτ. 8α. Μπεράτι του Σουλεημάν του Μεγαλοπρεπούς (1551) 
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Φωτ. 10. Μπεράτι του Σελήμ Β' ( 1567) (το κείμενο) 
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