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X. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΥΣΑΣ (15ος-17ος al.)

Άν είχε βασιλεύσει ό Τούρκος εις την Φραγχίαν 8έχα χρό
νους, χριστιανούς έχει 8εν εΰρισχες· χαί εις την Έλλα8α τώ
ρα τριακοσίους χρόνους εόρίσχεται χαί χαχοπαθοϋσιν οι άν
θρωποι χαί βασανίζονται Sia να στέκουν εις την πίστιν 
τους...

Κύριλλος Λούκαρης

Ό Ίεροσολυμνπκός κώδικας 496 (άλλοτε της μονής του 'Αγίου Σάββα 
στην Παλαιστίνη) είναι ένα κατάστιχο εισφορών υπέρ τοΰ 'Αγίου Τάφου1. 
Οι σχετικές έγγραφές προέρχονται άπό τρεις τουλάχιστον περιοδείες «ταξι- 
διαρέων» 'Αγιοταφιτών μοναχών σέ πάμπολλες χώρες τής ’Ανατολής (Κύ
προ, Μικρά ’Ασία, Πόλη, νησιά Αιγαίου, Θεσσαλία, Ήπειρο, Θράκη, Βλα
χία κ.ά.) καί κλιμακώνονται χρονολογικά άπό τό 1543 ώς το 1589 καί —στο 
δεύτερο μέρος— άπό τό 1618 ώς τό 1630. Πρόκειται για τό παλαιότερο άπό 
τά σωζόμενα σήμερα κατάστιχα, όσον άφορά τουλάχιστον τή Μικρά ’Ασία2.

1. Περιγραφή του κώδικα άπό τόν Άθ. Παπαδόπουλο Κεραμέα, Ίεροσολυμιτική Βιβλιο
θήκη, τ. 2, Πετρούπολη 1894, σσ. 566-7.

2. Τά έπόμενα κατά χρονολογική σειρά κατάστιχα, μέ έγγραφές άπό τις έλληνικές κοινό
τητες τής Μικρός Ασίας, είναι, άπό όσο γνωρίζω: α') τής Μ. Λαύρας 696 (Η-41), των έτών 
1612-1630, άλλά έλάχιστα έκμεταλλεύσιμο ώς ιστορική πηγή (βλ. Σπυρίδωνος Λαυριώτου-Σω- 
φρονίου Εύστρατιάδου, Κατάλογος των κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας, Παρίσι 1925, σ. 109· 
πρβλ. Μ. Γεδεών, «Έπί των ποταμών Βαβυλώνος», ’Αμάλθεια, 85 (86), 1923, φ. 19371). β") Μ. 
Λαύρας 269 (Γ-29), Που αιώνα, έλάχιστα έπίσης πρόσφορο ώς Ιστορική πηγή (βλ. Σπυρίδωνος 
Λαυριώτου-Σωφρονίου Εύστρατιάδου, δ.π., σ. 35). γ') Ίεροσολυμιτικός (Πατριαρχικής Βιβλιο
θήκης) 509, τών έτών 1649-1669 (βλ. Παπαδόπουλο Κεραμέα, δ.π., τ. I, Πετρούπολη 1891, σσ. 
459-60). δ') Μετοχιού Παναγ. Τάφου 324, τών έτών 1691-1735, πλουσιότατο σέ ειδήσεις γιά 
έλληνικές κοινότητες τοΰ Πόντου (βλ. αυτόθι, τ. 4, Πετρούπολη 1899, σσ. 297-300, καί Ν. Βέη, 
«’Αφιερώματα καί λειτουργικοί συνδρομαί Τραπεζουντίων καί άλλων Ποντίων ύπέρ του Πανα
γίου Τάφου κατ’ άναγραφάς ίεροσολυμιτικοΰ κώδικος», ΆρχεΐονΠόντου, 14 (1949), σσ. 124-
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10 X. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ

Ή εξόρμηση αύτή των 'Αγιοταφιτών προς συλλογή «έλεών» πρέπει να έν- 
ταχθή στο άναδιοργανωτικό πρόγραμμα που είχε τότε εγκαινιάσει ό ρέκτης 
πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Γερμανός (1537-1579). Αυτός πρώτος... ήρξατο 
περιοδεύειν τόπους καί έπαρχίας ελέους χάριν του παρά των χριστιανών3.

Οί ιστορικές ή άλλες ειδήσεις πού μπορούν να συναχθοϋν άπό τό άγιο- 
ταφικό αύτό κατάστιχο δεν είναι καθ’ έαυτές σπουδαίες, άποκτοΰν όμως 
εξαιρετικό ενδιαφέρον, αν ληφθή ύπόψη ότι για τήν περίοδο αύτή τής έσχα
της παρακμής τού μικρασιατικού έλληνισμοΰ ελάχιστα είναι γνωστά, ιδίως 
για τόν 15ο καί τόν 16ο αιώνα.

’Αρχική μου πρόθεση ήταν νά παρουσιάσω καί να σχολιάσω τις έγγρα
φες εκείνες τού κατάστιχου πού προέρχονται άπό τις μικρασιατικές έλληνι- 
κές κοινότητες —είκοσι δύο συνολικά4— καί πού ανάγονται, σχεδόν όλες, 
στα χρόνια 1565-1567, δηλαδή σέ σχετικά πρώιμη καί πάντως σκοτεινή 
—άπό άποψη έπάρκειας πηγών— έποχή. ’Επειδή όμως για τήν ελληνική 
κοινότητα τής Προύσας συγκεντρώθηκαν τελικά άπό ποικίλες πηγές άρκε- 
τές συμπληρωματικές ειδήσεις, καθώς καί μερικά ενδιαφέροντα, πιστεύω, 
κείμενα τής ’ίδιας περίπου έποχής, πού όλα μαζί δημοσιευόμενα θά έδιναν 
ύπέρμετρη μάλλον έκταση στή σχετική παράγραφο, προτίμησα νά παρουσιά
σω εδώ αύτοτελώς —ώς πρόδρομη δημοσίευση— τις σχετικές μέ τήν ελλη
νική κοινότητα τής Προύσας ειδήσεις.

Δέν πρόκειται βέβαια γιά πλήρη καί συστηματική έκθεση τής ιστορίας 
τής κοινότητας, άλλα γιά συγκέντρωση, κριτική επεξεργασία καί σχολια
σμό άποσπασματικών εν πολλοΐς ειδήσεων —άγνώστων ή άναξιοποίητων ώς 
τώρα—, πού όχι μόνο φωτίζουν κάποιες πτυχές τού ιστορικού βίου τής ελ
ληνικής αύτής κοινότητας, αλλά καί άπηχοΰν συχνά καταστάσεις καί φαινό
μενα γενικότερα (μεταναστευτικά ρεύματα, έξισλαμισμούς, οικονομικές καί

160. Γιά τα νεότερα άγιοταφικά κατάστιχα βλ. τήν άνακοίνωση τής Πηνελόπης Στάθη, «Τά 
κατάστιχα “συλλογής έλεών” του Παναγίου Τάφου· ή μελέτη καί ή προβληματική τους», 

’Επιστημονικές άνακοινώσεις (τοΰ Συλλόγου έπιστημονικοϋ προσωπικού τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών), ’Αθήνα 1982, σσ. 125-132.

3. Άθαν. Κομνηνοΰ Ύψηλάντου, Τά μετά τήν "Αλωσιν, Κωνσταντινούπολη 1870, σ. 64· 
πρβλ. Κυρίλλου Λαυριώτου, 'Ιστορία πολιτική τε καί έκκλησιασηκή: «Ούτος [ό Γερμανός] 
πρώτος έφεύρηκε καί έποίησε πρώτος / έλέους περιήγησιν καί έλεημοσύνης» (μερική έκδ. Μ. 
Γεδεών στό Άθήναιον, 6,1877, σ. 29). Γιά τις σχετικές πρωτοβουλίες του Γερμανού γενικότερα 
βλ. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ιστορία τής έκκλησίας 'Ιεροσολύμων, ’Αθήνα 1970 (β'έκδ. 
έπηυξημένη), σσ. 513-14, 520-26, X. Γ. Πατρινέλη, «Έπιστολαί Ελλήνων πρός τόν πάπαν 
Γρηγόριον ΙΓ ' (1572-1585) καί τόν καρδινάλιον Σιρλέτον (f 1585)», Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού 
'Αρχείου, 17 (1967), σσ. 55-60, καί Φ. Ήλιου, «Συγχωροχάρτια», Τά 'Ιστορικά, 1 (1983), σσ. 

58-59.
4. ’Αττάλεια, Μπουρντούρ, Σπάρτα, Άγλασού, Μπάρλα, Λαοδίκεια, Χώνες, Θείρα, Φιλα

δέλφεια, Σμύρνη, Μαγνησία, Ταρχανιώτη, Παλαιά Φώκαια, Νέα Φώκαια, Άπολλωνιάδα, Πρού
σα, Τριγλιά, Οίνόη, καί στό δεύτερο μέρος: Καλόλιμνος, Σινώπη, Τραπεζούντα, Λιβίσι.
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κοινωνικές συνθήκες), ενδεικτικά του ιστορικού βίου των χριστιανικών 
πληθυσμών τής Μικρός ’Ασίας κατά την πρώιμη εκείνη έποχή. Συγκεκριμέ
να, στις σελίδες πού άκολουθοΰν συγκεντρώνονται στις μέν δύο πρώτες 
παραγράφους ιστορικές, δημογραφικές καί εκκλησιαστικές ειδήσεις γιά τήν 
έλληνική κοινότητα τής Προύσας κατά τον 14ο-17ο αί., στις δέ τρεις επόμε
νες έκδίδονται κα) σχολιάζονται οί σχετικές έγγραφές τού άγιοταφικοΰ κα
τάστιχου, τά άνέκδοτα συναξάρια δύο νεομαρτύρων άπό τήν Προύσα (τέλη 
τού 15ου αί.) καί τέλος δύο επίσης άνέκδοτες ιδιωτικές έπιστολές, γραμμένες 
στήν Προύσα τό 1565.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στις αρχές τού Μου αί. τρεις μόνο σημαντικές πόλεις είχαν άπομείνει 
έλεύθερες στή Βιθυνία, ή Προύσα, ή Νικομήδεια καί ή Νίκαια. Τό 1326, 
μετά άπό μακροχρόνια πολιορκία, ή Προύσα —μέ 30.000 ίσως κατοίκους 
τότε— παραδόθηκε τελικά στον Όρχάν, γιό καί διάδοχο τού πρώτου ’Οθω
μανού σουλτάνου Όσμάν5. Τούς όρους τής παραδόσεως διαπραγματεύθηκε 
ό Βυζαντινός διοικητής τής πόλης. 'Ο κυριότερος ήταν έκεΐνος πού έδινε τή 
δυνατότητα στις άρχές καί τούς κατοίκους να έγκαταλείψουν τήν πόλη. 
Πράγματι, ένα μέρος τού πληθυσμού κατέφυγε στήν έλεγχόμενη άκόμη άπό 
τούς Βυζαντινούς βόρεια ακτή τού Άστακινοΰ κόλπου κι άπό έκεΐ στήν 
Κωνσταντινούπολη, όπου βρισκόταν άλλωστε —άπό τό 1315 τουλάχιστον— 
καί ό τότε μητροπολίτης Προύσης Νικόλαος. Ένα άλλο όμως μέρος τού 
πληθυσμού, τό μεγαλύτερο μάλλον, προτίμησε να παραμείνει στήν πόλη. 
Άπό τήν τελευταία αύτή ομάδα οί περισσότεροι, φαίνεται, εξισλαμίστηκαν 
μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια. Οί χριστιανοί πού άπέμειναν έξώσθηκαν 
άπό τό κάστρο καί εγκαταστάθηκαν σέ χωριστούς «μαχαλάδες» έξω άπό τά 
τείχη. Τό κάστρο προοριζόταν μόνο γιά μουσουλμάνους κατοίκους, γιά τις 
άρχές καί τά δημόσια κτήρια. Έκεΐ έχτισε καί ό Όρχάν τό άνάκτορό του 
καί έκανε τήν Προύσα πρώτη πρωτεύουσα τού νεοσύστατου οθωμανικού 
κράτους. Μέσα σέ λίγα χρόνια ή Προύσα έγινε —καί παρέμεινε ως τόν 18ο 
αί.— ή μεγαλύτερη καί έμπορικότερη πόλη τής Μ. ’Ασίας6.

5. Γιά τήν άλωση τής πόλης καί τήν τύχη των κατοίκων της βλ. Γ. Γεωργιάδη Άρνάκη, 
Οί πρώτοι ’Οθωμανοί. Συμβολή εις τό πρόβλημα τής πτώσεως του έλληνισμοΰ τής Μικρός 

’Ασίας (1282-1337), ’Αθήνα 1947, σσ. 156-58. Γιά τόν πιθανό πληθυσμό τής Προύσας τό 1326 
βλ. G. Amakis, «Gregory Palamas among the Turks and Documents of his Captivity as Historical 
Sources», Speculum, 26 (1951), σ. 115.

6. ’Εκτενή βιβλιογραφία γιά τήν ιστορία τής Προύσας βλ. στό δρθρο Bursa του Η. I. 
Inalcik στήν Encyclopaedia of Islam. Άπό τή σχετική έλληνική βιβλιογραφία χρήσιμο είναι 
άκόμη τό βιβλίο του Βασιλείου Ί. Κάνδη, Ή Προύσα, ήτοι άρχαιολογική, ιστορική, γεωγρα
φική καί έκκλησιαστική περιγραφή αύτής, ’Αθήνα 1883.
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Όσο για τή χριστιανική κοινότητα τής πόλης, συρρικνώθηκε μέν, άλλα 
δεν εξαφανίστηκε. Όσα γράφει ό Γρηγόριος Παλαμάς γιά τή σύντομη πα
ραμονή του, ώς αιχμαλώτου, στήν Προύσα τό 1354 άφήνουν τήν εντύπωση 
δτι ή έκεΐ χριστιανική κοινότητα δεν ήταν άσήμαντη, άλλα είχε άρκετά 
εύπαίδευτα μέλη καί άκμαΐο ήθικό: ΈνΘα[στήν Προύσα] των χριστιανών οί 
διαφέροντες επί συνέσει συντυγχάνοντες ήμϊν καί ζητημάτων ήπτοντο μειζό- 
νων, καί ταΰτα μη κατά καιρόν περιστοιχοϋντες γάρ ήσαν ή μάς οί βάρβα
ροι· άλλ ’ οί τής εύσεβείας άντιποιούμενοι παρητοΰντο τήν άκαιρίαν, τον 
έροΰντα περί ών έπόθουν, ώς έδόκουν, άπροσδοκήτως ύπ’ όψιν εχοντες1.

Κοινή δοκιμασία γιά Τούρκους καί χριστιανούς άποτέλεσε ή λεηλασία 
καί ό εμπρησμός τής πόλης, ή φυγή καί ή σφαγή των κατοίκων τό 1402 άπό 
τόν Ταμερλάνο7 8. Τήν άνοικοδόμηση, έξάλλου, καί τον άνασυνοικισμό τής 
πόλης δυσχέρανε τόσο ό δυναστικός άγώνας πού άκολούθησε άνάμεσα 
στούς γιούς τού Βαγιαζίτ Α', όσο, λίγα χρόνια άργότερα, καί ή δήωση καί 
καταστροφή των έξω των τειχών τής πόλης συνοικισμών —όπου καί οί 
χριστιανικοί μαχαλάδες— άπό τόν ήγεμόνα τής Καραμανίας9. Τό 1432 πάν
τως, όταν ό Γάλλος περιηγητής Bertradon de la Brocquière πέρασε άπό τήν 
Προύσα, βρήκε μιά πόλη εντελώς άνασυγκροτημένη, με άκμαΐο έμπόριο, 
ιδίως μεταξιού καί μπαχαρικών, πού έφθαναν έκεΐ με καραβάνια άπό τήν 
Περσία, τή Συρία καί τήν ’Ινδία10. Λίγα χρόνια μετά τήν άλωση τής Κων

7. Anne Philippidis-Braat, «La captivité de Palamas chez les Turcs. Dossier et commentaire», 
Travaux et Mémoires, 7 (1979), σσ. 145 κ.έ.

8. ’Εκτενής «ένθύμηση» τής έποχής άναφέρεται μέ φρικιαστικές λεπτομέρειες στήν έξόν- 
τωση τών κατοίκων τής Προύσας άπό τόν Ταμερλάνο, καθώς καί στήν άρπαγή τών θησαυρών 
άπό τήν πόλη· βλ. Ρ. Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, τ. 1, Βιέννη 1975, σ. 112. Τήν 
«ένθύμηση» αύτή έπεξεργάστηκε καί ένσωμάτωσε στό κείμενό του ό άγνωστος συντάκτης του 
κεφαλαίου Περί τοΰ πότε έπήρε τήν Μπρούσαν ό Όρχάνης καί τά κακά όπού ίκαμεν είς αύτήν, 
πού συνεκδίδεται στό γνωστό Βιβλίον ιστορικόν του ψευδο-Δωροθέου Μονεμβασίας. Μόνο πού 
τά γεγονότα αυτά τά συσχετίζει μέ τήν άλωση τής Προύσας άπό τόν Όρχάν είς τάς ήμέράς του 
Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου! Μέρος τής διηγήσεως αύτής παρεμβάλλει στήν έρμηνεία τής Άπο- 
καλύψεως καί ό Κύριλλος ό Λαυριώτης, άντλώντας προφανώς άπό τό Βιβλίον ιστορικόν βλ. Κ. 
Δυοβουνιώτη, «Ιστορικοί ειδήσεις έκ τής έρμηνείας τής Άποκαλύψεως τοΰ Κυρίλλου τού 
Πατρέως», Θεολογία, 26 (1955), σ. 543.

9. Ί. Χάμμερ, Ιστορία τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, τ. 2, ’Αθήνα 1870, σσ. 6-7.

10. Bertrandon de la Brocquière, Le voyage d’Outremerfèκδ. Ch. Schefer), Παρίσι 1892, σσ.
129 κ.έ. Άπό τή μεγάλη βιβλιογραφία γιά τήν Προύσα, ώς έμπορικό κέντρο, βλ. Η. Inalcik, 
«Bursa and the Commerce of the Levant», Journal of the Economic and Social History of the 
Orient, 3 (1960), σσ. 131-147. Τοΰ Ίδίου, «Ό σχηματισμός κεφαλαίου στήν ’Οθωμανική Αύτο- 
κρατορία», στόν τόμο Ή οίκονομική δομή τών βαλκανικών χωρών (knιμέλεια Σπ. Άσδραχά), 
’Αθήνα 1979, σσ. 501 κ.έ., ίδίως σσ. 506-12. Klaus Liebe-Harkort, Beiträge zur socialen und 
wirtschaftlichen Lage Bursas am Anfang des 16. Jahrhunderts, ’Αμβούργο 1970. Murat Çizakça, 
«A Short History of the Bursa Silk Industry (1500-1900)», Journal of the Economic and Social 
History of the Orient, 23 (1980), σσ. 142-152.
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σταντινουπόλεως ό σουλτάνος Μεχμέτ Β ' άνασυνοικίζει τή νέα του πρωτεύ
ουσα μεταφέροντας εκεί ποικίλης προελεύσεως πληθυσμούς, άνάμεσα στους 
οποίους καί πολλοί Έλληνες άπό τήν Προύσα, έπιστήμονες άνδρες καί των 
άγαν χρησίμων". Είναι φανερό λοιπόν δτι δεν έπρόκειτό γιά γεωργούς καί 
άποχειροβίωτους εργάτες, άλλά γιά όμάδα άνθρώπων πού προέρχονταν άπό 
μιά «άστική» —με τά μέτρα τής εποχής— κοινωνία, όπως ήταν, φαίνεται, ή 
έλληνική κοινωνία τής Προύσας στα μέσα ήδη του 15ου αί.

Τήν ίδια εποχή, καί συγκεκριμένα το 1466, μεγάλη φθορά τού πληθυσμού 
τής Προύσας προκάλεσε ή επιδημία πανώλους πού διαδόθηκε εκεί άπό τήν 
κεντρική καί βόρειο Ελλάδα καί προχώρησε ως τήν Κωνσταντινούπολη, 
διαβάσα δέ καί ες τήν ’Ασίαν, κατά τόν Κριτόβουλο, πάσαν τήν παραλίαν 
'Ελλησπόντου τε καί Προποντίδος διέφθειρε καί ήρήμωσε καί εις τήν μεσό
γειον άναβάσα τήν τε του Προυσίου καί τά περί αυτήν άπαντα καί μέχρι 
Γαλατίας καί δή καί Γαλατίαν αυτήν έλυμήνατο καί ήφάνισεν'1. Μέσα σε 
μιά ή δύο δεκαετίες όμως ή πόλη είχε άνακτήσει τόν πληθυσμό της, όπως 
φαίνεται άπό τόν στατιστικό πίνακα πού δημοσιεύεται παρακάτω. Άλλα καί 
ή εμπορική ζωή είχε άποκατασταθή. Τό 1499, όταν ό Γερμανός περιηγητής 
Arnold von Harff πέρασε άπό εκεί, βρήκε μιά πόλη «fine and large and well 
built; it is full of people... for the most part merchants, and there are countless 
persons making silk goods...»11 12 13.

Μεγάλο μέρος άπό τά πληθυσμιακά κενά τής περιοχής τής Προύσας καί 
τής δυτικής Μικρός Ασίας γενικότερα κάλυπτε ή συνεχής σχεδόν ροή με
ταναστών άπό τή νότια Βαλκανική καί ειδικότερα άπό τήν Ελλάδα, ιδίως 
κατά τό δεύτερο μισό τού 15ου καί τό πρώτο τού 16ου αί. Έπρόκειτό γιά 
χριστιανούς σκλάβους, γιά βίαια μετατοπιζόμενους πληθυσμούς («σεργού- 
νηδες») άπό πρόσφατα κατακτημένες άπό τούς Τούρκους χώρες καί γιά εθε
λοντές μετανάστες ή έποχιακούς εργάτες πού άναζητούσαν δουλειά. Ένα 
σημαντικό ποσοστό καί άπό τις τρεις αύτές κατηγορίες δέχθηκε ή εύφορη 
περιοχή τής Προύσας. Πόσοι άπό αύτούς εγκαταστάθηκαν στήν ίδια τήν 
πόλη είναι άγνωστο. Βέβαιο πάντως είναι ότι στήν Προύσα τήν έποχή αύτή 
λειτουργούσε τό μεγαλύτερο μετά τήν Κωνσταντινούπολη σκλαβοπάζαρο 
καί ότι ή ραγδαία άνάπτυξη τής έπεξεργασίας τού μεταξιού καί τής υφαν
τουργίας συνεπαγόταν εύρεία άπασχόληση ελευθέρων ή σκλάβων εργατών 
καί-τεχνιτών14. Ένα δείγμα τού τόπου προελεύσεως τέτοιων μεταναστών μάς 
δίνει, όπως θά δούμε, τό άγιοταφικό κατάστιχο τού 1565/67.

11. Κριτόβουλος (εκδ. D. R. Reinsch, 1983), σ. 139, στ. 18-19.

12. Αυτόθι, σ. 205, στ. 1-5.
13. The Pilgrimage of Arnold von Harff, Knight from Cologne, through Italy, Syria, Egypt, 

Arabia, Ethiopia, Nubia, Palestine, Turkey, France and Spain, which he accomplished in the years 
1496 to 1499(1κδ. καί μετάφραση Malcolm Letts), Λονδίνο 1946, σ. 237.

14. Γιά τή βίαιη μεταφορά πληθυσμών άπό τήν Ελλάδα καί τήν έγκατάσταση χριστιανών



14 X. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ

Στον συνοπτικό άπογραφικό πίνακα πού παρατίθεται καί σχολιάζεται 
παρακάτω μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις διακυμάνσεις του συνολικού 
πληθυσμού τής Προύσας καί τής εκεί χριστιανικής κοινότητας ειδικότερα 
άπό τά τέλη τού 15ου ώς τά τέλη του 16ου ή τις άρχές του Που αιώνα15.

A' Β' Γ'
1487 1522 1595/1603

Θρησκευτικές
όμάδες

hane άτομα hane έργέν. άτομα hane έργέν. άτομα

Μουσουλμάνοι (6.178) (30.890) 6.004 1799 31.819 12.097 59 60.544
Χριστιανοί (276) (1.380) 69 14 359 427 1 2.136
Εβραίοι (3) (15) 117 — 585 308 — 1.540

Σύνολο
Έργένηδες

6.457 (32.285)
+ (408)

6.190 1813 32.763 12.832 60 64.220

(32.693)

Συγκρίνοντας τις στήλες Α' καί Β' (άπογραφές 1487 καί 1522), ή πρώτη 
διαπίστωση πού προκύπτει είναι ότι μέσα στα τριάντα πέντε χρόνια πού

—καί ειδικότερα Ελλήνων— σκλάβων στήν περιοχή τής Προύσας βλ. Ο. L. Barkan, «Les 
deportations comme méthode de peuplement et de colonisation dans l’empire ottoman», Revue de 
la Faculté des sciences économiques de Γ Université d’Istanbul, 1 Ιο έτος, άρ. 1-4 (1953), σ. 50. 
Τοϋ Ίδιου, «Μορφές τής άγροτικής όργάνωσης», στον τόμο Ή οικονομική δομή των βαλκανι
κών χωρών, σσ. 64-71. Sp. Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the 
Process of Islamization, Berkeley 1971, σσ. 395-6. Halil Sahillioglu, «Slaves in the Social and 
Economic Life of Bursa in the Late 15th and Early 16th Centuries», Turcica, 17 (1985), σσ. 43 κ.έ. 
Προφορικές παραδόσεις διαφόρων έλληνικών κοινοτήτων τής περιοχής τής Προύσας, σχετικές 
μέ τήν άπώτερη καταγωγή τους (άπό τά "Αγραφα, τήν Πελοπόννησο, καί ειδικότερα τή Μάνη) 
καί τήν έγκατάστασή τους έκεΐ ώς βοσκών ή δουλοπαροίκων στα χρόνια του Σουλεϊμάν του 
Μεγαλοπρεπούς (1520-1566) σώζονταν ώς τις άρχές τού 20οΰ αΐώνα· βλ. Μ. Κλεωνύμου-Χρ. 
Παπαδοπούλου, Βιθυνικά ή έπίτομος μονογραφία τής Βιθυνίας καί τών πόλεων αυτής, Κων
σταντινούπολη 1867, σσ. 97-98. F. W. Hasluck, «Bithynica», Annual of the British School at 
Athens, 13 (1906-7), σ. 301. Τού Ίδιου, Cyzicus, Καίμπριτζ 1910, σσ. 148-151. Τις παραδόσεις 
αύτές έπικυρώνουν γλωσσικές παρατηρήσεις τού R. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor, 
Καίμπριτζ 1916, σ. 37.

15. Οί άριθμητικές ένδείξεις τού Πίνακα προέκυψαν άπό τήν έπεξεργασία τών στατιστικών 
δεδομένων πού δημοσιεύει ό Η. Sahillioglu, «Slaves» (βλ. προηγουμένη σημ.), σ. 86, ό όποιος 
άντλεϊ άπό τό άνέκδοτο άκόμη έργο τού Ö. L. Barkan, Huda vendicar (Bursa) livâsi sayim 
defterberi (= Άπογραφικό κατάστιχα τού λιβά Hudavendigar - Προύσας). Ειδικά για τή στήλη 
Α' πρέπει να σημειωθή δτι τό κατάστιχο τού 1487, πού έκμεταλλεύθηκε ό Barkan, δίνει μέν 
συνολικό πληθυσμό τής Προύσας 6.457 hane (οικογενειακές έστίες), σώθηκε όμως μόνο κατά τό 
ένα τρίτο περίπου. Συγκεκριμένα, άπογράφονται 2068 hane —άπό τούς όποιους οί 92 ήσαν 
χριστιανικοί καί 1 έβραϊκός— καί 136 έργένηδες. (Στον πίνακα τού Sahillioglu άναγράφονται 
921 χριστιανικοί hane, προφανώς κατά λάθος, όπως προκύπτει άπό όσα γράφει όΐδιος στήνΐδια 
σελίδα). Έάν τόν άριθμό τών χριστιανικών (92) καί τού έβραϊκοΰ hane τόν πολλαπλασιάσουμε 
έπί τρία (92 X 3 = 276 + 3 = 279), γιά νά άναπληρώσουμε —χονδρικά έστω— τά χαμένα δύο τρίτα 
τού κατάστιχου, καί άφαιρέσουμε κατόπιν τό γινόμενο άπό τόν συνολικό άριθμό hane τής
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μεσολάβησαν τό μέγεθος τοΰ πληθυσμού τής πόλης παρέμεινε σταθερό. Δεν 
συνέβη τό ίδιο όμως όσον άφορά τον χριστιανικό πληθυσμό τής πόλης, ό 
όποιος μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκε κατά 75% σχεδόν. Δεν 
ύπάρχει άμφιβολία ότι ό κύριος —αν όχι ό μοναδικός— λόγος τής δραματι
κής αυτής μειώσεως τοΰ χριστιανικού πληθυσμού ήταν οί άθρόοι έξισλαμι- 
σμοί. Πολύ ενδεικτικό γιά τήν περίπτωση είναι τό γεγονός ότι άνάμεσα 
στους μουσουλμάνους κατοίκους πού καταγράφονται στο κατάστιχο τοΰ 
1487 άπαντοΰν καί 319 άτομα με τό συμβατικό πατρώνυμο Άμπντουλάχ (ibn 
Abdullah ή bin Abdullahu’l -mühtedi)16. Όπως είναι γνωστό, τό πατρώνυμο 
αύτό δινόταν σε νεοπροσήλυτους στό Ίσλάμ, άφοΰ έθεωρείτο άταίριαστη 
στή νέα τους ιδιότητα ή χρήση τοΰ πραγματικοΰ, δηλαδή τοΰ χριστιανικού 
τους, πατρωνύμου. Επειδή δε τό κατάστιχο τοΰ 1487 σώθηκε μόνο κατά τό 
ένα τρίτο περίπου, μποροΰμε να υποθέσουμε ότι άνάλογος αριθμός νεοπρο- 
σηλύτων θά ήταν καταγραμμένος στα έλλείποντα δύο τρίτα τοΰ κατάστιχου.

Φθάνουμε έτσι σε έναν άριθμό 1000 σχεδόν ατόμων (319x3 = 957) πού 
πρόσφατα είχαν μεταστροφή στό Ίσλάμ. Τό κύμα των έξισλαμισμών συνε
χίστηκε προφανώς καί στα επόμενα χρόνια, με άποτέλεσμα ή χριστιανική 
κοινότητα τής Προύσας να αριθμεί τό 1522 μόλις 359 άτομα. Τή δραματική 
τροπή πού έπαιρνε κάποτε ή πίεση προς έξισλαμισμό, άλλα καί κάποιες όχι 
σπάνιες περιπτώσεις απόλυτης άντιστάσεως σε αύτή, μάς άποκαλύπτουν τά 
μαρτυρολόγια τής εποχής, δύο άπό τά όποια έκδίδονται παρακάτω17.

πόλης, προκύπτει ό άριθμός των μουσουλμανικών hane (6.457 - 279 = 6.178). Ό Barkan —σέ 
όλες τις μελέτες του τις άναφερόμενες σέ πληθυσμούς τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας κατά 
τόν Ι5ο καί τόν 16ο αίώνα— υποθέτει ότι κάθε hane περιλάμβανε κατά μέσον όρο 5 άτομα, 
συντελεστής καθ’ έαυτόν μάλλον υψηλός. Τόν υιοθέτησα όμως γιά λόγους πού έξήγησα άλλου 
(βλ. X. Γ. Πατρινέλη, Οί έλληνικοί πληθυσμοί κατά τήν περίοδο 1453-1821. Προβλήματα 
ιστορικής δημογραφίας (Περιλήψεις φροντιστηριακών μαθημάτων), Θεσσαλονίκη 1982, σσ. 
9-10). Στό συνολικό άριθμό τών άτόμων (32.693) περιλαμβάνονται καί οί 408 έργένηδες (136 X 3 
= 408), γιά τούς όποιους δέν δηλώνεται θρήσκευμα. Τά βασικά άριθμητικά δεδομένα τών στη
λών Β ' καί Γ ' έχουν δημοσιευθή έπανειλημμένα άπό τόν Ö. L. Barkan· βλ. τελευταία δημοσίευ
ση στό άρθρο του: «Research on the Ottoman Fiscal Surveys», στον τόμο M. A. Cook (έκδ.), 
Studies io the Economic History of the Middle East, Λονδίνο 1970, σσ. 168, 170. Ό Barkan 
χρονολογεί τό μέν κατάστιχο, στό όποιο βασίζεται ή στήλη Β', στό 1520-1530 (ή -1535), τό δέ 
τής στήλης Γ' στό 1571-1580.

16. Sahillioglu, «Slaves», 86, πρβλ. σσ. 61-62. ’Ανάλογη έκταση είχε τό κύμα τών έξισλαμι- 
σμών σέ άλλες περιοχές τής Μ. ’Ασίας. Στήν Τραπεζούντα π.χ. τό 1553 έμφανίζεται ώς πρόσφα
τα έξισλαμισμένο τό 28,6% τών κατοίκων, καί τό 1583 τό 22,6%. Βλ. βιβλιοκρισία τοΰ Ν. 
Beldiceanu γιά τή διατριβή τοΰ Η. W. Lowry ( The Ottoman Tahrìr Defters as a Source for Urban 
Demographic History. The Case Study of Trabzon, ca. 1486-1583, Los Angeles 1977) στό Byzan- 
tion, 49 (1979), σσ. 589-90.

17. ’Εκτός άπό τούς νεομάρτυρες τοΰ τέλους τοΰ 15ου ή τών άρχών τοΰ 16ου αιώνα Κοσμά 
καί ’Ιωάννη, στούς όποιους άναφέρονται τά κείμενα πού έκδίδονται παρακάτω, τό 1590 μαρτύ
ρησε στήν Προύσα ό Μακάριος άπό τήν Κίο καί τό 1659 ό πρώην οικουμενικός πατριάρχης
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Συγκρίνοντας τώρα τή στήλη Β' μέ τή στήλη Γ' του πίνακα (άπογραφές 
του 1522 καί 1595/1603), διαπιστώνουμε μιά έντυπωσιακή αύξηση τοΰ συνο
λικού πληθυσμού τής Προύσας, πού μέσα σέ 75 ή 80 χρόνια διπλασιάστη
κε18. Όσον άφορά πάντως τον χριστιανικό πληθυσμό τής Προύσας, πού 
μέσα στήν περίοδο αυτή έξαπλασιάστηκε σχεδόν, ή κύρια αιτία τής αύξή- 
σεώς του φαίνεται ότι ήταν ή εγκατάσταση μεταναστών άπό τήν Ελλάδα 
κυρίως καί, σέ μικρότερο ποσοστό, άπό χριστιανικές κοινότητες τής άνατο- 
λικής Μικρός ’Ασίας. Άπό τό μικρό δείγμα των 200 περίπου άτόμων, πού 
όνομαστικά ή έμμεσα μνημονεύονται στό άγιοταφικό κατάστιχο, τά 50 περί
που άναγράφονται ώς χωριστή ομάδα μέ τήν ένδειξη «ξένοι ραυτάδες». Μέ 
τον όρο «ξένοι» δηλώνονται βέβαια οί έπήλυδες. Φαίνεται όμως ότι δέν 
έπρόκειτο άπλώς γιά παρεπίδημους, δηλαδή γιά εργένηδες ή μεμονωμένα 
άτομα πού είχαν έλθει στήν πόλη άναζητώντας προσωρινή άπασχόληση, 
άλλα γιά μόνιμα εγκατεστημένους μετανάστες, οί περισσότεροι άπό τούς 
όποιους —όπως μάς έπιτρέπουν να συμπεράνουμε οί σχετικές έγγραφές (άρ. 
42-57)— είχαν δημιουργήσει οικογένεια ή τήν είχαν φέρει στήν Προύσα, 
μαζί μέ άλλα συγγενικά τους πρόσωπα. Οί τόποι προελεύσεως πού δηλώνον
ται στό κατάστιχο είναι: σέ έξι περιπτώσεις ό Τίρναβος τής Θεσσαλίας (άρ. 
48, 51, 52, 53, 54, 55), σέ δύο ή Ελασσόνα (άρ. 43, 46)19 καί σέ άλλες ή 
Τραπεζούντα (άρ. 45), ή Καλόλιμνος τής Προποντίδας (άρ. 57), ή Θεσσαλο
νίκη (άρ. 47), ή «Τζιρίστια» (άρ. 50)20. Στις άλλες έγγραφές συνδρομητών 
άπό τήν Προύσα σημειώνεται (άρ. 3) ένας Στάθης Μοραΐτης, μιά οικογένεια 
άπό τήν Κρήτη (άρ. 6), μιά άλλη άπό τό Μπελοκομίτι τής Εύρυτανίας (άρ. 
8)21 καί μιά άλλη άπό κάποιο χωριό Καταφύγι (άρ. 9).

Ξαναγυρίζοντας στον πίνακα μέ τά πληθυσμιακά δεδομένα τών τουρκι
κών φορολογικών κατάστιχων, θά πρέπει νά σημειωθή ένα γενικότερο πρό
βλημα πού άντιμετωπίζουν οί χρήστες τών κατάστιχων αύτών. Όπως είναι

Γαβριήλ καί ό άρχιεπίσκοπος Πεκίου Γαβριήλ έπίσης (βλ. Ί. Περαντώνη, Λεξικόν των νεο- 
μαρτύρων, ’Αθήνα 1972, σσ. 327-29, 89-91).

18. Τό φαινόμενο τής ραγδαίας αύξήσεως του πληθυσμού τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορί- 
ας, Ιδίως τών πόλεων, μεταξύ τών άρχών καί τού τέλους .τού 16ου αιώνα έχει διαπιστωθή καί 
σχολιασθή άπό πολλούς ειδικούς έρευνητές, άλλα δέν έχει δοθή άκόμη πειστική έρμηνεία.

19. Τό φαινόμενο τής μεταναστατευτικής ροής άπό τή Θεσσαλία στήν περιοχή τής Πρού
σας ήταν πιθανώς παλαιότερο, άφοΰ, δπως φαίνεται άπό τό έκδιδόμενο παρακάτω συναξάρι τού 
ένΠρούση μαρτυρήσαντος Κοσμά (τέλη τοΰ 15ου αΙώνα), κι αυτός έκ τών τής Τρίκκης υπήρχε 
μερών.

20. "Αγνωστο πού άκριβώς βρισκόταν. Τοπωνύμιο Τζίριστα μαρτυρείται τόν 14ο αίώνα 
κοντά στό Κρούσοβο, άλλά είναι άμφίβολο &ν έδώ πρόκειται γι’ αύτό (βλ. Π. Θεοδωρίδη, 
«Πίνακας τοπογραφίας τού άγιορειτικοΰ παραγωγικού χώρου», Κληρονομιά, 13 (1981), σ. 424).

21. Στό φ. 58 τού κατάστιχου έγγραφές συνδρομητών άπό τό χωριό «Μπελοκομίτου». Τό 
χωριό ύπάρχει καί σήμερα ώς Μπελοκομίτη.
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γνωστό, οί Τούρκοι άπογραφεΐς διέκριναν κατά κανόνα τούς κατά τόπους 
πληθυσμούς σέ τρεις γενικές κατηγορίες, άνάλογα μέ τό θρήσκευμά τους: 
Μουσουλμάνους, Χριστιανούς (Gebrân) καί 'Εβραίους. Προκειμένου περί 
τής Μικρός ’Ασίας, ώς χριστιανοί θεωρούνταν κυρίως οί ορθόδοξοι 'Έλλη
νες καί οί ποικίλων δογματικών άποκλίσεων ’Αρμένιοι. Δέν είναι εύκολο 
έπομένως να έκτιμήσει κανείς χωριστά τό πληθυσμιακό μέγεθος τών δύο 
αυτών εθνικών ομάδων όπου συγκατοικούσαν. Τό πρόβλημα θά λυνόταν, αν 
προσέφευγε κανείς στά ίδια τά κατάστιχα, οπότε μέ βάση τά ονόματα τών 
άπογραφομένων θά μπορούσε νά διαχωρίσει τούς 'Έλληνες άπό τούς ’Αρμε
νίους. 'Η δυνατότητα όμως αύτή είναι μάλλον θεωρητική καί τό έργο πρα
κτικά σχεδόν άνέφικτο, άφοΰ πρόκειται για πολλές χιλιάδες ονομάτων — 
συχνά παρεφθαρμένων— καί γιά κατάστιχα δυσπρόσιτα συνήθως στούς 
ερευνητές. ’Εξάλλου, άπό τούς ειδικούς μελετητές τών τουρκικών αυτών 
φορολογικών κατάστιχων πολύ λίγοι προχώρησαν σέ λεπτομερέστερη 
έθνολογική ανάλυση τών σχετικών πληθυσμιακών δεδομένων, καί όσοι τό 
έκαναν περιορίστηκαν στήν έρευνα μικρών γεωγραφικών περιοχών.

Όσον άφορά πάντως τή συγκεκριμένη περίπτωση τού χριστιανικού 
πληθυσμού τής Προύσας κατά τον 15ο-17ο αιώνα, μπορούμε νά προσδιορί
σουμε —χονδρικά έστω— τό ποσοστό τών ’Αρμενίων μέ βάση άλλες πηγές 
ή έμμεσες μαρτυρίες. Ήδη τό 1447 μαρτυρεΐται ’Αρμένιος «επίσκοπος τής 
έπαρχίας Προύσης καί Κωνσταντινουπόλεως», γεγονός πού υποδηλώνει ότι 
καί στήν περιοχή τής Προύσας υπήρχε άρμενική κοινότητα ή κοινότητες22. 
Φαίνεται όμως ότι στήν πόλη τής Προύσας τουλάχιστον δέν ήσαν πολλοί οί 
’Αρμένιοι. Ό Γάλλος περιηγητής Belon, πού έπισκέφθηκε τήν Προύσα τό 
1546/47, σημειώνει: «ils parlent trois langues en Bouree, qui sont quasi com
munes aux habitants. L’ une Espagnolle pour les Juifs, P autre Grecque et Γ 
autre Turque, qui est la plus commune. Il y a aussi quelques familles Arabes et 
Arméniennes et Italiennes»23.

Εξάλλου, ό Γερμανός πάστορας Stephan Gerlach, πού πέρασε άπό τήν 
Προύσα τό 1576 καί είχε Ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τούς χριστιανικούς πλη
θυσμούς τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, άναφέρεται έκτενώς στήν ορθό
δοξη έλληνική κοινότητα τής πόλης, άλλα δέν μνημονεύει καθόλου ’Αρμε
νίους24. 'Εξήντα χρόνια άργότερα όμως ό Έβλιγιά Τσελεμπί σημειώνει ότι 
άπό τούς 166 μαχαλάδες τής Προύσας οί έννέα ήσαν έλληνικοί καί οί επτά

22. Kevork B. Bardakjian, «The Rise of the Armenian Patriarchate of Constantinople», στον 
τόμο τών Ben. Braude - B. Lewis (έκδ.), Christians and Jews in the Ottoman Empire. The 
Functioning of a Plural Society, τόμ. I, N. York 1982, σ. 91.

23. Pierre Belon, Les observations de plusieurs singularités et choses mémorables trouvées en 
Grèce, Asie, Judée, Egypte, Arabie et autres pays estrangers, Παρίσι 1553, φ. 205β.

24. Stephan Gerlachs des aeltern Tage-Buch, Frankfurt am Mayn 1674, σσ. 258-9.
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άρμενικοί25. Τέλος, το 1701, δταν ό Tournefort πέρασε άπό τήν Προύσα, 
υπολόγισε ότι υπήρχαν εκεί 500 άρμενικές οικογένειες καί 300 ελληνικές26. 
Είναι φανερό λοιπόν ότι ή αρμένική κοινότητα τής Προύσας είχε ραγδαία 
άνάπτυξη άπό τις αρχές του Που αιώνα κι έπειτα. Άλλα τό φαινόμενο ήταν 
γενικότερο.

Οί κύριες αιτίες αύξήσεως τού άρμενικοϋ πληθυσμού τόσο στήν Προύσα 
όσο καί σε ολόκληρη τή βορειοδυτική Μικρά Άσία ήσαν, φαίνεται, δύο: α') 
οί τουρκοπερσικοί πόλεμοι, καί ιδίως έκεΐνος τού 1578-1590, πού άπώθησαν 
ένα σημαντικό μέρος τού πληθυσμού τών ανατολικών επαρχιών τής Μικράς 
’Ασίας δυτικότερα, καί β ') ή ληστρική δράση τών λεγομένων Τζελαλί, πού 
συντάραξε τήν κεντρική καί τήν ανατολική κυρίως Μικρά Άσία, ιδιαίτερα 
κατά τήν περίοδο 1595-1610, καί άνάγκασε ένα μέρος τών πληθυσμών έκεί- 
νων —σε σημαντικό ποσοστό άρμενικών— είτε να αναζητήσει καταφύγιο 
στις μεγάλες πόλεις είτε να κινηθή καί πάλι δυτικότερα, άκόμη καί προς τήν 
Κωνσταντινούπολη καί τή Θράκη27.

Πέρα άπό τούς Έλληνες καί τούς Αρμενίους δεν υπήρχαν στήν Προύσα 
άλλης εθνικής καταγωγής χριστιανοί, τουλάχιστον σε άξιο λόγου ποσοστό. 
Ή συνοικία ή τό προάστιο τής Προύσας πού περιγράφεται στό άγιοταφικό 
κατάστιχο ως «Εις τούς Βουργάρους»28 φαίνεται ότι ιδρύθηκε άρχικά άπό

25. Evliya Celebi, Narrative of Tra vels (μετάφραση έκδόσεως Hammer άπό τον W. Η. Allen), 
τόμ. 2, Λονδίνο 1850, σ. 5.

26. Jos. Pitton de Tournefort, Relation d’un voyage du Levant, τόμ. 2, Άμστερνταμ 1718, σ. 
188. Στή σ. 186 εΙκόνα τής Προύσας. t

27. Μεταναστευτική ροή 'Ελλήνων καί ’Αρμενίων άπό τή Μικρά Άσία προς τήν Κων
σταντινούπολη διαπιστώνεται άκόμη καί πριν άπό τό 1545' βλ. Η. Inalcik, «Ottoman Archival 
Materials on Millets», στον τόμο τών Ben. Braude-B. Lewis (βλ. παραπάνω σημ. 22), σ. 439. 
Έξαρση όμως του μεταναστατευτικού ρεύματος προς τις πόλεις καί προς τις δυτικές έπαρχίες 
τής Μικρός Ασίας καί τήν Κωνσταντινούπολη παρατηρεΐται Ιδίως κατά τίς δύο πρώτες δεκαε
τίες του Που αιώνα' βλ. σχετικές ειδήσεις στοϋ Ronald C. Jennings, «Urban Population in 
Anatolia in the 16th Century: A Study of Kayseri, Karaman, Amasya, Trabzon, and Erzerum», 
Intern. Journal of Middle East Studies, 7 (1976), σσ. 31-32, 39, 51. Του Ίδιου, «Zimmis (non- 
Muslim) in Early 17th Century Ottoman Judicial Records: the Sharia Court of Anatolian Kayse
ri», Journal of Economic and Social History of the Orient, 21 (1978), σσ. 229-30,278-79,287. Leita 
Erder-S. Faroqui, «Population Rise and Fall in Anatolia, 1550-1620», Middle Eastern 
Studies, 15 (1979), σ. 337, Suraiya Faroqui, Towns and Townsmen of the Ottoman Anatolia, 
Λονδίνο 1984, σσ. 283-84, 287.

28. Ότι πρόκειται γιά συνοικισμό ή προάστιο τής Προύσας συνάγεται όχι μόνο άπό τό 
γεγονός ότι στό κατάστιχο προηγούνται καί Ιπονται έγγραφές άπό άλλους συνοικισμούς τής 
Προύσας, άλλά καί άπό τό ότι άνάμεσα στούς συνδρομητές πού έγγράφουν εις τούς Βουργάρους 
οί Άγιοταφίτες καλόγεροι έμφανίζεται καί ένας Δημήτριος «ευταξίας» τής μητροπόλεως Πρού- 
σης (άρ. 27). Είναι άπίθανο έπομένως νά πρόκειται γιά τό χωριό Βουλγαράτοι (ή Μπάσκιοϊ), 25 
χιλιόμετρα Δ τής Προύσας (βλ. Hasluck, Cyzicus, σ. 150, καί στοΰ Κάνδη, Προύσα, τόν έπιτασ- 
σόμενο χάρτη τής περιοχής).
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Βουλγάρους ή σλαβόφωνους χριστιανούς29, άλλά τήν εποχή πού πέρασαν 
από εκεί οί 'Αγιοταφίτες μοναχοί (1565/67) έκατοικεΐτο από 'Έλληνες, όπως 
μπορεί νά συμπεράνει κανείς άπό τά όνόματά τους: Σεβαστός, Σταμάτα, 
Άναστάσης, Χρυσοβέργης, Παρασκευοΰ, Λασκαρίνα, Μιχαήλ, Άννα, Θω
μάς Μαρούδας, Φωτεινή κ.ά. Μόνο ό Χατζη-Γιοβάνης (τής ϋπ’ άρ. 32 εγ
γραφής) θά μπορούσε ίσως νά θεωρηθή ως υπόλειμμα των παλαιοτέρων 
Βουλγάρων κατοίκων.

Σε νέα σκληρή δοκιμασία περιέπεσαν οί πληθυσμοί τής Προύσας καί τής 
γύρω χώρας τόν Δεκέμβριο τού 1607, όταν τά αντάρτικά σώματα των Τζελα- 
λί, μέ επικεφαλής τόν Καλεντέρογλου, έπέδραμαν στήν περιοχή. Καί δεν 
κατόρθωσαν μέν νά έκπορθήσουν τό κάστρο τής Προύσας, έκαψαν όμως τό 
εκτός των τειχών τμήμα τής πόλης, όπου καί οί χριστιανικοί μαχαλάδες. 
'Ένα μέρος τού πληθυσμού αιχμαλωτίστηκε, ένώ ένα άλλο κατόρθωσε νά 
διαφύγει. Μιά «ενθύμηση» στον Βατοπεδινό κώδικα 1203 (πρώην 958), φ. 
249Ρ, άπομνημονεύει τά γεγονότα:
Έτους ζρις', έν μηνί δεκεμβρίφ γ', ημέρα ς', ώρα γ', ίνδ(ικτιώνος) ς , ήλθεν 
ό Άγαρηνώς Τζηλλαλής εις τήν Προΰσσαν καί εβαλεν φωτία καί έκαυψεν 
τά έξωθεν τοΰ κάστρου καί έκαμε καί έχμαλωσία εις τά χωρία καί εις ... τώ 
Μιχαλήτζη, καί έφυγον οί άνθρωποι εις τήν Πόλιν καί είς τά νισία30.

Φαίνεται ώστόσο ότι ή πόλη ανασυγκροτήθηκε γρήγορα. Τό 1630, όταν 
πέρασε άπό τήν Προύσα ό Φλαμανδός περιηγητής Sieur de Stochove μαζί μέ 
μιά παρέα Γάλλους ευπατρίδες, βρήκε μιά πόλη άκμαία καί πολυάνθρωπη, 
άλλά καί μέ εμφανή άκόμη τά έρείπια άπό τήν καταστροφή τού 160731.

29. Ήδη άπό τις άρχές τοΰ 16ου αΙώνα μαρτυρεΐται ένα χωριό Βουλγάρων βοσκών (δουλο
παροίκων του σουλτάνου) στήν πεδιάδα τής Προύσας· βλ. Barkan, «Μορφές τής άγροτικής 
όργάνωσης» (βλ. παραπάνω σημ. 14), σσ. 67, 70.

30. Σπ. Λάμπρου, «Σημειώματα περί τινων κωδίκων τής μονής Βατοπεδίου», Νέος Έλληνο- 
μνήμων, 16 (1922), σ. 438, καί Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί έφημερίδες, ’Αθήνα 1938, σ. 81· πρβλ. 
Σωφρονίου Εύστρατιάδη-Άρκαδίου Βατοπεδινοΰ, Κατάλογος των έν τη ιερά β°νϋ Βατοπεδίου 
άποκειμένων κωδίκων, Παρίσι 1924, σ. 203. Στήν καταστροφή τής Προύσας άναφέρεται καί 
έπιστολή τού τότε "Αγγλου πρεσβευτή στήν Κωνσταντινούπολη, γραμμένη ϋπό τήν άμεση 
έντύπωση των γεγονότων: «Even this hower newes ar brought that Calender-ogli hath burnt and 
put to sacke the rich towne of Bursia, putting to the swourd both men, women, and childeren...»· 
βλ. The Travels of John Sanderson in the Levant, 1584-1602 (εκδ. W. Forster), Λονδίνο 1931, σ. 
245. ’Ανάλογη περιγραφή καί άπό τόν Γάλλο πρεσβευτή Jean de Gontaut Biron, baron de 
Salignac, Ambassade en Turcquie, Παρίσι 1888, σσ. 185-86.

31. Sieur de Stochove, Voyages d’Italie et du Levant, faites aux années 1630,1631, 1632, 1633, 
Βρυξέλλες 1663, σσ. 177-181, και Fermanel-Fauvel-Boudouin-Stochove, Observations curieuses 
sur le voyage du Levant, Rouen 1668, σ. 334. Οί τέσσερις φίλοι περιηγητές άποδίδουν τήν 
έρείπωση των κτηρίων στήν άδιαφορία τών Τούρκων: «Les Turcs l’ont laissé tomber en ruine, et 
de toutes les belles choses qui rendoient autrefois cette ville recommandable, il n’y reste plus que la 
mosquée que Sultan Bajaseth y fit construite...».
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Oi αλλεπάλληλες πολεμικές αναστατώσεις καί καταστροφές, ή ρευστό
τητα του χριστιανικού πληθυσμού τής Προύσας έξαιτίας τών άθρόων έξισ- 
λαμισμών καί τής συνεχούς συρροής έπηλύδων, ή αστάθεια γενικά τών συν
θηκών τής ζωής δεν άποτελουσαν άσφαλώς ευνοϊκές προϋποθέσεις γιά επιδό
σεις σέ πνευματικά έργα. 'Ωστόσο, στά έλάχιστα λείψανα τών ιστορικών 
πηγών πού έχουν περισωθή άπαντοϋν σποραδικές μαρτυρίες ή νύξεις γιά 
Προυσαεΐς μέ κάποια πνευματικά ενδιαφέροντα. Τό 1470 π.χ. κάποιος Βασι
λικός άμαρτωλός άπό τήν Προύσαν άντέγραψε τόν σημερινό Σιναϊτικό κώ
δικα 982 (Ευχολόγιο)32. Στά τέλη τού 15ου αιώνα ζοϋσε στήν Προύσα ό 
μετέπειτα νεομάρτυρας ’Ιωάννης, πού όχι μόνο άπέκτησε πλούτον έξ οικεί
ων πόνων, άλλά ήταν καί πεπαιδευμένος τά ιερά γράμματα33. Τό 1568-69 ό 
ευσεβέστατος καί χρησιμώτατος αρχών κύρ ’Απόστολος ό Προυσαεύς άφιέ- 
ρωσε στή μονή τής 'Αγίας Τριάδας στή Χάλκη ένα κώδικα τού 12ου αιώνα 
(Πραξαπόστολο) εις τό διηνεκώς μνημονεύεσθαι αυτόν καί τούς γονείς αυ
τού3*. Τό 1576 ό Gerlach συνάντησε στήν Προύσα τόν ιεροκήρυκα τής κοινό
τητας, «έναν έξαίρετο καί ευυπόληπτο άνθρωπο»35. Τέλος, στά μέσα τού 17ου 
αιώνα ό Μελέτιος Συρίγος, έξόριστος τότε στά Μουδανιά καί τήν Κίο, συνέ
θεσε μιά άκολουθία στον ιερομάρτυρα Τιμόθεο, επίσκοπο Προύσης (4ο αί.), 
κατ’ αϊτησιν τού εύγενεστάτου άρχοντος κυρίου ’Αριστερά τού Γοργονίου 
καί λογοθέτου τής κατά Προύσαν έκκλησίας36.

II. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Όπως συνάγεται άπό τίς εγγραφές τού άγιοταφικοΰ κατάστιχου, στά 
μέσα τού 16ου αιώνα ό ελληνικός πληθυσμός τής Προύσας ήταν συγκεντρω
μένος σέ τέσσερις κυρίως συνοικίες37: Καγιά-μπασι, Ντεμίρ-καπι, «Σερτί-

32. Μ. Vogel - V. Gardthausen, Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renais
sance, Λειψία 1909, σ. 58.

33. Βλ. παρακάτω τό έκδιδόμενο συναξάρι του.
34. Αίμιλιανοδ Τσακόπουλου, Περιγραφικός κατάλογος τών χειρογράφων τής Βιβλιοθή

κης του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Β 'Αγίας Τριάδος Χάλκης, Κωνσταντινούπολη 1956, σ. 
13, κώδ. 16.

35. Βλ. παρακάτω τό κείμενο καί τή σημ. 41.
36. Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί ’Εφημερίδες, ’Αθήνα 1936-38, σ. 107. Ή οικογένεια ’Αρι

στερά μαρτυρεϊται καί άργότερα· βλ. Πηνελόπης Στάθη, Τό άνέκδοτο 'Οδοιπορικό τού Χρύ
σανθου Νοταρά, ’Αθήνα 1984 (άνάτυπο άπό τά Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά τοϋ Κέντρου 
Έρεύνης του Μεσαιωνικού καί Νέου ‘Ελληνισμού —τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τόμ. Α’), σσ. 
209 καί 215: χατζή κύρ ’Αριστερός άπό τό Ντεμίρ Καπί (τής Προύσας) τό 1720 καί 1722· σ. 236: 
Παναγιώτισσα, του χατζή ’Αριστερά σύζυγος, στούς Έλεγμούς τής Βιθυνίας τό 1724.

37. Κατά τήν άπογραφή τού 1487 τήν πόλη τής Προύσας συγκροτούσαν 174 συνοικίες
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μπασι» καί «εις τούς Βουργάρους». Οί δύο πρώτες, πού μαρτυροϋνται καί στά 
έπόμενα χρόνια, διατηρήθηκαν ώς χριστιανικές συνοικίες μέχρι τό 1923. Τό 
«Σερτί-μπασι» είναι πιθανότατα παραφθορά τού ονόματος τής μετέπειτα αρ
μένικης συνοικίας Σέντ-μπασι38. 'Η συνοικία «των Βουργάρων» δέν μαρτυ- 
ρεΐται άπό άλλη πηγή. Έναν αιώνα αργότερα, στό ταξιδιωτικό χρονικό τού 
πατριάρχη Αντιόχειας Μακαρίου, πού φιλοξενήθηκε πολλές μέρες στήν 
Προύσα (1652), μνημονεύονται τρεις κύριες συνοικίες των ορθοδόξων39: οί 
γνωστές μας Καγιά-μπασι καί Ντεμίρ-καπι κι ακόμη ή συνοικία Μπαλούκ- 
παζαρ, πού μαρτυρεΐται επανειλημμένα σέ μεταγενέστερες πηγές καί διατη
ρήθηκε ώς χριστιανική συνοικία ώς τήν έποχή τής ανταλλαγής των πληθυ
σμών40.

Κατά τήν περίοδο αύτή οί παραπάνω τρεις συνοικίες αντιστοιχούσαν σέ 
ισάριθμες ενορίες, γεγονός πού υποδηλώνει κανονικότερες συνθήκες εκ
κλησιαστικής καί κοινωνικής όργανώσεως. Δέν συνέβαινε όμως τό ίδιο πα- 
λαιότερα. Συγκεκριμένα, ό Γκέρλαχ, πού έπισκέφθηκε τήν Προύσα τό 1576, 
μάς δίνει τήν ακόλουθη περιγραφή τής ελληνικής κοινότητας:

[Εκτός άπό τόν λόφο τού κάστρου] «στον άλλο λόφο [τό Καγιά-μπασι], 
πού ενώνεται μέ τόν [βιθυνικό] Όλυμπο, κατοικούν ώς έπί τό πλεΐστον 
Έλληνες καί ό μητροπολίτης. Έχουν εκεί μόνο μία έκκλησία, τών 'Αγίων 
’Αποστόλων, στήν όποια κάθε Κυριακή πρωί, πριν να ξημερώσει, οί ιερείς 
τους έξηγούν τό εύαγγέλιο καί κατόπιν, μόλις ξημερώσει, τελούν τή θεία 
λειτουργία... Εξέτασα μέ προσοχή τήν έκκλησία αύτή: είναι μικρή καί έχει, 
όπως όλες οί χριστιανικές έκκλησίες στήν Άσία, μια είσοδο τόσο χαμηλή, 
ώστε πρέπει να σκύψει όποιος θέλει να μπει μέσα. Βλέποντάς την κανείς άπ’ 
έξω νομίζει ότι είναι στάβλος ή άποθήκη παρά έκκλησία. Μέσα είναι γεμάτη 
εικόνες. Βρίσκεται σέ μια ευχάριστη, ευρύχωρη πλατεία, όπου υπάρχει καί 
ένα μεγάλο δένδρο. Ό ιεροκήρυκας είναι ένας έξαίρετος καί εύυπόληπτος 
άνθρωπος. 'Υπάρχει καί μιά άλλη έκκλησία, τού 'Αγίου Νικολάου, στήν

(mahale), ένώ εκατόν πενήντα χρόνια άργότερα ό Έβλιγιά Τσελεμπΐ σημειώνει 166 συνοι
κίες, άπό τις όποιες εννιά ήσαν ελληνικές· βλ. Sahillioglu, «Slaves», σ. 86, καί Evliya Celebi, 
Narrative (βλ. σημ. 25), σ. 5. Κατά μέσον όρο δηλαδή κάθε μαχαλάς άποτελεΐτο άπό 40 
ώς 60 σπίτια (hane), ήτοι 200 ώς 300 άτομα.

38. Κάνδη, Προύσα, σσ. 97, 99.
39. Τό ταξιδιωτικό χρονικό τοΰ πατριάρχη Μακαρίου Ζαΐμ, γραμμένο άπό τόν γιο καί 

συνοδό του διάκονο Παύλο τόν Χαλεπλή, έκδόθηκε (άραβικό πρωτότυπο καί γαλλική μετά
φραση) άπό τόν Β. Radu, Voyage du patriarche Macaire d’Antioche, Παρίσι 1950. Γιά τόν 
Μακάριο καί τό χρονικό του βλ. Joseph Nasrallah, «L’oeuvre historique du patriarche d’Antio
che Macaire III Zaim», Bulletin d’études orientales, 25 (Δαμασκός 1972), σσ. 191-202, και V.

•Cândea, «Sources byzantines et orientales concernant les Roumains», Revue des Etudes Sud-Est 
Européennes, 16 (1978), σσ. 297-320.

40. B. Άδαμαντιάδη, «Σελίδες τινές έκ τοΰ κοινοτικού βίου των τελευταίων δεκαετηρίδων
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όποία δμωςσπάνια τελείται ή θεία λειτουργία. Μάς ρώτησαν αν θά μπορού
σε ό κύριός μας [ό Γερμανός πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη] να πάρει 
γιά χάρη τους άπό τόν πασά μία ή δύο άκόμη εκκλησίες, γιατί, έλεγαν, ήσαν 
χίλιοι χριστιανοί στήν πόλη, πού είναι μακρόστενη, καί αυτοί πολύ μακριά 
άπό τήν εκκλησία καί άκόμη ότι είναι υποχρεωμένοι νά άνεβαίνουν ένα 
μέρος του λόφου [γιά νά φθάσουν στήν εκκλησία]. Έχουν τρεις ιερείς καί 
τόν μητροπολίτη, ό όποιος όμως δεν ήταν έκεϊ καί επομένως δεν μπόρεσα νά 
μιλήσω μαζί του...»41.

Ό μητροπολιτικός ναός των 'Αγίων ’Αποστόλων στή συνοικία Καγιά- 
μπασι ήταν καί ό μοναδικός ένοριακός ναός ως τό 1642. Τότε οί ορθόδοξοι 
τής Προύσας έπήραν άδεια νά άνεγείρουν καί δεύτερο ναό, γεγονός πού 
προκάλεσε άπρόβλεπτες άντιδράσεις. 'Ο καδής τής πόλης όχι μόνο δεν 
έπέτρεψε τήν άνέγερση νέου ναού, άλλά καί ύποκίνησε τόν μουσουλμανικό 
όχλο νά καταστρέψει καί τόν ήδη υπάρχοντα ναό τών 'Αγίων ’Αποστόλων. 
Τελικά όμως —άγνωστο μετά άπό ποιες ενέργειες— ό μέγας βεζίρης Καρά 
Μουσταφά (1638-43) τιμώρησε τόν καδή καί άνανέωσε τήν άδεια γιά τήν 
κατασκευή τού νέου ναού42. 'Ωστόσο, δέκα χρόνια αργότερα, τό 1652, ό 
πατριάρχης ’Αντιόχειας Μακάριος βρήκε στήν Προύσα τρεις ένοριακές 
εκκλησίες: τής Παναγίας στό Καγιά-μπασι, τού 'Αγίου Ίωάννου τού Θεολό
γου στό Μπαλούκ-παζαρ καί μία άκόμη (πιθανότατα τών Ταξιαρχών) στό 
Ντεμίρ-καπι43. Γιά τις δύο πρώτες σημειώνει ότι ήσαν «restaurées, ainsi que 
toutes les églises». Μπορούμε επομένως νά υποθέσουμε δτι καί οί δύο ή καί οί 
τρεις προϋπήρχαν ώς ναΐδια, πού μετά τό 1642 άνακατασκευάστηκαν καί 
άποτέλεσαν ένοριακούς ναούς. Παραδόξως, δεν μνημονεύεται άπό τόν Μακά
ριο ό άλλοτε μητροπολιτικός ναός τών 'Αγίων ’Αποστόλων, πιθανώς επειδή 
δέν είχε άκόμη έπισκευασθή. Τό 1668/1670 πάντως ό ιερέας τής άγγλικής 
πρεσβείας στήν Κωνσταντινούπολη Thomas Smith, πού έπισκέφθηκε τήν 
Προύσα, άναφέρεται στό ναό τών 'Αγίων ’Αποστόλων ώς «formerly the 
metropolitan church»44. Νέος μητροπολιτικός ναός έγινε τότε —καί συνέχισε

της Προύσης», Μικρασιατικά Χρονικά, 2 (1939), σσ. 292-318, ιδίως σσ. 296-99 (όπου καί φωτο
γραφία τής συνοικίας Καγιά-μπασι).

41. Gerlach, Tage-Buch, σ. 259· πρβλ. καί σύντομη άναφορά του Gerlach στήν Προύσα σέ 
έπιστολή του (του 1577) προς τόν Samuelem Heilandum, καθηγητή στήν Τυβίγγη, έν Davidis 
Chytraei, Oratio de statuiti ecclesiarum hoc tempore in Graecia, Asia..., Φραγκφούρτη 1580, σ. 
108: «ecclesiam metropolitanam άγίων άποστόλων dictam».

42. Π. Καρολίδη, 'Ιστορία τής 'Ελλάδος άπό τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι 
τής βασιλείας Γεωργίου τοΰ A ', ’Αθήνα 1925, σσ. 428 καί 429, σημ. 1.

43. B. Radu, δ.π., σσ. 79-81. Καί ό Tournefort (βλ. σημ. 26), πενήντα χρόνια άργότερα, 
σημειώνει (σ. 188): «Les Arméniens n’ont qu’une église dans Pruse. Les Grecs en ont trois».

44. Thomas Smith, «An Account of the City of Prusa in Bithynia...», έν John Ray, A Collec
tion of Curious Travels and Voyages, τόμ. 2, Λονδίνο 1693, σ. 51.
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να είναι ώς τό 1923— ό ναός τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου στο Μπα- 
λούκ-παζαρ, πού είχε άλλωστε καί τον πυκνότερο ελληνικό πληθυσμό45.

Τά όρια τής μητροπόλεως Προύσης κατά τόν πολυτάραχο 14ο αιώνα 
ήσαν αβέβαια. ’Αρχικά πάντως δεν εκτείνονταν ώς τίς άκτές τής Προποντί
δας. Μόλις τό 1318 τό πατριαρχείο παραχώρησε στον Προύσης τή μητρό
πολη Άπαμείας (δηλαδή τήν περιοχή Μουδανιών), ώς äv μή άπόρως εχη 
των εις χρείαν ήκόντων αύτφ, εις τούτο συνελαυνόμενος υπό τής των πραγμά
των ανωμαλίας46. Μητροπολίτης ήταν τότε ό Νικόλαος, μονίμως σχεδόν 
συνοδικός στήν Κωνσταντινούπολη άπό τό 1315 τουλάχιστον ώς τό 1331, 
οπότε μαρτυρεΐται για τελευταία φορά47. Τό 1347 μνημονεύεται άνωνύμως 
κάποιος μητροπολίτης Προύσης, επίσης ώς συνοδικός48, άλλά είναι άμφί- 
βολο αν μπορεί να ταυτισθή με τόν Νικόλαο. Άπό τότε πάντως, καί κατά τά 
επόμενα σαράντα χρόνια, δέν έχουμε καμιά'μνεία τής μητροπόλεως. Δεν 
άποκλείεται νά είχε καταργηθή, άφοϋ τό 1381 τό πατριαρχείο παραχωρεί τήν 
εκκλησιαστική επαρχία τής Προύσας στον νεοεκλεγέντα μητροπολίτη Νί
καιας ’Αλέξιο εφ ’ δρφ ζωής αύτοΰ, έπεί ή τής Νίκαιας μητρόπολις ούκ 
άρκούντως εχει τά προς χρείαν αύτφ πορίζειν, ύπό των έθνών προ χρόνων 
πολλών άλοΰσα καί διαφθαρεϊσα*9. Τόν Δεκέμβριο τού 1386 όμως ή μητρό
πολη τής Προύσας όχι μόνο είχε άνασυσταθή, άλλα καί έδόθησαν έξαρχι- 
κώς τω ίερωτάτω μητροπολίτη Προύσης καί υπερτιμώ τό Κοτυάειον(Κιουτά- 
χεια) καί ή ενορία αύτοΰ πάσα...50 51. Τό 1394 καί τό 1401 μνημονεύεται άνωνύ
μως μητροπολίτης Προύσης, τή δεύτερη φορά μάλιστα ώς καί τόπον έπέχων 
τού Νικομήδειας5'.

Τά όρια τής μητροπόλεως παγιώθηκαν, φαίνεται, κατά τά τέλη τοϋ 15ου 
ή τίς άρχές τοϋ 16ου αιώνα καί παρέμειναν έκτοτε —ώς τό 1923— σχετικά 
σταθερά. Περιλάμβαναν, εκτός άπό τήν περιοχή γύρω στήν πόλη, τό άνατο- 
λικό τμήμα τής πεδιάδας τής Προύσας καί τήν παραλιακή ζώνη πού εκτεινό
ταν άπό τούς Έλεγμούς (τουρκικά Kurçunlu) ώς τήν Τριγλιά, είκοσιπέντε 
χιλιόμετρα δυτικότερα. Στήν περιοχή αύτή, κατά τίς τελευταίες δεκαετίες

45. Άδαμαντιάδη, ο.π., σσ. 296-97, 300. Δέν είναι έπομένως άκριβές δτι ό ναός του Άγ. 
Ίωάννου του Θεολόγου ιδρύθηκε τό 1705, όπως σημειώνει ό Κάνδης, Προύσα, σ. 143 (καί 
έπαναλαμβάνουν ό Τρ. Εΰαγγελίδης, Βρύλλειον-Τρίγλεια, ’Αθήνα 1934, σ. 106, καί ό Άδαμαν- 
τιάδης, δ.π., σ. 297), παρασυρόμενος άπό σχετικό έγγραφο του 1798 (πού δημοσιεύει ό ίδιος, 
σσ. 223-25).

46. F. Miklosich - J. Müller, Acta et diplomata, τόμ. 1, Βιέννη 1860, σσ. 80-81.
47. Αυτόθι, σσ. 5, 14, 164.
48. Αυτόθι, σσ. 260-61, 270.
49. Αυτόθι, τόμ. 2, σ. 25.
50. Αυτόθι, σ. 90.
51. Αύτόθι, σσ. 177, 561.
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πριν άπό τήν καταστροφή, υπήρχαν δεκατρείς έλληνικές κοινότητες52, άπό 
τις όποιες oi σημαντικότερες μαρτυροΰνται ήδη άπό τόν 15ο καί τόν 16ο 
αιώνα: Μουδανιά, Τριγλιά, Έλεγμοί, Σιγή (ή Συκή), Πελαδάριον53. Άπό τις 
κωμοπόλεις αύτές οί τρεις πρώτες ήσαν συνήθως πατριαρχικές εξαρχίες, 
τουλάχιστον άπό τόν 15ο ώς τα μέσα του 17ου αιώνα54, άλλα κατά καιρούς 
διάφοροι μητροπολίτες Προύσης κατόρθωναν —κανονικά ή αύθαιρέτως— 
νά τις υπάγουν (μία ή δύο άπό αυτές ή καί τις τρεις) στή δικαιοδοσία τους, 
οπότε έπαιρναν άναλόγως τόν τίτλο τού μητροπολίτη «Προύσης, Μουντα- 
νίων καί Τριγλίας» ή «Προύσης καί Τριγλίας»55. Επειδή μάλιστα τά Μου- 
δανιά ήσαν μέν μικρότερη πόλη σέ σχέση μέ τήν Προύσα, είχαν όμως μεγα
λύτερο άριθμό χριστιανών καί επικοινωνούσαν ευκολότερα μέ τήν Κων
σταντινούπολη, οί μητροπολίτες Προύσης είχαν συχνά τήν έδρα τους έκεΐ, 
ιδίως άπό τά μέσα τού 17ου αιώνα καί έπειτα. Τό ταξιδιωτικό χρονικό τού 
πατριάρχη ’Αντιόχειας Μακαρίου παρέχει όχι μόνο τήν πρωιμότερη σχετι
κή μαρτυρία άλλα καί μιά ενδιαφέρουσα περιγραφή τής ελληνικής κοινωνί
ας τών Μουδανιών (τό 1652): «... ό λαός [τών Μουδανιών] βγήκε σέ μεγάλη

52. Κάνδη, Προύσα, σσ. 142-43, καί Άδαμαντιάδη, δ.π., σ. 295.
53. Δ. Πολέμη, «’Αναγραφή πατριαρχικών εξαρτημάτων τής Μικρός ’Ασίας κατά τον Ι6ον 

αιώνα», 'Ελληνικά, 30 (1977-78), σσ. 99-119.
54. Τά Μουδανιά καί ή περιοχή τους, δηλαδή ή άλλοτε μητρόπολη τής βιθυνικής Άπαμεί- 

ας, μετατράπηκαν χαριστικά άπό πατριαρχική έξαρχία σέ μητρόπολη τό 1475 άπό τόν πατριάρ
χη Ραφαήλ, άλλα ό διάδοχός του Μάξιμος Γ' άποκατέστησε τά πράγματα τόν έπόμενο χρόνο· 
βλ. Miklosich-Müller, Acta, τ. 2, σσ. 272-73, καί Μάχης Παΐζη Άποστολοπούλου, ’Ανεπίσημα 
άπό τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Παρασχέδια καί μαρτυρίες τοϋ 1476, ’Αθήνα 1988. 
Παραδόξως σέ ένα πίνακα τών πεσκεσίων πού κατέβαλλαν οί νεοδιοριζόμενοι άρχιερεις στο 
τουρκικό δημόσιο κατά τά μέσα τοΰ Που αιώνα τά Μουδανιά φέρονται ώς μητρόπολη. Ή 
σχετική έγγραφή, δημοσιευμένη σέ άγγλική μετάφραση, έχει ώς έξης: «Metropolitanate of the 
Christians in Mudanya, Sigi, Pulad, Gusi and Subashi in the kaza of Kiti: 25 gold pieces»· βλ. H. 
Inalcik, «Ottoman Archival Materials on Millets», στον τόμο τών Ben. Braude-B. Lewis (βλ. 
παραπάνω σημ. 22), σ. 442. Τό χωριό Kiti, 20 χιλιόμετρα Δ τής Προύσας, ήταν, όπως φαίνεται, 
έδρα όμώνυμου καζά, πού έκτεινόταν μεταξύ τής Άπολλωνιάδας λίμνης καί τής άντίστοιχης 
άκτής τής Προποντίδας. Άπό τά άλλα χωριά πού μνημονεύονται στήν παραπάνω έγγραφή ή 
Sigi είναι άσφαλώς ή Σιγή ή Συκή, μεταξύ Μουδανιών καί Τριγλίας, τό Pulad είναι πιθανώς 
παραφθορά τοΰ Abuliod, δηλαδή τής "Απολλωνιάδας, τό Gusi άγνωστο, τό Subashi ή Πελαδά- 
τοι ήταν ένα άπό τά λεγάμενα Πιστικόχώρια, Β τής Άπολλωνιάδας (βλ. Κλεωνύμου-Παπαδο- 
πούλου, Βιθυνικά, σσ. 97-98, Hasluck, Cyzicus, σ. 150, καί Άρχιμ. ’Αθανασίου Μεσιτίδου-Βασ. 
Δεληγιάννη, «Ή Άπολλωνιάς», Μικρασιατικά Χρονικά, 3 (1940), σ. 427). Άς σημειωθή ότι τά 
χωριά Kiti, Subashi καί Λοπάδιον (Lubad) άνήκαν έκκλησιαστικώς —καί τότε καί ώς τό 1923— 
στήν έπισκοπή Άπολλωνιάδος, πού ύπαγόταν στή μητρόπολη Νικομήδειας.

55. Ό τίτλος «Προύσης, Μουντανίων καί Τριγλείας» άπαντά για πρώτη φορά στό έγγραφο 
τής καθαιρέσεως τοΰ Μελετίου (1658), ένώ ό τίτλος «Προύσης καί Τριγλείας» στό υπόμνημα 
τής έκλογής του Παρθενίου, ώς τότε Προύσης καί Τριγλίας, ώς οίκουμενικοΰ πατριάρχη (Μάι
ος 1657)· βλ. Δ. Γ. Άποστολόπουλου-Π. Δ. Μιχαηλάρη, Ή Νομική Συναγωγή του Δοσιθέου, 
’Αθήνα 1987, σσ. 292-93 (άρ. 592), καί σ. 323 (άρ. 697) άντιστοίχως.
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άπόσταση έξω άπό τήν πόλη για να προϋπαντήσει τον πατριάρχη. Μάς 
πήγαν κατευθείαν στη μεγάλη εκκλησία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καί ό 
διάκονος μνημόνευσε πρώτα τό όνομα τοϋ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
καί κατόπιν του ’Αντιόχειας, άλλά παρέλειψε νά μνημονεύσει τόν μητροπο
λίτη [Προύσης] Κλήμεντα (είθε ό Θεός νά σβήσει τό όνομά του άπό τό 
Βιβλίο τής Ζωής), έξαιτίας τής ύπεροψίας του, γιά τήν όποια μισείται άπό 
όλο τόν κόσμο, ιδιαίτερα σήμερα, οπότε άρνήθηκε νά βγή εξω γιά νά καλω
σορίσει τόν πατριάρχη. Γιά τόν λόγο αυτό μείναμε πολύ λίγο εδώ καί δεν 
τελέσαμε λειτουργία. ’Αλλά ό λαός μάς έτίμησε πολύ, γιατί είναι εξαιρετικά 
καλοί χριστιανοί καί πολύ φιλόθρησκοι. Μάς φιλοξένησαν στό παραλιακό 
σπίτι τού άρχοντα Krichi Kourti. Στήν πόλη αύτή ύπάρχουν είκοσι περίπου 
εκκλησίες. Μέσα στό μητροπολιτικό μέγαρο υπάρχει μια μικρή έκκλησία, 
στό όνομα τής Μεταμορφώσεως, καί άπό κάτω υπάρχει ιερή πηγή. Ή έκ
κλησία είναι στολισμένη με μιά ζωγραφιά τού 'Αγίου Όρους μέ όλα τά 
μοναστήρια του. Κατόπιν έπισκεφθήκαμε τήν έκκλησία τοΰ 'Αγίου Θεοδώ
ρου, πού είναι ωραιότατη, καί έπειτα τόν "Αγιο Γεώργιο. Δέν είχαμε τήν 
εύκαιρία νά έπισκεφθοϋμε τις άλλες εκκλησίες, γιατί βιαζόμαστε νά επιβι
βαστούμε στό πλοίο καί νά περάσουμε στήν Κωνσταντινούπολη...»56.

Πέρα άπό τις μάλλον εύάριθμες ορθόδοξες κοινότητες, στήν έκκλησια- 
στική επαρχία τής Προύσας υπήρχαν καί άρκετά μοναστήρια: τού Μηδικίου 
(ή τών 'Αγίων Πατέρων)57 καί τής Πελεκητής (ή 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολό

56. Radu, Voyage du patriarche Macaire, σσ. 81-82. Τούς ναούς τής Κοιμήσεως τής Θεοτό
κου, του Αγίου Θεοδώρου καί τοΰ ’Αγίου Γεωργίου, πού μνημονεύονται στό χρονικό του 
Μακαρίου, τούς συναντάμε καί σέ κατάλογο όκτώ έκκλησιών τών Μουδανιών πού κατάρτισε τό 
1676 ό περιηγητής καί ιερέας τής άγγλικής πρεσβείας στήν Κωνσταντινούπολη John Covel (βλ. 
Πολέμη, δ.π., σσ. 111-12). Τόν ναό τοΰ ’Αγίου Γεωργίου ό Covel χαρακτηρίζει ώς μητρόπολη, 
■γεγονός πού υποδηλώνει ότι τά Μουδανιά έξακολουθοΰσαν νά είναι έδρα τού μητροπολίτη 
Προύσης. Πολλά χρόνια άργότερα, τό 1724, ό Ιεροσολύμων Χρύσανθος Νοταράς, περιοδεύον
τας προς συλλογή «έλεών» υπέρ τοΰ 'Αγίου Τάφου, έφθασε στα Μουδανιά, άπ’ όπου έξήλθεν ό 
άγιος Προύσης κύρ Κύριλλος μετά τοΰ κλήρου αύτοΰ εις ύπάντησίν μας- (βλ. Πηνελόπης 
Στάθη, Τό άνέκδοτο όδοιπορικό τοΰ Χρύσανθου Νοταρά, σ. 234).

57. R. Janin, Les églises et les monastères des grands centres byzantins, Παρίσι 1975, σσ. 
167-68, καί C. Mango-I. Sevcenko, «Some Churches and Monasteries on the Southern Shore of the 
Sea of Marmara», Dumbarton Oaks Papers, 27 (1973), σσ. 240-42, 274-76. Στις άρχές τοΰ 17ου 
αιώνα τό μοναστήρι αυτό, πού είχε φθάσει εις έρήμωσιν καί παντελή άφανισμόν,... άνακαινι- 
σθέν καί άνοικοδομηθεν ήδη κηρύσσεται σταυροπήγιο· βλ. Δ. Ζακυθηνοΰ, «’Ανέκδοτα πατρι
αρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας», 'Ελληνικά, 2 (1928), σσ. 161-64, όπου σιγίλ- 
λιο τοΰ Παρθενίου Δ ’ (’Ιουνίου 1657), μέ τό όποιο άνανεώνεται ή σταυροπηγιακή άξια πού είχε 
άπονεμηθή στή μονή Μηδικίου άπό τόν πατριάρχη Τιμόθεο Β’ (1612-1620), τοΰ όποιου τό 
σχετικό σιγίλλιο παρατίθεται κατά τό κύριο μέρος του. Τό 1676 ό Covel βρήκε στή μονή αύτή 
είκοσι πέντε μοναχούς· βλ. Hasluck, Cyzicus, σ. 61.
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γου)58, καί τα δύο σέ μικρή άπόσταση άπό τήν Τρίγλια, τοΰ 'Αγίου Άβερκί- 
ου59 στους Έλεγμούς, τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τοΰ Καριγοΰ60 στο Πελαδάριο. 
Όλα όμως ήσαν πατριαρχικά σταυροπήγια, αν καί διάφοροι μητροπολίτες 
Προύσης προσπάθησαν κατά καιρούς να τά προσαρτήσουν στήν επαρχία 
τους. "Ας σημειωθή άκόμη ότι ό Γερμανοεβραΐος περιηγητής Reinhold 
Lubenau, πού έπισκέφθηκε τό 1588 τήν Προύσα, βεβαιώνει ότι «σέ μισό 
γερμανικό μίλιο [άπό τήν πόλη], ψηλά στο βουνό [τον Όλυμπο], υπάρχει 
ένα μοναστήρι πού άνήκει στους καλογήρους (Caloiris), δηλαδή στους 'Έλ
ληνες μοναχούς... Οί καλόγεροι όμως δεν κατοικούν εκεί επάνω, άλλα κάτω 
στήν πόλη. Πηγαίνουν καθημερινά, κάθε πρωί, επάνω γιά νά κάνουν τήν 
προσευχή τους καί νά τελέσουν τή λειτουργία. Γιατί συχνά τούς ληστεύουν 
οί ποιμένες... Αυτό τό βουνό, ό Όλυμπος, ονομάζεται... άπό τούς Τούρκους 
Geschiss dage καί άπό τούς Έλληνες Kalogeron oros, γιατί υπήρχαν στο 
βουνό πολλά μοναστήρια, όπως στο όρος "Αθως. Επίσης υπάρχουν εκεί 
πολλοί Τοΰρκοι μοναχοί...». Τό αγνώστου ονόματος ορθόδοξο αύτό μονα
στήρι τό έπισκέφθηκε ό Lubenau μέ μερικά μόνο μέλη τής συντροφιάς του, 
γιατί οί υπόλοιποι φοβήθηκαν νά άνεβοΰν ως εκεί έξαιτίας των ποιμένων- 
ληστών61.

Ενδεικτικές των μάλλον μέτριων εισοδημάτων τής μητροπόλεως Πρού
σης είναι οί σχετικές εγγραφές α') σέ ένα κατάστιχο μέ τά «πεσκέσια» πού 
κατέβαλλαν προς τό τουρκικό δημόσιο οί νεοδιοριζόμενοι άρχιερεΐς62, καί 
β') σέ έναν πίνακα τών οικονομικών υποχρεώσεων των διαφόρων μητροπό-

58. Janin, Les églises, σσ. 170-72, καί Mango-Sévcenko, «Some Churhes», σσ. 242-48. Στά 
μέσα του Που αιώνα τήν ιερόν ταύτηνμονήν ’Αρσένιός τις έκ Τρίγλης, παλαιόν καί έρείπιον 
ούσαν, θείο) ζήλφ άνακαινίσας έξ ιδίων τε καί έξ έλεημοσυνών τών χριστιανών έπισκευασάμε- 
νος άνεκτήσατο μεν αύτήν... συνεστήσατο δ’ έν αυτή καί κοινόβιον..., κατά τό σιγίλλιο τοΰ 
πατριάρχη Παρθενίου Δ' (Μαΐου 1658), μέ τό όποιο ή μονή άνακηρΰσσεται σταυροπήγιο (έκδ. 
Δ. Πετρακάκου στον 'Εκκλησιαστικό Φάρο, 3 (1909), σσ. 94-101· πρβλ. Ζακυθηνό στα 'Ελλη
νικά, 6 (1933), σ. 141). Όταν τό 1676 έπισκέφθηκε τή μονή Πελεκητής ό Covel, βρήκε έκεϊ 
είκοσι μοναχούς (βλ. Hasluck, Cyzicus, σ. 61).

59. C. Mango, «The Monastery of St. Abercius at Kurçunlu (Elegmi) in Bithynia», Dumbar
ton Oaks Papers, 22 (1968), σσ. 169-76. Λειτουργούσε άκόμη τό 1724- βλ. Πηνελόπης Στάθη, 7ο 
άνέκδοτο όδοιπορικό τοΰ Χρύσανθου Νοταρό, σ. 235 καί σημ. 218 (στο έξής: Χρύσανθού 
'Οδοιπορικό).

60. Πολέμη, «’Αναγραφή πατριαρχικών έξαρτημάτων», σ. 110.
61. R. Lubenau, Beschreibung der Reisen, σσ. 78-80. Πρβλ. Fermanel - Fauvel - Baudouin 

-Stochove, Observations (βλ. παραπάνω σημ. 31), σ. 335: «Ce mont Olympe... est appelé par les 
Grecs Calogeron Oros...». Γιά τά μοναστήρια τού Όλυμπου βλ. R. Ρ. Menthon, L’ Olympe de 
Bithynie, Παρίσι 1935. Άς σημειωθή άκόμη ότι σέ διάφορες έγγραφές τού άγιοταφικού κατά
στιχου (άρ. 11, 20, 38, 49) μνημονεύονται γυναίκες μοναχές, χωρίς όμως νά δηλώνεται σέ ποιο 
μοναστήρι άνήκαν.

62. Inalcik, «Ottoman Archivai Materials», σσ. 440-47.
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λέων προς τό Οικουμενικό Πατριαρχείο63. Καί τα δύο έγγραφα είναι των 
μέσων του 17ου αιώνα. Στον πίνακα πού άκολουθεΐ, για να υπάρχει ή δυνατό
τητα συγκρίσεως, άναγράφονται ενδεικτικός οί άντίστοιχες οικονομικές 
υποχρεώσεις καί μερικών άλλων μητροπόλεων. (Οί αριθμοί άναφέρονται σέ 
«φλωρία», δηλαδή σέ χρυσά νομίσματα).

Μητροπόλεις «Πεσκέσι»
(1641/51)

Υποχρέωση προς τό Οίκουμ. 
Πατριαρχείο (1644/65)

Προύσης 15 20
Προικοννήσου 20 17
Κυζίκου 20 25
Ίκονίου 9 25
Άγκύρας 10 10
Καισαρείας 12 18
Εφέσου 20 10
Σμύρνης 10 5
Τραπεζοΰντος 50 80
Χίου 35 50
Σερρών 65 110
Θεσσαλονίκης 150 255

Τα ποσά των εισφορών αυτών κλιμακώνονταν μέ βάση τις οικονομικές 
δυνατότητες κάθε εκκλησιαστικής επαρχίας, δηλαδή, σέ τελευταία ανάλυ
ση, μέ βάση τό μέγεθος τοϋ κατά τόπους χριστιανικού πληθυσμού. Είναι 
φανερό επομένως ότι ή μητρόπολη Προύσης, όπως άλλωστε καί οί περισσό
τερες τής Μικρός ’Ασίας, ήταν μια άπό τίς φτωχότερες επαρχίες τού πατρι
αρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Κλείνοντας τήν περί τής εκκλησίας τής Προύσας παράγραφο, κρίθηκε 
χρήσιμο να παρατεθή χρονολογικός πίνακας τών μητροπολιτών Προύσης 
κατά τήν περίοδο 1400-1700 περίπου64, πού συμπληρώνει καί τεκμηριώνει τίς 
παλαιότερες σχετικές αναγραφές. Για τόν προσδιορισμό τής θητείας κάθε 
μητροπολίτη σημειώνεται μόνο ή πρωιμότερη καί ή ύστερότερη χρονολογι
κή ένδειξη.

63. Ό πίνακας αυτός καταρτίσθηκε άπό τόν ’Ολλανδό άνατολιστή Levinus Warner, πού 
Ιζησε στήν Κωνσταντινούπολη άπό τό 1644 ώς τόν θάνατό του (1665). Δημοσιεύεται άπό τήν Κ. 
Rosemond, Archimandrite Hierotheos Abbatios, Λέυντεν 1966, σσ. 75-76.

64. Παλαιότεροι κατάλογοι μητροπολιτών Προύσης —γενικοί ή μερικότεροι— άναγρά- 
φονται άπό τόν Ί. ’Αναστασίου, Βιβλιογραφία των έπισκοπικών καταλόγων του πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως καί τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 309-10, στους 
όποιους ας προστεθούν καί τοϋ Τρ. Εόαγγελίδη, Βρύλλειον, σσ. 103-106, καί τοϋ Ν. Φορόπου- 
λου στή Θρησκευτική καί Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια, λ. Προύσα.
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— Θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ς, 1416, ’Ιούλιος: αντιγράφει τον κώδικα Καμαριωτίσσης 
141 (Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου λόγοι), όπου, φ. 202, τό σημείωμα: Έγράφη 
το παρόν βιβλίον διά χειρός έμοΰ Θεοδώρητου, μητροπολίτου Προύσης, 
μη vi Ίουλίφ ίνδ. η έτος<ς τ?,/ο5 ' ( 1416)65.
— Μητροφάνης, 1467: συνυπογράφει πράξη τοΰ πατριάρχη Διονυσίου 
Α'66.
— Νεόφυτος, 1477: συνυπογράφει πράξη τοΰ πατριάρχη Μαξίμου Γ'67.
— Μακάριος, 1484, Μάιος: συνυπογράφει σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη Συ
μεών68.
— Γ ρηγόριος· γύρω στο 1550 ήταν συνοδικός στήν Κωνσταντινούπολη, 
στά χρόνια τής πατριαρχίας τοΰ Διονυσίου Β'69. Τον Μάρτιο 1585 συνυπο
γράφει συστατικό γράμμα του πατριάρχη Θεολήπτου Β '70.
— Νεόφυτος, 1589, Αύγουστος: συνυπογράφει γράμμα άρχιερέων προς 
τόν τσάρο71. Τόν Μάρτιο 1593 συνυπογράφει σε σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη 
Ιερεμία Β'72.
— 'Ιερεμίας, 1600, ’Ιούνιος: υπογράφει σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη Ματ
θαίου Β '73.
— Ίωάσαφ· εκλέγεται τόν Μάιο 1605. Ήταν ως τότε μητροπολίτης Λαο- 
δικείας74. Τόν Αύγουστο 1634 υποχρεώνεται άπό τό πατριαρχείο να παραι-

65. Αΐμιλιανοϋ Τσακοπούλου, Περιγραφικός κατάλογος τών χειρογράφων τής βιβλιοθή
κης τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, I: Τμήμα χειρογράφων Παναγίας Καμαριωτίσσης, Κων
σταντινούπολη 1953, σ. 197· πρβλ. Μητροπολίτη Άθηναγόρα, «Περιγραφικός κατάλογος των 
χειρογράφων τής έν τή νήσφ Χάλκη ΐερας μονής τής Παναγίας», Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαν
τινών Σπουδών, 12 (1936), σ. 312.

66. Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, «Μάρκος Ξυλοκαράβης, πατριάρχης οικουμενικός καί 
είτα πρόεδρος ’Αχριδών», Vizantijskij Vremennik, 10 (1903), σ. 414.

67. Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, «Έκθεσις παλαιογραφικών καί φιλολογικών έρευνών έν 
Θράκη καί Μακεδονίςι», Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος-Κωνσταντινουπόλεως, Παράρτη
μα τόμ. 17, Κωνσταντινούπολη 1886, σ. 20.

68. Έπ. Σταματιάδου ’Εκκλησιαστικά σύλλεκτα, Σάμος 1891, σ. 35.
69. ’Ελισάβετ Ζαχαριάδου, «Ή πατριαρχεία τού Διονυσίου Β' σε μια παραλλαγή τού 

Ψευδο-Δωροθέου», Θησαυρίσματα, 1 (1962), σ. 153, στ. 350.
70. Π. Ζερλέντη, Σημειώματα περί Ελλήνων εκ τών Μαρτίνου Κρουσίου Σουηκικών Χρο

νικών, ’Αθήνα 1922, σ. 23.
71. Ε. Legrand, Bibliographie hellénique, XV-XVI siècles, τόμ. 4, Παρίσι 1906, σσ. 302-3.
72. Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, τόμ. 2, Κωνσταντινού

πολη 1884, σσ. 73-75· πρβλ. Γενναδίου Άραμπατζόγλου, Φωτίειος Βιβλιοθήκη, τόμ. 1, Κων
σταντινούπολη 1933, σ. 134.

73. Αυτόθι, σσ. 136-37.
74. Άποστολόπουλου-Μιχαηλάρη, Νομική Συναγωγή, σ. 236.
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τηθή ώς περίπου των έκατόν χρόνων βιώσας καί ύπεργεγηρακώς καί του 
όράν άλως καί άκούειν στερηθείς75.
— Μακάριος, 1630, ’Ιανουάριος: συνυπογράφει σέ σιγίλλιο του Κύριλ
λου Λούκαρη76. Ή θητεία του ώς Προύσης, πού διέκοψε τήν άρχιερατεία 
τού Ίωάσαφ, ήταν, φαίνεται, εφήμερη, άφοΰ τον Μάιο του 1631 ό Ίωάσαφ 
άπαντά καί πάλι ώς Προύσης77.
— Χρύσανθος· εκλέγεται τον Αύγουστο 1634. Ήταν ώς τότε σακελλά- 
ριος τής μητροπόλεως Προύσης78. Τον ’Ιούνιο 1643, ή λίγο νωρίτερα, πνί
γηκε ταξιδεύοντας προς Κωνσταντινούπολη79.
— Κ λ ή μ η ς· εκλέγεται τον ’Ιούνιο 164380. Πέθανε τον ’Ιανουάριο 1655 ή 
λίγο νωρίτερα81.
— Παρθένιοςό «χουμχούμης»· εκλέγεται τον ’Ιανουάριο 1655. Ήταν 
ώς τότε πρωτοσύγκελλος τής μητροπόλεως Προύσης82. Τήν 1 Μαΐου 1657 
εκλέγεται οικουμενικός πατριάρχης83.
— Γαβριήλ- μετά τήν όλιγοήμερη πατριαρχία του (23-30 ’Απριλίου 
1657), στήν όποια τον διαδέχθηκε ό παραπάνω Παρθένιος ό «χουμχούμης», 
τού δόθηκε «προεδρικώς» «προσζωάρκειαν» ή μητρόπολη Προύσης84. Στις 3 
Δεκεμβρίου 1659 μαρτύρησε στήν Προύσα, επειδή, κατά τό κατηγορητήριο, 
βάφτισε κάποιον Τούρκο85.
— Μελέτιος, 1657, Μάιος: μετατίθεται άπό τή μητρόπολη Προϊλάβου

75. Αυτόθι, σ. 383.
76. ’Αλεξάνδρου Λαυριώτου, «’Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα έκ των άρχείων τής Ί. Μ. 

Λαύρας», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, 24 (1904), σ. 183.
77. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, «'Ιστορικά μνημεία του "Αθω», Ελληνικά, 3 (1930), σ. 52.

78. Άποστολόπουλου-Μιχαηλάρη, Νομική Συναγωγή, σ. 383.
79. Αυτόθι, σσ. 172-73.
80. Αύτόθι, δπου ρητώς μαρτυρείται δτι δ Κλήμης ήταν διάδοχος του Χρυσάνθου. 'Ωστό

σο, σέ πατριαρχικό έγγραφο του ’Ιανουάριου 1641 συνυπογράφει καί κάποιος Νεόφυτος Πρού
σης (βλ. Nomikos Vaporis, Codex (B ') Beta of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople. 
Aspects of the History of the Church of Constantinople, Brookline, Mass. 1975, σσ. 110, 119, 120).

81. Άποστολόπουλου-Μιχαηλάρη, Νομική Συναγωγή, σ. 327.
82. Αύτόθι.
83. Αύτόθι, σ. 294.
84. Σάρδεων Γερμανοΰ, Συμβολή εις τούς πατριαρχικούς καταλόγους Κωνσταντινουπόλεως 

άπό τής Άλώσεως καί έξης, τεϋχ. 1, Κωνσταντινούπολη 1935, σσ. 140-41.
85. Ί. Μ. Περαντώνη, Λεξικόν των Νεομαρτύρων, Αθήνα 1972, σσ. 87-88. Στις σχετικές 

πηγές άς προστεθούν οΐ μαρτυρίες τού Άθ. Κομνηνοΰ Ύψηλάντη, 7α μετά τήν Άλωσιν, 
Κωνσταντινούπολη 1870, σσ. 159-60, καί τού Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων, 'Ιστορία περί των έν 
Ίεροσολύμοις πατριαρχευσάντων, έκδ. Β. Ρηγόπουλου, βιβλία ΙΑ'-ΙΒ", Θεσσαλονίκη 1983, σ. 

73.
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στή μητρόπολη «Προύσης καί Τρνγλίας»86, ή οποία ώστόσο, όπως σημειώ
νεται παραπάνω, είχε δοθή ήδη «προεδρικώς» στον πρώην Κωνσταντινουπό
λεως Γαβριήλ. Με γράμμα τοΰ πατριάρχη Παρθενίου Δ' τό 1658 (μήνας δεν 
δηλώνεται) άναγγέλλεται στον κλήρο καί τόν λαό τής μητροπόλεως Πρού
σης ότι μετά τις καταγγελίες τους ό Μελέτιος καθαιρέθηκε87.
— Διονύσιος Λαρίσης ό Βαρδαλής- μετά τόν θάνατο τοΰ Γαβριήλ (3 
Δεκεμβρίου 1659) τοΰ δίνεται «προεδρικώς» ή μητρόπολη Προύσης, στήν 
όποια «προήδρευε» ως τήν εκλογή του ώς πατριάρχη (29 ’Ιουνίου 1662)88.
— Παρθένιοςό «χουμχούμης»- μετά τήν έκπτωσή του άπό τόν πατριαρ
χικό θρόνο (τέλη ’Ιουνίου 1662) έλαβε «προεδρικώς» τή μητρόπολη Πρού
σης89.
— Μελέτιος, 1663, Μάρτιος: υπογράφει σέ σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη Διο
νυσίου Γ'90. Πρόκειται πιθανότατα γιά τόν μνημονευόμενο παραπάνω Μελέ
τιο, πού φαίνεται ότι κατόρθωσε νά άνακτήσει τόν θρόνο του.
— ’Άνθιμος, 1666: σέ ποιμαντορική ράβδο πού φυλάσσεται στό σκευο
φυλάκιο τής μονής Πάτμου ή επιγραφή: f Τοΰ ταπεινού μητροπολίτου Πρού
σης ’Ανθίμου ένετει,αχξς'9'. Τόν ’Ιανουάριο 1672 συνυπογράφει σέ συνοδι
κό έγγραφο92.
— Καλλίνικος, 1672, ’Ιούνιος: συνυπογράφει σέ πατριαρχικό έγγρα
φο93. Στις 3 Μαρτίου 1688 έξελέγη οικουμενικός πατριάρχης94.
— Κύριλλος, 1689, ’Οκτώβριος: συνυπογράφει σέ σιγίλλιο95. Τόν ’Ιού
νιο 1724 ήταν άκόμη Προύσης96.

86. Άποστολόπουλου-Μιχαηλάρη, Νομική Συναγωγή, σ. 323.

87. Αύτόθι, σσ. 292-93.
88. Αυτόθι, σ. 341, καί Κομνηνοϋ Ύψηλάντη, Τάμετά τήν Άλωσιν, σ. 160' πρβλ. Σάρδεων 

Γερμανού, Συμβολή, σσ. 150-51.

89. Κομνηνοϋ Ύψηλάντη, δ.π., σ. 523· πρβλ. Σάρδεων Γερμανού, δ.π., σ. 143.
90. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, «Ιστορικά μνημεία του Άθω», σ. 64.
91. Π. Ζερλέντη, Ιστορικοί ερευναι περί τάς έκκλησίας των νήσων τής άνατολικής μεσο

γείου θαλάσσης, Έρμούπολη 1913, σσ. 159 κ.έ., 171-72.
92. Γενναδίου Άραμπατζόγλου, Φωτίειος βιβλιοθήκη, 1, σ. 178.
93. Καλλινίκου Δεληκάνη, Πατριαρχικών έγγραφων τόμος τρίτος, Κωνσταντινούπολη 

1905, σ. 342.
94. Σάρδεων Γερμανού, δ.π., σ. 182.
95. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Συμβολαί είς τήν Ιστορίαν τής άρχιεπισκοπής Σινά, Πετρού

πολη 1908, σ. 73.

96. Χρυσάνθου 'Οδοιπορικό, σ. 234. Ένας Άνθιμος, πού φέρεται ώς Προύσης τό 1691 
CΕλληνικά, 2, 1928, σ. 394), ήταν πράγματι Δρύστρας (αύτόθι, 3, 1930, σ. 201).
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III. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ (1565-1567)

Διπλωματική έκδοση των σχετικών εγγραφών άπό τον κώδικα του Πα
τριαρχείου 'Ιεροσολύμων (άλλοτε τής μονής του 'Αγίου Σάββα) 496. Όπως 
σημειώθηκε ήδη, ό κώδικας αυτός ήταν σε χρήση πάνω άπό σαράντα χρό
νια. Οί έγγραφες τών συνδρομητών είναι καταχωρισμένες μάλλον άτακτα, 
κατά τις άνάγκες τής στιγμής καί κατά τήν έπιμέλεια του 'Αγιοταφίτη μονα
χού πού διενεργούσε κάθε φορά τον έρανο. Τα φφ. 39“ καί 40“ π.χ. έχουν 
άφεθή λευκά, ένώ τό verso τών ίδιων φύλλων είναι γραμμένο. Οί έγγραφές 
πάντως άπό τήν Προύσα φαίνεται δτι είχαν καταχωρισθή κυρίως στά φφ. 35ρ 
έως 4 lß. Σήμερα όμως λείπει άπό τον κώδικα τό φ. 36, μέ αποτέλεσμα νά 
υπάρχει ένα μεγάλο κενό, πού δέν μάς έπιτρέπει νά ξέρουμε μέ βεβαιότητα 
άπό ποιόν τόπο προέρχονται οί είκοσι έπτά έγγραφές πού άκολουθοϋν, άπό 
τό φ. 37“ καί ως τή μέση τού φ. 38“, άπό όπου ξαναρχίζουν οί έγγραφές άπό 
τήν Προύσα. Ή άβεβαιότητα αύτή μέ έκανε τελικά νά μήν περιλάβω τίς 
είκοσι έπτά αύτές έγγραφές στήν παρούσα έκδοση.

φ.

<Ρ·

Ρ 1 f Έγο ο χατζή Καλογιάνης επροσήλωσα το πετραχήλη εις τόν 
*Αγιον Τάφον τοΰ Χρίστου διά ψυχικήν σωτηρία· καί να μου 
κάμης, δέσποτά μου, μία άγριπνία είς τόν Άγιον Τάφον, άπό τήν 
Προύσα, απε το Καϊάμπαση.

5α -Είς τήν Προύσα
2 γΜνήσθητι Κύριε τήν ψυχήν τοΰ δούλου σου χατζι Θοδόρου, 

άμα συμβίου καί τον τέκνον αύτοΰ.
3 ΫΜνήστητι Κύριε τοΰ δοΰλου σοΰ Στάθη Μωραΐτη · καί έδοκεν 

ασπρα φ '.
4 ΫΔιμιτρι καί ο πατήρ Νικόλα καί η μήτηρ Μαρία.
5 f Τόπρε καί ο πατήρ Μιχο καί Καλώ.
6 γΣοφήα καί ο ανήρ αυτής Κοστατί καί τά τέκν’ αύτοΰ Ιωάννης- 

άπο τήν Κρίτι. ηστου Κασουμπασία. Νικόλα καί Αλεξάνδρα.
7 ΫΜαργέτα καί ο υιός αύτοΰ Ιωάννης καί η θηγατέρα Ερηνη καί 

τής Ερήνης τον ανδρα Κοστατή καί Μιχάλη καί Νηκόλα.
8 fAipo του Ανδρια καί η μήτηρ Λοΰκο. Μπελοκόμιτου.
9 f Στέφανος καί ό πατήρ Θεόδορε καί η μήτηρ Μπαρλα. 

Καταφήγη.
10 fΚοστατι του Γεώργι καί η μήτηρ Καλή- ηστην Αδριανόπολη 

βουτζάς.
φ. 35Ρ f ’Αδελφοί τοΰ ’Αγίου Τάφου είς τήν Προύσα, 

είς το Καϊαμπαση
11 γΜνήσθητι Κύριε τήν ψυχήν τοΰ δούλου σου Αλαιξάνδρου ίερέ- 

ος καί συνβήος αυτου Θεοδώρας πρεσβηταίρας καί τον ταίκνον
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φ. 38“

αυτού· καί ο πατήρ αυτόν Ιερέας Γεώργιος καί η μήτηρ Μακα- 
ρήα μοναχή καί Σιμεον καί ίερομονάχου και Ανγελος καί Βασιλι
κής.

12 ίΜνήστητη Κύριε τού δούλου σου Ληγεροΰ καί η σηνβηα αυτού 
Σιρηάνα καί τα ταίκνα αυτού.

13 γΜνήσθητι Κύριε τήν ψυχήν τού δούλου σου Άντρίαν καί ο 
πατήρ αυτού Νικόλαος καί η μήτηρ αυτού Ζαπία καί η συμβία 
αυτού Σουλτάνα.

14 γΜνήσθητι Κύριε τήν ψυχήν τού δουλου σου Μανόλη καί ό 
πατήρ αύτοΰ Στάθη καί ή μήτηρ αυτού Σταμάτα καί η συμβία 
αυτού Δέσπινα.

15 γΜνήσθητι Κύριε τήν ψυχήν τού δούλου σου Ιωάννη καί ό πα
τήρ αύτοΰ Μιχάλη καί η μήτηρ αύτοΰ Κιράνα καί η συμβίος 
αύτοΰ Όργέτα καί τά τέκνα αύτοΰ.

16 γΜνήσθητι Κύριε τήν ψυχήν τού δούλου σου Διμιτρίου καί ο 
πατήρ Νικόλαος καί ή συμβία αύτοΰ Ζαφήρα καί τα τέκνα αύτοΰ 
Μιχήλ καί Κήράθήνα■ είς το Τερέ, τού Σαρημιχβάλη] ό γαπρός.

17 γΜνήσθητι Κύριε τήν ψυχήν του δούλου σου Σζούρι καί η συμ
βία αύτοΰ Τρανταφηλήνα καί ο πατήρ αύτοΰ Διμίτρι καί η μήτηρ 
Θ[ε]τεκοΰ.

Είς το Σέρτιμπασή
18 γΜνήσθητι Κύριε τού δούλου σου Σωφοιάνέ καί ο πατήρ αυτου 

Σζουρή καί η μήτηρ αύτοΰ Άγγελήνα καί ο αδελφός αυτού Κα- 
λογηάνης.

19 Ο κυρ Λέων εδοκε ενα σαραταρν κιμιμαινον εις τον Άγιο Τά
φον του Χ[ριστοΰ],

20 γΜνήσθητι Κύριε Σοφία μοναχή καί η θυγάτηρ αυτής Κιριαθή- 
να καί ο υιός αύτής ’Αποστολής.

21 γΜνήσθητι Κύριε τού δούλου σου Ιωάννη καί τά τέκνα αύτοΰ.
22 γΜνήσθητι Κύριε τήν ψυχήν τού δουλου σου Κοστατίνο καί η 

συμβίος αύτοΰ Ρήγενα καί ό υιός αύτοΰ Δηγενί καί τα επιληπα· 
εδοκεν διά να γραπτή είς τον Άγιον Τάφον φλορι αίνά.

23 γΜνήσθητι Κύριε τού δούλου σου Αποστόλη καί ο πατήρ αύτοΰ 
Σιναδηνό καί η συμβία αύτοΰ Ευγενία καί τά τέκνα αυτου.

24 γΜνήσθητι Κύριε τήν ψυχήν τού δοΰλοΰ σου Ανδρέαν καί ό 
πατήρ αύτοΰ Γεόργη καί η μήτηρ αύτοΰ Κόμνα καί ή συμβίος 
καί τον τέκνον αύτοΰ Αποστόλη.

25 fMvήσθητι Κύριε τού δούλου σου Κριτί καί ο πατήρ αύτοΰ Κο- 
στατήνου ίερέως καί η μήτηρ αύτοΰ Παρασκεβου πρεσβητέρας.

φ. 38ß
26

Είς τους Βουργάρους
γΜνήσθητι Κύριε τοΰ δοΰλοΰ σου Σηβαστό καί η συμβίος αύτοΰ 
Το [...] πουλά καί τα τέκνα αύτοΰ καί ο πατήρ αύτοΰ Κοστατίνο
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27

28

29

30

φ. 39ß 31 

32

φ. 40Ρ

33

34

35

36

37

38

39
40
41

φ. 41“

καί η μήτηρ αυτού Σταμάτα- εδοκεν δια να γραπτή εις τόν 'Αγιον 
Τάφον φλορη ένα.
fMvήσθητι Κύριε του δούλου σου Διμίτριος ευταξίας Προύσης 
καί ο πατήρ Αναστάση καί η μήτηρ Κεραμά καί η συμβίος Σε
βαστή καί τα τέκνα αυτού.
ΫΜνήσθητι Κύριε τήν ψυχήν τού δούλου σοΰ Χρισοβέργη ίερέ- 
ως καί η πρεσβητέρησα Θεοδώρα■ καικιμιμενον.
ΫΜνήσθητι Κύριε τήν ψυχήν του δούλου σοΰ χατζι Καλοϊάνη 
καί η συμβίος αύτοΰ Παρασκεβοΰ καί τά τέκνα αυτού' ηγίαν καί 
σωτηρίαν.
ΫΜνήσθητι Κύριε τού δούλου σου Νικολάου καί η συμβίου αύ
τοΰ Λασκαρίνα καί τα τέκνα αύτοΰ καί ο πατήρ αύτοΰ Μηχαήλ 
καί η μήτηρ αύτοΰ Ά νής.
ΫΜνήσθητι Κύριε τήν ψυχήν τού δοΰλοΰ σοΰ Θωμά Μαροΰδα 
καί ο υιός αύτοΰ Διμίτριος.
ΫΜνήσθητι Κύριε τοΰ δούλου σου χατζι Γηόβάνι καί η συμβία 
αύτοΰ Φοτινί καί τά τέκνα αύτοΰ.

Ϋ ’Αδελφοί τοΰ Αγίου Τάφου εις το Τεμιρκαπη, 
εις Προύσα

ΫΜνήσθητι Κύριε τοΰ δούλου σου Κόστα καί οι συμβίος Κιράνα 
καί ο πατήρ αύτοΰ Ιωάννης καί η μήτηρ Κινά καί Κεράνα Αα- 
σκαρβίνα],
ΫΜνήσθητι Κύριε τήν ψυχήν τοΰ δοΰλου σοΰ κιριτζί Παναγιώτι 
καί η συμβίος Αρχόντισα καί ο υιός αβύτοΰ] Σπαντονι προτο- 
ψάλτου καί η συμβίος αύτοΰ Χριση καί τον τέκνον αύτοΰ Θεο- 
Χάρι.
ΫΒασίλη Πρέπήα καί ο υιός Καπλάνη καί η θηγατήρ Σοφηανή 
καί Χρηση.
Ϋ Χριστόδουλο καί η συμβίος αύτοΰ Χρήσή καί τα τέκνα αύτοΰ 

’Αρχόντισα καί Κιριαθίνα καί ο πατήρ αύτοΰ Ιωάννης καί 
Ξ[αν]θη.
Ϋ Ιωάννης καί ο πατήρ αύτοΰ Άλέξι καί η μήτηρ αύτοΰ Πανα- 
γιωτίνα καί τα τέκνα αύτοΰ καί Σζουραινά καί Θομαϊ, Κόστα 
Καμαρινό, Σμαράγδα.
Μνήσθητι Κύριε τήν ψυχήν τής δοΰλη σοΰ Αναστασία μοναχή 
καί ο πατήρ αύτής Θεόδορος καί Χρουσί.
ΫΜνήσθητι Κύριε Αενοΰ καί ο ανήρ αύτής Πάλή.
ΫΑιβίστρο καί Σοφία και ο πατήρ αύτοΰ Μανθέος.
ΫΠαντελή σην τη σηβήου αυτου Δουκινας.

Ϋ ’Αδελφοί τοΰ ’Αγίου Τάφου εις τήν Μπρούσα, 
ξένοι ραυτάδες
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42

43

44

45

46 

4.7

48

49

50

51

52

φ. 41Ρ 53

54

55

56

57

ΫΜνοίσθιτι Κύριε την ψυχήν τού δουλού σου Γεοργίου καί ό 
πατήρ αύτοΰ Ιωάννης καί ή μήτηρ αύτοΰ Σεβαστοί καί τον ταί- 
κνον αύτοΰ.
ΫΜνοίσθοιτοι Κύριε τήν ψυχήν του δουλού σου Μιχαήλ καί ύ 
γυνοί αύτοΰ σϊβία του καί ό πατήρ αύτοΰ καί η μήτηρ αύτοΰ 
Καλίνοικοι μοναχή. Έλασόνα. χατζής.
f Μνοίσθιτοι Κύριε τόν δουλον σου Κνέζοι καί ή σϊβύα αύτοΰ 
//Γεργουλίνα καί ο πατήρ αυτου Νίκο//, 
f Μνοίσθητοι Κύριε τον δουλόν σου Κονσταντίνων καί ό πατήρ 
καί ή μήτηρ αύτοΰ καί άδελφός αύτοΰ Ιωάννης. Τράπεζοντιος- 
χατζοΐς.
f Μνοίσθητι Κύριε τήν ψυχήν τοΰ δουλό σου ΓεόργονΣτζασίτην 
καί ο πατήρ καί ή μήτηρ αύτοΰ. // Έλασόνα//. 
f Μνοίσθητι Κύριε τήν ψυχήν τοΰ δουλού σου Άγγελον, ό πα
τήρ καί ή μήτηρ αύτοΰ. //Σαλόνικαιος//. 
f Μνοίσθητι Κύριε τήν ψυχήν του δούλού σου Ιωάννη καί ή 
σίβιος αύτοΰ καί ό πατήρ καί ή μήτηρ αύτοΰ Γεόργον, Άρχον- 
τοΰ. από τόν Τοΰρνάβοι.
f Μνοίσθητι Κύριε τήν ψυχήν τοΰ δούλου σου Δημοίτροιον καί 
ό πατήρ αύτοΰ Γεόργον καί ή μήτηρ αύτοΰ Μαρία, 
f Μνοίσθητοι Κύριε τήν ψυχήν τοΰ δούλου σου Ματακόν άπό 
τήν Τζοιρίστια· καί ό πατήρ αύτοΰ Δήμος καί ή μήτηρ αύτοΰ 
Γεοργοΰ.
Μνοίσθητοι Κύριε τήν ψυχήν τοΰ δουλού σου Ιοάνης καί ό πα
τήρ αύτοΰ Μίχος πλου[...]ος καί ή μήτηρ αύτοΰ Ροδέα. Τοΰρνα- 
βης, Κολεντάνου.
Μνοίσθητι Κύριε τήν ψυχήν τοΰ δουλού σου Ίοάνοι καί ό πατήρ 
αύτοΰ Δυμος Μαβής καί ή μοίτηρ αύτοΰ Γερακοΰ. Τοΰρ- 
ναβοις.
f Μνοίσθητοι Κύριε τήν ψυχήν τοΰ δούλου σου Κόστα χροίστι- 
ανοί [,..]οι άπό τον Τούρναυι καί τον τέκνον αύτοΰ. 
Μνοίσθητοι Κύριε τοιν ψυχήν τοΰ δούλου σου Κονστας τοΰΜί- 
χου τοΰ Κολήντάνου.
Μνοίσθητοι Κύριε τήν ψυχήν τοΰ δουλού σου Μάνοιραντ[...]είς 
Τούρναυι.
Μνοίσθητι Κύριε τοιν ψυχήν τοΰ δουλού σου Κιριαζοί καί ό 
πατήρ αύτοΰ Δύμος Μαβοϊς καί ή μήτηρ αύτοΰ Γερακοΰ. 
Μνοίσθητοι Κύριε τοΰ δούλου σου Στρατοίς Καλολημνιός καί ή 
μήτηρ αύτοΰ Θεοδιγίνα καί ό πατήρ αύτοΰ Κιριαζής καί τα τέ
κνα.

A ') Οί 57 έγγραφές συνδρομητών άπό τήν Προύσα —καταταγμένες σε έξι 
ομάδες, μέ ιδιαίτερη ή καθεμιά επικεφαλίδα, δηλωτική τής συνοικίας στήν
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όποια κατοικούσαν οί έγγραφόμενοι— έχουν καταχωρισθή στο άγιοταφικό 
κατάστιχο άπό τέσσερα κυρίως χέρια. Στο πρώτο (Α '), πού έχει γράψει τις 
πέντε πρώτες επικεφαλίδες καί τίς πρώτες έγγραφες κάθε ομάδας άντιστοί- 
χως, οφείλονται οί περισσότερες εγγραφές, τριάντα μία συνολικά, ήτοι οί 
ύπ’ άρ. 1-2, 11, 13-18, 20-41. Άπό τό Ίδιο χέρι προέρχονται πάμπολλες 
έγγραφες άπό άλλους τόπους τής Μικρός ’Ασίας καί άπό νησιά τού άνατο- 
λικοΰ Αιγαίου. Σε μερικές μάλιστα έπικεφαλίδες έγγραφών άπό τούς τόπους 
αύτούς ό γραφέας Α' σημείωσε καί τή χρονολογία τής έπισκέψεώς τον.ζοδ ' 
[1565/66] (φ. 33β: Παλαιά Φώκαια) καλ^ζοε'[1566/67] (φ. 15β: Σμύρνη, φ. 
21 β: ’Αττάλεια, φ. 25α: Σπάρτα, φ. 26α: Μπάρλα, φ. 28β: Μπουρντούρ, φ. 
29β: Χώνες, φ. 32α: Φιλαδέλφεια). Είναι λοιπόν προφανές ότι ή περιοδεία 
του έγινε μεταξύ Σεπτεμβρίου του 1565 καί Αύγουστου του 1567.

Τό χέρι Β' καταχώρισε τίς έγγραφες 3-10. Τό συναντάμε έπίσης καί σέ 
άλλα μέρη τού κατάστιχου, όπου έγγραφες συνδρομητών άπό τήν Καλλίπο- 
λη, τήν Κωνσταντινούπολη, τήν Άδριανούπολη, τήν Κάρυστο. Τό χέρι Γ' 
καταχώρισε τίς έγγραφες 42-57, δηλαδή τών «ξένων ραφτάδων» στήν Πρού
σα. Τό συναντάμε μόνο μία ακόμη φορά στό κατάστιχο: στήν παράγραφο μέ 
έγγραφες συνδρομητών άπό τήν Έρεσό τής Λέσβου. Τό χέρι Δ', πού παρεμ
βάλλει τήν έγγραφή 12, τό ξανασυναντδμε στα φφ. 37α-β καί 38α, μέ έγγρα
φες άπό μή προσδιοριζόμενο τόπο. Είναι άξιοσημείωτο ότι οί γραφείς Β', Γ' 
καί Δ ' συχνά έναλλάσσονται μέ τόν γραφέα Α ', γεγονός πού υποδηλώνει ότι 
καί οί τέσσερις ήσαν όχι μόνο σύγχρονοι, αλλά καί συνταξιδιώτες, τουλά
χιστον σέ ένα μέρος τής περιοδείας τους. Ή έγγραφή 19 προστέθηκε έκ τών 
υστέρων στή δεξιά ώα άπό τόν μοναχό Παχώμιο, πού έγραψε καί τά φύλλα 
22β καί 23α, όπου σημείωσε καί τό όνομά του.

Τέλος, πρέπει να σημειωθή ότι οί τρεις κύριοι γραφείς (A', Β' καί Τ') 
ήσαν έξ ίσου περίπου ήμιεγγράμματοι, όπως φαίνεται άπό τά ορθογραφικά 
καί τά συντακτικά τους λάθη. Στήν ήμιμάθειά τους οφείλεται μάλλον καί ή 
δυσκολία τους να γράψουν δυσπρόφερτα ή άσυνήθη ονόματα, τά όποια ένίο- 
τε κολοβώνουν ή διαστρέφουν. Έτσι προέκυψαν, πιστεύω, τά άπίθανα μάλ
λον ονόματα Κινά (άρ. 33), Ματακόι (άρ. 50) καί Μάνοιραντ... (άρ. 55)97.

Β ') Οί 57 έγγραφές πού έκδίδονται παραπάνω —άλλα καί οί έκατοντάδες 
άλλες τού άγιοταφικοΰ κατάστιχου— είναι έξαιρετικά ένδιαφέρουσες καί 
άπό όνοματολογικής πλευράς. ’Αποτελούν τήν πλουσιότερη καί τήν πρωιμό- 
τερη συναγωγή ονομάτων άπό τά λείψανα τού μικρασιατικού έλληνισμοΰ 
κατά τήν πρώτη μεταβυζαντινή περίοδο.

Άπό τά 160 βαπτιστικά όνόματα πού μνημονεύονται στις 57 έγγραφές

97. Τό κακογραμμένο αότό όνομα θά μπορούσε ίσως νά διαβαστή Μάνο ιραντ<...>, άλλά 
ό γραφέας αύτός (Γ') δέν παραλείπει ποτέ τό πνεύμα πάνω άπό τά άρχικά φωνήεντα, έπομένως 
τό ιραντ... δέν μπορεί νά θεωρηθή ώς άρχή κάποιας δυσανάγνωστης λέξης.
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μόνο τα έξι συνοδεύονται από επώνυμα: Μαρούδας (άρ. 31), Πρεπίας (άρ. 
35), Καμαρινός (άρ. 37), «Στζασίτης» (άρ. 46) —προφανώς Τζασίτης—, «Κο- 
λεντάνος» ή «Κοληντάνος» (άρ. 51 καί 54) καί Μαβής (άρ. 52 καί 56). Το 
περίεργο επώνυμο Πρεπίας φαίνεται δτι είναι μητρωνυμικό: Εύπρε- 
πίας > Πρεπίας. Τό Εύπρεπία άπαντά στό άγιοταφικό κατάστιχο (φ. 3β) σε 
έγγραφή άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Σε επιστολή τού 1586 άπαντά τό βα- 
πτιστικό Πρεπιά98 99. Τούς τύπους Εύπρεπία - Πρεπία συναντάμε επίσης επα
νειλημμένα τό 1720 στή Φιλιππούπολη καί τή Στενήμαχο". Τά Μοραΐτης 
(άρ. 3) καί Καλολιμνιός (άρ. 57) φαίνεται ότι είναι έθνικά παρωνύμια μάλλον 
παρά καθαυτό έπώνυμα.

Άπό τά 160 βαπτιστικά ονόματα πού άπαντοϋν στις 57 έγγραφές, τά 
περισσότερα ήσαν τήν έποχή έκείνη —καί πολλά είναι άκόμη— συνήθη σε 
όλο τόν ελληνικό χώρο.

’Αξιοσημείωτα είναι τά βαπτιστικά έκεΐνα πού προέρχονται άπό ονόμα
τα έπιφανών άλλοτε βυζαντινών οικογενειών: Συναδηνός (άρ. 23), Κριτής 
(άρ. 25)100, Χρυσοβέργης (άρ. 28)· καί τά άνδρωνυμικά: Κόμνα (άρ. 24) —άπό 
τό Κόμνος < Κομνηνός—, Λασκαρίνα (άρ. 30 καί 33), Σγούραινα (άρ. 37) 
καί Δούκινα (άρ. 41)101.

Άπό τά λοιπά βαπτιστικά ονόματα σημειώνονται καί σχολιάζονται σύν
τομα παρακάτω —κατά τή σειρά πού άπαντοϋν στό κείμενο— όσα δέν μαρ- 
τυροϋνται άπό άλλη πηγή ή πάντως είναι σπανιότατα, όσα συνιστοϋν ιδιά- 
ζοντα τύπο καί όσα φαίνεται ότι έπιχωρίαζαν στις ελληνικές κοινότητες τής 
Μικρός ’Ασίας.

Τ ό π ρ ε, ό (άρ. 5)· πιθανότατα άπό τό Ντόπρε < Ντόμπρε, πού μαρτυρεΐ- 
ται τό 1720 στή Στενήμαχο καί τήν Έσκί Ζαγορά102. Ή τροπή τών φθόγγων

98. Hurmuzaki, Documente, τόμ. 14, 1 (εκδ. N. Iorga), Βουκουρέστι 1915, σ. 81.
99. Χρύσανθού 'Οδοιπορικό (εκδ. Πηνελόπης Στάθη), σσ. 166, 167, 168-170, 173, 174, 177, 

179, 180, 183, 184· πρβλ. αύτόθι, σσ. 170, 177, 185, τήν άνάλογη τροπή του όνόματος Εύμορφία 
σέ Μορφία. Στή Β. Θράκη άλλωστε φαίνεται ότι δέν ήσαν σπάνια τά μητρωνυμικά' βλ. π.χ. 
αύτόθι, σ. 186: Ζαμπέτογλου (στή Φιλιππούπολη) καί Μάρογλου (στή Σήλυμνο). Ό Άθ. Μπού- 
τουρας, Τά νεοελληνικά κύρια όνόματα ίστορικως καί γλωσσικ&ς έρμηνευόμενα, ’Αθήνα 1912, 
σ. 158, άναγράφει τό βαπτιστικά: Πρεπή.

100. Πρβλ. φ. 19β του κατάστιχου: Κριτής τού κυρ Άλέξη (στή Μυτιλήνη). Γιά τό έπώνυμο 
βλ. Κ. Άμάντου, «Τοπωνυμικά σύμμεικτα», ’Αθήνα, 22 (1910), σ. 200.

101. ’Άς σημειωθή ότι στις έγγραφες τοΰ κατάστιχου άπό τή Μυτιλήνη (φφ. 18β-19) άπαν
τοϋν ώς βαπτιστικά τά όνόματα: Ράλης, Λάσκαρης, Συναδηνός, Βατάτζης, Παλαιολόγος, Μά- 
ζαρης, Δούκας, Κομνενός, Σαραντηνός, Καντακουζηνός, Βουλωτής, Κανδύλης, Εύδαιμονογι- 
άννης, Φραντζής καί τά άνδρωνυμικά Τορνικίνα καί Βρανάδαινα. "Αλλα βυζαντινά έπώνυμα καί 
βαπτιστικά τοϋ Που αιώνα άπό τή Μυτιλήνη, Τραπεζούντα, Καλλίπολη, Κίο καί Αίνο βλ. στοϋ 
Μ. Γεδεών, Μνεία τώνπρό έμοΰ, ’Αθήνα 1936, σσ. 84-85, καί στής Αιμιλίας Σάρου Ζολώτα, «Τό 
άρχεΐον τής λατινικής έπισκοπής Χίου», Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher, 14 (1937-38), 
σσ. 435-36, 449, άπό τή Χίο.

102. Χρύσανθού 'Οδοιπορικό, σσ. 168, 169, 194. "Ας σημειωθή δτι ήδη τό 1316 άπαντά στή
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ντ καί μπ στούς άηχους τ καί π άντιστοίχως είναι συνήθης στον λόγο των 
Ελλήνων τής Μικρός ’Ασίας. — Μ π ά ρ λ α (άρ. 9)· αμάρτυρο. — Συρία
ν α (άρ. 12)· μαρτυρεΐται στήν Κίο τό 1724103. — Όργέτα (άρ. 15)· σέ έγγρα
φή του άγιοταφικοϋ κατάστιχου άπό τή Μυτιλήνη (φ. 18β) άπαντά τό Όρηγέ- 
τα· στή Χίο τό 1725 τό Όριετοΰ104. — Κυραθίνα (άρ. 16) καί Κυρία- 
θίνα (άρ. 20 καί 36)· άπαντά στους Έλεγμούς τής Βιθυνίας τό 1724105. 
Σγουρής (άρ. 17 καί 18)· άπαντά καί σέ άλλο σημείο του κατάστιχου (φ. 
37β), όπου ονόματα συνδρομητών άπό άδηλο τόπο. Μαρτυρεΐται έπίσης 
στήν Κίο καί τή Μενεμένη τό 1724-25106. Θ ε τ ε κ ο ΰ (άρ. 17)· άπαντά καί σέ 
άλλη έγγραφή του κατάστιχου (φ. 34) άπό τή Νέα Φώκαια- πρβλ. καί φ. 65β, 
όπου Θετόκης, Χιώτης στον Γαλατά. Τον 14ο αιώνα άπαντοΰν στή Μακεδο
νία τά: Θετοκώ, Θετόκος, ό, Θετόκιος107. — Ρ ή γ α ι ν α (άρ. 22)· άπαντά καί 
σέ άλλη έγγραφή τοΰ κατάστιχου (φ. 37β) άπό άδηλο τόπο. Μαρτυρεΐται 
έπίσης τόν 17ο αιώνα στήν Αίνο καί τήν Κίο108, καί τό 1724 στά Μουδανιά, 
στούς Έλεγμούς, στήν Κίο καί στήν Προύσα109. — Κ ε ρ α μ ά (άρ. 27)· 
άμάρτυρο. — Κ ι ν ά, ή (άρ. 33), παραφθορά ίσως τοΰ Κανά, πού άπαντά σέ 
έγγραφή τοΰ άγιοταφικοϋ κατάστιχου (φ. 12) άπό τή συνοικία των «Καραμα- 
νιτών» στήν Πόλη, προφανώς τά Ψαμάθια. — Καπλάνης (άρ. 35)· άπαν
τά πέντε φορές σέ έγγραφες τοΰ κατάστιχου (φφ. 25β, 28β, 76β) άπό τό 
Μπουρντούρ καί τά Σπάρτα τής Πισιδίας —τή μιά φορά ώς Καπλάν (αυτόθι, 
φ. 28β, καί Άσλάν). — Πάλής (άρ. 39)· γράφε Μπαλής, όπως άπαντά σέ 
πολλές άλλες έγγραφές τοΰ κατάστιχου (φφ. 18, 21 β, 22, 25αβ, 26, 28β, 32) 
άπό τά Θεϊρα, τήν ’Αττάλεια, τά Σπάρτα, τή Μπάρλα, τό Μπουρντούρ καί τή 
Φιλαδέλφεια. — Λίβιστρος (άρ. 40)· άμάρτυρο άπό άλλη πηγή· άσφα- 
λώς άπό τόν ήρωα τοΰ γνωστοΰ βυζαντινοΰ μυθιστορήματος. — Σπαντω- 
V ή ς (άρ. 34)· ώς έπώνυμο —μέ ποικίλες παραλλαγές— είναι γνωστό άπό τόν 
14ο αιώνα110 *. Έδώ πρόκειται γιά τήν πρωιμότερη μαρτυρία του ώς βαπτιστι-

Μακεδονία τό θηλυκό Τομπρίτζα (βλ. F. Dölger, Sechs byzantinische Praktika, Μόναχο 1949, 
έγγραφο RK, στ. 98' βλ. καί έγγραφο RV —τοΰ 1341—, στ. 95).

103. Χρυσάνθου 'Οδοιπορικό, σ. 242· αυτόθι καί Συριάνος καί Συριανός (στούς Έλεγμούς 
τής Βιθυνίας- βλ. αυτόθι, σ. 237) καί Συριανή (στό Παζαρτζίκι- αυτόθι, σ. 164). Γιά τήν έτυμο- 
λογία βλ. Κ. Άμάντου, Γλωσσογεωγραφικά, Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher, 18 (1948), 
σ. 7.

104. Χρυσάνθου 'Οδοιπορικό, σσ. 263, 266.
105. Αυτόθι, σ. 236.
106. Αυτόθι, σσ. 240, 254.
107. Dölger, ό.π., έγγραφα RK, στ. 168, καί RV, στ. 55, 94, 117.
108. Γεδεών, δ.π., σ. 85.
109. Χρυσάνθου 'Οδοιπορικό, σσ. 235, 238, 239, 245.
110. Χαρ. Μπούρα, «Τό επιτύμβιο τού Λουκά Σπαντούνη στή βασιλική του 'Αγίου Δημητρί-

ου Θεσσαλονίκης», ’Επιστημονική Έπετηρίς τής Πολυτεχνικής Σχολής - Τμήμα ’Αρχιτεκτό
νων, 6 (1973), σ. 13 κ.έ.
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κοΰ. — Δ ο ύ κ ι V α (άρ. 41)· στον τύπο αυτό άπαντά δύο άκόμη φορές στο 
κατάστιχο (φφ. 37β, 38, όπου έγγραφες άπό άδηλο τόπο) καί άλλες δύο στον 
κοινότερο τύπο «Δούκενα» (φφ. 29, 33β, όπου εγγραφές άπό τό Μπουρντούρ 
καί τήν Παλαιό Φώκαια άντιστοίχως). "Ας σημειωθή πάντως ότι τό ι στον 
τύπο Δούκινα δέν οφείλεται σέ κώφωση τοΰ ε (τοϋ τύπου «Δούκενα»), γιατί ό 
ίδιος γραφέας άλλου (φ. 37β) γράφει «Ρήγενα» καί όχι «Ρήγινα». — Κ ν έ - 
ζ η ς (άρ. 44)· άμάρτυρο ώς βαπτιστικό· άπαντά ώς επώνυμο τον. 18ο αιώνα111. 
— Θεοδηγίνα (άρ. 57)· άπαντά στήν Καλλίπολη τόν 17ο αιώνα"2.

Γ') Κάθε έγγραφή στό άγιοταφικό κατάστιχο προϋπέθετε βέβαια τήν 
καταβολή έκ μέρους τοϋ έγγραφομένου κάποιου χρηματικού ποσοϋ (ή σπα
νιότερα κάποιου άξιοποιήσιμου άντικειμένου) υπέρ τοϋ 'Αγίου Τάφου. Τό 
άντάλλαγμα ήταν ή άναγραφή τοΰ ονόματος τοΰ συνδρομητή στά «Δίπτυχα 
τής προθέσεως» —ή, όπως σημειώνεται στό κατάστιχο, στό «βραβεϊον» (βρέ- 
βιον)— τοϋ 'Αγίου Τάφου γιά νά μνημονευτή σέ μιά ή σέ περισσότερες 
λειτουργίες. Δυστυχώς, άπό τις εκατοντάδες έγγραφές τοΰ άγιοταφικοΰ κα
τάστιχου μόνο σέ σαράντα τρεις δηλώνεται τό χρηματικό ποσό καί σέ πέντε 
τό είδος"3 τής προσφοράς τοΰ συνδρομητή. Μέ βάση τις σχετικά λίγες αύτές 
περιπτώσεις καταρτίσθηκε ό παρακάτω πίνακας προσφορών: 112 113

’Αριθμός Χρηματικό ποσό
περιπτώσεων άσπρα φλωρία ή

δουκάτα
9 12
2 15
3 20
2 24
1 30
2 32
1 36

10 1
2 100
3 2
2 4
1 5
2 7
1 500
2 10

111. Μαριέττας Μινώτου, «-Αγνωστο ήμερολόγιο», 'Ελληνικά, 3 (1930), σ. 472.

112. Γεδεών, δ. π., σ. 84.
113. Π.χ. κάποιος συνδρομητής στά Θεϊρα τής ’Ιωνίας (φ. 16) έπρόσφερε £να βιβλίο («Τυπι

κόν»), ένας άλλος (φ. 63β) μίαν καδέκλαν βενέτικην, μια γυναίκα στά Ψαμάθια (φ. 86β) Iva
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Το φλωρί καί τό δουκάτο114 άντιστοιχοΰσαν την εποχή εκείνη σε 60 
άσπρα115. Επομένως, ή διαφορά μεταξύ ελάχιστης καί μεγίστης προσφοράς 
ήταν πολύ μεγάλη, άπό 12 έως 600 άσπρα. Τί άντιπροσώπευαν τότε τά ποσά 
αύτά σέ άγοραστική άξία γίνεται φανερό, άν ληφθή ύπόψη ότι με ένα άσπρο 
μπορούσε κανείς νά άγοράσει δύο ή τρία ψωμιά, με 22-24 άσπρα ένα πρόβα
το, ενώ ό ήμερήσιος μισθός ενός γενιτσάρου κυμαινόταν άπό 4 έως 8 
άσπρα116.

Στις έκδιδόμενες παραπάνω 57 έγγραφες άπό τήν Προύσα μόνο σέ τέσσε
ρις περιπτώσεις δηλώνεται ή προσφορά τού συνδρομητή: άρ. 1: ένα πετραχή
λι για μια «άγρυπνία»· άρ. 3: 500 άσπρα- άρ. 22 καί 26: ένα φλωρί διά νά 
γραπτή εις τον °Αγιον Τάφον. Θά μπορούσε νά προστεθή έδώ καί ή περί
πτωση τής έγγραφης άρ. 19, σύμφωνα μέ τήν όποια ό κυρ Λέων εδωκε 
άπροσδιόριστο ποσό γιά ένα «σαραντάρι», δηλαδή ένα σαρανταλείτουργο, 
πού, όπως φαίνεται άπό άλλες εγγραφές, προϋπέθετε προσφορά δύο τουλά
χιστον φλωρίων.

Δ') Όπως εύκολα μπορεί νά διαπιστώσει κανείς, κάθε έγγραφή τού άγιο- 
ταφικοϋ κατάστιχου είναι διαρθρωμένη μέ ορισμένη λογική τάξη: προτάσ
σεται τό όνομα τού άρχηγοΰ τής οικογένειας ή τού «νοικοκυριού» καί ακο
λουθεί ή μνεία —ονομαστική ή περιφραστική— των άλλων μελών (συζύγου, 
παιδιών, άδελφών, γονέων κλπ., άν υπάρχουν βέβαια). Έτσι, οί έκδιδόμενες 
παραπάνω 57 εγγραφές άντιστοιχοΰν σέ ισάριθμες φορολογικές μονάδες 
(hane), κατά τήν τουρκική δημοσιονομική αντίληψη τής εποχής. Προσφέ- 
τονται λοιπόν κατ’ άρχήν γιά στατιστική άνάλυση καί συναγωγή δημογρα- 
φικών συμπερασμάτων, άφοΰ άλλωστε άντιπροσωπεύουν πληθυσμό διακο- 
σίων περίπου άτόμων. "Ωστε τό πληθυσμιακό αύτό δείγμα είναι μέν μικρό 
ίσως καθ’ εαυτό, άν ληφθή όμως ύπόψη ότι αντιστοιχεί μέ τό ένα τέταρτο 
περίπου117 τού ελληνικού πληθυσμού τής Προύσας κατά τήν εποχή εκείνη, 
πρέπει νά θεωρηθή όπωσδήποτε αξιόλογο.

μα;ραμά διά τον νιπτήρα καί κάποιος άλλος στον Γαλατά της Κωνσταντινουπόλεως (φ. 13β) 
ένα κριοντήρι καί... ένα σκερπάνι!

114. Μέ τούς δρους φλωρί καί δουκάτο δηλώνεται στήν κοινή γλώσσα τής έποχής τό 
τουρκικό χρυσό νόμισμα, πού κατά τά τέλη τής βασιλείας τού Σουλεϊμάν A' (1520-1566) ήταν 
Ισοδύναμο μέ τό καθαυτό βενετικό δουκάτο.

115. Δ. Α. Νικολετόπουλου, Περί τοΰ νομίσματος έν Έλλάδν άπό τής Άλώσεως μέχρι τής 
άφίξεως τοΰ “Οθωνος, ’Αθήνα 1974, σ. 39, Κωνσταντίνας Φιλοπούλου Δεσύλλα, Ταξιδιώτες τής 
Δύσεως, πηγή γιά τήν οίκονομική ζωή τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στους χρόνους τοΰ 
Σουλεϊμάν τοΰ Μεγαλοπρεπούς, 1520-1566, Αθήνα 1984, σ. 243, Π. Κονόρτα, «Ή όθωμανική 
κρίση τού τέλους τοΰ 16ου αιώνα καί τό Οικουμενικό Πατριαρχείο», Τά 'Ιστορικά, 3 (1985), σσ. 
47-48.

116. Φιλοπούλου Δεσύλλα, δ.π., σσ. 280-81, 292-93- πρβλ. Κονόρτα, δ.π., σσ. 51-52.
117. Όπως σημειώθηκε ήδη στήν πρώτη παράγραφο τής μελέτης αύτής, ή χριστιανική
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'Ωστόσο, ή εκμετάλλευση του δείγματος αύτοΰ άπό δημογραφικής πλευ
ράς προσκόπτει σε δύο κυρίως δυσκολίες: α') Τήν άοριστία ώς προς τό φύλο 
καί ιδίως ώς προς τόν αριθμό των παιδιών πού υποδηλώνονται με τήν τυπο
ποιημένη καί συχνά χρησιμοποιούμενη φράση ... καί τών τέκνων αύτοΰ. β') 
Τήν άβεβαιότητα ώς προς τό αν όλοι οί άναγραφόμενοι γονείς των συνδρο
μητών (άρ. 4, 5, 9, 11, 13-15, 17, 18, 24-27, 30, 33, 36, 37, 42, 43,45-51, 52/56, 
57) συγκατοικούσαν με τα παιδιά τους ή ζοΰσαν μακριά άπό τήν Προύσα, 
ενδεχομένως στον τόπο καταγωγής τών συνδρομητών (γεγονός πού δεν εμπό
διζε βέβαια τά παιδιά τους να τούς εγγράφουν στό άγιοταφικό κατάστιχο)118. 
Τό δεύτερο αυτό ενδεχόμενο φαίνεται πολύ πιο πιθανό για τούς γονείς τών 
«ξένων ραφτάδων» στήν Προύσα, άφοΰ πρόκειται για πρόσφατα εγκατεστη
μένους εκεί μετανάστες.

Καί όσον άφορά μεν τήν πρώτη δυσχέρεια, θά μπορούσε κανείς να τήν 
ξεπεράσει υποθέτοντας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ή στερεότυπη 
φράση ... καί των τέκνων αύτοΰ υποδηλώνει δύο παιδιά. Για νά καλυφθούν 
όμως καί οί λιγότερες μάλλον περιπτώσεις όπου υποδηλώνονται περισσότε
ρα άπό δύο, δέν θά ήταν αύθαίρετο αν υιοθετείτο ένας συντελεστής 2,5 γιά 
κάθε περίπτωση αόριστης μνείας τέκνων. Δέν είναι όμως εξ ίσου εύκολο νά 
μετριασθή ή άβεβαιότητα γιά τόν τόπο διαμονής τών είκοσι οκτώ ζευγαριών 
γονέων πού σημειώθηκαν παραπάνω, γεγονός πού υπονομεύει έκ προοιμίου 
κάθε προσπάθεια στατιστικών υπολογισμών"9.

Ένα πάντως γενικό συμπέρασμα μπορεί νά συναχθή με σχετική άσφά- 
λεια, άκόμη καί άπό τά άβέβαια αυτά δεδομένα: ότι ό μέσος αριθμός άτόμων 
κατά «νοικοκυριό» ήταν μικρός. Συγκεκριμένα, άκόμη κι αν υποθέσουμε ότι 
όλοι οί μνημονευόμενοι γονείς τών συνδρομητών κατοικούσαν στήν Πρού
σα, προκύπτει ένα σύνολο διακοσίων περίπου άτόμων, τό όποιο διαιρούμενο 
με τόν άριθμό τών «νοικοκυριών» (57) μάς δίνει ένα δείκτη 3,5 άτόμων, 
δηλαδή πολύ χαμηλό καί καθ’ εαυτόν καί σε σύγκριση μέ άντίστοιχους 
δείκτες άλλων ελληνικών πληθυσμιακών δειγμάτων120. 'Ο χαμηλός αυτός

κοινότητα τής Προύσας περιλάμβανε 359 άτομα τό 1522, χίλια όμως περίπου τό 1576. Επομέ
νως τό 1565-67, όταν έπισκέφθηκαν οί 'Αγιοταφίτες τήν πόλη, ό άριθμός των μελών τής Ελληνι
κής κοινότητας πρέπει νά ήταν κάτι λιγότερο άπό χίλια.

118. 'Η υποψία δτι πρόκειται γιά γονείς πεθαμένους πρέπει μάλλον νά άποκλεισθή, γιατί σε 
τέτοιες περιπτώσεις —καί στό έκδιδόμενο τμήμα του κατάστιχου (π.χ. άρ. 28) καί άλλου— ό 
'Αγιοταφίτης καλόγερος σημειώνει: «κεκοιμημένοι». Εξάλλου, σέ πολλές Εγγραφές (άρ. 8,10, 
16, 23, 40, 44) μνημονεύεται μόνο ό Ενας άπό τούς γονείς, προφανώς αύτός πού Επιζή.

119. Οί δυσχέρειες πού έπισημάνθηκαν παραπάνω, όσον άφορά τή δυνατότητα έκμεταλλεύ- 
σεως τών δημογραφικών δεδομένων του κατάστιχου πού άναφέρονται στήν Προύσα, είναι πολύ 
μικρότερες προκειμένου γιά Εγγραφές άπό άλλες Ελληνικές κοινότητες τής Μικράς ’Ασίας, 
ιδιαίτερα τής ένδοχώρας, δπου οί πληθυσμοί ήσαν γηγενείς στό σύνολό τους σχεδόν.

120. Βλ. σχετικά δεδομένα στοΰ Β. Παναγιωτόπουλου, «Μέγεθος καί σύνθεση τής οΐκογέ-
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δείκτης ύποδηλώνει έναν πληθυσμό άποτελούμενο σέ μεγάλο ποσοστό άπό 
πρόσφυγες ή μετανάστες, άπό άτομα δηλαδή χωρίς ή πάντως με ολιγομελείς 
οικογένειες, γεγονός πού επιβεβαιώνεται άπό άλλες πηγές.

IV. ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΟΣΜΑ
ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ

Έκδίδονται με βάση τον αυτόγραφο κώδικα τής μονής Ίβήρων 512· δεν 
σώζονται άλλωστε σέ άλλο χειρόγραφο. Σέ ορισμένα σημεία άποκαθίσταται 
ή στίξη. Προστέθηκαν επίσης, όπου χρειαζόταν, υπογεγραμμένες, τις όποιες 
ό συγγραφέας κατά σύστημα παραλείπει.

Ένα-δυό ορθογραφικά λάθη διορθώνονται στο έπιτασσόμενο τοϋ κειμέ
νου κριτικό υπόμνημα.

Α'
φ. 106Ρ Τοϋ αύτοΰ Μεγάλου ’Ρήτορος προσόμοιο καί κανών εις τον 

άγιον μάρτυρα του Χρίστου Κοσμάν, μαρτυρήσαντα εν Προύση τη 
προς "Όλυμπον πεποίηκε δέ ταϋτα άξιώσει τοϋ παναγιωτάτου πα- 

4 τριάρχου κυρ Μαξίμου, τοϋ έκ Σερρών μετατεθέντος.

φ. 107 Ό Κανών, ου ή άκροστιχίς· Κοσμάν λιγαίνω το κλέος των μαρ
τύρων Μανουήλ...

φ. 110 Ούτος έκ των τής Τρίκκης υπήρχε μερών, έλθών δε κατωκησεν 
εν τή προς Όλυμπον Προύση. Γυναικί δε νομίμως συζυγείς καί τον 
βί\ονμετά τών έκεϊσε πιστών συνδιάγων εν ειρήνη υπό τίνος έταιρι- 

10 κοΰ διεβλήθη γυναίου, τών έκ τής *Άγαρ, ώς δήθεν προς την αυτής 
θρησκείαν έξυβρικώς· καί προς τόν τής πόλεως ηγεμόνα έλκυσθείς 
καί πολλά ύπ’ αύτοΰ καταναγκασθείς μεταβαλεΐν τήν ευσέβειαν, 
τοΰτο μέν θωπείαις, τοΰτο δ’ άπειλαΐς, καί μή πεισθείς, άλλ ’ άπε- 
λέγξας αυτόν, ώς έν τή πλάνη τυφλώττοντα, καί τόν Χριστόν Θεόν 

15 άληθινόν άνακηρύξας παρρησία καί αύτοΰ προθύμως ύπεραποθα- 
νεΐν, εί δεήσει, μυριάκις διισχυρισάμενος, έξέμηνέ τε τόν ήγεμόνα 
καί τούς συν αύτω. Όθεν καί τήν κατ ’ αύτοΰ θάττον έξήνεγκε ψή
φον, πυρίκαυστον γενέσθαι άποφηνάμενος. Τής ούν καμίνου εις / 

φ. 1 ΙΟ·3 τάχος έκκαείσης καί τοϋ άγιου αύθαιρέτω γνώμη άπερχομένου συν- 
20 avrà τις αύτω τών άπιστων καί σπασάμενος άκινάκην νύττει κατά 

τοΰ στήθους· καί τώ τής σφαγής ετι περιρρεόμενον αϊματι έναπέρ- 
ριψαν τή καμίνω, έν ή τόν τοϋ μαρτυρίου στέφανον έκομίσατο.

νειας στην Πελοπόννησο γύρω στα 1700», 7α 'Ιστορικά, 1 (1983), σσ. 5-18, καί του Ίδιου, 
Πληθυσμός καί οικισμοί τής Πελοπόννησου, 13ος-18ος αιώνας, ’Αθήνα 1985, σσ. 27 κ.έ., 203 
κ.έ.
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B'
φ. 142 Μανουήλ του Μεγάλου 'Ρήτορος κανών εις τον άγιον του Χρί

στου μάρτυρα Ίωάννην έκ Προύσης τής προς "Ολυμπον δντα, ον ή 
άκροστιχίς· *&σμασιν Ίωάννου άθλα θεουδέος αύδώ...

φ. 145 Ούτος ώρμητο μεν εκ χώρου τίνος των άφηλίου άνατολών, εύγε-
5 νής τήν ψυχήν κατά τον πάλαι ’Ιώβ, εΐ καί μή τον όλβον τον κοσμι- 

φ. 145ß κόν ίσοτά/λαντος- φεύγων δε τά έκ των έθνων έπισυμβαίνοντα 
σκάνδαλα καί τούς εντεύθεν τικτομένους κινδύνους έλθών κατωκη- 
σεν έν τή προς Όλυμπον Προύση. Έπεί δ’ ήν πεπαιδευμένος τά 
ιερά γράμματα, πρώτον μεν γυναικί συνεζύγη νομίμως, έπειτα διά- 

10 κονος τής Προυσαέων άγιας γέγονεν έκκλησίας καί τω του λογοθέ
του κατακοσμεϊται βαθμφ. Τής ούν συζύγου αύτω τον τήδεμεταμει- 
ψαμένης βίον έν τω τής ήλικίας έτι ών άκμάζοντι προς δεύτερον 
άπεΐδε γάμον, τής διακονίας το ένεργόν άποθέμενος· καί ήν αύθις 
διάγων έν σωφροσύνη καί κοσμιότητι. Πλούτον δέ έξ οικείων συν- 

15 αγηοχώς πόνων τοϊς δεομένοις φιλοτίμως έπήρκει καί τή τού Χρι
στού έκκλησία προθύμως συντρέχων ήν. Τίς δέ λόγος άρκούντως 
τον αυτού περί των ευσεβών δογμάτων διηγήσαιτο ζήλον; προς δέ 

φ. 146 τό άτυφον, τό κοινωνικόν πρός/πάντας, τό συμπαθές, τό φιλεύ- 
σπλαγχνον, τό φιλόξενον, τό χαρίεν, τό έπιεικές καί μέτριον έν 

20 πάσιν αυτού, τό άόργητον, τό εις τάχος σύν πολλή προθυμία τοϊς 
δεομένοις έπαρκεϊν, τό χήραις τε καί όρφανοΐς πολυτρόπως χεΐρα 
βοήθειας όρέγειν έκ τών ένόντων αύτω, καί μάλιστα τοϊς περί τήν 
εύσέβειαν υπό τών άντικαθισταμένων έθνών κινδυνεύουσιν, ών καί 
πολλούς εΐνεκα καί διαφόρους πειρασμούς καί δημεύσεις ύπέστη; 

25 Ταΰτά τοι τά κατά Θεόν τού άγιου διαβήματα μή φέρων ό τοϊς 
άγαθοις άεί βασκαίνων διάβολος, εις φθόνον καί έπιβουλήν αυτού 
τινάς τών έθνικών διεγείρει, άμέλει καί συκοφαντίας κατ’ αυτού 
άναπλάττουσι καί προς φιλονεικίαν καί έριν ύπούλως περί τής 

φ. 1460 σφών αύτών παροτρύνουσι θρησκείας. / Ό δέ, ζήλον έχων περί τής 
30 άληθείας διάπυρον, τήν τοιαύτην τής έριδος άνάπλασινώς προσάν- 

τη τού όντος έξελέγχει γενναίως καί τον Χριστόν Θεόν άληθινόν 
άνακηρύττει τού σύμπαντος- καί κρατηθείς ευθύς ύπ’ αύτών μαστί
ζεται σφοδρώς καί άπό τών τριχών βιαίως καθέλκεται μέχρι τού τής 
πόλεως έπάρχου, ούπερ ένώπιον στάντες πολλά κατεβόησαν ώς οι5- 

35 τοσίν ό άνήρ τήν μέν ιδίαν ύπερυψών τυγχάνει θρησκείαν, τήν δ’ 
ήμετέραν είς ούδέν λογίζεται. Ό έπαρχος δέ ταΰτ’ άκούσας τω 
αύτοκράτορι παραπέμπει μετά τών αύτοΰ κατηγόρων γραφή τά κατ’ 
αυτόν είς πλάτος έκθέμενος. Έπεί δέ παραστάντα τόν άγιον ό κρα
τών ϊδοι πολλοις έπιχειρήμασιν έπειράτο τούτο μέν θωπείαις, τούτο 

40 δέ άπειλαϊς ύποποιήσασθαι, ό δέ πύργος ήν άτεχνώς άκατάβλητος 
φ. 147 καί σιδηρέα τις ψυχή, μήτε κολακείαις ύπαγό/μένος μήτε άπειλαϊς
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κατασειόμενος ώστε άπό τής εις Χριστόνμεταβήναι πίστεως. Όθεν 
το άμετάβλητον αύτοϋ ό κρατών κατανοήσας καί το μεταπεϊσαι 
αυτόν άπαγορεύσας την κατ’ αύτοϋ ψήφον εξήνεγκε πυρίκαυστον 

45 γενέσθαι άποφηνάμενος· καί παραλαβόντες αυτόν οί δήμιοι έξά- 
γουσιν εξω που εις τι δένδρον, ετυχε γάρ τηνικαΰτα σκηνούμενος εν 
τινι των περί Θράκην πεδίων, οπερ δή δένδρον στελέχω ένί κάτωθεν 
ένιζόμενον εις τρεις άνω διεμερίζετο κλάδους, οίκονομικώς, οίμαι, 
τή θεία εύρεθέν οΰτω προνοία, το εν δήπου καί τρισσόν τής μιας 

50 θεότητος ύποδηλών, υπέρ ής ό άγιοςμέχρις αίματος ήγωνίσατο- καί 
τοίνυν εν αύτφ δήσαντες περιάπτουσι πυρ του μέτριου βραχύτερον, 

φ. 1470 ϊνα κατ’ ολίγον / φλέγόμενος μεταβληθείη ύπενδούς τή τοιαύτη 
τιμωρία ή μένων άμετάβλητος τό του θανάτου τέλος όδυνηρότερον 
σχοίη τφ μήκει· άμέλει τοι καί ένμια δλη τριώρω κατολίγον καιό- 

55 μένος καί προσευχόμενος τφ Θεφ τό πνεύμα παρέδωκεν.

3 άθλα 38 έκθέμενος: αρχικά είχε γραφή έκθείς 50 ύποδηλοΰν.

'Ο συντάκτης των δύο συναξαρίων Μανουήλ Κορίνθιος (t 1530/31) δεν 
ήταν μόνο γόνιμος καί δόκιμος συνθέτης λειτουργικών κειμένων, άλλα καί 
γενικότερα συγγραφέας σημαντικότατος καί μάλιστα ό πρώτος χρονικά άξι
ος λόγου μεταβυζαντινός λόγιος πού έδρασε στήν τουρκοκρατούμενη ’Ανα
τολή. 'Ο κώδικας τής μονής Ίβήρων 512, άπό τόν όποιο έκδίδονται τά δύο 
συναξάρια, περιέχει άποκλειστικά έργα δικά του καί είναι σχεδόν στο σύνο
λό του αύτόγραφος121. Τά δύο συναξάρια —πού είναι γραμμένα στον κώδικα 
με τό χέρι τού ίδιου τού συγγραφέα— δεν είναι αυτοτελή κείμενα- άποτελοϋν 
μέρη τών δύο άντιστοίχων κανόνων πού συνέταξε ό Μανουήλ Κορίνθιος για 
τούς νεομάρτυρες Κοσμά καί ’Ιωάννη. ’Επειδή όμως οϊ δύο κανόνες άφενός 
είναι σχετικά εκτενείς (φφ. 106β-112 καί 142-150β άντιστοίχως) καί άφετέ- 
ρου δέν περιέχουν παρά ελάχιστα ιστορικά στοιχεία —πού σημειώνονται 
παρακάτω—, περιορίστηκα στήν έκδοση τών δύο συναξαρίων μόνο, πού, ώς 
συνήθως, παρεμβάλλονται μετά τήν έκτη ώδή.

121. X. Γ. Πατρινέλη, «Οί Μεγάλοι Ρήτορες Μανουήλ Κορίνθιος, ’Αντώνιος, Μανουήλ 
Γαλησιώτης καί ό χρόνος τής άκμής των», Δελτίον τής 'Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρεί
ας, 16 (1962), σσ. 17-38, τού Ίδιου, «Δύο άνέκδοτα κείμενα περί τοΰ Μανουήλ Κορινθίου», 
Πελοποννησιακά, 8 (1971), σσ. 137-146, Λ. Βρανούση, «Les “Conseils” attribués au prince 
Neagoe (1512-1521) et le manuscrit autographe de leur auteur grec», Actes du Ile Congrès Intern, 
des Études du Sud-Est Européen, τόμ. 4, ’Αθήνα 1978, σσ. 377-87, καί Δημ. Ζ. Σοφιανού, «Ό 
νεομάρτυρας Μιχαήλ Μαυροειδής ό Άδριανσυπολίτης. ’Ανέκδοτα άγιολογικά κείμενα τού 
Μεγάλου Ρήτορος Μανουήλ Κορινθίου κ.ά.», Θεολογία, 54 (1983), σσ. 779-816, καί τόμ. 55 
(1984), σσ. 237-56, 434-58, 739-71, καί αύτοτελώς, ’Αθήνα 1984.
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Καί όσον αφορά μέν τον νεομάρτυρα Κοσμά, τον εκ των τής Τρίκκης 
μερών καταγόμενο καί εν Προύση μαρτυρήσαντα, ό χρόνος τής ζωής καί τοΰ 
μαρτυρίου του μπορεί να προσδιοριστή γενικά στο δεύτερο μισό τοΰ 15ου 
αιώνα, άφοΰ, όπως δηλώνεται στον τίτλο τοΰ κανόνα, ό Μανουήλ Κορίνθιος 
τόν συνέθεσε άξιώσει τον παναγιωτάτον πατριάρχου κύρ Μαξίμου τοΰ έκ 
Σερρών μετατεθέντος, δηλαδή τοΰ Μαξίμου Δ ', πού πατριάρχευσε άπό τό 
1491 ώς τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1497. ’Επειδή δε τά ποικίλα λειτουργικά καί 
άλλα κείμενα (άκολουθίες, εγκώμια, κανόνες, μαρτυρολόγια κλπ.) πού άναφέ- 
ρονται σε νεομάρτυρες γράφονταν συνήθως ύπό τήν άμεση εντύπωση των 
σχετικών γεγονότων ή πάντως όχι πολύ μετά τόν χρόνο τοΰ μαρτυρίου τους, 
μποροΰμε νά υποθέσουμε ότι ό Κοσμάς μαρτύρησε τήν τελευταία ή τό πολύ 
τήν προτελευταία δεκαετία τοΰ 15ου αιώνα.

Τό συναξάρι τοΰ Κοσμά είναι σύντομο καί δεν μάς δίνει άρκετές πληρο
φορίες για τή ζωή του" πέρα άπό τό ότι ό Κοσμάς είχε έρθει στήν Προύσα 
άπό κάποιο χωριό των Τρικάλων καί ότι ήταν έγγαμος. Σχετικά μέ τή σύζυγό 
του, σε κάποιο τροπάρι τοΰ κανόνα παρέχεται ή πρόσθετη πληροφορία ότι 
αύτή είχε άντιταχθή στήν άπόφαση τοΰ άνδρα της νά φθάσει ώς τό μαρτύριο, 
ό κλεινός δε νΰν Κοσμάς, τή τής συνεύνου βουλή μή ύπείξας, ζωής κατηξίω- 
ται (φ. 108).

Ό Μανουήλ Κορίνθιος συνέθεσε τόν κανόνα στον Κοσμά γιά νά τιμηθή 
καί νά τιμάται εφεξής ή μνήμη του άπό τή μικρή χριστιανική κοινωνία τής 
Προύσας κατά τήν επέτειο τοΰ μαρτυρίου του. Ότι ό κανόνας προοριζόταν 
γιά τοπική λειτουργική χρήση φαίνεται άπό τίς ποικίλες ενδείξεις καί φρά
σεις πού περιέχει, όπως: Ώς φαιδρά νΰν επέστη ή θεία μνήμη σου... (φ. 111)· 
καί παρακάτω: Μεγαλύνει ύμνοΰσα Χριστόν τόν Κύριον Προυσαέων ή πόλις 
εν τή άθλήσει σου καί πρεσβευτήν προς αυτόν νΰν προβάλλεται βυσθήναι 
τυράννων κακώσεως έν τάχει (φ. 111 β). Ό τελευταίος ύπαινιγμός, πού υπο
δηλώνει τίς μύχιες προσδοκίες —ή αύταπάτες— τοΰ συγγραφέα —καί πιθα
νώς καί άλλων—, είναι γιά τήν πρωιμότητά του αξιοσημείωτος122.

Εκτενέστερο καί πλουσιότερο σε λεπτομέρειες είναι τό συναξάρι τοΰ 
νεομάρτυρα ’Ιωάννη. Ό χρόνος τοΰ μαρτυρίου του δεν δηλώνεται κι εδώ, 
δηλώνεται όμως ή ήμερομηνία: 9 ’Οκτωβρίου, στοιχείο άπαραίτητο προκει- 
μένου νά ένταχθή ή έορτή τής μνήμης του στο τοπικό έορτολόγιο τής εκ
κλησίας τής Προύσας. Ή λεπτομέρεια αύτή μάς επιτρέπει άκόμη νά ύποθέ- 
σουμε ότι ή σύνθεση τοΰ κανόνα στον νεομάρτυρα ’Ιωάννη έγινε σε χρόνο 
πού δεν απείχε πολύ άπό τά σχετικά γεγονότα, τουλάχιστον όχι τόσο πού νά

122. Γιά τίς έναλλαγές άπελευθερωτικών προσδοκιών καί άπογοητεύσεων τήν έποχή έκείνη 
καί λίγο άργότερα βλ. X. Γ. Πατρινέλη, Συμβιβασμοί καί προσδοκίες. Οί ήγετικές όμάδες τοΰ 
έλληνισμοΰ τής Τουρκοκρατίας άπέναντι στο έθνικό πρόβλημα (πανεπιστημιακά μαθήματα), 
Θεσσαλονίκη 1988.
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Κώδ. Μονής Ίβήρων 512, φ. 175(3: Δείγμα τής γραφής του Μανουήλ Κορινθίου καί 
σκαρίφημα, πιθανώς μεταγενέστερο, πού παριστάνει έφιππο Τούρκο τή στιγμή πού 
διαπερνά με το κοντάρι του τον λαιμό κάποιου νεομάρτυρα, ό όποιος κρατά ήδη στο 
δεξί του χέρι τον στέφανο τού μαρτυρίου.



46 X, Γ, ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ

έχει ξεχαστή στο μεταξύ ή ήμερομηνία τού μαρτυρίου του, όπως είχε ξεχα- 
στή, καθώς φαίνεται, ό άκριβής τόπος τής καταγωγής του. Επειδή δέ ό 
κώδικας τής μονής Ίβήρων 512 γράφτηκε προς τό τέλος τής μακράς ζωής 
τού Μανουήλ Κορινθίου (δρά 1480-1530/31), γύρω στο 1520, περιέχει όμως 
καί νεανικά του έργα, μπορούμε —χονδρικά έστω— νά όρίσουμε τον χρόνο 
τού μαρτυρίου τού ’Ιωάννη στα τέλη τού 15ου ή στις αρχές τού 16ου αιώνα.

’Αξιοσημείωτες είναι οί πληροφορίες τού συναξαριού ότι ό ’Ιωάννης 
ήταν πεπαιδευμένος τά ιερά γράμματα, ότι άπέκτησε σημαντική περιουσία 
στήν Προύσα —άγνωστο τί έπαγγελλόμενος— καί προ παντός ότι δικάστη
κε τελικά καί καταδικάστηκε άπό τόν ίδιο τόν σουλτάνο, πού στρατοπέδευε 
τότε στή Θράκη. ’Ανάλογες περιπτώσεις παραπομπής σε δίκη καί καταδίκης 
νεομαρτύρων άπό τόν ίδιο τόν σουλτάνο είναι σπάνιες. ’Αλλά ή πιό εντυπω
σιακή είδηση τού συναξαριού είναι ότι ό ’Ιωάννης, χειροτονημένος διάκο
νος ήδη, έγκατέλειψε τις τάξεις τού κλήρου μετά τόν θάνατο τής συζύγου του 
καί αύτοαποσχηματίσθηκε γιά νά μπορέσει νά συνάψει δεύτερο γάμο. 'Ωστό
σο, ή τολμηρή αύτή ένέργειά του όχι μόνο δεν τόν έκανε, καθώς φαίνεται, 
λιγότερο άποδεκτό άπό τή χριστιανική κοινωνία τής Προύσας, άλλά καί δέν 
άποτέλεσε κώλυμα γιά τή μετέπειτα άγιοποίησή του123.

Όπως καί στήν περίπτωση τού νεομάρτυρα Κοσμά, ό κανόνας γιά τόν 
’Ιωάννη προοριζόταν γιά λειτουργική χρήση άπό τήν εκκλησία τής Πρού
σας κατά τήν επέτειο τού μαρτυρίου του. Σε τροπάρια τού κανόνα συναντάμε 
π.χ. στίχους, όπως: Ό δήμος εύφράνθητι των Προυσαέων σήμερον... (φ. 
144)· καί παρακάτω: Προυσαέων σήμερον έπευφραινέσθω ή κλεινή όμήγυ- 
ρις... (φ. 144β).

V. ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΗΝ ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΥ
ΣΑ», 1565

Έκδίδονται άπό τόν κώδικα Vatic, gr. 2124, φφ. 157 καί 158 (άρ. 138 καί 
139), όπου καί τά δύο σώζονται στό πρωτότυπο καί σέ πολύ καλή κατάστα
ση.

Α') Τό πρώτο γράμμα (φ. 157, άρ. 138) έχει γραφτή άπό δύο χέρια. Μέ τό 
πρώτο χέρι γράφτηκε τό κύριο μέρος τού γράμματος (στ. 1-24) καί μέ τό 
δεύτερο οί δυό τελευταίες παράγραφοι (στ. 25-35). Στήν πίσω —έξωτερική— 
όψη τού φύλλου έχουν γραφτή —άντί τής διευθύνσεως τού άποδέκτη— οί 
έξής όδηγίες: Μέ τό πρώτο χέρι: « ΫΔοθήτω στάς χεϊρας, στόν Μάνου/σον 
τόν Προβατάρη στήν â/γίαν “Ava στόν Άγγώνα καί να/τό στήλη στήν 
'Ρώμην τήνπρεσ/βυτέρα, στόνΣτάθην τόν/Καραμανλή, καίει τις τό/παγέ-

123. Κατά τούς πατέρες τής έκκλησίας, τό μαρτύριο εχει τήν ίδια έξιλεωτική Ισχύ μέ τό 
βάπτισμα- βλ. X. Άνδρούτσου, Δογματική, ’Αθήνα 1907, σ. 326.
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νει στα χέρια του θέλει/έχει μέγα συχώριο». Μέ τό δεύτερο χέρι: « γΔωθήτο 
ΰ γραφή στον Άγκόνα, στην έκλη/σίαν του Άγγόνος, νά την πέψουν εις τα 
χέρ/ρα του μισερ Μανούσου Προβατάρη,/ ηστήν παλεάν Ρόμην, καί εκεί
νος να την/ δόσι του Στάθη του Καραμανλή απο την Πρού/σα. καί υτίς το 
παγένη στα χέρ<έια> του να το/ ημπάσι ω Θεός ΰστην μπαράδισων». Ένα 
τρίτο χέρι πρόσθεσε —όταν προφανώς τό γράμμα είχε φτάσει στήν Ιτα
λία— τήν έξης ένδειξη: «Data in mano mr Manuso Provatavi/in Sta Ana in 
Anchona et qui dara/recapito ala pr(esen)te l(ete)ra sara grato/ap(res)so a 
Dio [..... ] a la p(rese)nte l(ete)ra/aRoma Estatios o Caramanis».

B') Tò δεύτερο γράμμα (φ. 158, άρ. 139) έχει γραφτή μέ χέρι διαφορετικό 
άπό εκείνα τού πρώτου γράμματος. Στήν πίσω —εξωτερική— όψη του φύλ
λου, μέ τό ίδιο χέρι, ή ένδειξη: «f Άπό Προύσης. / fNó δοθή εις τήν 
Άγγώνα, είς τήν άγίαν Άννα, εις τήν εκκλησίαν / νά δοθή εις χεϊρας τοΰ 
ίερέως όπου τήν ψάλλει, καί/ σέ παρακαλοΰμεν, δέσποτα, νά συνδράμης, νά 
σω/θείς εν Κυρίω, νά τήν άποστήλης μέ άνθρωπον καλόν εις/ τήν παλαιάν 
'Ρώμην, είς τοΰ μισέρ Μανούσου τάς χεϊρας, τοΰ/Προβατάρη· καί εκείνος 
να τό δώσει τοΰ Στάθη τοΰ Καραμανή/ άπό Μπροΰσσα».

Τά κείμενα παρατίθενται σέ διπλωματική έκδοση, άφοΰ πρόκειται γιά 
πρωτότυπα έγγραφα. Ρυθμίστηκε μόνο ή στίξη καί κεφαλαιογραφήθηκαν τά 
άρχικά των κυρίων ονομάτων. Στο κριτικό υπόμνημα διορθώνονται ή εξη
γούνται μόνο οί λέξεις έκεΐνες τοΰ κειμένου πού έξαιτίας τής εσφαλμένης 
γραφής των είναι άκατανόητες ή επιδεκτικές παρερμηνείας.

Α'

t Ήγείες καί χερετίματα άπό τήν γυναίκα σου τήν Σεβαστή καί άπό τόν 
άδελφόν σου τόν Γιάνη /2 είς σε σένα, άδελφέ Στάθη άπό τήν Προύσα, ό 
Καραμανλής. Ό άδελφός σου ό Γιάνης τό σπίτι /3 όποΰ έκάθοτοαν εξέβην 
άπό τοΰ Μοτουνόγλου τά σπίτια καί έπίγεν είς τό έδικό σου τό σπίτι καί 
κοιτά/4ζη τά παιδία σου καί τήν φαμίλιαν σου· καί τά παιδία σου εγυναν 
τρανά καί δέν είπορώ να τά κάμω /5 ζάπτη, ότι κλέγουν καί γυρέβουσί σε μέ 
πόνους καί δάκρυα πολλά, καί άπό τόν κυρίτζη τόν Κοστή να ξέ/6ρης δέν 
έχει διάφορον ή φαμίλια σου, μόνον πάλε ό Γιάνης ό άδελφός σου κοιτάζη 
καί τά παιδία σου καί τήν /7 φαμίλιαν σου καί δέν έχει τί να κάμη τοΰ λόγου 
του· καί να ήξερεν τό πώς θέλης έλθη ό άδελφός σου, /s τό παιδί του ήθελεν 
κάμη κουρμπάνη, άν ήρχονταν άπό τό χέρι του, τόσον σε διψά ή καρδία του. 
καί άπό /9 τά κουτάβια όποΰ σε πήραζαν ήσασέν τους καί τίποτες ένοια να 
μήν έχεις, καί έγύρου, άδελφέ, καί πίσε /'° καλά καί έλα καλά να έλθης στα 
παιδία σου, ότι κλαίουν νυχτώς καί ήμερώς διατε σένα, καί άν ήσουν σιμά /“ 
πούπετα, όσάν στην Σαλονίκι ή καί μακρίτερα, ήθελα σικοθή να έλθω ζη
τώντας, άμή τόσον τόπον /‘2 πώς να έλθω, όποΰ δέν έχω τό ποΰ ναφίκω τά 
παιδία σου καί τήν φαμίλια σου; άλλά ουδέ ξέρω τό ποΰ /'3 να περπατώ να σε 
γυρέβω. καί συλογίσου τήν ψυχήν σου, να συκοθής νάλθης να μήν σε εύρη
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τό κρί/,4μα των παιδιών σου καί τής φαμίλια σου καί τό έδικό μου. καί ή 
γαινεά σου δλοι τό έχάρικαν τό /'5 πώς ήλθεν ή γραφή σου. καί άπό ταΐς 
τρεις γραφαΐς όπου εστηλες μόνον ή στερινή ή γραφή ήλθεν /'6 καί ό κό
σμος έθαύμασεν στή τόπον έπήγες καί άποκούπισες. καί άλλον όχι καί ό 
Θεός μετά σου.
/'7 fKai ή γραφή σου ήλθεν Σεπτεβρίω εις τάς δύο· εγραψαμε το καί τό χαρτί 
όπου σε στέλνομεν τήν ήμέρα ό/ι8ποΰ ήλθεν τό χαρτί σου, ,αφξε 
/'9 f *Αλο γίνωσκε, άδελφέ κύρ Στάθη, ότι ό κουπάρος σου ό Θωμάς έπέθα- 
νεν καί σύ νάσε καλά, καί ό è/20πτωχός ό Γιάνης ό άδελφός σου μόνον εσένα 
έχει καί σύ αυτόν, καί ό Σοφιανός, ό υιός σου, σε παρα/2ικαλή πολά να 
συκοθής να έλθης, ότι καί δέν έλθης, νά ξερής είς σε κείνον τόν κόσμον 
στράτα δέν /22 θέλης εύρη να πάς.
/23 f "Αλο να ξέρεις, άδελφέ, μη πλανεθής καί στύλης άσπρα ή πολά ή ολίγα, 
ότι τά έχεις χαμένα, ά τα στήλης /24 καί δέν μάς τα θέλουν φέρει, μόνον όταν 
έλθης έσύ τά θέλης φέρει.
/25 f Καί αν εναι καί κοπιάσις καί ερθης, στάσου στην Καλίπολι καί στήλε 
ήψηλή γραφήν να ελθώ να ενοθούμεν υ διώ /26 {να σταθοΰμενμαζύ ευθου να 
ερθούμεν, αν εναι καί σου αρέσι ω κοσμος αυτοναι} /21 αν θέλης να σταθοΰ
μεν εδώ, καλό, a δεν θελής να σταθούμεν εδό και σου αρέσι ό τόπος αυτόνε, 
/2Η να πάρής καί εσι τήν φαμελήαν σου καί εγώ να ερθούμεν αυτοΰ.
/29 f Ύ δε καί δεν σου βωλέσι να ερθης, να δώσις βεβέω γράμα /Μ να μας 
φέρουν καί να γράψης του πατρός μας το ώνομα /3Ι καί τής μητε<ρ>ας μας 
καί ώλα τα σιμάδια, ωτι διώ φλουριά έβα/32λα αμανατη να τα παρη ω Ευρεος, 
σαν μου φέρει τήν γραφήν /33 σου· και γη a ταύτό γηρέβο τα σιμαδια, να μην 
με γελάσουν /34 υ Ευρέυ και φερουνε μας ψευτηκι γραφήν, αμι ας /35 μα<ς> 
λήπουν η γραφές σου καί κόπιασε ατό σου, αν αγαπας τόν Θεόν.

9 πίσε = ποί(η)σε 25 ήψηλή = ψιλή 26 ευθου = εύτοΰ 26 ολόκληρος ό στίχος εχει διαγραφή
29 Ύ = εί 32 Ευρέος = Εβραίος.

Β'

f Ύγίες καί χαιρετίσματα άπό έμένα τόν ’Ιωάννη είς τόνάδελφώ μου τόν 
Στάθη καί άπό τήν γυναίκα σου καί άπό τα παιδία σου πολλά χαιρετίσματα. 
/2 Καί νά ήξευρης τα παιδία σου κλαίουσιν νύκτα καί ήμέρα, καί ό Σοφιανός, 
καί ίδές τόν Θεόν ποΰ μένει καί έπαρε καί έλα είς τά παιδία σου. καί /3 έγώ ό 
άδελφός σου τά περιβλέπω τά παιδία καί ό κουμπάρος σου ό Θωμάς άπόθα- 
νεν. καί έγώ έως τόρα έδυνόμουν και άπόβλεπα /4 τά παιδία σου, τάρα δέν 
δύνομαι, μόνον κάμε να έλθης. και διά τά σκηλιά τούς Τούρκους τίποτες 
μηδέν φοβάσαι· άπόβγαλά τα καί έψώ/5φησαν πολλοί άπαύτους. καί άν δέν 
έρθης έδώ είς τήν Μπρούσα, έλα είς τήν Καλίπολι νά σε όπολαύσωμεν, <ή> 
είς τήν Μπόλη. καίμηνυσέμας νά έπάρο τό παι/6δί σου νά έρθω νά σε ίδώ. ή 
δέ καί σε άρέσει τίποτες ό κόσμος αύτοΰ καί ήναι καλός, έλα καί έπαρε τήν
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φαμελία σου καί τό παιδί σου τόν Σο/7φιανό, δτι εδώ ήναι Τουρκιά καί νά 
μηδέν τό άλοπιστήσουν. καί άλλον ούχί, καί ό Θεός μετά σένα, καί έσύ μάς 
άπέστειλες γραφές /* τέσσαρες, καί άπό τές τέσσαρες ήρθε μία γραφή εις τάς 
χείρας μας καί ώσάν τό ήκουσαν ή γιτώνη σου καί έμεΐς, έθαυμάστημαν εις 
τί τόπον /9 έκατήντησες, καί έμεΐς σε ήχαμεν διά άπεθαμένον. καί ώσάν 
ήρθεν ή γραφή, δλλοι έχάρηκαν. καίμή θαρής δτι ό γυναικαδελφός/'°σου ό 
Κωστής άποβλέπει τήν γυναίκα σου, άμή εκείνος όλότελα δέν τούς κιτάζει, 
άμή έγώ άν έλιπα, ήταν χαϊμένοι. καί νά κάμης δ τι/"κόμης νά ερθης. καί 
έσύ ήξεύρης δτι άλλον αδελφόν δέν έχω έξώ άπό σένα· καί άν άποθάνω, δέν 
λυόνομαι άπό τόν καμόν τόν έδικώ σου.
/'2 Να δωθή εις τόν Άγγώνα, εις τήν άγίαν ’Άννα, εις τόν ιερέα όπου τήν 
ψάλλει ■ καί παρακαλοΰμεν τήν άγιωσύνην σου, δέσποτά μου, νά τό άποστή- 
λης εις τήν παλαιόν /'3 Ρώμη νά δωθή είς του μισέρ Μανούσου τού Προβατά
ρη καί έκεΐνος θέλει εύρη τόν Στάθη τόν Καραμανή άπό τήν Μπρούσα.

6 ή = εί 11 καμόν - καημόν.

Ό ελληνικός βατικανός κώδικας 2124, άπό τόν όποιον έκδίδονται τά δύο 
γράμματα, είναι στήν πραγματικότητα δέσμη με 165 επιστολές, όλες σχεδόν 
πρωτότυπες καί γραμμένες στήν ελληνική. ’Αποστολείς των γραμμάτων αυ
τών είναι άποκλειστικά σχεδόν 'Έλληνες, λόγιοι, κληρικοί, σπουδαστές ή 
άπλοι ιδιώτες, παραλήπτες δε ό πάπας Γρηγόριος ΙΓ ' (1572-1585), ό καρδινά
λιος Σιρλέτος (ή· 1585), ό Κρητικός λόγιος Μανουήλ Προβατάρης (31 επι
στολών) καί διάφοροι άλλοι επιφανείς ή άσημοι ’Ιταλοί καί Έλληνες124.

Τά δύο γράμματα πού έκδίδονται παραπάνω περισώθηκαν προφανώς άπό 
τόν «Γραφέα» τότε (1556-1571) τής Βατικανής Βιβλιοθήκης Μανουήλ Προ
βατάρη125, ό όποιος, σύμφωνα μέ τις άναγραφόμενες καί στά δύο γράμματα 
όδηγίες, ήταν εκείνος πού θά τά παραλάμβανε άπό τόν έφημέριο τής 'Αγίας 
’Άννας στήν ’Αγκώνα126 γιά νά τά έπιδώσει στον τελικό άποδέκτη. Φαίνεται 
όμως ότι τά γράμματα δέν έφθασαν ποτέ στά χέρια τοΰ Στάθη του Καραμαν

124. Για τόν κώδικα βλ. X. Γ. Πατρινέλη, «Έπιστολαί Ελλήνων προς τόν πάπαν Γρηγόριον 
ΙΓ' (1572-1585) καί τόν καρδινάλιον Σιρλέτον (f 1585) έκ τοΰ έλληνικοϋ βατικανοΰ κώδικος 
2124», Έπετηρίς Μεσαιωνικού Αρχείου, 17 (1967), σσ. 45 κ.έ.

125. Paul Canari, «Un Cretois scriptor de la Bibliothèque Vaticane: Emmanuel Provataris», 
Κρητικά Χρονικά, 15-16 (1963), σσ. 84-96. Του Ίδιου, «Les manuscrits copiés par Emmanuel 
Provataris (1546-1570). Essai d’étude codicologique», Mélanges Eugène Tisserant, 4 (= Studi e 
Testi, 236), Βατικανό 1964, σσ. 173 κ.έ.

126. Ή ’Αγκώνα ήταν τό κύριο λιμάνι εΙσόδου στήν ’Ιταλία γιά όσους ταξίδευαν άπό τήν 
’Ανατολή στή Ρώμη. Είχε άκμαία τότε έλληνική παροικία, μέ ένοριακό ναό τήν ’Αγία "Αννα. 
Καθώς όμως οί εφημέριοι ήσαν μάλλον περαστικοί καί άλλαζαν συχνά (’Αναστάσιος Πορφυ
ρός, 1553-54, ’Ιωάννης Ναθαναήλ, 1573-74, ’Ιωάννης Εύριπιώτης, 1583-85), δέν είναι γνωστό 
ποιός ήταν ό έφημέριος του ναοΰ τό 1565.
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λή, είτε γιατί είχε φύγει στο μεταξύ άπό τή Ρώμη είτε γιατί τόν είχε ήδη 
προλάβει ό θάνατος.

Τά δύο γράμματα έχουν ουσιαστικά τό ίδιο περιεχόμενο, μολονότι διαφέ
ρουν άρκετά στή φραστική τους διατύπωση. Τό πρώτο είναι άναλυτικότερο, 
άφοΰ καί σε έκταση είναι διπλάσιο άπό τό δεύτερο. Είναι φανερό εξάλλου 
ότι τό δεύτερο γράμμα γράφτηκε συγχρόνως σχεδόν μέ τό πρώτο καί είχε 
χαρακτήρα εφεδρικό: να άντικαταστήσει τό πρώτο σε περίπτωση πού αύτό 
θά χανόταν στό δρόμο. Τήν Ίδια μέθοδο άλλωστε είχε άκολουθήσει, φαίνε
ται, καί ό Στάθης ό Καραμανλής, στέλνοντας στούς δικούς του στήν Προύσα 
τρία ή τέσσερα άλλεπάλληλα γράμματα, άπό τά όποια μόνο τό τελευταίο 
έφθασε στον προορισμό του (Α', στ. 15, Β', στ. 7-8).

Τό κύριο μήνυμα πού εκφράζεται καί στά δύο γράμματα είναι ή άδημονία 
τού άδελφοΰ καί τής οικογένειας τού Στάθη για τήν έπιστροφή του κοντά 
τους. Είναι μάλιστα άξιοσημείωτο ότι, προκειμένου να ξανασμίξουν, οί δι
κοί του δέχονταν νά άφήσουν τήν Προύσα καί να έγκατασταθοΰν κάπου 
άλλου, στήν Καλλίπολη Ίσως ή στήν Πόλη (Α', στ. 25-28, Β', στ. 5-6). Οί 
λόγοι μιας ενδεχόμενης άλλαγής κατοικίας υποδηλώνονται καί στις δύο 
επιστολές: Άπό τή μιά φοβόνταν γιά τήν τύχη τού μικρού Σοφιανού —ότι 
εδώ είναι Τονρκιά καί νά μηδέν τό άλλοπιστήσουν (Β ', στ. 7)— κι άπό τήν 
άλλη ό Στάθης ό Καραμανλής είχε κάποιες παλιές διαφορές μέ Τούρκους 
τής Προύσας, άν καί ό αδελφός του τόν καθησύχαζε σχετικά μέ τό ζήτημα 
αυτό (καί άπό τά κουτάβια όπου σε πείραζαν ϊσασέν τους καί τίποτες έννοια 
νά μην εχεις, Α', στ. 8-9, καί Β', στ. 4: καί διά τά σκυλιά τούς Τούρκους 
τίποτες μηδέν φοβάσαι · άπόβγαλά τα καί έψόφησαν πολλοί άπ ’ αύτούς).

Όσο γιά τά γράμματα καθ’ έαυτά, άλλά καί ώς μοναδικά σχεδόν δείγμα
τα τού δημοτικού λόγου τών Ελλήνων τής Μικρός ’Ασίας κατά τήν πρώιμη 
αυτή εποχή, άξίζει νά σημειωθή ότι καί τά δύο —μολονότι άνορθόγραφα καί 
άσύντακτα— είναι γραμμένα όχι μόνο σέ καθαρά ελληνικά127, άλλά καί σε 
ύφος συναρπαστικό γιά τή ζωηρότητα, τή λιτότητα καί τήν εκφραστική του 
δύναμη.

127. ΟΙ μόνες τουρκικές λέξεις πού άπαντοϋν είναι: ζάπτι (Α', στ. 5), κουρμπάνι (Α', στ. 8), 
καί άμανάτι (Α', στ. 32), πού όλες ήσαν ήδη σέ πανελλήνια χρήση τήν έποχή αύτή.
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