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"ΟΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΛΗΘΗΝ, 

Ή ΑΙΔΩ ΑΝΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΑ ΕΙΑΣΕ" 

Νέα στοιχεία για τα συγχωροχάρτια 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΛΙΟΥ ΓΙΑ τα συγχωροχάρτια ανέδειξε 

την ευρεία χρήση τους στην Όρθόδοξη Εκκλησία της Τουρκοκρα

τίας, αφυπνίζοντας έτσι το ενδιαφέρον της έρευνας για το θέμα.1 Στην 

πληθώρα των στοιχείων πού συγκέντρωσε ό Ήλιου περιλαμβάνεται και 

μια σχετική σημείωση του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου 

Γ' (f 1791). Ό Καλλίνικος επικρίνει στο έξομολογητάριό του τή διατύπω

ση κάποιων συγχωροχαρτιών πού παρέχουν άφεση και των αμαρτιών 

εκείνων τις όποιες ό πιστός δεν έξαγόρευσε κατά τήν εξομολόγηση «δια 

λήθην ή αιδώ».2 Ό Ήλιου θα σχολιάσει: αμέ μία μόνο εξαίρεση, τό συγχω-

ρητικό πού έλαβε ό Θ. Ζυγομαλάς άπό τόν 'Αντιοχείας Μιχαήλ πριν από τό 

1581, δεν γνωρίζω άλλη έκδοση, χειρόγραφη ή έντυπη, πού να περιέχει τις 

διατυπώσεις πού ελέγχει ό Καλλίνικος)).3 Με βάση αυτήν τή μαρτυρία του 

Καλλίνικου ό Ήλιου υποθέτει ότι «οι εκδόσεις αυτές πρέπει να υπήρξαν)).4 

Πρόσφατα ό Παναγιώτης Μιχαηλάρης παρουσίασε δύο επιπλέον συγχω-

ροχάρτια πού εκδόθηκαν άπό τόν πατριάρχη Μητροφάνη Γ' (f 1580) στα 

ετη 15675 και 1570,6 παλαιότερα δηλαδή άπό εκείνο του πατριάρχη Άντιο-

1. Φίλιππος Ήλιου, «Συγχωροχάρτια» [Α' μέρος], Τά Ίστορικαΐ (1983), 35-84* 

Ό ίδιος, ((Συγχωροχάρτια» [Β' μέρος], Τα Ίστορικά3 (1985), 1-44. 

2. Καλλίνικος Γ', Διδασκαλία προς τους πνευματικούς πατέρας ήτοι ερμηνεία 

ακριβέστατη περί εξομολογήσεως..., εν Βιέννη 1787, σ. 8-9. 

3. Το συγχωροχάρτι αυτό εστάλη από τον Θεοδόσιο Ζυγομαλα στον Μαρτίνο 

Κρούσιο και δημοσιεύτηκε στην Turcograecia: ((όσα και δια λήθην, ή αιδώ άνεξομολό-

γητα ειασε, κακεΐνα συγχωρήσαι αύτω ό ελεήμων θεός, ων εύλογητος εις τους 

αιώνας...», Martinus Crusius, Turcograecia, Basileae [1584], σ. 104' πβ. Φ. Ήλιου, «Συγ

χωροχάρτια» [Β' μέρος], ο.π., 12 σημ. 166. 

4. "Ο.π. 

5. Βλ. Παναγιώτης Μιχαηλάρης, «Μια "Μετριότης" του 1567. Συμβολή στην 

μελέτη τών χειρόγραφων συγχωροχαρτιών», Ό Έρανιστης25 (2005), 51-59, ιδιαίτερα 

52-53* πβ. Ioannes Oudot, Patriarchates Constantinopolitani Acta Selecta 77, Grot-

taferrata (Roma) 1967, σ. 138. 

6. Βλ. Μανουήλ Γεδεών, Ιστορία τών του Χρίστου Πενήτων: 1453-1913, τχ. 3, εν 
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χειας Μιχαήλ, τα όποια περιέχουν καί αύτα τή διατύπωση πού ό Καλλίνι

κος απορρίπτει. Ή ίδια διατύπωση περιλαμβάνεται, όπως διαπιστώσαμε, 

και σε ενα ακόμη συγχωροχάρτι του τέλους του 16ου αιώνα, πού χορηγή

θηκε από τον επίσκοπο Άμαθοϋντος Γερμανό.7 Φαίνεται λοιπόν Οτι ή δια

τύπωση «δια λήθην ή αιδώ» ήταν ήδη αρκετά διαδεδομένη στα συγχωρο-

χάρτια το αργότερο στό δεύτερο μισό του 16ου αι. Άπό πού Ομως προήλθε 

και πώς βρέθηκε στα ελληνικά συγχωροχάρτια; Μέχρι πότε παρέμεινε σε 

χρήση καί πώς αντιμετωπιζόταν άπό τους θεολόγους της εποχής; Στα 

ερωτήματα αύτα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στή συνέχεια. 

1. Ή προέλευση της διατύπωσης 

fH έκφραση «δια λήθην ή αιδώ» βρίσκεται καί στις απαντήσεις του πα

τριάρχη 'Ιερεμία Β' του Τρανού προς τους θεολόγους της Τυβίγγης. Στο 

περί έξομολογήσεως κεφάλαιο της πρώτης απάντησης του ό πατριάρχης 

γράφει: (('Όσα δε δια λήθην ή αιδώ άνεξομολόγητα έάσειεν εύχόμεθα τω 

έλεήμονι καί πανοικτίρμονι Θεώ, καί ταύτα συγχωρηθήναι αύτω, καί πε-

πείσμεθα τήν συγχώρησιν τούτων εκ Θεού λήψεσθαι».8 Ό 'Ιερεμίας ανα

φέρεται προφανώς σε κάποια συγχωρητική ευχή πού ήταν σε χρήση του

λάχιστον στό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, καί ή όποια περιελάμ

βανε τή διατύπωση «δια λήθην ή αιδώ». Ή ίδια φράση άπαντα άλλωστε 

'Αθήναις 1939, σ. 287-288' στο συγχωρητικο σημειώνεται,: «'Όσα δε δι,' άλήθειαν ή 

αιδώ άνεξομολόγητα ήσαν, καί ταΰτα συγχωρήσαι αύτοΐς ό ελεήμων Θεός, ό ών εύλο-

γητος εις τους αιώνας», ο.π., σ. 288. Πολύ σωστά ό Π. Μιχαηλάρης παρατηρεί ότι ό 

Γεδεών αντιγράφοντας το συγχωρητικο κάνει κάποια λάθη «με σημαντικότερο εκείνο 

του τέλους δπου αναφέρονται άνεξομολόγητα αμαρτήματα "δι' άλήθειαν": προφανώς ή 

λέξη πού παραποιείται είναι ή λήθη» (βλ. Π. Μιχαηλάρης, «Μια "Μετριότης"...», 57, 

σημ. 8). Κατά τή γνώμη μας ή λέξη πού ό Γεδεών μετέγραφε εσφαλμένα ώς «άλήθειαν» 

δεν είναι ή ((λήθη», άλλα ό ιδιόμορφος τύπος «λήθεια», πού φαίνεται πώς εναλλασσόταν 

με τήν «λήθην» στα συγχωροχάρτια. Τον τύπο αυτό διασώζει καί ανώνυμη ακολουθία 

έξομολογουμένων της εποχής: «δσα ούκ έφθασες ειπείν, ή κατ' άγνοιαν, ή κατά λήθει-

αν οίον δή ποτέ, ό Θεός συγχώρηση σοι, εν τω νυν αίώνι, καί εν τω μέλλοντι», βλ. 

Jacobus Goar, Ευχολόγιον sive rituale Graecorum..., Venetiis 21730, σ. 542. 

7. "Ο.π.' ό Vitalien Laurent αναφέρει δτι ό συντάκτης του συγχωροχαρτιου Γερ

μανός Άμαθοΰντος έζησε γύρω στά 1575 (βλ. Les regestes des actes du Patriarcat de 

Constantinople... de 1208 à 1309, Paris 1971, σ. 19). 

8. Ιωάννης Καρμίρης, Toc Δογματικά και Συμβολικοί Μνημεία της 'Ορθοδόξου 

Καθολικής 'Εκκλησίας, τ. A', Graz21968, σ. 465. 
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σέ ικανό αριθμό και σε άλλες σωζόμενες συγχωρητικές ευχές, παλαιότε

ρες ή σύγχρονες του 'Ιερεμία.9 Μπορεί λοιπόν εύλογα να υποτεθεί Οτι ή 

φράση «δια λήθην ή αιδώ» πέρασε άπό μία ή περισσότερες συγχωρητικές 

ευχές στα συγχωροχάρτια* πόσο στενή ήταν ή σχέση μεταξύ συγχωρη-

τικής ευχής και συγχωροχαρτιών φαίνεται άπό τό γεγονός ότι τό άνα-

φερθέν συγχωροχάρτι του επισκόπου Άμαθούντος Γερμανού επιγράφε

ται στό Ευχολόγίον του J. Goar ώς Ευχή συγχωρητιχΎ}}^ 

Τό ερώτημα πώς και πότε ή διατύπωση αυτή πέρασε στή συγχωρη-

τική ευχή πού περιγράφει ό 'Ιερεμίας, δεν μπορεί να απαντηθεί εδώ. Βρι

σκόταν πάντως σέ χρήση τό αργότερο στις αρχές του 13ου αι., όπως φαί

νεται άπό ((άφέσιμον προς τίνα» του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μι

χαήλ Αύτωρειανού (1208-1214), πού εύχεται για τήν άφεση και τών 

αμαρτιών πού έμειναν άνεξομολόγητες εξαιτίας λήθης ή αίδούς.11 Σαν μια 

πρόχειρη υπόθεση για τήν προέλευση αυτής τής διατύπωσης μπορούμε να 

προτείνουμε ενα συσχετισμό μέ χωρίο του ιδιαίτερα διαδεδομένου Πρω-

τοκανοναρίου του 'Ιωάννη μοναχού,12 κειμένου τού πρώτου μισού τού 9ου 

αι. σύμφωνα μέ τόν E. Herman,13 όπου συνιστάται στον πνευματικό να 

ανακρίνει διεξοδικά τόν εζομολογουμενο γιά νά τού εκμαιεύσει και τα 

αμαρτήματα πού αυτός «δια λήθην ή δια αίσχύνην ούκ είπε».14 Είναι πι-

9. Βλ. Miguel Arranz, «Les prières pénitentielles de la tradition byzantine: Les sacra

ments de la restauration de l'ancien Euchologe Constantinopolitain», Orientalia Chri

stiana Periodical (1992), 23-82, ιδιαίτερα47, 53, 73, 77. 

10. J. Goar, Ευχολόγίον, δ.π., σ. 542. 

11. Το άφέσιμο σώζεται στον κώδικα 219 τής μονής Διονυσίου, φ. 182Γν (ό V. 

Laurent πού παραθέτει περίληψη δεν δημοσιεύει το πρωτότυπο, βλ. Les Regestes..., δ.π., 

σ. 18)· πβ. M. Arranz, «Les prières pénitentielles...», O.K., 47-49, δπου δημοσιεύεται 

πιθανότατα το ίδιο άφέσιμο στο πρωτότυπο από άλλον κώδικα. 'Αξίζει ίσως να αναφερ

θεί δτι ό ίδιος πατριάρχης σέ εγκύκλιο επιστολή του παρέχει άφεση σέ δσους 

στρατιώτες του αυτοκράτορα τής Νικαίας Ι. Λάσκαρη χάσουν τη ζωή τους στο πεδίο 

τής μάχης, προφανώς εναντίον τών Λατίνων κατακτητών τής Κωνσταντινούπολης ή 

τών Σελτζούκων (βλ. Ν. Oikonomidès, «Cinq actes inédits du Patriarche Michel Autô-

reianos», Revue des Études Byzantines25 (1967), 113-145, ιδιαίτερα 117-119' πβ. επίσης 

Hans-Georg Beck, Nomos, Kanon und Staatsräson in Byzanz, Wien 1981, σ. 34-35). 

12. Για τήν ταυτότητα του συγγραφέα βλ. Emilio Herman, «Il più antico peni

tenziale greco», Orientalia Christiana Periodica 19 (1953), 71-127, ιδιαίτερα 82 κ.ε.· βλ. 

επίσης Karl Holl, Enthusiasmus und Bußgewalt beim griechischen Münchtum, Leipzig 

1898, σ. 291 κ.ε." Θεόδωρος Γιάγκου, Νίκων όΜαυρορείτης, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 307. 

13. Βλ. E. Herman, «Il più antico penitenziale greco», O.K., 84, 119. 

14. Βλ. Miguel Arranz, I Penitenziali Bizantini. Il Protokanonarion ο Kanonarion 
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θανόν το πρόβλημα των αμαρτιών πού μένουν τελικά άνεξομολόγητες 

παρά την προσπάθεια του πνευματικού να αντιμετωπίστηκε στο πλαίσιο 

μιας τάσης επιείκειας με την εισαγωγή της διατύπωσης «δια λήθην ή δια 

αίσχύνην/αίδώ» σε κάποιες άπο τις ούτως ή άλλως ποικιλόμορφες βυζα

ντινές συγχωρητικές ευχές.15 Ή διατύπωση «δια λήθην» περιλαμβάνεται 

άλλωστε και στις μεταγενέστερες συγχωρητικες ευχές μέχρι σήμερα.iD 

2. Ή κριτίΚΎ) κατά της 8ίατύπωστ]ς 

Ή φράση «δια λήθην ή αιδώ» δέν απασχόλησε μόνο τον πατριάρχη Καλλί

νικο Γ'. Ή μοναδική ωστόσο σχετική μαρτυρία πού βοηθά στην απάντηση 

τών ερωτημάτων μας17 βρίσκεται στά έργα του ουνίτη Νεόφυτου Ρόδινου 

(1576/1577-1659) Περί έζομολογήσεως και Πανοπλία πνευματική, δημοσι

ευμένα και τα δύο στή Ρώμη το 1630.18 Οι μαρτυρίες αυτές είναι ίσως και οι 

πρώτες γνωστές αναφορές ελληνικών έντυπων έργων σε συγχωροχαρτια. 

Primitivo di Giovani Monaco e Diacono e il Deuterokanonarion ο «Secondo Kanona-

rion» di Basilio Monaco, Roma 1993, σ. 116* πβ. Joannes Morinus, Commentarius histo-

ricus de disciplina in administratione sacramenti poenitentiae, Venetiis 21702, σ. 115. 

15. Βλ. Miguel Arranz, «Les prières pénitentielles...», ο.π., 57 (1991), 87-143, 58 

(1992), 23-82, 59 (1993), 63-89* για τις συγχωρητικές ευχές δπου ή λέξη «αιδώς» αντι

καθίσταται άπο την «άγνοιαν», βλ. ο.π-., 58 (1992), 39, 43" βλ. επίσης Θεόδωρος Κου-

μαριανός, 01 ευχές μετανοίας καΐ οι ακολουθίες έξομολογήσεως στα ελληνικά χειρό

γραφα ευχολόγια από τον Π' εως τον ΙΓ' αιώνα. Κριτική έκδοση (αδημοσίευτη διδ. 

διατρ.), 'Αθήναι 1998 (άπο την εργασία αύτη είχαμε πρόσβαση μόνο στην εισαγωγική 

μελέτη και Οχι στην κριτική έκδοση τών ευχών). 

16. Βλ. Ευχολόγιον το μέγα, [Κωνσταντινούπολη-Πατριαρχικό τυπογραφείο] 

1803, σ. 154· βλ. επίσης Ευχολόγιον το μέγα, Βενετία, έκδ. Σ. Ζερβός, 61891, σ. 222· 

Ευχολόγιον Α': Άγιασματάριον, έπιμ. Ί . Φουντούλης, "Αγιον 'Όρος 2001, σ. 248. 

17. Για τις υπόλοιπες γνωστές μας μαρτυρίες του Πέτρου Άρκούδιου και του 

μητροπολίτη Μεσημβρίας Σαμουήλ βλ. έ8ώ σημ. 19, 32 και 34. 

18. Στην πραγματικότητα πρόκειται δμως για μια μόνο μαρτυρία, εφόσον τα όσα 

σχετικά αναφέρει ό Ρόδινος στο Περί έξομολογησεως αποτελούν τροποποιημένη περί

ληψη τού αντίστοιχου χωρίου της Πανοπλίας πνευματικής, βλ. Νεόφυτος Ρόδινος, 

Πανοπλία πνευματική. Πρόχειρος 8ι8ασκαλία, πολλά ωφέλιμη Sià να ηξεύρη κανείς τα 

πράγματα της χριστιανών πίστεως, Romae 1630, σ. 160-162· πβ. Ό ίδιος, Περί έξομο

λογήσεως. Βιβλίον πολλά ώφέλιμον 8ιά νά ηξεύρη κανείς νά έξομολογά. Κατ'έρώτησιν, 

και άπόκρισιν συντεθέν, Romae 21671, σ. 34-37. Τή σχέση μεταξύ τών δύο έργων πραγ

ματεύομαι σε υπό έκδοση μελέτη μου. 

19. Νωρίτερα ό Πέτρος Άρκούδιος είχε ασχοληθεί με τά συγχωροχαρτια: «Solent 

autem Graeci Patriarchae... diplomata indulgentiarum instar et cuiusdam Jubilaei conce-
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Ό Ρόδινος επικρίνει τη φράση «δια λήθην ή αιδώ)),20 την όποια βρήκε 

σε «κάποια συγχωρητικά, ή συγχωροχάρτια όπου... περιπατούν εις πολ

λούς τόπους...)),21 ώς άτοπη και ώς «φανερώτατον σφάλμα εναντίον του 

μυστηρίου της έξομολογήσεως)).22 Ή μαρτυρία αύτη του Ρόδινου δείχνει 

ότι ή χρήση συγχωροχαρτιών με τήν ανωτέρω διατύπωση ήταν ακόμη 

αρκετά διαδεδομένη στο πρώτο τέταρτο του 17ου αι., όποτε αυτός συνέ

γραψε τα έργα του. Γιά το λόγο αυτό προκαλεί εντύπωση ή απουσία τής 

συγκεκριμένης διατύπωσης άπό τα πολυάριθμα συγχωροχάρτια τής πε

ριόδου άπό το δεύτερο μισό του 17ου εως τό τέλος του 19ου αι., καθώς και 

άπό τις σχετικές μαρτυρίες. Άλλα και τό μοναδικό σωζόμενο ελληνικό 

συγχωροχάρτι τής εποχής του Ρόδινου, αυτό του πατριάρχη 'Ιεροσολύ

μων Θεοφάνη (1608-1644), δεν περιλαμβάνει τις λέξεις «δια αιδώ)).23 

dere, ob eamque causam appellant ea συγχωροχάρτια, quasi dixeris, condonatitias litte-

ras», βλ. De concordia ecclesiae occidentalis et orientalis in Septem sacramentorum admi-

nistratione, Lutetiae 1679, σ. 432. 

20. Τον Ρόδινο δεν ενοχλεί ή συγχώρηση των αμαρτιών πού παραλείφθηκαν άπό 

τον έξομολογούμενο ((δια λήθην». Αύτη τον βρίσκει σύμφωνο: ((αν ίσως και δια λήθην 

ήγουν άλησμονιάν, άπάριασεν ό αμαρτωλός καμίαν άμαρτίαν, και δεν τήν έθυμήθηκεν 

να τήν ε^ομολογΊ)^ να του τήν συμπαθήση ό Θεός. 'Ετούτο καλά στέκει, και εγώ το 

ομολογώ)) (βλ. Πανοπλία πνευματική, δ.π., σ. 160). Ό Ρόδινος φοβόταν προφανώς δτι 

ή διατύπωση ((δια αιδώ» θα μπορούσε να επιτρέψει τήν υποκατάσταση τής εξομολόγη

σης άπό το συγχωροχάρτι, ή οποία δεν έγινε ποτέ δεκτή από τή θεολογία, ορθόδοξη ή 

ρωμαιοκαθολική. 

21. Ό . π. 

22. "Ο.π. Ό Ρόδινος συμφωνεί κατ' αρχήν με τή διανομή συγχωροχαρτιών, άρκεΐ 

((να δίδωνται εις τους χριστιανούς άπό νομίμους αρχιερείς όπου να έχουν έξουσίαν να τα 

δίδουν» (βλ. Περί εξομολογήσεως, ο.π., σ. 36). Πιθανότατα, κατ' αυτόν οι αρμόδιοι 

«νόμιμοι αρχιερείς» ήταν ό πάπας και οι ορθόδοξοι πατριάρχες. Ό Ρόδινος στα πλαίσια 

τής ούνιτικής δράσης του αναγνωρίζει τή δυνατότητα έκδοσης τών συγχωροχαρτιών 

και άπό τους πατριάρχες τής 'Ανατολής (πιθανότατα και άπό τον πατριάρχη Μόσχας), 

αντίθετα με τή θέση τών περισσότερων θεολόγων τής Ρωμαιοκαθολικής 'Εκκλησίας 

πού αναγνώριζαν τό δικαίωμα αυτό μόνο στον πάπα. Παρόμοια θέση εκφράζει και ό 

ουνίτης καθηγητής κανονικού δικαίου στό Πανεπιστήμιο τής Πάδοβας Νικόλαος Πα-

παδόπουλος-Κομνηνός, γράφοντας σχετικά στον Χρύσανθο Νοταρά: ((ύποτίθησι γαρ 

μόνον τόν πάπαν οίον τε όλον τόν κανόνα συγχωρήσαι, όπερ ει και τίνες τών δυτικών 

θεολόγων δοξάζουσιν, αλλ' ούχ ήμεΐς, οίς δια τό συλλογιστικόν του αυτού λόγου δοκεΐ 

πάσι τοις πέντε πατριάρχαις ένυπάρχειν ταύτην τήν έξουσίαν έν ταΐς τών αυτών έπαρ-

χίαις», Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, 01 ((ΈπιστολιμαΤες Πραγματείες» του Νικόλα

ου Παπαδόπουλου Κομνηνού προς τον Χρύσανθο Νοταρά, 'Αθήνα 2003, σ. 91. 

23. Βλ. Φ. Ήλιου, «Συγχωροχάρτια» [Α' μέρος], ο.π., 47-48 καί σημ. 31 ' πβ. 
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"Ετσι φαίνεται πώς ή διατύπωση αύτη, πού ήταν σίγουρα σε χρήση στα 

τέλη του 16ου αι. και στο πρώτο τέταρτο του 17ου, καταργήθηκε στο 

πρώτο μισό του 17ου αι. 

Μία επιπλέον μαρτυρία του Ρόδινου επιτρέπει και μία υπόθεση σχε

τικά με τους παράγοντες πού οδήγησαν στην κατάργηση της: ή φράση «ή 

δι' αιδώ, ήγουν δια έντροπήν, είναι παντάπασιν άτοπος και χρεία να λείπη 

από τήν μέσην, καθώς και από το στόμα του πρώην Φιλαδέλφειας Γαβριήλ 

ήκούσαμεν καί πολλοίς βολαΐς δια ζώσης φωνής μπροστά εις πολλούς ανα

τολικούς αρχιερείς το έμιλήσαμεν, καί ατοί τους ομολόγησαν πώς δεν στέ

κει καλά».24 Φαίνεται λοιπόν πώς ή επίμαχη διατύπωση τών συγχωροχαρ-

τιών είχε απασχολήσει κάποιους αρχιερείς της 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας, 

μεταξύ τών όποιων καί το μητροπολίτη Φιλαδέλφειας Γαβριήλ Σεβήρο, ό 

οποϊος υποστήριξε ότι τό «δι' αιδώ)) πρέπει να απαλειφθεί.25 Δεδομένου 

του ιδιαίτερου κύρους του Σεβήρου στην Ανατολική Εκκλησία, μπορεί να 

υποτεθεί πώς ό ίδιος διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στην κατάργηση 

τής επίμαχης διατύπωσης. "Αλλωστε, δπως δείχνει καί ή μαρτυρία του 

Ρόδινου, δεν υπήρχαν θεολογικά επιχειρήματα υπέρ τής διατήρησης της. 

'Αντίθετα υπήρχαν σημαντικά επιχειρήματα εναντίον της. Στο εζομο-

λογητάριο του Νικηφόρου Πασχαλέα (f 1628;), τό οποίο στηρίζεται σε κά

ποιο βαθμό στό έργο του ιησουίτη Luca Pinelli (1542-1607), ή απόκρυψη 

αμαρτιών κατά τήν εξομολόγηση λόγω ντροπής συμπεριλαμβάνεται στις 

αίτιες πού καθιστούν άκυρη τήν εξομολόγηση.26 Τήν ίδια θέση θα εκφράσει 

καί ό καπουτσίνος Paul de Lagny27 στό Έγχειρίδιόν του, καθώς καί ό ίη-

Μανουσος Μανούσακας, 'Ανέκδοτα, πατριαρχικά γράμματα (1547-1806) προς τους εν 

Βενετία Μητροπολίτας Φιλαδέλφειας και την όρθόδοξον ελληνικην Αδελφότητα, Βενε

τία 1968, σ. ιθ' σημ. 1. 

24. Ν. Ρόδινος, Περί εξομολογήσεως, δ.π., σ. 35-36* πβ. « Ή δε έξομολόγησις 

εστίν έξαγόρευσις εκούσιος άνευ αιδοΰς δια τών χειλέων γινομένη», Γαβριήλ Σεβήρος, 

Συνταγμάτων περί τών αγίων και ιερών Μυστηρίων, εν Βενετίαις 1600, φ. μΓ. 

25. Βεβαίως προκαλεί εντύπωση το γεγονός δτι δλοι οι αρχιερείς πού αναφέρονται 

στο παραπάνω απόσπασμα του Ρόδινου, με προεξάρχοντα τον Σεβήρο, συγγραφέα 

δογματικής ανάλυσης περί μετανοίας (βλ. ο.π., φ. λθΓ-νν), αποδέχονται απόλυτα τη 

χρήση τών συγχωροχαρτιών καί συζητούν μόνο σχετικά με τή διατύπωση τους. 

26. Νικηφόρος Πασχαλεύς, Έγχειρίδιον μεθοδικον... Περί του μυστηρίου της 

μετανοίας..., εν Βενετίαις 1622, σ. 72* οι όφειλες του έργου στο έξομολογητάριο του L. 

Pinelli θα αποτελέσουν αντικείμενο προσεχούς μελέτης μου. 

27. (('Από μέρος εκείνου όπου ξηγορεύεται τότες δεν φελά ή ξηγορία* πρώτον δταν 

αφήνει θεληματικώς κανένα θανάσιμον κρίμα, καταπίνοντας το ή από έντροπήν, ή 
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σουίτης Paolo Segneri (1624-1694) στο έργο του Μετανοών Διδασκόμε

νος?8 Στην 'Αμαρτωλών Σωτηρία, ό 'Αγάπιος Λάνδος θεωρεί ιεροσυλία 

την αποσιώπηση αμαρτιών για οποιονδήποτε άλλο λόγο έκτος άπο τη λή

θη,29 ενώ ό Βικέντιος Δαμοδός, στο ανέκδοτο έργο του Ιερά Κατήχησί,ς,30 

θα χαρακτηρίσει την απόκρυψη της αμαρτίας άπο ντροπή ώς μίασμα 

εναντίον της αγιότητας του μυστηρίου.31 

φόβον, ή άτυχίαν» (Paul de Lagny, Ένχειρίδιον [sic] 6ρθ68οξον τών 'Ρωμαίων..., Παρί-

ζι 1668, σ. 135). 

28. Paolo Segneri, Ό Μετανοών Διδασκόμενος: μια μετάφραση του 'Εμμανουήλ 

Ρωμανίτου, έκδ. Βασίλειος Τσακίρης, Θήρα 2005, σ. 192-193. 

29. Ή εξομολόγηση κατά τον Ά . Λάνδο πρέπει να είναι «σώα και ακέραια, τουτέ-

στι νά μη κρύψης τίποτας, δια να ειπής εις άλλον Πνευματικόν, και τοΰτο είναι Ιεροσυ

λία, εξω να άστοχήσης από λήθην κανένα μικρόν πταίσιμον, δτι τα μεγάλα άνομήματα 

δεν άστοχοΰνται», βλ. 'Αμαρτωλών Σωτηρία, Ένετίησιν 1743, σ. 203. 

30. «Διατί οποίος δεν ειπεί τινά αμαρτήματα, ή διά πονηρίαν, ετζι τυφλωμένος 

άπο την έντροπήν, ή διατί δεν μεταχειρίσθη την προσήκουσαν έπιμέλειαν και έξέτασιν 

της συνειδήσεως του, αυτός μιαίνει του μυστηρίου την αγιότητα», [Βικέντιος Δαμο-

δός], 'Ιερά Κατήχησις, χφ. αρ. 2309 της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, φ. 307Γ· 

για την απόδοση του παραπάνω χειρογράφου στον Δαμοδό βλ. Βασιλική Μπόμπου-

Σταμάτη, « Ό κώδικας της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης 2309 και το περιεχόμενο του», στο 

Αφιέρωμα στον καθηγητή Αίνο Πολίτη, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 53-60. 

31. Σχεδόν το σύνολο τών συγγραφέων πού ασχολούνται με τη μετάνοια και τήν 

εξομολόγηση τονίζουν τήν αναγκαιότητα τής έξαγόρευσης δλων τών αμαρτημάτων 

παρά το αίσθημα ντροπής, πού δεν μπορεί νά αποτελέσει σε καμία περίπτωση δικαιο

λογία για τήν παράλειψη κάποιας αμαρτίας. Ό Χριστόφορος "Αγγελος στο Έγχειρίδιόν 

του (1619) προτρέπει τον εζομολογούμενο νά νικήσει τήν ντροπή (βλ. Έγχειρίδιόν περί 

της καταστάσεως τών σήμερον ευρισκομένων 'Ελλήνων, Academiae Cantabrigiensis 

1619, σ. 19). Ό Χιώτης Γρηγόριος Μυρμηγκουσιανός αναφέρει στο έργο του Σύνοφις... 

(1635) Οτι ή εξομολόγηση πρέπει νά είναι ισχυρή ακριβώς για νά μήν νικηθεί από τήν 

ντροπή (βλ. Σόνοφις τών θείων και ιερών τής εκκλησίας δογμάτων, Ένετίησιν 41781, σ. 

136). Ό Μεθόδιος 'Ανθρακίτης γράφει σχετικά: ((Τούτο είναι (τέκνον) πονηρία του δια

βόλου, ό όποιος σηκώνει τήν έντροπήν άπο τον άμαρτωλόν εις το νά άμαρτήση με εύκο-

λίαν, και τον κάνει νά έντρέπεται να έξομολογηθή, διά νά μή σωθή. Και πώς, ημείς δεν 

έντρεπόμεθα νά πλυθοϋμεν», (βλ. 'Επίσκεψις πνευματική..., Ένετίησιν 1780, σ. 31* βλ. 

επίσης Ό ίδιος, Χριστιανικαί θεωρίαι..., Ένετίησιν 1699, σ. 83). 'Αλλά και ό Βικέντιος 

Δαμοδός στο ανέκδοτο έξομολογητάριό του θά σημειώσει πώς ό πνευματικός οφείλει με 

τις ερωτήσεις του νά μήν αφήνει τον εζομολογούμενο νά παραλείψει κάποιο αμάρτημα 

λόγω ντροπής: «ζητείται εις τον Πνευματικόν ή φρόνησις του έρωτάν τόν μετανοοϋντα, 

όταν βλέπη ότι εκείνος θέλει νά σιωπήση κανένα αμάρτημα, ή διά έντροπήν, ή διά άγνω-

σίαν, ή διά άστοχασίαν», (βλ. Περί του Μυστηρίου τής Μετανοίας, χφ. αρ. 83 τής Biblio

thèque de Vernon [Institut Catholique de Paris], φ. 273ν· πβ. «Πολλάκις γάρ ερωτηθείς 
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Τόσο ή ρωμαιοκαθολική δσο και ή ορθόδοξη γραμματεία της εποχής 

θεωρούν τήν αποσιώπηση των αμαρτιών «δια αιδώ» κατά τήν εξομολό

γηση ώς πράξη πού ουσιαστικά ακυρώνει το μυστήριο.32 Στή βάση τέτοι

ων θέσεων ή διατύπωση «δια αιδώ» προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει 

δεκτή άπό τή θεολογία τής εποχής. Ή κατάργηση της, ίσως κατόπιν 

πρωτοβουλίας τού Σεβήρου, ήταν μάλλον μια φυσική εξέλιξη. 

Έαν ή διατύπωση «δια λήθην ή αιδώ» πράγματι καταργήθηκε στο πρώτο 

μισό τού 17ου αι., γεννάται το ερώτημα πώς έφθασε μετά άπό ενάμισι 

αιώνα, στα τέλη τού 18ου αι., να γίνει αντικείμενο αυστηρής κριτικής άπό 

τον Καλλίνικο Γ'. Αυτή ακριβώς ή κριτική οδήγησε τον Ήλιου να υπο

θέσει, δπως ήδη αναφέρθηκε, «δτι αυτές οι εκδόσεις πρέπει να υπήρξαν».33 

Ωστόσο ή μαρτυρία τού Καλλινίκου δεν μπορεί να στηρίξει αυτήν τήν υπό

θεση, γιατί ό τελευταίος δανείζεται —πράγμα πού ό Ήλιου δεν γνώριζε— 

ό μετανοών, φανεροί εκείνα, τα όποια δι έντροπήν σιωπά εν τη εξομολογήσει», δ.π., φ. 

282ν). Άλλα και ό Νικόδημος ό 'Αγιορείτης στο Έξομολογητάριό του (1794) τονίζει τις 

καταστροφικές συνέπειες πού μπορεί να έχει ή ντροπή για τήν εξομολόγηση, αντιγρά

φοντας στο σημείο αυτό τή μετάφραση του έργου του Paolo Segneri Μετανοών Αιδα-

σκόμενος: ((Δια τοΰτο διαβάζωμεν εις τα πατερικά, ότι ένας ενάρετος πατήρ είδε τον 

διάβολον όφθαλμοφανώς να πηγαίνη συχνά εις τα εξομολογητήρια των πνευματικών, 

δια να δίδη έντροπήν εις τους έκεΐ Βαθμολογούμενους αμαρτωλούς» (Νικόδημος Αγιο

ρείτης, Βιβλίον φυχωφελεστατον διγιρημένον εις τρία μέρη..., Ένετίησιν 1794, σ. 172)* 

πβ. (('Όταν έξομολογήσαι, λέγε έν πρώτοις έκείνην τήν άμαρτίαν, όπου έντρέπεσαι 

περισσότερον. Ούτω θέλεις νικήση πλέον έξαιρέτως τόν διάβολον, τόν όποιον ειδεν ένας 

άπό εκείνους τους άγιους Πατέρας νά πορεύεται σπουδαίως εις τα έξομολογητάρια, και 

να μεταστρέφη προς καθένα άπό τους μετανοοΰντας έκείνην τήν αιδώ, όπου είχεν άφη-

ρημένην άπό αυτούς, όταν έμάρταναν» (Paolo Segneri, Ό Μετανοών Διδασκόμενος..., 

6.π., σ. 152). Παρόμοια στάση εκφράζεται και άπό άλλα χειρόγραφα έξομολογητάρια 

τής Τουρκοκρατίας (βλ. [Έξομογητάριον] χφ. άρ. 78 τής Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας 

'Αγίου 'Όρους, σ. 1' Νομικον συντομον..., χφ. άρ. 3 τής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τυρ-

νάβου, φ. 2Γ· Έζομολογητάριονχφ. 21 Ιεράς Μονής Σκαφιδιάς'Ηλείας, φ. 12Γ). 

32. Και ό Πέτρος Άρκούδιος αντιλαμβάνεται τό θεολογικό πρόβλημα πού εγείρει 

ή διατύπωση ((δια λήθην ή αιδώ». Ώ ς παραδείγματα τής διατύπωσης αυτής παραθέτει 

απόσπασμα του συγχωροχαρτιοΰ του πατριάρχη 'Αντιοχείας Μιχαήλ (τό οποίο αντι

γράφει, όπως ό ίδιος λέει, άπό τήν Turcograecia του Μ. Κρούσιου) και τής 'Απάντησης 

του 'Ιερεμία προς τους θεολόγους τής Τυβίγγης (βλ. De concordia ecclesiae occidentalis 

et orientalis, δ.π., σ. 430). Πιθανόν στηριζόμενος στό τελευταίο απόσπασμα υποστηρί

ζει πώς ή επίμαχη διατύπωση δεν συνιστά παροχή άφεσης, άφοΰ κάτι τέτοιο θα παρέ

καμπτε τό μυστήριο τής εξομολόγησης, αποτελώντας άφεση extra Sacramentum, άλλα 

έκφραση ευχής προς τόν Θεό (βλ. ό.π., σ. 433). 

33. Βλ. Φ. Ήλιου, «Συγχωροχάρτια» [Β' μέρος], ο.π., 12 σημ. 166. 
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ολόκληρο το αναφερόμενο στα συγχωροχάρτια απόσπασμα άπό το Περί 

έξομολογήσεως του Ρόδινου, επιφέροντας μόνο κάποιες τροποποιήσεις: 

Καλλίνικος Γ', Αι8ασκαλία προς τους 

πνευματικούς πατέρας..., 6.π., σ. 8-9. 

Άπό τούτο ημπορεί να γνωρίση καθένας 

(αν θέλη) πόσον εσφαλμένος είναι 6 λό

γος εκείνος όπου γράφεται εις τα συγ

χωροχάρτια' χοά 6σ& δια αιδώ, ή δια λή

θη ν ειασεν άνεξομολόγητα. 'Ηγουν αν ό 

αμαρτωλός μετά ικανήν συζήτησιν, και 

έξέτασιν του συνει8ότος του αλησμόνη

σε κάμμίαν άμαρτίαν να. την είπη του 

πνευματικού του, να την συγχώρηση 

και έκείνην ό Θεός ωσάν τάς αλλάς. 

"Οσον Sia τούτο καλώς έχει, και 

εγώ το ομολογώ, ό 8ε άλλος λόγος, το 81' 

αι8ώ, ήγουν Sia έντροπήν, είναι άτοπος, 

και πρέπει άφαιρεθή' 

8ιατί, αν ό Θεός συγχωρή και έκείνας 

τάς αμαρτίας όπου κάμνομεν, και 8έν 

τ ας εξομολογούμεθα από έντροπήν μας, 

τί έμπο8ίζει να μην εξομολογούμεθα 

ταΐς περισσότεραις άμαρτίαις, ή και 

ολαις; 

Ρόδινος, Περί έξομολογήσεως, 6.π., σ. 

34-36. 

Άπό ετούτο όπου λέγω ημπορεί κάνεις 

να γνωρίση (αν θέλη) πόσον σφαλτός 

είναι ό λόγος εκείνος όπου ευρίσκεται 

βαλμένος εις κάποια συγχωροχάρτια 

όπου τίνες 8ί8ουν λέγει ετζη το συγχω-

ροχάρτιν εκείνο, ή δι' αιδώ ή δια λήθην, 

ήγουν αν ό αμαρτωλός άνθρωπος μετά 

ίκανήν συζήτησιν της συνει8ήσεώς του 

αλησμόνησε καμίαν άμαρτίαν νά τήν 

είπη του πνευματικού του, νά του τήν 

συμπαθήση ό Θεός και έκείνην ωσάν και 

ταΐς άλλαις, όσον 8ιά τούτο, στέκει καλά 

και εγώ το ομολογώ. Άμή εκείνος ό 

άλλος λόγος όπου είναι βαλμένος, και 

λέγει ή δι' αιδώ ήγουν Sia έντροπήν είναι 

παντάπασιν άτοπος και χρεία νά λείπη 

άπό τήν μέσην, καθώς και άπό το στό

μα του πρώην Φιλα8ελφείας Γαβριήλ 

ήκούσαμεν, και πολλοίς βολαΐς Sia ζώ

σης φωνής μπροστά εις πολλούς ανατο

λικούς αρχιερείς το έμιλήσαμεν και ατοί 

τους ώμολόγησαν πώς Sèv στέκει καλά. 

Λέγει το λοιπόν, ή δι' αιδώ άνεξομολό

γητα εϊασε και ταύτα αύτω συγχωρή-

σαι ό πανοικτίρμων και ελεήμων Θεός. 

'Ηγουν όσας αμαρτίας άφηκε και Sèv 

ταΐς εξομολογήθηκε 8ιότι έντράπηκε νά 

ταΐς είπη, νά είναι και αύταΐς συμπαθη-

μέναις, ετούτο λέγω πώς είναι άτοπώ-

τατον. Διότι αν ό Θεόςμού συμπαθά και 

έκείναις ταΐς άμαρτίαις όπου κάμω και 

Sèv ταΐς εξομολογηθώ Sia έντροπήν 

μου, τί έμπο8ίζει νά μήν άφήνωμεν 

ολαις ταΐς άμαρτιαΐς ή οσαις πλειότε-

ραις άξομολόγηταις; 
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Ό Καλλίνικος μπορεί να μην γνώριζε άπό πρώτο χέρι αν ή άναφερ-

εισα οιατυπωση βρισκόταν πράγματι σε χρήση η οχι, εφόσον είναι 

απίθανο να είχε υπόψη του δλες τις ποικίλες διατυπώσεις τών πολλών 

διαφορετικών συγχωροχαρτιών πού τυπώνονταν σε τυπογραφεία της Α

νατολής (Ιασίου, Μόσχας, Μοσχόπολης) άλλα και τής Βενετίας άπο δλα 

τα ορθόδοξα Πατριαρχεία, με πρώτο αυτό τών 'Ιεροσολύμων, άλλα και 

άπό τήν αρχιεπισκοπή Άχρίδας (ως τό 1767) καθώς και άπο το μονα

στήρι του Σινά. 'Έτσι ό Καλλίνικος βλέποντας τήν αναφορά του Ρόδινου, 

θεώρησε αυτονόητο δτι κάποια εκκλησιαστική αρχή εκδίδει πράγματι 

συγχωροχάρτια μ' αυτήν τή διατύπωση και θέλησε να τή διορθώσει, μιας 

και άπέκλινε άπό τα γνωστά του συγχωροχάρτια του Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως. Φυσικά παρέλειψε τήν αναφορά του Ρόδινου στις 

προφορικές τοποθετήσεις του Γαβριήλ Σεβήρου. 

Συνοψίζοντας: κάποιους ορθόδοξους αρχιερείς απασχόλησε ή διατύπωση 

ορισμένων συγχωροχαρτιών, τα όποια παρείχαν άφεση αμαρτημάτων 

πού έμειναν άνεξομολόγητα «δια αιδώ». Ή διατύπωση αυτή, σε χρήση 

στην 'Ανατολική Εκκλησία τό αργότερο κατά τήν ύστερη βυζαντινή πε

ρίοδο, με ευρεία διάδοση τουλάχιστον στά συγχωροχάρτια του 16ου αι., 

αντίθετη τόσο στή ρωμαιοκαθολική, Οσο και στην ορθόδοξη περί μετα

νοίας θεολογία τής εποχής, καταργήθηκε ή τουλάχιστον περιθωριοποιή

θηκε στις αρχές του 17ου αι., πιθανότατα ύστερα άπό παρέμβαση του 

μητροπολίτη Φιλαδέλφειας Γαβριήλ Σεβήρου. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

34. Το απόσπασμα του Έξομολογηταρίου του Καλλινίκου σχετικά μέ τα συγχω

ροχάρτια θα σχολιάσει και ό ύπομνηματιστής τής δεύτερης έκδοσης του έργου μητρο

πολίτης Μεσημβρίας Σαμουήλ: «Το μεν δια λήθην, ώς κρίνει ό Πατήρ [ενν. ό Καλλίνι

κος] έμπεριλαμβάνεται ετι και εως τής σήμερον μέσα εις τα Συγχωροχάρτια. Το δέ, δι' 

αιδώ, άφηρέθη, υπό τίνος και πότε ούκ οίδα», βλ. Νέον εζομολογητάριον, εν Κωνστα-

ντινουπόλει 1837, σ. 15 σημ. α. 
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