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Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
Μ.Δ.Ε. ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΝΑ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΞΥΛΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΛΟΓΓΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1798)
Μονή τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος ἤ τοῦ Δουσίκου1, βρίσκεται
πλησίον του οἰκισμοῦ Δούσικο (σημερινός Ἅγιος Βησσαρίων τῶν Τρικάλων)2, στά δυτικά του. Ἡ παλαιότερη σαφής μνεία τῆς μονῆς γίνεται σέ σιγίλιο τοῦ 1393, μέ τό ὁποῖο ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἀντώνιος Δ΄ ἐπικύρωσε
τήν περιουσία της3, ἀλλά εἶναι ἀρχαιότερη4. Ἤδη, μετά τό 1381 καί πρίν ἀπό
τό 1393, εἶχε ἐνσωματωθεῖ σέ αὐτήν, ἡ χτισμένη τό 1283 Μονή τῆς Θεομήτορος
τῶν Μεγάλων Πυλῶν5. Τήν περίοδο 1527-1534/1535 ἐπανιδρύθηκε ἀπό τόν

Ἡ

1

Γιά τήν Μονή τοῦ Δουσίκου, βλ. Δημήτριος Ζ. Σοφιανός – Φώτιος Ἀρ. Δημητρακόπουλος, Τά
χειρόγραφα τῆς Μονῆς Δουσίκου Ἁγίου Βησσαρίωνος. Κατάλογος περιγραφικός, ἔκδ. Κ.Ε.Μ.Ν.Ε
τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 2004, ιθ΄ κ.ἑ.,· Δημ. Καλούσιος, «Ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Δουσίκου»,
Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 41 (Λάρισα 2002) 305 - 376· Βασίλης Κ. Σπανός, Οἱ οἰκισμοί τῆς Βορειοδυτικῆς Θεσσαλίας κατά τήν Τουρκοκρατία (Ἀπό τόν ΙΔ΄ ἕως τόν ΙΘ΄ αἰώνα). Εἰσαγωγή στήν
Ἱστορία τῆς Θεσσαλίας ἀπό τήν ὕστερη Βυζαντινή Ἐποχή ἕως τά τέλη τοῦ 19ου αἰώνα, διδακτορική διατριβή, ἐκδ. οἶκος Ἀντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 268, ὅπου καί βιβλιογραφικά της.

2
Γιά τόν οἰκισμό, πού μνημονεύεται, γιά πρώτη φορά, στίς πηγές τό 1485, ἀλλά πιθανότατα
ἱδρύθηκε μετά τήν δεύτερη δεκαετία τοῦ ΙΔ΄ αἰώνα, βλ. Βασ. Κ. Σπανός, Οἱ οἰκισμοί..., σ. 267-272.
3

Φ.Α. Δημητρακόπουλος, «Τό σιγίλλιο τοῦ Πατριάρχη Ἀντωνίου Δ΄ (1393) γιά τήν Μονή τοῦ
Σωτῆρος τῶν Μεγάλων Πυλῶν. Συμβολή στή διπλωματική καί στά τοπωνύμια τῆς Δυτ. Θεσσαλίας», Δίπτυχα, 2 (Ἀθῆναι 1980-1981) 98-119.
4
Σταῦρος Γ. Γουλούλης, «Ἡ ‘δίδυμη’ Μονή Πόρτα Παναγιᾶς καί Δουσίκου Μεγάλων Πυλῶν»,
Ἱστορικογεωγραφικά, 5 (Γιάννενα - Θεσσαλονίκη 1995) 116. Ἐκεῖ, ἀναφέρεται ὅτι ἡ μονή ὑπῆρχε,
ἤδη, ἀπό τό 1336, ἐνῶ δέν ἀποκλείεται καί ἡ περίπτωση ὁ ἱδρυτής της νά εἶναι ὁ ἴδιος μέ τόν
ἱδρυτή τῆς Μονῆς τῶν Μεγάλων Πυλῶν, ἡ ἵδρυση τῆς ὁποίας ἀνάγεται στά 1283.
5

Στ. Γουλούλης, «Ἡ ‘δίδυμη’ μονή…», ὅ.π. σ. 116. Ὁ Γουλούλης θεωρεῖ ὅτι ἡ Μονή τῆς Μεταμόρφωσης ἦταν, ἀρχικῶς, μετόχι τῆς Μονῆς τῶν Μεγάλων Πυλῶν. Ἐκεῖ καί μνεία τῶν ἀπόψεων τῶν
Δημ. Ζ. Σοφιανοῦ [«Τό χρυσόβουλο τοῦ αὐτοκράτορα Ἀνδρονίκου Γ΄ Παλαιολόγου (1336) ὑπέρ
τῆς Μονῆς τῆς Θεοτόκου τῶν Μεγάλων Πυλῶν (Πόρτα Παναγιᾶς)», Τρικαλινά, 9 (Τρίκαλα 1989)
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μητροπολίτη τῆς Λάρισας ἅγιο Βησσαρίωνα, ἐνῶ τό 1557 ἐπανιδρύθηκε, γιά
δεύτερη φορά, ἀπό τόν ἀνεψιό τοῦ Νεόφυτο Β΄, ἐπίσης μητροπολίτη τῆς Λάρισας.
Χάρη στίς σελίδες τοῦ Κώδικα ὑπ’ ἀριθ. 59 τῆς μονῆς, ὁ ὁποῖος συντάχθηκε
ἀπό τόν μοναχό χατζη-Γεράσιμο Δουσικιώτη τόν ΙΘ΄ αἰώνα6 καί ἀποτελεῖ τό βρέβειόν της7, γνωρίζουμε ὅτι ἡ Μονή τοῦ Δουσίκου εἶχε μεγάλη ἀκίνητη περιουσία,
στήν Δυτική Θεσσαλία, ἀλλά καί ἀλλοῦ, ἀκόμη καί ἐκτός Ἑλλαδικοῦ Χώρου,
περιουσία τήν ὁποία, παρά τίς δυσκολίες καί τά προβλήματα, πού ἀντιμετώπιζε, ὄχι μόνο διατηροῦσε, ἀλλά καί αὔξαινε στό πέρασμα τῶν χρόνων8.
Μεταξύ των ἰδιοκτησιῶν τῆς μονῆς, ἦταν καί ὁ οἰκισμός Δούσικο/ Ἅγιος
Βησσαρίων. Μάλιστα, ἤδη ἀπό τό 1332, οἱ μοναχοί τῆς μονῆς εἶχαν ἀνεγείρει
κατοικίες γιά τούς παροίκους της, πλησίον της9. Ἀπό τίς σελίδες 165-166 τοῦ
Κώδικα 59, πληροφορούμαστε10 ὅτι, συμφώνως μέ τά λεγόμενα τῶν μοναχῶν,
στά τέλη τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος, ἡ μονή βρέθηκε ἀντιμέτωπη μέ τήν ἀπληστία τῶν
χωρικῶν τοῦ Δουσίκου (Δουσικιῶτες), οἱ ὁποῖοι ξύλευαν τό μοναστηριακό
δάσος ὄχι μόνο γιά νά καλύψουν τίς οἰκογενειακές τους ἀνάγκες, ἀλλά καί γιά
νά ἐμπορεύονται, τά καυσόξυλα στήν ἀγορά τῶν Τρικάλων, ζημιώνοντας τήν
8-27]· Φ. Α. Δημητρακόπουλος («Τό σιγίλιο…», ὅ.π., σ. 98-119).
6

Γιά τόν κώδικα 59 καί τόν συντάκτη του, τόν χατζή-Γεράσιμο, βλ. Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, α)
«Ἱστορικά σχόλια σέ ἐπιγραφές, ἐπιγράμματα, χαράγματα καί ἐνθυμήσεις τῆς Μονῆς Δουσίκου»,
Μεσαιωνικά καί Νέα Ἑλληνικά, 1 (Ἀθήνα 1984) 60-66. β) «Χατζή-Γερασίμου, ἱερομονάχου τῆς
Μονῆς Δουσίκου ἀνέκδοτα στιχουργήματα (1826)», Τρικαλινά, 5 (Τρίκαλα 1985) 164. γ) «ΧατζήΓερασίμου, ἱερομονάχου Δουσικιώτη, ἀνέκδοτο ἐγκώμιο (1826) τοῦ ἁγίου Βησσαρίωνος, μητροπολίτη Λαρίσης (Μάρτ. 1527 - Σεπτ. 1540) καί κτίτορα τῆς Μονῆς Δουσίκου. Προσωπογραφικά καί
χρονολογικά ἁγίου Βησσαρίωνος», Τρικαλινά, 7 (1987) 8. δ) «Χατζή-Γεράσιμος Δουσικιώτης (17901866). Ἄνθη εὐλαβείας στόν αὐτοδίδακτο καί ἀκαταπόνητο μελετητή καί ἐρευνητή τῆς βιβλιοθήκης καί τῶν ἀρχείων τῆς Μονῆς Ἁγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου», Τρικαλινά, 23 (2003) 57-76 Δημήτριος Ζ. Σοφιανός – Φώτιος Ἀρ. Δημητρακόπουλος, Τά χειρόγραφα τῆς Μονῆς Δουσίκου…, σ. 8,
119-125 Δημήτριος Γ. Καλούσιος, «Ἡ Ἱερά Μονή…» ὅ.π., 332-334, 342-345.
7

Βρέβειον ἤ βραβεῖον ἑνός ναοῦ ἤ μιᾶς μονῆς εἶναι ὁ κατάλογος ἀπογραφῆς τῶν κινητῶν καί
ἀκινήτων τους, ἀλλά καί ὁ κατάλογος τῶν δωρητῶν. Βλ. Ἐμμανουήλ Κριαρᾶς, Λεξικό τῆς Μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς Δημώδους Γραμματείας (1100-1669), τ. Δ΄ (Θεσσαλονίκη 1975) 189.

8

Μέ τά ἰδιοκτησιακά τοῦ Δουσίκου ἔχουν ἀσχοληθεῖ, ἐπανειλημμένως, τόσο ὁ γράφων ὅσο καί
ἄλλοι μελετητές, δημοσιεύοντας σχετικές ἐργασίες σέ πολλούς τόμους τοῦ Θεσσαλικοῦ Ἡμερολογίου, κυρίως. Γιά τό εὖρος τῶν ἰδιοκτησιῶν τῆς μονῆς, βλ., ἐνδεικτικά, Βασ. Κ. Σπανός, Οἱ οἰκισμοί…, σ. 157, 270-271, σημ. 23.
9

Βλ. Βασ. Κ. Σπανός, Οἱ οἰκισμοί…, σ. 268.

10

Γιά τήν παροῦσα μελέτη, ὅπως καί γιά ἄλλες, χρησιμοποιήσαμε φωτοαντίγραφο τοῦ Κώδικα
59, τό ὁποῖο μᾶς παραχώρησε, πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια, ὁ τότε διευθυντής τοῦ Κ.Ε.Μ.Ν.Ε. τῆς
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καί μετέπειτα καθηγητής τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου ἀείμνηστος Δημήτριος
Σοφιανός.
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μονή. Οἱ μοναχοί, λοιπόν, ζήτησαν τήν προστασία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πατριαρχεύοντος τοῦ Γρηγορίου11, ἀφοῦ ἐξέτασε τό αἴτημα τῶν μοναχῶν, ἐξέδωσε, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1798,
συνοδικό γράμμα, ὑπογεγραμμένο ἀπό ἕνδεκα ἀρχιερεῖς, μεταξύ τῶν ὁποίων
καί ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος12, τό ὁποῖο ἀπηύθηνε στόν ἐπίσκοπο
Τρίκκης13, τούς κληρικούς, τούς προεστούς καί γέροντες τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἐπαρχίας καί τούς κατοίκους τοῦ Δουσίκου, «διά τούς Δουσικιώτας νά μήν
κόπτουν πολλά ξύλα ἀπό τόν λόγγον τοῦ μοναστηρίου, ἀλλά δήπου (;) ἕνα
φόρτωμα τήν ἡμέραν διά τό παζάρι καί διά τήν φωτιάν τους».
Συμφώνως μέ τό περιεχόμενο τοῦ γράμματος, ἀπό παλαιά, ὑπῆρχε ἡ συνήθεια «οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ τζεφτιλικίῳ14 τοῦ χωρίου Δούσικον» νά κόβουν
ἕκαστος, κάθε ἑβδομάδα, ἕνα φόρτωμα15 ξύλα, τά ὁποῖα πωλοῦσαν στό παζάρι τῶν Τρικάλων16, προκειμένου νά ἔχουν ἕνα ἔσοδο καί νά διευκολύνονται
«πρός μετρίαν παραμυθίαν τῆς κυβερνήσεως αὐτῶν». Πλέον, ὅμως, «τῇ
11

Πρόκειται γιά τόν Γρηγόριο Ε΄, ὁ ὁποῖος κατεῖχε τόν Οἰκουμενικό Θρόνο κατά τά διαστήματα
1797-1798, 1806-1808 καί 1818-1821. Βλ. Μανουήλ Ι. Γεδεών (Φιλολογική Ἐπιμέλεια - Πίνακες, Εὑρετήρια ὑπό Νικολάου Λυκ. Φοροπούλου), Πατριαρχικοί Πίνακες. Εἰδήσεις ἱστορικαί βιογραφικαί
περί τῶν Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως ἀπό Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου μέχρις Ἰωακείμ Γ΄
τοῦ ἀπό Θεσσαλονίκης. 36-1884, ἔκδοση τοῦ Συλλόγου πρός Διάδοσιν Ὠφελίμων Βιβλίων,
Ἀθῆναι 1996, 582-585, 592-594, 599-602 (Α΄ ἔκδ. ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1885-1890).
12

Πρόκειται γιά τόν Διονύσιο Ζ΄ Καλλιάρχη, ὁ ὁποῖος κατεῖχε τόν μητροπολιτικό θρόνο τῆς Λάρισας κατά τό διάστημα 1.7.1793 – 1804 (πρίν ἀπό τίς 8 Νοεμβρίου). Βλ. Βασίλης Κ. Σπανός,
«Προσθῆκες καί διορθώσεις στόν ἐπισκοπικό κατάλογο τῆς Λάρισας. 1799-1870», Θεσσαλικό Ἡμερολόγιο, 41 (Λάρισα 2002) 159.
13
Ἐπίσκοπος Τρίκκης, τήν παροῦσα στιγμή, ἦταν ὁ Γαβριήλ Β΄, ὁ ὁποῖος κατεῖχε τόν ἐπισκοπικό
θρόνο τῶν Τρικάλων κατά τό διάστημα 6.6.1796-20.11.1827. Βλ. Δημήτριος Γ. Καλούσιος, Κώδικας
Τρίκκης (Κώδ. 287 Μ. Βαρλαάμ Μετεώρων) 1828-1865, Τρίκαλα 2013, 182. Ὁ Βασίλειος Γ. Ἀτέσης
[Ἐπισκοπικοί Κατάλογοι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι σήμερον. Ἀνατύπωσις ἐκ
τοῦ «Ἐκκλησιαστικοῦ Φάρου», τ. ΝΣΤ΄ καί ΝΖ΄ (1974 καί 1975), ἐν Ἀθήναις 1975, 262] ἀναφέρει
τόν Γαβριήλ γιά τό διάστημα 1796-1816, σημειώνοντας ὅτι, κατά τό ἔτος 1798, παρεμβάλλεται
κάποιος Καλλίνικος. Ὡς γνωστόν, συμφώνως μέ τά ἰσχύοντα στήν διοίκηση τῆς Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας, κατά τήν διάρκεια τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας, ἡ Ἐπισκοπή τῆς Τρίκκης, ὑπαγόταν
στήν Μητρόπολη Λαρίσης.
14
Τζεφτιλίκι· τό τσιφλίκι < τούρ. çiftlik. Ἀρχικά, κατά τούς αἰῶνες ἀκμῆς τοῦ τιμαριωτικοῦ συστήματος, ὁ ὅρος ἦταν μονάδα μέτρησης ἐπιφανείας καί σήμαινε ἕνα κτῆμα ἐπιφανείας 60 ἤ 80 ἕως
καί 150 dönüm (ἕνα dönüm = 1.000 μ2). Ἀργότερα, ἡ ἔννοια τοῦ τσιφλικίου διευρύνθηκε καί κατέληξε νά σημαίνει τήν μεγάλη ἀγροτική ἰδιοκτησία. Βλ. Ἰω. Γ. Γιαννόπουλος, «Τά τσιφλίκια τοῦ
Βελῆ πασᾶ, υἱοῦ τοῦ Ἀλῆ πασᾶ», Μνήμων, 2 (Ἀθῆναι 1972) 136-138.
15
Τό φόρτωμα εἶναι μονάδα βάρους ἴση μέ 88 ὀκάδες (88 Χ 1.282 γραμμάρια= 112,816 κιλά) ἤ 4
ἀλτσέκια/λουτσέκια. Βλ. Δημήτριος Γ. Καλούσιος, Ὁ Κώδικας τῆς Τρίκκης 1688-1857 (Κ. 1471
ΕΒΕ), Λάρισα 2005-2007, 271.
16

Ἐννοεῖ τήν ἑβδομαδιαία ἀγορά τῶν Τρικάλων.
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αἰσχροκερδίᾳ νικώμενοι», δέν ἀσχολοῦνται μέ τίποτα ἄλλο, παρά μόνον
κόβουν ἕκαστος, καθημερινῶς, ὅλες τίς ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, τρία φορτώματα
ξύλα ἀπό τόν μοναστηριακό λόγγο17 καί τά πωλοῦν, ἀποστερῶντας ἔτσι ἀπό
τούς μοναχούς τήν ἀπαραίτητη ξυλεία.
Ἐπειδή, λοιπόν, οἱ μοναχοί δέν μποροῦσαν νά ἀνεχθοῦν ἄλλο αὐτήν τήν κατάσταση, ζήτησαν τήν παρέμβαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Πράγματι, ὁ
Πατριάρχης καί οἱ περί αὐτῷ ἀρχιερεῖς ἐξέδωσαν τό παρόν συνοδικό γράμμα, μέ
τό ὁποῖο ἀπειλοῦν ὅσους ἀπό τούς χριστιανούς κατοίκους τοῦ μοναστηριακοῦ
τσιφλικίου (μικρούς καί μεγάλους, νέους καί ἡλικιωμένους) τολμήσουν, ἀπό τοῦδε
καί στό ἑξῆς, νά παραβοῦν «τήν ἀρχαίαν μοναστηριακήν τάξιν καί συνήθειαν»,
βάσει τῆς ὁποίας ἐπιτρέπεται καί συγχωρεῖται ἀπό τήν μονή ὁ κάθε κάτοικος νά
ξυλεύει «πρός ἰδίαν αὐτοῦ χρῆσιν καί ἀνάγκην τοῦ ὀσπητίου αὐτοῦ».
Ὅσοι, λοιπόν, προβοῦν σέ κοπή πλέον τοῦ ἑνός φορτώματος ξύλων ἀνά
ἑβδομάδα ἀπό τόν μοναστηριακό λόγγο καί πώληση αὐτῶν, φερόμενοι μέ
ἀγνωμοσύνη, προκαλώντας, ἔτσι, στήν μονή πού τούς εὐεργετεῖ βλάβη καί
στερῶντας της τήν ἀπαραίτητη ξυλεία, στό ἑξῆς, ὅποιοι καί ἄν εἶναι, θά εἶναι
ἀφορισμένοι18, καταραμένοι καί ἀσυγχώρητοι καί θά κληρονομήσουν τήν
17

Λόγγος εἶναι τό δάσος.

18

Ὁ ἀφορισμός εἶναι ἐκκλησιαστικό ἐπιτίμιο, πνευματική ποινή ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ σέ
ὅλα ἀνεξαιρέτως τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή σέ λαϊκούς, μοναχούς καί κληρικούς. Μπορεῖ
νά διακριθεῖ: α) Στόν μικρό ἀφορισμό, πού εἶναι ἡ ἀποπομπή τοῦ πιστοῦ ἀπό τό σῶμα τῆς
Ἐκκλησίας, γιά ὁρισμένο χρόνο, ἐξαιτίας κάποιου παραπτώματος, ὁπότε, οὐσιαστικά, δέν μπορεῖ
νά συμμετέχει στίς ἐκκλησιαστικές συνάξεις, τίς ἱεροπραξίες καί τά μυστήρια καί ἰδιαιτέρως σέ
αὐτό τῆς Θείας Εὐχαριστίας. β) Στόν μεγάλο ἀφορισμό, δηλαδή τό «ἀνάθεμα», ὁπότε ἕνα συγκεκριμένο πρόσωπο ἀποβάλλεται ὁριστικά ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τό σύνολο τῶν πιστῶν καί δέν
μπορεῖ νά φέρει στό ἑξῆς τό ὄνομα καί τήν ἰδιότητα τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανοῦ. Ἡ Ἐκκλησία,
συνήθως, «ἀναθεματίζει» σέ περιπτώσεις κακοδοξιῶν καί αἱρέσεων καί εἶναι τό ἔσχατο «ποινικό»
μέτρο τό ὁποῖο μπορεῖ νά ἐπιβάλει. Στήν περίοδο τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας, ἡ ποινή τοῦ ἀφορισμοῦ ἀπέκτησε διαφορετικό νόημα καί σημασία. Ἦταν βαρύνουσας σημασίας, ἀφοῦ ὁ Χριστιανός δέν ἀποκοπτόταν μόνο ἀπό τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ταυτόχρονα καί ἀπό τό
σύνολο τῆς κοινότητας, δίνοντας ἔτσι ἄλλες προεκτάσεις καί συνέπειες στήν ποινή τοῦ ἀφορισμοῦ. Ὁ μικρός ἀφορισμός, πού συνήθως ἐπιβαλλόταν, ἀπέκλειε τόν τιμωρημένο ἀπό τίς λατρευτικές συνάξεις καί τή Θεία Εὐχαριστία, ἐνῶ μέ τόν μεγάλο ἀφορισμό ἤ «ἀνάθεμα», ὁ τιμωρηθείς
ἀποκοπτόταν τελείως ἀπό τίς ἱερές τελετές τῆς Ἐκκλησίας καί ἔπαυε νά εἶναι μέλος της. Ὁ ἀφορισμός εἶχε δημόσιο χαρακτήρα. Ἐπιβαλλόταν μέ τελετή διά τῆς ὁποίας γνωστοποιεῖται ἡ αἰτία
πού προκάλεσε τήν ἔκδοσή του. Ταυτόχρονα, ὁ κλῆρος καί τό ποίμνιο μιᾶς συγκεκριμένης ἐκκλησιαστικῆς περιφέρειας, καθίσταντο ὑπεύθυνοι γιά τήν ἐπιβολή καί τήν ἐκτέλεση τῆς ποινῆς.
Βέβαια, προϋπόθεση γιά τήν ἐπιτυχία τῆς ἐπιβολῆς τῆς ποινῆς, ὡς πνευματικοῦ ἐπιτιμίου σωφρονιστικοῦ χαρακτήρα, ἦταν ἡ πίστη τοῦ ἐπιτιμώμενου στίς ἐπιταγές τῶν λειτουργῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πέρα ἀπό τήν ἀποδοκιμασία τοῦ ἀφορισθέντος ἀπό τό σύνολο τοῦ ποιμνίου
κάποιας συγκεκριμένης ἐκκλησιαστικῆς περιφέρειας. Ὅσον ἀφορᾶ τό περιεχόμενο τῶν ἀφορισμῶν, περιλαμβάνουν βαρύτατες ἀπειλές καί ἀναθεματισμούς, πού ἔχουν ἀντίκτυπο, ὄχι μόνο
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λέπρα τοῦ Γιεζῆ19 καί τήν ἀγχόνη τοῦ Ἰούδα20, ἐνῶ ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ θά πέσει
στίς κεφαλές τους καί δέν θά δοῦν ποτέ προκοπή, ἔχοντας καί «τάς ἀράς
πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος ἁγίων καί τῶν ὁσίων καί θεοφόρων τῆς ἐκκλησίας
πατέρων»21, ἕως ὅτου πράξουν συμφώνως μέ ὅσα πρέπει.
Ἐκ πρώτης ὄψεως, ἡ ἀπειλή τῆς ἐπιβολῆς τῆς ποινῆς τοῦ ἀφορισμοῦ, γιά
ζήτημα πού ἁπτόταν ὄχι τῆς Χριστιανικῆς Πίστεως, ἀλλά τῆς καθημερινότητας, ἤτοι ὡς ἐπακόλουθο γιά τήν ὑπέρβαση τῆς ποσότητος τῶν ξύλων πού
ἔκοβαν ἀπό τό μοναστηριακό δάσος, φαίνεται δυσανάλογη πρός τήν βαρύτητα
τοῦ παραπτώματος τῶν κατοίκων τοῦ οἰκισμοῦ. Ὅμως, ἄν λάβουμε ὑπ’ ὄψιν
τήν σημασία πού εἶχαν τά ξύλα γιά τήν κάλυψη ἀναγκῶν καθημερινῆς φύσεως
τῆς μονῆς (θέρμανση κ.λπ.), γίνεται σαφές ὅτι ἡ ζημία πού ὑφίστατο ἡ μονή,
λόγω τοῦ γεγονότος ὅτι, κατά παράβαση τῆς ἄτυπης συμφωνίας, οἱ κάτοικοι
ξύλευαν πολλαπλάσια ποσότητα (ἀντί γιά ἕνα φόρτωμα ξύλα ἕκαστος ἀνά
ἑβδομάδα, ξύλευαν τρία φορτώματα ἕκαστος ἀνά ἡμέρα), ἦταν πολύ μεγάλη
καί, προφανῶς, μή ἀντιμετωπίσιμη, παρ’ ὅλο πού τήν ἐποχή αὐτή ὁ οἰκισμός
Δούσικο, συμφώνως μέ τίς πηγές, πρέπει νά ἦταν ἕνας μικρός, ἀκόμη καί γιά
τά δεδομένα τῆς ἐποχῆς, οἰκισμός22. Σίγουρα, ἡ ἐπιβολή τῆς συγκεκριμένης
ἐπί τοῦ τιμωρουμένου, ἀλλά καί ἐπί τῶν προσφιλῶν του προσώπων, καθώς καί ἐπιπτώσεις στήν
μετά θάνατον ζωή. Μέ αὐτό τόν τρόπο, ἐπιτυγχανόταν ἡ ἀδυναμία συναναστροφῆς τοῦ ἀφορισθέντος μέ τήν ὑπόλοιπη κοινότητα. Ἐπήρχετο, δηλαδή, ἕνα εἶδος κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ
ἐνόχου ἤ τοῦ ὑπόπτου ἔνοχης ἤ ἐγκληματικῆς πράξεως, ἀφοῦ μποροῦσε νά ἐπιβληθεῖ ὄχι μόνο
κατά συγκεκριμένων προσώπων, ἀλλά καί ἀορίστως, ἐναντίον ἀγνώστων προσώπων, ἀντικειμενικά μέν ὁρισμένων ἀλλά ὄχι γνωστῶν, ὡς ἀπειλή, προκειμένου, ὑπό τήν ἀπειλή ἐπιβολῆς τῆς
ἐκκλησιαστικῆς ποινῆς, νά ἐκβιασθεῖ ὁ διάδικος πού ἀποφεύγει νά ἐμφανιστεῖ. Αὐτό λειτούργησε
κατασταλτικά στίς συνειδήσεις τῶν ὑπόδουλων καί ἔτσι ἐπιτυγχανόταν ὁ σεβασμός τῶν ἀποφάσεων τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίων, ἀλλά καί τῶν ἀρχιερέων. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι πώς ἡ ἐπιβολή τοῦ ἐπιτιμίου τοῦ ἀφορισμοῦ ἀπετέλεσε τό κυριότερο μέσο ἀσκήσεως καί ἐφαρμογῆς τῶν
ἀποφάσεων τῆς δικαστικῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἐκκλησίας, κατά τήν περίοδο τῆς ὀθωμανικῆς
κυριαρχίας. Βλ. Παναγιώτης Δ. Μιχαηλάρης, Ἀφορισμός. Ἡ προσαρμογή μιᾶς ποινῆς στίς ἀναγκαιότητες τῆς Τουρκοκρατίας, Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν/ΚΝΕ, Ἀθήνα 1997, (β´ ἔκδοση μέ
προσθῆκες, Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν/ΚΝΕ, Ἀθήνα 2004) Γρηγόριος Ι. Λιόλιος, Ἐκκλησία καί
δίκαιο στήν τουρκοκρατούμενη Ἑλλάδα κατά τόν Gustav Geib, Διπλωματική ἐργασία, πού ὑποβλήθηκε στό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογική Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στά πλαίσια τοῦ Προγράμματος Μεταπτυχιακῶν
Σπουδῶν, Θεσσαλονίκη 2013, 24-26.
19
Γιεζῆ: ὑποτακτικός τοῦ Προφήτη Ἐλισσαίου, μέ ὕπουλο καί δύστροπο χαρακτῆρα, τόν ὁποῖον
τιμώρησε ὁ Θεός μέ λέπρα. Βλ. Θρησκευτική Ἠθική Ἐγκυκλοπαίδεια, 4 (Ἀθῆναι 1964) 5.
20

Ἐννοεῖ ὅτι θά ἔχουν ἄσχημο τέλος, ὅπως ὁ προδότης Ἰούδας.

21

Σέ πολλές περιπτώσεις, τήν διά τοῦ ἀφορισμοῦ τιμωρία συνοδεύει ἡ ἀπειλή τῆς ἀρᾶς τῶν 318
Θεοφόρων πατέρων, οἱ ὁποῖοι συγκρότησαν τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο στήν Νίκαια.
22

Τό 1779, ὁ J. J. Bjornstahl, ἁπλῶς μνημόνευσε τόν οἰκισμό, ὅπως καί ὁ W. M. Leak, to 1809, ἐνῶ
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ποινῆς θά λειτουργοῦσε ὄχι μόνο κατασταλτικά, ἀλλά καί ἀποτρεπτικά, γιά
ἐπίδοξους παραβάτες. Ἡ ἀπειλή τοῦ αἰωνίου καί ἀλύτου (ἀκόμη καί μετά τόν
θάνατο) ἀφορισμοῦ τῶν ἀδικοπραγούντων, ἡ ἀπομόνωσή τους ἀπό τόν κοινωνικό περίγυρο, ἡ ἀποκοπή τους ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, θά συνέτιζαν
τούς ἀδικοῦντες, ἀλλά καί θά ἐκφόβιζαν ἐπίδοξους μιμητές.

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Συνοδικόν [γράμμα] διά τούς Δουσικιώτας νά μήν κόπτουν πολλά ξύλα ἀπό
τόν λόγγον τοῦ μοναστηρίου, ἀλλά δήπου (;) ἕνα φόρτωμα τήν ἡμέραν
διά τό παζάρι καί διά τήν φωτιάν τους.
+ Γρηγόριος ἐλέω Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως
Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης
Θεοφιλέστατε ἐπίσκοπε Τρίκκης, ἐν ἁγίῳ πνεύματι ἀγαπητέ ἀδελφέ καί
συλλειτουργέ, καί ἐντιμώτατοι κληρικοί, εὐλαβέστατοι ἱερεῖς καί τίμιοι προεστῶτες καί χρήσιμοι γέροντες τῆς ἐπαρχίας ταύτης, καί τοῦ χωρίου Δούσικον
λεγομένου, χάρις εἴη ὑμῖν καί εἰρήνη παρά Θεοῦ.
Οἱ ὁσιώτατοι πατέρες τοῦ αὐτόθι ἱεροῦ μοναστηρίου τοῦ Δουσίκου ἀνήγγηλον ἡμῖν δεινοπαθῶς ὅτι ἐπειδή ἐπικρατεῖ ἔθος τοῦ παλαιοῦ χρόνου, συνήθεια περί τό ἱερόν αὐτῶν μοναστήριον ὅπως οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ τζεφτιλικίῳ τοῦ χωρίου Δούσικον ἐκκόπτουσι ἀπό τοῦ μοναστηριακοῦ ἕν φόρτωμα
ξύλα ἀνά ἕκαστος κατά πᾶσαν ἐβδομάδαν, καί καταβιβάζοντες εἰς τό παζάρι
τῶν Τρικάλων πωλοῦσιν πρός μετρίαν παραμυθίαν τῆς κυβερνήσεως αὐτῶν.
Ἤδη δέ, τῇ αἰσχροκερδίᾳ νικώμενοι, οὐδέν ἄλλο ποιοῦσι εἰμή γενόμενοι ξυλοφόροι ἐκκόπτουσι καθ’ ἑκάστην κατά πάσας τάς ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος ἕκαστος τρία φορτώματα ξύλα ἀπό τοῦ μοναστηριακοῦ λόγγου, καί καταβιβάζοντες πωλοῦσιν μετά τιμῆς, καί ἐκ ταύτης τῆς αἰσχροκερδίας αὐτῶν ἀποστερούσι ξύλων τοῦ μοναστηριακοῦ λόγγου, ὥστε μή ἔχειν καί αὐτούς τά ἐξ ἐκείνων
ἀναγκαία.
Διό μή ἀνεχόμενοι ἐζήτησαν τό παρόν ἐκκλησιαστικόν φρικτόν ἐπιτίμιον
καί δή γράφοντες ἀποφαινόμεθα συνοδικῶς μετά τῶν περί ἡμᾶς ἱερωτάτων
τό 1820 εἶχε μόνο πέντε σπίτια. Βλ. Βασ. Σπανός, Οἱ οἰκισμοί...., σ. 267.
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ἀρχιερέων καί ὑπερτίμων, τῶν ἐν ἁγίῳ πνεύματι ἀγαπητῶν ἡμῶν ἀδελφῶν καί
συλλειτουργῶν, ἵνα ὅσοι καί ὁποῖοι τῶν χριστιανῶν, μικροί καί μεγάλοι, νέοι ἤ
γέροντες, οἱ καθήμενοι εἰς τό μοναστηριακόν τζεφτιλίκιον τό Δούσικον τοῦτο,
τολμήσουσιν ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς παραβῆναι τήν ἀρχαίαν μοναστηριακήν
τάξιν καί συνήθειαν καί ἐκκόπτουσιν ἕκαστος πλείω τοῦ ἑνός φορτίων ξύλων
ἀπό τοῦ μοναστηριακοῦ λόγγου ἐπί τό πωλεῖν ἐκεῖνα διά μετρίαν κυβέρνησιν
τῆς ὅλης ἑβδομάδος, καί πλείω τοῦ ἑνός φορτίου κατεβάζοντες πωλοῦσι ἐκτός
μόνον ὅτι ἕκαστος ἐκκόπτει πρός ἰδίαν αὐτοῦ χρῆσιν καί ἀνάγκην τοῦ ὀσπητίου αὐτοῦ, τοῦτο γάρ ἤθισται καί συγχωρῆται πρός ἕναν ἕκαστον παρά τοῦ
ἱεροῦ τούτου μοναστηρίου. Ὅσοι ὅμως οἱ αἰσχροκερδίᾳ νικόμενοι ἀνατρέψουσι
τήν ἐκ παλαιοῦ του χρόνου μοναστηριακήν ταύτην συνήθειαν καί προτιμήσουσιν ἐκ τῆς διόλου στερήσεως τῶν ξύλων ἀπό τοῦ μοναστηριακοῦ λόγγου
βλάβην τινά καί ζημίαν πρός τό εὐεργετοῦν αὐτούς ἱερόν τοῦτο μοναστήριον
τοῦ Δουσίκου, οἱ τοιοῦτοι ὡς ἐπιβλαβεῖς καί ἀγνώμονες, ὅποιοι ἄν ὦσι, ἀφορισμένοι ὑπάρχουσι καί κατηραμένοι καί ἀσυγχώρητοι, κληρονομήσωσιν τήν
λέπραν τοῦ Γιεζῆ καί τήν ἀγχόνην τοῦ Ἰούδα, ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ εἴη ἐπί τάς
κεφαλάς αὐτῶν, καί προκοπήν μήποτε ἴδειεν, ἔχοντες καί τάς ἀράς πάντων
των ἀπ’ αἰῶνος ἁγίων καί τῶν ὁσίων καί θεοφόρων τῆς ἐκκλησίας πατέρων,
ἕως οὗ ποιήσουσιν ὡς γράφομεν:1798 μηνί ὀκτωβρίῳ, ἰνδικτιῶνος βας
+ ὁ Ἐφέσου Σαμουήλ
+ ὁ Παραμυθίας Γεράσιμος
+ ὁ Σμύρνης Ἰωαννίκιος
+ ὁ Νικομηδείας Ἀθανάσιος
+ ὁ Λαρίσσης Διονύσιος
+ ὁ [ - ] Γαβριήλ (;)

+ ὁ Ἡρακλείας Μεθόδιος
+ ὁ Τουρνόβου Ματθαῖος
+ ὁ Δέρκων Μακάριος
+ ὁ Νεοκαισαρείας Ἠσαΐας
+ ὁ Παροναξίας Νεόφυτος

ΠΗΓΗ: Μονή Δουσίκου, κώδ. 59, σ. 165-166.
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