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ΓΡΑΜΜΑ TOT ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Α' 

ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ ΙΔ' 

Επίλυση χρονολογικών και άλλο^ν προβλημάτων 

Τ Ο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ TOT ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του οίκουμ. πατριάρχη Παρθε

νίου Α', πού αποτελεί το αντικείμενο της εργασίας αυτής, σώζεται στο 

χειρόγραφο Sappi. Grec 582 της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης του Παρισιού, μι

κρή συλλογή επίσημο;» ν γραμμάτων, πού αναφέρονται στον Κύπριο λατινό-

φρονα ιερομόναχο 'Αθανάσιο το Ρήτορα (1571-1663).3 Τα γράμματα αυτά, 

συστατικά για τον 'ίδιον, πού έχουν δλα εκδοθεί,2 τα συγκέντρωσε ό 'Αθανά

σιος κατά το διάστημα τής δεκάχρονης περιοδείας του (1643-1653) στην 

Ελληνική 'Ανατολή, μέ σκοπό τήν προμήθεια πολύτιμων ελληνικών χει

ρογράφων για λογαριασμό του καγκελαρίου τής Γαλλίας Pierre Séguier 

και του καρδιναλίου Mazarin. 3 'Από τή μικρή αυτή συναγωγή, πού τήν 

έφερε κι αυτήν επιστρέφοντας στή Γαλλία (1653) και στην οποία το πα-

1. Για τή ζωή καΐ το έργο τοϋ 'Αθανασίου βλ. τα αντίστοιχα άρθρα στο Diction

naire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, τ. 4, Παρίσι 1930, στ. 1394-

1396, τοΰ Cir. Korolevskij καΐ στο Dictionnaire de Théologie catholique, τ. 1, Π α 

ρίσι 1931, στ. 2187-2188, τοΰ Louis Petit, όπου και ή υπόλοιπη παλαιότερη βι

βλιογραφία. 'Από τή νεότερη βλ. Γενν. Μ. Άραμπατζόγλου, Φωτίειος Βιβλιοθή

κη, μέρος πρώτον, Κωνσταντινούπολη 1933, σ. 68-106. —Robert Devresse, Le 

Fonds Coislin, Παρίσι 1945, σ. II-VIII. —Dom. J . O'Meara, «The philosophical 

Writings, Sources and Thought of Athanasius Rhetor (ca. 1571-1663)», Pro

ceedings of the American Philosophical Society, τ. 121, άρ. 6, Δεκέμβριος 1977, 

σ. 483-499. —Μ. Ν. Πίσσα, «'Αθανάσιος Κύπριος ό Ρήτωρ», 1571-1663, Κυ

πριακός Λόγος, 10 (1978), 109-120. —Gerhard Podskalsky, Griechische The

ologie in der Zeit der Türkenherrschaft (14-53-1821). Die Orthodoxieim Span

nungsfeld der nachreformatorischen Konfessionen des Westens, München 1988, 
σ. 191-194. — Μ. Ι. ΛΙανούσακα, «Οί περιπλανήσεις τοϋ 'Αθανασίου τοϋ Ρήτορος άπο 

τήν Κωνσταντινούπολη (1607-1614) στην 'Ιταλία και άπο τήν 'Ιταλία (1614-1619) 

στο Παρίσι (1620)», 'Έλλί]νογαλ).ικά. 'Αφιέρωμα στον Roger Milliex. Mélanges 

offerts à Roger Milliex, 'Αθήνα 1990, σ. 483-501. 

2. M. Ι. ΛΙανούσακας, «'Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα περί 'Αθανασίου τοΰ 

Ρήτορος», Έπετηρίς τον Μεσαιωνικού 'Αρχείου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, 2 (1949), 

134-151 (άρ. 1-9). 

3. Henri Omont, Missions archéologiques françaises en Orient aux XVIIe 

et XVIII« siècles, Παρίσι 1902, μέρος, Ι, σ. 1-26 και μέρος Π, σ. 853-858. 
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τρίαρχικο γράμμα έ'χει προσαρτηθεί τελευταίο (11ο), το έξέδωκε ό 'Αθα

νάσιος στο έργο του πού τύπωσε, δυο χρόνια αργότερα, το 1655, στο Πα

ρίσι, με την επιγραφή «'Αντιπατελ?.άροςη.4: Ή έκδοση αύτη περέμεινε ως 

τώρα σχεδόν εντελώς απαρατήρητη. Μόνος ό Μανουήλ Γεδεών τη μνημό

νευσε στους «Πατριαρχικούς Πίνακες» του,5 ενώ ό Louis Pet i t έγραψε 

δτι το έγγραφο αυτό «δεν το επεσήμανε ακόμη κανείς».6 'Αξίζει λοιπόν να 

εξεταστεί εδώ κάποος συστηματικότερα το έγγραφο και να διαφωτιστούν 

τα προβλήματα πού, καθώς θα δούμε, παρουσιάζει. 

Το περιεχόμενο τοΰ γράμματος είναι το ακόλουθο: ό πατριάρχης 

Παρθένιος Α' γράφει προς το βασιλιά της Γαλλίας Αουδοβίκο ΙΔ' δτι, 

με τον σοφό Ιερέα 'Αθανάσιο, έλαβε το μήνυμα του (μήνυμα προφορικό, 

οχι γράμμα) για την "Ενωση των 'Εκκλησιών και τον συγχαίρει για την 

ανάληψη αυτής της προ^τοβουλίας. 'Ομολογεί όμως δτι το πράγμα είναι 

σχεδόν ανέφικτο γι ' αυτόν, οχι γιατί δεν επιθυμεί την ειρήνη τών δύο 

'Εκκλησιών, άλλα γιατί οι δυνάστες (οι Τούρκοι), αν ανακαλύψουν τήν 

κίνηση αυτή, θα τον νομίσουν ως ανατροπέα της εξουσίας των και θα τον 

αφανίσουν. ,νΑν βέβαια ό βασιλιάς βρει τρόπο, ώστε να μην κινδυνεύσει 

κανείς, τότε δίνει τήν υπόσχεση δτι, δταν κινηθεί ή υπόθεση, θα συμπρά

ξει για το μεγαλείο της 'Εκκλησίας. Ό πατριάρχης συνοδεύει το γράμμα 

του μέ τήν αποστολή τοΰ κειμένου της καταδίκης ατών αιρέσεων τον προ 

ημών Κυρίλλου» (τοΰ Λουκάρεως), πού τις αναθεμάτισε πρόσφατα (μέ 

τή Σύνοδο τοΰ 'Ιασίου, 1642)." 

4. 'Αθανασίου Ρήτορος ιερέως του Βυζαντίου Άντιπατελλάρος. Επιστολή περί 

ενώσεως τών 'Εκκλησιών προς τους Πατριάρχας της 'Αλεξανορείας και τών 'Ιεροσο

λύμων. Συντετμημένος 'Αντικαμπανέλ/.ας, Parisiis MDCLV, σ. 38-41 (τοΰ δευτέρου 

μέρους) (μέ λατινική μετάφραση, στις σ. 39 και 41). 

5. Μανουήλ Ι. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, Κωνσταντινούπολη [1885-1890], 

σ. 571, σημ. 998. 

6. L. Petit, άρθρο στο Dictionnaire de Théologie Catholique, τ. 1, Παρίσι 

1931, στ. 2187. 

7. Βλ. Ί ω . Καρμίρη, Ή υρθόόοξος ομολογία τον Πέτρου Μογίλ.α, 'Αθήνα 1953, 

σ. 7 κ.έ. Δεν προκύπτει καθαρά αν ή αποστελλόμενη «κατάκρισις» του Λουκάρεως 

ήταν χειρόγραφο ή έντυπο. Κατά τή γνώμη μου, επρόκειτο για έντυπο. Ποιο δμως 

έντυπο; Ξέρουμε πώς ή συνοδική καταδίκη τοϋ Λουκάρεως τυπώθηκε στο Παρί

σι, άπο τον τυπογράφο Sebast. Cramoisy, το 1643 (Emile Legrand, Bibliographie 

Hellénique... au XVIIe siècle, τ. 1, Παρίσι 1894, άρ. 337, 450-451), άλλα και 

το αμέσως προηγούμενο έτος, στις 20 Δεκεμβρίου 1642, τυπώθηκε στο 'Ιάσιο της 

Μολδοβλαχίας, στή μονή τών Τριών 'Ιεραρχών, όπως μαρτυρεί σημείωμα στο τέλος 

της παραπάνω παρισινής έκδοσης, δημοσιευμένο άπο τον Ε. Legrand, ό'.π., σ. 451. 

'Από τις δύο πρώτες αυτές έντυπες εκδόσεις εΐναι λογικότερο να έστειλε ό Παρθένιος 
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Το πρώτο ζήτημα πού γεννάται από το πατριαρχικό αύτο γράμμα 

είναι αν είναι γνήσιο. Ή απάντηση είναι θετική. Καμιά ύποπτη ανωμαλία, 

άπο διπλωματική άποψη, δεν παρατηρείται σ' αυτό (βλ. πανομοιότυπο). "Ο

λα άλλωστε τα έγγραφα, πού συγκροτούν τον κώδικα Suppl. Grec 582, 

είναι γνήσια. Αύτο επιβεβαιώνεται και άπο τή σύγκριση της υπογραφής τού 

πατριάρχη Παρθενίου Α' μέ τις υπογραφές του σε άλλα του γνήσια έγγρα

φα. 8 Είναι ενδεχόμενο βέβαια να παρακίνησε ζωηρά τον πατριάρχη να 

γράψει αύτο το γράμμα ό 'ίδιος ό 'Αθανάσιος, πού τού έφερε και το βασι

λικό μήνυμα και πού και στα δικά του έργα έπροπαγάνδιζε την "Ενωση. 9 

*Αν όμως εί'τε το βασιλικό μήνυμα ήταν επινόηση τού 'Αθανασίου ε'ίτε το 

πατριαρχικό γράμμα νόθο κατασκεύασμα του, τότε αυτός δεν θα είχε τολ

μήσει να το φέρει στή δημοσιότητα σε βιβλίο του πού τύπωσε, οπο^ς είδαμε, 

στο Παρίσι το 1655, 1 0 ούτε να γράψει, σε γράμμα του προς τον Séguier, 

του 1654, πού το δημοσίευσε σ' αύτο το έργο, δτι είς γαρ τήν 'Ελλάδα 

παρά τον χριστιανικωτάτον των βασιλέων διά τινας αναγκαίας αποστα

λείς χρείας, εϊληφα και παρά τοϋ θρόνου εντο?Λς τον άποστολικον πεΐραν 

λαβείν των προϊσταμένου των 'Ελλήνων δπως περί της ενώσεως εχονσι 

των Εκκλησιών.11 Άλλα και το ύφος τού γράμματος, άψογα και επιδέξια 

διατυπωμένου, δεν δίνει λαβή σε καμιά υποψία για πλαστότητα. Φαίνεται 

πάντως δτι το γράμμα δεν στάλθηκε αμέσως τότε και απευθείας άπο 

τον πατριάρχη στή βασιλική γραμματεία της Γαλλίας, άλλα παραδόθηκε 

στον 'Αθανάσιο, πού προτίμησε να το κρατήσει για χρόνια μαζί του ως 

τήν επιστροφή του στο Παρίσι (1653), να το φέρει εκεί, μαζί μέ τα άλλα ε

πίσημα γράμματα πού είχε συγκεντρώσει και, αντί να φροντίσει να παρα

δοθεί, έστω καί τόσο αργά, στον αποδέκτη του, να το δημοσιεύσει, σε δύο 

χρόνια, ό ΐδιος. 

στο βασιλιά της Γαλλίας τήν πρώτη, τοϋ 1642, πού τυπώθηκε στο 'Ιάσιο, πού ήταν 
καί ό τόπος της Συνόδου, καί δχι τήν επόμενη, τοϋ 1643, πού τυπώθηκε στο Παρίσι. 

8. "Οπως το έγγραφο τοϋ Παρθενίου Α', τοϋ 'Οκτωβρίου 1640, το δημοσιευμένο 
άπο τον Paul Lemerle, Actes de Kutlumus, nouvelle édition remaniée et aug
mentée, Παρίσι 1988, Texte, σ. 198-199 (αριθ. 70) καί Album, pi. LXXV καί το 
έγγραφο του τοϋ Μαΐου τοϋ 1641, το δημοσιευμένο άπο τον Δ. Α. Ζακυθηνό, «'Ανέκ
δοτα πατριαρχικά έγγραφα των χρόνων της Τουρκοκρατίας (1593-1798) εκδιδόμενα 
εκ παρισιακών κωδίκων», Ελληνικά, 2 (1929), 154-156, άρ. 10 (άντέβαλα τήν υπο
γραφή άπο τον κώδ. Suppl. Grec 704, άρ. 10). 

9. Βλ. τήν επιγραφή τοϋ έργου του Άντιπατελλάρος (παραπάνω, σημ. 4). 
10. Βλ. παραπάνω, σημ. 4. 
11. Emile Legrand, Bibliographie Hellénique... au XVIIe siècle, τ. 2, Παρί

σι 1894, άρ. 414, σ. 85. 
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Tò δεύτερο θέμα πού ανάκυπτε:, είναι, αν ή χρονολογία του εγγράφου 

(αμονννχιώνος δευτέρα επί δέκα ,αχμγ'» = 1 2 Μαρτίου 1643) είναι ή σω

στή. "Ηδη στην παλιά μου εργασία για τα έγγραφα του κώδικα Suppl. 

Grec 582, καταγράφοντας και σχολιάζοντας αυτό το γράμμα, παρατηρού

σα για τή χρονολογία του τα έξης: 1 2 « Ή φερομένη... (χρονολογία) 12 

μαρτίου 1643 αποκλείεται να είναι ή ορθή δια δύο λόγους: Πρώτον διότι 

κατά τήν ήμερομηνίαν ταύτην βασιλεύς της Γαλλίας ήτο εισέτι ό Λουδο

βίκος ΙΓ" και ουχί ο ΙΔ', όστις διεδέχθη τον πατέρα του θανόντα τή 14 

μαΐου τοΰ έτους τούτου 1643" και επί πλέον διότι ό εν τω γράμματι μνη

μονευόμενος 'Αθανάσιος άφίκετο εις Κωνσταντινούπολη μόλις το τέλος 

ίουλίου ή αρχομένου του αύγούστου τού 1643 (βλ. έπιστολήν του De la 

Haye άπο 8 αύγούστου 1643 έκδεδομένην παρά Omont, Missions ar

chéologiques κλπ., Ι, σ. 10). Πιθανώτατα ή ορθή χρονολογία είναι 12 

μαρτίου 1644, οτε άπελύθησαν και τα άλλα δύο υπέρ τοΰ 'Αθανασίου γράμ

ματα του Παρθενίου (βλ. έπόμενον αριθμόν 3). Είναι άλλωστε αυτή και ή 

μόνη δυνατή, άφοΰ το 1645 ό Παρθένιος Α' δεν ήτο πλέον έπί τοΰ θρόνου.» 

Τή θέση μου αυτή, δτι δηλ. το γράμμα τοΰ Παρθενίου δεν έγράφτηκε 

το 1643, άλλα το 1644, εξακολουθώ να τή θεωρώ και σήμερα ισχυρή για 

τους παραπάνω λόγους πού επικαλέστηκα δταν τήν διατύπωσα. Και πι

στεύω πώς αυτή θα ενισχυθεί περισσότερο, δταν προχωρήσουμε εδώ στην 

εξέταση και τών υπόλοιπων θεμάτων. 

Το τρίτο θέμα πού προβάλλει είναι ποιος άπο τους δύο ομώνυμους 

και διαδοχικούς Λουδοβίκους της Γαλλίας (ΙΓ' και ΙΔ'), πατέρας ή γιος, 

ήταν ό αποστολέας τοΰ προφορικού βασιλικού μηνύματος με τον 'Αθανά

σιο, πού αναφέρει πώς δέχτηκε ό πατριάρχης Παρθένιος Α' και ποιος 6 

αποδέκτης της γραπτής απάντησης τοΰ Παρθενίου: ό 'ίδιος ό αποστολέας 

αυτός ή άλλος; 

Ό αποστολέας τοΰ μηνύματος, πού το διαβίβασε προφορικά στον πα

τριάρχη ό 'Αθανάσιος, δταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη μόλις κατά 

τα τέλη 'Ιουλίου ή τις αρχές Αύγούστου τοΰ 1643, όπως είδαμε παραπά

νω, 1 3 μπορεί να καθοριστεί μέ βεβαιότητα άπο τή χρονολογία της ανα

χώρησης τοΰ 'Αθανασίου άπο το Παρίσι για τήν αποστολή του στην 'Ανα

τολή, οπότε καί επιφορτίστηκε και μ' αυτή τήν εντολή. Ξέρουμε πώς ή 

αναχώρηση του έγινε στίς 6 'Οκτωβρίου 1642, οπότε ό Séguier τον έφο-

12. Μ. Ι. Μανούσακα, «'Ανέκδοτα πατριαρχικά έγγραφα περί 'Αθανασίου τοΰ 

Ρήτορος», δ.π. (βλ. σημ. 2), σ. 141 (άρ. 2). 

13. Βλ. παραπάνω καί προηγούγενη σημείωση. 
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δίασε και με συστατικά γράμματα. 1 4 ΤΗταν πολύ φυσικό να λάβει τότε ο 

'Αθανάσιος και τήν εντολή, στις επαφές πού έμελλε να έχει με τον οικουμε

νικό πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη, να του προτείνει εμπιστευτικά, έκ 

μέρους του 'ίδιου του βασιλιά της Γαλλίας, σύμπραξη για τήν ενοοση τών 

Εκκλησιών. Βασιλιάς δμοος της Γαλλίας τότε ήταν ακόμη ό Λουδοβίκος 

ΙΓ ' . Αυτός λοιπόν ήταν ασφαλώς και ό αποστολέας (πιθανότατα με εισή

γηση του Séguier) του μηνύματος για τήν "Ενωση, μηνύματος πού ό απο

δέκτης του "Ελληνας πατριάρχης έμελλε να το λάβει με τόση καθυστέ

ρηση, δηλαδή τουλάχιστον δέκα μήνες μετά τήν αποστολή του και τρεις 

μήνες σχεδόν μετά το θάνατο (14 Μαΐου 1643) του 'ίδιου του Λουδοβίκου 

ΙΓ ' , άρα το νωρίτερο τον Αύγουστο του 1643, αν οχι και πολύ αργό

τερα. Και σ' αυτόν το βασιλιά έπρεπε ν' απευθύνει τήν απάντηση του ό 

πατριάρχης, αν είχε λάβει το μήνυμα εγκαίρως, δηλαδή πριν άπο το θά

νατο του. 1 5 Τώρα όμως ό πατριάρχης αναγκάστηκε μοιραία να στείλει 

τήν απάντηση του αυτή στο νέο βασιλιά, το γιο και διάδοχο του Λουδοβίκου 

ΙΓ ' , τον εφτάχρονο μόλις Λουδοβίκο ΙΔ' . Αυτό μαρτυρεΐται καί άπο τήν 

προσφώνηση της απάντησης (στ. 1-2) «Λοδοίκω όεκάτα) τετάρτων, στην 

οποία ή λανθασμένη χρονολογία 1643 χρειάζεται, δπο^ς είδαμε, να διορθω

θεί σε 1644. 

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα δτι αποστολέας του μηνύματος 

προς τον πατριάρχη ήταν ό Λουδοβίκος Ι Γ', αποδέκτης δμως της απάν

τησης του Παρθενίου δεν ήταν 6 ϊδιος, άλλα ό Λουδοβίκος ΙΑ'. 

Το τέταρτο καί τελευταίο θέμα πού μένει νά εξεταστεί είναι, αν οι 

τότε ιστορικές συνθήκες ευνοούσαν, στον εκκλησιαστικό τομέα, τήν προ

σέγγιση αυτή προς τήν "Ενωση μεταξύ της Καθολικής Γαλλίας καί της 'Ορ

θόδοξης Ελληνικής 'Εκκλησίας. Εϊχαν τόσο ωριμάσει αληθινά τα πράγμα

τα η μήπως δλα αυτά δέν ήταν παρά ευσεβείς πόθοι του λατινόφρονα 'Α

θανασίου, πού φρόντιζε νά τους εκδηλώνει, καί μέ άλλα γραπτά του, καί σε 

άλλους ηγέτες της 'Ορθοδοξίας;1 6 Ή πραγματικότητα ήταν δτι, μέ το 

φρικαλέο στραγγαλισμό άπο τους Τούρκους (1638) τοΰ οικουμενικού πα

τριάρχη Κυρίλλου Α' τοΰ Λουκάρεως, ως υπόπτου συνωμοσίας, τα πράγ-

14. Η. Omont, Missions archéologiques françaises en Orient, Παρίσι 1902, I, 
9-10. 

15. Πότε ακριβώς ό 'Αθανάσιος, πού έφτασε τον Αύγουστο 1643 στην Κων
σταντινούπολη, συνάντησε τον πατριάρχη, δέν το ξέρουμε. "Ισως καί αρκετά αργότερα. 

16. Βλ. παραπάνω, σ. 28-29 καί σημ. 9. Πρόκειται για τους πατριάρχες 'Αλε
ξανδρείας καί Ιεροσολύμων, προς τους οποίους ό 'Αθανάσιος απηύθυνε γράμματα για 
τήν ένωση, πού τα δημοσίευσε στον 'AvTinaTe?.ÀaQO, δ.π., μέρος β'. 



32 Ο E P A N I Σ Τ Η Σ , 19 (1993) 

ματα είχαν εκτραχυνθεί πολύ στην Κωνσταντινούπολη. Ή πρόσκαιρη άνο

δος στον πατριαρχικό θρόνο του φανατικού φιλοκαθολικοΰ πατριάρχη Κυ

ρίλλου Β' τοΰ Κονταρή (πού κι αυτός άπαγχονίστηκε) δεν εξομάλυνε την 

κατάσταση, πού δ Παρθένιος Α' αγωνιζόταν τώρα, με δλη του την επιδε

ξιότητα, να εξισορροπήσει.17 Βέβαια, με τον αφανισμό τοΰ μεγαλεπήβο

λου φιλοπροτεστάντη "Ελληνα πατριάρχη, ή θρησκευτική πολιτική της 

καθολικής Γαλλίας στην 'Ανατολή, κατά τα τελευταία αυτά χρόνια τοΰ 

Τριακονταετούς Πολέμου, εμφανιζόταν να κερδίζει έδαφος και έτσι θα 

μποροΰσε ίσως να δικαιολογηθεί και έ'να άνοιγμα τοΰ Λουδοβίκου προς τήν 

'Ορθόδοξη 'Ανατολική 'Εκκλησία, πού αποτελούσε πάντα το «μήλον της 

έριδος» ανάμεσα στους Καθολικούς και στους Προτεστάντες. Ό συνετός 

δμως πατριάρχης Παρθένιος, πού εΐχε δείξει τήν διπλωματική ευελιξία 

του και σε άλλα λεπτά θέματα, δεν έκρινε συμφέρον ν' ανταποκριθεί καί 

διατύπωσε τις επιφυλάξεις του μέ το αρνητικό, άλλα ευγενικό του γράμμα. 

Καί ίσως για να 'ικανοποιήσει κάπως το Γάλλο μονάρχη, ύστερα άπό τήν 

άρνηση του αυτή για σύμπραξη, ό "Ελληνας πατριάρχης τοΰ έστειλε στο 

τέλος το κείμενο της συνοδικής καταδίκης τών προτεσταντικών δογμά

των τοΰ Λουκάρεως, πού θα ήταν βέβαια αρεστή στους καθολικούς. 

Το γράμμα τοΰ Παρθενίου Α' το έκδίδίο παρακάτω, μέ βάση το πρω

τότυπο τοΰ κώδικα Suppl. Grec 582 (αριθ. 11) της παρισινής 'Εθνικής 

Βιβλιοθήκης, παραθέτοντας, στο κριτικό υπόμνημα, τίς λιγοστές διαφο

ρετικές γραφές της μοναδικής έ'ντυπης έκδοσης τοΰ 'Αθανασίου (1655), 

πού άποτελοΰν, κατά τή γνώμη μου, δικές του επεμβάσεις στο αυθεντικό 

κείμενο. "Ετσι το σχεδόν εντελώς αγνοημένο πατριαρχικό αυτό γράμμα, 

ύστερα καί άπο τήν αποκατάσταση τής χρονολογίας του καί τήν έξακρί-

βο^ση τών συνθηκών τής αποστολής του, θα γίνει πιο προσιτό στην έρευ

να καί θα αξιολογηθεί καλύτερα ως επίσημη μαρτυρία στην ιστορία τών 

επαφών τών βασιλέων τής καθολικής Γαλλίας μέ τήν κεφαλή τής 'Ορθο

δοξίας. 

17. Προσπαθώντας άπο τή μια μεριά να κατευνάσει τους ορθόδοξους τής Κρή
της, πού είχαν εξεγερθεί για το φόνο του Λούκαρη καί τήν εκλογή τοΰ Κονταρή (βλ, 
Ι. Κ. Χασιώτης, «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ή Κρήτη μετά τον θάνατο τοϋ 
Κυρίλλου Α' τοϋ Αουκάρεως. 'Ανέκδοτα γράμματα τοϋ Πατριάρχη Παρθενίου Α' 
(1939)», Θησαυρίσματα, 6 (1969), 201-236) και άπο τήν άλλη διατηρώντας σχέ
σεις καί αλληλογραφία μέ το Βχτικανο καί τήν Καθολική Προπαγάνδα (βλ. G. 
Hofmann, «Patriarch Parthenios Ι und Rom», Orientalia Christiana, XX (1930), 
Num. 64, 73-78). 
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ TOT ΠΑΡΘΕΝΙΟΤ Α' ΣΤΟΧ ΑΟΤΛΟΒΙΚΟ ΙΔ' 

1644 (και δχι 1643) 
Μαρτίου 12 

Πρωτότυπο (Bibliothèque Nationale de Paris, κωδ. Suppl. Grec 582, αριθ. 11). 

Χαρτί, χιλ. 565 x 415. 
Με μια πτύχωση στην κάθετη και μια στην οριζόντια πλευρά. 
Κατάσταση διατήρησης πολύ καλή. 

Το κείμενο στο recto του μονόφυλλου. Με το χέρι τοϋ πατριάρχη μόνο ή υπο
γραφή του στο τέλος, μέ μεγαλύτερα και ζωηρότερα γράμματα. 

Πρώτη δημοσίευση: 'Αθανασίου Ρήτορος ιερέως του Βυζαντίου Άντιπατελλά-
ρος.'Επιστολή περί ενώσεως τών' Εκκλησιών προς τους πατριάρχας της'Αλεξανδρείας 
και των 'Ιεροσολύμων. Συντετμημένος Άντικαμπανέλλας... Parisiis... MDCLV, σ. 
38-40. 

Τω γαληνότατο) καί φΟ.οχρίστο) χίοδοίκω δέκατοι τε\2τάρτο) γάλλων 

τε και νοβαρραίων βασιλεϊ χριστιανικωτάτο)\3 τω πρωτοτόκω νιεΐ της 

τον Χ(ριστο)ϋ έκκλ.ησίας, παρά μεν τοϋ| 4 των δλοιν θεοϋ χάριν είρήνην καί 

έλεος: παρά òèf τοϋ θρόνου τούτον ενχήν και ενλογ'ιαν, δ\β κο)ν(σταντινου)-

π(ό)λ(εω)ς ελέω Θ(εο)ν πατριάρχης]7 Παρθένιος, εύχεται. 
8 7α παρά της σης γαληνότητος ήμϊν, βασιλέων φι/,όχριστε, περί της 

των εκκλησιών ενο'ϊ\9σεως, δια τοϋ ευλαβέστατου κνροΰ 'Αθανασίου, τοϋ 

σοφοιτάτου εν ιερεΰσι διδασκάλου, μηνυ\10θέντα, ασμενοι άκηκόαμεν, καί 

δί αυτών τον ενθεον αυτής περί των θείων κατενοήσαμεν ζήλον,Ι11 καί 

κ(ύριο)ν τον Θ(εο)ν έδοξάσαμεν τον τοιαύτα είς την ιερόν σον εμπνενσαντα 

ψνχην. ομολογου\ΙΔμεν δε χαριτας επι τοιαύτη φροντιδι, ην το υμετερον 

αήττητον άνείληφε κράτος' π/.ήν,\1Ά ϊσθι, βασιλ,έων κράτιστε, σχεδόν απο-

ρον το χρήμα, και ου των εφικτών, ονχ δτι της εΐ^ρήνης τών άγιων εκ-

κ/.ησιών ουκ εφιέμεθα, ει καί τίνες άλλοι, αλλ' ότι ο καταδονλών ήμας\,10 

ην τούτου αϊσθηται, καθαίρεσιν τοντο νομιεϊ τής αντον δνναστείας, καί 

ημάς πάντας απολέσει, ει όε | 1 6 το σον θεοτήρητον κράτος ενρη πόρον καί 

θεραπείαν, δι' ης ου κινδννεύσομεν, νποσχό\ν'μέθα, όσον το εφ' ήμΐν, ουκ 

ελλείιρειν, αλλ', όταν ή τοιαύτη κινήται ύπόθεσις, τα δννατά\18 σνμπράξειν, 

όπως σχή χρηστον τέλος, εις μεν τον Θεον τών πάντων δόξαν, τής <5ε|19 

αγίας αντον εκκλησίας μεγάλε ιον, καί π/.ηροφορίαν τής σής θεοσδότον βα-

σιλείας\.ζο προσέτι δε αυτή οίον τι σημεϊον τής ημετέρας διαθέσεως μετά 

1-2 Λοδοΐκω δεκάτω τετάρτω transp. post χριστιανικωτάτω Ath. R. || 8 σής: ημε
τέρας Ath. R. | 9 εν ίερεϋσι post εύλαβεστάτω transp. Ath. R. || 14 καταδουλών 
ήμας: κρατών ημών Ath. R. |l 20 οίον: οί Ath. R. 
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' ~ v - 'iJiov /S««*' IMwr« 

ir: 

W 7«ν ίί^Ί« tutS<ntiay tim rtfüj tn' weuJavafytH , y ìjtw Trafitti *»A«V. ' /$ . 

j*i*>, »σι/ -ri £ji«*7. i c i ^ / ^ r . · & £ » *·»,*!« *>-£~ w ^ e r , 7 « < L - m 

tfectv Λ «ir» *»t i r«/BfW -r« itjui}if*f itmSiato; μίΐίτί·νψΑJfW"*-

^ύί*τ; η ijutrip"/**}"i*l JtwciiKOf Hjdmftte xMlfiffm, MJ mîijitfayh foni*. 

1w Ju<Jt/«f A / e ^ f Ifttoit» ytoMÌim., »,w4 (ì ìxfr&yi irSnnìmlyfryiurtffi 

- 'f/4&< UxWpumMonM* -*ficf, 

Πανομοιότυπο του γράμματος Παρθενίου Α' στον βασιλιά 

της Γαλλίας Λουδοβίκο ΙΔ' 

(Suppl. Grec 582 της Παρισινής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης, αριθ. 11). 
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τον παρόντος γράμματος]21 καί την των αιρέσείον τον προ ημών Κνρίλλον 

κατάκρισιν πέμπομεν, ας τω άνα\22θέματι ή ημέτερα μετριότης σννοδικώς 

καθνπεβαλε καί κατέκρινε, και άντιβολονμεν εννοϊκώς]23 την νμετέραν 

δέξασθαι φιλόθεον γαληνότητα, ην κ(νριο)ν τον Θ(εο)ν Ικετεύομεν αήττη-

τον διατηρεΐν και ανενόχλη\2*τον, καί των εχθρών αυτής άνωτέραν. Εν 

Κωνσταντινονπόλει μοννυχιώνος δευτέρα επί δέκα ετει θεογονίας ο-χμγ^ 

| 2 5 Της σης θεοφρουρήτον βασιλείας 

| 2 6 ενχέτης 

| 2 7 ό Κωνσταντινονπόλεως π(ατ)ριάρχης Παρθένιος^ 

21 προ ημών om. Ath. R. j 24 μουνυχιώνος δευτέρα επί δέκα ετει θεογονίας αχμγ|: 
12 Μαρτίου 1643 Ath. R. 

Μ. Ι. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 
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