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ΚΡΙΤΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤ1ΕΣ ΤΟΥ 

16ου ΑΙΩΝΑ 

ΚΑΙ Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΑΔΊΟΥ ΣΕΡΡΏΝ 

Ό μητροπολίτης Σερριΐ)ν Μακάριος απεβίωσε. Ό πατριάρχης βρέθηκε σε 

μεγάλη φροντίδα προς τό τήν άγιωτάτην αυτήν έκκλησίαν των Σερρών, τιμίαν 

τε οΰοαν καί μεγάλην, άλλως τε καί αρχόντων ευγενών ενπορονσαν πολλών 

και χρησίμων, έτερον κρείττονος πρόσωπον επιτνχείν. Ή ασυνήθης αύτη 

διατύπωση χρησιμοποιείται στη συνοδική πράξη του πατριάρχη Συμεών Α'τοΰ 

1486 γιά τό διορισμό ως μητροπολίτη Σερρών, Οχι βέβαια του Γενναδίου, αλλά 

ενός από τους προκατόχους του, του ηγουμένου της μονής Βατοπεδίου 

Μανασή, του μετέπειτα πατριάρχη Μαξίμου Δ ' ; . Τήν τιμίαν καί μεγάλην καί 

αρχόντων ενπορονντων πολλών καί χρησίμων εκκλησία των Σερρών κλήθηκε 

νά ποιμάνει, τουλάχιστον 22 χρόνια αργότερα, ό Γεννάδιος. 

Πότε ακριβώς έγινε μητροπολίτης Σερρών δεν γνωρίζουμε. Πάντως όχι τό 

1512 η τό 1517 πού πιστεύονταν ώς σήμερα2. Ή πρώτη ασφαλής μαρτυρία του 

Συντομευμένη μορφή της εργασίας παρουσιάσθηκε ώς ανακοίνωση στο Α'Διεθνές 

Συνέδριο Οι Σέρρες καί ή περιοχή τονς. 'Από τήν 'Αρχαία ατή Μεταβυζαντινή κοινωνία (Σέρρες, 

29 Σεπτεμβρίου-2 "Οκτωβρίου 1993). 

1. "Αρχείο Μ. Βατοπε&ίου, Τετράγωνο Ε', εγγρ. ΐιπ* αρ. 4, στ. 7-9 (ανέκδοτο). Πρβλ. 

Σωφοόνιος ΕΥΣΤΡΑΤ1ΑΔΗΣ, Ιστορικά μνημεία TOO "Αθω. Β '. "Εκ TOO αρχείου της μονής 

Βατοπεόίου, Ελληνικά 3, 1930,46, αρ. 6 (παραδίοει λανθασμένη χρονολογία 1487). 

• Τη χρονολογία 1512 παραοίίΐΕΐ, πρώτος à Λαι\>ιώτης μοναχός ΣΑΜίΑΣ, Πρίχτχΐ'νητάριον 

της Βασιλικής καί Σεβάσμιας Μονής Μεγίστης Λαύρας... οννιεΟέν μέν παρά rot) 

Πανοοιολ(ΐγιωτάτον Γΐροπρο7ίγο»με\Όν y.ai Σχεικχ(νλαχος ττις αντής Μονής jiiyioii Σάββα... 

Ένετίίίσιν 1780, 45. Στους επισκοπικούς καταλόγους των Σερρών ό Γεννάοως φέρεται νά 

άοχιερατεύει μεταξύ 1517 καί 1537. Οί χρονολογίες προτάθηκαν από τόν Α. Π ΑΠΑΛΟΊ ΙΟΥΛΟ-

KEPAMEA, Viz. Vrem. ι, 1894,678 καί Επαναλήφθηκαν έκτοτε από τους P. LEMERLE, Philippes er 
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Γενναδίου ώς ιεράρχη τών Σερρών περιέχεται σε πατριαρχικό γράμμα του 

Παχωμίου Α'τοΰ Μαρτίου του 1510, Ό πατριάρχης αποστέλλει τόν μητροπο

λίτη Σερρών στό "Αγιον Όρος γιά νά επιλύσει τήν οΊκονομική διαφορά μεταξύ 

της μονής Βατοπεδίου καί του πρώην πρώτου ΚασσιανοΐΑ Στό έγγραφο δεν 

αναφέρεται τό όνομα του μητροπολίτη. Ωστόσο, ενα μήνα αργότερα, ό Γεν

νάδιος βρίσκεται στον "Άθωνα, επιλύει τη διαφορά καί υπογράφει τό σχετικό 

άποψασισηκόν γράμμα^. Αυτό σημαίνει ότι θά ήταν μητροπολίτης τουλάχιστον 

από τόν προηγούμενο χρόνο, τό 1509. Ή τελευταία, χρονολογικά, μνεία προκα

τόχου του είναι εκείνη του Καλλίστου τόν Μάρτιο του 1501Λ ό όποιος πιθανόν 

νά διαδέχθηκε τόν ανελθόντα τό 1491 στύν πατριαρχικό θρόνο Μανασσή 

(Μάξιμος Δ ' ) 6 . 

la Macédoine Orientale à l'époque chrétienne et byzantine. Πάριοι 1945, 275, Π. ΠΕΝΝΑ, Ιστορία 

τών Σερρών, "Αθήνα21966,452, Β. ΑΊΈ2Η, 'Επισκοπικοί κατάλογοι τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλάόος 

απ' αρχής μέχρι mgttymr, "Αθήνα 1975, 236 καί Γ. ΣΤΟΠΟΓΛΟΥ λήμμα «Σερρών μητρόπολις», 

θρίίΟκεντική καί Ήβιχή 'Εγκυκλοπαίδεια 11, öt. Ilo. 

•λ "Αρχείο Μ. Βατοπεδίου, Τετράγωνο Ε ' , Εγγρ. υπ" αρ. 39 (ανέκδοτο). Τό έγγραφο φέρει 

μόνο μηνολόγιο (Μάρτιος, ινδικτιών 13). Πρβλ. ΕΥΣΤΡΑΤ1ΑΔΗΣ, Ö. π., 47, αρ. 10 (παραδίδει 

λανθασμένη ίνδικτιώνα ια ' καί έτος 1508). 

. "Αρχείο Μ. Βατοπεδίου, Τετράγωνο Α ' , εγγρ. υπ" «ρ. ί ϊ 29 (ανέκδοτο). Τό έγγραφο, τό 

οποίο φέρει μόνο μηνολόγιο ('Απρίλιος, ίνδικτιών 13), συνυπογράφει, μεταξύ άλλων καί δ 

επίσκοπος Ίερισσοϋ καί 'Αγίου Όρους ΣυμΕΐίνν, άγνωστος ώς τιάρα στους έπιοκοπικούς 

καταλόγους. 

5, K<;>ftiç lì ' Μονή; Προδρόμου Σερρίιν, σελ. 215-16: έγγραφο σχετικό μέ τήν επιοτροφή τοϋ 

μετοχιου τής Παναγία; του Δοχίίνο; εκ μέρους του μητροπολίτου Σερρών Καλλίστου πρό; τήν 

παρακείμενη μονή τοϋ Τιμίου Προδρόμου (Μάρτιος, ινδικτιών 4, 1501, ανέκδοτο)' πρβλ. 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ίεροόιδάοκαλος καί ίίγούμενος, Προσκυνητάριον τής έν Μακεδονία παρά τή πάλει 

Σερρών σταυροπηγιακής ίεράς μονής τον 6rfU.ni 'koówov τον Προδρόμου, Λιψία 1904, 38 καί Ρ. 

ODOR1CO, Les archives de Sai π t-Jean-Prodrome sur le monl-Ménécée. Inventaire du Cartulaire B. 

Partie B: XVe-XIXe siècle, Byzantion 65,1995,229, αρ. 235 (βλ. καί αρ. 233). 

" . Άρχιερατεύει στίς Σέρρες ήδη τό 1497 (Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό «Ιερός Κώδι£» τον 

πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στό β'μισό τοϋ ΙΕ'αιώνα. Τά μόνα γνωστά σπαράγματα, 

"Αθήνα 1992, 158, οτ. 186). Σέ ανέκδοτο πατριαρχικό γράμμα τοϋ Ιωακείμ Α ' του 1499, ώς 

μητροπολίτη; Σερρών υπόγραφα ό Ματθαίος, ό όποιος φαίνεται νά διακόπτει τήν αρχιερατεία 

τοϋ Καλλίοτου (Αρχείο Μονής Βατοπεδίου, Τετράγιονο Α ', αρ. Χ9, στ. 28). Στην 

πραγματικότητα δεν υπάρχει μητροπολίτη; Σερρών μέ τό όνομα Ματθαίος στά τέλη τοϋ 15ου 

αΙώνα. Τό τμήμα τοϋ καθ" ολα πρωτότυπου βατοπεδινοϋ εγγράφου, μέ τίς επίσης πρωτότυπες 

υπογραφές τών συνοδικών, προέρχεται από πατριαρχικό έγγραφο τοϋ "Αντωνίου Δ' τοϋ έτους 

1389, τό οποίο συγκολλήθηκε σέ Εκείνο τοϋ 1499 (J. DAKKOIV.KS, Les regestes des actes du 

patriarcat de Constantinople VI, Πάριοι 1979, αρ. 2867). ΠρόΜίται γιά τόν γνωστό Ματθαίο 

Φακρασή, ό οποίος μαρτυρείται (ας μητροπολίτης Σερρών από τό 1377 ώςτό 1409 (PLP, αρ. 29584-

βλ. καί DARKOUZÈS, α. π., ευρετήριο). 
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"Από τό 1510 καί ώς τό 1539, τουλάχιστον άλλες τέσσερεις φορές 

ξαναβρίσκεται στον "Αθωνα, καί δεν Ηά πρέπει νά είναι οί μόνες, ασκώντας 

διατεταγμένα καθήκοντα διαιτητού σε κτηματικές διενέξεις μεταξύ τών μονών: 

Τόν Μάρτιο τοϋ 1522, μετά άπό εντολή τοϋ πατριάρχη Θεόληπτου Α ' , επιλύει 

τή διαφορά μεταξύ τών μονών Μεγίστης Λαύρας καί Διονυσίου γιά τή βοσκή 

τών βοιιβαλιών τους στό Λογγό καί τόν επόμενο μήνα ('Απρίλιο 1522), τή 

διαφορά τής πρώτης με τή μονή 'Ιβήρων γιά τήν κατοχή στασώίον αλιευτικού, 

ονομαζόμενου Πίθος. Στίς [25] Μαρτίου του 1528 βρίσκεται ατό Βατοπεδι, 

οπού, μαζί μέ τους μητροπολίτες Ζιχνών Γρηγόριο καί Αράμας Ιωακείμ, 

επιλύει τή διαφορά μέ τή μονή Ιβήρων γιά τή κατοχή του στασώίον τών ιχθύων 

τοΰ Ρωσομύτη7. Λίγο πριν τόν Ιούνιο τοΰ 1533, μαζί μέ τυύς μητροπολίτες 

Θεσσαλονίκης, Ζιχνών καί Βέροιας, τόν επίσκοπο Κασσανδρείας καί τόν 

ηγούμενο τής μονής Γηρομεριού Γρηγόριο, επιλύει τήν άναζαιπυρωθείσα 

διαμάχη μεταξύ τών μονών Βατοπεδίου, Λαύρας καί 'Ιβήρων γιά τήν κατοχή 

τοϋ παραπάνο) ίχθυοστασιδίοιΑ Τέλος, μεταξύ Ιουλίου καί Νοεμβρίου τοϋ 

1539 βρίσκεται στό κάθισμα τοΰ Μυλυποτάμου, όπου παρακολουθεί, χωρίς νά 

συμμετέχει στίς διαδικασίες, τήν επίλυση τής συνοριακής διαφοράς μεταξύ τών 

μονών Ιβήρων καί Λαύρας γιά τήν κατοχή τής τοποθεσίας τοΰ Μαγουλά^. 

Παρεμφερείς δραστηριότητες διαιτησίας επεκτείνονται καί στην επίλυση 

διαφορών μεταξύ μονών καί αγροτικών κοινοτήταϊν τής επισκοπικής του 

περιφέρειας: τό 1534, μετά άπό εντολή τοΰ πατριάρχη Ιερεμίου Α ' , απολύει 

7 

. Μάρτιος 1522: "Αρχείο Μ. Λαύρα;, συρτάρι 2, εγγρ. ΰπ" αρ. 121, ανέκδοτο.- "Απρίλιος 

1522: 'Αρχείο Μ. Λαύρας, συρτάρι 12, ανέκδοτο' πρβλ. Σωφρόνιο; ΕΥΓΓΡΑΤΙΑΛΗΣ, Ιστορικά 

μνημεία τοϋ Άθω, 'Ελληνικά 2, 1929, 371-372, όπου λανθασμένα τό έγγραφο χρονολογείται στά 

1582. Καί στά δυο έγγραφα συνυπογράφει ό μητροπολίτης Ζιχνών Γρηγόριος (τά έγγραφα καθώς 

καί άλλες πληροφορίες σχετικές μέ τήν παρουσία του Γενναδίου στή Λαύρα οφείλω στό 

συγκινητικό ενδιαφέρον τοϋ βιβλιοθηκάριου τη; μονή; ιερομόναχου Νικόδημου, τόν όποιο 

ευχαριστώ θερμά).- I25J Μαρτίου τοϋ 1528: "Αρχείο Μ. Βατοπεδίου, Τετράγωνο Α', εγγρ. ΰπ' άρ. Φ 

16, ανέκδοτο. 

ο. Τό γεγονός μνημονεύεται οι αιγιλλιιόδη γραφήν τοϋ πατριάρχη "Ιερεμίου Α τοϋ "Ιουνίου 

τοϋ 1533, με τήν οποία επικυρώνεται ή απόφαση τών μητροπολιτών. Στό έγγραφο ό Γεννάδιος 

φέρεται καί ώς τόν τώτον επέχων roi) Καισαρείας (ανέκδοτο, 'Αρχείο Μ. Βατοπεδίου, Τετράγωνο 

Α' , εγγρ. ύπ'άρ. Φ 15). Πρβλ. ΕΥΓΙΡΑΊΙΑΔΗΪ:, Ιστορικά μνημεία τοϋ "Άθω Β' , α π . , 47, αρ. 13. 

" . Ή μαρτυρία περιέχεται σε άχρονολόγητη επιστολή του προηγουμένου της μονής "Ιβήρων 

Διονυσίου προς τόν ηγούμενο τής Λαύρας (ανέκδοτη, "Αρχείο Μ. "Ιβήρων, εγγρ. ΰπ" αρ. 11). Ή 

Επιστολή πρέπει νά χρονολογηθεί μεταϊϋ "Ιουλίου καί Νοεμβρίου 1539 γιατί σχετίζεται άμεσα μέ 

τήν «αναφορά» τοΰ επισκόπου 'Ιερισσού Μακαρίου καί 'Αγιορειτών προς τόν πατριάρχη Ιερεμία 

Α ' σχετικά μέ τήν επίλυση τής παραπάνω διαφοράς- πρβλ. Κ, Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ϊ Δ Η Ϊ , Συμπληριίκιει; στον 

κατάλογο τών πρώτων τοΰ 'Αγίου "Όρους, Σύμμεικτα 8, 1989,450-456. 
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έγγραφο μέ τό όποιο ζητά άπό 20 κατοίκους τοΰ χωρίου Ξνλοπηγάοια (τής 
σημερινής Πεντάπολης) νά επιστρέψουν στή μονή Βατοπεδίου δεκαεπτά 
αγροτεμάχια σταροχώραφα, συνολικής εκτάσεως 2fi6 στρεμμάτων τά όποια 
είχαν οικειοποιηθεί ! °, 

Στά 1517, πρέπει νά θεωρείται διακεκριμένος ιεράρχης γιά νά συνοδεύσει 
τόν πατριάρχη θεόληπτο Α ', μαζί μέ άλλους μητροπολίτες, στό ταξίδι του στή 
Βλαχία γιά τά εγκαίνια τοϋ μοναστηριού Arges πού συνδέθηκαν μέ τήν αγιο
ποίηση τοΰ πατριάρχη Νήφωνος Β ' ' '. 

Φαίνεται ότι είχε αποκτήσει αρκετή φήμη καί γνωριμίες στους πατρι
αρχικούς κύκλους τής Κωνσταντινουπόλεως ώστε τόν Δεκέμβριο τοϋ 1522, 
μετά τόν θάνατο τοΰ πατριάρχη Θεόληπτου Α', νά είναι υποψήφιος πατρι
άρχης12. Παραδόξως, όμως, ενώ τό όνομα του φέρεται πρώτο στό καταρτισθέν 

. "Αρχείο Μ. Βατοπεδίου Τετράγωνο Γ ' , εγγρ. ύπ" αρ. 72, ανέκδοτο. Φαίνεται ότι όλοι οι 

χωρικοί, πλην Ενός, συμμορφώθηκαν. Οπως διαπιστώνεται από γράμμα τού πατριάρχη 'Ιερεμία, 

τόν Μάιο τού 1536, προς τόν Γεννάδιο γιά τό ίδιο θέμα ("Αρχείο Μ. Βατοπεδίου, Τετράγωνο Γ', 

εγγρ. ύπ'άρ. 72: ανέκδοτο). Πρβλ. ΕΥΪΤΡΑΤΙΑΔΗΣ, Ιστορικά μνημεία τοϋ "Αθω Β' , Ù. π., 47, αρ. 14. 

Γ LU τό χωριό Ξυλοπηγάδια βλ. Ν. BELDICEANU, Structures socio-économiques d'un village de 

Macédoine: Aksilopigadi/sarrm'sâqlû ( 1464/ 65), Ryzantion 54. 1984,26-58, 

. Στις πηγές υπάρχει ασυμφωνία (τχετικά με τους επατκόπους-συνοδούς τοϋ πατριάρχη. 

Στον Rio τοϋ αγίου Νήφαινος (εκδ. V, GKKCU, Βουκουρέστι 1943, 164, στ. 26) αναφέρονται ο'ι 

μητροπολίτες Σερρών, Μήδειας, Μελενίκου καί Σάρδεων. Ό Διονύσιο; ΦΪΪΤΚΙΝΟΪ:, Ιστορία της 

πάλαι Δακίας, τόμ. Β ' , Βιέννη 1818, 82, ώς συνοδού; τοϋ πατριάρχη φέρει τους μητροπολίτες 

Βάονης. Σερρών, Βιζύης καί Έλενονπόλεω;. Σέ σύντομο υπόμνημα γιά τόν Βίο τον άγίον 

Διονυσίου τοΰ έν Όλύμπφτό όποιο συντάχθηκε περί τό 1541, λίγο μετά τόν θάνατο τοϋ αγίου, ώς 

οϋνοδοί του θεόληπτου, εκτός από τόν μητροπολίτη Σερρών, φέρονται ο'ι άρχιερεί; τοϋ Μελενίκου, 

τής Σόφιας, της Νικαίας καί τοΰ Τυρνόβου- πρβλ. Ά . ΓΛΑΒΙΝΑΣ, 'Ανέκδοτος Βίος τοΰ αγίου 

Διονυσίου, Ίδρυτη τή;'ιεράς μονή; τή; άγιας Τριάδος'Ολύμπου, Γρηγόριοςό Παλαμάς 66, 1983, 27 

οτ. 16-17. Καί οι τρεις πηγές ουμφωνοϋν οτή ουμμετοχή τοϋ Σερρών. Φαίνεται, επίσης, λογικό νά 

συμμετείχε στην πατριαρχική συνοδεία ό μητροπολίτης Σόφιας καί μετέπειτα πατριάρχης 

'Ιερεμίας, προστατευόμενος τού πατριάρχη (Μαλαξου Ιστορία, έκδ. M. CRUSIUS, Turcograecia, 

Βασιλεία 1584, 164), αλλά καί γεωγραφικά πλησιοχωρών προς τή Βλαχία. Σχετικά μέ τά εγκαίνια 

τής μονής Arges βλ. Ρ. NÄSTUREL, Le Moni Athos et les Roumains. Recherches sur leur τelιuioπs du 

milieu du XlVe siècle ά 1654, Ρώμη 1986 [Oriemalia Christiana Amilecm 2271,296 . 

1 9 

. Ή πληροφορία παραδίδεται, πολύ μεταγενέστερα, από τόν Δοοίθεο 'Ιεροσολύμων: «Έν 

ετειζλα', Δεκεμβρίφ λα', ίνοικτιώνος ια\ έγένοντο ψήφοι νπέρ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 

επειδή ό κνρ Θεόλιρττος τών τήδε μετέατη, τον Θεού τή κελεύσει' ετέθησαν δέ έν αύτοίς πρώτος ό 

Σερρών Γεννάδιος, δεύτερος ό Σοφίας Ιερεμίας καί τρίτος ό 'Εφέσου Ίωάσαφ» ("Α. 

ΠΑΙΙΑΛΟΙΙΟΥΛΟΪ-ΚΗΡΑΜΗΥΪ:, Ίεροσολνμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. 1, Πετρούπολη 1891 [φωτ. ανατ. 

Βρυξέλλες 1963], 346) καί αντιφάσκει πρό; τή μαρτυρία τής 'Εκθέσεως Χρονικής σύμφωνα μέ τήν 

όποια υποψήφιοι γιά τόν πατριαρχικό θρόνο ήσαν οί μητροπολίτες Σοφίας 'Ιερεμίας, "Αγχιάλου 

"Ιωαννίκιος καί Σωζοπόλεως Ίωαννίκιος {Ecthesis Chronica and Chronkon Athenarum, εκδ. Σ. 
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τριπρόσωπο, καί επομένως κατά τά είωθότα έπρεπε νά εκλεγεί πατριάρχης, δεν 
ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο. Ή θερμή υποστήριξη τών αρχόντων τον 
γένους, οι όποιοι συχνότατα απέβαιναν ο'ι κύριοι ρυθμιστές τών έκκλησια-
στικ<ί)ν πραγμάτων, καί ιδιαίτερα τοΰ άρχοντα Κωνσταντίνου Κουνούπη προς 
τόν μητροπολίτη Σόφιας 'Ιερεμία, είχε ώς αποτέλεσμα νά επιλεγεί ό τελευταίος 
άν καί κατείχε τή δεύτερη θέση στό τριπρόσωπο ' 3. 

"Ενα χρόνο αργότερα, σύμφωνα μέ μία παραλλαγή τής Χρονογραφίας τοϋ 
Ψευδόδωροθέυυ, ό Γεννάδιος φέρεται νά πρωτοστατεί στην προσωρινή 
εκθρόνιση τοΰ 'Ιερεμίου, όταν ό τελευταίος περιόδε\>ε στους "Αγίους Τόπους, καί 
στην ανάδειξη ώς πατριάρχη τοΰ μητροπολίτη Σωζοπόλεως "Ιωαννικίου, 
παλαιού αντιπάλου τοΰ Ιερεμία. Ώς εκ τούτου πέθανε αφορισμένος καί περι-
φρονούμενος άπό όλους ' 4 . Ή πληροφορία θά μπορούσε νά αληθεύει ώς προς 
τό πρώτο μέρος της. Εύλογη εΐναι ή πικρία ενός ανθρώπου ô όποιος πολύ 
πρόσφατα απώλεσε τήν πατριαρχική εκλογή. 'Ωστόσο τό Οτι πέθανε αφορι
σμένος καί περιφρονούμενος δεν αληθεύει. Συνέχισε επί πολλά ακόμη χρόνια 
νά είναι έν ενεργεία μητροπολίτης, νά άσκεΐ διαιτησίες με εξουσιοδότηση τοΰ 
ΐδιου πατριάρχη 'Ιερεμία καί νά προδίνει σε χορηγίες. 

Οι πρώτες χορηγίες τού 'ιεράρχη μαρτυρούνται άπό τό 1519 καί επικεν
τρώνονται, κυρίως, στό μοναστήρι τής Μεγίστης Λαύρας. Τή χρονιά αυτή 
παραχωρεί πολύτιμο θυμιατό αξίας 1830 άσπρων (περίπου 35 χρυσά νομί
σματα). Έναντι τοΰ ποσοΰ αύτοΰ αγοράζει δύο αδελφάτα γιά τόν εαυτό του ή 
τους καλογήρους του; 5. "Αλλα πέντε αδελφάτα, ή αξία τών όποίιον μπορεί νά 
υπολογισθεί σέ 4500 περίπου άσπρα (περίπου 80 χρυσά νομίσματα) θά αγορά
σει στά 1534/35. Τά τρία αδελφάτα αγοράζονται γιά τους καλογήρους τον 
οϊτινες τόν daijtovv, ένώ τά άλλα δύο γιά τους καλογήρ(ονς) τον Μακαρίου1^. 

ΛΑΜΠΡΟΣ, Λονδίνο 1902, 70). Γιά τό θέμα βλ. Χ, ΠΑΤΡΙΝΓ.ΛΗΣ, Χρονολογικά προβλήματα της 

πατριαρχεία; τοϋ Ιερεμίου Α' (1522-1546), Μνημοσύνη ], 1967,250-252. 

•->. Πειστική ερμηνεία γιά την φαινομενική άσυμφκονία τιίϊν δϋο πηγών δίδει ό 

ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ö. π., 252 - 254. 
14. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, δ. π., 253σημ.1. 

'•->. 'Αρχείο Μ. Μεγίστης Λαύρας, Κιοδιξ αδελφάτων, φ. 83. ΟΊ μοναχοί τού μητροπολίτη, 

πού τυχόν θά κάνουν χρήση τών αδελφάτων, όφείλοιν x(ai) αυτοί να οονλεύονν τό μονα-

στ(ή)ρ(ιον) χ(α)τά τ(ήν) τάςιν τών έτέρ(ων) άοελφαταρέ(ων). 

. "Αρχείο Μ. Μεγίστης Λαύρας, Κώδιξ αδελφάτων, φ. 83. Ο'ι καλόγεροι του ()ά έχουν 

Επίσης καί τό κάθισμα κ(αί) τό κελήν καί ταις έλαις τον καθίσματος καί τό περιβόλην ταϊς 

νεραντζαΐς. Οι καλόγεροι τού Μακαρίου θά έχουν τό κάθισμα τού Μακαρίου καί ταΐς έ?Μΐς καί 

τό κελήν τον μετά θάνατον τον. Φαίνεται δτι ό Γεννάδιος, είχε κτίσει όΐδιος τό κελλίο (<5. π„ φ. 

127), τό οποίο κατείχε αργότερα ό καλόγηρός του Θεοδόσιος. Τό 1549 τό κελλίο πωλείται από τή 
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*Η ευεργετική, όμως, παρουσία τοΰ Γενναδίου στή μονή τοΰ οσίου 

"Αθανασίου σχετίζεται περισσότερο μέ τήν επισκευή ή ανοικοδόμηση καί 

ιστόρηση μνημειακών οικοδομημάτων. Στά 1522 χρηματοδοτεί τήν επισκευή τοΰ 

μεγάλου πύργου, τοΰ λεγομένου τού Τσιμισκή : 7 , καί στά 1526/27 επισκευάζει 

ή ακόμη, σύμφωνα μέ ισχυρές ενδείξεις, ανοικοδομεί τήν κατεστραμμένη από 

σεισμούς τράπεζα τοΰ μοναστηριού. Σημείωμα τοΰ τέλους τοΰ 18ου αί. ή τών 

άρχων τοϋ 19ου αι., στό νώτο πατριαρχικού εγγράφου, αναφέρει Οτι τό 1526 

ισχυρός σεισμός κατέστρεψε τυύς τρούλους (κυνμπεδες) τοΰ καθολικοΰ καί τής 

τράπεζας στή μονή τής Λαύρας καί οτι ό Γεννάδιος έπεσκεύασε καί τά δύο 

κτίσματα1 0. Μολονότι ή πληροφορία είναι πολύ μεταγενέστερη, τουλάχιστον 

όσον άφορα οτήν τράπεζα, φαίνεται νά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Στό Προσκννητάριον τοΰ προηγουμένου Σάββα αναφέρεται Οτι ή τράπεζα 

παλαιότερα στεγαζόταν μέ θόλονς καί μέ κουμπέόαις, άπό όέ τό πολύ μάκρος 

καί το πλάτος όπον έχει, έρραγίσβη άπό σεισμούς, καί ό μητροπολίτης Σερρών 

Γεννάδιος έπεσκεύασε τή στέγη της :9. Σχετικά πρόσφατα δημοσιευμένη 

επιγραφή σε σανίδι καρφωμένο «στύν άμοίβοντα τοΰ τρίτου ζευκτυΰ τής δυτικής 

κεραίας» τής δίρριχτης ξύλινης στέγης, πού φέρει χρονολογία 1526/7, υποδει

κνύει τήν επέμβαση στό οικοδόμημα τήν εποχή αυτή 2 0 . Οι χρονολογίες όμως 

τοΰ σημειώματος καί τής επιγραφής αναφέρονται σαφώς στό χρόνο τών επι

σκευών όχι όμως καί στό έτος τοϋ σεισμού πού κατέστρεψε τά οικοδομήματα. 

Δέν έχουμε καμμία σύγχρονη μαρτυρία γιά σεισμό στό "Άγιον "Ορος τό 1526. 

'Αντίθετα είναι γνωστός ό μεγάλος σεισμός στην περιοχή τής Κωνσταντι-

Λαύρα, για 1200 άσπρα, στό μοναχό Μαρκιανό (ό. π., φ. 134), ένώ τό κάθισμα παραχωρείται, γιά 
2.500 άσπρα, τόν Φεβρουάριο τού 1553, στους παπά-Ίερεμία καί στον Νήφωνα τόν οικοδόμο (6. π., 
<ρ.125ν). Ή αξία τών πέντε αδελφάτων δεν αναγράφεται στον κώδικα. Μπορεί ομω; νά 
υπολογισθεί στά 900 περίπου άσπρα άνά άδελφάτον, μέ βάση την προηγούμενη αγορά τοϋ 151». 

11 
1 . Ή επισκειτή, συμφ<ιίνα με σοΕόμενη επιγραφή, χρονολογείται ακριβώς: 20 "Ιουλίου 1522-

εκδ. G. MILLET - J. PAROOIRE - L. PETIT, Recueil des inscriptions chrétiennes du Mont Athos. 
Παρίσι 1904,136-137, αρ.411, Πανομοιότυπο τής επιγραφή; δημοσιεύθηκε προηγουμένως άπό τόν 
Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, 'Αγίου "Ορου; έπιγραφαί, ΒΖ10, 1901,579. 

". Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Υπέρ τής ιστορία; τής εν Άγίφ Όρει Μεγίστης τοΰ αγίου 'Αθανασίου 
Λαύρας, 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 22, 1902, 240. Γιά τό έγγραφο (πατρμιρχικύ γράμμα τού 
'Ιερεμίου Α'. Δεκέμβριο; 1541), βλ. πιό κάτω, σημ. 46. 

'. Προινκννηταριον τής Βασιλικής καί Σεβάσμιας Μονής Μεγίστης Λαύρας... σνντεθέν 
μέν παρά Σάββα..., Ένετίησιν 1780, 46. Κατά τόν Σάββα, ό Γεννάδιος ανακαίνισε τή στέγη μέ 
αλλην μιτχανήν, ϋπονοιίίντας, ασφαλώς, τήν αντικατάσταση τών θόλων με δίρριχτη ξυλόστεγη 
στέγη. 

2 0 . P. MYLONAS, Nouvelles recherches au Mont-Athos, CA 29. 1980-81, 176-177- Ο 1ΛΙ02, 
La Trapéza de la Grande Lavra au Mont Athos, CA 35, 1987, 150-155. 
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νουπόλεωςτοΰ 1509, ό όποιος, συνοδευόμενος άπό ισχυρούς μετασεισμούς ώς 

τό 1511, έγινε αισθητός καί στον "Αθωνα καί προκάλεσε μεγάλες καταστροφές 

σέ περιοχές πολύ μάκρυνες από τό επίκεντρο του2 '. Τό μεγάλο αυτό έργο 

συμπλήρωσε Ô Γεννάδιος με τή χρηματοδότηση τής ιστόρησης τοΰ μνημείου. Οί 

τοιχογραφίες, πού όπως υποδείχθηκε θά μπορούσαν νά αποδοθούν στό 

εργαστήριο τοΰ Κρητικοΰ ζωγράφου Θεοφάνη, καλύπτον^ τίς τεράστιες 

εσωτερικές επιφάνειες καί τήν πρόσοψη τοϋ οικοδομήματος22. Ό γεναιόδωρος 

χορηγός απαθανατίσθηκε σε τοιχογραφία τής πρόσοψης. "Απεικονίζεται 

κρατώντας ομοίωμα τής τράπεζας συμπαραστατούμενος από τους άγιους 

Θεοδώρους. "Αριστερά του υπάρχει ή επιγραφή: "Ο πανιερώτατος καί νπέρ-

ημος μητροπολίτης Σερρών Γεννάδιος χαί κτήτωρ τής παρούσης τραπέζης 2 3 . 

Ή χορηγία του αποτυπώθηκε, πιθανόν άπό τους ίδιους ζωγράφους, μέ τό ΐδιο 

μοτίβο τής τοιχογραφίας καί σέ φορητή εικόνα πού σαιζόταν ώς τό 1913 στό ναό 

τών αγίων Θεοδώρων, μητρόπολη τών Σερρών-4. 

Στον κ<ί>δικα Παρρησι<ΐ>ν τής Λαύρας αναφέρεται Οτι 6 Γεννάδιος 

αφιέρωσε στό μοναστήρι τά «αρχιερατικά του», προφανώς άμφια καί εμβλή

ματα2 5. 'Από αυτά στό σκευοφυλάκιο τής Λαύρας διατηρούνται ώς σήμερα α) 

περίτεχνο αμφίπλευρο εγκόλπιο, αφιέρωμα προφανώς τοΰ Ιδίου, κοσμημένο μέ 

μαργαριτάρια καί πολύτιμους λίθους. Στην μιά πλευρά, σέ ένθετο κεντρικό 

μετάλλιο, πού περιβάλλεται άπό κάμπο μέ τέσσερα εκτυπα άνθέμια, εικονίζεται 

ή Θεοτόκος στηθαία μέ τόν Χριστό εμπρός στό στήθος της καί τίς επιγραφές 

ΤΗΝ ΠΑΣΑΝ ΕΛΠΙΔΑ ΜΟΥ ΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΤΙΘΗΙΜΙ] καί [ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

2 ' . Ρ. SCHREINER, Die Byzantinischen Kleinchroniken, τόμ. 2, Βιέννη 1977, 621-622- Ν. Ν. 

AMBRASEYS - C. ΐ. F1NKEL, The Marmara Sea Earthquake ol 1509, Terra Moiae 2,1990, 168-170. 

Σέ σημείωμα πού αντιγράφηκε στον κώδικα 2 τοϋ "Αρχείου τής Λαύρας ό σειομός καί ή επισκευή 

χρονολογούνται εσφαλμένα στά 1584 [ΣΠΥΡΙΑΩΝ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ, "Αναγραφαί έγγραφων τής 

Μεγίστη; Λαύρα; του 'Αγίου "Αθανασίου εν "Άθω, BNJ1, 1928/1929, 40SJ. 

2 2 . M. CHATZ1DAK1S, Recherches sur le peintre Théophane le Cretois, OOP 23/24, 1969-

1970, 319-320 (=Études sur la peinture postbymntine, Λονδίνο 1976, αρ. V)' ό Ιδιος, Ό Κρητικός 

Çor/ράφος Θεοφάνης, Ι. Μονή Σταυρονικήτα-Άγιον Ό ρ ο ; , 1986. 37. 
2^.MlLLET-PARGOIRE-PET[T,JïecuejJifcij7)Seriï«JOrii, 130-131,άρ. 397- "Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ, 

Σχεδίασμα ιστορίας της θρησκευτικής ζωγραφικής μετά τήν άλιοσιν. "Αθήνα 1957, 105. 

. Π. ΠΑΙΙΑΓΕΩΡΠΟΥ, Αϊ Σέρραι καί τά προάοτεια, τά περί τάς Σέρρας και ή μονή 

"Ιωάννου τοϋ Προδρόμου, ΒΖ 3, 1894, 250' "Α. ΞΥΓΓΟΙΙΟΥΛΟΣ, Σερραϊκά μελετήματα R . 

Προσωπογραφίαι δύο παλαιών μητροπολιτών των Σερρών, Σερραϊκά Χρονικά 4, 1963, 31-32 και 

Γ. ΚΑΦΓΑΝΤΖΗΣ, Ιστορία τής πόλεως Σερρ<ΰν καί τής περιφερείας της. τόμ. Α ' , "Αθήνα 1967, 

139-140, αρ. 97. 

2 5 . ΣΠΥΡΊΔΩΝ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ, 'Αναγραφαί έγγραφων, 424. 
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(σύμπλεγμα γραμμάτων διαταγμένων σταχιροειόώς). Στην άλλη πλευρά τοΰ 

μεταλλίου, όπου ό κάμπος διακοσμείται μέ εγχάρακτα άνθέμια, παρίστανται 

ολόσωμοι καί μετωπικοί οι άγιοι Θεόδωροι ώς στρατιωτικοί άγιοι2^* β) άργυρο 

παναγιάριο κοσμημένο μέ λίθους καί μέ επιγραφή Τ(Α)Π(Εΐ)Ν(θΥ) 

Μ(Η)Τ(ΡΟ)Π(0)Λ(1)Τ(ΟΥ)Γ(Ε)Ν(ΝΑ)Δ(ΙΟΥ)27. 

Οι άγιοι Θεόδωροι, πολιούχοι καί προστάτες τής πόλης καί σύμβολο τής 

μητρόπολης, αποτελούν προσφιλές μοτίβο τοΰ ιεράρχη2 8. Τό όνομα τοΰ 

Γενναδίου συνδέεται, άλλωστε, καί με τή σύνθεση ακολουθίας τών αγίων 

Θεοδώρων2 9. Στον ίδιο τόν ναό τών "Αγίων Θεοδώρων, μητρόπολη τών 

Σερρών, ό ιεράρχης εΐχε αφιερώσει ζεύγος περίτεχνων αργυρών εζαπτερύγων3° 

καί βαρύτιμο έπιτραχήλιο3 ' . Σε καταγραφή τοΰ περιεχομένου τοΰ 

2 t > . Φωτογραφίες τών δύο πλευρών τοϋ εγκολπίου βλ. στοϋ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ AAYPIÜTOY, 

Μεγίστη Λαύρα τον άγύη> 'Αθανασίου 'Αγίου "Ορους. Εικονογραφημένος οδηγός, Προσκυνητά-

ριον, Μεγίστη Λαύρα 1988, 70-71. 

. Τήν πληροφορία οφείλω στην κ. Γιώτα Οίκονομάκη-Παπα&οπούλου τήν οποία καί 

ευχαριστώ. 

". Οι άγιοι Θεόδωροι, ήδη από τή βυζαντινή περίοδο αποτελούσαν σύμβολο τοΰ 

μητροπολίτη τών Σερρών. Βλ. Βάσω HENNA, Ιστορία τής μητρόπολης Σερρών: ή μαρτυρία τών 

μολυβδοβοϋλλυΛ', Πρακτικά τον Α Διεθνούς Συνεδρίου «Οι Σέρρες και ή περιοχή τους: άπό τήν 

'Αρχαία στή Μεταβυζαντινή κοινωνία» (υπό έκδοση), όπου ό άγιος Θεόδωρος απεικονίζεται στή 

μία Οψη σφραγίδας τοϋ μητροπολίτη Σερρών Στεφάνου, 

2 9 Ή μαρτυρία παραδίδεται στό προοίμιο χειρογράφου, τοϋ ϊτους 1755, τής 

διασκευασμένης αρχικής άκολοΐίθίας τοϋ Γενναδίοΐ) (ΠΑΙ1ΑΓΕΩΡΠΟΥ, Αί Σερραι, 276). Άπό τή 

διατύπωση οτι ή ακολουθία αν\%·κροτ>'ίθη καί σι/νετέθη ζέσει τή είς αϋνούζ ΧΟϋ πανιερωτάτσν καί 

λογιωτάτου μητροπολίτου Σερρών κι^ίου Γενναδίου, δεν διαφαίνεται άν ό ιεράρχης υπήρξε ό 

χορηγό; ή ό συντάκτη; τή; ακολουθία;. 

30. Ν. Ρ. KONDAKOV, Makedonija. Arheologiöeskoe puteSestvie, Sankt-Peterburg 1909, 154-

157 καί φωτ, 93. 94- στό έλασμα ποϋ ενώνει τή λαβή μέ τό κυρίως σώμα ενός άπό τά δύο 

Εξαπτέρυγα υπάρχει ή επιγραφή ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ. Οι P. PEDR1ZET - L. CHESNAY, La métropole de 

Serrés, Fondation E. Piot. Monuments et Mémoires publiés par l'Académie des Inscriptions et Belles 

Lettres II), 1903, 139καίπίν. XHL καί ό Γ. ΛΑΜΠ ΑΚΗΣ, ΙΊεριηγήσεις, dXAff5, 1905,49 άρ. 17, τά 

μνημονεύουν χωρίς νά τά ουνοέουν με τόν Γεννάδιο. 

3 1 . Οί PEDR1ZET-CHESNAY (δ. π., 141-142) καί KONDAKOV (δ. π., I5S) τό περιγράφουν 

ώς όράριο πού φέρει παραστάσεις τοϋ δωδεκαόρτου, άγιων, πού σχετίζονται μέ τή λειτουργία καί 

συνήθως ιστορούνται στην κόγχη τοϋ ίεροϋ βήματος και τών αγίων Θεοδώρων. Ή επιγραφή 6μως 

αναφέρει Οτι τό αμφιο ανήκει σε μητροπολίτη [Γενναδίου romvoiî μ(ητ)ροπολίτου], ένώ είναι 

γνωστό Οτι τό όράριο είναι τυπικό αμφιο τοϋ hwmóvoi), Ό ΛΑΜΙΙΑΚΗΣ (α π., 52, αρ. 33), ενώ 

λανθασμένα τό χρονολογεί περί τό 1600, ορθά τό χαρακτηρίζει ώς «δισχιδές επιτραχήλιον»- βλ. 

καί ΚΑ(Γ/ΤΑΝΤΖΗΪ, Ιστορία, 140, αρ. 98. Ή θεματολογία τών παραστάσεων τοϋ άμφίου εΐναι 

συνήθεις σέ έπιτραχήλια. 
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σκευοφυλακίου τοΰ ναοΰ, πού συντάχθηκε στά 1620, περιέχεται καί πατερίτσα 
κοκκαλένια μέ τους χρνσονς κόμβους τον Γενναδίου, ή όποια μάλλον πρέπει 
νά αποδοθεί στον LÓLO ιεράρχη^2. 

Ο'ι χορηγίες όμως τοϋ ιεράρχη τών Σερρών επεκτείνονται και πέραν από 
τόν "Αθω καί τήν πόλη του. Τό 1528 ή 1529 ανακαινίζει τόν άργυροχρυσόκοσμο 
διάκοσμο τής εικόνας τής Θεοτόκου τής ^χειροποίητου , κύριο προσκύνημα καί 
σέβασμα τής μονής τής Παναγίας "Αχειροποιήτου (Κοσινίτσης) στό Παγγαίο 
όρος33. Στό ίδιο μοναστήρι, σύμφωνα μέ σημείωμα τού 1534 στό χειρόγραφο 
πού έφερε τόν αριθμό 95 (μηναίο Ίουνίο\>), διορίζει καί τρία χειρόγραφα μηναία 
τά όποια είχε αγοράσει άπό τόν ηγούμενο τής μονής Κουτλουμουσίου 
Νεόφυτο^4. "Ενα ακόμη χειρόγραφο πρέπει νά δώρησε, σε απροσδιόριστο 
χρόνο, στή Μεγίστη Λαύρα35. 

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς πέθανε ό Γεννάδιος. "Η τελευταία γνωστή 
μνεία τοΰ ιεράρχη χρονολογείται μεταξύ "Ιουλίου καί Νοεμβρίου τοΰ 1539, όταν 
παρακολουθεί τίς διαδικασίες επιλύσεως τής διαφοράς μεταξύ τών μονών 
"Ιβήρων καί Λαύρας γιά τήν τοποθεσία τοΰ Μαγουλ&3<\ τόν Μάϊο τού 1541 

5 . P. ODOR1CO, Mémoiie d'une voix perdue: le canuiaiie de la métropole de Serrés i'F-i'f 

siècles, Παρίσι 1994, άρ. 7, στ. 31-βλ. καί παρατηρήσεις, σ. 51. 

3-Λ ΔίΑΜΑΣΚΗΝΟΣ] M[0üX0li0YA02], Ή Ίερόι μονή της Είκοσιφοινίσσης μετά τών σχετι

κών προς τά περί αυτής πόλεων καί χωρών. Μελέτη τοπογραφική καί ιστορική, Κωνσταντι

νούπολη 1896,22. 

3"\ "Α. ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, "Εκθεσι; πσλαιογρσφικων καί φιλολογικών ερευνών 

Εν Θράκη καί Μακεδονία, ΕΦΣΚ, Παράρτημα τοϋ ΙΖ'τόμου, Κωνσταντινούπολη 1886, 29. Στό 

σημείωμα ό Γεννίίόιος φέρεται ώς τόν τόπον έπέχιον τον Εφέσου. Τά άλλα δύο χειρόγραφα έφεραν 

τους αριθμούς 101 καί 106. Πρβλ. Β. ΑΤΣΑΛΟΣ, Τά χειρόγραφα τής ιεράς μονής τής Κοσινίτσας (η 

Είκοσιφοίνισσας) τού Παγγαίου, Δράμα 1990, 52-55 καί Γ. ΠΑΙ1ΑΖΟΓΛΟΥ, Τά χειρόγραφα τής 

Είκοαιφοινίσσης, 'Αθήνα 1991,66-68. Τό υπ'άρ. 101 χφ. ταυτίσθηκε πρόσφατα μέ τό ελληνικό χφ. 

ΰπ'άρ. 25 της Βιβλιοθήκης Κυρίλλου καί Μεθοδίου Σόφιας άπό τόν J.-M, OLIVIER, A propos d'un 

manuscrit de Kosinitsa conservé à Sofia, 05/ 48, 1987, 201-202. Πρόκειται γιά Μηναίο τοϋ 

Φεβρουαρίου. Βλ. καί Β. ΑΤΣΑΛΟΣ, Ή ονομασία τής ιεράς μονής τής Παναγίας τής 

Άχειροποιήτου τον Παγγαίου, τής επονομαζόμενης τής Κοσινίτσης ή Είκοσιφοινίσσης, Δράμα 

1996,66 67. Γιά τόν ηγούμενο τής μονή; Κουτλουμουσίου Νεόφυτο βλ. Acres de Kutlumus, έκδ. P. 

LEMERLE, Πάριοι21988, 22. 

3->. Σύμφωνα με ανέκδοτο έμμετρο κτητορικό σημείωμα στό recto τοϋ β' παραφύλλου στην 

αρχή τοΰ χφ. 1571 (Λ80) τής Μεγίστης Λαύρας: Ή δέλτος αϋτη πέφυκε Σερρίιητ τον όρχιθντον / 

φέρει γαρ όνομα χρηστόν Γεννάδιος τήν κλήσιν. Τό χειρόγραφο περιέχει Λόγους Γρηγορίου τοϋ 

Θεολόγου καί άντιγράφηκε άπό τόν επίσκοπο Μεθώνης Γρηγόριο στά 1406 (ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΛΑΥΡ1Ε2ΤΗΣ - Σωφρόνιος ΕΥΣΤΡΑΤ1ΑΔΗΣ, Κατάλογος τών Κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας, 

Παρίσι 1925,278-279: άγνοοϋντό σημείωμα), 

3" . Βλ. πιό πάνω, σημ. 9. 
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ώς μητροπολίτης Σερρών μαρτ\>ρεΐται ό 'Αρσένιος37. Είναι πιθανότερο οτι 
απεβίωσε μέσα στό 1540, μετά άπό τουλάχιστον 32 χρόνια αρχιερατείας. 

Συχνά, καί ώς πρόσφατα, ό Γεννάδιος Σερρών συγχέεται καί ταυτίζεται μέ 
τόν όμιάνυμο μητροπολίτη Φιλίππων καί γραφέα χειρογράφων Γεννάδιο καί 
φέρεται νά μεταπηδά άπό τή μητρόπολη Σερρών σέ εκείνη τών Φιλίππων^δ. Ό 
Γεννάδιος Φιλίππων, όμως, είναι σαφώς άλλο πρόσωπο καί μαρτυρεΐται ώς 
μητροπολίτης ώς τό 154039, ̂ νώ τόν Δεκέμβριο τοΰ 1541, ώς πρώην Φιλίππων, 
συνυπογράφει τό πατριαρχικό γράμμα τοΰ Ιερεμίου Α ' γιά τήν περιουσία τοΰ 
αποθανόντος Σερρών Γενναδίου40. Στό ίδιο έγγραφο υπογράφει καί ό αντι
καταστάτης του μητροπολίτης Φιλίππων Θεοδόσιος4 ·. 

3 . Συνυπογράφει τό σιγίλλιο των αρχιερέων υπέρ τής μονής Σταυρονικήτα (Γαβριήλ 

Σταυρόνίχητιανός, Γρηγόριο: ό Παλαμάς 4, 1920, 225* πρβλ. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Ιερά Μονή 

Σταυρονικήτα. Κατάλογος τοϋ αρχείου. Σύμμεικτα 2, 1970, 445-446, άρ. 9β). Γιά τόν Άροένιο βλ. 

Χ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Πατριαρχικά γράμματα καί άλλα έγγραφα καί σημειώματα εκ τοϋ κωδικός τοϋ 

Ίέρακος (Έθν. Βιβλιοθ. 1474), Επεηίρίς τού Μεσαιωνικού Αρχείου 12, 1962, 126. Λανθασμένα 

θειορήθηκε πρόσφατα ώς άρχιερατεύσας μετά τό 1550 (ΠΑΙΙΑΖΟΓΛΟΥ, Τά χειρόγραφα τής 

Είκοσιφοινίσσης, 87 καί σημ. 102). 

3ο, ΠΑΝΑΛΟΙΙΟΥΛΟΣ-ΚΚΡΑΜΗΥΣ, Viz. Vrem. 1, 1894, 678- LKMKKI.H, Philippes et la 

Macédoine Orientale, 275- Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, "Αντιγραφείς καί άφιε^ωτές κωδίκων τής 

"Ανατολικής Μακεδονίας καί Θράκης από τίς μητροπόλεις Φιλίππων καί Έλειιθερουπόλεως, 

Τιμητιχόν άφιέριυμα εις τόν άρχιεπισκσπον πρ. 'Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κυρι'ίν Ίάκωβον 

Βαβανάτσον, Μέγαρα 1991, 349-351 [-Χειρόγραφα καί βιβλιοθήκες τής Ανατολικής Μακεδονίας 

καί Θράκης, τόμος Α ', Κομοτηνή 1993, άρ. ΙΓ ' ]- Ο ΙΔΙΟΣ, Τά χειρόγραφα τής Είκοσιφοινίααης, 27, 

32 σημ. 11,62, 75-76 καί σημ. 67. "Αγνοώντας τίς αρχειακές μαρτυρίες, αμφιβολίες γιά τήν ταύτιση 

τών δύο Γενναδίων διατυπώνει ό ΑΤΣΑΛΟΣ ( Ή ονομασία τής ιεράς μονής τής Παναγίας, 65-66, 

σημ. 268) 

3^, Σωφρόνιος ΕΥΣΎΡΛΊΊΛΛΗΣ- ΑΡΚΛΛΙΟΣ RATOI Ι ΚΑΙΝΌΣ. Κατάλογος τώνέν τή Ίερ$ μονή 

Βατοπεδίον υποκειμένων κιυοίκων, Παρίσι 1924, 189 (βιβλιογραφικό σημείωμα χφ. ύπ" αρ. 1070). 

Λανθασμένα ÓS.VAILHÉ, Les évêques de Philippes, ÉO3, 1899-1900, 264, θεωρεί οτι ή θητεία του 

ατή μητρόπολη Φιλίππων εκτείνεται από τό 1540 ώς τό 1550. 

. Ώς πρώην Φιλίππων στά 1546 υπογράφει σέ OWOÓIHÓ γράμμα τοϋ Διονυσίου Β' (Ι. 

OLDOT, Patriarchatus Constaniinopolitani acta selecta, τόμ. 2, Ρώμη 1967, άρ. UV, 76, στ. 30)-

μαρτυρεΐται ώς τό 1550 (βιβλιογραφικό σημείωμα χφ. 180 μονής Κοσινίτσας (ΠΛΙΙΛΔΟΙΙΟΥΛΟΣ-

ΚΕΡΑΜΕΥΣ, 32- πρβλ. Μ. VOGEL - V. ÜARTHALSEN, Die Griechischen Schreiher des Mittelalters 

und der Renaissance, Λιψία 1909, 65- ΑΤΣΑΛΟΣ, δ. π., 66 καί 67 σημ. 194- ΠΛΙΙΛΖΟΙ ΑΟΥ, Ο. π., 76 

καί σημ. 67). 

4 ·. ΓΕΔΕίίΝ, Υπέρ τής ιστορίας, 242. Ό Θεοδόσιος είναι ήδη μητροπολίτης Φιλίππων τόν 

Μάιο τοϋ ϊδιου έτους, γιατί συνυπογράφει τό σιγίλλιο τών αρχιερέων -υπέρ τής μονής 

Σταυρονικήτα (ΓΑΒΡΙΉΛ ΣτΑΥΡθΝΐΚΗΤΐΑΝθΣ,Γρίΐ70ριθ!Γό/7αΑα/(άς4,1920,225). 
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"Από τούς επισκοπικούς καταλόγοχις του/ Σερράιν πρέπει νά διαγραφεί τό 
όνομα τοΰ Δανιήλ, προς τόν όποιο φέρεται νά απευθύνει επιστολή 'Αγιορείτης 
μοναχός καί τοΰ όποιου ή αρχιερατεία τίθεται στά 15374Ξ. 

Άπό ποΰ καταγόταν ό Γεννάδιος δεν γνωρίζουμε. Τά ονόματα ομιυς 
πολλών συγγενών του, Μαλαματένια, Μανουήλ, Βατατζής, Κατακουζηνός, 
Λασκαρίνα, Μαργαρώνα, Κομνηνός καί Χάσπακας, γαμπρός άπό τό 
Μελένικο, απαντούν συχνότατα στην περιοχή καί στην πόλη τών Σερρών τήν 
Εποχή αύτή43. Καί άν ακόμη δέν ήταν Σερραίος δεν πρέπει νά αναζητήσουμε 
τήν πατρίοα του μακρύτερα άπό τό Μελένικο ή τήν Ζίχνα. 

'Αγνοούμε επίσης πού άρχισε τή σταδιοδρομία του. 'Αγιορείτης μοναχός 
καί μάλιστα Λαυριώτης ή Προόρομίτης; Δέν έχουμε καμμία μαρτυρία, έστω 
καί έμμεση, γιά νά συμπεράνουμε οτι ό ευεργέτης τής Λαύρας υπήρξε καί 
κουρά της, πού όταν ανέβηκε στά ανώτατα εκκλησιαστικά αξιώματα επέστρεψε 
ώς χορηγός στή μονή τής μετανοίας του. "Αλλωστε ούτε ό Νεόφυτος Βέροιας, 
πού χρηματοδότησε στά 1535 τήν ιστόρηση τοϋ καθολικού αλλά ούτε καί άλλοι 
ιεράρχες ή πατριάρχες πού προέβησαν σέ δωρεές, όχι ίσως τόσο εντυπωσιακές 
Οσο εκείνες τοΰ Γενναδίου, καί έζησαν καί τάφηκαν στό μοναστήρι υπήρξαν 
Ααυριώτες. Μήπως, πάλι, ή καριέρα του αρχίζει άπό τή γειτονική μονή τοΰ 
Προδρόμου; 'Ανάμεσα στά 1498/99 καί 1503 μαρτυρεΐται μοναχός καί μάλιστα 
ηγούμενος τής μονής Προδρόμου μέ τό Ονομα Γεννάδιος μέ σημαντικές 
μάλιστα δραστηριότητες γιά τή μονή. Έπί ήγουμενείας του πολλές σημαντικές 
δωρεές γίνονται προς τό μοναστήρι καί επιλύεται προς όφελος το\> ή διένεξη με 

Ηά. Χειρόγραφο Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης 'Ιεροσολύμων 370, φ.165. Στην περιγραφή τοϋ 

χειρογράφου ό ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ (Ίερυσολυμιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. 1, 390) Εθεσε, 

εσφαλμένα, τό όνομα τοϋ Δανιήλ ώς παραλήπτη τής επιστολής, ή οποία μάλιστα είναι καί 

άχρονολόγητη, Στό χειρόγραφο, όμως, αυτή απευθύνεται προς άνιόνυμο μητροπολίτη Σερρών. Σέ 

Επόμενο δημοσίευμα ό Ιδιος (Viz. Vrem. I, 1894, 678) έθεσε καί τή χρονολογία 1537, τήν όποια 

έλαβε άπό προηγούμενη επιστολή τοΐι ίδιου χειρογράφου (φ. 159). Τό σφάλμα επανέλαβαν έκτοτε 

όλοι οί συντάκτες επισκοπικοί' καταλόγου τών Σερρών. Γιά τόν Γεννάδιο ώς αποδέκτη τής 

επιστολής βλ. πιύ κάτω, σημ. 47. 

3 Μνημονεύονται στό πατριαρχικό γράμμα τοϋ 'Ιερεμίου Α ' τοϋ Δεκεμβρίου 1541 πού 

αναφέρεται στην τύχη τής περιουσίας τοϋ Γενναδίου- βλ. πιό κάτω σημ. 148. Ώ ς ονόματα 

απαντούν συχνά μεταξύ τών φορολογουμένων κατοίκων τών Σερριΐνν σε απόσπασμα οθωμανικού 

φορολογικού κατάστιχου πού χρονολογείται μεταξύ 1494 καί 1503 (Sir. DlMlTROV - R. STOJKOV, 

Otk'si ot regist'r za lenni vladenija ν zanadnite Rodopi i Sersko [Αποσπάσματα άπό ένα κατάστιχο 

γιά τά τιμάρια στή Δυτική Ροδόπη καί τίς Σέρρες), Rodopski Sbornik I, 1965,283-287 καί Evangelia 

BALIA, Les vakil's de Serrés et de sa région (XVe et XVIe s.), "Αθήνα 1995, 267 καί σημ. 843 

(Κάσπακας). 
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τόν μητροπολίτη Σερρών γιά τήν κατοχή τοΰ μετοχίου τοΰ Δοχήνος4 4. Εΐναι 

πολύ πιθανό οτι ό ηγούμενος Γεννάδιος ταυτίζεται μέ τόν μετέπειτα ομώνυμο 

μητροπολίτη, γεγονός τό όποιο σημαίνει οτι βρισκόμαστε μπροστά στην 

περίπτωση τής ανέλιξης ενός μέλους τής τοπικής κοινωνίας σέ μοναχό, 

ηγούμενο και μητροπολίτη τής περιοχής του. Πρέπει, πάντως, νά επισημανθεί 

οτι δεν υπάρχει καμμία συγκεκριμένη μαρτυρία πού νά συνδέει τόν Γεννάδιο 

ώς μητροπολίτη με οποιαδήποτε δωρεά προς τή μονή Προδρόμου. Στον 

νάρθηκα τοΰ καθολικού έχει ιστορηθεί ώς κτίτορας μαζί μέ τόν αυτοκράτορα 

"Ανδρόνικο Παλαιολόγο ό πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος4 Λ 

Ό Γεννάδιος μπορεί νά πέθανε, ή ιστορία του όμο^ δεν σταματά εδώ. Τόν 

Δεκέμβριο τοΰ 1541 ô πατριάρχης Ιερεμίας, ευρισκόμενος στίς Σέρρες, 

αναγκάζεται νά ασχοληθεί μέ θέματα σχετικά μέ τήν περιουσία του. Ό 

ιεράρχης, πρίν πεθάνει, αφιέρωσε στή μητρόπολη τών Σερρών κτήματα καί 

είδη, ομοίως καί στό "Αγιον Όρος, προφανώς στή μονή τής Λαύρας, υπέρ 

ψυχικής του σωτηρίας. Παρόλες τίς χορηγίες καί τίς δωρεές απέμειναν καί 

περιουσιακά στοιχεία γιά τους συγγενείς. Οι πρωτεξάδελφοι καί τά παιδιά τους 

, πού όπως φαίνεται ζούσαν στην πύλη, Οχι μόνον έριζαν μεταξύ τους γιά τή 

διανομή αλλά αμφισβητούσαν καί τίς δωρεές προς τά εκκλησιαστικά ιδρύματα. 

Ό πατριάρχης, μέ πατριαρχικό γράμμα πού εκδίδει επί τόπου, επιβάλλει στους 

συγγενείς νά συμβιβασθούν μεταξύ τους καί κατοχυρώνει τίς δωρεές τοϋ 

μακαρίτη4 &. 

Παρακολουθήσαμε, συνοπτικά, ορισμένες μόνον πτνχες δραστηριοτήπον 

ενός μητροπολίτη στίς πρώτες δεκαετίες τοΰ 16ου αιώνα, όσο μας επιτρέπουν 

οι λιγοστές πηγές 4 7. 

4 4 Κώδιξ Β'Μονής Προδρόμου Σερρών, σελ. 211-222- πρβλ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, 

Προσκ ννητάρισν, 37-38. Ό ODORICO. Les archives de Saint-Jean-Ρ rod rome, 228-231, δέν αναφέρει 

τό όνομα τού υπογράφοντος τά έγγραφα ηγουμένου Γενναδίου. 
4 5. KONDAKOV, Makedonija, 164. 
4 " . Έκδ. ΓΕΔΕΩΝ, Υπέρ τής ίοτορίας, 241-242. Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τού Γεδεών (σ. 

240), τό έγγραφο στά τέλη τοϋ 19ου αιώνα, οι κακή κατάσταση, βρισκόταν στά χέρια 'Αγιορείτη 

μοναχού. Σήμερα απόκειται στό αρχείο τής μονής Βατοπεδίου συαταχωμένο μέ άλλα έγγραφα 

(Τετράγωνο Ζ ' , Κώδιξ 1, φ.21). 

. Στό χειρόγραφο υπ* άρ. 537, φφ. 101-102ν τής μονής Μεταμορφώσεως Μετεώρων 

σώζεται αντίγραφο (16ου αι.) άχρονολόγητης άπανταχούσας τοϋ Γενναδίου ΰπερ οικονομικής 

Ενισχύσεως τοϋ Δούκα, γιου τοϋ Δημητρίου, άπό τήν Κοπροϋλιανη, Ό Δούκας ταξιδεύοντας μέ 

πλοίο στην Πουρού (ϋιστωνίδα λίμνη) αιχμαλωτίσθηκε άπό τους "Αγαρηνούς καί πουλήθηκε γιά 

100 δουκάτα. "Αφέθηκε ελεύθερος μέ τήν εγγύηση τών χριστιανών τής Ξάνθης παπα-Θεοδώρου, 

Μιχαήλ Άναγνώστου καί παπα-Τάρχα. Ό μητροπολίτης ζητεί τή συνδρομή τών πιστών γιά τήν 
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Οι δικαστικές δραστηριότητες καί οι διαιτησίες πού σχετίζονται μέ τήν 
επίλυση ενδοαγιορειτικών διαφορών δέν παρουσιάζουν Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
γιά τή σκιαγράφηση τής εικόνας ενός ιεράρχη. 'Ανάγονται στίς υποχρεώσεις μέ 
τίς όποιες επιφορτίζονται άπό τόν πατριάρχη οί πλησιοχωροΰντες ή παρεπι-
δημοΰντες στό "Άγιον Όρος μητροπολίτες. Είναι συνηθέστατες καί αποσκο
πούν στην αποφυγή προσφυγής στά κρατικά δικαστήρια (εξώτερα κρίσις). 

Εκείνο πού προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση εΐναι οί συνεχείς καί 
πολυδάπανες χορηγίες πού φθάνουν ώς τήν εξ- ολοκλήρου χρηματοδότηση τής 
οΙκοδόμησης καί ιστόρησης μνημειακών διαστάσεων κτιρίων, όπως είναι ή 
τράπεζα τής Λαύρας. Τό γεγονός, κατ" αρχήν, οδηγεί στην υπόθεση γιά τήν 
ύπαρξη υψηλότατου εισοδήματος, σέ μιά εποχή πού είθισται νά θεωρείται ώς 
περίοδος οικονομικής δυσπραγίας γιά τους χριστιανικούς πληθυσμούς τής 
'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τίθεται επομένως, εύλογα, τό ερώτημα: πού 
οφείλεται ή οικονομική ευρωστία ενός μητροπολίτη τών πρώτων δεκαετιών τοΰ 
16ου αι.; Μέ άλλα λόγια, ποιες είναι οί πηγές καί τό ΰψος τών εισοδημάτων 
πού τοΰ επιτρέπουν νά ανταποκρίνεται στίς δαπάνες τοΰ αξιώματος του άλλα 
καί νά δημιουργεί πλεόνασμα γιά εντυπωσιακές χορηγίες καί δωρεές; 

Τό ερώτημα δέν είναι εύκολο νά απαντηθεί. ΟΊ υπάρχουσες πληροφορίες 
είναι ελάχιστες καί διάσπαρτες καί ή ώς τώρα έρευνα τής εκκλησιαστικής 
οικονομικής Ιστορίας, ειδικά μάλιστα γιά αυτή τήν περίοδο, ελάχιστα μπορεί 
νά μας προσφέρει40. Στή συνέχεια θά προσπαθήσουμε νά προσεγγίσουμε 

αποπληρωμή τών οφειλομένων λύτρων πού ανέρχονται σέ 2.300 άσπρα (πρβλ. Ν. ΒΕΗΣ, Τά 

χειρόγραφα τών Μετεώρων, τόμ. Α ' , "Αθήνα 1967, 528), Τήν επισήμανση τοϋ εγγράφου οφείλω 

στην κυρία 'Ελισάβετ Ζαχαριάδου τήν όποια ευχαριστώ. Προς τόν Γεννάδιο απευθύνεται επιστολή 

Άγιορείτου ιερομόναχου (μάλλον Σιμωνοπετρίτου) ό όποιος τοϋ ζητεί νά μεσολαβήσει γιά τήν 

Εξόφληση χρέους προς τή μονή. Γιά τή χρονολόγηση τής δέσμης τών επιοτολών ατήν οποία ανήκει 

καί ή ανωτέρω βλ. Κ, ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, 'Ελληνικά έγγραφα, Σιμωνόπετρα, "ΑΙΙήνα 1991, 265- βλ. καί 

πιόπάνω, σημ. 42. 

4 ° fui τά οικονομικά τών επισκόπων καί "ιδιαίτερα τών πατριαρχών βλ. E. HERMANN, 

Dai bischöfliche Abgabenwesen im Patriarchat von Konstant in Opel vom XL bis XIX. Jahrhundert, 

OCP5, 1939,434-513 (ειδικά γιά τήν μεταβυζαντινή περίοδο σελ. 477-513)- J. KABKDA, Le système 

fiscal de l'Église Orthodoxe dans l'Empire Ottoman (d'après les documents Turcs), Brno 1969 (ή 

αξιόλογη αυτή μελέτη αναφέρεται κυρίως στον 17ο καί 18ο αιώνα)- Zina MARKÛVA, Za 

ikonomifêskija gnet na lanariotskoto duhovenstvo i borbata na bâlgarskija narod srestu nego do 

krimskata voina (Ή οικονομική καταπίεση έκ μέρους τοϋ κλήρου τοϋ Φαναριού καί ό αγώνας τοϋ 

βουλγαρικού λαοϋ εναντίον του ώς τόν Κριμαϊκό πόλεμο), Izvestija na Institute za Istorija 21, 1970, 

203-218 (άρθρο μέ έντονες "ιδεολογικές προκαταλήψεις). Γιά τά οικονομικά, ειδικότερα, τοϋ 

πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως βλ. Π. ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Ή οθωμανική κρίση τοϋ τέλους τοϋ ιστ1 

αιώνα καί τό οικουμενικό πατριαρχείο, Τά Ιστορικά 2/3, 1985, 45-76- Ο ΙΔΙΟΣ, Les contributions 
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ορισμένες πτνχές τοΰ προβλήματος τής οικονομικής καταστάσεως ειδικά τών 

επισκόπων στίς πρώτες δεκαετίες τού 16ου αϊ, 

Τά στοιχεία πού ακολουθούν αφορούν στή διαμόρφωση τών θεσμο

θετημένων εσόδων καί εξόδων ενός μητροπολίτη τά όποια προκύπτουν άπό τήν 

άσκηση τοΰ επισκοπικού λειτουργήματος καί μαρτυρούνται σέ επίσημες 

εκκλησιαστικές πράξεις καί σέ έγγραφα τών οθωμανικών άρχων. 

Τά επισημότερα εκκλησιαστικά έγγραφα στά όποια μνημονεύονται τά 

οικονομικά «δίκαια καί προνόμια» αυτής τής κατηγορίας τών εκκλησιαστικών 

αξιωματούχων είναι οί συνοδικές πράξεις (υπομνήματα) εκλογής καί 

εγκαθιδρύσεως τών μητροπολιτών. Έκ πρώτης όψεως, ô φορμαλισμός καί ή 

επανάληψη στερεότυπων εκφράσεων, τά όποια αποτελούν κύρια χαρακτηρι

στικά τής κατηγορίας αυτής τών εγγράφων, δημιουργοΰν αμφιβολίες Οσον 

άφορα στή βαρύτητα τών αναφορών τους στά οικονομικά τών άνώταταιν 

εκκλησι-αστικών λειτουργών. Ωστόσο, παρά τήν ακαμψία τους, επέρχονται, 

όπως θά φανεί, σταδιακές αλλαγές καί προσθήκες στό περιεχόμενο τους, πού 

ανταποκρίνονται σέ νέες πραγματικότητες. 

Στίς συνοδικές πράξεις τοΰ δεύτερου μισού τοΰ 15ου αιώνα οί αναφορές 

στίς οικονομικές απολαβές τών ιεραρχών εΐναι γενικόλογες καί αόριστες. Ό 

νέος μητροπολίτης οφείλει άπελθών εις τήν λαχονσαν αύτω άγιωτάτην 

έκκλησίαν έπιλαβέσβαι αυτής μετά πάντων τών ανέκαθεν και εξ αρχής 

προσόντων δικαίων καί προνομίων ή, στην καλύτερη περίπτωση, προστίθεται ή 

φράση μετά πάντων τών προσόντων αυτή ανέκαθεν καί εξ αρχής κτημάτων τε 

και πραγμάτων 4 9. Σέ άλλες συνοδικές πράξεις, οί όποιες δέν αναφέρονται σε 

ecdésiaslìques «patriarchikè zèteia» et «basi I ikon charatzion». Contribution à l'histoire économique 

du Patriarcat œcuménique aux XVe et XVIe siècles, Acres du He Collotjue International d'Histom. 

Économies Médilcrranéenncs: Équilibres el intercommunications Xllle-XlXe siècles, τόμ. 3, "Αθήνα 

1986, 235-246 καί πρόσφατα "Ελισάβετ ΖΑΧΑΡΙΑΛΟΥ, Λέκα τουρκικά έγγραφα για την Μεγάλη 

Εκκλησία (1483-1567), 'Αθήνα 1996 (Εφεξής ΖΑΧΑΡ1ΑΔΟΥ, Μεγάλη Εκκλησία). 

' " . Συνοδικές πράξεις Εκλογής τών μητροπολιτών: α. "Αδριανουπόλεως Μάρκου, 1465 (Μ. 

ΓΕΔΕΩΝ, Συμπληρωματικοί διασαφήσεις, στό Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ, Μνημεία τής Ιστορίας τών 

'Αθηναίων, τόμ. Β ' , "Αθήνα 1890, 359στ. 29-32), β. Παλαιών Πατρών Κυρίλλου, 1467 (ανέκδοτο, 

'Αρχείο Μ. Βατοπεδίου, Τετράγωνο Ε ' , εγγρ. ΰπ* άρ. 3), γ. Τραπεζοϋντος Δωροθέου (μετάθεση άπό 

τή μητρόπολη "Αθηνών), 1472 (πρόσφατη έκδοση Aerei de Pantocrator, εκδ. Vassiliki KKAVARI, άρ. 

27, στ. 27-28),δ. Σερρών Μανασση, 1486 (ανέκδοτο, 'Αρχείο Μ. Βατοπεδίου, Τετράγοίνο Ε' , εγγρ. 

ΰπ'άρ. 4,στ. 18-20), ε, Μεθοδίου Βέροιας, 1489/90 (Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Πράξις τοϋ Μεθοδίου Βερροίας, 

Εκκλησιαστική Αλήθεια 38, 1918, 230, στ. 29-31 (έκδοση ελλιπή;) και Ouoor, Ö. π„ άρ. XXXIX, 

18, στ.10-13), ς. Λαρίσης Βησσαρίωνος Α ' , 1490 (1. ΣΑΚΚΕΛΙΩΝ, Σιγίλλιον πατριαρχικόν, 

Δελτίον Ιστορικής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας!, 1885-89, 19 καί OUDOT, δ. π., άρ. XXXVIII, 12, 

στ. 24-25). Πρβλ. Μάχη ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΙΟΥΛΟΥ, 'Ανεπίσημα από τό πατριαρχείο Κωνσταν-
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εκλογή άρχιερεως αλλά σέ θέματα υπαγωγής ή συνενώσεως επισκοπών, ή 
αναφορά στά οικονομικά «δίκαια» τών αρχιερέων εΐναι ακόμη πιό 
γενικόλογη^0 ή απουσιάζει παντελώς^1. Οί μόνες σποραδικές πρώιμες μνείες 
σέ συγκεκριμένα έσοδα, τά όποια καί ονοματίζονται, όπως αυτά πού προέρ
χονται άπό τά κανονικά τών ιερέων, τά γαμικά συνοικέσια καί τα λοιπό άλλα, 
περιέχονται ενίοτε μόνον σέ πατριαρχικά πιττάκια ή γράμματα προς κληρικούς 
συγκεκριμένων περιοχών ή προς πατριαρχικούς εξάρχους καί έχουν πολλές 
φορές προσωπικό χαρακτήρα^2. 

Οί σποραδικές μαρτ\>ρίες στά παραπάνω πατριαρχικά έγγραφα γιά 
συγκεκριμένα έσοδα οδηγούν στό συμπέρασμα ότι καί μετά τήν άλωση 
ασφαλώς συνέχισαν νά υπάρχουν θεσμοθετημένες οικονομικές απολαβές γιά 
τους μητροπολίτες καί τους επισκόπους, Οπως άλλωστε εμφανίζονται καί στίς 
παλαιότερες συλλογές τού βυζαντινού καί κανονικού δικαίου. Ωστόσο, δεν 
αναφέρονταν συγκεκριμένα στίς συνοδικές πράξεις διορισμού τών αρχιερέων, 
γεγονός τό όποιο άφηνε περιθώρια γιά επιβολή αντικανονικών εισφορών καί 
γιά αυθαιρεσίες, τουλάχιστον δσον άφορα στον ομοιόμορφο τρόπο εισπράξεως 
τους. 

Προφανώς μιά τέτοια κατάσταση εκδηλωμένων αυθαιρεσιών θέλησε νά 
θεραπεύσει σύνοδος 26 μητροπολιτών πού συγκάλεσε τόν Ιούνιο τοΰ 1497 ό 

τινονπόλεως. Παρασχέδια καί μαρτυρίες 1476, "Αθήνα 1988, 63-64 m i τή γενική παρατήρηση τοϋ 

HERMANN, Das bischöfliche Abgabenwesen, 509. 

5° . Συνοδική πράξη Διονυσίου Α ' γιά τήν επανένταξη τη; επισκοπής Μαγνησίας στή 

μητρόπολη 'Εφέσου, 1467 ("Α, ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΑΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, Μαγνησία ή ένΣιπΰλω καί αί μητρο

πόλεις'Εφέσου καί Σμύρνης, Δελτίον "Ιστορικής καί 'Εθνολογικής Εταιρείας 2. 1885-89, 654, στ. 

41. 

-> . Συνοδική πράξη τοϋ Μαξίμου Δ 'γ ια τήν επανένωση τών επισκοπών Διαυλείας καί 

Ταλσντίου, 1493 (Μάχη ΠΑΪ/.Η-ΑΠΟΪΓΙΌΛΟΙΙΟΥΛΟΥ, Μιά συνοδική πράξη (1493) τοϋ Μαξίμου 

Δ που αποδίδεται οτόν Νήφωνα 13', Μνήμων 11, 1987, 81-82). 

" . α. Πατριαρχικό γράμμα Μάρκου Ξυλοκαράβη προς τόν χλήρο καί τό πλήρωμα τής 

μητροπόλεως Δέρκων καί τής επισκοπής Μέτρων, 1466 (ΓΕΔΕΩΝ, Συμπληρωματικαί διασαφήσεις, 

354, σημ. 4), β. Πατριαρχικό γράμμα Συμεών Α προς τόν ιερομόναχο Τωάσαφ, εξαρχο 

Καλαμάτας, Μικράς Μαϊνης και Πεδήματος, μεταξύ 1482 καί 1486 (Ά. ΠΑΝΑΔΟΙΙΟΥΛΟΣ-

ΚΕΡΑΜΕΥΣ, 'Ανάλεκτα Ίεροαολνμιηκής Σταχνολσγίας, τόμ. Ι, Πετρούπολη 1891,477, στ. 24-25- Ο 

ΙΔΙΟΣ, Περί τής τρίτης πατριαρχείας Συμειόν τοϋ Τραπεζουντίου, Δελτίον Ιστορικής καί 

'Εθνολογικής Εταιρείας 3, 1889, 485, στ. 42-44). Σέ παρασχέδιο πατριαρχικού πιττακίου τοϋ 

Μαξίμου Γ' (1476) πρό; τού; κληρικούς τής εξαρχία; Μουδανιών ή αναφορά στά έσοδα τοϋ 

εξάρχου παραμένει γενικόλογη: ό εξαρχος θά καρπώνεται τό εξ αυτής άπαν εισόδημα ( Π Α Ϊ Ζ Η -

ΑΓΙΟΓΓΟΛΟΙΙΟΥΛΟΥ, Ανεπίσημα, 105, στ. 23). Πρβλ. Μάχη ΠΑΐΚΗ-ΑΝΟΣΤΟΛΟΙΙΟΥΛΟΥ, Ό θεομός 

τής πατριαρχικής εξαρχίας Ι4ος-19ος αιώνας, "Αθήνα 1995, 94. 
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πατριάρχης Νήφων Β '. Στό συνοδικό τόμο πού εκδόθηκε καταδικαζόταν ή 
σιμοηάα καί συγχρόνως ρυθμίζονταν θέματα σχετικά μέ τά έσοδα τών 
επισκόπων καί τόν τρόπο εισπράξεως τους53. 

Είναι χαρακτηριστικό Οτι στον τόμο, ή σιμωνιακή αΐρεσις δέν περιορίζεται 
μόνον στην αποδοχή χρημάτων εκ μέρους τοϋ αρχιερέα προκειμένου νά προβεί 
στή χειροτονία κληρικοΰ. Ή έννοια της επεκτείνεται καί στό έμβατίκιον, δηλαδή 
στην καταβολή εκ μέρους τοΰ ίερέα χρημάτων προς τόν επίσκοπο γιά τήν 
απόκτηση ενορίας, τό όποιο χαρακτηρίζεται ώς άθέμιτον καί Tf) σιμωνιακή 
σννεπειγόμενον λύμη. Γιά νά γίνει πιό ξεκάθαρη ή απόφαση (ίνα παντελώς τής 
σιμωνιακής αίρέσεως καθαρυίημεν) απαγορεύεται στους επισκόπους ή αποδοχή 
λειτουργικών αντικειμένων (π.χ. πεύχιον, τεψίον, χερνιβόξιστον) ώς δώρων γιά 
τελεσθεΐσα χειροτονία. Επιπλέον θεωρείται «σιμωνιακόν» ή λήψη χρημάτων 
γιά τή μετάδοση τής θείας κοινωνίας^4. 

"Ωστόσο ή σύνοδος δέν περιορίσθηκε μόνο στην καταδίκη αντικανονικών 
εσόδων. "Αλλωστε ήταν ή τέταρτη φορά πού καταδικαζόταν ή σιμωνία μέσα σε 
20 χρόνια {1477, 1483, 1484, 1497), γεγονός πού υποδεικνύει οτι τό φαινόμενο 
βρισκόταν σέ έξαρση τήν εποχή αύτή55. Καθόρισε καί ενιαίο τρόπο εισπράξεως 
ορισμένων εκκλησιαστικών εσόδων τών αρχιερέων γιά τά όποια φαίνεται οτι 
είχαν δημιουργηθεί προβλήματα. Οί ρυθμίσεις αφορούσαν: 

α) στον τρόπο εισπράξεως τοΰ κανονικού imo τους 'ιερείς, 
β) στην τύχη τών εσόδων τών χηρευουσών επισκοπών τών μητροπόλεων (ό 

μητροπολίτης καρπώνεται τά έσοδα τών υπ' αυτόν επισκοπών ενόσω δεν έχει 
εκλεγεί νέος επίσκοπος), καί 

γ) στον τρόπο εισπράξεως τών εσόδων άπό πανηγύρεις5^. 

Στον «Ιερό Κώδικα», ο όποιος παραδίδει τό κείμενο στό πρωτότυπο, τό 
τμήμα πού περιέχει τίς οικονομικές ρυθμίσεις έχει διαγραφεί. Στην ώα, ό ΐδιος 
γραφέας, ό όποιος, όπως απέδειξε ύ εκδότης τού κειμένου, είναι ό μέγας ρήτωρ 
Μανουήλ Κορίνθιος, συμπλήρωσε: Γοντο ώς τφ κόσμφ εναντίον σννοδικώς 
διαγέγραπται. Ό εκδότης χρονολογεί τή διαγραφή μεταξύ 1497 καί 1531, έτος 
θανάτου τοΰ πατριαρχικοΰ αξιωματούχου57. 

53. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό «Ιερός Κώδιξ» τοΰ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως (δ. π., 

σημ. 6), εγγρ, ΰπ'άρ. VII, 151-162 (τό κείμενο: 152-159). 

5 4 . Ό . π., 156-157, στ. 123-149. 

55. Ό . π.,εγγρ.ΰπ'άρ.ν, 135-136-βλ. καί σχόλια σσ. 137-139. 

5 6 . Ό , π., εγγρ. ΰ π ά ρ . VII, 157-158, στ. 150-163, 

5 ? . Ό.;τ.,έγγρ. ϋ π ά ρ . IX, 167-168. 
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"Αν τό ενόντων τφ κόσμω δεν αφορούσε στον τρόπο εισπράξεως αλλά 

στην άντικανονικότητα τής υπάρξεως τέτοιου είδους εισοδημάτων, τότε ή 

συνοδική διαγραφή δέν πρέπει νά ίσχυσε γιά πολύ. 

Οί συνοδικές πράξεις διορισμού μητροπολιτ<ΐ>ν τοϋ 16ου αιώνα, πέραν 

άπό τίς γενικόλογες διατυπώσεις γιά τά «δίκαια καί προνόμια» πού 

περιέχονται στά έγγραφα τοΰ 15ου αι., αναγράφουν πιό συγκεκριμένα τίς οικο

νομικές υποχρεώσεις τοϋ κατώτερου κλήρου καί τοϋ ποιμνίου. 'Οφείλουν, 

λοιπόν, άλογυπραγήτως παρέχειν πρύς αυτόν άπαν τό εκκληοιαστικύν αυτού 

δίκαιον τό άπό τε κανονικών και συνοικεσίων και ζητείας καί τών άλλων τά εκ 

τε πανηγύρεων καί αγιασμάτων κατά τό σύνηθες. Ή πρώτη, γνωστή ώς τώρα, 

μνεία εγγράφου μέ τήν νέα διατύπωση είναι ή πράξη διορισμού τοΰ πρωτο-

συγγέλλου Μακαρίου ώς μητροπολίτου Κορίνθου τοΰ 1507 πού εκδόθηκε άπό 

τόν πατριάρχη Παχώμιο Α'5$. "Ολα τά μετέπειτα παρόμοια έγγραφα τού 16ου 

αιώνα, αλλά καί μετά άπό αυτόν, περιέχουν ουσιαστικά τήν "ίδια διατύπωση με 

τήν προσθήκη, πολλές φορές, τής οφειλής εκ μέρους τών χριστιανών εκτός άπό 

τά παραπάνω καί τών άλλων πάντων συνήθων καί νενομιαμενων^. Μόνη, 

γνωστή σέ μένα, εξαίρεση αποτελεί ή συνοδική πράξη ανασυστάσεως τής 

μητροπόλεως ~Αργους καί Ναυπλίου καί εκλογής τού μητροπολίτη Δωροθέου τό 

1541. Στό έγγραφο, ή διατύπωση γιά τά οικονομικά δικαιώματα τοΰ αρχιερέα 

ακολουθεί τήν παράδοση τών συνοδικών πράξεων τοΰ 15ου αίώνα δ 0 . Πιθανόν 

ή πατριαρχική γραμματεία νά ακολούθησε σκόπιμα ενα παλαιότερο τύπο 

συνοδικού γράμματος, μη ονοματίζοντας τά εκκλησιαστικά τέλη τών ίερεων καί 

τοϋ ποιμνίου μιας πρώην βενετοκρατούμενης περιφέρειας, ή οποία μόλις εΐχε 

5 " . 'Αρχείο Μ. Βατοπεδίου, Τετράγωνο Η', εγγρ. ΰπ'άρ. 6, στ. 16-18 (ανέκδοτο). 

59, Μνημονεύω ενδεικτικά τί; συνοδικές πράξεις εκλογή; τών μητροπολιτών: α, 

Βησσαρίωνος Β'Λαρίσης, 1527 (Δ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ό άγιος Βησσαρίων μητροπολίτης Λαρίσης [1527-

15401 καί κτήτορας τή; μονή; Δουσίκου. "Ανέκδοτα αγιολογικά καί άλλα κείμενα, Μεσαιωνικά καί 

Νέα 'Ελληνικά 4, 1992, 203, στ. 30-32)- β. Γρηγορίου Ναυπάκτου καί "Αρτης, 1544 ('Αρχείο Μ. 

Ξηροποτάμου, έγγρ. ΰπ" αρ. 3, στ. 30-31, ανέκδοτο- πρβλ. Π. ΓΟΥΝΑΡ1ΔΗΣ, Αρχείο τής Ι. Μ. 

Ξηροποτάμου. 'Επιτομές μεταβυζαντινών εγγράφων, 'Αθήνα 1993 ['Αθωνικά Σύμμεικτα 3], 18, 

εγγρ. ΰπ'άρ. 3)-γ. Νεοφύτου Β Λαρίσης, 1550 (Δ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Οί Νεόφυτοι Λαρίσης τοϋ 16ου αι. 

Συμβολή εις τήν έκκλησιαστικήν ίστορίαν της μεταβυζαντινής Θεσσαλίας, Έπετηρίς 

Μεσαιωνικού Άρχείον 15, 1965, 122, στ. 24-29), δ. "Ανθίμου Χριοτιανουπόλεως, 1567 ("Αρχείο Μ. 

Βατοπεδίου, Τετράγοινο Ε ', εγγρ. ΰπ" άρ. 7, στ. 24-25, ανέκδοτο). 

. π . ΖΕΡΛΕΝΤΗΣ, "Ανασύστασις τή; μητροπόλεως "Αργούς καί Ναυπλίας κατά τό 1541, 

Αθηνά 27, 1915, 206, στ, 2- 4: έπιλαβέσθαι... καί πάντων τών προσόντων αυτή άνωθεν καί έξ 

αρχής κτημάτων καί πραγμάτων καί τών λοιπών δικαίων καί προνομίων. 
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ενταχθεί στην οθωμανική επικράτεια μετά άπό πολεμικές επιχειρήσεις με 
οδυνηρές οικονομικές καί δημογραφικές συνέπειες6 '. 

'Αντίστοιχα έγγραφα τής οθωμανικής αρχής, μέ τά όποια διορίζονται οί 
μητροπολίτες καί επίσκοποι, επικυρώνεται ουσιαστικά ή εκλογή αλλά καί 
καθορίζονται οί διοικητικές καί οικονομικές δικαιοδοσίες καί οί υποχρεώσεις 
τους, είναι, ώς γνωστόν τά βεράτια62. 'Από αυτά πού χρονολογούνται στον 
15ο καί τόν 16ο αιώνα, μόνον πέντε έχουν δημοσιευθεί ώς τώρα καί άλλα δύο 
είναι γνωστά από ελληνικές μεταφράσεις°3. 

"Ενα μόνον ανήκει στον 15ο αίώνα (χρονολογείται στά χρόνια τοΰ 
Μωάμεθ Β ' ή τού Βαγιαζήτ Β ' ), αποτελεί ουσιαστικά σχέδιο βερατίου 
ανώνυμου μητροπολίτη καί είναι εξαιρετικά βραχύ στή διατύπωση του: Ό 
σουλτάνος δίδει τή μητροπολιτική έδρα Χ στό μοναχό Χ γιατί κατέβαλε στό 
βασιλικό θησαυροφυλάκιο άις πεσκέσι φλωρία Χ . Θά ασκεί τήν εξουσία τοΰ 
μητροπολίτου στους ιερείς, στους μοναχούς καί στους άλλους ορθόδοξους 
χριστιανούς τής επαρχίας αυτής Οπως έκαναν καί οί προκάτοχοι του. Θά 
κατέχει τίς εκκλησίες, τά αμπέλια, τους κήπους καί τά καλλιεργημένα χωράφια 
Οπως καί οί προκάτοχοι του. 'Εξαιρείται άπό τήν καταβολή κεφαλικού φόρου 
καί από όλες τίς έκτακτες αγγαρείες, όπως τό iilak (στάθμευση καί άνεφο-

0 1 . Γιά τήν κατάληψη τοΰ Ναύπλιο»! καί τή δημογραφική αιμορραγία τής πόλης βλ. 

πρόχειρα Ά. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιστορία τοϋ Νέον 'Ελληνισμού, τόμ. Γ' , θεσσαλονίκη 1968. 159-

170 καί Μαριάννα ΚΟΛΥΒΑ-ΚΑΡΑΛΕΚΑ - Ε. ΜΟΑΤΣΟΥ, "Αποκατάσταση Ναυπλιωτών καί 

Μονεμβσσιωτιϊ>ν προσφυγιών στην Κρήτη τό 1548, /i/Vi 22, 1983, 379-390. 
fi? 
J^. Γιά τά βεράτια βλ. Π. ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Ή εξέλιξη των «εκκλησιαστικών» βερατίων καί τό 

«Προνομιακόν ζήτημα». Ή περίπτωση τοΰ νόθου βερατίου τοΰ Μητροπολίτη Λαρίσσης Λεοντίου 

(1604), Tei Ιστορικά 5/9, 1988, 260-261, σημ. 2 καί 3- Η. 1NALCIK, The Status ol the Greek Orthodox 

Patriarch under the Ottomans, Turcica 21-23, 1991,413-421, καί πρόσφατα ΖΑΧΑΡΙΑΛΟΥ, Μεγάλη 

'Εκκλησία, 147-153 και ευρετήριο. Γιά τά βεράτια τοϋ Που καί 18ου αί. στά όποια, σταδιακά, 

καταγράφονται αναλυτικά οί οικονομικέ; απολαβές των επισκόπων, βλ. KABRDA, Le système 

fiscal, passim. 

" 3 . "Έχουν επισημανθεί άλλα τρία στό αρχείο της μονή; Δουσίκου καί άφοροΰν τόν διορισμό 

τοϋ Επισκόπου Λιτζάς καί "Αγράφων Πέτρου (1524), τοΰ επισκόπου Σταγών Βησσαρίωνος (1529) 

καί τοΰ επισκόπου Φαναριού "Ιγνατίου (1536)- βλ. ΣΟΦΙΑΝΌΣ, Ό άγιος Βησσαρίων, 198. Τίς 

Ελληνικές μεταφράσεις τών εγγράφων αυτών μου παρεχώρησε 6 Δ. Σοφιανός τόν οποίο και 

ευχαριστώ. Χρησιμοποιούνται παρακάτω μέ κάθε επιφύλαξη. "Έχουν επισημανθεί ακόμη δύο 

ανέκδοτα βεράτια. T<i>v Ετών 1586-87 καί 1587-89 πού αφορούν όμως τόν "Αρμένιο επίσκοπο της 

Angora (P. KONORTAS, Les rapports juridistiques entre le Patriarcat Orthodoxe de Constantinople et 

l'Empire Ottoman (1453-1600): problèmes d'approche. Questions et Débats SUT l'Europe centrale et 

orientale 4 . 1985, 164, σημ. 10). 
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διασμός κρατικών ταχυδρόμων)^4 καί τό djere hör (επισκευή κάστρων), όπως 
καί οί προκάτοχοι του. ΟΊ ιερείς, οί μοναχοί καί οί ορθόδοξοι τοΰ τόπου θά τόν 
αναγνωρίζουν ώς μητροπολίτη τους ^5. 

Είναι χαρακτηριστικό οτι στό πρώιμο αυτό τεκμήριο ή μόνη αναφορά σε 
οικονομικές απολαβές είναι εκείνη τής νομής τών κτημάτων, δηλαδή τής 
ακίνητης περιουσίας τής εκκλησίας, χωρίς καμία μνεία σε άμεσα έσοδα 
προερχόμενα άπό τήν άσκηση τοΰ επισκοπικού λειτουργήματος. Γενικόλογη καί 
αόριστη, άλλωστε, είναι καί ή διατύπωση γιά τίς διοικητικές καί πνευματικές 
Εξουσίες τοΰ αρχιερέα"". Τό γεγονός αυτό ανακαλεί τίς αόριστες διατυπώσεις 
τών συνοδικών πράξεο>ν διορισμού μητροπολιτών του 15ου αιώνα, κυρίως όσον 
άφορα στίς οικονομικές απολαβές τους . 

Άπό τά εξι βεράτια πού χρονολογούνται στον 16ο αιώνα, δύο εκδόθηκαν 
γιά λογαριασμό μητροπολιτών: τοΰ Λαρίσης Βησσαρίωνος Β'(1527)^'7 καί τοΰ 
μητροπολίτη τοΰ Pancevo "Ανδρέα (1582)̂ 5 καί τέσσερα γιά αρχιεπισκόπους 
καί επισκόπους: τοΰ αρχιεπισκόπου Καρπάθου "Ιωαννικίου (;) (1551), του 
έπισκό-που Κασσανδρείας Παχωμίου (1564), τοΰ επισκόπου Λέρου Καλλίστου 

°Λ Γιά τό ulak βλ. J. AI.KXANDPK, Toward a History of Post-Byzantine Greece: The 

Ottoman Kammnmnes tor the Greek Lands, circa 1500-circa 1600, Αθήνα 1985,473-474. 

" 5 F. Β Λ Η Ι Ν Ο Κ , Suiianiscne Urkunden zur Geschichte der osmanischen Wirtschaft und 

Staatsverwaltung tim Ausgang der Herrschaft Mehmcds II des Eroberers. Μόναχο 1956, 229-232 (τό 

χρονολογεί στην τελευταία δεκαπενταετία τής βασιλεία; τοΟ Μωάμεθ li ')- Ν. BELDICEANL, Les 

actes des premiers sultans conservés dans les manuscrits turcs de la Bibliothèque Nationale à Paris. I. 

Actes de Mehmed H et de Bayazit II du ms. Fonds Turc Ancien 39. Παρίσι I960, 137, αρ. 47. 

Διορθώσεις στή γαλλική μετάφραση τοΰ τελευταίου βλ. Η. 1NALCIK, Notes on Beldiceanu's 

Translation of the Kanûnnâme, fonds turc 39, Bibliothèque Nationale Paris, Der Islam 43, 1967, 151-

52. "Αγγλική μετάφραση, η ότιοίσ χρησιμοποιείται εδώ, εκπόνησε ό ίδιο; ό INAI.CtK, The Status of 

the Greek Orthodox Patriarch. 418-419. Κατά τήν ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Μεγάλη 'Εκκλησία, 81, 150, τό 

έγγραφο έχει συνταχθεί πριν τήν άλωση της Κωνσταντινουπόλεως. 

. Ή ΰπαρξη, ώς τώρα, μόνον ενός τεκμηρίου του είδους αΰτοΰ πού χρονολογείται οτόν 

15ο ai. καί μάλιστα έν σχεδίψ, δημιουργεί επιφυλάξεις γιά τό αν ή ίδια βραχεία καί αόριστη 

διατύπωση ισχύει γιά δλα τά βεράτια τών μητροπολιτών τήν περίοδο αύτη. 

. Έκδοση ελληνικής μεταφράσεως τοΰ 19ου αιώνα, πού απόκειται μαζί μέ τό πρωτότυπο 

στό αρχείο της μονής Δουσίκου, άπό τόν ΣΟΦΙΑΝΟ, Ό άγιος Βησσαρίων, 196-201 (τό κείμενο σο, 

199-200). 

", Έκδ, V, BOSKOV - Dusanka BOJANIC, Les actes des sultans Ottomans conservés dans le 

monastère A thon ite de Chilandar (1512-1600), Milandarski Zbornik 8, 1991,208 (στά σερβοχροατικά)-

βλ, καί σσ, 170-175. Οί εκδότες (σ, 170) τό θεωρούν ώς τό μοναδικό σιοζόμενο βεράτι μητροπολίτη 

τόν 16ο αι. 
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(1567)6g καί τοΰ αρχιεπισκόπου Ελάσσονος 'Αρσενίου (1584)70, καί εΐναι 

αναλυτικότερα όσον αφορά στά οικονομικά δικαιώματα καί τίς δικαιοδοσίες 

τών αρχιερέων ιδίως σε θέματα αστικού δικαίου. 

Σύμφωνα μέ τό παλαιότερο χρονολογικά βεράτι τοΰ 16ου αιώνα πού 

εκδόθηκε γιά μητροπολίτη, εκείνο γιά τόν Λαρίσης στά 1527: α) ό Βησσαρίαη* 

διορίζεται μητροπολίτης τοΰ βιλαετιοΰ τών Τρικκάλων προς αντικατάσταση τοΰ 

αποβιώσαντος μητροπολίτου Μάρκου, με δικαίωμα νά διαχειρίζεται τίς 

υποθέσεις πού υπάγονται στίς αρμοδιότητες τοΰ μητροπολίτη* β) οί χριστιανοί 

τοΰ βιλαετιοΰ οφείλουν νά τόν αναγνωρίζουν ώς μητροπολίτη- γ) ο'ι μοναχοί 

καί οί ιερείς τοΰ τόπου αλλά καί τοϋ Βόλοτ>, τοΰ Δομοκού, τοΰ Ζητοτ>νίου, τοΰ 

Λιδορικίου, τής Λιτζάς, τού Ραδοβιστίου, τού Φαναριού καί τών Σταγών θά 

είναι υπό τήν κυριαρχία του7 1* δ) έχει τό δικαίωμα νά κληρονομεί ιερείς καί 

μοναχούς (προφανώς χωρίς κληρονόμους) μέχρι τοΰ ποσοΰ τών 5.000 

[άσπρων]. Τό ποσό αυτό θά διαχειρίζεται όπως καί ο'ι προκάτοχοι του. Τό τυχόν 

πέραν τών 5.000 άσπρων ποσό ανήκει στό βασιλικό θησαυροφυλάκιο- ε) θά 

μένει ανενόχλητος άπό τόν μπέη τοΰ σαντζακίον καί τους "Οθωμανούς 

διοικητικούς αξιωματούχους τής περιοχής* ς) κανείς, εκτός από τόν μητρο

πολίτη δέν θά επεμβαίνει σέ θέματα γάμου ή διαζυγίων τών χριστιανών ζ) 

κανείς χριστιανός δέν θά γίνεται βίαια μουσουλμάνος- η) θά εξουσιάζει με τόν 

ίδιο τρόπο, όπως καί οί προκάτοχοι του, τίς εκκλησίες, τίς πανηγύρεις καί τά 

αγιάσματα καθώς καί τά κτήματα (αμπέλια, μύλους, μποστάνια, κήπους) τών 

εκκλησιών θ) θά είναι απαλλαγμένος άπό ορισμένους φόρους (χαράτσι, 

σπέντζα καί λοιπά άβαγέτια) όπως καί οί προκάτοχοι του 7 2 . 

y y . Έκδ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Μεγάλη 'Εκκλησία, 1551: 179-182 άρ. 9- 1564: 183-185- 1567: 186-

187 άρ, 10. Τό τελευταίο βεράτι είναι στην πραγματικότητα ανανέωση παλαιότερου βερατίου που 

Εκδόθηκε γιά τόνϊδιο επίσκοπο καί δεν περιέχει καμμία πληροφορία γιά τίς οικονομικές απολαβές 

καί τίς δικαιοδοσίες του, οι όποιες θά περιέχονταν ασφαλώς στό αρχικό έγγραφο (δ. π, 186. σημ. 

73). 

. "Εκδοση Ελληνικής μεταφράσεως από τον Φ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟ, Αρσένιος 

'Ελασσόνας (1550-1626). Βίος καί ερ·/ο. ΣυμΙίολή ατή μελέτη τών μεταβνζαντινιον λογίων τής 

Ανατολής, "Αθήνα 1984, 199-200-βλ. καί σελ. 51. 
7 1 

. Βλ. καί πιό κάτω σελ. 312-313. 

. "Αν ο'ι όνοματιξόμενοι φόροι χαράτξι καί σπέντζα που αναφέρονται στην ελληνική 

μετάφραση τοϋ βερατίου αντιστοιχούν με τό haraç, πού χρησιμοποιείται ώς Ορος κατά προτίμηση 

ώς τόν 16ο αι. γιά τή δήλωση του κεφαλικοΰ φόρου αντί τοΰ djizya, καί τήν ispence, τότε ό 

μητροπολίτης φαίνεται νά είναι απαλλαγμένος από τόν κεφαλικό φόρο καί τόν προσωπικό φόρο 

ποϋ εκπροσωπεί ό Ορος ispence. 
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Τό δεύτερο γνωστό βεράτι μητροπολίτη, τοΰ "Ανδρέα τοΰ Pancevo, εκδό

θηκε γιά αρχιερέα πού ανήκει στή δικαιοδοσία τής αρχιεπισκοπής Ίπεκίου, 

άπεχει περισσότερο από μισόν αιώνα από τό πρώτο (1582) καί είναι αρκετά 

διαφωτιστικό Οσον άφορα τίς πληροφορίες γιά τίς απολαβές τών άρχιερέων73, 

Τό γεγονός ότι τό σουλτανικό έγγραφο εκδόθηκε γιά ανώτατο κληρικό άλλης 

αυτοκέφαλης εκκλησίας καί όχι τοΰ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως δέν 

φαίνεται νά δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Οι κανονικές λειτουργίες τών ορθο

δόξων εκκλησιών είναι ομοιόμορφες καί διέπονται άπό τίς ίδιες αρχές. Κάποι

ες διαφοροποιήσεις, πού επισημαίνονται πιό κάτω, αφορούν στην ονομασία καί 

όχι τήν ουσία ορισμένων τελών-δοσιμάτων. Σύμφωνα μέ τό βεράτι, ό "Ανδρέας, 

κατά τό γράμμα τοΰ Σέρβου πατριάρχη ["Ιπεκίου] Σαβατίου, έγινε μητροπολίτης 

στό καδηλίκι τοΰ Pancevo άφοΰ κατέβαλε στό βασιλικό ταμείο ώς πεσκέσι 5 

χρυσά νομίσματα. Στό βεράτι ορίζονται συγκεκριμένα: α) ό 'Ανδρέας θά εΐναι 

μητροπολίτης τών πιστών του, όπως ορίζουν τό έθιμο καί οί κανόνες τής 

λατρείας τους- β) οί ιερείς, οί μοναχοί, οι ηγούμενοι καί οί πιστοί τής περιοχής 

οφείλουν νά τόν δεχθούν ώς μητροπολίτη τους* γ) θά κατέχει τά μούλκια τών 

αμπελιών, τών κήπων, τών μοναστηριών, τών αγιασμάτων, τών πανηγύρεων, 

τών μύλων καί λοιπών, κατά τόν τρόπο πού τά κατείχαν καί ο'ι προκάτοχοι του* 

δ) γιά μοναχούς καί ιερείς, οί όποιοι δέν έχουν κληρονόμους, θά εισπράττει γιά 

τόν πατριάρχη [=άρχιεπίσκοπο Ίπεκίου] ποσό ώς 5.000 άσπρα. Τό τυχόν 

επιπλέον ποσό θά περιέρχεται στό κράτος* ε) ώς δικαίωμα γάμου θά εισπράττει 

άπό τους πιστούς του: γιά τόν πρώτο γάμο 12 άσπρα, γιά τόν δεύτερο 24 καί 

γιά τόν τρίτο 48 άσπρα* ς) κανείς δέν θά αναμειγνύεται σέ θέματα γάμου ή 

διαζυγίου τών πιστών του* ζ) γιά καθένα άπό τά χωριά πού κρατάει ένας 

ιερέας θά δίνει στον μητροπολίτη 12 άσπρα ετησίως. 'Ομοίως, θά δίνει 12 

άσπρα καί γιά κάθε εκκλησία πού κρατά7 4* η) οί πιστοί θά δίνουν κάθε χρόνο 

ώς κανονικόν 2 άσπρα* θ) οί χριστιανοί δέν θά εξαναγκάζονται μέ τή βία νά 

γίνουν μουσουλμάνοι* ι) ό μητροπολίτης θά έχει άπό τίς εκκλησίες, τίς 

πανηγύρεις καί τά βακούφια τών εκκλησιών ϋ,τι ίσχυε καί παλαιότερα. 

Τά τέσσερα βεράτια πού εκδόθηκαν γιά τους δύο αρχιεπισκόπους καί τους 

δύο Επισκόπους άπό τό 1551 ώς τό 1584 είναι συντομότερα από εκείνο τοΰ 

1582, τό περιεχόμενο τους είναι σχεδόν τό Ιδιο (μέ Εξαίρεση τό βεράτι τού 1567) 

3. "Ακολουθώ τά κεφάλαια που Ορισε δ εκδότης. Τή μετάφραση όφείλο) στον G. Subotic, τόν 
οποίο ευχαριστώ. 

. Ή διατύπωση τοϋ άρθρου φαίνεται ασαφής. Μάλλον υπονοεί ότι ένας Ιερέας είναι 
δυνατόν νά είναι Εφημέριος σέ περισσότερα από ένα χιοριά καί κάθε χωριό πιθανόν νά έχει 
περισσότερες άπό μία εκκλησίες. 
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καί ή διατύπωση τους πλησιάζει περισσότερο εκείνη τοΰ βερατιοΰ τοΰ 

Βησσαρίωνος Λαρίσης τοΰ 1527. Σύμφωνα μέ τό χρονολογικά τελευταίο άπό 

αυτά βεράτι τοΰ αρχιεπισκόπου 'Ελάσσονος 'Αρσενίου: ό μοναχός 'Αρσένιος, 

κατά τό διοριστήριο γράμμα τού πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίου 

[Β ' ], έγινε επίσκοπος στό βιλαέτι τής Ελάσσονος προς αντικατάσταση τοΰ 

αποθανόντος Γρηγορίου. "Αφού κατέβαλε στό βασιλικό ταμείο ώς πεσκέσι 22 

χρυσά νομίσματα λαμβάνει τό βεράτι τό όποιο ορίζει: α) ό "Αρσένιος θά εΐναι 

Επίσκοπος στό βιλαέτι* β) θά εκπληρώνει τά καθήκοντα τοΰ επισκόπου καί θά 

φροντίζει γιά τίς υποθέσεις τών μοναχών, τών "ιερέων, τών ηγουμένων καί τών 

πιστών του* γ) οί ανωτέρω θά τόν αναγνωρίζουν ώς επίσκοπο καί θά 

προσάγουν αέ αυτόν τίς σχετικές μέ τό επισκοπικό αξίωμα υποθέσεις* δ) θά 

εξουσιάζει τίς εκκλησίες τής επισκοπής του καθώς καί τά αμπέλια, τους 

μπαξέδες, τά μοναστήρια, τους μύλους καί όλα όσα υπάγονται στίς εκκλησίες 

ώς βακούφια. Οπως καί ο'ι προκάτοχοι του* ε) θά κληρονομεί άπό τους χωρίς 

κληρονόμους ιερείς, μοναχούς καί ηγουμένους ποσό ώς 5,000 γρόσια 7 5 . Τό 

επιπλέον θά περιέρχεται στό βασιλικό θησαυροφυλάκιο. Τό παραπάνω ποσό 

τών 5.000 γροσιών θά τό εξουσιάζει γιά λογαριασμό τοΰ πατριάρχη76- ς) 

κανείς, εκτός άπό αυτόν, δέν θά επεμβαίνει σέ θέματα γάμου ή διαζυγίων. 

Ή παρουσία στίς συνοδικές πράξεις καί στά βεράτια συγκεκριμένων 

μαρτυριών πού αφορούν στίς οικονομικές απολαβές αλλά καί, ιδίως στά 

δεύτερα, σε οικονομικές υποχρεώσεις τών αρχιερέων, συνδυαζόμενες μέ 

πληροφορίες άπό άλλες πηγές, επιτρέπουν τή σκιαγράφηση τών θεσμοθε

τημένων επισκοπικών εσόδων κατά τίς πρώτες δεκαετίες τοΰ 16ου αιώνα. Δέν 

είναι άλλωστε άγνωστα, εφόσον απαντώνται μέ περισσότερες λεπτομέρειες στά 

αρκούντως περισσότερα τεκμήρια τών τριών επόμενων αίώνων. 

Τά θεσμοθετημένα επισκοπικά έσοδα είναι: 

α) τό κ α ν ο ν ι κ ό ν 7 7 . Ώ ς επισκοπικό έσοδο μνημονεύεται μόνο στίς 

συνοδικές πράξεις ενώ άπό τά τρία γνωστά βεράτια τοϋ 16ου αι. μόνο σέ εκείνο 

τού 1582 περιέχεται διάταξη πού μπορεί νά ταυτισθεί μέ τήν καταβολή 

κανονικού. Τό κανονικόν συνίσταται σέ ετήσιο τακτικό τέλος πού καταβάλλουν 

αποκλειστικά ο'ι 'ιερείς ενοριών. Σύμφωνα μέ τή ρύθμιση τού 1497, ή οποία 

-λ. Ή ασφαλώς μεταγενέστερη Ελληνική μετάφραση χαρακτηρίζει τά νομίσματα ώς 
«γρόσια». 'Υποθέτω ότι τό τουρκικό πρίιττότυπο πρέπει νά παραδίδει «άσπρα». 

. Τά τράι παλαιότερα ανέκδοτα βεράτια επισκόπων της μητροπόλεως Λαρίσης πού 
μνημονεύθηκαν (βλ. πιό πάνω, σημ. 63), ενώ έχουν περιεχόμενο σχεδόν ταυτόσημο μέ τά παραπάνω, 
δεν περιλαμβάνουν τήν διάταξη περί κληρονομιάς. 

7 7
 HERMANN, Das bischöfliche Abgabenwesen, 486-488. 
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στιχεΐ μέ πάλαιαν νομικήν διάκρισιν, ό ιερέας όφειλε νά καταβάλει ετησίως 
στον επίσκοπο ενα κανονικόν γιά κάθε 30 σπίτια (καπνούς). "Αν δεν τό 
καταβάλει άπό τόν πρώτο χρόνο πού θά παραλάβει τήν ενορία, ό επίσκοπος θά 
λαμβάνει τό μισό τών έσοδημάτ<ι>ν της γιά τή χρονιά αυτή, Ή κανονική του 
καταβολή θά αρχίσει από τόν επόμενο χρόνο. Τό ΰψος τοΰ ποσού δέν 
καθορίζεται ενιαία άλλα διαμορφώνεται ανάλογα μέ τά κατά τόπους 
καθιερωμένα εθη (οΐον εθος τφ τόπφ δίόοσθαι)7^. Ή «παλαιά νομική 
διάκριση» ανάγεται στή βυζαντινή εποχή. Σύμφωνα μέ αυτή γιά κάθε 30 εστίες 
(καπνούς) ό επίσκοπος εισπράττει ώς κανονικόν εν χρυσό νόμισμα, δύο αργυρά 
καθώς καί διάφορα εϊδη7^. 

Μολονότι ή παραπάνω ρύθμιση δημιουργεί τήν εντύπωση οτι είχε γενική 
εφαρμογή, δέν φαίνεται νά ΐσχυε γιά Ολες τίς μητροπόλεις. Τό 1619, ό 
πατριάρχης Τιμόθεος ζητά άπό τόν μητροπολίτη Μονεμβασίας νά μήν απαιτεί 
τήν είσπραξη κανονικού άπό τους ιερείς του, σεβόμενος συνήθεια πού 
επεκράτησε Οχι μόνο στην επαρχία του άλλα καί σέ πολλές άλλες μητροπόλεις 
καί ή όποια έγινε σεβαστή άπό τους προκατόχους του00. Δέν γνωρίζουμε πότε, 
κάτω άπό ποιες συνθήκες καί γιά ποιες άλλες μητροπόλεις διαμορφώθηκε τό 
καθεστώς εξαιρέσεως άπό τήν καταβολή τοΰ τέλους αυτού. "Η υπογράμμιση στό 
πατριαρχικό έγγραφο οτι ή εξαίρεση Ϊσχυε άπό χρόνων αμνημονεύτων, οδηγεί 
στό συμπέρασμα οτι τουλάχιστον στον 16ο αιώνα οί κληρικοί πολλών 
μητροπόλεαιν ήσαν απαλλαγμένοι άπό τήν υποχρέωση καταβολής κανονικού. 

Δέν έχουμε πληροφορίες γιά τό ΰψος τοΰ κανονικοΰ έστω καί γιά μία 
μητρόπολη στό πρώτο μισό τοϋ 16ου ai. 8 1 . Γνωρίζουμε Οτι ήταν δυνατόν νά 

7 ^ . ΑΗΟΣΤΟΛΟΝΟΥΛΟΣ, Ό «'Ιερός Κώδιξ», εγγρ. υπ" άρ. VII, 157-158, στ. 150-156- βλ. καί 

σχόλιο, σελ. 161-162. 

'"=*. Κ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ, 'Ανύπαρκτο «συνοδικόν ψήφισμα» τού Μιχαήλ Κηρουλαρίου, Έπετηρίς 

τοϋ Κέντρου Έρεύνης της Ιστορίας τού 'Ελληνικού Δικαίονϊΐ, 1975,38^10. Γιά τό κανονικόν στή 

βυζαντινή εποχή βλ. καί J. SONDEKKAMP, Eine Text sain m lung zum Kanonikon, Fontes Minores IX, 

Φρανκφούρτη 1993, 113-136. Ειδικότερα γιά τό κανονικόν ώς πάγιο Εξοδο των έγγαμων κληρικών 

κατά τή βυζαντινή εποχή βλ. 'Ελευθερία ΠΑΠΑΠΑΝΝΗ, Τά οικονομικά τού εγγαμον κλιίρον Οΐύ 

Βυζάντιο, "Αθήνα 1986,248-252. 

" . Μ. ΓΕΔΕΩΝ, Μνημεία μεσαιωνικής ελληνικής ποιήαεως, 'Εκκλησιαστική Αλήθεια 3, 

1882-83,202- Σ. ΛΑΜΠΡΟΣ, Δύο ανέκδοτοι συνοδικά! πράξεις καί μία πατριαρχική επιστολή τοϋ 

πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 19, 1899, 420-421* πρβλ. Τ. 

ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ή εκκλησία τής Πελοπόννησο-) μετά τήν αλωσιν. Πελοποννησιακά 19, 1991-1992, 

10. 

" . Γιά τόν 15ο αι. γνωρίζουμε ότι στή Θεσσαλονίκη τό 1432, λίγο μετά τήν άλωση της 

πόλης, ό ναός τής άγιας Παρασκευής, ό οποίος παραχωρήθηκε άπό τό μητροπολίτη Γρηγόριο στον 

Καστοριανό κυρ Όδηγητριανό καί στους γιους του, υποχρεώνεται νά καταβάλλει ετησίως στή 
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καταβάλλεται σέ ρε\>στό χρήμα καί σέ είδος, πρακτική γνωστή άπό τή β\>ζαντινή 
εποχή82. Συγχρόνως, όμως, ό εθιμικός κατά τόπους καθορισμός του άφηνε 
περιθώρια γιά αυθαιρεσίες καί υπερβάσεις. Ό Παχώμιος Ρουσάνος, σέ 
επιστολή προς τόν επίσκοπο Άντίσσης [Μηθύμνης] "Ιγνάτιο Άγαλλιανό τόν 
κατηγορεί ότι εισπράττει άπό τους ιερείς ακανόνιστα κανονικά W. 

"Ακριβείς πληροφορίες γιά τίς οικονομικές υποχρεώσεις τών ιερέων προς 
τόν επίσκοπο τους περιέχονται μόνο στό βεράτι πού εκδόθηκε γιά τόν 
μητροπολίτη τοΰ Pancevo τής αρχιεπισκοπής Τπεκίου στά 1582. Σύμφωνα μέ 
διάταξη του πού προμνημονεύθηκε, ό ιερέας όφειλε νά καταβάλει στον 
μητροπολίτη 12 άσπρα ετησίως γιά καθένα από τά χωριά πού κρατάει. "Ομοίως 
καί 12 άσπρα καί γιά κάθε εκκλησία πού κρατά. Τό εκκλησιαστικό αυτό τέλος, 
τό όποιο, από όσο εΐναι γνωστό, πρώτη φορά μνημονεύεται σέ βεράτι, δέν 
ονοματίζεται στό κείμενο. Οί εκδότες του τό ταυτίζουν μέ τήν popovnina, 
σερβικό όρο πού αντιστοιχεί μέ τό κανονικόν &4. 

Τό κανονικόν τών μονών συμπεριλαμβάνεται μεταξύ τών ετησίων 
Εσόδων τού επισκόπου8^ άν καί δέν μνημονεύεται ονομαστικά στίς συνοδικές 
πράξεις καί στά βεράτια. Πρέπει νά υπονοείται μέ τήν γενική διατύπωση 

μητρόπολη χάριν τέλους τέσσερα άσπρα. Μολονότι τό τέλος δέν ονοματίζεται, δέν υπάρχει 

αμφιβολία οτι πρόκειται περί τοϋ ετησίου κανονικού. Τελευταία έκδοση τοϋ σχετικοϋ γράμματος 

του Γρηγορίου Θεσσαλονίκης βλ. "Α. ΓΛΑΒΙΝΑΣ, Οί πρώτοι κατά τήν Τουρκοκρατίαν 

μητροπολϊται θεσσαλονίκης, 'Επιστημονική 'Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου 

θεσσαλονίκης 23, 1978,336. 

° 2 . CRUS1U5, Turcograecia, 268: γράμμα τοϋ Παροναξίας Θεωνά, πιθανόν τό 1553. ΙΙρβλ. 

Ά. ΓΛΑΒΙΝΑΣ, Θεωνδς Β ' ό άπό Παροναξίας μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Γρηγόριος ό Παλαμάς 

56, 1973,234-240. Γιά τή βυζαντινή εποχή βλ, ΠΑΙΙΑΠΑΝΝΗ, Τά οικονομικά τοΰ έγγαμου κλήρου. 

251. 

°3 . Ά. ΜΟΥΣΤΟΞΎΔΗΣ, Έλληνομνήμιον, φυλ. 11, 1852, 692. Ή επιστολή πρέπει νά συντάχ

θηκε πρίντό 1536. 

°Λ BOäKOV-BOJAMC, Les actes des sultans, 172 καί 208. Γιά τήν popovnina η popoviria βλ. 

L. HADROvifs, Le peuple serbe et son église sous la domination ottomane, Παρίσι 1947, 79-80. Στό 

έγγραφο διορισμοί) τοϋ μητροπολίτου τών Ελλήνων καί Αλβανών της "Ιταλίας Τιμοθέου, πού 

εξέδωσε ό αρχιεπίσκοπος "Αχριδών Παΐσιος τό 1566, τό τέλος ονοματίζεται ώς κανονικόν καί 

ανέρχεται σι 5 καρλία (=car1ino) ετησίως. Στό ίδιο έγγραφο ορίζεται καί ετήσιο τέλος 3 καρλία 

γιά τους ιεροδιακόνους καί 2 καρλία γιά τους αναγνώστες: Acres de Zographou, εκδ. \V. REGEL-

E. KURTZ- B. KORA1ÌLEV, Viz. Vrem. 13, 1907, Παράρτημα Ι, φιοτ. ανατ. Amsterdam l%9, έγγρ. 

ΰπ* αρ. LX, 137, στ. 68-75- πρβλ. I. SNEGAKOV, Istorija na Ohridskatii arliiepiskopija-patriarshija, 

Σόφια 1932, 411-412 καί HERMANN, Das bischbllichc Ahgahcnwcscn, 509 σημ.1. Γιά τό 

καρλίον=ςΐΐΓΜηο γενικά βλ. Ε, MARTINOKI, La moneta. Vocabolario generale. Ρώμη 1977,52-58. 

" 5 HERMANN, Das bischöfliche Abgabenwesen, 488-489 καί Kabrda. Le système fiscal, 70-

72. 
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κανονικά τής πρώτης κατηγορίας εγγράφων καί τήν αντίστοιχη γιά τίς 
δικαιοδοσίες τοϋ επισκόπου πάνω στους μοναχούς καί γιά τά δικαιώματα του 
στίς μονές τής δεύτερης. Ή καταβολή τοΰ τέλους αυτού φαίνεται νά εξαρτάται 
άπό τόν βαθμό ελευθερίας ή εξαρτήσεως τών μονών άπό τους κατά τόπον 
επισκόπους, από τό αν δηλαδή οί μονές χαρακτηρίζονται σταυροπηγιακές ή 
ενοριακές. Οί σταυροπηγιακές μονές, όπως είναι γνωστό, έχουν άμεση 
εξάρτηση άπό τό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως καί καταβάλλουν σέ αυτό 
τό χάριν υποταγής πραγματικό ή συμβολικό κανονικόν. Στην υποχρέωση 
καταβολής κανονικού προς τους επισκόπους φαίνεται νά υπάγονται οί 
ενοριακές μονές καί οί μονές-μετόχια άλλων μοναστικών ιδρυμάτων. 

Σέ γράμμα τοΰ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Τωάσαφ τοΰ 1531, μέ τό οποίο 
παραχωρεί τό μονύόριο τής Παναγίας τοϋ Ίωήλ στην μονή τής Άγιας 
'Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας στή Χαλκιδική, αναφέρεται ή υποχρέωση τοΰ 
μονυδρίου νά καταβάλλει στή μητρόπολη τό ετήσιο κανονικόν ô&. Τό 1541 ή 
μονή Μεταμορφώσεως τών Μετεώροη* δίδει ώς κανονικόν στην επισκοπή 
Σταγών, στην όποια υπάγεται, κηροδουίαν , ΰπως συνέβαινε άπό παλιά87, 
ενώ, σύμφωνα μέ γράμμα τοΰ πατριάρχη 'Ιερεμία Α'τοΰ επομένου έτους 

8 . Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ, "Εκδρομή εις τήν βασιλικήν και πατριαρχικήν μονήν της Άγιας 

'Αναστασίας τη; Φαρμακολυτρίας τήν έν τή Χαλκιδική, ΒΖ 7, 1898, 72- νεώτερη έκδοση "Α. 

ΓΛΑΒ1ΝΑΣ, Τό μοναστήρι τής 'Αγίας 'Αναστασίας τής Φαρμακολι'ιτριας. θεσσαλονίκη 1983, 47. Σέ 

μεταγενέστερα γράμματα τών πατριαρχών Ιερεμία Α'τοΟ 1542 (ΓΛΑΒΙΝΑΣ, ό. π., 49-50) καί 

Διονυσίου Β τοϋ 1546 (ΓΛΑΒΙΝΑΪ, Ο. π., 50-51), με τά οποία επικυρώνεται ή παραχώρηση τοϋ 

μονυδρίου, τά οφειλόμενα προς τή μητρόπολη τέλη αναφέρονται αόριστα ώς δικαιώματα καί 

προνόμια ή κατ' έτος δικαίωμα. "Ας υπογραμμισθεί ότι ή κυρίαρχη μονή τής 'Αγίας "Αναστασίας 

μνημονεύεται ρητά ώς σταυροπήγιο σέ σιγίλλιο τοϋ Μητροφάνους Γ τοϋ 1565 (ΓΛΑΒΙΝΑΣ, ό. π., 

53). 

8 ' . Δ. ΖΑΚΥθΗΝΟΣ, 'Ανέκδοτα πατριαρχικά καί εκκλησιαστικά γράμματα περί τών μονών 

τών Μετεώρων, Ελληνικά 10,1938,289, στ. 21- πρβλ. HERMANN, Das bischötlische Abgabenwesen, 

488. Ό D. NICOL, Meteora. The Rock Monasteries of Thessaiy (αναθεωρημένη έκδοση), Λονδίνο 

1975. 119, αναφερόμενος σέ σιγίλλιο του Μητροφάνους Γ'τοϋ 1581 (εκό. ΖΑΚΥΟΗΝΟΣ, Ο. π.. 299-

302) διατυπώνει εσφαλμένα τήν άποψη ότι ή μονή είχε ήδη ανακηρυχθεί πατριαρχικό σταυροπήγιο 

τό 1540 άπό τόν Ιερεμία Α ' . Σέ όλα όμως τά γνωστά έγγραφα του 16ου καί Που αί. ή μονή 

χαρακτηρίζεται μόνον ώς βασιλική καί όχι ιός σταυροπηγιακή, υποχρεούμενη νά μνημονεύει τόν 

εκάστοτε επίσκοπο Σταγών (βλ. ενδεικτικά ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, δ. π., 288-289 καί 300-301 και Ν. ΒΕΗΣ, 

Συμβολή εις τήν Ίστορίαν των μονών των Μετεώρων, Βυζαντϊς Ι, 1909, 287, 292 [βασιλικωτάτη 

μονή ], 294). Τό μή σωζόμενο σήμερα σιγιλλιώδες γράμμα, τό όποϊο εξέδωσε ό Ιερεμίας Α ' υπέρ τής 

μονής τοϋ μεγάλου Μετειί>ρου, ευρισκόμενος επί τόπου τόν "Οκτώβριο τοϋ 1540, φαίνεται δτι 

απλώς επεκύρωνε τίς ελευθερίες καί τά προνόμια της (ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, δ. π., 287, στ. 14-15, 290, στ. 

27-29 καί 34-35)- πρβλ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Μετεωρα-'Οδοιπορικό, 107-108 καί Μ. ΧΑΊΖΗΛΑΚΗΣ- Δ, 

ΣΟΦΙΑΝΌΣ, Τό Μεγάλο Μετέωρο, "Αθήνα 1990,26], 
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(1542), τό Εξαρτημένο άπό τήν παραπάνω μονή μονύδριο τοϋ προφήτου Ήλιου 

καταβάλλει ετησίως στον μητροπολίτη Λαρίσης μιά λίτρα κεριοΰ^δ. 

Στά έγγραφα, συνήθως, ή αναφορά τής υποχρεώσεως καταβολής 

κανονικού συνοδεύει τήν κανονική επιταγή μνημονεύσεως τοϋ ονόματος τοϋ 

οικείου επισκόπου. Ωστόσο αυτό δέν φαίνεται νά ισχύει πάντοτε. Σέ σιγίλλιο 

τοΰ Ιερεμίου Α'τοΰ 1527, μέ τό όποιο αναγνωρίζεται τό ελεύθερον τής μονής 

Λειμώνος άπό οποιαδήποτε απαίτηση τών συγγενών τοΰ κτίτορα 'Ιγνατίου 

Άγαλλιανοϋ ή τοϋ άρχιερέως τοΰ τόπου, ώς μόνη υποχρέωση τών μοναχών 

αναφέρεται ή μνημόνευση τοΰ ονόματος τοΰ τελευταίου. Τό μνημονευόμενο στό 

πατριαρχικό έγγραφο κανονικόν καταβάλλεται γιά λογαριασμό τού εξαρτη

μένου οικονομικά άπό τή μονή τοΰ "Ιγνατίου σταυροπηγιακού μοναστηριού τής 

Παναγίας Μυρσινιωτίσσης στό πατριαρχείο καί Οχι στον μητροπολίτη 

Μηθύμνης^9. 

Στην καταβολή κανονικού προς τόν τοπικό επίσκοπο εκ μέρους 

μοναστηρκΐΛ* ή καί ναών πού αποτελούν εξαρτήματα σταυροπηγιακών μονών 

δέν φαίνεται νά ακολουθούνται ενιαίοι κανόνες1^0. "Άλλοτε υποχρεούνται στην 

καταβολή κανονικού ή οποία συνδυάζεται μέ τή μνημόνευση τοϋ ονόματος τοΰ 

οικείου μητροπολίτη (μονύδριο Παναγίας τοΰ Τωήλ στή Θεσσαλονίκη —μετόχι 

τής μονής τής 'Αγίας Αναστασίας)^ ', ενώ άλλοτε φαίνεται νά μήν έχουν 

καμμία οικονομική υποχρέωση προς αυτόν, μνημονεύοντας συγχρόνως τό 

πατριαρχικό όνομα (ναός Παναγίας τής Επισκέψεως στή Σωζόπολη-μετόχι τής 

γειτονικής σταυροπηγιακής μονής τοΰ Προδρόμου)'^ ή ακόμη καί νά είσπράτ-

δδ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, δ. π.,293,στ. 15- πρβλ. HERMANN, Das bischöfliche Abgabe η wesen, 488. 

" ' . Σ. ΚΑΡΥΔίίΝΗΣ, Τά έν Καλλονή τής Αέοβον ιερά σταυροπηγιακά πατριαρχικά 

μοναστήρια τοϋ αγίου 'Ιγνατίου αρχιεπισκόπου Μήθύμνης, Κωνσταντινούπολη 1900, 48-49. Τά 

αυτά Επαναλαμβάνονται καί σε Επόμενο σιγίλλιο τοΰ ίδιου πατριάρχη γιά τή μονή τοϋ 1531 (δ. Jr., 

60-61). Ή σαφής αναφορά τής καταβολή; του ετησίου τέλους πρό; τό πατριαρχείο (75 άσπρα) 

αναφέρεται σι άλλο σιγίλλιο τοϋ Ιδιου πατριάρχη του 1540 γιά τήν σταυροπηγιακή μονή τής 

Μυρσινιωτίασης (δ. π., 65-66). "Ας σημειωθεί οτι ή μονή Λειμώνος αναφέρεται ρητά ώς πατρι

αρχικό σταυροπήγιο σε σιγίλλιο τού Θεόληπτου Β ' τοΰ 1585 (δ. π., 97). 

' . Τό πρόβλημα της κανονικής σχέσεως τών Εξαρτημάτων τών σταυροπηγιακών μονών μέ 

τους κατά τόπον επισκόπους είναι πολύπλοκο καί πρέπει νά ερευνηθεί συνολικά στό πλαίσιο μιας 

ευρύτερης μελέτης γιά τό μεταβυζαντινό σταυροπήγιο. 

" . Β λ . πιό πάνω σελ. 295 καί σημ. 86. Σε σιγίλλιο τοϋ Μητροφάνους Γ τοϋ 1565 ή μονή της 

'Αγίας "Αναστασίας μνημονεύεται ώς σταυροπήγω πρίν από τήν πατριαρχεία τοΰ Ιερεμίου A ' 

(ΓΛΑΒ1ΝΑΣ, Τό μοναστήρι τής 'Αγίας "Αναστασίας, 53). 

92. L, KAMPKKims, The Greek Monasteries ot Sozopolis XIV-XVII Centuries, Θεσσαλονίκη 

1993, εγγρ. ΰπ'άρ. 3,81 (γράμμα Διονυσίου Α' , 1489), 
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TOirv όλα τά εκκλησιαστικά εισοδήματα καί δικαιώματα (κανονικόν, τέλη 

συνοικεσίων, πανηγύρεων κλπ,), εφόσον τά ΐδια τά εξαρτήματα χαρακτη

ρίζονται ώς πατριαρχικά σταυροπήγία {Βρανόκαστρο καί Κορομίστα, μετόχια 

τής μονής Κοσινίτσας)^?. 

Δέν διαθέτουμε πληροφορίες γιά τό ύφος τοΰ κανονικού τών μονών τήν 

εποχή αυτή. Οί μόνες συγκεκριμένες μαρτυρίες πού διαθέτουμε μνημονεύουν 

παροχή σέ εΐοος (κηροδοσία), ή όποια πρέπει νά έχει μάλλον συμβολικό 

χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση τών Σερρών, ή γειτονική μεγάλη μονή τοΰ Πρόδρομοι', 

τόσο στά χρυσόβουλλα τών δύο "Ανδρονίκων Β ' καί Γ ' πού εκδόθηκαν μεταξύ 

1321 καί 1332, όσο καί στην τυπική διάταξη τοΰ κτίτορα Τωακείμ μητροπολίτου 

Ζιχνών (1332) χαρακτηρίζεται «πατριαρχική», μέ τή διευκρίνιση Οτι ô μητρο

πολίτης Σερρών δέν δικαιούται νά επεμβαίνει στην εκλογή τού ηγουμένου, ό 

όποιος «σφραγίζεται» από τόν πατριάρχη- διατηρεί τή μνημόνευση τοΰ 

ονόματος του καί τήν είσπραξη μόνον τοΰ κανονικόν, χωρίς νά έχει δικαίωμα 

νά επεμβαίνει στά οικονομικά της^4. Δέν έχουμε καμία επίσημη αναφορά στό 

κανονικό status τής μονής ώς τό 1698, έτος κατά τό όποιο ό πατριάρχης 

Καλλίνικος ανακηρύσσει τή μονή πατριαρχικό σταυροπήγιο. Πάντως καί μετά 

τήν ανακήρυξη σέ σταυροπήγιο, στό εντός τής πόλεως μετόχι τοΰ Προδρόμου 

καί στό τσιφλίκι Τουμπίτζα θά μνημονεύεται τό όνομα τοΰ μητροπολίτη καί οί 

διαμένοντες σέ αυτά χριστιανοί θά καταβάλλουν όλα τά αρχιερατικά 

δικαιώματα (κανονικά, ζητεία, σχινοικέσια κλπ.)'35. "Από τό περιεχόμενο τοΰ 

εγγράφου γίνεται σαφές Οτι μετά τήν οθωμανική κατάκτηση τό προνομιακό 

καθεστώς ατόνησε, περιήλθε σχεδόν στην κατάσταση ενοριακής μονής, καί 

επομένως συνέχισε νά καταβάλλει κανονικόν προς τόν μητροπολίτη. 

β) τά τέλη άπό γαμικά συνοικέσια'^. Ώ ς αρχιερατικό έσοδο μνημο

νεύεται μόνο στίς συνοδικές πράξεις καί στό βεράτι τού 1582. Τά άλλα δύο 

93. *Α. ΓΛΑΒΙΝΑΣ, Το μοναστήρι της Εικοσιφοίνισσας (Ιστορία-Έγγραφα-Βιβλιογραφία), 

'Επιστημονική 'Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τμήμα Θεολογίας 2, 

1994, 35 (σιγίλλιο Ιερεμίου Α' , 1543, πού επικυρώνει τά προνόμια τής μονής- τό έγγραφο 

έκοίώεται μέ αιτιολογία τό πλεονεκτικύν επιχείρημα καί άμφιρρεπές καί πολύγνωμον τής τίνων 

διαθέσεως καί μάλιστα τών έκεΐσε που γειτνιαζόντων ιερότατων αρχιερέων ). 

" . Α. GUtLLOU, Les archives de Saint-Jean-Prodrome sur le mont Ménécée, Παρίσι 1955, 

έγγραφα; αρ. 9, στ. 50-57- άρ. 10, στ, 53-61- άρ. 24, στ. 59-67- άρ. 26, στ. 16-25- Αρμ. 1. σ. 166, στ, 50-

157, στ. 4. 

95. Ό . π., εγγρ. άρ. 47- ODORICO, Mémoires d'une voix perdue, άρ. 20. 

9-·1. HERMANN, Das bischöfliche Abgabenwesen. 496-497 καί KAHRDA, Le système fiscal, 75-

77. 
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βεράτια τοΰ 16ου αι. μνημονεύουν μόνο τίς δικαιοδοσίες τοΰ μητροπολίτη σε 
θέματα γάμου καί διαζυγίου τών χριστιανών. Δέν έχουμε μαρτυρίες γιά τό 
ακριβές ποσό τών τελών γάμου κατά τό πρώτο μισό τοΰ 16ου αι. EÌVUL όμως 
γνωστό Οτι αυξάνει κατά αριθμητική πρόοδο άπό τόν πρώτο ώς τόν τρίτο γάμο 
καί βρίσκεται σέ αντιστοιχία μέ τό βαθμό τής «κατ" οίκονομίαν» αποδοχής έκ 
μέρους τής εκκλησίας, ειδικότερα τοΰ δεΐιτεροί) καί τοΰ τρίτου γάμου. 
Συγκεκριμένες πληροφορίες διαθέτουμε γιά τό δεύτερο μισό τοΰ 16ου αϊ, Στά 
1569 στην περιοχή τής αρχιεπισκοπής Ίπεκίου τό τέλος γιά τόν πρώτο γάμο 
εΐναι 12 άσπρα, γιά τόν δεύτερο 24 άσπρα καί γιά τόν τρίτο 48 άσπρα97. Τά 
ΐδια ποσά, όπως προαναφέρθηκε, καταγράφονται καί στό βεράτι τοΰ 158298, 
Στά ίδια περίπου ποσά ισχύουν καί σέ περιοχές τοΰ κλίματος τής 
Κωνσταντινουπόλεως: στά μέσα τής δεκαετίας τοΰ 1570 στην εξαρχία τής 
Τριπόλεως τά ποσά ήσαν 12 άσπρα γιά τόν πρώτο γάμο, 24 άσπρα γιά τόν 
δεύτερο γιά τόν τρίτο Ομως άπαιτοΰντο 60 άσπρα1^. Τό 1581 στή δικαιοδοσία 
τοΰ πατριαρχείου "Αλεξανδρείας τά τέλη τοϋ γαμικοϋ συνοικεσίου είναι δύο 
ψλωρία καί καταβάλλονται άνά ένα άπό τή νύφη καί τόν γαμβρό * 0 0 . 

= . HA0R0V1CS, Le peuple serbe, 78 (τά ποσά αυτά άπήτησε ώς φόρο γάμου ό 

αντιπρόσωπος τού αρχιεπισκόπου Ίπεκίου άπό τους καθολικούς κατοίκους τοΰ Sarajevo καί της 

Néretva). Στό μνημονευθέν έγγραφο του αρχιεπισκόπου "ΑχριΛων Παϊσίου γιά τόν μητροπολίτη 

Ιταλίας Τιμόθεο τοϋ 1566 (βλ. πιό πάνω, σημ. 84), τά τέλη τιϊ>ν συνοικεσίων γιά τους Όρθιν'ίόξους 

τί|ς "Ιταλίας ορίζονται σέ 3 καρλία γιά τόν πρώτο γάμο καί σέ 6 καί 12 καρλία γιά τόν δεύτερο 

καί τρίτο (Actes de Zographou, 137, στ. 79-81- πρβλ. SNEGAROV, Istorija, 412 καί HERMANN, Das 

bischöfliche Abgabenwesen. 509 σημ.1). Σέ άλλο έγγραφο τού ίδιου αρχιεπισκόπου, πού εκοόθηκε 

ταυτόχρονα μέ τό προηγούμενο, μέ τό όποιο καθορίζονται οί οικονομικές υποχρεώσεις τών 

ορθοδόξων λαϊκών της μητροπόλεως της 'Ιταλίας προς τους ενοριακούς ίερείς, τά τέλη γάμου πού 

εισπράττουν οί τελευταίοι είναι ενα, δύο καί τρία καρλία γιά τόν πρώτο, δεύτερο καί τρίτο γάμο 

αντίστοιχα (Actes de Zographou, εγγρ. ΰπ" άρ. L1X, 133, στ. 13-15- πρβλ. SNEOAROV, Ö. π., 412). Τά 

παραπάνω ποσά αντιστοιχούν στό 1/3 (γιά τόν πρώτο χαί δεύτερο γάμο) καί errò 1/4 (γιά τόν 

τρίτο) τών τελών πού καταβάλλονται στον επίσκοπο. 

9δ. BOSKOV BOJANIC, Les actes des sultans, 172 καί 208. 

99. CRUSIUS, Turcograecia, 320: επιστολή τοϋ μητροπολίτη Ναυπλίου καί "Αργούς προς τόν 

καρπωτή της εξαρχίας Θεοοόσιο Ζυγομαλά. Ή διαφοροποίηση τοϋ ποσοϋ γιά τόν τρίτο γάμο 

φαίνεται νά προκάλεσε τήν καταγγελία τού μητροπολίτη προς τόν νοτάριο της Μεγάλης 

Εκκλησίας. 

, Κώδιξ 4α 'Αρχείου Πατριαρχείου "Αλεξανδρείας (=Κ<ίιδιξ γάμων Α), σελ. 1-2 

(αυτόγραφα σημειώματα τού Σιλβέστρου "Αλεξανδρείας). Τά τέλη γάμου χαρακτηρίζονται ώς: 

συνοικέσιον (τκΧ. 2), άρραβονιαστικόν (σελ, 75, 126, 134), πανδριάτικον (σελ. 1, 130) ή στεφανω-

τικόν(\Μ). 
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γ) τά έσοδα άπό πανηγύρεις (panayir resmi) 1 0 1 . Μνημονεύονται ώς 

έσοδα των αρχιερέων τόσο στίς σχινοδικές πράξεις οσο καί στά βεράτια τοΰ 

16ου αι. "Αποτελούν εφ" άπαξ έσοδα άπό πανηγυρίςοντες μία ή περισσότερες 

φορές τό έτος ναούς πόλεων, χωριών, έξωκκλησιών καοώς καί μοναστηριών. 

Κύριο χαρακτηριστικό τών πανηγύρεάΐν εΐναι ή μαζική προσέλευση πιστών καί 

πολλές φορές ή πολυήμερη διάρκεια τ ο υ ς 1 0 2 . Τά έσοδα άπό πανηγύρια 

γίνονται ακόμη πιό σημαντικά στίς περιπτώσεις πού σ\Γ/κεκριμένες 

θρησκευτικές εορτές συνδυάζονται μέ εμποροπανηγύρεις, φαινόμενο διαδεδο

μένο στή βυζαντινή εποχή '°3. Μολονότι έχουμε σποραδικές μνείες 

1 U 1 . HERMANN, Das bischofliche Abgabenwesen, 497-499 καί KAIÎRUA, Le système fiscal, 

79-80. 

Ό 2 _ Συχνά συνδεόταν με εύωχίες, ορχήσεις καί άλλα τινά θέατρα τά οποία ασφαλώς θά 

διατηρούσαν τή μαζικότητα τής συμμέτοχης. Ό πατριάρχης Διονύσιος Β ' , τό 1554, καταδικάζει 

τό φαινόμενο τό οποίο ενδημεί καθ* όλον τόν χρόνο στή μονή τοΰ Προδρόμου Σωζοπόλεως καί 

ιδιαίτερα κατά τήν ετήσια εορτή τοϋ αγίου με τή συμμετοχή γυναικών (Κ Α Μ PER ι m s. The Greek 

Monasteries of Sozopoiis, εγγρ. ΰπ'άρ. 11, 127). "Η καταδίκη επαναλήφθηκε λίγο αργότερα καί άπό 

τόν Ιερεμία Β' μεταξύ 1576-1579 (ό\ π., εγγρ. ΰπ" άρ. 12, 132-133). Τό ευρέως διαδεδομένο 

φαινόμενο άπηχεϊταικαί σέ επιστολή τοΰ Μελετίου Πηγά τό 1600 (Ν, TLÌMAAAKHS, 'Ιερομόναχου 

Βενεδίκτου Τζανκαρόλου, κτίτορος καί ηγουμένου τη; ί. μονής Οδηγήτριας (Γωνίας) υμνογράφου 

κλπ., βίος καί έργον, Κρητολογία 10-11, 1980, 34), Βλ. καί τόν «"Επίλογον Συμβουλευτικόν» περί 

πανηγύρεων, πιθανόν έργο τού Βενεδίκτου Τζανκαρόλου, πριν τά μέσα τού 17ου ai. (ö. π., 31-33). 

Ό 3 . Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τής πολυήμερης έμποροπανηγύρεω; στή 

θεσσαλονίκη κατά τήν εορτή TOO αγίου Δημητρίου (περιγραφή κατά τόν 12 αι.: Pseudo-Luciano, 

Timarione. έκδ. R. ROMANO, Νεάπολη 1974, 53-59- αγγλική μετάφραση Β. BALDWIN. Detroit 1984, 

45-49). Γιά τίς πανηγύρεις στή βυζαντινή περίοδο βλ. Catherine ASDRACHA, La région des 

Rhodopes aux XHIe et XlVe siècles. Étude de géographie historique, "Αθήνα 1976, 112 καί 221-222-

Τ Η Σ ΙΔΙΑΣ, Les foires en Épi re médiévale. La foneiion justificative de la mémoire historique, XVI 

Internationaler ByzantmistenKongress. Wien 19a I (=/Öß 32/3, 1982, 437-446)- "Αννα 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, Οί πανηγύρεις στην Πελοπόννησο κατά τή μεσαιωνική εποχή, Ή καθημερινή 

ζωή στό Βυζάντιο, 'Αθήνα 1989, 291-310- Angeliki LAIOLI, Händler und Kaufleute auf dem 

Jahrmarkt, στό ü. PRINZIG - D. SIMON (εκδ.), Fest und Alltag in Byzany, Μόναχο I9"X), 53-70 

(σημειώσεις, 189-194). Ό S. VRYOMS, The Panegyris of the Byzantine Saint: A Study in the Nature 

of a Medieval Institution, its Origins and Tate στό The Byzantine Saint, Λονδίνο 1981, 196-226, 

σκιαγραφεί τό θεσμό ώς τους νεώτερους χρόνους. Γιά τά έσοδα του κατώτερου κλήρου άπό 

πανηγύρεις κατά τή βυζαντινή περίοδο ΙΑ, ΠΑΠΑΠΑΝΝΗ. Τά. οικονομικά τού έγγαμου κλήρο», 

140-141. Γιά τήν πρώιμη ιστορία τών εμποροπανηγύρεων στή Βαλκανική κατά τήν οθωμανική 

περίοδο, βλ. SuraiyaFAKOQHi.The Early History of the Balkan Fairs, Südost-Forschungen 37, 1978, 

50-67. 
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συνδυασμού θρησκευτικής καί εμπορικής πανηγύρεως, δεν είμαστε ακόμη σέ 

θέση νά γνωρίζουμε τήν έκταση τοϋ φαινομένου τήν εποχή α υ τ ή 1 0 4 . 

Σύμφωνα μέ τή ρύθμιση τού συνοδικού τόμου τοΰ 1497 ό αρχιερέας 

εισπράττει τό σύνολο τών εσόδων άπό τίς πανηγύρεις σέ ερημικούς ναούς, 

εφόσον ό ίδιος αναλαμβάνει τήν αποστολή ιερέα. Τά έσοδα τών πανηγύρεων 

ενοριακών ναών πόλεων καί χωριών κατανέμονταν έξ ημισείας μεταξύ επισκό

που καί εφημερίου (roû ιερέως τον φάλλοντος)^0^. Φαίνεται, Ομως, οτι ή 

ρύομι-ση δέν έτηρεΐτο πιστά. Ό Παχώμιος Ρουσάνος, στην προμνημονευθείσα 

επιστολή κατηγορεί τόν 'Ιγνάτιο "Αγαλλιανό οτι καρπώνεται τό σύνολο αυτών 

τών εσόδων10^1. 

Καί δέν πρέπει νά ήσαν ευκαταφρόνητα. Τό 1478-79 τά υποκείμενα σέ 

φορολογία έσοδα τής πανηγύρεως τοΰ μοναστηριού τοΰ μητροπολίτη (manastìr-i 

metropolit) τής Δράμας, προφανώς τού μητροπολιτικού ναού, ήταν 2.50 άσπρα, 

ενώ εκείνα δύο πανηγυριών τοΰ εξαρτημένου άπό τή μητρόπολη ναού τού άγιου 

Νικολάου ανέρχονταν σέ 350 άσπρα. Τά συνολικά έσοδα τιΐ)ν τριών 

πανηγυριών (550 άσπρα) αντιπροσωπεύουν περισσότερο άπό τό 1/3 τών συνολι

κών εσόδων της καί ασφαλώς δέν συνιστούν τό σύνολο τών εσόδων τοΰ 

επισκόπου άπό πανηγύρεις ' 0 7 . 

. Ν. TODOROV, Ή βαλκανική πόλη Ι5ος-Ι9ος αϊ. Κοινωνικο-οίκονομική καί 

δημογραφική ανάπτυξη, τόμ. H ', 'Αθήνα 1986, 302 (Εμποροπανήγυρη Ψιλιππουπόλεως στή γιορτή 

τής Αγίας Τριάδας, 1550). Γιά θρήσκευτικο-εμπορικά πανηγύρια στον 18ο καί 19ο αι. βλ. 

Ενδεικτικά VRYONIS.The Panegyris, 219-223. 

1 °5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ό «Ιερός Κ<ϋδ£», εγγρ. in' άρ. VII, 158, στ. 159-163. 

. Περιέρχη γαρ κατά τόν καιρόν τών πανηγύρεων καί λαμβάνεις τά προσφερόμενα παρά 

τών Χριστιανών διά τους θείονς ναούς, καί ταύτα μεν σεβασμίως έναποτίθης εις υάκταν τόν υόν, 

εις δέ τά ιερά τεμένη καταλιμπάντις κόπρον ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Έλληνομνίιματν, 692. Περίπτωση 

κατακρατήσεως άπό μητροπολίτη εσόδων πανηγύρεως άπό δικαιούχο στους τελευταίους 

βυζαντινούς χρόνους βλ. S, KLIOEAS, Notizbuch eines Beamten der Metropolis in Thessalonike aus 

dem Anfang des XV. J ah rhu n (Jens, ÜZ23, 1914-19, 147, άρ. 42. 

O . P. NÂSTLREL - N, BELDIŒANU, Les églises byzantines et la situation économique de 

Drama, Serres et Zichna aux XlVe et XVe siècles, JOB 27, 1978, 282-283. Τό ίδιο έτος ναός 

εξαρτημένος από τό manastìr-i metropoli! τής Ζίχνας εΐχε έσοδα 40 άσπρα (ο. π., 285). Παρόμοιο 

έσοδο δεν καταγράφεται στίς Σέρρες σέ τρεις καταγραφές τών εσόδων της μητροπόλεως: 1454-55, 

1478-79 καί περί τό 153040 (TT 167,69). Πάντως στή θεσσαλονίκη τοϋ 1453 τό περίφημο πριν τήν 

άλιοση τής πόλης πανηγύρι τοϋ άγιο 11 Λημητρίου συνεχιζόταν κάτω από δ) κιμε νεότατες οικονομικές 

συνθήΜς (S. VRYONIS, The Ottoman Conquest of Thessaloniki in 1430, στό A. BRYER - H. LOWRY 

(εκδ.), Continuity and Change in Late Byzantine and Early Ottoman Society, Birmingham-Washington 

1986,320). 
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Στό βεράτι τοΰ 1582 οί πανηγύρεις θεωρούνται μούλκι τού επισκόπου, 

ωστόσο ή είσπραξη τ<ϊ)ν εσόδων από αυτές δέν φαίνεται νά είναι, τουλάχιστον 

στά μέσα τοΰ 15ου αιώνα, αποκλειστικό προνόμιο τού ανώτερου κλήρου. Στά 

1454-55 τά τέλη πανηγύρεως εμφανίζονται μεταξύ τών εσόδων Οθωμανού 

τιμαριώτη στή Θεσσαλία* τό ίδιο συμβαίνει καί μέ άλλο τιμαριώτη στην 

'Ανατολική Μακεδονία1 0 8. 

Παραμένει αδιευκρίνιστο αν ό αρχιερέας καρπώνεται μόνον τά όντως 

αυξημένα έσοδα από τίς ποκίλης φύσεως εκκλησιαστικές ίεροπραξίες πού 

επιτελούνται κατά τή διάρκεια τών πανηγύρεων ή αν αυτά επεκτείνονται καί 

στά τέλη συμμετοχής τών εμπορευομένων, στην περίπτωση πού τό θρησκευτικό 

πανηγύρι συνοδεύεται καί άπό εμποροπανήγυρη. Ή συνοδική απόφαση τοΰ 

1497 αλλά καί ή επιστολή τοΰ Ρουσάνου σαφώς εννοούν τά έσοδα τά 

προερχόμενα άπό εκκλησιαστικές τελετές. Οί θρησκευτικές πανηγύρεις, 

άλλωστε, πρέπει νά παραχωρούνται στον επίσκοπο Διαυλείας καί Ταλαντίου 

μέ τή συνοδική πράξη τοϋ 'Ιερεμία Β'στά 157210"λ Τό σχήμα, οτι ô μητροπο

λίτης εισπράττει τά εκκλησιαστικής φύσεως έσοδα ένώ τά προερχόμενα άπό τίς 

τυχόν εμπορικές δραστηριότητες, φορολογητέα ή μη, παραχωρούνται άπό τόν 

σουλτάνο σέ κάποιο κρατικό αξιωματούχο ή τιμαριώτη, παραμένει Ελκυστική 

υπόθεση. Είναι γνωστό πάντως ότι τά έσοδα πολλών κοσμικών εμπορο

πανηγύρεων παρεχωρούντο σέ μουσουλμανικά φιλανθρωπικά ιδρύματα, 

κυρίως τεμένη' "-. 

δ) τά αγιάσματα (ayazma riisûmu) ' • •. Τά έσοδα άπό τά αγιάσματα 

μνημονεύονται τόσο στίς πατριαρχικές πράξεις Οσο καί στά βεράτια, Ώ ς 

αγιάσματα πρέπει νά θεωρηθούν προσκυνηματικοί χώροι, αφιερωμένοι κυρίως 

σέ άγιους, πού διαθέτο\»ν πηγές μέ αγιασμένο νερό οί όποιες στή συνείδηση τών 

πιστών έχουν θαυματουργικές καί ιαματικές ιδιότητες. Πρέπει νά διακριθεί 

' 0". NÂSTUREL - BELDICEANU, δ. π., 282 σημ.72. Δέν διευκρινίζεται όμως άν τά τέλη πού 

είόπράττονται προέρχονται μόνον άπό τίς εμπορικές δραστηριότητες Tfirv πανηγύρεων ή καί άπό 

τίς θρησκευτικές. 

" . Στό συνοδικό έγγραφο, άφοΰ Επικυρώνεται τό Ενιαίο τής επισκοπής Διαυλείας καί 

Ταλαντίου, καθορίζονται και τά όρια τής δικαιοδοσίας της. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται καί 

τά χωριά 'Αγία Μαρίνα, Νεοχώριον καί Σκοποί μετά τής πανιτ/ύρεως αντών. Ά. 

ΠΑΠΑΔΟΝΟΥΛΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΥΣ, "Εγγραφα περί ίιυο επισκοπών της μητροπόλεως "Αθηνών, στό Δ. 

ΚΑΜΠΟΥΡΟΙ'ΛΟΥ, Μνημεία τής ιστορίας τών 'Αθηναίων, τόμ. Β , "Αθήνα 1890, 228-229. 
1 1 0 . FAROOHI, The Early History of the Balkan Fairs, (LT., 62-63. 
1 • 1. HERMANN, Das bischöfliche Abgabenwesen, 499-500- KABRDA, Le système fiscal, 77-

79, οπού και συζήτηση τών δρων άγιασμα καί αγιασμός-, καί ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Μεγάλη 'Εκκλησία, 

10S. 



302 ΚΡΙΤΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

άπό τόν αγιασμό , ό όποιος, πέραν άπό τήν τέλεση του κατά τίς ημέρες πού 

προβλέπονται άπό τό επίσημο εκκλησιαστικό εορτολόγιο καί τυπικό, θεωρείται 

ίεροπραξία Ιδιωτικής φύσεως καί τά έσοδα του κατευθύνονται μάλλον προς 

στους ενοριακούς ιερείς παρά στον αρχιερέα. Ή ειδοποιός διαφορά τοΰ 

αγιάσματος από τήν πανήγυρη, μάλλον πρέπει νά εΐναι ή συνεχής καθ' όλο τό 

έτος ροή προσκ\)νητών, χωρίς νά αποκλείεται καί ή άορόα συρροή κατά τίς 

ημέρες τής εορτής τοϋ άγιου στον όποιο είναι αφιερωμένο. Ό αριθμός τών 

αγιασμάτων σέ μία επισκοπική περιφέρεια δέν ήταν ευκαταφρόνητος, άν καί 

δέν διαθέτουμε ποσοτικές πληροφορίες γιά τήν εποχή πού εξετάζοχιμε. Ωστόσο, 

ενδεικτικός είναι ό αριθμός τών αγιασμάτων πού καταγράφονται αναλυτικά σέ 

ορισμένες μητροπόλεις στίς αρχές τοΰ 20οΰ αιώνα: ή μητρόπολη Ηράκλειας 

καί Ραιδεστού, τό 1904, είχε 75 μεγάλα καί μικρά αγιάσματα, σέ πολλά άπό τά 

όποια τελούνταν μεγάλες πανηγύρεις 1 1 2 Μετά δύο έτη, στή μητρόπολη 

Δέρκων καταγράφονται 60 αγιάσματα καί τά άξιολογώτατα της μητροπόλεως 

Νικομήδειας ανέρχονται σε 27 ! '3. Γιά τό πλήθος τα)ν αγιασμάτων χαρακτη

ριστική είναι ή επισήμανση τοΰ Μ. Γεδεών: Άπό τής αλώσεως καί εντεύθεν 

πάσα πηγή ύδατος, φρέαρ ή λάκκος η πλησίον ναού κείμενος ή έχων τήν τ&χην 

νά ευρέθη εντός αυτού Ιερόν τι σκεύος ή σταυρός ή είκών εκηρύττετο Άγιασμα, 

ήρκει νά Ιχη τό ϋδωρ γλνκύ1 1 4 . 

ε) ή ζητε ία 1 ' 5- Μνημονεύεται ώς έσοδο στίς πατριαρχικές πράξεις καί 

μόνο στό βεράτι τοΰ 1582. Συνίσταται στή συλλογή εισφορών άπό τους πιστούς 

γιά τήν ενίσχυση τού επισκοπικού ταμείου. Τόν επόμενο αιώνα απαντάται καί 

μέ τόν όρο τοπική ζητεία , σέ αντιδιαστολή μέ τήν πατριαρχική ζητεία ή οποία 

ήδη άπό τόν 15ο αι. αποτελεί πατριαρχικό έσοδο (έκτακτο στην αρχή, τακτικό 

ετήσιο άπό τά τέλη τοΰ 16ου αι.). Δέν γνωρίζουμε, γιά τήν περίοδο πού μας 

άφορα, άν ή ζητεία επιβαρύνει μόνον τους λαϊκούς ή Επεκτείνεται καί στον 

κλήρο, ούτε τήν περιοδικότητα της, ούτε καί τό ΰψος τών καταβαλλομένων 

1 . [ΑΝΩΝΥΜΟΣ], Ai έν τω κλίματι του οικουμενικού πατριαρχικοί! θρόνου ίεραί 

μητροπόλεις. Γ " Η μητρόπολις 'Ηράκλειας καί Ραιδεστού, 'Εθνικά φιλανθρωπικά καταστήματα 

έν Κωνστα\τινουπύλει. Ήμερολόγιον τον ετονς 1905, Κωνσταντινούπολη 1904, 162-177. 
ι ι -ΐ . . . 

J . [ΑΝΩΝΥΜΟΣ], Στατιστικοί πίνακες τών εκκλησιών, αγιασμάτων, ιερέων, σχοΛών, 

διδασκάλων και μαθητών των Ιερών Μητροπόλεων τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, δ. π., 

Ήμερολόγιον τον ετονς 1907, Κο>νσταντινούπολη 19(56, Ι0(). "Από τόν σχετικό πίνακα τών 

αγιασμάτων είναι φανερό ότι πολλές μητροπόλεις δεν παραδίδουν τους αριθμούς τών 

υπαρχόντων αγιασμάτων ή δίνουν αριθμούς πολύ μικρότερους τών πραγματικών. 
1 * . Μ. ΓΕΔΕ£2Ν, Κωνσταντινουπόλεως αγιάσματα θρακικά, θρακικά1), 1938, 110. 

' ' 5 , ΗΕΚΜΑΝΝ, Das bischöfliche Abgaben we sen. 480-486- KAHRDA, Le système fiscal, 68-69 

καί KONORT AS. Les contributions ecclésiastiques, 232-234. 
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τελών, Ή διατύπωση et εβονς ζητεία πού απαντάται στίς συνοδικές πράξεις 
ήδη από τίς αρχές τοΰ 16ου αι. οδηγεί στό συμπέρασμα Οτι συνιστά τακτικής 
περιοδικότητας έσοδο, μάλλον Ετήσιο. Λίγο μετά τά μέσα τού αιώνα, ή ζητεία 
πού καταβάλλει κάθε σπίτι στό μητροπολίτη Μονεμβασίας Ιερεμία, ô όποιος 
καί επέβαλε τό θεσμό στην επαρχία του παρά τίς ώς τότε ευεργετικές 
απαλλαγές (ανέδειξε τή ζητεία εις τήν Μονεμβασίαν, διότι είχε ευεργεσία καί 
δέν έδιδε), εΐναι ενα άσπρο τό χρόνο * *6. Τό ποσό τής ζητείας γιά έναν οϊκιομό 
είναι δυνατόν νά ορίζεται καί κατ" άποκοπήν, σέ συνδυασμό μάλιστα μέ τήν 
είσπραξη άλλης μορφής εσόδων. Στά 1558, ό μητροπολίτης Ζιχνών Νεόφυτος 
εισπράττει άπό τό χωριό Άγρίδιον ετησίως γιά ζητεία καί πανηγύρεις 300 
άσπρα (+ 'Επί ζωϋς μον καί ή ζήτη τής χώρας τον Άγριδίον μέ ταίς 
πανηγύρεις άσπρα τ ' ) * 1 7 . 

Στό βεράτι τού 1582 γιά τόν αρχιεπίσκοπο Ίπεκίου υπάρχει ή ασαφής 
διάταξη: ~Ας όίνονν κανονικόν άπό δύο άσπρα. 'Ορθά, οί εκδότες θεωρούν τό 
κανονικόν ώς ετήσιο τέλος πού αποδίδουν στό μητροπολίτη οί αρχηγοί τών 
χριστιανικών οικογενειών, ανεξάρτητα από τόν αριθμό τών μελών τους11 δ, 
Στή σερβική παράδοση ό Ορος ταυτίζεται μέ τή ζητεία τών ελληνικών πηγών ' ' 9 
καί πιθανόν νά αποτελεί επιβίωση τοΰ κανονικού τών λαϊκών τής βυζαντινής 
εποχής120. Ή μαρτυρία τοΰ 1582 αποτελεί τήν πρώτη γνωστή μνεία σέ 
οθωμανικό έγγραφο αύτοϋ τού είδους τής εισφοράς, 

ς) κληρονομίες Ιερέων καί μοναχών. Μνημονεύεται ώς έσοδο μόνο 
στό βεράτι τοΰ μητροπολίτη Λαρίσης τού 1527. Ό μητροπολίτης έχει δικαίωμα 

1 *". ΓΕΔΕΩΝ, Μνημεία μεσαιωνικές Ελληνικά; ποιήσεως, 202- ΛΑΜΗΗΟΣ, Δτ'ιο άνέκ&οτοι 

συνοόικαί κράξεις, 420 (χρονολογεί τήν αρχιερατεία τού Ιερεμία στά 1619). Ό ΓΡ1ΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ή 

εκκλησία της Πελοποννήσου, 10, τήν τοποθετεί στον 16ο αι. Πράγματι à Ιερεμίας πέθανε ώς 

πρώην Μονεμβασίας στό Βατοπεδι, με τό όνομα "Ιωάννης μοναχός, τό 1572' βλ. Κ. 

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, "AJIÓ τήν οθωμανική κατάκτηση ώς τόν 20ό αιώνα, 'Ιερά Μεγίστη Μονή 

Βατοπεδίου. Παράδοαη-ίστορία-Τέχνη, τόμ. Α ' , "Αγιον "Ορος 1996, 59. "Ισως είναι ό ίδιος πού 

επέβαλε στους ιερείς του τήν απαίτηση κανονικού (βλ. πιό πάνω, σελ. 295). 

1 1 7 
. "Αρχείο Μ. Βατοπεδίου, Τετράγωνο Β' , εγγρ. ΰπ* άρ. ΝΘ, στ. 17 (ανέκδοτο). 

1 ' ° . BoäKOV-BOJANlC, Les actes des sultans, 172 καί 208. Στό έγγραφο τοΰ αρχιεπισκόπου 

"ΑχριΜιν Παϊσίου γιά τόν διορισμό του μητροπολίτη "Ιταλίας Τιμοθέου τού 1566 ή ζητεία δεν 

αναφέρεται μεταξύ mrv εσόδων τού αρχιερέα. "Αντ' αύτης οί λαϊκοί παρέχουν εκ τον σίτου, οίνου 

καί ελαίου καί τών λοιπών παντοδαπών καρπών.„τόν άποδεκατισμόν (Actes de Zographou, 137, 

στ. 77-79). 
1 * 9. HADROVICS, Le peuple serbe, 75-76. 

' ' ^ , Γιά τό κανονικόν τών λαϊκών βλ, ΠΑΙΙΛΙ ΙΑΝΝΗ, Τά οικονομικά τοϋ έγγαμου κλήρο», 

248 σημ. 2. 
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νά κληρονομεί ιερείς καί μοναχούς οί όποιοι πεθαίνουν χωρίς κληρονόμους ή 

δέν έχουν συντάξει διαθήκη μέχρι τό ποσό τών 5.000 άσπρων. Τό πέραν τούτου 

ποσό περιέρχεται στό βασιλικό θησαυροφυλάκιο. "Ομως, στά δύο γνωστά 

πατριαρχικά βεράτια τού 1483 καί τού 1525 αναφέρεται οτι τό παραπάνω ποσό 

εισπράττει ο πατριάρχης γιά αποθανόντες μητροπολίτες, ιερείς καί 

μοναχούς 1 2 1 . Τό πατριαρχικό αυτό έσοδο επιβεβαιώνεται καί άπό τό βεράτι 

τοϋ μητροπολίτη 'Ανδρέα τοΰ 1582 καθώς καί άπό τά τέσσερα βεράτια πού 

εκδόθηκαν γιά τους αρχιεπισκόπους Καρπάθου καί "Ελασσώνος καί τους 

επισκόπους Κασσανδρείας καί Λέρου, όπου διατυπώνεται σαφώς οτι τό 

παραπάνω ποσό ό αρχιερέας δέν τό εισπράττει γιά τόν εαυτό του αλλά γιά 

λογαριασμό τοΰ πατριάρχη 1 2 2 . Ά ν δεχθούμε κατά γράμμα τή διατύπωση τοΰ 

βερατίου τοΰ μητροπολίτη Λαρίσης, θά πρέπει "ίσως νά υποθέσουμε οτι, γιά 

κάποια περίοδο στό πρώτο μισό τού 16ου αιώνα, οί μητροπολίτες καρπούνται 

τό έσοδο αυτό από τους κληρικούς τής δικαιοδοσίας τους, ή οτι επιλεκτικά ό 

Οθωμανός μονάρχης τό παραχωρεί σέ ορισμένους μητροπολίτες, Τό θέμα 

παραμένει ανοικτό. 'Ανεξάρτητα άπό τό ποιος έχει τό δικαίωμα εισπράξεως, 

εΐναι χαρακτηριστικό Οτι, άπό τό πατριαρχικό βεράτι τοΰ 1483 ώς τό τελευταίο 

γνωστό βεράτί Ιεράρχη τού 1584, μολονότι μεσολαβοΰν εκατό χρόνια, τό ποσό 

παραμένει τό ίδιο. Τούτο σημαίνει ότι, στίς τελευταίες δεκαετίες του 16ου 

αιώνα, αποτελεί Οχι ιδιαίτερα σημαντικό πόρο, αν λάβει κανείς υπόψη τή 

ραγδαία υποτίμηση τοΰ άσπρου στην οθωμανική αυτοκρατορία κατά τήν 

περίοδο αυτή. 

ζ) τά άλλα πάντα οννήθη καί νενομιομένα ή τά λοιπά τών 

είθισμένων τφ τόπψ. Ή διατύπωση, ή όποια περιέχεται μόνο στίς 

συνοδικές πράξεις, είναι γενική άλλα σαφώς δίνει τή διακριτική ευχέρεια στους 

επισκόπους νά προσπορίζονται έσοδα α) πού σχετίζονται μέ παγιωμένες 

συνήθειες σέ τυπικό επίπεδο καί β) αυτονόητα γιά τήν παροχή υπηρεσιών, δπως 

εΐναι οί πάσης φύσεως ίεροπραξίες · 2$. 

* 2 1 . ΖΑΧΑΡ1ΑΔΟΥ, Μεγάλη Εκκλησία, 158 καί 175-176, αντίστοιχα. Ή ίδια ρήτρα 

περιέχεται καί σέ άχρονυλόγητο διάταγμα τού σουλτάνου Σουλεϊμάν προς τους σαντςάκ-μπέη&ες 

καί καδήδες τής Ρούμελης αναερερόμενο στην περιοδεία τοΰ πατριάρχη Ίωάοαφ Β (1556-65) στή 

Ρούμελη (1NALCIK, The Status ol the Greek Orthodox Patriarch. 429). 

. Ή οιάταξη απουσιάζει άπό τά τρία παλαιότερα ανέκδοτα βεράτια επισκόπων της 

μητροπόλεως Λαρίσης πού εκδόθηκαν μεταξύ 1524 καί 1536 (βλ. πιό πάνω, σημ. 53). 

Α Συνηθέστατες ίεροπραξίες, οί όποιες Ομως ονοματίζονται στά βεράτια τών επομένων 

αιώνων (HERMANN, Das bischöfliche Abgabenwesen, 503-505 καί KABRDA, Le système fiscal, 80-

84) etvai οί σχετιζόμενες μέ τήν μνημόνευση ονομάτων τών ζώντων ή κεκοιμημένων χριστιανών 

(μνημόσυνα, εγγραφή στίς παρρησίες ή στίς προθέσεις). 
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Στην κατηγορία αυτών τών εσόδων θά μπορούσαμε νά εντάξο\>με καί τό 
έμβατίκιον, χρηματικό ποσό πού καταβάλλεται άπό τους αρχιερείς ή τους 
ιερείς γιά τήν κατάληψη αρχιερατικής έδρας ή ενορίας. Μολονότι στή σύνοδο 
τοΰ 1497 συνδέθηκε άμεσα μέ τή σιμωνία καί καταδικάσθηκε, καί φυσικά δέν 
μνημονεύεται μεταξύ τιϊ)ν θεσμοθέτη μένα) ν εσόδων τόσο στίς συνοδικές πράξεις 
όσο καί στά βεράτια, φαίνεται οτι εξακολούθησε νά αποτελεί συνήθη πρακτική 
γιά τήν κατάληψη επισκοπικής έδρας ή ενορίας. Ό Ψευδοόωρόθεος κατηγορεί 
τόν σύγχρονο μέ τήν εποχή μας πατριάρχη "Ιερεμία Α'ότι, προκειμένου νά 
συνάξει χρήματα γιά τό μοναστήρι πού έκτιζε στό Άγιον Όρος (μονή 
Σταύρονικήτα) εισήγαγε τό εμβατίκιο: επερνεν άπό τονς αρχιερείς οπού 
έγίνοντο δώρα καί αυτός άνοιξε θνραν εις τά οιμωνιακά 1 2 4 . Ό "Ιωάσαφ 
Β 'καθαιρείται άπό συγκροτηθεΐσα σύνοδο τό 1565 επειδή απέδειξαν αυτόν 
διαπραττόμενον άντικρνς τό τού Σίμωνυς παρανομώτατον καί άσεβέστατον 
ερ7ον1Ξ5. Ό Παχώμιος Ρουσάνος κατηγορεί τόν επίσκοπο Μηθύμνης "Ιγνάτιο 
Άγαλλιανό Οτι μέ επιμέλεια (καλώς κάκριβώς) εισπράττει έμβατίκια άπό τους 
ίερεΐς12°. Λίγα χρόνια αργότερα, ύ λόγιος επίσκοπος Λιτής καί Ρεντίνης 
Δαμασκηνός Στουδίτης σαρκάζει τήν επί χρήμασι χειροτονία καί τά έμπατίκια 
1 2 7 . Τό εμβατίκιο, πάντως, εΐναι παγιωμένο «νόμιμο» έσοδο έναν αιώνα 
αργότερα. Ό παπά Συναδηνός στά 1623 καταβάλλει στον μητροπολίτη Τιμόθεο 
6,000 άσπρα γιά τήν παραχώρηση πέντε ναών12^, 

Ή καταβολή τοΰ έμβατικίου δέν φαίνεται νά επιβαρύνει μόνο τους 
ΰποψήφιο\>ς νά καταλάβο\»ν κάποια ενορία ιερείς. Επεκτείνεται καί σέ μη 
φυσικά πρόσωπα Οπως σέ μοναστήρια, Τό 1524/25, ή μονή Παντοκράτορος τοϋ 
Άγιου Όρους καταβάλλει ώς έμπατίκιον στον επίσκοπο 'Ιερισσού καί Άγιου 
Όρους Γρηγόριο, κατά τήν πάλαιαν παράδοσιν τής επισκοπής, 300 άσπρα, γιά 

1 , Βιβλίον Ίιπορικόν. περιέχον έν συνόγιει διαφόρους καί έξόχονς ιστορίας, άρχό^ιενον 

άπό κτίσεως κόσμου μέχρι τής αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως καί έπέκεινα, συλλεχθέν... καί είς 

τήν κοινήν γλώσσαν μεταγλωττισθέν παρά τοϋ ίερωτάτον μητροπολίτου Μονεμβασίας Δωροθέου, 

Βενετία 1631,585. 

1 2 5 . CRUSnjS, Turcograecia, 171 και Ιστορία Πατριαρχική, έκδ. I. BEKKER, Βόννη 1849, 

182. Στίς συχνές άλλαξοπατριαρχεϊες τών τελευταίων δεκαετιών τού Ιΰου αι., ή σιμωνία 

Επανέρχεται συνεχώς ιός βασική αιτία καθαιρέαεοις πατρκιρχών. 

1 2 ° . ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Έλληνομνήμων,(ι<>2. 

' 2 ' . 'Ελένη ΚΛΚΟΥΛΙΛΗ-ΠΑΝΟΥ, Δαμασκηνοί) Στο ι «Οίτη «Διάλογος», Δυιδώνη 3, 1974, 453 

(=Συμβολές. Νεοελληνικά μελετήματα, "Ιωάννινα 1082, 99 ["Έρευνες στή Nfc-οελληνική Φιλολογία, 

41). 

•2°. Αναμνήσεις καί σι^ιβονλές τού Συναδινού, 'ιερέα Σερριον στή Μακεδονία (17ος 

αίώνας), εκο. P. ODORICO, [Παρίσι] 1996, 90, στ. 18-21. 
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τήν παραχώρηση τόποι* στον Πρόβλακα προς οικοδόμηση κελλίοιι γιά τήν 

ανάπαυση τών διερχομένων αδελφών τής μονής ! Ξ<3. 

Ά ν ληφθούν υπόψη καί ο'ι πολλαπλές μνείες, πού χρονολογούνται από 

τόν 17ο αι., γιά τήν καταβολή εμβατικίου εκ μέρους ταξιδκοτών κληρικών καί 

μοναχών, εκπροσώπιον πατριαρχείων (κυρίως τών Τεροσολύμα)ν) ή μονών, μέ 

σκοπό τήν εξασφάλιση άδειας γιά τήν διενέργεια ζητείας, τότε τό έμβατίκιον 

πρέπει νά θεωρηθεί ώς γενικότερο εφάπαξ τέλος καταβαλλόμενο στους κατά 

τόπους αρχιερείς άπό κάθε φυσικό ή νομικό εκκλησιαστικό πρόσωπο 

προκειμένου νά ασκήσει οιαδήποτε εκκλησιαστικής φύσεως δραστηριότητα, ή 

όποια συνεπάγεται οικονομικό όφελος, μέσα στά Ö-JLOL τής επισκοπικής τους 

δικαιοδοσίας. 

Ό Παχώμιος Ρουσάνος μεταξύ τών εσόδων τοϋ Άγαλλιανοΰ 

συγκαταλέγει καί τό έξαγορευτίκιον (έξαγορεύω=έξομολογώ), χρηματικό 

ποσό πού φαίνεται νά καταβάλλουν οί πιστοί γιά τό μυστήριο τής έξομολο-

γήσεως · 3°. Τό τέλος αυτό δέν πρέπει νά συνδεθεί, τουλάχιστον άμεσα, μέ τά 

συγχωροχάρτια, άλλα πρέπει νά ενταχθεί στά παγιωμένα έθη έπιτελέσως 

μυστηρίων-ίεροπραξιών έπ' αμοιβή, Οπως τό μυστήριο τοΰ γάμου καί τής θείας 

ευχαριστίας (ειδικότερα ή μετάδοση τής θείας κοινωνίας), όχι πάντοτε 

αποδεκτά άπό τήν εκκλησία. Ή χορήγηση τής θείας μεταλήψεως έπί χρήμασι, 

όπως μνημονεύθηκε, καταδικάσθηκε ρητά ώς σιμωνία άπό τή σύνοδο τού 1497, 

"Εμμεσα, τό έξαγορευτίκιον, έσται καί μέ τή μορφή καταβολής αμοιβής γιά 

τελεσθεΐσα ίεροπραξία, στοιχεί στην ίδια λογική μέ τό συγχωροχάριι 

(καταβολή χρημάτων γιά τήν άφεση τών αμαρτιών) καί ΐσως νά αποτελεί 

προδρομικό στάδιο καθιερώσεως τοΰ τελευταίου ' 3 '. Διαφέρει πάντως άπό τό 

πρώτο γιατί χορηγείται καί εκ τοϋ μακρόθεν χωρίς νά προηγηθεί έξαγόρεχιση. 

"Ηδη στό δεύτερο μισό τού 15ου αίώνα πρέπει νά αποτελεί περιστασιακό έσοδο 

τών αρχιερέων: στην κατοχή τοΰ Ματθαίου Ραούλ Μελίκη, μεταξύ συγχωρο-

χαρτιών πού εκδόθηκαν από πατριάρχες, υπάρχει καί συγχωροχάρτι τό όποιο ô 

ίδιος ζήτησε άπό τόν μητροπολίτη Μονεμβασίας Δοσίθεο1^2. Τό προνόμιο 

". 'Αρχείο Μ. Βατοπεδίου, Τετράγωνο Α' , εγγρ. ΰπ' άρ. Φό, στ. 13-14 (ανέκδοτο έγγραφο 

τού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Μακαρίου). Δίδει επίσης στην εκκλησία τής "Ιερισσού έ'να μηναίο 

αξίας 100 άσπρων. 
1 3 ° . ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ, Έλληνομνήμων, 692. 

•J . Γιά τήν θειορητική τοποθέτηση τών συγχωροχαρτιων βλ. Φ. ΗΛΙΟΥ, Συγχωροχάρτια, 

Τά Ιστορικά. 1/1, 1983, 35-38. 

* " . V. LAURENT, Une famille turque au service de Byzance: les Mélikès. BZ 49, 1956. 350-

351 καί 356-357. 
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εκδόσεως σ\>γχωροχαρτιών, σταδιακά ώς τόν 17ο αιώνα, περιορίσθηκε μόνον σέ 

πατριάρχες : 33, 

η) τά έσοδα τής ακίνητης περιουσίας τής μητροπόλεως134. Εισόδημα 

θεσμοθετημένο άπό όλες τίς συνοδικές πράξεις καί τά βεράτια τοϋ 15ου καί 

16ου αί. Στά εκκλησιαστικά έγγραφα ώς ακίνητη περιουσία νοούνται αόριστα 

τά κτήματα ενώ στά βεράτια τοΰ 16ου ai. περιγράφονται αναλυτικότερα: 

αμπέλια, μποστάνια, κήποι, μύλοι. Ωστόσο δέν διευκρινίζεται άν μέ τόν όρο 

κτήματα νοείται ή κτηματική περιουσία πού εκτείνεται σέ ϋλη τή γεωγραφική 

περιφέρεια τής δικαιοδοσίας τοΰ μητροπολίτη, οπότε περιλαμβάνονται καί τά 

τυχόν κτήματα τών ενοριακών ναών καί τών μονών ή εκείνη τής μητροπόλεως-

έδρας τοΰ αρχιερέα. Συγκεκριμένες μαρτυρίες γιά έσοδα τών επισκόπων άπό 

ακίνητη περιουσία περιέχονται στά οθωμανικά φορολογικά κατάστιχα τοϋ 15ου 

καί 16ου αι., όπου εμφανίζονται τά φορολογητέα εισοδήματα τού «μοναστηριού 

τοΰ μητροπολίτη» (manastir-ì metropolit). Μολονότι τά παραδείγματα πού 

διαθέτουμε εΐναι ακόμη πολύ λίγα, εντούτοις μπορούμε νά συμπεράνουμε Οτι 

τά εκεί εμφανιζόμενα εισοδήματα προέρχονται κυρίως άπό τήν εκμετάλλευση 

αγροτικών εκτάσεων καί «αστικών» ακινήτων, έπ" ούδενί λόγω όμως είναι 

δυνατόν νά αντιπροσωπεύουν τό σύνολο τής ακίνητης εκκλησιαστικής περιου

σίας τής επισκοπικής επαρχίας * 35. 

Ποιο εΐναι Ομως τό manastìr-i metropolit τοϋ όποιου τά εισοδήματα 

φαίνεται νά καρπώνεται ό μητροπολίτης; Οί υπάρχουσες πληροφορίες 

συγκλίνουν στό συμπέρασμα οτι ταυτίζεται μέ τόν μητροπολιτικό ναό μιας επι

σκοπικής περιφέρειας στον όποιο «έμόναξε» ό μητροπολίτης. Δέν εΐναι άγνω

στος εξάλλου καί ό χαρακτηρισμός τού μητροπολιτικού ναού ώς μονής: π. χ. ό 

καθεδρικός ναός τής Ζίχνας συχνά αποκαλείται τήν εποχή αυτή καί μονή τών 

Ταξιαρχών *3&. 

Ή κατοχή κτηματικής περιουσίας έκ μέρους τέτοιων ναών δέν είναι 

άγνωστη στην περίοδο μετά τήν άλωση. Στά 1463 ό μητροπολίτης Περιθεωρίου 

Γρηγόριος, άφοΰ επισκεύασε τόν μητροπολιτικό ναό τής επαρχίας του, 

'33. ΗΛΙΟΥ, ό". π., ss. 
1 3 4 , KABRDA, Le système fiscal, 84-86. 
' 3 5 , Manastir metropolit: Σερρών, Ζίχνας (1454-55)- Δράμας, Σερρών, Ζίχνας (1478-79): 

NÄSTUREL-BELDICEANU, ö. Jr., 282-285-Σερρών (μετά 1501 καί πρίν 1510): BALTA, Les vakil's de 

Serrés, 208,236-237- Σερρών (1530-31): ö. π.. 209-210. 

' 3 ^ . GU1LLOU, Les archives de Saint-Jean-Prodmnie, 191-192 και Λ. Π Ο Λ Π Ή Ϊ , Κατάλογος 

χειρογράφων τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος άρ. 1857-2500, "ΑΗήνα 1991,437,460, 
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αφιέρωσε ένα αμπέλι, ένα μύλο, ένα εργαστήριο καί εκκλησιαστικά βιβλία13?. 

Πιό συστηματική καταγραφή τής ακίνητης περιουσίας τών μητροπόλεων-ναών 

περιέχεται σέ κώδικες μητροπόλεων τοΰ 16ου αίώνα'3δ. Στους κώδικες όμως 

αυτούς, οί όποιοι πολλές φορές ονοματίζονται άπό τόν άγιο στον όποιο εΐναι 

αφιερωμένος Ô μητροπολιτικός ναός, καταχωρίζονται καί τά επίσημα έγγραφα 

πού αφορούν τή μητρόπολη-έπαρχία καθώς καί οί πάσης φύσεως διοικητικές 

πράξεις τοΰ μητροπολίτη ώς φορέα εξουσίας. Έτσι λόγου χάριν ό ιερός 

κόνδικας τόν μεγάλων μαρτίρολν Θεοδίόριον (μτ\τ{)οπολιτΐ'Άθ\) ναού τών Σερρών) 

είναι συγχρόνως καί ό ιερός...κώνδηξ...τής άγιωτάτης μητροπόλεως Σερρών, 

τής μητροπόλεως-διοικητικοΰ κέντρου -39. Επομένως, ό μητροπολιτικός ναός 

ταυτίζεται μέ τή διοικητική έδρα τοΰ επισκόπου, συνήθως συστεγάζονται —στίς 

Σέρρες τό κατεστραμμένο σήμερα επισκοπεΐο ανήκει στό ΐόιο κτιριακό 

συγκρότημα μέ τόν ναό τών 'Αγίων Θεοδώρων—καί ή περιουσία του ευρίσκεται 

ύπό τήν άμεση διαχείριση του αρχιερέα. "Ο ορισμός μιας έκλησίας ώς 

καθεδρικού ναοΰ καί ώς έδρας τοΰ αρχιερέα φαίνεται νά έχει θεσμικό 

χαρακτήρα γιατί Επικυρώνεται πολλές φορές καί μέ συνοδικό έγγραφο. Περί τό 

1593-95, ό πατριάρχης 'Ιερεμίας Β ' μέ συνοδική πράξη επικυρώνει τήν επιλογή 

τοΰ ναού τοϋ "Αγίου Βασιλείου τών Πετροκοκκίνων ώς μητροπόλεως καί έδρας 

τοΰ μητροπολίτη Χίου Συμεών, ό όποιος δέν διέθετε ναό καί ενδιαίτημα. Στό 

πατριαρχικό έγγραφο χαρακτηριστική εΐναι ή περιγραφή τοΰ ναοΰ- επισκοπείου: 

,,.αί κατά τόπον έπαρχίαι, ώς δίκαιον, εκκλησίας εχονσι, μητροπόλεις 

καθολικός όνομαζομένας, ώστε καθέζεσθαι εν αύταϊς τους κατά καιρούς 

ιερωτάτονς αρχιερείς, περί αντοϊ'ς έχοντας ιερομόναχους και μοναχούς, 

έφημεριόν τε καί θνρωρόν, καί ύπηρέτην, ώς άν έκ τούτον αύξάνηται καί επί 

πλείω εκτείνηται ή κατά τήν πίστιν ευλάβεια καί τιμή ή πρυσήκονσα, καί πάς 

τις τών χριστιανών προσερχόμενος καί καταφεύγων λαμβάνη...τό δίκαιον 

αύΓΟύ.140. Οί μνημονευόμενοι κληρικοί καί λαϊκοί, ένα είδος αυλής καί 

3 ' . Πατριαρχικό γράμμα Ίωάσαφ Α ' (;): 'Αρχείο Μ. Βατοπεδίου, Τετράγωνο Γ', εγγρ. 

ΰπ'άρ. 53, ανέκδοτο)-πρ[ίλ. καί ΠΑΐΖΗ-ΑΙΙΟΣΤΟΛΟΙΙΟΥΛΟΥ, 'Ανεπίσημα, 64-65. 

*3ö, Π. χ. στον Κώάικα Β'τής μητροπόλεως Καστοριάς (EBE 2752), φ. 60ν (μέσα 16ου 

αι.). 

•39. ODOR1CO, Mémoired'une voix perdue, Παρίσι 1994, 14. 

'^Ο. Κ. ΣΑΘΑ2, Βιογραψικόν σχεδίασμα περί τον πατριάρχου 'Ιερεμίου Β (1572-1594), 

"Αθήνα 1870, 176-178- πρβλ. Γ. ΖΟΛΟτΑΣ,'Ιστορία τής Χίου, τόμ. Γ' 11,20-21. 
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προσωπικού, είναι αυτοί πού αναφέρονται στίς καταγραφές τών manastir-i 
metropolit τών οθωμανικών κατάστιχων ' '' '. 

Τό εισόδημα τοϋ manastìr-i metropolit τών Σερρών είναι τό μόνο έσοδο τής 
εκκλησιαστικής αυτής επαρχίας γιά τό όποιο διαθέτουμε πληροφορίες κατά τήν 
περίοδο πού εξετάζεται, "Από τά στοιχεία πού παρέχουν τά οθωμανικά 
φορολογικά κατάστιχα προκύπτει οτι οί φόροι τοΰ manastir-i metropolit τό 
1454-55 ανέρχονται σε 870 άσπρα καί στά 1478-79 πενταπλασιάζονται ή σχεδόν 
Εξαπλασιάζονται καί ανέρχονται σέ 5.435 άσπρα1 4 2. Στίς αρχές τοΰ 16ου 
αιώνα μειώνονται σέ 3.650 άσπρα γιά νά αυξηθούν σέ 4920 τό 1530-31, εποχή 
πού συμπίπτει μέ τά έτη αρχιερατείας τοΰ Γενναδίου143. Παρά τήν αύξηση 
όμως φαίνεται νά είναι μειωμένοι κατά 10% περίπου σέ σχέση μέ εκείνους τοΰ 
1478-79, γεγονός πού μπορεί νά σημαίνει γενικότερη μείωση τοΰ εισοδήματος 
τής μητροπόλεως. Τά εισοδήματα προέρχονται αποκλειστικά άπό αγροτικές 
καλλιέργειες καί άπό αστικά ακίνητα καί είναι σαφώς μεγαλύτερα άπό εκείνα 
τών ομόρων μητροπόλεων Ζιχνών καί Δράμας: στά 1478-79 ό φόρος τοΰ 
manastir-i metropolit τής Ζίχνας είναι 1870 άσπρα, τής Δράμας 1500 άσπρα 
καί ανέρχεται περίπου στό 1/3 καί στό 1/4, αντίστοιχα, εκείνου τής μητροπό
λεως τών Σερρών (5435 άσπρα). Δέν έχουμε κανένα λόγο νά μή δεχθοΰμε ÖTL ή 
οικονομική επιφάνεια τής τελευταίας, παρά τις διακυμάνσεις, δέν θά συνέχισε 
νά εΐναι μεγαλύτερη καί στον επόμενο αιώνα. 

Ό φόρος επί τών εσόδων τοϋ manastir-i metropolit φαίνεται νά βαρύνει 
προσωπικά τόν μητροπολίτη καί όχι τόν μητροπολιτικό ναό. Ή αναφορά τοΰ 
ονόματος τοϋ μητροπολίτη έστω καί σέ δύο μόνο περιπτώσεις καταγραφής τής 
περιουσίας καί τών εισοδημάτων manastir-i metropolit, τής Δράμας (Ιάκωβος, 
1478-79) καί Σερρών (Κάλλιστος, αρχές 16ου αιώνα), οδηγεί στό σ\>μπέρασμα 
ότι ουσιαστικός υπόχρεος γιά τήν καταβολή τών αναλογούντων φόρων εΐναι ό 
ίδιος ό εκκλησιαστικός αξιωματούχος144. Αυτό σημαίνει δμως οτι είναι καί ό 

1 4 ' . Στό (ρορολογικό κατάστιχο τών Σερρών τών αρχών τοδ 16ου αΙώνα στή μητρόπολη 

τών Σερρών καταγράφονται τέσσερα άτομα (δύο Ιερείς καί όύο μοναχοί) καί σέ εκείνο τοϋ 1530-31 

οκτώ άτομα συμπεριλαμβανομένου και τοΰ μητροπολίτου: BALTA, Les vakils de Serrés, 208, 236-237 

καί 209 αντίστοιχα. 
1 4 2 . NÀSTL-REL-BELDICEANu, ό". π., 283-284. Γιά τή χρονολόγηση τοΰ πρώτου 

φορολογικου κατάστιχου στά 1454-55 καί οχι στά 1464-65 βλ. M. URS1NUS, An Ottoman Census 

Register for the Area of Serres of 859 H, (1454-1455)? A Reconsideration of Tahrir Defteri TT3, 

Südost-Forschungen 45, 1986, 25-36. ΟΊ NÄSTUREL-BELOICEANU (α π., 283 σημ. 77) σημε^ινουν 

ότι τό είσόάημα τοϋ 1454-55 πιί)ανόν νά ανερχόταν σε 1100 άσπρα. 

' ^ 3 . BALTA, Les vakil's de Serrés, 208,237 καί 210 αντίστοιχα. 
1 4 4 . NASTUREL-BELDICEANU, Ô. π., 282- Balta, Lei vakifs de Serrés, 204-205 καί 236, 
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κύριος καρπωτής τοΰ εισοδήματος -4"λ Πόσο αυτό συμβάλλει στην έν γένει 
αύξηση τών εσόδων τοΰ έπισκόπο\> δέν είναι εύκολο νά εκτιμηθεί. *£ϊστόσο τό 
ποσό τού φόρου πού θά κατέβαλε ό Γεννάδιος γιά τά εισοδήματα τοΰ manastir-i 
metropolit τό 1530/31 εΐναι περίπου τό ίδιο μέ εκείνο πού ξόδευσε στά 1534/35 
γιά νά αγοράσει πέντε αδελφάτα στή μονή τής Λαύρας και μόλις διπλάσιο τής 
αξίας ενός θυμιατού πού έδωσε στό ίδιο μοναστήρι τό 1519146. 

->. "Αν καί πολύ μεταγενέστερη, χαρακτηριστική είναι ή μαρτυρία τοΰ G.-L. MAURER, 

Das Griechische Volk, Ι, Χαϊδελβέργη 1835 (φωτ. ανατ. 1968), 398-399 ='0 Ελληνικοί; λαός, 

"Αθήνα 1976, 273, οτι τά κύρια είαο&ήματα τών αρχιερέων προέρχονταν άπό τά κτήματα Τών 

καθεδρικών ναών. 

1 4 " . Βλ. πιό πάνω, σελ. 275 και σημ. 15. Οί NASTUREL-BELDICEANU (Ö. π., 281) 

ΰπερεκτιμοΐιν τά έσοδα από τήν ακίνητη περιουσία τών μητροπόλεων Σερρών, Ζιχνών καί Δράμας, 

ώς παράγοντα ό οποίος συνετέλεσε στην άνοδο στον πατριαρχικό θρόνο μητροπολιτών τών 

επαρχιών αϊτών στά τέλη τοϋ 15ου καί στί; άρχες του 16m* αί. (Μανασσής Σερρών 1491, 'Ιωακείμ 

Δράμας 1498, Παχώμιος Ζιχνών 1503). Ωστόσο, όπως φαίνεται άπό τήν αφήγηση τής 

Πατριαρχικής Ιστορίας, ή εκλογή τών πατριαρχών εξαρτάται κυρίως άπό τις σχέσεις τών 

υποψηφίων μέ τους προκατόχους τους, τίς διασυνδέσεις μέ τους «άρχοντες τοΰ γένους» καί τίς 

ποικίλες διαμορφούμενες ισορροπίες καί Οχι τόσο άπό τήν οικονομική ευρωστία τών επισκοπικών 

Επαρχιών τους, Ό "Ιωακείμ Δράμας ανήκε στό περιβάλλον (καλόγερος) τοϋ πατριάρχη Διονυσίου 

Β ' , Ενώ λίγο αργότερα ό θεόληπτος Α ' ήταν οικιακός τού Παχωμίου. Ό Ιερεμίας Α ' , καλόγερος 

τοΰ προκατόχου του θεόληπτου καί ενδεής, εξελέγη αντί του ποιμαίνοντος πλούσια Επαρχία 

Γενναδίου Σερρών. 
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θ) ΟΙκονομικές σχέσεις τών μητροπολιτών μέ τους ΰπ' αυτούς 
επισκόπους. 

Στό βεράτι τοΰ Βησσαρίωνος τοΰ 1527, περιέχεται άρθρο στό όποιο 
αναφέρεται οτι ή δικαιοδοσία του επεκτείνεται εκτός άπό τους μοναχούς καί 
ιερείς τοϋ τόπου (δηλαδή τών Τρικκάλων) καί σέ εκείνους οκτώ επιπλέον 
οικισμών (νά ώσιν ύπό τήν κνριαρχίαν του). Οί οικισμοί αυτοί άντιοτοιχοϋν 
απόλυτα μέ επισκοπές τής μητροπόλεως Λαρίσης, στους κληρικούς τών όποιων 
εκτείνεται ή δικαιοδοσία τοΰ μητροπολίτη Λαρίσης τήν εποχή αυτή: Βύλος= 
επισκοπή Δημητριάδος, Δομοκός= επισκοπή Θαυμακοΰ, Ζητούνι= επισκοπή 
Ζητουνίου, Λιδορίκι= επισκοπή Λιδορικίου, Λιτζά= επισκοπή Λιτζάς καί 
"Αγράφων, Ραδοβίστι= επισκοπή Ραδοβισδίου, Φανάρι= επισκοπή Φαναριού, 
Σταγοί= επισκοπή Σταγών. Οί παραπάνω επισκοπές εμφανίζονται επίσης σέ 
notiti a episcopatuum τής πρώιμης Τουρκοκρατίας ώς υπαγόμενες στή 
μητρόπολη Λαρίσης-47. Άπό τό βεράτι απουσιάζουν οί επισκοπές Γαρδικίου 
καί Σκιάθου οί όποιες όμως περιέχονται στην ΐδια notitîa. Ή επισκοπή Γαρδι
κίου, όμως, είχε πάψει πρύ πολλού νά ύφίαταται μαζί μέ εκείνη τής Τρίκκης 
Οταν ή έδρα τής μητροπόλεως Λαρίσης μετατέθηκε στά Τρίκκαλα όιά 
ζωάρκειαν... καί τήν άναγκαίαν εξόδων άπόδειξιν τοΰ μητροπολίτη καί 
ξανασυστήθηκε στά 1541-4214δ. Δέν έχουμε πληροφορίες γιά τήν υπαγωγή τής 
επισκοπής Σκιάθου κατά τήν εποχή αυτή *Α(ί. Στό βεράτι δέν περιέχεται επίσης 
καί ή επισκοπή "Ελάσσονος '5°, ή όποια στην πρώτη δεκαετία τοΰ 16ου αι. 
φαίνεται οτι αποτελεί «μήλον τής έριδος» μεταξύ τοϋ μητροπολίτο\> Λαρίσης 
αφενός καί τών κατοίκων τής περιοχής αφετέρου, Οί τελευταίοι θεωρούν τήν 
επισκοπική τους περιφέρεια ώς αρχιεπισκοπή, υπαγόμενη απευθείας στό θρόνο 
τής Κωνσταντινουπόλεως. Περί τό 1516/17, ό εκλεγείς άπό τήν επαρχιακή 

1 4 7 . J. DARROUZÈS. Notitiae episcopatuum Ecciesiae Constantinopolitanae, Παρίσι 1981, 

421 (notitîa 21)- |1λ. καί σελ. 197-198, 

". Βλ. τά σχετικά πατριαρχικά τοΐι 'Ιερεμίου Α ' : α. 'Ανασύσταση της επισκοπής, 1541-

42 (έκδ. P. USPENSKJJ, FuteSestvie ν Meieorskie i Osoolimpijskie monasiyri ν Fessala... ν 1859 godìi, 

'Αγία Πετρούπολη 1896, 356-359- Κ. ΔΥΟΙ)ΟΥΝ1ΩΤΗΣ, Συμβολαί εις τήν έκκλίίσιαστικήν ίστορίαν 

της μητροπόλεως Λαρίσης. Ή επισκοπή Γαρδικίου, 'ΙερόςΣύνδεσμος 12, 1916, 13-15' OUDOT, ο. π., 

άρ. L, 54-59 (χρονολογία 1542^13). (ί. Καθορισμός τών όρίιον 1542-43 (έκδ. OUITiOT, δ. π., άρ. LU, 

62-67 μέ χρονολογία 1543). Πρβλ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, ΟΊ Νεόφυτοι Λαρίσης τού 16ου αι., 98-99. 

1 4 " . "Αν άνηκε στή μητρόπολη Λαρίσης, παραμένει ανεξήγητο γιατί δέν συμπεριλήφθηκε 

στό βεράτι. Γιά περιπτώσεις εκκλησιαστικών περιφερειών, οι οποίες αποδεδειγμένα υφίστανται, 

άλλα δέν περιέχονται σέ πατριαρχικά |ίεράτια, βλ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Μεγάλη 'Εκκλησία, 144. 

•5°, Στίς notitiae &π" άρ. 18 καί 21 (DAKROUZÈS, δ. π., 410.15S καί 420. 82) φέρεται ώς 

αρχιεπισκοπή. 
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σύνοδο τής μητροπόλεως Λαρίσης, ώς υποκείμενος σέ αυτήν, επίσκοπος 

Ελάσσονος Βησσαρίων εκδιώχθηκε άπό τό ποίμνιο του. Ή βούληση τών 

κατοίκων υπερίσχυσε, ή Έλλασσόνα έμεινε έξω άπό τή δικαιοδοσία τοΰ 

Λαρίσης καί εξελέγη ώς αρχιεπίσκοπος άπό τόν χρνσόληπτο (= έναντι αμοιβής) 

πατριάρχη Θεόληπτο Α ' ό Νεόφυτος, ό οποίος μετά τόν θάνατο του βρέθηκε 

«άλυτος» -5 '. 

Γιά τήν ίδια Ομως περίοδο (1524-1536) διαθέτουμε βεράτια τριών 

επισκόπων πού υπάγονται στην ίδια μητρόπολη Λαρίσης, δύο μάλιστα άπό τά 

οποία εκδόθηκαν στή διάρκεια τής αρχιερατείας τοΰ Βησσαρίωνος, στά όποια 

σαφώς αναφέρεται οτι τά έσοδα τών επισκοπών ανήκουν σέ αυτούς, όπως 

στους ίδιους υπάγονται ο'ι ιερείς καί τά μοναστήρια'^2. Ti σημαίνει, λοιπόν, ή 

φράση στό βεράτι του, οί μοναχοί καί οί ιερείς τών έπισκοπώννά ώσιν υπό τήν 

κυριαρχίαν τοΰ μητροπολίτη; Διπλή υπαγωγή τών κληρικών μιας υποκείμενης 

επισκοπής καί επομένως καταβολή διπλών τελών; "Εμμεση απάντηση στό 

ερώτημα περιέχει ή προμνημονευθείσα απόφαση τής συνόδου τοΰ 1497 επί 

πατριαρχείας Νήφωνος Β ' : ό μητροπολίτης ό όποιος έχει ύπ" αυτόν επισκό

πους, μετά τόν θάνατο κάποιου άπό τους τελευταίους εισπράττει τό εισόδημα 

τής επισκοπής, μέχρι νά χειροτονήσει νέον επίσκοπο'53. Ώ ς εισόδημα στή 

συνοδική απόφαση πρέπει νά έκληφθοΰν όλες οί οικονομικές απολαβές, άπό 

κληρικούς, λαϊκούς καί ακίνητα, όπως αναφέρονται καί στά βεράτια, οί όποιες 

εκχωρούνται στον επίσκοπο συγχρόνως μέ τήν εκλογή του. Ή αναφορά, 

επομένως, στό βεράτι τής υπαγωγής τών κληρικών τών επισκοπών στον μητρο

πολίτη πρέπει νά σημαίνει, συνεκδοχικά, τήν υπαγωγή τών ΐδιων τών εκκλησια

στικών περιφερειών στή δικαιοδοσία του καί όχι τήν υποχρέωση καταβολής 

οίοιιδήποτε τέλους προς αυτόν. "Ετσι, π. χ. τό 1541 ή μονή Μεταμορφώσεως 

τών Μετεώρων, ή όποια βρίσκεται στην επισκοπική περιφέρεια τών Σταγών 

(Καλαμπάκας) καταβάλλει κανονικόν στον επίσκοπο Σταγών καί όχι στό 

μητροπολίτη Λαρίσης'S4, 'Ωστόσο, επειδή οποιαδήποτε υπαγωγή συνεπάγεται 

καί οικονομικές υποχρεώσεις, ασφαλώς οί ίδιοι οί επίσκοποι πρέπει νά 

κατέβαλαν κάποια εισφορά στον υπερκείμενο μητροπολίτη. Στό συνοδικό 

-> . ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ό άγιος Βησσαρίων, 252, στ. 9-14 (συναξάριο τοΰ αγίου Βησσαρίωνος 

άπό τόν Παχώμιο Ρουσάνο)- βλ. καί σ. 181. Ή μετά θάνατον τύχη τοϋ Νεοφύτου επιδέχεται διπλή 

ανάγνωση: τιμωρία γιά τήν ασέβεια προς τόν άγιο άλλα καί ποινή γιά τόν Επίσκοπο πού Ηά 

αμφισβητήσει τήν κανονική του εξάρτηση. 

' " , Βλ. πιό πάνω σελ. 290, σημ. 63. 
1 5 3 . ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ*-*, Ό «Ιερός Κώδιξ», Εγγρ. ΰπ* άρ. VII, 156-159, 
1 - " . Βλ. πιό πάνω, σελ. 297 καί σημ. 87. 
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γράμμα τής έπανασυστάσεως τής επισκοπής Γαρόικίου τό 1541, αναφέρεται οτι 

ό νεοεκλεγείς επίσκοπος οφείλει νά τηρεί Ολα τά προσόντα προνόμια τής 

μητροπόλεως Λαρίσης '55. Τά μνημονευόμενα προνόμια πρέπει νά είναι τό 

τεταγμένον χαράτζιον, τό όποιο αναφέρεται σέ συνοδικό γράμμα τοϋ πατριάρχη 

Ματθαίου Β'περί τό 1600, γιά τήν υπαγωγή τής μητροπόλε<ος Νευροκόπου, 

μόλις χηρεύσει ό θρόνος, ώς επισκοπής τής μητροπόλεως Σερρών καί τό όποιο 

θά καταβάλει στον μητροπολίτη ό νέος επίσκοπος πού θά εκλεγεί '56, 

Προφανώς, ή είσπραξη διπλού «χαρατζίου» (επί φιλοχρηματίας πράξει) ήταν ό 

λόγος πού ώθησε τόν ώς τό 1472 μητροπολίτη "Αθηνών Δωρόθεο νά διχοτομήσει 

παράνομα τήν επισκοπή Διαυλείας καί Ταλαντίου1^7. Δεν διαθέτουμε 

πληροφορίες γιά τήν περιοδικότητα καί τό ΰψος τοΰ τέλους. 

Ό π ω ς διαφαίνεται άπό τά εκτεθέντα, ένας έπαρχιοΰχος αρχιερέας στίς 

πρώτες δεκαετίες τοϋ 16ου αιώνα α) έχει θεσμοθετημένα άλλα καί κατ' έ'θος 

έσοδα, τά όποια, άν καί χαρακτηρίζονται πολλές φορές αντικανονικά, δέν 

παύουν νά είναι τακτική πρόσοδος- β) τό ύψος τών επιμέρους ειδών εσόδων 

πρέπει νά παραμένει σταθερό γιά αρκετές δεκαετίες μέσα στον αιώνα: τό ποσό 

άπό δικαιώματα κληρονομιών (5000 άσπρα) παραμένει χωρίς καμία 

αναπροσαρμογή άπό τό 1483 ώς τό 1584, τά τέλη γάμου εΐναι τά ιδία άπό τό 

1569 ώς τό 15S4 καί πρέπει νά θεωρείται σχεδόν βέβαιο οτι τό ΐδιο «τιμολόγιο» 

θά ίσχυε καί στό πρώτο μισό τοΰ 16ου αιώνα. Τό αυτό πρέπει νά συμβαίνει καί 

μέ άλλους εκκλησιαστικούς φόρο\>ς, όπως τό κανονικόν τών ιερέων (12 άσπρα 

ετησίως γιά κάθε ναό) καί ή τοπική ζητεία (2 άσπρα ετησίως ανά εστία), 

Οί παραπάνω επισημάνσεις ενισχύονται καί άπό τό γεγονός οτι, ιδίως ώς 

καί μετά τά μέσα τοΰ 16ου αιώνα, οί νομισματικές διακυμάνσεις δέν εΐναι 

ιδιαίτερα σοβαρές καί, μέ δεδομένη τήν γενική δημογραφική άνοδο στην 

οθωμανική επικράτεια, οί τυχόν απώλειες θά ίσοσταθμίζονται ώς ένα σημείο 

άπό τήν αύξηση τοΰ αριθμού τών πιστών, Ή δραματική οικονομική καί 

νομισματική κρίση, ή όποια θά δημιουργήσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις, θά 

1 55. OUDOT, δ. π., άρ. L, 56, στ. 27-29 

•50. ΠΑΤΡΙΝΚΛΗΣ, Πατριαρχικά γράμματα καί άλλα έγγραφα... εκ τοϋ κά)δικος τοϋ 
Ίέρακος, 125, στ. 30-31. Ή απαγωγή δέν φαίνεται νά ίσχυσε (Ô. π., 126). Στή μητρόπολη Σερρών 
ήδη άπό τόν ι ίο αιώνα υπαγόταν καί ή επισκοπή Έζοβών (ή Έζιβάς) ή όποια δέν φαίνεται νά 
είναι ενεργός κατά τήν περίοδο πού Εξετάζουμε. 

' 5 7 . ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΙΙΟΥΛΟΥ, Μίασΐ>νοοικήπράεη{1493)Τ82, στ. 13-16. 
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αρχίσει κυρίως άπό τά μέσα τής δεκαετίας τοΰ ISSOPO. Έξαλλου ή 

πολιτειακή ομαλότητα, ή όποια χαρακτηρίζει τήν εποχή —άπό τό 1481 ώς τό 

1566 μόνο τρείς σουλτάνοι ανέβηκαν στό θρόνο, συμπεριλαμβανομένης καί τής 

μακράς βασιλείας τοΰ Σουλεϊμάν τοΰ Μεγαλοπρεπούς (1522-1566)— 

προσδιορίζουν μία επί πλέον σταθερά {οί μητροπολίτες δέν εΐναι υποχρεωμένοι 

νά καταβάλλουν εκ νέου πεσκέσι σέ καινούργιο σουλτάνο), ή όποια συμβάλλει 

στή δημιουργία σταθερού επισκοπικού εισοδήματος, στή συσσώρευση πλούτου 

άλλα καί πλεο-νάσματος, διαθέσιμου καί γιά χορηγία *59. 

Δέν είναι τυχαίο ότι, τήν εποχή πού δρα ό Γεννάδιος, ή χορηγία προς τά 

μοναστήρια είναι ευρύτατα διαδεδομένη δραστηριότητα τών μητροπολιτών, γιά 

νά περιορισθούμε μόνον σέ αυτούς 1^ 0. Όρισμένα παραδείγματα είναι 

ενδεικτικά: Μετά τό 1499, ό μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος ό Ελεήμων γίνε

ται ό νέος κτίτ(ι>ρ τής μονής τοΰ 'Αγίου Νικολάου τοΰ "Ανάπαυσα στά 

Μετέωρα1^1. Στά 1535 ό μητροπολίτης Βέροιας Νεόφυτος χρηματοδοτεί τήν 

ιστόρηση τοΰ καθολικού τής Λαύρας από τόν Κρήτα ζα>γράφο Θεοφάνη καί λίγο 

πρίν, στά 1527, ό Τορνόβου Θεόφιλος ανακαινίζει έκ βάθρων τό κάθισμα καί τό 

κάστρο τοϋ Μυλυποτάμου1^2. Έ ξ ω άπό τό "Αγιυν Όρος ό μητροπολίτης 

Λαρίσης Βησσαρίων Β ' χρηματοδοτεί τήν κατασκευή δύο μεγάλων πέτρινων 

γεφυριών {Κόρακας, Άσπροπύταμος) καί οικοδομεί έκ βάθρων τή μονή 

' 5 ° ΒΧ,. συνοπτικά ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Ή οθωμανική κρίση (δ. π., σημ. 48), 44-53, όπου και 

βιβλιογραφία. 

->". Τή συσσώρευση πλούτου έκ μέρους τών επισκόπων, κατά παράβαση μάλιστα τών 

ιερών κανόνων, σαρκάζει στό Διάλογο του ό επίσκοπος Λιτής καί Ρεντίνης Δαμασκηνός 

Στουδίτης [εκδ. ΚΑΚΟΥΛΙΛΗ-ΠΑΝΟΥ, Δαμάσκηνου Στουδίτη «Διάλογος», 446-458 (=Σιιμβ\)λές, 

92-104)]- παρά τίς καυστικές υπερβολές, τό κείμενο αντικατοπτρίζει τήν νοοτροπία τών 

αρχιερέων δσον άφορο στίς οικονομικές τους λειτουργίες στά μέσα τοϋ 16ου αιώνα. Γιά τήν 

χορηγία επισκόπων τήν ίδια εποχή βλ. καί ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Μεγάλη 'Εκκλησία, 106-107. 

. Γιά τό άνερμήνειπο ακόμη φαινόμενο του οργασμού ιδρύσεως, επανιόρΰσεως ή 

ανακαινίοεως μονών στον 16ο αϊ. βλ. τίς παρατηρήσεις τοϋ Χ. ΙΊΑΤΡ1ΝΕΛΗ, Ό 'Ελληνισμός κατά 

τήν πρώιμη Τουρκοκρατία (1453-1600). Γενικές παρατηρήσεις και συσχετισμοί με τήν ιστορική 

εξέλιξη τής μεταβυζαντινής τέχνης, ΔΧΑΕ 16, 1991-1992, 36-37. 

1 . Δ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ό μητροπολίτης Λαρίσης άγιος Διονύσιος ό "Ελεήμων (+1510) καί ο'ι 

εικονογραφικές παραστάσεις του, Οικοδομή καί Μαρτ\>ρία. "Εκφρασις αγάπης καί τιμής εις τόν 

σεβ. μητροπολίτην Σερβίων καί Κοζάνης Διονι'ισιον, τόμ. ÌÌ', Κοζάνη 1991, 394-396. 

' ^ , ΑΛΕΞΑΝΛΡΟΣ Ε[ΥΜΟΡΦ0110ΥΛΟΙ:] ΛΛΥΡΙΏΊΉΪ, Τό Μυλοπόταμον. Συλλογή 

ιστορικών μνημονευμάτων, ΕΦΣΚ 28, 1899-1902,228. 



ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 3 1 5 

Δουσίκου (μεταξύ 1527 καί 1535)16^, τό καθολικό τής οποίας θά ξαναχτίσει 
καί θά ιστορήσει, λίγο αργότερα, ό ανεψιός το\> Λαρίσης Νεόφυτος (1550-
1568)164 καί στή Μυτιλήνη ό Ιγνάτιος "Αγαλλιανός, μητροπολίτης Μηθύμνης 
άνακαινί-ζει εκ βάθρων τίς ερειπωμένες μονές τοΰ Λειμώνος καί τής 
Μυρσινιώτισσας. Θά μπορούσε νά υποστηριχθεί οτι τά χρήματα γιά τίς 
δαψιλεΐς δωρεές τών επισκόπων προέρχονται άπό προϋπάρχουσα προσωπική 
καί οικογενειακή περι-ουσία. Αυτό πιθανόν νά ισχύει γιά τήν περίπτωση τοΰ 
Ιγνατίου Άγαλλιανοΰ, ό όποιος άνηκε σέ πλούσια καί αρχοντική οικογένεια 
τής Μυτιλήνης'"5. Γιά τόν Βησσαρίωνα, όμως, γνωρίζουμε άπό έγκώμιον, 
γραμμένο άπό τόν σύγχρονο του ΠαχοΊμιο Ρουσάνο, ότι προερχόταν άπό άσημη 
καί μόλις οικονομικά αυτάρκη οικογένεια166. 

Γιά τόν Γεννάδιο δέν διαθέτουμε πληροφορίες άν κατείχε προσωπική 
περιουσία πρίν γίνει μητροπολίτης Σερρών. Ωστόσο άρχιεράτευε σέ τιμίαν... 
μεγάλην... και αρχόντων ευγενών ε νπορυΰσαν πολλών μητρόπολη, τουλάχιστον 
συγκριτικά μέ τους Ομορους αρχιερείς, Οπως διαφαίνεται άπό τό ΰψος τών 
εσόδων τοΰ manastir-i metropolit, τό όποιο είναι περίπου τριπλάσιο ή 
τετραπλάσιο Εκείνου τών μητροπόλεων Ζιχνών καί Δράμας'^7. 

Ή εξέχουσα οικονομικά θέση τής μητροπόλειος Σερρών τεκμηριώνεται 
έμμεσα καί άπό τό ΰψος τού πεσκεσιοΰ, χρηματικού τέλους, τό όποιο κατέβαλε 
κάθε νέος μητροπολίτης ή επίσκοπος στίς οθωμανικές αρχές προκειμένου νά 
προμηθευθεί τό βεράτι διορισμού του1*-·0. Δέν γνωρίζουμε τό ΰψος τοΰ ποσού 
πού κατέβαλαν οί μητροπολίτες Σερρών στον 16ο αίιόνα. "Αλλωστε γιά 
ελάχιστες επαρχίες διαθέτουμε πληροφορίες γιά τήν ίδια περίοδο: τό 1541 τό 
πεσκέσι τής μητροπόλεως Ναυπλίου ανέρχεται σέ 8 φλωρία ενώ λίγο μετά τό 

' ^ 3 . ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ό άγιος Βησσαρίων, 183-184 Ο ΙΔΙΟΣ, Ιστορικά σχόλια σέ επιγραφές, 

επιγράμματα, χαράγματα καί ενθυμήσεις τής μονής Δουσίκου, Μεσαιωνικά καί Νέα 'Ελληνικά 1, 

1984, 13-14. 

. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Οί Νεόφυτοι Λαρίσης, 103-104- Ο ΙΔΙΟΣ, 'Ιστορικά σχόλια σέ επιγραφές, 

9-10 καί Ο ΙΔΙΟΣ, Ό άγιος Βησσαρίων, 187. 

5. [. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ, Οί Άγαλλιανοί καί αϊ μοναί Λειμώνος καί Μυρσινιωτίσοης 

Καλλονής, Δελτίον 'Εταιρείας Λειφιακϋιν Μελετώνβ, 1973, Η9-94. 

' *·"-'. Πατέρες δ' αύτφ τών έν αυτάρκεια βιονντων καί τό περιττόν τού πλούτου 

διαπτυόντων... (έκδ. ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Ό άγιος Βησσαρίιιιν, 257, στ.4ίΐ-49). 
1 6 7 . Βλ. πιό πάνω σελ. 308-309. 

' "* , Γιά τά πεσκέσια τών αρχιερέων, τά όποια μάλιστα κατεβάλοντο εκ νέου όταν 

ανέβαινε στό θρόνο νέος σουλτάνος, βλ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Μεγάλη 'Εκκλησία, 87-89 καί ευρετήριο. 
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1546 ανεβαίνει στά 30*^. Στά 1551 τό πεσκέσι τοΰ αρχιεπισκόπου Καρπάθου 
εΐναι 6 ψλωρία, στα 1564 τοΰ επισκόπου Κασσανδρείας 10 φλωρία καί στά 
1567 τοΰ επισκόπου Λέρου 10 φλωρία170. Λίγα χρόνια αργότερα, τό 1582 τό 
πεσκέσι τής μητροπόλεως τοΰ Pancevo εΐναι 5 νομίσματα καί τό 1584 εκείνο τής 
επισκοπής 'Ελάσσονος 22 (χρυσά) νομίσματα. Τά παραπάνω παραδεί-γματα 
αποδεικνύουν πάντως οτι τό πεσκέσι δέν ήταν όμόποσο γιά όλες τίς 
μητροπόλεις άλλα μάλλον εξαρτιόταν άπό τό οικονομικό μέγεθος ή/καί τήν 
πυκνότητα τοΰ χριστιανικού πληθυσμού κάθε επισκοπικής περιφέρειας, 

Σέ πίνακα πεσκεσιών, πού χρονολογείται στά μέσα τοϋ Που αιώνα 
( 1641 /1651 ), τό πεσκέσι τής μητροπόλεως Σερρών (65 νομίσματα) είναι 
ύπερεπταπλάσιο τής Ομορης μητροπόλεως Ζιχνών (9 νομίσματα) καί 
μεγαλύτερο τών μητροπόλεων Φιλιππουπόλεως (50 νομίσματα) καί 
Τραπεζοΰντος (50 νομίσματα)'71. "Επιπλέον, σέ πίνακα μή προσδιοριζόμενων 
σαφώς οικονομικών υποχρεώσεων (τά χαράτζια τών αρχιερέων) 85 μητροπόλε
ων καί επισκοπών προς τό πατριαρχείο, χρονολογούμενο τήν ίδια εποχή 
(μεταξύ 1644 καί 1665), ή μητρόπολη Σερρών κατέχει τήν δέκατη θέση (110 
χρυσά φλωρία). Οί Ομορες μητροπόλεις Φιλίππων καί Δράμας καί Ζιχνών 
οφείλουν αντίστοιχα 80 καί 38 ψλωρία ενώ ή κοντινή μητρόπολη Ξάνθης μόλις 
20 φλωρία172. 

Τό αυξημένο πεσκέσι τής μητροπόλεως Σερρ<ΐ>ν ασφαλώς σημαίνει καί 
αυξημένη οικονομική ευμάρεια τής περιοχής. Ή ευμάρεια τουλάχιστον μιας 
τάξης τής κοινωνίας τών Σερρών, λίγα χρόνια πρίν ανεβεί στό θρόνο ό 
Γεννάδιος, αντανακλάται στά κείμενα σειράς δωρεών προς τή γειτονική μονή 
τοΰ Προδρόμου ανάμεσα στά 149S/99 καί Ι503173, Τό 1498 ό Γεώργιος 

' ^ 9 . Ελισάβετ ΖΑΧΑΡ1ΑΔΟΥ, Ή πατριαρχεία τοϋ Διονυσίου Β σε μία παραλλαγή του 

Ψενδο-ΔωροΟεου, Θησαυρίσματα 1, 1962, IS2- Η ΙΔΙΑ, Μεγάλη 'Εκκλησία. 87, 
[ 7 ° . ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Μεγάλη Εκκλησία. 179,183, 186. 

1 7 1 . Η. INALC1K, Ottoman Archival Materials on Millets, στό Β. BRAUD - Β. LEWIS (έκδ.), 

Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society, τόμ. Α ' , Νέα Ύόρκη-

Λονδίνο 1982,441-443. Παρόμοιο συσχετισμό τοϋ ΰψους τοϋ πεσκεοιοΰ τής μητροπόλεως Προίισης 

μέ Εκείνο άλλων μικρασιατικών μητροπόλεων στά μέσα τοϋ Που αι. βλ. Χ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ, Ειδήσεις 

γιά τήν ελληνική κοινότητα τής Προΰσας (15ος-17ος αι.), Δελτίο Κέντρί>υ Μικρασιατικών 

ΣπουόώνΊ, Ι9ΚΚ-89, 27. 

1 7 2 . Keetje ROZHMOM), Archimandrite Hierotheos Abbatios 1599-1664, Λευντεν 1966, 75-

76. 

* ' 3 Γιά τήν πόλη τών Σερρών (πληθυσμιακή κατάσταση, status τοϋ χριστιανικού 

πληθυσμοί) στό β' μισό τοΰ 15ου αί. μέ χρήσιμες πληροφορίες καί γιά τίς πρώτες δεκαετίες του 

16ου αι. βλ.Τ. KAP ΑΝΆΣΤΑΣΗΣ. Ένας νεομάρτυρας στις Σέρρες του \Υ μισού του 15ου αιώνα, Ο 
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Προβατάρης, έν πτώχεια καί πενία πρότερον τραφείς, ύστερον εδωρήσατο αντώ 
ό Κύριος τά ελέη αυτού τά πλούσια, δωρίζει εργαστήριο174. Στά 1500 ό.,.έν 
καλρ καταστάσει διάγων Βασιλικός, γιος τού Μανουήλ Φλεβοτόμου, δωρίζει 
1300 άσπρα (26 χρυσά νομ.) ι 7^. Τόνΐδιο χρόνο κάποιος Κωνσταντίνος άπό 
τή Μυτιλήνη έλθών κατώκησε εντός τής πόλεως τών Σερρών καί χρημάτων 
πολλών κύριος γενόμενος δωρίζει σπίτι καί εργαστήριο 17ί-\ Στά 1501 ö έν 
ευγένεια τραφείς Δημήτριος τού Νήφου αφιερώνει περιβόλι177. Τέλος, στά 
1503 ό Μανουήλ, γιος τού Θεοδώρου Γεράκη, ό όποιος ήταν έν ενγενεία καί έν 
δόξη περιφανής και έν πλούτφ περιβόητος, δωρίζει στή μονή γρίπο, άξιας 
3.000 άσπρων (60 χρυσών νομισμάτων) *7 δ. 

Μολονότι στά δέκα τελευταία χρόνια τής αρχιερατείας του ό χριστιανικός 
πληθυσμός τής πόλης φαίνεται νά μειώνεται αισθητά17^, ό ρέκτης καί 
φιλόκαλος αρχιερέας τών Σερρών Γεννάδιος συνέχισε νά αναλώνει τά 
οικονομικά του δίκαια σέ δαψιλεις χορηγίες μνημειακής εμβέλειας. 

άγιος Ιίικίννης ο Σερραίος και η ακολουθία του, έργο του μεγάλου ρήτορος Μανουήλ Κορινθίου, 
Βυζαντινά 16, 1991, 215-238. Βλ. επίσης Σ. ΠΕΤΜΕΖΑΣ, ΟΊ Σέρρες καί ή περιοχή του; υπό τους 
"Οθωμανούς, στό Ρ. ODOR ICO, Άναμνήσος καί συμβουλές τοΰ ΣιτναδινοΟ, 425-134, 463-465. Γιά 
τίς δωρεές τών Σερραίων πρό; τή μονή Προδρόμου στον 17ο αί„ βλ. P. ODORILO. Le prix du ciel: 
donations et donateurs à Serres (Macédoine) au XVIIe siècle. Balcanica (Belgrade) 27, 1996, 21-44. 

. Κώδιξ Β' Μονής Προδρόμου Σερρών, σελ. 212. Στον κώδικα τό έγγραφο φέρει 
χρονολογία "Ιανουάριος, Ινδικτιών β'7006 (1498), Στό ίτος όμως αυτό αντιστοιχεί ή 
α ' ινδικτιών. Πρβλ. ODORILO, Les archives de S ai m-lean-Prodrome, άρ. 230, 229 

1 7 5 . Κώδιξ B ' Μονής Προδρόμου Σερρών, σελ. 216- ODORILO, άρ. 236,229. 
1 7 ^ . Κώδιξ Β ' Μονής Προδρόμου Σερρών, σελ. 212- OnoRICO, άρ. 231,229. 
1 7 7 . Κώδιξ Β ' Μονής Προδρόμου Σερρών, σελ. 220- ODORtCO, άρ. 242, 230. 
1 7 δ . Κωδιξ Β'Μονής Προδρόμου Σερρών, σελ. 221-222- ODORICO, άρ. 244, 230-31. Ή 

ιδιαίτερα εγκωμιαστική διατύπωση του εγγράφου αφήνει νά εννοηθεί άτι πρόκειται γιά 
εξαιρετικά μεγάλη δωρεά. Γιά άλλες δωρεές προς τή μονή τήν εποχή αυτή βλ. καί ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, 
Προσκννητάριον, 38-39. 

' 9 Βλ. συνοπτικούς πίνακες τής διακυμάνσεως τοϋ πληουσμοϋ τής πόλης από τό 1454-55 
ώςτό 1566/82, βλ, ΠΗΤΜΚΖΛΣ. Οί Σέρρες καί ή περιοχή τους, 453. Τά στοιχεία αναφέρονται μόνο 
στην πόλη. Γιά τά χωριά υπάρχουν ενδείξεις οτι ο πληθυσμός αυξάνει από τά μέσα του 15ου ώς τό 
1530/31, βλ. BELD1ŒANU, Structures socio-économiques d'un village de Macédoine (ô. π., σημ. 10), 
38-39 καί 53 (πίν. 1). 
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Criton CRYSSOCHOIDIS, The Financial Situation of Bishops in the First Decades 

of the 16th Century and the Case of Gennadius of Serres 

In the first part of this study evidence about the personality and the 

activities of Gennadius, metropolitan of Serres, is examined. An important 

feature of his long rule (1509-1540) is the donations he granted to monasteries, 

namely the Great Lavra in Mount Athos, as well as to the metropolis of Serres. 

As far as the Great Lavra is concerned, Gennadius financed the restoration and 

the wall paintings of the ti'apeza. He also offered precious objects, manuscripts 

and bought adelphata. Gennadius made also generous donations to the 

metropolis of Serres, to the adjacent monastery of Prodromos and the monastery 

of Kossinitza. 

The 16th century is generally considered as a period of financial difficulty 

for the Christian population of the Ottoman empire. The presence of a wealthy 

bishop is examined in the second pan of the present study within this 

framework. In particular, we focus on the development of the financial situation 

of a metropolitan as it emerges through the synodic acts of election and 

ordination of the prelates and of berats, with which the election was 

acknowledged by the Ottoman authorities and the actual appointment took place, 

In the Greek documents of the second half of the 15th century references to 

the financial state of hierarchs are vague and general. On the contrary, in the 

16th century, and especially after the synodic act of 1497, which among other 

things regulated issues regarding the income of bishops and the way of its 

collection, we encounter more detailed information that enable us to acquire a 

clearer picture. Ottoman berats present a similar picture. 

Combining this evidence with that deriving from other sources we may 

draw conclusions about the institutionalised income of metropolitans in the first 

decades of the 16th century: kanonikon, marriage rates, income from 

ecclesiastical fairs (panegyris), sources of holy water (fmginsnm), zeteia, 

heritage of priests and monks, other usual sources (fa synethe) of income 

(emvatikion, exagoreutikion), income from properties owned by the metropolis 

as well as income from subordinate bishops. 

Finally, we conclude that this income together with the stability of the 

currency, especially during the first half of the 16th century, and the political 

stability of the Ottoman state contributed to the development of bishops' 

finances, to the accumulation of wealth and of a surplus, that could thus be used 

for donations, an activity widespread among the bishops at the 16th century. 
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