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ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 8 (2008P2012)

TO ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΘΟ∆ΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΥΠΑΛ∆ΟΥ

Τὰ τρία ἔργα ποὺ ὁ Μεθόδιος Ἀνθρακίτης τύπωσε στὴν Βενετία, οἱ Θεωρίαι
Χριστιανικαὶ (1699), ἡ Ἐπίσκεψις Πνευµατικοῦ πρὸς ἀσθενῆ (1707), καὶ ὁ
Βοσκὸς λογικῶν προβάτων (1708), ἔργα µοναδικὰ στὸ εἶδος τους στὴν ἑλληP
νικὴ γραµµατεία τῆς Τουρκοκρατίας, στηρίζονται σὲ ἰταλικὰ πρότυπα καὶ κυP
ρίως στὰ ἔργα τοῦ Ἰταλοῦ ἱεροκήρυκα Paolo Segneri1. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ µοιάζει
σὲ πρώτη µατιὰ νὰ ἀντιφάσκει µὲ τὴν γνώµη πολλῶν συγχρόνων τοῦ ἠπειρώτη
λόγιου, οἱ ὁποῖοι τὸν θεωροῦσαν αὐστηρὰ ὀρθόδοξο θεολόγο2. Ἐπιπλέον ὁ
Ἀνθρακίτης ἦταν σίγουρα ἄριστος γνώστης τῆς πατερικῆς γραµµατείας,
πρᾶγµα ποὺ σηµαίνει ὅτι δὲν ἦταν ἀναγκασµένος νὰ καταφύγει ὁπωσδήποτε
σὲ δυτικὲς πηγές. Πρέπει ἑποµένως νὰ τεθεῖ τὸ ἐρώτηµα, γιατὶ ἐπέλεξε νὰ χρηP
σιµοποιήσει σ’ αὐτὰ τὰ τρία ποιµαντικά του ἔργα ρωµαιοκαθολικὲς πηγές.
Ἕνα ἀκόµη ἐρώτηµα προκαλεῖ τὸ γεγονός, ὅτι ὁ Ἀνθρακίτης, ἀφοῦ συνέταξε
σὲ σύντοµο σχετικὰ χρονικὸ διάστηµα κατὰ τὴν παραµονή του στὴν Βενετία
πέντε ποιµαντικὰ ἔργα (δύο ἀνέκδοτα3), δὲν φαίνεται νὰ ἀσχολεῖται πλέον µὲ

1. Βλ. Β. ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Ἡ Ἐπίσκεψις πρὸς ἀσθενῆ ἢ Ἐπίσκεψις Πνευµατικοῦ τοῦ Μεθοδίου
Ἀνθρακίτη, Ἠπειρωτικὰ Χρονικὰ 42 (2008) 63P72· Ο Ι∆ΙΟΣ, Οἱ ἄγνωστες ἰταλικὲς καὶ
ἑλληνικὲς πηγὲς τῶν ἔργων τοῦ Μεθοδίου Ἀνθρακίτη Βοσκὸς λογικῶν προβάτων καὶ Θεω2
ρίαι Χριστιανικαί, Ἑλληνικὰ 61 (2011) 59P73.
2. Βλ. τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Νικόλαου Παπαδόπουλου Κοµνηνοῦ, ἀπὸ τὴν ὁποία προκύπτει ὅτι ὁ
πατριάρχης Ἱεροσολύµων Χρύσανθος Νοταρᾶς χαρακτήρισε τὸν Ἀνθρακίτη ὡς διδάσκαλο
τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας: Μ. ΓΕ∆ΕΩΝ, Τυπάλδου, Στάη συµµορία (1686P1712), Ἐκκλησια2
στικὴ Ἀλήθεια 33 (1913) 266P268, 276P280, 289P292, 298P300, 305P308, 317P320, ἐδὼ σ. 305P
306 (στὸ ἑξῆς: ΓΕ∆ΕΩΝ, Συµµορία)· βλ. ἐπίσης τὴν ἐπιστολὴ τῶν προκρίτων τῶν Ἰωαννίνων
πρὸς τὸν µητροπολίτη Νικοµηδείας Παΐσιο, ὅπου ἐξαίρεται τὸ ἦθος καὶ τὸ ὀρθόδοξο φρόP
νηµα τοῦ Ἀνθρακίτη (Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Χρονογραφία τῆς Ἠπείρου, τ. Β΄, ἐν Ἀθήναις 1856,
σ. 277P279).
3. Σὲ ἐπιστολή του τῆς 22ας Μαΐου 1707 πρὸς τὸν Χρύσανθο Ἱεροσολύµων δηλώνει ὅτι σχεP
δίαζε νὰ τυπώσει δύο ἀκόµη ἔργα, µιὰ Κατήχηση καὶ ἕνα Ἑξοµολογητάριο, βλ. Μ. ΓΕ∆ΕΩΝ,
Πατριαρχικαὶ Ἐφηµερίδες. Εἰδήσεις ἐκ τῆς ἡµετέρας ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, ἐν Ἀθήναις
1936, σ. 213 (στὸ ἑξῆς: ΓΕ∆ΕΩΝ, Πατριαρχικαὶ Ἐφηµερίδες). Τὰ ἀνέκδοτα χειρόγραφα τῶν
δύο αὐτῶν βιβλίων σήµερα λανθάνουν.
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τὴν ποιµαντικὴ µετὰ τὴν ἐπιστροφή του στὴν Τουρκοκρατούµενη πατρίδα του,
µολονότι ἐκεῖ οἱ ποιµαντικὲς ἀνάγκες καὶ ἐλλείψεις ἦταν σίγουρα περισσότεP
ρες. Ἀναζητῶντας τὰ κίνητρα, ποὺ ὁδήγησαν τὸν Ἀνθρακίτη νὰ συγγράψει τὰ
ἔργα αὐτά, στραφήκαµε στὰ πρόσωπα τοῦ περιβάλλοντός του στὴν Βενετία,
καὶ ἰδίαιτερα στὸν προστάµενό του στὸν Ἅγιο Γεώργιο, µητροπολίτη ΦιλαP
δελφείας Μελέτιο Τυπάλδο. Πρὶν ἐξεταστοῦν τὰ παραπάνω ἐρωτήµατα, θὰ
ἐπιχειρηθεῖ µιὰ εἰσαγωγικὴ σκιαγρἀφηση τῆς κατάστασης τῆς ὀρθόδοξης
ἐκκλησίας τῆς Βενετίας ὑπὸ τὸν Τυπάλδο.

Η δράση του Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Μελετίου Τυπάλδου
Ὁ Μελέτιος Τυπάλδος (1748P1713)4, µαθητὴς καὶ ἀργότερα διευθυντὴς τῆς
Φλαγγινείου Σχολῆς5, διαδέχθηκε τὸ 1785, µὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς συντριπτικῆς
πλειοψηφίας τῶν ἐκλεκτόρων6, τὸν µητροπολίτη Φιλαδελφείας Γεράσιµο
Βλάχο (1679P1685). Ἀµέσως µετὰ τὴν ἐκλογή του, ὁ Τυπάλδος ἄρχισε νὰ ἐργάP
ζεται συστηµατικὰ πάνω σὲ ἕνα σχέδιο ὑποταγῆς τῆς ὀρθόδοξης κοινότητας
τῆς Βενετίας στὴ Ρώµη. Τὸ σχέδιο αὐτὸ ἐξελίχθηκε σταδιακά, ὥστε σταδιακὰ
νὰ ἀποκαλύπτονται καὶ οἱ ἀπώτεροι σκοποί του. Ἀρχικὰ προσπάθησε νὰ
οἰκειοποιηθεῖ τὸ δικαίωµα ἐκλογῆς τῶν ἱερέων τῆς µητρόπολης, ἀφαιρῶντας
το ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀδελφότητα τῆς Βενετίας, ἡ ὁποία ἀντέδρασε ἄµεσα
καὶ ἔντονα7. Στὴν ἀντίδραση αὐτή, ποὺ οὐσιαστικὰ µαταίωνε ἐν τῇ γενέσει
του τὸ µεγάλο πολιτικοεκκλησιαστικό του σχέδιο, γιὰ τὸ ὁποῖο ἡ συνεργασία
τῆς Ἀδελφότητας ἦταν ἀπόλυτως ἀπαραίτητη, ὁ Τυπάλδος ἀπάντησε κλιµαP
κώνοντας τὴν προσπάθεια ὑπαγωγῆς τῆς ὀρθόδοξης κοινότητας τῆς Βενετίας

4. Σχετικὰ µὲ τὸν Τυπάλδο βλ. Ι. ΒΕΛΟΥ∆ΟΣ, Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων ἀποικία ἐν Βενετίᾳ, ΒενεP
τία 1893, σ. 80P89 (στὸ ἑξῆς: ΒΕΛΟΥ∆ΟΣ, Ἑλλήνων ἀποικία)· ἐπίσης βλ. Η. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, ΚεφαλP
ληνιακὰ Σύµµικτα, τ. Α΄, ἐν Ἀθήναις 1904, σ. 756P769 (στὸ ἑξῆς: ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Σύµµικτα)·
ΓΕ∆ΕΩΝ, Συµµορία· Α. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Ἡ Φλαγγίνειος Σχολὴ τῆς Βενετίας, Θεσσαλονίκη 1986,
σ. 96P100 (στὸ ἑξῆς: ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Φλαγγίνειος Σχολὴ)· ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΜΠΟΥPΣΤΑΜΑΤΗ, ἈναP
φορὰ Ἑλλήνων τῆς Βενετίας στὸν οἰκουµενικὸ πατριάρχη Καλλίνικο Β΄ γιὰ τὸν Μελέτιο
Τυπάλδο (1700), Θησαυρίσµατα 15 (1978) 99P106.
5. Βλ. σχετικὰ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, Φλαγγίνειος Σχολὴ, σ. 96P100.
6. Βλ. Μ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, Συλλογὴ ἐγγράφων περὶ τῶν µητροπολιτῶν Φιλαδελφείας, Θησαυρί2
σµατα 6 (1969) 7P111, ἐδὼ σ. 105P106.
7. Γιὰ τὶς σχετικὲς ἀντιδράσεις τῆς Κοινότητας καὶ τὶς ἀναφορές της στὴν Βενετικὴ Πολιτεία
βλ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΜΠΟΥPΣΤΑΜΑΤΗ, Ἀνέκδοτα κείµενα τοῦ Μελετίου Τυπάλδου: Ἡ Lettera
καὶ ἡ Informazione. Ἡ Ἀπολογία τοῦ Abate Fardella, Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια 2 (1994P1996) 137P
228 (στὸ ἑξῆς: ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα). Ὁ Τυπάλδος γράφει τὸ 1686 στὴν οἰκογένειά
του στὴν Κεφαλλονιά, ἀπαντῶντας σὲ αἴτηµά της γιὰ νὰ διορίσει ἱερέα στὸν Ἅγιο Γεώργιο
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στὴν Ρώµη. Τὸ Βατικανὸ ἀπὸ τὴν πλευρά του θὰ συνεχίσει νὰ ὑποστηρίζει
τὸν Τυπάλδο καὶ στὶς νέες, καθόλου εὐνοκὲς συνθῆκες ποὺ δηµιουργοῦσε ἡ
ἀντίδραση τῆς Κοινότητας. Ὁ Ἰ. Βελοῦδος ἀναφέρει πὼς ὁ Κρητικὸς ΦραγκιP
σκανὸς µοναχὸς Μιχαὴλ Ἄγγελος, φίλος τοῦ Τυπάλδου, πῆγε στὴν Βενετία
ὥστε ἀπὸ κοινοῦ µὲ τὸν Τυπάλδο νὰ πείσουν τὴν Βενετικὴ κυβέρνηση νὰ
ἐγκρίνει τὸ σχέδιο τῆς ἕνωσης τῆς ἐκεῖ ὀρθόδοξης ἐκκλησίας µὲ τὴν Ρώµη. Ὁ
Μιχαὴλ ἐνηµερώνει λεπτοµερῶς τὸν πάπα Κλήµεντα Θ΄ σχετικὰ µὲ τὶς κινήσεις
αὐτές8. Ὡστόσο, οἱ παρατεταµένες ἔντονες ἀντιδράσεις τῆς ἑλληνικῆς ἈδελP
φότητας καὶ οἱ ἐπιφυλάξεις τῶν Βενετῶν θὰ µαταιώσουν καὶ τὶς προσπάθειες
τοῦ Μιχαήλ. Παρ’ ὅλα αὐτά, ὁ Τυπάλδος θὰ κατάφερει τὸ 1708 νὰ οἰκειοP
ποιηθεῖ πλήρως τὸν ἔλεγχο τῆς ἐκλογῆς τῶν ἱερέων. Ἐπίσης, θὰ ἐπιτύχει νὰ
τεθοῦν σὲ ἐφαρµογὴ δύο ἀνενεργὰ µέχρι τότε θεσπίσµατα τῆς Βενετικῆς ΠοP
λιτείας τῶν ἐτῶν 1534 καὶ 1542, σύµφωνα µὲ τὰ ὁποῖα οἱ ἱερεῖς τῆς ἑλληνικῆς
κοινότητας ὑποχρεοῦνταν νὰ καταθέτουν ὁµολογία πίστεως µὲ βάση τὶς ἀποP
φάσεις τῆς Συνόδου τῆς Φλωρεντίας9. Ἡ ἀντιορθόδοξη δράση τοῦ Μελετίου
ἔγινε γνωστὴ µέχρι καὶ στὴν Ρωσσία· ὁ Μ. Πέτρος µὲ ἐπιστολή του πρὸς τὴν
Βενετικὴ Γερουσία (7 ∆εκεµβρίου 1710) καταδίκασε τὴν δράση τοῦ Μελετίου
καὶ ζήτησε νὰ δοθεῖ ἐκ νέου στοὺς ὀρθόδοξους ἱερεῖς τὸ δικαίωµα νὰ διατηP
ρήσουν τὸ δόγµα τους10. Τελικά, δύο χρόνια ἀργότερα τὸ Πατριαρχεῖο ΚωνP
σταντινουπόλεως θὰ καθαιρέσει τὸν Τυπάλδο11.

8.

9.
10.

11.

τὸν ἀδελφό του Ἱερεµία, ὅτι δὲν δύναται νὰ τὸ πράξει, τόσο γιατὶ ὁ ἀδελφός του ἔχει πρόP
βληµα µὲ τὰ µάτια του ὅσο καὶ γιατὶ στὴν Βενετία ὑπάρχουν ἄξιοι ὑποψήφιοι ἱερεῖς καὶ οἱ
«ἄρχοντες» τῆς κοινότητας, ποὺ ἐξέλεγαν τοὺς ἱερεῖς, δὲν θὰ ἦταν διατεθειµένοι νὰ τοὺς
ἀδικήσουν γιὰ νὰ προωθήσουν τὸν ἀδελφό του (ὅ.π., 157). Σχεδὸν ταυτόχρονα ὅµως ἐνέρP
γησε ὁ Τυπάλδος ὥστε ὁ ἀδερφός του νὰ προχειρισθεῖ σὲ ἐπίσκοπο Μεθώνης καὶ ΝαυαρίP
νου: βλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Σύµµικτα σ. 755P756. Ἀπὸ τὰ παραπάνω φαίνεται πὼς ἦταν πιὸ εὔκολο
γιὰ τὸν Τυπάλδο, ἐξαιτίας τῶν στενῶν του σχέσεων µὲ τὴν Βενετικὴ κυβέρνηση, νὰ προP
ωθήσει κάποιον σὲ ἐπισκοπικὸ θρόνο, παρὰ νὰ διορίσει ἐφηµέριο στὸ µητροπολιτικὸ ναὸ
τῆς Βενετίας, ἀκριβῶς γιατὶ ἐκεῖ τὸν πρῶτο λόγο εἶχε ἡ κοινότητα, ἡ ὁποία ὄχι µόνο ἐξέλεγε
τοὺς ἱερεῖς, καθὼς καὶ τὸν ἴδιο τὸν Μητροπολίτη, ἀλλὰ πλήρωνε καὶ τοὺς µισθούς τους.
Ὁ Βελοῦδος ἀναφέρει ὅτι στὸ Bατικανὸ σώζεται ἔκθεση τοῦ Μιχαὴλ Ἀγγέλου πρὸς τὸν
Πάπα Κλήµεντα Θ΄, στὴν ὁποία περιγράφονται λεπτοµερῶς ὅλες οἱ κοινὲς πρωτοβουλίες
τῶν Μιχαὴλ Ἄγγελου καὶ Τυπάλδου. Ἡ ἔκθεση τιτλοφορεῖται «Relazione a N. S. Papa CleP
mente XI della controversia tra l’Arcivescovo greco di Filadelfia ed il popolo greco in Venezia
dall’anno 1707 sino 1709» (ΒΕΛΟΥ∆ΟΣ, Ἑλλήνων ἀποικία, σ. 84, σηµ. 73).
Βλ. Γ. ΠΛΟΥΜΙ∆ΗΣ, Βούλλαι Παπῶν περὶ τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων τῆς Βενετίας, Θησαυρί2
σµατα 7 (1970) 240P266, ἐδὼ σ. 246P249.
Σ. ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ, Στὰ χνάρια ἑνὸς ὑποψήφιου Βησσαρίωνα. Οἱ θρησκευτικὲς καὶ πολιτικὲς
ζυµώσεις στὴν Ρώµη καὶ στὴ Βενετία στὰ χρόνια τοῦ Μελετίου Τυπάλδου, Περὶ Ἱστορίας 4
(2003) 167P181, ἐδὼ σ. 169 ὑποσ. 4 (στὸ ἑξῆς: ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ, Μελέτιος Τυπάλδος).
Βλ. Ι. ΒΕΛΟΥ∆ΟΣ, Χρυσόβουλλα καὶ γράµµατα τῶν Οἰκουµενικῶν Πατριαρχῶν ἀνήκοντα εἰς
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Το µεγάλο σχέδιο του Τυπάλδου12
Ὅταν στὰ 1685 ὁ Μελέτιος Τυπάλδος ἀνῆλθε στὸν θρόνο τῆς ΦιλαδελP
φείας ἔθεσε ἕνα µεγάλο πολιτικοεκκλησιαστικὸ στόχο, ὁ ὁποῖος συµβάδιζε
αὐτὴν τὴν χρονικὴ στιγµὴ καὶ µὲ τὶς πολιτικὲς ἐπιδιώξεις τῆς Βενετίας, ποὺ
µόλις εἶχε κατακτήσει τὸν Μοριὰ καὶ περιοχὲς τὶς δυτικῆς Στερεᾶς ὑπερδιP
πλασιάζοντας ἔτσι τὸν ἀριθµὸ τῶν ὀρθόδοξων ὑπηκόων της. Μὲ βάση τὰ
ὑπάρχοντα στοιχεῖα µπορεῖ νὰ ὑποτεθεῖ, ὅτι ὁ Τυπάλδος σχεδίαζε καταρχὰς
νὰ ὑπαγάγει ὅλους τοὺς ὀρθόδοξους µητροπολίτες καὶ πρωτοπαππάδες τῶν
Βενετικῶν κτήσεων στὴν ἀρµοδιότητά του, ἱδρύοντας ἔτσι µιὰ νέα αὐτοκέP
φαλη ἐκκλησία ὑπὸ τὸν ἴδιο, ἡ ὁποία θὰ παρέµενε συνδεδεµένη µὲ τὸ ΠαP
τριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως13. Εἶναι πολὺ πιθανὸν ὅτι ὁ Τυπάλδος
σχεδίαζε σὲ δεύτερο στάδιο νὰ ἐπιδιώξει τὴν ἄνοδό του στὸν Οἰκουµενικὸ
Θρόνο τῆς Κωνσταντινούπολης, στηριζόµενος στὸ κύρος ποὺ θὰ τοῦ ἔδινε τὸ
µεγάλο ποιµαντικὸ καὶ ἐκπαιδευτικὸ ἔργο ποὺ σχεδίαζε νὰ ἐπιτελέσει στὴν
νέα ὑπερµητρόπολή του, ἀλλὰ καὶ στὴν πολιτικοοικονοµικὴ βοήθεια τῆς
Ρώµης, τοῦ πρεσβευτῆ τῆς Βενετίας στὴν Κωνσταντινούπολη14, καθὼς καὶ
τοῦ Γάλλου πρεσβευτῆ15. Βεβαίως ὁ Τυπάλδος ἔπρεπε νὰ προχωρήσει προP
σεκτικὰ καὶ σταδιακά, γιὰ νὰ µὴν προκαλέσει τὶς ἀντιδράσεις τῶν ἙλλήP
νων τῶν Βενετικῶν κτήσεων καὶ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως,
πείθοντας παράλληλα τὴν Ρώµη καὶ τὴν Βενετία γιὰ τὶς προοπτικὲς ἐπιτυχίας

τοὺς Φιλαδελφείας Μητροπολίτας, Βενετία 1893, σ. 79 κ.ἑ.).
12. Στὸ ἄρθρο αὐτὸ θὰ παρουσιάσω σύντοµα τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ αὐτοῦ τοῦ σχεδίου.
Λεπτοµέρειες, ἐκτενὴς τεκµηρίωση, καὶ παρουσίαση νέων στοιχείων γιὰ τὶς πολύπτυχες
ἐκφάνσεις τοῦ σχεδίου τοῦ Τυπάλδου θὰ παρουσιαστεῖ σὲ προσεχῆ µελέτη µου µὲ αὐτὸ τὸ
θέµα. Τὸ σχέδιο τοῦ µητροπολίτη Φιλαδελφείας παρουσιάζει καὶ ὁ Σ. Μπίρταχας στὴν σχεP
τικὴ ἐπισταµένη ἐργασία του, ἀντλῶντας πληροφορίες ἀπὸ ἀνέκδοτο σχετικὸ ἀρχειακὸ
ὑλικό. Τόσο τὰ στοιχεῖα ποὺ παραθέτει ὁ συγγραφέας ὅσο καὶ ἡ ἐπεξεργασία αὐτοῦ τοῦ ὑλιP
κοῦ φωτίζουν σηµαντικὰ τὴν δράση καὶ τὰ σχέδια τοῦ Τυπάλδου (βλ. ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ, Μελέτιος
Τυπάλδος, σ. 167P181· στὸ σηµεῖο αὐτὸ θὰ ἤθελα νὰ ἐκφράσω τὶς θερµές µου εὐχαριστίες
στὸν Σ. Μπίρταχα, ποὺ ἔθεσε ὑπόψη µου τὴν πολύτιµη αὐτὴ ἐργασία του).
13. Βλ. ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 166P168· βλ. ἐπίσης σχετικὰ ΓΕ∆ΕΩΝ, Συµµορία, σ. 276P280.
14. Ὁ Τυπάλδος εἶχε στείλει τὸν στενὸ συνεργάτη του Ἠλία Μηνιάτη ὡς συνοδὸ τοῦ Πρεσβευτῆ
τῆς Βενετίας Lorenzo Soranzo στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἀλλὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ Πρεσβευτὴς ἦταν
στενὸς φίλος τοῦ Τυπάλδου. Στὶς 2 Σεπτεµβρίου 1699 ὁ Μελέτιος ἔστειλε γρᾶµµα στὸν
Οἰκουµενικὸ Πατριάρχη Καλλίνικο τὸν Β´, µὲ τὸ ὁποῖο παρουσίαζε τὸν καινούργιο Πρέσβη
καὶ παρακινοῦσε τὸν Πατριάρχη νὰ τὸν ὑποδεχθεῖ θερµὰ καὶ νὰ τὸν ὑποστηρίζει (βλ. ΓΕP
∆ΕΩΝ, Συµµορία, σ. 267P268).
15. Σχετικὰ µὲ τὰ σχέδια αὐτὰ τοῦ Τυπάλδου βλ. Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος Παπαδόπουλος
Κοµνηνός (1651P1740), Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 11 (1913) 523P542· 12 (1913) 97P112, 227P
246, 332P339, ἐδὼ σ. 99, 105 (στὸ ἑξῆς: ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Παπαδόπουλος Κοµνηνός).
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τοῦ ἐγχειρήµατός του. Μιὰ ἐνδεχόµενη πραγµατοποίηση τοῦ σχεδίου του θὰ
προσέφερε στὴν Βενετία τὴν λύση ὅλων τῶν µεγάλων οἰκονοµικῶν καὶ ποP
λιτικῶν προβληµάτων ποὺ προκαλοῦσε ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐξάρτηση τοῦ
Μοριᾶ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως16. Παράλληλα, ὁ ΤυπάλP
δος ὑποσχόταν νὰ προωθήσει τὴν ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν, ἐὰν κατόρθωνε νὰ
ἀνέλθει στὸν Θρόνο τῆς Κωνσταντινούπολης, ἢ τουλάχιστον, σὲ περίπτωση
ναυαγίου τοῦ δεύτερου σταδίου τοῦ ριψοκίνδυνου σχεδίου του, νὰ ὑπαγάP
γει στὴν ἁγία Ἕδρα τὴν σχεδιαζόµενη ὑπερµητρόπολη Φιλαδελφείας ὡς
οὐνιτικὴ ἐκκλησία17. Τὰ σχέδια τοῦ Τυπάλδου ἀπέτυχαν ὁλοκληρωτικά, µοP
λονότι ὁ ἴδιος καὶ τὸ Βατικανὸ ἐπεδίωξαν ὡς τὸ τέλος τὴν πραγµατοποίησή
τους, κυρίως γιατὶ στὴν Βενετία ἐπικράτησε, ἀπὸ µιὰ χρονικὴ στιγµὴ καὶ
ἔπειτα, ἔντονη ἐπιφυλακτικότητα ἀπέναντι στὸ τολµηρὸ αὐτὸ σχέδιο18.
Ὁ Τυπάλδος ἀπὸ τὴν πλευρά του προσπάθησε ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς
ἀρχιερατείας του νὰ προωθήσει τὸ σχέδιό του στὴν Βενετικὴ Πολιτεία προP
βάλλοντας καὶ ἐπιχειρήµατα θεολογικοποιµαντικοῦ καὶ νοµοκανονικοῦ χαP
ρακτῆρα. Κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἐπιχειρήµατα βρίσκουµε στὴν ἔκθεσή του
πρὸς τὸν Προβλεπτὴ τῆς Πελοποννήσου (Provveditor General del Morea) Polo
Nani19, ὅπου παρουσιάζει τὴν κατάσταση τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας τῶν ΒεP
νετικῶν κτήσεων δίνοντας µιὰ τραγικὴ εἰκόνα τοῦ κλήρου. Ἀναφέρεται στὴν

16. Γιὰ τὸ θέµα αὐτὸ βλ. Β. ΤΣΑΚΙΡΗΣ, Ἡ ἐκκλησιαστικὴ πολιτικὴ τῆς Βενετίας στὸν Μοριᾶ κατὰ
τὴν δεύτερη Ἐνετοκρατία (1684P1715), Τὰ Ἱστορικὰ 51 (2009) 299P314· βλ. ἐπίσης ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΛΑΓΑ, Συµβολὴ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία τῆς Πελοποννήσου κατὰ τὴ Β΄ ΒενετοP
κρατία (1685P1715), Ἀθήνα 2008, 216 κ.ἑ.
17. ∆ὲν ἀποκλείεται µάλιστα σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση νὰ ἐλάµβανε ὁ ἴδιος τὸν τίτλο τοῦ ΚαρP
διναλίου: βλ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Παπαδόπουλος Κοµνηνός, σ. 241, 536· βλ. ἐπίσης καὶ ΜΠΙΡP
ΤΑΧΑΣ, Μελέτιος Τυπάλδος, σ. 180.
18. Βλ. L. VON RANKE, Zur venezianischen Geschichte, Leipzig 1878, σ. 341P342 (στὸ ἑξῆς: VON
RANKE, Geschichte). Τὶς ἐπιφυλάξεις αὐτὲς τῆς Βενετικῆς Πολιτείας καλλιέργησαν τόσο οἱ
ἔντονες καὶ χρόνιες ἀντιδράσεις σχεδὸν σύσσωµης τῆς ἑλληνικῆς κοινότητας τῆς Βενετίας,
ὅσο καὶ οἱ ἀναφορὲς τῶν βενετῶν Προβλεπτῶν στὸ Μοριᾶ, ποὺ προειδοποιοῦσαν γιὰ τὴν
ἀναµενόµενη σφοδρὴ ἀντίσταση τῶν πιστῶν στὸ Πατριαρχεῖο ὀρθόδοξων πληθυσµῶν.
Ὡστόσο, ἡ Βενετικὴ Πολιτεία εἶχε προχωρήσει σὲ κάποιο βαθµὸ στὴν ἐφαρµογὴ τοῦ σχεδίου
σὲ συνεργασία µὲ τὸ Βατικανό, καὶ ἦταν ἴσως ὑποχρεωµένη γιὰ λόγους διπλωµατικῶν
ἱσορροπιῶν νὰ δεχθεῖ τουλάχιστον τὴν ὑπαγωγή, κατὰ κάποιον τρόπο, τῆς κοινότητας τῆς
Βενετίας στὴν Ρώµη. Ἡ ὑπαγωγὴ προωθήθηκε µέσῳ τῆς ἐνεργοποίησης τῶν θεσπισµάτων
τοῦ 1534 καὶ τοῦ 1542, ποὺ ἐπέβαλλαν καθολικὴ ὁµολογία πίστεως στοὺς ἱερεῖς τῆς
κοινότητας.
19. Βλ. σχετικὰ ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα· γιὰ τὴν οἰκογένεια Nani, ὅ.π., σ. 137, σηµ. 3 καὶ
138, σηµ. 3P4)· βλ. ἐπίσης Η. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Ἡ ὀρθόδοξος ἐκκλησία ἐν ταῖς Ἰονίοις Νήσοις ἐπὶ
Ἑνετοκρατίας, Ἐπετηρὶς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν 8 (1904) 168P182
(στὸ ἑξῆς: ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Ἐκκλησία Ἑνετοκρατίας).

1. TSAKIRHS:Layout 1

16

6/14/13

8:13 AM

Page 16

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

«παχυλωτάτη ἀµάθεια» τῶν ἱεραρχῶν καὶ τῶν ἱερέων, στὴν διαδεδοµένη µεP
ταξύ τους πρακτικὴ τῆς σιµωνίας20, στὴν παραβίαση τῶν ἱερῶν κανόνων
πρὸς ἴδιον ὄφελος, καὶ τέλος στὴν πλήρη ἀδιαφορία τους γιὰ τὶς ποιµανP
τικὲς ἀνάγκες τοῦ ποιµνίου. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ Τυπάλδος προσπαθοῦσε
ἐµµέσως νὰ ὑποβάλει στὸν Nani τὴν σκέψη, ὅτι ἡ ὑπαγωγὴ τοῦ ὀρθόδοξου
κλήρου τῶν ἑνετοκρατούµενων περιοχῶν στὴν δικαιοδοσία του θὰ ἦταν ἡ
µοναδικὴ λύση στὰ ἔντονα προβλήµατα τῆς ἐκκλησίας τῆς Πελοποννήσου.
Ὡστόσο, ὁ Nani ἐνδέχεται νὰ ἦταν ἐνήµερος σχετικὰ µὲ τὸ σχέδιο τοῦ ΤυP
πάλδου ἤδη πρὶν ἡ ἔκθεση ἔλθει στὰ χέρια του: λίγο πρὶν τὴν σύνταξη τῆς
ἔκθεσης, ὁ δόγης τῆς Βενετίας F. Morosini εἶχε ἐκφράσει τὴν ἐπιθυµία νὰ µεP
ταβεῖ στὸν Μοριὰ µὲ τὴν συνοδεία τοῦ Τυπάλδου γιὰ νὰ προωθήσει τὸ σχέP
διο τοῦ τελευταίου· µολονότι ἡ ἐπιθυµία του αὐτὴ δὲν πραγµατοποιήθηκε,
διότι ἡ Βενετικὴ Γερουσία, ποὺ διατηροῦσε ἐπιφυλακτικὴ στάση ἀπέναντι
σὲ τέτοιου εἴδους ἐπιδιώξεις, δὲν ἔδωσε τὴν ἔγκρισή της21, εἶναι βεβαίως πολὺ
πιθανὸ ἕνας ὑψηλόβαθµος ἀξιωµατοῦχος ὅπως ὁ Nani νὰ εἶχε ἤδη ἐνηµερωP
θεῖ σχετικά. Ἡ κατάσταση ποὺ περιγράφει ὁ Τυπάλδος ἦταν, ὅπως ἤδη ἀναP
φέρθηκε, ἰδιαίτερα ἀνησυχητικὴ γιὰ τὴν Βενετία, ἰδιαίτερα µάλιστα ἡ στενὴ
σύνδεση τῶν ἱεραρχῶν τῆς Πελοποννήσου µὲ τὸ Πατριαρχεῖο ΚωνσταντιP
νουπόλεως, ἡ ὁποία εἶχε ἰδιαίτερα ἀρνητικὲς συνέπειες γιὰ τὴν Βενετία, τόσο
οἰκονοµικὲς ὅσο καὶ πολιτικές. Προετοιµάζοντας τὴν ἐφαρµογὴ τοῦ σχεδίου
του, ὁ Τυπάλδος ἔπρεπε, προκειµένου νὰ προσεταιριστεῖ ἰσχυροὺς ἀξιωµαP
τούχους τῆς Βενετικῆς Πολιτείας, νὰ ἐπιδείξει ἐνεργὸ πρωτοβουλία γιὰ τὴν
βελτίωση τῆς παιδείας τοῦ κλήρου. Ἡ συγγραφὴ καὶ δηµοσίευση ποιµανP
τικῶν ἐγχειριδίων ὑπὸ τὴν καθοδήγησή του θὰ ἀποτελοῦσε τὸ πρῶτο ἔµπραP
κτο µέτρο.

20. Σύµφωνα µὲ τὸν Τυπάλδο, ἡ σιµωνία γνώριζε ἔξαρση σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ λόγῳ τοῦ βενεP
τοτουρκικοῦ πολέµου, διότι πολλοὶ Ἕλληνες ποὺ ἤθελαν νὰ ἀποφύγουν τὴν στράτευσή
τους στὶς βενετικὲς γαλέρες πλήρωναν τοὺς ἐπισκόπους γιὰ νὰ γίνουν ἱερεῖς (βλ. ΜΠΟΜΠΟΥ,
Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 148· πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Ἐκκλησία Ἑνετοκρατίας, σ. 174). Γιὰ φαινόP
µενα σιµωνίας κάνουν λογο ὅλοι σχεδὸν οἱ ἁρµόδιοι Βενετοὶ ἀξιωµατοῦχοι στὶς ἐκθέσεις
τους πρὸς τὸν ∆όγη τῆς Βενετίας, ὅπως π.χ. ὁ ἔκτακτος προβλεπτὴς (Provveditore estraordi2
nario) Antonio Molin στὴν ἔκθεσή του τῆς 30ῆς Μαρτίου 1693, ὅπου ἀναφέρεται στὴν σιP
µωνία τῶν Ἀρχιεπισκόπων Πάτρας, Μυστρᾶ καὶ Μονεµβασίας, ἀλλὰ καὶ ὁ προβλεπτὴς Α.
Εmo, ὁ ὁποῖος σηµειώνει ὅτι τὸ ἱερατικὸ ἀξίωµα ἦταν ἀντικείµενο τοῦ πιὸ ποταποῦ ἐµποP
ρίου (βλ. VON RANKE, Geschichte, σ. 284, σηµ. 3. καὶ 342, σηµ. 1). Στὴν περιοχὴ τῶν ἑνετικῶν
κτήσεων συνήθως οἱ λακοὶ ἐκλέκτορες δωροδοκοῦνταν γιὰ νὰ ψηφίσουν συγκεκριµένα
πρόσωπα. Ἔτσι ἀναρριχόντουσαν στὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώµατα ἀκατάλληλοι ἄνθρωποι. Ὁ
Leopold von Ranke ὑποστηρίζει ὅτι κατὰ τὴν περίοδο ποὺ ἐξετάζουµε καὶ στὶς κοινότητες τῆς
Πελοππόνησου ἡ ἔκταση τοῦ φαινοµένου τῆς σιµωνίας δὲν εἶχε προηγούµενο (ὅ.π., σ. 342).
21. ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ, Μελέτιος Τυπάλδος, σ. 174.
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Ὁ Ἀνθρακίτης, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στὸν κύκλο τοῦ Τυπάλδου, ἦταν ὁ πλέον
κατάλληλος γιὰ νὰ γράψει τὰ ποιµαντικὰ αὐτὰ ἔργα. Ἦταν ἔµπειρος καὶ
γνωστὸς ἐξοµολόγος — σ’ αὐτὸν ἐξοµολογοῦταν µάλιστα καὶ ὁ ἴδιος ὁ ΤυP
πάλδος22—, εἶχε διατελέσει δάσκαλος νέων ἱερέων στὴν Κέρκυρα23, γνώριζε
καλὰ τὴν κατάσταση καὶ τὶς ποιµαντικὲς ἀνάγκες τῶν βενετοκρατούµενων
περιοχῶν, ἦταν λόγιος καὶ γλωσσοµαθής, συγκέντρωνε ἐν ὀλίγοις ὅλες τὶς
προποθέσεις γιὰ νὰ στραφεῖ ὁ Τυπάλδος σ’ αὐτὸν.
Ἡ ἀντιπαραβολὴ τῆς ἔκθεσης τοῦ Τυπάλδου πρὸς τὸν Nani µὲ τὰ τρία
ἐκδοµένα ἐγχειρίδια τοῦ Ἀνθρακίτη καθιστᾶ ἐµφανῆ τὴ µεταξύ τους σύνP
δεση. Ἡ ἔκθεση χωρίζεται σὲ τρία µέρη: περὶ ἐπισκόπων, περὶ ναῶν καὶ περὶ
ἱερέων.
Στὸ πρῶτο µέρος ὁ Τυπάλδος ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἐπίσκοποι πρέπει νὰ
µποροῦν νὰ ἀποδείξουν τὴν κανονικότητα τῆς χειροτονίας τους24. ἸσχυρίP
ζεται µάλιστα, ὅτι µόνον ὁ ἴδιος ὡς πατριαρχικὸς ἔξαρχος εἶναι σὲ θέση νὰ
πιστοποιήσει τὴν κανονικότητα τῶν χειροτονιῶν, ὅσο ἡ ἐπικοινωνία τῶν
ἑνετοκρατούµενων µητροπόλεων µὲ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως
παρακωλυόταν ἀπὸ τὸν πόλεµο τῆς Βενετίας µὲ τὴν Πύλη. Ἐπιπλέον, ζητᾶ
νὰ τοῦ δοθεῖ τὸ δικαίωµα νὰ ἐλέγχει, ἂν οἱ ὑποψήφιοι ἐπίσκοποι ἢ πρωτοP
παππάδες πληροῦν τὶς ἀπαραίτητες γιὰ τὸ λειτούργηµά τους πνευµατικὲς
καὶ νοµοκανονικὲς προποθέσεις. Ἕνας τέτοιος ἔλεγχος καθίσταται ἀναγP
καῖος, σύµφωνα µὲ τὸν Τυπάλδο, ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἐπίσκοποι κρινόταν
ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς καὶ τὰ τοπικὰ συµβούλια τῶν κοινοτήτων, ποὺ ὅµως, ὡς µελP
λοντικοὶ ὑφιστάµενοι τοῦ ἐπισκόπου, δὲν ἦταν σὲ θέση νὰ κρίνουν ἀντικειP
µενικά. Ἐπίσης τονίζει ἰδιαίτερα τὴν παραµέληση τοῦ κηρύγµατος, τὴν
ἀµάθεια καὶ τὴν σιµωνία, ποὺ εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα νὰ γίνονται ἱερεῖς ἄνθρωP
ποι ἀκατάλληλοι25. Στὸ κεφάλαιο 38 τῶν Θεωριῶν τοῦ Ἀνθρακίτη ποὺ φέρει
τὸν τίτλο «Περὶ ἀρχιερέων καὶ προεστῶν τῆς ἐκκλήσιας. ∆ηλαδὴ περὶ τοῦ
καθήκοντος τῶν Ἐκκλησίας προεστῶν» περιγράφεται ἡ ἀδιαφορία τῶν ἐπιP
σκόπων γιὰ τὰ ποιµαντικά τους καθήκοντα, καθὼς καὶ ἡ παραµέληση τοῦ
κηρύγµατος:

22. Τὸν ρόλο τοῦ Ἀνθρακίτη ὡς ἐξοµολόγου τοῦ Τυπάλδου, ποὺ µαρτυρεῖται ἀπὸ τὸν ΠαπαP
δόπουλο Κοµνηνό (ὁ Τυπάλδος ὑποκρινόταν τὸν πιστὸ ὀρθόδοξο «διὰ τὸ νὰ ἐξοµολογᾶται
εἰς τὸν ἐξ Ἰωαννίνων καὶ ἄλλα πολλά», βλ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Παπαδόπουλος Κοµνηνός, σ.
536) καθὼς καὶ τὶς µεταξύ τους σχέσεις ἐξετάζω ἀναλυτικὰ σὲ ὑπὸ ἔκδοση µελέτη µου.
23. Βλ. Α. ΤΣΙΤΣΑΣ, Χριστόδουλος Βούλγαρης, Μ. Πρωτοπαπᾶς Κερκύρας (1638P1693), Κεφαλ2
ληνιακὰ Χρονικὰ 3 (1978P1979) 195P234, ἐδὼ σ. 199.
24. ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 145· πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Ἐκκλησία Ἑνετοκρατίας, σ. 170.
25. ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 148· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Ἐκκλησία Ἑνετοκρατίας, σ. 174.
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καὶ τώρα οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ λοιποὶ προεστοὶ τῶν Ἐκκλησιῶν,
ὁποῦ ψηφίζονται, καὶ ἐκλέγονται νὰ ποιµαίνουσι τὸ ποίµνιόν του,
ὄχι µόνον δὲν χύνουσι τὸ αἷµά τους, ἀλλὰ µηδὲ λόγον ποτὲ εὐγάζου2
σιν ἀπὸ τὸ στόµα τους νὰ τὸ διδάξουσιν,
καὶ συνεχίζει:
κοιµοῦνται καὶ ἀναπαύονται εἰς µίαν βαθυτάτην ἀµέλειαν, καὶ
ἀφήνουσι καὶ ἐµβαίνουσιν εἰς τὸ ποίµνιον τοῦ Χριστοῦ, ὁποῦ κρα2
τοῦσιν εἰς τὰς χεῖρας τους, λύκοι ἀνήµεροι, καὶ ἅρπαγες 26.
Στὴ σηµασία τοῦ κηρύγµατος καὶ τὴν στάση τῶν ἐπισκόπων ἀναφέρονP
ται ἐπίσης πολλὰ χωρία καὶ τῶν τριῶν ἔντυπων ποιµαντικῶν ἔργων τοῦ
Ἀνθρακίτη, καὶ δίνουν µία γενικὴ περιγραφὴ τῆς κατάστασης παρόµοια µὲ
αὐτὴ τοῦ Τυπάλδου. Γιὰ παράδειγµα, στὶς Θεωρίες διαβάζουµε: «Ἐκεῖνοι
λοιπὸν εἶναι ἀληθεῖς ποιµένες ὁποῦ λαλοῦσι τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι
ἐκεῖνοι ὁποῦ σιωποῦσι, καὶ στέκονται ἄλαλοι, ὡσὰν τὰ ἄψυχα εἴδωλα»27.
Στὸ εὐρύτατα διαδεδοµένο φαινόµενο τῆς σιµωνίας ἀναφέρεται καὶ στὸ ἔργο
του Βοσκὸς λογικῶν προβάτων:
Ἀλλ’ ἀνίσως καὶ ἔξω ἀπὸ τὰς δουλικὰς προσκυνήσεις, ἤθελε µε2
ταχειρισθῇ καὶ ἄλλο χειρότερον κακόν, καὶ θεοµίσητον ἔργον, δηλ.
νὰ δώσῃ ἀργύρια νὰ ἀγοράσῃ τὴν ἐκκλησίαν, καὶ νὰ πωλήσῃ τὴν
ἐλεεινήν του ψυχήν, (φεῦ) ἐδὼ ὁ κακορίζικος καὶ ἄφρων στέκεται
πολλὰ κακά, µὰ τὶ ἠµπορῶ νὰ τοῦ εἰπῶ; Ὄχι ἄλλο βέβαια, παρὰ
ἐκεῖνο ὁποῦ ὁ Πέτρος ὁ Ἀπόστολος εἶπε πρὸς τὸν Σίµωνα28.
Ἐπίσης, στὴν ἔκθεσή του ὁ Τυπάλδος ἀναφέρεται στὴν κακὴ διαχείριση
τῶν οἰκονοµικῶν ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους, γνωρίζοντας βέβαια ὅτι θίγει τὸ κυP
ριώτερο πρόβληµα τῆς βενετικῆς ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς στὸ Μοριά. Ὁ
Ἀνθρακίτης σηµειώνει σχετικὰ στὶς Θεωρίες:
∆ιατὶ λαµβάνοντες τὸν διωρισµένον µισθὸν διὰ νὰ ποιµένουσι
τὸν λαόν, καὶ ὑποσχόµενοι τοῦ Θεοῦ διὰ τοῦτο τὸ ἔργον, καταπα2
26. Μ. ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ, Θεωρίαι Χριστιανικαί, Ἐνετίῃσιν 1699, σ. 209P210 (στὸ ἑξῆς: ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ,
Θεωρίαι).
27. Ὅ.π., σ. 213P214.
28. Μ. ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ, Βοσκὸς λογικῶν προβάτων, Ἐνετίῃσιν 1708, σ. 132 (στὸ ἑξῆς: ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ,
Βοσκὸς).
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τοῦσι τὴν ὑπόσχεσίν τους, καὶ λαµβάνοντες τὰς εἰσοδίας, τὰς µετα2
χειρίζονται µόνον εἰς ἄφθονον ἀπόλαυσιν τῶν ἐπιθυµιῶν τους. ∆ιὰ
τοῦτο εἶναι χρεῶσται νὰ ἀποδώσουσι λόγον καὶ διὰ τὴν ἀµέλειαν
τοῦ χρέους τους, καὶ διὰ τὸν µισθὸν ὁποῦ σπέρνουσιν ἀδίκως, χωρὶς
νὰ κάµνουσι τὸν ὀφειλόµενον κόπον29.
Τέλος, ὁ Τυπάλδος τονίζει τὸ συχνὸ φαινόµενο, ἐπίσκοποι νὰ ἐπιτρέπουν
ἐνάντια στοὺς ἱεροὺς κανόνες τὴν διάλυση γάµων καὶ τὴν συνάψη νέων
γάµων µὲ µόνο σκοπὸ τὸ οἰκονοµικὸ κέρδος30. Στὸ ἴδιο θέµα ἀναφέρονται
δύο ὁλόκληρα κεφάλαια τοῦ Βοσκοῦ, µὲ τοὺς τίτλους «περὶ λύσεως γινοµέ2
νων γάµων» καὶ «αἰτίαι τῆς διαλύσεως τοῦ γάµου», ὅπου ὁ Ἀνθρακίτης καP
θορίζει λεπτοµερῶς πότε εἶναι ἐπιτρεπτὴ ἡ διάλυση ἑνὸς γάµου31. Ἐπειδή,
ὅπως ἀναφέρει ὁ Τυπάλδος, τὰ διαζύγια δίνονταν µὲ σκοπὸ τὴν ἄµεση τέP
λεση ἑνὸς νέου γάµου, ὁ Ἀνθρακίτης θὰ παραθέσει καὶ τὰ κωλύµµατα σύP
ναψης δεύτερου γάµου. Στὸ σηµεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ σηµειώσουµε, ὅτι ὁ
Ἀνθρακίτης ἀναφέρεται καὶ στὴ ρωµαιοκαθολικὴ διδασκαλία περὶ διαλύP
σεως γάµου32. Σίγουρα οἱ ἀναφορές του αὐτὲς ἔχουν νὰ κάνουν µὲ τοὺς συP
χνοὺς µικτοὺς γάµους καθολικῶν καὶ ὀρθοδόξων στὶς ἑνετοκρατούµενες
περιοχές. Τὸ θέµα εἶχε ἀπασχολήσει ἰδιαίτερα τὴ Βενετία, ὥστε µὲ παρέµP
βαση τοῦ Procuratore της, Nicolò Daponte, στὴν σύνοδο τοῦ Τριδέντου, ψηP
φίστηκαν κάποιες ἐξαιρέσεις ἀπὸ τὸν κανόνα ποὺ ἀπαγορεύει τὴν διάλυση
τοῦ γάµου, ἀκριβῶς γιὰ τὶς περιπτώσεις µικτῶν γάµων33. Οἱ ἀναφορὲς αὐτὲς
στὴν δυτικὴ ἐκκλησία ἐπιβεβαιώνουν τὴν ὑπόθεσή µου ὅτι τὰ ἔργα προορίP
ζονταν γιὰ τοὺς ὀρθοδόξους τῶν ἑνετικῶν κτήσεων.
Ὁ Τυπάλδος καυτηριάζει ἐπίσης τὴν εὐκολία, µὲ τὴν ὁποία οἱ ἐπίσκοποι
ἐπισείουν τὴν ποινὴ τοῦ ἀφορισµοῦ, µὲ ἀποτέλεσµα ἡ ποινὴ νὰ χάσει στὴν

29. ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ, Θεωρίαι, σ. 215.
30. ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 149· πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Ἐκκλησία Ἑνετοκρατίας, σ. 175P176·
ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὅτι ἡ ποινὴ ἐπισείεται ἀκόµη καὶ στὸν κλέφτη πουλερικῶν.
31. ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ, Βοσκός, σ. 319P323.
32. Ὅ.π., σ. 315.
33. Οἱ Βενετοὶ εἶχαν καταλάβει πὼς κάτι τέτοιο θὰ εἶχε καταστροφικὲς ἐπιπτώσεις γιὰ τὶς βεP
νετικὲς κτήσεις. Παρόµοια προβλήµατα εἶχαν προκύψει καὶ τὸ 1612 στὴν βενετοκρατούµενη
τότε Κρήτη, ὅπου οἱ ὑποθέσεις διαζυγίων τῶν ὀρθοδόξων ὑπόκεινταν στὴν κρίση τῶν ΛαP
τίνων ἐπισκόπων τοῦ νησιοῦ. Κατόπιν εἰσήγησης τοῦ Consultore Paolo Sapri, ποὺ ὑποστηP
ρίχθηκε ἀπὸ τὸν Γαβριὴλ Σεβῆρο, οἱ ἐφέσεις γιὰ θέµατα γάµων ὀρθοδόξων ὑποβάλλονταν
κατευθείαν στὴν Γερουσία, ὥστε οἱ ὀρθόδοξοι νὰ ἀνακτήσουν τὴν αὐτονοµία τους ἔναντι
τοῦ ρωµαιοκαθολικοῦ κλήρου (βλ. Σ. ΜΠΙΡΤΑΧΑΣ, Ἡ δικαιοδοσία τῆς ἱερᾶς ἐξέτασης στοὺς
ἑλληνορθόδοξους βενετοὺς ὑπήκοους καὶ ὁ Paolo Sapri, στὸ: Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ [ἐπιµ.], Ἄνθη
Χαρίτων, Βενετία 1998, σ. 411P438, ἐδὼ σ. 426, σηµ. 52).
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συνείδηση τοῦ λαοῦ τὴν σοβαρότητά της34. Ὁ Ἀνθρακίτης ἀφιερώνει ἕνα
ὁλόκληρο κεφάλαιο τῶν Θεωριῶν στὸ πρόβληµα: διὰ νὰ µὴ καταφρονηθῇ
ἡ τοιαύτη φοβερὰ µάχαιρα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν συνήθειαν, καὶ τὸν λογιά2
σουσιν πιστοὶ γιὰ οὐδετίποτες. Καὶ συνεχίζει συµβουλεύοντας τοὺς πιP
στούς:
Πρέπει ὅµως καὶ ὁ Χριστιανὸς νὰ φοβᾶται πολλὰ τὸν ἀφορισµὸν
τοῦ ποιµένος, διατὶ εἶναι µία Πνευµατικὴ µάχαιρα, ὁποῦ χωρίζει τὸν
ἄνθρωπον ἀπὸ τὸν Θεόν35.
Ἐπιπλέον ἐπικρίνει ἐν γένει τοὺς πολλοὺς ἀφορισµοῦς:
οἱ λογιώτατοι ἀρχιερεῖς, οἱ ἅγιοι ποιµένες, (διὰ νὰ µὴ τοὺς εἰπῶ
µισθωτούς, ὅτι οὐ µέλλει αὐτοῖς περὶ τῶν προβάτων) ἔβαλαν τὸ ποί2
µνιόν του εἰς τὸ µεταίχµειον, εἰς τὴν µέσην τοῦ πολέµου, καὶ ἀπὸ τὸ
ἕνα µέρος, τὸ πολεµοῦσιν αὐτοὶ ἐσωτερικῶς µὲ τοὺς ἀφορισµοὺς µετὰ
ἀστροπελέκια τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο µέρος ἐξωτερικῶς οἱ τύ2
ραννοι, µὲ ταῖς καταδροµαῖς, µὲ τὰ ἀνυπόφορα βάρη καὶ λογιάζω
ὅτι τούτη νὰ εἶναι ἡ αἰτία, ὁποῦ δὲν προχωροῦσιν οἱ Χριστιανοὶ εἰς
τὸ καλλίτερον. Ἀντὶς νὰ τοὺς διδάσκουσι, νὰ τοὺς παρηγοροῦσιν εἰς
τὰς θλίψεις τους αὐτοὶ τοὺς ταλαιπωροῦσι χειρότερα36;
Καὶ συνεχίζει:
Βαβαὶ καὶ πόθεν τὴν ἔµαθον αὐτὴν τὴν διδασκαλίαν, νὰ ἀφορί2
ζουσι τοὺς ἱερεῖς, τοὺς διακόνους τους, τοὺς ὑπηρέτας τους διὰ κάθε
παραµικρὸν σφάλµα37;
Στὸ δεύτερο τµῆµα τῆς ἔκθεσής του, µὲ τὸν τίτλο Περὶ ναῶν, ὁ Τυπάλδος
ἀναφέρεται σὲ τρεῖς κατηγορίες ναῶν: τοὺς ἐφηµεριακούς, ὅπου οἱ ἱερεῖς
ἐκλέγονται ἀπὸ τὰ µέλη τῆς κοινότητας καὶ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τοὺς οἰκείους
ἐπίσκοπους, τοὺς ναοὺς τῶν µονῶν38, ποὺ διευθύνονται ἀπὸ τοὺς ἡγούµεP

34.
35.
36.
37.

ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 149· πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Ἐκκλησία Ἑνετοκρατίας, σ. 176.
ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ, Θεωρίαι, σ. 231P232.
Ὅ.π., σ. 233P234.
Ὅ.π., σ. 232P233. Τὸ καίριο αὐτὸ πρόβληµα εἶχε πραγµατευθεῖ πρῶτος ὁ Νεόφυτος Ροδινὸς
στὸ ἐξοµολογητάριό του καὶ κυρίως στὴν Σύνοψιν... (πρβλ. σχετικὰ Ν. ΡΟ∆ΙΝΟΣ, Σύνοψις
τῶν ἱερῶν τῆς ἐκκλησίας Μυστηρίων, Romae 1633, σ. 217P216).
38. Ὁ Τυπάλδος προτείνει νὰ εὐνοοῦνται οἱ µοναστηριακοί ναοί, ἀναγνωρίζοντας ὅτι εἶναι πιὸ
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νους, καὶ τέλος τοὺς σταυροπηγιακούς39. Ὅσον ἀφορᾶ τὰ σταυροπήγια, ὁ
Τυπάλδος συνιστᾶ νὰ παραµείνουν στὴν δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως, παρ’ ὅλες τὶς προσπάθειες τῶν µητροπολιτῶν νὰ τὰ
ὑπαγάγουν στὴν δική τους δικαιοδοσία40, πρᾶγµα ποὺ δείχνει ὅτι δὲν ἤθελε
µιὰ ἄµεση σύγκρουση µὲ τὸ Πατριαρχεῖο, τουλάχιστον τὴν παροῦσα στιγµή.
Τὸ µεγαλύτερο µέρος τοῦ δεύτερου τµήµατος τῆς ἔκθεσης εἶναι ἀφιερωµένο
στὴν πολυαριθµότερη καὶ σηµαντικώτερη κατηγορία ναῶν, δηλαδὴ τοὺς
ἐφηµεριακούς. Ὁ Τυπάλδος παρατηρεῖ πὼς οἱ ναοὶ αὐτοὶ εἶναι πολλὲς φορὲς
ἀπόλυτα ἐγκαταλελειµµένοι, µὲ ἀποτέλεσµα νὰ ἀµφιβάλλει
τόσον εἰς τὰ τῆς ἐξωτερικῆς µερίµνης, ὅσον καὶ περὶ τῆς τῶν
ψυχῶν σωτηρίας, στερουµένων ποιµένων θείου ζήλου, καὶ νοµίζω τὸ
ποίµνιον ξένον σχεδὸν ἀκόµη καὶ τῶν ἀναποφεύκτων σηµείων τῆς
πνευµατικῆς διακυβερνήσεως τῶν λαῶν ἐκείνων, οὓς κρίνω βεβυθι2
σµένους καὶ ἐν ἀγνοίᾳ ἔτι τῶν θείων ἐντολῶν καὶ τῶν ἁπλῶν καὶ
ἀναγκαιοτέρων γνώσεων τῆς σωτηρίας41.
Σχετικὰ µὲ τὸ καίριο αὐτὸ πρόβληµα τῆς ἀµάθειας τοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ
τοῦ κλήρου, ὁ Ἀνθρακίτης γράφει στὶς Θεωρίες:
Βαβαὶ καὶ πόσοι Χριστιανοὶ εἶναι ὄχι µοναχὰ κοσµικοί, ἀλλὰ καὶ
ἐκκλησιαστικοί, ὁποῦ δὲν ἠξεύρουσι µήτε ἄλλα, µήτε αὐτά»
(ἐννοεῖται ἡ θεία εὐχαριστία καὶ τὰ ἄλλα µυστήρια)42.
Ὁ Τυπάλδος παρατηρεῖ ἐπίσης ὅτι οἱ ἱερεῖς ποὺ ἐκλέγονται ἀπὸ τὶς κοιP
νότητες συχνὰ δὲν εἶναι κατάλληλοι γιὰ τὸ ἱερατικὸ ἀξίωµα καὶ δὲν δείP

39.

40.
41.

42.

ἐπιµελεῖς, θὰ προτείνει ὡστόσο νὰ ἐλέγχονται, καθὼς ἐπίσης καὶ οἱ γυναικεῖες µονές (ΜΠΟΜP
ΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 151· πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Ἐκκλησία Ἑνετοκρατίας, σ. 178). Καὶ ὁ
Ἀνθρακίτης στὸν Βοσκὸ ἀναφέρεται στὸν τρόπο ζωῆς ποὺ ἁρµόζει στοὺς µοναχούς (ΑΝP
ΘΡΑΚΙΤΗΣ, Βοσκός, σ. 30).
Ὁ Τυπάλδος ἀναφέρει καὶ κάποιους ἰδιωτικοὺς ναοὺς ποὺ ἀνήκουν στὴν δικαιοδοσία τῆς
Βενετικῆς Γερουσίας: βλ. ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 150· πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Ἐκκλησία
Ἑνετοκρατίας, σ. 177.
ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 151· πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Ἐκκλησία Ἑνετοκρατίας, σ. 178.
…dubito tanto nella cura exteriora, quanto nell’ interiora delle anime, prive di zellanti Pastori
et le crederei quasi distitute, anco delle cose più importanti al governo spiritualle de que’ popoli,
che per quanto mi pare, li giudico immersi fino nell’ ignoranza de divini precetti et fino delle
pure cognittioni necessarie per salvarsi… (ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 150)· πρβλ. ΤΣΙP
ΤΣΕΛΗΣ, Ἐκκλησία Ἑνετοκρατίας, σ. 177.
Βλ. ὅ.π.· πρβλ. ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ, Θεωρίαι, σ. 16.
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χνουν τὸν προσήκοντα σεβασµὸ στὴ θεία Εὐχαριστία καὶ τὸ Ἅγιο Μύρο.
Στὰ ἴδια ἀκριβῶς προβλήµατα εἶναι ἀφιερωµένα δύο ἐκτενῆ κεφάλαια τοῦ
Βοσκοῦ: «Περὶ τοῦ πῶς πρέπει ὁ ποιµὴν νὰ ἐξετάζῃ καὶ νὰ ἐκλέγῃ τὰ πρό2
σωπα εἰς ἐκκλησιαστικοὺς βαθµούς» καὶ «Περὶ τοῦ πῶς πρέπει ὁ λαὸς νὰ
ἐκλέγῃ τὸν Ποιµένα του». Στὰ κεφάλαια αὐτὰ παρατίθενται ὅλοι οἱ σχετιP
κοὶ κανόνες καὶ περιγράφονται οἱ προποθέσεις ποὺ πρέπει νὰ πληροῖ ὁ
ἱερέας43. ∆εδοµένου ὅτι στὴν τουρκοκρατούµενη ἐκκλησία οἱ ἱερεῖς δὲν ἐκλέP
γονταν ἀπὸ τὰ συµβούλια τῶν κοινοτήτων ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους, καὶ
µόνη ἡ παρουσία τῶν κεφαλαίων αὐτῶν στὸ ἔργο τοῦ Ἀνθρακίτη θὰ
ἀρκοῦσε γιὰ νὰ ἀποδείξει ὅτι τὰ ἔργα αὐτὰ προορίζονταν γιὰ τοὺς χριP
στιανοὺς τῶν Βενετικῶν κτήσεων44. Ἐπιπλέον, ὁ Ἀνθρακίτης ἀκολουθεῖ τὴν
ἔκθεση τοῦ Τυπάλδου καὶ στὶς ἐπιµέρους θέσεις ποὺ προβάλλει σχετικὰ µὲ
τὴν ἐκλογὴ τῶν ἱερέων: τονίζει ὅτι πρέπει νὰ ἐπιλέγονται οἱ καταλληλότεP
ροι, καὶ ὄχι οἱ «ἡµέτεροι» καὶ οἱ γόνοι ἰσχυρῶν οἰκογενειῶν45, καὶ ὑποP
γραµµίζει τὴν εὐθύνη τῶν ἀρχιερέων γιὰ ἐσφαλµένες ἐπιλογές46, οἱ ὁποῖες
σύµφωνα µὲ τὴν µαρτυρία του ἦταν ἰδιαίτερα συχνές47.
Στὸ τελευταῖο τµῆµα τῆς ἔκθεσής του ὁ Τυπάλδος ὑπογραµµίζει τὴν ἀναP
γνώριση τῆς ἐγκυρότητας τῶν µυστήριων τῶν ὀρθοδοξων ἀπὸ τὴν Σύνοδο
τοῦ Τριδέντου48 καὶ στὴ συνέχεια ἀναφέρεται ἀναλυτικὰ στὸ µυστήριο τοῦ
Χρίσµατος καὶ στὴν «ὕλη» του, δηλαδὴ τὸ ἅγιο Μύρο. Ἀκολουθῶντας καὶ
πάλι τὸν Τυπάλδο, ὁ Ἀνθρακίτης θὰ συµπεριλάβει στὸν Βοσκὸ ἕνα ὁλόP
κληρο κεφάλαιο µὲ θέµα τὴν φύλαξη τοῦ ἁγίου Μύρου (καὶ τὸν σεβασµὸ
πρὸς τὴν θεία Εὐχαριστία). Μάλιστα, τὸ τµῆµα τοῦ κεφαλαίου ποὺ ἀναφέP
ρεται στὸ Χρίσµα παρουσιάζει ἔντονες ὁµοιότητες µὲ τὶς σχετικὲς παρατηP
ρήσεις τοῦ Τυπάλδου49. Μία φράση ἀπὸ τὸ τελευταῖο αὐτὸ τµῆµα τῆς
ἔκθεσης τοῦ µητροπολίτη Φιλαδελφείας ὑποβάλλει στὸν Nani ἐµµέσως τὴν
ἄποψη, ὅτι ἡ κυκλοφορία ποιµαντικῶν βιβλίων στὶς Βενετοκρατούµενες πεP

43. Βλ. ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ, Βοσκός, σ. 137P162 καὶ 167P174· ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 150· πρβλ.
ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Ἐκκλησία Ἑνετοκρατίας, σ. 177.
44. Σχετικὰ µὲ τὴν ἐκλογὴ ἱερέων στὶς ἑνετοκρατούµενες περιοχές, βλ. ἐνδεικτικὰ Ι. ΒΙΣΒΙΖΗΣ,
Ἡ ἐκλογὴ τῶν µητροπολιτῶν καὶ ἐπισκόπων ἐν Πελοποννήσῳ κατὰ τὴν Βενετοκρατίαν
(1615P1715), Ἐπετηρὶς τοῦ Ἀρχείου τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ ∆ικαίου τῆς Ἀκαδηµίας
Ἀθηνῶν 7 (1957) 1P9.
45. ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ, Βοσκός, σ. 168.
46. ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 150· πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Ἐκκλησία Ἑνετοκρατίας, σ. 177· ΑΝP
ΘΡΑΚΙΤΗΣ, Βοσκός, σ. 160.
47. Ὅ.π., σ. 154.
48. ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 150P151.
49. ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ, Βοσκός, σ. 256P257· πρβλ. ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 150· ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ,
Ἐκκλησία Ἑνετοκρατίας, σ. 178.
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ριοχὲς εἶναι ἀναγκαία:
Ἀλλὰ ταῦτα ἐγκαίρως θὰ ἠδύνατο νὰ θεραπεύσῃ ὁ πολὺς τὴς Ὑ.
Ἐξοχότητος ζῆλος, µεριµνώσης τῆς ἐξουσίας περὶ τῆς διδασκαλίας τῶν
πρώτων τουλάχιστον στοιχείων τῆς θρησκευτικῆς παιδεύσεως εἰς τὸν
λαὸν ἐκεῖνον50.
Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ Προβλεπτὴς ἀνταποκρινόταν στὴν προτροπή του, ὁ
Τυπάλδος θὰ ἦταν βεβαίως ἕτοιµος νὰ συνδράµει σ’ αὐτὴν τὴν παιδευτικὴ
προσπάθεια. Γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν σκοπὸ προορίζονταν τὰ ἐγχειρίδια τοῦ
Ἀνθρακίτη.
Στὸ Περὶ ἱερέων τρίτο κεφάλαιο τῆς ἔκθεσής του, ὁ Τυπάλδος κάνει λόγο
γιὰ τοὺς βαθµοὺς τῆς ἱερωσύνης, γιὰ τὶς ὑποχρεώσεις τῶν ἱερέων ἔναντι τῆς
Βενετικῆς Πολιτείας ἀλλὰ καὶ ἔναντι τῶν κατὰ τόπους Λατίνων ἐπισκόπων.
Ἐπιπλέον, ἐνηµερώνει τὸν Προβλεπτὴ σχετικὰ µὲ τὴν ἀπότοµη αὔξηση τοῦ
ἀριθµοῦ τῶν ἱερέων κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Βενετοτουρκικοῦ πολέµου, κυP
ρίως µὲ ἀντικανονικὲς χειροτονίες προσώπων ποὺ ἀποσκοποῦσαν ἀποκλειP
στικὰ καὶ µόνο στὴν ἀποφυγὴ τῆς ἐπιστράτευσης51. Συµµεριζόµενος τὸ
ἐνδιαφέρον τοῦ Τυπάλδου γιὰ τὶς περιπτώσεις αὐτές, ὁ Ἄνθρακίτης προσP
διορίζει στὸν Βοσκὸ ἀναλυτικὰ τὶς προποθέσεις τῆς κανονικότητας µιᾶς
χειροτονίας52. Τὸ ἴδιο θέµα θὰ πραγµατευθεῖ περιληπτικὰ καὶ στὶς Θεωρίες53.
Ὁ Τυπάλδος ὑποστηρίζει ἐπίσης ὅτι οἱ ἱερεῖς πρέπει νὰ ἐλέγχουν ἂν οἱ πιP
στοὶ προσέρχονται στὰ µυστήρια τουλάχιστον µιὰ φορὰ τὸ χρόνο. ἘπιP
πλέον, ἐπικρίνει τὴν ἔλλειψη ὁποιασδήποτε ποιµαντικῆς µέριµνας γιὰ τοὺς
ἀρρώστους:
Μετὰ τὴν ἐκλογὴν καὶ τὸν περὶ ἀµεταθέτου τῶν ἐφηµερίων
ὁρισµὸν εἴς τε τὰς πόλεις καὶ τὰς κώµας ἐπάναγκες νὰ ὑποχρεώσητε
τούτους, χρώµενοι πάσῃ αὐστηρότητι ἐν πάσῃ παραβάσει, νὰ ἐπι2
σκέπτωνται τοὺς ἐπιθανάτους τῶν ἐνοριῶν καὶ τῆς γειτονίας καὶ
ὅλους ἐν γένει τοὺς ἀσθενεῖς, διότι εἰς ὄλην τὴν δυστυχέστατην
Ἑλλάδα (δὲν δύναµαι νὰ τὸ ἀποσιωπήσω) ἀφίνουσι τοὺς Χριστια2

50. …sarebbe effetto del pieno zello dell’ E(ccellenza) V(ostra) porgere colla sua aut(horit)à l’ op2
portuno remedio, facendo da più sufficienti soministare almeno i Primi Allementi della fede a
quella gente… (ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 150)· πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Ἐκκλησία ἙνετοP
κρατίας, σ. 177.
51. ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 152P153· πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ, Ἐκκλησία Ἑνετοκρατίας, σ. 180.
52. Βλ. ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ, Βοσκός, σ. 139P147.
53. Βλ. ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ, Θεωρίαι, σ. 222.
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νοὺς ν’ ἀποθνήσκουσιν ἄνευ τῆς ἐλαχίστης θρησκευτικῆς παραµυ2
θίας καὶ πιστεύω ὅτι τὰ ἔφθασαν µὲχρι τοῦ σηµείου νὰ τοὺς ἀφίνω2
σιν ἀνεξοµολογήτους καὶ ἄνευ τῆς µεταλήψεως καὶ τῆς τελευταίας
ἔτι µυρώσεως, ἣν παραµελοῦσι καὶ ἔχουσιν ἐν ἀχρηστίᾳ, µὴ θεω2
ροῦντες ἴσως ταύτην µυστήριον54.
Εἶναι βεβαίως προφανές, πὼς ἡ ἔκδοση τῆς Ἐπισκέψεως τοῦ Ἀνθρακίτη,
τοῦ µοναδικοῦ ἐξειδικευµένου ποιµαντικοῦ ἐγχειριδίου γιὰ τὴν ἐξοµολόP
γηση τῶν ἑτοιµοθανάτων στὴν ἔντυπη ἕλληνικὴ γραµµατεία, προοριζόταν νὰ
καλύψει αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ κενό.
Οἱ ἔντονες ὁµοιότητες µεταξὺ τῆς ἔκθεσης τοῦ Τυπάλδου πρὸς τὸν Nani
καὶ τῶν τριῶν ἔντυπων ἔργων τοῦ Ἀνθρακίτη ἀποδεικνύουν, δεδοµένης καὶ
τῆς στενῆς σχέσης µεταξύ τους, ὅτι ἡ συγγραφὴ τῶν ποιµαντικῶν ἐγχειριP
δίων τοῦ Ἀνθρακίτη συνδέεται µὲ τὸ µεγαλόπνοο σχέδιο τοῦ Μελετίου ΤυP
πάλδου νὰ ὑπαγάγει (ἀρχικὰ) τὶς ἐπισκοπὲς τῶν Βενετοκρατούµενων
περιοχῶν στὴν µητρόπολη Φιλαδελφείας. Tὴν ἔκθεση τοῦ Μελετίου ΤυπάλP
δου εἶναι πιθανὸν νὰ εἶχε µπροστά του ὁ Ἀνθρακίτης κατὰ τὴν συγγραφὴ
τῶν ἔργων του. Τὰ ἔργα αὐτὰ ἀποτελοῦσαν µέρος ἑνὸς πολιτικοεκκλησιαP
στικοῦ σχεδίου πού, ἂν εἶχε συντελεστεῖ, θὰ εἶχαν ἀλλάξει πολλὰ στὸν
ἐκκλησιαστικὸ χάρτη. Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ σύνδεση τῶν τριῶν ἔργων µὲ τὸ σχέP
διο τοῦ Τυπάλδου καὶ ἡ συνακόλουθη κάλυψη τοῦ µητροπολίτη ΦιλαδελP
φείας ἐξηγοῦν ἴσως τὴν ἰδιαίτερα τολµηρὴ κριτικὴ ποὺ ὁ Ἀνθρακίτης ἀσκεῖ
στὰ κακῶς κείµενα τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας55.
Τὸ ἐρώτηµα, ἂν ὁ Ἀνθρακίτης γνώριζε ἔστω ἐν µέρει τὸ σχέδιο τοῦ ΤυP
πάλδου καὶ τὸν ρόλο ποὺ θὰ ἔπαιζαν τὰ ποιµαντικά του ἐγχειρίδια σ’ αὐτό,
ἐρώτηµα ποὺ εὔλογα προκύπτει ἀπὸ τὰ παραπάνω συµπεράσµατα, δὲν µποP
ρεῖ πρὸς τὸ παρὸν νὰ ἀπαντηθεῖ µὲ σιγουριά. Εἶναι πολὺ πιθανὸν ὁ ΤυπάλP
δος νὰ πρότεινε στὸν Ἀνθρακίτη νὰ συγγράψει τὰ ἔργα αὐτὰ προβάλλοντας
µόνο τὴν ποιµαντική τους ἀναγκαιότητα. Ὁ Ἀνθρακίτης, γνωστὸς γιὰ τὸ
54. …sarebbe di somma necessità obbligarli senza risparmio d’ alcun rigore in contraventione ad as2
sistere alli moribondi delle loro Contrade, e Parochia et a tutti l’ Infermi poi che in tutta l’ in2
felicissima Grecia (non posso tacerlo) lasciano morire li Christiani senza alcuna assistenza de
sacerdoti et temo, che siano arrivatti a lasciarli senza i Sacramenti stessi della confessione et Eu2
charistia et ancora dell’ extrema Untione cosi trascurata et disusatta che quasi non è più cono2
sciutta fra loro per sacramento… (ΜΠΟΜΠΟΥ, Ἀνέκδοτα κείµενα, σ. 153)· πρβλ. ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ,
Ἐκκλησία Ἑνετοκρατίας, σ. 181.
55. Ἀπὸ ὅσο γνωρίζω κανένα ἄλλο θεολογικὸ ἔργο τῆς Τουρκοκρατίας δὲν τολµᾶ νὰ ἀσκήσει
µιὰ τόσο αὐστηρὴ κριτική. Ἐξαίρεση ἀποτελοῦν τὰ ἔργα τοῦ Οὐνίτη Νεόφυτου Ροδινοῦ, ὁ
ὁποῖος ὅµως γράφει ἀπὸ διαφορετικὴ σκοπιά, ἐφόσον προωθεῖ τὶς ἀπόψεις τῆς ρωµαιοκαθοP
λικῆς ἐκκλησίας.
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ἤθος καὶ τὴν ποιµαντική του κατάρτιση, δὲν εἶχε λόγους νὰ ἀρνηθεῖ. ΒεP
βαίως, ὁ Ἀνθρακίτης θὰ µποροῦσε ἐνδεχοµένως καὶ νὰ διαφωνοῦσε µὲ τὶς
πολιτικὲς ἐνέργειες τοῦ Μητροπολίτη του, καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ νὰ τὸν στήριζε
σ’αὐτὴν τὴν ὠφέλιµη ποιµαντικὴ πρωτοβουλία. Ἐξάλλου, τὰ προβλήµατα
ποὺ παρουσιάζει ὁ Μελέτιος στὴν ἔκθεσή του ἦταν πραγµατικὰ καὶ καθιP
στοῦσαν ἐπιτακτικὴ τὴν ἀνάληψη ποιµαντικῆς µέριµνας.
Ὅµως τὸ σχέδιο τοῦ Τυπάλδου µαταιώθηκε καὶ ἔτσι τὰ ἐγχειρίδια, ἐκτὸς
ἀπὸ τὶς Θεωρίες, ἔµειναν ἀνέκδοτα. Ὁ Ἀνθρακίτης σὲ ἐπιστολή του ζητᾶ
ἀπὸ τὸν Χρύσανθο Ἱεροσολύµων ἐµµέσως νὰ χρηµατοδοτήσει τὴν ἐκτύπωση
τῶν ἔργων του56. Θὰ καταφέρει νὰ τυπώσει τὴν Ἐπίσκεψιν καὶ τὸν Βοσκὸν
πρὶν ἐπιστρέψει, στὰ τέλη τοῦ 1708, στὰ Ἰωάννινα.
Ἔτσι, φαίνεται ὅτι τὰ ἔντυπα ἔργα τοῦ Ἀνθρακίτη κλήθηκαν νὰ ἐξυπηP
ρετήσουν πολλοὺς στόχους καὶ σκοπιµότητες. Ἀπὸ τὴν µιὰ τὶς πολιτικὲς φιP
λοδοξίες τοῦ µητροπολίτη Φιλαδελφείας, ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴν κάλυψη
πραγµατικῶν ποιµαντικῶν ἀναγκῶν στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία, ἀναγκῶν ποὺ
ὁδηγοῦσαν τὸν Βενετὸ προνοητὴ D. Gritti νὰ χαρακτηρίζει τοὺς ὀρθόδοP
ξους κληρικοὺς ὡς ἀνθρώπους «µὲ παχυλὴ ἀµάθεια καὶ ποὺ στὸ µεταξὺ
ἔχουν περισσότερο τὴν ἐµφάνιση ἀγροίκων ποιµένων παρὰ ἱερῶν λει2
τουργῶν»57. Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ὁ ἠπειρώτης λόγιος ἀπέδειξε µὲ τὰ
ἔργα του ὅτι µπορεῖ νὰ ἰσορροπεῖ πάνω στὸ ἐπικίνδυνα τεντωµένο σχοινὶ µεP
ταξὺ πολιτικῆς καὶ θρησκείας.

56. Βλ. ΓΕ∆ΕΩΝ, Πατριαρχικαὶ Ἐφηµερίδες, σ. 213.
57. P. TOPPING, Domenico Gritti’s relation on the organization of Venetian Morea 1688P1691, στὸ:
Μνηµόσυνον Σοφίας Ἀντωνιάδη, Βενετία 1974, σ. 310P328, ἐδὼ σ. 327· πρβλ. Α. ΤΣΕΛΙΚΑΣ,
Μεταφράσεις βενετικῶν ἐκθέσεων περὶ Πελοποννήσου. Β΄. Ἡ ἔκθεση τοῦ συνδίκου καταP
στιχώτου Μαρίνου Μικιέλ. Ἡ ἔκθεση τοῦ συνδίκου καταστιχώτου ∆οµίνικου Γρίττη, Πε2
λοποννησιακὰ 17 (1989) 141P171, ἐδὼ σ. 170.
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SUMMARY
THE WORKS OF METHODIOS ANTHRAKITES
AND THE CHURCH POLITICS OF MELETIOS TYPALDOS
The three pastoral manuals authored by Methodios Anthrakites, Θεωρίαι
Χριστιανικαί, Ἐπίσκεψις Πνευµατικοῦ πρὸς ἀσθενῆ and Βοσκὸς λογικῶν
προβάτων, that draw heavily on the works of the Jesuit preacher P. Segneri and
other Italian sources, are directly connected to the current developments in the
Greek Orthodox community of Venice in the late seventeenth century. The comP
munity’s metropolitan bishop Meletios Typaldos pursued the ambitious goal of
uniting all orthodox communities in Venetian territory under his own See, asP
cending to the ecumenical throne of Constantinople and, finally, subduing all
orthodox churches to the Vatican. Part of this complex plan was also the broad
diffusion of manuals of pastoral theology, intended both to advertise Typaldos’
active care for his fold and set a limit to the arbitrariness of the local clergy. AnP
thrakites, a close associate of Typaldos, was fully qualified to undertake writP
ing these manuals. A close comparison between a memorandum on the state of
the Greek Church under Venetian dominion, written by Typaldos for the
Provveditore of Peloponnesos, Polo Nani, and the three aforementioned manuP
als, demonstrates their close interrelationship and sheds light on the different
ambitions pursued by bishop Meletios and by Methodios Anthrakites.
VASILIOS TSAKIRIS
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