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Εἰσαγωγὴ 
 
 

Στὸ ἀρχεῖο τῆς μονῆς Πλατυτέρας Κέρκυρας φυλάσσεται με-
γάλος ἀριθμὸς ἐπιστολῶν τοῦ ἱδρυτῆ καὶ ἡγουμένου τῆς μονῆς 
ἱερομονάχου Χρύσανθου Συρόπουλου, μὲ μέλη τῆς οἰκογένειας 
Δελλαδέτσιμα τῆς Κεφαλονιᾶς, οἱ ὁποῖες καλύπτουν τὸ χρονι-
κὸ διάστημα ἀπὸ τὸ 1755 ἕως τὸ 1773. Στὸν σχετικὸ φάκελο 
ἀριθμοῦνται 73 αὐτόγραφες ἐπιστολὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες οἱ ἀρ. 67 
καὶ 70 δὲν ἐντοπίστηκαν κατὰ τὴν ταξινόμηση τοῦ ἀρχείου τῆς 
μονῆς1. Σὲ αὐτὲς προστίθενται 3 ἐπιστολὲς ποὺ σώζονται σὲ 
ἀντίγραφο, στὸ verso τοῦ φύλλου τῶν ἐπιστολῶν ἀρ. 5, 11 καὶ 
26, οἱ ὁποῖες στὴν ἔκδοση ποὺ ἀκολουθεῖ ἀριθμήθηκαν ὡς 5α, 
11α καὶ 26α.  

Οἱ ἐπιστολὲς ταξινομήθηκαν καὶ ἀριθμήθηκαν ἀπὸ τὸν ἡ-
γούμενο τῆς μονῆς ἱερομόναχο Καλλίνικο Μεταλλινό, ὁ ὁποῖος 
τὶς ἔθεσε σὲ φάκελο μὲ τὸν ἀκόλουθο τίτλο: «Ἐπιστολαί τοῦ 
ἀειμνήστου κτήτορος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Υ. Θ. Πλατυτέρας ἱερομ. 
Χρυσάνθου Συροπούλου πρός τούς ἐν Κεφαλληνίᾳ ἀδελφούς 
Ἀγάπιον καί Νικόδημον μοναχούς Δελαδέτσιμα ταξινομηθεῖσαι 
παρά τοῦ ἐλαχίστου ἱερομ. Καλλινίκου Μεταλλινοῦ 20 Ὀκτο-
βρίου 1923». Τὸ περιεχόμενό τους ἀξιοποιήθηκε ἐν μέρει ἀπὸ 
τὸν ἴδιο στὴ μελέτη του γιὰ τὴ μονὴ Πλατυτέρας2. Ἡ ἀρίθμηση 

                                                           
1. Ἀρχεῖο μονῆς Πλατυτέρας Κέρκυρας, φάκ. 9, ὑποφ. 1. Γιὰ τὸ ἀρχεῖο 

τῆς μονῆς βλ. Τζιβάρα-Καρύδης, Πλατυτέρα, σ. 433 ἑξῆς. 
2. Βλ. Μεταλλινός, Πλατυτέρα, σ. 22 καὶ 62. 
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τῶν ἐπιστολῶν δὲν ἀκολουθεῖ τὴ χρονικὴ διαδοχή τους, παρὰ 
τὴ διαφαινόμενη πρόθεση, ἐξαιτίας τῆς δυσδιάκριτης καὶ δυ-
σανάγνωστης γραφῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς παρουσίας πολλῶν ἀχρο-
νολόγητων καὶ φθαρμένων στὸ ἄνω τμῆμα τους ἐπιστολῶν. Οἱ 
ἐπιστολὲς εἶναι γραμμένες σὲ φύλλα ἢ δίφυλλα διαφόρων δια-
στάσεων καὶ χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὴ βιασύνη τοῦ συντάκτη 
τους, ἡ ὁποία ὀφείλεται στὴν ἐπικείμενη ἀναχώρηση τοῦ πλοι-
αρίου γιὰ τὴν Κεφαλονιά, καὶ δηλώνεται στὶς περισσότερες 
ἐπιστολὲς μὲ τὴν ἔκφραση «μὲ βία σᾶς γράφω». 

Παραλῆπτες τῶν ἐπιστολῶν εἶναι ὁ Γιαννάκης καὶ ὁ ἀδελ-
φός του ἱερομόναχος Ἀγάπιος Δελλαδέτσιμας. Στὶς ἐπιστολὲς 
γίνονται νύξεις γιὰ κάποιες ποὺ χάθηκαν, ἀλλὰ καὶ γιὰ ἄλλες 
ποὺ γράφτηκαν σὲ πρόσωπα τοῦ συγγενικοῦ ἢ εὐρύτερου πε-
ριβάλλοντος τῆς Κεφαλονιᾶς, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι γνωστὸ ἂν 
σώζονται κάπου. Εἶναι ἑπομένως προφανὲς ὅτι οἱ σωζόμενες 
ἐπιστολὲς ἀποτελοῦν μικρὸ μόνο τμῆμα τῆς ἀλληλογραφίας 
τοῦ Χρύσανθου μὲ τοὺς Δελλαδέτσιμα. Ἡ παρουσία τῶν ἐπι-
στολῶν, καὶ μάλιστα τῶν αὐτόγραφων, στὴ μονὴ Πλατυτέρας 
μπορεῖ νὰ δικαιολογηθεῖ ἀπὸ τὴν παρουσία στὴ μοναστικὴ 
κοινότητα τοῦ ἱερομονάχου Ἀγάπιου, ὁ ὁποῖος προφανῶς με-
τέφερε καὶ ἄφησε στὴ μονή, ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη, τόσο 
ἐκεῖνες ποὺ ἀπευθύνονταν σ’ αὐτὸν ὅσο καὶ τὶς ἄλλες μὲ πα-
ραλήπτη τὸν ἀδελφό του. 

Παρότι περιορισμένες ὡς πρὸς τοὺς παραλῆπτες, οἱ ἐπιστο-
λὲς ἔχουν ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ ἐκτείνονται σὲ μιὰ εἰ-
κοσαετία καὶ σκιαγραφοῦν τὸ πορτρέτο μιᾶς σημαντικῆς προ-
σωπικότητας γιὰ τὰ μοναστικὰ πράγματα τοῦ ἰόνιου χώρου. 
Μέσα σ’ αὐτὲς καταγράφεται ἡ θεολογική του σκέψη καὶ ἡ ποι-
μαντικὴ πρακτική του. Προσδιορίζεται ὁ κύκλος τῶν γνωστῶν 
καὶ τῶν φίλων του στὴν Κεφαλονιὰ καὶ στὴν Κέρκυρα. Ἀπο-
καλύπτονται οἱ μικρὲς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καὶ προτιμήσεις 
του, οἱ ἀναζητήσεις, οἱ ἀσθένειες τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς 
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τοῦ συντάκτη καὶ τῶν παραληπτῶν. Ἐπιπλέον καταγράφονται 
οἱ πραγματικότητες τῆς ἐποχῆς, σημαντικὰ ἀλλὰ καὶ λιγότερο 
σημαντικὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴ μονὴ τῆς Πλατυτέρας. 
Φωτίζονται ζητήματα ἰατρικῆς πρακτικῆς, μέθοδοι ἀντιμετώ-
πισης τῶν ἀσθενειῶν, συνταγὲς καὶ συνταγογράφοι ἰατροί, 
προϊόντα τῶν τόπων, ἤθη, προκαταλήψεις, ἕνα πλούσιο ἐν τέ-
λει ὑλικὸ ἀνεκτίμητης ἀξίας. Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως διευκρινί-
ζονται οἱ πρῶτες κρίσιμες δεκαετίες τῆς μονῆς Πλατυτέρας καὶ 
ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετώπισε ἡ κερκυραϊκὴ κοινότητα 
ἕνα πρωτόγνωρο πείραμα, τὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία ἑνὸς κε-
φαλονίτικου ὡς πρὸς τὴ στελέχωσή του μοναστηριοῦ, ἀπὸ 
ἕναν Λευκαδίτη ἱερομόναχο, στὰ περίχωρα τῆς πόλης. 

Στὶς ἐπιστολὲς ὁ τόνος εἶναι ἐκμυστηρευτικός, ἐξομολογη-
τικός, συμβουλευτικός, ἀνάλογα μὲ τὸ θέμα στὸ ὁποῖο ὁ Χρύ-
σανθος ἀπαντᾶ, τὶς εἰδήσεις καὶ τὰ ζητήματα ποὺ καταγρά-
φουν στὶς ἐπιστολές τους οἱ δικοί του ἄνθρωποι. Πρόκειται γιὰ 
ἐπιστολὲς ποὺ ἀπευθύνονται σὲ δικά του πρόσωπα, μὲ τὰ ὁ-
ποῖα εἶναι δεμένος συναισθηματικὰ καὶ πνευματικά, στὰ ὁποῖα 
νοιώθει τὴν ἄνεση νὰ ἀνοίξει τὴν καρδιά του, ἀλλὰ καὶ νὰ πε-
ριγράψει τὴν ἀνησυχία του, τὶς ἀνάγκες του καὶ τὴ σωματικὴ 
ἐνίοτε ἀδυναμία του καὶ νὰ ζητήσει τὴ συνδρομή τους. Οἱ ἐπι-
στολὲς φωτίζουν τὸν γέροντα Χρύσανθο, σὲ μιὰ μακρὰ πορεία 
γεμάτη σωματικὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα τὸν καταβάλλουν 
ἀλλὰ οὐδέποτε τὸν ἀποθαρρύνουν, σκιαγραφοῦν τὰ προβλή-
ματα ποὺ ἀντιμετωπίζει μὲ τὴ μοναστικὴ κοινότητα ποὺ ἵδρυ-
σε, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνα τῶν πνευματικῶν του τέκνων. Σὲ καμιὰ 
περίπτωση δὲν ἔχουν τὸν χαρακτήρα πραγματείας. Ἀκόμη καὶ 
ἐκεῖ ποὺ ὁ λόγος φαίνεται νὰ ἀρθρώνεται μὲ τρόπο γενικὸ ἢ 
ἀφηρημένο, εἶναι τὸ συγκεκριμένο ζήτημα τῶν προσώπων στὰ 
ὁποῖα ἀπευθύνεται τὸ ὁποῖο ἐντέλει τὸν προκαλεῖ. 

Ἡ ἀλληλογραφία τοῦ Χρύσανθου, δὲν μπορεῖ νὰ εἰδωθεῖ μό-
νον ὡς ὑλικὸ γιὰ τὴ σκιαγράφηση τῆς ζωῆς καὶ τῆς σκέψης 
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ἑνὸς προσώπου. Ὁ Χρύσανθος, μὲ τὴν παρουσία του στὰ μονα-
στικὰ πράγματα τοῦ ἰόνιου χώρου στὰ μέσα τοῦ 18ου αἰώνα, 
ἐπηρέασε καθοριστικὰ τὸ μοναστικὸ προφὶλ δύο νησιῶν, τῆς 
Κέρκυρας καὶ τῆς Κεφαλονιᾶς, ἰδιαίτερα ὅμως τῆς Κέρκυρας 
μὲ τὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία τῆς μονῆς Πλατυτέρας. Ἡ σκέψη 
του καὶ ἡ ποιμαντική του δράση, ὅπως αὐτὲς διαφαίνονται ἀπὸ 
τὶς ἐπιστολές του, ἔγιναν κτῆμα καὶ παράδειγμα γιὰ τοὺς συνε-
χιστές του. Καὶ μπορεῖ νὰ μὴν τὸν διαδέχθηκε στὴν ἡγουμενία 
τῆς Πλατυτέρας, ὁ προσφιλής του Ἀγάπιος, τὸν διαδέχθηκε 
ὅμως ὁ ἀδελφός τοῦ Ἀγάπιου ὁ Νικόδημος, ὁ ὁποῖος ἐπίσης 
διαμορφώθηκε μοναστικὰ κοντὰ στὸν Χρύσανθο. Τὰ προτάγ-
ματα τοῦ Χρύσανθου, ὁ ρόλος τοῦ πνευματικοῦ πατέρα καὶ ἐ-
ξομολόγου ποὺ ἐπαναλαμβάνεται ἄμεσα ἢ ἔμμεσα στὶς ἐπιστο-
λές του, διατηρήθηκαν στὸ μοναστήρι, καὶ τοῦ προσέδωσαν 
τὸν ἰδιαίτερο χαρακτήρα ποὺ ἔχει ἕως καὶ σήμερα στὸν χῶρο 
τῆς Κέρκυρας. 

Μιὰ πρώτη παρουσίαση τοῦ περιεχομένου τῶν ἐπιστολῶν 
ἔγινε σὲ πρόσφατο ἄρθρο στὸ περιοδικὸ Κεφαλληνιακὰ Χρο-
νικά1, ὅπου παρουσιάστηκαν τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν 
ἰδιαίτερη σχέση τοῦ Χρύσανθου μὲ τὴν Κεφαλονιά καὶ πιὸ συ-
γκεκριμένα, ὁ κύκλος τῶν γνωστῶν καὶ φίλων του, ἡ παρου-
σία Κεφαλονιτῶν στὴν πρώτη μοναστικὴ ἀδελφότητα καὶ οἱ 
ἀντιδράσεις ποὺ ἐκδηλώθηκαν στὴν κερκυραϊκὴ κοινωνία ἀπὸ 
τὴν ἵδρυση τοῦ μοναστηριοῦ καὶ τὴν ἀρχικὴ στελέχωσή του 
κυρίως μὲ Κεφαλονίτες μοναχοὺς καὶ ἱερομονάχους. 

Στὴ μελέτη αὐτὴ παρουσιάζεται συστηματικὰ τὸ περιεχό-
μενο τῶν ἐπιστολῶν, ἐνῶ νέα ἀρχειακὰ τεκμήρια προστίθεν-
ται, τὰ ὁποῖα φωτίζουν περισσότερο τὴν προσωπικότητα τοῦ 

                                                           
1. Βλ. Σπ. Καρύδης, «Ὁ ἱερομόναχος Χρύσανθος Συρόπουλος καὶ ἡ Κε-

φαλονιά. Μαρτυρίες ἀπὸ τὴ σωζόμενη ἀλληλογραφία του», Κεφαλληνιακὰ 
Χρονικὰ 15 (2014), 627-648. 
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Χρύσανθου. Ἡ μελέτη χωρίζεται σὲ ἑπτὰ ἑνότητες μὲ ἐπιμέ-
ρους κατατμήσεις. Στὴν πρώτη καὶ στὴ δεύτερη ἑνότητα ἐπι-
χειρεῖται, μὲ τὴ βοήθεια καὶ τῆς ὑπάρχουσας βιβλιογραφίας, ἡ 
σκιαγράφηση τοῦ Χρύσανθου καὶ τῆς σκέψης του. Στὴν τρίτη 
καὶ στὴν τέταρτη ἑνότητα παρουσιάζονται τὰ πρόσωπα ποὺ 
ἀπαντοῦν στὶς ἐπιστολὲς καὶ σχετίζονται μὲ τὸν ἐπιστολο-
γράφο μας. Στὴν πέμπτη καταγράφονται τὰ δῶρα, τὰ ἀντίδω-
ρα καὶ οἱ παραγγελίες τοῦ Χρύσανθου. Στὴν ἕκτη περιέχονται 
τὰ λίγα στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴ λειτουργία τοῦ μοναστηριοῦ 
τῆς Πλατυτέρας. Στὴν ἕβδομη, τέλος, ἐξετάζεται ἡ σχέση τοῦ 
Χρύσανθου μὲ τὴν Κέρκυρα. Εἰδικότερα, μὲ βάση τὸ ὑλικὸ τῶν 
ἐπιστολῶν, διερευνᾶται ἡ στάση τῆς κερκυραϊκῆς κοινωνίας 
ἀπέναντι στὸν Χρύσανθο καὶ στὸ μοναστήρι του. Ἀκολουθοῦν 
οἱ ἐπιστολές, σὲ διπλωματικὴ μεταγραφή, ἡ χρονολογικὴ ἀνα-
κατάταξη τῶν ἐπιστολῶν καὶ τὸ ἀναγκαῖο γλωσσάρι. 
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