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Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ Ζ' (1802) 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ Α' ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΗΔΑΛΙΟΥ 

ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ του σύντομου αύτοΰ σημειώματος αποτέ
λεσε ό εντοπισμός, ανάμεσα στα βιβλία της μονής Πλατυτέρας της 
Κέρκυρας, ενός αντιτύπου της πρώτης έκδοσης του Πηδαλίου (Αειψία 
1800) με επικολλημένα τρία φύλλα κειμένου, χωρίς χρονολογία και 
υπογραφή συντάκτη, στα δύο παράφυλλα του τέλους. Στο κείμενο πε
ριγράφονται τα προηγηθέντα τής εκδόσεως και κατακρίνονται οι προ
σθήκες του επιμελητή ιερομόναχου θεοδωρήτου του εξ Ιωαννίνων1 

στις υποσημειώσεις των δύο ερμηνευτών, του ιερομόναχου 'Αγαπίου 
και του μονάχου Νικόδημου. "Αρχ.: ((Επειδή ή αύτοαλήθεια εστίν ό 
Χριστός...». Τελ.: «... Έ π ί τούτο γαρ και έγένετο το παρόν άποδει-
κτικόν ημών γράμμα δι' ημετέρας υπογραφής κατησφαλισθέν, και δια 
τήν σύστασιν του αύτοϋ βιβλίου, και δια το κοινή συμφέρον άπάσης 
τής του Χριστού Εκκλησίας. Είη δε ή του θεού χάρις πάσι τοις εν ειλι
κρίνεια και άδόλω ψυχή άναγινώσκουσι:-)). Πρόκειται για τήν εγκύ
κλιο επιστολή του πρώην πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου 
Ζ' (1789-1794, 1798-1801), ή όποια γράφτηκε τον Αύγουστο του 1802. 
Σε αυτήν περιγράφεται το ιστορικό τής πρώτης έκδοσης του έργου, 
επισημαίνεται το περιεχόμενο τών παρεμβολών του ιερομόναχου θεο
δωρήτου, γνωστοποιείται ότι ((αϊ προσθήκαι αύται έσκεπάσθησαν)), 
προφανώς στα αντίτυπα πού κατέστη τούτο δυνατόν, σημειώνονται οι 
σελίδες όπου υπάρχουν οι προσθήκες και καλούνται, όσοι άπό τους 
αγοραστές και αναγνώστες του Πηδαλίου ήθελαν, να τις απαλείψουν 
άπό το βιβλίο πού κατείχαν.2 

1. Για τον Θεοδώρητο και τις προσθήκες του βλ. Μ. Γεδεών, ((Αϊ παρ' ήμΐν 

συλλογαί τών ιερών κανόνων κατά τους τελευταίους χρόνους», Εκκλησιαστική 

'Αλήθεια 8 (1887-1888), 41* Ό ίδιος, ((Θεοδωρήτου Άγιαννίτου τολμηρίαι», 'Εκ

κλησιαστική Αλήθεια 35 (1915), 111-112, 119, 125-127, 134-136, 142-144, 150-

152, 165-167* Παΰλος Μενεβίσογλου, μητρ. Σουηδίας, « Ή κανονική συλλογή Π η -

δάλιον», Χαριστεΐον Σεραφείμ Τίχα αρχιεπίσκοπο) Αθηνών και πάσης 'Ελλάδος, 

Θεσσαλονίκη 1984, σ. 154-155· Ό ίδιος, «Μή έπισημανθεΐσαι προσθήκαι τοΰ ιερο

μόναχου Θεοδωρήτου εν τ ω Πηδαλίω», Κληρονομία21 (1989), 195 σημ. 3. 

2. Βλ. αναλυτική παρουσίαση τοΰ περιεχομένου τής επιστολής άπό τον Παΰλο Μενε

βίσογλου, « Ή κανονική συλλογή», δ.π., σ. 152-155. 'Αναλυτικότερα για τις προσθήκες 

τοΰ Θεοδωρήτου βλ. Ό ίδιος, ((Μή έπισημανθεΐσαι προσθήκαι», δ.π., σ. 197-203. 
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Ή επιστολή δημοσιεύτηκε στη δεύτερη έκδοση του Πη8αλίου 

('Αθήνα 1841, σ. [ ζ ' ] ) , άπο τον τ υ π ο γ ρ ά φ ο και έκδοτη Κωνσταντίνο 

Γκαρπολά. Ό έκδοτης στο σημείωμα του προς τους αναγνώστες (σ. 

ε '), ανέφερε ότι στή δεύτερη έκδοση του ΐίτ]8(χλίου είχε απαλείψει τις 

προσθήκες του Θεοδωρήτου, τις όποιες είχε αποδοκιμάσει ή Μεγάλη 

Ε κ κ λ η σ ί α μετά τήν π ρ ώ τ η έκδοση, προς επίρρωση δε τής αλήθειας 

δημοσίευε τήν επιστολή του π α τ ρ ι ά ρ χ η Νεοφύτου, 3 τής όποιας δ μ ω ς 

δεν προσδιόριζε τήν προέλευση. 

Ή επιστολή στην έκδεδομένη της μορφή φέρει χρονολογία Αύγου

στος 1802 και υπογραφή του πρώην Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου 

Ζ ' . 'Από τή σύγκριση του περιεχομένου της με τή χειρόγραφη εκδοχή 

του αντιτύπου τής Πλατυτέρας, πέρα άπο τις μικρές διαφορές στο λε

κτικό, δ ιαπιστώθηκε δτι στην έντυπη εκδοχή παραλείπεται το τελευ

ταίο τ μ ή μ α τής επιστολής. Μετά τή δήλωση των σελίδων δπου βρί

σκονται οι δ ιαπιστωθείσες προσθήκες του Θεοδωρήτου και τήν π ρ ο 

τροπή προς τους αγοραστές να εξαλείψουν τις προσθήκες και να διορ

θώσουν τα βιβλία τους, στή χειρόγραφη εκδοχή τής επιστολής προστί

θεται: 

((Προστιθέτω δε και τήν παροΰσαν ύποσημείωσιν εις τον ε' κανόνα του 
άγιου Νικηφόρου, (τήν οποίαν κακώς άφαίρεσεν ό ρηθείς Θεοδώρητος, 
δια νά δώση άδειαν νά καταλύουν οι Χριστιανοί όψάρια εν τή εορτή του 
Ευαγγελισμού, τυχούση κατά τήν μεγάλην Εβδομάδα) έχει δε ούτω: 
"Ναι μεγάλη είναι και κεφάλαιον των εορτών ή εορτή του Ευαγγελι
σμού, διά το αιδέσιμον όμως και σεβάσμιον τών παθών του Κυρίου πά
ντα τά Τυπικά συμφώνως διορίζουσι νά μή καταλύηται όψάριον εν τή 
εορτή ταύτη τυχούση κατά τήν μεγάλην Εβδομάδα, ειμή μόνον ελαιον, 
και οίνος, δρα δε και τον άγιον τούτον ούκ άποφαντικώς λέγοντα έν τώ 
κανόνι τούτω νά έσθίηται όψάριον, άλλ' ύποθετικώς, δτι έάν φάγη τινάς 
όψάριον έν τή εορτή ταύτη τυχούση τή μεγάλη Πέμπτη και 'Έκτη δεν 
άμαρτάνει, και δεν ειπεν δτι καλώς ποιεί, άλλ' δτι δεν άμαρτάνει. πολύ 
δε διαφέρει το α.ον άπό τον β.ον, δρα και τήν α.ην ύποσημείωσιν του 
εξηκοστού έννάτου 'Αποστολικού".»4 

Το κείμενο τής επιστολής με τήν ανωτέρω προσθήκη δεν είναι γ ν ω 

στό. 5 Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία ή επιστολή εϊναι γνωστή και σχο-

3. Βλ. και Παΰλος Μενεβίσογλου, «Ή κανονική συλλογή», δ.π., σ. 156. 
4. Το κείμενο σχολιάζει, τον κανόνα ε' τοΰ αγίου Νικηφόρου πού έχει ώς εξής: 

((Άνίσως τύχη ό Ευαγγελισμός τή μεγάλη ε', ή τή μεγάλη ζ', δεν άμαρτάνομεν, 
άνίσως τότε καταλύσωμεν κρασί, και όψάρια». 

5. Ό Γεδεών αναφέρει δτι είχε υπόψη αντίτυπο τοΰ Πηδαλίου με επικολλημέ
νη τήν επιστολή, στο μελέτημα του δμως για τον Θεοδώρητο και τις προσθήκες 
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λιάζεται άπο την έντυπη εκδοχή της στη δεύτερη έκδοση του Πηδαλί
ου και άπο τις ανατυπώσεις της. Ή επιστολή πού δημοσίευσε δ Γκαρ-
πολάς το 1841 πιθανόν δεν περιείχε το ανωτέρω τμήμα. Στην υποση
μείωση του 5ου κανόνα του άγιου Νικηφόρου (σ. 437) δεν έχει προστε
θεί το ανωτέρω κείμενο. 'Αντίθετα ή σημείωση περιέχει σχόλιο το 
όποιο άφορα τον προηγούμενο, τον 4ο κανόνα, πού αναφέρεται στις 
υπέρ των αποθανόντων ελεημοσύνες. Το λάθος στην άντιστοίχιση κει
μένου και σημειώσεων ξεκινά άπο τή σημείωση ή όποια άφορα τον κα
νόνα α', σημείωση πού έχει τοποθετηθεί στο τέλος του κανόνα β' και 
φτάνει εως και τον κανόνα ε' ό οποίος μας ενδιαφέρει. Το λάθος προέ
κυψε έπειτα άπο τήν απάλειψη των κειμένων πού δριζε ή πατριαρχική 
επιστολή, ενα άπο τα όποια ήταν ακριβώς ή πρώτη σημείωση τής σε
λίδας 504 της έκδοσης του 1800, με θέμα τή σιμωνία, ή όποια βρισκό
ταν στην ίδια σελίδα με τους πέντε πρώτους κανόνες του άγιου Νικη
φόρου. Στην έκδοση του 1800 (σ. 504) ό 5ος κανόνας δεν φέρει καμιά 
σημείωση, οι δε άλλες σημειώσεις πού αφορούν τους υπόλοιπους κανό
νες είναι ορθά αντιστοιχισμένες. 

Με τον ίδιο λανθασμένο τρόπο είναι 8ομΊ)μένο το κείμενο στην τρί
τη έκδοση πού έγινε το 1864 (σ. 726), στην τέταρτη έκδοση του 1886 
(σ. 585) καθώς και στις μεταγενέστερες εκδόσεις του Πηδαλίου πού 
αναπαράγουν φωτοαναστατικά τήν τρίτη έκδοση (βλ. τήν έκτη έκδοση 
άπο τον εκδοτικό οϊχο του 'Αστέρος, 'Αθήνα 1957, σ. 726). Στην 13η 
έκδοση του Πηδαλίου άπο τις εκδόσεις 'Αστέρος-Παπαδημητρίου 
('Αθήνα 2003), στον ε' κανόνα του άγιου Νικηφόρου δεν υπάρχει πλέον 
ή σημείωση, ή οποία έχει τεθεί στή σωστή της θέση, δηλαδή στον τέ
ταρτο κανόνα. 'Αντίθετα στην έκδοση του Πηδαλίου άπο τον Β. Ρηγό
πουλο (Θεσσαλονίκη 2003), ή οποία επίσης αναπαράγει τήν τρίτη έκδο
ση του 1864, τόσο ό τέταρτος κανόνας όσο και ό πέμπτος φέρουν ένδει
ξη παραπομπής με δείκτη 4 και παραπέμπουν στην ίδια σημείωση. Τήν 
αφαίρεση τής σημείωσης εϊχε επισημάνει ό Νικόδημος 'Αγιορείτης στα 
συγγράμματα του Συναξαριστής (α' έκδοση 1819) και Έορτοδρόμιον 
(α' έκδοση 1836),6 χωρίς όμως κανείς άπο τους νεότερους εκδότες του 
Πηδαλίου νά προβεί στην αναγκαία προσθήκη, αφού δεν ήταν γνωστό 
το κείμενο πού είχε απαλειφθεί. Στή χειρόγραφη εκδοχή του κειμένου 
τής επιστολής του πατριάρχη Νεοφύτου δεν επισημαίνεται μόνον ή 
αφαίρεση, άλλα προτείνεται και ή προσθήκη του κειμένου τής σημείω
σης, το όποιο εΐναι έν τέλει συντομότερο άπο δ,τι εϊχε αρχικά υποτεθεί. 

'Εκτιμάται δτι ή επιστολή του πατριάρχη Νεοφύτου εκτυπώθηκε, 

στηρίζεται στην έντυπη εκδοχή της (Μ. Γεδεών, «Θεοδωρήτου Άγί,αννίτου τολμη-

ρίαι», δ.π., σ. 135). 

6. Βλ. Παύλος Μενεβίσογλου, «Μή έπισημανθεΐσαι προσθήκαι)), δ.π., σ. 204. 
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πιθανόν το 1802 ή λίγο αργότερα, και δτι διανεμήθηκε σε δσους κ α 

τείχαν ήδη το Πηδάλιο,7 αντίτυπο της όμως δεν έχει εντοπιστεί . Το 

βέβαιο είναι δτι ή επιστολή κυκλοφόρησε χειρογράφως και δτι επικολ

λήθηκε σε αδιάθετα αντίτυπα. Τούτο τεκμαίρεται άπό το αντίτυπο της 

μονής Πλατυτέρας, άπο τα δύο αντίτυπα πού φυλάσσονται στή Βιβλιο

θήκη τής μονής 'Αγίου Ι ω ά ν ν ο υ Θεολόγου Π ά τ μ ο υ , στα όποια επίσης 

υπάρχει ή εγκύκλιος επιστολή σε χειρόγραφη μορφή, 8 καθώς και άπο 

σημείωμα πού δημοσίευσε ό Μ. Γεδεών, στο όποιο αναφέρεται μεταξύ 

άλλων δτι ό Νικόδημος 

«τάς προσθήκας ταύτας τάς εσβεσε με τζιρίσι και χαρτί δια να μή φαί-
νωνται παντελώς εις δσα βιβλία άπο τα τυπωθέντα ήλθον εις τάς χείρας 
του εις το "Αγιον "Ορος, άπο τα όποια είδον και ενα εις τάς χείρας του 
κύρ Φιλόθεου προεστώτος του εν τω Όρτάκιοϊ 'Αγίου Φωκά και είχε και 
γράμμα του κύρ Νεοφύτου πατριάρχου καταδικάζον τάς προσθήκας του 
θεοδωρήτου, και κολλημένον όπισθεν με τζιρίσι και αυτό. ΕΙδον άπό τα 
αυτά και άλλο εν, το οποίον ήτον άπάτητον, διότι ήτον άπό εκείνα, όπου 
δεν επήγαν εις τό "Αγιον "Ορος, άλλα εστάλησαν εις τους κατά τόπους 
πραγματευτάς. »9 

Στό αντίτυπο τής μονής Πλατυτέρας καθώς και σε εκείνο τής Γενναδείου 

Βιβλιοθήκης δεν υπάρχουν παρεμβάσεις στις επίμαχες σελίδες του βιβλίου. 

'Αντίθετα, στό αντίτυπο τής Εθνικής Βιβλιοθήκης (EBE, θεολ. 10327) τά 

κείμενα προς απαλοιφή είχαν καλυφθεί. Σήμερα στά σημεία αυτά υπάρχουν 

υπολείμματα λευκής κόλλας. 

ΣΠΥΡΟΣ XP. ΚΑΡΤΔΗΣ 

7. Μ. Γεδεών, ((Θεοδωρήτου Άγιαννίτου τολμηρίαΐ)), δ.π., σ. 11Τ Παύλος 

Μενεβίσογλου, « Ή κανονική συλλογή)), δ.π., σ. 155 σημ. 31. 

8. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος - Χρυσ. Φλωρεντής, Πατμιακη Βιβλιοθήκη. Κατάλο

γος των έντυπων (15ος-19ος <χί)7 Α' 1479-1800, 'Αθήνα 1993, άρ. 891. 

9. Μ. Γεδεών, δ.π., σ. 111. 
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