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ΤΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΔΑΝΙΗΛ
Εισαγωγή για µία ιστορική πηγή του 19ου αιώνα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΜΑΛΟΣ
Υπ. Διδάκτορας, Τµ. Ξ.Γ.Μ.Δ, Ιόνιο Πανεπιστήµιο

Εισαγωγή
Το Εξοµολογητάριο του µοναχού Δανιήλ1 αποτελεί µια ιστορική πηγή που ξεπερνά το
εµφανώς έντονο θεολογικό του πλαίσιο. Πνευµατικό προϊόν της µοναστηριακής ζωής της
Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Υψηλής Μαγουλάδων Κερκύρας αποτελεί µια
σκιαγράφηση πτυχών της ατοµικής και κοινωνικής ζωής του κατοίκου της υπαίθρου της
Κέρκυρας στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι ερωτήσεις που καλείται να απαντήσει ο
εξοµολογούµενος έχουν τη βάση τους, φυσικά, στο δόγµα και στην ηθική του
Χριστιανισµού, βάσει Ιεράς Παράδοσης2 και Αγίας Γραφής3, και συγκεκριµένα όπως θα
φανεί στην ανάλυση στο έργο, στον Νικοδήµου τον Αγιορείτη και στο έργο του
Εξοµολογητάριον4. Αυτή η αφετηρία των ερωτήσεων για τυχόν διάπραξη συγκεκριµένων
αµαρτηµάτων έχει µια υπεριστορική διάσταση. Ταυτόχρονα όµως οι ανθρώπινες πράξεις
βρίσκονται εντός ενός συγκεκριµένου γεωγραφικού και χρονολογικού σηµείου: την
ύπαιθρο της βόρειας Κέρκυρας στις αρχές του 19ου αιώνα και ο πνευµατικός καλείται να
ρωτήσει για συµπεριφορές που γνωρίζει την ύπαρξη τους γύρω του. Αυτή η διάσταση
είναι καθαρά ιστορική και αφορά την προβληµατική της παρούσας εργασίας. Σχηµατικά
αποτελεί το σηµείο από το οποίο η επιστήµη της Θεολογίας παραχωρεί τη θέση της σε
αυτή της Ιστορίας.
Η εξαντλητική διερεύνηση όλων των πτυχών του βίου της κερκυραϊκής υπαίθρου βάσει
των αναφερόµενων ερωτήσεων του εξοµολογητή ξεπερνά τόσο τις δυνατότητες του
συγγραφέα, αυτή τη χρονική στιγµή, όσο και τα όρια της εργασίας. Αντί για αυτό,
επιλέχθηκε η διερεύνηση συγκεκριµένων συµπεριφορών και στάσεων που αφορούν την
τοπικότητα, όπως η οικονοµική-κοινωνική ζωή, εκφάνσεις της πολιτιστικής ζωής όπως η
µαγεία και η σεξουαλικότητα του κερκυραίου χωριάτη, ενώ για τις υπόλοιπες ερωτήσεις,
που κρατούν σταθερότερο εκκλησιαστικό περιεχόµενο µε την έννοια της εξάρτησης του
από τη χριστιανική θεολογία, ηθική και δογµατική, δίνεται το θεολογικό περίγραµµα.

1. Ιστορικό κλίµα
Γ.Α.Κ.-Α.Ν.Κ., Ε.Δ., φ. 161, Εξοµολογητάριο του µοναχού Δανιήλ.
Για την παράθεση των πατερικών εντολών και των Κανόνων των Συνόδων έγινε χρήση του: Βλάσιος Ιω. Φειδάς,
Ιεροί Κανόνες και καταστατική νοµοθεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Εκτύπωση Σ. Αθανασόπουλος – Σ.
Παπαδάµης & ΣΙΑ Ε.Ε., Αθήνα 1997.
3 Για την παράθεση των βιβλικών χωριών έγινε χρήση του: Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Εβδοµήκοντα’,
Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2011 και Η Καινή Διαθήκη, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2000.
4 Νικόδηµος ο Αγιορείτης, Εξοµολογητάριον : ήτοι Βιβλίον ψυχωφελέστατον περιέχον Διδασκαλίαν σύντοµον προς
τον Πνευµατικόν πως πρέπει να εξοµολογή µε καρπόν. Τους Κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού ακριβώς
εξηγηµένους. Συµβουλήν γλαφυράν προς τον µετανοούντα πως να εξοµολογήται καθώς πρέπει, και λόγον
ψυχωφελή περί µετανοίας. Συνερανισθέν µεν εκ διαφόρων Διδασκάλων, και εις αρίστην τάξιν ταχθέν παρά του εν
τω Αγίω Όρει ασκήσαντος αοιδίµου Διδασκάλου, Βιβλιοπωλείον «Ο Φοίνιξ» Αντωνίου Στ. Γεωργίου, Βενετία 1895.
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Σχηµατικά η κερκυραϊκή κοινωνία την περίοδο της Βενετοκρατίας (14ος-18ο αιώνας)
διαρθρωνόταν σε τέσσερις οµάδες: α) φεουδάρχες, βαρόνοι και προνιάριοι, β) έµποροι,
βιοτέχνες και εκµισθωτές δηµοσίων προσόδων γ) µικροέµποροι, βιοτέχνες, τεχνίτες και
αγρότες εντός του αστικού ιστού και δ) χωρικοί στα κτήµατα των φεουδαρχών, της
Εκκλησίας και άλλων ιδιωτών5. Η τελευταία κατηγορία είναι και αυτή που µας ενδιαφέρει
κυρίως. Στα τέλη του 18ου αιώνα ο πληθυσµός του νησιού υπολογίζεται σε 60.000 εκ των
οποίος ο µισός πληθυσµός βρίσκεται στην ύπαιθρο6.
Το γεγονός ότι στην κερκυραϊκή ύπαιθρο επικρατούσαν συνθήκες πείνας και ότι
εξαρτιόνταν σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές από την απέναντι οθωµανική ακτή, δεν
οφειλόταν στο άγονο έδαφος και στο κλίµα αλλά στη επιβολή της µονοκαλλιέργειας (λάδι
στην Κέρκυρα, κρασί στη Κεφαλλονιά και σταφίδα στη Ζάκυνθο) και ευθυγράµµισή της
µε την εξωτερική ζήτηση7. Στο κατακερµατισµένο κλήρο, µικροκαλλιέργειες ανάµεσα στα
µεγάλα φέουδα, και στην απροθυµία επένδυσης σε εγγειοβελτιωτικά έργα οφειλόταν η
αδυναµία επάρκειας π.χ. της τοπικής σιτοπαραγωγής8. Ολέθρια αποτελέσµατα είχε το
προστύχι, ο συνηθέστερος τύπος δανείου µεταξύ του αγρότη και Χριστιανού ή Εβραίου
αστού. Ακόµα και σε περιπτώσεις ξηρασίας, πληµµυρών και αγραναπαύσεων ο πρώτος
όφειλε να δώσει στο γαιοκτήµονα τα συµφωνηθέντα9. Η συµφωνία γινόταν ως εξής: ο
δανειστής προπλήρωνε στον καλλιεργητή την αγορά προϊόντων σε πολύ χαµηλές τιµές
και σκόπιµα καθυστερούσε την είσπραξη του χρέους για να καταφέρει την κατάσχεση του
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του αγρότη10. Όλα αυτά οδήγησαν ακόµα και σε
εξεργέσεις χωρικών, όπως το 1652 στο βαϊλάτο του Αγύρου, αλλά και στην ύπαρξη
µεγάλου αριθµού ληστών στην ύπαιθρο των νησιών11. Υπήρχαν και δοµικά προβλήµατα
της οικονοµικής διαχείρισης επί βενετικής κυριαρχίας: το διοικητικό προσωπικό του
δηµόσιου ταµείου, σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κύθηρα, συγκροτούνταν
από ντόπιους που ήταν άπειρο όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων και συχνά συνέβαλε
στην κάλυψη οικονοµικών ατασθαλιών12.
Τι γνωρίζουµε για την απονοµή της δικαιοσύνης; Σίγουρα από τον 15ο αιώνα και εξής
ίσχυε πλήρως η βενετική νοµοθεσία13. Ο βάιλος δίκαζε τα ποινικά και αστικά ζητήµατα
µαζί µε συµβούλους που τον βοηθούσαν στη διαδικασία της ακρόασης14. Από τη στιγµή
της δηµιουργίας του θεσµού του Γενικού Προνοητή Θαλάσσης ο φορέας του ανέλαβε και
αυτός δικαστικές αρµοδιότητες, όπως η εξέταση των εφέσεων κατά των δικαστικών
αποφάσεων που πάρθηκαν ενώ έλεγχο των καταχρήσεων των γαιοκτηµόνων κατά των
χωρικών και κακοδιαχείρισης των υπαλλήλων, πραγµατοποιούσαν κατά 4-5 έτη οι,
απεσταλµένοι από το βενετικό κράτος, σύνδικοι και εξεταστές15. Το Συµβούλιο της
Κοινότητας της Κέρκυρας, 150 µέλη της τοπικής ελίτ, µπορούσε να προσφύγει το ίδιο στη
5 Παγκράτης Γεράσιµος, «Η Βενετική Κυριαρχία στα Ιόνια Νησιά», στο Θεοδόσης Πυλαρινός (επιµ.), Ιόνιοι Νήσοι.
Ιστορία και Πολιτισµός, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Αθήνα 2007, σ. 87 -89. Για τις κοινωνικές, πολιτικές αλλαγές
που έφερε η άφιξη των Γάλλων το 1797 και των Ρωσσοτούρκων το 1799 βλ. Κούκκου Ελένη Ε., Ιστορία των
Επτανήσων από το 1797 µέχρι την αγγλοκρατία, Παπαδήµας Δηµ. Ν., Αθήνα 1999 και Μοσχονάς Νικόλαος, «Τα
Ιόνια νησιά κατά την περίοδο 1797-1821», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΑ΄, σ. 382-402
6 Κουρουκλή Μαρία, Έργα και ηµέρες στην Κέρκυρα. Ιστορική ανθρωπολογία µιας τοπικής κοινωνίας, εκδόσεις
Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2008, σ. 29.
7 Παγκράτης Γεράσιµος, Ό.π., σ. 92.
8 Παγκράτης Γεράσιµος, Ό.π., σ 93.
9 Οµοίως
10 Οµοίως
11 Οµοίως. Αρβανιτάκης Δηµήτρης «Η εξέγερση των χωρικών της Κέρκυρας (1652). Λαϊκή ανυπακοή στα νησιά
του Ιονίου στα µέσα του 17ου αιώνα» http://www.tanea.gr/news/greece/article/4144139/?iid=2 [αναζ. 28/04/2016]
12 Παγκράτης Γεράσιµος, Ό.π., σ. 78.
13 Πλουµίδης Σπυρίδων, Γυναίκες και γάµος στην Κέρκυρα (1600-1864). Έµφυλες σχέσεις και οικονοµικές
δραστηριότητες, Ιόνιο Πανεπιστήµιο, Κέρκυρα 2008, σ. 19.
14 Παγκράτης Γεράσιµος, Ό.π., σ. 79.
15 Παγκράτης Γεράσιµος, Ό.π., σ. 81.
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µητρόπολη καταγγέλλοντας αυθαιρεσίες των αρχών (διαφθορά, συµµετοχή σε
µονοπώλιο, αθέµιτη φορολογική είσπραξη κ.α.) και να διεκδικήσει βελτίωση των
οικονοµικών και κοινωνικών όρων16. Δίπλα στη βενετική νοµοθεσία των Statuta Veneta17
λειτουργούσε η απονοµή της δικαιοσύνης από τους κερκυραίους πρωτοπαπάδες
βασισµένη στο µεταβυζαντινό έθος18. Από την πρώτη στιγµή της βενετικής παρουσίας
στην Κέρκυρα ο Ορθόδοξος κλήρος τέθηκε σε δεύτερη µοίρα αν και ήδη µε το
χρυσόβουλλο του 1387 τα τιµαριωτικά δικαιώµατα των Εκκλησιών (ναών, µονών)
διασφαλίζονται19. Σταδιακά µε µια σειρά εξελίξεων, όπως η µείωση των βενετικών
κτίσεων που αναβαθµίζει τη σηµασία της Κέρκυρας ήδη από τον 15ο αιώνα, αν και δεν
αποκαθιστούν την ορθόδοξη εκκλησία στο πρότερο καθεστώς, θα της επιτρέψουν να
αναπνεύσει πιο εύκολα, ενώ η βούλα του Πάπα Λέοντα Ι΄ το 1521 αναγνωρίζει τη
εκκλησιαστική δικαιοδοσία20. Αυτή περιλάµβανε θέµατα αστικού και οικογενειακού
δικαίου όπως µνηστεία, σύσταση, λύση γάµου, εγκατάλειψη συζυγικής στέγης, διατροφή
αµαρτήµατα όπως παρθενοφθορία, βιασµός και θέµατα διαθήκης21. Στην ουσία επρόκειτο
για βυζαντινορωµαϊκό δίκαιο που άντεξε µέχρι τον Ιόνιο Αστικό Κώδικα του 1841.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εικόνες που δίνουν οι ξένοι επισκέπτες. Οι δυτικοί
περιηγητές που επισκέφτηκαν την Κέρκυρα στα τέλη του 18ου αιώνα προσφέρουν
περιγραφές που άλλοτε συγκλίνουν και άλλοτε αποκλίνουν µεταξύ τους22. Ο Choiseul
Gouffier µεταφέρει την πληροφορία για την απουσία ασφάλειας εκτός της πόλης καθώς
και για τη θετική φήµη των σύκων23. Ο επίσης Γάλλος André Grasset Saint-Sauveur δίνει
συγκεκριµένες πληροφορίες για την αγροτική οικονοµία του νησιού: η παραγωγή 250.000
κιουπιών λάδι µε το συνοδευτικό εισόδηµα, στο οποίο προστίθεται το αντίστοιχο από την
ποτοποιία, κεραµική, κτηνοτροφία, δεν επαρκεί για τις εισαγωγές βασικών προϊόντων
όπως τα δηµητριακά24. Συνέπεια αυτού είναι η προσπάθεια ισοσκελισµού µέσω
εισοδήµατος ξενιτεµένων στην απέναντι οθωµανική επικράτεια Κερκυραίων αγροτών,
της τοπικής ναυτιλίας και βιοτεχνίας25. Ποιος ήταν όµως ο λόγος του προσωρινού έστω
ξενιτεµού; Ο ίδιος ο περιηγητής µας πληροφορεί ότι αιτία ήταν οι παραγωγικές συνθήκες
του νησιού (εδώ εννοείται προφανώς το φεουδαρχικό σύστηµα) και όχι ο µικρός κλήρος ή
η ποιότητα του εδάφους26. Ο επίσης Γάλλος Jean Baptiste Lechevalier θα γράψει για τη
ράθυµη συµπεριφορά των κερκυραίων αγροτών, οι ελιές µαζεύονται από τη γη ή
παρασύρονται από τη δυνατή βροχή όπως χαρακτηριστικά περιγράφει, αλλά στη
συνέχεια θα δώσει την εικόνα µιας εύφορης περιοχής, όπως είναι οι Μπενίτσες,
καλλιεργηµένη µε µηλιές, αχλαδιές, συκιές, αµπέλια, ροδιές, πορτοκαλιές, λεµονιές και
χουρµαδιές27. Παρόµοια εικόνα µε τον Saint-Sauveur θα δώσει ο Άγγλος Thomas Watkins,
λίγα χρόνια αργότερα, όσον αφορά τις εισαγωγή καλαµποκιού και την εξαγωγή λαδιού,
κρασιού, ξηρών καρπών και αλατιού28. Ο Ιταλός Xavier Scrofani θα πληροφορήσει και για
Οµοίως
Για τη λειτουργία των δικαστηρίων επί Βενετοκρατίας βλ. Καπάδοχος Δηµήτριος Χρ., Η απονοµή της
δικαιοσύνης στην Κέρκυρα από τους µεγάλους πρωτοπαπάδες την ενετική περίοδο (1604-1797). (Σύµφωνα µε τα
ανέκδοτα έγγραφα του ιστορικού αρχείου Κέρκυρας). Διδακτορική Διατριβή, Αθήνα 1990σ. 22-23.
18 Καπάδοχος Δηµήτριος Χρ., Ό.π., σ. 172-175.
19 Πανταζόπουλος Ν.Ι., Τιµαριωτισµός και Επίµορτος Αγροληψία εν Επτανήσω επί Βενετοκρατίας, στο
Μπουµπουλίδου Φαίδωνος Κ. καί Νυσταζοπούλου Μαρίας Γ. (επ.) Πρακτικά Γ΄ Πανιονίου Συνεδρίου, τόµ. 2, εν
Αθήναις 1969, σ. 167.
20 Πλουµίδης Σπυρίδων, Ό.π., σ. 29-32.
21 Πλουµίδης Σπυρίδων, Ό.π., σ. 20.
22 Τσουµάνης Κώστας, Η Κέρκυρα µέσα από τα µάτια των περιηγητών, Έψιλον, Αθήνα 2010.
23 Ό.π., σ. 76-77.
24 Ό.π., σ. 80-81.
25 Ό.π., σ. 81.
26 Οµοίως
27 Ό.π., σ. 89.
28 Ό.π., σ. 90.
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µια άλλη διάσταση της αγροτικής οικονοµίας, που είναι η αδηφάγα κατάληξη του
κερκυραϊκού λαδιού στη Βενετία29. Την εποχή του υπήρχαν στην Κέρκυρα 80 λιοτρίβια,
ενεργά καθηµερινά, αν και πρωτόγονα από τεχνική άποψη30. Ο Άγγλος Edward Dodwell
βρέθηκε στην Κέρκυρα στο γύρισµα του αιώνα και γράφει για µια εύφορη Κέρκυρα που
κυριαρχούν οι ελιές, πορτοκαλιές, λεµονιές, ροδιές, συκιές, αµπέλια και αµυγδαλιές –
αλλά όχι και κορινθιακή σταφίδα για να προστατευθεί η παραγωγή της Ζακύνθου και της
Κεφαλονιάς31.
2. Το µυστήριο της εξοµολόγησης
Η εξοµολόγηση ή αλλιώς µετάνοια σύµφωνα µε τη Θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας
αποτελεί µέσο χορήγησης της θείας χάριτος, απαραίτητης για την σωτηρία του
ανθρώπου, δηλαδή είναι ένα από τα επτά Ιερά Μυστήρια της εκκλησιαστικής της ζωής32.
Συγκεκριµένα εξοµολόγηση είναι «το µυστήριον, διά του οποίου παρέχεται υπό του Θεού
διά του πνευµατικού πατρός, επισκόπου ή πρεσβυτέρου, η άφεσις πασών των µετά το
Βάπτισµα αµαρτιών εις τον ειλικρινώς µετανοούντα δια τας αµαρτίας αυτού και
εξοµολογούµενον ταύτας ενώπιον του πνευµατικού33». Η µετάνοια ονοµάζεται και
εξαγόρευση, οµολογία, λουτρό δακρύων, δεύτερο βάπτισµα και συνδυάζεται πάντα µε
νηστεία34. Πρότυπο του µυστηρίου είναι η επιταγή του Ιησού Χριστού προς τους µαθητές
του: «λάβετε Πνεῦµα Ἅγιον, ἄν τινων αφῆτε τάς ἁµαρτίας ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινῶν
κρατῆτε, κεκράτηνται»35.
Το τυπικό του µυστήριου, δηλαδή τα αισθητά του σηµεία σύµφωνα µε τη Χριστιανική
Θεολογία, περιλαµβάνει την ειλικρινή µετάνοια και µεταµέλεια του εξοµολογούµενου,
την επίθεση των χεριών του πνευµατικού στον µετανοούντα, τη συγχωρητική ευχή και τη
µετάδοση της χάριτος36. Τα επιβαλλόµενα επιτίµια του πνευµατικού προς τον πιστό
(νηστεία, προσευχή, ελεηµοσύνη, αποχή από τα Μυστήρια κ.τ.λ.) αναλόγως των
αµαρτηµάτων του λειτουργούν όπως τα φάρµακα στην περίπτωση των φυσικών
ασθενειών και έχουν παιδαγωγικό και όχι ποινικό-τιµωρητικό χαρακτήρα37.
H Εξοµολόγηση στην εκκλησιαστική συνείδηση θεωρείται προπαρασκευή και
προετοιµασία για να δεχθεί ο πιστός τα σωτήρια αποτελέσµατα του µυστηρίου της Θείας
Ευχαριστίας µε το οποίο και συνδέεται άµεσα. Ήδη κατά την αποστολική εποχή η
Εξοµολόγηση προηγούνταν την Θείας Ευχαριστίας, που γινόταν µε τάξη και απαιτούσε
πνευµατική προετοιµασία, ακολουθώντας την αποστολική διδαχή «Κατά Κυριακήν δε
Κυρίου συναχθέντες κλάσατε άρτον και ευχαριστήσατε προεξοµολογησάµενοι τα
παραπτώµατα υµών, όπως καθαρά η θυσία υµών» ή την προτροπή της Επιστολής
Ιακώβου «ἐξοµολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁµαρτίας, καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων,
ὅπως ἰαθῆτε»38. Στους πρώτους αιώνες διάδοσης και επικράτησης του Χριστιανισµού
παρουσιαζόταν ποικιλοµορφία όσον αφορά τις εκδηλώσεις της πίστης. Κατά τον Δ' αιώνα
αναζητήθηκε η οµοιόµορφη έκφραση της εκκλησιαστικής εµπειρίας βάσει της

Ό.π., σ. 94.
Ό.π., σ. 94-95.
31 Ό.π., σ. 101.
32 Νικόλαος Μητσόπουλος, «Θέµατα Ορθοδόξου Δογµατικής Θεολογίας» στο Δογµατική Β' –Φάκελος
Μαθήµατος στο Ξενοφών Παπαχαραλάµπους(επιµ.), Σ. Αθανασόπουλος -Σ. Παπαδάµης & ΣΙΑ Ε.Ε., Αθήνα 1998,
σ. 157-187. Τα άλλα έξι είναι το Βάπτισµα, η Θεία Ευχαριστία, το Χρίσµα, η Ιεροσύνη, ο Γάµος και το Ευχέλαιο.
33 Μητσόπουλος Νικόλαος, ό.π., σ. 180.
34 Οµοίως
35 Ιω. 20, 21 -23.
36 Μητσόπουλος Νικόλαος, ό.π., σ. 181.
37 Μητσόπουλος Νικόλαος, ό.π., σ. 182.
38 Φειδάς Βλάσιος Ιω., Εκκλησιαστική Ιστορία Α', Γραφικές Τέχνες Γιώργος Παπανικολάου ΑΒΕΕ, Αθήναι 19973, σ.
56.
29
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αποστολικής παράδοσης39. Ο σταθερός πυρήνας της θείας λειτουργίας ήταν
εµπλουτισµένος µε τα τυπικά των τοπικών παραδόσεων, δηλαδή του συριακού,
αιγυπτιακού, ρωµαϊκού, βυζαντινού, περσικού και ισπανογαλλικανικού40. Αρχικά η
εξοµολόγηση είχε δηµόσιο χαρακτήρα (σε δύο φάσεις, εντός και εκτός εκκλησίας), κάτι
που προξενούσε σωρεία προβληµάτων καθώς υπήρχε φόβος ότι η οµολογία των
αµαρτηµάτων µπορεί να επιφέρει ποινική τιµωρία από την Πολιτεία, να εκθέσει άλλα
πρόσωπα, οπότε και εν πολλοίς αποφεύγοταν λόγω και προσωπικής συστολής
αποκάλυψης κρυφών παραπτωµάτων41. Για όλους αυτούς τους λόγους ήδη από τον Γ'
αιώνα παραχωρήθηκε η δυνατότητα µυστικής εξοµολόγησης χωρίς να καµφθούν οι
ενδοιασµοί των πιστών που παρέµεναν ισχυροί λόγω και της αναγκαστικής καταφυγής
σε ορισµένο κληρικό της τοπικής ενορίας42. Στην πορεία οι πιστοί ήταν ελεύθεροι να
επιλέγουν τον πνευµατικό που ήθελαν αρκεί να εξοµολογούνταν τακτικά43. Παρά τη
σταδιακή κατάργηση της δηµόσιας εξοµολόγησης η σύνδεση του µυστηρίου µε αυτό του
βαπτίσµατος επέτρεψε τη διατήρηση της δηµόσιας τέλεσης των εκκλησιαστικών
επιτιµίων και ποινών για συγκεκριµένα παραπτώµατα όπως αίρεση, σχίσµα,
παρασυναγωγή, φόνος, αυτόφωρη µοιχεία κ.α., καθώς η συνοδευτική άφεση
αντικατοπτρίζει την απόπλυση των βαπτιζοµένων από το προπατορικό αµάρτηµα44.
Στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας η ενθουσιαστική αντίληψη περί άµεσης επιστροφής
του Ιησού Χριστού και κατάλυσης του κόσµου συντηρούσε τη σκληρή στάση απέναντι στα
βαρέα αµαρτήµατα των οποίων οι διαπράττοντες αποκόβονταν από το σώµα της45.
Σταδιακά βαρέα αµαρτήµατα θεωρήθηκαν µόνο ο φόνος, η ακολασία και η έκπτωση από
τον Χριστιανισµό οπότε όσοι υπέπιπταν στα ηπιότερα υπόλοιπα γίνονταν δεκτοί µετά
από µετάνοια46. Αλλά και η αυστηρή αποκοπή όσων διέπραξαν τα βαρέα σταδιακά
µετριάστηκε από τον Β' αιώνα47. Σύµφωνα µε τον Τερτυλλιανό, που εξέφραζε µια αυστηρή
«δικανική» στάση, τα βαρέα/θανάσιµα αµαρτήµατα είναι επτά: ειδωλολατρία,
βλασφηµία, φόνος, µοιχεία, πορνεία, ψευδοµαρτυρία και απάτη και δεν συγχωρούνται
µετά τη δεύτερη µετάνοια (το βάπτισµα θεωρείται η πρώτη) ενώ για τα υπόλοιπα ιάσιµα ή
συγγνωστά απαιτείται µακρόχρονη προετοιµασία και δηµόσια εξοµολόγηση48. Σε
περίπτωση επανάληψης των δεύτερων ο αµαρτωλός ακολουθεί ισόβιο πνευµατικό αγώνα
και παραδίδεται στην κρίση του Θεού και µόνο49. Την εποχή του Τερτυλλιανού οι
εκδηλώσεις µετάνοιας ήταν ιδιαίτερα επίπονες και ταπεινωτικές: ο µετανοών κοιµάται
πάνω σε σάκο, ακολουθεί αυστηρή νηστεία, παραµελεί την εξωτερική του εµφάνιση και
προσεύχεται µε δάκρυα και στεναγµούς50. Το ζήτηµα όµως µετεξελίχτηκε από πνευµατικό
σε καθαρά εκκλησιαστικό καθώς είχε να κάνει κατά το δεύτερο µισό του Β' αιώνα και
αρχές του Γ' µε την επιστροφή όσων, κατά τη διάρκεια των διωγµών είχαν αρνηθεί την
χριστιανική πίστη51. Τελικά ο δρόµος της επιείκειας και η επιβεβαίωση της ιστορικής
πορείας της Εκκλησίας, σύµφωνα µε µια Ορθόδοξη θεώρηση των πραγµάτων, οδήγησε
στην αποδοχή της ειλικρινής µετάνοιας και επιθυµίας επιστροφής στους εκκλησιαστικούς
Οµοίως, σ. 899.
Οµοίως, σ. 900.
41 Οµοίως, σ. 910.
42 Οµοίως, σ. 910-11.
43 Οµοίως, σ. 911.
44 Οµοίως, σ. 911.
45 Οµοίως, σ. 290.
46 Οµοίως, σ. 290.
47 Οµοίως, σ. 290.
48 Φειδάς Βλάσιος Ιω., ό.π., σ. 290-1. Κωνσταντίνος Σκουτέρης, Ἱστορία Δογµάτων. Ἡ Ὀρθόδοξος Δογµατική
Παράδοση καί οἱ παραχαράξεις της κατά τούς τρείς πρώτους αἰῶνες, τ. Α΄, Ἀθήνα 1998, σ. 430-3.
49 Φειδάς Βλάσιος Ιω., ό.π., σ. 291.
50 Σκουτέρης Κωνσταντίνος, Ό.π., σ. 431.
51 Φειδάς Βλάσιος Ιω., Ό.π., σ. 293.
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κόλπους των χαρακτηριζόµενων πεπτωκότων52. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία όλα τα
αµαρτήµατα, ανεξαρτήτως µεγέθους, εξαλείφονται και συγχωρούνται εκτός της
αµετανοησίας, δηλαδή της µη εξοµολόγησης του53.
Ποιο το βάρος όµως κάθε αµαρτίας ξεχωριστά και ποιο το συνοδευτικό επιτίµιο της;
Υπάρχει κλιµάκωση της βαρύτητας των αµαρτηµάτων και ιεράρχηση βάσει της οποίας
ορίζονται οι διαδικασίες άφεσης και οι συνέπειες της διάπραξής τους; Για αµαρτίες που
θεραπεύονται µε δυσκολία κάνει λόγο ήδη ο Ιησούς Χριστός και ο Απόστολος Παύλος θα
απαριθµήσει πιο συστηµατικά τις πράξεις της σάρκας που αποκλείουν την είσοδο στη
Βασιλεία του Θεού54. Αλλά και τα υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης, όπως η Επιστολή
Ιακώβου και η Αποκάλυψη, απαριθµούν θανάσιµα αµαρτήµατα55. Διδασκαλία για του
κινδύνους τόσο των ανωτέρω όσο και των ελαφρών ολισθηµάτων ανέπτυξε και ο
Αυγουστίνος ορίζοντας την απαρχή µιας µακράς ενασχόλησης µε τη διάκριση και τους
βαθµούς των αµαρτηµάτων στη Δυτική Εκκλησία56. Η δογµατική της Ορθόδοξης
Εκκλησίας για το ζήτηµα εντοπίζεται στην ανάλυση των Μ. Αθανασίου, Ι. Χρυσοστόµου
και Μ. Βασιλείου ότι θανάσιµος αµαρτία που αποκλείει από τη σωτηρία δεν είναι κάποια
µεµονωµένη πράξη αλλά η ίδια η συνεχής άρνηση του ανθρώπου να ακολουθήσει το
δρόµο προς αυτήν· αυτή τη µορφή έχει και η βλασφηµία του Αγίου Πνεύµατος ως εκούσια
άρνηση της συγχώρησης57. Η Ζ' Οικουµενική Σύνοδος εκδίδει µια συµπυκνωµένη θέση ως
εξής: θανάσιµη αµαρτία είναι όταν οι αµαρτωλοί επιµένουν να στέκονται αδιόρθωτοι58.
Σηµείο αναφοράς στη θεώρηση και πρακτική της Εξοµολόγησης στην Ορθόδοξη
Εκκλησία αποτελεί το έργο του Νικόδηµου Αγιορείτη. Ο Όσιος Νικόδηµος ο Αγιορείτης
γεννήθηκε στη Νάξο το 1749 και το κοσµικό του όνοµα ήταν Νικόλαος59. Η οικονοµική
ευρωστία της οικογένειάς του επέτρεψε να µαθητεύσει στη Σµύρνη κοντά στον Ιερόθεο
Βουλισµά. Στην Νάξο κατά την επιστροφή του αποφασίζει να µονάσει στο Άγιον Όρος
όπου µέχρι τη κοίµηση του το 1809 θα αφοσιωθεί σε ένα ευρύ συγγραφικό έργο που
ξεπερνά τους εκατό τίτλους60. Το Εξοµολογητάριον εκδόθηκε στη Βενετία το 1794 και
ανήκει στην κατηγορία των ποιµαντικών έργων. Μια όψη της σύγχρονης
επαναπροσέγγισης της ορθόδοξης παράδοσης, που οι φορείς της έλαβαν την αµφίσηµη
ονοµασία νεορθόδοξοι61, άσκησε κριτική στη σύγχρονη εκκλησιαστική εµπειρία και
µίλησε για «µια απολιθωµένη γλώσσα, ειδωλοποιηµένα κωδικά δόγµατα, παγιωµένο
λειτουργικό τυπικό, εξωπραγµατικούς κανόνες προσδιορισµού αµαρτηµάτων,
αµετάλλακτους θεσµούς»62. Έτσι ως «διακήρυξη ατοµικών πεποιθήσεων» και «συναίνεση
σε ψυχολογικές βεβαιότητες» γίνεται αντιληπτή η διατύπωση, στο πρότυπο αντίστοιχων
διαµαρτυρόµενων και ρωµαιοκαθολικών, Οµολογιών τον 17ο αιώνα63, η «αυθαίρετη» και
«αποσπασµατική» Φιλοκαλία64 του µοναχού Νικόδηµου Αγιορείτη (και τα συνοδευτικά
νοµοκανονικά και ποιµαντικά του εγχειρίδια), και κάθε προσπάθεια συστηµατοποίησης

Φειδάς Βλάσιος Ιω., Ό.π., σ. 293-294.
Μητσόπουλος Νικόλαος, Ό.π., σ. 322. Για τις θέσεις του Ειρηναίου βλ. και Κωνσταντίνος Σκουτέρης, Ό.π., σ. 390
τις θέσεις του Ειρηναίου.
54 Ο Μελόης Αιµιλιανός, «Αµαρτήµατα. Θανάσιµα», Θ.Η.Ε., τ. 2, σ. 247.
55 Οµοίως
56 Οµοίως, σ. 248.
57 Οµοίως
58 Οµοίως, σ. 249.
59 Βας. Βλ. Σφυρόερας, «Νικόδηµος. Ο Αγιορείτης», Θ.Η.Ε., τ. 9, σ. 498.
60 Οµοίως, σ. 500.
61 Γιανναράς Χρήστος, « Επετειακή αναδροµή », http://www.kathimerini.gr/707225/opinion/epikairothta/arxeiomonimes-sthles/epeteiakh-anadromh [23/3/2016] , Χρήστος Γιανναράς, «Mνήµη Kωστή Παπαγιώργη»,
http://www.kathimerini.gr/760388/opinion/epikairothta/politikh/mnhmh-kwsth-papagiwrgh [αναζ. 23/3/2016]
62 Γιανναράς Χρήστος, Ενάντια στη θρησκεία, Ίκαρος, Αθήνα 2007, σ. 269.
63 Οµοίως, σ. 276-282.
64 Οµοίως, σ. 293-308.
52
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δογµάτων, διδασκαλιών ξεκοµµένης από το διαφοροποιηµένο αυθεντικό λατρευτικό
βίωµα. Το Εξοµολογητάριον γίνεται αντιληπτό ως αποτέλεσµα δυτικής επιρροής65. Η λέξη
κλειδί της ανωτέρω θέσης είναι η θρησκευτικοποίηση: τα µυστήρια, όπως η εξοµολόγηση,
γίνονται αντιληπτά ως ιεροπραξίες και αυτονοµηµένες µαγικές πρακτικές και
ακολουθούνται από τυποποιηµένες πράξεις όπως η τήρηση εντολών, προσευχή,
εκκλησιασµός κ.τ.λ. 66.
Στον παρόντα χρόνο η πρακτική της εξοµολόγησης φαίνεται να προσεγγίζεται από
την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία µε δύο τρόπους που συγκλίνουν: από την µια αποτελεί
γνωστικό πεδίο της Θεολογίας και συγκεκριµένα είναι «επιστήµη του πρακτικού κλάδου
της Θεολογίας, η εκθέτουσα τας αρχάς και τας µεθόδους συµφώνως προς τας οποίας
πρέπει να διεξάγεται το έργο της Ιεράς Εξοµολογήσεως υπό του Πνευµατικού Πατρός»67
και από την άλλη ιαµατική και θεραπευτική διαδικασία αναπόσπαστη από τη λειτουργική
ζωή που αναλύεται σε σύγκριση και παράλληλα µε την επιστηµονική ψυχοθεραπεία68.

3. Υψηλή Μαγουλάδων
Η µονή της Υπεραγίας Θεοτόκου Υψηλής Μαγουλάδων Κέρκυρας69 βρίσκεται στο
οµώνυµο χωριό της βορειοδυτικής Κέρκυρας. Πρόκειται για ένα µοναστηριακό
συγκρότηµα φρουριακού τύπου το οποίο περικλείει µια µονόκλιτη βασιλική που συνιστά
το καθολικό της µονής. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η περιοχή κατοικούνταν από την
αρχαιότητα ενώ σύµφωνα µε την απογραφή του 2011 είχε 340 κατοίκους (το 2001
αντίστοιχα είχε 373)70. Σύµφωνα µε τη δηµοσιευµένη ιδρυτική πράξη71 το 1727 οι κτήτορες
ίδρυσαν την Υ.Θ.Μ. στη θέση ιδιόκτητου ερηµοκκλησιού αναθέτοντας στον µοναχό
Χρύσανθο Κονταλούπο καθήκοντα ηγουµένου της νεοσύστατης µοναστικής κοινότητας.
Αρχικά κτητορικά δικαιώµατα ασκούσαν τέσσερις οικογένειες µε το επίθετο Αρµένη που
στην πορεία επέτρεψαν την είσοδο σε νέες οικογένειες λόγω των προσφερόµενων
ευεργεσιών όταν και η εκκλησία µετατράπηκε σε µοναστήρι72. Η πράξη αυτή αποτέλεσε
εν µέρει περιορισµό των κτητορικών δικαιωµάτων από τη µοναστική κοινότητα που
επάνδρωσε το σηµείο που πλέον αφορούσαν: την ελεύθερη απόσυρση, είτε για να λάβει
το σχήµα είτε λόγω ένδειας, των µελών των ανωτέρω οικογενειών στην Υ.Θ.Μ., την
παροχή ιερατικών άµφιων σε όσα µέλη χειροτονούνταν ιερείς και µια σειρά συµβολικών
πράξεων αναγνώρισης της σηµασίας των οικογενειών όπως η παράθεση συγκεκριµένου
γεύµατος την 15η Αυγούστου, η ύπαρξη ιδιαιτέρου ξενώνα κ.τ.λ73.
Η ανέγερση µονών και ναών είναι ιδιωτική υπόθεση των κτητόρων, αρχόντων ή
χωρικών, ή των αδελφάτων, µορφή εταιρικής σύµπραξης, και οι αιτίες της εντοπίζονται
στην απόκτηση συνοδευτικού κύρους, απόσυρση και ταφή µελών της οικογένειας, µε την

Γιανναράς Χρήστος, Ορθοδοξία και Δύση στη Νεώτερη Ελλάδα, Αθήνα 1992, σ. 206
Γιανναράς Χρήστος, Ό.π. Ενάντια στη θρησκεία, σ.285
67 Κορναράκης Ιωάννης, Μαθήµατα Εξοµολογητικής, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2015, σ.
9.
68 Κρασανάκης Γεωργίος, Ε., Εξοµολόγηση. Η Χριστιανική ψυχοθεραπεία, εκδόσεις Παρρησία, Αθήνα 2011.
69 Από αυτό το σηµείο και εξής θα δηλώνεται ως Υ.Θ.Μ.
70 Δηµουλάς Γεράσιµος, Κέρκυρα απ’ όπου χαράζει ως όπου βυθά. 1.000 Τοπωνύµια χωριών –οικισµών –συνοικιών
και παλαιών πόλεων Νοµού Κέρκυρας, Εκδόσεις Αλκίνοος, σ. 216.
71 Κοντογιάννης Σπύρος – Καρύδης Σπύρος, «Η ιδρυτική πράξη της µονής Υπεραγίας Θεοτόκου Υψηλής
Μαγουλάδων Κερκύρας», στο Καιρός, Τόµος Τιµητικός στον Οµότιµο καθηγητή Δαµιανό, Αθ. Δόικο, Επιστηµονική
Επετηρίδα θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης 5 (1995), σ. 93-111. Καρύδης Σπύρος Χρ., Εκκλησιαστική γεωγραφία
στην Κέρκυρα τον 19ο αιώνα. Ο κατάλογος κλήρου και ναών του έτους 1820, εκδόσεις Απόστροφος, Κέρκυρα 2004,
σ. 93. Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Ιστορία της Εκκλησίας της Κέρκυρας από της συστάσεως αυτής µέχρι του νυν,
Αδελ. Γ. Ασπιώτη, εν Κερκύρα, σ. 235.
72 Κοντογιάννης Σπύρος – Καρύδης Σπύρος, Ό.π., σ. 96.
73 Οµοίως
65
66
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ανάλογη φροντίδα οικονοµικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων74. Τον 16ο αιώνα
την πρωτοβουλία για ίδρυση ορθόδοξων ναών την έχουν οι αρχοντικές οικογένειες, µέλη
οικογενειών του Μεγάλου Συµβουλίου της πόλης, και λιγότερο οι συντεχνίες75. Τους
επόµενους δύο αιώνες ο αυξανόµενος ρυθµός ναοδοµίας και ανακαίνισης παλαιών
ορθόδοξων ναών δηλώνει µια δηµογραφική σταθεροποίηση ενώ αντίθετα η αντίστοιχη
ρωµαιοκαθολική δραστηριότητα παρουσιάζει ύφεση76. Η γενικότερη διαχείριση των
ιδρυµάτων, οικονοµία και διοίκηση, παρουσίαζε δυσκολίες που οφειλόταν στην αντίφαση
της θρησκευτικής αφοσίωσης και του ανταγωνισµού κοσµικού και µοναχικού στοιχείου
(ιδρυτές, επίτροποι κ.α.)77. Δύο εµφανείς οικονοµικές δραστηριότητες των µονών/ναὠν
είναι οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις και τα συνοδευτικά εισοδήµατα και τα έσοδα από
πώληση µετάλλων από τα αφιερώµατα78.
Σύµφωνα µε την ιδρυτική πράξη η Υ.Θ.Μ. όφειλε να αποτελείται από δέκα µοναχούς
και ιεροµονάχους, να φροντίζει για τη διατροφή και µόρφωση δύο άπορων νέων άνω των
15 ετών –στην ουσία επρόκειτο για δόκιµους µοναχούς και διοικούνταν από τον
Ηγούµενο, Οικονόµο, Κυβερνήτη µαζί µε τη γενική συνέλευση των δέκα ιεροµονάχων και
αντιπροσώπων των κτητορικών οικογενειών79. Ο Ηγούµενος ήταν υπεύθυνος για τη
διατήρηση της µοναστικής ζωής και µπορούσε να διώξει όσους δεν την ακολουθούσαν
πιστά ενώ ο Οικονόµος µαζί µε τον Κυβερνήτη ασκούσαν την οικονοµική διαχείριση και
τηρούσαν βιβλία εσόδων-εξόδων80. Η Υ.Θ.Μ. µπορούσε να ρευστοποιεί µε τη σύµφωνη
γνώµη της κοινότητας και των οργάνων διοίκησης µέρος των εισοδηµάτων της, να
αγοράζει ακίνητα ή ακίνητα, να χαρίσει έκταση η να εντάξει καλλιεργητή αγρολήπτη,
που ακολουθούσε τους κανόνες που διείπαν την οικονοµία, σε κτηµατικής της περιουσία81.
Το 1820 η Υ.Θ.Μ. είναι δηµευµένη από το δηµόσιο για τη χρηµατοδότηση της δηµόσιας
εκπαίδευσης82. Στη σηµερινή εποχή στην Υ.Θ.Μ είναι επανδρωµένη µόνο από τον
Αρχιµανδρίτη π. Σπυρίδωνα Σκορδίλη. Σήµερα έχει χαρακτηρισθεί ως Ιστορικό
Διατηρητέο Μνηµείο, λόγω της σπουδαιότητας του αρχιτεκτονικού του συνόλου, των
αγιογραφιών (από τους Δηµήτριο Φωσκάλη, Γεώργιο Χρυσολωρά και Σπυρίδωνα
Σπεράντζα) και των κειµηλίων που διασώζει83.

4. Περιγραφή χειρογράφου
Το Εξοµολογητάριον, το οποίο αποτελεί και το αντικείµενο µελέτης της παρούσας
διπλωµατικής εργασίας, βρίσκεται στα Γ.Α.Κ. Κέρκυρας και συγκεκριµένα στον Φ: 161 της
αρχειακής σειράς «Εγχώριος Διοίκηση». Στον ίδιο κώδικα βρίσκονται και άλλα
χειρόγραφα που αφορούν την Υ.Θ.Μ όπως: κανονισµός λειτουργίας, έσοδα-έξοδα,
διαθήκες κ.τ.λ. Το χειρόγραφο είναι χαρτώο µε στάχωση από χαρτόνι και αποτελείται από
Καραπιδάκης Νίκος, «Από την ευλάβεια στην οικονοµική διαχείριση. Ναοί, µονές και ευαγή ιδρύµατα στην
Κέρκυρα (16ος-18ος αιώνας)» στο Κολοβός Ηλίας (επιµ.) Μοναστήρια, οικονοµία και πολιτική, Πανεπιστηµιακές
εκδόσεις Κρήτης & Φιλοσοφική Σχολή Παν/µιου Κρήτης, σ. 142-143.
75 Οπ., σ. 145.
76 Ό.π., σ. 146.
77 Ό.π., σ. 150-151.
78 Ό.π., σ. 152.
79 Κοντογιάννης Σπύρος – Καρύδης Σπύρος, Ό.π., σ. 98-99.
80 Οµοίως, σ. 99.
81 Οµοίως, σ. 99-100.
82 Καρύδης Σπύρος Χρ., Εκκλησιαστική γεωγραφία στην Κέρκυρα τον 19ο αιώνα. Ο κατάλογος κλήρου και ναών
του έτους 1820, εκδόσεις Απόστροφος, Κέρκυρα 2004, σ.23.
83 Περί χαρακτηρισµού ως ιστορικών διατηρητέων µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων : ΥΑ 15794/19-12-1961 ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962.
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16 αριθµηµένα φύλλα. Φέρει τη χρονολογία Νοέµβριος 1808. Είναι σε καλή κατάσταση
εκτός ενός σηµείου στο πάνω µέρος των φύλλων όπου η καταστροφή από σκόρο
δυσχεραίνει την ανάγνωση. Από κτητορικό σηµείωµα σε φύλλο του χειρογράφου
συµπεραίνουµε ότι ανήκε στον ηγούµενο της Υ.Θ.Μ. ιεροµόναχο Νικηφόρο Βοντετζιάνο.
Στο ίδιο φύλλο υπάρχει και η παλιότερη ταξινόµηση του χειρογράφου µε τον αριθµό
‘1002’ γραµµένη µε µολύβι. Τόσο το κυρίως κείµενο όσο και οι σηµειώσεις στο περιθώριο
έχουν γίνει από το ίδιο χέρι γραφέα. Έχει χρησιµοποιηθεί ένα χρώµα µελανιού. Η γραφή
είναι οµοιόµορφη ενώ η ορθογραφία είναι καλή.

5. Συµπέρασµα
Η επικείµενη έκδοση του χειρογράφου έρχεται να συνδράµει στη µελέτη πτυχών του
ιδιωτικού βίου των ανθρώπων της κερκυραϊκής υπαίθρου της ύστερης Ενετοκρατίας και
να αποτελέσει µέρος στο ευρύ πλαίσιο µελέτης της πολιτιστικής ιστορίας.
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