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ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 

ΤΗΣ ΡΩΞΑΝΔΡΑΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ (f 1684) 

Νομικά και Φαναριώτικα 

Ι 

ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ, οι όροι τής οθωμανικής κατάκτησης έφεραν 

στην επιφάνεια ενα παράξενο, εκ πρώτης όψεως, φαινόμενο: οι χρι

στιανοί της αυτοκρατορίας είχαν γ ι α ορισμένους τομείς τών βιοτικών 

τους σχέσεων τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο τάξεις δικαίου, 

στο βυζαντινό καί στο οθωμανικό δίκαιο. Για τη λύση του γάμου του, 

γ ια παράδειγμα, ό χριστιανός πού ζούσε στο πλαίσιο της οθωμανικής 

κυριαρχίας μπορούσε να προστρέξει στο εκκλησιαστικό του κριτήριο, το 

όποιο θα εφάρμοζε διατάξεις τοΰ βυζαντινού δικαίου γ ια να διαμορφώσει 

τη δικανική του κρίση, ή να προσφύγει στον Οθωμανό κριτή, πού θα έκρι

νε την υπόθεση του κατά τις διατάξεις τοΰ δικού του δικαίου. 1 

Το ζήτημα ποια τάξη δικαίου θα επέλεγε ό χριστιανός γ ια να προ

σφύγει δεν ήταν νομικό' ήταν θέμα άλλης φύσεως, «πολιτικό)), κοινωνιο

λογικό. Ή κοινωνία βέβαια τών χριστιανών προσπαθούσε, όπως ήταν 

φυσικό, να κρατήσει με κάθε μέσο τους χριστιανούς πού ζούσαν στην αυ

τοκρατορία στή δική της νομική τάξη, καί ή ορθόδοξη εκκλησιαστική 

αρχή, ό εξουσιαστικός θεσμός αυτής τής κοινωνίας, απειλούσε συχνά και 

με αφορισμό όσους επέλεγαν να λύσουν τις οποίες διαφορές τους με άλλον 

τρόπο άπα εκείνον τοΰ εκκλησιαστικού κριτηρίου. 2 'Απειλή την οποία ό

μως ή οθωμανική εξουσία δεν τή ^ζωροΐίσζ ως αμφισβήτηση τής κυριαρ

χίας της, αφού ή πολιτική της δέν ήταν να αποδώσει με μ,ιας μορφής 

G o n s t i t u t i o A n t o n i a n a τήν 'ίδια νομική υπόσταση σε δλους τους υπη

κόους της άλλα να διατηρήσει τις διαφορές τους στο νομικό καθεστώς 

1. Για τήν προσφυγή χριστιανών στον ίεροδίκη τήν περίοδο της οθωμανικής 
κυριαρχίας στις περιπτώσεις λύσης ενός γάμου καί για τή φόρμουλα με τήν όποια 
τους δεχόταν βλ. Δημ. Σ. Γκίνης, «Οι λόγοι διαζυγίου επί Τουρκοκρατίας», Ε
πιστημονική Έπετηρις Σχολής τών Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, τ. 8 
—Μνημόσννον Περικλέους Βιζουκίδον—, Θεσσαλονίκη 1960-1963, σ. 243-244. 

2. Γενικότερα για τον αφορισμό τήν περίοδο της Τουρκοκρατίας βλ. τή μελέ
τη τοΰ Παναγιώτη Δ. Μιχαηλάρη, 'Αφορισμός. Ή προσαρμογή μιας ποινής στις 
αναγκαιότητες τής Τουρκοκρατίας, 'Αθήνα 1997. 
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—και τις οικονομικές συνέπειες πού αυτό συνεπαγόταν. «Το χαράτζι απο

τελεί τή δύναμη των μουσουλμάνων», δήλωνε τον 8ο αιώνα ένας μου

σουλμάνος διοικητής της Σ α μ α ρ κ ά ν δ η ς 3 και τήν Ι'δια περίπου φιλοσοφία 

φαίνεται δτι διατήρησαν τελικά και οι κατακτητές της Κωνσταντινού

πολης τον 15ο αιώνα. 4 

"Οσον άφορα τήν κοινωνία των χριστιανών, από πολύ νωρίς προσπά

θησε να θέσει τους φραγμούς εκείνους πού θείόρησε πρόσφορους γ ια να 

κρατήσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς στους κόλπους της άλλα καί να 

δώσει, μέ κάποιες δικλείδες ασφαλείας, τή δυνατότητα σ' εκείνους πού 

ήθελαν να επιστρέψουν —γνοορίζοντας καλά δτι ή απόλυτη αυστηρότητα 

σέ τέτοιες περιπτοίσεις θα οδηγούσε μέ ακρίβεια στον εξισλαμισμό τους. 

α'Απο πολύ νωρίς»" ενα από τ α πρωιμότερα παραδείγματα πού έχουμε 

εντοπίσει ανάγεται στο 1477. Τότε, είκοσι περίπου χρόνια μετά τήν "Α

λωση, ο Μάξιμος Γ' στέλνει μια εγκύκλιο στους χριστιανούς της οθωμα

νικής αυτοκρατορίας γ ια να τους νουθετήσει καί γ ι α να τους ανακοινώσει 

τίς αποφάσεις πού έλαβε μια ευρείας συνθέσεως σύνοδος πού είχε συνέλ

θει, μέ πρωτοβουλία του, στην Κωνσταντινούπολη. 5 Στην εγκύκλιο λοι

πόν αυτή απειλούνται μέ τήν ποινή του αφορισμού δσοι είχαν κάνει χρι

στιανικό γάμο καί δέν φρόντιζαν, σέ περίπτωση διαζυγίου, να λύσουν το 

γάμο τους μέσω της εκκλησίας" ή ΐδια όμως ποινή απειλούσε καί όσους 

δέν ρύθμιζαν μέσω της εκκλησίας τα ζητήματα της προίκας. Γνωρίζον

τας ωστόσο καλά δτι άπα τήν επιλογή, κάποια στ ιγμή της ζωής τους, 

της άλλης τάξης δικαίου μπορούσαν οι χριστιανοί να οδηγηθούν στην 

υπέρβαση των ορίων της κοινωνίας τους, νομοθετούνται διατάξεις μέ πιο 

ευέλικτο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, απαγορεύεται ή σύναψη γάμου δια 

καπηνίου 6 καί, επειδή μέ τήν πράξη τους αυτή είναι σαν να αρνούνται τή 

3. Βλ. 'Ελισάβετ Ζαχαριάδου, Δέκα τουρκικά έγγραφα για τήν Μεγάλη 'Εκ
κλησία (1483-1567), 'Αθήνα 1996, σ. 54. 

4. Για τα πολιτικά διλήμματα της όθωμ.ανικής εξουσίας μετά τήν "Αλωση της 
Κωνσταντινούπολης βλ. D. Apostolopoulos, «Les mécanismes d 'une Conquê te : 
a d a p t a t i o n s pol i t iques et s t a t u t économique des conquis dans le cadre de l ' E m 
pire O t t o m a n » , Economies médilerrannéenes; équilibres et intercommunica
tions, XlIIe-XIXe siècles, τ. 3, 'Αθήνα 1986, σ. 191-204. 

5. Tò κείμενο της εγκυκλίου σώζεται στον κώδικα L a u r e n t , gr. PL LIX, 13" 
δέν έχει δημοσιευτεί καί ε'χω εξαγγείλει τήν εκδοσή του. 

6. Βλ. σχετικά Νικ. Ι. Πανταζόπουλος, «Κεπήνιον. Συμβολή εις τήν ερευναν 
του θεσμού του πολιτικού γάμου έπί Τουρκοκρατίας», 'Αφιέρωμα στον Ά/.έξανδρο 
Γ. Λιτζερόπονλο, 'Αθήνα 1985, σ. 205-235, οπού εντοπίζει τήν αρχαιότερη μαρ
τυρία στις αρχές του 16ου αι. 
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χριστιανική πίστη, δεν θα άξιοοθουν ταφής —αν δεν μετανοήσουν. "Αν με

τανοήσουν, επιστρέφουν στην κοινωνία των χριστιανών: «Τους την έκκλη-

σίαν και την εύλογίαν της εκκλησίας άφιέντας καΐ έθνικώ τ ρ ό π ω κ α π η -

νιαζομένους, ώς την πίστιν αρνούμενους, ασυγχώρητους εχομεν και μηδέ 

ταφής έξιούσθωσαν, ει μή μετανοήσουσιν», διαβάζουμε στην εγκύκλιο. 

Παλαιά, δπως διαπιστώσαμε, ήταν ή προσπάθεια της κοινωνίας 

των χριστιανών να κρατήσει στο πλαίσιο της τα μέλη της· χρήσιμος ό

μως γ ι α την ιστορική έρευνα είναι καί 6 εντοπισμός των περιπτώσεων εκεί

νων πού χριστιανοί επιλέγουν το άλλο σύστημα δικαίου γ ια να ρυθμίσουν 

κάποια βιοτική τους σχέση. Είναι χρήσιμη ή μελέτη τών παραβιάσεων 

Οχι μόνο γ ι α να διαπιστωθεί το ποσοστό επιτυχίας της συσπείρωσης της 

κοινο^νίας τών χριστιανών, άλλα καί γ ιατί προσφέρει συνήθως ποικίλης 

μορφής ιστορικό υλικό γ ια την κοινοονία πού ζούσε στον κλοιό της όθο^-

μανικής κυριαρχίας. Τους μ,ηχανισμούς μιας τέτοιας περίπτωσης παρα

βιάσεως άλλα καί επιστροφής στον κανόνα θα ήθελα να παρουσιάσω εδώ: 

πρόκειται γ ι α μια υπόθεση κληρονομικού δικαίου πού χρονολογείται στο 

δεύτερο μισό του 17ου αιώνα καί προσφέρει χρήσιμα, νομίζω, στοιχεία 

καί γ ι α τον μεταβυζαντινό νομικό βίο καί γ ια την ιστορία της νεοελληνι

κής κοινωνίας την ττζρίο^ο της ανόδου τών Φαναριοοτών. 

Μ 

Το υλικό από το όποιο θα αντλήσω στοιχεία γ ι α να την παρουσιάσω εί

ναι τρεις επιστολές άπό την αλληλογραφία του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδά

του (1641-1709): δύο δικές του καί μία επιστολή πού έλαβε —χρονολο

γημένες δλες στα 1693. 

Καί οι τρεις επιστολές είναι πρωτότυπες καί σώζονται συσταχωμέ-

νες στον κώδικα πού απόκειται σήμερα στή Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 

'Ακαδημίας μέ τον ταξινομικό αριθμό 974: πρόκειται γ ι α τον λεγόμενο 

κώδικα τού Κριτίου, στον όποιο έχουν συσταχωθεΐ πρωτότυπες κυρίως 

επιστολές ελλήνων λογίων τού 17ου καί τού 18ου αι . 7 

7. Βλ. Σπυρ. I I . Λάμπρος, ((Νικολάου Κριτίου του Μεγάλου Έκκλησιάρχου, 
Συλλογή αυτογράφων επιστολών τοΰ δεκάτου έβδομου καί δεκάτου ογδόου αιώνος», 
Νέος 'Ελληνο μνήμων 4 (1907), 206-224. Τον κώδικα έχει περιγράψει αναλυτικά ό 
Νέστωρ Καμαριανός, Catalogni manuscriselor grecesti, τ. 2, Βουκουρέστι 1940, 
σ. 72-116. Δεν έχει ώς τώρα αποκαλυφθεί ή ταυτότητα εκείνου πού πραγματικά 
συγκρότησε τον κώδικα, ούτε έχουν εντοπιστεί ο'ι διάφοροι κτήτορές του, πριν φτά
σει στην οικογένεια Ράλλη· θα /ρειαστεΐ να επανέλθω στα ζητήματα αυτά. 
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Οί δύο επιστολές του Μαυροκορδάτου εκδόθηκαν πρόσφατα, 8 ενώ 

ή τρίτη επιστολή, πού είναι, αυτόγραφη του Ραλάκη Καρυοφύλλη καΐ 

απευθύνεται στον Μαυροκορδάτο, είναι, δσο γνωρίζω, ανέκδοτη. 9 

Το ιστορικό της υπόθεσης, όπως εξάγεται άπο τα τρία αυτά σωζόμενα 

επιστολικά κείμενα, 1 0 είναι το ακόλουθο. 

"Οταν ή Ζ ω ή Μαυροκορδάτου, θυγατέρα του Νικόλαου Μαυροκορδά

του καί της Ρωξάνδρας Σκαρλάτου Βοδινού, 1 1 παντρεύτηκε τον Μανολά-

κη Καρυοφύλλη, γιο του 'Ιωάννη Καρυοφύλλη, προικίστηκε. 1 2 Το γ ε γ ο 

νός αυτό το έλαβε υπόψη της ή μητέρα της, όταν με τή διάταξη της 

τελευταίας βούλησης της προσδιόρισε την τύχη των περιουσιακών της 

στοιχείων μετά το θάνατο της : στή διαθήκη πού συνέταξε — 6 άνδρας της 

είχε πεθάνει αρκετά χρόνια π ρ ι ν 1 3 — συνυπολόγισε οτι ή θυγατέρα της 

8. P. Gernovodeanu - Μ. Caratasi!, «Correspondance diplomatique d'A

lexandre Mavroeordato l'exaporite, 1676-1703», Revue des Études sud-est 

européennes 20 (1982), 331-333. 

9. Θα δημοσιευθεί πάντως στην έκδοση της αλληλογραφίας του 'Αλέξανδρου 

Μαυροκορδάτου πού ετοιμάζω. 

10. "Οσο γνωρίζω, δεν σώζονται άλλα έγγραφα για την υπόθεση αυτή. 

11. Ό Μ. Ι. Μανούσακας, 'Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα (1517-1806) 

προς τους εν Βενετία μητροπολίτας Φιλαδέλφειας και την όρθόδοξον έλλ.ηνικήν αδελ

φότητα, Βενετία 1968, σ. 76, υπέδειξε οτι το πατρικό επώνυμο της Ρωξάνδρας ήταν 

Βοδινού" Σκαρλάτος ήταν το δνομα του πατέρα της. Ά π α την παλαιότερη βιβλιο

γραφία βλ. Μανουήλ Ι. Γεδεών, «Ρωξάννη Σκαρλάτου», 'Εκκλησιαστική Αλήθεια 

4 (1884), 505-508. 

12. Ή Ζωή γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στίς 10 'Ιανουαρίου του 1653, 

σύμφωνα με τήν ιδιόχειρη ενθύμηση πού σημείωσε ό πατέρας της στα εμπρός παρά-

φυλλα έντυπου βιβλίου, έκδοση "Αλδου Μανούτιου, του 1518. Στο 'ίδιο αυτό βιβλίο 

ό 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος συνέχισε να καταγράφει τις γεννήσεις των δικών του 

παιδιών. Το έντυπο, πού έχει τήν επιγραφή Πάντα τα κατ' εξοχήν καλούμενα θείας 

δηλαδή γραφής παλαιάς τε και νέας, βρέθηκε στή Βιβλιοθήκη της Σχολής της 'Α

γίας Τριάδος στο Κόρθιο της "Ανδρου- βλ. Σπυρ. Π. Αάμπρος, ((Γενεαλογικά ση

μειώματα Νικολάου καί 'Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων)), Έπετη-

ρίς [Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός] 3 (1899), 139-141 καί Δημ. Γ. Πασχάλης, 

((Χρονικά καί 'ιστορικά σημειώματα εκ τών εν τή νήσω "Ανδρω χειρογράφων κωδί

κων καί παραφύλλων παλαιών εντύπων βιβλίων άπο του έτους 1193 μέχρι του 1853», 

Άνδριακόν 'Ημερολόγιον, τ. 5, 'Αθήνα 1930, σ. 79-83. 

13. Ό Emi le Legrand, Généalogie des Maurocordato de Constantinople 

rédigée d'après des documents inédits, Παρίσι 1900, σ. 9, θέτει ως t e r m i n u s 

post q u e m το 1652· δεδομένου όμως ότι στα Ίδιόχερα σημειώματα του (βλ. τήν 

προηγούμενη σημείωση) έχει καταγράψει καί τή γέννηση της θυγατέρας του Ζωής, 

πού δπως είδαμε γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στίς 10 'Ιανουαρίου 1653, το 

δριο θα πρέπει να μετατεθεί ανάλογα. 
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είχε πάρει, ενα μέρος της γονικής περιουσίας ως προίκα και ανάλογα προσ

διόρισε τ α μερίδια γ ι α τους άλλους κληρονόμους. 1 4 

"Οταν δμως στα 1684 πεθαίνει ή Ρωξάνδρα Μαυροκορδάτου, ή οικο

γένεια του γαμπρού ζήτησε — κ α ι κατόρθωσε— ή ε π α γ ω γ ή της κληρονο

μιάς να γίνει «τουρκικώτερα», κατά τήν έκφραση του αδελφού της Ζοχής, 

του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, δηλαδή να εφαρμοστεί γ ι α τήν κληρο

νομική διαδοχή της το οθωμανικό δίκαιο, πού δεν έγνώριζε τον δια δια

θήκης προσδιορισμό των κληρονομικών μερίδων, οΰτε αναγνώριζε το θε

σμό της συνεισφοράς' 1 5 πρακτικό αποτέλεσμα, ή ήδη προικισθείσα θυγα

τέρα να πάρει τελικά μερίδιο πολύ μεγαλύτερο από τους άλλους κληρονό

μους της Ρωξάνδρας Μαυροκορδάτου. 

' Ο κ τ ώ χρόνια αργότερα, στα τέλη του 1692, όταν έχουν πια πεθά

νει ή Ζ ω ή , ό άνδρας της και το παιδί τους, ό αδελφός της, ό 'Αλέξανδρος 

Μαυροκορδάτος, ζητά άπο τήν οικογένεια Καρυοφύλλη τήν αναψηλάφη

ση της υπόθεσης και τήν εφαρμογή τών διατάξεων «τών πολιτικών των 

χριστιανών νόμων», προκειμένου το μερίδιο της αδελφής του να προσδιο

ριστεί αναδρομικά κ α τ ά το βυζαντινό δίκαιο. 

Το α'ίτημά του το εκθέτει στον Ραλάκη Καρυοφύλλη, αδελφό του άν

δρα της αδελφής του, σε προφορική συζήτηση πού είχε μαζί του στην 

Κωνσταντινούπολη και του θέτει μια διορία γ ι α να το διακανονίσει. ' Ε 

κείνος τήν αποδέχεται - ύστερα δμως υπαναχωρεί, αφήνει να περάσει ά

πρακτη ή προθεσμία στην οποία εΐχε συναινέσει καί, ενα μήνα μετά, 

στέλνει επιστολή στον Μαυροκορδάτο, στην Άδριανούπολη δπου βρισκό

ταν, γνωστοποιώντας του τις νέες απόψεις του γ ι α τήν υπόθεση. Το επι

στολικό αυτό κείμενο του Καρυοφύλλη λανθάνει, άλλα άπο τήν απαντη

τική επιστολή του Μαυροκορδάτου πού σώζεται φαίνεται π ώ ς υποστή

ριξε δτι όλα έγιναν νόμιμα καί π ώ ς αν είχε διαφορετική γνώμη θα μ π ο 

ρούσε να προσφύγει στον «κριτή», προφανώς στον Οθωμανό δικαστή. 'Α

πάντηση πού εξοργίζει βέβαια τον Μαυροκορδάτο. Τον εγκαλεί γ ια τήν 

υπαναχώρηση του: αέπρεπεν ή τότε εις τήν Πόλιν να μή δεχθή [ή έντι-

μότης σου] τήν διωρίαν, καί να κάμη [τότε] ταύτην τήν ζήτησιν, ή περ

νώντας τόσος καιρός να άποκριθή διακριτικώτερα». Ποια είναι ή «ζή-

14. Ή διαθήκη της Ρωξάνδρας Μαυροκορδάτου δεν σώζεται σήμερα" σωζό
ταν πάντως στα χέρια του 'Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου το 1693, όπως ρητά δηλώ
νει στην επιστολή του προς τον Ραλάκη Καρυοφύλλη μέ ημερομηνία 18 'Ιανουαρίου 
1693: «της ευρισκομένης ετι καί νυν μητρικής διαθήκης». 

15. Βλ. πρόχειρα Δ. Ν. Δημητριάδου, Ίερονομικον κληρονομίκον τών Μωαμε
θανών δίκαιον Φεραΐζ, 'Αθήνα 1915, σ. 7 κέ. 
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τησις» τοΰ Καρυοφύλλη πού υπονοεί στην επιστολή του ό Μαυροκορδά

τος αποκαλύπτεται άπο την επόμενη παράγραφο: (('Ως φαίνεται γράφει 

[ή έντιμότης σου] να κ ά μ ω άγωγήν, τούτο θέλει να είπή». 

Ό Μαυροκορδάτος στην απαντητική επιστολή του θέλει να δείξει 

οτι δεν φοβάται γ ια την έκβαση της υπόθεσης, ακόμη καί αν εφαρμοστεί 

το οθωμανικό δίκαιο, κάνει λόγο γ ι α φετβάδες πού θα προσκομίσει, γ ια 

γνο^μοδοτήσεις δηλαδή πού θα δείξουν δτι το δίκαιο είναι με το μέρος του. 

Το καλύτερο του δμοος όπλο είναι δικονομικής φύσεως, πού το προβάλλει 

δσο πιο δραματικά μπορεί στον αντίδικο του: «ή α γ ω γ ή » , κατά το οθω

μανικό δίκαιο πού θέλεις να εφαρμοστεί, «δια γράμματος δεν γίνεται, 

άλλα δια στόματος, καί συμπαρόντων αμφοτέρων ημών, καί έ'μπροσθεν 

κριτοΰ)). 1 6 Ό Μαυροκορδάτος είναι βέβαια κάτοικος Κωνσταντινουπό

λεως, όπως καί ό Καρυοφύλλης, δπου θα μπορούσε να γίνει ή α γ ω γ ή " 

βρίσκεται δμως τότε στην Άδριανούπολη, ως γενικός διερμηνέας της 

Πύλης, καί τή δωσιδικία πού προκύπτει άπο τήν ιδιότητα του αυτή φαί

νεται να προβάλλει όταν συμπληρώνει λίγο πιο κ ά τ ω στην επιστολή του: 

«μετά διωρίαν εί'κοσιν ήμερων ή θέλει ελθη μοναχή της [ή έντιμότης σου], 

ή θέλει τήν φέρομεν» —προφανώς με τή βία. 

'Ανακεφαλαιώνω πριν προχωρήσω" ή ε π α γ ω γ ή της κληρονομιάς της 

Ρωξάνδρας Μαυροκορδάτου έγινε κ α τ ά τις διατάξεις του οθωμανικού 

δικαίου καί ό γιος της 'Αλέξανδρος, οκτώ χρόνια αργότερα, ζητά τήν 

αναψηλάφηση της υπόθεσης καί τήν εφαρμογή στην περίπτωση της κλη

ρονομιάς της μητέρας του τών διατάξεων του βυζαντινού δικαίου. 

Αύτη εΐναι ή νομική βάση του αιτήματος του, τήν οποία ασφαλώς θα 

εξέθεσε άπο τήν πρώτη στ ιγμή, δταν πρωτοσυναντήθηκε με τον Καρυο

φύλλη στην Κωνσταντινούπολη. Νομική βάση τήν οποία, δπως ε'ίδαμε, 

απέρριψε ό Καρυοφύλλης. 

"Οταν λοιπόν στην απαντητική επιστολή του προς τον Μαυροκορδά

το, με ημερομηνία 30 'Ιανουαρίου 1693, ό Καρυοφύλλης γράφει «δτι 

επειδή ή σή σοφολογιότης προβάλλουσα τους ιερούς της χριστιανών ' Ε κ 

κλησίας νόμους εύαρεστεΐται εις τήν εκείνων άπόφασιν, καί ήμεΐς οχι 

μόνον καί στέργομεν καί ύποτασσόμεθα άλλα καί χάριτας αύτη όμολο-

γοΰμεν», πρόκειται γ ια καθαρή αναδίπλωση περιτυλιγμένη σε μεγάλη 

δόση υποκρισίας. 'Αναδίπλωση πού τήν προκάλεσε ό δικονομικός ελιγμός 

τοΰ Μαυροκορδάτου, δπως νομίζοο δτι φαίνεται καθαρά άπο τήν έπόμε-

16. Για τα δικονομικά τοΰ μουσουλμανικού δικαίου βλ. L. Milliot, Introduc

tion à l'étude du droit musulman, Παρίσι 1953, σ. 725 κέ. 
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νη φράση: «Λοιπόν τίνος ένεκεν να έμπωμεν εις κόπους και έξοδα, μάλι

στα δε εν καιρώ χειμώνος όπου και ή ποδαλγία άρχισε να μας δαμάζη, 

να έλθωμεν αυτού, ή να στείλλη ή ση λογιότης, ώς σημείωσε, να μας φέ-

ρη». Ε λ ι γ μ ό ς πού είχε άμεσα και πρακτικά αποτελέσματα, καθώς ό αν

τίδικος αποδέχεται την υποβολή της διαφοράς τους στο άλλο σύστημα 

δικαίου, πού δεν θεωρεί όρο εκ των ών ούκ άνευ την αυτοπρόσωπη π α 

ρουσία των διαδίκων. « Π ρ ά γ μ α όπου ημπορεί εν ευκολία», διαπιστώνει 

π ι α ό Καρυοφύλλης, «και άνευ τούτων να πάρη τέλος: ό παναγιώτατος 

π(ατ)ριάρχης ώς άκούομεν εντός ολίγων ήμερων είναι εδώ εις τήν Π ό -

λιν, 1 7 δι ' δ καί ή σή λογιότης ας κάμη έπίτροπόν της όντινα βούλεται, καΐ 

γινομένης της κ α τ ά νόμους αποφάσεως έμπροσθεν του παναγιωτάτου, 

ήμεΐς στέργομεν καί ύποτασσόμεθα ώς χριστιανοί». Με άλλα λόγια δη

λώνει ότι αποδέχεται να ισχύσουν γ ια τήν επίλυση της διαφοράς τους οί 

διατάξεις του βυζαντινού δικαίου καί προτείνει ή επίλυση της να γίνει με 

τό θεσμό της διαιτησίας. 'Αναδίπλωση λοιπόν, πού έχει ώς κορόνα υπο

κρισίας τήν τελευταία φράση: «ώς κληρικοί αμφότεροι [εννοεί ώς όφφι-

κιάλιοι του Π α τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ ] 1 8 είναι χρεία να ύποταχθώμεν εις τους εκκλη

σιαστικούς νόμους καί κανόνας δια να μήν δώσωμεν αίτίαν άψηφήσεως 

των τοιούτων προς τον κοινόν λαόν». 

Ό Μαυροκορδάτος στή σύντομη απαντητική επιστολή του, με ημε

ρομηνία 6 Φεβρουαρίου 1693, εκφράζει τή λύπη του γ ια τήν ποδαλγία 

του Ραλάκη —όταν έχεις επιβάλει τήν άποψη σου, μπορείς να δείχνεις εν

διαφέρον καί γ ι α τήν υγεία του αντιδίκου σου—, του γνωστοποιεί τό πρό

σωπο πού Ορισε ώς επίτροπο του γ ι α τή λύση της διαφοράς στην Κων

σταντινούπολη, 1 9 καί στό υστερόγραφο της επιστολής επιδεικνύει τό εν

διαφέρον του καί γ ι α τ α άλλα μέλη της οικογένειας: «Τήν μητέρα σου 

ασπάζομαι καί τήν άρχόντισά σου, καί τα άνέψια μου». 

Τήν τελική έκβαση της υπόθεσης δεν τή γνωρίζουμε άπό έγγραφα 

στοιχεία, μπορούμε όμως να υποθέσουμε με κάποια βεβαιότητα Οτι ό 

Μαυροκορδάτος, με βάση τους κανόνες του βυζαντινού δικαίου πού ό 

αντίδικος του αποδέχθηκε ώς σύστημα δικαίου με τό όποιο θα κρινόταν 

ή διαφορά, θα πήρε πίσω τό μερίδιο πού είχε ιδιοποιηθεί ή οικογένεια 

Καρυοφύλλη. 

17. Πατριάρχης ήταν τότε ό Καλλίνικος Β' ό Άκαρναν καί διένυε τή δεύτερη 
πατριαρχία του (7 Μαρτίου 1689 - Αΰγ. 1693). 

18. Ό Μαυροκορδάτος ήταν τήν εποχή εκείνη μέγας λογοθέτης καί ό Ραλάκης 
Καρυοφύλλης μέγας έκκλησιάρχης. 

19. Πρόκειται πιθανότατα γιά τον Χουρμούζη, λογοθέτη του Πατριαρχείου. 
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I I I 

Η περίπτωση πού παρουσιάσαμε αποτελεί τεκμηριωτικο υλικό, χρήσιμο 

νομίζω, γ ια τους ιστορικούς του μεταβυζαντινού νομικού μας βίου* απο

τελεί όμως χρήσιμο υλικό και γ ι α τους ιστορικούς της ελληνικής κοινω

νίας. 'Εξηγούμαι . 

Ή πρωτοβουλία γ ια τή μη εφαρμογή, στην περίπτωση της κληρονο-

κής διαδοχής τής Ρωξάνδρας Μαυροκορδάτου, των κανόνων του βυζαντι

νού δικαίου ήταν, φαίνεται, τοΰ πεθερού τής Ζωής Μαυροκορδάτου, του 

'Ιωάννη Καρυοφύλλη. Ό 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος στην π ρ ώ τ η επι

στολή του προς τον Ραλάκη Καρυοφύλλη είναι κατηγορηματικός: «ας 

έρευνήση [ή έντιμότης σου] να καταλάβη, αν δεν έκατάλαβεν εως τώρα 

τας μηχανας του πατρός του, όπου έ'καμεν εις τήν Πόλιν εις τον καιρόν 

τής μοιρασιάς», 2 0 δηλαδή στα 1684, μετά το θάνατο τής Ρωξάνδρας. 

Γιατί όμως ό 'Ιωάννης Καρυοφύλλης, δταν μάλιστα ήταν όφφικιάλιος τοΰ 

Πατριαρχείου και θα περίμενε κανείς λόγω τής ιδιότητας του αυτής να 

σέβεται το δίκαιο πού είχε ενστερνιστεί ή 'Εκκλησία, νά έχει αυτήν τήν 

πρωτοβουλία; Το κέρδος πού θα απέφερε στην οικογένεια τοΰ γιου του 

μια διευθέτηση τής κληρονομικής διαδοχής κατά το οθωμανικό δίκαιο 

είναι μία άλλα οχι επαρκής ερμηνεία γ ια τα κίνητρα πού ώθησαν τον Κα

ρυοφύλλη* ή ενέργεια του ζητά περαιτέρω διερεύνηση και Ι'σως μια πιο 

σύνθετη ερμηνεία. 
C H υπόθεση πού αναλύσαμε συνέβη σε μια περίοδο τής ιστορίας τής 

ελληνικής κοινωνίας πού ονομάστηκε, εκ τοΰ αποτελέσματος, περίοδος 

τής «ανόδου τών Φαναριωτών». Αυτός πού θα διεκδικήσει γ ι α λογαρια

σμό τής οικογένειας του δ,τι θεώρησε π ώ ς παρανόμως τής στέρησαν, 

οκτώ χρόνια αργότερα, ήταν ό 'Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ό γνωστός 

μέ το προσωνύμιο «ό εξ απορρήτων», αυτός πού θα ονομαστεί «γενάρχης 

τών Φαναριωτών», 2 1 και εκείνος πού, άπο τήν άλλη μεριά, είχε τήν π ρ ω -

20. P. Cernovodeanu - M. Caratasu, «Correspondance...», δ.π., σ. 331 
στ. 7-10. 

21. Βλ. Κ. Θ. Δημαράς, 'Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τ. 1, 'Αθήνα 
1948, σ. 99: «τυπικός εκπρόσωπος τοΰ φαναριωτικού πνεύματος, αύτοϋ πού θα 
πρυτανεύσει για εκατό χρόνια στην ελληνική ζωή, είναι ό 'Αλέξανδρος Μαυροκορδά
τος»· και ό ίδιος, «Alexandre Mavrocordato, Machiavel et La Rochefoucauld. 
Notes de lecture», Ό 'Ερανιστής 4 (1966), 1 [ = La Grèce au temps des Lumiè
res, Γενεύη 1969, σ. 19' πρβ. Ιστορικά Φροντίσματα. Α' Ό Διαφωτισμός και το 
κορύφωμα τον, 'Αθήνα 1992, σ. 139]: «Alexandre Mavrocordato... sera le pre-
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τοβουλία γ ι α τήν εφαρμογή του οθωμανικού δικαίου στην περίπτωση της 

κληρονομικής διαδοχής τής Ρωξάνδρας Μαυροκορδάτου ήταν ένας πρώην 

φίλος τής οικογένειας πού τελικά συμμάχησε και συνέδεσε την κοινωνική 

του τύχη με δ,τι θα μπορούσε να ονομαστεί στην ελληνική κοινωνία του 

17ου αι. «παλαιό καθεστώς» . 2 2 Με άλλα λόγια θα πρέπει να αναζητή

σουμε, σε αυτή τήν απλή, σε πρώτη ανάγνωση, υπόθεση κληρονομικού 

δικαίου πού συνιστά ένα παράδειγμα μή εφαρμογής τοΰ βυζαντινού δι

καίου, μήπως υπάρχουν σημάδια άπο τήν έντονη κοινωνική διαμάχη πού 

διεξαγόταν τότε, με δλα τα μέσα, και τήν έκβαση της δεν μπορούσαν να 

τή γνωρίζουν, ακόμη τότε, τα πρόσωπα πού άπο τις δύο πλευρές μά

χονταν. 

Το 1684, ή χρονιά πού πεθαίνει ή Ρωξάνδρα Μαυροκορδάτου, ήταν 

πικρή χρονιά γ ι α τους Μαυροκορδάτους. Ε ί χ α ν περάσει έντεκα χρόνια 

αφότου το άστρο τής οικογένειας, ό 'Αλέξανδρος —ύστερα άπο λαμπρές 

σπουδές στις ιταλικές πόλεις, μέ διδακτορικό δίπλωμα 'Ιατρικής άπο το 

Πανεπιστήμιο τής Μπολόνιας, ύστερα άπο μια περίοδο λαμπρής διδα

σκαλίας, μετά τήν επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη, στή Σχολή 

Μανολάκη τοΰ Καστοριανού 2 3 — είχε αναλάβει τή θέση τοΰ διερμηνέως 

τής Πύλης — μ ε τ ά το θάνατο τοΰ Π α ν α γ ι ώ τ η Νικούσιου. Μια επιλογή 

πού κάποιοι δεν τήν ενέκριναν, 2 4 άλλα ή οποία ασφαλώς τοΰ έδωσε τή δυ

νατότητα να ενισχύσει και τήν κοινωνική ισχύ τής οικογένειας του και τα 

mier des P h a n a r i o t e s et le f o n d a t e u r de la d y n a s t i e la plus pu i s sante d a n s ce 

m o n d e part icul ier» . 

22. Για τις κοινωνικές αυτές κατηγορίες καί για τήν κοινωνική συνείδηση των 

Φαναριωτών βλ. όσα αναφέρω στή μελέτη μου Ή εμφάνιση τής Σχολής τον Φυσι

κού Δικαίου στην «τουρκοκρατούμενη» ελληνική κοινωνία, τ . 1-2, 'Αθήνα 1980-

1983. 'Από τή νεότερη βιβλιογραφία βλ. Socra te Zervos, Recherches sur les Pha

nariotes et leur idéologie politique (1666-1821), τ . 1-2, Παρίσι 1990. 

23. Βλ. πρόχειρα Δ. Γ. Άποστολόπουλος, «Για τήν προϊστορία του Νεοελλη

νικού Διαφωτισμού, Στοιχεία Φυσιολογίας τον 17ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη», 

Ό 'Ερανιστής 11 (1974) —Νεοελληνικός Διαφυιτισμός. 'Αφιέρο)μα στον Κ. Θ. Δη

μαρά—, 296 κέ. 

24. Βλ. τήν επιστολή του Ευγένιου Γιαννούλη άπο τα Βρανιανά, μέ χρονολογία 

'Ιούλιος 167 7, προς τον 'Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο στην οποία, μέ τον γνωστό ηδύ 

άλλα και αλύγιστο τρόπο του, σημειώνει: «έγώ τάς τοιαύτας φύσεις δυναμένας τυ

ραννίδας ύπηρετεΐν έμακάρισα [αναφερόμενος στον Παναγιώτη Νικούσιο] καί νυν 

,ούχ ήττον μακαρίζω, ει γε προς άρετήν καί μή προς κακίαν άφορα - έ'στι γαρ μέσον 

.προς έκατέραν...». Ή επιστολή στην έκδοση Ι. Ε. Στεφανή καί Νίκης Παπατριαντα-

φύλλου-Θεοδωρίδη, Ευγενίου Γιαννονλη τοΰ Αιτωλού, 'Επιστολές. Κριτική έκδοση, 

Θεσσαλονίκη 1992, σ. 264-265· το χωρίο στους στ. 13-16. 



38 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 22 (1999) 

εισοδήματα της. Ή άνοδος όμως τών Φαναριωτών δεν έγινε χωρίς εμπό

δια, καθώς το «παλαιό καθεστώς» δεν ήταν έτοιμο να χαρίσει την εξου

σία του. "Οσα συνέβησαν το 1684 αποτελούν ενα καλό παράδειγμα. 

Δύο είναι οί πηγές πού θα χρησιμοποιήσουμε γ ια να αναπλάσουμε 

και να κρίνουμε τα γεγονότα. Ή π ρ ώ τ η είναι το προσωπικό ημερολόγιο, 

οί « Ε φ η μ ε ρ ί δ ε ς » , πού κρατούσε ό 'Ιωάννης Καρυοφύλλης και στις όποιες 

κατέγραψε δ,τι ήθελε να απομνημονεύσει. 2 5 Ή άλλη π η γ ή έχουμε τήν 

τύχη να προέρχεται άπο τήν άλλη πλευρά: πρόκειται γ ι α το έ'ργο του Δ η 

μητρίου Ραμαδάνη, «'Ιστορία τών συμβάντων», πού συντάχθηκε πριν 

άπο το 1735 με τήν προτροπή του εγγονού τοΰ 'Αλέξανδρου, του Κων

σταντίνου Μαυροκορδάτου, ηγεμόνα της Βλαχίας. Στην « Ι σ τ ο ρ ί α » περι

γράφονται γεγονότα της περιόδου 1648-1704, πού συνέβησαν στην οθω

μανική αυτοκρατορία καί στίς παραδουνάβιες ηγεμονίες. 2 6 Γεγονότα πού 

ενα μέρος ασφαλώς θα είχε ζήσει ό Ραμαδάνης καί, προκειμένου γ ι α τ α 

σχετιζόμενα με τήν οικογένεια Μαυροκορδάτου, τή μνήμη τοΰ συγγραφέα 

θα τήν ενίσχυσαν — ί σ ω ς και να τήν κατηύθυναν— στοιχεία πού σώζονταν 

στα 'Αρχεία τοΰ εντολοδόχου του. 

"Ας δοΰμε π ρ ώ τ α π ώ ς παρουσιάζει τή ροή τών γεγονότων ο Ρ α μ α 

δάνης. 

Σ τ α τέλη τοΰ 1683 ό Μαυροκορδάτος είχε μια επιτυχία: άσκησε α γ ω 

γ ή εναντίον τοΰ χριστιανού ηγεμόνα της Βλαχίας Çervan Καντακουζη

νού, μέλους μιας άπο τις πιο ισχυρές οικογένειες τοΰ «παλαιού καθεστώ

τος», «δια μίαν ποσότητα άσπρων οπού εΤχε να λάβη από τον Σερμπάν 

25. Το δημοσίευσε ό Περικλής Ζερλέντης, (('Ιωάννου Καρυοφύλλου, Ε φ η μ ε 

ρίδες», Δελτίον της 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας 3 (1890-1891), 293-

315, άπο το χειρόγραφο τοϋ Βρετανικού Μουσείου Add. 8232, χειρόγραφο πού προ

έρχεται, καί αυτό, άπα τή βιβλιοθήκη τοϋ Νικολάου Καρατζά, το όποιο έφτασε στη 

βιβλιοθήκη τοϋ Βρετανικοΰ Μουσείου μέσω τοΰ Γκίλφορδ (βλ. Δ. Γ. Άποστολό-

πουλος, «Μεταφράσεις έργων τοΰ Μολιέρου στη βιβλιοθήκη Νικολάου Καρατζά», 

Ό 'Ερανιστής 21 (1997), 377 καί τώρα Γ. Παπάζογλου, «Χειρόγραφα τοΰ Νικο

λάου Καρατζά εις τήν Βιβλιοθήκην τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου (άλλοτε χειρόγραφα 

Guilford)», Έπετηρις 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών 49 (1994-1998), 241-256). 

26. Βλ. Μάχη Παΐζη Άποστολοπούλου, «Δημήτριος Ραμαδάνης, ένας ιστο

ριογράφος τοΰ 18ου α'ιώνα σε αφάνεια», Ό 'Ερανιστής 20 (1998), 20-35" ιδίως σ. 

30). Το έργο τοΰ Ραμαδάνη προσγράφηκε στον Δαπόντε καί κάτω άπο το ονομά του 

το δημοσίευσε ό Κων. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ . 3, Βενετία 1872, σ. 1-70. 

Ά ς σημειωθεί πάντως δτι το κείμενο πού βρέθηκε σε χειρόγραφο τοΰ Δαπόντε καί 

δημοσιεύτηκε άπο τον Σάθα διαφέρει σε πολλά σημεία άπο το κείμενο τοΰ Ραμαδάνη. 

' Ε δ ώ θα χρησιμοποιήσουμε, δπως είναι φυσικό, το κείμενο πού αποδίδεται στον Ρ α 

μαδάνη (για τήν παράδοση του βλ. δσα αναφέρονται στή σημ. 28). 
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βόδα» και τ α όποια προφανώς ό Καντακουζηνός δεν του τα απέδιδε. Η 

α γ ω γ ή ασκήθηκε ενώπιον του βεζίρη στο Βελιγράδι, οπού βρίσκονταν 

και οι δύο, «καί έπρόσταξεν ό επίτροπος 2 7 [τον Καντακουζηνό] να του 

τα δώση». 
Σ τ ή συνέχεια όμως ή τύχη του Μαυροκορδάτου άλλαξε ραγδαία. Ή 

αποτυχία της εκστρατείας τών Όθο^μανών να καταλάβουν τή Βιέννη 

βρήκε στο πρόσωπο του βεζίρη Καρά Μουσταφά τό πρώτο εξιλαστήριο 

θύμα: ό σουλτάνος στέλνει στο Βελιγράδι έναν αξιωματούχο της Πύλης 

πού τόν αποκεφαλίζει καί «φέρνωντας τό κεφάλι του.. . ε'ις την Άδριανού-

πολιν, ήφεραν καί μερικούς ανθρώπους οικείους του, τον ρε'ίς έφένδην, 

τον μέγαν δραγουμάνον καί άλλους». 

Στην Άδριανούπολη έναν άπό αυτούς, τόν ρεΐς έφένδη, τον κρέμα

σαν καί τον Μαυροκορδάτο τόν φυλάκισαν. Διαβλέποντας π ώ ς ό κίνδυ

νος καί γ ια τή δική του ζωή είναι άμεσος, ό Μαυροκορδάτος χρησιμο

ποίησε έναν παλαιό καί δοκιμασμένο τρόπο: τους «ύπεσχέθη να δο^ση 

τριακόσια πουγγία άσπρα καί να τόν αφήσουν» ελεύθερο. "Εδωσε μια πο

σότητα εκεί. στην Άδριανούπολη, «καί μήν ήμπορώντας να τα άποπλη-

ρώση δλα, τόν έφεραν εις την Πόλιν καί τόν έφυλάκωσαν καί δίδωντας 

καί εκεί πάλιν άλλην ποσότητα πάλιν δεν ήδυνήθη να τα άπογεμίση, και 

επήραν όλον του τό τίποτες ε'ις βασιλικόν λογαριασμόν, καί έβούλωσαν 

τα σπίτια του ' τήν δε σύζυγόν του Σουλτάναν καί την μητέρα του δόμναν 

Ρωξάνδραν ταΐς έβαλαν εις τήν φυλακήν καί τόν Άλέξανδρον μέγαν δρα

γουμάνον τόν επήραν άπό τήν Πόλιν πάλιν εις τήν Άδριανούπολιν, και 

τόν έβαλαν εις τήν φυλακήν. 

Μετά ταύτα, άφ' ού έπέρασαν εξ μήνες, έ'δωκε τό κοινόν χρέος εις 

τήν φυλακήν ή μήτηρ αυτού δόμνα Ρ ω ξ ά ν δ ρ α » . 2 8 

27. Με τον όρο «επίτροπος», «υπέρτατος επίτροπος» ή «επίτροπος της βασι

λείας» απέδιδαν στα ελληνικά τον δρο μέγας βεζίρης. 

28. Το σχετικό απόσπασμα άπό το έργο τοϋ Ραμαδάνη, δπως παραδίδεται 

άπό το χειρόγραφο τοϋ Νικολάου Καρατζά (258 ν -259 Γ ) πού σώζεται σήμερα στο 

Σπουδαστήριο Νεοτέρων Χρόνων τοϋ Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων (βλ. οσα αναφέρον

ται στή μελέτη της Μάχης Πα'ίζη Άποστολοπούλου, «Δημήτριος Ραμαδάνης...», 

δ.π., σ. 20 κέ.), είναι το ακόλουθο: 

../Από το Μπούδομι εσηκώθη ο επίτροπος καί επήγεν εις το Μπε/.ιγράΟι με 

ό'λους τους πασάδες καί με τους δύο ανθέντας- δπον ol ανθένται έχοντες διαφοράν 

άνάμεσόν τους δια ζαχιρεν όπου έμεινε ραμασίτζα άπό τον καιρόν τον Τζεχρινίον, 

ώντας ό Δούκας βόδας εις τήν Βλαγίαν, περί τοϋ οποίου εκρίθησαν εις τον έπίτρο-

πον, και εφόρτωσεν ό Σερμπάν βόδας τον Λούκα βόδαν με εκατόν σαράντα πονγγία. 

Μετά ταϋτα πάλιν εκεί εις το Μπελιγράδι εκαμεν άγωγήν και ό μέγας δραγον-
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Οι αντίστοιχες έγγραφες άπο το ημερολόγιο του Καρυοφύλλη δεν δί

νουν ριζικά διαφορετικές πληροφορίες γ ι α τη ροή των γεγονότων, τ α 

προσδιορίζουν δμως μέ μεγαλύτερη χρονολογική ακρίβεια καί εντυπω

σιάζουν μέ τήν ψυχρότητα μέ τήν όποια καταγράφονται τ α δεινά του 

Μαυροκορδάτου. Καί ακόμη σώζουν τήν πληροφορία οτι ό 'Αλέξανδρος 

ισχυρίστηκε οτι ό Καρυοφύλλης κρατούσε χρήματα του προς φύλαξη. ' Ι 

σχυρισμό βέβαια πού è Καρυοφύλλης τον απέρριψε. 2 9 

μάνος της βασιλείας 'Αλέξανδρος ΆΙανροκοροάτος δια μίαν ποσότητα άσπρων όπου 

είχε να λάβγ) άπο τον Σερμπάν βόδα, καί επρόσταξεν ό επίτροπος να τον τα δώση. 

"Ωντας ό βεζιραζέμης εις το Μπελιγράδι, εστειλεν ό βασιλεύς ενα καπιτζίμπα-

σην, καί περνώντας τον τήν βούλλαν τον άπεκεφάλισεν, όμον καί τον τεφτερδάρ ε-

φένδην, θυμωθεϊς δια τήν αίτίαν όπου εγινεν αυτός ό πόλεμος, και φέρνωντας το κε

φάλα τον και με τήν βονλλαν είς τήν 'Αδριανονπολ.ιν, ήφερεν και μερικούς άνθρώ-

πονς οικείους τον, τον ρεΐς έφένδην, τον μέγαν δραγονμάνον και άλλους' καί τήν 

βονλλαν τήν έδωκε τω Καρά Ίμπραχίμ πασά όπου ήτον ρεκιάπ καίμεκάμης, καί 

άντ αυτού έκαμε τον Σον/.εϊμάν πασάν, όπον ήτον μέγας ίμπροχόρης' καί από ρη-

θέντας άνθρώπονς τον όπου τους ήφεραν εις τήν Άδριανονπολιν, τον μεν ρεΐς έφέν

δην, τον έκρέμασε, τον όέ μέγαν δραγονμάνον τον εφνλ.άκωσε, καί έκαμε δραγονμά

νον τον Σεφέραγα' ό δε μέγας όραγονμάνος βλέπωντας τον θάνατον τον ρε'ΐς εφέν-

δη, καί τήν τόσην όργήν τον βασιλέοίς, καί φοβηθείς να μη κινδννενση καί ή ζωή τον, 

ύπεσχέθη να όώση τριακόσια πονγγία άσπρα καί νά τον αφήσουν από τα όποια δί-

δωντας μίαν ποσότητα εκεί εις τήν 'Άδριανονπολιν, καί μην ήμπορώντας νά τά άπο-

πληρώση δλ.α, τον έφεραν είς τήν Πόλιν καί τον εφυλάκωσαν καί δίδωντας καί εκεί 

πάλαν άλ/.ην ποσότητα πάλιν δεν ήόυνήθη να τα άπογεμίση, καί επήραν δλ.ον τον τό 

τίποτες εις βασιλικόν λ.ογαριασμόν, καί εβονλωσαν τα σπίτια τον' τήν δε σνζνγόν τον 

Σονλτάναν καί τήν μητέρα τον δόμναν Ρωξάνδραν ταις έβαλαν είς τήν φνλ.ακήν καί 

τον Άλέξανδρον μέγαν δραγονμάνον τον επήραν από τήν Πόλιν πάλι είς τήν 'Αδρια

νονπολ.ιν, καί τον εβαλ.αν είς τήν φυλακήν. 

Μετά ταϋτα, αφ' ού επέρασαν εξ μήνες, έδωκε τό κοινόν χρέος είς τήν φνλακήν 

ή μήτηρ αντον δόμνα Ρωξάνδρα. 

29. Οι σχετικές έγγραφες στο ημερολόγιο τοϋ 'Ιωάννη Καρυοφύλλη εΐναι οι 

ακόλουθες (τις αναδημοσιεύω άπο τήν έκδοση του Περικλή Ζερλέντη, «'Ιωάννου 

Καρυοφύλλου, Εφημερίδες», δ.π., σ. 305-307). 

[1083] 

Δεκέμβριος 3.~Έπεμψεν ό αναξ τον τζαούσπασην καί τον αντον καπιτζηλάρ κεχαϊαν 

εις τό Βελιγράδιον, δπον ην ό βεζνρης Μονσταφα πασιάς, καί έκοψαν τήν κεφαλήν 

αντον, καί εδέσμενσαν καί 17 τινάς οϊκείονς αντον όμον καί τον Άλέξανδρον. 

1684 

'Ιανουάριος 2. "Εφεραν τήν κεφαλήν εκείνον [τον βεζνρη Μονσταφα πασιά] καί έρ

ριψαν είς τό έμπροσθεν τον σεραγίον τον [= της] 'Αδριανού, θέαμα τοις πασι. "Ε

πρεπε προ πολλών ετών τούτο γενέσθαι. 

15. Άφήκαν τον Άλέξανδρον της είρκτής βασανίσαντες πρώτον, καί άποκό-
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"Οταν λοιπόν στα 1684 πεθαίνει ή Ρωξάνδρα Μαυροκορδάτου στή 

φυλακή και ό Καρυοφύλλης οχι μόνο δεν είχε βοηθήσει τον διωκόμενο 

τότε Μαυροκορδάτο άλλα φρόντισε ώστε και άπο τήν κληρονομιά της 

μητέρας του να πάρει ό 'Αλέξανδρος οσο γίνεται μικρότερο μερίδιο —ενώ 

γνούριζε ότι είχε απόλυτη ανάγκη άπο χρήματα γ ια να αποφυλακιστεί—, 

ή ενέργεια του αυτή ισοδυναμεί με βούληση εκμηδένισης ενός αντιπάλου. 

Το θέμα πού τίθεται τώρα είναι αν ό Καρυοφύλλης κινείται άπο προ

σωπική εμπάθεια ή ενεργεί έτσι υπακούοντας σε εντολές άλλων. Πριν 

απαντήσουμε, ας παρακολουθήσουμε τή συνέχεια της ιστορίας, όπως τή 

διηγείται ο Ραμαδάνης. «Μετά παρέλευσιν άλλων πέντε μηνών [άπο το 

θάνατο της μητέρας του], πλησιάζωντας να άποπληρωθή ή σοΰμμα τών 

τριακοσίων πουγγίων, ελευθέρωσαν τήν σύζυγόν του άπο τήν φυλακήν, 

και μετά ενα μήνα ελευθέρωσαν και αυτόν». "Υστερα άπο δύο μήνες τον 

έκαμαν πάλι μεγάλο διερμηνέα και του έδωσαν τα σπίτια του και τ ις όμο-

ιραντες δια ποσότητα χρημάτων πονγγία 300, μεσολαβήσαντος τον κυρ Παύ?.ον εις 

απο/.ύτριοσιν. Δια δε το μη εχειν εγγνητάς, εθεντο πάλιν εις την ειρκτήν. 

[•••] 

23. 'Εφερε τον Άλεξάνδρον δέαμιον ό Τζατραπατρόγλονς εις τον οίκον αντον 

επί τω πλ.ηρώ[σαι] την κλόπαν, και εγένετο άθλιος υπό της οδύνης' είτα εθετο εις 

φν?.ακην. 

[•••] 

Φεβρουάριος ιά. Σννελήφθην υπό τον καγιμακάμη Καραχασάνογλη και άπήχθην 

ενώπιον αντον, όστις ζητών παρ' εμον πονγγία ... [και] γρόσια τετρακόσια, εθετό 

με είς τήρησιν τον μονχσούαγα, λέγοιν δήθεν είναι ταντα τον Άλεξάνδρον, δόντος 

μοι προς ψύ/.αξιν. 

Μάρτιος ιε . Τον μεν Άλεξάνδρον εδειρεν 6 καγιμακάμης είς τον ντιβανχανεν αντον, 

τήν δέ μητέρα αντον και τήν σνμβίαν έρωτήσας πρότερον εάν εχωσιν άσπρα τον 

Άλεξάνδρον, άρνονμένων εθετο εις την δημοσίαν φνλακήν μετά τον 'Άλ.εξάνδρον. 

[•••] 

[Ανγούστον] 29. 'JÎ/ιακαρίσθη ή κυρία ή σνμπεθέρα μου [Ρωξάνδρα Μανροκορδά-

τον], και τη επαύριον τήν έθέσαμεν είς το κάθισμα της θνγατρός της κοκόνας και 

τήν εκηδεύσαμεν εντίμως. 

Στις έγγραφες του Καρυοφύλλη σώζεται ή πληροφορία ότι υπέρ του Μαυρο

κορδάτου παρενέβη «ό κυρ ΙΙαΰλος», πρόσωπο για το όποιο δεν μπόρεσα να βρω 

περισσότερα στοιχεία. Σώζονται δύο επιστολικά κείμενα του Μαυροκορδάτου, άχρο-

νολόγητα, πού απευθύνονται σε κάποιον Παύλο, τον όποιο ό επιστολογράφος αποκα

λεί «φιλέταιρον»· ΐσως να πρόκειται για το Ί'διο πρόσωπο (καί τα δύο κείμενα έχουν 

δημοσιευτεί" βλ. Κ. Ι. Δυοβουνιώτης, (('Ανέκδοτα έκ του υ π ' αριθμόν 24 χειρογρά

φου της Βιβλιοθήκης Αάμπρου», Νέος 'Έλληνομνήμων 18 (1924), 323-325). 
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λογίες του καί του έφόρεσαν «καβάδι. και. ήλθε πάλιν εις την προτέραν 

του τ ι μ ή ν » . 3 0 

Δύο έγγραφες στο ημερολόγιο του Καρυοφύλλη, δύο περίπου χρόνια 

αργότερα, δίνουν χρήσιμες πληροφορίες γ ι α τις διασυνδέσεις του Καρυο

φύλλη με δ,τι ονομάσαμε ((παλαιό καθεστα)ς». 

(([1687] 

[Νοεμβρίου] 27. Μας έ'καμε χάψι [ = μας φυλάκισε] ό επίτροπος Σ ι γ ι α -

γούς πασιάς δια διαβολής του πλείστα π α ρ ' εμού εύεργετηθέντος. μετά του 

υιού του Μανολάκη, θεοκαταράτου 'Αλεξανδρή. 

1688 

'Ιανουάριος 26. Τη ήμερα του αγίου Ξενοφώντος. Θεού έλέει και πρεσβείαις 

τής άειπαρθένου, και μεσιτεία του έκλαμπροτάτου ήγεμόνος Σερβάνου 

βοεβόδα, έλυτρώθημεν. Φύλαττε Σ ω τ ή ρ άπα τοιούτων άδικημάτο^ν α ε ί » . 3 1 

Ό «Σερβάνος» είναι ό «χριστιανός πρίγκιπας)) S e r v a n Καντακου

ζηνός, ηγεμόνας τότε τής Βλαχίας, εκείνος ό όποιος οφείλε να αποδώσει 

στον Μαυροκορδάτο ποσότητα χρημάτων πού του χρεωστούσε* ένώ εκεί

νος πού απελευθερώθηκε με τη μεσολάβηση τού Καντακουζηνού ήταν ό 

Ίο^άννης Καρυοφύλλης, έ'μπιστος τής οικογένειας τών Καντακουζηνών 

και πιθανότατα ό καπικεχαγιάς τους στην Κωνσταντινούπολη. 

Είναι, κατά τή γνώμη μου, έκδηλο πλέον π ώ ς ή μή τήρηση του βυ

ζαντινού δικαίου στην υπόθεση κληρονομικού δικαίου στα 1684 δεν ερ

μηνεύεται μόνο άπο τήν απληστία τής οικογένειας Καρυοφύλλη. Ή ύπό-

30. 'Ιδού το σχετικό απόσπασμα άπο τήν «'Ιστορία τών συμβάντων» (φ. 
259r-v)·· 

Μετά παρέλενσιν άλλων πέντε μηνών, πλησιάζοντας να άποπ/.ηρωθή ή σονμ-

μα τών τριακοσίων πονγγίων, έλενθέρωσαν τήν σύζνγόν τον από τήν φνλακήν, και 

μετά èva μήνα ελενθέροίσαν καί αυτόν. 

Άφ' οϋ εύγήκεν δε άπο τήν φνλακήν, εζήτησεν θέλημα να ε/.θη εις τήν Πάλιν 

Ôià va iôfj τήν σύζνγόν τον και τα παιδία τον και ερχόμενος εκάθησεν μόνον μίαν 

ήμέραν, καί τήν δεντερην ήμέραν έστειλαν άπο τήν ' Αδριανονπολιν καί τον επήραν 

όπίσο), τον όποιον αρχισεν ό επίτροπος να τον μεταχειρίζεται εις μνστικάς υποθέσεις 

τής βασιλείας έως δύο μήνας' μετά ταντα τον εκραξεν ό επίτροπος και φέρνωντάς 

τον εις το βασιλικόν μεγάλον διβάνι τον είπε τά τοιαύτα: με το να μήν εγνώρισεν ή 

βασιλεία καμμίαν δολιότητα εις τον λιόγον σον, αλλ' εδού?ιενσες πιστά, ιδού οπού 

πάλιν σε έκαμε μέγαν δραγονμάνον τής κραταιάς βασιλείας, και σε ελέησε και με τά 

σπίτια σον και με ταΐς όμολογίαις σον (ανταις ή όμολογίαις περιειχον ως πενήντα 

πονγγία και ήτον άμανέτι δια τά άσπρα όπον τον εζητονσαν)' και τον εφόρεσε κα-

βάδι, και ήλθε πάλιν εις τήν προτέραν τον τιμήν. 

31. Περικλής Ζερλέντης, «'Ιωάννου Καρυοφύλλου, Εφημερίδες», δ.π., σ. 312. 
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θέση στροβιλίστηκε στη δίνη της κοινωνικής διαμάχης πού τότε διεξα

γόταν. Και ό ανερχόμενος και ανευλαβής προς το παλαιό καθεστώς Μαυ

ροκορδάτος έπρεπε να πάρει ενα καλό μάθημα. Ό βενετός βάιλος στην 

Κωνσταντινούπολη, πού παρακολουθεί τα γεγονότα και ενημερώνει την 

κυβέρνηση του, σε αναφορά του μας προσφέρει μια ενδιαφέρουσα π λ η 

ροφορία γ ια την π τ υ χ ή πού εξετάζουμε. «Τον κατηγορούν [τον Μαυρο

κορδάτο] ωσαύτως [έκτος άπο τα σχετικά με τήν αποτυχία της πολιορ

κίας της Βιέννης] διότι, παρά τας Σουλτανικάς διαθέσεις και προθέσεις, 

ούτος δυσηρέστησε δλους τους Χριστιανούς Π ρ ί γ κ η π α ς δια των υπερή

φανων και γλίσχρων μεθόδων τ ο υ . » 3 2 

"Ας σημειωθεί δμως δτι δεν είναι άμοιρη της διαμάχης αυτής και ή 

στιγμή πού ό Μαυροκορδάτος ανακίνησε το θέμα της αναδρομικής εφαρ

μογής του βυζαντινού δικαίου προκειμένου να πάρει π ίσω δ,τι θεώρησε 

π ώ ς τοΰ όφειλαν. Σ τ α τέλη τοΰ 1692 είχε εκμηδενίσει τον 'Ιωάννη Κ α -

ρυοφύλλη* σύνοδος τον είχε καταδικάσει ως καλβινόφρονα, είχε χάσει 

το όφφίκιο του μεγάλου λογοθέτη — π ο ύ το πήρε ο ίδιος ό Μαυροκορδά

τος—, ό Καρυοφύλλης είχε αναγκαστεί να αποχωρήσει γ ι α τή Βλαχία 

γ ι α να βρει εκεί καταφύγιο στους προστάτες τ ο υ . 3 3 Ή στιγμή ήταν κ α 

τάλληλη δχι μόνο γ ι α να αυξήσει ό Μαυροκορδάτος τήν περιουσία της 

οικογένειας, δσο γ ι α να ταπεινώσει, με τή σειρά του, τους Καρυοφύλλη, 

πρώην φίλους και συγγενείς πού προσέφεραν τελικά τις υπηρεσίες τους 

στους κοινωνικούς του αντιπάλους. 

Ή άνοδος πάντως των Φαναριωτών θα ολοκληρωθεί λ ίγα χρόνια 

αργότερα, δταν ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, με τήν αμέριστη βοήθεια 

του πατέρα του και καταβάλλοντας βέβαια μεγάλα χρηματικά ποσά, θα 

εκπορθήσει ενα άπο τα κάστρα τοΰ παλαιού καθεστώτος, θα γίνει ηγε

μόνας της Μολδαβίας και λίγο αργότερα της Βλαχίας. "Οσα συνέβησαν 

στα 1684 και στα 1692-1693 ήταν άπλα επεισόδια μέσα στή διαδικασία 

μιας κοινωνικής άναστρωμάτωσης. 
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32. Το απόσπασμα άπο τή μετάφραση πού δίνει ό Κ. Δ. Μέρτζιος, «Μικρός 
Έλληνομνήμων - Τεύχος Γ'», 'Ηπειρωτική "Εστία 19 (1970), 676. Πρόκειται γ ια 
αναφορά του 1684. 

33. Τα σχετικά με τα τελευταία χρόνια τοϋ βίου του Καρυοφύλλη βλ. στο 
Περικλής Ζερλέντης, «'Ιωάννου Καρυοφύλλου, Προς Μελέτιον Χορτάκιον και Θεσ
σαλονικείς έπιστολαί», Δελτίον της 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας 6 (1901), 
76 κέ.· βλ. και Μανουήλ Ι. Γεδεών, «Φαναριο^τικά υπομνήματα», 'Εκκλησιαστική 
'Αλήθεια 3 (1883), 374-375. 
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