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ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝὍΝ ΥΠΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ

Διανέμεται ὡς εὐλογία ὑπὸ τῆς Τ. Κοινότητος τοῦ 'Αγίου Ὅρους

Γίνονται δεκταὶ προαιρετικαὶ εἰσφοραὶ
'Υπεὐθυνος Ι
_
, . ? Μοναχὸς Θεόκλητος Διονυοιἀτης, Καρυαὶ - "Αγ Ὅρος
Επιστολαι }
'Υπεὐθυνος Τυπογραφείου: Σωτήριος Λασκαρίδης
Βαλαωρίτου Ι4, θεσσαλονίκη, τηλέφ. 536.9ΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«...Τον κδσμον οὑ κατελιπες Θεοτδκε...»
'Υμνολογια της Μεταμορφωσεως
ΟΙ σεισμοι, ϋνεργειες αγαπης του Θεοϋ
Εισαγωγικα στο παλαιημερολογικδ σχισμα
'Ημερολογιτικων κατηγοριων ελεγχος
'Ο "Αγιος Τωδννης δ Σιναϊτης
Θεματα Παιδειας
Βιβλιοκρισιαι
Αθωνικα Σχδλια και Κρισεις
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ΙΟΥΝΙΟΟ - ΛγΓΟγΟΤΟΟ ΙΘ78

"...ΤΟΝ ΚΟΟΜΟΝ ογ ΚΛΤ6ΜΠΘΟ ΘΘΟΤΟΚΘ.,.,,

Ι ΕΥΤΕΛΕΙΣ εμεϊς με ποια χεϊλη
μακαρϊσουμε
να
την
Θεοτδκον;
Αυτην που εϊναι
πιο πολϋτιμη απ'
δλη την κτϊση και
αγιωτερη απδ τα
Χ,ερου6ιμ και δλους τους 'Αγγελους.
Που εϊναι δ ασαλευτος θρδνος τον
Β ασιλεως. Που εϊναι δ οϊκος που
στεγαστηκε δ Κυριος. Αυτην που εσωσε τον κδσμο και τον αγιαξει. Αυ
την που χαρϊζει στους πιστοϋς, στη
θεϊα μνημη της, δϊφθονο τδ μεγα ελεος.

ΟΙΑ πνευματικα
ασματα να σου
προσφερουμε τωρα Παναγϊα; Γιατ'ι με την αθανατη
Κοϊμηση σου, δλδκληρο τδν κδσμο αγϊασες. Με_
ταφερθηκες στα υπερκδσμια για να
βλεπεις τδ καλλος του Παντοκρατορος και σαν Μητερα Του να συναγαλλεσαι. Σε δορυφδρησαν 'Αγγελικα
ταγματα 'Αγνη κα'ι ψυχες Δικαϊων,
με τους δποϊους ζητησε για μας εϊ
ρηνη κα'ι μεγα ελεος.
*

*

*

* * *
Α ΓΙΟΜΑΤΑ δεος ασματα, που
σου πρδσφεραν τδτε ΙΙαρθενε δλοι οι
' Απδστολοι
του
Αδγου, ποια ϊγσαν;
Οι δποϊοι ισταμενοι γυρω απδ την
κλϊνη σου εψαλλαν με θαυμασμδ και
πδθο: Φεϋγει τδ Παλατι του Β ασι
λεως, υψωνεται η αγιασμενη Κ ιβωτδς. Πϋλες του ουρανοϋ ανοιχθεϊτε για να εϊσελθει με πολλη χαρα η
Πϋλη του Θεοϋ, που ικετεϋει για
τον κδσμο τδ μεγα ελεος.

ΥΤΗ που εϊναι
απδ
υψηλδτερη
τους ουρανους και
απδ
ενδοξδτερη
τα Χ,ερου6ϊμ· Αυτη ποϋ, απδ απειρη καθαρδτητα, εγινε δοχεϊο της
θεϊας ουσϊας, σημερα παραδϊδει την
παναγϊα ψυχη της στα χερια του Υιοϋ της. Μαξϋ της σημερα γεμϊζουν
τα σϋμπαντα απδ ευφροσϋνη και σε
μας χαρϊζεται τδ μεγα ελεος.

ΥΜΝΟΧΟΓΙΛ ΤΗΟ ΜΘΤΧΜΟρφΟ^θζΟΟ
“Ινα Σου δεϊξης εμφανως την απορρητον δεντεραν κατα,6ασιν, δπως δ ''Υψιστος Θεδς δφθηση εστως εν μεσω
Θεων, τοϊς 'Αποστολοις εν Θα8ωρ Μωση συν 'Ηλϊα τε
αρρητως ελαμψας· διδ παντες Σε, Χριστε, μεγαλϋνομεν.

ΙΣ ΔΙΑΦΟΡΑ νοηματα εξελα6ε την έορτην της Μεταμορφωοεως δ 'Ιερδς Με
λωδδς δν τοϊς προτεροις Τροπαρϊοις'
τωρα δδ δν τφ παρδντι καλητερα δκλαμ6ανει την περι αυτης υπ6ϋεοιν ακουσας γαρ αυτδν τδν Προφητανακτα Δαβϊδ
να ψαλμωδη «Ο Θεδς εστη εν ουναγωγη
Θεων, εν μεσρ) δδ Θεους διακρινεϊ»
(Ψαλ. πα', Ι.) Ιν6ησεν δτι η προφητεια
αυτη τον Δαβιδ προεικ6νιζε τδ ϋαϋμα της
Μεταμορφωσεως- δι6τι δπειδη εβλεπε μδν
δν τφ ''Ορει Θαδωρ τδν Μωϋσην και τδν
ΜΙλιαν παρισταμενονς απδ τα δεξια και
αριστερα μερη τον μεταμορφουμενου Χριστοϋ, εβλεπε δε και τους τρεις 'Ιερους “Αποστολους συντροφευοντας αυτονς, δλοι δε
αυτοι και οι πεντε εγιναν Θεοι κατα χαριν δια της ακτινοβολιας τον ηλιομ6ρφου
Χριστον, δστοχασϋη δε και την μελλονσαν
παρουσιαν τον Κυρϊου καϊ κρισιν, ταϋτα
λδγει πρδς τδν μεταμορφονμενον.
ηλιοσταλακτε 'Ιησοϋ, Συ δεν δνηργηοας τδ ϋαϋμα της ΜεταμορφΦσεως Σον
ματαϊως και χωρις καμμϊαν ενλογον αφορμην, ονδε απλως και ως ετυχεν δπαραστησας κυκλω Σου εις τδ Θαβωριον "Ο
ρος τδν Μωϋοην και ΜΙλι.αν και τους
τρεις δκλεκτοϋς 'Αποοτ6λους, *αλλ ϊνα δειξης φανερα την Μεταμ6ρφωσϊν Σου ενα
προοιμιον της μελλουσης και ενδοξοτατης
αγιας παρουσιας Σου" καϋεδς γαρ δν τη
Μεταμορφωσει ησουν Θεδς κατα φυσιν εν

μδσω των κατα χαοιν ϋεων, των Προφητων δηλαδη και Αποστ6λων οντω και δν
τη μελλουση παρουοϊα και δδξη Σου εν
μεσφ των Αγγελων και των ανϋρωπων
καϋεζ6μενος, ϋελεις διακρινει τους κατα
χαριν δντας Θεους, και διαμοιραοει εΙς
αυτονς τας αξιας της μακαρι6τητος, οντω
γαρ ερμηνευει δ Θεολ6γος Γρηγδριος εις
τδν περι Βαπτισματος λ6γον «.Φως η δκεϊϋεν λαμπρ6της τοϊς δνταϋϋα κεκαϋαρμενοις, ηνϊκα εκλαμψουσ ιν οϊ δικαιοι ως
δ ηλιος, Φν ϊσταται 6 Θεδς δν μεσω, Θε
ων δντων και Βασιλεων, διαστελλων και
διαιρων τας αξϊας της δκεϊϋεν μακαρι6
τητος». Και δν τη πρδς Κληδ6νιον πρωτη
δπιστολη δ αυτδς οντω λδγει' ιι'Ηξει μετα
σωματος, ως δ εμδς λ6γος, τοιοντος οϊος
ωφϋη τοϊς μαϋηταϊς εν τω δρει, η παρεδεϊχϋη, υπερνικωοης τδ οαρκϊον της Θε
6τητος». "Ορα δε δτι δ Θεολ6γος δπροσϋεσε τδ ιι "Η παραδεϊχϋη», δια να φανερωση δτι δεν δφανη δλον τδ φως του Κυ
ρϊου εις τους Αποστολους, αλλα δλϊγοντι, δσον ηδνναντο να ϋποφδρουν, ως εϊπεν
δ Χρυσορρημων. Αλλα και δ "Αρεοπαγϊτης Διονυσιος τυπον και προοιμιον τϊ·9εται την Μεταμορφακιν της μελλουσης μα
καρι6τητος, λεγων «Τ6τε δε, δταν αφθαρτοι και αδανατοι γενωμεϋα, και της χριοτοειδοϋς και μακαριωτατης εφικωμε^α
ληξεως, παντοτε συν Κυρ'κρ κατα τδ λ6γιον (του Παυλου δηλ.) δο6μεϋ'α, της μδν
δρατης αυτοϋ θεοφανεϊας δν παναγνοις
ϋεωρϊαις αποπληρουμενοι, φανοταπαις ημας μαρμαρυγαϊς περιαυγαζουσης, ως
τους Μαδητας δν δκεϊνη τη δ·ειοτατη Μειταμορφωοει» (Κεφ. α' περι ϋ·εϊων *Ονοματ.).

ΥΜΝΟΛΟΓΙλ ΤΗΟ ΜβΤΛΜΟξφωε6ωΟ

"Οϋεν δ Δαμαοκηνδς "Ιωαννης δρμηνευων τδν λδγον δια τδν δποϊον μετα δκτω ημερας των λ6γων τον Κνριον η Μεταμδρφωσις εγινεν, ως γραφει δ 'Ιερδς Λουκας, ουτω φηοϊν 'Επτα αϊωοιν δ παρων
ουμπερα'ινεται βιος, δγδδη δε η μελλονσα
βιοτη ανηγδρενται, ως δ μδγας Θεολδγος
Γρηγδριος εφηοε, τδ Σολομωντειον ρητδν
δξηγονμενος, Δοϋναι μερϊδα τοϊς επτα τω
παρδντι βϊω, φδοκοον, καιγε τοϊς δκτω τω
μελλοντι' ἔδει δε εν τη δγδδη τδ της δ
γδδης αποκαλυπτεσδαι τοϊς τελεϊοις- ως
γαρ δ ϋεϊος οντως και 3εηγδρος Διονυοιος ελεξεν οντως δ Δεσπδτης δφδηοε-
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ται τοϊς δαυτοϋ τελεϊοις ϋεραπονοιν, 8ν
τρδπον εν δρει Θαδωρ τοϊς 'Αποστδλοις
τεδδαται». Λδγει δε και δ δεϊος Γρηγδριος δ Παλαμας- «Δια τϊ γαρ δ μδν (ητοι δ Ματϋαϊος) μετα 8ξ ημερας ειπεν,
δ δε (τ^τοι δ Λονκας) νπερεβη και την
ε6δδμην της δγδδης μνηοϋεϊς; Διδτι τδ
μεγα ϋεαμα τον φωτδς της τον Κνριον Με
ταμορφωοεως της δγδδης (ητοι τον μελλοντος αιωνος) εστι μυοτηριον κατα την
δγδδην γαρ δυναμει κρατος δνεργεϊας η
Βαοιλεϊα τον Θεοϋ αναφαϊνεται» (Λ6γ.
ου η αρχη» 'Επαινοϋμεν και ημεϊς)^).

Δεϋτε μοι πεϊθεσθε λαοϊ, αναβαντες εις τδ "Ορος τδ αγιον, τδ επουρανιον, αϋλως στ ωμεν εν πδλει ζωντος Θεον,
και εποπτεϋσωμεν νοϊ Θεδτητα αϋλον Πατρδς και Πνενματος εν Υιω Μονογενεϊ απαστραπτονσαν.

ΠΟ τδν Προφητην
'Ηοαϊαν δρανΙζεται
δ Μελωδδς τδ παρδν
Τροπαριον λεγοντα'
«Δεντε αναβωμεν εις
τδ δρος ΚυρΙον, και
εις τδν οϊκον τον
Θεον "Ιακωβ, και αναγγελεϊ ημϊν την δδδν αντον» ('Ηο. β'
3). "Αλληγορεϊ λοιπδν δ ϋεϊος 'Ασματογραφος τδ ρητδν τοντο και λεγει πρδς
τδν 3εοσυλλεκτον λαδν των Χριοτιανων
"Ελατε δλοι δσεϊς οϊ Χριστιανοϊ, δ περιοδοιος λαδς τοϋ Κνριον, οϊ δξαγοραοϋδντες
μδ τδ τϊμιον αϊμα Χριστοϋ, ελατε, και πειϊϊδμενοι εϊς δμε, ας αναβωμεν νοητως δια
της πρακτικης αρετης δπανω εϊς τδ "Ο
ρος Θαδωρ, τδ δποϊον εγινεν επουρανιον
δια τα εν αυτω τελεσϋ·εντα δπονρανια μνστηρια της Μεταμορφωσεως" και σταϊϊεντες ανλως (ητοι ανωτεροι πασης νλικης
προσπα9ειας) επανω εϊς αντδ ως εις πδλιν Θεον ζωντος, ας εϊδωμεν μδ την ίὶεωρϊαν τον νοδς την μιαν ανλον Θεδτητα τον
Πατρδς και του Πνεϋματος, ητις απαστραπτει εϊς τδν Μονογενη Υιδν αντδς
γαρ μδνος φορων την ανΟροτπϊνην φνοιν,
αντδς μδνος καϊ κατ' αντην μετεμορφωδη"
δδν αλλαςεν εϊς αλλην φνοιν τδ πρδσωπδν τον, αλλ' εμεινε μδν αντδ αμεταβλη-

τον κατα φνοιν, εφανη δε λαμπρδτερον απδ τδ πρδτερον οϋεν ειπεν δ ϊδιος οϋτος
ϋεϊος 'Ιωαννης δ Δαμαοκηνδς εϊς την Μεταμδρφωσιν «Μεταμορφοϋται τοινυν Χριοτδς, ουχ δ ονκ ην προολαβδμενος, ονδδ
εις δπερ ονκ ην μετα6αλλδμενος, αλλ' δπερ
ην τοϊς οϊκειοις Μαδηταϊς δκφαινδμενος».
"Π δρος αγιον και επουρανιον και πδλιν ζωντος Θεον εννοεϊ δ Μελφδδς την
Ηκκληοϊαν κατα τδν 'Ανωνυμον δρμηνεντην, εϊς την δποϊαν ημεϊς οτδκοντες, βλδπομεν οημερον νοερως δχι μδνον τδν μεταμορφουμενον Υιδν, αλλα και τδν Πα,τδρα καϊ τδ Πνεϋμα τδ "Αγιον, την νπε(Ι) “Οθεν επενδ·η η Μεταμδρφω·σις εϊναι δορτἠ καϊ μυστηριον τοϋ μελλοντος αιωνος (δσπερ γαρ οι 'Απδστολοι εωρων την δδξαν τοϋ
Χριστοϋ εν τη Μεταμορφωσει' ουτω κα'ι οϊ Μακαριοι εχουν να 6λεπουν την αϋτ·ην δδξαν τοϋ
Χριστοϋ εν τφ μἐλλοντι αϊωνι) δια τοϋτο ·η
"Εκκλησία Ιδιωρισε να λεγεται καθ' εκαστην
εν ταϊς ωραις τδ Κοντακιον της Μεταμορφωσεως «'Επι τοϋ “Ορους μετεμορφόθης», ῖνα δια
της συνεχοϋς ϋπομνησεως κινη τους Χριστιανοϋς εϊς πδθον της μελλοϋσης δδξης' καθὁς γαρ
δ δθλοθετης, δειχνων τδν στεφανον εις τδν &θλητ·ην, χαροποιεϊ την καρδιαν του, και ενδυναμδνει αϋτδν να δθλ·ηση νομϊμως δια να λα6η
τοιοϋτον όραϊον στεφανον' ουτω και ·η τοϋ Χρι
στοϋ 'Εκκλησια, προσθετουσα εις τδ μεσον, και
δειχνουσα εϊς τους αθλητας της εϋσεβειας Χριστιανοϋς τδν στεφανον της θειας δδξης δπου
μδλλουν να απολαυσουν, χαροποιεϊ αϋτοϋς και
τους δνδυναμδνει να (ϊθλησουν δνδρείως δια να
δξιωθοϋν τοιοϋτου ακηρατου στεφανον της μακαριδτητος.
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ΥΜΝΟΛΟΓΙΛ ΤΗΟ Μ6ΤΧΜΟξφωΟ6ωα

ρονσιον και 6ασιλικωτατην Τριαδα' τον κατα τονς Πατερας, τδν οντως εχοντα ανμδν Πατδρα δια της Πατρικης φωνης, τδ δρωπον» (Κεφ. νε').
ὁἐ Πνεϋμα τδ "Αγιον δια της φωτεινης
"Εκ τον τοιοντου δε εννποστατου και πανεφελης' και οντω νοερως και δνλως 6λε ραμενοντος εν καρδϊα φωτιομον Ισως ποποντες, νοερως και αϋλως δδλομεν φωτι- τδ αξιονδωμεν δια της δεϊας χαριτος να
σδη απδ την νοητην και αϋλον ακτϊνα τον αρπαζωμεδα εις αποκαλνψεις δεϊων και
δεϊου φωτος, και ενυποστατως μελλομεν αλλαλητων μνστηρϊων τοϋ μελλοντος αινα αποκτησωμεν τδν δεϊον φωτισμδν με- ωνος. Αντη όἐ εϊναι η ταξις και η δδδς,
σα εις την καρδϊαν μας παραμενοντα εν πρωτον να καδαρϊζεται ο νους και η καρ
ημϊν η γαρ ελλαμτμις τον αγ'ιον Πνενμα δϊα, δεντερον να φωτϊζωνται, και τρϊτον
τος, κατα τους Νηπτικοϋς Πατερας, δια να αρπαζεται δ νους εις τδν Θε6ν επει
τοντο λεγεται υποστατικδν φως και καδ' δη χωρις φωτισμον εννποστατου της καρνπδστασιν και εννπδοτατον, διδτι παραμε- δϊας αρπαγηναι τδν νουν εις Θεδν αδννει εΙς τονς ελλαμπομενους' επειδη η δια νατον. "Οδεν λεγει πρδς την Ξενην δ Θεσνοηματων γενομενη ελλαμψις, ως αστρα- οαλονϊκης Γρηγδριος, προκειμενου ρητον
πη παροδικως συνϊσταται δμοϋ γινομενη «"Εως οϋ ημερα διανγαση, και φωσφδτε και λνομενη, διδ και δνυπ6στατος λεγε- ρος ανατεϊλη εν ταϊς καρδϊαις ημων»" ιιΗταϊ' δδεν και Σνμεων δ Μεταφραστης εν μερας δε διαυγασασης, και φωσφδρον ατοϊς νπ αντον μεταφρασδεϊο ιν εκατδν πεν- νατεϊλαντος εν ταϊς καρδϊαις ημων, κατα
τηκοντα Κεφαλαϊοις τον 'Α66α Μακα- τδν εν 'Αποστδλοις Κορνφαϊον, εζειοι, κα
ρ'ιον οντω λεγεϊ' «Τελεϊα τον Πνενματος τα τδ Προφητικδν εκεϊνο λδγιον, δ οντως
ελλαμψις, ονχ οϊον νοηματων μδνον απο- ανδρωπος επι την δντως εργαοϊαν αντον,
*
καλυγϊς εστιν, αλλ
νποστατικοϋ φωτος εν και τω φωτι χρωμενος δδω ανεισιν, η
ταϊς ψυχαϊς 6εβαϊα και διηνεκης ελλαμ αναγεται επ δρη αιωνια, και των νπερκοψις»" και παλιν ιιΚαΙ τω μακαρϊω δε Παν σμϊωνεν τοϋτω τφ φωτι πραγματων, ω τον
λω τδ λαμψαν εν τη δδω φως ον νοηματων δαϋματος! επδπτης καδϊσταται, μη διαζεντις και γνοδσεως φωτιομδς ην, αλλα δυ- γνϋμενος, η διαζευγνϋμενος της την αρ*
ναμεως τον ^4γαδον Πνενματος καδ
ν- χην ονμπροηγμενης ϋλης (ητοι τον σωμαπδστασιν εν τη ψνχη δλλαμψις» και δ δεϊ- τος) ως οϊδεν η δδδς, και των αρρητων
ος Καλλιστος δ Ξανδδπουλος οντω λεγει- ρηματων διακονει, και δρα τα αδεατα, και
ιιΗ εκ της καρδιακης καδαρας προογινο- τοϋ δαϋματος δλος τοϋντεϋδεν εστϊ τε και
μενη προσενχης δερμη και μετ αντης διηνεκως προϊονσα και ανξανομενη εΙς φω γϊνεται, καν δκεϊδεν απη, και τοϊς ακαματισμδν τδν εννπδοτατον σα66ατϊζει, ηγουν τοις νμνφδοϊς αμιλλαται, "Αγγελος ως
ενυποστατως πεφωτισμδνον εργαζεται, αληδως αλλος επι γης Θεοϋ γεγονως».

"Εθελξας ηδθω με, Χριστε, και ηλλοϊωσας τω θεϊω Σου
ερωτι· αλλα. καταφλεξον ηυρϊ αυλω τας αμαρτιας μου,
και εμπλησθηναι της εν Σοϊ τρυφης καταξϊωσον, ϊνα τας
δϋω σκιρτων μεγαλϋνω, αγαθε, παρουσϊας Σου.

ΘΕΣΠΕΣΙΟΣ και
χαριτωννμος Μελφδδς Πωαννης, ενδουσιασας τρδπον τινα
απδ την αγαπην και
χαραν δπου εϊχε
πρδς τδν μεταμορφωδεντα Χριστ6ν, Ικετικδν ποιεϊ τδ Τροπαριον τοϋτο· διδ λδγεν

Ω ωραιδτατε και κοσμοπδδητε και παντοπσδητε και μνριοπδδητε Χριστε, Σν κατεδελξας και ετραβιξας την ψνχην και
καρδιαν μου εΙς την ελενσϊν Σου μδ την
δραστικωτατην μαγνητιδα τον αγνον και
παντοκρατορικοϋ και πρηστηρϊου πδδου
σου, και δλον με ηλλοϊωσας και αλλον δξ
αλλον εποϊησας μδ τδτ' δνδεον δρωτα της
Σης ωραιοτατης Μεταμορφωσεως.
'Ο ϊδιος οντος Ωωαννης πανηγυοϊζων

ΥΜΝΟΧΟΓΙΛ ΤΗΟ Μ6ΤΛΜΟρφωΟβΦΟ

εΙς την δορτην, εϊσαγει και τον ΓΙετρον
ενϊλουσιωντα και λεγοντα' «Καλδν ημας
ωδε εϊναι τω Κυρϊφ εφηοε' τις γαρ ζδφον φωτδς ανταλδσσεται; δρατε τον ηλιον
τοϋτον, ως καλδς, ως ωραϊος, ως ηδυς,
ως ποθεινδς εξαστραπτων και εκλαμπρος,
καϊ την ζωην, ως γλυκεϊα τε και δπεραοτος, ης παντες αντεχονται, και παντα δρω
σιν, ως αν ταυτης μη αοτοχησαιεν; πδσω
μαλλον δοκεϊται τδ αυτοφως, εξ ον φως
απαν φωτϊζεται, ποϊϊεινδτερον; και πδσφ
γλυκντδρα η αντοζωη, εξ ^ς απασα ζωη
ζωοϋται και μεταδϊδοται, δν η παντες ζωμεν και κινουμεϊλα και δσμεν; ουχ δλος
γλνκασιιδς (δ Χριστδς); ονχ δλος επιϊϊνμϊα; ουκ εστι λδγος, ουκ εννοια της υπεροχης τδ μετρον εικαζονοα- τοντο τδ φως
κατα πασης της φυσεως εχει τα νικητηρια· αυτη η ζωη η τον Κδσμον νικησασα».
Λδγει δδ και Μακαριος δ Χρνσοκεφαλος
τα εραηοληπτικα ταϋτα εν τω εις την Μεταμδοφωσιν λδγω αντον' «Τι ωραιδτερον
της Χριστον συνονοϊας ; τϊ δδ πο^εινδτεοον της ϊϊεϊκης αυτοϋ δδξης; ονδεν τον
φωτδς εκεϊνον γλυκντερον, εξ ον φωτϊζε
ται φωτιστικη παοα 'Ανγελοον τε και ανϋρωπων ταξιαρχϊα' ονδεν της ζωης εκεϊνης ερασμιωτερον, εν η παντες ζωιιεν και
κινοναεδα και εσμδν ονδεν ηδντερον της
αειζωου καλλονης· ονδεν τερπνδτερον της
αληκτου εϋφροσυνης' ονδεν ποϋεινδτερον
της αϊδϊου χαρας, της πανενπρεποϋς ενπρεπεϊας, και της απεραντου μακαριδτητοςιϊ. "Εως μδν εδω εϊναι λδγια ενχαριστικα τον Μελωδον, τα δδ ακδλονϋα λδγια
εϊναι Ικετικα και παρακλητικα' λδγει γαρ
δπομδνατς.
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τα τα εργα αϋτοϋ' εν γαρ τη πραιτη Σου
παρουσϊμ εχαρισας εΙς ημας ως αρραβωνα
και προο'ιμιον την χαριν τον 'Αγϊου Πνευματος δια τον ϋεϊου Βαπτϊσματος- εν δδ
τη δευτερα μελλεις να χαρϊσης εΙς ημας
τδ δλον της χρηστδτητος Σου καϊ χαριτος,
τδ σποϊον εχεις τωρα κεκρυμμδνον, καδως γεγραπτατ «Ως πολϋ τδ πλη·9ος της
χρηστδτητδς Σου, Κνριε, ης εκρυφας τοϊς
φοβονιιενοις Σε» (Ψαλ. λ' 24). Δια τϊ
δδ δ Τερδς Μελωδδς δεν κρυπτει τον ^εϊον δρωτα δπου εϊχεν εις την καρδϊαν του,
αλλα τδ φανερωνει; μηπως απδ κενοδοξϊαν νικωμενος τοντο ποιεϊ; "Οχι, αποκρϊνεται δ Χρνσορρημων, αλλτι απδ την
ϋερμδτητα τον ϋειον πδϋον «Τοντο, λεγει, των δρωντιον εστι τδ εδ'ος, μη κατεχειν σιγη τον ερωτα, αλλ, εΙς τους πληοϊον εκφερειν και λεγειν δτι φιλοϋοΓ ·9ερμδν γαρ τι χρημα της αγαπης η φυσις,
και σιγη στεγειν αυτην ουκ ανεχεται η
ιμνχη» ('Ερμηνεϊα εις τον μα'. Ψαλ. προκειμενου ρητον ("Ον τρδπον επιπο·δεϊ η
ελαφος» ).
"Αμποτε δε καϊ ηιιεϊς οι ψαλλοντες
καϊ αναγινωσκοντες καϊ ακονοντες τδν
παρδντα ασματικδν Κανδνα να αναβωμεν
επανω εΙς τδ "Ορος Θαβωρ, καϊ να Ιδονμεν την δδξαν της Θεδτητος τον φωτοδδτον Χριστοϋ' επειδη δ Κυριος, κατα τδν
ϋεοφδρον Μαξιμον, δδν φαϊνεται εΙς δλους με τδν "δισν τρδπον, αλλα εις μεν τους
αρχαρϊονς φαϊνεται δν δοϋλου μορφη, εις
δκεϊνσυς δε δπου δυνανται να ακολουθ'ησουν αυτω επανω εΙς τδ νγηλδν της Μεταμορφωσεως "Ορος εν μορφη Θεοϋ επιφαϊνεται, εν δπηρχε πρδ τον τδν Κδσμον
Λλλ' δμως Συ, Δεσποτα, κατακαυοον εϊναι (Κεφ. ιγ' της 6' δκατοντ. των Θεοτας αμαρτϊας μου μδ τδ πυρ τδ ανλον της λογικ.). "Οταν δδ περιφανης καϊ λαμπρδς
Θεδτητδς Σου και χρηστδτητος, και αξϊ- γδνηται εΙς ημας δ τον Θεον Λδγος, και
ωσδν με να χορτασω απδ την ανεκλαλη- τδ πρδσωπον αυτοϋ λαμψη ως δ ηλιος, τδτον και αϊωνιον τρυφην, την Σοϊ και τη τε καϊ τα Ιματια αυτοϋ φαϊνονται λενκα,
Ση Βασιλεϊα εϋρισκομενην, *αφ ου ελευ- κατα τδν αυτδν ϊϊεϊον Μαξιμον (ητοι τα
ϋ'ερωδω απδ την παροϋσαν ζωην, ϊνα χο- ρηματα της Γραφης και των Ευαγγελϊανν
ρευων και αγαλλδμενος μεγαλυνω τας επϊ γϊνονται φανερα καϊ σαφη εΙς ημας, χωγης δυω παρουσ'ιας Σου, ηγουν την πρω- ρϊς να εχουν κανενα νδημα σκεπασμενον)
την, κατα την δποϊαν δια σαρκδς επεδημη- τδτε δε καϊ δ Μωϋσης καϊ 'Ηλϊας (ητοι
σας εΙς ημας καϊ αναμαρτητως ουνανε- οϊ τον Νδμον καϊ των Προφητων πνευμαστραφης, καϊ την δευτεραν, εις την δποϊ τικωτεροι λδγοι) φαϊνονται μδ αυτδν (Αδ
αν μελλεις να ελ·9ης δια να κρϊνης ζωντας τδθ'. Κεφ. ιδ').
και νεκρους, καϊ να αποδωσης δκαστφ κα
-> εΙς σελ. Ι3

ΟΙ Ο6ΙΟΜΟΙ, ΘΝΘΡΓΘΙ6Ο ΧΓΑΠΗΟ ΤΟΥ ΘΘΟγ *
Ι. ΜΧΖγ Μ6 ΤξβΙΘ ΗΟγΧΑΘΤ6Ο
ΙΛΟΙ καϊ δδελφοϊ εν
Χριστω θεσσαλονικεϊς,
με παρεκδλεσαν να
γρδψω τϊς σκδψεις
μου, δναφορικδ μδ
τους τρομακτικοϋς σεισμοϋς της πδλεως των,
προκειμδνου νδ τις δημοσιεϋσουν πρδς διαφωτιση τοϋ λαοϋ.
Β6βαια, ενας τπστδς καϊ μδλιστα μοναχδς
της 'θρθοδδξου 'Εκκλησίας, ποϋ 6ρϊσκεται
σχεδδν δδιδλειπτα σε μυσπκῆ σχδση μϋ τδ
θεδ καϊ που ζεϊ μὲ πνευματικη αϊσθηση τἠν
παρουσϊα της θείας Προνοίας, δεν δχει καμμιδ δμφιβολία, δτχ τδ παντα νίνονται ϋπδ την
αδιδκοπη δκτιστη ενεργεια καϊ εποπτεια τοϋ
θεοϋ, κατδ τδ προηγοϋμενο θἐλημα της εϋδοκιας Του η κατδ τδ επδμενο της παραχωρήσεως.
Παρδ τῆ σαφη 6ε6αιδτητδ μου δμως σ' αϋτδ τδ θεματα, σκἐφτηκα νδ καταφυγω σϋ φϊλους μου 'Πσυχαοτϋς, ποϋ εϋλαβοϋμαι γιδ
την δγιδτητδ τους, τη σοψϊα τους την δσωτερικη καϊ την θεολογικἠ τους παιδεία, ωστε
κΓ εγω ν' απαλλαγω δπδ τῆν εϋθϋνη της
προσωπικης μου γνωμης, δλλδ καϊ τδ ϋπδψη
Οεμα νδ κατοχυρωθεϊ δπδ καθε πλευρα.
Πρδγματι, πηρα τδ καστανένιο ρα6δί μου
«δρθρου 6αθεος» καϊ ανεχωρησα δπδ τϊς δασωδεις περιοχες των Καρυων γιδ τδ δρημικδτερα μἐρη τοϋ 'Αγιου "Ορους. Σδ δυο περίπου ωρες δφθασα στην ασκητικη καλϋβα των
παλαιων φίλων μου 'Ησυχαστων.
"Υστερα απδ τϊς αδελφικδς περιπτυξεις, δνοιζα χωρϊς περιστροφδς τδ θἐμα στοϋς τρεϊς
μοναχοϋς - 'Ησυχαστες, ποϋ ἠ δψη τους, ἠ
θεα τους μαρτυροϋσε δτι ῆσαν λυτρωμἐνα πλδ
σματα τοϋ θεοϋ, δλεϋθερα δπδ δνδγκες, ψη-

* 'Απδ τδ Ικδιδδμενο 6ι,6λιου τοϋ μοναχοϋ
θεοκλήτου Διονυσι·ατου.

λδτερα δπδ μετα6ολες των δνθρωπϊνων, χαροϋμενα, σεμνδ, ωραϊα, αγνα, δγιασμδνα, φωτισμδνα, γεμδτα δγδπη θεοϋ καϊ δγδπη στοϋς
ανθρωπους, δληθινοϊ θεολδγοι.
Πρωτη, σδν δπδ προηγοϋμενη συμφωνία,
δντϊδρασἠ τους ηταν καϊ οϊ τρεϊς νδ μειδιδσουν μϋ καλοκαγαθία. "Υστερα με κοιτοϋσαν
με τδ καθαρδ καϊ στδ 66θος λυπημδνα μδτια
τους. Β;;6αια, δγω δγνωριζα δπδ χρδνια τῆ
γλαφυρη καϊ τδσο σοφῆ γλωσσα των ματιων
των δγϊων Γερδντων, καϊ θδ ῆθελα νδ μἠ
σταματἠσει ποτδ αϋτη η σιωπηλἠ «φλυαρία»
τους, ποϋ ειναι τδσο διδακτικῆ στοϋς μυημενους. 'Αλλα εμϋνα δνδιεφερε τδ συγκεκριμἐνο θεμα καϊ τδ ηθελα δρθρωμδνο στδ θεολογικδ λδγο. Γι' αϋτδ δπανηλθα στδ δρωτημδ μου με παρακλητικδ τδνο.
2. "Ο Χ6ΙΜΑΖΟΜβΝΟΟ
ΛΑΟΟ ΜΑΟ,,

'Αφοϋ εξακολουθοϋσαν νδ με κυττδζουν
δπίμονα οϊ 'ΗσυχασιΑς, μπροστδ στην δπιμονἠ
μου, δ πιδ γηραλεος δπδντησε·
— 'Αδελφε θεδκλητε, θἐλετε νδ γρδψετε
«πρδς θεσσαλονικεϊς» γιδ τοϋς σεισμοϋς σδν
φαινδμενο φυσικδ, ποιδ σχεση μποροϋν νδ
χουν μϋ τδν Θε6ν, πως συμ6ι66ζονται με την
δγδπη Του, δφοϋ προκαλοϋν τδσες καταστροφἐς, ῆ πρδκειται δπλως γιδ ενα δποτἐλεσμα
νομοτελων λειτουργιων στδ δγκατα της γης,
ποϋ διαφεϋγουν δπδ τδν ϋλεγχο τοϋ θεοϋ;
"Οπως θδ προσδζατε, δπεφυγα νδ δπαντἠσω αμδσως, σκεπτδμενος σε πδσο δεινῆ θεση θα εϋρεθεϊτε δν θελησετε να γρδψετε τῆν
αληθεια. "Αν πδλι, γιδ ν' δποφυγετε τϊς δυσκολίες, γρδψετε ψἐμματα, ποιδ θδ εῖναι ἠ
ωφδλεια ;
— Σας παρακαλω, πδτερ, δπδντησα, τί θελετε νδ πητε με αϋτδ; Γιατί να μη γρδψω την
αληθεια; Γιδ ποιδς δυσκολίες μιλατε;
- 'Αδελφϋ θ., γίνομαι πιδ σαφης. θδτε-

ΟΙ ΟβΙΘΜΟΙ. βΝβρΓ6Ι6Ο ΛΓΛΠΗΘ ΤΟγ ΘΘΟγ

τε εϋθδως τδ ερωτημα ως πρδς τῆν προἐλευση των σεισμων και την σχεση τους με την
Πρδνοια του θεοϋ. Εϊλικρινως φρονεϊτε, δτι
σεισμοϊ σαν αϋτοϋς της θεσσαλονϊκης, εϊναι
ποιε δυνατδ να εϋρϊσκονται εξω δπδ την Πρ6
νοια του θεοϋ; Γιατϊ τα δρωτήματδ σας εκεϊ
δδηγοϋν, δφοϋ εϊπατε δτι εϊναι δνδεχδμενο
νδ εϊναι αποτέλεσμα νομοτελων φυσικων λειτουργιων στα δγκατα της γης, ποϋ διαφευγουν
απδ τον ελεγχο τοϋ θεοϋ.
— 'Ο Κυριος να μϋ οκεπασει, Γδροντα, δπδντησα, δπδ μια τετοια φο6ερῆ δγνοια ποϋ
ϊσοϋται μϋ 6λασφημϊα κατα τοϋ θεοϋ. Νομϊζω πως δεν ϋπδρχει μοναχδς, ποϋ να φρονεϊ
ῆ δτι οϊ προκαλοϋμενες καταστροφες και οϊ
θδνατοι δνθρωπων δεν συμ6ι6αζονται με τῆν
αγδπη τοϋ θεοϋ ῆ δτι εϊναι θεολογικως παραδεκτ6, πως δλα αϋτδ μπορεϊ να γίνονται ἐρἠμην τοϋ θεοϋ, ανελεγκτα και δδιδφορα. Τδ
ερωτηματα μου διετϋπωσα δχι σαν δικες μου
δπορϊες, δλλδ σαν απδψεις ποϋ επικρατοϋν
οιη συντριπτικῆ πλειοψηφϊα των «πιστων» καϊ
μεταξϋ δκδμη θεολδγων, μϋ τδ σκοπδ νδ χρησιμοποιἠσω τις δπαντἠσεις σας καταλλἠλως.
— Τωρα ἠσυχασα, ὺδελφδ θ., δπως καϊ
οϊ παραδελφοϊ μου. "Ομως μενει ἠ αλλη δνησυχία μου. Πως θα μπορδσετε νδ γρδψετε
πρδς δνα λαδ, ποϋ οε μεγδλη δκταση δχασε
την πϊστη του στδ θεδ, δτι οϊ σεισμοι, ποϋ τοϋ
προκαλεσαν τδσες ταλαιπωρίες, εϊναι μιδ μορφἠ παρουσϊας της δγδπης Του γι' αϋτδν τδν
λαδ, χωρϊς νδ τδν εξεγειρετε εναντϊον τοϋ
θεοϋ; Νδ γιατϊ σας εϊπα δτι περιερχεσθε σϋ
* ἐδεινη θεση, δφοϋ εϊσθε δποφασισμδνος κι
σεϊς απδ δγδπη νδ τοϋ πεϊτε την δλἠθεια.
— Πραγματικα, αϋτδ εϊναι ενα πρ66λημα,
ποϋ δεν εϊχα σκεφθεϊ, δπδντησα. Κι
* δμως εϊναι 6ασικωτατο δχι μονο νδ πεϊ κανεϊς την δληθεια, δλλδ πως νδ τῆν πεϊ. Λοιπδν τϊ θδ
εϊχατε νδ μοϋ πεϊτε, αγιοι Γεροντες, τδσο για
τδ δποδεικτικδ στοιχεϊα, δσο καϊ γιδ την επιλογῆ της μεθδδου ;
— Τϊ νδ ποϋμε στδ χειμαζδμενο λαδ μας,
χειμαζδμενο δχι τδσο γιδ την δχληρη περιπἐτεια του, δσο γιδ την τραυματισμἐνη πίστη
του; Πολϋ φο6αμαι, ειπε δ Γϋροντας, δτι δεν
εχουμε καταλδθει ακομα την τρομακτικῆ δλλοϊωση της ψυχης των εν Χριστφ δδελφων
μας δπδ την επιδραση των καταλυτικων συνδηκων, μεσα στϊς δποϊες ζεϊ δλδκληρες δεκαετηρίδες. Π6ντοτε, 6ε6αια, δ λαδς τοϋ θεοϋ
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σϋ δλες τϊς εποχες παρεσυρετο δπδ τδ δια6ολικδ τεχνδσματα δλλοτε πολυ, αλλοτε λϊγο.
'Αλλδ η δπομδκρυνση του δπδ τδν θεδν, γιδ
μικρδ ϊὶ μεγδλσ διαστημα, δϋν τοϋ διδστρεφε
την ψυχἠ, γιατϊ δϋν την θεμελϊωνε με θεωρητικα, δλλδ οϋτε καϊ μϋ πρακτικδ ἐρείσματα.
— Ποιδ εννοεϊτε, Γεροντα, διδκοψα, θεωρητικδ καϊ πρακτικδ δρεϊσματα της δποστασίας δπδ τδν θεδν;
— 'Εννοω τϊς διδφορες θεωρίες καϊ τδ συστἠματα, ποϋ δικαιολογοϋν δλες τϊς μορφϋς
της δμαρτϊας σαν επιταγη 6ιολογικἠ, σδν δξίωση της επιστη;·ης καϊ τοϋ πολιτισμοϋ. 'ΙΙ πρακτικτ] λοιπδν δφαρμογῆ ςερετε ποϋ δδηγεϊ;
Στῆν εκτδλεση κδθε δμαρτϊας με «ελαφρα»
συνεϊδηση. 'θπδτε η διαστροφῆ της συνειδησεως συντελεϊται χωρϊς δνασταλτικδτητα καϊ
επομενως γϊνεται καϊ ραγδαϊα καϊ σταθερδ,
δπδτε παγιωνεται.

3. ΟΙ ΠΛΝΧΙΟΙ ΧρϊΟΤΙΛΝΟΙ
ΚΙ ΘΜ6ΙΟ
— 'Η δποψη αϋτἠ, Γεροντα, παρετηρησα,
εϊναι πραγματικα σοφιμ 'Αμδρταναν οϊ παλαιοϊ χριστιανοϊ, δλλδ επειδη σιῆν εποχη τους
δεν ϋπηρχαν διαδολικες θεωρϊες νδ δικαιωνουν επιστημονικα ἠ «θεολογικδ» ῆ φιλοσοφικδ τις ποικιλδμορφες αμαρτϊες, εϊχαν τη συνεϊδηση της δνοχης. Αϋτδ, δπως καταλα6αϊνετε, δεν δφηνε την δμαρτϊα νδ ριζωσει στῆν
ψυχη *κι επομενως δϋν την διεστρεφε. Καϊ
ετσι, ϋπδ τδν δλεγχο της συνειδἠσεως, μετανοοϋσε εϋκολα καϊ γρηγορα δ χριστιανδς.
Μπορω νδ ϊσχυρισθω δτι οϊ χριστιανοϊ, πρϊν
«δνοϊξουν τδ ματια τους» στην ψευδολαμψη
τοϋ δυτικοϋ «πολιτισμοϋ» ποτε δϋν ϋμεναν
μδνιμα στην δμαρτϊα δποιασδἠποτε κατηγορϊας, δλλδ μετανοοϋσαν τδ ταχϋτερο, δν καϊ ἠ
δυναστικῆ 6ϊα των παθων δϋν τοϋς δφηνε γιδ
πολϋ νικητδς. 'Ενψ σημερα ;...
— Σημερα; δποκρϊθηκε δ σοφδς Γεροντας. "Εχω θετικϋς πληροφορϊες, δδελφϋ θ.,
δτι δχι μονο οϊ θεσσαλονικεϊς δϋν κατδλα6αν
τϊποτε δπδ τδ μἠνυμα τοϋ θεοϋ, στην μεγίστη πλειονδτητα τους, δλλδ οϋτε και δ ϋπδλοιπος ελληνορθδδοξος χωρος, γιδ νδ μῆ δναφερθω στον λοιπδ κδσμο. "Αν δξαιρεσουμε
τδ δργανα της 'Εκκλησϊας, τοϋς ϊερωμενους,
— ποϋ *κι αϋτοϊ δειλιοϋν νδ μιλἠσουν καθαρδ — καϊ δλδχιστες χιλιδδες πιστων λαϊκων,
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δ μεγιστος δριθμδς των 7ΟΟ.ΟΟΟ κατοϊκων της
βυζαντινης μεγαλουπδλεως παραμενει στο σκο
τδδι της δγνοϊας. Οί δνθρωποι δϊνουν δλες
τϊς ερμηνεϊες καϊ, παρ' δτι εϊναι δρθδδοξοι
χρισπανοί, μδνο μεταφυσικη ερμηνεϊα δδν δδχονται. Νδ γιατϊ οϊ ϊερεϊς μας κδνουν παρακλησεις στον θεδν, δλλδ δποφεϋγουν να πουν
σδ Ενα λαδ Ετοιμο, δπδ την σκληροκαρδϊα του,
να 6λασφημησει, δτι οϊ σεισμοι του εϊδους αϋτοϋ εϊναι δφυπνιστικδ οἠμαντρα, που κροϋει
δ θεδς.
— Λοιπδν, Γεροντα, μἠπως πρδπει να σιωπησουμε γιδ νδ μῆ προκαλδσουμε καϊ ν' δφησουμε τδν σατανα στις διδφορες δκδδσεις του
να δλωνϊζει στϊς ψυχδς τοϋ δποπλανημενου
λαοϋ τοϋ θεοϋ; 'Εδν η 'Εκκληοια, οϊ ϊερεϊς
καϊ οϊ μοναχοϊ δδν προοπαθησουν να πδρουν
την πρωτο6ουλϊα καϊ την δρδση δπδ τδν εχΘρδ, ποδ κδνει τδ παν γιδ νδ κολδσει τα
παιδια τοϋ θεοϋ, τδτε τί λδγο θδ δωσουμϋ
στδν Κριτη καϊ ποιδ διδξοδο πρεπει νδ βρουν
δ πδνος μας δ δδελφικδς καϊ η κατδ Χριστδν
δγδπη μας; Τι με συμβουλεϋετε, εϊπα, δσιωτατε πατερα μου;
— Δδν διανοοϋμαι καν νδ δδρανἠσουμε η
νδ δεχθοϋμε μοιρολατρικδ, δπδντησε δ Γεροντας, την θλιβερἠ κατδσταση, που δημιοϋργησε δ σεισμδς, στϊς ψυχδς των δυστυχων δδδελφων μας Εν Χριστψ. 'Αλλδ θελει θεϊο
φωτισμδ κανεϊς γιδ νδ βρεϊ τδν τρ6πο νδ τους
προσεγγϊσει, κι
* αϋτδ, γιατϊ δπωθοϋν 6ϊαια οϊ
καρδιδς τους ερμηνεϊες που δρχϊζουν απδ τδν
θεδν. Εϊπαμε δτι οϊ αδελφοϊ μας, στη μεγδλη
πλειονδτητδ τους, χδλασαν τις ψυχδς τους.
4. Η ΑΜΑξΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ Θ6ΙΕΜΟΙ

— θυ;ιηθεϊτε, αδελφε θ., συνδχισε δ 'Ησυχαστης, τϊ δμεση δνταπδκριση βρηκε, δ δγιος Τωδννης δ Χρυσδστομος, στϊς ψυχδς
των πιστων, υστερα απδ Ενα καταστροφικδ σεισμδ ποϋ εγινε στην 'Αντιδχεια, δταν δκδμα
ηταν δπλδς πρεσβυτερος. 'Ο σεισμδς προεκδλεσε Εντονο φδβο. Κι' επειδη οϊ χριστιανοϊ
εϊχαν πϊστη στδν θεδν, δπεδωσαν τδν σεισμδ
στϊς δμαρτϊες τους, μετενδησαν καϊ ζητησαν
συγχωρηση απδ τδν φιλδνθρωπο Κϋριον. Σ'
αϋτῆν την ψυχικὴ κατδσταση, δ Χρυσδστομος,
εξεφωνησε τδν γνωστδ λδγο του «Μετδ τδν
σεισμδν» και τδ λδγια του Επεφταν σδν δροσερη 6ροχη στη διψασμενη γη της καρδιας
τους. Βδβαια ϋπηρχαν καϊ τδτε οϊ δκολου-

θοϋντες τδ σατανικδ θεληματα. 'Αλλδ αϋτοϊ
ησαν δλϊγοι. Οϊ πολλοϊ Εκαναν ευχαριστἠριες
δγρυπνϊες στϊς δκκλησιες, Εψαλλαν καϊ εϋχαριστοϋσαν τδν Κϋριον Εν με;ανοια τδσον,
6'ιστε δ αγιος Πατερας νδ τοϋς λεγει, δτι κι'
αϋτοϊ καθαρϊστηκαν καϊ την πδλη εκαθαρισαν
μδ την εϋωδϊα των προσευχων τους δπδ τοϋς
σπϊλους της αμαρτϊας. Καϊ στη συνεχεια τοϋς
λεγει καθαρδ, κδτι ποϋ θδ πρεπει δλοι μας
νδ τδ γ·νωρϊζουμε: «Σας εϊπα καϊ χθες δτι
εϊναι μεγδλο τδ κερδος απδ τοϋς σεισμοϋς.
Εϊδατε φιλανθρωπϊα τοϋ Παντοδυνδμου, ποϋ
σεϊει την πδλη καϊ στερεωνει τδ νοϋ στην πιοτη: Σαλεϋει τα θεμδλια ιης καϊ σταθεροποιεϊ στδ δγαθδ τδ φρονηματα ; 'Ερειπωνει τῆν
πδλη καϊ δυναμωνει την προαϊρεση στδ καλδ; Καταλαβετε την φιλανθρωπϊα τοϋ θεοϋ·
εσεισε λϊγο (τῆν πδλη) καϊ την στερεωσε γιδ
πδντα στην πισιη. 'Ο σεισμδς κρδτησε δυδ ημερες, δλλδ η εϋλ66ειδ σας πρεπει νδ μδνει
σ' δλη τη ζωη σας. Λυπηθἠκατε λϊγο, δλλδ
ριζωθηκατε παντοτεινδ στην εϋσδβεια. ..».
Καϊ δφοϋ δ θειος διδδσκαλος δπαριθμεϊ
τδ καλα ποϋ προκδλεσε δ σεισμδς μδ την μετανοια, ποϋ Εδειξαν οϊ χριστιανοϊ της 'Αντιδχειας, τοϋς λΕγει: «Σταθεροποιἠσατε την πδλη (δπδ τοϋς οεισμοϋς) γιδ νδ σταματησετε
την οργη τοϋ θεοϋ. 'Εγω δμως χαϊρομαι δχι
γιατϊ στδθηκε η πδλη, δλλδ γιατϊ σταθηκε μδ
τϊς προσευχες σας καϊ οϊ ψαλμωδϊες σας Εγιναν θεμδλια της πδλεως. 'Απδ πανω ῆλθε η
οργη κι' δπδ κατω δνεβαινε η ϊκεσϊα σας. 'Ανοϊχτηκαν οϊ οϋρανοϊ καϊ κατεβηκε 6αρειδ η
δπδφαση τοϋ θεοϋ καϊ τδ σπαθϊ ῆταν Ετοιμο,
ακονισμενο. 'Η πδλη θδ κατεδαφϊζετο γιατϊ
η δργῆ ῆταν δδυσωπητη. 'Αλλδ ε'ϊχαμε δνδγκη μονδχα δπδ μετδνοια, δπδ δδκρυα καϊ
στεναγμοϋς κΤ Ετσι οϊ δπετλδς τοϋ θεοϋ δνεστδλησαν. 'Ο θεδς εϊχε δποφασϊσει την καταστροφἠ, δλλδ σεϊς μδ τϊς προσευχδς καϊ
την μετδνοιδ σας δυσωπἠσατε τδν θεδν. Γι'
αϋτδ δδν θδ κανει λδθος κανεϊς αν σας πεϊ
δτι ειστε οϊ σωτηρες της πδλεως».
Τελειωνοντας την δμιλϊα του δ θεοφωτιστος πρεσβυτερος, συνδχισε δ Γεροντας, εϊσαγει την αϊτϊα τοϋ σεισμοϋ, ποϋ στην δποχη
μας Εχει βεβαια διαφοροποιηθεϊ. Δηλαδη θεωρεϊ τοϋς πλουσϊους σαν πρδκληση στδ θεδ,
ενω σημερα συντελεστες εϊναι οϊ πολλοϊ. «"Αν
κανεϊς ερωτηθει, γιατϊ σεϊστηκε ἠ πδλη, Εστω
κι' αν αϋτδς δδν δπαντἠσει, δμως εϊναι γενι-
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κδ παραδεκτδ, δη οεϊσιηκε γιδ τϊς δμαρτϊες,
γιδ τίς πλεονεξϊες, γιδ τϊς αδικϊες, γιδ τίς
παρανομϊες, γιδ τϊς δπερηφδνειες, γιδ τϊς ἠδονες, γιδ τίς δπδτες. 'Αλλδ ποιων ; των πλου
σϊων. "Αν πδλι δρωτηθεϊ κανείς, απδ τϊ σταμδτησαν οϊ σεισμοϊ; ΕΙναι φανερδ· δπδ τϊς
ψαλμωδιες, τϊς προσευχδς, τϊς δγρυπνίες. Καϊ
δπδ ποιους; δπδ τους φτωχους. .
— "Οπως σωστδ εϊπατε, αγιε πατδρα, παρετἠρησα, σἠμερα Εχουμε μιδ διαφοροποϊηση.
Οϊ δναλογίες στϊς κοινωνικες τδξεις δδν εϊναι
οϊ ϊδιες της δποχης τοϋ Χρυσοοτ6μου. Τωρα
δεν Εχουμε πλουσιους καϊ φτωχοδς — χωρϊς
νδ σημαϊνει πως δδν ϋπδρχουν. Δυστυχως,
στἠν εποχη μας, οϊ πολλοϊ Εχουν την δυγατδτητα γιδ δλες τϊς δμαρτϊες, που δνομαστικδ
δνδφερε δ δδσκαλος της 'Εκκλησϊας. 'Αλλδ
καϊ η δομἠ τοϋ κοινωνικοϋ 6ϊου εϊναι τδσο διαφορετικὲ σημερα, που δ μεγας ϊεροκἠρυκας
δδν θδ Θεωροϋσε σδν αμαρτωλοδς μοναχα τους
πλουσιους, δλλδ δλους δκεϊνους ποδ μετεχουν στδ «δγαθδ» τοϋ σατανικοϋ πολιτιομοϋ
μας. Καϊ εϊναι τδσο εκτεταμδνη καϊ τδσο γυμνδ δναίσχυντη ἠ σημερινἠ πρδκληση πρδς
τἠν αγαθδτητα τοϋ θεοϋ, που δδν θδ μποροϋσαν καν νδ ϋποπτευθοϋν καϊ νδ φαντασθοϋν
οϊ χριοτιανοϊ των περασμδνων αϊ6νων...
Ι4. Ζ,ΙΑΛΟΓΟΘ Μ6 ΤΟ ΧξΙΘΤΟ

— Δηλαδἠ, παρετἠρησα τδτε, δ χριστιανδς δδν εϊναι ελευθερη προσωπικ6της;
— Εϊναι, δδελφδ θ., απδντησε δ Γεροντας, δλλδ η ελευθερϊα του δφεϊλει νδ δουλωνεται οτδ Οελημα τοϋ Χριστοϋ. 'Ατροϋ ειναι δγορασμδνος μδ Θεϊκδ αϊμα, πως μπορεϊ
νδ κδνει δ,τι Θ6λει; Τῆν ελευθερϊα δδν την
Εχει νδ κδνει δ,τι θδλει, δλλδ γιδ νδ Εχει
τῆν δυνατδτητα νδ την υποτδσσει στδ πδδια
τοϋ Χριστοϋ, ποδ καρφωθηκαν γι' αϋτδν. Μδ
δλλα λδγια, δφοϋ δ Χριστδς λυτρωσε τδν δνθρωπο δπδ τδν τϋραννδ του μδ τδσης δσυλληπτης δξϊας τϊμημα - λϋτρο, τοϋ λἐει. Σδ δγδρασα μδ τδ αϊμα Μου. Τωρα δνἠκεις δλοκληρωτικδ σ' 'Εμενα. Ἐγω 66βαια δδν Εχω δνδγκη νδ σδ Εχω δοϋλο — εϊμαι δνενδεης —,
δλλδ ὴ ζωη σου, ἠ μακαρι6της σου, ἠ δθανασϊα σου δξαρτωνται δκρι6ως δπδ τῆν δουλεϊα
σου. 'Αλλδ δταν ἠ ψυχἠ σου φτδσει στδ «κατδ φυσιν», δδν θδ Εχει τδ αϊσθημα τ^ς δουλεϊας, δλλδ της δλευθερϊας, θδ θδλει μδ πδ-
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θο τῆ δουλεϊα, γιατϊ σ' αϋτῆ μδσα θδ 6ρϊσκει
την Ελευθερϊα της, τη χαρδ της, τῆ λϋτρωσἠ
της, την εϋτυχϊα της, δπδτε δδν εισαι πλδον
δοϋλος, δνθρωπε, δλλδ καϊ φϊλος μου καϊ δδελφδς μου.
'Αλλδ θδ μ' Ερωτἠσεις — συνεχϊζει δ Χριστδς — γιατϊ σδ εξαγδρασα; Εϊναι σδν νδ δρωτας· γιατϊ σ' δδημιουργησα; 'Απαντω' απδ
αγδπη, γιδ νδ σδ κδμω κοινωνδ καϊ συμμδτοχο οιη δδξα μου καϊ στην αϊωνια μακαριδτητδ
μου. Σδ Επλασα «κατ' εϊκδνα καϊ καθ' δμοϊωσϊν» μου γιδ νδ εϊσαι Ενα δντελως πολυπμωτατο δν, κτημα δναφαϊρετο δικδ μου. 'Αλλδ
ϊσως πδλι μδ δρωτήσεις: γιατϊ μδ Επλασες;
μ' δρωτησες δν ῆθελα νδ υπαρχω; ῆ δφοϋ μδ
Επλασες, γιατϊ δδν μδ δφηνεις δλευθερο νδ
κδμω δ, τι θδλω; θδ μοϋ δπαντἠσεις, δτι μδ αγδρααες κΤ Ετσι, σδν δοϋλος, δδν μοϋ αναγνωρϊζεις τδ δικαϊωμα νδ ζω δπως θελω. Γιατϊ δδν μδ δφηνεις νδ κανω δ,τι μδ ευχαριστεϊ;
— Τδ δρωτἠματδ σου — δπανταει δ Χρι
στδς — φανερωνουν, δτι ἠ ψυχἠ σου εϊναι
δρρωστη. 'Εδν ῆταν ϋγιης, θδ σοϋ ενεηνεε
βλλες σκδψεις. Γιατϊ η ϋγεϊα της ψυχης, δ
φωτισμ6ς της δπδ τδ "Αγιο Πνεϋμα, θδ γεννουσαν χαρδ, εϋχαριστϊα, εϋγνωμοσυνη, δοξολογϊα καϊ δδιδλειπτες οτροφες λατρεϊας στδ
δημιουργδ της. 'Αφοϋ ἠ ψυχἠ θδ κολυμποϋσε
σδ μιδ ανεκφραστη ηδονη δπδ τϊς θεϊκδς δνδργειες μου, πως δδν θδ φτεροδγιζε δρωτικα γυρω δπδ τδ πρδσωπδ μου, δπως η πεταλοϋδα
γϋρω στδ φως;
"Αν δ νοϋς σου, παιδϊ μου, Επαιρνε φως
δπδ τδ "Αγιο Πνεϋμα, δδν θδ ρωτοϋσες για
τϊ σδ Επλασα, ουτε γιατϊ δδν σ' ερωτησα δν
ῆθελες νδ ϋπαρχεις. θδ τδ καταλ66αινες καϊ
θδ μ' 6γαποϋσες μδ μιδ πυρινη δγδπη, ποδ
θδ σδ δυναμωνε νδ θυσιδζεσαι γιδ μδνα ευχαρϊστως καθε ἠμδρα, δφοϋ θδ αϊσθανδσουνα
την ϋπδρτατη αϊσθηοη της εϋδαιμονϊας δπδ την
δνδτητδ μας· δγω δντδς σου κι' εσϋ δντδς
μου. Τδ δτι πδλι μοϋ μιλας μ' αϋτδ τδν τρδπο, που φανερωνει την δκτροπἠ της ψυχης
δπδ τῆν περιοχῆ της χδρης μου, αποδεϊχνει
δτι σδ δφἠνω δλευθερο τδσο, δσο νδ μπορεϊς
νδ δνεργεϊς ελεϋθερα μδσα στδ πλαϊσια των
δδιδρατων περιορισμων που σοϋ Θ6τω, γιδ νδ
μῆ χαθεϊς μδ την δρμἠ σου πρδς δκεϊνα ποδ
σ' εϋχαριστοϋν, δλλδ μδσα τους δμως κρυβουν τδ θδνατδ σου...

ιο
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Ι9. "ΟΤΛΝ Α6 ΙΑΗΟ ΠΟΑΙΝ
ΘΠΙΚΑΤΑΟΘΙΟΘ6ΙΟΛΝ.....

— Νδ τί λἐγει, δδελφϋ θ., ο Μ. Βασϊλειος στδ λ6γο του, «δη οϋκ Εσην αϊτιος των
κακων δ θεδς»: «... Κ6θε Ηακδ δϋν εϊναι κακδ. Κακδ εϊναι οί δμαρτϊες· κακδ δὲν εϊναι
δσα μας προκαλοϋν δδϋνη στδ σωμα, δπως
εϊναι οϊ δρρωστειες καϊ τδ τραϋματα τοϋ σωματος, ἠ φτωχεια, οϊ ταπεινωσεις, οϊκονομικδς ζημίες, Θ6νατοι συγγενων, τδ δποϊα ἐνεργεϊ (κατδ παραχωρηση) πρδς τδ συμφϋρον
τϊῖς ψυχης δ σοφδς καϊ δγαθδς Κϋριος. 'Ο δποϊος δφαιρεϊ τδν πλοϋτο δπδ αϋτοϋς ποϋ τδν
μεταχειρϊζονται δμαρτωλδ, γιδ νδ καταστρἐψει ετσι τδ μἐοο τοϋ κακοϋ. Παραχωρεϊ δρρωστειες, σ' αϋτοϋς ποϋ συμφερει νδ εϊναι τδ
σωμα τους δεμϋνο μδ τϊς νδσους, παρδ νδ εϊναι ϋλεϋθερο γιδ ν' δμαρτδνει. Παιρνει μδ
θδνατο ϋκεϊνους, ποϋ τοϋς συμφϋρει δ θδνατος παρδ ἠ παρδταση της ζωϊίς. Ἐπϊσης, προκειμϋνου νδ σταματἠσει δ θεδς τϊς ϋκτεταμϋνες δμαρτίες, φἐρνει πεϊνα, ξηρασϊες, κατακλυσμιαϊες βροχϋς, ποϋ δποτελοϋν μδστιγες
κοινϋς πδλεων καϊ δλοκλήρων εθνων...».
'Ο Μ. Βασϊλειος, συνἐχισε δ Γἐροντας,
παραλληλϊζει τδν θεδν μϋ τδν γιατρδ: «Καϊ
οϊ δϋο ϋνεργοϋν εϋεργετικδ στοϋς δρρωστους.
Κι' ϋνω τδν γιατρδ, ποϋ θεραπεϋει τδ σωματα, δνομδζεις εϋεργἐτη καϊ τδν πληρωνεις
μδλιστα, δντίθετα κδνεις, δταν δεϊς νδ καταρρδει μιδ πδλη δπδνω στοϋς κατοϊκους της δπδ σεισμδ ἠ Ενα πλοϊο νδ καταποντϊζεται μδ
τοϋς επι66τες του· τδτε σπεϋδεις νδ 6λασφημἠσεις τδν αληθινδ γιατρδ καϊ σωτηρα...
Γιατϊ δταν ἠ δσΟϋνεια καταντἠσει δνϊατη, τδτε
εϊναι συμφδρουσα ἠ δλλοτρϊωση του μἐλους
ποϋ πδσχει γιδ νδ μἠ μεταδοθεϊ καϊ *στ δλλα.
Αϋτδ συμβαϊνει καϊ μδ τδν αφανισμδ των πδλεων, ποϋ ξεπἐρασαν κδθε μἐτρο δμαρτϊας...».
'Αφοϋ, συνἐχισε δ Γἐροντας, δ Μ. Βασϊλειος ϋποστηρϊζει δη καϊ δλα τδ δεινδ των
πολδμων δπδρχονται σϋμφωνα μϋ τῆ δϊκαιη
κρϊση τοϋ θεοϋ, γιδ νδ τιμωρηθοϋν οϊ δμετανδητα αμαρτδνοντες, ερωτα: «ῆ σϋ ῆθελες
νδ μῆ κατακαοϋν τδ Σ6δομα, δστερα δπδ τϊς
παν60λιες εκεϊνες δμαρτϊες; ἠ νδ μη καταστραφοϋν τδ Τεροσδλυμα, οϋτε νδ δρημωθεϊ
δ ναδς, μετδ τδ φρικτδ καϊ δθλιο παραλογτσμδ
τΦν Τουδαϊων κατδ τοϋ Κυρϊου;..».

Βλἐπετε, δδελφε θ., δη καϊ τδ δτομικδ

δεινδ καϊ οϊ κοινϋς καϊ καθολτκϋς συμφορϋς
δδν εϊναι δσχετες μδ τδ θϋλημα τοϋ θεοϋ,
εϊπε δ Γἐροντας, δλλδ τδ πδντα κατευθϋνονται κατδ την δϊκαιη καϊ φτλδνθρωπη κρϊση
του; Β66αια, ϋκεϊνος ποϋ δϋν παραδἐχεται,
δη τδ μδνο κακδ εϊναι ἠ δμαρτϊα, τδ δδ δλλα λυπηρδ εϊναι απλως τδ φδρμακα γιδ την
δναϊρεση της δμαρτϊας, επδμενο εϊναι νδ 6ρηνεϊ γιδ τἠ στἐρηοη εξωτερικων δγαθων, 6διαφορων γιδ την ώφέλεια ττϊς ψυχης.
"Ολοι οϊ δγιοι Πατερες τδ αϋτδ λἐγουν μδ
τδν οϋρανοφδντορα Βασϊλειο, δ δποϊος ϋπαναλαμ6δνει: «Οϊ 6ρρωστειες των πδλεων καϊ
των εθνων, οϊ ξηρασϊες καϊ οϊ δφορϊες της
γης, δπως καϊ οϊ δτομικϋς θλϊψεις δνακδπτουν
την αϋξηση των κακων. Αϋτδ τδ εϊδη τδν μη
πραγμαηκων κακων ϋνεργοϋνται δπδ τδ θεδ,
γιδ ν' δναιρἐσουν τῆν ϋνἐργεια των δληθινων κακων, ποϋ εϊναι οϊ δμαρτϊες. Ἐπομἐνως
δ θεδς δναιρεϊ τδ κακδ (ποϋ εϊναι ἠ δμαρτϊα) δλλδ τδ (δντως) κακδ δδν κατδγεται
απδ τδ θεδ. "Οπως δ γιατρδς δδν εϊσδγει τῆ
νδσο, δλλδ δφαιρεϊ τῆν νδσο δπδ τδ σωμα.
Οϊ δφανισμοϊ των πδλεων, οϊ σεισμοϊ καϊ οϊ
νεροποντδς, οϊ καταστροφες στρατευμδτων καϊ
τδ ναυδγια καϊ δλες οϊ πολυδνθρωπες συμφορϋς, ποϋ ενεργοϋνται δπδ τῆ γη, δπδ τη θδλασσα, δπδ τδν δἐρα, δπδ τὴ φωηδ ῆ δπδ δποιαδἠποτε αϊτϊα, γϊνονται γιδ τδν σωφρονισμδ
τδν ϋπιζωντων δπδ τδ θεδ, ποϋ μϋ ἐκτεταμδνες μδοηγες δνακδπτει την πδνδημη δμαρτωλδτητα...».

βιεχΓωπκχ ετο πλχχιοημθροχογιτικο οχιομλ

ΕΧΩΡΙΣΤΑ ἐνδιαφἐρον εϊναι νἀ μελετὴσει κανεὶς την γένεση και την ἐξἐλιξη
τῶν σχισμἀτων στοὸς
κόλπσυς της 'Εκκλησίας. "Αν τἀ σχίσματα, κατα τὸν Μ. Βασίλειο, όφείλονται σἐ ίἀσιμες ἐκκλησιαστικἐς διαφορἐς, ἀσφαλῶς οϊ διαφορἐς αντἐς ἀρχίζουν ἀπὸ τὸ τίποτε, ἀπὸ ἀπλὴ ὑποκειμενικὴ δόκηση και κορυφώνονται σἐ
πραγματικοϋς και ϋποστατικοϋς λόγους,
που «δικαιολογοϋνται» οὶ ἀποσχίσεις γιἀ
κἀποιο διἀστημα. 'ΑλλΑ. και ἠ στἀση τοϋ
κἀθε πιστοϋ, ἀπἐναντι στη τελευταία αὐτὴ
περίπτωση, καθορἰζεται ἀπὸ τὸ 6αθμὸ
γνώσεως και ἀρετὴς ὴ της ἀγνοιας και
στενοκαρδίας. ΓΙἀντως ὴ 'Εκκλησία παντοτε προσεϋχεται στὸ Δομὴτορἀ της νἀ την
λυτρώνει ἀπὸ τἀ σχίσματα, ἀπὸ τἀ ὸποῖα
τρυγἀει κἐρδη μονἀχα δ σατανἀς. Εϊναι δἐ
τόση μεγἀλη ὴ ἀμαρτία τοϋ σχίσματος, ῶστε «οϋτε αϊμα μαρτυρίου εϊναι ἀρκετὸ νἀ
την ἐξαλείψει» κατἀ τὸν ἀγιο 'Ιωἀννη τὸν
Χρυσδστομο.
Και πρἀγματι, ὴ 'Εκκλησία εϊναι ἐνα
Σῶμα ἀδιαϊρετο, τὸ Σῶμα τοϋ Χριστοϋ καὶ
οι πιστοὶ εϊμαστε τἀ μἐλη. Μἐ πόσο τρόμο
πρἐπει κανεὶς νἀ σκἐπτεται τὸ ἐνδεχόμενο
νἀ σχιστεϊ ἀπὸ τὴν 'Εκκλησία, μὲ κἀποια
ἄἐ6αια πρδφαση. 'Εἀν ὸ πιστὸς Κυρίου ἐχει
ἀγἀπη στην καρδιἀ του γιἀ τὸν Θεὸν καὶ
τὸν δμόπιστο ἀδελφδ του καὶ γνωρίζει τὸ
πολίτευμα της Ἐκκλησίας, δἐν προβαίνει
ποτἐ σἐ ἀποσχίσεις. Μόνο σἐ σπἀνιες περιπτώσεις μπορεϊ νἀ διασπἀσει τὴν ἐνότητα, δταν «Θεὸς ἐστι τὸ κινδυνευόμενον», δπότε τὸ κἀνει αϋτὸ χἀρη τὴς ἐνότητος
στην δρθοδοξία. Γι' αϋτὸ τἀ πλεϊστα σχίσματα που Ιγιναν μἐσα στην ἐκκλησιαστι-

κὴ ὶστορία, ὴσαν πρἀξεις ἀμαθῖίας, ὴμιμαθείας καὶ ἐμπαθείας.
Τί ὴταν τὸ σχίσμα τῶν παλαιοπασχιτῶν. που συνετἀραξε τὴν 'Εκκλησία ἐκατὸ χρόνια; 'Αμἀθεια καὶ οιηση. Τί γεννοϋσε τὸν «μερισμὸν» τοϋ Χριστοϋ στὴν
Κ6ρινθο, σἐ δπαδοὺς Χριστοϋ, Παϋλου,
Κηφἀ, 'Απολλώ; "Ελλειψη ἀγἀπης καὶ
γνώσεως. Ποϋ δφείλετο τὸ μακρὸ ἀντιπαλαμικὸ σχίσμα; Στὴν ἀπουσία πνευματικῶν κριτηρίων καὶ ἀγνοια τὴς 'Ορθοδδξου
Θ·εολογίας. 'Η ἐπὶ Φωτίου καὶ 'Ιγνατίου
«φαγωμἀρα» πῶς προεκλὴθη; 'Απὸ τὴν ἀνἀμιξη τοϋ «δχλου» στἀ 'Εκκλησιαστικἀ.
Τἀ τἐσσερα ὴδη ἐκατομμϋρια τῶν παλαιοπίστων στὴν Ρωσία καὶ οὶ ἀναρίθμητες ἐκεϊ παραφυἀδες, γιατὶ μἐνουν στὸ σχίσμα
τρεις αὶῶνες; Γιατὶ τους ἀναψε δ πονηρὸς
τὴ φωτιἀ τὴς κολἀσεως στὴν καρδιἀ τους,
νἀ εϊναι δχι σἀν τους «ἀλλους», αλλα
Γνὴσιοι 'Ορθόδοξοι Χριστιανοί»· ἀμἀθεια
καὶ οιηση.
Ἐννοεῖται δτι δλα τἀ σχίσματα, ἐπειδὴ
ἐχουν ἀνἀγκη ἐρεισμἀτων θεωρητικῶν, ἐπινοοϋν τὶς πιὸ τερατώδεις «θεολογίες».
Καὶ ἀφοϋ ὴδη ἐδόμησαν δικὴ τους ἐκκλησία ἐπιστρατεϋουν θεμιτἀ καὶ ἀθἐμιτα μέσα καὶ ἐπιχειρὴματα γιἀ νἀ στηριχθοϋν.
Αϋτὴς τὴς φυσιολογίας τῶν σχισμἀτων
τἀ χαρακτηριστικἀ, τἀ 6λἐπει κανεὶς στὸ
πενηντἀχρονο σχίσμα τῶν παλαιοημερολογιτῶν. Ὅταν ἔγινε τὸ ἀλμα (δνομαστικὸ
μόνον) τῶν Ι3 ὴμερῶν, τὸ "Αγιον Ὅρος
ἀναστατώθηκε. Οι μοναχοὶ τῶν μοναστηρ·ίων, ἀνὴσυχοι νἀ συζητοϋν ῶς πρὸς τὴ
σημασία τὴς καινοτομίας καὶ τὴν δφειλόμενη στἀση τους. ΟΙ σκητιῶτες νἀ κἀνουν
συμβοϋλια καὶ δια6ουλια πρὸς ἀντιμετώπιση τὴς «ἐπιβουλὴς». Οὶ ἀσκητἐς καὶ οὶ ἐρημῖτες, ἐλεϋθερα ἀγριοπερίστερα αϋτοί,
νἀ ἀφὴνουν τὶς ἀετοφωληές τους καὶ νἀ
ρωτοϋν τους πιὸ λογίους καὶ πιὸ δσίους,
τί πρἐπει νἀ κἀμουν .

Ι2
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"Ανθρωποι ἀπλοϊκοὶ οὶ περισσδτεροι ἀ
πδ τους ο - 6.ΟΟΟ μοναχους τότε, θέλοντες
τὴν σωτηρία τους, ὲπόμενο ὴταν και ν' ἀνησυχὴσουν. ἀλλἀ και νἀ ζητὴσουν νἀ
πἀρουν μια σωστὴ στἀση στὴν αιφνίδια
πρδκληση. "Αν λἀβει δὲ κανεὶς ϋπόψη, δτι
οϊ ἀγιορεῖτες Οεωροϋν τδν ὲαυτδ τους σαν
φρουροὺς της Ὅρθοδοξίας, μὲ πολυαίμακτη ὶστορία στους ἀγῶνες γιἀ τὴν δρθὴ
πίστη, που ἀνανεώνεται στην ἄγρυπνη συνείδησὴ τους μὲ τὰ καθημερινἀ Συναξἀρια,
εϋκολα εϊναι νἀ καταλαβει τὴ μαχητικὴ ψυχολογία τους. 'Αλλ' ἀκρι6ῶς ἐδῶ 6ρίσκεται δ κινδυνος. Γιατϊ δταν ϋπἀρχει πολυ
ζέση στην ψυχὴ γιἀ τὴν 'Ορθοδοξία κα'ι
λίγη γνώση της, τδ ἀποτέλεσμα ποτἐ δὲν
μπορεῖ νἀ εϊναι σωστό. Και δεν πρέπει νἀ
λησμονεῖται, δτι αν οι μοναχοί, κατἀ κανόνα, ὴσαν οι φρουρο'ι της 'Ορθοδοξίας,
δμως ὴ ἐκκλησιαστικὴ ὶστορία ἀναφέρει
πἀλι, δτι ἀπδ τους κόλπους τοϋ μοναχισμοϋ
ἀναπὴδησαν οὶ πλεῖστες τῶν αὶρέσεων και
τἀ πιδ πολλἀ σχίσματα. Κα'ι στὴν περίπτωση ἀκδμη τὴς δημιουργίας τοϋ παλαιοημερολογιτικοϋ σχίσματος, μπορεῖ νἀ ἀποδείξει εϋκολα κανείς, δτι σ' αϋτδ εδρασαν ἀποφασιστικἀ ΙΟ - 2Ο ἀγιορεῖτες ὶερομόναχοι, ἐνῶ στὴν συντριπτικὴ πλειονότητἀ
τους οι ἀγιορεῖτες, ἀποδείχτηκαν οϋτε «ϋπερζέοντες», ἀφρόνως, οϋτε «ϋποζέοντες»,
ἀπδ μαλΟακότητα, ἀλλἀ σωφρόνως «ζέοντες».
Κι' ετσι δεν ἀπέκλινε τδ "Αγιον "Ορο·,
οϋτε σε ὲλλείψεις, οϋτε σε ϋπερ6ολές, που
εὶναι ἀμφότερα δμότιμα κακἀ. Γιατ'ι δλδκληρο τδ "Αγιον "Ορος, μἐ συνείδηση εϋθϋνης, συνδυἀζον ὲλλογο ζὴλον εϋσε6είας
μὲ γνώση τῶν ὲκκλησιαστικῶν θεσμῶν,
κρατὴθηκε μέσα στἀ πλαϊσια τὴς 'Ορθοδοξιας, ἀφοϋ κατἀ τδν Θεολόγο Γρηγόριο,
«δρθοδοξεῖν ἐστι τδ αεϊ σχοινοδατεῖν».
Και γιἀ νἀ «σχοινο6ατεῖ» κανεὶς χρειἀζεται
και ικανότητες ἀλλες, πέραν τοϋ ζὴλου και
τοϋ ὴρωϊσμοϋ, που δυστυχῶς δὲν διἐθεταν
οϊ ἐλἀχιστοι αϋτοαποκληθέντες «ζηλωταί»,
οὶ δποῖοι διἀλεξαν ὲνα δνομα που θυμίζει
ἀνατριχιαστικὲς ῖστορικὲς στιγμὲς τὴς
Θεσσαλονίκης τοϋ Ι4ου αὶῶνος...
Μἐσα στὴ σϋγχυσὴ τους, οι εϋλαδέστατοι, ἀλλἀ δυσὴνιοι δλίγοι ἀγιορεῖτες. που
«ἐδόκουν στϋλοι εὶναι» τὴς εϋσε6είας, ὲπρεπε νἀ εϋρουν στοιχεῖα γιἀ τὴν ϋποδομὴ τοϋ

φρονὴματός τους, σϋμφωνα μὲ τδ δποῖο
τδ ἀλμα τῶν Ι3 ὴμερῶν (χρονικδ και δχι
ὲορτολογικό), ὴταν ὲνα εϊδος αὶρέσεως.
Κι' ὲνῶ ὴ καινοτομία ὴταν ἐνα γεγονός,
δμως ἀποδείξεις ὴ ρητοὶ Τ. Κανόνες δὲν
ὲφαίνετο νἀ τὴν προ6λέπουν. "Αν ἐπρόκειτο γιἀ μετἀθεση τοϋ ἀγίου Πἀσχα ϋπὴρχαν ὲπιχειρὴματα. 'Αλλἀ ὴ καινοτομία,
ϊνα ἀλμα Ι3 ὴμερῶν, χωρὶς διασἀλευση τοϋ
ὲορτολογίου κα'ι μὲ τδ Πἀσχα ἀθικτο, ὴ
ταν κἀτι που δημιουργοϋσε διλὴμματα και
πονοκεφἀλους. 'Οπδτε ἐν ἀπορίρ προσαγωγὴς Τ. Κανόνων, ἐπελέγησαν δ ΙΕ' τὴς
ΑΒ καὶ οϊ «ἀποφἀσεις» τῶν «Συνόδων»
τοϋ Ι583 και Ιδ93 ἐπὶ Τερεμίου τοϋ Τρανοϋ. 'Αλλἀ οϋτε τἀ στοιχεῖα αϋτἀ τους
προσεφὲροντο. Γιατ'ι οϋτε ἀποφἀσεις καταδικαστικὲς ϋπἀρχουν, γιἀ τὴν ειδικὴ
περίπτωση, οϋτε Σϋνοδοι συνὴλθαν γιἀ τδν
ῖδιο λόγο! 'Αλλἀ και γιἀ νἀ λειτουργίσει
δ ΙΕ' τὴς ΑΒ, ἐπρεπε νἀ ἐχουμε «αιρεσιν
ϋπδ τῶν Πατέρων κατεγνωσμὲνην».
'Η δυσχὲρεια, δμως ἀντιμετωπίστηκε ἀλλοιῶς. 'Ως ἀπδ μηχανὴς Θεδς ἐρχεται δ
Τἀκω6ος μοναχδς Νεασκητιώτης, που ὲζησε περὶ τἀ μέσα τοϋ Ι9ου αὶῶνος. Ἢταν
ἀνεψιδς τοϋ Θεοδωρὴτου τοϋ νοθεϋσαντος
τδ «Πηδἀλιον» τοϋ 'Αγίου Νικοδὴμου,
σφοδρδς ἀντινικοδημικδς και λόγιος τὴς
ἐποχὴς του, ἀσχολοϋμενος κυρίως στις
ἀντιγραφὲς κωδίκων. Ἢνα κώδικα τοϋ Τακώβου δγκώδη ἐμελέτησα πρδ 25ετίας,
στὴν προσπἀθεια ἀνευρέσεως τῶν ἐπιχειρημἀτων κατἀ τὴς συνεχοϋς Θ. Μεταλὴψεως, πολέμιος τὴς δποίας ὴταν καϊ δ Τἀκω6ος.
Φαίνεται δτι δ Τἀκαι6ος ϋπὴρξε ἐνας
πρώϊμος «ζηλωτὴς» αν κρίνει κανεὶς ἀπδ
τδν κώδικα 772 τὴς Μονὴς τοϋ 'Αγίου
Παντελεὴμονος. Γιατὶ ἀντιγρἀφων ἐπιστολὴ τοϋ Τερεμίου τοϋ Τρανοϋ καὶ ἀναθέματα ἀσχετα μὲ τδ ὴμερολόγιο Κυρίλλου
τοϋ Λουκἀρεως, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, προέ6η σὲ μιἀ ἀπίστευτη πλαστογραφία, ἐπἀνω στὴν δποία οὶ «ζηλωταὶ» πρόσθεσαν καὶ νέα δικὴ τους. γιἀ νἀ
τρομοκρατοϋν τους ἀπλοϊκοϋς! Γιἀ νἀ ἀποφϋγω τὶς λεπτομέρειες, παραπέμπτω
τους θέλοντες νἀ μἀθουν τὴν ἀλὴθεια στον
«Τόμο 'Αγἀπης» (σ. 538) τοϋ Δοσιθέου
Τεροσολϋμων καὶ στον ἐν λόγφ κώδικα
τοϋ Τακώ6ου, ὴ σχετικὴ σελίδα τοϋ δποί-
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ου φωτοτυπἠθηκε στη «Φωνῆ της 'Ορθοδοξίας» περὶ τὸ Ι95Ο, αν θυμἀμαι καλἀ.
Τὸ φωτοαντίγραφο εοτειλε ἀπὸ τὸ "Αγιον
Ὅρος στὸ παλΖκὸ Περιοδικὸ δ μακαρίτης
φιλος μου μοναχὸς ῆγἐτης τῶν «ζηλωτῶν»,
'Αντώνιος Μουστακας, τὸν δποῖον ῆλεγξα
τὸτε σφοδρῶς γιἀ την ἀνἐντιμη ἐνἐργεαχ
του. «Γιατί, τοϋ εϊπα, πλανἀς τους ἀπλοῖκοϋς ἀδελφοϋς;» — «Μἀ αϋτἀ γρἀφει δ
κώδικας» ἀπαντησε, ἐν γνώσει, 6ἐ6αια, τῆς
πλαστογραφίας.
Ἐκπλῆττεται κανεὶς ἀπὸ τὴ ρευστότητα
της συνειδἠσεως ὡρισμἐνων, κατἀ τ' αλλα εϋλαβῶν, που για νἀ στηρίξουν τὸ πλανημἐνο φρόνημά τους, δἐν δυσκολεϋονται
νἀ χρησιμοποιοϋν τἐτοιες μεθόδους κα'ι
μἀλιστα σἐ θἐματα πίστεως. Ἢ πλαστογραφία ϋπῆρξε μοιραία. Ἐκἀλυψε ἐκκλησιαστικῶς τὸ σχίσμα 5θ ῆδη δλόκληρα χρονια
και παρἐσυρε πλήθη ἀπλοϊκῶν χριστιανῶν
θεοφοὕουμένων, που στηρίξονται στα ἀνϋπαρκτα «ἀναθἐματα» τῶν ἐτῶν Ι583
και Ι593! 'Αρκετοὶ ἐπαϊοντες τοϋ παλαϊσμερολογιτισμοϋ τελοϋν ἐν γνώσει τῆς νοθείας, ἀλλἀ παρἀ ταϋτα ἐξακολουθοϋν νἀ
ἐπικαλοϋνται τἀ «ἀναθἐματα». Γι' αϋτὸ καὶ
«μεϊζον κρῖμα λῆψονται». Μόνο ποϋ θαυμἀζει κανεὶς πῶς γεννιωνται καὶ πῶς στερεωνονται οι πλἀνες. δπως ἐπὶ τῆς 'Αναστἀσεως τοϋ Κυρίον «...καὶ διεφημίσθη δ
λόγος οϋτος παρἀ Τουδαίοις μἐχρι τῆς σῆμερον» (Ματθ. 28, Ι5), δηλαδῆ δτι τὸ σῶμα τοϋ Κυρίου ἐκλεψαν οι μαθηταί του.
Τις συνἐπειες τοϋ σχίσματος ζεϊ ἀπὸ μισὸν
αὶῶνα μἐ δδϋνη στη σἀρκα του τὸ "Αγιον
Ὅρος- Στὶς ἀλλες προσπἀθειες διαφωτίσεως τῶν ἀπλοϊκῶν ἀδελφῶν ἀπὸ την Τ.
Κοινότητα. ἀς ἐνταχθεϊ καὶ αϋτῆ τῶν «'Αθωνικῶν Διαλόγων», οϊ δποῖοι διαθἐτουν
τις στῆλες τους νιἀ τῆ δημοσιευση μια;
ἀντικειμενικῆς καὶ ἐπιστημονικῆς μελἐτης
τοϋ μακαρίτου 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνῶν
Χρυσοστόιιου Παπαδοποϋλου, ποϋ τόσο
κακοποιήθηκε ἀπὸ τὸν ἀλογο φανατισμὸ
τὸ δνομἀ του, ἐνῶ ἀγνοήθηκε τελείως, δτι
ϋπῆρξε ἐνας ἀπὸ τους σοφώτερους 'Αρχιεπισκόπους καὶ δ ιρόθος τῶν λατινων μἐ τὸ
περιφημο 6ιδλίο τον «Τὸ πρωτεϊον τοϋ
'Επισκόπου Ρώμης».
'Η μελέτη μἐ τὸν τί·τλο «'Ημερὸλογιτικῶν κατηγοριῶν ἐλεγχος», δἐν εϊναι δγνω-
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στη ἀπὸ λίγους μόνο παλαιοημΖτες. Οὶ πολλοὶ τῆν ἀγνοοϋν. Θἀ τῆν καταχωρίσουμε
δλη σἐ συνἐχειες καὶ μἐ δικἐς μας σημειώσεις καὶ παραπομπἐς, μἐ τῆν ἀντίληψη
δτι προσφἐρουμε θετικἀ στοιχεια, μἐσα
στἀ πλαίσια τῆς τελευταιας προσπαθείας
ποϋ γίνεται στην 'Αθἠνα γιἀ τῆν ἀρση
τοϋ θεοστυγοϋς σχίσματος. Καὶ δ Θεὸς τῆς
ἀγαπης, ποϋ σαρκώθηκε, «τἀ ἐσκοτισμένα
φωτισαι, συναγαγεῖν τἀ ἐσκορπισμἐνα»,
6οηθός. 'Αμῆν.
θ.μ.δ.

ΤΗΟ

ΥΜΝΟΧΟΓΙλ
Μ6ΤΛΜΟρφωεβωΟ

-> απδ σελ. 5

Τ6τε ϋδλομεν γνωρϊσει και τϊ δδηλουν
αϊ τρεις οκηναϊ' αυται γαρ εϊναι αϊ τρεις
;'ξεις της σωτηρϊας, κατα τδν αντδν ΜΑξιμον, η της Πραξεω;, η της Θεωρϊας,
καϊ η της Θεολογϊας' και της μεν Πραξεως τντιος 7μον δ 'Ηλϊας ως ανδρεϊος
και σωφρων της δε θεωρϊας τυπος ητον
δ Μωϋσης, ως νομσδετης και δικαιοδδτης· της δδ Θεολογϊας τϋτιος ητον δ Δεοτιδτης Χριστ6ς, ως Ιν παντι τδλειος.
Σκηναϊ δδ ανται ωνομαοδ-ηοαν κατα σνγκρισιν τιρδς τας μελλοϋσας ληξεις και ονρανϊονς μονας, αϊτινες ασνγκρϊτως ῖὶώὶουι'
εϊναι καλητεραι και περιφανδστεραι
(Κεφ. ις'. αντδδι)· τας δτιοϊας αμηοτε να
απολανσωι,ιεν καϊ. ημεϊς, χαριτι και φιλανϋρωπϊμ τοϋ μεταμορφω^δντος Χριστον'
φ πρεπει πασα δδξα, τιμη και προοκννησις συν τφ δνδρχω αντον Πατρϊ, και τατ
διιοονσϊφ και ζωοποιω αντον Πνενματι
ννν και αει και εις τους αϊωνας των αϊωνων. 'Αμην.
('Απὸ τδ 'Εορτσδρδμιον τοϋ 'Αγίου
Νικοδημου τοϋ 'Αγιορείτου)

ΗΜβρΟΧΟΓΙΤΙΚωΝ

ΚΧΤΗΓΟρϊΟΝ ΘΑβΓΧΟΟ

τ ο γ χρχιεπιο. χργεοοτοΜογ χ.'

ΕΤΑ την γενομδνην
εν τη 'Εκκληοϊρ της
'Ελλαδος δι6ρϋωοιν
τον 'Ιονλιανοϋ ημερολογϊον (Ι924) οϊ
δπει9οϋντες εΙς την
απ6φασιν της 'Εκκλησϊας δζητηοαν να
παροωτηοωοιν αντην ὡς δργον προσωπικόν ^ιμων δπειδη συνεπεοε να προεδρενωμεν της 'Ζερας Σνν6δον κατα τδν χρ6νον της διεξαγωγης τον ζητηματος. Σννεσωρευοαν δδ δναντϊον ημων αονστ6τονς,
ονκοφαντικας καϊ παραλ6γονς κατηγορϊας, δς αταλαιπωρως δπαναλαμβανουοι, μη
δισταζοντες και νεας δκδοτοτε να δπινοωοι και μη 9εληοαντδς ποτε ε'ιλικρινως
και αμεροληπτως να μελετηοωοι τδ ζη
τημα. Παραγραφοντες την Ιοτορϊαν τον
ζητηματος και τα πραγματικα γεγον6τα,
6φευρϊοκουσιν δκπληκτικας αλη9ως κατηγορϊας. ΤΙρδ μικροϋ δτι Ιγραφη ηον δτι
απεκρνγαμεν «διαμαρτνρϊαν» τον μακαρϊτου Πατριδρχον Φωτ'ιον 'Αλεξανδρεϊας
απδ την Σννοδον της 'Ιεραρχϊας. 'Αλλ' η
«διαμαρτνρια», δημοσιεν9εϊοα ηδη, χρονολογεϊται απδ 2Ο 'Απριλϊον Ι924, η δδ
Σννοδος της 'Ιεραρχϊας δια την δι6ρϋονσιν τον ημερολογιον ουνηλ9ε την Ι9 '.4πριλϊου Ι923 και την 27 Δεκεμβρϊου
Ι923!!! Παρ' 8λην την λεπτ6τητα της 9εσεως ημων 6δημοσιευσαμεν πρδ τριετϊας
τ·^ν Ιοτορϊαν τον ζητηματος («'Η δι6ρϋωοις τον 'Ιονλιανοϋ Ημερολογιον δν τη 'Ε·κκληοϊρ της 'Ελλαδος», Ι933), δπι τη 6ασει των 6πισημονν εγγραφων καϊ των πραζεων της 'Ιεραρχϊας, ονδεις δ' ευρδϋη
να δεϊξη οτι εστω και μϊα φρ6οις της εκϋεοεως δκεϊνης δδν στηρϊζεται επϊ των

γεγον6των.
'Ημεις ενρομεν τδ ζητημα τον ημερολογϊου τεδειμϊνον και απαιτοϋν αμεσον λυοιν, 7νεκα των μετα την εΙς τδ 'Ελληνικδν Κρ6τος εϊσαγωγην τον νδου ημερολογϊου δμφανιοϋειοων περιοταοεων δια
την 'Εκκληοϊαν της 'Ελλαδος. 'Η διεξαγωγη τον ζητηματος σννηντηοε τοιαντας
δνσχερεϊας, ωστε δν σννεδρϊρ της 'Ιερας
Σνν6δον της 'Ιεραρχϊας, 27 Δεκεμβρϊον
Ι923, εχαρακτηρϊοαμεν αντδ ὡς οδνιαρδν
ζητημα». 'Αλλ' δμως οϊ κατηγοροι ημων
αγωνϊζονται να παραοτηοοτοι τδ ζητημα
ως παρ' ημων προσωπικως και 5νεν αναγκης προκλη96ν, αυϋαιρδτως δδ διεξαχ96ν.
'Αναλαμβανοντες ν' αναιρδοωμεν δνταϋδα ετι μαλλον ανιαρας, αονοτατονς καϊ
παραλ6γονς κατηγορϊας, πραττομεν τοντο
ονχ'ι κνρϊως χαριν των α9εραπεϋτως προκατειλημμδνοτν δν τω ζητηματι τοϋ Πμερολογιον και ως αρχην 6χ6ντων τδ «οϋ με
πεϊοης καν με πεϊοης», αλλα χαριν τΦν επι9νμοϋντων να μα9ωσι την αλ.η9ειαν.
·
α .
Διαδίδουσιν οι κατηγοροι δτι δ 'Αρχιεπϊσκοηος 'Αθηνων ως 'Αρχιμανδριτης εγνωματενσεν δτι
μεταζολϊ)
τον ημερολογιον απ,οτελεϊ σχϊσμα,
ονχ ^ετον προεβη ανθαιρετοτς και
μονος εις την μεταΑολην.
ὶϊρὸς κατανοησιν της σκοπίμου ταϋτης
διαστροφἠς ἐξενεχθείσης ἐν ἔτει Ι922
γνώμης, καϊ των προηγηθἐντων τἠς διορθώσεως τοϋ ὴμερολογίου γεγονδτων. ανάγκη να ϋπομνησθή δτι μετὰ τὸν παγκόσιιιον

ΗΜ6ρΟΧΟΓΙΤΙΚωΝ ΚΧΤΗΓΟρϊωΝ εΛ6ΓΧΟΟ

πόλεμον τἀ όρθόδοξα Κρἀτη ἠναγκἀσθησαν να παραδεχθῶσι τὸ Γρηγοριανὸν ἠ
«νἐον» όνομαζόμενον ἠμερολόγιον, διἀ τἀς
κοινωνικἀς, ἐμπορικἀς καὶ οικονομικἀς ἀνἀγκας και τἀς συναλλαγἀς μετἀ τῶν Ευρωπαϊκῶν Κρατῶν. Παρουσιἀζετο δἐ ἀνἀγκη και δια τἀς ὸρθοδόξους Ἐκκλησίας
δπως συμμορφώσωσι προς αυτὸ τὸ 'Εορτολόγιον, διότι οϋδἐποτε εις οϋδεμίαν ἐποχἠν ἠ 'Εκκλησία όρθοδόξου Κρἀτους εϊχε
διἀφορον του *παρ αυτφ ἐπικρατοϋντος ἠμερολόγιον. 'Αλλ' ἠδη και πρὸ τοϋ πολεμου εϊχεν ϋποβἀλει πρὸς τἀς Αυτοκεφἀλους Ἐκκλησίας περὶ ἠμερολογίου ἐρώτημα
δ Πατριἀρχης ΚωνΖπόλεως Τωακείμ γ'.
'Απαντῶσα δἐ εις αϋτὸ ἠ Τερἀ Συνοδος
της 'Εκκλησίας της Ἐλλἀδος τῶ Ι9Ο3 ἐγραψεν, δτι ἠ διόρθωσις τοϋ ἠμερολογίου
ἐξαρτἀται ἐκ περιστἀσεων και συνθηκῶν
ἐθνικῶν καὶ κοινοπ·ικῶν καὶ δτι αι δρθόδοξοι Ἐκκλησίαι «δν συνεννο^σει μετ'
αλληλων καϊ μετα της Πολιτεϊας εκαστης αυτων δϋνανται να επιχειρηαωσι την μεταρρϋθμισιν του νυν Ιν
χρησει παρ' αυταϊς ημερολογϊου,
αυμφωνως προς τας προδδους και τα
πορϊαματα της αστρονομικης δπιατημης^.
Τῶν λοιπῶν Αϋτοκεφἀλων Ἐκκλησιῶν
τινες μεν ἐγνωμἀτευσαν δτι επρεπε νἀ παραμείνη τὸ ἠιιερολόγιον ὡς εχει, ἐτεροι δἐ
δτι αν δἐν ϋπηργεν δ κίνδυνος της χρησιμοποιἠσεως τοϋ Γρηγοριανοϋ ἠμερολογίου
ὡς μἐσου προπαγἀνδας και δν δεν προσἐκρουε τοϋτο είς τἠν πεοὶ τοϋ Πἀσγα διἀταξιν της Α' ΟΙκουα. Συνόδου δἐν θἀ ἠτο
δόσκολος ἠ ἀποδογἠ αυτοϋ. Πλειοδοτοϋσα
δἐ ἠ Ἐκκλησία Τεοοσολόμων ἀπεφἀνθη δτι
χἀριν τϋς ἠμερσλογιακἠς ἀκριθείας ἠδόνατο ἠ Ἐκκλησία νἀ παρίδη καὶ την διἀταξιν τοϋ 7 'Αποστολικοϋ κανόνος, διότι, ?γραφε, «των ηθικων αϊτϊων, αφ' «5κ
ο,τε αποατολικδς κανων και συνηθεια απερρευσεν ουκετι υφιαταμεΙ. 'Η 'Εγκϋκλιος τοϋ Πατριἀρχου 'Ιωακείμ,
αι ἀπαντἠσεις των 'Εκκλησιων καϊ η 6ευτἐρα
'Εγκϋκλιος τοϋ Πατριἀρχου εδημοσιεϋθησαν ἐν
τοϊς περιοδικοϊς «'Εκκλησιαστικἠ 'Αλη0εια»,
«Νἐα Σιων» καὶ εν ὶδίψ τεϋχει εν ΚΠδλει
Ι9Ο4. Πρβλ. 'Ανβίμου Βιξϋης, νδν Μαρωνείας, Τδ ·ίιμερβλογιακδν ζἠτημα, Ιν ΚΠδλει Ι922, σ. 3Ι-38 σημ.
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νων, πρδδηλον ως ουδεν κωλϋον απδ
δογματικης απδψεως την 'Ορθδδο·
ξον 'Εκκλησϊαν, δν δμοφωνϊ^ των
μελων αυτ^ς ετερως, συμφωνως
πρδς τ' Αληθη, της δπιστημης πορϊσματα, τα περι Ημερολογϊου διαταξασθαι». Την γνώμην αυτἠς ταϋτην ἠ 'Εκκλησία Τεροσολϋμων ἐδικαιολδγει διἀ μακρῶν. Ἢ δὲ Ρωσικὴ 'Εκκλησία ϋπεδείκνυεν
δτι ἠδϋνατο ἠ 'Ορθόδοξος 'Εκκλησία νἀ
δεχθῃ τὸ Γρηγοριανὸν ἠμερολόγιον χοιρὶς
νἀ μεταβἀλῃ τὸ Πασχἀλιον, νἀ μετονομἀσῃ δἐ μόνον τἀς ἠμερομηνίας των ἐορτῶν.
ἠτοι ἠ ἐορτἠ τῶν Θεοφανείων λ.χ. θἀ ἐωρτἀζετο τἠ Ι9 Τανουαρίου. Κατἀ παρἀδοξον περιπλοκἠν τῶν ιστορικῶν περιστἀσε
ων τοιοϋτό τι ἐφαρμόζεται σἠμερον ἐν τἠ
Ρωσικἠ Ἐκκλησίρ, ἠτις ἐορτἀζει τἀς ἐορτἀς κατἀ τἀς νἐας ἠμερομηνίας, ὡς τοϋτο
ἀλλως τε πρἀττουσιν ἐκόντες ἀκοντες καὶ
οὶ ἐμμἐνοντες είς τἀς παλαιἀς χρονολογίας,
μετα6αλόντες λεληθότως τὸ ἐορτολόγιον.
Ἢ κατἀ συνθἠκην λ,χ. 25 Δεκεμβρίου εϊναι ἐν τἠ πραγματικότητι 7 "Τανουαρίου
καὶ μετἀ τινα ἔτη θἀ εϊναι 8, 9, ΙΟ καὶ
συτω καθεξῆς. Ἢ τήρησις τῶν παλαιῶν
ἠμερομηνιῶν ἐπιθἀλλει την διαρκῆ μετακίνησιν τοϋ ἐορτολογίου .
Τοιοϋτό τι κατἀ τἀς ἐπὶ 'Τωακεὶμ τοϋ
ν' συζητἠσεις μεταξϋ τῶν Ὅρθοδόξων
Ἐκκλησιῶν, καίτοι ϋπεδεικνϋετο ϋπὸ της
Τερἀς Συνόδου της Ρωσικής Ἐκκλησίας,
δεν ἠτο αισθητόν, διότι τὸ ζἠτημα συνεζητεϊτο τότε μἀλλον θεωρητικῶς. Δἐν εϊχον
εισἐτι παρουσιασθεϊ αὶ ἐθνικαὶ καὶ κοινωνικαὶ συνθϋκαι καὶ περιστἀσεις, περὶ ὡν ?γραφεν ἠ 'Εκκλησία της 'Ελλἀδος. 'Ο χαρακτὴρ τῶν ἐπὶ 'Τωακεὶμ γ' συζητἠσεων
δἐν διέιρερε τοϋ χαρακτῆρος τῶν ἐπὶ 'Ιερεμίσυ 6' κατἀ τὸν ιστ' αὶῶνα συζητἠσεων, διότι καὶ τότε τὸ λεγόμενον Γρηγοοιανὸν ἠμερολόγιον ἀπεκροόετο ϋπὸ της Ὅρθοδόξου Ἐκκλησίας οϋχὶ διἀ δογματικοός
τινας λόνους, ἀλλἀ διότι παρεβίασε την πε
ρὶ της ἐορτης τοϋ Πἀσγα διἀταξιν τἠς
Α' Οικουμ. *.Συνόδου Οϋδἐποτε οϋδεμία
Ι. 'Εν προσφἀτως δημοσιευ0ἐντι φυλλαδίψ
«Πρὸς τοϋς διανοουμἐνους οοθοδδξους "Ελληνας», ἐπιγοαφομἐνφ ἀλλἀ κατἀ τοϋ 'Αρχιεπισκἀπου κυρίως στρεφομἐνφ, ἐρωτἀται (σ. Ι3.
Ι4) διατ'ι «αί ΪΙανορθδδοξοι Σϋνοδοι» αϊ συνελθοϋσαι ἐν ΚΠδλει (Ι583, Ι487, Ι593) ἐπὶ 'Ιε-
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δρθόδοξος Ἐκκλησία καἰ οϋδείς ποτε δρθό
δοξος θεολ6γος, σεβόμενος ἐαυτόν, εὶπεν δ
τι ἠ μεταβολἠ του ἠμερολογίου, ἐχει σχἐσιν
προς τἀ δογματα και τἀς παραδόσεις τἠς
'Εκκλησϊας.
Διότι τὸ ἠμερολογιον καθορίζεται ἀστρονομϊκῶς, δεν ἔχει θρησκευτικἠν τἠν προἐλευσιν. Πρδς τδν καθορισμδν δἐ τοϋτον δ
Θεδς κατεσκεϋασε τδν ἠλιον καἰ την σελἠνην, ὡς διδασκόμεθα ἐκ τἠς 'Αγιας Γραφἠς, «Καἰ εὶπεν δ Θεδς γενηθἠτωσαν φωστἠρες ἐν τφ στερεώματι τοϋ οϋρανοϋ εις
φαϋσιν επἰ τἠς γἠς, τοϋ διαχωριζειν ἀνἀ
μἐσον τἠς ἠμἐρας καἰ ανα μἐσον τἠς νυκτδς καἰ ἔστωσαν εις σημεϊα καἰ εις καιροϋς καἰ εις ἠμἐρας καἰ εις ἐνιαυτοϋς»
(Γεν. Ι, Ι4). Δια. τοϋτο καἰ ἠ 'Ιερἀ Σϋνοδος τἠς 'Εκκλησϊας τἠς 'Ελλἀδος ϋπεδείκνυεν δτι ἐπιτρἐπεται τοϋ νυν ἐν χρἠσει παρἀ τἠς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησϊας ἠμερολογίου ἠ μεταρρϋθμισις «κατα τα
πορϊσματα της αστρονομικης εΛι,στημης» καἰ των Τεροσολϋμων, ώς ἀνωτἐρω
εϊδοιιεν, δτι εϊναι δυνατὸν νἀ ρυΟμισθῶσι
τἀ περἰ ἠμερολογίου «σνμφωνως προς
τ' αληβη της επιστημης πορϊσματα».
Δεν ἠδυνατο δμως ἠ 'Ορθ6δοξος Ἐκκλη
σία νἀ δεχθἠ τδ Γρηγοριανδν ἠμερολογιον,
δπερ ἀπεκροϋετο διἀ τδν λογον, δτι προσκροϋει εις την περἰ τἠς ἐορτἠς τοϋ Πἀσχα διἀταξιν τἠς Α' Οίκουμενικἠς Συνόδου καἰ δτι ἠδυνατο νἀ χρησιμεϋσῃ ὡς
ρεμι'ου β' κατεδϊκασαν τδ Γρηγοριανδν ἠμερολογιον «χαρακτηρίσασαι ως καινοτομϊαν της
πρεσ6υτ^ρας Ρωμης, ὡς παγκδσμιον σκἀνδαλον
καἰ ὡς αϋθαϊρετον καταπἀτησιν τὡν θειων καϊ
Ιερὡν κανδνων;» 'Ο Τερεμϊας β' εν διασκἐψει
μετἀ τοϋ 'Αλεξανδρεϊας Σιλβἐστρου τφ Ι583,
εϊτα δε εν δευτερμ διασκἐψει μετἀ τοϋ 'Ιεροσολϋμων Σωφρονϊου τφ Ι587 ἀπεφἀνΟη κατα.
τοϋ Γρι;γοριανοϋ ἠμερολογιου, συγζροτἠσας δε
τὡ Ι593 την Μεγἀλην η 'Ενδημοϋσαν Σϋνοδον,
ης μετεσχεν 6 'Αλεξανδρεϊας Μελἐτιο; Πηγἀς
ἀντιπροσω.τεϋων καϊ τους Πατριἀρχας 'Ιεροσολϋμων καϊ 'Αντιοχεϊας ὡς κα'ι 4Ι 'Αρχιερεϊς τοϋ
Οϊκουμ. Θρδνου, κατεδϊκασε καϊ δπισημιος την
Γρηγοριανδν μεταρρϋθμισιν ὡς παραβιασασαν
τας κανονικας διατἀξεις .τερϊ της ἐορτης τοϋ
Πἀσχα. 'Ο σχετικδς 8ος κανὡν της συνδδου
τοϋ Ι593 οϋδδν ετερον ειναι ·η ἀπανα,ληψις τοϋ
Ιου κανδνος της εν 'Αντιοχεϊα Συνδδου τοϋ
34Ι. Τδ Γρηγοριανδν ἠμερολογιον δεν εϊναι διδρθωσις τοϋ ἠμερολογίου, κυρϊως εϊπεϊν, ἀλλἀ
μεταρρϋθμισις τοϋ Πασχαλιοϋ κανδνος. Διἀ. τδν
λογον τοϋτον καἰ διἀ την χρησιμοποϊησιν αϋτοϋ
ὡς προσηλυτευτικοϋ μεσου ϋπηρξεν απαραδεκτον διἀ τἠν 'Ορθδδοξον 'Εκκλησϊαν.

μἐσον προσηλυτισμου. Ἢ ἀπόκρονσις αϋτοϋ ὺἐν σηιιαϊνει δτι ἀπἐκλεισε καἰ πἀσαν
διόρθωσιν τοϋ 'Ιουλιανοϋ ἠμερολογίου"
«"Αν ποτε ἠ Ἐκκλησία ἠμῶν, λἐγεται ἐν
τἠ Ἐγκυκλίφ τοϋ Πατριαρχείου ΚΠόλεως ἀπὸ Γ7 Φεβρουαρίου Ι927, ἐν καιροϊς
χαλεποῖς, οϊοι ἠσαν οι χρόνοι τἠς Ι6ης
ἐκατονταετηρίὸος, δτε ἐγἐνετο ἠ ἠμερολογιακἠ μεταρρϋθμισις ἐν τἠ Δϋσει, ἀπἐσχε
νἀ προὕἠ καἰ αϋτἠ εις τἠν διόρθωσιν τοϋ
λἀθους τοϋ 'Ιουλιανοϋ ἠμερολογίου καἰ
κατἐκρινε γενικὡς τἠν μονομερῶς γενομἐνην τότε ἠμερολογιακἠν μεταρρϋΟμισιν, ἠ στἀσις ἐκεϊνη τἠς ἠμετερας Ἐκκλησίας προελθοϋσα ἐξ αξιυ·
χρἐου μερίμνης ϋπἐρ τοϋ ποιμνίου, διἀ τἀς
τότε περιστἀσεις, οϋδαμῶς ἐνἐχει οϋδἐ ὸυναται νἀ ἐνἐχῃ τἠν σημασίαν ἀπαγορεϋσεως ὡς ἀποκλειομἐνης δἠθεν ϋπὸ τῶν Ιερῶν
κανόνων, διότι τοιαϋτη ἀπαγόρευσις κανονικἠ δἐν ϋπἀρχει, ἀφεώρα δἐ καἰ ἄλλως
οϋχἰ είς τὸ ἠμερολογιογ κυρίως αϋτὸ καθ'
ἐαυτό, ἀλλ' είς τἠν περιφροϋρησιν τὡν πε
ρἰ τοϋ. Πἀσχα κανονικων διατἀξεων»^
Δἐν ϋπἠρχε λοιπὸν κανονικόν τι κώλυμα διἀ
τἠν διόρθωσιν τοϋ 'Ιουλιανοϋ ἠμερολογίου,
ἀλλ' ἐπι πζ.ἐον παρουσιἀσθησαν μετἀ τδν
παγκόσμιον πόλεμον αἰ είδικαἰ ἐκεῖναι συνθἠκαι καἰ περιστἀσεις, ας προἐβλεπεν ἠ
'Ιερἀ Σϋνοδος τἠς Ἐκκλησίας τἠς 'Ελλἀδος. Πρωτος δἐ ὸ Πατριἀρχης Μόσχας
Τϋχων κατἀ τὸ ἔτος Ι9Ι7 γρἀψας πρδς
τδν Οίκουμενικὸν Πατριἀρχην Γερμανὸν
ε' ϋπεδείκνυε δτι ἠ ϋπὸ τοϋ Ρωσικοϋ Κρἀτους παραδοχἠ τοϋ νἐου ἠμερολογίου καθίστα ἀναπόφευκτον τἠν πρὸς αϋτὸ συμμόρφωσιν τἠς 'Εκκλησϊας, διότι ἀλλως ἐκινδϋνευεν δ δρθόδοξος λαὸς ν' ἀποξενηθἠ τἠς
*.
Ἐκκλησίας του
Καἰ ἀλλαι 'Ορθόδοξοι
Ἐκκλησίαι ἀπετἀθησαν πρὸς τὸ Οίκουμε
νικὸν Πατριαρχεϊον μετἀ τἠς αϋτἠς ϋποδεϊξεως. Κατἀ τὸ Ι9Ι8 ἐγἐνετο λόγος καἰ
παρ' ἠμῖν ἐν Ἐλλἀδι περἰ τἠς ϋπὸ τοϋ Κρἀτους παραδοχἠς τοϋ Γρηγοριανοϋ ἠμερο
λογίου, ἀλλἀ διετυποϋτο καἰ ἠ ἀξίωσις δ
πως ταϋτοχρόνως παραδεχθἠ αϋτὸ καἰ ἠ
Ἐκκλησία. Ὅ τότε Διευθυντἠς τἠς Ριζαρείου Σχολἠς καἰ Καθηγητἠς τοϋ Πανεπιστημίου 'Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδοπουλος ἐθεώρησε καθἠκον του δπως προΙ. «'Εκκλησϋ» Ε, Ι927, σ. Ι3Ο.
4. «'Εκκλησία» Γ, Ι925, σ. 233 - 36.

ΗΜβρΟΧΟΓΙΤΙΚωΝ

ΚΧΤΗΓΟρϊΦΝ 6Χ6ΓΧΟΟ

φυλἀξῃ την 'Εκκλησίαν απὸ ἐσπευσμἐνπς
τινὸς ἀποφἀσεως, δθεν ἐδημοσίευσεν ἐκτε·
νἠ Ιστορικἠν πραγματείαν, ϋπὸ τἠν ἐπι·
γραφἠν «Τὸ Γρηγοριανὸν ἠμερολογιον ἐν
τῃ 'Ανατολὴ».
'Η τότε Κυβἐρνησις διἀ τοϋ 'Τπουργοϋ
τῶν 'Εκκλησιαστικῶν Δ. Δίγκα ἐζήτησε παρἀ της Ἐκκλησίας νἀ δεχθὴ ταϋτοχρόνως
μετἀ τοϋ Κρἀτους τὸ Γρηγοριανὸν ἠμερολόγιον παρεσκεϋασε δἐ και σχ^τικὸν νομοθἐτημα. 'Η Τερἀ Σόνοδος της Ἐκκλησίας της 'Ελλἀδος πρὸ τοιαϋτης σκέψεως
της Κυ6ερνἠσεως εϋρεθεῖσα, ἐπελὴφθη της
μελἐτης τοϋ ζητὴμα·Λις. Πρὸς τοϋτο κατἀ
Μἀρτιον τοϋ Ι9Ι9 κατηρτίσθη ϋπὸ τἠς Τερἀς Συνόδου εϊδικἠ 'Επιτροπὴ ἀπαρπσθεῖσα ϋπὸ τῶν Συνοδικῶν μελῶν Μητροπολιτῶν Δημητριἀδος Γερμανσϋ ὡς Προἐδρου,
Ναυπακτίας 'Αμβροσίου και τῶν καθηγητῶν τοϋ Πανεπιστημιου ἀρχιμ. Χουσοστομου Π απαδοποόλου, Δημ. Αιγινὴτου καϊ
'Εμμανουἠλ Ζολώτα. Μετ' ἐπισταμἐνην ερευναν τοϋ ζητἠματος ἠ Ἐπιτροπἠ παρεδέχθη την ἐξἠς πρότασιν, μειοψηφίσαντος
μόνον τοϋ 'Εμμανουἠλ Ζολώτα, προτείναντος την ἀναβολἠν πἀσης περϊ μεταβολἠς
τοϋ ἠμερολογίου σκέψεως «μἐχρις δτου καΟαρισθὴ ὸ πολιτνκὸς και ἐκκλησιαστικὸς ἠμῶν ὸρίζων», και θεωροϋντος μεν όρθἠν
την διόρθωσιν τοϋ ἠμερολογίου, φοβουμενου δμως δτι ἠ λατινικἠ προπαγἀνδα ὴδϋνατο νἀ ἐκμεταλλευθὴ τὸ ἠμερολόγιον παρἀ τοῖς δρθοδοξοις ἐλληνικοϊς πληθυσμοῖς
της Μικρἀς 'Ασίας, «η 'Εηιτροπη φρονει δτι η μεταξολη τον 'Ιονλιανον
ημερολογιον, μη προσκρονονσα ε'Ις
δογματικονς και κανονικονς λδγονς,
δνναται να γϊνη μετα αννεννδησιν
μετα πασων των λοιπων 'Ορθοδδξων Αντοκεφαλων 'Εκκλησιων, ΙδΙως μετα τον ΟΙκονμενικον Ηατριαρχεϊον, εις δ θα ητο αναγκη να ανατεθη η πρωτο6ονλϊα πασης σχετικης
ενεργεϊας νπδ τδν δρον ονχϊ της
προσχωρησεως εις τδ Γρηγοριανδν
ημερολδγιον, αλλα της σννταξεως
νεον ημερολογιον, δηιστημονικως
μεν ακρι^εστερου, εστερημενον δε
και των αλλων ελαττωματων των δνο
εν Ισχνι ^μερολογϊων τον 'Ιονλιανον
και τον Γρηγοριανον». 'Ελἐγετο τότε
δτι ἠ Κοινωνια τῶν Ἐθνῶν εμελλε νἀ συν-
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τἀςῃ τελειότερον τοϋ 'Ιουλιανοϋ και Γρηγοριανοϋ 'Ημερολογίου, εΙς τοϋτο δἐ ἀνεφέρετο ἠ 'Επιτροπὴ, ϋπολαμβἀνουσα δτι
ἐπἐκειτο ἠ παρασκευὴ τοιοϋτου ἠμερολογί
ου. Ἢ ἀνωτἐρω πρότασις της 'Επιτροπἠς
ϋπεδλἠθη διἀ τοϋ λϊητροπολίτου Δημητριἀδος είς την Τερἀν Σϋνοδὸν της Ἐκκλησίας
της 'Ελλἀδος, ἠτις ἐν τὴ συνεδρία τἠς 2Ο
Μαίου Ι9Ι9 οϋ μόνον ἀπεδἐχθη αϋτἠν αλλα και ηαμιμηφει ἀπεφἀσισε νἀ προστεθὴ
εις αϋτἠν δτι «ἔἀν η Πολιτεια μη δλπιζονσα ταχεϊαν αποπερατωσιν τον νε
ον επιστημονικον ημερολογιον, αϊαθανομενη δε ανξανονσας τας δναχερεϊας τας σχετικας, εφ' δσον και δμορα Κρατη εδεχθησαν τδ Γρηγορι
ανδν, νομϊζει δτι δεν δνναται να παραμεϊνη εΙς τδ σημερον νφισταμενον
ημερολογιακδν καθεστως, εϊναι ελενθερα να δεχθη τδ Γρηγοριανδν,
ως Ενρωπαϊκδν ημερολογιον, της
'Εκκλησ'ιας κρατονσης μεχρι τον νδον δπιστημονικον ημερολογιον, τδ 'Ιονλ,ιανδν». Τἠν γνώμην αϋτἠς ταότην ἠ
Τερἀ Σϋνοδος τἠς 'Εκκλησίας τἠς Ἐλλἀδος μετἀ τἠς προτἀσεως τἠς 'Επιτροπἠς
και τῶν σχετικῶν ϋπομνημἀτων διεβίβασεν
οϋ μόνον πρὸς τἠν Κυβἐρνησιν ἀλλἀ και
πρὸς τὸ Οικουμενικ,ὸν Πατριαρχεῖον, δπερ
ζωηρῶς ἠσχολεῖτο περὶ τὸ ζἠτημα τοϋ ἠμερολογίου, τὴ ἀξιώσει και παρακλἠσει
τῶν 'Εκκλησιῶν, ιδίως τἠς Ρωσικἠς, τἠς
Σεοόικἠς και τἠς Ρωμουνικἠς, αϊτινες ἐΟεώρουν ἐπείγουσαν ἐκκλησιαστικἠν και
κοινωνικἠν ἀνἀγκην τἠν διόρθωσιν τοϋ
ἠμερολογίου *.
ΤΙ Ἐλληνικἠ Κυβἐρνησις δεν ἀπεδἐχθη
τἠν γνώμην τἠς Τερἀς Συνόδου τἠς 'Εκκλησίας τἠς 'Ελλἀδος, φρονοϋσα δτι ταϋτοχρόνως ἔδει ν' ἀποδεχθῶσι καϊ ἠ Πολιτεία καϊ ἠ 'Εκκλησία τὸ Γρηγοριανὸν ἠμερολόγιον. Ὅ 'Τπουργὸς τῶν 'Εκκλησιαστικῶν Δ. Δίγκας, γρἀφων τὴ Ι9 'Ιουλίου
Ι9Ι9 πρὸς τὸ Οϊκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ελεγε, «τἠν γνώμην δτι πολιτικῶς θἀ ἠδυνατο νἀ μεταβληθὴ τὸ ἐν ίσχϋϊ ἠμερολόγιον, εϋρίσκομεν πολλἀ τἀ ατοπα περιἐχουσαν καϊ ἀπσκρουστἐαν, φρονοϋντες δτι τὸ
5. 'Α ο χ ι ε π ι σ κ 6 π ο υ 'Α. β η ν ω ν Χ ο υ
σ ο στόμ ο υ, 'Η διοοθωσις τοϋ 'Ιουλιανοϋ ἠμερολογϊου εν τἠ 'Εκκλησία της 'Ελλἀδος, εν 'Αόηναις Ι933, σ. ΙΟ.
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Οϊκουμενικὸν Πατριαρχεϊον θἀ ὴδϋνατο
δι' ἀνταλλαγὴς τῶν ἀπαιτουμἐνων γραμμἀτων νἀ ἐπιτϋχῃ διορθόδοξον συνεννόησιν
ὡς πρδς τὴν καθιἐρωσιν τοϋ Γρηγοριανοϋ
ὴμερολογϊου και ἐκκλησιαστικῶς, τοϋλἀχιστσν μἐχρι τὴς καθιερώσεως τοϋ ἀκριβεστἐρου ὴμερολογϊου», δθεν ὴ Κυ6ἐρνησις
παρεκάλει τδ Π ατριαρχεϊον δπως προἐλθῃ
εις τοιαϋτας καταλλὴλους ἐνεργεϊας «πρδς
ταχϋν τοϋ ἀνω ζητὴματος διακανονισμόν».
'Αλλἀ πρὸ τοϋτου ὴδη ἀπὸ τὴς ΙΟ Τανουαρϊου Ι9Ι9 ὴ περὶ τδν ΟΙκουμενικὸν
Πατριἀρχην Τερἀ Σϋνοδος, προτἀσει τοϋ
τότε Σεβ. Βὶζϋης νυν Μαρωνεϊας Μητροπολϊτου 'Ανθϊμου εϊχε καταρτισει 'Επιτροπὴν, ὑπδ τὴν προεδρεϊαν αϋτοϋ, ὴτις τὴ
Ι Σεπτεμ6ρϊου Ι92Ο ϋποβαλοϋσα τὴν ἐκθεσιν αϋτὴς ϋπἐδειξεν δτι ἐπιβἀλλεται δριστικὴ ὴμερολογιακὴ μετα6ολὴ. Αϋτη δἐν
προσκροϋει εις δόγματα καὶ κανόνας καὶ
ὴτις δϋναται νἀ ἐπιτευχθὴ ὴ διἀ τὴς ἐξευρἐσεως τελειοτἐρου ὴμερολογϊου ὴ διἀ τὴς
ἀποδοχὴς τοϋ τελειοτἐρου ἐκ τῶν ϋπαρχόντων. 'Αλλἀ πρὸ τοϋτου ἐπι6ἀλλεται καὶ
προσωρινὴ μετα6ολὴ, εϊτε δι' ἀπλὴς καὶ
ἀμἐσου παραδοχὴς τοϋ Γρηγοριανοϋ ὴμερολογϊου, εϊτε διἀ τὴς διαρρυθμϊσεως τοϋ
ἐν χρὴσει Τουλιανοϋ, δι' αϋξὴσεως τὴς
μηνολογϊας αϋτοϋ κατἀ Ι3 ὴμἐρας, δι' ἐξευρἐσεως τρόπου αϊροντος τὴν διαφορἀν
τῶν ὴμερῶν τοϋτων καὶ ἀφ' ἐτἐρου διἀ
καθορισμοϋ τοϋ Πἀσχα, ἐπὶ τὴ βἀσει τῶν
ἐπακτῶν, καταλλὴλως διορθουιιἐνων, εϊτε
ἐπὶ τὴ βἀσει τῶν ἀστρονομικῶν πινἀκων
καὶ δὴ κατἀ τδν χρόνον τὴς Τερουσαλὴμ.
'Αλλ' ὴ Ἐλληνικὴ Κυ6ἐρνησις τοϋ Ι922,
ἀποφασϊσασα δριστικῶς τὴν παραδοχὴν
εις τδ Κρἀτος τοϋ Γρηγοριανοϋ ὴμερολογϊου, ἐζὴτει δπως ἐπιβἀλῃ τοϋτο διἀ νόμου
καὶ εις τὴν Ἐκκλησϊαν, ἐν ἀνωιιαλϊα τότε
διατελοϋσαν. ΕΙς τὴν καταρτισθεϊσαν 'Επιτροπὴν, διἀ τὴν μελἐτην τοϋ ζητὴματος,
μόνον κληρικδν ιιἐλος ὴτο δ ἀρχιμανδρϊτης
Χρυσόστομος Π απαδόπουλος, δστις ἐθεώρησε καθὴκόν του ν' ἀντιστὴ κατἀ τὴς ἀνωτἐρω σκἐψεως τὴς Κυβερνὴσεως, ϋποδεϊξας δτι δἐν δϋναται ὴ Πολιτεϊα ν' ἀναγκἀση τὴν Ἐκκλησϊαν δπως δεχθὴ τὴν μεταβολὴν τοϋ ὴμερολογϊου· ἀν δἐ ὴ 'Εκκλησἀι τὴς 'Ελλἀδος ἀπεδἐχετδ τὴν μεταβολὴν
μόνη καὶ ἀνευ προηνΟυμἐνης συνεννοὴσεως
μετἀ τῶν λοιπῶν Ἐκκλησιῶν καὶ δὴ τοϋ

Οικουμενικοϋ Π ατριαρχεϊου, θἀ ἐκινδϋνευε νἀ θεωρηθὴ «σχισματικὴ». 'Ακριβῶς,
ἀρπἀσαντἐς τινες τὴν τελευταϊαν ταϋτην
λἐξιν, ὴτις ἐτἐθη καὶ ἐν τὴ 'Εκθἐσει τὴς
εὶρημἐνης 'Επιτροπὴς, ἐπαναλαμβἀνουσι
κατἀ κόρον δτι δ νϋν 'Αρχιεπϊσκοπος 'Αθηνῶν, ὡς 'Αρχιμανδρϊτης, ἐφρόνει δτι ὴ
μετα6ολὴ τοϋ ὴμερολογϊου αϋτὴ καθ' ἐαυτὴν ἀποτελεϊ σχϊαμα! ὴ δτι ὴ γενομἐνη
μετα6ολὴ εϊναι σχϊσμα, διότι δ 'Αρχιεπϊ
σκοπος μόνος ἀνευ οὶασδὴποτε συνεννοὴσεως μετἀ τοϋ Οικουμενικοϋ Πατριαρχεϊου
καὶ τῶν λοιπῶν Ἐκκλησιῶν προἐ6η δι' ἀπλὴς Ἐγκυκλϊου εϊς τὴν μεταβολὴν τοϋ
ὴμερολογϊου! Ἢ ἐωλος κατηγορϊα αϋτη
ἐπαναλαμβἀνεται μετ' ἐγκληματικὴς ἐπιμονὴς πρδς ἐκφανατισμδν τοϋ δχλου. 'Αλλ'
δ 'Αρχιμανδρϊτης Χρυσόστομος, τδ γνὴσιον ἐκπροσωπῶν ἐκκλησιαστικὸν πνεϋμα, ἀντἐστη εις αϋθαϊρετον Κυβερνητικὴν πρἀξιν, ὴτις ὴδϋνατο νἀ προσβἀλῃ τδ κϋρος
τὴς 'Εκκλησϊας τὴς 'Ελλἀδος καὶ νἀ ἐκθἐσῃ
αϋτὴν ἐναντι τῶν λοιπῶν Ἐκκλησιῶν. Δἐν
ἐφρόνει δτι ὴ Ἐκκλησϊα τὴς 'Ελλἀδος θἀ
ἐκινδϋνευε νἀ θεωρηθὴ «σχισματικὴ», ἀπλῶς καὶ μόνον διότι θἀ παρεδἐχετο μετα6ολὴν τοϋ ὴμερολογϊου, ἀλλἀ ἀν θἀ ἐπραττε τοϋτο ἐξ ἐπιταγὴς τὴς Πολιτεϊας καὶ ἀνευ προηγουμἐνης συνεννοὴσεως μετἀ τῶν
λοιπῶν Ἐκκλησιῶν.
Αὶ ἀντιρρὴσεις αϋτοϋ ἐνἐνοντο δεκταὶ
ϋπδ τὴς 'Επιτροπὴς, ὡς καταφαϊνεται καὶ
ἐκ τὴς συνοδευσἀσης τδ σχετικδν Νομοθετικδν Β. Διἀταγμα τὴς Ι8 Τανουαρϊου
Ι923 ΕΙσηγητικὴς Ἐκθἐσεως .* Ἐν αϋτὴ
λἐγεται δτι δἐν δϋναται ἀνευ προηγουμἐνης συνεννοὴσεως μετἀ τῶν λοιπῶν Ἐκκλησιῶν μια ἐπὶ μἐρους 'Ορθόδοξος Ἐκκλησϊα
«ν' ἀποδεχθὴ νἐον ἐκκλησιαστικὸν ὴμερολόγιον χωρὶς νἀ λογισθὴ σχισματικὴ ἀπἐναντι τῶν ἀλλων», δθεν πρἐπον ἐκρϊθη «νἀ
διατηρηθὴ προσωρινως ἐν ισχϋϊ ὡς ἐκκλησιαστικὸν ὴμιερολόγιον τὸ Τουλιανόν,
καθ' δσον δηλ. ἀφορφ καὶ τἀς θρησκευτικἀς ἐορτἀς καὶ τἀ τὴς 'Εκκλησϊας ἐν γἐνει,
μἐχρις οϋ συνεννοηθῶσι καὶ συναινἐσωσιν
εις τὴν μεταβολὴν αϋτοϋ πἀσαι αι 'Ορθόδοξοι Ἐκκλησϊαι» νἀ γϊνη δἐ δεκτὸν τὸ
Γρηγοριανὸν «ὡς πρὸς τἀς πολιτικἀς σχἐΙ. «'Εφημερὶς της Κυ6ερνησεως» της 25 Τ·
νουαρϊου Ι923, τεϋχος Α', Αριθμ. φυλλου 24.
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σεις καὶ πρἀξεις». Π εραιτἐρω λἐγεται
«Πρδς τοντοις θεωροϋμεν πρεπον Ο
πως ανακοινονμενης αρμοδϊχος κ·ἀ
6γχαΙρως της μεταβολης ταντης τον
πολιτικοϋ ημων ημερολογϊον παραχληθη τδ ΟΙχονμενιχδν Πατριαρχεϊον Κ ωνΙπδλεως, οπως αναλα,6η την
πρωτοβονλϊαν της σννεννοησεως,
μετα των λοιπων 'Ορθοδδξων 'Εχχληαι,ων πρδς δσον ενεστι ταχντεραν
μεταρρνθμεσιν καὶ τον εχχλησιαστ'.χον ημερολογϊον». Ταϋτα ἐπαναλαμβἀνονται καὶ ἐν *τφ 8ω ἀρθρω τοϋ Ν. Διατἀγματος.
Οὶ δεινοὶ τοϋ 'Αρχιεπισκόπου κατὴγοροι, χωρὶς φόβον Θεοϋ, παραλαμβἀνουσιν
ἐκ τῶν ἀνωτἐρω μόνον τἀ περὶ «σχίσματος», διἀ νἀ παραστἠσωσιν αϋτδν φρονοϋντα δτι αϋτὴ καθ' ἐαυτὴν ὴ μεταβολὴ τοϋ
ὴμερολογίου ἀποτελεϊ «σχίσμα», παρατρἐχουσι δἐ τἀ περαιτἐρω, δι' ών σαφἐστατα
δηλοϋται ϋπὸ ποίαν ἐννοιαν καὶ πρδς ποιον
σκοπδν ταϋτα ἐλἐχθησαν. Κατἀ τους κατηγόρους ὴ Ἐπιτροπὴ, ὴς μἐλος ϋπὴρξε καὶ
δ τότε 'Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος ἀπεφἀνθη δτι ὴ μεταβολὴ τοϋ ὴμερολογίου ἀποτελεϊ «σχίσμα» ἐπομένως ἀπἐκρουσε πἀσαν ὶδἐαν τοιαϋτης μεταβολὴς. *'Αλλ ἐκ
τῶν ἀνωτἐρω ἀποδεικνϋεται τρανώτατα δτι
ὴ 'Επιτροπἠ εὶσηγεϊτο δπως ὴ μεταβολὴ τοϋ
«ἐκκλησιαστικοϋ ὴμερολογίου» γίνῃ μἐν δσον ενεστι ταχϋτερον ἀλλ' ἐκ πρωτοβουλίας τὴς 'Εκκλησίας οϋχὶ δἐ της Πολιτείας, διἀ τοϋτο αὶ θρησκευτικαὶ καὶ αὶ
μετ' αϋτἀὶν συνδεόμεναι ἐθνικαὶ ἐορταὶ
θἀ ἐτελοϋντο κατἀ τὸ «ἐκκλησιαστικὸν ὴμερολόγιον». Δηλαδὴ ὴ ἐθνικὴ ἐορτὴ ἐπρεπε, συμφώνοις προς τδ ἐκδοθἐν νομοθετικδν Διἀταγμα, νἀ ἐορτἀζηται δχι τὴν
25 Μαρτίου ἀλλἀ τὴν 7 'Απριλίου.
Καὶ ὴρχισε μἐν ὴ ἐφαρμογὴ τοϋ νἐου
«πολιτικοϋ», όνομασθἐντος, ὴμερολογίου απδ τὴς ΙΟ Μαρτίου Ι923, ἀλλ' εϋθϋς ἀμἐσως ἀπεδείχθη δτι δἐν ὴτο δυνατδν νἀ
ϋπἀρχουν δυο ὴμερολόγια εις τὴν 'Ελ.λ.τχδα. 'Η Κυβἐρνησις ὴναγκἀσθη νἀ παραβὴ
τδ νομοθετικδν Διἀταγμα καὶ διἐταξε τδν
ἐορτασμδν τὴς 'Εθνικὴς ἐορτὴς τὴν 25
Μαρτίου, ὴ δἐ ἐορτὴ τοϋ Εὴαγγελισμοϋ ἐωρτἀσθη τὴν 7 'Απριλίου. Ἐκ τοϋ χωρισμοϋ τὴς ἐορτὴς τοϋ Εϋαγγελισμοϋ ἀπδ
τὴς 'Εθνικὴς ἐορτὴς τὴς 25 Μαρτίου προ-

Ι9

ὴλθε γενικὴ ἀναστἀτωσις καὶ εις τὴν Π ρω·
τεϋουσαν καὶ εὶς τἀς 'Επαρχίας, ἐγίνετο
δἐ ἀδικος ἐπίθεσις κατἀ τὴς 'Εκκλησίας,
διότι δἐν ἐδἐχθη νἀ γίνῃ ταϋτοχρόνως καὶ
εϊς αϋτὴν ὴ μεταβολὴ τοϋ ὴμερολογίου. Ὅ
νἐος 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνῶν, εϋρὡν τεθειμἐνον ὴδη τδ ζὴτημα, δτε ἐξελἐγη
(Μἀρτιος Ι923) ἐθεώρησε σκόπιμον νἀ μὴ
λἀβῃ ἀπόφασιν μετἀ τὴς όλιγομελοϋς 'Ιερἀς Συνόδου, ἀλλἀ νἀ φἐρῃ τδ ζὴτημα ἐνώπιον δλοκλὴρου τὴς Τεραρχίας καὶ νἀ
προτείνῃ εὶς αϋτὴν τὴν συνεννόησιν μετἀ
τῶν λοιπῶν Ἐκκλησιῶν, πολλφ μἀλλον δτι
τδ Οὶκουμενικδν Π ατριαρχεϊον, ἔχον ϋπ'
δψιν τἀς αὶτὴσεις τῶν Ἐρθοδόξων Ἐκκλη
σιῶν Ρωσίας, Ρουμανίας καὶ Σερβίας ἀπεφἀσισε νἀ συγκαλἐσῃ τδ Πανορθόδοξον
συνἐδριον εις τὴν Κωνσταντινοϋπολιν. Διἀ
Β. Διατἀγματος τὴς 3Ι Μαρτίου Ι923
συνὴλθε ὴ Τεραρχία τὴς 'Εκκλησίας τὴς
Ἐλλἀδος τὴν Ι9 'Απριλίου, ϋπὴρξε δἐ ἀπολϋτως δμόφωνος ὴ ἀπόφασις αϋτὴς περὶ διορθώσεως τοϋ Τουλιανοϋ ὴμερολογίου. "Ολοι ἀνεξαιρἐτως οὶ Τεοἀρχαι συνωιιολόγησαν τὴν ἀνἀγκην τὴς διορθώσεως
ταϋτης, τινἐς μἀλιστα ἐξἐφρασαν τὴν γνώμην δτι ἔπρεπε νἀ εὶχε γίνῃ ταϋτόχρονος
καὶ εὶς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ εις τὴν Πολιτείαν ὴ μεταβολὴ. 'Επειδὴ δἐ συνεκαλεϊτο τδ ἐν ΚΠόλει Συνἐδριον ἀπεφἀσισεν ὴ
Τεραρχία ν' ἀντιπροσωπευθὴ εὶς αϋτδ καὶ
νἀ ἀποδεχθὴ τὴν ϋπ' αϋτοϋ γενησομἐνην
διόρθωσιν τοϋ ὴμερολογίου καὶ Πασχαλίου. Ὅθεν ὴ Τεραρχία ἐλαβεν δμοφώνως
τὴν ἐξὴς ἀπόφασιν ἐν τὴ συνεδρία τὴς
Ι8 'Απριλίου Ι923: «Εὶς τδ 'Ιουλιανδν
ὴμερολόγιον προστίθενται δεκατρεϊς ὴμἐραι, χωρὶς νἀ μεταβληθὴ ἀπολϋτως τδ Πασχἀλιον καὶ ἐορτολόγιον τὴς 'Ορθοδόξου
'Εκκλησίας. 'Εἀν δμως συμβὴ, ῶστε τδ ἐν
ΚΠόλει συγκληθησόμενον ἐν σχἐσει πρδς
τδ ζὴτημα τοϋτο Πανορθόδοξον Συνἐδριον νἀ λἀβῃ ἀπόφασιν περὶ ἀλλοίας λϋσεως
διἀ τδν ἐορτασμδν τοϋ Πἀσχα, συμφώνου δμως πἀντως πρδς τὴν σχετικὴν ἀπόφασιν τὴς Α' ἐν Νικαία Οὶκουμενικὴς
Συνόδου καὶ τὴν παρἀδοσιν καὶ τοϋς κανόνας τὴς 'Εκκλησίας, ὴ Ἐκκλησία τὴς 'Ελλἀδος ἀποδἐχεται αϋτὴν, ἐἀν δἐ συμβὴ δι'
οὶονδὴποτε λόγον νἀ μεταιωθὴ ὴ σϋγκλησις τοϋ Πανορθοδόξου τοϋτου Συνεδρίου
συνἐχεια στὴν σ. 27

Ο ΑΓΙΟε ϊωΧΝΝΗΟ Ο *ΘΙΝΧΤΤΗΟ
"Οπως σ' δλους τοϋς λδγους του, δ Εμπει
ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ λδγο
συνδπτεται Ενας μικρδ- ρος παιδαγωγδς, δποδεικνϋεται, δχι δπλως δτερος λδγος «περϊ ;'νυ- νατδμος τῆς ψυχῆς φωτισμἐνος δπδ τϊς Ακτι
πνϊων», ποϋ συνοδεϋ- στες ἐνἐργειες τοϋ θεοϋ ἐπδνω στῆν δγιασμἐουν τους δρχαρϊους. 'Ο νη καρδιδ του, δλλδ κυριολεκτικδ μυστικδς
δγιος Πατῆρ, γνωρϊ- θεωρδς τοϋ βδθους, ἐρευνητῆς καταπληκτικ6ς,
ζων απδ τῆν μακρδ του μϋστης τῆς φϋσεως τῆς ψυχῆς, των παθων καϊ
πεϊρα ἐν ῆνϊω Πνεϋμα- των δρετων της, δλων των δλλοιωσεων της σἐ
τι τις «μεθοδεϊες τοϋ διαβδλου», ἐκθἐτει συνο- δμφδτερες τϊς περιοχἐς της, ωστε νδ θυμαται
πτικδ τδν πδλεμο, ποϋ ϋφϊστανται ο! «εϊσανω- δμἐσως κανεϊς τδν λδγον τοϋ θειου Παϋλου:
Υ'ϊκοϊ» απδ τδ πνευματα της πονηρϊας διδ των «τδ γδρ Πνεϋμα πδντα ἐρευνα, και τδ 66θη
δνεϊρων. 'Αφοϋ δρϊζει, δτι δνειρο εϊναι κϊ- τοϋ θεοϋ» (Α' Κορ., β', Ιὺ). Γιατϊ αϋτῆ ῆ
νηση τοϋ νοϋ σἐ δκινησϊα σωματος, ἐξηνεϊ λεπτδτατη δνατομϊα τῆς δνθρωπϊνης ψυχῆς, εϊγιατϊ 6ναγκδστηκε νδ γρδψει γιδ τδ δνειρα ναι δδϋνατο νδ γϊνει χωρϊς δγιον Πνεϋμα.
ποϋ πολιορκοϋν τοϋς δρχαρϊους.
Γιδ νδ γϊνει δε ἐπαγωγδς ῆ διδασκαλϊα του,
Μἐ τῆν πυκνδτητα της σκἐψεως καϊ τδ δ- δφοϋ δπευθϋνεται δχι σἐ φιλοσδφους του νοϋ,
ποφθεγματικδ του ϊ5φος δ θειος 'Ιωδννης, πα- στδν ϋπ' δψη λδγο του, δ μἐγας δσκητἠς, χρηρουσιδζει τϊς δπδτες των δαιμδνων, τϊς περι- σιμοποιεϊ πρδς 6εβαιωση, πολλδ παραδεϊγμαορισμἐνες δυνατ6τητες ποϋ Εχουν καϊ δπο- τα απδ τῆν μοναχικῆ ζωῆ. "Ετσι, μἐ 6ιβλικαλϋπτει τδν χαρακτῆρα των δαιμονικων καϊ κἐς παραπομπἐς, μἐ δναφορἐς στοϋς πρδ αϋτων δπδ τδν θεδν δνεϊρων, δσο καϊ των δπδ τοϋ δσκητικοϋς Πατἐρες, μἐ τϊς προσωπικἐς
τϊς δλλοκυσεις της φυσεως.
του ἐμπειρϊες, τδ πειστικδτατα παραδεϊγματα
Στῆ συνἐχεια δ δρχιτἐκτων της Κλϊμα- καϊ τδ χαριιωμἐνο υφος του, δημιουργεϊ συγκος, δναπτϋσσει τῆν φϋση της ϋπακοῆς, τῆν κλονιστικἐς ἐντυπωσεις μἐ τδν μεγδλον αϋδναγκαιδτητδ της, τϊς διακρϊσεις της γνησϊας τδν λδγο του, Ενσ λδγο δυναμικδ, ποϋ συνεδπδ τῆν νδθον ϋπακοῆ, τϊς προϋποθἐσεις, τοϋς πδγεται τῆν διδδευοη, γιδ τῆν δποϊα μιλδει δ
κινδυνους απδ τῆν ἐνἐργεια τοϋ προσωπικοϋ Προφῆτης Δαβϊδ: «Διδ τοϋς λδγους των χειθελῆματος, τῆν ωφελιυδτητα τῆς ϋπακοῆς, τῆν λἐων σου ἐγω ἐφϋλαζα δδοϋς σκληρας». Γι'
δναγωγἠ της σἐ πνευματικἐς καϊ θεολογικϋς αϋτδ καϊ τελειωνει τδν λδγον του γιδ τῆν δσφαϊρες, τῆν συνδρτησῆ της μἐ Οεμελπϊιδεις κῆρατη ϋπακοῆ μἐ τῆν ἐκφραστικῆ προτροπῆ.
προϋποθἐσεις σωτηρϊας καϊ τῆν κατοχϋρωσῆ «Στῆτε, στῆτε, καϊ πδλιν ἐρω οτῆτε τρἐχοντης Βιβλικως.
τες, αδελφοϊ δθληταϊ...».
'Ο «περϊ τῆς μακαρϊας καϊ ακηρατου ϋπα
'Ακολουθων δ δγιος 'Ιωδννης τῆν δσκηττκοῆς» λδγος, εϊναι δ πλἐον ἐκτεταμἐνος απ'
κῆ καϊ πνευματικῆ τδξη, υστερα απδ τῆν ϋπα
δλους τῆς Κλϊμακος, δπου δ διδδσκαλος των
κοῆ ἐκθἐτει τῆν διδασκαλϊα του περϊ υετανοϊμοναχων ἐκἐνωσεν δλες τϊς ἐμπειρϊες του σε ας. 'Αιρδϋ δϊνει μιδ σειρδ απδ δρισμοϋς γιδ
δλη τῆν κλϊμακα των παθων, των δρετων, των
τῆν σημασϊα τῆς μετανοϊας στῖς Εσχατες συνἐἐκτροπων, των 6ποτυχιων, τῆς νϊκης τῆς ψυ
πειἐς της, στῆ συνἐχεια καλεϊ τοϋς δμαρτῆχῆς διδ τῆς ταπεινωσεως καϊ τδ ἐνεργῆματα σαντες — μεταξϋ των δποϊων συγκαταλἐγει
τοϋ αγϊου Πνεϋματος ἐπϊ τῆς ταπεινδφρονος και τδν ἐαυτδν του — γιδ νδ διηγηθεϊ δσα εϊδε
ψυχῆς.
καϊ δκουσε «ἐν τῆ των μετανοοϋντων μονῆ».
Πρδκειται γιδ Ενα ξεχωριοτδ χωρο τῆς κυ* Συνἐχεια ἐκ τον τεϋχους 45 - 46 των Α.Δ,
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ρίως Μονης τοϋ Σινδ, δπου μοναχοί, δμαρτἠσαντες κατδ διαφδρους τρδπους, περνοϋν μδ
δφδρητη γιδ μας σκληραγωγία και μδ τετοια
θλίψη καϊ αϋτοκατδγνωση, ωστε μπορεϊ νδ
σκανδαλιοθοϋν καϊ μοναχοί δκδμα δγευστοι
της γλυκϋτητος τοϋ πδνθους καί τϊῖς δσχδτης
μορφης μετανοίας.
Πραγματικδ, οϊ εκεϊ μετανοοϋντες, με τδ
λδγια τους τδ κατανυκτικδ καί τίς πρδξεις
τους τίς δδυνηρδς, που δγγίζουν τδ δρια τοϋ
απιθανου ῆ της ϋπερβολης η της δκτροπης α
πδ τδν χωρο της ϋγιοϋς μετανοϊας, δημιουργοϋν ερωτἠματα σ' εκείνους, των δποίων τδ
κρπηρια δδν μετέχουν της αίσθἠσεως της πραγματικης μετανοίας.
'Αλλδ δ δγιος Πατἠρ καί δεκα τρεϊς δλδκληροι αίωνες, δχουν ετπδοκιμδσει τίς περτγραφ6μενες καταστδσεις μετανοίας καί τίς δχουν δντδξει στδ ῆθος των πεπτωκδτων τδκνων της 'Εκκλησίας, δσον καί δν δδν τίς δννοοϋν οί ρδθυμοι καί οϊ φτλἠδονοι καί οϊ φρον·ϋντες μη δρθδ περί πνευματικης ζωης. Πρδπει νδ ζἠσει κανείς μδ αϊσθηση ψυχης μιδ ϋψηλη κατδσταοη 6ρετης καί πνευματικων δνερ
γειων καί δστερα, μδ μιδ θανδσιμη ῆ ἠμιθανδσιμη αμαρτία, νδ τδ χδσει δλα, γιδ νδ καταλδβει την δδϋνη, τδ πδνθος καί τίς δξιοθρἠνητες πρδξεις της μετανοίας — χωρίς απδγνωοη — των «ϋπευθϋνων δκείνων δνευθϋνων». 'Αλλοιως εϊναι δδϋνατο νδ δκτιμηθεϊ δ
τρδπος της βαθειας μετανοίας των «δγίων δκεί
νων καταδίκων», δπως τους ονομδζει δ θεοφδρος Τωδννης δ Σιναϊτης καί τους προβδλλει
σδν ϋπδδειγμα γνησϊας καί τελείας μετανοίας.
Μετδ τδν ουγκλονιοτικδ λδγο περί μετανοίας, δ θεϊος Πατἠρ, ανοίγει τδ θδμα της
μνημης τοϋ θανδτου.
Μδ τδν γνωστδ τρδπο του, δ μυοτης της
μνἠμης τοϋ θανδτου ,δίνει σδ εϊκοστ δξη συνοπτικδ κεφδλαια τδ δλο πρ66λημα μδ δρισμοϋς,
σδ διδφορες φδσετς, στίς χαρακτηρτσπκδς ενδργειες, τῆν σχδση της μνἠμης τοϋ θανδτου
πρδς τίς διδφορες καταστδσεις της ψυχϊῖς, τίς
δλλοιωσεις πρδς τὴν αγιδτητα, που προκαλεϊ
η μνἠμη τοϋ Οανδτου, γιδ νδ καταλἠξει: «"Ο
πως οϊ πατδρες δρίζουν τῆν τελείαν δγδπην
δπτωτη, δτσι κτ' δγω θεωρω τῆν μνἠμη τοϋ
θανδτου μδ αϊσθηση ψυχης δνωτερη δπδ τδν
φδβο».
"Οσο κτ' δν στίς φιλἠδονες ψυχδς ἠ μνήμη τοϋ Θανδτου εϊναι δπ66λητη, γιατί προκα

λεϊ δντιφτλἠδονες δνδργειες, δμως εϊναι τδσο δπαραίτητη γιδ τῆν πνευματικῆ οίκοδομἠ,
ωστε νδ λδγει δ δπλανης διδδσκαλδς μας, δπ
«εϊναι δδϋνατο νδ περδσει κανείς τῆν ἠμδρα του δπως θδλει δ θεδς, δδν δδν τῆν θεωρεϊ ως τἠν τελευταία της ζωης του. Καί εϊναι δκπληκτικδ, τδ πως καί κλασστκοί φιλδσοφοι (Πλδτων) ωρισαν, δτι αληθινῆ φιλοσοφία
εϊναι μελδτη θανδτου».
Συνδρτηοη πρδς την μνημη τοϋ θανδτου
εϊναι καί τδ χαροποιδ πδνθος, περί τοϋ δποίου πραγρατευεται σδ εβδομἠντα τρία μικρδ
κεφδλαια δ δγιος Τωδννης στδν δβδομο λδγο τσυ. Πβλιν δρχϊζει μδ δρισμοϋς. Καθορίζει τί εϊναι τδ πδνθος, τί εϊναι ἠ κατδνυξη,
τί η δξομολδγηση καί τί η μετδνοια καί ποιδ
δνδργεια δχει τδ καθδνα.
Στδ εβδομἠντα τρία κεφδλαια δνατπυσοεται μδ δκρί6εια η προοωπικη δμπειρία τοϋ δγίου Πατρδς μεοα στην κλίμακα της 6ιωσεως
τοϋ πδνθους, ποδ κατδ δνα δντινομικδ τρδπο
προκαλεϊ χαρδ στην ψυχη, γι' αϋτδ καί χαροποιδ ίὶ χαρμολυπη. θδ δπαναλδβουμε καί δδω,
δτι δν κανείς δδν δχει δνδλογες δμκειρίες,
εϊναι δδϋνατο νδ κατανοἠσει τδ κατανοουμενα
μδνο μδ τἠν προσωπικῆ γευση καί πεϊρα. "Αν
δδν ϋπδρχει πεϊρα στδν αναγνωστη, εϊναι δπαραίτητη ὴ πίστη γιδ τῆν αληθεια των δτδασκομδνων, γιδ νδ προσεγγίσει κανείς αϋτδ τδ
ενσαρκα κείμενα. 'Αλλδ τδ δριστο εϊναι νδ δρχίοει κανείς νδ δφαρμδζει τίς ϋποδείξεις τοϋ
διδαοκδλου,γιδ νδ φθδσει σταδιακα στἠν δσωτε
ρικἠ κοινωνία τοϋ πνεϋματος των κεφαλαίων.
Τδ δκπληκττκδν εκ πρωτης δψεως στῆν διδασκαλία περί πδνθους, εϊναι τδ δντινομικδ
στοιχεϊο της χαρας, που γεννιδτατ στην ψυχῆ
δκριβως δπδ τῆν 6ίωση τοϋ πδνθους σδ δλες
τίς παραλλαγδς του. Αϋτδ τδ εϋρίσκει κανείς
σδ δλους τοδς δγίους Πατδρας, δφοϋ οί πνευματικδς δμπειρίες, δηλαδη η δν δγίψ Πνεϋματι ζωἠ, 6ποτελεϊ την μδσα στην 'Εκκλησία
πνευματικὲ παρδδοση.
Τ6οον δξαίρει τῆν σημασία τοϋ πδνθους
γιδ την οωτηρία της ψυχης, δ δγιος Σιναϊτης,
ωστε νδ τελειωνετ τδν λδγο του μδ τῆν δπδφανοη: «Δδν θδ μας ζητηθεϊ λδγος, κατδ την
Κρίση, γιατί δδν κδναμε θαϋματα, οϋτε γιατί
δδν θεολογησαμε, οϋτε γιατί δδν γίναμε θεωρητικοί· δλλδ δπωσδἠποτε θδ δωσουμε λδγο
στδν θεδν γιατί δδν πενθοϋσαμε συνεχως».
(Συνεχίζεται)

*
ΘΘΜΛΤΧ ΠΛΙΑ6ΙΛϋ
ΠροεϊΟΧΓΟ,ΓΙΚΟ
τὸ μικρὸ αὐτὸ δα
κίμιο θὰ ῆθελα νὰ
ἐξετάσω δυὸ γενικὰ
ζητήματα παιδείας
ποὺ προβλήθηκαν
τώρα
τελευταϊα
πνευματικὴ
στὴν
ζωὴ τῆς χώρας μας
μὲ τὸν «Παπουλάκο» τοῦ Κωστῆ Μπαστια. Γιὰ τὸ βιβλίο αὐτὸ εὶχα ἀρχίσει
* Τδ θἐμα τϊῖς Παιδείας τοϋ "Εθνους εῖναι οῆμερα τδ πιδ κρίσιμο. 'Απδ αϋτδ ϋξαρταται ῆ ϋπιβίωσῆ του σδν παραδοσιακοϋ "Εθνους
μδ τδσο λαμπρὴ Τστορία, ποϋ μϋσα της κλείνει τδν θησαυρϋ της 'Ορθοδοξίας.
Αϋτδ ακρι6ως κατενδησε δ μακαρίτης φίλος μου καϊ φίλος τοϋ 'Αγίου "Ορους, δ φιλδλογος Βασίλειος Λαοϋρδας και, δταν ακδμα 6ρισκ6τανε στῆν 'Αμερικῆ, δγραψε ἔνα
σπουδαϊο σχδλιο τδ Ι953 στδ 6ι6λίο τοϋ μακαρίτη φίλου μας Κωστῆ Μπασπα «'Ο Παπουλακος».
Μδ τδ σχδλιο αϋτδ, δ σπουδαϊος καϊ μδ δρθδδοξη αϊσθηση φιλδλογος, επεκτείνεται στδ
θδματα τῆς 'Εθνικῆς Παιδείας, γΓ αϋτδ κι*
δχει τδν τίτλο «θδματα Παιδείας».
ΟΙ «'Αθ. Διδλ.», σδν μνημδσυνο τοϋ μακα·
ρίτη, γιδ νδ συμ66λουν στῆ συνειδητοποίηση
τοϋ κινδϋνου εκ τῆς ῆδη δκολουθουμδνης δκτροπῆς δπδ τϊς δλληνορθδδοξες προϋποθδσετς
τῆς Παιδείας μας, καϊ μδ τῆν δλπίδα στροφῆς
στϊς πηγδς μας, δημοσιεϋουν τδ θαυμδσιο αϋτδ κείμενο, ποϋ γρδφτηκε οδ μιδ περίοδο ποϋ
στῆν Ἐλλδδα τδ δντορθδδοξα ρεϋματα εϋρίοκοντο στῆν δξαρσῆ τους καϊ οῆμερα 6ποδίδουν τοϋς καρποϋς τῆς δλδθριας γιδ τδ "Εθνος δρδσειίις τους.
θ.

νἀ γράφω μιὰ φιλολογικὴ κριτική, στο
τέλος δμως νόμισα δτι θὰ ήταν καλὐτερο νὰ ξεχωρίσω τὰ θέματα ποὺ μὲ ένδιαφέρουν εἰδικώτερα καὶ νὰ τὰ συζητήσω ὡς πρὸς τὶς συνέπειες ποὺ θὰ
μποροῦσαν νὰ ἔχουν γιὰ τὴν παιδεία
τοῦ ἔθνους. 'Ο χωρισμὸς αὐτὸς ἀνάμεσα στὶς ἰδέες καὶ οτὴν καλλιτεχνικὴ
μορφὴ δὲν εϊναι βέβαια συνηθισμένος,
καὶ μάλισια οτὴ χώρα μας, δπου λογοτέχνημα εϊναι τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς ἔνα ἔργο ποὺ δὲν λέει τίποτε, ἀλλὰ ποὺ
εϊναι γραμμένο «ὡραῖα». 'Απὸ τὴν ἄποψη τοὐτη, ξαναδιαβάζοντας τώρα τὶς
οελίδες ποὺ ἀκολουθοῦν, δὲν θὰ εϊχα
δυοκολία νὰ παραδεχτῶ δτι ἀδίκησα τὸν
«Παπουλάκο» ἀπομονώνοντας μερικὲς
ἰδέες του καὶ μιλώντας μονάχα γι' αὐτές. Ἐπειδὴ δμως ή πρόθεσή μου δὲν
εϊναι νὰ γράψω φιλολογικὴ κριτική,
ἀλλὰ νὰ συζητήσω δυὸ ζητήματα ποὺ μὲ
ἐνδιαφέρουν καὶ ποὺ τὰ γνωρίζω, δὲν
νομίζω δτι θὰ μποροῦσε νὰ γίνη διαφορετικά.
Τὰ δυὸ αὐτὸ ζητήματα εϊναι ὴ σχέση
τῆς παιδείας μας μὲ τὶς ἐθνικές μας παραδόσεις καὶ ὴ σχέση τῆς Ἐλληνικῆς
'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας μὲ τὴν παιδεία
μας. Τὰ τελευταῖα τοῦτα χρόνια καὶ τὰ
δυὸ αὐτὰ ζητήματα ἐθίγησαν ἀπὸ δυὸ
τοὐλάχιστον ὁμάδες, ἀπὸ τὸν κὐκλο ποὺ
ἐκδίδει τὰ περιοδικὰ «'Ακτῖνες» καὶ
«Ζωὴ» καὶ ἀπὸ τοὺς φίλους καὶ τὸν
πνευματικὸ δημιουργὸ τοῦ περιοδικοῦ
«Κιβωτός». Νομίζω δμως δτι δὲν θὰ ἀδικοῦσα οὕτε τὶς «'Ακτῖνες», οὕτε τὴν
«Κι6ωτό», ἄν ἔλεγα δτι ὁ «Παπουλάκος»
συνέθεσε καὶ παρουσίασε κατὰ τρόπο
δραματικὸ δ,τι καὶ στὰ δυὸ αὐτὰ περιο-
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οικὰ προβάλλεται ὡς πειστικἠ ἐπιχειρηματολογία ή ὡς ἔκφραση πίστεως. Καὶ
ή δραματικότητα τοὐτη, περισοότερο ἀπὸ ἔργο φαντασίας, βρίσκεται στὴν ἀνασὐνθεση μιας ἀπὸ τὶς σελίδες της
ἐθνικῆς μας ὶστορίας. Ὅπως σὲ δλα τὰ
ἔργα τοῦ εὶδους αὐτοῦ, ἀπὸ τἀ ἀρχαῖα
χρόνια ἔως οήμερα, ὁ άναγνώστης οὕτε
μπορεῖ, οὕτε καὶ χρειάζεται νὰ ἀποχωρίσῃ τὴν ἰστορικὴ ἀλήθεια ἀπὸ τὴ δημιουργικὴ φαντασία. 'Εκεῖνο ποὺ μένει
καὶ έκεὶνο ποὺ ἔχει ἀξία εϊναι δτι μὲ
τὴν ἀνασὐνθεση αὐτή, ἀλλοτε στηριγμένη οὲ ὶστορικὲς μαρτυρίες καὶ ἀλλοτε
— τὶς περισσότερες φορὲς — σὲ κατανόηση τοῦ νοήματος τὴς ζωῆς τοῦ Πἀπουλάκου καὶ τῶν προβλημάτων τὴς
χώρας μας, παρουοιάζεται μπροστά μας
ὡραία εὐκαιρία νὰ στοχαστοῦμε τὴν παιδεία τοῦ ἔθνους. Τί ζωὴ τοῦ ὴρωα οπῆρξε δραματικὴ — μὲ πολεμικές, μὲ
δίκες, μὲ ἐξορίες, μὲ φυλακίσεις καί, ἀ·
κόμη περισοότερο, πονεμένη, μὲ δοκιμασίες, ἀπογοητεὐσεις καί, δπως εϊναι
πάντοτε ἀνἀγκη, μιὰ καὶ ὁ ὴρωας εϊναι
ἀνθρώπινη ὕπαρξη, μὲ λάθη. Ο καλλιτέχνης 6ιογράφος του εϊναι μαχητικὸς
— καὶ στὶς ἐπικρίσεις του καὶ στὴ διακήρυξη τῆς πίστης του. ΤΙ δουλειὰ ὴ
δική μας καὶ δλων ἐκείνων ποὺ εὶναι
εὐγνώμονες στὸν Κωστῆ Μπαοτιὰ γιἀ
τὸ ἀποκαλυπτικὸ αὐτὸ βι6λίο εϊναι νἀ
στοχαστοῦμε γαλήνια τϊ ἐσήμανε καὶ
τί μπορεῖ νὰ σημαίνῃ γιἀ τὸ μέλλον ή
δραματικὴ περιπέτεια τοῦ Παπουλάκου,
ποὺ μοῖρα καλὴ τὸν ξαναφέρνει τώρα
μπροστὰ στὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας.
' Απὸ τὸ ϊδιο θέμα τοῦ μικροῦ τοὐτου δοκίμιου κατ' ἀνάγκην άποκλείστηκε, μαζὶ μὲ δσα ἔπρεπε νὰ εἰπωθοῦν γιἀ
τὴν καλλιτεχνικὴ ἀξία του, καὶ ὁ λόγος
γιἀ τὴ βασικὴ θέση τοῦ ἔργου, ποὺ εϊναι
ὁμολογία πίστης στὴ διδασκαλία τοῦ
Χριστοϋ. Δὲν ἐπέμεινα στὴν ἰδιαίτερη
ἀνάπτυξῆ καὶ στὴν ἐκτίμηση τῆς θέσης
αὐτῆς, γιατὶ δὲν ἐνόμισα δτι τοῦτο ὴταν
ἀναγκαῖο. Μέσα στὰ λογῆς λογῆς μηνὐματα ποὺ δίνονται, ἀπὸ νεοελληνικὰ
λογοτεχνήματα, καὶ ποὺ ἀπλώνονται ἀ·
πὸ τὴ 6ιολογία ἔως τὴν κοινωνιολογια
καὶ τὴν ϊστορία, εϊναι βέβαια παρήγορο
νὰ συνανταῃ κανεὶς ἔνα βιθλίο ποῦ
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κλείνει μέσα του μηνὐματα ἐλπίδας,
πίστης καὶ σωτηρίας. ὶὶὰ τὴ βασικη
τοὐτη θέση τοῦ ἔργου δὲν χρειάζεται να
πῆ κανεὶς περισσότερα ἀπὁ δσα κλεινει μέσα της ὴ θερμὴ ἀναγνώριση τῆς
ὑπεροχῆς τοῦ πνευματικοῦ αὐτοῦ μηνὐματος μπροστὰ οὲ δ,τι ἀλλο φέρνουνε
στὸν άναγνώστη τὰ πιὸ πολλὰ λογοτεχνήματα στὴ Νέα Ἐλλάδα.
Φ Φ Φ
ΤΙ τραγικὴ οὐσία τῆς ζωῆς τοῦ Παπουλάκου, δπως ἀνασυντίθεται ἀπὸ τὸν
Κ. Μπαστιὰ, βρίσκεται στὴν ἀντινομία
ἀνάμεσα οὲ μιὰ θρησκευόμενη λαϊκὴ
ψυχἠ τῆς ἘλΛἀδας τῶν μέοων τοῦ δέ·
κατου ἔνατου αίῶνα καὶ τῆς ἐπίσημης
κρατικῆς θρησκείας καὶ παιδείας στὴν
'Ελλάδα τὴν ϊδιαν ἐποχή. Εὶναι δὐοκολο νὰ πῆ κανεὶς ἀν ὴ είκόνα αὐτή, δπως δίνεται στὸν «Παπουλἀκο», εὶναι ὶστορικὰ όρθή. Γιἀ νὰ ἀποφανθῆ κανεὶς
ἐπάνω στὸ θέμα αὐτὸ θἀ χρειαοτῆ νὰ
ξαναγυρίσῃ στὶς ὶστορικὲς πηγὲς τῆς
περιόδου ἐκείνης, χωρὶς καὶ ἔτσι νὰ ἔχῃ βέβαιη τὴ δυνατότητα μιας ὑπεὐθυ
*
νης καὶ δίκαιης κρίσης· ὴ «ἀμεροληψία
τοῦ ὶστορικοῦ» εϊναι καὶ αὐτὴ ἔνα ἀπὸ
τὰ πολλὰ κατασκευάσματα τοῦ νοῦ ποὺ
πέρασαν στὴν ἐποχή μας ἀπὸ τὸν περασμένο αἰώνα. Λίγο ή πολὺ ὁ ὶστορικὸς
κάθε ἐποχῆς εϊναι - δταν βέβαια εϊναι! — ζωντανὴ προσωπικότητα, ποὺ
προβάλλει μέσα ἀπὸ τὰ δεδομένα μιας
περασμένης ἐποχῆς τὶς δικές του πεποιθήσεις καὶ τὰ δικά του ἰδανικά, δταν
βέβαια καὶ πάλι ἔχῃ πεποιθήσεις καὶ ἰδανικά. "Ετσι, πολὺ περισοότερο ἀπὸ
μιὰ ἰστορικὴ βιογραφία, τὸ ἔργο γιὰ τὸν
Παπουλάκο ἐνδιαφέρει ἐδῶ ὡς δραμα
τικὴ μυθογραφία μιας μόνιμης ἀντινομίας μέσα σιὸ νεοελληνικὸ πολιτισμό,
τῆς ἀντινομίας ἀνάμεσα στὶς ἐθνικὲς
λἀὶκὲς παραδόοεις καὶ στὸ πολιτισπκὸ
κατασκεὐασμα ποὺ παρουσιάστηκε ὡς
κράτος καὶ ὡς πολιτισμὸς ἔπειτα ἀπὸ
τὸ τέλος τῆς Ἐλληνικῆς έπανάστασης.
'Η ἀντινομία τοὐτη ἐνσαρκώθηκε γιἀ
πρώτη, ἄχι δμως καὶ γιὰ τελευταία, φορὰ στὴ ζωὴ καὶ στὴν πολιτεία τοῦ Παπουλάκου· ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρχῃ ἀκόμη καὶ θὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ ὑπάρχῃ
ἀκόμη γιὰ πολὐ, δσο τοὐλάχιστον δὲν
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γίνεται προσπἀθεια νὰ ξαναγυρίσῃ ιὸ
ἔθνος στὶς πηγές του. Τοῦτο ἔχει εἰπωθῆ πολλὲς φορὲς ἔως τώρα. Εὐάριθμες ἀλλὰ ἐκλεκτὲς προοωπικότητες
δὲν ἔπαψαν νὰ τονίζουν δτι τὸ ἔθνος
θὰ πρέπῃ νὰ γυρίοῃ καὶ πἀλι στὶς ρίζες του, ἀν εϊναι νἀ σταθῆ ὡς αὐτόνομη
πολιτιστικὴ δὐναμη μὲ όικό του πρόσωπο καὶ μὲ δική του μοῖρα. Τοῦτο ἔχει
εἰπωθῆ καὶ γιὰ τὴν όργἀνωση τῆς πολιτείας καὶ γιὰ τὶς κατευθὐνοεις τῆς
πνευματικῆς μας ζωῆς καὶ γιὰ τὶς εἰδικώτερα λογοτεχνικὲς ἐπιδόσεις. Τὸ ϊὸιο
φαίνεται ὑπῆρξε καὶ τὸ νόημα τῆς ζω
ῆς δυὸ ἀπὸ τὶς πιὸ ἐκλεκτὲς θρησκευόμενες νεοελληνικὲς ψυχές, τοῦ Παπουλάκου καὶ τοῦ 'Αποστόλου Μακράκη. 'Η ἰστορικὴ κριτικὴ καὶ μάλιοτα
ἠ κριτικὴ τῶν Ἐλλήνων θεολόγων εϊ
ναι αὐστηρὴ καὶ γιὰ τὶς δυὸ αὐτὲς προσωπικότητες. Κανείς, πιστεὐω, καὶ διαν
ἀκόμη δὲν ἔχῃ ὑπ' ἄψιν του δλα τὰ ϊστορικὰ στοιχεῖα, δὲν θὰ διστἀοῃ νὰ ὸμολογήοῃ ὸτι καὶ ὁ Παπουλάκος καὶ ὁ
Μακράκης ἔκαναν λάθη οτὴ ζωή τους.
'Η κρίση δμως καὶ γιὰ τὶς δυὸ αὐτὲς
προοωπικότητες περισσότερο απὸ κριοη ὶστορική, εϊναι κρίση ήθική. "Οσα
καὶ άν ἔγιναν λάθη, μένει ἀναμφισ6ήτητο τὸ γεγονός, δτι καὶ οϊ δυὸ αὐτὲς
προοωπικότητες ήλθαν σὲ ἀντιδικία μὲ
ἀπαρἀδεκτες, ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς ἰστορίας τοῦ ἔθνους, καταστάσεις. Τὰ λάθη
ποὺ τυχὸν ἔγιναν δὲ μειώνουνε καθολου τὴν ἀλήθεια τῆς ζωῆς τους καὶ κατὰ κανένα τρόπο δὲν ἐξαφανίζουνε τὴν
άντινομία ποὺ σφράγισε τὴ μοῖρα τους:
Ἐδῶ, νομίζω, 6ρίσκεται ὴ μεγἀλη ἀξῖα
τοῦ ἔργου τοῦ Κωστῆ Μπαστιὰ: 'Ανεξάρτητα ἀπὸ τὴν πιστὴ ή ἐλεὐθερη ἐκτίμηση τῶν ϊστορικῶν δεδομένων, ὴ
6ιογραφία παρουσιάζεται ὡς οὐμϋολο
τῆς ἀντίθεσης ἀνάμεσα στὴν έθνικη
κληρονομιὰ καὶ στοὺς διαχειριστές της
ἔπειτα ἀπὸ τὴν Ἐλληνικὴ ἐπανάσταοη.
'Ο Παπουλάκος εϊναι ὁ φορεὺς τὡν εὶδικώτερα παιδευτικῶν καὶ γενικώτερα
θρησκευτικῶν παραδόσεων τοῦ ἔθνους
καὶ οὶ ἀντίπαλοί του εϊναι δσοι ἀρνήθηκαν τὶς παραδόσεις αὐτὲς καὶ πῆραν κατευθὐνσεις ποὺ δὲν φαίνεται νὰ βγάζουν πουθενά. Τοὐτη εϊναι, νομίζω, ὴ

θέοη τοῦ βιβλϊου τοῦ Κωστῆ Μπαστιὰ
ἀπὸ τὴν κριτικὴ ἄποψη τοῦ νεοελληνικοῦ πολιτιομοῦ, καὶ τοῦτο εϊναι ποὺ θὰ
ῆθελα νὰ συζητήοω ἐδῶ, μολονάτι γνωρίζω δτι ἔτσι ἀδικῶ καὶ τὸ λογοτεχνικὸ
χαρακτῆρα τοῦ βιβλίου καὶ τὴν πάνω
ἀπὸ ὁποιεσδήποτε ϊστορικὲς ῆ πολιτιστικὲς ουντυχίες πίστη του στὴ διδασκαλία τοῦ Χριστοϋ. Ὅταν ἔγραψα στὸν
Κ. Μπαστιὰ δτι σκέπτομαι νὰ συζητήσω
τὸ ζήτημα αὐτὸ σὲ ἰδιαίτερο δοκίμιο,
ὁ ἀγαπητὸς φίλος μοῦ ἀπάντησε δτι «τὸ
βιβλίο μου εϊναι ἔργο λογοτεχνικὸ» καὶ
δτι «ἠ ἀντίθεση ἀνάμεσα στὸν Παπουλάκο καὶ στοὺς ἀντιδίκους του εϊναι ἠ
ἀντίθεση ἀνάμεσα στὸν Ἐσταυρωμένο
καὶ στὸν Διἀβολο». Παραθέτω τοὐτη τὴν
ἀπάντηοη γιατϊ τὴ θεωρῶ ἀρθή. "Αν τὸ
δοκίμιο τοῦτο γράφεται δχι γιὰ ἔνα βι
βλίο λογοτεχνικὸ ἠ γιὰ μιὰ χριστιανικὴ
διδαχή, ἀλλὰ γιὰ ἔνα θέμα ποὺ ἀφορςί
τὶς βἀσεις τοῦ νεοελληνικοῦ πολιτιομοῦ
μας, εϊναι γιατὶ ὁ δοκιμιογρἀφος αὐτὸ
νομίζει δτι πρέπει νὰ τονίσῃ ἰδιαίτερα,
μιὰ καὶ ἔχει ἀφιερώσει τὴ ζωή του στὴ
μελέτη τῆς ἰστορίας τοῦ ἔθνους του.
'Η φιλολογικὴ κριτικὴ εϊναι περιττὴ
πολυτέλεια καὶ ἠ ἀνάπτυξη μιας χριστιανικῆς διδαχῆς εϊναι ἔνα ἰδανικὸ ποὺ
δὲν θὰ τολμοῦσε νὰ τὸ ἀναλά6ῃ στοὺς
ῶμους του. Δὲν θὰ ῆθελα δμως νὰ
κλείσω τὸ οημεῖο αὐτὸ χωρὶς νὰ ὑποσημειώσω δτι ὡς λογοτεχνικὸ ἔργο ὁ
«Παπουλάκος» παρουσιάζει λογογραφικὸ ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὰ μεγαλὐτερα στὴ
νεοελληνικὴ λογοτεχνία· ἄν μἀλιστα
πρέπει νὰ ταξινομηθῆ, ἀπὸ τὴν ἄποψη
αὐτή, σὲ μιὰ κατηγορία εἰδῶν λογογραφίας, θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπαχθῆ δχι σὲ δ,τι
λέμε εἰδικὰ λογοτέχνημα, ἀλλὰ στὴν
παρἀδοση τῶν ἀγιογραφικῶν ἔργων —
μὲ τὴ διαφορὰ δτι ἐδῶ ὁ βίος καὶ ἠ πολιτεία τοῦ ὰγίου Παπουλἀκου παρου
σιάζεται μὲ μέσα καὶ τεχνικὴ δχι παρμένα ἀπὸ τὴν ἀγιογραφία, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ
λογοτεχνία. Στὴ λογοτεχνικὴ παράδοοη ἀνήκουν πλῆθος θέματα ποὺ δὲν ἔχουν προβληθῆ ἔως τώρα στὴν ἀγιογραφία, δπως εϊναι περιγραφὲς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, σκέψεις πολιτικὲς καὶ
λαογραφικὰ στοιχεῖα, Στὴν ἀγιογραφία
ἀντιθέτως καὶ δχι εἰδικὰ οτὴ λογοτεχνία
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ἀνήκουν περιγραφὲς θαυμάτων, ποὺ ἀποτελοῦν ἄλλωστε καὶ τὴν γοητεία τοῦ
βιβλίου, σειρὰ κηρυγμάτων στή δημοπκή, ποὺ θὰ ήταν πολὺ σκόπιμο νὰ ἐκδίδονταν ἀργότερα καὶ αὐτοτελῶς, σκέψεις θρησκευτικὲς καὶ θεολογικές, καὶ
ὁ ὡραῖος χαρακτηρισμὸς τοῦ ἀποστόλου
Παὐλου. "Ολα αὐτἀ δμως τὰ οημεῖα,
ποὺ θὰ ῆθελαν εὐρὐτερη ἀνάλυση, κατ'
ἀνάγκην ὺποσημειώνονται μονάχα ἐδῶ,
μιἀ καὶ ὁ σκοπὸς τοῦ δοκίμιου τοὐτου εϊναι εἰδικἀ περιωρισμένος σὲ δυὸ θέματα
παιδείας.
Ο * *
Τὸ δοκίμιο, δπως καὶ τὸ 6ιβλίο τοῦ
Κωστῆ Μπαστιἀ, γράφτηκε μακριὰ ἀπὸ
τἠν Ἐλλάδα. Πίσω ἀπὸ τὶς γραμμές
του, δπως ἄλλωστε πίσω ἀπὸ τὶς γραμμὲς τοῦ «Παπουλάκου», ὁ ἀναγνώστης
δὲν θὰ δυσκολευθῆ νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴ
νοσταλγία γιἀ δ,τι εϊναι 6αθὐτερα καὶ
μόνιμα Ἐλληνικό, δπως καὶ τὴ λαχτάρα νὰ άνυψωθῆ τὸ ἔθνος στὸ ἐπίπεδο
τῶν μεγάλων πεπρωμένων του. 'Ἐτσι
ἠ κριτικὴ γιὰ δ,τι θὰ ἠθέλαμε νὰ ήταν
σὲ καλὐτερη μορφὴ ἀπὸ δ,τι εϊναι τώρα στὸ ἔθνος, δὲν εϊναι — τοὐλάχιστον
δὲν ὑπάρχει πρόθεση νὰ εϊναι — κριτικὴ ἀρνητική, ἀλλὰ κριτικὴ δημιουργίας. 'Η ἀγάπη όξὐνει πάντοτε τὴν δραση καὶ 6οηθεῖ τὴν ψυχὴ νὰ ἰδῆ τὶς δυνατότητες ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουνε σήμερα
ἀδυναμίες. Τὸ ἔθνος μας ἔχει ἀκόμπ μεγάλη μοῖρα κάτω ἀπὸ τὸν ήλιο. Τοῦτο
δμως πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε
καὶ νὰ κατα6άλουμε γιἀ τὸν σκοπὸν αὐτὸ δποιες καὶ δσες δυνἀμεις ἔχει ὁ καθένας μας.
Ἐπιθυμῶ — τελειώνοντας τὴ σόντομη τοὐτη εἰσαγωγὴ — νὰ εὐχαριστήσω
τὸν συγγραφέα τοῦ «Παπουλάκου» γιὰ
τὸ βι6λίο του, ποὺ ἔγινε ἀφορμὴ νὰ διατυπωθοῦνε δσα διατυπώνονται ἐδῶ.
'Η συγγραφὴ τοῦ «Παπουλάκου» στὴ
Νέα 'Υόρκη ήταν μιἀ Ἐλληνικὴ ποόξη. Εϊναι φορὲς ποὺ ή ἀπόσταση καὶ δχι ἠ ἐγγὐτητα 6οηθάει νὰ ἰδῆ κανεὶς
τὸ σὐνολο μαζὶ καὶ τὶς λεπτομέρειέ"
του. Ὅ Κωστῆς Μπαστιας εϊδε, ἀπὸ τὴν
ἀπόσταση καὶ ἀπὸ τὴ διαφορὰ τῆς Νέας
'Υόρκης, μέσα στὴν Ἐλλάδα προβλήματα καὶ θέματα ποὐ, δσο ξέρω, δὲν ἔχου-
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νε ἰδωθῆ πολλὲς φορὲς ἔως τώρα ἀπὸ
τοὺς διανοουμένους μας. Καὶ μόνο ἠ δραοῃ αὐτὴ δν ήταν τὸ καλὸ τοῦ «Πα
πουλάκου», κανένας ἔπαινος δὲν θὰ ή
ταν ἀρκετός.
ΠΑρΑΑΟΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΑΘΙΑ
ΩΣ τὴν ἐποχὴ ποὺ
ἄρχισε νὰ δρςϊ ἠ ἐκπαιδευτικὴ μεταρρὐθμιση τὸ ἔθνος εὶχε διαμορφωμένο ἔνα στέρεο τὐπο δασκάλου, τὸν ἐκπαιδευτικὸ ποὺ κρατοῦσε στὸ ἔνα χέρι του τὴ Βίβλο καὶ στὸ
ἄλλο τὸν Ὅμηρο, ποὺ μιλοῦσε γιὰ θρησκεία, γλῶσσα καὶ πατρίδα καὶ ποὺ ἔ6λεπε τὸν ἐαυτό του θεματοφὐλακα τῆς
ἐλληνικῆς παράδοσης, ἀπὸ τὸν Τρωῖκὸ
πόλεμο καὶ τὸν Ὅμηρο ἔως τὴν Ἐλλη
νικὴ ἐπανάσταση καὶ τὴν ἰστορία τοῦ
Παπαρηγοποὐλου. Ὅ δάσκαλος αὐτὸς
δὲν ήξερε πολλὰ πράγματα ἀπὸ τὸ τὶ
γινότανε ἔξω ἀπὸ τἀ σὐνορα τοῦ ἔθνους,
γνώριζε δμως ἀρχαῖα Ἐλληνικὰ καὶ ἀρχαία ἰστορία καὶ μετάδινε τὴ φλόγα τῆς
ψυχῆς του πολλὲς- φορὲς μὲ πολλὴ ρητορική, ἀλλὰ πάντοτε μὲ ἐντιμότητα καὶ
μὲ εὐθὐνη. Τὰ ἰδανικά του ήταν ριζωμένα στὴν ἀρχαιοφιλία ποὺ ἐδόνισε τὸ
ἔθνος ἀμέσως πρὶν καὶ ἀμέσως ἔπειτα
ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση. Καθαρεὐουσα, τὸ
ἀθάνατον ἔθνος, οϊ ήρωες τῆς ἐπαναστάσεως, οι ἀείμνηστοι βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, οὶ ἔνδοξοι πρόγονοι — δλοι γνωρίζουμε σήμερα δτι γὐρω ἀπὸ τὶς ἔννοιες καὶ τὶς λέξεις αὐτὲς ήταν δεμένη ἠ
ζωὴ τοῦ πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτικὴ μεταρρὐθμιση δασκάλου. Τῆς παιδευτικῆς
αὐτῆς νοστροπίας ἔμειναν γιὰ τὶς μεταγενέστερες Ἐλληνικὲς γενεές, μνημειακὲς συλλήψεις τῆς ἐνότητας τοῦ ἔ
θνους ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια ἔως σήμε
ρα, οἰ ἰοτορικὲς ἀντιλήψεις τοῦ Παπα
ρηγοποὐλου, οἰ γλωσσολογικὲς τοῦ Χατζηδάκη, οἰ λαογραφικὲς τοῦ Πολίτη.
Τοῦ ϊδιου δέντρου καρποὶ εϊναι καὶ οἰ
ἐκδοτικὲς ἐ.ργασίες τοῦ Μιστριώτη, δπως καὶ οϊ ἰστορικὲς ἔρευνες τοῦ Λάμ-
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πρου καὶ τοῦ Παπαδοποὐλου Κεραμέως.
Τὸν τὐπο τοῦτο τοῦ 'Ἐλληνα λογίου
καὶ δασκάλου τὸν εἰρωνεὐτηκε. τὸν πολέμησε καὶ τὸν κλόνιοε στὴν ψυχὴ τοῦ
ἔθνους ἠ ἐκπαιδευτικὴ μεταρρὐθμιση.
Τώρα ποὺ ἔχει πιὰ περάσει καὶ αὐτὴ
στὸ παρελθόν, χωρὶς δμως νὰ ἔχουνε
περάσει καὶ οϊ καρποί της, εϊναι χρέος
νὰ τὴ ζυγίσουμε καὶ νὰ ἰδοῦμε τί ἔβαλε στὴ θέση τοῦ ἀρχαίου ἐκείνου δασκάλου. 'Οποιεσδήποτε καὶ ἄν ὴταν οι προθέσεις τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρὐθμισης, ποὺ οὕτε ἄλλωστε ἔγιναν ποτὲ πολὺ καθαρές, εϊναι ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματά
της ποὺ πρέπει νὰ κριθῆ, ἀπὸ τὰ ἔργα
της καὶ δχι ἀπὸ τὰ προγράμματα. Κανείς, νομίζω, δὲν θὰ ἀμφισβητήση σήμερα τὶς ἀγαθὲς προθέσεις τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἐκείνων ποὺ ἔφυγαν νεώτατοι γιὰ τὴ Γερμανία ὴ τὴν Ἐλβετία στὴν
πρώτη δεκαετία τοῦ αἰώνα μας καὶ ποὐ,
ἀφοῦ ἔμειναν δυὸ - τρία χρόνια ἐκεῖ,
νὐρισαν πίσω μὲ τὸ πρόγραμμα τῆς ριζικῆς μεταλλαγῆς τῶν ἐκπαιδευτικῶν
κατευθὐνσεων τοῦ ἔθνους. 'Εκεῖνο δμως
ποὺ πρέπει νὰ ἀμφισβητηθῆ, μέσα ἀπὸ
τὴ στάχτη ποὺ ἄφησε τὸ πέρασμά τους,
εϊναι ὴ σοβαρότητα τῆς προετοιμασίας
τους καὶ ὴ ποιότητα τῆς κατανόησης
ποὺ εϊχαν γιὰ τὴν ὶστορία καὶ γιὰ τὸ
μέλλον τοῦ ἔθνους.
Τὸ πρῶτο σὐνθημα ποὺ ἔρριξε ὴ ἐκπαιδευιτκὴ μεταρρὐθυιση ὴταν ὁ δημοτικισμός. Στὰ περιοδικὰ δημοσιεὐματα
καὶ στὰ 6ιθλία τῶν ὁπαδῶν τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρὐθμισης ὴ δημοτικὴ
μορφὴ τῆς γλιίισσας ἐιιφανίζεται ὡς μαγικὸ κλειδὶ ποὺ ἀνοίγει σὲ κάθε της
κάτοχο κόσμους παοαμυθένιους. 'Η ἀνάγκη τῆς εἰσανωγῆς τῆς δημοτικῆς τονίστηκε ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ
νὰ γίνουνε οὶ "Ελληνες πιὸ ἔξυπνοι,
πιὸ θετικοί. καὶ πιὸ πατοιῶτες ἀπὸ δ,τι
ὴταν στὰ πεοασμένα τὰ χρόνια. Τοῦτο, ποὺ νυρίζει καὶ ξαναγυρίζει στὰ
κείμενα τῶν όπαδῶν τῆς ἐκπαιδευτικῆς
ϊιεταρρὐθμισπς, ἠχεῖ σήμερα ὡς παραδοξολογία. 'Η δημοτικὴ μορφὴ τῆς
γλώσσας λίγο ὴ πολὺ ἐπεκράτπσε σήμερα, ἀλλἀ εϊναι ζὴτημα ἄν οὶ "Ελληνες
ἔγιναν πιὸ ἔξυπνοι, πιὸ θετικοὶ καὶ πιὸ

πατριῶτες ἀπὸ δ,τι ὴταν ἄλλοτε. "Οτι
ὴ γλῶσσα ὡς τὐπος ἔχει αὐτὲς τὶς μαγικὲς ἰκανότητες, τοῦτο εϊναι 6έβαια ἀπαρἀδεκτος δογματισμός. Γιατὶ ὴ λέξη
κρίνεται δχι ἀπὸ τὴ μορφὴ της, ἀλλἀ
ἀπὸ τὴν πνευματική της 6αρὐτητα. Πὡς
ἔχουμε σήμερα γραμματικὴ τῆς δημοτικῆς καὶ πὡς διδάσκουμε τὴ δημοτικὴ στὰ
σχολεῖα, τοῦτο εϊναι ἀδιάφορο ἀπὸ τὴν
ἄποψη τοῦ πνεὐματος. 'Εκεῖνο ποὺ 6αραίνει εϊναι πὡς ὴ λέξη ἔχει φτωχὐνει
καὶ ἔχει γίνει ἄδειο ἀσκί' στὴ δημοτικὴ
γλῶσσα εϊναι γραμμέ·να'τὰ περισσότερα
«Νεοελληνικὰ 'Αναγνώσματα» ποὺ δίνουμε στὰ χέρια τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ πῶς
νὰ μὴν ντρέπεται κάθε ἐκπαιδευτικὸς
μὲ πνευματικὴ ἐντιμότητα, δταν ἔχῃ νὰ
διαβάσῃ στὰ παιδιὰ κείμενα ἀναιμικὰ
καὶ ἄνυδρα, καὶ δταν ἔχῃ νὰ βιοΥραφήσῃ, σὐμφωνα μὲ τὶς ὁδηΥίες τοῦ 'Υπουργείου Παιδείας, λοΥοτέχνες ποὺ
δὲν ἀντιπροσωπεὐουνε, ὡς παιδαγωγικὲς καὶ ὡς πνευματικὲς δυνάμεις, ἀπολὐτως τίποτε στὸ ἔθνος; Ἢ ἀποτυχία
τοῦ προγρἀμματος τῆς εἰσαΥωΥῆς τῆς
δημοτικῆς στὰ σχολεῖα φαίνεται οήμερα ἀπὸ τὴν ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ του, ἀπὸ τὰ συνοθυλεὐματα ἀνὐπαρκτων ποιητῶν καὶ ἀνὐπαρκτων πεζογράφων ποὺ
ἀποτελοῦνε τὰ «Νεοελληνικὰ 'Αναγνώσματα». Ὅταν συΥκρίνῃ κανεὶς τὸ ὑλικό, δπου ἐπάνω του μαθαίνει τὸ παιδὶ
στὶς ἀγγλοσαξωνικὲς χῶρες τὴ γλῶσσα
του, μὲ τὸ ὑλικὸ ποὺ δίνουμε στὰ παιδιἀ μας γιὰ νὰ μάθουνε τὴ γλῶσσα τους,
εϊναι νὰ ἀπορεῖ πῶς ἀκόμη στεκόμαστε
στὰ πόδια μας ὡς ἔθνος. 'Η ἔξαρση τῆς
δημοτικῆς παράδοσης ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴν
ἐκπαιδευτικὴ μεταρρὐθμιση, ὴταν σωστή, ἄν καὶ ἀδικήθηκε ἔτσι ἠ γενεὰ τῶν
παλαιοτέρων διανοουμένων καὶ ἐκπαιδευτικῶν, ποὺ δὲν εϊχαν λιγιίπερο νοιαστῆ ἀπὸ δ,τι οὶ μεταρρυθμιστὲς γιὰ
τὴ δημοτικὴ παράδοση, δπως τὸ βλέπει
κανεὶς δχι μόνο στὸ παράδειγμα τῶν
λαογραφικῶν μελετῶν τοῦ Πολίτη, ἀλλὰ καὶ στὶς πολυάριθμες ἄλλες συλλογὲς καὶ μελέτες δημοτικῶν τραγουδιῶν
πρὶν ἀπὸ τὸν Πολίτη. 'Απὸ τὸ δημοτικὸ
δμως τραγοὐδι ἔως τὰ νεοελληνικὰ ἀναγνώσματα ὑπάρχει ἀγεφὐρωτο χάσμα, καὶ γιὰ τὸ χάσμα αὐτὸ τὴν εὐθὐνη
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τὴν ἔχει ἠ ἐκπαιδευτικὴ μεταρρὐθμιοη,
ποὺ ἐνφ μιλοῦσε γιὰ νεοελληνικὴ παράδοση πραγματικὰ ἐννοοῦσε νεοελὸηνικὴ λοΥοτεχνία. ΤΙ ἐκπαιδευτικὴ μεταρρὐθμιση σιηρίχτηκε πνευματικὰ ὸχι
γενικώτερα στὴν ἐλληνικὴ παράδοση,
ἀλλὰ εἰδικώτερα στὴ νεοελλὴνικὴ λογοτεχνία καὶ μάλιστα σὲ συγγραφεῖς
ποὺ τὶς πιὸ πολλὲς φορὲς ὡρμήθηκαν
πνευματικὰ ὸχι ἀπὸ τὴν 'Ελλάδα, ἀλλὰ
ἀπὸ τυχαῖα διαβάσματα στὸ ἐξωτερικό.
Πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτικὴ μεταρρὐθμιση τὸ ἔθνος διέθετε πολλοὺς καὶ καλοὺς
κλασσικοὺς φιλολόγους. 'Απὸ τοὺς κόλπους τῆς μεταρρὐθμισης βγήκανε δυὸ ·
τρεῖς καλοὶ μεταφραστές, οἰ κλασσικοὶ
δμως φιλόλογοι ποὺ Υράφουνε σήμερα
στὴ δημοτικὴ εϊναι δὐσκολο νὰ πῆ κανεὶς δτι ἔχουν θΥῆ ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευτκ
κὴ μεταρρὐθμιση.
Παράλληλα πρὸς τὴ δημοτική, ἠ ἐκπαιδευτικὴ μεταρρὐθμιση ἔφερε στὴ νεοελληνικὴ παιδεία καὶ τὸν «παιδαΥωγισμὸ» ποὺ ἐρήμωσε, καὶ φαίνεται δτι θὰ
ἐρημώνῃ γιὰ πολλὰ ἀκόμη χρόνια τὴν
παιδεία μας. «Παιδαγωγικοὺς» δημιοὐρΥησε καὶ ἠ λόΥϊα παράδοση, ἀλλὰ ή μεταρρὐθμιση ήταν ποὺ ζήτησε νὰ τοὺς
κάνῃ ὁδῃΥητὲς καὶ ρυθμιστὲς τῆς παιδείας τοῦ ἔθνους. 'Ο παιδανωγικὸς τῆς
ἐκπαιδευτικῆς μεταρρὐθμισης εϊναι ὁ
εἰδικὸς ποὺ ξέρει νὰ ἀναλὐσῃ πενῆντα
διαφορετικὲς — δλες βέβαια φερμένες
ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ—μεθόδους διδασκαλίας ἰστορίας, ἀλλὰ ποὺ συνήθως δὲν ξέρει ἰστορία. Εϊναι ὁ εἰδικὸς ποὺ παίζει
στὰ δάχτυλα τὶς μεθόδους διδασκαλίας
ἀρχαίων Ἐλληνικῶν καὶ ποὺ δὲν ἔχει
διαβάσει τὸ θουκυδίδη ἀπὸ τὴν ἀρχὴ
ἔως τὸ τέλος. Εϊναι ὁ εἰδικὸς ποὺ ἔχει
ἐκ τῆς σ. Ι9
εν ΚΠόλει, ἐπαφίεται τὴ 'Ι. Συνοδφ νὰ
προτεινῃ τω Οἰκουμενικφ Πατριαρχείφ ινα ἐπιδιώξῃ τὴν ἐπίλυσιν τοῦ ὴμερολογιακοῦ ζητὴματος, ἐκ συνεννοὴσεως διἀ γραμμάτων μετἀ τῶν 'Ορθοδόξων Ἐκκλη.*σιῶν
(Συνεχιζεται)
Ι. 'Η διδρθωσις τοϋ 'Ιουλιανοϋ ήμερολογίου, σ. 23 - 24.
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διαβάσει πλῆθος 6ι6λία γιὰ τὴ μέθοδο
διδασκαλίας τῶν γλωσσικῶν μαθημάτων
καὶ ποὺ δὲν ἀξιώθηκε οὕτε ὁ ϊδιος νὰ
γρἀψη μιὰ φρἀση στὸ ὴθος καὶ στὸ ὕψος
τοῦ Παπαρηγοποὐλου. Εϊναι γνώστης
δλων τῶν μοντέρνων θεωριῶν γιὰ τὴν
ψυχολογία τοῦ παιδιοῦ, οἰ μαθητές του
δμως ἀμέσως μόλις ἀφήσουνε τὸ προαὐλιο τοῦ σχολείου γίνονται κοινωνικοὶ ἐπαναστάτες, θὐματα τῶν ἀνέμων ποὺ
φυσανε οτὰ πεζοδρόμια. Ὅ παιδαγωγικὸς ἀνέλα6ε νἀ διδάξῃ μὲ νέες καὶ συγχρονισμένες μεθόδους τὴν κατανόηση
τῆς ἰστορίας τοῦ ἔθνους καὶ στὸ τέλος
τὰ 6αρέθηκε δλα, 6αρέθηκε καὶ τὸν ϊδιο
τὸν ὲαυτό του καὶ ἔγινε κομμουνιστής.
Ὅσο βαστοῦσε ὁ τὐπος τοῦ παλαιοῦ
δασκάλου βγαίνανε τὸ ἔνα μετἀ ἀπὸ τὸ
ἄλλο βιβλία γιὰ τὴ γραμματεία καὶ τὴν
ἰστορία τοῦ ἔθνους — ἠ ἰστορία τοῦ Παπαρηγοποὐλου, τοῦ Καρολίδη, τοῦ Ψιλάκη — οἰ ἀρχαῖες τραγωδίες ἀπὸ τὸ
Βερναρδάκη, τὸν Παπαγεωργίου, τὸν
Μιστριώτη. Πέρασαν αὐτοί, ὴρθαν οἰ
παιδαγωγικοὶ καὶ τώρα βγαίνουνε δεκάδες παιδαγωγικὰ βιβλία, τὸ ἔνα ὕστερα ἀπὸ τὸ ἄλλο, γιὰ τὴ ψυχολογία τοῦ
νηπίου, τοῦ παιδιοῦ, τοῦ ἐφήβου, γιὰ
κάθε εϊδους μέθοδο κάθε εϊδους μαθήματος — καὶ μέσα στὴν παιδαγωγικὴ
πνίγηκε ὴ παιδεία. Ὅτι παιδεία δὲν εϊναι ἀναζήτηση καὶ προβολὴ παιδευτικῶν ἀξιῶν, ἀλλὰ μέθοδος προβολῆς
των, αὐτὸ μας τὸ διδάξανε πρῶτοι οι
παιδαγωγικοί. Στὰ παιδαγωγικά τους
περιοδικά, ποὺ ὁ σκοπός τους εϊναι νὰ
μελετήσουνε τὰ προβλήματα τῆς παιδείας τοῦ ἔθνους, οἰ μεθοδολογικὲς μελέτες ξεχειλίζουνε ἀπὸ τἀ περιθώρια.
(συνεχίζεται)

ΙΞ ΜΟΥ δδς μοι σην
καρδιαν» εΤναι δ τιτλος
βιβλιου στη
ενδς ν'ου
σειρα των ^κδδσεων της
«'Ορθοδ. Κυψελης' Πρδκειται για ενα μυστκδ
κειμενο, ττοϋ αναφερεται
στην καρδιακη και νοερα
προσευχη, γραμμενο απδ
τδν
* Ιγνατιο
''Οσιο
Μπριαντσιανινωφ (Ι8Ο7 - Ι867). Με την προσεκτικη μεταφραση και την δκτεταμενη Εισαγωγη
απδ τδν Κ6πριον αρχιμ. 'Επιφανιον δντασσεται
και τδ βιβλιο αϋτδ στα Φιλοκαλικα εργα, ποϋ
ττροκειται να συμβαλει στην δρθδδοξη αναπλαση
της ψυχης των δν Χριστφ αδελφων. Γραμμενο σε
δημοτικη γλωσσα (με τους απαραιτητους κυπριαακοϋς - χαριτωμενους ιδιωματισμους), διαβαζετσι
δτνετα και γινεται τροφη, «πιαϊνουσα» νοϋ και
καρδια. Συγχαιρουμε μεταφραστη κα'ι εκδδτη.

δφειλει να κρημνιση τδ εϊδωλον τοϋ «^γω», τδν
«εγωϊσμδν». Συμφωνοϋμε με τδν θεολδγο κ. Μποϋμην και δένεξαρτητως αν δεν συμμεριζδμαστε την
ϋπερβολικην αισιοδοξιαν του, δμως ενωνομε τις
προσευχες μας στην δδιαλειπτη προσευχη της
μετανοιας και ^νωσεως
'Εκκληο'ϊας υπερ της
στην 'Ορθοδοξια της ασθενουσης εκκλησιας της
τοϋ ειδωλου, τοϋ
συντριβης
Δϋσεως, δια της
«εγω».

ΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ Διατριβη
τοϋ

διδακτορος

νη με τδν τιτλο «Συναγωγη Πατερων εις

ΡΗΣΙΜΟ τδ βιβλιο τοϋ
θεολδγου κ. Π. Μποϋμη
με τδν τιτλο «Συνεπειαι
της αρσεως των ανοιθεματων», τδ δποϊο εξεταζει απδ καθε πλευρα τδ
γεγονδς της αρσεως των
αναθεματων μεταξϋ Κωνσταντινουπδλεως και Ρω'Ο σ. συμβουλευμης.
θεις μια πλουσιωτατη γραμματεια για τδ θεμα
του, βλεπει τις εσχατες συνεπειες στην αρση τοϋ
σχϊσματος, με «πρωτοπδρον τδν Παπαν, (ποϋ)

τδ

κατα Ζχουκαν Εϋαγγελιον

(β' εκδοσις). Πρδκειται
για μια πολϋμοχθη ^πι-

στημονικη

κειμενο,
ειναι βντικεϊμενο δνδιαφεροντος
απδ τδν 'Ορθδδοξο αναγνωστη; Πρδκειται για
τδ κλασικδ σΤδ εϊδος
του εργο του Νιχολαου
«'Ερμηνεια
(αβασιλα
της θειας Λειτουργιας»,
μεταφρασμενο απδ
τδν
απδ νεδτητος ασχολουμενο με Φιλοκαλικα κειμενα
δικαστικδ κ. 'Αντ. Γαλιτη (πατερα του θεολδγου
- καθηγητοϋ). 'Η μεταφραση αποδιδει ικανοποιητικα τδν «νου» του θαυμασιου κειμενου και αποβαινει «τδ καλλιτερο κολλυριο για τδ ανοιγμα
των ματιων της ψυχης μας στον μνστηριακδν αϋτδν κδσμον...», κατα τδν προλογισαντα την εκδοση καθηγητην κ. Φουντουλην. Τδ βιβλιο δξεδδθη απδ την «'Ορθοδ. Κυψελη». "Αξιος δ μισθδς
των.

της

Θεολογιας κ. Χρ. Κρικω-

εργασια,

με

την δποϊα εξεταζεται η
^ρμηνευτικη Σειρα τοϋ Νικητα 'Ηρακλειας εΙς
τδ κατα Αουκαν Εϋαγγελιον και ^κδιδεται για
πρωτη φορσ. απδ τδν κωδικα της Μονης Πβηρων
37Ι. Εϊναι ενα αθλημα 6ντοχης τοϋ σ. και μια
δοκιμασια ^πιστημονικης εϋσυνειδησιας η προσπαθεια του να διακριβωσει την γνησιδτητα των
λημματων και την ανεϋρεση των πηγων. 'Η αξια
τοϋ εργου αϋξανεται με την πρωτοτυπϊα του, ποϋ
ανοιγει τδν δρδμο περαιτερω ερευνας στδν τομεα
αϋτδ της Πατερικης γραμματειας.
ΡΑΙΑ συνοψη δγδδντ α
περϊ που κηρυγματων, Ιπεξεργσσθεντων
σε μικρες πραγματεϊες, με τις
παραπομπες των και τις
δίναφορες των στα βοηθηματα, ποϋ χρησιμοποιησε
δ
αρχιμ.
ιεροκηρυκας
«Μεσογαιας και Ααυρεατικης» κ. 'Αδαμ. 'Αποστολδπουλος και Δπηρτισε σε ενα τδμο 4ΟΟ σελ.
'Ο σ. σε γλωσσα απλη καθαρεϋουσα, με γνωστ»
των θεματων του (αγιολογικων, ηθικων, πνεϋματικων, δογματικων, λειτουργικων, εορτολογικων),
προσφερει στδ λαδ μας μια ωραια και ο·.κοδομητικη ανθοδεσμη, απδ ανθη ποϋ συνελεξε με ανεση
απδ ποικιλους «παραδεισους», πραγμα ποϋ βεβαιωνει, πρδς τι μη του, δτι δεν ανηκει «δουλικα» σε καμμια επι μερους συγχρονη «πνεϋμα-

τικη παραδοση», δλλα σε καλως ^ννοδϋμενη ^κλεκτικη σχολη.
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βΙΚΛΙΟΚ ριε ΙΛ!
ΕΝ δυσκολευεται κανεϊς

να διαπιστωσει, δτι δ κ.
' Ι. Χατζηφωτης, διαλεξε
ηδη την «δγαθη μερϊδα»,

υστερα απδ την περιφορα του στα παραδρδμια

της «αοσμης,

και αγευστης»

αχρωμης

λογοτε-

χνϊας: Την εμμονη ττροσ-

χωρο
πϊλαση του στδ
της 'Ορθοδοξιας. Καϊ ·αι μεν εχει να επιδεϊξει
τεκμηρια της εϋσεβεϊας του του παρελθδντος, δ
μως η στροφη του ιτρδς τις 'Ορθδδοξες πηγες,
γινεται τελευταϊα πολυ εντονη και πιδ σταθερη.
Στδ παραδοσιακδ περιοδικδ του «Παραδοση» και
τα αλλα διξιδλογα βιβλϊα του, προστϊθενται τωρα, α) «Βυζαντιο και 'Εκκλησϊα», μια φωνη υττξρ
του κακουμενου Βυζαντϊου και της 'Εκκλησϊας.
β) «Θαλασσες, Καϊκια και Καραβοκϋρηδες», λογοτεχνικα κεϊμενα του Κδντογλου (θαλασσινα)
και γ) «'Η ϊ. Μονη τοϋ Πανορμϊτου Συμης», στδ
διτοϊο περιγραφεται τδ μοναστηρι του θαυματονργου 'Αρχαγγελου καϊ ιστορεϊται δ,τι εχει σχεοη
μ" αϋτδ. "Αξιος δ μισθδς του κ. Χατζηφωτη για
δλα καϊ για τδ ωραϊο Δοκϊμιδ του «'Ο μεταβυζοντινδς Κδντογλου».
ΑΙ

μεν μας ενθουσιαζει

η ^νασχδληση των αχαδημαϊκων θεολδγων

με τους λεγομενους
στικους

Πατερας

μας

μυμας,

αλλα δεν μιτορουμε να α-

ποχρυψουμε τις ^πιφυλαξεις μας, καϊ τους φδ-

βους μας δταν δεν δπτοδεϊχνονται αβασιμοι.
Τηρουμενων των αναλογιων, (εξαιρετικα λεπτδν
θεμα υπδ λαϊκοϋ θεολδγου διαπραγματευδμενον).
η διδακτορικη διατριβη τοϋ θεολδγου κ. Βενιζελου Χριστοφορϊδου, «'Η πνευματικη
πατρδτης,
κατα Συμεων τδν Ν. Θεολδγον», εϊναι αρκετα ϊτης διδασκαλϊας
κανοττοιητικη. 'Η κατανδησις
των *Αγιων δπαιτεϊ προσεγγισϊν των, γεϋσιν των
^μπειριων των. Χωρϊς αϋτες, δ Δσχολοϋμενος με
τις ^μπειοιες των 'Αγϊων, δεν μετεχει «γνωστικα», διλλ' ϋτττλως διανοεϊται, φανταζεται, υποπτεϋεται καϊ βλειτει την διδασκαλϊα τους «δΓ εσδτττρου εν αϊνϊγματι».
ΓΓ αϋτδ θα θεωρουσαμε σαν απαραϊτητο στοιχεϊο, να διαβαζουμε στδν ττρδλογο των διατριβων, μεταξϋ των δλλων δνοματων, που συνεβαλλαν «δια την δλοκληρωσιν κλπ.» καϊ δνδματα
κοπτοιων μοναχων, ωστε να δημιουργεϊται «Ενα αϊσθημα Δσφαλεϊας για τις ^ργασϊες τοϋ εϊδους
αυτοϋ, καϊ *ν αναδεικνϋεται η πνευματικη πατρδτης των στην πραξη. Γιατϊ δ βαθμδς 6στοχιας,
φθανει πολλες φορες μεχρι τοϋ σημειου να διατυπωνεται δπδ μακαρϊτη πλεον θεολδγο, δτι «αν
αϋτα που λεγει δ Συμεων δ Ν. Θεολδγος δεν εϊ
ναι αϊρετικα. παντως εϊναι παραδοξα»!!). 'Η ελ-

λειψη εμπειρϊας ϊδου ποϋ δδηγεϊ.

ΑΜΠΡΗ

επιστημονικη

εργασϊα, ως διδακτοριχη

διατριβη τοϋ θεολδγου κ.
*Ιωαν.

Γαλανη

με τδν

«Υιοθεσϊα». ΓΙρδ-

τϊτλο

κειται για ενα παρθενο
θεμα, που εχει ως 6ντικεϊμενο

την διερευνηση

της σημασϊας

τοϋ δρου

«υιοθεσϊα» στη χρηση
τοϋ 'Αποστδλου Παυλου, «εν σχεσει πρδς τα νομικα καϊ θεολογικα δεδομενα των λαων τοϋ πε,ριβαλλοντδς του».
Με επιστημονικη εϋσυνειδησϊα καϊ μεθοδολογϊα
επεξεργασμενο τδ Θεμα καϊ με χρηση πλουσϊας
6ιβλιογραφιας εγχωριας καϊ ξενης, Δποβαϊνει η
διατριβη μια συμβολη σημαντικη στδν καθορισμδ της σημασϊας τοϋ μεχρι τωρα μη τυχδντος
^ναλογης προσοχης Παυλιανοϋ δρου.

ΕΟΑΟΓΙΚΟ

κυριολεκτι-

κα εϊναι τδ βιβλϊο του
8λαδιμηρου Αδσκι «Κατ'

εικδνα καϊ

*
καθ

δμοϊω-

ση Θεοϋ», μεταφρασμενο
στα ελληνικα απδ

την

γαλλικη εκδοση, απδ τδν

θεολογοϋντα φϊλο Κϋπριο

Μ. Γ

Μιχαηλϊδη.

Εϊναι μια σειρα δοκιμϊων τοϋ μακαριτη ρωσου θεολδγου, που κωδικοποιηθηκαν στη Δυση καϊ γνωρισαν εκδδσεις σε
,
3 - 4 ευρωπαϊκες γλωσσες.
Για τδ βιβλϊο αυτδ διαβασα σϋντομη κριτικη
τοϋ αγοατητοϋ καθηγητοϋ κ. Καβαρνοϋ για την
αγγλικη εκδοση, που μεταφραστηκε στα ελληνικα
καϊ δημοσιευτηκε στδν «Ο.Τ.» της Ι - ΙΟ Αυγουστου
Σε γενικες γραμμες συμφωνουμε με τον λ
Καβαρνδ. 'Ο Αδσκι εϊναι σπουδαϊος 'Ορθδδοξος
θεολδγος, αλλα συχνα παρασυρεται απδ την δυνατη σκεψη του σε χωρους, που δ σκεψη πρεπει
να Δναστελλεται καϊ τδ «λδγο» πλεον εχει η ^μπειρϊα. ΓΓ αϋτδ τδν αποδεχδμαστε σαν δασκαλο
της 'Εκκλησϊας, δχι δμως ανεπιφϋλακτα. Οϊ δασκαλοι της 'Εκκλησϊας εϊχαν κατι παραπανω 6πδ
θεολδγους: την πνευματικη
τους ακαδημαϊκοϋς
αϊσθηση, τδ «περισσδν». 'Επϊσης ηθελα να παρατηρησω, δτι εϊναι αϋθαϊρετη η αποψη, δτι δ
«'Αγιορειτικδς Τδμος υπερ των ιερως ϊ,συχαζδν
των» εϊναι εργο τοϋ Πατριαρχου 'Αγιου Φιλοθεου
Ισελ. 4Ο). Εϊναι εργο τοϋ 'Αγιου Γρηγορϊου τοϋ
*
Παλαμα, δ δποϊος
γραφει «δς ('Αγιορειτικδς
Τδμος) εφθη πρδ δυο ^των συγγραφεϊς παρ' η
μων» ('Ο "Αγιος Γρηγδριος δ Παλαμας..., σεΛ.
2ΙΟ, υπδ μον. Θεοκλητου Διον.). Εϋχαριστοϋμεν
τδν φϊλο κ. Μιχαηλϊδη για την κοπιωδη καϊ ωροϊα μεταφροση του, ^μπλουτϊζετοι ετσι η ^λληε
νδφωνη θεολογικη γραμματεϊα.

ΟΑγΝΗρΟ Γθρ6Ο ΑΧΗΘ6Ι6Ο
ΣΩΣ να μη ηταν αποκλειστικδ μειονεκτημα τον τεταρτου
αιωνος τδ δτι τεχνολογοϋσαν και δεν ϋεολογοϋσαν οϊ ανϋρωποι. "Ηταν και παραμενει αναποφενκτο
σνμπτωμα καδε ἐ χης που διακρϊνεται
— ϊοως δχι μδνο — παντως καϊ για την
πνευματικη της πενϊα. Και καϋ·ε εϊδους
πενϊα «τεχνας κατεργαζεται». Τεχνολογεϊ.
Γι αντδ και δεν ανεμενα αλλη αντϊδραση
στδ σχ6λιο «Οδυνηρδς "Αληϋειες» εκτδς
απδ τεχνολογια. "Ισως δχι ανωννμη και
μαλλον απδ τδ στενωτερο πνευματικδ περιβαλλον τον αειμνηστου δασκαλου.
'Ο τεχνολ6γος δμως που πασχισε να
τδν υπερασπισϋη απ τις στηλες τον «Ορϋοδ6ξου Τυπου», δεν εϋτυχησε να εχη τα
τυπικα αντα προοδντα. Και μδνο τδ δτι εκφραζει «εκπληξιν, δδυνην και λυπην», σαν
να ηταν η πρωτη φορα που επιοημαϊνονται δημδοια φραστικδς αστοχϊες και λαϋη τον διακεκριμενον ϋεολδγου, απελπϊζει,
αφον τα δογματικα δεματα δδν αντιμετωπϊζονται 6ε6αια μδ συναισϋηματα...
Τδ καταλα6αινει κι δ Ιδιος αντδ. . .
Και προσχοιρεϊ σε νεα ιιτεχνη», αδεμιτη,
στην καχυποτρϊα, για να ξεπεραση την ϋεολογικη τον πενϊα: "Ενας τονλαχιστον απ
τους συνεργατες τοϋ Περιοδικοϋ Μοναχονς «φαϊνεται δτι εϊναι ζηλωτης των Ιδεων καϊ της μεϋ6δου της αφωρισμενης
Σμαραγδας... οϋτε 6λδπει, οϋτε κρινει
δρϋα. . . εχει νποστη επϊδρασιν. . . κακολογεϊ τδοον ακριτα. . .» κ.λ.π.. . . "Ετσι
εϊναι... Δδν εξηγεϊται αλλοιως...

Καϊ γραφονται αντα την στιγμη που
εϊναι πασϊγνωστη η σταση τοϋ νπεδϋυνου
των «Αϊϊωνικων Διαλ6γων», αλλα και 6λοκληρου τοϋ "Αγιου "Ορους απεναντι
στην αφωρισμενη, την στιγμη που στην
ϊδια ακριβως σελϊδα τον "Ορ8οδ6ξου Τνπον αναδημοσιευεται αλλο σχ6λιο τον μ.χ.
απ" τους ιδΑϋων. Διαλδγονς», που δξαϊρει την προσχωρηση παλαιοημερολογ ιτων
στην "Αρχιεπισκοπη Σινα.

Εϊναι εντελως περιττδ να διακηρνξονμε πως οι "Αδων. Διαλογοι καϊ οι ουνερ
γατες τους Μοναχοι δεν εχουν καμμϊα απολϋτως σχεση με τα 6ι6λϊα της τ. Μαγδαληνης η με τδ επϊ·σημο κεϊμενο τον
αφορισμοϋ της, γιατϊ δεν υπαρχει κανεϊς
πανω στη γη, που να εχη αναγκη απδ μια
τετοια δια6ε6αϊωση. "Υπαρχει 6ε6αια καποιος "Αρχιμανδρϊτης, που απδ νπερβολικδ αντιμαγδαληνικδ ζηλο, εφϋασε οτδ
σημεϊο να δμολογη Χριοτδν «ἐν δυο τελεϊαις αγι6τησι». Μ6νον αυτδς ϊϊα μπορονσε
να δνοχληδη απ την ακολουδη φραση τοϋ
σχολϊου «Οδυνηρδς "Αληϋειες»: «Πο6κειται για τη Σχολαστικη ϋεωρϊα περϊ ϋπαρξεως μιας Ιδιαϊτερης ανϋρωπινης αγι6τητος οτδ Χριστ6, που εϊναι κατωτερη
απδ την αγιοτητα του ως Θεοϋ, καϊ που
χρωματιζει καπως δλο τδ εργο τοϋ Τρεμπελαιι, καϊ να την χαρακτηρϊση οπαραξενον τροπαριον περϊ αγιδτητος τοϋ Χρι
στοϋ», αποφευγοντας επϊτηδες καδε αρϊδμηση. ..
Δεν γνωρϊζουμε αν πρ6κειται για τδ ϊδιο πρδσονπο μδ τδν ανωνυμο ϋπερασπιστη τοϋ Τρεμπδλα. Αυτδς δ τελευταϊος
παντως, 6νω τδν υπερασπϊζεται σδ δλα τα
σημεϊα που ϋϊγουν οι «Οδυνηρδς "Αληϋειες», παραλεϊπει να κανη τδ ϊδιο, ειδι-

αθονικα οχοαια και

κα στη φραοη που προαναφδραμε. Δεν
παϊρνει ϋδση ϋπδρ η κατα των δυο αγιοτητων τον Χριστοϋ, παρ' δτι εϊναι πλδον
αργα για σιωπη, αφοϋ η 'Εκκλησϊα της
'Ελλαδος (εϋτυχως δχι δλδκληρη, αλλα
σἐ δπϊπεδο της Δ,ιαρκοϋς 'Ζ. Σννδδον^, ε
χει δμολογησει επισημα την πϊστη Της σἐ
δυο αγιδτητες με τδ κεϊμενο τοϋ αφορισμοϋ της αγιομαχου πρωην μοναχης. "Αν
νπαρχη λοιπδν ενας ανϋρωπος στον κδομΟ
που εχει ακδμη λδγους να σιωπα, αϋτδς
πρεπει να ταντϊζεται με τδν Πανοσιολογιωτατο ουντακτη τοϋ αφορισμοϋ.
'Εμεϊς δμως, οι 'Ορϋδδοξοι Μοναχοϊ,
«δπδμενοι τοϊς αγϊοις Πατρασι»... ΜΙΑΝ
ακτιστον αγιδτητα δμολογοϋμεν επι Χριοτοϋ. Την δε «περί καδαρως ανϋρωπϊνης
αγιδτητος τοϋ Χριστοϋ» δεωρϊα, αποδεικνυουμε αμεση και φυσικη σννεπεια της
Νεστοριανικης Χριστολογϊας, σἐ 'Υπδμνημα που ϋα νποδληϋη πολϋ συντομα στην
Τερα Σϋνοδο της 'Εκκλησϊας της 'Ελλαδος, πιοτεϋοντας πως εκπληρωνουμε ϋψιστο καδηκον με την εγκαιρη επισημανση
αϋτης της κακοδοξϊας, προτοϋ ν αποδη
ακλδνητο επιχειρημα των 'Αντιχαλκηδονεϊων σδ καποια φαση τοϋ επισημου Διαλδγου...
Μετα απ' τις απαραϊτητες αϋτδς διευκρινησεις, μποροϋμε ν απολογηδοϋμε για
δσα δ ανωνυμος επικριτης των «Οδυνηρων 'Αληδειων» καταμαρτνρεϊ, αναγκαζοντας να φερνουμε σἐ φως δδυνηρδτερες
αληδειες.
Πρωτα' απ' δλα πρεπει να τονισδη δ
δω, πως τδ σχδλιο των «'Αδωνικων Διαλδγων» δεν εϊχε ως αντικεϊμενδ του οϋτε
την προσωπικδτητα, οϋτε τις δεολογικδς
πεποιϋησεις η γνωοεις τοϋ αοιδϊμου καϋηγητοϋ Π. Τρεμπελα, αλλ' αποκλειστικα
και μδνο τδ κηρυγμα του: «Ο Νικητης
τοϋ δανατου». 'Εξεταζε τι ελεγε τδ κεϊ
μενο, δχι τϊ π ϊ σ τ ε υ ε τδ πρδσωπο. Και
μολονδτι τα πρδσωπα εϊναι αδιαχωριστα
απδ τα κεϊμενα, τδ σχδλιο αγωνϊζεται να
τ' αποσυνδεση επιρρϊπτοντας τελικα την
ευδυνη «στους ζωντανοϋς, που δκδδτουν
τους κεκοιμημενονς προβαλλοντας ακαταλληλα σημεϊα τοϋ εργου τονς» και δχι οτδν
Τρεμπδλα.
Πον λοιπδν δ επικριτης μας εϊδε

κριεβιε

3Ι

γ ρ α μ μενο «δτι δ Τρεμπελας ε δ δ χ ε τ ο δτι δ Χριστδς εϊναι αμαρτωλδς;»
Τδ κεϊμενδ του δμαις α ϋτ δ λ δ ε ι.Ποιδς
Ισχυρϊοδηκε δτι γνωρϊζει τα αδυτα της
καρδιας τοϋ αλλον; «Καρδϊα γαρ πιστεϋεται εις δικαιοσϋνην, οτδματι δε δμολογεϊται εις οωτηρϊαν». "Αν δμως ουμβαϊνη
να ϋφϊσταται δ ι α φ ο ρ α μεταξυ καρ
διας και στδματος οτδν Τρεμπελα, η αν
δεν ηταν σε δεση να εκφραοη τδ αληδινδ πιοτεϋω του, η αν επι τελους αυτδ τδ
πιστεϋω δεν ηταν παντοτε και κατα παντα
δρδδδοξο, για δ,τιδηποτε απ' αυτα δδν
φταϊει 6ε6αια τδ σχδλιο. Οϋτε αποτελοϋν
τεκμηριο δρδοδοξϊας «τα τδσα και τδσα
που εχει γραψει δ Τρεμπελας, δλοκληρονς
δογματικας και 6ιβλϊα που πιανονν 6ι6λιοδηκας». Και δ 'Ωριγενης υπηρξε χαλκεντερος και στις ημερες μας συναγωνϊζεται αμφοτερους η δρδοδοξομανης τ. Μαγδαληνη.. .
'Υποτιμα την νοημοσϋνη των αλλων Ο
ποιος προσπαΟεϊ ν' αποδεϊξη αψογο τδ
κειμενο: «Ο Νικητης τοϋ ϋανατου». 'ΖΖ
ελληνικη γλωσσα δεν εμπαϊζεται. 'Εμπαϊζει μαλλον και γελοιοποιεϊ τους κακοϋς
χειριστδς της κι δσους τους υπερασπϊζονται. "Ας τδ δοϋμε αυτδ απδ κοντα.
Δεν ϋπαρχει πουϋ'ενα οτδν απδστολο
Παϋλο «α ν τ ο ν σ ϊ α» η φραοη «α π οϋ α ν δ) ν τη αμαρτϊφ. ΧΙταν πρωτο6ουλϊα τοϋ οχολϊου να σνοχετισδη η φραοη
αυτη μδ τδ Ρωμ. 6, ΙΟ, τδ δποϊο εχει και
χριστολογικδ νδημα. Θα μποροϋσε καλλιστα να συσχετισδη στδ μυαλδ τοϋ αναγνωστου και μδ τδ Ρωμ. 6, 2 η τδ 6, ΙΙ η
και τδ 'Εφεο. 2, Ι, αφοϋ μαλιστα γϊνεται λδγος και για ζ ω η που εξασφαλισε
και για τδν 'Εαυτδ Του δ Κϋριος, σαν
να μην ιμαν και πρδ τοϋ Σταυροϋ η Ζωη
και η 'Αναστασις ημων. .. 'Ακριβως αϋτη η ασαφεια ωδηγησε στη σϋνταξη τοϋ
οχολϊου.
'Αλλα δεν ηταν η μδνη. 'Επιοημαναμε
λοιπδν και μερικδς ακδμη φραστικδς αστοχϊες και απαραδεκτες δκφρασεις. Δδν τις
εξαντλησαμε. Κι αν δ Τρεμπελας ζοϋσε
Φα εϊχε την εϋϋϋτητα να αναγνωρϊοη τις
πιδ κραυγαλδες τουλαχιστον δπ' αϋτδς. 'Ο
ϋπερασπιστης του δμως δδν την εχει. Και
φϋ'ανει στδ σημεϊο να γραφη πως «η παλη
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τ^ς ψνχης τοϋ Χριστοϋ με τα δαιμδνια
ιιτο δντιος δραματικη, δχι δμως δια τδν
ϊδιον τδν Χριστδν, αλλα δια τα δαιμδνια
και τους. . . τνχδν δεατας»! Δηλαδη κατα τδν νπεραοπιοτη του, δ Τρεμπελας ουνδπασχε και σνναλγοϋσε με τους δαϊμονες
για την φοβερη ηττα τους! Γιατϊ και οτα
παιδια τοϋ δημοτικον ακδμη εϊναι γνωστδ,
δτι η χρηοη τοϋ δπιϊλετου «δραματικδς»
προνποϋΗει συναισϋηματικη τ α ν τ ι ο η
τον δμιλοϋντος με τδν παοχοντα. 'Αλλοϊμονο οτδν μακαριστδ διδαοκαλο! "Αν οι
φϊλοι τον τδν δμφανϊζονν δμδϋνμο των
δαιμδνων, πως κατηγοροϋμεϋα δτι τδν κακολογονμε εμεϊς; "Ετοι δκδικεϊται η ελληνικη γλωσοα τοϋς σοφιστες.
'Αλλ' επειδη δ επικριτης μας Ισχνρϊζεται πὡς «δλοι οϊ "Αγιοι δμιλονν δια την
παλην τοϋ Χριοτον με τδν Διαβολον», ας
μας δωση ε ν α μδνο πατερικδ χωρϊο, ποϋ
ν αναφερη ρητως για την παλη της τρ υχ η ς τοϋ Χριοτον με τοϋς δαϊμονες, η
για την απδπειρα ανατροπης της, η ποϋ
να χαρακτηρϊζει «δραμα» η «μελδδραμα»
αντη την παλη. "Ας μας δωση εστω κι
ε ν α τροπαριο με ρητη αναφορα σ' δλ'
αντα καϋως καϊ στην νπαρξη η μη. . . «τν
χδν ϋϊεατων» της δραματικης παλης. Ποιοι
αραγε ϋ·α μπορονσαν να εϊναι;
"Ας μας εξηγηση τδλος, ποιδ ρημα της
Καινης Διαϋηκης μεταφραζει με τδ «εοηκωοεν εις τδν αερα» στην περικοπη των
πειρασμων τοϋ Χριστοϋ. "Αν τδ «παραλαμβανει», «ΜατϋΚ ·Δ', 5, 8), τδτε καιϊε
φορα ποϋ «παρελαμβανε» δ 'Γηοονς τοϋς
μαϋητας αντοϋ, τοϋς δσηκωνε οτδν αερα;
"Αν παλι τδ «αναγαγων» (Λονκ. δ', 5),
τδτε και δ δεσμοφυλακας των Πραξεοτν
ΙΣΤ', 4) μετεφερε τδν Παϋλο και τδν
Σϊλα στδ σπϊτι του. . . αεροπορικως: Και
η 'Αναληψη τοϋ Χριστοϋ ίὶἀ μποροϋσε να
λδγεται και 'Αναγωγη. . . Τι διαφερει
δμως απδ τη μεϋοδο της τ. Μαγδαληνης
αντη η μεϊλοδος;
Τδ τελικδ ονμπερασμα της σοφιστικης
αντης απολογϊας εϊναι δντιος ονγκλονιστικδ: «Οϊ πατερες λεγονν τα ϊδια με τδν
Τρεμπδλαν. Και τα Τροπαρια της 'Εκκλησϊας τδ ϊδιο!». «Αεγω τα ϊδια με καποιον»,
οημαϊνει ονμφωνω, αναγνωρϊζω και ακολονδω τα λεγδμενα τον. Δεν εϊναι λοι-

πδν δ Τρεμπελας ποϋ σνμφωνεϊ, αναγνωρϊξει και ακολονϋεϊ τη γραμμη των Πατδρων, αλλ' εϊναι οι Πατερες ποϋ ενϋνγραμμϊζονται με τδν Τρεμπελαϊ Και τα
τροπαρια επϊοης! 'Εδω δεν Εχουμε πλεον ϋπερασπιση, αλλα καταρρακωση τοϋ αεϊμνηστον ϋεολδγου. Ἢ γλωσοα πρδδωσε και παλι τδν αδδξιο χειριστη της. . .
'Απομδνει να εξετασουμε αν 6 Χριστδς
εϊναι πρδτνπο των πιοτων, η απλως
ηϋικδ πρδτνπο. 'Ο επικριτης μας δεν πρδσεξε, δτι αντιπαραϊλετονμε με τοϋς δνο «αραιωμενους» δρονς την δντολογϊα πρδς την
ηϋικη κι' εντελως ανωδννα μετετρεψε τδν
πρωτο σε παρατατικδ. "Ετσι δ Χριστδς
γι' αϋτδν δεν εϊ ναι πλεον οϋτε πρδτν
πο, οντε ηϋικδ πρδτνπο. "Η το καποτε. . . Εϊναι φυσικδ λοιπδν να μη καταλαδαϊνη, δτι εδω τϊϋλεται τδ πρδβλημα
τοϋ τρδπον σχεσεως μεταξϋ Χριστοϋ καϊ
ανδρωπων, διπ' τδν δποϊο καϊ δξαρταται
η σωτηρϊα. "Αν δηλαδη δ Χριστδς εϊ
ναι πραγματι πρδτνπο των πιοτων, τδ
τε οϊ τελενταϊοι μ π ο ρ ο ν ν ν' αναπτνξουν δντολογικη, δηλαδη δλοκληρωτικη
και πραγματικη οχεοη μαζη Του, να γϊνονν ιικαϋως εστι», να εμφορηϋϊοϋν απ'
τϊς ακτιστες ενεργειες Τον. "Αν γϊνη αϋ
τδ, η 'Υποστατικη "Ενωση των δυο φυοεων τοϋ Χριστοϋ αποδεικννεται πραγματικδτης, η 'Εκκλησϊα δντως Σωμα Χριστοϋ, η σωτηρϊα γεγονδς αναμφιο6ητητο,
απδ την παρονσα ζωη τεκμηριωμενο.
"Αν δμως δ Χριστδς εϊναι η ϋλ ικ δ μδ
νο πρδτνπο, τιι παντα α'ιωροϋνται στην με
ταξϋ «καλον» καϊ «κακοϋ» αξιολογικη κλϊμακα. 'Ο Χριστδς δεν αντιπροσωπευει παρτϊ την «μακραν πορεϊαν» απδ τδ μηδεν μεχρι τδ ϋιριοτο ακρο τοϋ «καλον», «την δποϊαν πορενδμεϋα καϊ ημεϊς. .. Καϊ δεν
6αδϊζομεν 6εδαια δπως ε6αδισεν εκεϊνος. Εϊμεϋο. αν α γ κ ασμ ε ν ο ι λδγφ
της διεφϋαρμενης μας φνοεως να γονατϊζαιμεν». 'Η μδνη δννατη σχεση μεταξϋ
Χριστοϋ καϊ πιοτων εϊναι τωρα η μ ι μ η ο η, καϊ για την επϊτενξη της απαιτεϊται η ουμμετοχη της διανοιας καϊ της δελησεως μδνο. 'Η πρωτη ελεγχει, κρϊνει
καϊ κατενϋννει. 'Η δευτερη πειϊλαρχεϊ καϊ
αναγνωρϊζεται. Τδ ϊδιο Ισχνει καϊ για

—
τη οχεοη μεταξν Θεον - Πατρδς και Χριοτον ως ανϋρωπου: «Ολδκληρος δ 6Ιος
τον νπηρξεν αγων». 'Η μι μη ο η δεν
εϊναι οϋτε δλοκληρωτικη, οϋτε πραγματικη
οχεοη μδ τδ Χριστδ. Εϊναι η ϋ ι κη ετωση της διανοιας και της Φελησεως τον
καϋε πιστοϋ ατομικα, με τη διανοια και
τη δεληοη τον Χριστοϋ, που γινεται με
την ελεϋΟερη προαϊρεοη η γντδμη και των
δυο. 'Οπδτε η 'Υποστατικη "Ενωοη των
δυο φνσεων τον Χριστοϋ, αντικα·θ·ϊσταται
μδ την ηϋικη αντη ενωση των διανοιων
και των ϋεληοεων των δυο φνσεων, πον
εϊναι προαιρετικη η γνωμικη. (Νεστδριος). 'Η 'Εκκλησια γινεται αντϊοτοιχα «τδ

ηϋικδν τον Χριστοϋ οωμα» (δρισμδς των
Μακρακη, Μαϋτδπουλου, Τρεμπελα), τιον
κατ' αναγκην διαφερει απδ τδ πραγματικδ Τον Σωμα, και η οωτηρϊα, αμαρτνρη
στο παρ6ν, ταντϊζεται με τη «μελλουσα
ζωη».
Γ ια 'δλους αντους τους λ6γους δξακολονϋοϋμε να πιοτεϋονμε δτι δεν παϊζουμε
με λεξεις δταν απορρ'ιπτουμε τδν χαρακτηρισμδ τοϋ Χριστοϋ ως ηϋτκοϋ προτϋπου,
εργο —
η δταν ϋ·εωρονμε τδ αντϊστοιχο *
δχι τδ πρδοωπο — τοϋ Τρεμπελα αϊρετικδ.
μ-7.'Η 'Ηθι.κ·η τελειδτης τοϋ Χριστοϋ κατα τδ
ανΟρωπινον, Ι93Ο.

