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ρετικὰ χρονικὰ διαστήματα καὶ εἶχαν στενὲς σχέσεις μὲ τὴν το-
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ὅσο μικρός καί ἄν εἶναι ἕνας τόπος ἔχει τήν ἱστορία του. Τίς περισσότερες
φορές, ὅμως, ἡ ἱστορία αὐτή εἶναι ἄγνωστη διότι δέν βρέθηκε ὁ κατάλληλος
ἄνθρωπος νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν καταγραφή ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων τά
ὁποῖα θά φωτίσουν τό παρελθόν τοῦ τόπου. Σέ πολλές περιπτώσεις, τά τεκ-
μήρια χάθηκαν λόγω τῶν περιπετειῶν τῆς χώρας μας καί ἡ ἀπώλεια αὐτή
ὑπῆρξε ἀνασταλτικός παράγοντας. Εὐτυχῶς ὅμως, τίς τελευταῖες δεκαετίες δό-
θηκε μεγάλη ὤθηση στήν ἔρευνα τῆς τοπικῆς Ἱστορίας μέ τήν κυκλοφορία
πολλῶν ἱστορικῶν περιοδικῶν, τήν ἔκδοση συλλογῶν μέ ἐπιστολές λογίων τῶν
18ου-19ου αἰώνων καί κάποιων ἀπογραφῶν τῶν πρώτων αἰώνων τῆς ὀθωμα-
νικῆς κατοχῆς. Σέ ὅλα αὐτά ἐντοπίζονται πληροφορίες ἄγνωστες ἕως τώρα.
Χάρη σ’ αὐτά, ἡ συγκομιδή ἱστορικῶν στοιχείων παρέχει, τώρα, τήν εὐκαιρία
σέ ὅσους ἀγαποῦν τόν τόπο τους νά ἀποτολμήσουν τή συγγραφή ἑνός ἱστορικοῦ
μελετήματος, τό ὁποῖο θά ἀποτελέσει τό ἐφαλτήριο γιά ἕνα ἐκτενέστερο ἔργο.

Ὁ ἀριθμός τῶν φίλων τῆς τοπικῆς Ἱστορίας αὐξάνεται συνεχῶς καί χαρο-
ποιεῖ τούς πάντες. Μεταξύ τῶν μελετητῶν της συγκαταλέγεται καί ὁ Κώστας
Τσιώλης. Γνώστης τῆς ἱστορίας τῆς περιοχῆς τῶν Ἀγράφων καί ἔχοντας καλή,
γιά τά δεδομένα τῆς περιοχῆς, βιβλιογραφική ὑποδομή, συνέθεσε τό ἱστόρημά
του γιά τό Πετρίλο, ἕναν οἰκισμό ὁ ὁποῖος ἄλλοτε ἔσφυζε ἀπό ζωή.

Ἐπισήμανε τήν παρουσία τοῦ Πετρίλου στίς ὀθωμανικές ἀπογραφές τοῦ
1454/1455, 1485 καὶ 1521, σέ ὀθωμανικούς ἱεροδικαστικούς κώδικες τοῦ 2ου
μισοῦ τοῦ 18ου αἰώνα, στίς προθέσεις τῶν μονῶν, στήν ἀλληλογραφία τοῦ
Εὐγενίου Γιαννούλη καί τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου καί τίς ἀξιοποίησε, δίνοντας
κύρος στό πόνημά του. Οἱ Πετριλιῶτες, τώρα, ἔχουν τή δυνατότητα καί τήν
εὐκαιρία νά γνωρίσουν ἕνα μέρος τῆς ἱστορίας τοῦ χωριοῦ τους. Ὁ Κώστας
Τσιώλης ἀφήνει μία παρακαταθήκη στούς νεότερους Πετριλιῶτες γιά νά συ-
νεχίσουν τήν προσπάθεια συλλέγοντας ὅ,τι θά προκύψει στό μέλλον καί ἀφορᾶ
τό χωριό τους. Μακάρι νά ὑπάρξουν καί ἄλλοι νά μιμηθοῦν τό παράδειγμά του
γιά τό καλό τῆς τοπικῆς καί τῆς γενικῆς Ἱστορίας μας.

Ἐκφράζουμε τά εἰλικρινῆ συγχαρητήρια στόν συγγραφέα γιά τή συγγραφή
καί τήν ἔκδοση τοῦ παρόντος ἔργου.

Λάρισα, 29 Ἀπριλίου 2015
ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ

ἐκδότης τοῦ «Θεσσαλικοῦ Ἡμερολογίου»
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Χάρτης. Ὁ καζὰς τῶν Ἀγράφων (λεπτομέρεια) τὴν περίοδο 1454-55,
ποὺ καταγράφει τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τοῦ Πετρήλου

(βλ. Melek Delilbaşı – Muzaffer Arıkan, Hicrî 859 tarihli
Sûret-i defter-i sancak-ı Tırhala, τ. ΙΙ: Tıpkıbasım,

[Türk Tarih Kurumu Basımevi], Ἄγκυρα 2001).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὁ ἱστορικὸς χρόνος καὶ χῶρος τῶν Ἀγράφων χάνονται στὰ βάθη τῆς Ἱστο-
ρίας καὶ τῆς νοτιότερης περιοχῆς τῆς ὀροσειρᾶς τῆς Πίνδου. Τὰ κατὰ περιό-
δους ρευστὰ γεωγραφικὰ καὶ διοικητικὰ ὅριά τους μποροῦν νὰ ὁριοθετηθοῦν,
τοὐλάχιστον κατὰ τὴν Τουρκοκρατία –περίοδο ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχονται καὶ
οἱ γραπτὲς πηγὲς τὶς ὁποῖες παραθέτουμε στὴν παροῦσα μελέτη–, βορειοδυ-
τικὰ ἀπὸ τὰ Τζουμέρκα, δυτικὰ ἀπὸ τὸν ροῦ τοῦ Ἀχελώου, νότια ἀπὸ τὴ νοητὴ
γραμμὴ ποὺ ἄρχεται ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Τατάρνας καὶ διέρχεται βορείως τοῦ
Καρπενησίου καὶ τῶν χωριῶν ποὺ ὑπάγονταν σὲ αὐτό, φθάνει στὴν κορυφὴ
τοῦ Τυμφρηστοῦ καὶ ἀνατολικὰ ἀπὸ τὸν Τυμφρηστὸ καὶ τὸ τέλος τῆς πεδιάδας
τῆς Καρδίτσας.

Τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῆς περιοχῆς, «Ἄγραφα», δὲν ἔχει ἀπαντηθεῖ
ἀκόμη. Ἡ θεωρούμενη ὡς ἐπικρατέστερη μαρτυρία τοῦ Μιχαὴλ Ψελλοῦ, τὴν
ὁποία διέσωσε μεταγενέστερη πηγή, δὲν ἔχει ὣς τώρα ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπὸ κά-
ποια ἄλλη γραπτὴ πηγή. Σύμφωνα μὲ αὐτή, κατὰ τὴν περίοδο τῆς Εἰκονομα-
χίας οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Κοπρωνύμου
(741-775) ποὺ ἐστάλησαν στὰ Ἄγραφα, προκειμένου νὰ ἀποκαθηλώσουν τὶς
εἰκόνες ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες, σφαγιάστηκαν ἀπὸ τοὺς Ἀγραφιῶτες, οἱ ὁποῖοι ἀρνή-
θηκαν νὰ συμμορφωθοῦν καὶ δὲν ὑπέγραψαν «τῇ τοῦ ἐκείνου αἵρεσιν» καὶ ἔτσι
ἔμειναν ἄγραφοι. Ἐνδιαφέρουσα εἶναι καὶ ἡ ἄποψη πὼς ἡ ὀνομασία προέρχεται
ἀπὸ τὸ ἑλληνιστικό «ἄγροφον», ποὺ ἀποδίδεται ὡς ὀρεινό, ἄγονο.

Ἕνα πυκνὸ συγκρότημα κορυφογραμμῶν, πολλὲς χιονοπτώσεις, μεγάλες
κλίσεις τοῦ ἐδάφους, ἀπέραντα δάση μὲ ποκιλία ξυλείας, πλούσιο ὑδροσύ-
στημα μὲ ποταμούς, πηγές, λίμνες, μὲ ἐκτεταμένες βοσκολιβαδικὲς ἐκτάσεις, ἡ
μοναδικότητα τῆς ἀγραφιώτικης χλωρίδας, ποὺ συντηρεῖ καὶ τὴν ἀντίστοιχη
πανίδα, συνθέτουν τὸ γεωφυσικὸ περιβάλλον τοῦ τόπου, ποὺ προσδιορίζει τὸν
ὑλικὸ βίο τῶν ἀνθρώπων του. Ὁ χῶρος, τὸ φυσικὸ τραχὺ ὀρεινὸ περιβάλλον,
ἄσκησε σημαντικὴ ἐπίδραση στοὺς Ἀγραφιῶτες, καθὼς λειτούργησε ὡς σύμ-
βολο ἐλευθερίας καὶ ἀνεξαρτησίας, ἐνῶ διαμόρφωσε νοοτροπίες κοινωνικῆς
ὑπεροχῆς ἔναντι τῶν πεδινῶν. Ὁ χῶρος δημιουργοῦσε ἐπίσης τὶς συνθῆκες καὶ
τὸ περιβάλλον γιὰ μιὰ μορφὴ κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς αὐτονομίας, στὸ
ὁποῖο ἐντάσσονταν μὲ εὐκολία οἱ προερχόμενοι ἀπὸ πεδινὲς περιοχὲς χρι-
στιανοὶ ποὺ ἐπιθυμοῦσαν νὰ ζοῦν σὲ ἕνα πιὸ ἐλεύθερο κοινωνικό, λατρευτικὸ
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καὶ οἰκονομικὸ περιβάλλον. Κατὰ τὴν περίοδο ποὺ προαναφέραμε τὰ Ἄγραφα
ἀποτελοῦσαν βιλαέτι τοῦ Σαντζακίου τῶν Τρικάλων, μὲ προϊστάμενο φρουρᾶς
τὸν σούμπαση (subaşı). Κατὰ περιόδους εἶχε ἑπτὰ τιμάρια καὶ ὀθωμανὸ ἱε-
ροδικαστή, τὸν καδή. Ἐκκλησιαστικῶς, ἡ περιοχὴ διαμοιραζόταν κυρίως σὲ δύο
ἐπαρχίες: στὴν ἐπισκοπὴ Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων καὶ στὴν ἐπισκοπὴ Φαναρίου
καὶ Νεοχωρίου. Κάποια χωριὰ στὰ δυτικὰ τῶν Ἀγράφων κατὰ καιροὺς ὑπά-
γονταν καὶ στὴν ἐπισκοπὴ Ραδοβισδίου.

Μὲ τὴν κάθοδο σλαβικῶν καὶ ἀλβανικῶν φύλων καὶ τὶς πολεμικὲς συ-
γκρούσεις ποὺ ἀκολούθησαν κατὰ τοὺς δύο αἰῶνες ποὺ προηγήθηκαν τῆς κα-
τάληψης τῆς περιοχῆς ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, παρατηροῦνται γιὰ λόγους ἀσφα-
λείας οἱ πρῶτες μαζικὲς μετακινήσεις πληθυσμῶν ἀπὸ τὰ πεδινὰ πρὸς τὰ
ὀρεινά. Ὅμως, κατὰ τὴν πρώτη περίοδο τῆς ὀθωμανικῆς κατοχῆς, στὸ τέλος
τοῦ 14ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 15ου αἰ., σημειώνεται μεγάλη μαζικὴ φυγὴ χρι-
στιανικῶν πληθυσμῶν ἀπὸ τὰ εὔφορα πεδινὰ μέρη πρὸς τὰ δυσπρόσιτα ὄρη
τῆς Πίνδου, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ διόγκωση τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Ἀγράφων, ὅπως
φαίνεται καὶ ἀπὸ τὰ δημογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀντλοῦμε ἀπὸ τὶς ἀρχειακὲς
ὀθωμανικὲς πηγὲς τῆς ἐποχῆς. Ὁ πληθυσμὸς τῶν χωριῶν τῶν Ἀγράφων ἐμφα-
νίζεται ἐξαιρετικὰ μεγάλος, ὥστε κυριολεκτικὰ αὐτὰ παρουσιάζονται σὰν μι-
κρὲς πόλεις ποὺ ἀκμάζουν σὲ ἕναν γεωγραφικὸ χῶρο ὅπου καὶ σήμερα ἀκόμη
κάποιος δυσκολεύεται νὰ ἐπιβιώσει.

Τὸ γεωφυσικὸ περιβάλλον, δηλαδὴ τὸ δυσπρόσιτον τοῦ τόπου, καὶ οἱ δυ-
σκολίες ἐπιβίωσης ἀπέτρεψαν μουσουλμανικοὺς πληθυσμοὺς νὰ ἐποικίσουν
τὴν περιοχή, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ τόπος νὰ κατοικηθεῖ σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ
χριστιανικοὺς πληθυσμούς, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν καταβολὴ τῶν σχετικῶν φόρων
–μὲ κάποιες μικρὲς ἐλαφρύνσεις ὡς προνόμια– ἐξασφάλιζαν τὴ διαβίωσή
τους ὀργανωμένοι σὲ κοινότητες, μακριὰ ἀπὸ τὴν ἀσφυκτική, ἄμεση πα-
ρουσία τοῦ κατακτητῆ, ὥστε ὁ ρόλος τῆς κεντρικῆς ὀθωμανικῆς διοίκησης νὰ
ἐμφανίζεται ἀποδυναμωμένος. Βασιζόμενες στὴν οἰκονομικὴ ἄνοδο καὶ τὸν
ἐκχρηματισμό –κυρίως τῆς κτηνοτροφικῆς παραγωγῆς καὶ τῆς βιοτεχνικῆς
ἐπεξεργασίας τῶν προϊόντων της– οἱ κοινότητες αὐτές, μὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς
προεστῶτες, ἐπέτυχαν νὰ ἱδρύσουν σχολεῖα, νὰ ἀνεγείρουν ἐκκλησίες, νὰ κα-
τασκευάσουν κοινοτικὰ ἔργα, ὥστε οἱ Ἀγραφιῶτες νὰ διάγουν ἕναν βίο
ὁμαλῆς καθημερινότητας.

Οἱ ὀθωμανοὶ τιμαριῶτες ποὺ νέμονταν τὴν περιοχὴ τῶν Ἀγράφων φρό-
ντιζαν μέσω τῶν προεστώτων νὰ εἰσπράττουν τὰ φορολογικὰ ἔσοδα καὶ νὰ
διασφαλίζουν μὲ ἔνοπλα σώματα τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τῆς ὀθωμα-
νικῆς διοίκησης, ἡ ὁποία εἰσέπραττε τοὺς τακτικοὺς καὶ ἔκτακτους φόρους, κυ-
ρίως ἀπὸ τὰ φυσικὰ πρόσωπα, τὰ προϊόντα, τὸ ζωϊκὸ κεφάλαιο, ὅπως καὶ ἡ
προκάτοχός της βυζαντινὴ διοίκηση. Τὸ 49% τῶν ἐσόδων ἀπὸ τὴ φορολόγηση
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προέρχονταν ἀπὸ τὸν φόρο ὑποτελείας, ἐνῶ ἡ κτηνοτροφία, ὡς κύρια ἐνασχό-
ληση τῶν διαβιούντων στὰ ὀρεινά, ἀπέδιδε τὸ 2�% περίπου τῶν φόρων.

Ἡ ἀποκλειστικὴ χρήση τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ἡ κοινὴ ὀρθόδοξη χρι-
στιανικὴ πίστη ἦταν τὸ συνεκτικὸ στοιχεῖο ποὺ ἐπέτρεψε τὴν ἀφομοίωση ἑνὸς
πολὺ μεγάλου ἀριθμοῦ ἑτεροχθόνων, οἱ ὁποῖοι μετακινήθηκαν ἀπὸ τὶς πεδινὲς
πρὸς τὶς ὀρεινὲς περιοχές. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ στοιχεῖο ὅτι ὅλα σχεδὸν τὰ
βαπτιστικὰ ὀνόματα ποὺ ἀναφέρονται στὰ φορολογικὰ κατάστιχα ἔχουν προ-
έλευση ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη παράδοση. Παράλληλα, ἔντονη ἦταν ἡ παρουσία τοῦ
κλήρου, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ ὀνόματα καὶ τὸν ἀντίστοιχο ἀριθμὸ τῶν ἱε-
ρέων στὰ κατάστιχα.

Κυρίαρχη μορφὴ οἰκονομίας ἦταν ἡ κτηνοτροφία καθὼς καὶ οἱ σχετικοὶ μὲ
αὐτὴν κλάδοι, ὅπως ἡ ὑφαντικὴ καὶ ἡ καποραπτική. Δευτερεύουσες οἰκονο-
μικὲς δραστηριότητες ἦσαν ἡ καλλιέργεια δημητριακῶν, καλλιέργεια καρυδιῶν,
λιναριοῦ, περιβολιῶν, ἡ μελισσοκομία, ἡ σηροτροφία, ἡ ἀμπελουργία, ἡ καλ-
λιέργεια σιτηρῶν, ἡ λειτουργία ὑδρομύλων, τὰ ἀργυροχρυσοχοϊκὰ ἐργαστήρια,
τὰ σιδηρουργεῖα, τὰ ὁπλουργεῖα, ἡ μπαρουτοπαραγωγή. Ἐπίσης, ἀνάπτυξη
παρουσιάζουν στὴν περιοχὴ ἡ μεταβυζαντινὴ ζωγραφική, ἡ θρησκευτικὴ καὶ
κοσμικὴ ξυλογλυπτική, ἡ κεντητικὴ καὶ ἡ λαϊκὴ ὑφαντική.

Τὰ Ἄγραφα ἀνήκουν στὸν ὀρεινὸ ὄγκο τῆς Πίνδου καὶ ἀποτέλεσαν τὴν πε-
ρίοδο τῆς Τουρκοκρατίας κομβικὸ σημεῖο ἐπικοινωνίας μεταξύ, ἀφενός, τῆς Δυ-
τικῆς Ἑλλάδας καὶ τοῦ Ἰονίου καί, ἀφετέρου, τῆς Θεσσαλίας, τῆς Θεσσαλο-
νίκης, τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τῶν Παραδουνάβιων Ἡγεμονιῶν. Ἡ δια-
σύνδεσή τους μὲ τὴ Δυτικὴ Ἑλλάδα ἐπέτρεπε τὴν πρόσβαση καὶ ἔξοδο στὴ θά-
λασσα μὲ προορισμὸ τὴν Ἰταλία καὶ κατ᾿ ἐπέκτασιν τὴ Δύση. Ἡ θέση τους
αὐτὴ, ὡς πέρασμα πρὸς τὴ Δύση, ἀπέτρεψε τοὺς Ἀγραφιῶτες ἀπὸ τὴν ἀπο-
μόνωση καὶ τοὺς παρεῖχε τὴ δυνατότητα νὰ εἶναι σὲ ἐπαφὴ μὲ τὶς ἐξελίξεις
στὸν ὑπόλοιπο ἑλληνικὸ χῶρο.

Ἡ ἀνάπτυξη τῆς παιδείας βασίστηκε, κυρίως, σὲ λόγιους ἱερωμένους καὶ
λειτουργοῦσε σὲ συνάρτηση μὲ τὴν ἐκκλησία καὶ τὶς κατὰ τόπους μονές, μὲ κυ-
ρίαρχο βέβαια τὸν ρόλο τῶν κοινοτικῶν θεσμῶν. Τὰ Ἄγραφα εὐτύχησαν τὴν
περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας νὰ ἔχουν ὡς λειτουργὸ ἀλλὰ καὶ θεμελιωτὴ τῆς
παιδείας καὶ τῶν γραμμάτων στὴν περιοχὴ τὸν Εὐγένιο Γιαννούλη τὸν Αἰτωλό
(περ. 1597-1�82). Ὁ Εὐγένιος, γαλουχημένος ἀπὸ τὸν Κύριλλο Λούκαρι καὶ τὸν
Θεόφιλο Κορυδαλλέα μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς παραδόσεις τοῦ θρησκευτικοῦ
ἀνθρωπισμοῦ, ἐγκαινίασε στὴν περιοχὴ τῶν Ἀγράφων περὶ τὰ μέσα τοῦ 17ου
αἰώνα τὴ συστηματικὴ καὶ ὀργανωμένη ἐκπαίδευση, βάσει τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ἀλλὰ καὶ θύραθεν κλασικῆς παιδείας, μὲ στόχο νὰ ὀργανώσει τὴ βιοτὴ τῶν μα-
θητῶν του καὶ τῆς κοινωνίας, κυρίως, μὲ τὴν κατὰ Χριστὸν παιδεία ἀλλὰ καὶ
τὴ θύραθεν διδασκαλία τῶν γραμμάτων. Ἡ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη μέσω τοῦ
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ἐμπορίου, ποὺ ἄρχισε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰώνα, κινητοποίησε τὶς παρα-
γωγικὲς δυνάμεις τῆς κοινωνίας καὶ προκάλεσε τὴν ἀνάγκη νὰ ἱκανοποιηθεῖ,
σὲ κοινοτικὸ ἐπίπεδο, ἡ ἵδρυση σχολείων γιὰ τὴν ἀτομικὴ καὶ κοινωνικὴ μόρ-
φωση, πρόοδο καὶ εὐημερία.

Τὰ παιδευτικὰ κέντρα τῶν Ἀγράφων, ἀπὸ τὰ πρῶτα στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο,
παρὰ τὴν προσπάθεια τῶν δασκάλων τους, δὲν εἶχαν διάρκεια καὶ δὲν ἀπέ-
δωσαν πιθανῶς ὅσα ὑποσχόταν ἡ δυναμικὴ τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη, ἑνὸς
σπουδαίου λογίου καὶ χαρισματικοῦ δασκάλου τῆς ἐποχῆς. Οἱ μαθητές του
ἔμειναν στὴ σκιὰ τοῦ δασκάλου τους, ἐνῶ ὁ σπουδαιότερος ἀπὸ αὐτούς, ὁ Ἀνα-
στάσιος Γόρδιος (1�54-1729), ποὺ θὰ μποροῦσε μὲ ἐπάρκεια νὰ συνεχίσει τὸ
ἔργο του, ἐπιζητοῦσε περισσότερο τὸν μοναχικὸ βίο καὶ τὴ συγγραφή. Μά-
λιστα, τὰ περισσότερα καὶ πλέον παραγωγικὰ χρόνια ὁ Γόρδιος διῆλθε στὸ
Αἰτωλικὸ μαζὶ μὲ τὸν ἐπίσης λόγιο ἀδελφό του ἱερομόναχο Ἀθανάσιο τὸν Ἐλά-
χιστο. Ἀκόμη, χαρακτηριστικὸ τῶν σχολείων ἦταν ὁ συντηρητικὸς χαρακτήρας
τους, χωρὶς τὴν ὕπαρξη καὶ προώθηση ἐπιστημονικῶν μαθημάτων, ἂν καὶ σώ-
ζονται γραπτὰ τεκμήρια γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν μαθηματικῶν σὲ κάποια σχο-
λεῖα τῶν Ἀγράφων.

Ἀπὸ τὸν 17ο αἰώνα, μὲ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη ποὺ παρατηρεῖται στὰ
ἀστικὰ πεδινὰ καὶ παραθαλάσσια κέντρα, ἐντάθηκε τὸ φαινόμενο τῆς ἀπο-
δημίας τῶν Ἀγραφιωτῶν στὰ νέα οἰκονομικὰ καὶ παραγωγικὰ κέντρα ἐντὸς
καὶ ἐκτὸς τῆς ὀθωμανικῆς ἐπικράτειας. Ἡ μετανάστευση αὐτὴ εὐνοήθηκε καὶ
ἀπὸ τὸ γεγονὸς πώς, ἐνῶ ἡ γεωγραφία τοῦ χώρου παρεῖχε σχετικὴ ἀσφάλεια,
ἐντούτοις, ἡ περιοχὴ μαστιζόταν κατὰ περιόδους ἀπὸ ἐπιδρομὲς Τουρκαλ-
βανῶν καὶ ἄλλων ληστῶν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν βενετοτουρκικῶν
πολέμων. Μεγάλα προβλήματα, ἐπίσης, προκαλοῦσε καὶ ἡ φορολογικὴ πολι-
τικὴ τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους. Ὅλα αὐτὰ δημιουργοῦσαν ἕνα καθεστὼς οἰκο-
νομικῆς ἀνέχειας, ποὺ ἀνάγκαζε τοὺς Ἀγραφιῶτες νὰ ἀναζητοῦν καλύτερη
τύχη σὲ ἄλλα μέρη τῆς Βαλκανικῆς, ὅπου ἀσχολήθηκαν κυρίως μὲ τὸ ἐμπόριο.
Οἱ Ἀγραφιῶτες βαθμηδὸν προόδευσαν στὰ νέα μέρη ἀποδημίας τους καὶ κα-
τέστησαν ἀρωγοὶ καὶ συμπαραστάτες τοῦ γενέθλιου τόπου τους καὶ τῶν συ-
μπατριωτῶν τους.

Ἡ περιοχὴ τῶν Ἀγράφων μὲ τὶς κοινότητές τους, ὅπως τὸ Πετρῆλο,
ὑπῆρξαν ζωντανὰ κύτταρα τοῦ σκλαβωμένου Ἑλληνισμοῦ καὶ διατήρησαν ζω-
ντανὴ τὴν ἑλληνορθόδοξη συνείδηση καὶ ταυτότητα στὰ χρόνια τῆς Τουρκο-
κρατίας. Οἱ λόγιοι τῶν Ἀγράφων στήριξαν αὐτὴν τὴν προσπάθεια καὶ συνέ-
βαλαν στὴ διαμόρφωση τῆς νεοελληνικῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς ταυτότητας,
ποὺ ὁδήγησε, μὲ αἴτημα τὴν ἀπελευθέρωση, στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821.
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ΤΟ ΠΕΤΡΗΛΟ

Τὸ Πετρῆλο, χωριὸ τῆς ἱστορικῆς περιοχῆς τῶν Ἀγράφων, βρίσκεται στὸν
κεντρικὸ χῶρο τῆς σημερινῆς Ἀνατολικῆς Ἀργιθέας, δυτικὰ τοῦ νομοῦ Καρ-
δίτσας, μὲ ἔκταση 33.234 στρέμματα. Χωροταξικά, ἀνατολικὰ τοῦ Πετρήλου
βρίσκεται ὁ Καρβασαρᾶς, ΒΑ ἡ Φυλακτή (Σερμενίκο), ΒΔ τὸ Βλάσι, δυτικὰ
τὸ Δροσάτο (Μεζῆλο), ΝΔ τὸ Φουντωτό (Κοπλέσι), νότια τὸ Τροβάτο τῆς
Εὐρυτανίας καὶ ΝΑ τὰ Μεγάλα Βραγγιανὰ τῆς Εὐρυτανίας.1 Κατὰ τὴν πε-
ρίοδο τῆς πρώιμης Τουρκοκρατίας τὸ Πετρῆλο ὑπαγόταν διοικητικὰ καὶ δη-
μοσιονομικά, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα χωριὰ τῶν Ἀγράφων, στὸ σαντζάκι τῶν Τρι-
κάλων. Γιὰ τὸ Πετρῆλο δὲν ὑπάρχουν πολλὲς πληροφορίες, ὅσον ἀφορᾶ τὴν
περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας. Ἐδῶ παρουσιάζονται νέα στοιχεῖα ἀπὸ πρό-
σφατα δημοσιευμένες πηγές. Πρόκειται, ἀφενός, γιὰ ὀθωμανικὰ κατάστιχα
ποὺ ἀφοροῦν τὸ Πετρῆλο καί, ἀφετέρου, γιὰ ἀναφορὲς γιὰ τὸ χωριὸ καὶ τοὺς
κατοίκους του σὲ πρόσφατα δημοσιευμένες ἐπιστολὲς ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία
τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη, τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου καὶ τοῦ ἀδελφοῦ του Ἀθα-
νασίου τοῦ Ἐλαχίστου.

Ι. ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Στὸ πρῶτο σωζόμενο ὀθωμανικὸ φορολογικὸ κατάστιχο τῆς περιοχῆς
(ἔτ. 1454/5) τὸ Πετρῆλο καταγράφεται ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ 80 περίπου χωριὰ τοῦ
βιλαετίου τῶν Ἀγράφων. Τὸ κατάστιχο αὐτὸ σώζεται σήμερα στην Κωνστα-
ντινούπολη, στὰ «Ἀρχεῖα Προεδρικοῦ Συμβουλίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
Γενικὴ Διεύθυνση Ἐσόδων-Ἐξόδων» (Basvekalet Arsivi, Fonds maliyeeden
mudevver), μὲ τὸν ταξινομικὸ ἀριθμὸ Maliyeeden Defter (MAD) 10. Εἶναι, βέ-
βαια, γραμμένο στὴν ἀραβικὴ γραφὴ tevki-i, καὶ ἔχει ἐκδοθεῖ στὴ νεοτουρ-
κική (λατινικὴ γραφή) τὸ 2001 ἀπὸ τοὺς τούρκους καθηγητὲς Melek Delilbaşı
καὶ Muzaffer Arıkan.2 Στὴν ἔκδοση δὲν περιλαμβάνεται ἡ ἀπόδοση τῶν ὀνο-

1. Βλ. Ν. Κ. Χόντζιας, Πετρίλο, Ἀθήνα 1999, σ. 41.
2. Melek Delilbaşı – Muzaffer Arıkan, Hicrî 859 tarihli Sûret-i defter-i sancak-ı Tırhala,

metni bir giriş ile neşredenler, τ. Ι, [Türk Tarih Kurumu Basımevi], Ἄγκυρα 2001 (στὸ ἑξῆς
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μάτων τῶν φορολογουμένων οἰκογενειῶν στὴ νέα τουρκικὴ λατινικὴ γραφή,
ἔργο ποὺ ἀνέλαβε καὶ πραγματοποίησε γιὰ λογαριασμὸ τῆς Πανευρυτανικῆς
Ἕνωσης ὁ ὀθωμανολόγος Γ. Λιακόπουλος. Ἡ μεταγραφὴ αὐτὴ εἶναι ἀνέκ-
δοτη, καὶ ἐτέθη στὴ διάθεσή μας ἀπὸ τὴν Πανευρυτανικὴ Ἕνωση. Στὸ κα-
τάστιχο παρατίθενται δημοσιονομικὰ καὶ δημογραφικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ Πε-
τρῆλο κατὰ τὴν ἀνωτέρω ἐποχή. Συνολικὰ καταγράφονται 277 νοικοκυριὰ μὲ
τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχηγῶν τῶν οἰκογενειῶν, 12 χῆρες μὲ τὰ ὀνόματά τους (ὡς
ἀρχηγῶν οἰκογενειῶν) καὶ 22 ἄγαμοι ἐνήλικες, ἐπίσης μὲ τὰ ὀνόματά τους.3
Ὁ πληθυσμός,4 ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὰ ὀνόματα, εἶναι ἀμιγῶς χριστια-
νικός.5 Καταγράφεται ἐπίσης παραγωγὴ σιταριοῦ, κριθαριοῦ, καλλιέργεια
ἀμπελιῶν, καρυδιῶν, μελισσοκομικὴ δραστηριότητα, καθὼς καὶ δύο ὑδρό-
μυλοι.6 Δὲν ἀναφέρεται ζωικὸ κεφάλαιο (αἰγοπρόβατα), διότι ἡ φορολογία
ἐπὶ τῶν προβατοποιμνίων (Âdet-i ağnâm-ı) δὲν καταμεριζόταν ἀπὸ τὴν
ἐξουσία ἀνὰ χωριό, ἀλλὰ συνολικὰ γιὰ ὅλο τὸ βιλαέτι (περιφέρεια) τῶν
Ἀγράφων.7 Ἡ τοπικὴ αὐτοδιοίκηση τοῦ βιλαετίου εἰσέπραττε τὸν φόρο καὶ
τὸν ἀπέδιδε στὴν ὀθωμανικὴ διοίκηση ἐφάπαξ.

Τὸ Πετρῆλο φορολογοῦνταν γιὰ 70 κοιλὰ σιτάρι μὲ 8 ἄσπρα ἀνὰ κοιλὸ
καὶ γιὰ 70 κοιλὰ κριθάρι μὲ 5 ἄσπρα ἀνὰ κοιλό.8 Ἐπίσης, πλήρωναν φόρο
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Delilbaşı – Arıkan I)· Melek Delilbaşı – Muzaffer Arıkan, Hicrî 859 tarihli Sûret-i defter-i
sancak- ı Tırhala, τ. ΙΙ: Tıpkıbasım, [Türk Tarih Kurumu Basımevi], Ἄγκυρα 2001 (στὸ ἑξῆς
Delilbaşı – Arıkan II).

3. Delilbaşı – Arıkan IΙ, σ. 431a-434b.
4. Ὁ Β. Σπανὸς ὑπολογίζει, μὲ βάση αὐτὸ τὸ κατάστιχο, τὸν πληθυσμὸ τοῦ Πετρήλου

σὲ 1.455 ἄτομα· βλ. Β. Σπανός, «Ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς οἰκισμοὺς Ἀνθηρό, Δρο-
σάτο, Μεσοβούνι καὶ Πετρίλο (1454/55-1659)», Ἱστορικὰ Ἀργιθέας Ἀγράφων, Πρακτικὰ
Α΄ Συνεδρίου, Ἡ Ἀργιθέα στὴν Τουρκοκρατία ὣς τὸν 19ο αἰώνα, [Πολιτιστικὸς Σύλ-
λογος Λεοντίτου «Ὁ Πλάτανος» – Ἱερὰ Μονὴ Σπηλιᾶς Ἀγράφων], Λεοντίτο 2007, σ. 229.

5. Ἐπίσης, ὁ ἀμιγὴς χριστιανικὸς πληθυσμὸς τοῦ Πετρήλου, ἀλλὰ καὶ γενικότερα τῆς
περιοχῆς τῶν Ἀγράφων, ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ φόρου ποὺ πλήρωναν τὰ χρι-
στιανικὰ νοικοκυριά, ἐνῶ τὰ μουσουλμανικὰ νοικοκυριὰ πλήρωναν διαφορετικούς, χα-
μηλότερους φόρους· βλ. Νεοκλῆς Σαρρῆς, Ὀσμανικὴ Πραγματικότητα, τ. 2, ἐκδ. Ἀρσε-
νίδης, Ἀθήνα 1990, σ. 191. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὰ κατάστιχα φόρου τοῦ σαν-
τζακίου Τρικάλων, σὲ χωριὰ καὶ πόλεις ὅπου διέμενε μικτὸς πληθυσμός.

6. Βλ. Delilbaşı – Arıkan I, σ. 278.
7. Βλ. Delilbaşı – Arıkan I, σ. 269.
8. Τὸ ἄσπρο (akçe) ἦταν τὸ μόνο «ἐθνικό» νόμισμα τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους, ἀπὸ

τὰ πρῶτα κιόλας χρόνια τῆς ἵδρυσής του, κομμένο κατὰ μίμησιν τῶν ἄσπρων τῶν Κο-
μνηνῶν· βλ. Εὐτυχία Δ. Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Ἡ κυ-
κλοφορία τῶν νομισμάτων στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, 15ος-19ος αἰ., [Κέντρο Νεοελληνικῶν
Ἐρευνῶν / Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν], Ἀθήνα 1996, σ. 83. Τὸ ἄσπρο ἦταν τὸ 1/120 τοῦ γρο-
σιοῦ, τὸ δὲ γρόσι τῆς ἀπογραφῆς τοῦ ἔτ. 1454/5 εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 1451/2
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δεκάτης 40 ἄσπρα γιὰ τὰ ἀμπέλια, 30 ἄσπρα γιὰ τὰ μελίσσια καὶ 40
ἄσπρα γιὰ τὰ καρύδια. Ἀκόμη, πλήρωναν 10 ἄσπρα γιὰ κάθε ἕναν ἐκ τῶν
2 ὑδρομύλων.9 Ὁ ἐτήσιος οἰκογενειακὸς φόρος (İspence) ἦταν 20 ἄσπρα γιὰ
κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ 277 νοικοκυριὰ καὶ 6 ἄσπρα γιὰ κάθε μία ἀπὸ τὶς 12
χῆρες.10 Οἱ 22 ἄγαμοι ἐνήλικες δὲν πλήρωναν. Οἱ κάτοικοι τοῦ Πετρήλου
συμμετεῖχαν –ἐπίσης ἀναλογικά– καὶ στὸν φόρο ἐπὶ τῶν προβατοποιμνίων
ὅλου τοῦ βιλαετίου τῶν Ἀγράφων, ὁ ὁποῖος ἦταν 36.220 ἄσπρα,11 καθὼς
καὶ τὸν φόρο «γάμου», ὁ ὁποῖος συνεισπραττόταν μαζὶ μὲ τὸν φόρο
«ἐγκλημάτων» (Niyâbet ve arûsî-yi), ποὺ ἐπίσης πληρωνόταν ἐφάπαξ στὸ
σύνολο τοῦ βιλαετίου τῶν Ἀγράφων καὶ ἀνερχόταν στὸ ποσὸν τῶν 11.000

ΤΟ ΠΕΤΡΗΛΟ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 21

καὶ εἶχε νόμιμο βάρος ἀπὸ τὴν ἀρχὴ 1,052 γραμμάρια· βλ. N. Beldiceanu – P. S. Nasturel,
«Ἡ Θεσσαλία στὴν περίοδο 1454/55-1506», Θεσσαλικὸ Ἡμερολόγιο 19 (1991) 98. ‒ Γιὰ
τοὺς φόρους ποὺ ἐπιβάλλονταν στὰ δημητριακὰ βλ. Σπ. Ἀσδραχᾶς, Μηχανισμοὶ τῆς ἀγρο-
τικῆς οἰκονομίας στὴν Τουρκοκρατία (ΙΕ΄-ΙΣΤ΄ αἰ.), ἐκδ. Θεμέλιο, Ἀθήνα 1978, σ. 34-
35. – Οἱ ἀπογραφεῖς τοῦ καταστίχου ὁρίζουν πὼς δύο κοιλὰ τῶν Τρικάλων ἰσοδυναμοῦν
μὲ ἕνα yük (φορτίο, βάρος). Ὅμως, τὸ βάρος ἑνὸς yük δὲν ἦταν σταθερό, ἀλλὰ κυμαινόταν
ἀπὸ 150 ἕως 205,4 κιλά (χιλιόγραμμα). Πάντως, σὲ ἀπογραφὴ τοῦ ἔτ. 1506 τὸ κοιλὸ Τρι-
κάλων καθοριζόταν ὡς ἴσον μὲ δύο κοιλὰ Κωνσταντινουπόλεως, τὸ ὁποῖο ζύγιζε 25,656
κιλά. Ἄρα, ἕνα κοιλὸ Τρικάλων = 51,32 κιλά· βλ. Delilbaşı – Arıkan I, φ. 7β· Beldiceanu
– Nasturel, «Ἡ Θεσσαλία στὴν περίοδο 1454/55-1506», σ. 98, 125, 127, ὅπου καὶ σχε-
τικὴ βιβλιογραφία.

9. Βλ. Delilbaşı – Arıkan I, σ. 278. Γιὰ τοὺς φόρους σὲ ἀμπέλια, καρποφόρα δένδρα
(καρύδια), μελίσσια, ὑδρόμυλους, καὶ τὸν τρόπο ἀποδόσεώς τους, βλ. Ἀσδραχᾶς, Μηχα-
νισμοὶ τῆς ἀγροτικῆς οἰκονομίας στὴν Τουρκοκρατία, σ. 36-39.

10. Ὁ İspence ἦταν ἕνα εἶδος ἐθιμικῆς προσωπικῆς φορολογίας, ἀπαιτητῆς ἀπὸ ὅλους
τοὺς ἐνήλικες χριστιανοὺς ἄνδρες καὶ τὶς χῆρες (βλ. Ἀσδραχᾶς, Μηχανισμοὶ τῆς ἀγρο-
τικῆς οἰκονομίας στὴν Τουρκοκρατία, σ. 33). Ὁ φόρος ἦταν προοθωμανικῆς προελεύσεως,
συμπεριλαμβανόταν στὰ ἔσοδα ἑνὸς τιμαρίου καὶ πληρωνόταν πάντοτε σὲ χρῆμα (βλ.
Κ. Ε. Καμπουρίδης, Ἡ νεότερη Ἑλλάδα μέσα ἀπὸ ὀθωμανικὲς ἀρχειακὲς πηγές. Οἰκο-
νομία, θεσμοὶ καὶ κοινωνία στὴ Θεσσαλία τοῦ 17ου αἰώνα, ἐκδ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη
2009, σ. 231). Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δηλώνεται στὴν ἀρχὴ τοῦ καταστίχου τοῦ βιλαετίου
τῶν Ἀγράφων πὼς ὁ οἰκογενειακὸς φόρος İspence εἶναι 25 ἄσπρα ἀνὰ νοικοκυριό
(Delilbaşı – Arıkan I, σ. 269), στὴν περίπτωση τοῦ Πετρήλου –ὅπως καὶ σὲ μερικὰ ἄλλα
χωριὰ τῶν Ἀγράφων– ὁ φόρος ἦταν 20 ἄσπρα, ἀπότοκο προφανῶς κάποιου προνομίου
ποὺ παραχωρήθηκε σὲ αὐτὰ τὰ χωριά· βλ. Beldiceanu – Nasturel, «Ἡ Θεσσαλία στὴν
περίοδο 1454/55-1506», σ. 109, ὅπου ἀναφέρεται πώς: «Αὐτὴ ἡ φορολογικὴ ἐλάφρυνση
εἶναι πράγματι τὸ τεκμήριο ἑνὸς προνομίου, τὸ ὁποῖο παραχώρησε ὁ κατακτητὴς καὶ ὑπο-
νοεῖ, πιθανῶς, τὴ συνθηκολόγηση ἀνθρώπων τῶν Ἀγράφων καὶ τῶν περιχώρων μὲ τὰ στρα-
τεύματα τοῦ Μπαγιεζὶτ Α΄».

11. Ἡ φόρος ἐπὶ τῶν προβατοποιμνίων (Âdet-i ağnâm-ı), ποὺ ἀφοροῦσε ὅλο τὸ βι-
λαέτι (vilâyet-i), ὅλη τὴν περιφέρεια τῶν Ἀγράφων, ἦταν συνήθως ἕνα ἄσπρο γιὰ κάθε
3 πρόβατα, ἐκτὸς ἀμνοεριφίων ἕως ἑνὸς ἔτους· βλ. Ἀσδραχᾶς, Μηχανισμοὶ τῆς ἀγροτικῆς
οἰκονομίας στὴν Τουρκοκρατία, σ. 38.
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ἄσπρων.12 Συνολικά, ἡ φοροδοτικὴ ἱκανότητα τοῦ Πετρήλου ἦταν 6.652
ἄσπρα.13 Ἀκόμη, μὲ βάση τὰ δημοσιευόμενα στὸ κατάστιχο στοιχεῖα γιὰ τὸ
βιλαέτι τῶν Ἀγράφων, τὸ Πετρῆλο, ὅπως καὶ σχεδὸν ὅλα τὰ χωριὰ τῶν
Ἀγράφων, συνέβαλλε στὴ δημιουργία καὶ συντήρηση ἑνὸς ἐνόπλου σώματος
τοῦ βιλαετίου, ποὺ ἀποτελοῦνταν ἀπὸ 30 ἐξοπλισμένους μάχιμους ἄνδρες,
45 πολεμιστὲς μὲ εἰδικὴ πανοπλία, 4 σκηνές, 4 τέντες εἰδικοῦ τύπου καὶ
μία ἀλεξήλια σκηνή. Τὸ βιλαέτι τῶν Ἀγράφων ἦταν παραχώρηση στὸν σού-
μπαση τῶν Ἀγράφων μὲ νομέα του τὸν Χατζή-Μπέη, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ ὁ
ὑπεύθυνος γιὰ τὴ συγκρότηση τοῦ ἐνόπλου σώματος τοῦ τιμαρίου.14 Στὸ κα-
τάστιχο τὸ Πετρῆλο δὲν φέρει τὸν χαρακτηρισμό «ἐκτὸς φορολογικοῦ κα-
ταλόγου»·15 ἄρα προϋπῆρχε τοὐλάχιστον κατὰ τὴν προηγούμενη ἀπογραφή.
Δεδομένου ὅτι οἱ ἀπογραφὲς τῶν στοιχείων καὶ δεδομένων τῶν τιμαρίων διε-
νεργοῦνταν κάθε 30-40 χρόνια,16 τὸ Πετρῆλο μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ πὼς εἶναι
οἰκισμὸς τοὐλάχιστον τῆς ὕστερης βυζαντινῆς περιόδου. Στὴν προφορικὴ πα-
ράδοση τοῦ τόπου σώζεται ἡ πληροφορία πὼς ἡ παλαιὰ χωροθέτηση τοῦ χω-
ριοῦ ἦταν κοντὰ στὸ φαράγγι «Σκαμνί» τοῦ Βλασιώτη ποταμοῦ, ὅπου βρι-
σκόταν καὶ ὀθωμανικὸς ταχυδρομικὸς σταθμός.17 Τὸ ὄνομα τοῦ χωριοῦ, κατὰ

22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ

12. Βλ. Ἀσδραχᾶς, Μηχανισμοὶ τῆς ἀγροτικῆς οἰκονομίας στὴν Τουρκοκρατία, σ. 39-
40: «Τὸ Niyâbet εἶναι ἕνα πρόστιμο ποὺ βαρύνει τοὺς φορολογουμένους μιᾶς φορολογικῆς
ἑνότητας γιὰ ἐγκλήματα ποὺ διαπράχθηκαν μέσα στὰ ὅρια τῆς ἑνότητας αὐτῆς· τὸ arûsî
εἶναι ἕνας δασμὸς ποὺ βαρύνει τοὺς γάμους, καὶ εἶναι τῆς τάξης τῶν 30 akçe ὅταν πρό-
κειται γιὰ γυναίκα ποὺ παντρεύεται γιὰ πρώτη φορά, καὶ τῶν 15 akçe ὅταν πρόκειται γιὰ
γυναίκα ποὺ κάνει δεύτερο γάμο».

13. Delilbaşı – Arıkan I, σ. 278.
14. Delilbaşı – Arıkan I, σ. 269.
15. Σχετικὰ μὲ τὴν ἐπαναλαμβανόμενη δίπλα στὶς ὀνομασίες πολλῶν χωριῶν φράση

«ἐκτὸς φορολογικοῦ καταλόγου» βλ. Γιάν.-Ἀνάργ. Μαυρομύτης, «Ἄγραφα, ἔτος 1454/5
μ.Χ. Συμπλήρωμα στὰ προλεγόμενα», Εὐρυτανικὰ Χρονικὰ 25 (Ἰαν.-Φεβρ.-Μάρτ. 2008)
15, ὅπου ἀναφέρεται πὼς τὰ χωριὰ ποὺ φέρουν αὐτὴν τὴν ἔνδειξη σχηματίστηκαν τὴν πε-
ρίοδο 1420-1454. Σύμφωνα μὲ τὸν Κ. Σπανό (προφορικὴ ἐνημέρωση), ἐνδεχομένως, ἡ ὡς
ἄνω ἐγγραφὴ στὸ κατάστιχο μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ καὶ ὡς δηλωτικὸ πὼς τὰ χωριὰ αὐτὰ
σχηματίστηκαν μεταξὺ 1454/5 καὶ 1485 –ὁπότε τὸ ἐν λόγω κατάστιχο τὴν ἑπομένη σω-
ζόμενη καὶ δημοσιευμένη ἀπογραφή– ἀπὸ κατοίκους οἱ ὁποῖοι πρὸ τοῦ 1454/5 εἶχαν ἐγκα-
ταλείψει αὐτὰ τὰ χωριά, καὶ τὰ ἐπανεποίκησαν τὴν περίοδο αὐτή. Ἴσως, πάλι, κάποια
χωριὰ δὲν καταγράφηκαν, ἐπειδὴ δὲν εἶχαν δοθεῖ σὲ κάποιον τιμαριοῦχο ἢ ἀπογράφηκαν
στὸν πιὸ κοντινὸ οἰκισμό τους.

16. «Ἐπιπλέον, κάθε τριάντα-σαράντα χρόνια οἱ γραφιάδες τῆς χώρας (il-yazicilari),
μὲ τὶς ἀπογραφὲς ποὺ διενεργοῦσαν, διαπίστωναν τὸ ὕψος τῶν ἐτησίων ἐσόδων, τὴν αὐξο-
μοίωσή τους, καὶ ἀνάλογα προέβαιναν σὲ νέα κατανομὴ τῶν ἐδαφῶν»· βλ. Σαρρῆς, Ὀσμα-
νικὴ Πραγματικότητα, τ. 2, σ. 110.

17. Βλ. Τουριστικὸς Ὁδηγὸς νομοῦ Καρδίτσης, κείμενα Βασίλης Μαγόπουλος, [Νο-
μαρχιακὴ Αὐτοδιοίκηση Καρδίτσας], Καρδίτσα 2010, σ. 73.
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πᾶσαν πιθανότητα, εἶναι κυριωνυμικῆς προελεύσεως, ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ οἰκι-
στοῦ Πετρῆλος<Πέτρος.18

Στὴ συνέχεια παρατίθενται στὸ πρωτότυπο καὶ σὲ νεοελληνικὴ μετά-
φραση τὰ σχετικὰ ὀθωμανικὰ ἔγγραφα.

Α.
Basvekalet Arsivi, Fonds maliyeeden mudevver (Κωνσταντινούπολη), 

Maliyeeden Defter (MAD) 10

Delilbaşı ‒ Arıkan II, σ. 403a

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Delilbaşı – Arıkan I, σ. 269)

403a VILÂETI-I AĞRAFA
Mezkûr Subaşılığın kâfirine 25̒r akçe ispence konuldu ve mücerred olan kâfir-
lere ispence konulmadi.
Cebelü 30
Keçim 45
Çadir 4
Trnktür 4
Günlük 1
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18. Πετρίλον, πιθανῶς ἀρωμουνικὸ Petrilu<Πέτρος. Πβ. καὶ βουλγ. κύριο ὄνομα
Petríl<Petь+íl· βλ. Χαράλ. Π. Συμεωνίδης, Ἐτυμολογικὸ Λεξικὸ τῶν Νεοελληνικῶν οἰκωνυ-
μίων, τ. 2, [Κέντρο Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου], Λευκωσία – Θεσσαλονίκη 2010, σ. 1135:
«Τὸ τοπωνύμιο Πετρίλο εἶναι ἑλληνικό. Πρόκειται γιὰ κυριωνύμιο, ποὺ δηλώνει ὅτι ὁ οἰκι-
στὴς τοῦ οἰκισμοῦ ὀνομαζόταν Πετρίλος<Πέτρος»· πβ. Β. Σπανός, «Ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ
τοὺς οἰκισμοὺς Ἀνθηρό, Δροσάτο, Μεσοβούνι καὶ Πετρίλο (1454/55-1659)», σ. 229. Πάντως,
τὸ ὄνομα Πετρῆλο ἀναφέρεται καὶ στὴ βυζαντινὴ περίοδο ὡς κύριο ὄνομα στὶς ἐκδοχές: Πε-
τρίλα, Πετρίλας, Πετρίλλας, Πετρίλας, Πετριλᾶς· βλ. Erich Trapp, Prosopographisches Lexikon
der Palaiologenzeit, CD-Rom-Version, Βιέννη 2001, 10, s. 5 (23020-23024)].
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Hâshâ-I Subaşı-yı Ağrafa, der tasarruf-ı Hacı-Bey
Âdet-i Subaşı-yı mezkûr 36.220
Niyâbet ve arûsî-yi vilâyet-i mezkûr 11.000

Μετάφραση
403a, ΒΙΛΑΕΤΙ ΑΓΡΑΦΑ
Ἐπιβάλλεται ὑπὲρ τοῦ εἰρημένου Σούμπαση προσωπικὸς φόρος 25 ἄσπρων
γιὰ κάθε ζωντανὸ ἄπιστο ἄνδρα, ἐνῶ οἱ ἄγαμοι ἄπιστοι δὲν πληρώνουν.
Ἐξοπλισμένοι μάχιμοι ἄνδρες 30
Πολεμιστὲς μὲ εἰδικὴ πανοπλία 45
Σκηνές/τέντες 4
Τέντες εἰδικοῦ τύπου 4
Ἀλεξήλια σκηνὴ 1

Παραχώρηση στὸν Σούμπαση τῶν Ἀγράφων, τὰ ὁποῖα νέμεται ὁ Χατζῆ-μπέης

Φόρος προβάτων ὑπὲρ τοῦ ἀνωτέρω γιὰ ὅλο τὸ βιλαέτι 36.220 ἄσπρα
Φόρος, «δασμὸς γάμου», καὶ φόρος, «πρόστιμο γιὰ 
ἐγκλήματα» γιὰ ὅλο τὸ βιλαέτι 11.000 ἄσπρα

Β.
Basvekalet Arsivi, Fonds maliyeeden mudevver (Κωνσταντινούπολη), 

Maliyeeden Defter (MAD) 10

Delilbaşı – Arıkan II, σ. 434a Delilbaşı – Arıkan ΙI, σ. 435b

24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ
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ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ (Delilbaşı – Arıkan I, σ. 278)

KARYE-I PETRIL
434a
Hinta 70 kile fi kile 8, Yenûk 560
Şa ̒îr                         70 kile           fi kile 5, Yenûk        350
Öşr-i bağ 40
Öşr-i kovan 30

434b
Öşr-i koz 40
Resm-I âsiyâb 2 20 
İspence 5.612 

CEM̒ AN
Hâne 277
Mücerred 22
Bîve 12
Hâsıl 6.652

Μετάφραση
Χωριὸ Πετρὴλ

434a
Σιτάρι 70 κοιλὰ 8 ἄσπρα/κοιλὸ 560
Κριθάρι 70 κοιλὰ 5 ἄσπρα/κοιλὸ 350
Δεκάτη ἀμπελιῶν 40
Δεκάτη μελισσιῶν 30
Δεκάτη καρυδιῶν 40

434b
Δικαίωμα μύλων 2 20
Προσωπικὸς φόρος 5.612
Νοικοκυριὰ 277 20 ἄσπρα/

νοικοκυριὸ
Ἄγαμοι ἄρρενες 22 0
Χῆρες 12 6 ἄσπρα/

νοικοκυριὸ
Σύνολο 6.652

ΤΟ ΠΕΤΡΗΛΟ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 25
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΡΧΗΓΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

Xωριὸ Πετρῆλο
431b
1 Δημήτρης Δημήτρης Γιάννης Δημήτρης Γιάννης 5

Ντορσιγιώρης Παπαβασίλης Τσοβ<ι>ρᾶνος Βασιλούρης Κ(Τσ)ορκοβίτης

6 Δημήτρης Μιχάλης Γιάννης Νικόλας Μιχάλης 10
Κ<ι>ρανιώτη(ς) Κ<ι>ρανιώτη(ς) Κ<ι>ρανιώτη(ς) Κ<ι>ρανιώτη(ς) Κ<ι>ρανιώτη(ς)

11 Δημήτρης Κώστας Ἀλέξης Πέτρος Μιχάλης 15
Κ<ι>ρανιώτη(ς) Κ<ι>ρανιώτη(ς) Κ<ι>ρανιώτη(ς) Κ<ι>ρανιώτη(ς) Κ<ι>ρανιώτη(ς)

16 Στέφανος ἄλλος Στέφανος Δημήτρης Νικόλας Δημήτρης 20
Κ<ι>ρανιώτη(ς) Κ<ι>ρανιώτη(ς)Κ<ι>ρανιώτη(ς)Κ<ι>ρανιώτη(ς) Μένιος

432a
21 Ἀντριϊὰς Στέφανος Γιώργης Δημήτρης Ἁγιογέρος 25

Μίρζος Μίρζος Μίρζος Στανομίρο(ς) Στανομίρο(ς)

26 Ἀντριγιὰς Γιώργης Ἀλέξης Δημήτρης Μιχάλης 30
Στανομίρο(ς) Στανομίρο(ς) Στανομίρο(ς) Στανομίρο(ς) Βαβνίτης 

31 Μιχάλης Νικόλας Στέφανος Γιώργης Στάθης 35
Πετρολίτης Νικολίτσης Μίρζος Παπαδόπουλος Σιμόνης

36 Ἀντριάς (Ἀνδρέας;) Γιώργης Βασίλης παπᾶς Δημήτρης 40
Ὀρφανὸς Κοθώνης Ὀρφανὸς Σκλόργιος Σκλόργιος

41 Θόδωρος Θόδωρος Δημήτρης Στέφανος Γιάννης 45
Μελιγαλᾶς Βαβνίτης Ντορσιγιώρης Ντορσιγιώρης Ντορσιγιώρης

46 Πέτρος Γιάννης Στάθης Γιώργης Νικόλας 50
Χορκοβίτης Χορκοβίτης Χορκοβίτης Χορκοβίτης Χορκοβίτης

51 Πέτρος Γιώργης Νικόλας Κοσμᾶς Γιώργης 55
Χορμοβίτης Χορκοβίτης Χορκοβίτης Κατούσιας Κατούσιας

56 Ἀλέξης Μιχάλης Γιώργης Κώστας Στάθης 60
Κατούσιας Κατούσιας Κατούσιας Κατούσιας Κατούσιας

61 Ἀντριγιὰς Θόδωρος Γιάννης Μανόλης Μανόλης 65
Σκλόργιος Μάγειρος Μάγειρος Μάγειρος Μάγειρος

71 Γιάννης Γιώργης Γκίνης (Γιάννης) Μιχάλης Γιώργης 75
Ζουπᾶνος Ζουπᾶνος Καρύτσης Κυρίτσης Καλλιγράκος

76 Νικόλας Ἀλέξης Στάθης Σταμάτης Στάθης 80
Σκλόργιος Σκλόργιος Νικολίτσης Νικολίτσης Ὀρφανὸς
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432b
81 Γιάννης Στάνος Μανόλης Μιχάλης Γιώργης 85

Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς

86 Γιώργης (ἄλλος) Δημήτρης Ἀλέξης Ἀλέξης Μιχάλης 90
Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Παπαδόπουλος Σιμώνης Σιμώνης

91 Γιώργης Δημήτρης Πέτρος Νικόλας Γιάννης 95
Σιμώνης Σιμώνης Παπαδόπουλος Σιμώνης Σιμώνης

96 Γιάννης Μανώλης Μιχάλης Θωμᾶς Γιάννης 100
Ἁγιογέρος Σιμώνης Σιμώνης Γουτζούρης Γουτζούρης

101 Στάθης Γιώργης Παπᾶς Παῦλος Παπᾶς 105
Πετρολότης Πετρολότης Στέφανος Φώτης Γιώργης

106 Πέτρος Δημήτρης Νικόλας Γιάννης Δημήτρης 110
Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς

111 Στέφανος Γιάννης Νικόλας Κώστας Στάθης 115
Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς   

116 Γιάννης Γιώργης Νικόλας Μανόλης Δημήτρης 120
Ὀρφανὸς Μαρίτσης Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς

121 Γιάννης Στέφανος Πέτρος Νικόλας Μιχάλης 125
Στεφανόπουλος Σκλόργιος Κατούσιας Ὀρφανός Μιχαλίσης (-τσης)

126 Γιάννης Κοσμᾶς Γιώργης Δομένικος Μανόλης 130
Μιχαλίτσης Μιχαλίτσης Χορκοβίτης Γιρδιστάνος Μαυρομάτης

131 Μιχάλης Γιώργης Νικόλας Γιώργης Βασίλης 135
Δομένικας Δομένικας Πόθος Μάγειρας Ὀρφανὸς

136 Πέτρος Νικόλας Νίκος Θόδωρος Νικόλας 140
Γραμματικὸς Γουτζούρης Κυρίτσης Στεφανόπουλος Στεφανόπουλος
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433a
141 Δημήτρης Γιώργης Δημήτρης Μιχάλης Γιάννης 145

Στεφανόπουλος Στεφανόπουλος Στεφανόπουλος Στεφανόπουλος Στεφανόπουλος    

146 Στέφανος Βασίλης Κώστας Γιώργης Στάθης 150
Κόντος Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς

151 Γιώργης Νικόλας Γιάννης Δημήτρης Θόδωρος 155
Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς

156 Νικόλας Θόδωρος Μανόλης Στέφανος Γιώργης 160
Ὀρφανὸς Ὀρφανὸς Βασιλούρης Βασιλούρης Τσου(π)ρᾶνος

161 Ἀντριγιὰς Ἀλέξης Μιχάλης Γιάννης Θόδωρος 165
Τσουπρᾶνος Λεφτίτσης Γλάβας Λεφτίτσης Τσουπρᾶνος

166 Στάθης Ἀλέξης Μανόλης Γκιώνης (ἀλβ. Γιάννης) Μιχάλης 170
Γιργιωνίτης Ντορσιγιώρης Ντορσιγιώρης Στεφανόπουλος Ντορσιγιώρης   

171 Γιώργης Γιάννης Μιχάλης Γιώργης Στέφανος 175
Καλούτης Ντορσιγιώρης Ντορσιγιώρης Ντορσιγιώρης Καλιγράκος

176 Στέφανος Νικόλας Γιώργης Μανόλης Γιάννης 180
Ντορσιγιώρης Ντορσιγιώρης Ράϊκος Τσουπρᾶνος Τσουπρᾶνος

181 Δημήτρης Γιώργης Στέφανος Δημήτρης Γιώργης 185
Παπαγιώργη Τσουπρᾶνος Παπαβασίλη Παπαβασίλη Παπαβασίλη

186 Γιάννης Κώστας Γιώργης Μιχάλης Νικόλας 190
Παπαβασίλη Παπαβασίλη Παπαβασίλη Βασίλης Παπαβασίλη

191 Ἁγιορανᾶς Θόδωρος Ἀλέξης Γιώργης Γιάννης 195
Παπαβασίλη Παπαβασίλη Παπαβασίλη Παπαβασίλη Παπαβασίλη

196 Ἀλέξης Γιάννης Στέφανος Μιχάλης Γιώργης 200
Λέος ἢ Λόης Λέος ἢ Λόης Χορκοβίτης Χορκοβίτης Χορκοβίτης
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433b
201 Μιχάλης Γιάννης Νικόλας Στάθης Μιχάλης 205

Χορκοβίτης Χορκοβίτης Χορκοβίτης Χορκοβίτης Παπαβασίλης

206 Θόδωρος Μανόλης (ἄλλος) Μανόλης Γιώργης Γκιώνης 210
Παπαβασίλης Παπαβασίλης Παπαβασίλης Παπαβασίλης Βασιλούρης

211 Δημήτρης Στάθης Νικόλας Μιχάλης Γιάννης 215
Βασιλούρης Βασιλούρης Βασιλούρης Βασιλούρης Βασιλούρης

216 Μιχάλης Γκίνης Μιχάλης Γιάννης Μανόλης 220
Κουρούτης Πετριλιώτης Ὀρφανὸς Σγουρὸς Χαλκιᾶς

221 Βασίλης Δημήτρης Μιχάλης Δημήτρης Γιάννης 225
Ὀρφανὸς Συμπαγὴς Σίμος Σίμος Σίμος

226 Στέφανος Γιώργης χήρα Νικόλας Κώστας 230
Σίμος Σίμος Φροσύνη Μελιγαλᾶ Βασίλης Βασίλης

231 Στέφανος Γιάννης Γιώργης Νικόλας Γιάννης 235
Βασίλης Βασίλης Βασίλης Ντορσιγιώρης Λόης

236 Θόδωρος Γιάννης Στέφανος χήρα Παπᾶς 240
Ντορσιγιώρης Ντορσιγιώρης Ὀρφανὸς Θοδώρα Μελιγαλᾶ Γιώργης

241 Γιώργης Νικόλας Γιάννης Γιάννης Νικόλας 245
Χρυσός (Χρυσός) Μαυρομάτης Μαυρομάτης Κολότης Παπᾶς

246 Νικόλας Νικόλας Μανόλης Λύκας Μιχάλης 250
Κολότης Γιρδιστᾶνος Γιρδιστᾶνος Γιρδιστᾶνος Γιρδιστᾶνος

251 Πέτρος Μιχάλης Γιάννης Μιχάλης Ἀντρίιας 255
Ραφτόπουλος Γιρδιστᾶνος Γιρδιστᾶνος Γιρδιστᾶνος Πετριλιώτης

256 Γιώργης Παπᾶς Μιχάλης Γκίνης Μιχάλης 260
Γραμματικὸς Θόδωρος Γραμματικὸς Ράφτης Ράφτης
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434a
261 Στέφανος Στέφανος Νικόλας Νικόλας Γιάννης 265

Ράφτης Σκαρτσορίτης Σκαρτσορίτης Κολότης Κολότης

266 Κώστας Παπᾶς Νικόλας Στέφανος Παπᾶς 270
Πετριλιώτης Γιώργης Παπαγιώργης Παπαγιώργης Παπαγιώργη

271 Πέτρος Ἀντριιᾶς χήρα χήρα χήρα 275
Ραφτόπουλος Μελιγαλᾶς Βρατοσίνα Μαρία Μελιγαλᾶ Κυράννα

Δογκαρίνα

276 χήρα χήρα χήρα Γιάννης χήρα 280
Βαϊνίτινα Κύρκα Ὀρφανοῦ Τοκαβίτη Στέργιος Μαυροματίνα

(τοῦ Βαϊνᾶ, Βαγενᾶ)

281 χήρα χήρα χήρα Γιώργης Γιάννης 285
Γλαβίνα Γιργιωνίδενα Βιρβορίνα Γραμματικὸς Γραμματικὸς

286 Παπᾶς Παπᾶς Θόδωρος (ἄγαμος) Νικόλας(ἄγ.) Μανόλης 290
Μανόλης Πέτρος Στίργης Παπᾶς Μαυρομάτης

291 (ἄγ.) Μιχάλης (ἄγ.) Δημήτρης (ἄγ.) Πέτρος (ἄγ.) Πέτρος (ἄγ.) Νικόλας 295
Γιρδιστιᾶνος Κολότης Κατούσιας Ὀρφανὸς Μάγειρος

296 (ἄγ.) Γιάννης (ἄγ.) Γιάννης (ἄγ.) Σταμάτης (ἄγ.) Παπᾶς (ἄγ.) Γιώργης 300
Κουρούτης Στεφανόπουλος Στεφανόπουλος Γιάννης Νικολίτσης

301 (ἄγ.) Γιώργης (ἄγ.) Γιώργης (ἄγ.) Στάθης (ἄγ.) Δημήτρης (ἄγ.) Νικόλας 305
Συριάνος Παπαβασίλης Δροσιγιώρης Γιργιωνίτης Μπόικος

306 (ἄγ.) Νικόλας (ἄγ.) Γιώργης (ἄγ.) Γιώργης (ἄγ.) Δημήτρης (ἄγ.) Γιάννης 310
Τσουπρᾶνος Κολώνης Ράφτης Μελιγαλᾶς Μελιγαλᾶς

311 (ἄγ.) Νικόλας
Σπυρᾶκος
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ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

431b
ķarye-i Petril

1 Dimitris Dimitris Yanis Dimitris Yanis 5
Dorșyoris Papavașilis Çoviranos Vasiluris Corḳovidis

6 Dimitris Miḫalis Yanis Niḳolas Miḫalis 10
Ḳiranyoti Ḳiranyoti Ḳiranyoti Ḳiranyoti Ḳiranyoti

11 Dimitris Ḳostas Aleks Petros Miḫalis 15
Ḳiranyoti Ḳiranyoti Ḳiranyoti Ḳiranyoti Ḳiranyoti

16 İstefanos İstefanos dīğer Dimitris Niḳolas Dimitris 20
Ḳiranyoti Ḳiranyoti Ḳiranyoti Ḳiranyoti Menyos

432a
21 Andriyas İstefanos Yorgis Dimitris Ayoyeros 25

Miryos Miryos Miryos İstanomiros İstanomiro
26 Andriyas Yorgis Aleks Dimitris Miḫalis 30

İstanomiro İstanomiro İstanomiro İstanomiro Vaynidis
31 Miḫalis Niḳolas İstefanos Yorgis İstasis 35

Petrolidis Niḳolișis Miryos Papadopulos Simonis
36 Andras Ḳosonis Vașilis Papas Dimitris 40

Orfanos Yorgis Orfanos İskloryos İskloryos
41 Todoros Todoros Dimitris İstefanos Yanis 45

Meliġalas Vaynidis Dorșyoris Dorșyoris Dorșyoris
46 Petros Yanis İstasis Yorgis Niḳolas 50

Ḫorḳovidis Ḫorḳovidis Ḫorḳovidis Ḫorḳovidis Ḫorḳovidis
51 Petros Yorgis Niḳolas Ḳozimas Yorgis 55

Ḫorḳovidis Ḫorḳovidis Ḫorḳovidis Ḳatușas Ḳatușas
56 Aleks Miḫalis Yorgis Ḳostas İstasis 60

Ḳatușas Ḳatușas Ḳatușas Ḳatușas Ḳatușas
61 Andriyas Todoros Yorgis Menolis Niḳolas 65

İskloryos Mayiros Mayiros Mayiros Mayiros
66 Kostas Yanis Yorgis Ḳostas Dimitris 70

Șiryanos Șiryanos İskloryos Jupanos Jupanos
71 Yanis Yorgis Ginis Miḫalis Yorgis 75

Jupanos Jupanos Ḳariçis Ḳariçis Ḳaliġraḳos
75 Niḳolas Aleks İstasis İstemadis İstasis 80

İskloryos İskloryos Niḳolișis Niḳolișis Orfanos
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432b
81 Yanis İstanos Menolis Miḫalis Yorgis 85

Orfanos Orfanos Orfanos Orfanos Orfanos
86 Yorgis dīğer Dimitris Aleḳs Aleḳs Miḫalis 90

Orfanos Orfanos Papaẕopulos Simonis Simonis
91 Yorgis Dimitris Petros Niḳolas Yanis 95

Simonis Simonis Papadopulos Simonis Simonis
96 Yanis Menolis Miḫalis Tomas Yanis 100

Ayoyeros Simonis Simonis Ġucuris Ġucuris
101 İstasis Yorgis Papas Pavlos Papas 105

Petrolotis Petrolotis İstefanos Fotis Yorgis
106 Petros Dimitris Nikolas Yanis Di[m]itris 110

Orfanos Orfanos Orfanos Orfanos Orfanos
111 İstefanos Yanis Niḳolas Ḳostas İstasis 115

Orfanos Orfanos Orfanos Orfanos Orfanos
116 Yanis Yorgis Niḳolas Menolis Dimitris 120

Orfanos Mariçis Orfanos Orfanos Orfanos
121 Yanis İstefanos Petros Niḳolas Miḫalis 125

İstefanopulo İskloryos Ḳatușas Orfanos Miḫalișis
126 Yanis Ḳozmas Yorgis Domeniḳas Menolis 130

Miḫalișis Miḫalișis Ḫorḳovidis Ġirdiștanos Mavromadis
131 Miḫalis Yorgis Niḳolas Yorgis Vaṣilis 135

Domeniḳas Domeniḳas Bosos Mayiras Orfanos
136 Petros Niḳolas Niḳos Todoros Niḳolas 140

Ġramatiḳos Ġucuris Ḳariçis İstefanopulos İstefanopulos

433a
141 Dimitris Yorgis Dimitris Miḫalis Yanis 145

İstefanopulos İstefanopulo İstefanopulo İstefanopulo İstefanopulo
146 İstefanos Vaṣilis Ḳostas Yorgis İstasis 150

Ḳondas Orfanos Orfanos Orfanos Orfanos
151 Yorgis Niḳolas Yanis Dimitris Todoros 155

Orfanos Orfanos Orfanos Orfanos Orfanos
156 Niḳolas Todoros Menolis İstefanos Yorgis 160

Orfanos Orfanos Vasiluris Vasiluris Çu[p]ranos
161 Andriyas Aleks Miḫalis Yanis Todoros 165

Çupranos Leftisis Ġlavas Leftisis Çupranos
166 İstasis Aleks Menolis Gönis Miḫalis 170

Ġiryonidis Dorșyoris Dorșyoris İstefanopulos Dorșyoris
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171 Yorgis Yanis Miḫalis Yorgis İstefanos 175
Ḳalutis Dorșyoris Dorșyoris Dorșyoris Ḳaligraḳos

176 İstefanos Niḳolas Yorgis Menolis Yanis 180
Dorșyoris Dorșyoris Rayḳos Çupranos Çupranos

181 Dimitris Yorgis İstefanos Dimitris Yorgis 185
Papayorgi Çupranos Papavaṣil Papavaṣil Papavaṣilis

186 Yanis Ḳostas Yorgis Miḫalis Niḳolas 190
Papavaṣilis Papavaṣilis Papavaṣilis Vasilis Papavaṣilis

191 Ayoranas Todoros Aleks Yorgis Yanis 195
Papavaṣilis Papavaṣilis Papavaṣilis Papavaṣilis Papavaṣilis

196 Aleks Yanis İstemadis Miḫalis Yorgis 200
Lӧs Lӧs Ḫorḳovidis Ḫorḳovidis Ḫorḳovid

433b
201 Miḫalis Yanis Niḳolas İstasis Miḫalis 205

Ḫorḳovidis Ḫorḳovidis Ḫorḳovid Ḫorḳovid Papavaṣilis
206 Todoros Menolis Menolis dīǧer Yorgis Gӧnis 210

Papavaṣilis Papavaṣilis Papavaṣilis Papavaṣilis Vasiluris
211 Dimitris İstasis Niḳolas Miḫalis Yanis 215

Vasiluris Vasiluris Vasiluris Vasiluris Vasiluris
216 Miḫalis Ginis Miḫalis Yanis Menolis 220

Ḳurutis Petrolotis Orfanos Uzġuros Ḫarkȃs
221 Vaṣilis Dimitris Miḫalis Dimitris Yanis 225

Orfanos Șibayis Simos Simos Simos
226 İstefanos Yorgis bīve Niḳolas Ḳostas 230

Simos Simos Forșini Meliġala Vașilis Vașilis
231 İstefanos Miḫalis Yorgis Niḳolas Yanis 235

Vașilis Vașilis Vașilis Dorșyoris Lӧs
236 Todoros Yanis İstefanos bīve Papas 240

Dorșyoris Dorșyoris Orfanos Todora Meliġala Yorgis
241 Yorgis Niḳolas Yanis Yanis Niḳolas 245

Ḫursos Mavromadis Mavromadis Ḳolotis Papas
246 Niḳolas Niḳolas Menolis Liḳas Miḫalis 250

Ḳolotis Ġirdistanos Ġirdiștanos Ġirdiștanos Ġirdiștanos
251 Petros Miḫalis Yanis Miḫalis Andriyas 255

Raftopulos Ġirdistanos Ġirdistanos Ġirdistanos Petrilotis
256 Yorgis Papas Miḫalis Ginis Miḫalis 260

Ġramatiḳo Todoros Ġramatiḳo Raftis Raftis
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434a
261 İstefanos İstefanos Niḳolas Niḳolas Yanis 265

Raftis İsḳarçoridis İsḳarçorid Ḳolotis Ḳolotis
266 Ḳostas Papas Niḳolas İstefanos Papas 270

Petrolotis Yorgi Papayorgi Papayorgi Papayorgi
271 Petros Andriyas bīve bīve bīve 275

Raftopulos Meliġalas Ivratoșina Mariya Meliġala Kirana
Doronġarina

276 bīve bīve bīve Yanis bive 280
Vaynitina Ḳurke Orfanu Toḳaviti İstiryis Mavromatina

281 bīve bīve bīve Yorgis Yanis 285
Iġlavina Ġiryonidina Virvorina Ġramatiḳo Ġramatiḳo

286 Papas Papas Todoros m(ücerred) Menolis 290
Menolis Petros İstiryis Niḳolas Mavromadis

Papas
291 Miḫalis Dimitris Petros Petros Niḳolas 295

Ġirdiștanos Ḳolotis Ḳatușas Orfanos Mayiros
296 Yanis Yanis İstemadis Papas Yorgis 300

Ḳurutis İstefanopulo İstefanopulo Yanis Niḳolișis
301 Yorgis Yorgis İstasis Dimitris Niḳolas 305

Șiryanos Papavaṣilis Dorșyoris Ġiryonidis Boyḳos
306 Niḳolas Yorgis Yorgis Dimitris Yanis 310

Çupranos Ḳolonis Raftis Meliġalas Meliġalas
311 Niḳolas

Spiraḳos
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ΕΠΩΝΥΜΑ (* = χήρα)

ΙΕΡΕΙΣ: παπᾶ Στέφανος, παπᾶ Γιώργης (3), παπᾶ Νικόλας, παπᾶ Θόδωρος,
παπᾶ Μανόλης, παπᾶ Πέτρος, παπᾶ Γιάννης, παπᾶ Σκλόργιος, παπᾶ Παπα-
γιώργης.

Ἁγιογέρος 1
Βαβνίδης 2
*Βαϊνίτινα 1
Βασίλης 6
Βασιλούρης 9
*Βιρβορίνα 1
*Βρατοσίνα 1
Γιργιωνίτης 3
Γιρδιστιᾶνος 9
Γλάβας 2
Γουτζούρης 3
Γραμματιὸς 5
*Δογκαρίνα 1
Δομένικας 2
Ζουπᾶνος 2
Καλλιγρᾶκος 2
Καλούτης 1
Καρύτσης 3
Κατούσιας 9
Κοθώνης 1
Κολότης 5
Κολώνης 1
Κόντας 1
Κορκοβίτης 1
Κουρούτης 2
Κ<ι>ρανιώτης 1�
Λεφτίτσης 2
Λόης 3
Μάγειρος 6
Μαρίτσης 1
Μαυρομάτης 5
Μελιγαλᾶς 7
Μένιος 1

Μίρζος � 1
Μιχαλίτης 3
Μπόικος 1
Νικολίτσης �
Ντορσιγιώρης 16
Ὀρφανὸς �3
Παπαβασίλη 19
Παπαγιώργη �
Παπαδόπουλος 2
Παπᾶς 1
Πετριλιώτης 6
Πόθος 1
Ράικος 1
Ράφτης �
Ραφτόπουλος 2
Σγουρὸς 1
Σιμόνης 5
Σίμος 5
Σκαρτσορίτης 2
Σκλόργιος 6
Σπυρᾶκος 1
Στεφανόπουλος 11
Στανομίρο(ς) 6
Στέργιος 2
Συμπαγὴς 1
Συριάνος 1
*Τοκαβίτη 1
Τσοβ<ι>ρᾶνος 1
Τσουπρᾶνος 7
Φώτης 1
Χαλκιᾶς 1
Χορκοβίτης 16
Χρύσος 1
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (χῆρες)

Ἀλέξης 10 Βαϊνίτινα
Ἀντιγιᾶς (= Ἀνδρέας) 7 Βιρβορίνα
Βασίλης 4 Βρατοσίνα
Γιάννης (Γκίνης, Γκιώνης) 45 Γιργιωνίδενα
Γιώργης 46 Γκλαβίνα
Δημήτρης 28 Θ(ε)οδώρα
Δομένικος 1 Κούρκα
Θ(ε)όδωρος 12 Κυράνα
Θωμᾶς 1 Μαρία
Κοσμᾶς 2 Μαυροματίνα
Κώστας 9 Τοκαβίτη
Λύκας (Λουκᾶς) 1 Φροσύνη
Μανόλης 14
Μιχάλης 31
Νικόλας / Νῖκος 36
Παῦλος 1
Πέτρος 12
Στάθης (Εὐστάθιος) 12
Σταμάτης 3
Στάνος 19
Στέφανος 1
Ἁγιογέρος 1
Ἀγρανᾶς 1
Παπᾶς Σκλόργιος 1
Παπᾶς Παπαγιώργη 1

Tὰ βαπτιστικὰ ὀνόματα λήγουν σὲ -ης ἢ -ας ἀντὶ -ος: Γιώργης, Δημήτρης, Νι-
κόλας κλπ. Τὸ -α τρέπεται σὲ -ε: Μανόλης-Μενόλης, Σταμάτης-Στεμάτης. Οἱ
ὀθωμανοὶ ἀπογραφεῖς, μὴ μπορώντας νὰ προφέρουν ὀνόματα ποὺ ἀρχίζουν
ἀπὸ δύο σύμφωνα, ἐνδιαθέτουν ἢ προσθέτουν φωνῆεν: Στάθης-Ἰστάθης, Κρα-
νιώτης-Κιρανιώτης. Ἡ σειρὰ τῶν ὁμοίων ἐπωνύμων φανερώνει ὅτι τὰ νοικο-
κυριὰ ἦταν τὸ ἕνα δίπλα ἢ κοντὰ στὸ ἄλλο καὶ ἀποτελοῦσαν μικροὺς συνοι-
κισμούς (μαχαλάδες). Παρατηροῦμε λίγα ξένα βαπτιστικά: Γκίνης, Γκιώνης
(ἀλβανικό), Δομένικας (= Κυριάκος). Ἐπίσης, ὑπάρχουν ἐπαγγελματικὰ ὀνό-
ματα: Γραμματικός, Χαλκιᾶς, Ράφτης. Τὰ βαπτιστικὰ εἶναι κατὰ βάσιν χρι-
στιανικά, ἐνῶ ἀπουσιάζουν ἀρχαιοελληνικὰ ὀνόματα.
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Σὲ μεταγενέστερο φορολογικὸ κατάστιχο (ἔτ. 1485)19 τὸ Πετρῆλο ἐμφανί-
ζεται ὡς ὑπαγόμενο διοικητικὰ στὸ Φανάρι Καρδίτσας, ὅμως φορολογικά, ὡς ἑνό-
τητα προσόδων, δηλώνεται ὡς ζιαμέτι τοῦ Ἀχμὲτ μπέη μαζὶ μὲ τὰ χωριὰ τῶν
Ἀγράφων Μοναστηράκι, Κότλιανη καὶ Παραμερίτα. Τὸ Πετρῆλο καταγράφεται
μὲ 130 νοικοκυριά, 26 χῆρες καὶ 30 ἀγάμους καὶ διαθέτει ἄλλες δύο συνοικίες:
τὴ συνοικία Balaya, μὲ 50 νοικοκυριά, 10 ἀγάμους καὶ 9 χῆρες, καὶ τὴ συνοικία
Hafarma μὲ 20 νοικοκυριά, 3 ἀγάμους καὶ 4 χῆρες. Ἡ συνολικὴ πρόσοδος τοῦ χω-
ριοῦ εἶναι 14.304 ἄσπρα.20 Ἂν ὑπολογίσουμε πὼς κάθε χριστιανικὸ νοικοκυριὸ
ἀποτελεῖται ἀπὸ 4 περίπου μέλη καὶ μὲ 3 μέλη τὰ νοικοκυριὰ τῶν χηρῶν, μπο-
ροῦμε βάσιμα νὰ ὑποθέσουμε πὼς οἱ κάτοικοι τοῦ Πετρήλου τὴν ἐποχὴ ἐκείνη
ἦταν περίπου χίλιοι (1.000).21 Τὸ κατάστιχο σώζεται ἀπὸ ἀντίγραφό του καὶ δὲν
καταγράφει ὀνόματα ἀρχηγῶν οἰκογενειῶν (ἀνθρωπωνύμια φορολογουμένων).22

Σὲ ἕνα ἄλλο ὀθωμανικὸ φορολογικὸ κατάστιχο τοῦ ἔτ. 1521 τὸ Πετρῆλο μαρτυ-
ρεῖται ὡς χάσι ποὺ ὑπάγεται πάλι στὰ Ἄγραφα, ἐνῶ διατηρεῖ τὴ δημογραφική
του εὐρωστία, καθὼς καταχωρίζεται μὲ 293 νοικοκυριά-ἑστίες (hane) καὶ 13
χῆρες (bive), ἀποδίδοντας φορολογικὴ πρόσοδο 9.984 ἄσπρων.22α

42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ

19. Τὸ ἐξ ἀντιγραφῆς κατάστιχο σώζεται στὰ Ἀρχεῖα τοῦ Ἀνατολικοῦ Τμήματος
τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Σόφιας ἅγιοι «Κύριλλος καὶ Μεθόδιος» (Narodna Biblioteka
sv. «Kiril I Metodij», Orientalski Otdel), μὲ τὴν ἔνδειξη Fond 166A, arhivna edinica 1142·
βλ. Γ. Σαλακίδης – Ι. Θεοχαρίδης, Ἡ Κεντρικὴ Ἑλλάδα τὸν 15ο αἰώνα. Τὸ ἀνέκδοτο
Ὀθωμανικὸ Κατάστιχο τοῦ 1485, ἐκδ. Ἀντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 8.

20. Βλ. Σαλακίδης – Θεοχαρίδης, Ἡ Κεντρικὴ Ἑλλάδα τὸν 15ο αἰώνα, σ. 184-185. Τὸ ζε-
αμέτιο (zeamet) εἶναι τιμάριο μεσαίου ἐτήσιου ἐσόδου μικρότερο ἀπὸ τὸ χάσι (has) καὶ μεγα-
λύτερο ἀπὸ τὸ κυρίως τιμάριο (timar), στὰ ὁποῖα διαιροῦνταν οἱ ἡμικρατικὲς γαῖες· βλ. Σαρρῆς,
Ὀσμανικὴ Πραγματικότητα, τ. 2, σ. 75-76, ὅπου ἐνδεικτικὰ σημειώνεται πὼς τὸν 15ο καὶ στὶς
ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰ. τὰ ἔσοδα τῶν ζιαμετίων κυμαίνονταν ἀπὸ 14.876 ἕως 112.629 ἄσπρα, ἐνῶ
ὁ τιμαριοῦχος ἀποκαλοῦνταν ζαΐμης. Γιὰ τὴ διάκριση τιμαρίων, ζεαμετίων καὶ χασίων βλ. Κα-
μπουρίδης, Ἡ νεότερη Ἑλλάδα μέσα ἀπὸ ὀθωμανικὲς ἀρχειακὲς πηγές, σ. 207, ὅπου ἀναφέ-
ρεται ὅτι: «Τὰ τιμάρια, τὰ ὁποῖα ἀπονέμονταν μόνον στὶς περιοχὲς στὶς ὁποῖες εἶχαν ἑδραι-
ωθεῖ τὰ σαντζάκια καὶ μαζὶ μὲ αὐτὰ τὸ ὀθωμανικὸ δίκαιο καὶ ἡ ὀθωμανικὴ διοίκηση, διακρίνο-
νταν σὲ τρεῖς κατηγορίες: τὰ τιμάρια (timar), τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐτήσια ἔσοδα γιὰ τὸν κάτοχό τους
ἀπὸ 1.000 ἕως 19.999 ἄσπρα (akşe), τὰ ζεαμέτια (ze̒amet), μὲ ἐτήσια ἔσοδα ἀπὸ 20.000 ἕως
99.999 ἄσπρα καί, τέλος, τὰ χάσια (hass), μὲ ἐτήσια ἔσοδα ἀπὸ 100.000 ἄσπρα καὶ πάνω».

21. Βλ. Beldiceanu – Nasturel, «Ἡ Θεσσαλία στὴν περίοδο 1454/55-1506», σ. 107·
Καμπουρίδης, Ἡ νεότερη Ἑλλάδα μέσα ἀπὸ ὀθωμανικὲς ἀρχειακὲς πηγές, σ. 173.

22. Τὸ κατάστιχο φέρει τὴ χρονολογία ἔτους Ἐγίρας Μουχαρρὲμ 890, ἡ ὁποία στὸ
γρηγοριανὸ ἡμερολόγιο ἀντιστοιχεῖ στὸν Ἰαν.-Φεβρ. τοῦ ἔτ. 1485· βλ. Σαλακίδης – Θεο-
χαρίδης, Ἡ Κεντρικὴ Ἑλλάδα τὸν 15ο αἰώνα, σ. 8.

22α. Βλ. 367 numaralı muhasebe-i vilayet-i rum-ili defteri ile 114, 390 ve 101 numaralı icmal
defterleri (920-937/1514-1530) Ἄγκυρα 2007, σ. 190· 367 numaralı muhasebe-i vilayet-i rum-ili
defteri ile 114, 390 ve 101 numaralı icmal defterleri (920-937/1514-1530) ΙΙ, 101 numaralı tırhala
livāsı icmal defteri (927/1521), σ. 39. Εὐχαριστῶ θερμὰ τὸν κ. Κων. Καμπουρίδη γιὰ τὴ μετάφραση
τοῦ ὀθωμανικοῦ χειρογράφου.
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ΙΙ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΛΟΓΙΩΝ

Ἀπὸ τὴ μελέτη τῆς ἐκ 1.100 περίπου ἐπιστολῶν ἀλληλογραφίας τριῶν σημα-
ντικῶν λογίων τῶν Ἀγράφων, Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ Αἰτωλοῦ (περ. 1597-
1682),23 Ἀναστασίου Γορδίου (1654-1729)24 καὶ Ἀθανασίου Ἐλαχίστου τοῦ ἐξ
Ἀγράφων (περ. 1660-1717),25 προκύπτει σαφῶς σχέση καὶ τῶν τριῶν μὲ τὴν πε-
ριοχὴ τοῦ Πετρήλου καὶ τὶς τοπικὲς διοικητικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἀρχές. Οἱ
ἐπιστολὲς αὐτῶν τῶν λογίων –ἔχουν ἔμμεσες ἢ ἄμεσες ἀναφορὲς στὸ Πετρῆλο–
καλύπτουν χρονικὰ μία περίοδο 56 ἐτῶν: ἀπὸ τὸ 1665 ἕως τὸ 1721. Βάσει τοῦ
περιεχομένου τους καταδεικνύεται πὼς καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ λόγιοι τῶν Ἀγράφων
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23. Γιὰ τὸν Εὐγένιο Γιαννούλη τὸν Αἰτωλὸ βλ. Πάνος Βασιλείου, Ὁ μεγάλος Διδά-
σκαλος τοῦ Γένους Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλὸς καὶ οἱ σπουδαιότεροι μαθητὲς τῶν
Σχολῶν τῶν Ἀγράφων, ἐκδ. Στέφ. Βασιλόπουλος, Ἀθήνα 21985· Ἐλπίδα Καραπάνου-Πα-
παδοπούλου, Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ “Αἰτωλός”, Ἀγρίνιο 1988· Εὐγενίου Γιαννούλη τοῦ
Αἰτωλοῦ Ἐπιστολές, Κριτικὴ ἔκδοση, ἐπιμ. Ι. Ε. Στεφανὴς ‒ Νίκη Παπατριανταφύλλου-
Θεοδωρίδη [Ἐπιστ. Ἐπετ. Φιλοσ. Σχολῆς Πανεπ. Θεσσαλονίκης, περ. Β´, Τμ. Φιλολ., Πα-
ράρτημα 1], Θεσσαλονίκη 1992· Ἱερὰ Μητρόπολις Καρπενησίου – Σύνδεσμος «Εὐγένιος
ὁ Αἰτωλός», Σύναξις. Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλὸς καὶ ἡ ἐποχή του, Καρπενήσιον,
12-14 Ὀκτωβρίου 1984, Πρακτικά, ἐπιμ. Παν. Κ. Βλάχος, Ἀθήνα 1986.

24. Περὶ τοῦ βίου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Γορδίου βλ. Π. Βασιλείου, « Ὁ Ἀναστάσιος Γόρ-
διος καὶ τὸ ἔργον του (1654-1729)», Θεσσαλικὰ Χρονικὰ 10 (1971) 129-156· τοῦ ἰδίου,
Ὁ μεγάλος Διδάσκαλος τοῦ Γένους Εὐγένιος Γιαννούλης ὁ Αἰτωλὸς καὶ οἱ σπουδαιό-
τεροι μαθητὲς τῶν Σχολῶν τῶν Ἀγράφων, ἐκδ. Στέφ. Βασιλόπουλος, Ἀθήνα 21985, σ. 168
κ.ἑξ.· Μάρκος Α. Γκιόλιας, Ἱστορία τῆς Εὐρυτανίας στοὺς Νεότερους Χρόνους (1393-
1821), ἐκδ. Πορεία, Ἀθήνα 1999, σ. 462-476· Χριστόφ. Δ. Ἀλεξάκης, Μεγάλα Βραγγιανὰ
καὶ Ἑλληνομουσεῖον Ἀγράφων, Ἀθήνα 1990, σ. 174-193· Γιάννης Β. Καρύτσας, Οἱ Αἰτωλοὶ
Διδάσκαλοι, Ἀθήνα 2002, σ. 223-254· Κ. Θ. Δημαρᾶς, Ἱστορία τῆς Νεοελληνικῆς Λογο-
τεχνίας, ἐκδ. Γνώση, Ἀθήνα 92000, σ. 138-140, καὶ G. Podskalsky, Ἡ Ἑλληνικὴ Θεολογία
ἐπὶ Τουρκοκρατίας 1453-1821, μετάφραση π. Γ. Δ. Μεταλληνός, ἐκδ. ΜΙΕΤ, Ἀθήνα 22008,
σ. 383-386. Ἐπίσης, βιογραφικὰ τοῦ Γορδίου βλ. στὸ Ἀναστάσιος Γόρδιος, Ἀλληλογραφία
(1675-1728), Ἔκδοση: Χαρίτων Καρανάσιος – Ἰωάννα Κόλια, Προλεγόμενα‒Σχόλια: Χα-
ρίτων Καρανάσιος, τ. Α΄‒Β΄, [Κέντρον Ἐρεύνης τοῦ Μεσαιωνικοῦ καὶ Νέου Ἑλληνισμοῦ /
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν], Ἀθήνα 2011, σ. 25-39 (στὸ ἑξῆς Γόρδιος, Ἀλληλογραφία), ὅπου
ἀρκετὰ μέχρι τώρα δεδομένα στοιχεῖα ἀπὸ τὸν βίο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Γορδίου ἀναθεω-
ροῦνται καὶ τακτοποιοῦνται βάσει γραπτῶν πηγῶν (ἐπιστολῶν) τοῦ ἰδίου τοῦ Γορδίου.

25. Γιὰ τὸν ἀδελφὸ τοῦ Γορδίου Ἀθανάσιο τὸν Ἐλάχιστο βλ. Ἰωάννα Κόλια, «Ἀθα-
νάσιος ἱερομόναχος ὁ ἐξ Ἀγράφων (1656;-1719). Ἡ ἐπιστολογραφία του», Μεσαιωνικὰ καὶ
Νέα Ἑλληνικὰ 3 (1990), 215-254 (στὸ ἑξῆς Κόλια 1990), καὶ Ἰωάννα Κόλια, «Ἀθανάσιος
ἱερομόναχος ὁ ἐξ Ἀγράφων (†1719). Ἡ ἐπιστολογραφία του», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλλη-
νικὰ 4 (1992) 81-159 (στὸ ἑξῆς Κόλια 1992). Ἐπίσης, βλ. Ἀγγελικὴ Σκαρβέλη-Νικολο-
πούλου, «Ἀθανάσιος ἱερομόναχος ὁ ἐλάχιστος, ὁ ἐξ Ἀγράφων», Σύναξις, ὅ.π., σ. 527-531.
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καὶ τῆς Αἰτωλίας ἐπισκέφθηκαν, σὲ διαφορετικὰ χρονικὰ διαστήματα, τὸ Πε-
τρῆλο καὶ εἶχαν στενὲς σχέσεις μὲ τὴ μονὴ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου τοῦ Πετρήλου
καὶ τὴν τοπικὴ κοινωνία, σὲ μία ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία τὸ Πετρῆλο ἦταν τὸ με-
γαλύτερο σὲ πληθυσμὸ χωριό, ἀπὸ τὰ περίπου 150 τῆς περιφέρειας (ναχιγιέ) τῶν
Ἀγράφων, ἐνῶ ἀποτελοῦσε σημαντικὸ διαμετακομιστικὸ κόμβο στὸ δίκτυο ἐπι-
κοινωνίας τῆς Δυτ. Στερεᾶς Ἑλλάδας καὶ τῶν νήσων τοῦ Ἰονίου μὲ τὴν περιοχὴ
τῆς Θεσσαλίας καὶ τὴ Βόρεια Ἑλλάδα. Οἱ ἐπιστολὲς τῶν τριῶν αὐτῶν σημα-
ντικῶν λογίων παραδίδουν πληροφορίες γιὰ ἀρκετὰ πρόσωπα τῆς τοπικῆς κοι-
νωνικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς τοῦ τόπου. Ἰδιαίτερα, ὁ Εὐγένιος Γιαννούλης
καὶ ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος, μὲ τὴ λογιοσύνη τους καὶ τὸ κῦρος τους, ἔχαιραν
ἐμπιστοσύνης καὶ ἐκτιμήσεως ἀπὸ τὶς διοικητικὲς καὶ τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς
τοῦ τόπου, οἱ ὁποῖες ἀπευθύνονταν σὲ αὐτοὺς γιὰ τὴ διευθέτηση ὑποθέσεών τους
ἢ καὶ διαφορῶν τους.

1. Ἀλληλογραφία τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη

Ὁ λόγιος, ἱερομόναχος καὶ ὅσιος πλέον τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
Εὐγένιος Γιαννούλης,26 μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Μέγα Δένδρο τοῦ Θέρμου τῆς
Αἰτωλίας, ὡς δόκιμος μοναχὸς καὶ μαθητὴς στὰ πρῶτα του νεανικὰ χρόνια,
βρέθηκε στὴ μονὴ τῆς Παναγίας τοῦ Τροβάτου τῶν Ἀγράφων, περιοχὴ ὅμορη
καὶ πλησιόχωρη στὸ Πετρῆλο, καὶ ἐνδεχομένως ἀπὸ τότε εἶχε γνωρίσει τὸν
τόπο αὐτὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους του.27 Ὅμως στὰ τελευταῖα 21 ἔτη τοῦ βίου
του (1661-1682) ὁ Εὐγένιος ἐπέλεξε τὰ Μεγάλα Βραγγιανὰ τῶν Ἀγράφων28

–Βρανιανά, ὅπως ἦταν τότε ἡ ὀνομασία τους–, μετὰ ἀπὸ παράκληση τῶν προ-
εστῶν καὶ τῶν κατοίκων τους, ὡς ἕδρα μόνιμης σχεδὸν μοναχικῆς διαβίωσης
καὶ διδασκαλίας του. Ἐκεῖ ἐκοιμήθη στὶς 6 Αὐγ. 1682 καὶ ἐτάφη κατ’ ἐπι-
θυμίαν του στὸν νάρθηκα τῆς μονῆς τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς.29 Στὸ διάστημα
αὐτὸ τῶν 21 ἐτῶν, σχεδὸν συνεχοῦς παραμονῆς του στὴν περιοχὴ τῶν Ἀγράφων,
πρέπει νὰ τοποθετηθοῦν τρεῖς ἐπιστολὲς τοῦ Εὐγενίου ποὺ σώζουν κάποιες
ἀναφορὲς στὸ Πετρῆλο.
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26. Περὶ τῆς ἁγιοκατατάξεως τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη βλ. Π. Κ. Βλάχος, Ἡ εἰς Ἅγιον
ἀνακήρυξις Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ, Ἀθήνα 2008.

27. Βλ. Ἀναστάσιος Γόρδιος, Βίος τοῦ … Εὐγενίου Ἰωαννουλίου τοῦ ἐξ Αἰτωλίας …,
στὸ Κ. Ν. Σάθας, Μεσαιωνικὴ Βιβλιοθήκη, τ. 3, Βενετία 1872, σ. 426-427.

28. Στὸ ἴδιο, σ. 458.
29. Ὁ Γόρδιος (στὸ ἴδιο, σ. 478-479) γράφει γιὰ τὸν Γιαννούλη: «… καταλύει τὸν βίον

… ἔτει τῷ ἀπὸ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας χιλιοστῷ ἑξακοσιοστῷ ὀγδοηκοστῷ δευτέρῳ αὐγού-
στου μηνὸς πέμπτην ἡμέραν ἄγοντος καθ᾿ ὥραν πρώτην ἢ δευτέραν τῆς μετ᾿ αὐτὴν νυκτός…».
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Ἡ πρώτη ἐξ αὐτῶν τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη εἶναι ἀχρο-
νολόγητη, ἀποστέλλεται στὸν πρωτοπαππᾶ Ἄρτης Χριστόδουλο,30 καὶ σώζεται
σὲ τρεῖς κώδικες: στὸν κώδ. 693 τῆς Ι. Μ Ἁγ. Παντελεήμονος Ἁγ. Ὄρους, στὸν
κώδ. 122 τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης καὶ στὸν κώδικα 118/10 τῆς Ἑλληνικῆς
Κοινότητος τῆς Τεργέστης.31 Βασικὸς κώδικας διάσωσης τῆς ἐπιστολῆς ὁ κώδ.
Παντελεήμονος 693, καθὼς σὲ αὐτὸν ἡ ἐπιστολὴ ἀντιγράφεται ἀπὸ τὸν Ἀθα-
νάσιο τὸν ἐξ Ἀγράφων, τὸν ἀδελφὸ τοῦ Γορδίου, στὸ Αἰτωλικὸ τὴν περίοδο
τῆς κοινῆς ἐκεῖ διαμονῆς καὶ διδασκαλίας τους στὴ Σχολὴ Γραμμάτων τοῦ
Αἰτωλικοῦ, ἀπὸ ἀρχεῖο ἐπιστολῶν ποὺ διατηροῦσε ὁ Γόρδιος. Ὁ κώδικας, ποὺ
περιέχει ἐπιστολὲς λογίων τῆς Τουρκοκρατίας καὶ ἠθικὰ καὶ θρησκευτικὰ κεί-
μενα, εἶναι καὶ ἕνα ἀρχεῖο ἐπιστολῶν τοῦ Εὐγενίου, τοῦ Γορδίου καὶ τοῦ Ἀθα-
νασίου κ.ἄ. ἀντιγραμμένων, ἐναλλάξ, ἀπὸ τὸν Γόρδιο καὶ τὸν ἀδελφό του Ἀθα-
νάσιο γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν μαθημάτων τῆς Σχολῆς τοῦ Αἰτωλικοῦ.32 Ἡ ἐπιστολὴ
στὸ ἐν λόγω χειρόγραφο δὲν φέρει, ὅπως συνηθίζεται, στὸ τέλος της τὸν τόπο
ἀποστολῆς. Αὐτὸς δηλώνεται ὡς «ἀπὸ τοῦ Πετρήλλου», μὲ διαφορετικὴ μελάνη,
στὸ δεξιὸ περιθώριο τοῦ φ. 32r τοῦ κώδ. Παντελεήμονος 693. Ἡ ἐπιστολή –βρι-
σκόταν στὰ σκόρπια φύλλα τοῦ Ἀρχείου τοῦ Γορδίου– σώζεται πιθανότατα ἀπὸ
ἀντίγραφο τῆς καθαρογραμμένης. Ἐνδεχομένως γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν φέρει χρονο-
λόγηση. Αὐτὴ γράφτηκε στὴν καθαρογραμμένη ἀποσταλεῖσα. Ὁ Γόρδιος ἤξερε
ὅμως πὼς γράφτηκε στὸ Πετρῆλο, καθὼς συνόδευε τὸν δάσκαλό του, ὥστε πρό-
σθεσε τὴν ἔνδειξη τόπου στὸν κώδ. Παντελεήμονος 693 ἢ ὑπέδειξε στὸν Ἀθα-
νάσιο νὰ τὸ προσθέσει. Χρονολογικά, πιθανῶς ἡ ἐπιστολὴ μπορεῖ νὰ τοποθε-
τηθεῖ περὶ τὸ 1674-76, ὅταν, σύμφωνα μὲ τὸν βίο τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη, αὐτὸς
βρέθηκε στὸ Αἰτωλικό.33 Ὡς πιθανότερη χρονολόγηση μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ τὸ
ἔτος 1674, καθὼς στὴν πρώτη σωζόμενη ἐπιστολὴ τοῦ Γορδίου, μὲ χρόνο ἀπο-
στολῆς τὴ 10η Ἰανουαρίου 1675, ὁ Γόρδιος βρίσκεται μὲ τὸν Εὐγένιο στὴν Κα-
τοχὴ Αἰτωλικοῦ,34 ἐνῶ ὁ Εὐγένιος στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν πρωτοππαπᾶ

ΤΟ ΠΕΤΡΗΛΟ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 45

30. Βλ. Εὐγενίου Γιαννούλη Ἐπιστολές, σ. 422, ἐπ. 229 (προσφώνηση): «Τῷ αἰδε-
σιμωτάτῳ καὶ λογιωτάτῳ ἁγίῳ πρωτοπαπᾷ τῆς ἁγιωτάτης ἐκκλησίας Ἄρτης κυρίῳ Χρι-
στοδούλῳ σωτηρίαν τὴν παρὰ θεοῦ σὺν τοῖς λοιποῖς ἐν Χριστῷ ἀδελφοῖς καὶ φίλοις».

31. Στὸ ἴδιο.
32. Γιὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ κώδ. Παντελεήμονος 693 βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία,

τ. Α΄, σ. 110-113.
33. «…εἰς Ναύπακτον τὴν προκαθεζομένην πόλιν τῆς Αἰτωλίας, διὰ τῆς πατρίδος, τὸ

Μέγα Δένδρο φημί, καταβαίνει, μηδένα τῶν ἐκ τῆς συνοδίας αὐτοῦ συνεπτόμενον ἔχων,
πλὴν ἐμοῦ· κἀκεῖθεν εἰς Μεσολόγκιον ἔρχεται, καὶ ἐξ αὐτοῦ πάλιν εἰς τὸ Ἀνατωλικόν»·
Γόρδιος, Βίος τοῦ … Εὐγενίου Ἰωαννουλίου τοῦ ἐξ Αἰτωλίας, σ. 468.

34. «Ἀπὸ τὴν Κατοχὴν τῆς Ἀκαρνανίας, ͵αχοε΄ ἰανουαρίου ι΄. Ὁ Ἀλέξιος»· βλ. Γόρ-
διος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 220. Τὸ 1675 ὁ Γόρδιος, ὡς κοσμικός, ἔφερε τὸ βαπτιστικό
του ὄνομα, Ἀλέξιος.

02_PETRILO_19-96:PETRILO  10/15/15  3:43 PM  Page 45



Χριστόδουλο γράφει πὼς προτίθεται νὰ μεταβεῖ στὸ Αἰτωλικό, ὅπου τοῦ δια-
τίθεται κατάλυμα γιὰ διαμονή.35 Ἡ ἐπίσκεψη στὸ Πετρῆλο πρέπει νὰ τοποθε-
τηθεῖ στὸ δεύτερο ἑξάμηνο τοῦ 1674, διότι ὁ Εὐγένιος ἀναφέρει πὼς τὸν Μάιο
βρισκόταν στὸ Μοσχολούρι· εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸν μῆνα Μάιο γινόταν ἡ μεγάλη
ἐτήσια ἐμποροπανήγυρη τοῦ Μοσχολουρίου.36 Γράφει σχετικὰ γι᾿ αὐτὸ τὸ ζή-
τημα ὁ Εὐγένιος: «Τῆς πέμπω τὰ γράμματα τοῦ κὺρ Λεοντίου ὀπίσω, διατὶ
ἐκεῖνον εἰς τὴν κοινὴν τοῦ μοσχολουρίου πανήγυριν τὸν ἐχάσαμεν ἀπὸ μπρός
μας … Ἐπήγαμεν ὕστερα εἰς τὰ Ἄγραφα».37 Ἑπομένως, πιθανότερο χρονικὸ
διάστημα διαμονῆς στὸ Πετρῆλο μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1674.38

Ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο ἡ ἐπιστολὴ εἶναι ἐλεγκτικὴ τοῦ ἐπισκόπου
Ἀετοῦ γιὰ τὴν πρὸς τὸν Εὐγένιο συμπεριφορά του,39 ἀλλὰ καὶ ἀπαντητικὴ
σὲ μὴ σωζόμενη ἐπιστολὴ τοῦ Χριστοδούλου, μὲ τὴν ὁποία τὸν βεβαιώνει γιὰ
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35. «Ἀλλὰ τώρα βουλόμεθα σὺν θεῷ καὶ δι᾿ εὐχῶν ὑμετέρων νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς
τὰ παράλια τὰ Αἰτωλικά, εἰς ὃ νῦν ὑπὸ τῆς τύχης κατάλυμα οἰκεῖν ἐλάχομεν»· βλ. Εὐγε-
νίου Γιαννούλη Ἐπιστολές, σ. 423, ἐπ. 229.

36. Σχετικὰ μὲ τὸν χρόνο ὀργάνωσης τῆς ἐμπροπανήγυρης τοῦ Μοσχολουρίου βλ.
Ν. Καραφύλλης, Τὸ Μοσχολούρι διηγεῖται τὴ δόξα του, [Μορφωτικὸς καὶ Ἐκπολιτιστικὸς
Σύλλογος Μοσχολουριωτῶν «Ἡ Ἄρνη»], Μοσχολούρι 2005, σ. 83-86.

37. Βλ. Εὐγενίου Γιαννούλη Ἐπιστολές, σ. 424, ἐπ. 229.
38. Μία ἄλλη ὑπόθεση ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει σχετικὰ μὲ τὴ χρονολόγηση τῆς ἐπιστολῆς

εἶναι πὼς αὐτὴ ἐγράφη περὶ τὸ 1645. Αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ τὸ γεγονὸς πὼς αὐτὴ σώ-
ζεται στὸν κώδ. 118/10 τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Τεργέστης μαζὶ μὲ ἄλλη, ἀγνώστου ἀπο-
στολέα, ποὺ ἀπευθύνεται στὸν Εὐγένιο. Στὴν περίπτωση αὐτή, ἐνδεχομένως, ἀποστολέας
εἶναι ὁ Χριστόδουλος πρωτοπαπᾶς Ἄρτας. Ἄλλωστε, ὁ Εὐγένιος, βάσει τοῦ βίου του, εἶχε
προϋπηρετήσει στὴν Ἄρτα («παρακληθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν τὰ πρῶτα ἐν τῇ Ἄρτῃ τῆς Ἀκαρνα-
νίας φερόντων, τῆς παρ᾿ αὐτῶν αὐτόθι γενομένης σχολῆς προστῆναι … προέστη ταύτης ἔτος
καὶ μόνον ἕν»· Γόρδιος, Βίος τοῦ … Εὐγενίου Ἰωαννουλίου τοῦ ἐξ Αἰτωλίας, σ. 445-446).
Ἡ ἐπιστολὴ χρονολογεῖται στὶς 15 Ὀκτ. 1645 καὶ εἶναι παρακλητικὴ τοῦ συντάκτη –πιθανό-
τατα τοῦ Χριστοδούλου– καὶ τῶν κατοίκων καὶ τῶν ἀποδήμων τῆς πόλεως, γιὰ νὰ ἀναλάβει
ἐκ νέου ὁ Εὐγένιος καθήκοντα διδασκάλου στὴν τοπικὴ Σχολὴ Γραμμάτων («Δεῖται δὲ ἀη-
δόνων πρὸς τέρψιν καὶ προσκαλεῖταί σε, ἣν εἶχέ ποτε ἀηδόνα τὴν καλλικέλαδον ἀναπληρώ-
σουσαν τοῦτο. Οὐκ ἐμοῦ μόνου, σοφώτατε, ἡ παράκλησις ἀλλὰ πάντων τῶν τῇδε ὑπογραφῇ
χρησαμένων καὶ ἀποδημούντων»· Εὐγενίου Γιαννούλη Ἐπιστολές, σ. 479, παράρτημα, ἐπ. 1).
Ἂν εὐσταθεῖ αὐτὴ ἡ ἐκδοχή, ἡ πρώτη μαρτυρία γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Εὐγενίου στὸ Πετρῆλο
τοποθετεῖται περὶ τὸ 1645, ὅταν ὁ Εὐγένιος τελικὰ βρέθηκε διδάσκαλος στὸ Καρπενήσι, ἢ καὶ
πρωτύτερα, περὶ τὸ 1640, ὅταν μετὰ τὴν Ἄρτα ἵδρυσε καὶ δίδαξε στὴ Σχολὴ τοῦ Αἰτωλικοῦ.

39. «Ὁ ἅγιος ὁ Ἀετοῦ φέρεται πρὸς ἡμᾶς ὡς ἥρως ἐν ἡμιόνοις καὶ τὰ γράμματα τὰ ἐδικά
μας τὰ μεταχειρίζεται εἰς κάθαρσιν μόνον τῆς οἰκείας πυγῆς καὶ ὄχι λίθους ἢ σκορδόφυλλα
κατὰ τὴν φλυαρίαν τὴν κωμικήν· ἡ ὀνειροπόλησις τῶν ὑψηλοτέρων βαθμῶν ἀναγκάζει τὸν ρη-
θέντα ἡμίθεον νὰ παραρρίπτῃ τὰ γράμματα καὶ νὰ καταφρονᾷ τῶν ὁμογενῶν»· Εὐγενίου
Γιαννούλη Ἐπιστολές, σ. 422-423, ἐπ. 229. Γιὰ τὴν ἐπισκοπὴ Ἀετοῦ βλ. Χαράλ. Δ. Χαραλα-
μπόπουλος, Συνοπτικὸ διάγραμμα γιὰ τὴ συγγραφὴ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας τῆς Ναυ-
πάκτου (300;-2.000), [Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν], Ἀθήνα 2000, σ. 24, 31, 92-93.
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τὸ ἄδολον τῆς ἀγάπης καὶ τῶν φιλικῶν αἰσθημάτων ποὺ τρέφει πρὸς τὸ πρό-
σωπό του,40 καθὼς αὐτὰ εἶχαν κλονισθεῖ ἐκ μέρους τοῦ Χριστοδούλου ἀπὸ
τὴν ἔλλειψη ἀποστολῆς γραμμάτων τοῦ Εὐγενίου πρὸς ἐκεῖνον.41 Αὐτὸ ὁ
Εὐγένιος τὸ ἀποδίδει στὴ δυσκολία εὕρεσης ἔμπιστων διακομιστῶν.

Ἡ δεύτερη ἐκ τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη ποὺ σώζει κάποια
ἀναφορὰ στὸ Πετρῆλο εἶναι χρονολογημένη στὸ 1665 καὶ ἔχει ὡς τόπο ἀπο-
στολῆς πάλι τὸ Πετρῆλο. Ὅμως, ἀπὸ τὸ περιεχόμενό της καὶ τὴ θέση ποὺ ἔχει
στὸν κώδικα ΙΙ 2406 τῆς Βασιλικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Βρυξελλῶν, ὅπου καὶ σώ-
ζεται, θεωρεῖται «ὑπόδειγμα» ἤ «κατὰ παραγγελίαν» ἐπιστολή. Ἐνδεχομένως,
γράφεται μετὰ ἀπὸ αἴτημα κάποιου Πετρηλιώτη ἱερωμένου. Βάσει τῶν ἐπι-
στολῶν του, ὁ Εὐγένιος Γιαννούλης καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ 1665 βρισκόταν
στὰ Βρανιανά. Ὁ διακομιστὴς μετέφερε τὸ γράμμα στὸ Πετρῆλο, γιὰ νὰ ἀπο-
σταλεῖ σὲ ἄλλον τόπο, μὲ σκοπὸ νὰ ἐλέγξει τοὺς προεστῶτες καὶ τοὺς κατοί-
κους του νὰ μὴν καταφεύγουν στὴν ὁρκομωσία, προκειμένου νὰ πιστοποιηθεῖ
ἡ περιουσιακή τους κατάσταση καὶ νὰ καταβάλουν τοὺς ἀνάλογους φόρους
στὴν ὀθωμανικὴ διοίκηση. Χαρακτηριστικά, γράφει ὁ Εὐγένιος:42

... καὶ, τὸ χειρότερον ἀπ’ ὅλα, περιπατεῖτε μὲ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον
κάθε σπίτι, νὰ κάμετε, ὡς λέγετε, ξετίμησιν τῶν ὑμετέρων ὑπαρχό-
ντων, νὰ δώκετε τάχα τὸ δέκατον εἰς τὰς κοινὰς συδοσίας καὶ νὰ
κάνει καθένας ὅρκον εἰς τὰ ὑπάρχοντα ὁποὺ ἔχει καὶ γίνεσθε ὅλοι
ἐπίορκοι καὶ ἀρνηταὶ τοῦ Χριστοῦ. Καί, ἂν ἐγνωρίζετε τὸ πταίσιμό
σας, ἠθέλετε διορθωθῆ ποτέ· ἀλλὰ ὁ διάβολος τὸ ἐκατασκεύασε μὲ
ἄλλον τρόπον κρυφὸν καὶ δεδολωμένον, διὰ νὰ σᾶς πλανάῃ καὶ νὰ
σᾶς χωρίζῃ εὔκολα ἀπὸ τὴν χάριν τοῦ Χριστοῦ. Μὴν τὸ κάμετε τοῦτο
πλέον, παρακαλῶ, μὴ τὸ κάμετε … Ἀπὸ τοῦ Πετρήλου ͵αχξε΄. 

Ἡ ἐπιστολὴ εἶναι ἐλεγκτικὴ τῶν προεστώτων καὶ τῶν κατοίκων γιὰ ὁρκωμοσία
σχετικὰ μὲ φορολογικὰ χρέη πρὸς τοὺς κρατοῦντας.43 Μὲ τὴν εὐκαιρία ὁ Εὐγέ-
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40. Πβ. «Τῆς ὑμετέρας ἀγάπης ἀδελφὸς καὶ εὐχέτης πρόθυμος ὁ Ἰωαννούλιος Εὐγέ-
νιος»· Εὐγενίου Γιαννούλη Ἐπιστολές, σ. 424, ἐπ. 229.

41. «Γράφει γοῦν πρὸς ἡμᾶς δεινοπαθοῦσα καὶ λέγει ὅτι εἶναι ἀνεπιτήδειος πρὸς
φιλίαν ἁπλῶς καὶ ἀγάπην καὶ διὰ τοῦτο ἀμελεῖται μάλιστα παρ᾿ ἡμῶν διετίαν ὅλην ἢ
τυχὸν καὶ τριετίαν … Ὅτι δὲ ἀπὸ κακίαν καὶ σπάνιν τῶν διακομιστῶν ἀποτυγχάνει πάντα
τῶν γραμμάτων τῶν παρ᾿ ἡμῶν καὶ ἡ ἀγάπη σου καλὰ τὸ ἐνόησε καὶ ἡμεῖς»· Εὐγενίου
Γιαννούλη Ἐπιστολές, σ. 423, ἐπ. 229.

42. Βλ. Εὐγενίου Γιαννούλη Ἐπιστολές, σ. 443, ἐπ. 257.
43. Σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τοῦ ὅρκου ὡς μέσον ἀποδείξεως καὶ διαφυλάξεως τῆς ἀλη-

θείας βλ. ἀρχ. Κύριλλος Κωστόπουλος, Ὁ Ὅρκος κατὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν
Ἁγιοπατερικὴ Παράδοση, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2012, σ. 130, ὅπου στὸ ἐπιλογικὸ ση-
μείωμα ἀναφέρεται πώς «ὁ ὅρκος εἶναι παράνομος, ἀντίθετος πρὸς τὴν Ἁγ. Γραφή, τοὺς
Ἱεροὺς Κανόνες, τὴ Διδασκαλία τῶν Πατέρων καὶ τὴν ἠθικὴ γενικώτερα».
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νιος ἀναφέρεται μὲ ἐξαιρετικὰ δηκτικὸ λόγο στοὺς ὑπέρογκους φόρους ποὺ κα-
λοῦνται νὰ καταβάλουν –κυρίως ὡς χριστιανοὶ καὶ ὑπόδουλοι– στὸ ὀθωμανικὸ
κράτος, στό «ἀπάνθρωπον γένος τοῦτο καὶ ὠμότατον τῶν Ἀγαρηνῶν».44 Ἐπίσης,
δηλώνει πὼς ἡ κατανομὴ τῶν ἐπαχθῶν φορολογικῶν βαρῶν διατάραξε καὶ τὶς
μεταξὺ τῶν χριστιανῶν σχέσεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργηθεῖ κλῖμα ἐχθρό-
τητος καὶ μίσους καὶ νὰ ἀναγκασθοῦν νὰ καταφύγουν στὴ δι᾿ ὁρκομωσίας δή-
λωση καὶ καταγραφὴ τῆς περιουσιακῆς τους κατάστασης. 45 Ἡ ἐπιστολὴ σώζεται
στὸ φ. 97 τοῦ κώδικα ΙΙ 2406 τῆς Βασιλικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Βρυξελλῶν.

Ἄλλη μία, τρίτη, ἐπιστολὴ τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη, ἡ ὁποία ἐπίσης ἀνήκει
στὴν κατηγορία τῶν ὑποδειγμάτων ἐπιστολῶν,46 εἶναι ἀχρονολόγητη καὶ ἀπευ-
θύνεται μᾶλλον στὸν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ἀναφέρεται σὲ περι-
στατικὸ ποὺ λαμβάνει χώρα στὸ Πετρῆλο τῶν Ἀγράφων. Πρόκειται γιὰ κά-
ποιον ὀνόματι Παῦλο ἀπὸ τὸ Πετρῆλο, ὁ ὁποῖος, παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς ἦταν
νυμφευμένος καὶ εἶχε ἀποκτήσει καὶ μία θυγατέρα, μεταβαίνοντας νὰ ἐργα-
σθεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη, ἔλαβε –κατὰ τὸ ὀθωμανικὸ δίκαιο– καὶ ἄλλη σύ-
ζυγο, μὲ τὴν ὁποία, ἀφοῦ ἔζησε ἀρκετὸ χρονικὸ διάστημα μαζί της καὶ ἀπέ-
κτησε παιδιά, ἦλθε καὶ ἐγκαταστάθηκε στὸ Πετρῆλο, καὶ ζοῦσε μαζὶ καὶ μὲ τὴν
πρώτη σύζυγό του, χωρὶς νὰ ἐλεχθεῖ ἀπὸ τὸν οἰκεῖο ἐπίσκοπο, καθὼς αὐτὸς
χρηματίστηκε ἀπὸ τὸν Παῦλο.47 Ὡς ἀποτέλεσμα αὐτοῦ, ἡ νόμιμη –κατὰ τὸ χρι-
στιανικὸ δίκαιο– σύζυγος ἀπεβίωσε ἕνεκα βαρείας καταθλίψεως, ἀδυνατώντας
προφανῶς νὰ ἀντέξει τὶς κοινωνικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ συμβάντος σὲ μία κλειστὴ

48 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ

44. «…νὰ παρακαλοῦσι νυκτὸς καὶ ἡμέρας τὸν παντοδύναμον θεὸν νὰ σπλαχνισθῇ
εἰς τὸ ταλαίπωρόν μας γένος, νὰ χύσῃ μία σταλαματίαν ἀπὸ τὴν χάριν του νὰ τὸ ἰα-
τρεύσῃ ἀπὸ τὴν μεγάλην πληγὴν ὁποὺ τοῦ ἐσυνέβη ἀπὸ τὸ ἀπάνθρωπον γένος τοῦτο καὶ
ὠμότατον τῶν Ἀγαρηνῶν, ὅτι κυριεύοντας ἡμᾶς ἐξ ἁμαρτιῶν μας πολλῶν καὶ δὲν μᾶς
ἐλεημονήθηκαν ὡς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ἐπινοήθηκαν τόσα βάρη κατ᾿ αὐτοῦ, ὁποὺ καὶ νὰ τὰ
ἀκούσῃ τινὰς μόνον θανατώνεται»· Εὐγενίου Γιαννούλη Ἐπιστολές, σ. 443, ἐπ. 257.

45. «Καὶ ἡ τιμιότης σας δὲν κυβερνᾶτε μὲ εὐλάβειαν τὴν φορτούνα ὁποὺ μᾶς ἐσυ-
νέβη, ἀλλὰ φιλονικᾶτε ἀνάμεσόν σας καθ᾿ ἡμέραν καὶ ὑβρίζεσθε καὶ μὲ τὲς ἔχθρες τὲς
πολλὲς θανατώνεσθε καὶ ψυχικὰ καὶ σωματικά»· Εὐγενίου Γιαννούλη Ἐπιστολές, σ. 443,
ἐπ. 257.

46. Ἡ ἐπιστολὴ αὐτή, ὅπως καὶ ἡ προηγούμενη, δὲν ἀναφέρουν ὡς συντάκτη τους
τὸν Εὐγένιο Γιαννούλη, ὅμως τὸ δηλώνει ὁ ἱερέας Νικόλαος Μυροκοβίτης, γραφέας τοῦ
κώδικα ΙΙ 2406 τῆς Βασιλικῆς Βιβλιοθήκης τῶν Βρυξελλῶν, στὸν ὁποῖο σώζονται οἱ ἐπι-
στολές: «Τοῦ σοφωτάτου διδασκάλου κυροῦ Εὐγενίου τοῦ ἐξ Αἰτωλῶν ὡρμομένου διά-
φοροι ἐπιστολαί, αἱ ὁποῖαι ἐσυνάχθησαν παρ᾿ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ Νικολάου ἱερέως…»·
Εὐγενίου Γιαννούλη Ἐπιστολές, σ. 30.

47. Περὶ τοῦ φιλαργύρου τῶν ἐπισκόπων καὶ τὰ ὅσα προβλέπονται γι᾿ αὐτὸ ἀπὸ τοὺς
Ἱεροὺς Κανόνες βλ. Μαρία Καμπούρη, Ἡ σιμωνία κατὰ τοὺς Ιεροὺς Κανόνες, μεταπτ.
ἐργασία, ΑΠΘ, Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας, http://invenio.lib.auth.gr/
record/129007/files/GRI-2012-8482.pdf, σ. 127.
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τοπικὴ κοινωνία, ὅπως ἦταν τότε τὸ Πετρῆλο.48 Ἡ ἐπιστολὴ σώζεται στὸν κώδ.
Βασιλικῆς Βιβλ. Βρυξελλῶν ΙΙ 2406, φ. 138r.

Αὐτὲς οἱ τρεῖς ἐπιστολὲς τοῦ Εὐγενίου σκιαγραφοῦν τὴ σχέση του μὲ τὸ
Πετρῆλο καὶ τοὺς ἀνθρώπους του, χωρὶς νὰ παραδίδουν πολλὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ
σχέση αὐτή. Ἐν τούτοις, πιστοποιοῦν τὸ γεγονὸς τῆς ἐπίσκεψης καὶ παρουσίας
αὐτοῦ τοῦ σημαντικοῦ λογίου τῶν Ἀγράφων στὸ Πετρῆλο, καὶ κυρίως πὼς ἡ
τοπικὴ κοινωνία καὶ ἐκκλησία ἐκτιμοῦσαν τὸ μέγεθος τῆς προσωπικότητος, τῆς
πνευματικῆς καὶ θεολογικῆς του συγκρότησης καὶ ζητοῦσαν τὴ βοήθεια καὶ τὴν
παρέμβασή του σὲ ἀνάλογα ζητήματα. Ἡ γνώμη καὶ ἡ κρίση τοῦ Εὐγενίου
Γιαννούλη φαίνεται πὼς ἦταν ἀποδεκτὴ ἀπὸ πατριάρχες, ἐπισκόπους, ἱερεῖς
καὶ λαϊκούς. 

Σύμφωνα μὲ τὸ περιεχόμενο ὀθωμανικῶν ἱεροδικαστικῶν κωδίκων,49 τῆς
αὐτῆς περίπου χρονικῆς περιόδου κατὰ τὴν ὁποία μᾶλλον γράφτηκαν οἱ ἐπι-
στολὲς τοῦ Εὐγενίου, τὸ Πετρῆλο καταχωρίζεται ὡς τὸ δημογραφικὰ μεγα-
λύτερο ἀπὸ τὰ σχεδὸν 120 χωριὰ τῶν Ἀγράφων. Συγκεκριμένα, τὸ χωριὸ
ἐμφανίζεται ὡς Petrul ma̒ mahallât (Πετρῆλο καὶ συνοικισμοί) σὲ ἀντίγραφα
φορολογικῶν καταλόγων (suret-i defter) ἐκτάκτων φόρων (̒avariz) καὶ στὶς
σχετικὲς μὲ τὴν εἴσπραξή τους διαταγές, σὲ τέσσερις χρονικὲς περιόδους: τὰ
ἔτη 1663, 1666, 1667 καὶ 1677. Τὰ ἔτη 1663, 1666 καὶ 1667 καταγράφεται
μὲ 52 μικρὲς φορολογικὲς μονάδες (̒avarizhane), ἐνῶ τὸ ἑπόμενο χωριὸ Ζε-
λενίτσα (νῦν Πρασιά) ἐμφανίζει 42, τὸ Κεράσοβο (νῦν Κερασοχώρι) 34 καὶ τὸ
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48. «Ἂς ἀκούσῃ, παρακαλῶ, νουνεχῶς ἡ παναγιότης σου τοῦτο ὁποὺ ἐσυνέβη τώρα
νεωστὶ εἰς τὴν ἐπαρχίαν τὴν ἡμετέραν. Εἴς τι χωρίον ὀνόματι Πετρίλου κάποιος ἄνθρωπος
Παῦλος ὀνόματι ἔχων γυναῖκα εὐλογητικὴν κατὰ νόμους, ἐξ ἧς καὶ παῖδα ἔσχε θήλειαν,
μετέπειτα δὲ ἐλθὼν εἰς τὴν Πόλιν αὐτοῦ ἔλαβε διὰ τοῦ καδῆ ἄλλην μοιχαλίδα, καὶ συ-
νεγένετο αὐτῇ, μεθ᾿ ἧς καὶ παιδοποιήσας καὶ πολὺν αὐτῇ συνοικήσας χρόνον εἶτα λαβὼν
αὐτὴν ἤφερεν ὧδε εἰς τὴν ἡμετέραν πατρίδα καὶ ἐσυνοίκησε μετὰ τῆς νομίμου γυναικὸς
αὐτοῦ. Ὁ δὲ καλὸς κἀγαθὸς ἡμῶν ἐπίσκοπος οὔτε ἐπετίμησεν αὐτόν, ὡς πρέπει, οὔτε τῆς
εἰσόδου τῆς ἐκκλησίας αὐτὸν ἀπέκλεισεν, οὔτε ἐκινήθη κατ᾿ αὐτοῦ ἐπισκοπικῶς, ἀλλὰ χρή-
ματα λαβὼν ἀρκετὰ παρὰ τοῦ ἄνωθεν Παύλου, ἐπέτρεψεν αὐτῷ ἐκκλησιάζεσθαί τε καὶ
εὐλογεῖσθαι. Τί γοῦν τὸ ἐντεῦθεν; πολλὰ ἡ νόμιμος αὐτοῦ γυναῖκα εἰποῦσα καὶ ποιήσασα
οὐδὲν ἤνυσε· διὸ εἰς βαρυτάτην ὑπὸ πικρίας πεσοῦσα νόσον ἐτελεύτησε, φεῦ, κακῇ τύχῃ»·
Εὐγενίου Γιαννούλη Ἐπιστολές, σ. 476, ἐπ. 300.

49. «Μὲ τὸν ὅρο ἱεροδικαστικοὶ κώδικες (sicil defterleri, kadı sicilleri, şer̒iye sicilleri,
βυζ. ‘σιγίλλιον’), ἐννοοῦνται τὰ ἀρχεῖα τὰ ὁποῖα τηροῦσαν στὰ δικαστήριά τους οἱ ὀθω-
μανοὶ ἱεροδικαστές (kadı). Τὰ ἔγγραφα τὰ ὁποῖα ἔφταναν στὸ ἱεροδικεῖο ἀλλὰ καὶ οἱ
ἀποφάσεις τοῦ καδῆ γιὰ διάφορα θέματα καταχωρίζονταν στοὺς κώδικες μὲ χρονολο-
γικὴ συνήθως σειρά, ἐνῶ κάθε ἱεροδικαστικὸ κατάστιχο (sicil defter) κάλυπτε, κανονικά,
ἕνα ἢ δύο ἔτη»· βλ. Καμπουρίδης, Ἡ νεότερη Ἑλλάδα μέσα ἀπὸ ὀθωμανικὲς ἀρχει-
ακὲς πηγές, σ. 20.
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ὅμορο Βλάσι 17.50 Μὲ βάση κάποιους σταθεροὺς συντελεστὲς μποροῦμε νὰ
ὑπολογίσουμε τὸν πληθυσμὸ τοῦ χωριοῦ στὰ 800 περίπου ἄτομα.51 Ὁπωσ-
δήποτε, πάντως, εἶχε μεγαλύτερο πληθυσμό, καθὼς στὸν ἔκτακτο φόρο ̒avariz,
ὁ ὁποῖος εἰσπράττεται μὲ βάση τοὺς ̒avarizhane, δὲν συμπεριλαμβάνονται
ὅσοι γιὰ διάφορους λόγους ἀπαλλάσσονται ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἔκτακτο φόρο.52

Ἔτσι, στὸ κατάστιχο οἰκισμῶν τῆς ἐπαρχίας τῶν Ἀγράφων γιὰ τὸν ἔκτακτο
φόρο bedel-i süret τοῦ ἔτους 1677, τὸν ὁποῖο καταβάλλουν ὅλοι, ἐμφανίζεται
μὲ ὑπερδιπλάσιο ἀριθμό (100) φορολογικῶν μονάδων.53 Μποροῦμε, δηλαδή,
βάσιμα νὰ ὑποθέσουμε πὼς τὸ χωριὸ εἶχε διπλάσιο πληθυσμό· περίπου 1.500
ἄτομα. Τὸ 1677, ἐπίσης, διατηρεῖ 48 φορολογικὲς μονάδες ̒avariz, ἀπὸ τὶς
ὁποῖες 7 –γιὰ διάφορους λόγους– ἔχουν ἐγκαταλείψει τὸν τόπο ἢ ἔχουν ἐλά-
φρυνση αὐτοῦ τοῦ φόρου (gürihte ve tahfif).54

Ὅσον ἀφορᾶ τὸν κεφαλικὸ φόρο, τὸ χωριὸ δὲν ἐμφανίζεται στοὺς κα-
ταλόγους ἑστιῶν κεφαλικοῦ φόρου τοῦ βιλαετίου τῶν Ἀγράφων (vilâyet-i
Ağrafa), διότι τὸ Πετρῆλο μαζὶ μὲ τὸ Βλάσι εἶχαν ὁρισθεῖ νὰ πληρώνουν τὸν
κατ᾿ ἀποκοπὴν εἰδικὸ φόρο (ocaklik),55 ὁ ὁποῖος προοριζόταν γιὰ τὴ συντή-
ρηση καὶ τὸν ἐφοδιασμὸ τῶν Βασιλικῶν Μαγειρείων μὲ κερί.56 Μάλιστα, σώ-
ζεται ἕνα ἔγγραφο, χρονολογημένο στὶς 8 Ἰουλίου 1663, ποὺ περιλαμβάνει
διαταγὴ γιὰ τὴ γρήγορη ἀποστολὴ τῶν κεφαλικῶν φόρων γιὰ τὸ αὐτοκρα-
τορικὸ Μαγειρεῖο τῶν χωριῶν Πετρῆλο καὶ Βλάσι, καθὼς μέχρι τότε δὲν

50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ

50. Βλ. Καμπουρίδης, Ἡ νεότερη Ἑλλάδα μέσα ἀπὸ ὀθωμανικὲς ἀρχειακὲς πηγές,
σ. 145-149.

51. Ἀπὸ τὴ σύγκριση τῶν καταλόγων ἑστιῶν κεφαλικοῦ φόρου (cizyhane) καὶ τῶν
ἑστιῶν τοῦ ἔκτακτου φόρου  ̒avariz ( ̒avarizhane) προκύπτει πὼς κάθε ἑστία ἐκτάκτου φόρου
̒avariz ἀποτελεῖται ἀπὸ περίπου 3 ἑστίες κεφαλικοῦ φόρου. Ἐπειδὴ δὲ κάθε ἑστία κεφαλικοῦ
φόρου ταυτίζεται μὲ ἕνα νοικοκυριό (hane) γιὰ τὸ ὁποῖο ἔχει ὑπολογισθεῖ πὼς ἀποτελεῖται
ἀπὸ 5 περίπου μέλη, ὁ πληθυσμὸς ἑνὸς τόπου μπορεῖ νὰ ὑπολογισθεῖ ἂν πολλαπλασιάσουμε
τοὺς ̒avarizhane μὲ τὸν συντελεστὴ 3 καὶ τὸ ἀποτέλεσμα μὲ τὸν συντελεστὴ 5· βλ. Κα-
μπουρίδης, Ἡ νεότερη Ἑλλάδα μέσα ἀπὸ ὀθωμανικὲς ἀρχειακὲς πηγές, σ. 190-191.

52. Γιὰ τὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες στὶς ὁποῖες ἡ ὀθωμανικὴ διοίκηση παρεῖχε ἀπαλ-
λαγὴ ἀπὸ τὴν καταβoλὴ τοῦ  ̒avariz βλ. Καμπουρίδης, Ἡ νεότερη Ἑλλάδα μέσα ἀπὸ ὀθω-
μανικὲς ἀρχειακὲς πηγές, σ. 91.

53. Στὸ ἴδιο, σ. 185. 
54. Γιὰ τὶς αἰτίες φυγῆς τῶν κατοίκων ἀπὸ τὶς ἑστίες τους βλ. Καμπουρίδης, Ἡ νε-

ότερη Ἑλλάδα μέσα ἀπὸ ὀθωμανικὲς ἀρχειακὲς πηγές, σ. 165-171.
55. ocaklik, τὸ σύστημα τῆς μακρόχρονης ἀνάθεσης ἐσόδων γιὰ τὴν ἐνίσχυση κρα-

τικῶν ὀργανισμῶν, ὅπως τὰ μαγειρεῖα καὶ τὰ ναυπηγεῖα· βλ. Καμπουρίδης, Ἡ νεότερη
Ἑλλάδα μέσα ἀπὸ ὀθωμανικὲς ἀρχειακὲς πηγές, σ. 626.

56. Τὸ κερὶ ποὺ ἦταν ἀπαραίτητο γιὰ τὶς ἐργασίες τῶν αὐτοκρατορικῶν Μαγειρείων
στὴν Κωνσταντινούπολη, αὐτὰ δηλαδὴ ποὺ φρόντιζαν γιὰ τὴ σίτιση τῶν μελῶν τοῦ Πα-
λατιοῦ, τῶν δούλων, τῶν γενιτσάρων, τοῦ χαρεμιοῦ καὶ τῶν ἄλλων καλεσμένων.
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εἶχαν πληρώσει τὰ ἀπαραίτητα κατ᾿ ἀποκοπὴν χρηματικὰ ποσὰ ἀπὸ προη-
γούμενη φορολογικὴ χρήση. Ζητοῦνται 5.000 ἄσπρα ἀπὸ τὸν ἐγγυητὴ τοῦ
ποσοῦ αὐτοῦ, ὀνόματι İstamo (Στάμος), καὶ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ.
Ἐνοικιαστὴς αὐτοῦ τοῦ φόρου φέρεται κάποιος ὀνόματι Yusuf a̒yan, δη-
λαδὴ διακεκριμένο πρόσωπο τῆς περιοχῆς, τὸ ὁποῖο φαίνεται νὰ βρίσκεται
στὴν Ἀδριανούπολη.57 Σὲ ἄλλη περίπτωση, σὲ ἄλλη καταγραφὴ μὲ ἡμερο-
μηνία 25 Μαΐου 1667, τὸ Πετρῆλο ἐμφανίζεται νὰ ἔχει τὴ μεγαλύτερη φο-
ροδοτικὴ ἱκανότητα ἀπὸ ὅλα τὰ χωριὰ τῶν Ἀγράφων, καθὼς χρεώνεται –γιὰ
τὴν τροφοδοσία τῆς ἐκστρατείας τοῦ ὀθωμανικοῦ στρατοῦ στὴν Κρήτη58– μὲ
ἔκτακτη παροχὴ 247,5 ὀκάδων βουτύρου πρὸς 1 esedi guruş γιὰ κάθε 5
ὀκάδες,59 στοιχεῖο ποὺ ἀποτελεῖ ἔνδειξη τῆς πολὺ καλῆς οἰκονομικῆς καὶ δη-
μογραφικῆς κατάστασης τοῦ τόπου. Χαρακτηριστικά, τὸ ἀμέσως ἑπόμενο σὲ
φοροδοτικὴ ἱκανότητα χωριὸ εἶναι ἡ Megali Xriso (Μεγάλη Χρύσω, νῦν
Χρύσω Ἀγράφων Εὐρυτανίας) μὲ 165 ὀκάδες, ἐνῶ τὸ ὅμορο τοῦ Πετρήλου
Βλάσι (İvlaş) χρεώνεται μὲ μόλις 27 ὀκάδες.60 Σὲ ἄλλο κατάστιχο μὲ ἡμε-
ρομηνία 17 Μαρτίου 1667 ἐπιμερίζονται στὸ χωριὸ 500 ὀκάδες λάδι τοῦ Δη-
μοσίου· πρόκειται γιὰ τὴ μεγαλύτερη ποσότητα ἀπὸ τὰ χωριὰ τῶν Ἀγράφων
στὰ ὁποῖα χρεώνεται αὐτὸς ὁ φόρος.61

2. Ἀλληλογραφία τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου

Ἀπὸ τὴν Ἀλληλογραφία τοῦ Γορδίου μᾶς παραδίδονται ἀρκετὰ περισσότερες
καὶ πιὸ συγκεκριμένες πληροφορίες γιὰ τὸ Πετρῆλο –σὲ σχέση μὲ ὅσα κατα-
γράφονται στὰ γράμματα τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη– κατὰ τὴ χρονικὴ περίοδο
ἀπὸ τὸ 1699 ἕως τὸ 1721. Ἔτσι, πέραν τῆς πιθανολογούμενης προαναφερθείσης
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57. Βλ. Καμπουρίδης, Ἡ νεότερη Ἑλλάδα μέσα ἀπὸ ὀθωμανικὲς ἀρχειακὲς πηγές, σ. 336.
58. Πρόκειται γιὰ τὸν ἔκτακτο φόρο sürsat καὶ συγκεκριμένα τὸ ἰσοδύναμό του σὲ χρη-

ματικὴ εἰσφορά, bedel-i sürsat. Συνίστατο στὴν ὑποχρέωση τῶν ραγιάδων νὰ μεταφέρουν καὶ
νὰ πωλήσουν τρόφιμα στὸν ὀθωμανικὸ στρατό, σὲ προκαθορισμένες τιμές, συνήθως συμβολικές·
βλ. Καμπουρίδης, Ἡ νεότερη Ἑλλάδα μέσα ἀπὸ ὀθωμανικὲς ἀρχειακὲς πηγές, σ. 94-99.

59. eşedi guruş (ἢ ἁπλῶς eşedi) ἢ arslani gurüş (aslani ἢ asselani), τὸ ἴδιο ποὺ οἱ
εὐρωπαῖοι περιηγητὲς ἀποκαλοῦν ἐπίσης abouquel (abou-kelb), τὸ ὀλλανδικὸ τάλιρο, τὸ
πιὸ δημοφιλὲς ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ τάλιρα καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἀπετέλεσε πρότυπο τοῦ τουρ-
κικοῦ γροσιοῦ. Πῆρε τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὸ εἰκονιζόμενο σὲ αὐτὸ λιοντάρι καὶ εἶχε με-
γάλη κυκλοφορία στὴν Ἀνατολὴ ἀπὸ τὸν 16ο ἕως τὸν 18ο αἰώνα· βλ. Εὐτυχία Δ. Λιάτα,
Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Ἡ κυκλοφορία τῶν νομισμάτων στὸν
ἑλληνικὸ χῶρο, 15ος-19ος αἰ., [ΚΝΕ/ΕΙΕ], Ἀθήνα 1996, σ. 106, 155-157.

60. Στὸ ἴδιο, σ. 387-389.
61. Στὸ ἴδιο, σ. 500-501.
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μετάβασής του στὸ Πετρῆλο μαζὶ μὲ τὸν δάσκαλό του Εὐγένιο –περὶ τὸ 1674–,
ἡ πρώτη ἀναφορὰ τοῦ Γορδίου στὸ Πετρῆλο καταγράφεται σὲ ἐπιστολή του
ἀπὸ τὸ Αἰτωλικὸ, χρονολογημένη στὶς 5 Μαΐου 1699, πρὸς τὸν ἀδελφό του Ἀθα-
νάσιο,62 ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὴ Λευκάδα (Ἁγ. Μαῦρα).63 Μᾶς πληροφορεῖ πὼς
ἔλαβε –μὴ σωζόμενη– ἐπιστολὴ τοῦ ἀδελφοῦ του Ἀθανασίου ἀπὸ τὸ Πετρῆλο.
Γράφει συγκεκριμένα σὲ αὐτὴ τὴν ἐπιστολή του ὁ Γόρδιος: «Ἀδελφὲ Ἀθανάσιε,
Χριστὸς ἀνέστη, μετὰ τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν. Ἔλαβα καὶ τὸ πρῶτον καὶ τὸ δεύ-
τερόν σου γράμμα –τοῦτο δὲ ἦν τὸ ἐκ τοῦ Πετρήλου–, καὶ ἔγνων δι᾿ αὐτῶν, ὡς
οἷόν τε ἦν, τὰ καθ᾿ ὑμᾶς … Ἐξ Ἀνατωλικοῦ ͵αχ�θ΄ μαΐου ε΄». Ἄρα, ὁ Ἀθανά-
σιος βρέθηκε γιὰ κάποιο –μικρὸ ἴσως– χρονικὸ διάστημα, πρὶν ἀπὸ τὶς 5 Μαΐου
1699, στὸ Πετρῆλο. Ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ τοῦ Ἀθανασίου, βάσει τῶν ἐπιστολῶν τοῦ
Γορδίου, πρέπει νὰ τοποθετηθεῖ τὴ χρονικὴ περίοδο ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 169864

–ὁπότε σώζεται ἡ μνεία τῆς τελευταίας παρουσίας του στὸ Αἰτωλικό, πρὶν ἀπὸ
τὴν ἀναχώρησή του– ἕως τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1699, ὁπότε, βάσει τῆς παραπάνω
ἐπιστολῆς τοῦ Γορδίου πρὸς τὸν Ἀθανάσιο, βρίσκεται στὴ Λευκάδα. Λογικά, μὲ
κριτήριο τὸν χρόνο ποὺ ἀπαιτεῖται τὴν ἐποχὴ ἐκείνη γιὰ τὴ διακίνηση τῆς ἀλλη-
λογραφίας, μποροῦμε βάσιμα νὰ ὑποθέσουμε πὼς ὁ Ἀθανάσιος βρέθηκε στὸ
Πετρῆλο τὸν Μάρτιο ἢ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1699. Ὁ Ἀθανάσιος μετέβη στὸ Πετρῆλο
μετὰ ἀπὸ ἐπίσκεψη στὴ γενέτειρά του, τὰ Βρανιανά.65 Ἀπὸ ἐκεῖ μετέβη στὴ
Λευκάδα, κατόπιν στὴ μονὴ Τατάρνας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, μετὰ ἀπὸ διέλευσή του ἀπὸ
τὴν περιοχὴ τοῦ Ξηρομέρου, κατέληξε τὸ φθινόπωρο τοῦ 1701 στὸ Αἰτωλικό,
κοντὰ στὸν Γόρδιο.66 Δὲν μᾶς παραδίδεται ὁ σκοπὸς τῆς παρουσίας τοῦ Ἀθα-
νασίου στὸ Πετρῆλο. Ἐνδεχομένως, συνδέεται μὲ τὶς γνωριμίες ποὺ διατηροῦσε
ὁ Γόρδιος μὲ πρόσωπα τῆς τοπικῆς κοινωνίας καὶ τῆς μονῆς τοῦ Πετρήλου· ἴσως
καὶ μὲ δικούς του γνωστούς, κυρίως ἐμπορευόμενους, τοὺς ὁποίους γνώρισε ὁ
Ἀθανάσιος κατὰ τὴν παραμονή του στὸ Αἰτωλικό, ποὺ ἀποτελοῦσε προνομιακὸ
τόπο ἐμπορικῆς δραστηριότητος γιὰ τοὺς Ἀγραφιῶτες.67
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62. Κόλια 1990 καὶ Κόλια 1992 (βλ. ἀνωτέρω, σημ. 25).
63. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 350-351, ἐπ. 91. Ἡ ἐπιστολὴ σώζεται στὸν κώδ.

Παντελεήμονος 693. Ἀντιγράφηκε στὸ Αἰτωλικὸ ἀπὸ τὸν Ἀθανάσιο, τὸν ἀδελφὸ τοῦ Γορδίου,
οἱ ὁποῖοι τότε ἦσαν κτήτορες τοῦ ἐν λόγῳ κώδικα· βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 112-113.

64. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 347, ἐπ. 88, ὅπου ὁ Γόρδιος δηλώνει στὶς 14
Μαρτίου 1698 στὸν ἱερομόναχο Ἰωσήφ: «Προσαγορεύει σου τὴν λογιότητα ὁ ἐμὸς ἀδελφὸς
Ἀθανάσιος».

65. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 1067, σχόλια τῆς ἐπιστολῆς 91.
66. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, ἐπ. 91, 93-100, 102, 104, 106-111, καὶ Κόλια

1990, ἐπ. 22.
67. Γιὰ τὴν κοινωνία τοῦ Αἰτωλικοῦ καὶ τὴ σχέση της μὲ τὰ Ἄγραφα καὶ τοὺς λο-

γίους τους βλ. Κ. Σπ. Τσιώλης, «Ἀλτάνη Καραντινοῦ, ἡ κυρὰ τοῦ Αἰτωλικοῦ. Ἡ κοινωνία
τοῦ Αἰτωλικοῦ στὸ τέλος τοῦ 17ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰ. μέσα ἀπὸ ἐπιστολὲς τοῦ
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Ἡ ἑπόμενη ἀναφορὰ τοῦ Γορδίου στὸ Πετρῆλο πιστοποιεῖται μέσα ἀπὸ
ἐπιστολή του στὶς 27 Σεπτ. 1710, ἀπὸ τὰ Βρανιανά, πρὸς τὸν Ἀθανάσιο, ποὺ
βρισκόταν στὸ Αἰτωλικό.68 Ὁ Γόρδιος μόλις ἔχει ἐπιστρέψει στὰ Βρανιανά,
μετὰ ἀπὸ εἴκοσι ἔτη παραμονῆς του στὸ Αἰτωλικό, καὶ ἐπιστέλλει στὸν ἀδελφό
του Ἀθανάσιο. Εἶναι ἡ πρώτη ἐπιστολὴ τοῦ Γορδίου μετὰ τὴν ἐπάνοδό του στὰ
Βρανιανά, καὶ μᾶς παραδίδει τὴν πληροφορία πὼς πρὶν ἔλθει στὴ γενέτειρά
του βρισκόταν, τὸ καλοκαίρι τοῦ 1710, στὸ Πετρῆλο. Γράφει συγκεκριμένα γι᾿
αὐτὸ τὸ θέμα ὁ Γόρδιος στὴν ἐπιστολή του: «Ἀδελφὲ καὶ μαθητὰ Ἀθανάσιε,
ὑγίαινε ἐν Χριστῷ μετὰ πάντων τῶν φίλων. Ἐνεχειρίσθησάν μοι καὶ τὰ τρία
σου γράμματα, ἕνα πρῶτον εἰς τὸ Πετρήλου καὶ ἄλλα δύο μετ᾿ ἐκεῖνο ἐδῶ ὁποῦ
εἶμαι τώρα … Ἐκ Βρανιανῶν, ͵αψι΄ σεπτεμβρίου κζ΄».

Τὴν παρουσία καὶ διαμονὴ τοῦ Γορδίου στὸ Πετρῆλο τὸ καλοκαίρι τοῦ
1710 –ἴσως τὸν Ἰούλιο– πιθανολογεῖ καὶ μία ἐπιστολή, ποὺ δὲν ὑπογράφεται
μὲν ἀπὸ αὐτόν, ἀλλά, ἀπὸ τὸ ὕφος της καὶ τὸ γεγονὸς πὼς βρίσκεται στὸ
ἀρχεῖο τοῦ Γορδίου, ἀπὸ ὅπου ἀντιγράφεται (στὸ ἀντίγραφό του, τὸν κώδ.
ΓΑΚ 171), καθὼς καὶ τὸν τόπο καὶ τὴν ἡμερομηνία ἀποστολῆς της, μποροῦμε
–ἴσως μὲ κάποια μικρὴ ἐπιφύλαξη– νὰ θεωρήσουμε ὡς συντάκτη της τὸν
Γόρδιο.69 Ἡ ἐπιστολὴ ἔχει ὡς ἀποστολέα ἄδηλο ἐπίσκοπο,70 ὁ ὁποῖος διαμένει
στὸ Πετρῆλο,71 καὶ παραλήπτη τὸν ἡγούμενο τῆς μονῆς Ἁγ. Βησσαρίωνος Δου-
σίκου, Ἀθανάσιο.72 Ἡ ἐπιστολὴ μᾶλλον γράφτηκε στὸ Πετρῆλο, καθὼς ὁ Γόρ-
διος βρέθηκε ἐκεῖ βάσει τῆς ἐπιστολῆς του τῆς 27ης Σεπτ. 1710 πρὸς τὸν
ἀδελφό του Ἀθανάσιο, λίγο πρὶν μεταβεῖ στὴ γενέτειρά του. Πιθανῶς ὅμως συ-
ντάχθηκε στὰ Βρανιανά, μετὰ τὴ μόνιμη ἐγκατάσταση τοῦ Γορδίου, καὶ ἐστάλη
μὲ γραμματοκομιστὴ στὸ Πετρῆλο, ὅπου βρισκόταν ὁ ἄδηλος ἐπίσκοπος.

ΤΟ ΠΕΤΡΗΛΟ ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 53

Ἀναστασίου Γορδίου», Ἡ Σχολὴ τοῦ Αἰτωλικοῦ καὶ οἱ Λόγιοι Δάσκαλοι τῶν Ἀγράφων,
Πρακτικὰ Ἡμερίδας, Αἰτωλικὸ 26 Ἰουνίου 2010, ἔκδ. ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε., Ἀθήνα 2011, σ. 75-140.

68. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 406, ἐπ. 138. Ἡ ἐπιστολὴ σώζεται στὸν κώδ.
Παντελεήμονος 693. Ἀντιγράφηκε στὸ Αἰτωλικὸ ἀπὸ τὸν Ἀθανάσιο τὸν ἀδελφὸ τοῦ Γορ-
δίου, ὁ ὁποῖος ἐκείνη τὴ χρονικὴ περίοδο ἦταν κάτοχος τοῦ κώδικα· βλ. Γόρδιος, Ἀλλη-
λογραφία, τ. Α΄, σ. 112-113.

69. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 975-977, ἐπ. ΧΧΙΙΙ. Ἡ ἐπιστολὴ σώζεται
σὲ τέσσερις κώδικες μὲ βασικὸ τὸν ΓΑΚ 171.

70. «ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ χάρις καὶ αἱ παρ᾿ ἡμῶν εὐχαὶ καὶ εὐλογίαι εἴησαν μετὰ τῆς σῆς
πανοσιότητος καὶ τῶν λοιπῶν τῶν ὑπ᾿ αὐτὴν ἀδελφῶν»· βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄,
σ. 977, ἐπ. ΧΧΙΙΙ.

71. «Ἐκ Πετρήλου, ͵αψι΄ ἰουλίου ι΄»· βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 977, ἐπ. ΧΧΙΙΙ.
72. Ὁ Ἀθανάσιος μαρτυρεῖται ὡς ἡγούμενος τῆς μονῆς Δουσίκου ἀπὸ τὸ 1703 ἕως τὸ

1710· Δ. Ζ. Σοφιανός, «Ἱστορικὰ σχόλια σὲ ἐπιγραφές, ἐπιγράμματα, χαράγματα καὶ ἐνθυ-
μήσεις τῆς Μονῆς Δουσίκου. Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Μονῆς», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα
Ἑλληνικὰ 1 (1984) 69.
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Μπορεῖ, ἀκόμη, ὁ Γόρδιος νὰ γνώρισε τὸν ἐπίσκοπο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς διέ-
λευσης καὶ ἐκεῖ παραμονῆς του τὸ καλοκαίρι τοῦ 1710 καὶ ἀνέλαβε νὰ συ-
ντάξει, κατ᾿ ἐντολήν του, τὴν ἐπιστολὴ μὲ τὴν ὁποία προτρέπει τὸν ἡγούμενο
καὶ τοὺς μοναχοὺς τῆς μονῆς Δουσίκου νὰ γράψουν στὶς Παρρησίες της τὸ
ὄνομα τοῦ χορηγοῦ τῆς κατασκευῆς συμπληρωματικοῦ τῆς γέφυρας τοῦ Κο-
ράκου ἔργου,73 ἀπαραίτητου γιὰ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τῆς προσφάτως ἀνα-
καινισθείσης γέφυρας.74 Διαμηνύει ὁ ἄδηλος ἀρχιερέας πρὸς τὸν ἡγούμενο
τῆς μονῆς τοῦ Δουσίκου: «… ἀναφέραμεν τὴν ὑπόθεσιν χριστιανῷ τινι φιλοθέῳ
λίαν καὶ ἐλεήμονι ... καὶ μᾶς ὑποσχέθη νὰ κάμῃ τὴν ἔξοδον ὅσην ἤθελε γένει.
Ἀλλὰ ζητεῖ καὶ αὐτὸς ἕνα ζήτημα τοιοῦτον: … νὰ γραφῇ τὸ τίμιόν του ὄνομα,
νὰ μνημονεύεται μετὰ τῶν παρρησίᾳ μνημονευομένων».75 Συμπερασματικά,
ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῶν δύο αὐτῶν ἐπιστολῶν μποροῦμε νὰ ὑποθέσουμε πὼς
ὁ Γόρδιος στὴν πορεία του ἀπὸ τὸ Αἰτωλικὸ πρὸς τὰ Ἄγραφα –μὲ σκοπὸ τὴ
μόνιμη ἐγκατάστασή του στὴν περιοχὴ αὐτή– πρῶτα βρέθηκε στὸ Πετρῆλο καὶ
μετὰ ἦλθε στὴ γενέτειρά του, τὰ Βρανιανά. Πιθανῶς, στὸ Πετρῆλο ἔμεινε ἱκανὸ
χρονικὸ διάστημα –ἐνδεχομένως δύο ἢ τρεῖς μῆνες76– στὴν προσπάθειά του νὰ
ἐγκατασταθεῖ, γιὰ ἡσυχαστικοὺς λόγους, σὲ κάποιον τόπο τῶν Ἀγράφων,77
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73. «Τὸ ἀξιοθαύμαστον καὶ ἀξιέπαινον ἔργον τοῦ ἁγιωτάτου ἐκείνου πατρὸς ἡμῶν
καὶ θαυματουργοῦ Βησσαρίωνος τοῦ καὶ κτίτορος τῆς ἱερᾶς ταύτης καὶ σεβασμίας μονῆς,
λέγω δὲ ἡ γέφυρα ἡ ἐν τῷ κοράκῳ καλουμένῳ τόπῳ, τῷ παρὰ τῷ Ἀχελώῳ ποταμῷ»· βλ.
Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 975, ἐπ. ΧΧΙΙΙ. Γιὰ τὴ γέφυρα τοῦ Κοράκου βλ. Σπ. Ι.
Μαντᾶς, Τὰ Ἠπειρώτικα γεφύρια, ἐκδ. Τεχνικὲς ἐκδόσεις, Ἀθήνα 1984, σ. 31-33, ὅπου
ἀναφέρεται πώς «τό ’χτισε τὸ 1514 μὲ 1515, σ᾿ ἕνα φοβερὸ βραχοστένωμα τοῦ ποταμοῦ,
ὁ ἀρχιεπίσκοπος Λάρισας Βησσαρίωνας».

74. «Εἶναι ἐκεῖ σιμὰ ἀπὸ τὸ ἐδῶθεν μέρος τῆς ὁδοῦ κάποια σκάλα, ἡ ὁποία ἀπειλεῖ
εἰς τοὺς ὁδίτας φοβερώτατον κίνδυνον, εἰς τόσον ὁποῦ, ἂν δὲν διορθωθῇ καὶ ἐκείνη μὲ
ἔξοδον ἱκανήν, ἥ τε ὁδὸς τελείως ἄβατος γίνεται, καὶ αὐτὴ ἡ γέφυρα ματαιοῦται, ὡς μη-
δενὸς δυναμένου διαβῆναι ἐκεῖθεν»· Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 976, ἐπ. ΧΧΙΙΙ.
Συχνὰ στὸν γύρω χῶρο ἑνὸς γεφυριοῦ ὑπῆρχαν κτήρια καὶ ἔργα (μύλοι, φυλάκια, χάνια)
συνοδευτικὰ τῆς λειτουργίας του· Μαντᾶς, Τὰ Ἠπειρώτικα γεφύρια, σ. 20-21. 

75. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 976, ἐπ. ΧΧΙΙΙ. Βλ. στὸ ἴδιο: «…ἐκινήθη πάλιν ἡ
τούτου ἀνακαίνησις συνεργίᾳ καὶ συνδρομῇ ἄλλων τε πολλῶν ἐκ τῶν πέριξ χωρίων φι-
λοθέων χριστιανῶν καὶ τῆς ἱερᾶς ταύτης καὶ σεβασμίας μονῆς … καὶ ἔγινε καθὼς ἔπρεπε,
τελειωμένον μὲ ὅλα του τὰ μέρη». Ἐδῶ παραδίδεται τὸ γεγονὸς τῆς ἀνακαίνισης καὶ ἐπα-
ναλειτουργίας τῆς γέφυρας τοῦ Κοράκου στὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰώνα, καὶ μάλιστα μὲ τὴ
συνδρομὴ τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς ἀλλὰ καὶ τῆς ἴδιας τῆς μονῆς Δουσίκου, τῆς ὁποίας
κτίτωρ εἶναι καὶ ὁ κατὰ πρῶτον κατασκευάσας, περὶ τὸ 1515, τὴ γέφυρα, ἅγιος Βησσα-
ρίων ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσης.

76. Ἡ χρονολόγηση τῆς τελευταίας ἐπιστολῆς τοῦ Γορδίου ἀπὸ τὸ Αἰτωλικὸ εἶναι 22
Μαΐου 1701, ἐνῶ ἡ ἑπόμενη χρονολογικά, ἀπὸ τὰ Ἄγραφα, (ἀπὸ τὰ Βρανιανά), εἶναι
στὶς 27 Σεπτ. 1710· Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 405-406, ἐπ. 137-138.

77. «Ἀδελφὲ καὶ μαθητὰ Ἀθανάσιε … Ἐγὼ μὲ πολὺν κόπον ἀνέβηκα εἰς τὰ μέρη
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ὅπως πιθανὸν ἡ μονὴ τοῦ Πετρήλου. Ὅμως φαίνεται πὼς ὁ τόπος τῆς γενέτειράς
του ὑπερίσχυσε ὅλων τῶν ἄλλων ἐπιλογῶν του καὶ ἔτσι, τοὐλάχιστον ἀπὸ τὶς
27 Σεπτ. 1710, βρίσκεται στὰ Βρανιανά,78 ὅπου καὶ θὰ παραμείνει –μὲ μικρὰ
διαστήματα προσωρινῆς ἀπουσίας– ἕως τὴν κοίμησή του στὶς 7 Ἰουνίου 1729.

Σὲ ἐπιστολή του τῆς 15ης Ἀπρ. 1713 ἀπὸ τὰ Βρανιανὰ πρὸς τὸν ἀδελφό
του Ἀθανάσιο στὸ Αἰτωλικό,79 ὁ Γόρδιος ἀναφέρει ἕναν διακομιστὴ ἐπιστολῶν
μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ Ἀθανασίου,80 κάποιον ὀνόματι Καρᾶ ἀπὸ τὸ Πετρῆλο.
Ὁ Ἀθανάσιος, σὲ ἐπιστολή του στὶς 22 Νοεμ. 1712 ἀπὸ τὸ Αἰτωλικὸ πρὸς τὸν
Γόρδιο, τοῦ γνωστοποιεῖ ὅτι σὲ προγενέστερο χρόνο τοῦ ἔστειλε –μὴ σωζό-
μενη– ἐπιστολὴ μὲ τὸν ἴδιο ἐκ Πετρήλου διακομιστή· ἀλλὰ δὲν γνωρίζει ἐὰν
ἔλαβε τὴν ἐπιστολή.81 Ὁ Γόρδιος μὲ τὴν ἐπιστολή του τῆς 15ης Ἀπρ. 1713 βε-
βαιώνει πὼς τὴν ἔλαβε, συνοδευόμενη μὲ δῶρο, σταφίδες ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ
Αἰτωλικοῦ,82 παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς σὲ προγενέστερη ἐπιστολή του, στὶς 7
Δεκεμ. 1712 ἀπὸ τὰ Βρανιανά, δηλώνει πὼς ἀκόμη δὲν ἔλαβε τὴν ἐπιστολὴ ποὺ
ὁ Ἀθανάσιος δήλωσε πὼς ἔστειλε διὰ τοῦ Καρᾶ.83

Ὁ Γόρδιος σὲ μία περιοδεία του σὲ χωριὰ τῶν Ἀγράφων, ἀπὸ τὸν Μάιο
ὣς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1713, βρίσκεται τὸν Αὔγουστο τοῦ ἰδίου ἔτους στὸ
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ἐτοῦτα, καὶ μὲ δυσκολίαν ἐπέρασα τὸν καιρὸν τοῦ θέρους»· Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄,
σ. 406, ἐπ. 138.

78. «Ἐκ Βρανιανῶν, ͵αψι΄ σεπτεμβρίου κζ΄»· Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 406, ἐπ. 138. 
79. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 477-478, ἐπ. 211. Ἡ ἐπιστολὴ σώζεται σὲ 10 κώ-

δικες. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ στὸ λόγιο περιεχόμενο της, ποὺ ἀποτελοῦσε ἰσχυρὸ κί-
νητρο γιὰ τοὺς ἀντιγραφεῖς. Βασικοὶ κώδικες ἀντιγραφῆς εἶναι ὁ κώδ. Παντελεήμονος
693, ὅπου εἶναι ἀντιγραμμένη ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Ἀθανασίου, ὁ κώδ. ΓΑΚ 171, ὁ κώδ. Ι. Μ.
Ἁγ. Στεφάνου Μετεώρων 29 καὶ ὁ κώδ. Ι. Μ. Ἁγ. Τριάδος Μετεώρων 38· Γόρδιος, Ἀλλη-
λογραφία, τ. Α΄, σ. 112, 478.

80. Γιὰ τοὺς διακομιστὲς ἐπιστολῶν, τοὺς «γραμματοκομιστές», βλ. Καρανάσιος,
«Μορφή, περιεχόμενο καὶ χρήση τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου», σ. 60-61·
Ἑλένη Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Ἡ διακίνηση τῆς ἐπιστολογραφίας στὴν Ἀνατολικὴ
Μεσόγειο (14ος-19ος αἰ.», Πρακτικὰ τοῦ ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου «Νεοελληνικὴ ἐπι-
στολογραφία (16ος-19ος αἰ.)», Μεσαιωνικὰ καὶ Νέα Ἑλληνικὰ 8 (2006) 339-374.

81. «Προέπεμψα αὐτῇ καὶ ἄλλο γράμμα διά τινος Πετρηλλιώτου Καρᾶ ἐπονομα-
ζομένου, ἀλλ᾿ οὐκ οἶδ᾿ εἰ ἐνέτυχεν ἐκείνου ... Ἐξ Ἀνατωλικοῦ, ͵αψιβ΄ ἀνθεστηριῶνος θ΄ φθί-
νοντος»· βλ. Κόλια 1990, σ. 242-243, ἐπ. 25.

82. «ἔλαβον … τὸ γράμμα τὸ διὰ τοῦ Καρᾶ τοῦ ἀπὸ τοῦ Πετρήλου μετὰ χρόνον
πολύν, καὶ τὰς ἀσταφίδας δὲ νῦν τῷ δηλωθέντι σταθμῷ»˙ Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄,
σ. 477, ἐπ. 211. Ἡ ἀποστολὴ συνοδευτικῶν τῶν ἐπιστολῶν δώρων ἦταν συνήθης πρακτική,
ὅπως προκύπτει καὶ ἀπὸ τὴν ἀλληλογραφία τοῦ Γορδίου, ὁ ὁποῖος δηλώνει πάντοτε τὴν
παραλαβὴ δώρων στὶς ἀπαντητικές του ἐπιστολές· βλ. Καρανάσιος, «Μορφή, περιεχόμενο
καὶ χρήση τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου», σ. 64.

83. «Τοῦ διὰ τοῦ Καρᾶ γράμματος οὐκ ἠξιώθημεν, ἐν ᾧ καί τινα τῶν καινῶν ὑπο-
δηλοῖς ἡμῖν διαχαραχθέντα»· βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 470, ἐπ. 204. 

02_PETRILO_19-96:PETRILO  10/15/15  3:43 PM  Page 55



Πετρῆλο. Ἀπὸ ἐκεῖ σώζονται τρεῖς ἐπιστολές του σὲ διαφορετικοὺς πα-
ραλῆπτες. Ἡ πρώτη,84 στὶς 26 Αὐγ. 1713,85 ἀπευθύνεται σὲ κάποιον ἱερέα ἀπὸ
τὸ Πετρῆλο ὀνόματι Διαμαντῆ, ὁ ὁποῖος βρίσκεται σὲ κάποιον ἄλλον τόπο, μα-
κριὰ ἀπὸ τὸ Πετρῆλο. Ὁ Γόρδιος ἀπέστειλε τὴν ἐπιστολὴ στὸν ἱερέα Διαμαντῆ
μὲ γραμματοκομιστὴ τὸν ἱερομόναχο Ἀνανία, ποὺ πιθανότατα ἐμόναζε στὴ
μονὴ Πετρήλου, σὲ κελλὶ τῆς ὁποίας μᾶλλον διαμένει ὁ Γόρδιος. Ὁ ἱερομόναχος
Ἀνανίας ἦταν γιὸς προεστοῦ τῆς περιοχῆς, τοῦ γέροντος Δοσιθέου –ὅπως ση-
μειώνει στὸ γράμμα του ὁ Γόρδιος– καὶ μετέφερε στὸν Γόρδιο ποσότητα
φακῆς, δῶρο τοῦ ἱερέα Διαμαντῆ πρὸς αὐτόν: «Ἂς ἠξεύρῃ γοῦν ὅτι ἐτύχαμεν
ἐδῶ εἰς τὸ κελλίον τοῦ χωρίου Πετρήλου τῆς πατρίδος της, καὶ ἐλάβαμεν τὴν
καλήν της φιλοτιμίαν, τὴν φακήν, ὁποῦ μᾶς ἔπεμψε μὲ τὸν ἐντιμότατον γέροντα
κὺρ Δοσίθεον, τὸν πατέρα τοῦ ὁσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις κὺρ Ἀνανίου, τοῦ
διακομιστοῦ τοῦ παρόντος».86 Ἡ ἐπιστολὴ εἶναι εὐχαριστήρια γιὰ ἀποσταλ-
λέντα δῶρα ἀλλὰ καὶ συμβουλευτικὴ γιὰ τὸν τρόπο τῆς συμπεριφορᾶς καὶ τῶν
ἐνεργειῶν τοῦ ἱερέα Διαμαντῆ, ὁ ὁποῖος εἶχε συνάντηση καὶ διὰ ζώσης μὲ τὸν
Γόρδιο, κάποια φορὰ στὸ παρελθόν, πιθανῶς στὸ Πετρῆλο, καὶ εἶχε δεχθεῖ τὸν
συμβουλευτικὸ λόγο καὶ τὶς ὑποδείξεις του.87

Ἡ δεύτερη ἐπιστολὴ τοῦ Γορδίου μὲ τόπο ἀποστολῆς τὸ Πετρῆλο συντά-
χθηκε στὶς 10 Σεπτ. 1713 καὶ ἀπευθύνεται πρὸς τὸν ἐπίσκοπο Δημητριάδος Ἰω-
αννίκιο Γ΄,88 μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Γόρδιος διατηροῦσε συχνὴ ἀλληλογραφία –σώζο-

56 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ

84. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 488-489, ἐπ. 223, ὅπου καταγράφεται πὼς
ἡ ἐπιστολή –ποὺ ἀνήκει ὡς πρὸς τὸ ὕφος στὶς δημώδεις– σώζεται στοὺς κώδ. ΓΑΚ 171,
ΕΒΕ 2188, Θεολ. Σχ. Χάλκης 122. 

85. «Ἐκ Πετρήλου, ͵αψιγ΄ αὐγούστου κϚ΄»· Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 489,
ἐπ. 223.

86. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 489, ἐπ. 223.
87. «Τοῦτα ἂς συλλογισθῇ καὶ ἡ ἁγιωσύνη σου καλά, καὶ ἂς κάμῃ καθὼς τῆς γρά-

φομεν. Καὶ ἂς θυμᾶται καὶ ἐκεῖνα ὁποῦ τῆς εἴπαμεν μὲ τὸ στόμα, διατὶ ἦσαν λόγια, ὅπου
τὰ εἴπαμεν λίαν συντείνοντα πρὸς ψυχικήν της ὠφέλειαν»· βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία,
τ. Α΄, σ. 489, ἐπ. 223.

88. Γιὰ τὸν ἐπίσκοπο Δημητριάδος Ἰωαννίκιο Γ΄ καὶ τὴ σχέση του μὲ τὸν Ἀναστάσιο
Γόρδιο βλ. Κ. Σπ. Τσιώλης, «Ἀπὸ χωρίον Τριβάτου εἰς τὴν μεγαλόπολιν Θεσσαλονίκην. Ἀπό-
δημοι Ἀγραφιῶτες στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου», Τὰ Ἄγραφα στὴ διαδρομὴ
τῆς Ἱστορίας, Πρακτικὰ Συνεδρίου, Τροβάτο-Ἄγραφα-Μεγάλα Βραγγιανά 8-10 Αὐγ.
2008, [Πανευρυτανικὴ Ἕνωση], Ἀθήνα 2009, σ. 87-91, ὅπου μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρεται
πὼς ὁ ἐπίσκοπος Δημητριάδος Ἰωαννίκιος Γ΄ φέρεται συχνὸς παραλήπτης ἐπιστολῶν τοῦ
Γορδίου, καθὼς σώζονται 16 ἐπιστολὲς τοῦ Γορδίου πρὸς τὸν Ἰωαννίκιο ἀπὸ τὶς 15 Ὀκτ.
1711 ἕως τὶς 12 Ὀκτ. 1719, ἀλλὰ καὶ ἀποστολέας μὴ σωζομένων ἐπιστολῶν πρὸς τὸν
Γόρδιο (βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 1339 [κατάλογος παραληπτῶν]). Πιθανῶς,
εἶναι ὁ ἕνας ἐκ τῶν τεσσάρων μητροπολιτῶν ποὺ ὑπογράφουν τὸ ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ
ἐπισκόπου Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων Γρηγορίου Β΄ στὶς 17 Ἰαν. 1690 (βλ. Β. Κ. Σπανός, «Ἑφτὰ
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νται 16 ἐπιστολές του πρὸς τὸν Ἰωαννίκιο–, στὴν ὁποία ὁ Γόρδιος, μὲ διάκριση,
ζητεῖ ἀπὸ τὸν Ἰωαννίκιο τὴ στήριξη τοῦ ἱερομονάχου Μακαρίου στὴ σχέση του
μὲ ἄλλους μοναχοὺς καθὼς καὶ τὴν ἐπιστροφή του στὴ μονὴ τῆς Μακρᾶς Ράχης
Πηλίου.89 Στὸ τέλος τῆς ἐπιστολῆς ὁ Γόρδιος σημειώνει τὸν τόπο ὅπου βρί-
σκεται: «Ἐκ Πετρήλου ͵αψιγ΄ σεπτεμβρίου ι΄».90 Ὁ λόγιος χαρακτήρας τῆς ἐπι-
στολῆς καὶ ὁ παραλήπτης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἱεράρχης, αἰτιολογεῖ τὸν μεγάλο
ἀριθμὸ κωδίκων στοὺς ὁποίους σώζεται.91
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ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἐπισκόπων τῆς Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων [1647-15.7.1793], Θεσσαλικὸ
Ἡμερολόγιο 49 [2006] 168-170 καὶ σημ. 30). Ἐνδεχομένως, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ φέρεται,
μαζὶ μὲ ἄλλους 3 ἐπισκόπους, νὰ ὑπογράφει τὸ ὑπόμνημα ἐκλογῆς τοῦ ἐπισκόπου
Σκιάθου καὶ Σκοπέλου Κλήμεντος, στὶς 3 Φεβρ. 1700· βλ. πρεσβ. Κωνσταντῖνος Ν. Καλ-
λιανός, «Συμβολὴ στὴν Ἱστορία τῆς Ἐπισκοπῆς Σκιάθου καὶ Σκοπέλου τὸν 18ο αἰώνα»,
[Ἀνάτυπον ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Ἐφημέριος], Ἀθήνα 1990, σ. 13, ὅπου ἀναφέρεται πὼς ἡ
ἐκλογὴ πραγματοποιήθηκε «ἐν τῷ ναῷ τῆς Ἐπισκοπῆς Δημητριάδος, τῆς Ὑπεραγίας Δε-
σποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας». Πιθανὸν νὰ εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος ἀνα-
φέρεται στὴν ἐπιγραφὴ ἱστόρησης τοῦ παρεκκλησίου τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων (πάνω ἀπὸ
τὴ δυτικὴ εἴσοδο) τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς Ἁγιᾶς, στὶς 22 Μαρτίου 1706:
«ΑΝΗΣΤΟΡΙΘΗ Ο ΘΕΙΟΣ … ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
Κ(ΥΡΙ)ΟΥ ΚΥΡ ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΥ ΕΤΕΙ ΑΨ ΣΤ΄ μαρτίου … 22»· βλ. Τζὼν Κουμουλίδης ‒ Λάζ.
Δεριζιώτης, Ἐκκλησίες τῆς Ἁγιᾶς Λαρίσης, Ἀθήνα 1985, σ. 106. Προφανῶς καταγόταν ἀπὸ
τὴν Αἰτωλία, ὅπως ἀναφέρεται στὴν ἐπιγραφὴ ἱστόρησης τοῦ ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς
Ἁγιᾶς, ἔξω πάνω ἀπὸ τὴν εἴσοδο: «† Ἱστορήθη ὁ θεῖος οὗτος ναὸς τῆς Ἁγίας καὶ ἀδιαι-
ρέτου Τριάδος Ἀρχιερατεύοντος τοῦ θεοφιλεστάτου Κυρίου Ἰωαννικίου Δημητριάδος τοῦ
ἐξ Αἰτωλίας διὰ συνδρομῆς Γρηγορίου ἱερομονάχου ἐπὶ ἔτους 1715 Μαΐου 12» (βλ. Γερ-
μανὸς μητρ. Δημητριάδος, «Α΄ Σταυροί. Β΄ Ἐπιγραφαί», Θεσσαλικὰ Χρονικὰ 3 [1932]
160). Ἐκοιμήθη στὴν Ἁγιὰ στὶς 12 Μαΐου 1720, σύμφωνα μὲ μία γραπτὴ ἐνθύμηση ἀπὸ
τὴν Ἁγιά: «1720 εν τω χυλιωστό, επτακοσιωστό, εικοστό έτει, εν μηνι Μαηου εις δό-
δεκα, ημερα Πέμπτη, αναπαυθηκι ο μακαρίτης θεω|φιλέστατος Δημητριάδος, Ειοανοικειος
με[σα εις την Αγιά] και | τον ενταφίασαν μέσα εις τον Αγιον Νοικολαον τον νεον από κά-
τοθεν εις την καμάραν του άρτηκα, εις τα δε|ξιά μέρι. Δια τουτο γράφομεν δια ενθή-
μησιν». Ὁ Ἰωαννίκιος φαίνεται πὼς κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του στὴν Ἁγιά, μὲ
ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγ. Νικολάου τοῦ Νέου (9 Μαΐου), πέθανε καὶ ἐτάφη στὸν νάρ-
θηκα τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγ. Νικολάου τῶν Βουναίνων· βλ. π. Νεκτάριος Δρόσος, «Δεκαπέντε
ἐνθυμήσεις ἀπὸ τὴν Ἁγιά», Θεσσαλικὸ Ἡμερολόγιο 42 (2002) 257-260 καὶ σημ. 5-7. 

89. «τῆς σῆς θεοφιλίας ἐπὶ γόνασι (ποιητικῶς εἰπεῖν) κεῖται. Τοῦτο δ᾿ ἐστίν, ἵνα τῇ
ἑαυτοῦ μονῇ τῇ κατὰ τὴν Μακρὰν λεγομένην Ῥάχιν μέχρι ἔαρος διαμείνῃ παρ᾿ οὐδενὸς
ἐνοχλούμενος» (Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 490, ἐπ. 224). Μᾶλλον πρόκειται γιὰ
τὴ μονὴ Ταξιαρχῶν Ζαγορᾶς. Ἡ ἀνωτέρω ἀναφορὰ ἐπιβεβαιώνει τὴν ὑπόθεση πὼς ἡ μονὴ
ὑπῆρχε καὶ πρὸ τοῦ 1733, ὅπως δηλώνει ἐντοιχισμένη ἱδρυτικὴ πλάκα στὴν κόγχη τοῦ
ναοῦ (Ν. Διαμαντᾶκος, Ἐκκλησίες καὶ ἐξωκκλήσια τῆς Ζαγορᾶς, Βόλος 2001, σ. 110-126).

90. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 490, ἐπ. 224.
91. Ἡ ἐπιστολὴ σώζεται σὲ ἐννέα κώδικες· βλ. Ἀναστάσιος Γόρδιος, Ἀλληλογραφία,

τ. Α΄, σ. 490, ἐπ. 224.
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Ἡ τρίτη ἐπιστολὴ ἀποστέλλεται στὶς 14 Σεπτ. 1713 ἀπὸ τὴ μονὴ τοῦ Πε-
τρήλου, ὅπως δηλώνει στὸ τέλος τοῦ γράμματος ὁ Γόρδιος, πρὸς τὸν ἱερομό-
ναχο Ἄνθιμο –σὲ μονὴ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς92–, τὸν ὁποῖο εὐχαριστεῖ γιὰ ἕνα
βιβλίο μὲ ἔργα τοῦ Μεγ. Ἀθανασίου ποὺ τοῦ ἀπέστειλε. Ἀκόμη, μᾶς πληρο-
φορεῖ πὼς ἐπιθυμεῖ τὴν ἐπιστροφὴ του στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του, τὰ Βρα-
νιανά, καὶ γνωστοποιεῖ στὸν Ἄνθιμο πὼς μελέτησε τὸ βιβλίο καὶ τὸ παρέ-
δωσε στὸν ἱερομόναχο τῆς μονῆς Πετρήλου Ἀντώνιο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο καὶ θὰ
πρέπει νὰ φροντίσει νὰ τὸ παραλάβει. Γράφει σχετικὰ ὁ Γόρδιος: «Ἔλαβα
τὸ βιβλίον τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου, ὁποῦ μοῦ ἔπεμψες διὰ νὰ τὸ ἰδῶ, καὶ τὸ
εἶδα· καὶ εὐχαριστῶ σοι, ὁποῦ μοῦ ἔκαμες τὴν χάριν. Τώρα μοῦ ἦλθε χρεία
νὰ μισεύσω εἰς τὴν πατρίδα μου, καὶ τὸ ἀφῆκα τοῦ παπα-κὺρ Ἀντωνίου ἐδῶ
εἰς τὸ μοναστήριον τοῦ Πετρήλου. Καὶ ὅταν ὁρίσῃς, θέλεις τὸ ἔχει, ἢ μοναχός
σου παίρνοντάς το, ἂν κοπιάσῃς, ἢ παραγγέλνοντάς του νὰ σοῦ τὸ πέμψῃ».93

Ἐπίσης, ὁ Γόρδιος ζητεῖ νὰ τοῦ στείλει, μὲ κομιστὴ κοινὸ τους φιλικὸ πρόσωπο
ὀνόματι Θεοδόσιο, ἱμάντες, λωρίδες πάνινες μᾶλλον γιὰ θεραπευτικοὺς σκο-
ποὺς εἴτε σὲ ὑπάρχοντα ἕλκη εἴτε σὲ μικρὲς ἐπεμβατικὲς θεραπευτικὲς πρά-
ξεις τοῦ Γορδίου, καθὼς εἶχε καὶ ἰατρικὲς γνώσεις.94
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92. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 1133 (σχόλια στὴν ἐπ. 225).
93. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 490-491, ἐπ. 225. Ἡ ἐπιστολή –ποὺ ἀνήκει

ὡς πρὸς τὸ ὕφος στὶς δημώδεις– σώζεται στοὺς κώδ. ΓΑΚ 171, ΕΒΕ 2188, Θεολ. Σχ.
Χάλκης 122.

94. «… τὸν φίλτατόν μοι κὺρ Θεοδόσιον· καὶ εἰπές του διὰ τὰ λωρία ἐκεῖνα, ὁποῦ
χρησιμεύουν εἰς ταῖς φοντανέλλαις, νὰ τὰ στείλῃ τοῦ ῥηθέντος παπα-κὺρ Ἀντωνίου· καὶ αὐτὸς
μοῦ τὰ στέλλει ἐκεῖ ὁποῦ εὑρίσκομαι … Ἐκ τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ Πετρήλου, ͵αψιγ΄ σεπτεμ-
βρίου ιδ΄» (βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 491, ἐπ. 225). «Λωρίον», τό: ὑποκοριστικὸν
τοῦ λῶρος (: ἱμάς), τὸ λουρί· βλ. Χαρ. Θ. Μηχιώτη, Νεώτατον Λεξικὸν τῆς Νεοελληνικῆς
Γλώσσης, ἐκδ. Κασταλία, Ἀθήνα 1975, σ. 591. «Φοντανέλλα», ἡ: φρεάτιον ἢ καυτήριον· «…μέ-
θοδος ἐπισπαστικῆς θεραπείας. Διὰ τομῆς ἢ ἐκδορίου προκαλεῖται ἐξέλκωσις καὶ εἰσάγεται
ἐντὸς αὐτῆς ὑπὸ τὸ δέρμα ρεβίθι, πιζέλι, κερὶ κλπ. Τὰ ὁποῖα ἀφίνονται ἐπὶ μῆνας ἐνίοτε, διὰ
νὰ προκαλέσουν τὴν ἔκκρισιν ὑγροῦ καὶ πύου μὲ τὰ ὁποῖα νομίζεται ὅτι ταχέως θὰ ἐξαχθοῦν
ἀπὸ τὸ σῶμα οἱ βλαβεροὶ χυμοὶ καὶ θὰ ἐπιτευχθεῖ οὕτως ἡ θεραπεία»· βλ. Ι. Ν. Βεγκλίδης,
Οἰκογενειακὴ Ἰατρικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, ἐκδ. Ὁ Φοῖνιξ, Κωνσταντινούπολη χ.χ., σ. 1106. «Φο-
ντανέλα», ἡ: φλύκταινα· ἰταλ. fontan- ella, ὑποκ. τοῦ fontana· βλ. Ν. Π. Ἀνδριώτης, Ἐτυμολο-
γικὸ Λεξικὸ τῆς Κοινῆς Νεοελληνικῆς, Θεσσαλονίκη 31995, σ. 404). «Φουντανέλλα», ἡ: δημ.
Ἰατρ., βοθρίον ἢ φρεάτιον· Δ. Δημητράκος, Μέγα Λεξικὸν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, τ. 15,
ἐκδ. Δομή, Ἀθήνα χ.χ., σ. 7689. «βοθρίον», τό: (Ἰατρ.) Μικρὰ ὀπὴ τεχνητῶς διανοιγομένη
ἐπὶ τοῦ σώματος τοῦ ἀνθρώπου καὶ πυορροοῦσα ἐπ᾿ ἀόριστον διὰ θεραπευτικοὺς σκοπούς·
βλ. Δημητράκος, Μέγα Λεξικὸν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, τ. 3, σ. 1440. Γιὰ τὶς ἰατρικὲς
γνώσεις καὶ σπουδὲς τοῦ Γορδίου βλ. Π. Ι. Βασιλείου, «Ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος ὡς γιατρὸς
καὶ ὀκτὼ ἀνέκδοτες ἐπιστολές του», Νέα Ἑστία 795 (1960) 1067-1076· Ν. Κ. Βλάχος, «Ἀνα-
στάσιος ὁ Γόρδιος καὶ ἡ Ἰατρική», Σύναξις, ὅ.π., σ. 634-643· Δήμητρα Μαραγιάννη-Ντόβα,
«Ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος ὡς γιατρὸς καὶ μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐπιστολές του μὲ ἰατρικὲς συνταγὲς
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Μὲ βάση τὴ χρονολόγηση τῶν τριῶν αὐτῶν ἐπιστολῶν τοῦ Γορδίου, ποὺ
ἔχουν ὡς τόπο ἀποστολῆς τὸ Πετρῆλο, μποροῦμε νὰ ὑπολογίσουμε πὼς ὁ
χρόνος τῆς ἐκεῖ διαμονῆς του ἦταν τὸ ἐλάχιστον εἴκοσι ἡμέρες: ἀπὸ 26 Αὐγ.
1713 ἕως 14 Σεπτ. 1713. Μᾶλλον ὅμως τὸ χρονικὸ αὐτὸ διάστημα ἦταν μεγα-
λύτερο, καθὼς ἡ προηγούμενη καὶ ἡ ἐπόμενη χρονολογικὰ σωζόμενες ἐπιστολὲς
στὴν Ἀλληλογραφία τοῦ Γορδίου φέρουν ἡμερομηνίες ἀποστολῆς 22 Ἰουλίου
1713, ἀπὸ τὴν Καστανιὰ τῶν Ἀγράφων,95 καὶ 27 Σεπτ. 1713 ἀπὸ τὰ Βρανιανά.96

Ὅπως φαίνεται, φιλοξενήθηκε στὴ μονὴ τοῦ Πετρήλου, καθὼς εἶχε σχέση καὶ
γνωριμία μὲ τοὺς μοναχοὺς καὶ κληρικοὺς τοῦ Πετρήλου καὶ τῶν γύρω πε-
ριοχῶν. Δὲν ὑπάρχουν ἐνδείξεις πὼς ἡ διέλευση καὶ παραμονή του στὸ Πετρῆλο
σχετίζεται μὲ τὴ λειτουργία κάποιας Σχολῆς Γραμμάτων –ὅπως σώζεται στὴν
παράδοση τοῦ τόπου97– καθὼς ἀπουσιάζει κάποια ἀναφορὰ γι’ αὐτὸ τὸ θέμα
στὶς ἐπιστολές του.

Ἡ ἑπόμενη ἐπιστολὴ τοῦ Γορδίου ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ Πετρῆλο, καὶ
ἀφορᾶ τὴ σχέση του μὲ τὴν τοπικὴ κοινωνία καὶ ἐκκλησία, χρονολογεῖται τὸ
1716 –χωρὶς νὰ ἀναφέρεται ἡμερομηνία–98, καὶ εἶναι μία συστατικὴ γιὰ ἐλε-
ημοσύνη ἀδήλου νέου,99 τὸν ὁποῖο πέμπει ὁ Γόρδιος στοὺς προεστοὺς καὶ
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καὶ συμβουλές», Β΄ Διεθνὲς Ἱστορικὸ καὶ Ἀρχαιολογικὸ Συνέδριο Αἰτωλοακαρνανίας, Πρα-
κτικά, [Ἱστορικὴ καὶ Ἀρχαιολογικὴ Ἑταιρεία Δυτικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδας], Ἀγρίνιο 2006,
σ. 747-751· Κ. Σπ. Τσιώλης, «Ἀσθένειες καὶ θεραπεῖες στ’ Ἄγραφα καὶ τὴν Αἰτωλία γύρω στὰ
1700 (ἀπὸ ἐπιστολὲς τοῦ Ἀναστασίου τοῦ Γορδίου)», Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο: Ἡ Εὐρυτανία
στὶς περιγραφὲς Ἑλλήνων καὶ ξένων περιηγητῶν. Ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὣς τὴν ἐποχή μας,
Καρπενήσι 12-15 Ἰουλίου 2007. Πρακτικά, [ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.], Ἀθήνα 2008, σ. 219-251.

95. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 488, ἐπ. 222.
96. Ὅ.π., σ. 491, ἐπ. 226.
97. Στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ ἱστορικοῦ σχολείου τοῦ Πετρήλου, στὴν εἴσοδό του, ἔχει ἐντοι-

χισθεῖ ἀναμνηστικὴ μαρμάρινη πλάκα μὲ κεφαλαιογράμματη γραφή, ὅπου ἀναφέρεται πώς:
«ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΔΑΞΑΝ: Ο ΛΟΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΟΡΔΙΟΣ (1654-1729), Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ (1714-1729) ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ». Γιὰ τὴ διαμονὴ τοῦ Γορδίου στὸ Πετρῆλο τὸ καλοκαίρι τοῦ 1713 ὁ Χόν -
τζιας, Πετρίλο, σ. 200 γράφει: «Αὐτὸς ὁ πολυμαθὴς δάσκαλος ἐπισκέφθηκε ἀρκετὲς φορὲς
τὸ Πετρίλο καὶ φιλοξενήθηκε ἀπὸ τὸ μοναστήρι ποὺ τοῦ παραχώρησε, ὅπως ὁ ἴδιος
γράφει, “κελλί” νὰ μένει καὶ νὰ διδάσκει στὸ σχολεῖο», χωρὶς ὅμως νὰ παραπέμπει σὲ
κάποια γραπτὴ πηγή.

98. «Ἐκ Βρανιανῶν ͵αψιϚ΄»· Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 615, ἐπ. 352α.
99. «… τὸ παρὸν παιδίον, τὸ τὸ εὐτελὲς ἡμῶν γράμμα διακομίζον, εἶναι πολλοῦ

ἐλέους καὶ βοηθείας ἀξιώτατον … δείξατε εἰς αὐτὸ σπλάχνα οἰκτιρμῶν καὶ φιλανθρωπίας
… καὶ βοηθήσετέ το κατά τε δύναμιν καὶ προαίρεσιν ἣν ἕκαστος ἔχει … Ἐκ Βρανιανῶν
͵αψιϚ΄»· βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 615, ἐπ. 352α. Σὲ ἀρκετὲς ἐπιστολές του ὁ
Γόρδιος παρουσιάζεται ὡς χορηγὸς συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ἐλεημοσύνη, γιὰ λογα-
ριασμὸ ἀναξιοπαθούντων, στὴν προσπάθειά του νὰ φανεῖ ἀρωγὸς καὶ συμπαραστάτης
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τοὺς κατοίκους τοῦ χωριοῦ. Προφανῶς γνωρίζει, λόγῳ τῶν φιλικῶν του σχέ-
σεων μὲ πρόσωπα τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐκεῖ παρουσία
του, ὅτι ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ προσφέρουν βοήθεια. Ἑπομένως, μποροῦμε
βάσιμα νὰ ὑποθέσουμε πὼς τὸ χωριὸ βρισκόταν σὲ καλὴ οἰκονομικὴ κατά-
σταση. Σώζεται στὴν ἀρχὴ τῆς ἐπιστολῆς μία ὡραία, ποιητικὴ προσφώνηση
τοῦ Γορδίου πρὸς τοὺς παραλῆπτες: «Εὐσεβέστατοι χριστιανοί, ὅσοι τε τοῦ
καταλόγου καὶ ὅσοι τῆς κοσμικῆς πολιτείας καὶ τάξεως, οἱ ἐν τῷ θεοφυλάκτῳ
χωρίῳ Πετρήλῳ εὑρισκόμενοι, ὑγείαν πᾶσιν ὑμῖν εὔχομαι καὶ σωτηρίαν παρὰ
τῆς Ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος τοῦ ἑνὸς τῇ φύσει καὶ τῶν
ὅλων αἰτίου Θεοῦ».100

Καὶ ἡ ἑπόμενη ἐπιστολὴ τοῦ Γορδίου ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὸ Πετρῆλο
χρονολογεῖται στὶς 25 Νοεμ. 1717. Ἀπευθύνεται πρὸς τὶς ἐκκλησιαστικὲς καὶ
διοικητικὲς ἀρχὲς τοῦ τόπου καὶ ἀφορᾶ ἕναν ἱερέα τοῦ χωριοῦ, ὀνόματι Ἰω-
άννη, ὁ ὁποῖος κατηγοροῦνταν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ τόπου γιὰ ἐνδεχόμενη
ἄδηλη ζημία ποὺ προκάλεσε στὸ χωριὸ κατὰ τὴν ἄσκηση τῶν καθηκόντων
του (ἱερατικῶν μᾶλλον, καὶ διοικητικῶν).101 Ὁ ἱερέας προσῆλθε στὸν Γόρδιο
αὐτοπροαιρέτως, καὶ ἐξομολογούμενος ζήτησε ἀπὸ αὐτὸν νὰ στηρίξει τὶς θέ-
σεις του, τὶς ὁποῖες φαίνεται πὼς δέχεται καὶ ὁ Γόρδιος, ἀπορρίπτοντας τὶς
κατηγορίες ποὺ τοῦ ἀπευθύνει ἡ τοπικὴ κοινωνία, ἡ ὁποία ἐπίσης ἀπευ-
θύνθηκε καὶ αὐτὴ μὲ μὴ σωζόμενη ἐπιστολή της πρὸς τὸν Γόρδιο, μὲ σκοπὸ
νὰ ἐλέγξει τὸν ἱερέα γιὰ τὶς πράξεις του. Ὁ Γόρδιος, μάλιστα, παρακαλεῖ
διὰ τοῦ ποιμαντικοῦ λόγου του τοὺς προεστῶτες καὶ τοὺς ἄλλους ἱερωμέ-
νους τοῦ Πετρήλου νὰ παύσουν τὴν ἀδικία κατὰ τοῦ π. Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος,
ἕνεκα τῶν κατηγοριῶν ποὺ τοῦ ἀπηύθυναν, ἐμφανίζεται μετανοιωμένος καὶ
ψέγει ἑαυτόν, ἐπειδὴ ἀνέλαβε τὰ καθήκοντα κατὰ τὴν ἄσκηση τῶν ὁποίων
φέρεται νὰ διέπραξε ὅσα τοῦ καταλογίζουν οἱ συντοπίτες του. Διακομι-
στὴς τοῦ γράμματος πρὸς τοὺς Πετρηλιῶτες εἶναι μᾶλλον ὁ ἴδιος ὁ ἱερέας,

60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ

στὴ δύσκολη ἀπὸ κάθε ἄποψη κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκονταν· βλ. Χαρ. Καρανάσιος,
«Μορφή, περιεχόμενο καὶ χρήση τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου», σ. 64.

100. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 615, ἐπ. 352α, ὅπου σημειώνεται πὼς ἡ
ἐπιστολή –ποὺ ἀνήκει ὡς πρὸς τὸ ὕφος στὶς δημώδεις– σώζεται στοὺς κώδ. ΓΑΚ 171, ΕΒΕ
2188, Θεολ. Σχ. Χάλκης 122. «Κατάλογος» ὁ (ἐκκλ.) ἱερός: ὁ κλῆρος· βλ. Α. Ν. Γιάνναρης,
Μικρὸς θησαυρὸς τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, τ. Α΄, Βιβλιοπωλεῖον Ι. Ν. Σιδέρη, Ἀθήνα 1918,
σ. 1123.

101. Οἱ κληρικοὶ τῶν ἐνοριῶν τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας εἶχαν τὴ δυνατότητα
νὰ ἀσκοῦν –πέραν τῶν ἱεροτελεστικῶν καὶ ποιμαντικῶν τους καθηκόντων– καὶ κάποια δι-
οικητικὰ καθήκοντα στὰ ὅρια τῆς κοινότητας τῆς περιοχῆς ὅπου ὑπηρετοῦσαν. Ἀναλυτικὰ
περὶ τῶν καθηκόντων, τῶν δικαιωμάτων καὶ τῆς συμπεριφορᾶς τῶν κληρικῶν κατὰ τὴν
Τουρκοκρατία, βλ. Πρόδρ. Ι. Ἀκανθόπουλος, Ἡ ἱστορία τῶν ἐνοριῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου κατὰ τὴν Τουρκοκρατία, Διδακτ. διατριβή, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 87-93.
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ὁ ὁποῖος ἐλπίζει μὲ τὴν παρέμβαση καὶ συνηγορία τοῦ Γορδίου νὰ παύσουν
οἱ ἐναντίον του κατηγορίες. Τὸ περιεχόμενο τοῦ γράμματος ἔχει ὡς ἑξῆς:102

Εὐλαβέστατοι ἱερεῖς καὶ ἐντιμότατοι ἄρχοντες Πετρηλιῶται ἅπα-
ντες, ὑγιαίνετε ἐν Χριστῷ.

Αὐτεξουσίως ἦλθεν ἐδῶ ὁ εὐλαβέστατος παπα-κὺρ Ἰωάννης,
καὶ αὐτεξουσίως ἐπανέρχεται αὐτοῦ. Ἀλλὰ ἡ ἀγάπη σας μοῦ
γράφει νὰ τὸν πέμψω ἐγὼ διὰ τὴν ὑπόθεσιν ὁποῦ φανερώνετε.
Ἔρχεται γοῦν, ἀλλὰ κάμνει χρεία νὰ μὴν τὸν πειράζετε εἰς
ἐκεῖνα ὁποῦ δὲν εἶναι ἄξιος νὰ ἔχῃ τόσην πείραξιν. Διατὶ αὐτός,
ἐξομολογούμενος ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ κριτηρίου τοῦ Θεοῦ καὶ
τῆς ἐμῆς ἀναξιότητος, λέγει πῶς εἰς ὅσον καιρὸν ἦτον ἀνακα-
τωμένος εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ χωρίου (ὁποῦ νὰ μὴν εἶχεν ἀνα-
κατωθῇ), δὲν ἔκαμε καμίαν ζημίαν ἢ βλάβην, μηδὲ εἶναι καθὼς
λέγουν περὶ αὐτοῦ πολλοί, καὶ τὸν κατακρένουσιν. Διὰ τοῦτο
ἰδέτε καὶ ἡ ἀγάπη σας, φοβηθῆτε τὸν Θεόν, τὸν δίκαιον κριτήν,
καὶ μὴν κρίνετε ἀδίκως. Ὅτι «φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας
Θεοῦ ζῶντος»,103 καί «καθὼς κρίνετε θέλετε κριθῆ»,104 ὁρίζει τὸ
ἀψευδὲς στόμα τοῦ Χριστοῦ. Τὸν ὁποῖον παρακαλῶ νὰ σᾶς δια-
φυλάττῃ ἅπαντας ὑγιεῖς καὶ παντοίων πειρασμῶν ἀνωτέρους.

Ἐκ Βρανιανῶν, ͵αψιζ΄ νοεμβρίου κε΄.
Ὁ ἐν ἱερομονάχοις ἐλάχιστος, Ἀναστάσιος Γόρδιος.

Μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ καὶ πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ Πε-
τρήλου ἀναγνώριζε τὸν Γόρδιο ὡς σημαίνουσα, μὲ ἀναμφισβήτητο κῦρος πνευ-
ματικὴ προσωπικότητα στὴν περιοχή, καὶ θεωροῦσε τὴν κρίση του δίκαιη καὶ
ἀμερόληπτη, ἐνδεχομένως ἀποδεκτὴ ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές.

Ὁ Γόρδιος στὶς 5 Μαΐου 1720 δηλώνει σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν ἀπόδημο καὶ
ἐμπορευόμενο στὴ Θεσσαλονίκη χατζη-Ἀποστόλη, ἐκ Βρανιανῶν καταγόμενο,105
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102. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 653-654, ἐπ. 393, ὅπου ἀναφέρεται πὼς
ἡ ἐπιστολή –ποὺ ἀνήκει ὡς πρὸς τὸ ὕφος στὶς δημώδεις– σώζεται στοὺς κώδ. ΓΑΚ 171,
ΕΒΕ 2188, Θεολ. Σχ. Χάλκης 122.

103. Ἑβρ. 10.31
104. Ματθ. 7.1: «Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε»· Λουκ. 6.37: «Καὶ μὴ κρίνετε, καὶ

οὐ μὴ κριθῆτε».
105. Γιὰ τὸν ἀπόδημο Ἀγραφιώτη χατζη-Ἀποστόλη βλ. Κ. Σπ. Τσιώλης, «Ἀπόδημοι,

παρεπίδημοι, μέτοικοι Ἀγραφιῶτες στὴν Ἀλληλογραφία τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου. Ἡ πε-
ρίπτωση τοῦ χατζη-Ἀποστόλη (Κετούσια)», Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο «Τῶν Ἀποδήμων
Εὐρυτάνων Ἔργα», Καρπενήσι 18-19 Ὀκτ. 2012, Κερασοχώρι 20 Ὀκτ. 2012, Πρακτικά,
[ὑπὸ ἔκδοσιν]. Στὴν Ἀλληλογραφία τοῦ Γορδίου ὁ χατζη-Ἀποστόλης, μᾶλλον, φέρει τὸ ἐπώ-
νυμο Κετούσιας. Τὸ ὄνομα αὐτὸ ἀπαντᾶ στὸ Πετρῆλο στὰ ὀνόματα ἀρχηγῶν οἰκογενειῶν
τοῦ φορολογικοῦ καταστίχου τοῦ ἔτ. 1454/5, καὶ μάλιστα μὲ ἐννέα οἰκογένειες. Μποροῦμε,
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πὼς ἔλαβε (μὴ σωζόμενη) ἐπιστολή του ἀπὸ τὸ Πετρῆλο.106 Φαίνεται πὼς ὁ
χατζη-Ἀποστόλης μέσω συγγενῶν ἢ γνωστῶν του φρόντισε ἡ ἐπιστολὴ νὰ
φθάσει στὸ Πετρῆλο, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ ἄλλον γραμμματοκομιστὴ στὰ Βρανιανά,
εἰς χεῖρας τοῦ Γορδίου. Ὁ χατζη-Ἀποστόλης εἶχε συγγενικοὺς δεσμοὺς στὸ Πε-
τρῆλο, καθὼς ἡ ἀδελφή του Ἀφέντω εἶχε παντρευτεῖ Πετρηλιώτη. Ἐχήρευσε
ὅμως, ὅπως γράφει ὁ Γόρδιος σὲ ἄλλο γράμμα του πρὸς τὸν χατζη-Ἀποστόλη
στὶς 17 Ὀκτ. 1720,107 καὶ ἐπανῆλθε, μαζὶ μὲ τὰ παιδιά της, στὴν πατρική της
περιουσία στὰ Βρανιανά. Ἀντιμετώπιζε σοβαρὰ προβλήματα ἐπιβίωσης καὶ ὁ
Γόρδιος ζήτησε ἀπὸ τὸν χατζη-Ἀποστόλη νὰ βοηθήσει τὴν ἀδελφή του, καθὼς
ἐκτιμοῦσε πὼς ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ τὸ πράξει.

Τὸ Πετρῆλο ἀναφέρει ὁ Γόρδιος καὶ σὲ ἐπιστολή του τῆς 27ης Ὀκτ. 1721108

πρὸς κάποιον δάσκαλο στὰ Τρίκαλα ὀνόματι Μιχαήλ,109 τὸν ὁποῖο ἐνημερώνει
πὼς ἔλαβε κάποια (μὴ σωζόμενη) ἐπιστολή του, γραμμένη τὸν Αὔγουστο τοῦ
1721 στὸ Πετρῆλο, καὶ ληφθεῖσα στὶς 12 Ὀκτ. 1721 ἀπὸ τὸν Γόρδιο στὰ Βρα-
νιανά, ὅπως σημειώνει στὸ γράμμα του αὐτό: «Τῷ σπουδαιοτάτῳ καὶ φιλο-
μαθεστάτῳ κυρίῳ κυρίῳ Μιχαήλῳ εὖ πράττειν … Τανῦν δέ, γράμματός σου
ἠξιώθην ἀπὸ τοῦ καλουμένου Πετρήλου χωρίου διά τινος κομισθέντος μοι, γε-
γραμμένου μὲν κατὰ αὔγουστον εἰς χεῖρας δὲ τὰς ἐμᾶς τῇ τοῦ νῦν λήγοντος
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λοιπόν, νὰ πιθανολογήσουμε πὼς ὁ χατζη-Ἀποστόλης, παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς ἡ γενέτειρά του
εἶναι τὰ Βρανιανά, ἡ πιθανὴ ἀπώτερη ἰδιαίτερη καταγωγή του εἶναι τὸ Πετρῆλο.

106. «Ἐντιμότατε καὶ χρησιμώτατε χατζη-κὺρ Ἀποστόλη … Ἀπὸ τοῦ χωρίου Πε-
τρήλου μοῦ ἦλθε γράμμα σου τίμιον, ἀπόκρισιν περιέχον εἰς ἐκεῖνο ὁποῦ ἐπρόγραψα
καὶ ἔπεμψα μὲ τὸν γερ-Ἀλέξιον Μαυρωτᾶν … Ἐκ τῆς μονῆς τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, ͵αψκ΄
μαΐου ε΄» (βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 744-745, ἐπ. 485). Καὶ αὐτὴ ἡ ἐπιστολή,
ὅπως οἱ περισσότερες τοῦ Γορδίου, σώζεται στοὺς κώδ. ΓΑΚ 171, ΕΒΕ 2188, Θεολ. Σχ.
Χάλκης 122, μὲ βασικὸ κώδικα τὸν ΓΑΚ 171, ποὺ θεωρεῖται τὸ ἀντίγραφο τοῦ ἀρχείου
τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Γορδίου.

107. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 756-758, ἐπ. 494. Ὁ Γόρδιος σὲ αὐτὴ τὴν
ἐπιστολή του δηλώνει γιὰ τὴν ἀδελφὴ τοῦ χατζη-Ἀποστόλη: «Ἔπειτα τῆς φανερώνομεν
ὅτι ἡ Ἀφέντω ἡ ἀδελφή της ἄφηκε τὸ σπίτι τοῦ μακαρίτου τοῦ ἀνδρός της εἰς τὸ Πε-
τρήλου, καὶ ἦλθεν ἐδῶ εἰς τὰ πατρικά σας … Αὐτὴ θαυμάζει καὶ διαλογίζεται καὶ λυπᾶται
πῶς ἔχει νὰ πορεύσῃ μὲ τὰ παιδία της, ὁποῦ δὲν ἔχει τίποτε».

108. «Ἐκ τῆς ἡμετέρας μονῆς τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς τῆς ἐν Βρανια-
νοῖς, ͵αψκα΄ πυανεψιῶνος δ΄ λήγοντος. Ὁ ἐν ἱερομονάχοις ἐλάχιστος, Ἀναστάσιος Γόρδιος»·
βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 788, ἐπ. 525.

109. Γιὰ πληροφορίες σχετικὰ γιὰ τὸν Μιχαήλ, διδάσκαλο στὴ Σχολὴ Τρικάλων, βλ. Δή-
μητρα Χατζημάνου, Δραστηριότητες Ἑλλήνων διδασκάλων καὶ λογίων στὴ Δυτικὴ Θεσσαλία
καὶ τὰ Ἄγραφα κατὰ τὸν δέκατο ἕβδομο καὶ δέκατο ὄγδοο αἰώνα, [ΓΑΚ Ἀρχεῖα Νομοῦ
Καρδίτσας], Καρδίτσα 1993, σ. 13· Θ. Α. Νημᾶς, Ἡ ἐκπαίδευση στὴ Δυτικὴ Θεσσαλία κατὰ
τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας, Διδακτ. διατριβή, ἐκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 109,
124, 193. Οἱ ἀνωτέρω πληροφορίες οὐσιαστικά, βασίζονται στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Γορδίου.
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δυοκεδεκάτῃ».110 Ἐδῶ διακρίνουμε τὴ δυσκολία στὴ διακίνηση τῶν ἐπιστολῶν.
Δύο μῆνες χρειάστηκαν γιὰ νὰ φθάσει τὸ γράμμα τοῦ Μιχαήλου ἀπὸ τὸ Πε-
τρῆλο στὰ Βρανιανά. Ἀκόμη, μετὰ τὸν Εὐγένιο, τὸν Γόρδιο καὶ τὸν Ἀθανάσιο,
βλέπουμε πὼς καὶ ἕνας ἄλλος δάσκαλος γραμμάτων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἐπι-
σκέπτεται καὶ διαμένει στὸ Πετρῆλο. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς μία ἔμμεση
ἔνδειξη πὼς ὁ τόπος αὐτὸς ὑπῆρχε καὶ λειτουργοῦσε, τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ὡς
ἑστία καλλιεργείας τῶν γραμμάτων.

Ὁ Γόρδιος στὶς 11 Δεκ. 1721 ἀποστέλλει ἐπιστολὴ πρὸς τὸν παλαιὸ μαθητή
του στὸ Αἰτωλικὸ ἱερέα Ζαφείριο,111 τὴν ὁποία διακομίζει κάποιος ὀνόματι
Δῆμος Στραμπούλης ἀπὸ τὸ Πετρῆλο καὶ τὸν παρακαλεῖ –καθὼς καὶ τὸν προ-
εστὸ τῆς Ζακύνθου Θεοφιλάκη–112 νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ μάθει τὸν τρόπο καὶ τὴν
αἰτία θανάτου τοῦ υἱοῦ του Ρίζου, ράφτη στὸ ἐπάγγελμα, στὸ λοιμοκαθαρτήριο
τῆς Ζακύνθου, καθὼς καὶ νὰ περισυλλέξει ὅσα καὶ ὅποια λίγα πράγματα ἄφησε
ὁ γιός του. Συγκεκριμένα, γράφει στὴν ἐπιστολή του ὁ Γόρδιος:113

Αἰδεσιμώτατε οἰκονόμων παπα-κὺρ Ζαφείριε, ὑγιαίνων εἴης ἐν
Χριστῷ … 

Ὁ πτωχὸς οὗτος καὶ ἐλεεινὸς ἄνθρωπος, ὁ διακομιστὴς τοῦ πα-
ρόντος γράμματος, Δῆμος ὀνόματι, Στραμπούλης τὸ ἐπώνυμον,
ἀπὸ τοῦ ἐνταῦθα χωρίου τῶν Ἀγράφων Πετρήλου, ἔχοντας ἕναν
υἱὸν ὀνόματι Ρίζον, ῥάπτην τὴν τέχνην, ὁποῦ ἐκατέβαινεν εἰς αὐτὰ
τὰ μέρη καὶ ἔρραπτεν καὶ ἐπραγματεύετον, εἶχεν περάσει καὶ ἕως
τὴν περίφημον καὶ θεοφύλακτον νῆσον Ζάκυνθον διὰ τὴν αὐτὴν
ἐργασίαν καὶ πραγματείαν.114 Καὶ εὑρισκόμενος ἐκεῖ καὶ μὲ
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110. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 787, ἐπ. 525. Τὸ λόγιο ὕφος τῆς ἐπιστολῆς αἰτιο-
λογεῖ τὸ γεγονὸς πὼς ἡ ἐπιστολὴ σώζεται σὲ ὀκτὼ κώδικες, μὲ βασικοὺς τὸν ΓΑΚ 171
καὶ τὸν κώδ. Ἁγ. Στεφάνου Μετεώρων 29, οἱ ὁποῖοι φαίνεται ὅτι ἀντιγράφονται ἀπὸ τὸ
ἀρχεῖο τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Γορδίου· Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 788, ἐπ. 525.

111. Ὁ οἰκονόμος τοῦ Αἰτωλικοῦ Ζαφείριος ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Γορδίου στὸ Αἰτω-
λικό, ἐνῶ μετὰ τὴ μετάβαση τοῦ Γορδίου στὰ Βρανιανά, ἀλληλογραφεῖ μαζί του. Βλ. γιὰ
τὸν Ζαφείριο Κ. Σπ. Τσιώλης, «Ἀλτάνη Καραντινοῦ, ἡ κυρὰ τοῦ Αἰτωλικοῦ», σ. 127-129
(βλ. ἀνωτέρω, σημ. 66).

112. Πρόκειται γιὰ τὸν ἔμπορο καὶ προεστὸ τῆς Ζακύνθου Θεόφιλο Γερακάρη προ-
σωπικὸ φίλο τοῦ Γορδίου· βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, ἐπ. 565· Λεωνίδας Χ. Ζώης,
Λεξικὸν Ἱστορικὸν καὶ Λαογραφικὸν Ζακύνθου, τ. Α΄: Ἱστορικόν-Βιογραφικόν, ἐκ τοῦ
Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου, Ἀθήνα 1963, σ. 119, ὅπου καταγράφεται καὶ ὡς σύζυγος τῆς Ρου-
σέτας Λατίνου.

113. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 790-791, ἐπ. 528. Βασικὸς κώδικας ὁ ΓΑΚ 171.
114. Γιὰ τὴ σχέση Ἀγράφων καὶ Ζακύνθου τὴν ἐποχὴ ἐκείνη βλ. Διον. Ι. Μούσουρας,

«Σχέσεις Ἀγράφων καὶ Ζακύνθου στὰ χρόνια τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη καὶ Ἀναστασίου τοῦ
Γορδίου», Πρακτικὰ Ἡμερίδας, Μεγάλα Βραγγιανά, 25.7.2004, ἐπιμ. Κ. Σπ. Τσιώλης,
[Πολιτιστικὸς Σύλλογος Βραγγιανιτῶν «Ἀναστάσιος Γόρδιος»], Ἀθήνα 2005, σ. 61-74.
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ἄλλους του συντρόφους ἀκόμη, ὁποῦ ἦσαν εἰς τὸ λεγόμενον σέ-
διον,115 ἐπλήρωσε τὸ κοινὸν χρέος. Ὅθεν μαθαίνοντας τὸ πικρό-
τατον τοῦτο καὶ λυπηρότατον μήνυμα, ἢ μαντάτον νὰ εἰπῶ
φραγγικώτερα, ἀπὸ γράμμα ὁποῦ τοῦ ἔπεμψαν ἐκεῖθεν, μὴ δυ-
νάμενος ὁ ταλαίπωρος νὰ κάμῃ κατὰ ἄλλον τρόπον, ἐκίνησε μὲ
πολλὴν ἀδυναμίαν καὶ κόπον νὰ κατέβῃ νὰ ἔλθῃ, νὰ ὑπάγῃ ἀπ᾿
αὐτοῦ ἕως ἐκεῖ νὰ μάθῃ καὶ τὸν τρόπον τῆς τελευτῆς του καὶ
νὰ συμμαζώξῃ νὰ λάβῃ ὅ,τι καὶ ἂν εἶχε. Διὰ τοῦτο παρακαλῶ τὴν
αἰδεσιμότητά σου διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ εἰς τὰ ἴδια ἐπιξενωθέντος
διὰ τὴν πολλὴν καὶ ἄμετρον αὐτοῦ εὐσπλαχνίαν καὶ τῆς φιλο-
ξενίας νομοθέτου Χριστοῦ νὰ τὸν συνδρομήσῃς καὶ νὰ τὸν συ-
στήσῃς ὡς πατέρα του γνήσιον, νὰ μὴν ἀποτύχῃ καὶ στερηθῇ ὁ
πανάθλιος μετὰ τοῦ υἱοῦ του καὶ τῶν πραγμάτων του, εἴ τι ἄρα
καὶ εἶχεν.

Ἀκόμη, ἂν ἔτυχε νὰ εἶναι αὐτοῦ καὶ ὁ ἐντιμότατος ἄρχων καὶ
κοινὸς φίλος, ὁ θεοσεβὴς λέγω καὶ θεοφιλὴς κὺρ Θεοφιλάκης,
ἂς τὸν χαιρετήσῃ ἀπὸ μέρους μου φιλικώτατα μὲ πολλαῖς εὐχαῖς,
καὶ ἂς μὴν λείψῃ καὶ αὐτουνοῦ καὶ ἡ συνδρομὴ καὶ ἡ βοήθεια,
ὡσὰν ὁποῦ δύνεται, καθὼς εἶμαι βέβαιος, καὶ πῶς θέλει τὸ κάμει
μετὰ χαρᾶς, ὅτι ἠξεύρω πῶς εἶναι πρόθυμος εἰς τὸ νὰ κάμνῃ τοι-
αύτας εὐεργεσίας καὶ χάριτας.

Ταῦτα δι᾿ ὀλίγων· καὶ ἡ χάρις τοῦ παναγάθου Θεοῦ παρακαλῶ
νὰ μὲ ἀξιώσῃ νὰ σᾶς ἀπολαύσω καὶ σωματικῶς, καθὼς ἐπιθυμῶ.

Ἐκ τῆς ἐν τῇ ἐμῇ πατρίδι ἱερᾶς καὶ σεβασμίας μονῆς τῆς
ἁγίας ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ͵αψκα΄ δεκεμβρίου ια΄.

Ὁ ἐν ἱερομονάχοις ἐλάχιστος, Ἀναστάσιος Γόρδιος.

Ἕνας ἄλλος Πετρηλιώτης, ὀνόματι Καλοκυρίτζης ὁ Τραγοδιστόγλης, ἔμπορος
στὸ ἐπάγγελμα,116 ἐμφανίζεται σὲ γράμμα ἐπιτροπικὸ τῶν θυγατέρων κάποιου
Θεοδωρῆ ἀπὸ τὸ χωριὸ Πλάσδο,117 συνταγμένο ἀπὸ τὸν Γόρδιο στὶς 6 Μαρτίου
1716.118 Σὲ αὐτὸ τὸ γράμμα ὁ ἐκ Πετρήλου Τραγοδιστόγλης καθίσταται ἀπὸ
τὶς θυγατέρες τοῦ Θεοδωρῆ ἀπὸ τὸ Πλάσδο, Σουλτάνα,119 Λειμωνία, Περιστέρα
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115. «sěděo, sēdi, sessum, ēre»: (ἕδος, ἕζομαι) κάθημαι· βλ. Στέφ. Α. Κουμανούδης,
Λεξικὸν Λατινοελληνικόν, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα χ.χ., σ. 844. «Σεδιάρω»: τίθημι ὑπὸ κά-
θαρσιν· βλ. Ζώης, Λεξικὸν Ἱστορικὸν καὶ Λαογραφικὸν Ζακύνθου, τ. Β΄: Λαογραφικόν,
ἐκ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου, Ἀθήνα 1963, σ. 422. Γιὰ τὸν ἰδιαίτερο ὑγειονομικὸ θεσμὸ
τοῦ λοιμοκαθαρτηρίου τὴν ἐποχὴ ἐκείνη βλ. Ζώης, Λεξικὸν Ἱστορικὸν καὶ Λαογραφικὸν
Ζακύνθου, τ. Α΄, σ. 369-370.

116. Ὁ Καλοκυρίτζης πιθανότατα δραστηριοποιεῖται στὴν Κωνσταντινούπολη.
117. Καὶ Βλάσδο, νῦν Μοσχάτο Καρδίτσης.
118. «Ἐν ἔτει σωτηρίῳ, ͵αψιϚ΄ μαρτίου Ϛ΄»· Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 956, ἐπ. ΧΙ.
119. Ἡ Σουλτάνα εἶναι χήρα τοῦ Ἀνδρέα Μορφέση ἀπὸ τὰ Βρανιανά, τοῦ ὁποίου τὴν

εἴδηση τοῦ θανάτου μᾶς δίδει ὁ Γόρδιος σὲ γράμμα του πρὸς τὸν ἀδελφό του Ἀθανάσιο στὶς
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καὶ Ζωγράφω καὶ τὸν ἐγγονό τοῦ Θεοδωρῆ τὸν Παναγιώτη, ἐπίτροπος τῶν πε-
ριουσιακῶν τους στοιχείων στὴν Κωνσταντινούπολη: 120

… ἡμεῖς αἱ θυγατέρες τοῦ μακαρίτου Θεοδωρῆ ἀπὸ χωρίου
Πλάσδου, ἥ τε Σουλτάνα καὶ Λειμωνία καὶ Περιστέρα καὶ Ζω-
γράφω, μετὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ μακαρίτου Δημητρίου τοῦ ἀδελφοῦ μας,
ὀνόματι Παναγιώτου, μὴ δυνάμεναι ἀφ᾿ ἑαυτῶν εἰς τοιαύτην
ἐλθεῖν ἐξέτασιν καὶ ἀναζήτησιν, ἰδοὺ ὁποῦ κάμνομεν σὺν Θεῷ
ἁγίῳ ἐπίτροπόν μας γνήσιον τὸν ἐντιμότατον καὶ χρησιμώτατον ἐν
χριστιανοῖς ἀνδράσι κὺρ Καλοκυρίτζην τὸν Τραγοδιστόγλην ἀπὸ
χωρίου Πετρήλου ὡς γνωστικὸν καὶ ἔμπειρον καὶ φοβούμενον τὸν
Θεόν, διὰ νὰ ἔχῃ πᾶσαν ἄδειαν καὶ ἐξουσίαν νὰ ἐξετάζῃ καὶ νὰ
συνάζῃ τὰ ἐνοίκια ἀπὸ τοὺς ὀντάδες καὶ μουμουχανέδες τοῦ πα-
τρός μας,121 ὁποῦ εἶναι εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν εἴ τι καὶ ἂν μᾶς
τυχαίνῃ, μὲ καλὸν καὶ καθαρὸν λογαριασμόν, νὰ μᾶς τὰ πέμψῃ
ἐδῶ ὁποῦ εὑρισκόμεσθεν ἐδῶ εἰς τὴν Ρούμελιν.

Βάσιμα μποροῦμε μὲ ὀνοματολογικὰ κριτήρια νὰ ὑποθέσουμε πὼς Πετρη-
λιώτης εἶναι καὶ κάποιος Δημήτριος Γκαβελόπουλος,122 ράπτης τὸ ἐπάγγελμα,
παραλήπτης ἐπιστολῆς τοῦ Γορδίου τῆς 8ης Αὐγ. 1721, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ὁ Γόρ-
διος ζητεῖ –καθὼς τὸν θεωρεῖ καλὸ καὶ ἔμπειρο ράπτη– νὰ μεταβεῖ στὰ Βρα-
νιανά, γιὰ νὰ τοῦ ράψει κάποιο ὕφασμα ποὺ τοῦ ἔστειλαν ἀπὸ τὴ Ζαγορά.
Γράφει ὁ Γόρδιος:123

Ἐντιμότατε κὺρ Δημήτριε Γκαβελόπουλε, ὑγίαινε ἐν Χριστῷ μὲ
ὅλους τοὺς ἐδικούς σου.

Ἐπειδὴ καὶ εἶπες τοῦ παπα-κὺρ Δημητρίου πῶς τὸ σκουτί,
ὁποῦ μοῦ ἔπεμψεν ὁ πνευματικὸς παπ-κὺρ Μακάριος ὁ ἀδελφός
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26 Ἰαν. 1716: «… ἅτε δὴ πρὸς ἑτέραν θανάτου νόμῳ μεταβάντων λῆξιν· τοῦ τε Ἀνδρέου
Μορφέση καὶ Στερίου ῾Ρήγα καὶ Χρήστου, υἱοῦ τῆς Γκόλφως, οἳ καὶ τοῖς οἴκοις αὐτῶν ἐν τῇ
κώμῃ πάσῃ πολλὴν τὴν ἐρημίαν κατέλιπον»· Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 569, ἐπ. 306.

120. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 956, ἐπ. ΧΙ. Ἡ ἐπιστολὴ ἀνήκει στὴν κα-
τηγορία τῶν κατ᾿ ἐντολὴν συνταχθεισῶν καὶ σώζεται στοὺς κώδ. ΓΑΚ 171, ΕΒΕ 2188,
Θεολ. Σχ. Χάλκης 122.

121. «μουμουχανές»: Mum-hâne: mum yapilan veya satilan yer, mum fabrikasi (κη-
ροπλαστεῖον)· βλ. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, [Aydın Kitabevi
Yayınları], Ἄγκυρα 2003, σ. 682. – «Mum»: κερί, κηρός· βλ. Faruk Tuncay – Λεωνίδας
Καρατζᾶς, Τουρκοελληνικὸ λεξικὸ – Türkçe Yunanca Sözlük, [Κέντρο Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν
καὶ Πολιτισμοῦ], Ἀθήνα 2000, σ. 518.

122. «Γκαβέλ᾿»: θερινὸ βοσκοτόπι σὲ αὐχένα τοῦ ὄρους Βουτσικάκι (ὕψος 2.154μ)·
βλ. Χόντζιας, Πετρίλο, σ. 32, 41. Ἐνδεχομένως, τὸ ὄνομα τοῦ βοσκοτόπου εἶναι κυριώνυμο
ἀπὸ τὴν οἰκογένεια Γκαβελόπουλου.

123. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 780-781, ἐπ. 517.
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του, εἶναι καλόν, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ τεχνίτην καλὸν νὰ τὸ ράψῃ,
καὶ ἡ ἐντιμότης σου εἶσαι τοιοῦτος, κάμε μου τὴν χάριν, καὶ κο-
πίασε νὰ τὸ ράψῃς, ὅταν σοῦ φανῇ εὐκολώτερα καὶ καιρὸς ἁρμο-
διώτερος νὰ ἔλθῃς. Καὶ θέλω σοῦ προσθέσει ἀπάνου εἰς τὴν
χάριν καὶ πολλαῖς εὐχαῖς καλαῖς ... Ἐκ Βρανιανῶν, ͵αψκα΄
αὐγούστου η΄.

Σὸς εὐχέτης ἐν Χριστῷ, ὁ ἐν ἱερομονάχοις ἐλάχιστος, Ἀνα-
στάσιος Γόρδιος.

Ἐνδεχομένως, Πετρηλιώτης εἶναι καὶ ὁ ἀναφερόμενος στὸ ὑστερόγραφο τῆς
ἴδιας ἐπιστολῆς, Δημήτριος –γαμβρὸς τοῦ Δημητρίου Γκαβελόπουλου–, ὁ
ὁποῖος φαίνεται νὰ διαμένει στὸν ἴδιο τόπο μὲ αὐτόν, μᾶλλον τὸ Πετρῆλο,
καὶ ἀντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ὑγείας: «Τὸν ἐντιμότατον κὺρ Δημήτριον,
τὸν ὁμώνυμόν σου καὶ γαμβρόν σου, χαιρετῶ καὶ εὔχομαι. Ἐμάθαμεν ὅτι ἔγινε
καλλίτερα, καὶ ἐχαρήκαμεν, καὶ παρακαλοῦμεν τὸν Θεὸν νὰ τοῦ δώσῃ καὶ τὴν
τελείαν ὑγείαν, καὶ σωματικὴν καὶ ψυχικήν».124

3. Ἀλληλογραφία Ἀθανασίου τοῦ Ἐλαχίστου

Πέραν τῆς προαναφερθείσης παρουσίας τοῦ λογίου ἱερομονάχου Ἀθανασίου
τοῦ ἐξ Ἀγράφων, τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Γορδίου, στὸ Πετρῆλο τὸ 1699, στὴ σωζό-
μενη ἀλληλογραφία τοῦ Ἀθανασίου ὑπάρχουν ἀρκετὲς ἀναφορὲς γιὰ τὸν τόπο,
κυρίως σὲ πρόσωπα ποὺ εἶχαν συνήθως τὸν ρόλο κομιστῶν γραμμάτων καὶ
προϊόντων μεταξὺ τῶν δύο ἀδελφῶν.

Ὁ Ἀθανάσιος στὶς 8 Σεπτ. 1715 γράφει στὸν Γόρδιο πὼς τοῦ στέλνει μία
ἐπιστολὴ μὲ διακομιστὴ τὸν Γεώργιο Μπακάλη ἀπὸ τὸ Πετρῆλο, ὁ ὁποῖος
μᾶλλον γιὰ ἐμπορικοὺς σκοποὺς εἶχε διέλθει ἀπὸ τὸ Αἰτωλικὸ στὴν πορεία του
πρὸς τὸ Ναυαρίνο. Στὴν ἐπιστροφή του –μέσω πάλι τοῦ Αἰτωλικοῦ– πρὸς τὰ
Ἄγραφα παραλαμβάνει ἀπὸ τὸν Ἀθανάσιο γράμμα μὲ παραλήπτη τὸν Ἀνα-
στάσιο Γόρδιο στὰ Βρανιανά.125 Τὸ ἐπίθετο Μπακάλης τοῦ κομιστῆ παραδίδει
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124. Βλ. Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Β΄, σ. 781, ἐπ. 517, ὅπου δηλώνεται πὼς ἡ ἐπι-
στολή, ποὺ ἀνήκει ὡς πρὸς τὸ ὕφος καὶ τὸ περιεχόμενο στὶς δημώδεις, σώζεται στοὺς κώδ.
ΓΑΚ 171, ΕΒΕ 2188, Θεολ. Σχ. Χάλκης 122 (διασώζουν τὴν πλειονότητα τῶν ἐπιστολῶν
τοῦ Γορδίου).

125. «Γεωργίου Μπακάλη τοῦ ἐκ Πετρήλου εἰς τὰ τῇδε καταβαίνοντος, καὶ ἄχρι τοῦ
Νέου Φρουρίου διαβάντος καὶ παλιναγρέτου πρὸς ἡμᾶς ἤδη γεγονότος, ἀπέσταλκα αὐτῇ δι᾿
αὐτοῦ τὸ παρόν» (βλ. Κόλια 1992, σ. 114-115, ἐπ. 70). – «Νέον Φρούριον», δηλ. Νεόκαστρον,
τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ὀνομαζόταν ἡ Πύλος/Ναυαρῖνο (βλ. Κόλια 1992, σ. 146: σχόλια στὴν ἐπ. 70).
– «Παλινάγρετος, ον» (πάλιν + ἀγρέω): ὁ ὀπίσω λαμβανόμενος, ὁ ἀνακαλούμενος·
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τὴν ἐπαγγελματική του ἰδιότητα. Ἀνήκει ἢ ἀνῆκε στὸ παρελθὸν στὴ συντε-
χνία τῶν Μπακάληδων, ἡ ὁποία ἦταν μία ἐκ τῶν συντεχνιῶν ποὺ δημιούργησαν
οἱ Ἀγραφιῶτες κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας.126

Ὁ Ἀθανάσιος, ἀπὸ τὸ Αἰτωλικό, ἀποστέλλει ἄλλη ἐπιστολή, στὶς 25 Νοεμ.
1715, πρὸς τὸν ἀδελφό του τὸν Ἀναστάσιο Γόρδιο στὰ Βρανιανὰ καὶ τοῦ γνω-
ρίζει πὼς τοῦ ἔστειλε τρεῖς ἐπιστολές, σὲ διαφορετικὰ χρονικὰ διαστήματα καὶ
μὲ διαφόρους διακομιστές, ἀλλὰ δὲν ἔλαβε κάποια ἀπάντηση. Ὁ τρίτος ἐκ τῶν
διακομιστῶν εἶναι, ὅπως δηλώνει ὁ Ἀθανάσιος, ὁ μοναχὸς Παχώμιος ἐκ Πε-
τρήλου, στὸν ὁποῖο ὁ Ἀθανάσιος παρέδωσε γιὰ μεταφορὰ πρὸς τὸν Γόρδιο, τὴν
1η Νοεμ. 1715, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιστολή, καὶ μικρὴ ποσότητα ψαριῶν. Μάλιστα,
ὁ Ἀθανάσιος ἐμφανίζεται ἰδιαίτερα πικραμμένος ἀπὸ τὴ μὴ παράδοση τῶν ἐπι-
στολῶν ἐκ μέρους τῶν διακομιστῶν στὸν ἀδελφό του. Στὴν ἴδια ἐπιστολὴ δη-
λώνει πὼς ὁ Παχώμιος ὁ ἐκ Πετρήλου, μαζὶ μὲ τὸν Γεώργιο Μπακάλη καὶ ἕναν
ἱερέα μὲ τὸ ὀφφίκιο τοῦ οἰκονόμου ἀπὸ τὸ ἴδιο χωριό, ἔφθασαν πρόσφατα στὸ
Αἰτωλικό. Ἐπίσης, ὁ Παχώμιος τοῦ παρέδωσε τὴν πληροφορία ὅτι τὰ ψάρια
τὰ ἔστειλε ἀπὸ τὸ Τροβάτο μὲ ἕναν μοναχό, ὀνόματι Ἀνανία, στὸν Γόρδιο
(Βρανιανά), ἐνῶ τὴν ἐπιστολὴ τὴν ἔστειλε ἀπὸ τὸ Πετρῆλο μὲ ἄλλον διακο-
μιστή, τὸν Χατζη-Στέριο ἀπὸ τὸ Βελισδόνι, πάλι στὰ Βρανιανὰ στὸν Γόρδιο.
Ὁλοκληρώνοντας τὴν ἐπιστολή του ὁ Ἀθανάσιος, δηλώνει πὼς μὲ αὐτὴν στέλνει
μὲ τὸν ἐκ Πετρήλου πάλι καταγόμενο Στέριο Στραβοκέφαλο ὀκτὼ ψάρια, ποὺ
ζυγίζουν δύο ὀκάδες, καθὼς καὶ δύο ὀκάδες σταφίδες.127
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βλ. Ι. Δρ. Σταματάκου, Λεξικὸν Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ἐκδ. Πέτρου Δημητράκου,
Ἀθήνα 1949, σ. 732.

126. Γιὰ τὴ συντεχνία τῶν μπακάληδων καὶ τὴ συμμετοχὴ Ἀγραφιωτῶν σὲ αὐτὴ
βλ. Κ. Σπ. Τσιώλης, «Ἀπόδημοι, παρεπίδημοι, μέτοικοι Ἀγραφιῶτες στὴν Ἀλληλογραφία
τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου. Ἡ περίπτωση τοῦ χατζη-Ἀποστόλη (Κετούσια)», ὅ.π, [ὑπὸ
ἔκδοσιν].

127. «… τρὶς ἀπεστάλκειν αὐτῇ ἄνευ τῆς νῦν, καὶ μηδὲ μιᾶς ἐνέτυχεν … καὶ ἐχέ-
τωσαν τὴν αὐτῆς ἀρὰν οἱ μὴ ταύτας αὐτῇ ἐγχειρίσαντες … καὶ τρίτος Παχώμιος ὁ ἐκ
Πετρήλου δι᾿ οὗ τὴν γην σὺν καί τισιν ἰχθύσιν τῇ α΄ τοῦ τρέχοντος. Ὅστις καὶ βον εἰς τὰ
τῇδε κατελθὼν σὺν οἰκονόμῳ τῆς ἐκείνης κώμης καὶ Γεωργίῳ τῷ Μπακάλῃ, καὶ περὶ
τούτων αὐτὸν ἀνακρίνας, ἀπεκρίθη μοι, ὡς τοὺς μὲν ἰχθύας ἔπεμψεν αὐτῇ ἐκ Τριβάτου
τινὶ μοναχῷ Ἀνανίᾳ καλουμένῳ, τὸ δὲ γράμμα ἐκ Πετρήλου Χαντζῇ Στερίῳ τῷ Βελισδο-
νίτῃ τῷ αὐτῇ γειτονεύοντι ... Πέμπω αὐτῇ Στερίῳ τῷ Στραβοκεφάλῳ τῷ Πετρηλιώτῃ
ἰχθύας ὀκάδας β΄, τὸν ἀριθμὸν η΄, καὶ δύο ὀκάδες ἀσταφίδας» (βλ. Κόλια 1992, σ. 118,
ἐπ. 74). – «Χατζη-Στεριανὸς/Στέριος Βελισδονίτης»: κηρουργὸς ἀπὸ τὸ Βελισδόνι (νῦν
Τρίδενδρο) Ἀγράφων, παραλήπτης ἕξι ἐπιστολῶν τοῦ Γορδίου (βλ. Γόρδιος, Ἀλληλο-
γραφία, τ. Β΄, σ. 1342 [κατάλογος παραληπτῶν]). – Ὁ Γόρδιος μὲ ἀπαντητική του ἐπιστολὴ
πρὸς τὸν Ἀθανάσιο στὶς 26 Ἰαν. 1716 σημειώνει πὼς ἔλαβε τὶς ἐπιστολὲς καὶ τὰ δῶρα
του, ἀλλὰ ἡ ἔλλειψη διακομιστῶν εἶναι ἡ αἰτία γιὰ τὴν ὁποία δὲν ἀπάντησε στὶς πολλὲς
ἐπιστολές του: «Γραμμάτων ἡμῖν ἐσμὸς παρὰ σοῦ, ἀπόκρισις δὲ οὐδεμία πρὸς σὲ παρ᾿
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Ἐκτὸς αὐτῆς τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Ἀθανασίου στὸν μοναχὸ Παχώμιο, σὲ
ἄλλες πέντε ἐπιστολές του –χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 25 Ἀπρ. 1713 ἕως 25
Νοεμ. 1716– ἀναφέρεται ἐκ νέου σὲ αὐτόν. Ὁ Παχώμιος ἐμφανίζεται νὰ
πραγματοποιεῖ τακτικὰ τὴ διαδρομὴ Ἄγραφα-Αἰτωλικό. Ἐνδεχομένως, ἐξυ-
πηρετοῦσε κάποιες ἀνάγκες προμήθειας ἢ ἀποστολῆς προϊόντων τῆς μονῆς
Πετρήλου ἀπὸ καὶ πρὸς τὸ Αἰτωλικό. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐπιστολὲς ἔχουν ὡς πα-
ραλήπτη τὸν Ἀναστάσιο Γόρδιο στὰ Βρανιανά. Στὶς 25 Ἀπρ. 1713 ὁ Ἀθα-
νάσιος γράφει στὸν Γόρδιο πὼς ὁ πανοσιώτατος καὶ πνευματικὸς κὺρ Πα-
χώμιος τοῦ παρέδωσε ἐπιστολή του καθὼς καὶ κάποια δῶρα του, μεταξὺ
τῶν ὁποίων καὶ ἐλαφρὰ ὑποδήματα.128 Στὶς 8 Ἰουλίου 1715 γράφει στὸν
Γόρδιο πὼς δυσκολεύεται νὰ βρεῖ κάποιον διακομιστὴ γιὰ νὰ τοῦ στείλει
ἐπιστολή, καὶ γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο ἕως τώρα δὲν ἔχει ἐπικοινωνήσει μαζί του.
Ἐπίσης, ὅτι ἔμαθε ἀργά –ὅταν πλέον αὐτὸς εἶχε ἀναχωρήσει γιὰ τὰ
Ἄγραφα– τὸν ἐρχομὸ τοῦ Παχωμίου στὸ Αἰτωλικό.129 Πάλι, ἐπιστέλλοντας
στὸν Γόρδιο τὴν 1η Νοεμ. 1715, τοῦ γράφει πὼς στέλνει διὰ τοῦ μοναχοῦ
Παχωμίου, μαζὶ μὲ τὴν ἐπιστολή, καὶ δύο ὀκάδες ψάρια.130 Στὶς 11 Νοεμ.
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ἡμῶν. Καὶ ταῦτα πάντα μεθ’ ὧν ἀπέστειλας δωρημάτων ... Ἀλλὰ … οὐ γὰρ δυνάμεθα
γράφειν, ὅτε βουλόμεθα, τῶν διακομιστῶν οὐ κατ᾿ εὐθυωρίαν…» (βλ. Γόρδιος, Ἀλληλο-
γραφία, τ. Α΄, σ. 568, ἐπ. 306). – «Εὐθύ-ωρος, ον» (εὐθὺ+ὥρα)· ὁ κατ’ εὐθείαν κατεύ-
θυνσιν βαίνων· βλ. Ι. Δρ. Σταματάκος, Λέξικὸν Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Ἀθήνα 1949,
σ. 404.

128. «Θυμηδίας οὐ τῆς τυχούσης ἐγεγόνει μοι πρόξενος ἡ παρὰ τῆς σῆς λογιότητος
διὰ τοῦ πανοσιωτάτου πνευματικοῦ κυροῦ Παχωμίου πεμφθεῖσά μοι ἐπιστολή, καὶ ὡς
ἄλλον Πάσχα αὐτὴν νενόμισμαι … τὰς ἐμβάδας μετὰ τῶν ἐν αὐταῖς μεστίων ἔλαβον καὶ
τὴν προσήκουσαν αὐτῇ εὐχαριστίαν ἐποιησάμην. Τὰ ἄλλα δέ, σῷα καὶ ἀνελλιπῆ τοῖς οἷς
γέγραφεν ἐνεχειρίσθησαν … Ἐξ Ἀνατωλικοῦ, ͵αψιγ΄ θαργηλιῶνος Ϛ΄ φθίνοντος» (Κόλια
1992, σ. 84-85, ἐπ. 32). Ἐνδεχομένως, ὁ Παχώμιος αὐτὸς νὰ μὴν ταυτίζεται μὲ τὸν ἐκ
Πετρήλου ἀλλὰ μὲ ἄλλον τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῶν Ἀγράφων, ἴσως τῆς Τατάρνας,
καθὼς ὁ Ἀθανάσιος δὲν ἀναφέρει ρητῶς τὴν καταγωγή του. – «Ἐμβάς», ἡ: ἐλαφρὸν ὑπό-
δημα ἐξ ὑφάσματος ἢ δέρματος πρὸς χρῆσιν ἐντὸς τοῦ οἴκου, παντούφλα» (βλ.
Δ. Δημητράκος, Μέγα Λεξικὸν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ἐκδ. Χ. Τεγόπουλος –
Β. Ἀσημακόπουλος, τ. Ε΄, σ. 2416). – «Μέστια», τά: λεπτὰ καὶ μαλακὰ ὑποδήματα ποὺ τὰ
φοροῦσαν μέσα ἀπὸ τὰ ἄλλα οἱ εὔποροι Τοῦρκοι καὶ χριστιανοί· τουρκ. mest (βλ.
Εὐάγγ. Α. Μπόγκας, «Τουρκικὲς λέξεις σὲ παλαιότερα ἑλληνικὰ κείμενα», Θεσσαλικὰ
Χρονικὰ 7-8 [1959] 183).

129. «… τὸ μεῖζον πάντων καὶ θυμαλγέστερον ἐμοὶ οὐδὲν ἄλλο τυγχάνει ὄν, εἰ μὴ ἓν
καὶ μόνον, τὸ μὴ συνεχῶς διὰ γραμμάτων ὁμιλεῖν αὐτῇ δύνασθαι καὶ παραμυθίαν τινὰ ἐκ
τούτων λαμβάνειν … Καὶ παρὰ Παχωμίου τοῦ ἐκ Πετρήλου τοῦτο αὐτὸ καὶ αὖθις ἔπαθον,
ἐπείπερ τὴν ἐκείνου ἐκ τῶν ἐντεῦθεν τὴν ἀποδημίαν ἔμαθον μόνον, ἀλλ᾿ οὐχὶ καὶ τὴν ἐπι-
δημίαν τὴν αὐτοῦ … Ἐξ Ἀνατωλικοῦ, ͵αψιε΄ μεταγειτνιῶνος η΄ ἱσταμένου»· Κόλια 1992,
σ. 113, ἐπ. 68.

130. «Παχωμίου τοῦ ἐκ τῆς μονῆς Πετρήλου καὶ τανῦν ἐπιτυχών, ἐπιστέλλω αὐτῇ
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1716 ὁ Ἀθανάσιος στέλνει ἐπιστολὴ στὸν Γόρδιο μὲ διακομιστὴ κάποιον μο-
ναχὸ ὀνόματι Ἰωσήφ, καὶ τοῦ δηλώνει πὼς τοῦ ἔστειλε καὶ ἄλλη ἐπιστολή,
σὲ προγενέστερο χρόνο, μὲ διακομιστὴ τὸν μοναχὸ τῆς μονῆς Πετρήλου Πα-
χώμιο, ἀλλὰ δὲν ἔμαθε ἂν τὴν ἔλαβε.131 Ὁ Γόρδιος, σὲ ἐπιστολή του πρὸς
τὸν Ἀθανάσιο στὶς 11 Ἀπρ. 1717, ἀπαντᾶ πὼς ἔλαβε τὴ συγκεκριμένη ἐπι-
στολή, ἀλλὰ δὲν ἀπάντησε λόγω ἐλείψεως διακομιστῶν.132 Τὰ ἴδια ἰσχυρί-
ζεται ὁ Ἀθανάσιος καὶ σὲ ἄλλη μεταγενέστερη μακροσκελῆ ἐπιστολή του
πρὸς τὸν ἀδελφό του Γόρδιο στὶς 25 Δεκ. 1716, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν τρίτη ἐπι-
στολὴ μέσα σὲ ἕξι μῆνες, τὴν ὁποία στέλνει στὸν Γόρδιο, χωρὶς νὰ λάβει κά-
ποιου εἴδους ἀπάντηση.133 Καὶ αὐτὴ τὴν ἐπιστολή, μαζὶ μὲ τὶς σταφίδες ποὺ
τὴ συνοδεύουν, ὁ Γόρδιος δηλώνει, σὲ ἀπαντητικὴ ἐπιστολή του, ὅτι τὶς
ἔλαβε.134

Ἕναν ἄλλον μοναχὸ τῆς μονῆς τοῦ Πετρήλου, ὀνόματι Παρθένιο, ἀναφέρει
ὁ Ἀθανάσιος σὲ ἄλλη ἐπιστολή του στὶς 17 Σεπτ. 1716 ἀπὸ τὸ Αἰτωλικό, πάλι
πρὸς τὸν ἀδελφὸ καὶ καθηγητή του, ὅπως τὸν προσφωνεῖ στὴν ἀρχὴ τῆς ἐπι-
στολῆς. Μὲ τὸν Παρθένιο ὁ Ἀθανάσιος γράφει πὼς στέλνει μαζὶ μὲ τὴν ἐπι-
στολὴ καὶ δέκα λίτρα σταφίδες.135 Τὸν ἐκ Πετρήλου Καρά, τὸν ὁποῖο χρησι-
μοποιοῦσε ὡς διακομιστὴ τῶν ἐπιστολῶν του ὁ Γόρδιος, ἀναφέρει καὶ ὁ Ἀθα-
νάσιος σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν ἀδελφό του στὶς 22 Νοεμ. 1712.136 Ὅλες οἱ
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τὴν παροῦσαν … Νέων ἀκουσμάτων οὐδενὸς ἐσμὲν ἀκουσταί … Πέμπω αὐτῇ ἰχθύας
ὀκάδας δύο»· Κόλια 1992, σ. 117, ἐπ. 73.

131. «Προέγραψα αὐτῇ καὶ ἄλλοτε, καὶ Παχωμίῳ τῷ ἐκ Πετρήλου ἀκμήν, ἀλλ᾿ οὐκ
οἶδα εἰ ἐνέτυχε τινὸς ἐκείνων. Καὶ διακομιστῶν εὐπορήσασα, δηλώσει μοι, παρακαλῶ,
περὶ τούτου, καὶ τῆς ὑγιείας τῆς αὐτῆς … Ἐξ Ἀνατωλικοῦ, ͵αψιϚ΄ ἀνθεστηριῶνος α΄ ἐπὶ
δεκάτῃ»· Κόλια 1992, σ. 129, ἐπ. 88.

132. «Ἀνθεστηριῶνι μηνὶ … γράμμασι τοῖς παρὰ σοῦ πεμφθεῖσιν ἐνέτυχον, καὶ τῶν
δι᾿ αὐτῶν δηλουμένων ἐπήβουλος ἐγενόμην. Ἀπάντησιν δὲ πρὸς ταῦτα ποιήσασθαι οὐκ
ἐξεγένετό μοι ἀπορίᾳ διακομιστῶν … Ἐκ τῆς ἐνεγκαμένης, ͵αψιζ΄ θαργηλιῶνος α΄ ἐπὶ
δεκάτῃ»· Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 626-627, ἐπ. 364. 

133. «γραμμάτων στέρησις … ἑξαμηνιαῖον ἤδη χρόνον … οὐδενὸς παρ’ αὐτῆς ἐπέ-
τυχον ἱεροῦ γράμματος, ἐμοῦ αὐτοῦ γεγραφότος καὶ ἅπαξ καὶ δίς, Παχωμίῳ τῶ ἐκ Πε-
τρήλου τὸ αον (σὺν ᾧ καὶ μερικήν τινα ἀσταφίδαν ἀπέσταλκα αὐτῇ) … Ἐξ Ἀνατωλικοῦ,
͵αψιϚ΄ ποσειδεῶνος ζ΄ φθίνοντος»· Κόλια 1992, σ. 132-133, ἐπ. 92.

134. «…καὶ ποσειδεῶνι … γράμμασι τοῖς παρὰ σοῦ πεμφθεῖσιν ἐνέτυχον, καὶ τῶν δι’
αὐτῶν ἐπήβουλος ἐγενόμην. Ἀπάντησιν δὲ πρὸς ταῦτα ποιήσασθαι οὐκ ἐξεγένετό μοι
ἀπορίᾳ διακομιστῶν … Ἐκ τῆς ἐνεγκαμένης, ͵αψιζ΄ θαργηλιῶνος α΄ ἐπὶ δεκάτῃ … αἱ ἀστα-
φίδες ἠνέχθησαν»· Γόρδιος, Ἀλληλογραφία, τ. Α΄, σ. 626-627, ἐπ. 364.

135. «Τῷ ἡμετέρῳ ἀδελφῷ καὶ καθηγητῇ κυρίῳ κυρίῳ Ἀναστασίῳ, εὖ πράττειν …
Καὶ τανῦν αὖθις τοῦ παρόντος ἐπιτυχὼν διακομιστοῦ (Παρθενίου φημὶ τοῦ ἐκ τῆς μονῆς
Πετρήλου) … πέμπω αὐτῇ ἀσταφίδας, βάρος λιτρῶν δέκα … Ἐξ Ἀνατωλικοῦ, ͵αψιϚ΄ μαι-
μακτηριῶνος ζ΄ μεσοῦντος»· Κόλια 1992, σ. 126, ἐπ. 84.

136. «Προέπεμψα αὐτῇ καὶ ἄλλο γράμμα διά τινος Πετρηλλιώτου Καρᾶ ἐπονομα-
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ἐπιστολὲς τοῦ Ἀθανασίου ποὺ ἀναφέρονται ἔμμεσα ἢ ἄμεσα στὸ Πετρῆλο σώ-
ζονται στὸν κώδ. Παντελεήμονος 693 καὶ εἶναι γραμμένες σὲ αὐτὸν ἀπὸ τὸν
ἴδιο τὸν Ἀθανάσιο, μᾶλλον ἀπὸ τὶς πρωτότυπες ἀποσταλεῖσες, καθὼς ὁ Ἀθα-
νάσιος ἦταν κάτοχος τοῦ κώδικα στὸ Αἰτωλικὸ μέχρι τῆς κοιμήσεως του στὶς
19 Μαΐου 1717.

70 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΤΣΙΩΛΗΣ

ζομένου, ἀλλ’ οὐκ οἶδ’ εἰ ἐνέτυχεν ἐκείνου … Ἐξ Ἀνατωλικοῦ, ͵αψιβ΄ ἀνθεστηριῶνος θ΄ φθί-
νοντος»· Κόλια 1990, σ. 242-243, ἐπ. 25.
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ΕΠΙΛΟΓΙΚΑ

Συμπερασματικά, τὸ Πετρῆλο, χωριὸ τοὐλάχιστον τῆς ὕστερης βυζαντινῆς πε-
ριόδου, ἐμφανίζεται –βάσει γραπτῶν πηγῶν‒ ἀπὸ τοὺς χρόνους τῆς πρώιμης
Τουρκοκρατίας, ἀλλὰ καὶ ὣς τὰ τέλη τοῦ 17ου αἰ., ὡς τὸ μεγαλύτερο, πληθυ-
σμιακὰ καὶ δημοσιονομικὰ χωριὸ τῆς περιφέρειας τῶν Ἀγράφων καὶ σημα-
ντικὸς διαμετακομιστικὸς κόμβος στὸν δρόμο ἐπικοινωνίας τῆς Δυτ. Στερεᾶς
Ἑλλάδας καὶ τῶν νήσων τοῦ Ἰονίου μὲ τὴν περιοχὴ τῆς Θεσσαλίας καὶ τὴ Β.
Ἑλλάδα. Τὰ φορολογικὰ κατάστιχα τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας μᾶς πα-
ραδίδουν τὸ Πετρῆλο ὡς ἕναν τόπο δημογραφικὰ ἀκμαῖο καὶ σὲ καλὴ οἰκο-
νομικὴ κατάσταση, ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ πολὺ ἀξιόλογη πηγὴ ἐσόδων τοῦ Ὀθω-
μανικοῦ Κράτους. Τὸ χωριὸ ὀργανωμένο, ὅπως καὶ σήμερα, σὲ συνοικισμοὺς
δεσπόζει στὰ βόρεια τῶν Ἀγράφων. Τρεῖς ἐκ τῶν πλέον σημαντικῶν λογίων τῆς
Αἰτωλίας καὶ τῶν Ἀγράφων –Εὐγένιος Γιαννούλης, Ἀναστάσιος Γόρδιος, Ἀθα-
νάσιος ὁ Ἐλάχιστος– ἐπισκέφθηκαν, βάσει τῶν ἐπιστολῶν τους, τὸ Πετρῆλο σὲ
διαφορετικὰ χρονικὰ διαστήματα καὶ εἶχαν στενὲς σχέσεις μὲ τὴν τοπικὴ κοι-
νωνία. Ἐπιπλέον, καταγράφονται οἰκογενειακὲς καὶ ἐπαγγελματικὲς σχέσεις
κυρίως μὲ τὰ ὅμορα χωριά, καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὰ Βρανιανά. Ἐπίσης, οἱ ἐπι-
στολὲς τῶν τριῶν αὐτῶν λογίων τοῦ 17ου καὶ 18ου αἰώνα παραδίδουν ἀρκετὰ
νέα στοιχεῖα γιὰ διάφορα πρόσωπα τῆς τοπικῆς, κοινωνικῆς καὶ ἐκκλησια-
στικῆς ζωῆς τοῦ τόπου. Στὴν περιοχὴ ὑπάρχουν ἐνδείξεις πὼς λειτουργοῦσε
κάποιο σχολεῖο κοινῶν Γραμμάτων, ὅμως κανεὶς ἀπὸ τοὺς προαναφερθέντες
λογίους δὲν ἀναφέρεται πὼς δίδαξε σ᾿ αὐτό. Μὲ τὴ μονὴ Γενεσίου τῆς Θεο-
τόκου τοῦ Πετρήλου καὶ μὲ τὴ μοναχικὴ ἀδελφότητα, ποὺ ἦταν ἐν ἀκμῇ κατὰ
τὸν 17ο καὶ τὸν 18ο αἰώνα, διατηροῦσαν στενὲς σχέσεις ὁ Εὐγένιος Γιαννούλης,
ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος καὶ ὁ ἀδελφός του Ἀθανάσιος. Μὲ τὴ λογιοσύνη τους
καὶ τὸ κῦρος τῆς προσωπικότητός τους, ἔχαιραν ἐμπιστοσύνης καὶ ἐκτιμήσεως
ἀπὸ τὶς διοικητικὲς καὶ τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς τοῦ τόπου, καὶ γι᾿ αὐτὸ ἀπευ-
θύνονταν σὲ αὐτοὺς γιὰ τὴ διευθέτηση ζητημάτων τους, ἀκόμη καὶ διαφορῶν
τους. Μέχρι καὶ σήμερα τὸ Πετρῆλο εἶναι ἕνας τόπος ποὺ διατηρεῖ καὶ ἀνα-
δεικνύει τὴν ἱστορικὴ καὶ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τοῦ παρελθόντος του, ἐνῶ
μὲ τὴ δημογραφικὴ δυναμικὴ καὶ τὶς ἀναπτυξιακὲς δυνατότητες ποὺ διαθέτει
εὐελπιστεῖ νὰ συνεχίσει νὰ εἶναι ἕνας τόπος εὐημερείας καὶ προόδου.
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Ὀθωμανικὸ Κατάστιχο τοῦ 1485, ἐκδ. Ἀντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2014

Σαρρῆς, Νεοκλῆς, Ὀσμανικὴ Πραγματικότητα, τ. 2, ἐκδ. Ἀρσενίδης, Ἀθήνα 1990
Σοφιανός, Δ. Ζ., «Ἱστορικὰ σχόλια σὲ ἐπιγραφές, ἐπιγράμματα, χαράγματα καὶ ἐνθυ-

μήσεις τῆς Μονῆς Δουσίκου. Συμβολὴ στὴν ἱστορία τῆς Μονῆς», Μεσαιωνικὰ καὶ
Νέα Ἑλληνικὰ 1 (1984) 9-70

Σπανός, Β. Κ., «Ἑφτὰ ὑπομνήματα ἐκλογῆς ἐπισκόπων τῆς Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων
[1647-15.7.1793]», Θεσσαλικὸ Ἡμερολόγιο 49 (2006) 161-180

———, «Ἱστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς οἰκισμοὺς Ἀνθηρό, Δροσάτο, Μεσοβούνι καὶ Πε-
τρίλο (1454/55-1659)», Ἱστορικὰ Ἀργιθέας Ἀγράφων, Πρακτικὰ Α΄ Συνεδρίου, Ἡ
Ἀργιθέα στὴν Τουρκοκρατία ὣς τὸν 19ο αἰώνα, [Πολιτιστικὸς Σύλλογος Λεοντίτου
«Ὁ Πλάτανος» – Ἱερὰ Μονὴ Σπηλιᾶς Ἀγράφων], Λεοντίτο 2007, σ. 223-231

Σταματάκος, Ι. Δρ., Λεξικὸν Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ἐκδ. Πέτρου Δημητράκου,
Ἀθήνα 1949

Συμεωνίδης, Χαράλ. Π., Ἐτυμολογικὸ Λεξικὸ τῶν Νεοελληνικῶν οἰκωνυμίων, τ. 2, [Κέ-
ντρο Μελετῶν Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου], Λευκωσία-Θεσσαλονίκη 2010

Τουριστικὸς Ὁδηγὸς νομοῦ Καρδίτσης, κείμενα Βασίλης Μαγόπουλος, [Νομαρχιακὴ
Αὐτοδιοίκηση Καρδίτσας], Καρδίτσα 2010

Trapp, Erich, Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, CD-Rom-Version, Βιέννη
2001, 10, s. 5 (23020-23024)

Τσιώλης, Κ. Σπ., «Ἀσθένειες καὶ θεραπεῖες στ’ Ἄγραφα καὶ τὴν Αἰτωλία γύρω στὰ
1700 (ἀπὸ ἐπιστολὲς τοῦ Ἀναστασίου τοῦ Γορδίου)», Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο:
Ἡ Εὐρυτανία στὶς περιγραφὲς Ἑλλήνων καὶ ξένων περιηγητῶν. Ἀπὸ τὴν ἀρχαι-
ότητα ὡς τὴν ἐποχή μας, Καρπενήσι 12-15 Ἰουλίου 2007. Πρακτικά,
[ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.], Ἀθήνα 2008, σ. 219-251

———, «Ἀπὸ χωρίον Τριβάτου εἰς τὴν μεγαλόπολιν Θεσσαλονίκην. Ἀπόδημοι Ἀγρα-
φιῶτες στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου», Τὰ Ἄγραφα στὴ διαδρομὴ τῆς
Ἱστορίας, Πρακτικὰ Συνεδρίου, Τροβάτο-Ἄγραφα-Μεγάλα Βραγγιανὰ 8-10 Αὐγ.
2008, [Πανευρυτανικὴ Ἕνωση], Ἀθήνα 2009, σ. 77-116
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———, «Ἀλτάνη Καραντινοῦ, ἡ κυρὰ τοῦ Αἰτωλικοῦ. Ἡ κοινωνία τοῦ Αἰτωλικοῦ
στὸ τέλος τοῦ 17ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 18ου αἰ. μέσα ἀπὸ ἐπιστολὲς τοῦ Ἀναστα-
σίου Γορδίου», Ἡ Σχολὴ τοῦ Αἰτωλικοῦ καὶ οἱ Λόγιοι Δάσκαλοι τῶν Ἀγράφων,
Πρακτικὰ Ἡμερίδας, Αἰτωλικὸ 26 Ἰουνίου 2010, [ΕΥ.Κ.Ε.Σ.Ε.], Ἀθήνα 2011, σ. 75-
140

———, «Ἀπόδημοι, παρεπίδημοι, μέτοικοι Ἀγραφιῶτες στὴν Ἀλληλογραφία τοῦ Ἀνα-
στασίου Γορδίου. Ἡ περίπτωση τοῦ χατζη-Ἀποστόλη (Κετούσια)», Ἐπιστημονικὸ
Συνέδριο “Τῶν Ἀποδήμων Εὐρυτάνων Ἔργα”, Καρπενήσι 18-19 Ὀκτ. 2012 ‒
Κερασοχώρι 20 Ὀκτ. 2012, Πρακτικά, [ὑπὸ ἔκδοσιν]

Tuncay Faruk – Καρατζᾶς Λεωνίδας, Τουρκοελληνικὸ λεξικὸ – Türkçe Yunanca Sözlük,
[Κέντρο Ἀνατολικῶν Γλωσσῶν καὶ Πολιτισμοῦ], Ἀθήνα 2000

Χαραλαμπόπουλος, Χαράλ. Δ., Συνοπτικὸ διάγραμμα γιὰ τὴ συγγραφὴ τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἱστορίας τῆς Ναυπάκτου (300;-2000), [Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Με-
λετῶν], Ἀθήνα 2000

Χατζημάνου, Δήμητρα, Δραστηριότητες Ἑλλήνων διδασκάλων καὶ λογίων στὴ Δυτικὴ
Θεσσαλία καὶ τὰ Ἄγραφα κατὰ τὸν δέκατο ἕβδομο καὶ δέκατο ὄγδοο αἰώνα,
[ΓΑΚ, Ἀρχεῖα Νομοῦ Καρδίτσας], Καρδίτσα 1993

Χόντζιας, Ν. Κ., Πετρίλο, Ἀθήνα 1999
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Α
Ἀγαρηνοὶ 48
Ἁγιὰ Λαρίσης 57.88
Ἁγία Μαύρα 52· βλ. καὶ Λευκάδα
Ἀδριανούπολη 51
Ἀετοῦ ἐπίσκοπος 46 καὶ σημ. 39
Ἀθανάσιος, ἅγιος, ὁ Μέγας 58
Ἀθανάσιος ἡγούμενος μονῆς Δουσίκου

53 καὶ σημ. 72
Αἰτωλία 44, 46.35, 57.88, 71
Αἰτωλικὸ 45, 46 καὶ σημ. 38, 52 καὶ

σημ. 67, 53 καὶ σημ. 68, 54, 66-70
Ἀλέξιος 45.34
Ἀνανίας ἱερομόναχος μονῆς Πετρήλου

56
Ἀνανίας μοναχὸς ἐκ Τροβάτου 67 καὶ

σημ. 127
Ἀνατολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 44
Ἀνατωλικὸ 45.33, 55.81, 68.128, 129,

69.131, 133, 135, 70.136
Ἄνθιμος ἱερομόναχος 58
Ἀντώνιος ἱερομόναχος μονῆς Πετρήλου

58.94
Ἀργιθέα 19
Ἄρτα 45 καὶ σημ. 30, 46 καὶ σημ. 38
Ἀφέντω 62
Ἀχελῶος 15, 54.73
Ἀχμέτ-μπέης 42

Β
Balaya 42
Βαλκανικὴ 18 
Βασιλικὰ Μαγειρεῖα 50 
Βελισδόνι 67.127· βλ. καὶ Τρίδενδρο
Βησσαρίων ἅγιος 54.73, 75
Βλάσδο 64.117· βλ. καὶ Πλάσδο, Μο-

σχάτο
Βλάσι 19, 50, 51· βλ. καὶ Ivlas
Βλασιώτης ποταμὸς 21
Βουτσικάκι 65.22
Βραγγιανὰ Μεγάλα 19, 44
Βρανιανὰ 44, 47, 52-53, 54 καὶ σημ. 76,

55, 59 καὶ σημ. 98, 99, 61-62, 63 καὶ
σημ. 111, 64.119, 65-68, 71

Γ
Γερακάρης Θεόφιλος 63.112· βλ. καὶ Θε-

οφιλάκης προεστὸς Ζακύνθου
Γκαβὲλ 65.122
Γκαβελόπουλος Δημήτριος 65 καὶ σημ.

122
Γκόλφω μητέρα Χρήστου ἐκ Βρανιανῶν

65.119
Γρηγόριος Β΄ ἐπίσκοπος Λιτζᾶς καὶ

Ἀγράφων 56.88
Γρηγόριος ἱερομόναχος 57.88

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Δὲν εὑρετηριάζονται οἱ τόποι Ἄγραφα καὶ Πετρῆλο, τὰ ὀνόματα Εὐγένιος Γιαν-
νούλης, Ἀναστάσιος Γόρδιος καὶ Ἀθανάσιος ὁ Ἐλάχιστος ὁ ἐξ Ἀγράφων, καθὼς
καὶ τὰ ὀνόματα τῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος.  Στὴν περίπτωση ποὺ γίνε-
ται παραπομπὴ μόνον σὲ σημείωση, παρατίθεται ἡ σελίδα καὶ στὴ συνέχεια μετὰ
ἀπὸ τελεία ὁ ἀριθμὸς τῆς σημείωσης μὲ μικρότερα στοιχεῖα.
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Δ
Δημήτριος γαμβρὸς Δημητρίου Γκαβε-

λοπούλου 66
Δημήτριος ἱερέας 65
Δημήτριος υἱὸς Θεοδωρῆ ἀπὸ τὸ Πλάσ-

δο 65
Διαμαντῆς ἱερέας Πετρήλου 56
Δροσάτο 19· βλ. καὶ Μεζῆλο
Δύση 17

Ε
Ἑλλάδα, Βόρεια 44, 71. ‒ Δυτικὴ 17

ἐπισκοπὲς
Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων 16. ‒ Ραδοβισδί-
ου 16. ‒ Φαναρίου καὶ Νεοχωρίου 16

Ζ
Ζαγορὰ 65
Ζάκυνθος 63 καὶ σημ. 112, 114
Ζαφείριος ἱερέας Αἰτωλικοῦ 63 καὶ σημ.

111
Ζελενίτσα 49· βλ. καὶ Πρασιὰ
Ζωγράφω 65

Η
Haci-Bey 24
Hafarma 42

Θ
Θεοδόσιος 58 καὶ σημ. 94
Θεοδωρὴς ἀπὸ Πλάσδο 64-65
Θεοφιλάκης προεστὸς Ζακύνθου 63-64·

βλ. καὶ Γερακάρης Θεόφιλος
Θέρμο 44
Θεσσαλία 17, 44, 71
Θεσσαλονίκη 17

Ι
Ἰόνιο 17, 44, 71
Istamo 51· βλ. καὶ Στάμος

Ἰταλία 17
Ivlas 57· βλ.καὶ Βλάσι
Ἰωάννης ἱερέας Πετρήλου 60-61
Ἰωαννίκιος ἐπίσκοπος Δημητριάδος 56,

56 καὶ σημ. 86
Ἰωσὴφ ἱερομόναχος 52.64
Ἰωσὴφ μοναχὸς 69

Κ
Καλοκυρίτζης Τραγοδιστόγλης ἔμπορος

ἐκ Πετρήλου 64-65
Καμπουρίδης Κων. 42.22α
Καρᾶς ἐκ Πετρήλου 55, 69 καὶ σημ. 81-

83, 136
Καρβασαρᾶς 19
Καρδίτσα 15, 19
Καρπενήσι 15, 46.38
Καστανιὰ Ἀγράφων 59
Καψάλη Δ. Μαρία 7
Κεράσοβο 49· βλ. καὶ Κερασοχώρι
Κετούσιας ἐκ Πετρήλου 61.105
Κλήμης ἐπίσκοπος Σκιάθου καὶ Σκοπέ-

λου 57.88
Κομνηνοὶ 20.8
Κοπλέσι 19· βλ. καὶ Φουντωτὸ
Κοπρώνυμος Κωνσταντῖνος 15
Κοράκου γέφυρα 54 καὶ σημ. 73, 75
Κορυδαλλέας Θεόφιλος 17
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς 59
Κότλιανη 42
«Κύριλλος καὶ Μεθόδιος» Ἐθνικὴ Βι-

βλιοθήκη Σόφιας, βλ. Σόφια
Κωνσταντινούπολη 17, 19, 21, 23-24, 27,

48, 50.56, 65

Λ
Λάρισα 11
Λειμωνία θυγατέρα Θεοδωρῆ ἀπὸ

Πλάσδο 64-65
Λεόντιος 46
Λευκάδα 52· βλ. καὶ Ἁγία Μαύρα
Λιακόπουλος Γεώργιος 20
Λούκαρις Κύριλλος 17
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Μ
Μακάριος ἱερομόναχος 57
Μακάριος πνευματικός, υἱὸς παπα-Δη-

μητρίου 65
Μαυρωτᾶς Ἀλέξιος 62.106
Μέγα Δένδρο 44, 45.33
Μεζῆλο 19· βλ. καὶ Δροσάτο
Melek-Delilbași 19
Μεσολόγκιον 45.3
Μιχαὴλ δάσκαλος Τρικάλων 62 καὶ σημ.

109
Μοναστηράκι Ἀγράφων42
μονὲς
Ἁγίας Παρασκευῆς Βρανιανῶν 44,

62.106, 108, 64. ‒ Δουσίκου 53-54 καὶ
σημ. 75. ‒ Μακρᾶς Ράχης Πηλίου 57
καὶ σημ. 89· βλ. καὶ Ταξιαρχῶν Ζα-
γορᾶς ‒ Παναγίας Τροβάτου 44. ‒ Πε-
τρήλου 44, 52, 54, 58-59, 68, 71. ‒ Τα-
ξιαρχῶν Ζαγορᾶς 57.88· βλ. καὶ Μα-
κρᾶς Ράχης Πηλίου. ‒ Τατάρνας 52

Μορφέσης Ἀνδρέας 64.119, 65.119
Μοσχάτο 64.117· βλ. καὶ Πλάσδο,

Βλάσδο
Μοσχολούρι 46 καὶ σημ. 36
Μπαγιεζὶτ Α΄ σουλτάνος 21.10
μπακάληδων συντεχνία (Ἀγραφιωτῶν

Θεσσαλονίκης) 67 
Μπακάλης Γεώργιος ἐκ Πετρήλου 66

καὶ σημ. 125, 67 καὶ σημ. 127
Musafer Arikan 19
Μυροκοβίτης Νικόλαος ἱερέας 48.46

Ν
ναοὶ
Ἁγίας Τριάδος Ἁγιᾶς 57.88. ‒ Ἁγίου Γε-

ωργίου Ἁγιᾶς Λαρίσης 57.88. Ἁγίου
Νικολάου Βουναίνης Ἁγιᾶς Λαρίσης
57.88. ‒ Ἁγίων Ἀναργύρων, παρεκ-
κλήσι Ἁγίου Γεωργίου Ἁγιᾶς Λαρί-
σης 57.88 ‒ Ὑπεραγίας Θεοτόκου Δη-
μητριάδος 57.88

Ναυαρίνο 66 καὶ σημ. 125· βλ. καὶ Νέον
Φρούριον, Νεόκαστρον

Ναύπακτος 45.33

Νεόκαστρον 66.125· βλ. καὶ Ναυαρίνο,
Νέον Φρούριον

Νέον Φρούριον 66.125· βλ. Ναυαρίνο,
Νεόκαστρον

Ξ
Ξηρόμερο 52

Π
Παναγιώτης, ἐγγονὸς Θεοδωρῆ ἐκ

Πλάσδου, υἱὸς Δημητρίου 65
Πανευρυτανικὴ Ἕνωση 20
Παραδουνάβιες Ἡγεμονίες 17
Παραμερίτα Ἀγράφων 42
παρεκκλήσι Ἁγ. Ἀναργύρων, βλ. ναοὶ
Παρθένιος μοναχὸς μονῆς Πετρήλου 69

καὶ σημ. 135
Παχώμιος μοναχὸς μονῆς Πετρήλου 67

καὶ σημ. 127, 68 καὶ σημ. 128-130
Παχώμιος μοναχὸς μονῆς Τατάρνας

68.128, 69 καὶ σημ. 131
Παῦλος ἐκ Πετρήλου 47, 49.48
Περιστέρα 64, 65
Πετρίλα 23.18
Πετρίλας 23.18
Πετριλᾶς 23.18
Πετρίλλας 23.18
Πίνδος 15-17
Πλάσδο 64· βλ. καὶ Βλάσδο, Μοσχάτο
Πόλις 49.48· βλ. καὶ Κωνσταντινούπολη
Πρασιὰ 49· βλ. καὶ Ζελενίτσα
Πύλος 66.125· βλ. καὶ Ναυαρίνο

Ρ
Ρήγας Στέριος ἐκ Βρανιανῶν 65.119
Ρούμελη 65

Σ
Σερμένικο 19· βλ. καὶ Φυλακτὴ Καρδίτσας
Σκαμνί, φαράγγι Βλασιώτη ποταμοῦ 22
Σουλτάνα χήρα Ἀνδρέα Μορφέση 64

καὶ σημ. 119, 65
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Σόφια 42.19
Σπανὸς Βασίλης 20.4
Σπανὸς Κώστας 11, 21.15
Στάμος 51· βλ. καὶ Istamo
Στερεὰ Ἑλλάδα (Δυτική) 44, 71
Στραβοκέφαλος Στέριος ἐκ Πετρήλου 67
Στραμπούλης Δῆμος ἐκ Πετρήλου 63

Τ
Τατάρνα 15, 68.128
Τεργέστης Ἑλληνικὴ Κοινότητα 46.38
Τζουμέρκα 15
Τρίδενδρο 67.127· βλ. καὶ Βελισδόνι
Τρίκαλα 15, 21.8
Τροβάτο 19, 67· βλ. καὶ Τριβάτο
Τσιώλης Κώστας 11
Τυμφρηστὸς 15

Υ
Yusuf a̒yan 51

Φ
Φουντωτὸ 19· βλ καὶ Κοπλέσι
Φυλακτὴ Καρδίτσας 19· βλ. καὶ Σερμένικο
Φανάρι Καρδίτσης 42

Χ
Χατζη-Ἀποστόλης ἐκ Βρανιανῶν 61, 62

καὶ σημ. 105
Χατζῆ-Μπέης 21, 24
Χατζηστεριανός, Βελισδονίτης 67 καὶ

σημ. 127
Χρῆστος υἱὸς Γκόλφως 65.119
Χριστόδουλος πρωτοπαππᾶς Ἄρτης 45

καὶ σημ. 30, 46 καὶ σημ. 36, 47
Xriso Megali 51
Χρύσω Μεγάλη 51· βλ. καὶ Megali Xriso

Ψ
Ψελλὸς Μιχαὴλ 15
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Εἰκ. 1. Κώδ. Ι. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος Ἁγίου Ὄρους 693, φ. 32r. 
Τὸ τέλος ἀχρονολόγητης ἐπιστολῆς τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη 

πρὸς τὸν πρωτοπαπᾶ Ἄρτης Χριστόδουλο, ὅπου στὸ δεξιὸ περιθώριο 
δηλώνεται ὁ τόπος ἀποστολῆς, «ἀπὸ τοῦ πετρήλλου».
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Εἰκ. 2. Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους (Ἀθήνα), κώδ. 171, σ. 1816.
Ἡ προσφώνηση συστατικῆς πρὸς ἐλεημοσύνη παιδὸς ἐπιστολῆς τοῦ 
Ἀναστασίου Γορδίου πρὸς τοὺς κατοίκους τοῦ Πετρήλου, τὸ 1716.
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Εἰκ. 3. Κώδ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης 122, φ. 319v. 
Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀναστασίου Γορδίου (Βρανιανά) τῆς 11ης Δεκ. 1721, 

πρὸς τὸν ἱερέα-οἰκονόμο τοῦ Αἰτωλικοῦ Ζαφείριο.
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Εἰκ. 4. Κώδ. Ι. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος Ἁγίου Ὄρους 693, φ. 221v. 
Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀθανασίου Ἐλαχίστου (Αἰτωλικό) στὶς 25 Νοεμ. 1715

πρὸς τὸν ἀδελφό του Ἀναστάσιο Γόρδιο (Βρανιανά), 
στὴν ὁποία ἀναφέρονται ἀρκετὰ ὀνόματα Πετρηλιωτῶν.
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Εἰκ. 5. Κώδ. Ι. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος Ἁγίου Ὄρους 693, φ. 221r. 
Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀθανασίου Ἐλαχίστου (Αἰτωλικό) στὶς 25 Νοεμ. 1715

πρὸς τὸν ἀδελφό του Ἀναστάσιο Γόρδιο (Βρανιανά), 
στὴν ὁποία ἀναφέρονται ἀρκετὰ ὀνόματα Πετρηλιωτῶν.
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Εἰκ. 6. Τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα τοῦ Πετρήλου τοῦ ἔτ. 1521: 
367 numaralı muhasebe-i vilayet-i rum-ili defteri ile 114, 

390 ve 101 numaralı icmal defterleri (920-937/1514-1530) ΙΙ, 
101 numaralı tırhala livāsı icmal defteri (927/1521), σ. 39 (λεπτομέρεια).
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Εἰκ. 7. Τὸ Πετρῆλο τῶν Ἀγράφων (φωτο Βασ. Κάμπας)
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Εἰκ. 8. Ἡ ἱ. μ. Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Πετρήλου (φωτο Βασ. Κάμπας)
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Εἰκ. 9. Ὁ συνοικισμὸς Κρανιὰ Πετρήλου
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Θερμὲς εὐχαριστίες σὲ ὅσους βοήθησαν στὴ συγγραφὴ καὶ τὴν
ἔκδοση τοῦ βιβλίου. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ τὸν Χαρίτωνα Κα-
ρανάσιο, τὸν Γιάννη Μαυρομύτη καὶ τὸν Κώστα Σπανό.
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Τὸ Πετρῆλο, χωριὸ τοὐλάχιστον τῆς ὕστερης βυζαντινῆς περιόδου,
ἐμφανίζεται –βάσει γραπτῶν πηγῶν‒ ἀπὸ τοὺς χρόνους τῆς πρώι-
μης Τουρκοκρατίας, ἀλλὰ καὶ ὣς τὰ τέλη τοῦ 17ου αἰ., ὡς τὸ με-
γαλύτερο, πληθυσμιακὰ καὶ δημοσιονομικὰ χωριὸ τῆς περιφέρειας
τῶν Ἀγράφων καὶ σημαντικὸς διαμετακομιστικὸς κόμβος στὸν δρό-
μο ἐπικοινωνίας τῆς Δυτ. Στερεᾶς Ἑλλάδας καὶ τῶν νήσων τοῦ
Ἰονίου μὲ τὴν περιοχὴ τῆς Θεσσαλίας καὶ τὴ Β. Ἑλλάδα. Τὰ φο-
ρολογικὰ κατάστιχα τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας μᾶς πα-
ραδίδουν τὸ Πετρῆλο ὡς ἕναν τόπο δημογραφικὰ ἀκμαῖο καὶ σὲ
καλὴ οἰκονομικὴ κατάσταση, ποὺ ἀποτελεῖ μιὰ πολὺ ἀξιόλογη
πηγὴ ἐσόδων τοῦ Ὀθωμανικοῦ Κράτους.

Τρεῖς ἀπὸ τοὺς λογίους τῆς Αἰτωλίας καὶ τῶν Ἀγράφων –Εὐγέ-
νιος Γιαννούλης, Ἀναστάσιος Γόρδιος, Ἀθανάσιος ὁ Ἐλάχιστος–
ἐπισκέφθηκαν, βάσει τῶν ἐπιστολῶν τους, τὸ Πετρῆλο σὲ διαφο-
ρετικὰ χρονικὰ διαστήματα καὶ εἶχαν στενὲς σχέσεις μὲ τὴν το-
πικὴ κοινωνία, τὴ μονή (Γενεσίου τῆς Θεοτόκου) τοῦ Πετρήλου καὶ
μὲ τὴ μοναχικὴ ἀδελφότητά της, ποὺ ἦταν σὲ ἀκμὴ κατὰ τὸν 17ο
καὶ τὸν 18ο αἰώνα. Μὲ τὴ λογιοσύνη τους καὶ τὸ κῦρος τῆς προ-
σωπικότητός τους, ἔχαιραν ἐμπιστοσύνης καὶ ἐκτιμήσεως ἀπὸ τὶς
διοικητικὲς καὶ τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς τοῦ τόπου, καὶ γι᾿ αὐτὸ
ἀπευθύνονταν σὲ αὐτοὺς γιὰ τὴ διευθέτηση ζητημάτων τους, ἀκό-
μη καὶ διαφορῶν τους.

Κώδ. Ι. Μ. Ἁγ. Παντελεήμονος Ἁγίου
Ὄρους 693, φ. 32r. Ἀπὸ ἀχρονολόγητη ἐπι-
στολὴ τοῦ Εὐγενίου Γιαννούλη πρὸς τὸν
πρωτοπαπᾶ Ἄρτης Χριστόδουλο, ὅπου
στὸ δεξιὸ περιθώριο τῆς σελίδας δηλώ-
νεται ὁ τόπος ἀποστολῆς, «ἀπὸ τοῦ πε-
τρήλλου», ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Ἀναστασίου
Γορδίου.

KARYE-I PETRIL (Χωριὸ Πετρῆλο). Melek
Delilbaşı ‒ Muzaffer Arıkan, Hicrî 859 tar-
ihli Sûret-i defter-i sancak-ı Tırhala, τ. ΙΙ:
Tıpkıbasım, [Türk Tarih Kurumu Basımevi],
Ἄγκυρα 2001, σ. 434a.

Εἰκ. ἐξωφύλλου: Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κρά-
τους (Ἀθήνα), κώδ. 171, σ. 1218. «Εὐλαβέ-
στατοι ἱερεῖς καὶ ἐντιμότατοι ἄρχοντες
Πετρηλιῶται ἅπαντες, ὑγιαίνετε ἐν Χριστῷ».
Ἡ προσφώνηση ἐπιστολῆς τοῦ Ἀναστασίου
Γορδίου, γιὰ τὴν ἠθικὴ στήριξη τοῦ ἱερέα
Ἰωάννη, πρὸς τοὺς προεστῶτες καὶ τοὺς
ἱερεῖς τοῦ Πετρήλου, στὶς 25 Νοεμβρίου 1717.

Ἱεροδικαστικὸς κώδικας μὲ ταξινομικὴ
ἔνδειξη Τ4 τῆς ὀθωμανικῆς ἀρχειακῆς
συλλογῆς τῶν Γ.Α.Κ. ‒ Ἀρχεῖα ν. Κοζάνης,
σ. 74 (λεπτομέρεια). Ὑψηλὴ διαταγὴ γιὰ τὴ
γρήγορη ἀποστολὴ τῶν κεφαλικῶν φόρων
τῶν χωριῶν Petril (Πετρῆλο) καὶ İvlaş (Βλά-
σι), γιὰ τὸν ἐφοδιασμὸ μὲ κερί (τοῦ αὐτο-
κρατορικοῦ Μαγειρείου). Ἡ διαταγὴ ἐκδί-
δεται στὴν Ἀδριανούπολη στὶς 8 Ἰουλίου
1663 (2 Zilhicce 1073). Βλ. Καμπουρίδης,
Κ.Ε., Ἡ νεότερη Ἑλλάδα μέσα ἀπὸ ὀθω-
μανικὲς ἀρχειακὲς πηγές. Οἰκονομία, θε-
σμοὶ καὶ κοινωνία στὴ Θεσσαλία τοῦ
17ου αἰώνα, ἐκδ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη
2009, σ. 336, 745.
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