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«Χριστιανοί... την νήσον κατέλαβον»
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕ! ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ

Ό 16ος είναι ό αιώνας πού έχει προκαλέσει όλους όσοι ασχολήθηκαν μέ την
ιστορία της Σάμου, καθώς θεωρείται ό αιώνας του άνασυνοικισμοϋ της —στην
πραγματικότητα είναι ό αιώνας πού δίνει τίς πρώτες πληροφορίες πού εμφανί
ζουν κάποια στοιχειώδη πυκνότητα.
Οι πρόσφατες μελέτες πού ασχολήθηκαν μέ τήν ερήμωση, ή μή, του νησιού
καί ζήτησαν νά φωτίσουν τό φαινόμενο του άνασυνοικισμοϋ του τόν 16ο αιώνα,
χρησιμοποίησαν ενα ευρύ φάσμα πληροφοριών πού παρέχουν γεωγράφοι, περι
ηγητές άλλα καί εκκλησιαστικές πηγές1. 'Ωστόσο πιστεύω πώς στην τελευταία
αυτή κατηγορία πηγών, τίς εκκλησιαστικές, πρέπει νά μείνουμε περισσότερο γιά
δύο λόγους: πρώτα, επειδή δέν έχουν αξιοποιηθεί ορθά όλες οι πληροφορίες πού
περιέχονται στά κείμενα αυτά' καί ακόμα, επειδή δέν έχει αξιοποιηθεί, ώς αυτο

ί. Γιά τό ζήτημα της ερήμωσης καί του έπανεποικισμού των νησιών του Αιγαίου τόν 15ο
καί 16ο αιώνα, βλ. γενικά οσα αναφέρει ό Ε. Kolodny, La population des îles de la Grèce, τ. 1,
Aix-en-Provence 1974, σ. 149 κ.έ., καίό Βασίλης Παναγιωτόπουλος στη μελέτη του Πληθυσμός
καί οικισμοί της Πελοποννήσου, 13ος-Ι8ος αιώνας, 'Αθήνα 1985, σ. 114-115. Ειδικά γιά τη
Σάμο, βλ. τίς μελέτες του Μανόλη Βουρλιώτη, «Γεωγράφοι καί περιηγητές γιά τη Σάμο του
15ου καί 16ου αιώνα», Σαμιακή Επιθεώρηση 33-34 (1987), 37-45, του Κώστα Κόμη, «Πληθυ
σμός καί οικισμοί της Σάμου. Συμβολή πρώτη: οθωμανική περίοδος», Άντιπελάργηση. Τιμη
τικός τόμος γιά τόν Νικόλαο Α. Δημητρίου, Αθήνα 1992, σ. 171-238, καί του Nicolas Vat in,
«Deux îles à le dérive: Samos et Icaria entre 1475 et 1572», Studies in Honor of Professor V. L·
Ménage, Κωνσταντινούπολη 1994, σ. 339-349. Γιά τίς μελέτες πού στηρίχθηκαν σέ εκκλησια
στικές κυρίως πηγές, βλ. πιό κάτω.
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δύναμο τεκμήριο γιά ζητήματα πληθυσμιακά, ή μορφή της εκκλησιαστικής ορ
γάνωσης πού γνώρισε ή Σάμος μετά τά μέσα του 16ου αιώνα. "Ας αρχίσουμε από
τό στοιχείο αυτό καί στή συνέχεια θά εξετάσουμε τίς ειδικότερες πληροφορίες
τίς οποίες παρέχουν οι εκκλησιαστικές πηγές της εποχής.
Ή φράση πού συχνά συναντούμε σέ συνοδικές αποφάσεις των χρόνων της
Τουρκοκρατίας, οτι κάποια περιοχή «ου δύναται αρχιερέα θρέψαι», υποκρύπτει
καί μιαν ένδειξη γιά τήν πληθυσμιακή καί οικονομική της κατάσταση. Πώς
εξηγείται αυτός ό συσχετισμός; Όπως είναι γνωστό, τό πατριαρχείο Κωνστα
ντινουπόλεως, προκειμένου νά αντιμετωπίσει τίς οικονομικές του υποχρεώσεις
προς τό οθωμανικό δημόσιο, υποχρέωνε τους αρχιερείς νά καταβάλλουν τακτικά
στο ταμείο της Μεγάλης Εκκλησίας ενα ποσό, ανάλογο μέ τήν οικονομική
ευρωστία της μητροπόλεως ή της αρχιεπισκοπής τους. Στό «κατάστιχον» του
πατριαρχείου αναγραφόταν τό ποσό πού ήταν υποχρεωμένος νά καταβάλλει κά
θε αρχιερέας, ποσό πού διαμορφωνόταν ανάλογα μέ τόν πληθυσμό καί τίς οικο
νομικές δυνατότητες των χριστιανών της επαρχίας του2. Τό ποσό αυτό τό συγκέ
ντρωνε, βέβαια, ό αρχιερέας άπό τά εκκλησιαστικά εισοδήματα πού κατέβαλλαν
οι χριστιανοί3.
Ό 'Αδαμάντιος Κοραής έχει αποτυπώσει μέ τόν τρόπο του τίς οικονομικές
αυτές επιβαρύνσεις τών χριστιανών. Σέ επιστολή του 1790 προς τόν Δημήτριο
Λώτο συμβούλευε τους συμπατριώτες του στή Σμύρνη: «νά γράψετε προς τόν
πατριάρχην, πρώτον μέν μέχρι πόσου άρκεΐσθε νά είναι τό χρέος της επαρχίας*
τοσαύτας λόγου χάριν χιλιάδας γροσιών δύναται νά βαστάση ή Σμύρνη, καί οχι
περισσότερον αν τό χρέος ύπερβή τόν αριθμόν τούτον, ημείς άρχιερέως χρείαν

2. Σέ συνοδικό γράμμα πού εκδόθηκε επί Διονυσίου Β' τό 1546 περιγράφονται οί συνθήκες
πού ανάγκασαν τή Μεγάλη Εκκλησία νά προσφύγει στή λύση αυτή, προκειμένου νά αντιμετω
πίσει τά οικονομικά της προβλήματα: «...καί ει διά της ελεημοσύνης τών χριστιανών καί της
καθ' έκαστον χρόνον ριπτομένης ζητίας έλαφρωθη μέρος του χρέους, όμως οί τόκοι αυξανόμε
νοι πάλιν επιφορτίζεται ή Εκκλησία καί ημείς, μη έχοντες άλλως πως κυβερνήσαι ταύτα... ούτε
άλλη μηχανή ευρέθη, παρά νά συνδράμωμεν ως καί άλλοτε εις τό έλεος τών ευσεβών χριστια
νών... καί νά ριφθή ζητία προς πάσας τάς επαρχίας τάς ύποκειμένας τω οικουμενικά) τούτω
θρόνω». Τό κείμενο του γράμματος δημοσίευσε ό Σέργιος Σιγάλας, μ. Γρεβενών, Ή ιερά μονή
του οσίου Νικάνορος (Ζάβορδας), Γρεβενά 1991, σ. 38. 'Ένα κατάστιχο, στό όποιο αναγράφο
νται τά ποσά πού ήταν υποχρεωμένη νά καταβάλει κάθε εκκλησιαστική περιφέρεια γιά τό έτος
1825, δημοσίευσε ό Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Μνημεία της ιστορίας τών Αθηναίων, τ. 3, 'Αθήνα
1892, σ. 135-136.
3. Πβ. τά εισοδήματα πού αναφέρει ό Έπ. Σταματιάδης οτι κατέβαλλαν οί χριστιανοί του
νησιού, όταν ή Σάμος ήταν πλέον αρχιεπισκοπή (Σαμιακά, ήτοι Ιστορία της νήσου Σάμου άπό
τών πανάρχαιων χρόνων μέχρι τών καθ' ημάς, τ. 4, Σάμος 1886, σ. 197).
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δέν εχομεν. Προτιμώμεν νά ύποκείμεθα αμέσως εις τόν πατριαρχικόν θρόνον καί
ικανοί είναι οί εφημέριοι ημών νά μας άγιάζωσι, νά μας ύπανδρεύωσι καί νά μας
θάπτωσι». Στά λόγια αυτά του Κοραή διαφαίνεται μιά πραγματικότητα πού συ
σχετίζει τήν εκκλησιαστική οργάνωση μιας περιοχής μέ μεγέθη πληθυσμιακά
καί οικονομικά4. Όσο γιά τή λύση πού προτείνει, τήν εξάρτηση δηλαδή της
Σμύρνης απευθείας άπό τό πατριαρχείο, ο Κοραής αναφέρεται βεβαίως στον
θεσμό της πατριαρχικής εξαρχίας. Ό οικισμός πού είχε χαρακτηριστεί πατρι
αρχική εξαρχία υπαγόταν απευθείας στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως- τού
το είχε ως συνέπεια νά μή συμμετέχει, επί ετήσιας τουλάχιστον βάσης, στή
συγκέντρωση του ποσού πού απαιτείτο γιά τους τακτικούς φόρους πού ήταν
υποχρεωμένο τό πατριαρχείο νά καταβάλλει στην Πύλη. Κατά συνέπεια, οί
οικονομικές υποχρεώσεις τών χριστιανών μιας εξαρχίας ήταν μικρότερες άπό
τίς αντίστοιχες μιας μητροπόλεως, αρχιεπισκοπής ή επισκοπής5.
"Ας έρθουμε τώρα στή Σάμο* ας δούμε ποιες είναι οί εκκλησιαστικές πηγές πού
μας δίνουν πληροφορίες γιά τήν εκκλησιαστική της οργάνωση καί τί στοιχεία
προσφέρουν οί πηγές αυτές, προκειμένου νά αποτιμήσουμε τήν οικονομική καί
πληθυσμιακή κατάσταση του νησιού τόν επίμαχο 16ο αιώνα.
Ή αρχαιότερη επίσημη εκκλησιαστική πηγή πού σώζεται γιά τό νησί είναι
ενα πατριαρχικό γράμμα του 1585. Εκδόθηκε άπό τόν πατριάρχη Θεόληπτο Β'
καί περιέχει αρκετές πληροφορίες γιά τήν κατάσταση της Σάμου καί του πληθυ
σμού της6. Υπάρχει, γιά παράδειγμα, μιά ενδιαφέρουσα περιγραφή του τρόπου

4. 'Αδαμάντιος Κοραής, Αλληλογραφία, τ. 1, εκδ. ΟΜΕΔ, 'Αθήνα 1964, αρ. 36, σ. 125-126.
5. Γιά τόν θεσμό της πατριαρχικής εξαρχίας, τή μορφή αυτή εκκλησιαστικής οργάνωσης
πού λειτούργησε σέ όλη τή διάρκεια της Τουρκοκρατίας, βλ. τή μελέτη μου Ό θεσμός της
πατριαρχικής εξαρχίας, 14ος-19ος αίώνας, 'Αθήνα 1995' ειδικότερα γιά τίς οικονομικές συνέ
πειες πού είχε γιά τους χριστιανούς κατοίκους ό χαρακτηρισμός του οικισμού τους ως πατριαρ
χικού, βλ. όσα αναφέρω στίς σ. 103-104.
6. Δέν σώζεται τό πρωτότυπο του πατριαρχικού γράμματος σήμερα. Τό κείμενο του τό
γνωρίζουμε άπό αντίγραφο του Που αιώνα πού παραδίδεται στό χφ τής «Νομικής Συναγωγής»,
τό όποιο συγκρότησε ό πατριάρχης Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων αντιγράφοντας πατριαρχικά γράμ
ματα καί συνοδικές αποφάσεις άπό τους επίσημους κώδικες του πατριαρχείου Κωνσταντινουπό
λεως, ενα μεγάλο μέρος τών οποίων δέν σώζεται πλέον σήμερα" πβ. Δ. Γ. Άποστολόπουλος, Π.
Δ. Μιχαηλάρης, Ή Νομική Συναγωγή του Αοσιθέου. Μία πηγή καί ενα τεκμήριο, τ. 1, Αθήνα
1987, λήμμα 531. Άπό τήν πιό πάνω πηγή τό κείμενο δημοσίευσε ό Κων. Σάθας, Βιογραφικόν
σχεδίασμα περί του Ιερεμίου Β' (1572-J594), 'Αθήνα 1870, σ. 205-208- άναδημοσιεύθηκε άπό
τόν Έπ. Σταματιάδη, Σαμιακά... ο.π., τ. 4, σ. 181-184, καί τόν 'Ιωάννη Σιδηροκάστρου, Ή
εκκλησία τής Σάμου, Σάμος 1967, σ. 52-53. Άπό άλλο χειρόγραφο, του Ελληνικού Φιλολογι
κού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, τό δημοσίευσε ό Μ. Παρανίκας, «Περί Σάμου κατά τήν ις-'
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μέ τόν όποιο άνασυνοικίσθηκε τό νησί: «"Ανδρες τινές εκ διαφόρων τόπων συνελθόντες, πρώτον μέν ώρμησαν πεΐραν λαβείν καί κατασκοπευσαι τήν νήσον»*
σκοπός τους ήταν νά διαπιστώσουν κατά πόσο μπορούσαν νά εγκατασταθούν
στή Σάμο ή οποία, σύμφωνα πάντα μέ τό κείμενο, «ταΐς καιρικαις άνωμαλίαις καί
ταις έπιδρομαΐς τών θαλαττίων ληστών, πρό χρόνων ήδη διακοσίων ήρημώθη,
καί έκτοτε άοίκητος έμεινε παντελώς». Προφανώς εντυπωσιάστηκαν άπό τόν
φυσικό της πλούτο καί τή θεώρησαν τόσο πρόσφορη γιά εγκατάσταση ώστε,
μολονότι τους επιτέθηκαν οί ληστές, εκείνοι δέν υποχώρησαν άλλα «οί αυτοί
χριστιανοί μετά ετέρων ούκ ολίγων... άνέδραμον προς τόν βασιλέα [δηλαδή τόν
σουλτάνο] καί γράμματα λαβόντες καί πασαν άλλην ίσχύν συντελούσαν εις τε
τήν του τόπου κάθαρσιν καί τών εχθρών άποδίωξιν, τήν νήσον ταύτην κατέλαβον».
Υπάρχουν όμως πληροφορίες καί γιά τήν πρώτη εκκλησιαστική οργάνωση
του νησιού. Σύμφωνα μέ τό ϊδιο κείμενο, υστέρα άπό λίγο διάστημα, όταν οί νέοι
κάτοικοι «αυξανόμενοι πλείους έγίνοντο», «προσήλθον τή... εκκλησία [δηλαδή
στό πατριαρχείο] έμπόνως άξιοΰντες καί ίκετεύοντες τυχεΐν του ποθούμενου καί
ύποκεΐσθαι αυτή», καθώς ήταν άνθρωποι «έντεθραμμένοι τοις χριστιανικοΐς εθεσιν». Ή Μεγάλη Εκκλησία, λοιπόν, ανταποκρινόμενη στό αίτημα τών νέων
εποίκων τής Σάμου, δέχθηκε νά υπαγάγει υπό τήν πατριαρχική εξουσία ολόκλη
ρο τό νησί, τό όποιο ονομάστηκε «πατριαρχικόν σταυροπήγιον»7.
Πότε συνέβησαν αυτά; Τό ϊδιο γράμμα, του Θεόληπτου, δίνει τό χρονικό
στίγμα: όταν πατριάρχης ήταν ό Μητροφάνης. Πρόκειται, βέβαια, γιά τόν Μη
τροφάνη Γ', πού πατριάρχευσε δύο φορές, τό διάστημα 1565-1572 καί 1579-1580.
Δέν έχουμε στοιχεία πού νά μας επιτρέπουν νά προσδιορίσουμε μέ ασφάλεια στή
διάρκεια ποιας άπό τίς δύο πατριαρχίες του ονόμασε τό νησί σταυροπηγιακό. Ή
άποψη πού έχει υποστηριχθεί, οτι ή Σάμος ονομάστηκε σταυροπήγιο κατά τήν
πρώτη πατριαρχία του Μητροφάνη8, στηρίζεται στή λανθασμένη, κατά τή γνώ
μη μου, ερμηνεία ενός αποσπάσματος άπό τό οδοιπορικό του Θεοδόσιου Ζυγομαλά πού αναφέρεται στή Σάμο. "Αν ωστόσο άπό τό κείμενο του Ζυγομαλά δέν
εξάγεται, όπως θά δούμε, κάποια ρητή πληροφορία γιά τήν εκκλησιαστική οργά
νωση τής Σάμου, είναι πάντως εύλογο νά δεχτούμε οτι πατριαρχική εξαρχία

εκατονταετηρίδα», Ό εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 10 (1877),
49-51. Στή σημαντική αύτη πηγή σώζονται καί οί πληροφορίες πού σχολιάζω πιό κάτω, στό
κείμενο.
7. Γιά τόν όρο αυτό καί γιά τή χρήση του ιδιαίτερα κατά τόν 14ο-15ο αίώνα, βλ. στή μελέτη
μου Ό θεσμός..., ο.π., σ. 81-84.
8. Τήν υποστήριξε ό Μανόλης Βουρλιώτης στή μελέτη του, «Συμβολή στην ιστορία τής
Σάμου κατά τά πρώτα χρόνια τής Τουρκοκρατίας», Σαμιακή Επιθεώρηση 1 (1980), 50.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕ! ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ 16ου αι.

213

ονομάστηκε πραγματικά στή διάρκεια τής πρώτης πατριαρχίας του Μητροφάνη,
γιά τόν ακόλουθο όμως λόγο: ή εκκλησιαστική οργάνωση τών χριστιανών κα
τοίκων πρέπει νά απασχόλησε τό πατριαρχείο γρήγορα μετά τήν εγκατάσταση
τους στό νησί καί ή δεύτερη πατριαρχία του Μητροφάνη (1579-1580) απέχει
αρκετά άπό τή χρονική αυτή στιγμή.
Ό πρωτονοτάριος του πατριαρχείου Θεοδόσιος Ζυγομαλάς είχε σταλεί, τό
1576, μαζί μέ τόν πρεσβύτερο Σαββατιανό, στά νησιά του Αιγαίου πελάγους καί
τή δυτική Μικρά 'Ασία άπό τόν πατριάρχη 'Ιερεμία Β' τόν Τρανό, προκειμένου
νά εισπράξουν άπό τους εκεί χριστιανούς καί κληρικούς τά δικαιώματα του
πατριαρχείου9. 'Από τό ταξίδι αυτό ο Ζυγομαλάς κράτησε σημειώσεις μέ πλη
ροφορίες πού αφορούσαν τους κατοίκους καί τόν κλήρο τών οικισμών πού επι
σκέφθηκε, εργασία πού τήν έκανε κατά παραγγελία του Stephane Gerlach10. Τό
απόσπασμα πού άφορα καί τή Σάμο είναι τό ακόλουθο: «Έπειτα έστι νήσος
"Ανδρος, Τήνος, καί άλλα νησίδια μεράδια καί κυκληδόν κείμενα' Καρία, Πά
τμος, Σάμος, Φούρνοι, Λέρος, Κάλυμνος, Κως, Νήσυρος, Τήνος (sic), Σύμη,
Χάλκη, Ρόδος, Καστελούρριζον, Κάρπαθος, Κρήτη. Καί ή μέν "Ανδρος έχει
έπίσκοπον, ιερείς πεντήκοντα, όσπίτια χριστιανών δισχίλια. Τήνος ομοίως ή
ολίγον ελαττον. Λέρος σύν Καλύμνω ϊσον καί τά λοιπά νησίδια, α εϊπομεν,
εχουσιν ετι εως 100 ιερείς καί όσπίτια τετρακισχίλια. Τόδος δέ έχει ιερείς μέν
100, όσπίτια δέ χριστιανών εν πάση τή νήσφ υπέρ τά τρισχίλια». Ή Σάμος
λοιπόν εντάσσεται στην ομάδα τών νησιών πού διέθεταν —συνολικά βεβαίως
καί όχι καθένα χωριστά- περί τους 100 ιερείς καί 4.000 σπίτια. Επίσκοπο,
σύμφωνα μέ τό κείμενο του Ζυγομαλά, είχε ή "Ανδρος, οχι όμως ή Σάμος ούτε τά
«λοιπά νησίδια».
Γιατί δέν είχε ή Σάμος επίσκοπο; Πώς δικαιολογείται ή απουσία αρχιερέα;
"Ας θυμηθούμε τήν επιθυμία τών χριστιανών εποίκων νά ζητήσουν άπό τή Μ.
Εκκλησία νά υπαχθούν απευθείας στό πατριαρχείο καί τήν απόφαση του Μη
τροφάνη Γ' νά ονομαστεί ή Σάμος «πατριαρχικόν σταυροπήγιον». Τί σημαίνει
οτι τό νησί ονομάστηκε «πατριαρχικόν σταυροπήγιον»; Ό δρος αυτός παραπέ
μπει στό καθεστώς τής πατριαρχικής εξαρχίας, τής εξάρτησης δηλαδή τής Σά
μου απευθείας άπό τόν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, καθεστώς πού αποκλεί
ει τήν υπαγωγή του νησιού σέ κάποιον αρχιερέα: μητροπολίτη, αρχιεπίσκοπο ή

9. Τό πατριαρχικό γράμμα μέ τό όποιο ό Ιερεμίας Β' γνωστοποιούσε στον κλήρο καί τους
χριστιανούς τήν αποστολή τών δύο πατριαρχικών έξάρχων δημοσίευσε ό Ε. Legrand, Notice
biographique sur Jean et Théodose Zygomalas, Παρίσι 1889, σ. 184-186.
10. Τό κείμενο του οδοιπορικού αυτού δημοσίευσε ό Emile Legrand, στό ϊδιο, σ. 187-197 άπό
τό χφ Tyb. Mb 37, φ. 19 έπ. Στό χειρόγραφο αυτό ό Μαρτίνος Κρούσιος αντέγραψε τό 1579 τό
οδοιπορικό άπό τό αυτόγραφο κείμενο του Ζυγομαλά. Τό απόσπασμα πού παραθέτω, στή σ. 190.
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επίσκοπο. Μιά εξαρχία ανήκει αποκλειστικά στή δικαιοδοσία του πατριάρχη, ό
όποιος εκχωρεί, αν επιθυμεί, τή διοίκηση καί τά εκκλησιαστικά της εισοδήματα
σέ πρόσωπο πού εκείνος επιλέγει. "Αν επομένως ή Σάμος, όπως είναι πιθανό,
είχε ονομαστεί πατριαρχική εξαρχία πριν άπό τό 1576-1577, όταν δηλαδή πέρα
σε άπό εκεί ό Θεοδόσιος Ζυγομαλάς, ή απουσία επισκόπου είναι απολύτως
δικαιολογημένη.
Συνοψίζοντας λοιπόν τήν εικόνα πού παρουσιάζουν οί εκκλησιαστικές πηγές
γιά τή Σάμο ως τό 1580, μπορούμε νά υποστηρίξουμε οτι στό διάστημα 1565-1580
έχει ήδη κατοικηθεί άπό χριστιανούς, διαθέτει εκκλησίες γιά τίς ανάγκες τών
κατοίκων καί διοικείται εκκλησιαστικά ώς πατριαρχική εξαρχία. Ό πληθυσμός
φαίνεται πώς δέν είναι ακόμα τόσος ώστε «δύνασθαι αρχιερέα θρέψαι»11.
'Ωστόσο, σύντομα ή οικονομική κατάσταση τών κατοίκων φαίνεται πώς βελ
τιώθηκε. Έτσι, ό πατριάρχης Ιερεμίας Β' στή διάρκεια τής δεύτερης πατριαρ
χίας του, δηλαδή στό διάστημα 1580-1584, εκχώρησε τήν πατριαρχική εξαρχία
τής Σάμου, μαζί μέ τήν Ικαρία, τήν 'Αστυπάλαια καί τά Ψαρά, σέ εξαρχο. Τό
πρόσωπο πού επέλεξε ό Τερεμίας ώς εξαρχο ήταν ό πρωταποστολάριος τής Μ.
Εκκλησίας Κωνσταντίνος καί ή εκχώρηση έγινε «προς μερικήν ζωάρκειαν αυ
τού καί περίθαλψη»)12. Εύλογο είναι νά υποθέσουμε οτι οί χριστιανοί τών νησιών
αυτών ήταν πλέον σέ θέση, μέ τά εκκλησιαστικά εισοδήματα πού θά κατέβαλ
λαν, νά εξασφαλίζουν κάποια «ζωάρκεια», μιά στοιχειώδη τουλάχιστον διαβίω
ση, οχι μόνο στους ιερείς τών νησιών άλλα καί στον εξαρχο.

11. Ό 'Ιωάννης Σιδηροκάστρου, Ή εκκλησία..., ό.π., σ. 52, υποστηρίζει οτι «προτού 1578»
πρέπει νά ήταν επίσκοπος Σάμου κάποιος Μαρτύριος. Τό όνομα καί ή ιδιότητα του («Σάμου
πρώην άρχιερεύς») αναφέρεται σέ επιγραφή εικόνας τής Παναγίας τής Οίκονόμισσας, ή οποία
βρίσκεται στό παρεκκλήσι τών Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων του καθολικού τής Μ. Λαύ
ρας. Στην επιγραφή δέν αναγράφεται χρονολογία (τό κείμενο της έχει δημοσιευθεί άπό τόν Γερ.
Σμυρνάκη, Τό Άγιον "Ορος, 'Αθήνα 1903, σ. 386ι τους G. Millet, J. Pargoire, L. Petit, Recueil
des Inscriptions chrétiennes de TAthos, Παρίσι 1904, σ. 121-122' καί τόν Ιωάννη Σιδηροκά
στρου, Ή εκκλησία..., δ.π., σ. 50-51) αλλά ή αναγωγή στό έτος 1578 έγινε άπό τόν Σμυρνάκη
καί τόν Ιωάννη Σιδηροκάστρου επειδή τότε περίπου άνεγέρθηκε τό παρεκκλήσιο. Όμως, ό
συσχετισμός του Μαρτυρίου μέ τή χρονολογία ανέγερσης του παρεκκλησίου τών 'Αγίων Τεσ
σαράκοντα Μαρτύρων είναι λανθασμένος, δεδομένου ότι ή εικόνα προέρχεται άπό άλλο ναό,
τής Θεοτόκου τής Κουκουζέλισσας ή Οικονόμισσας, ό όποιος άνεγέρθηκε τό 1613 (βλ. Καλλί
στρατος Λαυριώτης, Ιστορικόν Προσκυνητάριον τής βασιλικής καί σταυροπηγιακής ιεράς
μονής Μ. Λαύρας του Αγίου "Ορους, Αθήνα 21976, σ. 39-40 καί 65).
12. Γιά τόν Κωνσταντίνο δέν γνωρίζουμε τίποτε άλλο εκτός άπό τό όφφίκιο πού κατείχε. Ό
Σταματιάδης τόν ταύτισε μέ κάποιον Κωνσταντίνο, αλληλογράφο του 'Αντωνίου Βυζαντίου- τά
δύο πρόσωπα όμως τά χωρίζει ένας αιώνας* βλ. περισσότερα στό Μάχη Παΐζη-Άποστολοπούλου, Ό θεσμός..., ο.π., σ. 224, σημ. 3.
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Τό 1584 ό Παχώμιος Β' θεώρησε οτι ή Σάμος έπρεπε νά μετατραπεί σέ αρχιε
πισκοπή* κατάργησε λοιπόν τό έξαρχικό καθεστώς καί προχώρησε σέ εκλογή
ώς αρχιεπισκόπου κάποιου Νεοφύτου. 'Ύστερα άπό ενα χρόνο όμως, τόν Φε
βρουάριο του 1585, ή πατριαρχία του Παχωμίου θεωρήθηκε παράνομη, ό ίδιος
καθαιρέθηκε καί οί αποφάσεις πού εϊχε λάβει θεωρήθηκαν άκυρες* ανάμεσα σέ
αυτές ήταν καί ή ανακήρυξη τής Σάμου σέ αρχιεπισκοπή. Ή χειροτονία τού
Νεοφύτου θεωρήθηκε καί αυτή «ώς μή γεγονυΐα» καί ή Σάμος αποδόθηκε πάλι
στον εξαρχο της, τόν όφφικιάλιο τού πατριαρχείου Κωνσταντίνο.
Τόν τύπο όμως αυτό εκκλησιαστικής οργάνωσης πού ονομάζεται πατριαρχι
κή εξαρχία δέν μπόρεσαν νά τόν διακρίνουν οί παλαιότεροι μελετητές τής ιστο
ρίας τής Σάμου. Στάθηκαν έτσι αμήχανα μπροστά στό γεγονός ότι τό νησί δέν
υπαγόταν σέ αρχιερέα καί ζήτησαν νά τό ερμηνεύσουν μέ ένα σχήμα εκκλησια
στικής οργάνωσης περισσότερο γνωστό καί οικείο.
Ό Επαμεινώνδας Σταματιάδης λοιπόν υποστήριξε ότι ή Σάμος «διετέλει επί
τίνα χρόνον μετά τόν άνασυνοικισμόν αυτής άνευ μέν επισκόπου πράγματι, παρέ
χουσα δ' ένεκα τής αρχαίας αυτής λαμπρότητος εις ίεράρχας τίτλον ψιλω τω
ονόματι επισκόπου αυτής». Καί θεώρησε κάποιον «Σάμου Σωφρόνιο» πού μαρτυρεΐται τό 1585 ώς τιτουλάριο επίσκοπο Σάμου13. Πράγματι, σέ πατριαρχικό
γράμμα τού Θεόληπτου, έκδεδομένο τόν Μάρτιο τού 1585 υπέρ τού μητροπολίτη
Άχριδών Γαβριήλ, φέρεται νά υπογράφει ανάμεσα σέ άλλους καί κάποιος «Σά
μου Σωφρόνιος». Τό γράμμα αυτό τού Θεόληπτου τό είχε επιδείξει ό ϊδιος ό
Άχριδών Γαβριήλ στον Μαρτίνο Κρούσιο, όταν τόν επισκέφθηκε τό 1587 στην
Τυβίγγη ζητώντας τήν οικονομική του βοήθεια14. Ό Τωάννης Σιδηροκάστρου
υιοθέτησε τήν άποψη τού Σταματιάδη καί θεώρησε καί αυτός πώς ό Σωφρόνιος
ήταν τιτουλάριος επίσκοπος* άπό παραδρομή όμως προσέθεσε ένα ακόμα όνομα
στους «τιτουλαρίους επισκόπους», τόν Γαβριήλ Άχριδών, ενώ θεωρεί τιτουλά
ριο επίσκοπο καί τόν εξαρχο τής Σάμου Κωνσταντίνο: «'Έκτοτε [μετά τό 1584/5]
ή Επισκοπή Σάμου μένει αρκετά έτη κενή αρχιεπισκόπου καί μόνον ώς τιτουλά-

J3. Σαμιακά... ο.π., τ. 4, σ. 184-185. Γιά τους τιτουλαρίους επισκόπους, βλ. τή μελέτη του
μητροπολίτη Σουηδίας Παύλου Μενεβίσογλου, «Οί επισκοπικοί τίτλοι εν τη όρθοδόξω Εκ
κλησία», Ξενία Ίακώβω Αρχιεπισκόπω Βορείου καί Νοτίου Αμερικής, επί τή 25ετηρίδι τής
Αρχιεπισκοπείας αυτού, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 188-193, καί ακόμα τού 'Ιωακείμ Φορόπουλου,
«Πίναξ τιτουλαρίων επισκόπων ψηφισθέντων εν τω κλίματι του οικουμενικού πατριαρχείου
κατά τους τελευταίους αιώνας (1606-1900)», Εκκλησιαστική Αλήθεια 21 (1901), 31-32, 51-53,
67-68, 210-211, όπου δέν μνημονεύεται τιτουλάριος Σάμου.
14. Τό γράμμα δημοσίευσε ό Μαρτίνος Κρούσιος στό έργο του, Annales Suevicisive chronica
rerum gestarum antiquissimae et inclutae Suevicaegentis, Φραγκφούρτη 1596, σ. 803* τό αναδη
μοσίευσε, χωρίς τίς υπογραφές, ό Ε. Legrand, «Une bulle inédite de Gabriel patriarche d'Achride», Revue des Études Grecques 4 (1891), 182-188.
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ριοι αναφέρονται οί επίσκοποι Γαβριήλ κατά τό 1585, Σωφρόνιος κατά τό αυτό
έτος...»15. Τό πρωτότυπο τού γράμματος αυτού δέν σώζεται σήμερα καί έτσι δέν
μπορούμε νά ελέγξουμε παλαιογραφικά κατά πόσο διαβάστηκαν ορθά οί υπο
γραφές πού σώζονται στό τέλος. Φαίνεται ωστόσο παράδοξο ό πατριάρχης Θεό
ληπτος, μέ τό γράμμα τού Μαρτίου τού 1585 πού σχολιάσαμε στην αρχή, νά
εκδιώκει τόν εκλεγέντα επί Παχωμίου αρχιεπίσκοπο Σάμου Νεόφυτο καί νά
αποκαθιστά στή Σάμο τό έξαρχικό καθεστώς καί ώς εξαρχο τόν Κωνσταντίνο,
ενώ τόν ϊδιο μήνα, σέ άλλο γράμμα του, νά υπογράφει κάποιος ώς επίσκοπος
Σάμου —έστω καί ώς τιτουλάριος. Πιστεύω πώς δύο ερμηνείες είναι πιθανές: είτε
πρέπει νά θεωρήσουμε λανθασμένη τήν ανάγνωση τής λέξης «Σάμου» πλάι στην
υπογραφή τού Σωφρονίου εϊτε νά θεωρήσουμε τό γράμμα πλαστό16. Ό Μανόλης
Βουρλιώτης, γνωρίζοντας πώς τό σχήμα τών τιτουλαρίων επισκόπων δέν δίνει
απάντηση στό ερώτημα ποιο ήταν τό εκκλησιαστικό καθεστώς τής Σάμου πρίν
γίνει αρχιεπισκοπή, επικαλείται πάλι τό κείμενο τού οδοιπορικού τού Θεοδόσι
ου Ζυγομαλά πού μνημονεύθηκε πρίν καί θεωρεί πώς τή Σάμο τήν εντάσσει ό
Ζυγομαλάς στά νησιά πού είχαν επίσκοπο17. Όπως ανέφερα όμως, ή απουσία
άρχιερέως άπό τό νησί είναι ευεξήγητη, αφού τό πατριαρχικό γράμμα τού 1585
δηλώνει μέ σαφήνεια οτι τό νησί είχε ονομαστεί πατριαρχική εξαρχία. Τό νησί
λοιπόν υπαγόταν απευθείας στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως καί τό σχήμα
αυτό δικαιολογεί απολύτως τήν απουσία αρχιερέα.
Ό εξαρχος ωστόσο στον όποιο εκχωρήθηκε ή Σάμος δέν θά καρπωθεί γιά
μεγάλο διάστημα τά εισοδήματα τής εξαρχίας του* ή Σάμος θά ξαναγίνει μετά
άπό μερικά χρόνια αρχιεπισκοπή, τή φορά αυτή οριστικά18. Μέσα στην τελευ
ταία εικοσαετία του 16ου αιώνα τό νησί έχει προφανώς φθάσει σέ τέτοια δημο
γραφική σύνθεση, ώστε νά σταθεροποιήσει τήν εκκλησιαστική του οργάνωση
καί νά διαθέτει δικό του αρχιερέα19. Τή δημογραφική εξάλλου άνθηση του νη
σιού μαρτυρούν καί τά τρία μεγάλα μοναστήρια πού κτίζονται τήν τελευταία
δξκαετία τού αιώνα στή Σάμο: οί μονές Βροντά, Μεγάλης Πανάγιας καί Τιμίου
Σταυρού20.

15. Ιωάννης Σιδηροκάστρου, Ή εκκλησία..., ο.π., σ. 52-53.
16. Ό Περικλής Ζερλέντης, στή μελέτη του Σημειώματα περί 'Ελλήνων έκ τών Μαρτίνου
Κρουσίου Σουηκικών Χρονικών, 'Αθήνα 1922, σ. 3, αναφέρει οτι συχνά οί Έλληνες πού
Επισκέπτονταν τόν Κρούσιο προσκόμιζαν πλαστά έγγραφα, προκειμένου νά πετύχουν τή συ
μπαράσταση καί τήν οικονομική του κυρίως βοήθεια* πβ. καί οσα αναφέρω στή μελέτη μου Ό
θεσμός..., ο.π., σ. 225.
17. Μανόλης Βουρλιώτης, «Συμβολή...», ο.π., σ. 50.
18. Ή Σάμος παρέμεινε αρχιεπισκοπή ώς τό 1841, οπότε ονομάστηκε μητρόπολη.
19. Στή νέα αρχιεπισκοπή εντάχθηκε καί ή Ικαρία.
20. Εύγλωττος πιστεύω πώς εΐναι καί ό αριθμός τών οκτώ μοναχών τής μονής 'Αγίου Ίωάν-
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Πότε ανακηρύχθηκε ή Σάμος οριστικά αρχιεπισκοπή είναι ενα άλλο ασαφές
σημείο στην ιστορία της, δεδομένου οτι οί σωζόμενες πηγές δέν δίνουν κάποια
ρητή απάντηση. Μόνο ενα terminus ante quem διαθέτουμε γιά τό γεγονός, πού
περιέχεται στή δεύτερη εκκλησιαστική πηγή του 16ου αιώνα πού σώζεται. Πρό
κειται γιά ενα σιγίλλιο τού πατριάρχη 'Ιερεμία Β' μέ τό όποιο απονέμεται ή
σταυροπηγιακή άξια σέ ενα μοναστήρι τού νησιού, τή μονή τής Παναγίας Βρο
ντά. Στό σιγίλλιο αυτό ή Σάμος αναφέρεται ώς αρχιεπισκοπή' επομένως, ή χρο
νολογία έκδοσης του σιγιλλίου αποτελεί τό χρονικό όριο πρίν άπό τό όποιο
έγινε ή ανακήρυξη της Σάμου σέ αρχιεπισκοπή. Τό σιγίλλιο είναι γνωστό: σώ
ζεται ώς σήμερα στή μητρόπολη Σάμου καί Ικαρίας καί έχει δημοσιευθεί τό
κείμενο του από τόν Σταματιάδη21. Όμως ό Σταματιάδης διάβασε ώς χρονολογία
του εγγράφου: «έτος ,ζρπ'» άπό κτίσεως κόσμου καί χρονολόγησε τό σιγίλλιο
εντελώς αυθαίρετα στό 156622. Ό Μανόλης Βουρλιώτης εντόπισε τό λάθος τού

Ή χρονολογία «εν ετει ,ζρβ^ μηνί όκτωβρίφ, ινδ(ικτιώνος) ζ ης »,
όπως διακρίνεται στό σιγίλλιο τού Θεόληπτου Α' υπέρ τής Παναγίας Βροντά

Λεπτομέρεια

νη Θεολόγου τής Πάτμου πού, στό σύντομο διάστημα 1572-1599, έτυχε νά «κοιμηθούν» στή
Σάμο" τά ονόματα τους σώζονται στό βρέβιο τής μονής (βλ. Χρυσόστομος Φλωρεντής, Βραβεΐον τής ιεράς μονής Άγ. 'Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου, Αθήνα 1980, σ. 4-12).
21. Σταματιάδης, Σαμιακά..., ο.π., τ. 4, σ. 282-283" τό μεγαλύτερο μέρος του έχει εκδώσει καί
ό Ιωάννης Σιδηροκάστρου, Ή εκκλησία..., ο.π., σ. 132.
22. Ό Σταματιάδης σημειώνει ώς χρόνο έκδοσης τό έτος «,ζρπ', μηνί όκτωβρίω ίνδικτιώνος
η'» (Σαμιακά... ο.π., τ. 4, σ. 283). 'Ωστόσο, τό ,ζρπ' έτος αντιστοιχεί στον Όκτώβριο τού 1671
καί οχι του 1566, πατριάρχης δέν ήταν ό Θεόληπτος, ενώ ή ογδόη ίνδικτιώνα πού σημειώνει δεν
ταιριάζει ούτε μέ τό 1671 ούτε μέ τό 1566.
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Σταματιάδη καί διόρθωσε τό έτος, υπολογίζοντας το άπό τό όνομα του πατριάρ
χη καί τήν ίνδικτιώνα, σέ,ζργ', δηλαδή 1594/ 159523. 'Ωστόσο ό μήνας έκδοσης
τού γράμματος, ό 'Οκτώβριος, μας επιτρέπει νά ορίσουμε μέ μεγαλύτερη ακρί
βεια τή χρονική στιγμή τής έκδοσης του: πρόκειται γιά τόν 'Οκτώβριο τού 1593,
δηλαδή τό άπό κτίσεως κόσμου έτος,ζρβ', πού διακρίνεται άλλωστε καί σήμερα
στό σιγίλλιο πού κοσμεί τή Βιβλιοθήκη τής Μητροπόλεως. Όμως, τό αυθαίρετο
έτος 1566 τού Σταματιάδη έχει παρασύρει πολλούς μελετητές καί έχει λίγο πολύ
καθιερωθεί στή βιβλιογραφία ώς χρονολογία τού σιγιλλίου στό όποιο ή Σάμος
μνημονεύεται ώς αρχιεπισκοπή24.
Μέ τό ζήτημα τού χρόνου ανακήρυξης τής Σάμου σέ αρχιεπισκοπή σχετίζε
ται δμως καί ενα άλλο εκκλησιαστικό έγγραφο, ένας συνοδικός τόμος πού εκδό
θηκε τόν Μάιο του 1590 καί στον όποιο σώζεται ή υπογραφή «ό Σάμου αρχιεπί
σκοπος Συμειών». Πρόκειται γιά τόν τόμο πού εκδόθηκε άπό τό πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως καί μέ τόν όποιο αναγνωριζόταν ό Ίώβ ώς πατριάρχης
Μόσχας25. Σχετικά πρόσφατες έρευνες έδειξαν οτι πολλές άπό τίς υπογραφές τού
τόμου είναι πλαστές καί τέθηκαν στό τέλος τού εγγράφου, προκειμένου νά προσ
δοθεί μεγαλύτερη εγκυρότητα στό έγγραφο καί νά σταλεί γρηγορότερα στή
Μόσχα, ώστε τό πατριαρχείο, καθώς βρισκόταν σέ δεινή θέση έναντι τών υπο
χρεώσεων του προς τήν Πύλη, νά κερδίσει άπό εκεί κάποιες οικονομικές παρο
χές26. Όμως ενα πλαστό έγγραφο άπό μία οπτική αποτελεί, καί αυτό, ιστορικό
τεκμήριο* πολύ περισσότερο, πού στή συγκεκριμένη περίπτωση πλαστές είναι
μόνο οί υπογραφές —τό έγγραφο είναι γνήσιο. Πλαστογραφούνται υπαρκτά
πρόσωπα* αυτό σημαίνει οτι πρέπει νά υπήρχε τό 1590 αρχιεπίσκοπος Σάμου, μέ
τό όνομα Συμεών. "Αν ή υπόθεση αυτή ευσταθεί, τό terminus ante quem γιά τήν
ανακήρυξη τής Σάμου σέ αρχιεπισκοπή μπορεί νά αναχθεί στό 1590.
'Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν τά στοιχεία πού μπορούμε νά αντλήσουμε άπό τίς
σωζόμενες εκκλησιαστικές πηγές γιά τή Σάμο τού 16ου αιώνα, καταλήγουμε στά
ακόλουθα συμπεράσματα. Τό διάστημα 1565-1580 βρίσκει τή Σάμο κατοικημένη
άπό χριστιανούς, οί όποιοι μάλιστα ζήτησαν νά εξασφαλίσουν τήν απρόσκοπτη

23. Μ. Βουρλιώτης, «Συμβολή...», ο.π., σ. 50.
24. Μέ τό έτος 1593 ταιριάζει καί ή έβδομη ίνδικτιώνα, πού είχε αρχίσει τόν Σεπτέμβριο τού
έτους εκείνου. νΑς σημειωθεί οτι καί τό επεξηγηματικό σημείωμα πού σήμερα υπάρχει στό
σιγίλλιο αναγράφει τό 1566 ώς χρονολογία έκδοσης του.
25. Τό κείμενο του τόμου έχει εκδώσει ό W. Regel, Analecta byzantino-russica, Πετρούπολη
1891, σ. 85-91" πανομοιότυπο τού τόμου, πίν. IV.
26. Βλ. τή μελέτη τού Β. Fonkic, «Problemy gramati sovetskih khranilich», Probìemy paleographii i codicologii ν CCCR, Μόσχα 1974.
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διαμονή τους στό νησί μέ σουλτανική απόφαση. Οί νέοι κάτοικοι γρήγορα
οργάνωσαν τήν εκκλησιαστική τους ζωή, έκτισαν εκκλησίες καί ζήτησαν άπό
τό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως νά διοικηθούν εκκλησιαστικά ώς πατρι
αρχική εξαρχία. Πραγματικά, τό νησί υπάχθηκε στή δικαιοδοσία τού πατριάρ
χη, ό όποιος λίγο αργότερα, στό διάστημα 1580-1584, εκχώρησε τήν πνευματική
τους διοίκηση καί τά εκκλησιαστικά εισοδήματα σέ αξιωματούχο τού πατριαρ
χείου, τόν πρωταποστολάριο Κωνσταντίνο. Τό 1584, όταν τόν πατριαρχικό θρό
νο ανέλαβε ό μετέπειτα θεωρηθείς παράνομος Παχώμιος Β', ονόμασε τή Σάμο
αρχιεπισκοπή καί χειροτόνησε αρχιεπίσκοπο τόν Νεόφυτο. Ένα μόνο χρόνο
διήρκεσε ή θητεία τού Νεοφύτου, οσο καί ή παράνομη πατριαρχία τού Παχωμίου. Ό νέος πατριάρχης, ό Θεόληπτος Β', αποκατέστησε τόν Μάρτιο τού 1585 τό
έξαρχικό καθεστώς στή Σάμο καί απέδωσε πάλι τό νησί στον εξαρχο Κωνστα
ντίνο. Όμως, οί συνθήκες ζωής στό νησί φαίνεται πώς στό διάστημα αυτό
βελτιώθηκαν. Τήν τελευταία πλέον δεκαετία τού αιώνα χτίστηκαν τά πρώτα
μεγάλα μοναστήρια, οί χριστιανοί κάτοικοι αυξήθηκαν καί πιθανώς οί ίδιοι
ζήτησαν τήν παρουσία αρχιερέα, τή φορά αυτή, στό νησί τους* ή Σάμος λοιπόν
ανακηρύχθηκε περί τό 1590 αρχιεπισκοπή, μέ πρώτον ϊσως αρχιεπίσκοπο τόν
Συμεών. Μέ αυτή τή δημογραφική καί εκκλησιαστική δομή βρίσκει τό νησί ό
17ος αιώνας.

