
ΕΠΙΤΙΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΙΑΣ

Δημοσιεΰομεν κατωτέρω πατριαρχικόν έπιτίμιον κατά τής άδελφοποιίας 
και έπιτάσσομεν όλίγας σχετικάς παρατηρήσεις. Τό δημοσιευόμενον έπιτίμιον 
εύρίσκεται εις τούς Σιναϊτικούς κώδικας 1651 φ. 20 και 1605 φ. 181. Και τά 
δύο αντίγραφα είναι δμοια καί έχουν τά αυτά λάθη· π. χ. στ. 11 φαντάσεσι 
(αντί : φαντασίες;) καί στ 22 άδελφοπιστοί αντί αδελφοποιτοί. Εις τρεις περι
πτώσεις μόνον διαφέρει ό ακριβέστερος κώδιξ 1605: στ. 29 έχει χρεία, ενώ 
ό κώδ. 1651 χρείας, στ. 41 έχει εν αργία, ενφ ό κώδ. 1651 άεργεία! στ. β8 
ό κώδ. 1605 έχει τό παραλειπόμενον υπό τοϋ κώδ. 1651: «ίερωτάτων αρχιε
ρέων καί ύπεριίμων των έν άγίω πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών καί 
συλλειτουργών». Τό έγγραφον δεν είναι πιθανώς πιστόν αντίγραφων τοΰ 
πατριαρχικού συνοδικού γράμματος, τό όποιον θά μετεχειρίσθη γλώσσαν 
άρχαϊκωτέραν καί μάλλον ομοιόμορφον. Ό άντιγραφεύς ήθέλησεν εξ (ορι
σμένου εγγράφου νά δημιουργήση γενικόν τύπον επιτιμίου κατά τής άδελ- 
φοποιίας καί τούτο δεικνύει δτι ή άδελφοποιία ήτο συνήθης, δΤ αυτό ύπέ- 
γραψεν αυτό γενικώς «έπιτίμιον κατά τών παρανόμως άδελφοποιούντων», 
δΤ αυτό άφήρεσε την χρονολογίαν καί τάς ύπογραφάς τού πατριάρχου καί 
τών συνοδικών καί μόνον έλησμόνησε νά άφαιρέση και τό ό'νομα τού Καρπε
νησιού, δπου εύρίσκοντο οί έπιτιμώμενοι άδελφοποιητοί. Είναι πιθανόν 
δτι καί την γλώσσαν μετέβαλεν ό άντιγραφεύς καί διασκευαστής συγχρόναις 
— διότι τινές άνωμαλίαι (π. χ. στ. 25 ήτον χριστιανικόν κυρίως καί αληθώς
καί πρώτως άδελφοποιία άναφύεται........ στ. 48 συμφοροτίμένος, ’ίσως αντί
τού συγχωρούμενος κλπ.), δεν φαίνονται δτι θά ύπήρχον εις τό πρωτότυπον. 
ΔΤ αυτόν τον λόγον δεν έτήρησα την ορθογραφίαν τού άντιγράφου, άφοϋ 
δεν πρόκειται πλέον περί γνησίου επισήμου εγγράφου.

Πότε συνετάχθη τό έγγραφον; Βεβαίως κατά τούς χρόνους τής Τουρκο
κρατίας, πιθανώς τον 18ον αιώνα, δτε ένισχύθη ή άδελφοποιία πάλιν δι’ούς 
λόγους άναφέρομεν κατωτέρω. Τό έγγραφον καί υπό την δημοσιευομένην 
διασκευήν καί υπό την άρχικήν του μορφήν είναι άνέκδοτον, καθ’ δσον γνω
ρίζω. Ή εύρεσις τοΰ πρωτοτύπου δεν θά είναι διασαφητική μόνον τών 
λόγων, δΤ ούς έξεδόθη τό έπιτίμιον κατά τών άδελφοποιητών, άλλα καί τής 
έκτάσεως τής διασκευής.

Κώδ. Σιν. 1651 φ. 20β (καί 1605 φ. Ιδίβ).

’Επιτίμιον κατά τών παρανόμως άδελφοποιούντων.

ή" Γινώσκετε δτι η καθ’ ή μας τον Χρίστον Αγία και ’Ανατολική Εκκλη
σία εχει έθος ίδιον, σταθερόν τε και μονιμώτατον τοιοντον παραλαβονσα εκ των
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αρχαίων πατέρων, των διαδόχων καί ίσαποστόλων, τδ τάς μεν νομίμους, εύλο
γούς τε και κανονικός διατάξεις και παραδόσεις όπου εξ αρχής έπεκράτησαν, 
έπινοία τον άγιον πν(εύματο)ς, νά ένεργοΰνται εις δλον το χριστιανικόν σύστημα 
και πλήρωμα, νά τάς παραφυλάττη και νά τάς συντηρή άκαινοτομήτονς και 
άπαραλλάκτονς, εν παντί καιρώ και τόπω αείποτε, τά δ’ έκφυλα, ασυνήθη τε 
και απρόσφορα νεωτερίσματα των ατοπημάτων, δσα μάλιστα ή αναισθησία καί 
χνδαιότης των πολλών εφευρίσκει με σφαλερές φαντασίες' καί με λογισμούς 
άνοήτονς, εκείνα από πρώτης αρχής ώς ξένα καί αντοφελή καί άλλότρια τής 
χριστιανικής πολιτείας, παρενθνς νά τα άποκρούη καί νά τα καιαργή διά νά 
μ,ήν προχωρή ευκόλως κανένα βλαβερόν καί άτοπον, δτι εκ τούτων άκολον- 
θοϋσι πολλάκις τά πλέον χειρότερα' καί τούτο έπενοήθη διά πολλάς αιτίας, το 
νά αναιρούνται δηλονότι τά αλλόκοτα. 'Επειδή λοιπόν παραστάντες τινές Χρι
στιανοί εγχώριοι του Καρπενησιού ανήγγειλαν ήμΐν δτι κάποιοι ανόητοι άνθρω
ποι εξ αυτών έφαντάσθησαν μέ. στοχασμόν μωρόν καί άγνωστον νά συστήσουν 
άδελφοποιίαν τινά ασύστατον καί έξω τής εκκλησιαστικής συνήθειας καί παρα- 
δόσεως, την όποιαν με αυτονομίαν έδικήν τους ενεργούντες την δί ίπωδών 
τινων ανοικείων, τάχα καθ' όμοίωσιν τής κανονικώς νομοθετηθείσης υιοθεσίας, 
εκείνης τής ιερολογίας, ονομάζονται εις υπέρ του άλλον αδελφό πιστοί 
πράγμα ποιοΰντες παράνομον, ανωφελές μετεώρισμα καί άχρηστον τελείως 
καί μάταιον. Καί δέν αισθάνονται οί ανόητοι νά γνωρίσουν δτι ή τον χριστια
νικόν κυρίως καί άλη θώς καί πρώτωςάδελφοποιία αναφ ύεται 
καί προέρχεται από τής ίεράς κολνμβήθρας, εξ ής μέ την επιφοίτησιν καί χάριν 
τοΰ άγιον πν(ενματο)ς άναγεννώμενοι καί εις τάς τρεις καταδύσεις βαπτιζό- 
μενοι υιοί θεόν κατά θ(εό)ν έξερχόμεθα καί αδελφοί τελειονμεθα. Τις λοιπόν 
ετι χρεία τής άλλης καί πεπλανημένης άδελφοποιίας; άρα οί τοιοντοι δέν άνιί- 
κεινται αληθώς τολμηρώς εις την Αληθή πν(ευματ)ικήν τε καί σωτήριον εκείνην 
άδελφοποιίαν, ή καν δέν άκονουσι τοΰ ίεροΰ 'Αποστόλου γράφοντας εις τά έθνη, 
νά μάϋωσι τί τό αίτιον δτι αδελφούς καλεϊ πάντας; Φανερόν εκ τούτων δτι 
έκτοπον είναι, διεστραμμένον τε καί παράνομον αυτό τό επινόημα, όπου μετέρ
χονται χωρίς την ε’ίδησιν καί προτροπήν καί την άδειαν τής εκκλησιαστικής 
εξουσίας. Τούτου χάριν ή μετριότης ημών κατά την απαραίτητον περιέργειαν 
καί φροντίδα όπου έχει περί τά τοιαυτα καί κοινώς συνδιασκεοραμένη καί δια- 
γνοΰσα τό βλαβερόν καί άπαίσιον τοΰ πράγματος γράφει καί άποφαίνεται 
συνοδικώς μετά των περί αυτήν ίερωτάτων αρχιερέων καί νπερτίμων των εν 
άγίφ πν(εύματ)ι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών ινα ή ασυνήθι
στος αυτή καινοτομία όπου άρχισε νά ενεργήται εις τούς Χριστιανούς ώς άχρη
στος καί παράλογος εΐη από τοΰ νυν καί εις τό έξης εν αργία παντελεΐ καί 
απραξία, ώς ψευδολογία τις καί άποβεβλημένη βλάβη καί μηκέτι τολμήση τις 
διελθεΐν τήν τοιαντην άδελφοποιίαν ώς ανωτέρω είρήκαμεν, ιερείς τε όμοϋ καί 
λαϊκοί, πάντες γάρ αδελφοί εσμεν εν Χ(ριστ)ω Ίηαοΰ. "Οστις δ’ άν τών ιερέων

5

10

15

20

25

30

1 35

40

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:31:49 EEST - 3.236.241.27



282 Κ. Άμάντου

45 τολμήση είσέτι επωδός τινας η ενχάς ανοικείους εκφωνήσαι περί την τοιαντην 
μυθώδη καί ασύστατον άδελφοποιίαν καί τερατολογίαν, τό γε νυν εχον αργός 
μενέτω πάσης Ιερατικής ένεργείας καί τάξεως καί έστερημένος παντός εκκλη
σιαστικόν εισοδήματος, παρ ονδενός συ μ φορούμενος ή συλλειτουργού μένος 
ή εισόδημα εκκλησιαστικόν παρεχόμενος εν αργία καί άψορισμω άλυτο). Οί δε 

50 λαϊκοί Χριστιανοί, όσοι ανθαδώς μή νποταχθέντες τη εκκλησιαστική καί συν
οδική ταυ τη άποψάαει, απειθείς φανώσι, καί πάλιν μείναντες επί τή τοιαύτη 
πλάνη ενεργέΐν θελήσωαι την αυτήν ληρώδη άδελφοποιίαν, Γ/ν ή εκκλησία άπο- 
στρέφεται ώς έβδελνγμένην, άλλ' εμμείντοσιν επί τή αυτή πονηρά καί κακή 
συνήθεια, άφωρισμένοι εΐησαν.

Αί κυριώταται μελέται παρ’ ήμΐν περί άδελφοποιίας είναι ή τοΰ καθη- 
γητοΰ κ. Κ. Ράλλη, «Περί αδελφοποιίας» εις την επιστημονικήν Επετηρίδα 
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών τ. 3 (1906- 7) σ. 293 κεξ. καί τό ά'ρθρον τοΰ 
καθηγητοΰ κ. Σ. Κυριακίδου «Άδελφοποιία» εις την Μεγάλην Ελληνικήν 
Εγκυκλοπαίδειαν. Αυτόθι σημειοΰται καί ή σχετική βιβλιογραφία. Συντομώ- 
τερα είναι τα άρθρα άδελφοποιία, άδελφοποιητός, άδερφοχτός τοΰ ’Εγκυκλο
παιδικού Λεξικού τοΰ Έλευθερουδάκη. Εις τα ανωτέρω γεγραμμένα όλίγας 
παρατηρήσεις καί μαρτυρίας προσθέτω ενταύθα '.

Τό εθιμον τής αδελφοποιίας έγεννήθη εις αρχαίους χρόνους καί εξακο
λουθεί νάύφίσταιαι μέχρι σήμερον. ’Ανεξαρτήτως των λόγων τής γενέσεώς του 
πάντως καί ή ανάγκη τής αλληλοβοήθειας ένίσχυσεν αυτό κατά διαφόρους 
έποχάς δπως π.χ. εις τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας παρ’ήμίν, κατά τό διά
στημα τοΰ μεγάλου τελευταίου πολέμου παρά τοΐς Σέρβοις. Εις τούς νομάδας 
ήτο διά τον αυτόν λόγον συιηθεστέρα ή άδελφοποιία, ενδιαφέρον δέ χωρίον 
είναι τό περί των Σκυθών τοΰ Λουκιανού (Τόξαρις 37), τό όποιον συγχρόνως 
μάς όμιλεΐ καί περί τοΰ τρόπου τής δι’ αίματος άδελφοποιίας: «’Επειδάν προ- 
κριθείς τις ήδη φίλος ή, σννθήκαι τό από τούτου καί ορκος ύ μέγιστος, ή μην 
καί βιώαεσθαι. μετ άλληλοtv καί άποθανεΐοθαι, ήν δέη, υπέρ τοΰ ετέρου τον 
ετερον. Καί οντω ποιοΰμεν άφ ού γάρ έντεμόντες άπαξ ιούς δακτύλους ενστα- 
λάξωμεν τό αίμα εις κύλικα καί τα ξίφη άκρα βάφαντες άμα ά/ιφότεροι επι- 
σχόμενοι πιο)μεν, ονκ έστιν ο,τι τό μετά τούτο ημάς διαλνσειεν ά'ν».

Εις την Ελλάδα καί την Μικράν ’Ασίαν τό εθιμον τής άδελφοποιίας 
έγινε συνηθες κατά τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους, δτε έπλάσθησαν καί 
αί λέξεις άδελφοποιώ, άδελφοποιία, άδ ελ φ ο π ο ίη σ ις, άδελφο- 
ποιητός. Έκ των Βυζαντινών συγγραφέων άς σημειωθούν ενταύθα όλίγαι 1

1 Ίδέ καί τάς σκέψεις περί άδελφοποιίας (Blutbruderschaft) τοΰ W. W undt, Kul- 
tur und Geschichte 1920 σ. 83 κεξ.
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μαρτυρίαι αθησαύριστοι ή σπανιώτεραι: Έν τώ βίω τοΰ Όσιου Θεοδοσίου 
τοΰ Συκεώτου1: «πεϊσαι αυτόν άδελφοποίησιν ποιήσαι μετ’αύτοΰ». Έν τώ 
Στρατηγικώ τοΰ Κεκαυμένου σ. 49,11: «αδελφοποιήσεις και συντεκνίας επιτη
δεύονται». ΕΙς τάς έπιστολάς τοΰ Τζέτζου (Pressel) σ. 16: «άδελφοποιητώ 
δικαίω θαρροϋσαι τον παλαμναϊον εκείνον γεραίρουσι πανταχοΰ». Διά την 
ευλογίαν τής άδελφοποιίας υπό τής Εκκλησίας συνετάχθησαν και εύχαί καί 
πολλάς έδημοοίευσε, πλήν τοΰ Goar, και ό Ρώσσος Δημητριέφσκη εις τά 
Ευχολόγια τά δημοσιευθέντα το 1910 εις το Κίεβον. Ούτω π. χ. σ. 215 
δημοσιεύεται «ακολουθία καί τάξις εις άδελφοποίησιν ό πρώτος αδελφός 
τίθησι την χεϊρα αύτοΰ επάνω τοΰ ευαγγελίου καί ό δεύτερος επάνω τής χει- 
ρός τοΰ πρώτου αδελφού»1 2.

Άδελφοποιία Ιτελεΐτο καί μεταξύ νέων διαφόρων φύλων, όπως δεικνύει 
καί ό στίχος τοΰ Σαχλίκη (Συναξ. γυναικών έκδ. Krumbacher στ. 1201):

άλλη δι Αδελφοποιητόν 
εχει τόν άγαπητικό.

Ό αυτός δμως στίχος δεικνύει δτι ή άδελφοποιία αυτή έχασε την αγνότητά 
της καί δι’ uoio ή εκκλησία άπηγόρευσε την άδελφοποιίαν μάλιστα μεταξύ 
μοναχάίν3. Εις τό τυπικόν τοΰ ’Αθανασίου τοΰ ’Αθωνίτου4 λέγεται: «ου 
σχοίης μετά κοσμικών άδελφοποιίας ή συντεκνίας ό φυγάς τοΰ κόσμου και 
τοΰ γάμου».

Αί απαγορεύσεις αύταί εις τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας έχασαν τήν 
δΰναμίν των, διότι ή άδελφοποιία ενίσχυε τήν άλληλοβοήθειαν καί άλληλεγ- 
γύην κατά τών Τούρκων καί δι’ αυτό τό εθτμον έλαβε πάλιν νέαν έπίδοσιν· 
Ό εξής εκ Κρήτης στίχος είναι χαρακτηριστικός:

βοή&α μου οκνλ’ άδερφοχτε και ό Τούρκος θά με φάη.

Οί συνδεόμενοι δι’ άδελφοποιίας έβοήθουν άλλήλους εις τον άγώνα κατά τών 
Τούρκων, διά τοΰτο δ’ εύλόγως καί κατά τήν συγκρότησιν τής Φιλικής Εται
ρείας βαθμός τών μυουμένων έλαβε τό όνομα τοΰ άδελφοποιητοΰ 5. Ό δι’

1 Θεοφ. Ίωάννου, Μνημεία'Αγιολογικά 1884 σ. 481.
’ Ίδέ τόν πίνακα παρά τώ Δημητριέφσκη, Ευχολόγια σ 20-21, όπου εις τάς 

λέξεις άδελφοποιία, άδελφοποίησις γίνεται παραπομπή εις τάς δημοσιευομένας εύχάς.
3 Βλ. Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών Κανόνων τ. 5, 400 καί 

τ. 6, 126. Μ ign e, Patrologia Graeca τ. 100 στ. 1064.
4 Ph. Meyer, Die Haupturkunden fur die geschichte der Alhoskloster σ. 113,12.
5 Ώς χαρακτηριστικόν ότι ή άδελφοποιία έπεδίωκε τήν άλληλοβοήθειαν είναι καί τό 

γεγονός ότι έν Ήπείρφ σήμερον άδιρφουπτοί λέγονται οί συγγενείς οί βοηθοΰντες, 
ΰπηρετοΰντες κατά τόν γάμον τούς προσκεκλημένους, οί προσφέροντες ποτά, φαγητά. 
Βλ. Γ. Π. Ά ν α γ ν οι σ τ ο π ο ύ λ ο υ, Λαογραφικά έξ ’Ηπείρου έν τή Λαογραφίφ τ. 5 
(1915) σ. 25 κέξ.
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άδελφοποιιας σύνδεσμος κατά των Τούρκων ϊσχυσε μέχρι των τελευταίων 
χρόνων εις την Κρήτην (όπου οί άδελφοποιητοί ονομάζονται αδερφόχτοί) 
καί εχομεν γράμμα τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ υπό ημε
ρομηνίαν 10 Μαρτίου 1877 ή τό όποιον επίτιμοί τους άδερφοχτούς καί τούς 
βοηθοΰντας τον σύνδεσμον αυτών. Τό γράμμα πλήν άλλων λέγει: «πληροφο- 
ροΰμεθα επισήμως οτι Ιερείς πι ες αυτόθι διά προτροπών ίχνόμων και διαφό
ρων απατηλών μέσων αχηματίζονσι μεταξύ τών Χριστιανών άδελφοποιιας 
ενιαχύοντες μάλιστα αυτάς και δι' όρκων εκ δέ τών υίίτω σχηματισΟεισών 
αδελφοτήτων οτι ίξεδηλιάθηοαν in εσχάτων και συμπτυτματά τινα διαγωγής 
άντιχρυς άντικειμένης εις τό προς την ' Υψηλήν Κνβέρνηαιν οφειλή μεν ον καθή
κον τής υποταγής και υπηκοότητος*.

Ή τροπή λοιπόν τής άδελφοποιιας κατά τών Τούρκων μάς ερμηνεύει 
τό γεγονός ότι παρά τάς απαγορεύσεις τής Εκκλησίας τό εθιμον ένισχύΟη, 
δέν διελύόη κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Καί τό ανωτέρω δημο- 
σιευόμενον επιτίμων κατά τών ιδρυτών άδελφοποιιας έν Καρπενησίφ ανά
γεται εις τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας καί δέν αποκλείεται νά έσκόπουν 
καί οΐ έπιτιμώμενοι άδελφοποιητοί άντιόρασιν κατά τών Τούρκων, αν καί 
τούτο δέν είναι σαφές έκ τού κειμένου.

Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ 1

1 Τό γράμμα σφζειαι έν αντιγράφω καί εις τόν Κώδ. Σιν. 2265 σ. 197.
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