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ΜΙΑ "ΜΕΤΡΙΟΤΗΣ" TOY 1567 

Συμβολή στη μελέτη των χεφόγραφων συγχωροχαρτί,ών 

Σ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ 'Αγιου Ιωάννου του Εύαγγελιστοΰ στην Πά

τμο απόκειται1 ενα πατριαρχικό γράμμα του Μητροφάνη Γ',2 το οποίο 

πέρα άπό το ενδιαφέρον πού έχει ώς επίσημο έγγραφο της πατριαρχικής 

γραμματείας του 16ου αιώνα, συγκεντρώνει την προσοχή μας και εξαιτίας 

μιας άλλης ιδιότητας του: πρόκειται για ενα χειρόγραφο συγχωροχάρτι (με-

Ή μικρή αύτη μελέτη έχει τη θέση της στον τόμο αυτό άπο το γεγονός ότι ό Φίλιπ

πος Ήλιου, ανάμεσα στα τόσα άλλα, είναι ό πρώτος πού ασχολήθηκε συστηματικά με τον 

εντοπισμό και τή μελέτη των χειρόγραφων και έντυπων συγχωροχαρτιών. 

1. Τό έγγραφο για κάποιους, άγνωστους σε μας λόγους, δεν τόν περιέλαβε ούτε ό Ι ε 

ρόθεος Φλωρίδης (Πανδώρα 19 (1868-69), 339-343, 374-377, 436-438, 457-459 και 20 

(1869-1870), 46-48, 89-94) στον κατάλογο των επισήμων εγγράφων της μονής τής Πάτμου 

πού συνέταξε ούτε ό Δ. Καλλίμαχος στο δικό του συμπλήρωμα τής Πατμιακής Βιβλιοθή

κης {'Εκκλησιαστικός Φάρος 10 (1912), 246-267, 309-334, 388-404· 11 (1913), 148-160, 

244-253· 12 (1913), 385-398, 525-541· 13 (1914), 356-272· 15 (1915), 68-80· 16 (1917), 98-

108, 145-161, 466-484 και 17 (1918), 117-128, 214-233). Αντίγραφο του κειμένου του 

γράμματος αποθησαύρισε ό Σταυράκης Άριστάρχης και άπό τήν πηγή αυτή, σημερινός 

Vat. gr. 2416, τό δημοσίευσε, με αρκετές παραναγνώσεις, ό J. Oudot, Consta.ntinopolita.ni 

Acta Selecta, τ. 2, Κρυπτοφέρρη 1967, σ. 138 (στή σ. 139 ή γαλλική μετάφραση του). 

2. Ό Μητροφάνης υπήρξε αρχικά και γιά λίγο σχετικά διάστημα (1546-1549) μητρο

πολίτης Καισαρείας τής Καππαδοκίας και αργότερα διετέλεσε δύο φορές οικουμενικός πα

τριάρχης: α) 'Ιανουάριος 1565-4 Μαίου 1572 και β) μέσα Νοεμβρίου 1579-9 Αυγούστου 

1580. 'Ανέπτυξε μεγάλη και πολυεπίπεδη δράση, ή οποία του έπιδαψίλευσε επαίνους αλλά 

και κατηγορίες γιά φιλοκαθολικισμό, καθώς είχε ενεργή ανάμειξη στό ζήτημα τής ένωσης 

των εκκλησιών. Γιά τόν πατριάρχη αυτόν και τή δράση του κρίνω σκόπιμο νά παραπέμψω 

στή μελέτη του Στέφανου Κακλαμάνη, «Τρεις πρώτες εκδόσεις (1548-1549) άπό τό τυπο

γραφείο του Βασιλείου Βαρέλη και ό Μητροφάνης Καισαρείας», Θησαυρίσματα 20 (1990), 

218-252* στην πλούσια βιβλιογραφία πού υπάρχει στή μελέτη αυτή γιά τόν Μητροφάνη Γ' 

ας προστεθούν: Γεννάδιος Ηλιουπόλεως, Το επίσημον κείμζνον ενός τουρκικού εγγράφου 

σχετικού προς τον οικουμενικον Πατριάρχην Μητροφάνην Γ'. Άπάντησις εις μίαν επίκρισιν, 

Κωνσταντινούπολη 1934* Ε Klebe, «Eine türkische Quelle über der Patriarchen Metrofan 

von Konstantinopel (1565-1572)», Zeitschrift für Kirchengeschichte 40 (1922), 168-

169' Charles de Clercq, «Le patriarche de Constantinople, Métrophane III (+1580), et 

ses sympathies unionistes», Mélanges offerts a Jean Dauvillier, Τουλούζη 1979, σ. 193-206. 
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τριότητα) άπο τα παλαιότερα του είδους. Το κείμενο του έγγραφου, τυπο

ποιημένο, όπως είναι εύλογο^ ώς προς τα βασικά χαρακτηριστικά του, θεώ

ρησα χρήσιμο να το εκδώσω με βάση το πρωτότυπο και είναι το ακόλουθο: 

f Μ(ητ)ροφάνης ελέω Θ(εο)ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέ

ας Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης:-

\2feH μετριότης ημών άπο της χάριτος τε και δωρεάς και εξουσίας του 

παναγίου και ζωαρχικου πν(εύματ)ος της δοθείσης παρά του σ(ωτη)ρ(ο)ς 

τοις θείοις αύτου και ίεροΐς ψ μαθηταϊς, εις το δεσμεϊν και λύειν τάς τών 

άν(θρώπ)ων αμαρτίας, είρηκότος αυτοϊς λάβητε πν(εύμ)α άγων, άντινων 

άψητε τάς αμαρτίας, άφίενται Υ αύτοίς, άντινων κρατήτε, κεκράτηνται, και 

δσα αν λύσητε επί της γης εσται λελυμένα εν τω ού(ρα)νώ, και δσα αν δήση-

τε επί της Ι5 γης, εσται δεδεμένα εν τω ού(ρα)νώ, εξ εκείνων Se και εις ημάς 

άλληλοδιαδόχως ταύτης διάβασης της θείας χάριτος, έχει συγκεχωρη | 6 μέ-

νον τον κατά πν(εϋμ)α υίον αυτής Ιωσήφ ίερομόναχον, εις δσα και αυτός ώς 

άν(θρωπ)ος ημαρτε και εις Θεον έπλημμέλησε λόγω, έργω, διάνοια, και εν 

Ι7 πάσαις αύτου τοις αίσθήσεσι, και ει υπό κατάραν και άφορισμον άρχιερέ-

ως η ιερέως έγένετο, η π(ατ)ρ(ο)ς η μ(ητ)ρ(ο)ς αύτου, η τω ίδίω | 8 άναθέμα-

τι περιέπεσεν η δρκω παρέβη, η άλλοις τισίν άμαρτημασιν ώς άν(θρωπ)ος 

και αυτός ών κατά διαφόρους καιρούς περι[ε]\9πάρη και πν(ευματ)ικοΐς 

αυτά π(ατ)ράσιν έξωμολογήσατο, και τον επ αύτοΐς πρέποντα κανόνα 

ακριβώς έπεδείξατο. Έκ τούτων | 1 0 πάντων της ένοχης τε και δεσμεύσεως 

ελεύθερον εχομεν αυτόν τη παντοδύναμο) εξουσία και χάριτι του θείου και 

προσκυνη\ητοϋ πν(εύματο)ς, δσα δε διά ληθην η αιδώ άνεξομολόγητα 

εϊασε, κάκεΐνα συγχωρησαι αύτω 6 ελεήμων θ(εο)ς 6 ών εύλογητος | 1 2 εις 

τους αιώνας, αμήν. 

\13 μηνί άπριλλίω, ίνδικτιώνος Ρς 

[στην πίσω οψη, με ίδιο χέρι:] Ϋπατριαρχικον συγχωρητικόν:— [με 

άλλο χέρι:] Μητροφάνους του Γ', άνευ χρονολογίας, ή μέντοι έμφερομένη 

ίνδικτιών προσπίπτει τω 1571. αριθ. 323. [διαγραμμένος κάτω άπο τον 

αριθ. 3 φαίνεται ό αριθ. 6] Συγχωρητικόν. [με τρίτο χέρι, πού φαίνεται νά 

τονίζει εμφανέστερα την ήδη αποκατεστημένη αρίθμηση:] 323. [με τέταρ

το χέρι, δίπλα στο 1571:] 1567. 

'Όπως παρατηρούμε, το έγγραφο φέρει στή θέση της υπογραφής ιδιό

χειρο μηνολόγιο του πατριάρχη, το μηνολόγιο: «μηνί άπριλλίω, ίνδικτιώνος 
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ιης)), πού δημιούργησε ενα μικρό πρόβλημα χρονολόγησης του εγγράφου, 

καθώς μαρτυρούν τα επί του νώτου σημειώματα. Συγκεκριμένα ό πρώτος 

γραφέας εξέλαβε το γραφικό κόσμημα, πού στα πατριαρχικά έγγραφα υπάρ

χει στο τέλος του μηνολογίου, ώς S με αποτέλεσμα να θεωρήσει ότι 

ή ίνδικτιώνα πού σημειώνεται στό έγγραφο είναι ή ιδ' και έτσι να αποδώ

σει χρονολογικά το έγγραφο στον 'Απρίλιο του 1571. Βέβαια τό έγγραφο 

είναι του Απριλίου 1567, αφού στό έτος αυτό συμπίπτουν πατριαρχία, μήνας 

καί ίνδικτιώνα, πράγμα πού έχει ήδη επισημάνει και ό γραφέας του τετάρτου 

σημειώματος της πίσω Οψης, αποδίδοντας τό έγγραφο στη σωστή χρονιά. 

Με άλλα λόγια έχουμε να κάνουμε με ενα πατριαρχικό συγχωρητικό, σύμ

φωνα με τόν χαρακτηρισμό του άπό τους ανθρώπους της εποχής, δηλαδή ενα 

συγχωροχάρτι, πού απέλυσε ό οικουμενικός πατριάρχης Μητροφάνης Γ' τόν 

'Απρίλιο του 1567, κατά τή διάρκεια τής πρώτης πατριαρχίας του. 

Τό επίπεδο των γνώσεων μας για τα έγγραφα αυτά, τή μορφή τους (χειρό

γραφη καί έντυπη), τή χρήση καί τή σημασία τους βρίσκεται σήμερα σε 

πολύ υψηλό σημείο μετά τήν εξαιρετική μελέτη του Φίλιππου Ήλιου,3 ό 

όποιος ανασυγκρότησε καί αποκατέστησε στις λεπτομέρειες της μια πραγ

ματικότητα του συστήματος τής 'Ανατολικής 'Εκκλησίας, πού συνδέεται 

άμεσα με δογματικές αρχές: εξομολόγηση, μετάνοια, συγχώρηση, σωτηρία 

τής ψυχής, άλλα καί με κάποιες άλλες, περισσότερο πεζές, δραστηριότητες 

όπως είναι ή συγκέντρωση χρημάτων, οι ζητεΐες, τα προσκυνηματικά ταξί

δια, τα χατζηλίκια, οι τυπογραφικές αναπαραγωγές των εγγράφων κτλ. 

Ωστόσο, όπως ήδη είχε επισημάνει ό Φίλιππος Ήλιου, υπάρχουν πά

ντα ανοιχτά ζητήματα καθώς έχουμε, Οσον άφορα τα συγχωροχάρτια, 

ατεκμηριακές πενιχρότητες»,4 ειδικά για τα πρώτα χρόνια άπό τήν εμφάνι

ση καί κυκλοφορία τους καί έτσι ό εντοπισμός ενός παλαιού συγχωρητικού, 

Οπως αυτό του Μητροφάνη Γ', πιστεύω ότι μπορεί να προσθέσει, ή καλύτε

ρα να διευκρινίσει, ορισμένα στοιχεία για τό ζήτημα των συγχωροχαρτιών 

κατά τήν πρώτη περίοδο τής εμφάνισης τους στον χώρο τής ορθόδοξης 

'Ανατολής καί φυσικά υπό τήν χειρόγραφη μορφή τους. 

3. Φίλιππος Ήλιου, «Συγχωροχάρτια», Toc Ιστορικά τχ. 1 (Μάιος 1983), 35-84* τχ. 

3 (Σεπτέμβριος 1985), 3-44. Ό ίδιος εξάλλου παρατηρεί ότι τά σχετικά έγγραφα, είτε στη 

χειρόγραφη μορφή τους είτε στην έντυπη, σώζονται σε περιορισμένο αριθμό, γεγονός πού 

προσδίδει κάποια σημασία σέ κάθε νεότερη προσθήκη στα κείμενα του είδους καί μάλιστα 

σε εκείνα πού ανήκουν σέ παλαιότερες εποχές. 

4. Ήλιου, 0.7Γ., σ. 42, 43. 
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Έχουμε, λοιπόν, ενα χειρόγραφο συγχωροχάρτι —στα μέσα του 16ου 

αιώνα, άρχης γενομένης από τη Ρωσία θα αρχίσουν να εκδίδονται και έντυ

πα για τους ζωντανούς και κατά την πρώτη δεκαετία του 19ου αι. και για 

τους νεκρούς χριστιανούς— πού εκδόθηκε από τό πατριαρχείο Κωνσταντι

νουπόλεως, πράγμα τό οποίο αποτελεί την πρώτη ειδοποιό διαφορά: τα 

συγχωροχάρτια ανήκουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα και μόνον των 

πατριαρχών και καθώς τα πράγματα εξελίσσονται, παγιώνεται ή έκδοση 

συγχωροχαρτιών πού αναφέρονται σε ζωντανούς πιστούς, σχεδόν αποκλει

στικά, άπό τό πατριαρχείο 'Ιεροσολύμων, ενώ άπό τό οικουμενικό πατριαρ

χείο εκδίδονται αποκλειστικά έντυπα συγχωροχάρτια υπέρ νεκρών χρι

στιανών. 

Ό πατριάρχης Μητροφάνης, λοιπόν, συγχωρεί κάποιον Ιωσήφ ιερο

μόναχο, πού πιθανόν5 άνηκε στή μονή της Πάτμου ή σέ κάποιο μετόχι της. 

Μέ βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και τήν τυποποίηση χειρόγραφων και 

έντυπων συγχωροχαρτιών υπάρχουν δύο τύποι εγγράφων, ένας συντομότε

ρος πού προορίζεται για τους ζωντανούς χριστιανούς και ένας εκτενέστερος 

πού προορίζεται για τους νεκρούς. "Ετσι, τό συγχωρητικό του Μητροφάνη 

Γ' πού μας απασχολεί εδώ αναφέρεται σέ ιερομόναχο εν ζωή. 

5. Δεν μπορούμε φυσικά, άπό το στοιχείο εντοπισμού του εγγράφου στο αρχείο της 

μονής, να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι πρόκειται για μοναχό της Πάτμου* άλλωστε το 

μοναστήρι αυτό διαθέτει ενα πυκνό δίκτυο μετοχιών ωστόσο ή υπόθεση αυτή συγκεντρώ

νει, δπως είναι εύλογο, τις περισσότερες πιθανότητες. Άπό μία μικρή έρευνα πού έκανα 

αναζητώντας στοιχεία για τό πρόσωπο αυτό εντόπισα τρεις μοναχούς τής Πάτμου πού, 

χρονολογικά τουλάχιστον, θά μπορούσαν να ταυτίζονται μέ τον ιερομόναχο 'Ιωσήφ του 

συγχωρητικου μας: α) 'Ιωσήφ ό Στελλίδης, πού πέθανε στις 27 Μαίου 1571, β) 'Ιωσήφ ό 

κρητικός, πού πέθανε στις 7 'Ιουνίου 1575 και γ) 'Ιωσήφ ιερομόναχος ό Μεταλάς, ό οποίος 

πέθανε στις 12 'Ιανουαρίου 1603. Για τον τελευταίο, πού συγκεντρώνει και τις περισσότε

ρες πιθανότητες, γνωρίζουμε ορισμένα στοιχεία άπό τή δράση του στή μονή: στις 4 Μαίου 

1572 πηγαίνει άπό τήν Πάτμο στην Κρήτη ως οικονόμος του μετοχιοϋ του Στύλου, άπ' 

οπού επιστρέφει στις 31 Μαίου 1576' τα ετη 1579-1582 διετέλεσε έκκλησιάρχης τής μονής, 

ενώ τό 1579 ταξιδεύει στα 'Ιεροσόλυμα ώς προσκυνητής και τό 1581 στην Κωνσταντινού

πολη για υποθέσεις τής μονής τής Πάτμου (για όλους αυτούς βλ. διάκ. Χρυσόστομος Γ. 

Φλωρεντής, Βραβεϊον της ιεράς μονής (Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου, 'Αθήνα 1980, 

σ. 4, 5, 9 και 13). Ά ς προσθέσουμε εδώ ότι ό συγχωρούμενος μέ συγχωροχάρτι χριστιανός 

δεν ειταν απαραίτητο να είχε υποπέσει σέ κάποιο σοβαρό αμάρτημα, άλλα ή όλη διαδικα

σία να έχει σχέση μέ τή βαθιά θρησκευτικότητα του ενδιαφερομένου, ό οποϊος στή λογική 

του ού ζήσεται άνθρωπος και ούχ αμαρτήσει, επιζητεί τήν εξασφάλιση τής συγχώρησης 

τών αμαρτιών του μέ τήν έκδοση και ενός συγχωρητικου. "Αλλωστε ό Μεταλάς θά φθάσει 

και στά Ιεροσόλυμα ώς προσκυνητής. 
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Ό Φίλιππος Ήλιου, άφοϋ αναφέρει τους λόγους για τους όποιους μπο

ρούμε να υποθέσουμε δτι χρήση συγχωροχαρτιών γινόταν και κατά την τε

λευταία βυζαντινή περίοδο και βέβαια κατά τον πρώτο αιώνα μετά τήν 

"Αλωση, καταλήγει στη διαπίστωση οτι οι βεβαιότητες μας για τη συστη

ματική παρουσία τους αρχίζουν το έτος 1576, δταν ό Θεοδόσιος Ζυγομαλας 

ζήτα άπό το Πατριαρχείο τήν εσπευσμένη αποστολή συγχωροχαρτιών, ενώ 

περιόδευε ως εξαρχος στα νησιά του Αιγαίου.6 Με το συγχωρητικό του Μη

τροφάνη οι βεβαιότητες μας κερδίζουν λίγα χρόνια, καθώς ανάγονται στο 

1567 και, το πλέον σημαντικό, δεν έχουμε απλή μνεία συγχωροχαρτιών 

άλλα τήν ύπαρξη ενός τέτοιου εγγράφου. Έξαλλου, με βάση μιαν άλλη επι

σήμανση του Φ. Ήλιου δτι το παλαιότερο7 συγχωροχάρτι του όποιου γνω

ρίζουμε το πλήρες κείμενο έχει επιδοθεί στον αποδέκτη του γύρω στα 1580, 

το συγχωροχάρτι πού εδώ εκδίδουμε και σχολιάζουμε κατεβάζει και αυτό 

τό δριο αρκετά χαμηλότερα, δηλαδή στα 1567. Πάντως και αυτό το συγχω

ροχάρτι, μολονότι άπό τα παλαιότερα, περιέχει στοιχεία πού γνωρίζουμε 

δτι αποτέλεσαν πάγια μορφολογικά χαρακτηριστικά τών συγχωροχαρτιών 

πού θα ακολουθήσουν και κατά συνέπεια έρχεται να επιβεβαιώσει τήν υπό

θεση δτι κατά τήν τελευταία τριακονταετία του 16ου αιώνα ή χρήση τών 

χειρόγραφων συγχωροχαρτιών ειταν ήδη γενικευμένη* ίσως, μάλιστα, ή 

ανάβαση και παραμονή του Μητροφάνη Γ' στον οικουμενικό θρόνο επί επτά 

περίπου χρόνια να προσέφερε κάποια ώθηση για τήν περαιτέρω εμπέδωση 

της κυκλοφορίας τών συγχωροχαρτιών. 

Βέβαια δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σίγουροι αν τό συγχωρο

χάρτι του Μητροφάνη αποτελεί τμήμα μιας μαζικής παραγωγής ή πρόκει

ται για μεμονωμένη περίπτωση, καθώς, δπως είναι γνωστό, ή παραγωγή 

τών συγχωροχαρτιών είναι δυνατόν να ανταποκρίνεται είτε σε μεμονωμένα 

αιτήματα είτε να είναι μέρος μιας τυποποιημένης αναπαραγωγής* στην τε

λευταία περίπτωση συνήθως παραμένει κενό τό σημείο του εγγράφου στο 

όποιο εκ τών υστέρων θα προστεθεί τό όνομα του συγχωρούμενου χριστια

νού. Στην περίπτωση πάντως πού εδώ μας απασχολεί είναι βέβαιο δτι τό 

όνομα του ιερομόναχου αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη, καθώς ή σχε

τική εγγραφή φαίνεται καθαρά δτι αντιμετώπισε πρόβλημα χώρου, ενώ και 

τό χέρι πού σημειώνει τό όνομα είναι διαφορετικό άπό εκείνο του γραφέα 

6. "Ό. π-., σ. 44 κ.εξ. 
7. "Ο.ΤΓ., σ. 41. 
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της πατριαρχικής γραμματείας.8 'Έτσι μπορούμε να υποστηρίξουμε οτι το 

παρόν συγχωροχάρτι, εφόσον αρχικά είχε κενό στη θέση του ονόματος, 

ανήκει σε μια τυποποιημένη σειρά συγχωροχαρτιών, προορισμένων να κα

λύψουν ανάγκες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα τέλη του 16ου αιώνα,9 

δταν ή χρήση παρόμοιων μεθόδων είναι πλέον αρκετά παγιωμένη. 

Ωστόσο, καθώς εξετάζουμε προσεκτικά το κείμενο του συγχωρητικου 

προκύπτει και μία άλλη διαφοροποίηση σε δσα έχει επισημάνει ό Φίλιππος 

Ήλιου. Πρόκειται τώρα για ζήτημα δογματικής τάξεως, θα λέγαμε, το 

οποίο έχει σχέση με την αναγραφή, όσον άφορα τα έξομολογούμενα αμαρ

τήματα, της λέξης αιδώς. Συγκεκριμένα ό Φίλιππος Ήλιου έχει επισημάνει 

δτι για πρώτη και μοναδική φορά, σε συγχωροχάρτι του πατριάρχη 'Αντιο

χείας Μιχαήλ (πού χρονολογείται πριν από τον Απρίλιο του 1581), αναφέ

ρεται δτι συγχωρούνται δχι μόνο τα αμαρτήματα πού ό συγχωρούμενος 

είχε αφήσει άνεξομολόγητα «δια λήθην», άλλα κοντά στην έκφραση αυτή 

προστίθεται τώρα ή συμπληρωματική: «...ή αιδώ».10 

8. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης αυτής της μελέτης διαπίστωσα δτι ό ίδιος πα

τριάρχης είχε υπογράψει και ενα άλλο συγχωροχάρτι το 1570 (βλ. Μ. Γεδεών, 'Ιστορία 

τών του Χρίστου πενήτων 1453-1913, 'Αθήνα 1939, σ. 286-288) υπέρ των χριστιανών 

'Αλεξάνδρου και Πέτρου, των συζύγων και των παιδιών τους. Ό Φίλιππος Ήλιου αναφε

ρόμενος (ο.π., σ. 46) στον τυχαίο εντοπισμό συγχωροχαρτιών, καθώς δέν έχουμε στη διά

θεση μας, όπως επισημαίνει, «κάποια έστω και εκ τών υστέρων κατασκευασμένη αρχει

ακή σειρά», δέν μνημονεύει το σχετικό έγγραφο πού βρίσκεται σέ ενα βιβλίο τό οποίο πολ

λές φορές θα είχε περάσει από τά χέρια του. Τελευταία βέβαια ή συγκρότηση του σχετικού 

σώματος πατριαρχικών γραμμάτων τής περιόδου μετά τήν "Αλωση στο πλαίσιο τού Προ

γράμματος ((Θεσμοί και 'Ιδεολογία στή νεοελληνική κοινωνία, 15ος-19ος αι.» διευκόλυνε 

τα πράγματα και οι συσχετισμοί είναι πλέον πολύ πιό εύκολοι. 'Ας σημειωθεί εδώ ότι ό Μ. 

Γεδεών πού εκδίδει τό κείμενο του 1570 —προσφορά σ αυτόν άπό τον Αεωνίδα Ζώη, όπως 

σημειώνει— θεωρεί τό κείμενο αυτό ((τό παλαιότερον τών τοιούτου είδους πατριαρχικών 

γραμμάτων τών λεγομένων κοινώς "Μετριοτήτων" —διότι πρώτη λέξις άπαντα " Ή Με-

τριότης"»· (περισσότερα γιά τό θέμα αυτό βλ. Χρυσόστομος Θέμελης, (('Ανέκδοτος "Με-

τριότης" τού έτους 1804», Τιμητικον 'Αφιέρωμα εις τον μητροπολιτών Κίτρους Βαρνάβαν 

επί τή 25ετηρίδι τής αρχιερατείας του, 'Αθήνα 1980, σ. 193-209). 'Ας σημειωθεί εδώ ότι τό 

συγχωρητικό πού εκδίδει ό Γεδεών γιά κάποιους λόγους, πού μπορεί να είναι και τυπογρα

φικοί, έχει μερικά λάθη με σημαντικότερο εκείνο τού τέλους όπου αναφέρονται άνεξομολό

γητα αμαρτήματα ((δι' άλήθειαν...»: προφανώς ή λέξη πού παραποιείται είναι ή λήθη. 

9. Βλ. και Φ. Ήλιου, «Συγχωροχάρτια», Τα Ιστορικά τχ. 3 (1985), 12. 

10. "Ό. π., τχ. 1, σ. 46-47 και τχ. 3, σ. 12, σημ. 166: στην αναφορά του γιά τό ζήτημα 

τής αίδούς ό Φ. Ήλιου αναφέρει ότι είναι βέβαιος ότι υπάρχουν και άλλα συγχωροχάρτια 

αυτού τού τύπου, πέρα άπό αυτό τού πατριάρχη 'Αντιοχείας πού έχει επισημάνει ό ίδιος. 
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Ωστόσο με τον εντοπισμό του παρόντος συγχωροχαρτιοϋ, έχουμε και 

ενα δεύτερο, λίγο νεότερο κείμενο στο οποίο ή λέξη αί$ώς αναφέρεται δίπλα 

στη λέξη A îfy, και το σπουδαιότερο, έκτος άπό το χαμηλότερο χρονικό 

όριο της εμφάνισης της λέξης αύτης σε κείμενο συγχωρητικου, εντοπίζεται 

και σε κείμενο συγχωροχαρτιοϋ πού προέρχεται από το Οικουμενικό Πα

τριαρχείο. Με άλλα λόγια ή προσθήκη της λέξης δεν υπήρξε αποτέλεσμα 

μιας πρωτοβουλίας του πατριάρχη 'Αντιοχείας, άλλα έχει τό προηγούμενο 

της και σε κείμενο του οικουμενικού πατριάρχη, χωρίς, βέβαια, να είμαστε 

σε θέση να υποστηρίξουμε αν αυτή είναι ή στιγμή της πρώτης εμφάνισης 

του στο τυπικό τών συγχωροχαρτιών ή αν ή πρωτοβουλία τής Κωνσταντι

νούπολης αποτέλεσε τό πρότυπο για τήν πράξη του 'Αντιοχείας. "Ας προ

σθέσουμε ωστόσο ότι ή λέξη χί8ώς συναντάται και στο άλλο συγχωρητικό 

του Μητροφάνη Γ' πού αναφέραμε λίγο πιό πάνω,11 γεγονός πού σημαίνει 

δτι τό πατριαρχικό περιβάλλον επί Μητροφάνη Γ' δεν είχε καμιά αναστολή 

στή χρήση της και δεν θεωρούσε ότι παρεξέκλινε άπό δογματικές αρχές τής 

εκκλησίας. 

Ή προσθήκη τής λέξης αυτής ενδεχομένως θα μπορούσε να περάσει και απαρατήρητη, 

καθώς μάλιστα συμπλέκεται με τήν παράλειψη ((λόγω λήθης»* δμως για τήν 'Ανατολική 

'Εκκλησία θεωρήθηκε υπερβολικά τολμηρή (πώς είναι δυνατόν να αφήνει κάποιος άνεξο-

μολόγητα αμαρτήματα εξ αιτίας τής ντροπής του να τά κοινοποιήσει στον πνευματικό 

του;), και το γεγονός ήρθε να ελέγξει πολύ αργότερα ό πρώην οικουμενικός πατριάρχης 

Καλλίνικος Γ' (Διδασκαλία προς τους πνευματικούς, Βιέννη 1787, σ. 15), όπως έχει επιση

μάνει ό Φ. Ήλιου, δ.π. Ό Καλλίνικος δέχεται δηλαδή ότι μπορεί κάποιος χριστιανός νά λη

σμονήσει κάποια αμαρτία του και κατά συνέπεια νά τήν αφήσει άνεξομολόγητη' όμως με 

κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται νά κρύψει αμάρτημα εξαιτίας τής ντροπής του, πολύ περισ

σότερο μάλιστα νά δεχθεί αυτός πού εκδίδει τό συγχωροχάρτι νά συνεργήσει σε τέτοιο 

ατόπημα. Πάντως ή σχετική προσθήκη φαίνεται τώρα ότι δεν έχει τήν πρώτη αναγωγή 

της στο 1576 όταν ό πατριάρχης Ιερεμίας Β' τήν αναφέρει στην εκθεσή του προς τους προ

τεστάντες θεολόγους, άλλα έχει τουλάχιστον χρησιμοποιηθεί στά δύο συγχωρητικά του 

Μητροφάνη Γ', άφοϋ, πιθανότατα, είχε προηγουμένως απασχολήσει τους θεολογικούς κύ

κλους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

11. Βλ. εδώ σημ. 8. Ή σχετική αναφορά του Καλλινίκου Γ' επισημαίνει ότι: ((...ειδέ 

και τήν άφικεν άπό έντροπήν του, και τήν έσιώπησεν ή έξομολόγησίς του είναι ατελής και 

ψευδής... άπό τούτο ημπορεί νά γνωρίση καθένας (άν θέλη) πόσον εσφαλμένος είναι ό λόγος 

εκείνος όπου γράφεται εις τά συγχωροχάρτια, "και όσα δια αιδώ, ή δια λήθην ε'ιασεν άνε-

ξομολόγητα"... τό δι' αιδώ, ήγουν διά έντροπήν, είναι οατοπον και πρέπει νά άφαιρεθή* δια-

τί, αν ό θεός συγχωρεί και έκείνας τάς αμαρτίας όπου κάμωμεν και δεν τάς ζζομολογούμζ-

θα άπό έντροπήν μας, τι εμποδίζει νά μήν έξομολογούμεθα τάίς περισσότεραις άμαρτίαις, 

ή και όλαις; πρέπει λοιπόν νά έξομολογούμεθα χωρίς έντροπήν, ώς ή πόρνη έμπροσθεν εις 

τον Χριστόν και ώς τόν Σίμωνα τόν Φαρισάίον...». 
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Στη σειρά των στοιχείων πού ό Φίλιππος Ήλιου έχει επισημάνει, όσον 

άφορα τα συγχωροχάρτια και τα όποια έρχεται και ή δική μας μικρή συμ

βολή να ενισχύσει, υπάρχει και κάτι άλλο: οι πατριάρχες πού εξέδωσαν 

συγχωροχάρτια στά τέλη του 16ου-άρχές 17ου αι. είχαν τηρήσει ευνοϊκή 

στάση έναντι του κινήματος του προτεσταντισμού.12 Τά συγχωροχάρτια 

του Μητροφάνη Γ' προσθέτουν έναν ακόμη ιεράρχη της 'Ανατολικής Εκ

κλησίας πού φέρεται δτι εΐχε στενές σχέσεις με τή Δυτική Εκκλησία. Οι 

περισσότεροι (βλ. σημ. 12), μολονότι κινήθηκαν στο κλίμα του φιλοπροτε-

σταντισμού πού κατηγορούσε τήν καθολική Εκκλησία και για τά συγχωρο

χάρτια, δεν είχαν ωστόσο αναστολές να προσφύγουν στις υπηρεσίες αυτών 

τών χαρτιών, δταν ή ανάγκη και οι περιστάσεις το καλούσαν ό Μητροφά

νης Γ' με τις συχνές επαφές του μέ τή Δύση φυσικά κινείται σέ πιο οικείο 

κλίμα, δσον άφορα τή χρήση συγχωροχαρτιών, και στην 'Ανατολή και στή 

Δύση* άλλωστε ή Δυτική 'Εκκλησία ισχυρίζεται δτι αυτή μόνη έχει τήν 

εξουσία νά εκδίδει συγχωροχάρτια... 
Π. Δ. ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ 

12. Ήλιου, 0.7Γ., σ. 50: αναφέρονται τα ονόματα τών πατριαρχών Ιερεμία Β', Μελε

τίου Πήγα, Κυρίλλου 'Αλεξανδρείας, Θεοφάνη Ιεροσολύμων. 
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