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φωΝΘΟ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓωΝΙΑΟ
ηταν νεαν λεγαμε δτι η πορεϊα
του "Εθνους μας
προκαλεϊ αγωνϊα.
'Επι τελους ποϋ
κατευθυνδμαστε ;
Ὅ λαδς μας αποχριστιανϊζεται, οι διαμορφωμενοι α
πδ τη σωφρονα ζωη της ελληνορθοδδξου παραδδσεως θεσμοι ανατρεπονται, νεκροποια ηθη αντεισαγονται στη ζωη των 'Ελληνων, η νεδτης αφηνεται στ'ις ενστικτωδεις παρορμησεις της, η συνεϊδηση του λαοϋ διαστρεφεται, σατανικδ μενος
κατα παντδς ' Ορθοδδξου συμβδλου
εχει καταλαβει τους ιθϋνοντες, η
πρωτο6ουλϊα αναπλασεως του τρδπου ζωης εχει περιελθει σε σκοτεινες δυναμεις, τα μεσα πολιτιστικης
καλλιεργεϊας εϋρϊσκονται στη διαθεση ανθελληνων και αθρησκων, η δημοκρατϊα μας εγινε υπηρετρια δουλωμενων στα παθη διεστραμενων ανθρωπων, οι αρχοντες του τδπου εχασαν καθε επαφη με την ελληνορθδδοξη ψυχη του "Εθνους.
Που θα φθασουμε με τον κατηφορο που πηραμε; Ποιος, ποιοι θα αναστεϊλουν τη μανϊα της καταστροφης
των θεσμων, των ηθων, των 'Ορθοδδξων παραδδσεων μας; Πως θα ξυ-

πνησουμε απδ τη 6αθεια ναρκη στην
δποϊα εϊμαστε 8υθισμενοι; Πως θα
ξαναβροϋμε τδ αγνα ελληνορθδδοξο
ηθος, τδ ρυθμδ της ψυχης, που λειτουργοϋσε δυδ χιλιαδες χρδνια σαν
κλασσικισμδς και σαν 'Ορθοδοξϊα,
κι' ετσι κατωρθωσε τδ Γενος να επι6ιωσει τοσων εχθρων της αληθεϊας;
Με ποιες ηθικες δυναμεις εξοπλϊζεται σημερα τδ "Εθνος, για να διατηρησει την πολιτιστικη του αϊγλη,
που μας παρεδωσαν οι αϊωνες και με
τι μεσα θωρακϊζεται, για να προστατεϋσει την ελευθερϊα του απδ επι6οϋλους, δταν καταφρονοϋμε τους ηθικοθρησκευτικους θησαυροϋς μας,
που χαρη σ' αυτους υπαρχουμε ση
μερα ως φυλη και ως Κρατος;
"Ω ταλαϊπωρη 'Ελλας, η πιδ ενδοξη πατρϊδα, δ πιδ φωτισμενος χωρος, δ πιδ λαμπρδς πολιτισμδς, με
στεφανωμενη με τ'ις μυρσϊνες της
αθηναϊκης σου Παιδεϊας και με τη
Χαρη του 'Αγϊου Πνεϋματος, μεσα
στη συμφιλϊωση των «χρυσων» 'Αθηνων και της θεολογικης Κωνσταντινουπδλεως, που σε καταντησαν! Ταλαϊπωρη, μετανδησε, γϋρισε
στις πηγες σου, γϋρισε στδ Χριστδ
να 6ρεϊς τη χαμενη ϋπαρξη σου.
' Αλλοιως ; Χανεσαι!

ΟΙ «'Αθωνικοι Διαλογοι»

“Μγοτικοο

θι θθοτοκθ

πχρΛΑθ;αοο,.

Μνστικδς εϊ Θεοτδκε Παραδεισος, αγεωργητως 8λαστησασα Χριςδν νφ' ον τδ τον Στονρον ζωηφορον εν γη,
πεφντονργηται δενδρον δι' οτ) ννν νψονμενον, προσκννονντες αυτδν, σε μεγαλννομεν.
ΕΥΡΟΜΕΝ δη ή νὰ τελεσφορήσῃ καρπόν, ὸχι ζωῆς προσἐννάτη 'Ωδὴ εϊναι καίρου, ἀλλὰ ζωῆς ἀθανάτου καὶ αἰωνίποίημα τῆς Κυρίας ου. Εϊτα ἐπιφέρει, δτι διὰ μέσου Σταυὴμῶν θεοτόκου' διὰ οοῦ τοὐτου τοῦ ὑψουμένου κατὰ τὴν
τοῦτο καὶ ὁ Πρόε- Σήμερον ἠμέραν, ἠμεῖς οι Χριστιανοὶ
δρος Μαϊὰυμα θεῖος προσκυνοῦντες ἀυτὸν τὸν Χριστόν, τὸν
Κοσμἄς οἰκειότατα Μονογενῆ σου Υἰόν, σὲ μεγαλὐνομεν
ἀποστρέφει τὸν Εὶρ- τὴν τεκοῦσαν ἀυτὸν ἀσπόρως θεοτόκον.
Μεγαλὐνομεν δὲ εϊπε, καὶ οὐχὶ ὑμνοὺμὸν τοῦτον εἰς τὴν αὐτὴν θεοτόκον, καὶ
μεν ή τιμῶμεν ἠ ἄλλο κἀνένα ρῆμα· διὰ
ἐνταυτφ προσαρμόζει ἀυτὸν καὶ εἰς τὴν
ἐορτὴν τῆς 'Υψώσεως τοῦ Σταυροῦ, λέ· νὰ φανερώσῃ τὸ χαρακτηριστικὸν ἰδίωμα τῆς ἐννάτης 'Ωδῆς τῆς θεοτόκου, ῆγων, ὡ θεοτόκε, εὶσαι ὁ μυστικὸς καὶ νοτις ἀρχίζει ἀπὸ τὸ ρῆμα μεγαλὐνω' φηητὸς Παράδεισος· διότι, καθὡς ὁ ἐν Ἐσὶ γάρ, «Μεγαλὐνει ἠ ψυχή μου τὸν Κὐδὲμ αἰσθητὸς Παράδεισος, χωρὶς νὰ γε
ριον». (Λουκ. α' 46).
ωργηθῆ καὶ νὰ σπαρθῆ ἀπὸ ἄνθρωπον,
'Αρμόζει δὲ τὸ νόημα τοῦ Τροπαρίου
ἐβλάστησε θεόθεν τὰ ἐν τφ Παραδείτοὐτου καὶ εἰς ἐσέ, ὡ ἀναγνῶστα· διότι
σω ξὐλα· οὕτω καὶ σὐ, χωρὶς νὰ Υεωρ
πάντα τὰ καλὰ ἐχαρίσθησαν εἰς ἐσὲ διὰ
Υηθῆς καὶ νὰ σπαρθῆς ἀπὸ ἄνθρωπον
μέσου τῆς Κυρίας θεοτόκου· δἰ ἀυτῆς ἐ,ῆτοι ἀπὸ σπορὰν ἀνθρώπου, ἐγέννησας
ἐκ Πνεὐματος 'ΑΥίου τὸν Δεσπότην φάνη ὁ θεὸς ἐν τφ Κόσμφ· δἰ αὐτῆς ὑψώθη τὸ ξὐλον τοῦ Σταυροῦ· δἰ αὐτῆς
Χριστόν, τὸν θεὸν ὁμοῦ ἄντα καὶ ἄν
θρωπον, ἀπὸ τὸν ὁποῖον καθὸ θεὸν καὶ ἠ ἰδική σου σωτηρία γέγονεν. Ὅθεν εἰς
ἀνταμοιβὴν τῶν τοσοὐτων εὐεργεσιων,
τὸ τῆς ζωῆς ξὐλον ἐκεῖνο ἐφυτεὐθη πά
λαι ἐν τφ μέσω τῆς Υῆς· καθὡς ψάλλει δπου ἠξιώθης διὰ τῆς θεοτόκου, χρεωὁ Προφητάναξ «Σωτηρίαν εἰρΥάσω ἐν στεῖς καὶ σὺ νὰ μεγαλὐνῃς τὸ θεομητορικὸν καὶ πανσέβαστον ἀυτῆς ὑποκεῆϊεμέσω Υῆς». (ψαλ. σγ'. Ι3.) Ἐφυτουρ
νον, μὲ λογισμοὺς θείους καὶ μεγαλοΥήθη δὲ εϊπε, διὰ νὰ δείξῃ, ἄτι καθὡς ὁ
πρεπεῖς, μὲ λόγια μεγάλα καὶ ἐγκώμια
Χριστὸς καθὸ θεός, τὰ αἰσθητὰ φυτὰ διὰ
θεομητροπρεπῆ καὶ μὲ ἔργα ἀρεστὰ εἰς
τῆς αὺτοῦ Προνοίας ποτίζει μὲ τὸ τῆς
τὴν θεομητορικήν της μεγαλειότητα· οὐβροχῆς νερόν, καὶ οὕτω κάμνει αὐτὰ νὰ
τω γὰρ μεγαλὐνεται ἠ θεομεγάλυντος
ριζόνωνται ἐν τῆ γη καὶ νὰ βλαστάνουν
Μήτηρ τοῦ θεοῦ. 'Εὰν δὲ ἐκ τοῦ ένανκαρποὺς αἰσθητοὐς· οὕτω καὶ τὸ ξὐλον
τίου ἔχῃς εἰς τὸν νοῦ σου λογισμοὺς
τοῦ Σταυροῦ ποτίσας ὁ αὐτὸς Χριστὸς
καθὸ ἄνθρωπος μὲ τὸ αϊμα καὶ ὕδωρ, σμικροπρεπεῖς περὶ πλοὐτου, περὶ δόξης, περὶ ἠδονῶν καὶ περὶ ἄλλων γηϊἄπου ἔτρεξαν ἀπὸ τὴν ἀκήρατόν του
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πλευράν, ἔκαμε νὰ βλαςήσῃ τοῦτο καὶ

Βιος τοϋ Οοιου Πατρδς ημων Μωϋοεως τοϋ Οϋ^ρου,

δβτις ανεπαϋθη
εις τϊιν Μονην των Σπηλαιων τοϋ Κτεβου *
ΓΥΝΑΪΚΑ ακοϋσασα
ταϋτα παντα, συνελαβε
και εθεσε εις εφαρμογην
αϋτδ τδ πανοϋργον σχεδιον: "Εβαλε τδν Μωϋ
σην να ιππεϋση και διεταξε να τδν δδηγησουν με
πολλοϋς δοϋλους εις τας
πδλεις και τα χωρια της
επικρατειας της και τοϋ
λαδς εϊναι ιδικδς σου·
Ελεις». Και εϊπε εις τδν
λαδν: «' Ιδοϋ δ Κϋριδς σου, δ σϋζυγδς μου. "Ο
λοι δσοι τδν συναντοϋν να τδν σεβωνται και να
*
δ αγιος εγελασε την ματδν προσκυνοϋν». ·Αλλ
νιαν της γυναικδς και της εϊπε: «Ματαιως κοπιαζεις. Δεν δϋνασαι να με δελεασης με φθαρτα
πραγματα τοϋ κδσμου τοϋτου, οϋτε να συλησης
τδν ιτνευματικδν μου πλοϋτον. "Ας σου εϊναι γνωστδν τοϋτο και μη ματαιως κοπιαζης. 'Αλλα η
γυναϊκα τοϋ εϊπε: «Δεν γνωριζεις δτι σε εχω
αγορασει; Ποιος δϋναται να σε λυτρωση απδ τας
χεϊρας μου; Δεν θα σε ελευθερωσω ενδσω ζης
αλλα μετα απδ πολλα μαρτϋρια θα σε παραδωσω εις θανατον». Της απεκριθη αφδβως. «Δεν
φοβοϋμαι αϋτα τα πραγματα. 'Εαν εϊναι αρεστδν
εις τδν Θεδν απδ) τωρα θα εΤμαι μοναχδς».
'Εκεινας τας ημερας καποιος 'Ιερομδναχος
απδ τδ "Αγιον "Ορος ηλθε, Θεοϋ εϋδοκιςι, και ενεδυσε τδν μακαριον Μωϋσην τδ 'Αγγελικδν Σχημα. 'Αφοϋ τδν συνεβοϋλευσε περι καθαρδτητος
και να μη παραδωση τδν εαυτδν του εις τδν εχθρδν, τοϋ ηϋχηθη να λυτρωθη απδ εκεινην την
ασελγη γυναϊκα και ανεχωρησε. Αϋτδς δ μοναχδς
ανεζητηθη μετα, αλλα ιτοτε δεν εϋρεθη.
Μετα ταϋτα η γυναϊκα,. ιδοϋσα δτι εξεπεσε
των ελπιδων της, εδωκε σοβαρας πληγας εις τδν
Μωϋσην. Τδν ετανυσαν και τδν εδειραν με σιδηρας ραβδους, οϋτως ωστε η γη εβαφη αττδ τδ
αϊμα του. 'Ενω τδν εκτϋπων τοϋ ελεγον: «Παραδωσου εις την κυριαν σου και καμε τδ θελημα
της. 'Εαν δεν ϋπακοϋσης θα κατακδψωμεν τδ σωμα σου εις τεμαχια. Μη νομισης δτι θα γλυτω-

* 'Απδ τδ «Οι4ϊιο^οχ ·ΕΚε», συνεχεια του
τευχους 53 - 54.

σης απδ τας βασανους, αλλα μετα απδ ιτολλα
μαρτϋρια θα παραδωση ς πικρως την ψυχην σου.
Αυπησου, λοιπδν, τδν εαυτον σου, εκδϋσου αϋτδ
τδ εσχισμενον ρακος, φδρεσε στολην πολϋτιμον
και θα λυτρωθης απδ τας βασανους που σε περιμενουν». 'Αλλ' δ Μωϋσης απεκριθη: «'Αδελφοι,
καμετε δ,τι διεταχθητε και μη καθυστερεϊτε. Ποτε δεν πρδκειται ν* αρνηθω τας μοναχικας μου
ϋποσχεσεις και την αγαπην τοϋ Θεοϋ. Οϋτε θλιψεις, οϋτε πυρ,. οϋτε μαχαιρα, οϋτε πληγαι δϋνανται να με χωρισουν απδ τδν Θεδν και τδ
Μεγα 'Αγγελικδν Σχημα». Αϋτη η αδιαντροπος
και σκοτισμενη γυναϊκα επιδεικνϋει την αναιδειαν της, διδτι δχι μδνον δεν φοβεϊται τδν Θεδν,
αλλα οϋτε τους ανθρωπους εντρεπεται, ασεμνως
βιαζουσα με εις διαφθοραν και μοιχειαν. Δεν θα
ϋπακοϋσω εις αϋτην οϋτε θα καμω τδ κατηραμενον της θελημα».
'Η αρχδντισσα εϊχε μεγαλη αγωνια πως να
εκδικηθη τδν εαυτον της, δια την ατιμιαν την
εστειλε
δποιαν ενδμιζε δτι επαθεν, δι
*
αϋτδ
γραμματα εις τδν Πολυεσλαβον λεγουσα. «Γνω
ριζεις δ ϊδιος οτι δ σϋζυγδς μου ϋφονεϋθη εις
την μαχην, πολεμων παρα τδ πλευρδν σου, και
μοϋ εδωσες ελευθεριαν να διαλεξω δποιον θελω
δια σϋζυγδν μου. 'Ερωτεϋθηκα ενα ωραιδτατον νεον απδ τους αιχμαλωτους, τδν ηλευθερωσα, τδν
εφερα εις τδν οϊκον μου, τοϋ εδωσα δλην την
περιουσιαν μου και εξουσιαν επανω εις τδ πραγμα μου. "Ομως αϋτδς δλα αϋτα ^λογιασεν εις
οϋδεν. Πολλακις τδν επαιδευσα με νηστειας και
πληγας αλλ' ακδμη δεν επετυχον τοϋ σκοποϋ
μου να γινη σϋζυγδς μου.
'3'Ητο πεντε χρδνους δεσμιος και τωρα αλλους
εξ μετ' εμοϋ. Δια την ανυπακοην του τδν Ιπαιδευσα βαρϋτατα και τα ϋπεμενεν δλα δια την
σκληροκαρδιαν του. Και τωρα εγινε απδ καποιον
Μοναχδς. 'Αλλ' δ,τι διαταξετε δΓ αϋτδν θα
καμω».
'Ο Πολυεσλαβα διεταξε και παρουσιασθηκαν
αμφδτεροι ενωπιδν του. "Οταν εϊδε τδν Μωϋσην
τδν προετρεψε να λαβη σϋζυγον την γυναϊκα
και εις τδ τελος τοϋ εϊπε: «Ποιδς εΤναι τδσον
αναισθητος δσον εσϋ, ωστε να αποστερης τδν ϋαυτδν σου απδ τοιαϋτα αγαθα και να παραδιδεσαι εις αϋτα τα πικρα βασανα; Λοιπδν γνωριζε δτι η ζωη και δ θανατος εϋρισκονται Ενωπιδν
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6Ν χριετω ζωιΤ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΛογ κχεχειχχ

ΥΤΟ νομίζω (ἠ θεϊα
οϊκονομϊα που φανερωνεται και ενεργοποιεϊται στα μυστήρια)
εϊναι ἠ αρετη τοϋ θεοϋ που κδλυψε τους
οϋρανοϋς κι απεκρυψε
καθε αλλη δημιουργία
καϊ εργο τοϋ θεοϋ, ξεπερνωντας το στο μεγαλεϊο και την δμορφιδ. Γιατϊ απδ δλα τα
Εργα τοϋ θεοϋ, δσο πολλδ κι δσο καλδ και
ρεγαλα κι αν εϊναι, δεν ϋπαρχει κανϋνα που
να μην εϊναι μικρδτερο απδ τη σοφία και την
τϋχνη τοϋ Δημιουργοϋ, ασφαλως δχι. Και θα
μποροϋσε 6ε6αια να δημιουργἠση και καλϋτερα και μεγαλϋτερα Εργα, απδ αϋτδ που ῆδη ϋπαρχουν, τ6σο δσο δδν θα μποροϋσαμε
νδ τδ ποϋμε. "Αν δμως εϊναι δυνατδ νδ ϋπ6ρξη Ενα Εργο τοϋ θεοϋ τ6σο καλδ και αγαθ6,
ωστε νδ συναγωνισθη πρδς τη σοφία καϊ τη
δυναμη καϊ την τδχνη εκείνη, καϊ γιδ νδ τδ
ποϋμε με ακριδεια, νδ εξισωθη με τδ δπειρο,
και σδν ενα αχνδρι να φανερωση δλο τδ μδγεθος της θειας αγαθ6τητας, τοϋτο τδ Εργο
απ' δλα τδ αλλα νομίζω πως θδ επικρατηση.
Γιατϊ αν π6ντοτε Εργο τοϋ θεοϋ εϊναι τδ νδ
μεταδίδη τδ 6γαθδ — δπως εϊναι γραμμδνο:
σκοπδς τοϋ αγαθοϋ εϊναι νδ ξεχ6νεται καϊ νδ
δδευη — καϊ γιδ τοϋτο κανει τδ πδντα, κι
αϋτδ αποτελεϊ τδν σκοπδ δσων Εχουν ηδη γϊνει καϊ δσων θδ μποροϋσαν στη συνδχεια νδ
γίνουν, τδ Εργο εκεϊνο που πραγματοποιωντας το δ θεδς μετϋδωσε τδ μεγαλϋτερο απδ
δλα αγαθ6, που μεγαλϋτερ6 του δεν Εχει νδ
δωση, εϊναι ασφαλως τδ Εργο της θείας οϊκονομίας, τδ πιδ μεγ6λο καϊ πιδ καλδ της
'Αγαθ6τητας Εργο, τδ δριο της χρηστ6τητας.
* Συνεχεια απο τδ τεϋχος 53 - 54.

Αυτη εϊναι ἠ φυση τοϋ Εργου της θειας οϊκονομίας, ποδ οϊκονομηθηκε γιδ χδρη των
ανθρωπων. Μ' αϋτδ δ θεδς δεν μετδδωσε στη
φϋση των ανθρωπων Ενα δποιοδἠποτε συγκεκριμδνο αγαθδ κρατωντας γιδ τδν εαυτο του
τδ περισσ6τερα, αλλα στδ σϋνολδ του αϋτδ τδ
ϊδιο τδ πληρωμα της Θε6τητας, 6λ6κληρο τδ
φυσικ6 του πλοϋτο τοποθετησε μεσα στδν ανθρωπο. Γι' αϋτδ καϊ δ Παϋλος ειπε δτι ἠ δικαιοσϋνη τοϋ θεοϋ αποκαλϋπτεται περίτρανα
μεσα στδ Εϋαγγελιο. Γιατί, αν ϋπαρχη μιδ
αρετη καϊ δικαιοσϋνη τοϋ θεοϋ, αϋτη εϊναι τδ
νδ χορηγη αφθονα σδ δλους τδ αγαθα του καϊ
η μεταδοση της μακαρι6τητας. 'Εξ αϊτίας αϋτοϋ τδ ϊερωτατα μυστηρια εϋλογα θδ μποροϋσαν νδ δνομασθοϋν πϋλες δικαιοσϋνης, αφοϋ
η ϋπδρτατη γιδ τδ γδνος φιλανθρωπία τοϋ θεοϋ καϊ αγαθ6τητα, που εϊναι η θεία δρετίϊ καϊ
δικαιοσϋνη, αϋτδς μας δνοιξε στδν οϋρανδ τϊς
εϊσ6δσυς.
'Αλλα δ Κϋριος υψωσε αϋτδ τδ τρδπαιο
καϊ μας χαρισε αϋτη την πϋλη καϊ την δδδ μδ
δρθη κρίση καϊ δικαιοσϋνη καϊ κατ' αλλη Εννοια. Δεν αρπαζε τους αϊχμαλωτους, αλλδ Εδωσε λϋτρο καϊ Εδεσε τδν ϊσχυρ6, δχι εξαιτϊας της μεγαλϋτερης δϋναμης που εϊχε, αλλδ καταδικδζοντδς τον μδ απ6φαση δίκαιη.
Καϊ ε6ασίλευσε στδ γδνος τοϋ Τακω6, καταλϋοντας μϋσα στις ψυχδς των ανθρωπων τη
δια6ολικη τυραννία, δχι επειδη εϊχε τι'ι δϋναμη νδ την καταλϋση, 6λλδ επειδη ῆταν δϊκαιο νδ καταλυθη. Αϋτδς ακρι6ως εμηνυσε λϋγοντας «Δικαιοσϋνη καϊ κρίμα ετοιμασία τοϋ
θρονου».
'Ακ6μη περισσ6τερο· η δικαιοσϋνη δδν δνοιζε απλως αϋτδς τϊς πϋλες, αλλδ καϊ ῆρθε μϋσα απδ αϋτδς στδ γϋνος μας. Στοδς προηγοϋμενους πρδγματι καιροϋς, πρϊν επιδημησει δ
θεδς στους ανθρωπους δεν ῆταν δυνατδ νδ
6ρεθη δικαιοσϋνη πδνω στη γη. 'Αφοϋ δ ϊ-
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διος δ θεδς, που δεν ῆταν δυνατδ να τοϋ διαφϋγη δν κατδ δποιοδἠποτε τρδπο υπηρχε, εσκυψε δπδ τον οϋρανδ και τη ζἠτησε κι δ
μως δεν τη 6ρηκε, γιατι εϊναι γραμμενο «Παντες δξϋκλιναν, δμα ηχρειωθησαν, οϋκ εστι ποι
ων χρηστδτητα, οϋκ εστιν δως ενδς». ''Οταν
δμως η αλἠθεια ανετειλε απδ τη γη σ' αϋτοϋς που κδθονταν στδ σκοταδι και τη σκιδ
τοϋ ψεϋδους, τδτε ακρι6Φς για πρΦτη φορδ
και η δικαιοσϋνη κατηλθεν απδ τδν ουρανδ
και φανερωθηκε αληθινδ και τελεια στους
ανθρωπους και δικαιωθἠκαμε. Δικαιωθἠκαμε
πρωτα, επειδη απαλλαγἠκαμε απδ τδ δεσμδ
και την ενοχη, αφοϋ αϋτδς που σε τϊποτα δδν
εϊχε φταϊξει μας ϋπερασπσϊτηκε με τδ σταυρικδ του θανατο, κατα τδν δποϊο τιμωρἠθηκε
για κεϊνα τα ποϊα εμεϊς αποτολμησαμε' Επει
τα, γϊναμε εξ αϊτίας τοϋ θανατου εκεϊνου καϊ
φϊλοι τοϋ θεοϋ και δίκαιοι. Γιατι δεν μας λϋτρωσε μδνο απδ τα δεσμδ καϊ δϋν μας συμφιλίωσε απλως με τδν Πατέρα πεθαϊνοντας δ
Σωτἠρας, αλλδ και «εδωκεν ἠμϊν εξουσίαν
τεκνα θεοϋ γενεσθαι», ενωνοντας, απδ τδ δνα μερος, με τδν εαυτδ του, τη φϋση μας χαρη στη σαρκα ποδ προσελα6ε, κι ενωνοντας
απδ τδ αλλο, τδν καθενα απδ μας με τη σαρ
κα του χαρη στη δϋναμη των μυστηρίων. Μ
*
αϋτδ τδν τρδπο κδνει να ανατελλη ἠ δικη του
δικαιοσϋνη και ζωη στις ψυχες μας. "Ετσι,
με τα ϊερδ μυστἠρια δδθηκε στους ανθρωπους,
ἠ δυνατδτητα και να γνωρίσουν και να κατορθωσουν την αληθινἠ δικαιοσϋνη.
Κι δν στη Γραψη δνομαζονται πολλοϊ δϊκαιοι καϊ φίολι θεοϋ, πριν να εχη ερθει δ χορηγδς της δικαιοσϋνης και συμφιλιωτἠς, τοϋτο πρϋπει να σκεφτωμαστε: δτι δηλαδἠ αποκαλοϋνται ετσι κυρϊως σε σϋγκριση με τη γενεια τους, κι ακδμα εν δψει τοϋ μελλοντος,
επειδἠ δγιναν ϊκανοϊ και προετοιμαστηκαν να
προστρϋξουν στη δικαιοσϋνη δταν θδ φανερωνδταν, καϊ να λυθοϋν δταν θα κατα6αλδταν τδ λϋτρο, καϊ νδ δοϋν δταν θδ φαινδταν
τδ φως, καϊ νδ υψωθοϋν πανω απδ τους τϋπους, δταν θδ ελαμπε η αληθεια. Σ' αϋτδ διϋφεραν οι δϊκαιοι απδ τους πονηροϋς, δντας
σχεδδν στδ ϊδια μ' εκεϊνους δεσμδ καϊ ϋποφεροντας την ϊδια τυραννϊα, στδ δτι οι μϋν
ϋπεφεραν με δυσαρεσκεια εκεϊνη τη σκλα6ιδ
καϊ τη δουλεια, καϊ παρακαλοϋσαν νδ καταστραφη τδ δεσμωτἠριο καϊ νδ λυθοϋν εκεϊνα
τδ δεσμδ, κι ετπθυμοϋσαν νδ καταπατηται απδ
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τους υπδδουλους τδ κεφδλι τοϋ τυραννου,
στους δε τίποτε απδ δσα συνε6αιναν δεν φαινδταν φοβερδ, καϊ ησαν εϋχαριστημϋνοι νδ εϊναι σκλαβοι. 'Υπηρξαν τϋτοιοι καϊ κατδ τϊς
μακαριες εκεϊνες ημερες' ἠταν εκεϊνοι που
οϋτε δεχτηκαν τδν "Ηλιο ποϋ ανετειλε πανω
τους, ποϋ μαλιστα επεχεϊρησαν με δλες τϊς
δυναμεις τους νδ τδν σβϋσουν, κανοντας δλα
εκεϊνα με τδ δποϊα νδμιζαν δτι θδ εξαφανϊσουν τδ φως του. Γι' αϋτδ οι πρωτοι υεν ελευθερωθηκανε απδ τη σκλα6ιδ τοϋ αδη μδλις φανερωθηκε δ Βαοιλεας, οϊ δλλοι δε εμειναν στδ δεσμδ.
"Οπως συμ6αϊνει στους ασθενεϊς. 'Εκεϊνοι
ποϋ ζητοϋν μϋ κδθε τρδπο τη θεραπεϊα καϊ
6λεπουν με εϋχαρίστηση τδ γιατρδ, εϊναι καλϋτεροι καϊ πιδ ανεκτδ απδ δσους δεν εχουν
καν επϊγνωση της δσθενείας τους καϊ πετοϋν
τα φαρμακα. Τοϋς πρωτους δ γιατρδς νομϊζω θδ τοϋς δνομαση ηδη ϋγιεϊς, μολονδτι δεν
γιατρεϋτηκαν ακδμη, αν 6ε6αια δεν καταλα6αϊνει την τεχνη του κατωτερη απδ την αρρωστια. Με τδν ϊδιο τρδπο δ θεδς αποκδλεσε
δικαϊους καϊ φίλους ωρισμενους καϊ κατδ τοϋς
χρδνους εκεϊνους. Γιατι εϊχαν συνεισφερει
δλα δσα εξαρτιδταν δπδ αϋτοϋς καϊ εϊχαν επιδειξει τη δυνατη δικαιοσϋνη, πραγμα ποϋ
τοϋς κατεστησε αξιους νδ λυθοϋν, δταν φα
νερωθηκε αϋτδς ποϋ μποροϋσε νδ τοϋς λϋση,
δεν εϊχαν δμως διδλου λυθη. Παρδλο ποϋ αν
εκεϊνη ἠταν αληθιντ) δικαιοσϋνη καϊ αϋτοϊ θδ
δ σαν «δν Εϊρηνη καϊ εν χειρϊ θεοϋ», δπως
εϊχε δ Σολομων, καταθετοντας τδ σωμα τοϋτο,
αλλδ στην πραγματικδτητα φεϋγοντας δπδ
τοϋτη τη ζωη τοϋς ϋποδεχδτανε δ αδης.
Την αληθινἠ λοιπδν δικαιοσϋνη καϊ την
πρδς τδν θεδ οϊκειδτητα δϋν την κατε6ασε α
πλως δ Κϋριδς μας στη γη, σδν να ἠταν μδνο
εξω απδ τδ δρια μας, αλλδ αϋτδς την εϊσἠγαγε γιδ πρωτη φορδ στον κδσμο, και την πϋλη ποϋ δδηγεϊ στδν οϋρανδ δϋν τη 6ρηκε νδ
ϋπαρχη, αλλδ αϋτδς τη δημιοϋργησε. Γιατϊ
δν υπηρχε καϊ κδποιος δλλος απδ τοϋς προηγοϋμενους θδ την ανοιγε, αλλδ ξερουμε δτι
«οϋδεϊς 6να6ϋ6ηκεν εις τδν οϋρανδν, εϊ μη
δ εκ τοϋ οϋρανοϋ κατα6ας, δ Υϊδς τοϋ ανθρωπου, δ ων δν τφ οϋρανφ».
Πραγματικα, αφοϋ δεν ἠταν δυνατδ νδ 6ρεθη αφεση δμαρτιων καϊ απαλλαγἠ απδ την
τιμωρϊα πριν απδ τδ σταυρδ, τϊ πρεπει νδ
σκεφθοϋμε γιδ τη δικαιοσϋνη; Δεν ἠταν φυ-
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σικδ, νομιζω, πριν συμφιλιωθουν οι Ανθρωποι
να καταταγοϋν με τδ χορδ των φιλων, κι
ενω ησαν ακδμα στα δεσμα ν' ανακηρυχθοϋν
στεφανωμ6νοι. Και γενικα, αν δλα τα επετ6λεσε δ αμνδς εκεϊνος της Π. Διαθηκης, ποια
^ταν η αναγκαιδτητα των δευτ6ρων ετουτων;
"'Αν οι προτυπωσεις και τα συμ6ολα ειχαν
προσφ6ρει τη ζητουμενη ευδαιμονια, θα ^ταν
ματαια η αληθεια και οι πραγματικδτητες.
Πραγματικα, ποιδ στ' αληθεια λδγο θα ειχε
τδ να καταλυθη με τδ θανατο του Χριστοϋ η
εχθρα και να συντρι6η τδ μεσδτοιχο και να
ανατειλη επϊ των ημερων του Σωτηρος η ΕΙρηνη και η δικαιοσυνη και δλα αυτα, αν οι
ανθρωποι ^ταν φιλοι θεοϋ και δικαιοι πριν
απδ τη θυσια εκεινη; 'Υπαρχει και η εξης απδδειξη. Τ6τε μας ενωνε με τδ θεδ δ νδμος,
τωρα η πιστις και η χαρις και δ,τι αποτελεϊ
επακ6λουθδ τους. 'Απ' αυτδ γινεται φανερδ
πως τδτε μεν η σχεση των ανθρωπων με τδ
θεδ ^ταν δουλικη, τωρα δε υϊικη και φιλικη.
'Επειδη δ νομος αναφερεται στους δουλους,
στους φιλους δε και τους υιους, η χαρις και

η πιστις και η παρρησια.
'Απδ δλα αυτα γινεται φανερδ δτι δπως δ
Σωτηρας υπηρξε «πρωτοτοκος των νεκρων»
και δεν ηταν δυνατδ να ζηση στην αθανατη
ζωη κανεις απδ τους κεκοιμημενους πριν να
αναστηθη εκεϊνος κατα τδν ϊδιο τρ6πο αυτδς
μδνος προπορευτηκε κι δνοιξε τδ δρομο της
αγιδτητας και της δικαιοσυνης στους ανθρωπους, πραγμα που φανδρωσε δ Παϋλος γραφοντας, δτι δ Χριστδς εισηλθεν εις τα δγια
πρδδρομος για χαρη μας. Εισηλθε εις τα δγια προσφδροντας τδν δαυτδ του στδν Πατδρα, και εισαγει δσους θδλουν με τδ να τους
κανη κοινωνους της ταφης του, χωρϊς να πεθαινουν δπως αυτδς, αλλδ με τδ να επιδεικνυουν τδ θανατο εκεϊνο κατα τδ 6απτισμα
και να τδν διακηρυσσουν στην Ιερη τραπεζα,
με τδ να χριωνται και να δειπνοϋν κατα τρδπο δρρητο αυτδν τδν ϊδιο τδν νεκρωθεντα και
ανασταντα. Κι δτσι, εισαγοντας τους μδσα απδ
αυτες τις πυλες, τους δδηγεϊ στη 6ασιλεια και
τους στεφανους.
μεταφρδζει π.ν.

κιοο τογ οοογ πχτροο ΗΜΦΝ Μουγοθωο τογ ογττρογ
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σου. ' Η καμε τδ θελημα της κυρας σου, δια να
λοεβης τι μην και ^ξουσιαν απδ ημας, η αν αρνηθης θα λαβης επωδυνον θανατον». Και εϊπεν εις
την γυναϊκα: «Κανεις απδ τους αιχμαλωτους,
τους δποιους ^ξηγδρασας ας μη εΤναι ^λευθερος,
αλλα ποιησον εις αυτους τδ θελημα σου, ωσαν
Κυρια πρδς δουλους, οϋτως ωστε και οι λοιποι
να μη τολμουν να παρακοϋουν».
'Ο Μωϋσης απεκριθη και εΤπε: «Δεν λεγει δ
Κυριος, τι ωφελησει ανθρωπον εαν κερδηση τδν
κοσμον δλον και ζημιωθη την ψυχην αυτου;». Διατι συντδμως και γυμνοι θα δδηγηθητε εις τδν
ταφον; Και η πονηρα αϋτη γυνη θα φονευθη κακως» (και εγινε δπως προεφητευσεν δ "Αγιος).
'Η γυνη, λαβοϋσα περισσοτεραν ^ξουσιαν *κατ
αυτου, αναισχυντως τδν προεκαλει εις την αμαρτιαν. Τδτε δ μακαριος της εϊπε: «Οι κδποι
σου εϊναι ματαιοι. Μη με νομισης αφρονα η ανϊκανον να καμω αυτην την πραξιν, αλλα σε αποστρεφομαι 6ς αναισχυντον και αθεδφοβον». "Οταν
η γυνη ηκουσε τους λδγους αυτους διεταξε να του
διδουν εκατδν ραβδισμους καθημερινως και μετα
να τδν ακρωτηριασουν.
'Ο Μωϋσης εκειτο ως νεκρδς απδ την απωλειαν του αϊματδς του και δλιγη πνοη ζωης του
εμεινε. 'Ο Πολυεσλαβος ησχυνθη δια την εϋγενειαν της γυναικδς και θελων να την εϋχαριστηση
^ξηγειρε διωγμδν κατα των μοναχων και τους
εδϊωξεν δλους απδ τα συνορα του. "Ομως δ Πο
λυεσλαβος απεθανε ξαφνικα μια νϋκτα και ηκολουθησε Ιπαναστασις εις δλην την χωραν της
Πολωνιας. 'Ο λαδς εφδνευσε τδν δεσπδτην και
τους βογιαρους, δπως αναφερουν τα χρονικα, και

κατα τδν καιρδν αυτδν Ιφονεϋθη και η γυναϊκα, η
δποια κατεϊχε τδν αγιον δοϋλον.
'Ο παγκαλος Μωϋσης με κλονισμενην την ϋγειαν του,. ηλθεν εις την Μητερα του Θεου, εις την
'Ιεραν Μονην των Σπηλαιων του Κιεβου, βασταζων εις τδ σωμα του τας πληγας του μαρτυριου
και τδν στεφανον του δμολογητοϋ ως γενναϊος
του Χριστοϋ στρατιωτης.
'Ο Κυριος εδωσε εις τδν Μωϋσην χαρισμα κατα
των σαρκικων παθων. 'Αδελφδς τις πολεμοϋμενος
δπδ του δαϊμονος της πορνειας προσηλθεν εις
τδν "Αγιον, τδν παρεκαλεσε να τδν βοηθηση και
του εϊπε; «"Ο,τι μου ειπης θα τδ κρατησω εως
θανατου μου». 'Ο "Αγιος του εϊπε: «ενδσφ ζης
μην δμιλησης ποτε μετα γυναικδς». 'Ο "Αγιος εϊχε μιαν ραβδον εις την χεϊρα του (επειδη δεν 4*
δυνατο να περιπατηση απδ τας πληγας) και τδν
εκτυπησε μ* αυτην εις τδ στηθος. 'Αμεσως δ πδλεμος του αδελφοϋ ^σταμδ;τησεν εις τα μελη του
και εκτοτε ουδεποτε επειρδχθη *απ αϋτδ.
'Ο "Αγιος Μωϋσης ανεπαυθη εν Κυριφ του 'Αγϊου ^Αντωνιου (του "Εσφιγμενιτου). Ευρισκδμενος ετι Ιν τη ζωη εκαμε δεκα χρδνους εις
τδ Μοναστηρι των Σπηλαιων του Κιεβου, πεντε
χρδνους εις τα δεσμα και την αϊχμαλωσιαν και
εξ χρδνους εις τας βασδ;νους δια τη σωφροσυνη.
Τα λειψανα του παραμενουν αφθορα 2ως την
σημερον. Αυτα εχουμε συγκεντρωσει και γραψει
σχετικως με τδν "Αγιον Μωϋσην τδν Οϋγγρον.
Δοξαζων αυτδν δ Κυριος δια την ϋπομονην του
και πλουτιζων αυτδν με τδ χαρισμα των θαυμδιτων, φανερωνει την Ιδικην Του δδξαν, εις τδν δποϊον και Δνηκει νυν και εις τους αϊωνας.

ΗΜβρΟΧΟΓΙΤΙΚωΝ ΚΧΤΗΓΟρϊΟΝ 6ΧΘΓΧΟΟ
ΤΟΥ ΑΡΧΙΘΠΙΟ. ΧΡΥΟΟΟΤΟΜΟΥ λ'

Κ ΤΩΝ διεξαχθεισῶν κατἀ την σπουπρώτην
δαιοτατην
ταυτην συνεδρίαν τής
Τεραρχίας τής 'Εκκλησίας τής 'Ελλἀδος
κατασυζητήσεων,
φαίνεται δτι πἀντες
ἀνεξαιρἐτως οϊ Τερἀρχαι, ἐ'χοντες ϋπ' δψει την ἐπικρατήσασαν ἐν 'Ελλἀδι ἐκ τής ϋπἀρξεως δυο ήμερολογίων μεγἀλην σϋγχυσιν και ἀνωμαλίαν, συνησθἀνοντο την ἀνάγκην τής δσον τὸ δυνατὸν τδ ταχϋτερον
ἀρσεως τής ἐκ τής ϋπἀρξεως δυο ήμερολογίων προκυψἀσης μεγἀλης ἀνωμαλίας,
δια της διορθωσεως τον 'Ιονλιανοϋ,
ονχι δε δια της αποδοχης τον Γρηγοριανον ημερολογϊον, και τοϋ διακανονισμοϋ τοϋ Πασχαλίου, συμφώνως προς
τἀς διατἀξεις τής Α' Οἰκουμενικής Συνόδου.

Πρἀγματι τδ Συνἐδριον συνήλθε τήν
ΙΟ Μαῖου Ι922, ἀντεπροσωπεϋθησαν δἐ
εις αὺτδ δλαι αι δρθόδοξοι Ἐκκλησίαι πλήν
τῶν Πατριαρχείων τής 'Ανατολής. Τοϋτο
ϋπήρξε σσβαρἀ ἐ'λλειψις δια. τδ Συνἐδριον.
Τἀ Πατριαρχεῖα, εὑρισκδμενα εις χώρας
ἐτεροθρήσκους, δεν ήσθἀνοντο τήν ἀνἀγκην τής μεταβολής τοϋ ήμερολογίου. 'Αλλ'
ἐκτδς τοϋτου ἀπδ Ι4 ἐτῶν δ Πατριἀρχης
'Αλεξανδρείας Φώτιος εϊχε διακεκομμἐνας
τἀς σχἐσεις προς τδν Δαμιανδν Τεροσολϋμων, ἐνεκα τοϋ γνωστοϋ Τεροσολυμητικοϋ
ζητήματος, ἀμφότεροι δἐ δἐν ἀνεγνώριζον
τδν ἐκλεγἐντα Οίκουμενικδν Πατριἀρχην
Μελἐτιον. 'Εντεϋθεν δἐν κατἐστη δυνατδν
νἀ συμμετἀσχουν τἀ Πατριαρχεῖα εις τδ
Συνἐδριον και διετἐθησαν εϋθϋς ἐξ ἀρχής

δυσμενῶς κατἀ τής διορθωσεως τοϋ ήμερολογίου. 'Ο ἀντιπροσωπεϋσας εις αϋτδ
τήν Ἐκκλησίαν τής 'Ελλἀδος Μητροπολίτης Δυρραχίου, νυν Μυτιλήνης, Τἀκωβος,
ϋπἐβαλεν εις αϋτδ τήν σχετικήν πρότασιν
τής Τεραρχίας τής Ἐκκλησίας τής 'Ελλἀδος, παρομοίας δἐ προτἀσεις ϋπἐβαλον και
οι ἀλλοι τῶν Ἐκκλησιῶν ἀντιπρόσωποι μετἀ οχεδίων διορθωσεως τοϋ Τουλιανοϋ οϋχὶ δἐ παραδοχής τοϋ Γρηγοριανοϋ ήμερολογίου. Τδ ζήτημα ἐξητἀσθη ἀπδ πἀσης
πλευρἀς ϋπδ διαπρεπῶν 'Ιεραρχῶν και λαϊκῶν θεολόγων ἐν οϊς και δ Β. 'Αντωνιἀδης ἐν τφ Συνεδρίω, ἀπεδείχθη δἐ ὡς δρθή ή παγκοίνως ήδη παραδεδεγμἐνη ἀρχή,
δτι ή μεταβολή τοϋ ήμερολογίου δἐν θίγει
τἀ δδγματα καὶ τἀς παραδόσεις τής 'Εκκλησίας. Τδ Συνἐδριον προἐβη εις τοιαϋτην ἐπιστημονικήν διδρθωσιν τοϋ ήμερολογίου ῶστε δ Πατριἀρχης Σερβίας Δημήτριος, ἐν γρἀμματι αϋτοϋ πρδς τους Προἐδρους τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐξἐφραζε τήν ἐλπίδα δτι τἀ συμπερἀσματα τοϋ Συνεδρίου ή ·
δϋναντο νἀ γίνουν δεκτἀ καὶ ϋπδ τῶν δυτικῶν
Ὅ Πατριἀρχης Μελἐτιος συνεπεία τής
Συνθήκης τής Λωζἀννης ήναγκἀσθη ν' ἀποχωρήσῃ τοϋ Πατριαρχικοϋ Θρόνου, ἀνεκοίνωσε δἐ τἀς ἀποφἀσεις τοϋ Συνεδρίου
πρδς τἀς Ἐκκλησίας δ Τοποτηρητής τοϋ
Θρδνου Μητροπολίτης Καισαρείας Νικδλαος, διἀ γρἀμματος ἀπδ Ι8 Τουλίου Ι92σ
ἐν φ ἐλἐγετο δτι ῶρίσθη ή ἐναρξις τοϋ διορθωμἐνου ήμερολογίου ἀμα καὶ Πασχα
λίου ἀπδ Ι 'Οκτωβρίου Ι924. 'Αλλ' δ'Αλεξανδρείας Φώτιος διεμαρτϋρετο διἀ τήν
ληφθεῖσαν ἀπόφασιν τοϋ Συνεδρίου καὶ περὶ ήμερολογίου καὶ περὶ ἀλλων ζητημἀτων,
Γ. «'Εκκλησια» Α, Ι924, σ. 364 - 6.
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φρονῶν δτι περὶ τοὑτων ἔδει νἀποφανθὴ
Οἰκουμενικὴ Σὑνοδος. Τἀς γνώμας του διετϋπωσε πρὸς τὸν Πατριἀρχην 'Αντιοχείας Γρηγόριον δι 'ἐπιστολὴς, ὴ δποία ἐδημοσιεὐθη ἐν Σερβίφ ρωσσιστὶ ὑπὸ του Μητροπολίτου Κιἐβου 'Αντωνίου, ἀναπτυξαντος μεγἀλην δραστηριότητα πρὸς καταπολἐμησιν των ἀποφἀσεων του Συνεδρίου.
Δι' ϊδιαιτἐρων δἐ ἐπιστολῶν πρὸς τους ἐν
'Αθἠναις γνωστοὑς του ἐξεδἠλου δ Φώτιος
τἀς αῦτἀς γνώμας, ἀλλἀ προτρεπόμενος ὑπ'
αὐτῶν ἀπἐστειλεν εις 'Αθἠνας τὸν Μητροπολίτην Λεοντοπδλεως Χριστοφδρον διὰ
νἀ πεισθὴ δτι τῶι δντι ὑπὴρχε μεγἀλη ἀνἀγκη μεταβολὴς του ὴμερολογίου. 'Ο Μητροπολίτης Χριστδφορος ἐπεκοινώνησε καὶ
πρὸς τὸν 'Αρχιεπίσκοπον καὶ πρὸς τὴν Τερἀν Συνοδον, πρὸς τὴν Α,Μ. τὸν Βασιλἐα Γεώργιον καὶ πρὸς τὴν Κυβἐρνησιν, ἐπείσθη δἐ δτι ἀπαραιτὴτως ἐπρεπε νἀ δεχθὴ ὴ Ἐκκλησία τὴν διόρθωσιν τοῦ ὴμερολογίου, μετἀ τὴν εἰς τὸ Κρἀτος εἰσαγωγὴν
τὴς νἐας ὴμερομηνίας. Οὑχ ὴττον δ Φώ
τιος ἐξηκολοὑθει καὶ μετἀ τοῦτο τἀς ἀντιρρὴσεις του.
Ὅ 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνῶν, παρἀ τὴν
ἀπδφασιν τὴς Τεραρχίας δπως τεθῶσιν εις
ἐφαρμογὴν αὶ περὶ ὴμερολογίου καὶ Πασχαλίου ἀποφἀσεις τοῦ Πανορθοδδξου
Συνεδρίου, ἐχων ὑπ' δψιν τὴν στἀσιν τοῦ
'Αλεξανδρείας Φωτίου, ὴν συνεμερίζοντο
καὶ ἀλλοι δυο Πατριἀρχαι, τὴν Ι7 Δεκεμ6ρίου ἀπηὑθυνε πρὸς τους Π ροἐδρους τῶν
Ἐκκλησιῶν σχετικὸν γρἀμμα, ζητών τἀς
γνώμας των ἐπὶ τῶν ἀποφἀσεων τοῦ Παν
ορθοδδξου Συνεδρίου. Ταυτοχρδνως δἐ παρεκἀλεσε τὸν Φώτιον δπως συμβιβασθὴ μετἀ τοῦ Δαμιανοῦ, χἀριν τῶν γενικῶν ζητημἀτων τὴς Ἐκκλησίας. Καὶ τὸ τελευταϊον
μἐν τοῦτο συνετελἐσθη. Ὅ Φώτιος μετἐβη
εις Τερουσαλὴμ, ἀπἐστειλαν δἐ οὶ δυο Πατριἀρχαι πρὸς τὸν 'Αρχιεπίσκοπον κοινὴν
φωτογραφίαν, εις ἐ'νδειξιν τὴς ἐπελθοϋσης
ἐνώσεως, ἀλλ' εις ὶδιαίτερον ἐρώτημα τοῦ
'Αρχιεπισκδπου τί σκἐπτονται περὶ ὴμερολογίου, δ μἐν Δαμιανὸς ἐδὴλου δτι δἐν ἐ'χει
ἀντίρρησιν νἀ δεχθὴ ὴ 'Εκκλησία τὴς 'Ελλἀδος τὴν μεταβολὴν τοῦ ὴμερολογίου, ὴ
'Εκκλησία δμως Τεροσολυμων ἐνεκα τοπικῶν προσκυνηματικῶν λδγων, δἐν δόναται
πρὸς τὸ παρὸν νἀ δεχθὴ αῦτὴν, δ δἐ Φώ-

τιος ἐτηλεγρἀφη ἐκ Ναζαρἐτ, δτι μόνον
ΟΙκουμενικὴ Σὑνοδος ὴδυνατο νἀ λῦσῃ τὸ
ζὴτημα τοῦ ὴμερολογίου. Ἐκ τῶν ἀλλων
Ἐκκλησιῶν ὴ Ρωσικὴ 'Εκκλησία ἐσπευσε
νἀ ἐφαρμδσῃ τὴν ἀπδφασιν τοῦ Συνεδρίου.
'Ο Πατριἀρχης Τῦχων ἐξἐδωκε σχετικὴν
Ἐγκυκλιον καὶ ἐπἐτρεψεν εις τὴν ἐν Φιλανδία Ἐκκλησίαν νἀ προβὴ εις τὴν ἐφαρμογὴν, ἀλλἀ μετἀ τινα χρόνον ἀνεκἀλεσε
τὴν Ἐγκυκλιον, διδτι πολλαχοῦ ἐξηγἐρθη
δχλος. 'Ηί Φιλανδικὴ δμως 'Εκκλησία ἐκτοτε ἐφαρμόζει τὴν διδρθωσιν τοῦ ὴμερολογίου και τοῦ Πασχαλίου. 'Η Ρουμανικὴ
'Εκκλησία ἐπίσης ἀνεκοίνου δτι θἀ θἐσῃ εἰς
ἐφαρμογὴν τὴν ἀπδφασιν τοῦ Συνεδρίου.
'Η Σερβικὴ 'Εκκλησία δεχθεῖσα τἀς ἀποφἀσεις τοῦ Συνεδρίου ἐξἐφραζε τὴν εῦχὴν
δπως ταῦτοχρδνως εἰς πἀσας τἀς 'Ορθοδδξους Ἐκκλησίας τεθὴ εἰς ἐφαρμογὴν ὴ
περὶ ὴμερολογίου καὶ Πασχαλίου ἀπόφασις
καὶ δὴ δσον τὸ δυνατὸν ταχυτερον. Διστακτικὴ ἐφαίνετο καὶ ὴ Ἐκκλησία Κόπρου,
ἐνεκα τὴς ἀδικαιολογὴτου ἐπιμονὴς τοῦ
Πατριἀρχου Φωτίου.
ΤΙ ἀναβολὴ τὴς ἐφαρμογὴς τὴς ἀποφἀσεως προῦκἀλει δυσφορίαν καὶ ἐν 'Ελλἀδι
καὶ ἀλλαχοῦ. Οι ἐν 'Αθἠναις Πρεσβευταὶ
τὴς Ρουμανίας καὶ τὴς Σερβίας συνεχῶς
ὴρώτων τὸν 'Αρχιεπίσκοπον 'Αθηνῶν διατί αῦτὴ ὴ βραδυτης; 'Ιδίως δἐ ἐπἐσπευδεν
ὴ Σερβία. 'Αλλ' δ 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνῶν
σκδπιμον ἐθεώρησεν δπως συζητηθὴ ἐκ νἐου τὸ ζὴτημα. Ειχεν ὑπ' δψιν δτι δ Πατριἀρχης 'Αλεξανδρείας ἐπἐμεινεν εἰς τὴν
συγκλησιν τὴς Οἰκουμ. Συνδδου, κυρίως
διδτι ὑπὸ τοῦ Συνεδρίου εϊχεν ἀποφασισθεϊ
καὶ ὴ τροποποίησις τοῦ Πασχαλίου, καίτοι τὸ σχέδιον τοῦ Συνεδρίου κατώρθωσε
ν' ἀποφυγῃ τἀ σφἀλματα τοῦ Γρηγοριανοῦ
ὴμερολογίου, καθ' δ χριστιανικὸν Πἀσχα
συμπίπτει ἐνίοτε πρὸ ὴ μετἀ τοῦ ἰουδαϊκοῦ
Πἀσχα. Διἀ τὸν λόγον ἀκριβῶς τσῦτον ὴ
'Ορθδδοξος Ἐκκλησία, ώς εϊπομεν, δἐν παρεδἐχθη κατἀ τὸν ιστ' αἰῶνα καὶ δἐν παραδἐχεται καὶ σὴμερον ε'τι τὸ Γρηγοριανὸν
ὴμερολδγιον. 'Αλλ' Οἰκουμενικὴ Σὑνοδος
δἐν ὴτο δυνατὸν νἀ συγκρστηθὴ, ἐπομἐνως
κἀν οὶ λοιποὶ ὑπεχώρουν δ Φώτιος εμελλε
νἀ ἐπιμείνῃ, καθιστῶν ἀδυνατον τὴν ἐν τφ
ζητὴματι τουτω συμφωνίαν πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἢτο λοιπὸν ἀνἀγκη νἀ τεθὴ ἐνώπιον τὴς Τεραρχίας τὸ ζὴτημα αν ἔπρε-
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πε νὰ γίνῃ ή εφαρμογή τής περὶ ήμερολο
γίου άποφάσεως, δεδομἐνου δτι δεν συνεφώνουν εις τοϋτο πάντες οι Πατριάρχαι.
Ἢ περίπτωσις τής άσυμφωνίας ήδϋνατο νἀ
εχῃΤἰαρυτἐρας συνεπείας ὡς πρδς τήν'Εκχλησίαν Τεροσολϋμων, διότι κατ' ἐ'τος συρρέουσιν κατἀ τἀς ἐορτἀς τοϋ Πάσχα εις
τους 'Αγίσυς Τόπους χιλιάδες προσκυνητῶν. Θἀ προέκυπτε λοιπδν σοβαρἀ δυσχἐρεια ἐκ τοϋ κατἀ διάφορον χρόνον ἐορτασμοϋ τοϋ Πάσχα και τῶν συναφῶν πρὸς
αϋτδ ἐορτῶν τοϋ Τριφδίου καὶ τοϋ Πεντηκοσταρίου.
Διἀ τους λόγρυς τοϋτους.δ 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνῶν σκόπιμον ἐθεώρησε νἀ προτείνῃ μἐσην τινἀ λϋσιν τοϋ ζἠτἠμἀτος, καθ'
ήν θἀ προσηρμόζετο εις τἀς νἐας ήμερομηνίας τοϋ διορθωμἐνου Τουλιανοϋ ήμερολογίου τδ ἐορτολόγιον τῶν άκινἠτων μόνον ἐορτῶν οϋχὶ δἐ καὶ τδ Πασχάλιον τδ περιλαμὕάνον τδν κϋκλον τῶν κινητῶν ἐορτῶν.
Τδ Πασχάλιον ήδϋνατο νἀ διορθαιθή συμφώνως πρδς τήν άπόφασιν τής Α'. Οϊκουμενικής Συνόδου κατἀ τήν συγκρότησιν νἐ
ας Συνόδου Κ
Ἐκ τής γενικής ταϋτης ἐπισκοπήσεως
τοϋ ζητἠματος καταφαίνεται πόσον άσϋστατος εϊναι ή κατηγορία καθ' ήν ἐνῶ δήθεν ἐγνωμάτευσεν δ 'Αρχνεπίσκοπος δτι ή
μεταβολή τοϋ ήμερολογίου εϊναι σχίσμα,
προεβη, οϋχ' ήττον μόνος εις τήν μεταβολήν. Ὅ 'Αρχιεπίσκοπος καὶ ὡς 'Αρχιμανδρίτης ϋπεστἠριξε μετἀ σθἐνους τἀς ἐκκλησιαστικἀς άπόψεις ἐπὶ τοϋ ζητἠματος
καὶ μετἀ την ἐκλογήν του εὑρὡν αϋτδ τεθειμενον καὶ φρονῶν δτι μόνη ή Ἐκκλησία
τής Ἐλλαδος δεν δικαιοϋται νἀ λϋσῃ αϋτδ
ανευ προηγουμἐνης συνεννοἠσεως μετἀ τῶν
Ι. , Η προταθεὶσα λϋσις· ήδϋνατο μονον νἀ
«υντεμνη ενίοτε δσἀκις τδ Πἀσχα πίπτει ἀργἀ
την, προ της εορτης των ἀγιων 'Αποστδλων'νηστειαν, την «διἀ της ήλιακής παραδυναστευδμενην περιφορἀς καὶ πή μεν εϋουνομενην πή δε
ατενοχοιρουμενην», κατἀ τήν εκφρασιν τοϋ Θεοδωρου Βαλσαμωνος. 'Αλλ' εν τοιαϋτη περιπτιοσει δυνανται νἀ νηστεϋωσιν οι πιστοὶ καὶ κατἀ
την μετα τήν εορτήν τής Πεντηκοστής 'Ε6δομαοα. Ως γνωστον, ή εορτή των αγιων 'Αποστολων ετελεϊτο εν τα,ϊς «Εκκλησιαις τής 'Ανατίϊ “8 όεκεμβρὶοϋ, μἀλις δε εν ἀρχή τοϋ
ζ αιωνος επεκρἀτησεν καὶ παρ' ήιιϊν ή εν Ρῶμη μορφωθεϊσα εορτή τής 29 'ΙοϋνΓου. Τελευταια ,η 'Εκκλησία Τεροσολϋμων παρεδεχ0η
την εορτολογικήν ταϋτην μετα6ολήν δπως καὶ
την τής 25 Δεζεμ6ριου.
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λοιπῶν 'Εκκλησιῶν καὶ δή μετἀ τοϋ Οικουμ. Πατριαρχείου, εις συντόνους προἐ6η ἐνεργείας πρδς ἐπίτευξιν τής συνεννοἠσεως ταϋτης, μετἀ τἀς σχετικἀς δμοφώνους άποφάσεις τής Τεραρχίας τής Ἐκκλησίας τής Ἐλλάδος.
6'.
'Αλλἀ λἐγουσιν οι άσϋδοτοι κατήγοροι
δτι δ 'ΑρχεπΙσκοπος απεκρυιρε απδ
της ονγκληθεϊσης ''ΙεραρχΙας τα
Πατριαρχικα εγγραφα.

'Τνα ἐννοἠσῃ τις πόσον ἀδικος καὶ άσϋστατος εϊναι ή κατηγορία αϋτη, άνάγκη,
πρδ παντός, νἀ σημειωθή δτι μἐχρι Δεκεμ6ρίου τοϋ Ι923, δτε τδ δεϋτερον συνήρχετο
ή Τεραρχία τής Ἐκκλησίας τής 'Ελλάδος»
αι γνῶμαι τῶν Πατριαρχῶν περὶ ήμερολογίου ήσαν γνωσταὶ ἐκ τοϋ ρωσιστί, ὡς εϊπομεν, ἐν Σερβία δημοσιευθἐντος γράμματος
τοϋ 'Αλεξανδρείας πρδς τδν 'Αντιοχείας,
εκ τινων δημοσιευμάτων ἐν τῶ «Πανταίνω» 'Αλεξανδρείας καὶ ἐκ τῶν τηλεγραφηκῶν άπαντἠσεων τοϋ Τεροσολϋμων καὶ τοϋ
'Αλεξανδρείας, κατἀ τήν εις Παλαιστίνην
μετάβασιν τοϋτου, εις τἀ ιδιαίτερα ἐρωτἠ-"
ματα τοϋ'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνῶν, ὡς ὡνωτἐρω άνεγράψαμεν. Είδικδν δἐ γράμμα
τοϋ Πατριάρχου 'Αλεξανδρείας σχετικδν
μἐν πρδς τδ ήμερολόγιδν άλλἀ μή περιἐχον
γνώμας αϋτοϋ εϊχε ληφθεϊ μόνον τδ εις τήν
Διαρκή Τερἀν Σϋνοδον άνακοινωθἐν άπὸ
26 Τουλίου Ι923,, δι' οϋ δ 'Αλεξανδρείας
ἐγνὡριζε πρδς τδν 'Αρχιεπίσκοπον δτι άποστἐλλει τδν Μητροπολίτην Λεοντοπόλεως
Χριστοφόρον πρδς συνεννόησιν περί τε τοϋ
ήμερολογιακοϋ ζητἠματος καὶ περὶ ἀλλων
τινῶν, ϋφ' ἀ ἐνόει τἀ ἐν Τεροσολϋμοις συμβαίνοντα ἐκ τῶν νἐων άξιώσεὶον τῶν άραὕοφὡνων. 'Επὶ τῶν τελευταίων τοϋτων ζητημάτων εϊχον ληφθεϊ εις 'Αθἠνας δυο
γράμματα καὶ τοϋ Τεροσολϋμων ἀπδ 9 και
22 Τουνίου Ι923, άλλ' ἐν αϋτοϊς συδεὶς άπολϋτως λόγος γίνεται περὶ ήμερολογίου
άλλἀ μόνον περὶ τῶν άξιώσεων τῶν άραδοφὡνων. Περὶ τοϋ ήμερολογιακοϋ ζητἠματος κατἀ τἀς περαιτἐρω δϊ'εξαχθείσας συνεννοἠσεις μετἀ τῶν Πατριαρχῶν, ἐλἠφθησαν γράμματα παρἀ μἐν τοϋ 'Αλεξανδρείας ἀπδ 2Ο 'Απριλίου καὶ άπδ Ι7 Τουνίου

ιο
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Ι924, παρἀ δἐ τοϋ Τεροσολϋμων ἀπὸ 6 Μαὶου Ι924, ὴτοι μετἀ τὴν ἀπόφασιν περὶ
ἐφαρμογὴς της διορθώσεως τοϋ ὴμερολογίου, τῶν δποίων τὸ περιεχόμενον εϊναι ὴδη
γνωστόν.
Κατα τα ἐπίσημα πρακτικἀ της Τεραρχίας ἐν τὴ συνεδρία της 27 Δεκεμβρίου
Ι924 «'Ο'Πρόεδρος της 'Ιεραρχίας μεΤ
Ιστορικἠν ἀνασκόπησιν τοϋ ὴμερολογιακοϋ
ζητἠματος καθόλου, την ϋπόδειξιν τῶν
σφαλμἀτων τοϋ Γρηγοριανοϋ ὴμερολογίου
ὡς προς τὴν ἐορτὴν τοϋ Πἀσχα και τα με
τἀ τὸ Πανορθόδοξον Συνἐδριον ἐπακολουθὴσαντα, ϋπἐδειξεν δτι ὴ Ἐκκλησια τὴς
'Ελλἀδος θἀ ὴτο ἀπηλλαγμἐνη τοϋ ἀνιαροϋ
τοϋτου ζητἠματος ἐἀν μὴ ὴ 'Ελληνικὴ Πο·λιτεϊα εὶσὴγε τὸ νἐον ὴμερολόγιον και δεν
προεκαλεϊτο ὴ ἐκ τὴς διαφορἀς τῶν δυο ὴμερολογίων σϋγχυσις παρἀ τφ λαφ. Π ροσέθηκεν δτι ἐκτῶν Πατριαρχῶν δ μἐν 'Αλεξανδρείας, καίτοι δι' ἀντιπροσώπου ἐπείσθη περὶ τὴς ἀναποφεϋκτου ἀνἀγκης τὴς
'Εκκλησίας τὴς 'Ελλἀδος περὶ συνταυτισμοϋ τοϋ ὴμερολογίου, ἐπιμἐνει μετἀ τοϋ
'Αντιοχείας εις τὴν σϋγκλησιν ΟΙκουμενικὴς Συνόδου, δ δἐ Τεροσολϋμων ἐδἠλωσεν
δτι δεν θἀ διαμαρτυρηθὴ μεν διἀ τὸν ὴμερολογιακὸν συνταυτισμὸν ἐν 'Ελλἀδι,
ἀλλ' ενεκα τοπικῶν λόγων δεν θἀ ἐφαρμόσῃ αϋτὸν και ἐν Τεροσολϋμοις και, τἐλος,
δτι αὶ Ἐκκλησίαι Ρουμανίας και Σερβίας
άπεφἀσισαν μεν τὴν διόρθωσιν τοϋ ὴμερολογίου, ἀμα και τοϋ Πασχαλίου, ἐπιθυμεῖ
δμως ὴ Σερβικὴ δπως πἀσαι αὶ Ὅρθόδοξοι 'Εκκλησίαι προβῶσιν εις αϋτὴν ταυτοχρδνως. 'Ἐχων ταϋτα ὺπ' δψιν δ Πρόεδρος τὴς 'Ιεραρχίας ϋπἐδειξεν δπως ὴ 'Εκκλησία τὴς 'Ελλἀδος προτείνῃ μἐσην τινἀ
λϋσιν εις τἀς Ὅρθοδόξους Ἐκκλησίας,
καθ' ὴν νἀ προσαρμοσθὴ μἐν τὸ ἐορτολόγιον πρὸς τὸ νἐον ὴμερολόγιον διἀ τὴς δι»ορθώσεως τοϋ Τουλιανοϋ ὴμερολογίου ὡς
πρὸς τἀς ἀκινὴτους ἐορτἀς, νἀ μὴ μετα6ληθὴ δἐ τὸ Πασχἀλιον «μἐχρι τὴς διἀ τὴς
κοινὴς συμφωνίας πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν
διαρρυθμίσεως αϋτοϋ, κατἀ τἀς κανονικἀς
διατἀξεις τὴς Α'. Οὶκουμενικὴς Συνόδου Κ
'Αρξαμἐνης τὴς συζητὴσεως δ τότε Μη-

τροπολίτης Δημητριἀδος εὶπεν δτι πρἐπει
ν' ἀναγνωσθῶσι τἀ ἐγγραφα ἐν οϊς ἐκτίθενται αὶ γνῶμαι τῶν Πατριαρχῶν, ἀλλἀ
πριν ὴ ἀπαντὴσῃ δ Π ρόεδρος και ειπῃ δτι
δἐν ϋπἀρχουσι τοιαϋτα ἐγγραφα, τἀ δἐ υπἀρχονται εϊναι πἀντοτε πρόχειρα εις τοϋς
ἐπιθυμοϋντας νἀ λἀδωσιν αϋτῶν γνῶσιν,
ἐτερος Τερἀρχης εὶδικώτερον ἐζἠτησε νἀ
πληροφορηθὴ ἀν τὸ Οὶκουμενικὸν Πατριαρχεῖον θἀ ἐφαρμόσῃ τὴν ὴμερολογιακὴν μεταβολἠν. Μετἀ σχετικὴν πληροφορίαν περὶ τοϋ κρατοϋντος πνεϋματος ἐν τφ
Οίκουμ. Πατριαρχείω, ἐπὶ τὴ ἐρωτἠσει
μὴπως ἐκ τὴς μὴ μεταβολὴς καὶ τοϋ Πασχαλίου προκϋψῃ ἀνωμαλία τις καὶ ἀν τὸ
Πἀσχα θἀ συμπίπτῃ κατἀ Κυριακὴν μετἀ
μόνην τὴν διόρθωσιν τοϋ ὴμερολογίου οϋχὶ
δἐ καὶ τοϋ Πασχαλίου, παρεσχἐθη ὴ σχετικὴ διευκρίνησις,. μεθ' δ ἐν τῶν μελῶν τὴς
'Ιεραρχίας ἐπἐστησε τὴν προσοχὴν ἐπὶ τὴς
ἀνἀγκης τὴς ἀναθἐσεως τὴς δριστικὴς λϋσεως τοϋ ζητἠματος εις τὸν Οικουμενικὸν
Πατριἀρχην, παρ' οϋ ἐξηρτῶντο αὶ Μητροπόλεις τῶν νἐων χωρῶν τὴς 'Ελλἀδος.
Μετἀ τοϋτο ἐκαστος τῶν 'Αρχιερἐων διετϋπωσε τἀς γνώμας αυτοϋ, ἐν πλἠρει γνώσει τῶν κρατουσῶν γνωμῶν καὶ ἀντιγνωμιῶν,, ταϋτοχρόνως δἐ καὶ ἐν πλἠρει συναν·
σθἠσει τὴς ἀνἀγκης δπως λυθὴ τὸ ζἠτημα
τοϋτο, ἔστω καὶ μετἀ μόνης τὴς συμφωνίας
τοϋ Οὶκουμενικοϋ Πατριαρχείου. Κρίνομεν περιττὸν νἀ προσαγἀγωμεν καὶ ἐνταϋθα τἀς ἀνταλλαγείσας κατἀ τὴν ὶστορικὴν
ἐκείνην συνεδρίαν τὴς 'Ιεραρχίας καὶ περιληπτικῶς ὴδη δημοσιευθείσας γνώμας
τῶν Τεραρχῶν ὴ σημειοϋμεν δἐ μόνον τὴν
γνώμην τοϋ ζητἠσαντος τὴν ἀνἀγνωσιν τῶν
Πατριαρχικῶν ἐγγρἀφων, δστις δἐν ἐπἐμεινεν εις αϋτὴν, ἐδὴλωσε δἐ δτι δευτἐρα
γνώμη δἐν χωρεϊ δτι τὸ νἐον ὴμερολόγιον
εϊναι ἀνώτερον τοϋ παλαιοϋ καὶ δτι ἐπρεπεν ὴ διόρθωσις τοϋ ὴμερολογίου νἀ γίνῃ
ἐκ συνεννοἠσεως μετἀ τοϋ Οὶκουμενικοϋ
Πατριαρχείου χἀριν τῶν Μητροπόλεοιν
τῶν νἐων χωρῶν «πλὴν νἀ ζητηθὴ ὴ γνώμη
καὶ τῶν ἀλλων Π ατριαρχείιον, λαμβανομἐνου υπ' οψιν δτι τὸ ποίμνιον αϋτῶν λυμαίνονται αὶ ξἐναι προπαγἀνδαι». Προϋτεινε
δηλαδὴ δπως ζητηθὴ ὴ γνώμη τῶν Πατριαρχείων οϋχὶ διἀ λόγους δογματικοϋς ὴ κα-

Ι. 'Η διορθωσις τοϋ 'Ιουλιανοϋ ημερολογίου,

ο. 42-43.

Ι. Αϋτδθι, σ. 43 - 46.
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νονικοὐς, ἀλλἀ διἀ τὴν διεξαγομἐνην παρ'
αὐτοϊς προπαγἀνδαν. Γενικῶς ἐκ τῶν ἐκτεθεισῶν γνωμῶν τῶν 'Ιεραρχῶν προἐκυψεν α) δτι πἀντες συμφωνοϋσιν ὡς προς
τὴν διόρθωσιν του ὴμερολογίου και τὸν
συνταυτισμδν αὐτοϋ μετἀ τοϋ πολιτικοϋ
*
β)
κατα πλειοψηφίαν δτι οὐδἐνα σκανδαλισμὸν θἀ προξενὴσῃ ὴ μεταβολὴ· γ) δτι δἐον νἀ ζητηθὴ ὴ συγκατἀθεσις τοϋ Οικουμ.
Πατριαρχειου και διἀ τὸ κϋρος αὐτοϋ καὶ
διἀ τἀς ἐν 'Ελλἀδι Μητροπόλεις αὐτοϋ.
Κατ' ἀκολουθίαν δἐ τῶν διεξαχθεισῶν
συζητὴσεων ὴ Τεραρχια της 'Εκκλησίας
της 'Ελλἀδος προέβη δμοφωνως εις τὴν
ἀπόφασιν, καθ' ὴν «λαμβανονσα μεν νπ'
δψιν την εκ διαφορας τοϋ εκκλησιαστικον ημερολογιον προς τδ επικρατησαν ηδη πολιτικδν ημερολογιον
προερχομενην σνγχνσιν παρα τ,ω λαω
και την εκ ταντης θρησκεντικην
βλαβην αυτοϋ, ανταποκρινομενη δε
εις την πανταχδθεν εκδηλονμενην επιθνμιαν, αποφασϊζει δπως αφομοιωση τδ εκκλησιαστικδν ημερολογιον
πρδς τδ πολιτικδν νπδ τδν δρον της
σνμφωνϊας τον ΟΙκονμενικον Πατριαρχεϊον και δι' αλλονς μεν λδγους, αλλα και διδτι εν τω 'Ελληνικω Κρατει αϊ νεαι χωραι εξαρτωνται εκκλησιαστικως εξ αντον, ανατϊθησι δε τω Μακαριωτατω Προεδρω,
*
δδπως πρδς τοντο σννεννοηθη μεθ
λων των 'Εκκλησιων, ιδϊα δε τον
Οικονμ. Πατριαρχεϊον, η μεθ' ον
».
*
σνμφωνϊα εοται απαραιτητος
Αι συζητὴσεις τὴς Τεραρχίας ὐπὴρξαν
σπουδαιόταται ἐκ πἀσης ἀπόψεως, ἀπεδειχθη δἐ ἀπόλυτος δμοφωνία ὡς πρδς τὴν ἀνἀγκην τὴς προσαρμογὴς τοϋ ἐορτολογίου
πρδς τδ νἐον ημερολογιον καὶ ὡς πρδς τὴν
συγκατἀθεσιν τοϋ Οικουμενικοϋ Πατριαρχείου. 'Αναθεϊσα ὴ Τεραρχία εις αὐτδ
τὴν πρωτοβουλίαν τὴς λὐσεως τοϋ ζητὴματος, ὴλπισεν δτι ὴδὐνατο νἀ δοθὴ ὴ συγκατἀθεσις αὐτοϋ καὶ νἀ γίνῃ ὴ ἐφαρμογὴ τὴς
περὶ τοϋ ὴμερολογίου ἀποφἀσεως, παροὐσης ε'τι αὐτὴς ἐν 'Αθὴναις ἀλλως παρεσχἐθη πληρεξουσιότης εις τδν Πρόεδρον
διἀ πἀσαν περαιτἐρω ἐνἐργειαν καὶ διἀ τὴν
Ι. «'Εκκλησια», Α, Ι923 - 4, σ. 265 - 6,
2. Αυτοθι, σ. 47.
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ἐκδοσιν τὴς σχετικὴς 'Εγκυκλίου πρδς τδν
λαόν.
Παρἀ ταϋτα δμως δ Πρδεδρος ἐ'χων
ὐπ' δψιν τἀς ἐπιμόνους ἀπ' 'Αλεξανδρείας
ἀπαιτὴσεις περὶ συγκροτήσεως Συνόδου
πρδς ἐπανεξἐτασιν τοϋ ζητὴματος, ἐζὴτησε παρἀ τὴς Τεραρχίας τὴν πληρεξουσιότητα δπως ἀντιπροσωπεὐσῃ ἐν αὐτὴ τὴν
'Εκκλησίαν τὴς 'Ελλἀδος. 'Τπδ τδ πνεϋμα
τοϋτο ἐγραψεν δ Πρόεδρος τδ πρδς τδν
Οικσυμενικδν Πατριἀρχην Γρηγόριον ζ'
τδ γνωστδν σχετικδν γρἀμμα ἀπδ 2ΙΖ3 'Ιανουαρίου Ι924.
'Ερωτἀται λοιπδν πἀς εὐσυνείδητος ἀνθρωπος νἀ εϊπῃ αν τ' ανωτἐρω σημαίνουσι
Πατριαρχικῶν ἐγγρἀφων ἀπόκρυψιν, ἐνφ
τοιαϋτα ἐγγραφα δἐν ὐπὴρχον τδτε. 'Αλλἀ
τίνα λόγον θἀ εϊχεν ὴ ἀπόκρυψις τῶν ἐγγρἀφων ἀφοϋ κατἀ τἀ ανωτἐρω ἀναγραφἐντα ἐκ τῶν ἐπισὴμων πρακτικῶν ἐξἐθηκε λεπτομερῶς δ 'Αρχιεπίσκοπος τί ἐφρόνουν οὶ Πατριἀρχαι καὶ τί αι λοιπαὶ 'Εκκλησίαι; Καὶ δμως ἐπλἀσθη δλδκληρος φιλολογία ἐπὶ τοϋ ζητὴματος τὴς «ἀποκρὐψεως» τῶν πατριαρχικῶν χειρογρἀφων, μετἀ
πενταετίαν δἐ ἀπδ τὴς ανωτἐρω συνελεὐσεως τὴς Τεραρχίας προὐκλὴθη καὶ ἐπεισόδιδν τι ἐν τὴ Τεροί Συνόδφ, ὐπδ τοϋ τότε
Μητροπολίτου Δημητριἀδος, δπερ διηυθετὴθη διἀ τὴς αίτὴσεως συγγνὡμης ὐπ' αν
τον (Συνεδρία Ι Μαρτίου Ι928) καὶ τὴς
συνυπογραφὴς ἐπισὴμου ἀνακοινωθἐντος
τὴς Τερἀς Συνόδου, δημοσιευθἐντος εις
τδν ὴμ'ερὴσιον τὐπον καὶ ἐν τὴ «Ἐκκλησίρ»
τὴς 3 Μαρτίου Ι928. 'Εδὴλου δἐ ὴ Τερἀ
Σὐνοδος δτι «αὐτη ὡς ἐκπρόσωπος τὴς Τεραρχίας ειχε τὴν ὐποχρἐωσιν νἀ ἐμμείνῃ
εις τὴν ὐπ' αὐτὴς καθορισθεῖσαν δμοφώνως διδρθωσιν τοϋ ημερολογϊου δι' ἀποφἀσεως αὐτὴς γενομἐνην καὶ διἀ τῶν ὐπογραφῶν πἀντων τῶν παρουσιασἀντων Τεραρχῶν κυρωθεῖσαν, οὐχὶ δἐ μόνον διἀ τὴς
ὐπογραφὴς τοϋ Μακαριωτἀτου 'Αρχιεπισκδπου 'Αθηνῶν, ὡς πεπλανημἐνως λἐγεται. Πολλῶ δἐ μἀλλον ὴ ὐποχρἐωσις τὴς
Τερἀς Συνόδου εϊναι 6αρυτἐρα καὶ ἐπισημοτἐρα δσω ὴ ἀπόφασις τὴς Τεραρχίας τὴς
'Εκκλησίας τὴς 'Ελλἀδος ἐλὴφθη οὐχὶ μεμονωμἐνως ἀλλ' ἀκολουθοὐσης ὡς πἀντοτε
καὶ ἐν τοὐτω τὴς Τεραρχίας τὴν ἀπόφασιν
(Συνεχίζεται)
τοϋ Πατριαρχείου...».

ΥΖΗΤΩΝΤΑΣ
δμως πῶς ιτρέπει νὰ
διδάξουν ἔνα μάθημα, ἔχουνε χάσει τὸ
ϊδιο τὸ μάθημα. Τὸ
ἀποτέλεσμα ήταν δτι ή παιδεία, τοῦ ἔθνους ξέκοψε ἀπδ
τὶς ρίζες της, ἔχασε τὴ συνείδηση τῆς
ἀποστολῆς της καὶ ξέπεσε σὲ τεχνική.
"Οταν χάθηκε ὁ σκοπὸς τῆς παιδείας,
δὲν ἔμεἰνε πιὰ παρἀ ή δεξιότεχνη σοφιστεία. 'Ο παλαιὸς δάσκαλος εϊχε γιὰ
φῶς στὴ δουλειά του τὸ μεγαλεϊο τοῦ
ἔθνους. Ὅ παιδαΥωγικὸς τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρὐθμισης ἔΥϊνε σοφιστής.
'Η μεγάλη ὡρα τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρὐθμισης φαίνεται δτι ήταν τὸ σχολεῖο τοῦ Βόλου. Ἐκεϊ ἐκρίθηκε καὶ ή
μεταρρὐθμιση καὶ ὁ παιδαΥωγισμὸς τῶν
μεταρρυθμιστῶν. 'Αντίθετα δμως ἀπὸ τὸ
σεβαστὸ πρεσβὐτη, ποὺ ἔΥραψε πρὶν ἀπὸ δυὸ χρόνια τὴν ἰστορία τοῦ σχολείου
τοῦ Βόλου μὲ τὸν τίτλο «Τὸ κρυφο σχολειὸ» καὶ ποὺ παρουσίασε τὴν περιπέτεια ἐκείνη ὡς σὐμβολο τοῦ ἀνταΥωνισμοῦ τοῦ φωτὸς μὲ τὸ σκότος, κανείς,
νομίζω, σήμερα ἀπὸ τοὺς νεώτερους ἐκπαιδευτικοὺς δεν θὰ ὺποοτήριζε δτι στὸ
σχολεῖο τοῦ Βόλου ἐκρίθηκε τὸ μέλλον
τῆς παιδείας τοῦ ἔθνους. 'Ὅχι ἠ παιδεία
καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἔθνους, ἀλλὰ ἠ ἐκπαιδευτικὴ μεταρρὐθμιση ὴτἀν ποὺ κρίθηκε τότε. Πέρα ἀπὸ τὴ δικαιολογημένη
πικρία γιὰ τὴ βιαιότητα τῆς πολεμικῆς
καὶ τὴν ἀποτυχία ἐνὸς ὡραίου καὶ ὰΥνοῦ
νεανϊκοῦ όνείρου, ὑπάρχουν μερικὰ
στοιχεϊα ἀντικειμενικὰ καὶ θετικὰ ποὺ
<

Σγνεχεια Απ' τδ προηγουμενο.

δὲν θὰ πρέπει νὰ παροραθοῦνε κάτω ἀ
πὸ τὴν ἐπίδραση παραΥόντων προσωπικῶν καὶ συναισθηματικῶν. 'Υπάρχει μιἀ
σοφὴ συμβουλή: στὴν πνευματικὴ ζωὴ
ὁ νέος θὰ πρέπῃ νὰ φιλοδοξῆ νὰ πάψῃ
δσο τὸ δυνατὸν πιὰ γρήΥορα νὰ εϊναι
νέος. Στὴν περίπτωση τοῦ σχολείου τοῦ
Βόλου ἔνας νέος ἐκπαιδευτικὸς ἠθέλησε
νὰ ἀλλάξῃ τὴν πορεία τῆς παιδείας τοῦ
ἔθνους μὲ νέες παιδαγωΥϊκὲς ἰδέες. Ἢ
όρθότητα τῶν ἰδεῶν αὐτῶν εϊναι ἔνα
θέμα καὶ ἄλλο θέμα εϊναι ή ἀποτυχία
τῆς ἐφαρμογῆς τους. Κανείς, νομίζω,
οὕτε στὴν πνευματικὴ οὕτε στὴν πολιτικὴ ζωὴ δὲν εϊναι δυνατὸν νὰ περιμένῃ
νὰ τὸν ἀκολουθήσουνε οι ἄλλοι μόνο
καὶ μόνο Υϊατὶ ὁ ϊδιος πιστεὐει δτι οϊ
ἰδέες του εϊναι οι καλὐτερες. Στὴν παι
δεία, δπως ἄλλωστε καὶ σὲ κάθε ἄλλη
περιοχὴ τῆς πνευματικῆς ζωῆς, οι νέες
ἰδέες δὲν ἐπιβάλλονται ἀπὸ μόνες τους.
Χρειάζεται ὑπομονή, πειθώ, αὐτοκριτικὴ καὶ ἀντοχή. "Οτι οι ἐκκλησιαστικοὶ
καὶ οι ἄλλοι κοινωνικοὶ παράγοντες τοῦ
Βόλου φανήκανε διστακτικοὴ καχὐποπτοι καὶ στὸ τέλος ἀδιάλλακτοι άντίπαλοι, αὐτὸ δχι μόνο δὲν εϊναι εἰς 6άρος
τους, ἀλλὰ καὶ τοὺς τιμὰ. Γιατὶ δὲν εϊ
ναι βέβαια όρθὸ νὰ περιμένουμε, δσοι
οὐσιαστικὰ ή τυπικὰ ρυθμίζουνε τὸ ἔθνος νὰ παραδίδουνε τὶς παρακαταθῆκες ποὺ ἔχουνε στὰ χέρια τους σὲ κάθε
νέο στὴν ὴλικία ή στὶς ἰδέες μεταρρυθμιστή. Ὅ ἀγώνας πὸὺ ἔΥϊνε, πέρα ἀὶτὸ
τὶς τυχὸν ὺπερβολὲς εϊτε ἀπὸ τὴ μιὰ
εϊτε ἀπὸ τὴν ἄλλη μέριά, ἔπρεπε νὰ γίνῃ καϊ ῆτανε σωστὸ ποὺ ἔγινε· κάθε
ἀγώνας ἔχει καὶ τὰ θὐματά του· ὁ ἀγώ
νας ἐκεῖνος ἄφησε θὐματα. Τὸ κακὸ εϊ
ναι δτι πέρα ἀπὸ τὶς ιτροσωπικὲς τὐχες
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καὶ τἀ θὐματα, δὲν ἄφησε τίποτε στερεὸ οτὴν ἐκπαιδευτικὴ παράδοση τοῦ
ἔθνους. 'Ο παλαιὸς δάσκαλος ποὺ πολεμήθηκε μὲ τὸ «κρυφὸ σχολειὸ» τοῦ Βόλου δὲν ἀντικαταστάθηκε στὴ συνείδηση τοῦ ἔθνους παρὰ μόνο ἀπὸ μερικοὺς
κανόνες γραμματικῆς καὶ μερικὲς παιδαγωγικὲς ὁδηγίες, ἄλλες παρμένες ἀπ'
ἔξω, ἄλλες αὐτονόητες, ἄλλες κοινοτοπικές. Τὸ σχολεϊο τοῦ Βόλου, ὡς σὐμβολο τής ἐκπαιδευτικῆς μεταρρὐθμισης,
πολέμησε ἔνα ἰδανικό, ϊσως ξεπερασμένο πιὰ στην ἐποχὴ ἐκείνη, ἀλλὰ στὴ
θέση του ἔθαλε μερικὲς ἄδειες φόρμες.
Τὸ σχολεῖο τοῦ Βόλου * πολέμησε τὴ
Μεγάλη 'Ιδέα καὶ ἔβαλε στὴ θέση της
τἠ σοφιστεία.
Καὶ ἄμως μέσα στὴν ἀτασθαλία της ή
ἐκπαιδευτικὴ μεταρρὐθμιση συνεισέφερε καὶ κάτι θετικό: τὸ δτι ἀνακίνησε τὸ
Θέμα τῆς παιδείας τοῦ ἔθνους. Οὕτε οι
ἰστορικὲς συνθῆκες, δπως εϊχανε ἀρχίσει νἀ διαμορφώνωνται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς
τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα στὴν Ἐλλἀδα, οὕτε καὶ ὴ ϊδια ἠ ἰστορικὴ ἐξέλιξη τοῦ ἔθνους σηκώναν πιὰ παιδεία μὲ κέντρο
τὴ Μεγάλη 'Ιδέα. ΤΙ παιδεία ἔπρεπε νὰ
ἀναπροσαρμόσῃ καὶ νὰ ξεκαθαρίσῃ ὁμόζυγα μὲ τὶς νέες διαμορφώσεις τοὺς σκοποὐς της· ὴ ἐκπαιδευτικὴ μεταρρὐθμιση δὲν βοήθησε παρὰ ἀρνητικἀ πρὸς
τὴν κατεὐθυνση τοὐτη, κρίνοντας τὸν
τὐπο τοῦ παλαιοῦ δασκάλου. Αὐτὸ ποὺ
ἔβαλε στὴ θέση τῆς Μεγάλης 'Ιδέας,
νέα μεθοδικὰ συστήματα, δημοτικὴ
γραμματικὴ καὶ νεοελληνικὴ λογοτεχνία, πολὺ λίγο θὰ μποροὐσανε νὰ βοηθήσουν τὸ ἔθνος νὰ γνωρίσῃ τὴ μοῖρα
του καὶ ἀπὸ τὴ Μεγάλη 'Ιδέα νὰ στραφῆ πρὸς τὴν 'Ιδέα τὴν 'Υψηλή, τὴ διαμόρφωση πολιτείας όργανωμένης καὶ
στερεῆς ἀνάλογα μὲ τὰ αἰτήματα τῶν
νέων καιρῶν. Γιὰ πολλὲς δεκαετίες ἔπειτα ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τὸ ἔθνος
ζοῦσε μὲ τὴν προσπἀθεια τῆς ἐδαφικῆς
του ἀκεραίωσης καὶ μὲ τὴ μνήμη τῆς
Ι. Πρδκειται γιὰ τδ οχολεϊο που ανοιξε στδ
Β6λο δ 2νας της ξυνωρίδας (Δελμοϋζος - Γλη
νδς) τῆς «εκπαιδευπκῆς μεταρρϋθμισις» Δελμοϋζος και προκαλεσε στην εποχἠ του τδσο
66ρυ6ο.
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ἀρχαίας του δόξας. Ὅταν πραγματοποίησε, μέσα τοὐλάχιστον στὰ δρια τοῦ δυνατοῦ, τὶς ἐδαφικὲς ἀξιώσεις του καὶ εϊδε δτι δὲ θὰ μποροῦσε νὰ ζητήσῃ περισσότερα, ἔκλεισαν πιὰ τὰ δρια τῆς Μεγάλης Τδέας. Ἢτανε πιὰ ὴ ώρα νὰ πάρῃ
τὴ θέση της ή 'Ιδέα ὴ 'Υψηλή, τὸ αϊτημα, νὰ τραφοῦν οι 'Ἐλληνες πνευματικά, δχι πιὰ μὲ αἰτήματα γεωγραφικὰ
καὶ μὲ τὴ μνήμη τοῦ παρελθόντος, ἀλλὰ
μὲ τροφὴ ποὺ θὰ καθιστοῦσε τὴν Ἐλλάδα ἔθνος μὲ δική του δραση ζωῆς. Ὅτι
τὸ ἔθνος αὐτὸ ἔχει μοῖρα κάτω ἀπὸ τὸν
ῆλιο τὸ ἔδειξε καὶ τώρα τελευταῖα, μὲ
τοὺς δυὸ πόλεμους ποὺ ἔκανε, ἐναντίον
τῶν εἰσβολέων καὶ ἐναντίον τῶν κομμουνιστῶν. Τὸ μεγάλο αϊτημα τώρα εϊναι νὰ καθορίσῃ τὸ ἔθνος τὰ πολιτιστικά
του ἰδανικά. Καὶ δὲν εϊναι καμμιὰ ἀόριστη δεοντολογία καὶ καμμιὰ ξένη ἰδεολογία ποὺ θὰ μπορέσῃ νὰ ἀνταποκριθῆ
στὸ αϊτημα τοῦτο. Λογιῶν λογιῶν ἰδεολογίες ὴρθανε τὰ τελευταῖα χρόνια ἀπ'
ἔξω, μείνανε γιὰ λίγο, θορυβήσανε,
βρῆκαν μερικοὺς προστάτες καὶ στὸ τέλος γίνανε κι' αὐτὲς καὶ οἰ προστάτες
τους φὐλλα φτερὰ καὶ χαθήκανε. Τὴν
ἀπάντηση τὴν ἔχει τὸ ἔθνος στὴν ϊδια
του τὴν ἰστορία, μέσα στὶς παραδόσεις
του. Καὶ εϊναι ἐδῶ, στὸ αϊτημα αὐτό, ὁ
«Παπουλάκος» τοῦ Κ. Μπαστιὰ θέτει ἔνα πρόβλημα καὶ παρουσιάζει στὸ αϊτη
μα αὐτὸ μιὰ λὐση. Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς περιοδεῖες του στὸ χωριὸ Λαγκάδια ὁ Παπουλάκος μιλάει καὶ λέει τὰ ἀκόλουθα:

«— Χριστιανοί, τοὺς εϊπε. Εϊμαι τὸ
ϊδιο ὰμαρτωλὸς σὰν καὶ σας καὶ κανένας
δὲν εϊναι αγιος. Τὰ κρίματά μας ξεπερνὰνε καὶ τὴν ἄμμο τῆς θάλασσας κι οὕτε
κὰν ὑποψιαζόμαστε κάθε φορὰ ποὺ θὰ
κολαστοῦμε. Γιὰ τοῦτο ἔνας δρόμος μας
μένει πρὸς σωτηρία: Ὅ λόγος τοῦ Χριστοῦ. Τὰ Βαγγέλια, οἰ Ψαλμοί, τὸ Χτοῆχι. Σὲ τοῦτα τὰ βιβλία εϊναι μαζωμένη
δλϊ) ἠ σοφία τοῦ κόσμου, δλη ὴ άλάθευτη γνώση, κι αὐτὰ μονάχα μποροῦν ν'
ἀποκριθοῦν στὸν ἄνθρωπο, ποὺ ρωτα καὶ
ποὺ διψἄ νὰ μάθει. Ὅξω ἀπ' αὐτὰ
γνώση κι ἀλήθεια δὲν ὑπάρχουν. Νὰ τὰ
μἀθετε λοιπὸν γράμματα τὰ παιδιά σας,
ἀλλὰ νὰ τὰ μἀθετε γράμματα τοῦ θεοῦ
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κι ἄχι γρἀμματα τοῦ διαβόλου. 'Υπάρχουνε δυὸ λογιῶ γράμματα, ἀδέλφια
μου, συνέχισε ὁ Παπουλάκος. Τὰ θεοτικὰ γράμματα καὶ τ' ἄθεα γράμματα.
'Ο πατέρας τοῦ 'Ἐθνους, ὁ "Αγιος Κοσμὰς ὁ Αἰτωλὸς μας ὁρμήνεψε νὰ μαθαίνουμε γράμματα, ἀλλὰ μἄς δίδαξε ν'
ἀκονίζουμε τὸ μυαλό μας στὸ ἀκόνι τοῦ
Χριστοῦ.

Μὲ τὰ ϊδια ψηφιὰ ποὺ εὶναι γραμμένα τὰ δαιμονικὰ βιβλία, μὲ τὰ ϊδια καὶ
πιὸ μεγάλα κι εὐκολοδιάβαστα, εϊναι
γραμμένα καὶ τ' ἀγιοτικά. Γιατὶ λοιπὸν
νὰ μὴ μάθει τὰ ψηφιὰ τὸ παιδὶ στὰ κιτάπια ποὺ φώτισεν ὁ Κὐριος παρὰ νὰ τὰ
μάθει στὶς φυλλάδες τοῦ διαβόλου ; Γιατὶ μαζὶ μὲ τὰ ψηφιὰ καὶ τοὺς κανόνες
νὰ μὴ συνειθίσει τὸ μυαλὸ τοῦ παιδιοῦ
καὶ στὸν τρόπο, ποὺ πρέπει νὰ συλλογὰται ὁ Χριστιανός; Γιατὶ πρέπει νὰ μεταλλάξουμε τὰ ψηφιὰ σὲ ζιζάνια, βαλμένα στανικὰ γιὰ νὰ σκανταλίσουν τὸ πνέμα του; Γιατὶ νὰ μὴν ἀρματώσουμε τὰ
παιδιά μας μὲ τ' ἄρματα τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλὰ τὰ φορτώνουμε μὲ τὰ σὐνεργα τοῦ
διαβόλου ; Τ' ἄθεα γρἀμματα εϊναι ἠ ρίζα κάθε συμφορὰς Χριστιανοί μου. Σ'
αὐτὰ ἔχουνε θεμελιωθεῖ δλου τοῦ κόσμου οἰ συμφορές. Αὐτὰ πασχίζουν νὰ
σβὐσουν ἀπὸ τὰ μάτια μας τὴν ἄγια ἄψη
τοῦ Χριστοῦ μας κι αὐτὰ μας μαθαίνουνε πὡς χρεία μας εϊναι τὸ μῖσος κι ὸ
φτόνος κι ἄχι ἠ ἀγάπη κι ἠ ἐλεημοσὐνη.
Μιλλιοὐνια ἀνθρῶποι πλανήθηκαν ἀπ'
αὐτὴ τὴν ξεγελάστρα μάθηση, κι ἀκουμπῆσαν ἀπάνω της, γιὰ νὰ κοιμηθοῦν ξέγνοιαστοι. Δὲν τὸ κατάφεραν δμως.
Τοὺς ξὐπνησαν τὰ οὐρλιάσματα τοῦ πολέμου καὶ τοῦ ἀφανισμοῦ. Τὸ τέλος καὶ
τὸ δικό τους καὶ τῶν παιδιῶν τους καὶ
τῶν παιδιῶν τῶν παιδιῶν τους, στάθηκε
πιὸ φοβερό. Τέτοια γνώση εϊναι καρπὸς
τῆς περηφάνειας, ποὺ εϊναι τὸ πιὸ θανάσιμο κρίμα, εϊναι τὸ ψήλωμα τοῦ νοῦ,
εϊναι κατάρα θεοῦ, ποὺ στέλνει ὁλόϊσα
στὴν κόλαση καὶ θὰ μεταλλάξει καὶ τοὐτη τὴ γῆς σὲ κόλαση. Τὸ ϊδιο κρίμα ποὺ
σκότωσε τὸν 'Αδὰμ καὶ τὴν Εὕα, τὸ ϊδιο
φουντώνει, σὰν φαρμακερὴ σπορὰ σ' δλους τοὺς καιροὺς καὶ σ' δλους τοὺς τόπους. Τὸ ϊδιο φίδι σέρνεται στὰ πόδια

μας, οϊ ϊδιες γητειὲς θαμπώνουν τὸ φῶς
μας, τὰ ϊδια λόγια ξεσηκώνουν τὸ νοῦ
μας καὶ κοιμίζουν τὴν ψυχή μας. Αὐτὰ
τ' ἄθεα γράμματα πὰνε νὰ ξεράνουνε
καὶ τὸ δέντρο τῆς λευτεριας, ποὺ πότισαν μὲ τὸ αϊμα τους οι ἀγωνιστὲς τοῦ
γένους. Τ' ἄθεα γράμματα παραμέρισαν
τοὺς ἄγιους καὶ τοὺς ἀγωνιστὲς καὶ βάλανε στὸ κεφάλι τοῦ ἔθνους, ξένους κι
ἄπιστους γραμματισμένους, ποὺ πὰνε
νὰ νοθέψουνε τὴ ζωή μας. Τ' ἄθεα
γράμματα κόψανε τὸ δρόμο τοῦ ἔθνους
καὶ τ' ἀμποδὰνε νὰ χαρεῖ τὴ λευτεριά
του. Εϊναι ντροπή μας ἔνα γένος ποὺ
μὲ τὸ αϊμα του πὐργωσε τὴ λευτεριά
του, ποὺ πορπάτησε τὴ δὐσκολη ἀνηφοριά, νὰ παραδεχτεῖ πὡς δὲν μπορεῖ νὰ
πορπατήσει στὸν ϊσιο δράμο ἄμα εἰρήνεψε κι δταν δὲν ξέρουμε μεῖς νὰ συγυρίσουμε τὸ σπίτι, ποὺ μὲ τὸ αϊμα μας
λευτερώσαμε, ἀλλὰ ξέρουν νὰ τὸ συγυρίσουν ἐκεῖνοι ποὺ δὲν πολέμησαν,
ἐκεῖνοι ποὺ δὲ πίσΓεψαν στὸν ἀγῶνα,
ἐκεῖνοι ποὺ πὰνε νὰ μὰς ἀποκόψουνε
ἀπὸ τὸ Χριστό, καὶ πασχίζουνε νὰ μὰς
ρίξουνε στὴ σκλαβιὰ ἄλλων ἀφεντάδων, ποὑναι πιὸ δαιμονισμένοι ἀπὸ τοὺς
Τοὐρκους. Γιατὶ καὶ κεῖνα ποὺ σε6άστηκεν ὁ Τοῦρκος, τ' ἄθεα γρἀμματα τὰ
πατὰνε καὶ πὰνε νὰ τὰ ξερριζώσουνε.
'Αφανίζουνε μοναστήρια, πομπεὐουνε
τοὺς καλογέρους καὶ τὶς καλόγριες, κλέ6ουνε τ' ἄγια δισκοπότηρα καὶ τὰ πουλὰνε γι' ἀσῆμι ποὺ θὰ στολίσει τὶς βρωμογυναῖκες. 'Αρπάζουνε τ' ἄγια τῶν
ὰγίων καὶ τὰ 6άζουνε κάτω ἀπὸ τὰ πόδια τῆς ἐξουσίας τους, ποὺ τὰ ὁρίζει
κατὰ τὰ νιτερέσα της. Τ' ἄθεα γράμματα ὑφαίνουνε τὸ σἀβανο τοῦ γένους.
Αὐτὰ λοιπὸν τὰ γρἀμματα θὰ μάθουνε
τὰ παιδιά μας; Κι ἄν ἀκόμα συναχθοϋν
δλοι οϊ ἄθεοι γραμματισμένοι καὶ σπφτοῦνε σὰν τὸ λεμόνι δὲ θὰ πετὐχουν
νὰ γράψουν μιὰν ἀράδα ποὺ ν' ἀξίζει
μιὰ γραμμὴ ἀπ' τὰ βαγγέλια. 'Αλλὰ τὶ
λέω μιὰν ἀράδα; Οὕτε μιὰ λέξη ποὺ νὰ
μοιάζει μὲ μιὰ τοῦ θειοτικοῦ αὐτοῦ βιβλίου. Γιατὶ κάθε τι ἐκεῖ μέσα εϊναι λόγος Κυρίου, εϊναι σοφία όρθὴ καὶ τὰ δσα
λέει τὸ χτίσμα δὲ γίνεται νὰ φτάσουν τὰ
λόγο τοῦ Πλάστη. 'Αντὶς νὰ μαθαίνουμε
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σιὰ παιδιά μας ἀπ' τ' ἄγια συναξάρια
τὸ πῶς ζήσανε οὶ ἄΥϊοι τῆς Χριστιανοσϋνης καὶ τὸ πῶς μαρτυρήσανε γιὰ τὴν
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, τοὺς μαθαίνουμε
τὴν ἰστορία τοῦ κολασμένου κόσμου.
Γιατὶ δυὸ λογιῶ εϊναι καὶ οὶ ὶστορίες.
Εἰναι ὴ ἀΥϊασμένη καὶ ὴ κολασμένη ὶστορία. 'Αδιάκοπα φανερώνουνε την κολασμένη εἰκόνα τοῦ κόσμου καὶ σιγα αιγο καταφέραμε νὰ πιστέψουμε πὡς ὴ εἰκόνα αὐτὴ εϊναι ὴ γνήσια εἰκόνα τοῦ
ἀνθρώπου καὶ πὡς ὸξω ἀπ' αὐτὴν ἄλλη
ζωὴ δὲν ἐστάθη. Ὅλα ταῦτα εϊναι ἄτιμα
ψέματα, εϊναι τἀ ζιζἀνια ποὺ σπέρνουνε
οτὸν ἀγρὸ τοῦ Κυρίου τ' ἄθεα γράμματα. Μἄς μιλἄνε γιὰ τοὺς ἀρχαίους,
κι ἐγὡ ὁ ταπεινὸς κι ἀγρἀμματος κήρυκας τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ μας, σας
λέω πὡς κανένας ἀρχαῖος δὲν ξεπερνἄ
σὲ παληκαριά, σὲ μεγαλεῖο καὶ σὲ δόξα
τὸν "Αγιο Κοομα, τοὺς μάρτυρες καὶ
τοὺς μεγάλους ἀσκητάδες. Γιατὶ ἄν ἐκεῖνοι πεθάνανε γιὰ μιὰ πατρίδα, ὁ "Α
γιος Κοσμας μαρτὐρησε γιὰ μιὰν Ἐλλἀδα τοῦ Χριστοῦ κι ἄχι γιὰ μιὰν Ἐλλάδα δουλωμένη στὸν ἀντίχριστο. Διῶξτε ἀπ' τὸ χωριό σας τ' ἄθεα γράμματα.
Σφαλίστε τὸ στόμα τ' ἀντίχριστου καὶ
σπρῶξτε τὰ παιδιά σας στὴ μάθηση τοῦ
λόγου τοῦ θεοῦ. Μάθετέ τους τ' ὰγιωτικὰ γράμματα γιὰ νὰ δεῖ ὁ τόπος τὴν
ἀληθινὴ προκοπὴ καὶ νὰ χαρεῖ τὴ λευτεριά του. Διαφορετικὰ μαῦρες μέρες
θὰ ξημερώσουνε καὶ δρολάπια κι ἀρρώστειες καὶ συμφορὲς καὶ τὸ χυμένο αϊμα
θὰ βάψει πάλι τὶς πολιτεῖες καὶ τὰ χωριά, τὰ βουνὰ καὶ τοὺς κάμπους καὶ τὰ
πέλαγα».
Παρέθεσα τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ γιατὶ
πιστεὕω ἄτι παρουσιάζει καθαρὰ μιὰν ἄποψη ποὺ δὲν θὰ πρέπει νὰ τὴν ἀγνοήσουμε μελετώντας τὴν παιδεία στὴ
Νέα Ἐλλάδα. Οὶ ἰδέες τοῦ Παπουλάκου, δπως παρουσιάζονται ἀπὸ τὸν Κωστῆ Μπαστια, ποὺ εϊναι βέβαια περισσότερο ἰδέες τοῦ συγγραφέα παρὰ τοῦ
ὴρωά του, εϊναι ταιριασμένες μὲ ἄ,τι ἄλλο λέει καὶ πράττει ὁ Παπουλάκος μέσα
στὸ 6ι6λίο. Γιὰ κάθε ἔναν δμως ποὺ ἔχει
ἐξοικειωθῆ μὲ τὴ γραμματεία τοῦ ἔθνους, οἰ ἰδέες τοῦτες εϊναι φανερὸ δτι
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ἔρχονται ἀπὸ πολὺ μακριά. Οὶ μεγάλοι
θεωρητικοὶ τῆς ὴσυχίας, οὶ θεσσαλονικιῶτες καὶ 'Αγιορεῖτες ὴσυχαστὲς τὸν
δέκατο τέταρτο αἰώνα ὴταν οὶ μεγαλὐτεροι ἐπικριτὲς τῆς κλασσικῆς παιδείας
μέσα στὶς παραδόσεις τοῦ όρθόδοξου μοναστικοῦ στοχασμοῦ. 'Αλλὰ καὶ πρὶν ἀπὸ αὐτοὐς, τὴν ἐποχὴ τοῦ Φωτίου, οϊ
μοναχοὶ τῶν Στουδίου εὶχαν ἐπικρίνει
καὶ αὐτοὶ τὶς κλασσικὲς μελέτες ή εϊχανε σταθῆ ἀδιάφοροι. Γενικὰ ἄλλωστε ὴ
ἔννοια τῶν ἀνθρωπιστικῶν γραμμάτων,
δπως δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴ λεγόμενη
'Αναγέννηση καὶ πέρα, εϊναι ξένη πρὸς
τὸ βυζαντινὸ μοναστικὸ στοχασμό, ἀκόμη κι' δταν οὶ βυζαντινοὶ μοναχοὶ μιλάνε μὲ θαυμασμὸ γιὰ τοὺς ἀρχαίους. 'Η
ἀπόσταση ἀνάμεσα στοὺς δυὸ αὐτοὺς κόσμους ὴταν πολὺ αἰσθητὴ στὶς μεγάλες
ώρες τοῦ Βυζαντίου, ὡστε νὰ μὴν εϊναι
δυνατὴ καὶ θεμιτὴ ὴ σὐγχυση. Χαίρεται
κανεὶς νὰ βλέπη τοὐτη τὴν ἀντίθεση
φερμένη μέσα στὴν ἐποχὴ μας καὶ διατυπωμένη τόσο καθαρά. Δὲν εϊναι ὴ δουλειά μου νὰ συζητήσω ἐδῶ τὴ σχέση
κλασσικῆς ἀρχαιότητας καὶ βυζαντινοῦ
πολιτισμοῦ ἠ τὴ σχέση κλασσικῆς παιδείας καὶ βυζαντινῆς γραμματείας. 'Εκεῖνο ποὺ θέλω νὰ τονίσω εϊναι δτι, άνεξάρτητα ἀπὸ τὴ θεωρητικὴ καὶ τὴν ὶστορικὴ σχέση τῶν δυὸ αὐτῶν ἐννοιῶν,
τὸ κήρυγμα τοῦ Παπουλάκου, καθὡς ξαναφέρνει στὸ νοῦ 6υζαντινὲς μοναστικὲς ἀντιλήψεις, παρουσιάζει μιὰν ἀπάντηση στὸ αϊτημα τῆς ἀνασὐνταξης τοῦ
σκοποῦ τῆς παιδείας μας, ἀπάντηση ποὺ
κι ἄν δὲν εϊναι νὰ τὴ δεχτοῦμε, δὲν εϊναι δυνατὸν νὰ τὴν ἀγνοήσουμε. Παραμερίζοντας τὸν ἐνδεχόμενο δογματισμὁ ἠ τὴ μονομέρεια, πρέπει νὰ ἀναγνωρίσουμε δτι εϊναι ἀλήθεια πὡς ὴ
παιδεία μας στηρίχτηκε ώς τώρα μονόπλευρα στὸ κλασσικὰ γράμματα, παραμερίζοντας τὴ χριστιανικὴ γραμματεία.
Τοῦτο ἔχει τὴν ὶστορική του ἐξήγηση
καὶ στοὺς Βαυαροὺς ποὺ ὡργάνωσαν
τὴν παιδεία ἔπειτα ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση, καὶ στοὺς Εὐρωπαίους ποὺ ὺπῆρξαν
πρότυπα στοὺς δικοὐς μας όργανωτὲς
καὶ μεταρρυθμιστές, καὶ στὸ ρεῦμα τοῦ
ἀττικισμοῦ τὸν περασμένον αἰώνα. 'Η
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ἰστορικὴ δμως ἐξήγηση δὲν εϊναι δικαίωση ἠθική. Ὅχι μόνο γιατὶ δὲν νοεῖται
παιδεία χωρὶς τὸ χριστιανισμό, ἀλλὰ καὶ
γιατὶ ὁ χρισπανισμὸς ὑπῆρξε τὸ δέντρο
ποὺ γὐρω του ἀναπτὐχθηκε τὸ ἔθνος
μας δυὸ σχεδὸν χιλιάδες χρόνια ώς τώρα. Τὴν παράδοση τοὐτη τὴν εϊχανε ἐγκαταλείψει αὐτοὶ πρῶτοι οι παλαιοὶ διδάσκαλοι τοῦ γένους μὲ τὴ συνηθισμένη
στὴν ἐποχή τους περιφρόνηση γιὰ δ,τι
μεταγενέστερο Ἐλληνικὸ καὶ Βυζαντινό. Σήμερα δμως τὸ ἔθνος ἔχει ἀρχίσει
πιὰ νὰ ξεκαθαρίζῃ δτι δὲν πρέπει νὰ
ἐγκαταλείψῃ τὴ μεγάλη κληρονομία τοῦ
Βυζαντίου καὶ ἠ συνείδηση τοὐτη πρέπει νὰ γίνῃ ὁδηγὸς γιὰ νὰ ἀνασυνταχθῆ
τὸ πρόγραμμα τῆς διδασκαλίας τῶν Ἐλληνικῶν στὰ σχολεῖα μας. Οι λεπτομέρειες τοῦ προγράμματος δὲν ἔχουνε τὴ
θέση τους ἐδῶ. 'Εκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ
τονιστῆ εϊναι δτι ἀπὸ ἄποψη παιδείας
καὶ ἀπὸ ἄποψη παράδοσης εϊναι ἀπαράδεχτη μέσα στὰ σχολεῖα μας ἠ μονο
μέρεια, μονομέρεια ἄλλωστε ποὺ τὴν
εὐθὐνη της δὲν τὴν ἔχουνε τόσο οἰ ϊδτ
οι οι έκπαιδευτικοί, δσο οι συνθῆκες
τῆς ἐποχῆς ποὺ δημιουργήθηκε τὸ κράτος μας. Ὅ,τι δμως καὶ ἄν ἔγινε, δπως
καὶ ἄν ἔγινε, στὸ παρελθόν, δὲν εϊναι
θεμιτὸ νὰ ξαναγίνεται τώρα. 'Η σὐνθεση κλασσικῆς παιδείας καὶ χριστιανικοῦ
πολιτισμοῦ ήταν ἔως τώρα γιὰ δυὸ σχε
δὸν χιλιάδες χρόνια τὸ βάθρο τοῦ Ἐλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ κανεὶς δὲν ἀφήνει τὶς παραδόσεις του γιὰ νὰ τρέξῃ
στὸ ἄγνωστο. Οὕτε καὶ εϊναι κανεὶς ποὺ
θὰ ὴθελε νὰ ὺποστηρίξῃ ὑπεὐθυνα δτι
ὴ χριστιανικὴ καὶ εἰδικώτερα ἠ 6υζαντινὴ παιδεία πρέπει νὰ παραμεριστῆ καὶ
νὰ ἐξακολουθήσῃ νὰ ἔχῃ καὶ τώρα,
δπως καὶ παλαιότερα, τὴ θέση τοῦ μοναδικοῦ παράγοντα παιδείας ὴ κλασοικὴ γραμματεία μὲ τὰ θρησκευτικὰ ὡς
δευτερεῦον μάθημα. Τοῦτο εϊναι ἀντίθετο πρὸς τὶς παραδόσεις τοῦ ἔθνους.
Τὸ δλο θέμα εϊναι ἄν θέλουμε νὰ κρα·
τήσουμε τὶς παραδόσεις μας, νὰ διαφυ
λάξουμε τὴν ἐθνική μας κληρονομία καὶ
νὰ προχωρήσουμε στὸ μέλλον ἔχοντας
ρίζες στὸ παρελθόν, ή ἄν ζηταμε νὰ
δημιουργήσουμε ἔνα ἐντελῶς καινοὐριο

ἔθνος χωρὶς ρίζες σὲ παραδόσεις, χωρὶς
τὴ συνείδηση τῆς ϊστορίας του. Τέτοια
πρόθεση δὲν ἔχει προ6ληθῆ ἔως τώρα
φανερὰ ἀπὸ κανένα ἀπ' τοὺς δυὸ παράγοντες ποὺ ρυθμίζουνε κατὰ καιροὺς
τὴν παιδεία τοῦ ἔθνους καὶ ποὺ αὐτοχαρακτηρίζονται ὡς συντηρητικοὶ καὶ προοδευτικοί. 'Αλλὰ κι' ἄν ἀκόμη ὴ πρόθεοῃ αὐτὴ παρουσιαζότανε, θὰ ήταν 6έβαια λαθεμένη, γιατὶ τί ἄλλο ἰδανικὸ ἔθνους εϊναι μεγαλὐτερο ἀπὸ τὸ ἰδανικὸ
τῆς Ἐλληνικῆς 'Ορθόδοξης παιδείας;
'Η παιδεία τοὐτη, ποὺ εϊναι μαζὶ παράδοση καὶ ἀλήθεια, ποὺ δένεται μὲ τὰ
παρελθὸν καὶ φωτίζει τὶς ψυχὲς γιὰ τὸ
παρὸν καὶ τὸ μέλλον, εϊναι ὴ μόνη ἄξια
παιδεία νὰ πάρῃ τὴ θέση τῆς Μεγάλης
'Ιδέας. Οὐσιαστικὰ μάλιοτα εϊναι ὴ ϊδια
ἠ Μεγάλη 'Ιδέα καὶ πάλι, φωτισμένη δμως τώρα ἀπὸ μέσα, ὡς δὐναμη ἠθικὴ
καὶ δχι ὡς αϊτημα φυλετικὸ καὶ γεωγραφικό. Καὶ τοὐτη ὴ 'Ιδέα εϊναι ποὺ ταιριάζει καὶ μὲ τὴ γεωγραφικὴ θέση τῆς
Ἐλλάδας, στὴν ἄκρια τῶν Βαλκανίων,
στὰ πόδια τῶν Σλάβων καὶ τῶν ἄλλων
'Ορθοδόξων, ὡς προεκβολῆς τῶν Βαλκα
νίων στὴ Μεσόγειο καὶ ὡς προέκτασης
τῆς Μεσογείου στὰ Βαλκάνια. Ὅς κέντρο 'Ορθόδοξης παιδείας, ὴ Ἐλλὰς θὰ
μποροῦσε νὰ ἀναπτυχθῆ καὶ νὰ γίνῃ δὐναμη ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ μὲ ἀκτινο6ολία ἀπὸ τὴ Μέση 'Ανατολὴ ἔως τὴν
καρδιὰ της Ρωοοίαςὰ

(Συνεχίζεται)
2. Που εϊσαι ὰδελφὰ Βασίλη Λαοϋρδα, νὰ
δεϊς τὰ σημερινὰ χὰλια των ὰποχρωματισθέντων 'Ορθοδ6ξως κυ6ερνητων μας, ξενων τελείως ὰπὰ τις ελληνορθ6δοςες παραδοσεις.
Που εϊσαι νὰ δεϊς τὰ ξεχαρ6ὰλωμα των θεσμωγ της «πὰλαι ποτὰ» χρισπανικὴς 'Ελλὰδος,
νὰ κλὰψεις γιὰ τὴν τδσο ραγδαία καϊ κατακδρυφη πιωση της καὶ Οὰ πεισθεϊς πδσο εσφαλλες, δταν Αγραφες, πως «δὲν εϊναι κανεὶς ποὺ
θὰ ὴθελε . νὰ παραμεριοθὴ ὴ 6υζαντινὴ παι
δεία»! "Ρλος ὰ κρατικὰς μηχανισμὰς 6ρίσκεται, φεϋ, στὴν ὰπηρε,σία τοϋ σατανα γιὰ νὰ
καταστραφεϊ τὰ, 'Ορθ6δοζο ὴθνος. 'Ο θεὰς
σωζοι τὴν 'Ελλαδα, που διατελεϊ ὴδη σὲ νεκροφὰνεια! ·
»
,
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*
"Οσιοι Πατερες 'Αγιορεϊται,
ουντακται των «Αϋωνικων Διαλδγων», εϋλογεϊτε.
της Μδσχας, των δποϊων αι ενεργειαι οϋδδλως εϊναι καλντεραι η δλιγωτερον επικϊνδυνοι δια τδ μελλον της "Εκκλησϊας.
"Ο οκοπδς μου 'ητο να επισημανω τους κινδυνους ποϋ προκυπτουν απδ την σϋγκλησιν μιας τοιαϋτης και κατα τοιοϋτον τρδπον παρασκευαζομενης «Συνδδου», και
τας απροβλεπτους σννεπεϊας, εΙς τας δποϊας εϊναι δυνατδν να δδηγηση αϋτη.
"Επϊοης με εκπληττει, αγαπητοϊ μου
Πατερες, η αδικος εναντϊον μου κατηγορϊα τοϋ σχολιαστοϋ Σας, δτι εις τδ κει
μενον τοϋ 'Υπομνηματδς μου προβαλλω
ιιωριομενες εμμεσες προτασεις ανακαταταξεως στην ϊεραρχϊα των Τοπικων "Εκκλησιων». Πρδς Θεοϋ, Πατερες καϊ "Αδελφοϊ, ποϋ εϋρηκατε αϋτδ εις τδ 'Υπδ
μνημα μου; ("Αραγε η επι τοϋ ϋεματος
αϋτοϋ στασις μου δεν φαϊνεται σαφως, ως
επι παραδεϊγματι, εις την σελ. Ι5. της ελληνικης εκδδσεως τοϋ 'Υπομνηματδς
μου;). Δι εμε τδν γεροντα, ποϋ ετοιμαζομαι δια να αναχωρησω εντεϋ'9εν καϊ να
σταϋω ενοοπιον τοϋ καρδιογνιδστου Κυριου καϊ Κριτοϋ δλων μας, προκαλεϊ δχι μικραν λϋπην αϋτη η αδικος κατ" εμοϋ μομφη. Διδτι την 'Αγϊαν "Εκκλησϊαν της
Κωνσταντινονπδλεως δντως οεβομαι καϊ
αναγνωρϊζω ως πρωτην μεταξϋ των "Ορϋοδδξοιν "Εκκλησιων, ακολουϋων την δια
των αϊωνων παραδοσιν της τοπικης "Εκκλησϊας εΙς την δποϊαν ανηκω, παραδοσιν
οϋδεποτε δ ιακοπεϊσαν η αγνοηϋεϊσαν απδ
της εποχης τοϋ ϊϊεμελιωτοϋ της και φωτιστοϋ τοϋ γενους μας, τοϋ εν 'Αγϊοις Πατρδς ημων Σαββα τοϋ και 'Αγιορεϊτου.
Δια τοϋτο οϋτε προτεϊνω, οϋτε επιϋυμω
ο'ιανδηποτε αλλαγην της κανονικης τιμη* 'Η ανωτερω επιστολη αποτελεϊ απαντηση τικης ταξεως μεταξϋ των Τοπικων "Ορστο σχετικδ σχδλιο των Α,Δ. τοϋ προηγουμε- ϋοδδξων "Εκκλησιων, αλλα τοϋναντϊον δ,τι
νου τεϋχσυς. Τη δημοσιεϋουμε καθηκδντως.
εγραιρα, τδ εγραιρα εξ αγαπης δια τδ

ΑΑΒΟΝ τδ περιοδικδν Σας (αρ. 53-54)
και μεταξϋ αλλων ανεγνωσα τδ σχδλιδν
Σας μΠερϊ την μελετωμενην Μεγαλην
Σϋνοδον», τδ δποϊον
αφορα τδ σχετικδν
'Υπδμνημα μου. Τοϋτο με παρεκϊνηοε να
Σας γραιρω μερικας σκειρεις χαριν της
αληϋεϊας και της αδελφικης αγαπης καϊ
ενωπιον της δικαϊας κρϊσεως τον Παντεπδπτου Θεοϋ και Σωτηρος ημων.
Πρωτον επιτρδιρατε μου, "Αγιοι Πατε
ρες, να εκφρασω την εκπληξϊν μου δια την
αποδιδομενην εΙς εμε εις τδ σχδλιδν Σας
«επιιϊετικδτητα κατα τοϋ ΟΙκουμενικοϋ
Πατριαρχεϊον», η δποια δπως λεγει δ
ουντακτης Σας, «κατεϋλιψε τοϋς επαϊοντες
αγιορεϊτες μοναχοϋς». Σας διαβε6αιω δτι
εΙς τδ κειμενον τον 'Υπομνηματδς μου δ
οκοπδς μου δεν εϊναι να επιτεΦω κατα τοϋ
ΟΙκουμενικοϋ Πατριαρχεϊον, αλλα να εκ
φρασω εκ πδνου ιρυχης και εξ αγαπης
πρδς την κοινην μας μητερα "Εκκλησϊαν,
μερικας σκειρεις καϊ, κρϊσεις επι τινων,
κατα την γνωμην μου, μη πατερικων και
μη γενομενων δεκτων ϋπδ της δρϋοδδξου
εκκλησιαστικης συνειδησεως απδιρεων και
ενεργειων τινων εκ των αντιπροσωπων
τον Πατριαρχεϊον Κωνσταντινονπδλεως,
οι δποϊοι εϊναι αϋτην την στιγμην οι πρωτεργαται της μελετωμενης Συνδδου. "Εξ
ϊσου ανεφερβην και εις τους αντιπροσα)πους των αλλων Πατριαρχεϊων, και δη τοϋ
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πραγματικδν καλδν της 'Εκκληοϊας της
Κωνοταντινουπδλεως καϊ την διαφυλαξιν
της δρ9οδδξου πϊοτεως και της κατα Θεδν
ταξεως των πραγματων εις δλδκληρον
την 'Ορ9οδοξϊαν. 'Ακδμη προσ9ετω την
6α9εϊαν μου πεποϊ9ηοιν δτι η ταξις αυτη 9α διαφυλασσεται δοον δ Υϊδς τον
Θεον 9α ημπορη να λεγη εις τδν Αγγε
λον της 'Εκκϊ.ησϊας της Κωνοταντινουπδλεως, η κα9ε αλλης Τοπικης 'Ορ9οδδξου
Τκκληοιας: «ο'ιδα σου τα εργα και την αγαπην και την πϊοτιν και την διακονϊαν
και την νπομονην σον, και τα εργα σον
τα εσχατα πλεϊονα των πρωτων» ('Αποκ.
2, Ι9). "Ομως, τι 9α γϊνη εαν εγω η
δποιοοδηποτε απδ ημας, η οϊαδηποτε τοπικη "Εκκλησϊα, απαρνη9ωμεν αντην την
αγαπην και την πϊοτιν και την διακονϊαν
και την νπομονην; Τουλαχιστον εϊς 'Ἐμας τους 'Αγιορεϊτας, που ευρϊσκεσ9ε εις
την αϊωνιον εμπροο9οφυλακην της "Αλη9εϊας τοϋ Χριστοϋ και της Πϊοτεως εις
Αυτδν, ως την μδνην Κεφαλην της "Εκκλησϊας και Σωτηρα τον κδσμου, δεν χρει
αζεται να νπεν9υμϊζη κανεις την δλοφανερον ευαγγελικην αλη9ειαν, επισφραγισμενην απδ δλδκληρον την πεϊραν της ιοτορϊας, δτι δ Θεδς δεν εϊναι προοωπο,ληπτης. Ταν δε τα πραγματα εχονν οντως, τδτε διαφαϊνεται οαφως δτι δ οκοπδς τοϋ 'Υπομνηματδς μον δεν ίμο ονδεμϊα αμεσος η εμμεσος «πρδταοις» ανακαταταξεως των 9εοπρεπως κειμενων εν τη
"Ορ9οδδξω 'Εκκλησϊα, αλλα πρδοκληοις
εϊς την εγρηγορσιν και την εμμονην εις
την μδνην αλη9ινην και 6ε6αϊαν δδδν της
διαφυλαξεως της πϊοτεως και της πραγματικης ταξεως εν τη 'Εκκληοϊα.
'Εκεϊνο τδ δποϊον ακδμη μον προκαλεϊ
καταπληξιν εϊς τδ σχδλιον τοϋ περιοδικοϋ
Σας, Σεβαστοϊ Πατερες, εϊναι τδ γεγονδς δτι, εκ τδσων 6αοικων και σπουδαϊων δι' δλην την 'Ορ9οδοξϊαν προβληματων 9ιγομενων εϊς τδ νπδμνημα μου, δ
σχολιαστης Σας παραβλεπει τα πραγματικα και ενρϊσκει εϊς τδ κεϊμενδν μον μδ
νον ενα αννπαρκτον πρδβλημα, η ·ψευδοπρδδλημα. "Ισατς και αντδ εϊναι μϊα επι
πλεον απδδειξις δτι οι εκφραζδμενοι εϊς
τδ νπδμνημα μου φδβοι εϊναι δικαιολογημενοι. 'Απδδειξις δηλαδη, δτι εις την με-
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λετωμενην κΣυνοδον», δπως την εννοονν
οϊ 9ιασωταϊ της, εϊς την πραγματικδτητα
9α γϊνη μϊα ενασχδλησις μδνον περϊ παρομοϊων ψευδοπροβληματων και δη εις
6αρος των συσιαοτικων προβληματων «ὡν
εστι χρεϊα», δηλ. των αφορωντων εις τας
πραγματικας αναγκας, οημερινας και μελ
λοντικας, της απανταχοϋ 'Εκκληοϊας. Ποι
ος μας δεβαιωνει τδτε δτι μϊα τοιουτοτρδπως προετοιμαζομενη Συνοδος δεν 9α
μετατραπη εϊς μϊαν διαμαχην δια «τα πρωτεϊα», αναξϊαν της 'Εκκληοϊας τον Χρι
στοϋ;
"Αγιοι Πατερες, γνωρϊζετε Απδ τδ Εϋαγγελιον τοϋ Σωτηρος και απδ την πνευματικην Σας πεϊραν — και εγδ) τδ γνωρϊζω — δτι πας δ κρϊνων κρι9ησεται.
Αντη η επικειμενη κρϊσις, συντδμως αναμενει καϊ εμε τδν παναμαρτωλδν δι δλα
τα εργα μου, επομενως και δια τας κρϊσεις καϊ σκεψεις μου αϋτας. Εϊμαι εϊς
ηλικϊαν, κατα την δποϊαν μδνη φροντϊς
μου 9α επρεπε να εϊναι η φροντϊς δια την
οωτηρϊαν της ψυχης μου, καϊ η εγρηγορσις να μη με ευρη απροετοϊμαστον δ
Σωτηρ μου. Συγχωρεσατε με διδτι δ πδνος
δια τας 'Αγϊας τοϋ Θεοϋ 'Εκκλησϊας με
κανει να λησμονησω αϋτδ τδ μοναδικδν
μου χρεος. Τδ καμνω διδτι απδ τδ Εϋαγγελιον τοϋ Σωτηρος γνωρϊζω, δτι δποιος
χαση την 'Εκκλησϊαν δχαοε καϊ την ψυχην του. Γνωρϊζω επϊοης απδ την πεϊ
ραν καϊ τδ παραδειγμα των 'Αγϊων δτι
δλοι εϊμαστε ϋπευ9ννοι δια την πϊοτιν
καϊ δτι δ Αϊκαιος Κριτης 9α ερωτηση
την συνεϊδησϊν μας κατα την Αευτεραν
Παρουσϊαν Του, εαν επραξαμεν δ,τι ηδυναμε9α καϊ δ,τι επρεπε δια την 'Εκκλησϊαν κατα την διαρκειαν της επιγεϊου ζωης μας.
Γνωρϊζομεν λοιπδν δτι 9ελει κρι9η δ
ποιος κρϊνει. :,Αλλ, επϊοης γνωρϊζομεν εκ
της ,0ρ9οδδξου πνευματικης εμπειρϊας τϊ
γϊνεται με εκεϊνους, οϊ δποϊοι δεν δεχονται κρϊοιν καϊ ουμδουλην κανενδς. Τϊ ουνεβη με την παλαιαν Ρωμην δταν επαψε
να ακουη τας αδελφικας συμβονλας καϊ
κρϊσεις απδ τους δρ9οδδξονς αδελφους
της 'Ανατολης, τδ γνωρϊζομεν δλοι καλως. 'Αγωνιζομενη μδνον καϊ μδνον δια
τα πρωτεϊα, την τιμην καϊ την εξουσϊαν
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επι των 2οιπων "Εκκ2ησιων τοϋ Θεοϋ,
εξεπεοε της "Α2ηϋεϊας. Διοτι, κατα τους
ατεγκτους πνευματικοϋς νδμους η περιφρδνησις της αγαπης τιμωρεϊται παντοτε δια της στερησεως της α2ηϋεϊας και
ως εκ τοντον και της τιμης. ( Αυτα δμως
δεν εμποδϊζονν μερικοϋς μεταξϋ των δρϋοδδξων και περαιτδρω να δνομα,ζουν την
πεπτωκυϊαν Ρωμην ως την «προ'πην καϊϊεδραν της χριστιανικης Οικουμενης». Αυτοι φαϊνεται δτι 2ηομονοϋν τους 2δγους
τοϋ δμο2ογητοϋ της "Ορ9οδοξ'ιας, τον "Α
γιου Μαρκου της "Εφεσου εις την Σϋνοδον της Φ2ωρεντϊας: «ημεϊς τδν παπαν
αναγνωρϊζομεν ως πρωτον, α22α μονον
εαν γινη δρ96δοξοςυ ). 'Επομενως εαν μερικοι απδ την Κωνσταντινουπο2ιν η την
Μ6σχαν σημερον μαχονται δια «τα πρωτεϊαυ, α22ος δ2ιγωτερον και α22ος περισσδτερον, και ποιος εξ αντων ϊϊα ευαρεστηση περισο6τερον την πεπτωκυϊαν Ρωμην
και τους "ισχυροϋς τοϋ αϊωνος τοντον, δι"
η μας τους δρ9οδδξους η "Ορϋοδοξϊα εϊναι
πο2υτιμωτερα απδ δλα, και απδ δ2ους τους
τϊτλους και τας τιμας και τας πρωτοκαϋεδοϊας. Μιαν τοιαυτην οτασιν μας εδιδαξατε δια των αιατνων ακριβως Σεις, οϊ
'Αγιορεϊται, μας εδιδαξατε και προοφατως, μας διδασκετε δε και σημερον δια
τοϋ ζηλου Σας και δια της εν 'Αγϊω
Πνενματι ε2ευ9ερϊας Σας.
"Εαν 62οι οι "Ορϋδδοξοι εχωμεν κρατησει δια των αϊωνων και μεχρι σημε
ρον αντην την οτασιν, αραγε τι ϋ'α ηδυνατο να μας εξαναγκαοη σημερον να την
απαρνη9ωμεν; "Επιτρεπεται αραγε ημεϊς
οϊ "Ορϋδδοξοι, δια τους δποϊους η "Ορ9οδοξϊα εϊναι και πρεπει να εϊναι, νπερανω προσκο22ησεως εΙς «σαρκα και αϊμα»,
εξ αιτϊας ανδρωπϊνων αδυναμιων, τον
σταυροϋ και των τωρινων παΦηματανν, τα
ποϊα εχει τδ Πατριαρχεϊον Κωνσταντινουπδ2εως — και δχι μονον αυτδ, διοτι
εϊμε9α μαρτυρες και αυτδπται δτι «τα αυ
τα των παϋηματων τη εν κδσμω ημων "Αδελφδτητι επιτε2εϊσϋαι» (Α, Πετρ. 5, 9)
—, να αφησωμεν τους αντιπροσωπους οϊασδηποτε τοπικης "Εκκ2ησϊας να πραττουν εΙς την "Ορϋδδοξον "Εκκ2ησϊαν δ,τι
αυτοϊ μονον ϋεωροϋν ως δρ96ν, χωρις να
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ερωτοϋν περϊ τοϋτου τδ δρϋδδοξον πληρω
μα, και χωρις να επιτρεπουν εις ημας τους
μικροϋς και ασημαντους, α22α εξ ϊσον νπενδϋνους δια την πϊοτιν και την "Εκκ2ησιαν, να τους εϊπωμεν μετα παρρησϊας τδν
26γον που μας υπαγορευει η δρ9δδοξος
συνεϊδησϊς μας; Προσωπικως ϋεοιρω, "Α
γιοι Πατερες και "Αδε2φοι, δτι εϊναι πο2ν επικϊνδυνον και δ2ε9ριον δια την ψυχην μας τδ να κ2εϊσωμεν τους δφ9α2μους
μας 26γω οιουδηποτε φδβου ενωπιον των
πραγματικων προ62ηματων, και ακδμη
περισο6τερον επικϊνδυνον εϊναι τδ να κρυπτωμε9α πϊοω απδ ανυπαρκτα η ουσιαοτικως ασημαντα προ62ηματα και μα2ιστα εΙς τδσον δϋσκο2ον ιστορικην στιγμην,
στιγμην κατα την δποϊαν δ κδσμος ευρϊσκεται εΙς μιαν αποκα2υπτικην καμπην, η
δε μαρτυρϊα περ'ι της αποστο2ικο - πατερικης "Ορϋοδοξϊας ως τοϋ Θεαν9ροκτϊνου
μυστηρϊου τοϋ Χριστοϋ και τοϋ μνστηρϊου
της οωτηρϊας τοϋ κοσμου εν τω σωματι
Αυτοϋ; τη "Εκκ2ησϊα, να υπο6ιβαζεται εις
ενα τοιοϋτον επιπεδον εις τδ δποϊον την
υποβιβαζουν η ϋ'α την υποβι6ασουν με την
«Συνοδδν» των οι προετοιμΑζοντες αντην
κατα τοιοϋτον τρδπον.
"Εν δνοματι της αδε2φικης αγαπης, δια
της δποιας μας συνδεει εις τους αϊωνας
και μας τρεφει η "Εκκ2ησϊα τοϋ Θεοϋ, α
γαπης εν Χριστω "Ιησδϋ, τω μονω Κυρϊω και Θεω και Σωτηρι ημων και τη
μδνη Κεφα2η της "Εκκ2ησιας, Σας παρακα2ω, "Οσιοι Πατερες, να με συγχωρεσετε εαν ακουσϊως Σας ε2υπησα και να
με μνημονευετε εΙς τας αγϊας και ·9εαρεστους προσευχας "Υμων. "Εγω δε δ παναμαρτω2δς ασπαζομαι παντας "Υμας και
παντας τους ασκητευοντας εΙς τδ "Αγκδνυμον "'Ορος τοϋ "'Αϋωνος, ευχδμενος "Υμϊν παν δωρημα αγα9δν καταβαϊνον ανωΦεν εκ τοϋ Πατρδς των Φωτων, Ωι η δδξα, συν τω Μονογενεϊ Αυτοϋ ΥΙω και τω
"Αγϊω Πνενματι. "Αμην.
"Εξαιτοϋμενος τας "Υμετερας αγϊας
και 9εαρεστους ευχας, δ αν6ξιος "Ιρομοναχος "Ιουοτϊνος Πδποβιτς

Μεταμδρφωσις τοϋ Σωτηρος, Ι978
'Ι. Μονη Τοε2ιε - Σερβϊα.

6ΝΧ γϊἘΚΟ ΓρΧΜΜΧ ΟΤΟΝ Π. Ι. ΠΟΠΟΒΙΤΟ
Σεδαστε μον Πατερα 'Ιονοτϊνε, την ενχη Σας

ΑΥΜΑΖΕΙ κανεις
και απορεϊ για την
τδοη γοργη μεταβολη των ανϋρωπινων
ηραγματων. Ποιος
ποτε εφανταζετο, δτι
δ ταπεινδς μοναχδς
αγιορεϊτης δα λνπονσε τδν εν Χριστω 6αϋντατα σεβαστδν Πα
τερα και αγαπητδν αδελφδν τον εν ϊερομοναχοις 'Ιουστϊνον;
Πραγματι η. 'Ιονστϊνε, ενρϊσκομαι α
κδμη σ αϋτη την ϋλϊ6ουσα με απορϊα, την
δποϊα ξεπερνω μδνο με την επϊκληση στη
μνημη μου τον εν 'Εδεμ δραματος, που
ειχε σαν συνεπεια την εϊσ6ολη τον κακοϋ
της διασπασεως της ενδτητος, τδσο μεσα
στδν ϊδιο τδν ανδρωπο, δσο και μεταξυ
των δμοϊων του.
"Αλλα ηλδε δ Χριστδς μας με τη Σαρ
κωοη και σηκοοοε αντδ τδ σκανδαλο και
ενοποϊησε παλι τδν εντδς ανδρωπο, ωστε
να εχει τη δυνατδτητα να παραμενει εν αγαπη ενωμενος με τους αδελφους του στδ
Σωμα Τον, που εϊναι η "Εκκληοϊα. "Αλ
λα και παλι η τελεια ενδτης και αρμονϊα
δεν νπαρχει, αλλ" απλως επιτνγχανεται σε
μια μϊνι μορφη, χαρη στην υποχωρονσα
ταπεϊντοση και στην «παντα στεγονσα αγαπηυ.
"Αλλ" αντα τα γνωριζετε, π. "Ιουστϊνε,
καλλϊτερα απδ τδν γραφοντα. 'Εαν δμως
ακδμη δεν μπορω ν απαλλαγω απδ τη
δνσαρεστη αϊσδηση της μεταβολης, εϊναι
γιατϊ δ ταπεινδς μοναχδς, δχι μδνο σνμφωνοϋσε με την πνευματικη διδασκαλϊα
Σας, αλλα, πως να τδ πω; Εϊχε γϊνει και
δ νμνητης Σας. "Ακδμη και στδ τελενταϊο
σχδλιο, που Σας λυπησε και προκαλεοε

την δημοσιευδμενη επιοτολη Σας, δ τα
πεινδς αδελφδς Σας εδειχνε τη συμφωνια του και κατα τινα τρδπο εγραφε, δτι
εϊσδε ανωτερος κριτικης ως δοκιμασμενος για την δρϊλοδοςϊα των φρονηματων
Σας. Τδ τελενταϊο αντδ δμως, δπως προκυπτει απδ την επιοτολη Σας, δεν τδ προσεξατε, γι αντδ και δχι δοϋα παραπονεϊσδε. "Εκεϊνο μδνο που εδορυ6ηοε την τρυχη και εμοϋ και αλλων ηταν τδ σημεϊο που
επανειλημμενα ανεφερετο στδ Οικονμενικδ Πατριαρχεϊο.
"'Ας μοϋ επιτρειρετε, σεβαστε μου Πα
τερα, πριν προ6ω στις απαραϊτητες εξηγησεις, αναφορικα με τδ επϊμαχο σχδλιο,
να Σας εκδεσω, ως «προϊστορια», μερικα
πραγματα, που φανερωνουν τδν δαϋϋν σε6ασμδν μον πρδς τις δεολογικες κατενϋυνσεις Σας και ερμηνευουν τδ λεχδεν,
δτι ημονν παντοτε δ νμνητης Σας. "Ετσι
ϊσως εκτιμησετε διαφορετικα τη σημασϊα
τοϋ σχολϊον και του σχολιογραφου τις προδεσεις.
"Οταν πρδ δεκαετϊας, ευρισκδμενος
στην "Αδηνα, διαβασα τδ 6ιβλϊο Σας «'Ανδρωπος και Θεανδρωπος, τδσο ενδονσιαστηκα απδ τδ περιεχδμενδ του, ωστε σε
μια σειρα δμιλιδδν μον να τδ σννιστω
στους ακροατας μου δερμα και να αναλυω
τις δρδδδοξες πνευματικες απδψεις του.
Στη συνεχεια εγραιρα σε αδηναϊκδ περιοδικδ μικρη 6ιβλιοκρισϊα, που μεταξυ αλ
λων ελεγα' «... εγενετο ανδρωπος απδ Θεον, ου τδ δνομα "Ιουοτϊνος... "Οτι δεν αποτελεϊ σχημα λδγον η νπερ6ολην τοντο,
αρκεϊ μδνον μια πληροφορϊα' δλα τα σνγκροτοϋντα τδ υπ" δτριν 6ιβλιον αρδρα, εϊ
ναι γραμμενα, πλην ενδς, πρδ ετων τεσσαρακοντα. "Ο σνγγραφευς των ηδη αγει
τδ 75ον ετος της ηλικϊας του. "'Αρα εγρα-
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φησαν δτε ητο 35γετων!
7Εαν, λοιπδν, ληφδοϋν νπ' δτρει, η γηλαιρητη ωριμδτης των,' η μεταδιδομενη
εΙς τδν αναγνωοτην δχι διανοητικδτης
των, αλλ' η αισδησις της ιρυχης τον ο.,
αι ϋεμελισιδεις δρϋδδοξοι 9εσεις τον, αι
6αϋεϊαι 'Εκκλησιολογικαϊ τομαϊ τον, η
διαφαινομενη ταπεϊνωοϊς του, η πρδς Χριστδν αγαπη του, που,εμπνεει τδν νΟϋν τον,
και τελος, η δκραιφνης Πατερικδτης τον
— δχι ως εξωτερικη αναφορδ, αλλ" ως
εσωτερικη κοινωνια — εν σννδναομω
πρδς την ηλικιαν των 35 χρδνων, πρεπει
να δμολογηϋη, δτι δ π; 'Ιονοτϊνος υπηρξεν
αγιος εκ νεδτητος.
"Οντως, δ π. 'Ιουστϊνος εϊχε την εϋνοιαν τον Θεοϋ να εϋρεδη μδσα εις την
ανδϋευτον δρδδδοξον πνευματικην παραδοοιν καϊ μδνον αϋτην να6ιωση, μακραν
απδ τα παπικα και προτεσταντικα ρευματα, τα δποϊα, δυστυχως, επεδρων απδ εκατονταετιας επϊ των 9εολδγων μας. Να αναστραφη μδ ασκητας και ναζηση δ ϊδιος
ως ασκηττ;ς μδ την ποοσενχην καϊ τ^ν νηστειαν, να μαϋητευοη εις τδν Σερβικδν
Μοναχισμδν και να γινη εντευδεν 'Ορδδδοξος Θεολδγος, σννδυαζων οννηϋη μεν
κατα6ολην φνοεως, ευρεϊαν δμως επιστημονικην ονγκρδτησιν και εσωτερικην εν
Πνενματι πεϊραν, η δποϊα φωτιζει καϊ τδν
φυσικδν λδγον καϊ την επιοτημονικην γνωσιν...υ
Εϊδατε, π. 'Ιουστϊνε, ποιδς εϊναι δ επικριτης Σας; "Ας μτ) αναφδρω καϊ δσα
προλογικως εγραψα στδ 6ι6λϊο Σας οΟρ9δδοξος 'Εκκλησϊα καϊ Οικουμενισμδς».
Καϊ δταν κατα τδ Ι97Ι εδημοσιεϋ9η τδ
πρωτο 'Υπδμνημα Σας πρδς την 'Ι. Σννοδον της Σερβικης 'Εκκλησϊας, δ νπευϋννος καϊ συντακτης των πολνγραφονμενων
τδτε « Α·δοννικων Διαλδγων», παλι συνεταχϋη μδ τϊς δπδιρεις Σας, τϊς παρονσϊαοε σχεδδν δλες, τϊς σχολϊαοε εϋμενδοτατα καϊ σχεδδν εναρμονϊστηκε πληρως μδ
τϊς κεντρικδς γραμμες Σας, παρα τϊς ακρδτητες που παρονσϊαζε σε καποια σημεϊα τδ Υπδμνημα. 'Αλλα τις παρδδλεπε
επειδη κυρϊως δ 'Α9ηναγδρας, μδ δλες
τϊς ϋετικδς τον πλευρδς, μας εϊχε οκανδαλϊσει τη σννειδηση, γι' αντδ καϊ οι α'Αβωνικοϊ Δ,ιδλογοϊν τδν εϊχαν χαρακτηρ'ι-

2Ι

οει ως «.νπνοβατη πελωριο τδν χιμαιρικοϋ
δνδϊρου τον της των παντων ενιδσεως».
Τις απδφεις μας αυτες, για ττγν «Μεγαλην καϊ 'Αγϊαν Σννοδον», κατδπιν αιτησεως αναγνωστων μας, αναδημοσιενσαμε στδ νπδ αριδμδ 47 - 48 τενχος των
«Α9ωνικων Δ ιαλδγων» σδ 4 καϊ πλεον
πυκνδς σελϊδες. Αντδ, μεταξϋ αλλων, δσημαινε την εμμονη μας στις παληδς μας
απδψεις κι' επομδνως, δτι εξακολουϋοϋμε να σνμπλεδμεν, σε6αστε μου π. 'Ιουστϊνε, επϊ τον προβληματος της μελετωμενης
Σννδδου, χωρϊς τοϋτο να συνεπαγεται, απδ
την πλενρα μας, αμεταϋετη σταση, σταση
αρνητικη, αν σννηρχοντο ωρισμδνες προϋποϋεσεις καϊ εγγνησεις για τη μδ 'Ορδδδοξη αϊσ9ηση συνοδικη εξεταση καποιων 9εματων, που δα επιδεχοντο ·θεολογικη καϊ ποιμαντικη ανακριση. Καϊ πρε
πει να σημειω9εϊ, δτι η αγαπη τον συντακτου τοϋ οχολϊον, πον σας ελνπησε, οτδ
πρδσωπδ Σας δδν μετε6ληδη καϊ μετα τδ;ν
αναγνωση τον β' 'Υπομνηματος Σας δακτυλογραφημενου, αφοϋ τδ τενχος 47 - 48,
μεοα οτδ δποιο ϋπεγραμμιζα την δρδδτητα των απδγεοον Σας, εξεδδϊλη δυο μηνες
αργδτερα. Καϊ εξηγονμαι.
Μετα τδ Πασχα τοϋ Ι977 ηλδαν οτδ
"Αγιον "Ορος δυο εκλεκτοϊ οερβοι ϊερομδναχοι 9εολδγοι, τδκνα Σας πνενματικα. Μοϋ εδωσαν τη μεγαλη χαρα μδ την
παρονσια τους καϊ μδ ενα παοχαλιο μηνυμα Σας. Τδτε μοϋ παρδδωσαν τδ β' 'Υ
πδμνημα Σας δακτνλογραφημενο, μδ τδ;ν
παρδκληση να τδ δια6δσω κι αργδτερα
να πω τη γνιδμη μου. "Οπως γνωρϊζω δετικα, αντϊγραφα τοϋ 'Υπομνηματος εδω
σαν καϊ σδ δνδ - τρεις επαϊοντες αγιορεϊτες. Ζητοϋσαν την γνωμη τους προφανως.
'Ομολογω, σεβαστε μον π. 'Ιουστϊνε, δτι
μδ εντνπωσϊασε, δχι 6δ6αια τδ δλο περιεχδμενο, που απετελει μια σχεδδν 6ελτιωμδνη δπαναληιμη τοϋ α' 'Υπομνηματος, αλ
λα η ταοη τον ονγγραφεως τον να ασκηοει επϊμονη κριτικη επϊ των πρωτοβουλιων τοϋ Οικονμενικοϋ Πατριαρχειου, η
χρηση 6αρυτατων εκφρασεων, η αμφισβητηοη — δμμεοοος 6ε6αϊως -— τοϋ δικαιωματος προ6αδϊσματος, αφοϋ οτερεϊται
ποιμνϊον! 'Επϊσης 9ϊγεται 9εμα τιτονλαριων 'Επισκδπων καϊ συνοπτικα, διαφαι-
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νεται προσπαδεια μειωσεως τοϋ αναγνωριζομενον κϋρονς τον ΟΙκουμενικον Πατριαρχεϊον εκ λδγων ιστορικοκανονικων,
δια της ανακρϊσεως κατα πδοον μπορονν
ακ6μα να Ισχνονν οι λδγοι αντοϊ.
Βεβαια, οεβαστε μου Γεροντα, δα μποροϋσα να δεχδω, δτι η ανησυχϊα και ·η
6αδεια λνπη Σας ενεπνενσαν τις σκεψεις
αντες, πον διατνπωνονται με πολλη προσοχη, ϊοως γιατι αισδανδηκατε, δτι ηταν
προτιμδτερο να μη δημιονργοϋνται τδτοια
δειιατα. 'Αλλα και απδ την πλενρα μον
παλι, δα αμφεβαλλα αν πραγματικα λεγατε αντα πον ϋπεδετα, εαν οι αναγνωσαντες αγιορεϊτες δεολδγοι τδ 'Υπομνημα
δεν απεκδμιζαν σχεδδν τις ϊδιες εντνπωοεις.
'Ο νποφαινδμενος, αγιε Πατερα, εϊχε
πλην των ανωτερω, σαν παλαιδτερος, και
ενα πρδσδετο λογο να ανησνχησεϊ" ^ταν
η προσφορα επιχειρηματων σε απλοϊκοϋς
αδελφους, λαϊκους και μοναχους κατα τον
ΟΙκουμενικον Πατριαρχειον. Γιατι, δπως
γνωρϊζετε, στο σωμα της 'Ελλαδικης 'Εκκλησϊας νπαρχει η χρονϊα πληγη τον σχϊοματος των παλαιοημερολογ ιτων και νπδ
αλλο δνομα, των «ζηλωτων», η ϊδια πληγη
6αδντερη στο "Αγιον "Ορος. Λεγω βα·δντερη, γιατι στο μεν κλϊμα της 'Ελλαδι
κης 'Εκκλησϊας, δ αριδμδς των απλοϊκων
ενλαβων χριστιανων, αγομενων απδ καποιονς μαλλον πονηρους, «ηγονμενονς πορισμδν την ενσεβειαν», δεν νπερβαϊνει
στατιστικως τις 5Ο.ΟΟΟ· στδ δε «Περιβδλι της Παναγϊας», στδ "Αγιον "Ορος, η
αναλογϊα, δσιωτατε Γεροντα, εϊναι απελπιστικη. Γιατι επι Ι2ΟΟ μοναχων αγιορειτων, οι 4ΟΟ 6ρϊσκονται σε σχισματικη
κατασταση, νπδ ποικϊλη τοποδετηση, για
τι οι διαφορες δμαδες δελονν να εϊναι...
δρδοδοξδτερες των αλλων!
Κι ετσι εχονμε ακ6μα ενα λογο να δρηνονμε στδ "Αγιον "Ορος, αφοϋ ενω δεωρεϊται και αναγνωριζεται ως «Φρονριο
της 'Ορδοδοξϊας», λεϊπει απδ αντδ η δεμελιωδης εκκλησιολογικη προϋπδδεοη, που
εϊναι η ενδτης. Εντνχως δτι οι 8ΟΟ μοναχοι 6ρϊσκονται σε πληρη ενδτητα και σε
πληρη εκκλησιαοτικη κοινωνϊα με δλες τις
Τοπικες 'Εκκλησϊες, ως ανηκοντες στδ
Οικονμενικδ Πατριαρχεϊο. 'Αλλα, οεβα-

στε Γεροντα, 4ΟΟ μοναχοι «αλληλους δα-.
κνοντες, αλληλονς κατεσδϊοντες...·», ζηλονντες την, κατα την αφελδτητα τους, πιδ
αμωμη πϊοτη ως Αϋξεντιανοϊ, ως Ματδαι
ϊκοϊ, ως Κοττεανοϊ, ως Φιλαρετικοϊ, ως
ακεφαλοι, ως τον Χριοτοϋζ!), εϊναι αληδινη τραγωδϊα.
Οι περισσοτεροι απ' αυτονς, παρα την
απλοϊκδτητα τους, αρχϊζονν να αντ ιλαμβανονται, δτι οι Ι3 ημερες, που τους εξωδησαν να ακολονδησονν παρασνναγωγες, δεν
εϊναι ισχνρδ επιχεϊρημα και ζητοϋν να
στηριχδονν σε επινοουμενα η προσφερομενα επιχειρηματα. Και επειδη ανηκονμε
εκκληοιαστικως στδ Οϊκουμενικδ Πατρι
αρχεϊο, πρεπει λοιπδν τδ Σεπτδ Κεντρο
να τους δϊνει αφορμες να στηρϊζονται στην
κατ' αντοϊ) πολεμικη. "Οταν, επομενως, δ
γνωστδς για τδ κνρος του, π. 'Ιουστϊνος
Π6πο6ιτς, γραφει ελεϋδερα και πρδς μναλωμενους ανδρωπους για την «ϋποπτη»
και «ανορδδδοξη» σνμπεριφορα τον Οικουμενικον Πατριαρχειον, χωρις να δελει στερεωνει στην πλανη αξϊους καδε τιμης και στοργης απλους αδελφους, μονα
χους και λαϊκους, «νπερ αιν Χριστδς απεδανεν.
'Εκφραζων, λοιπδν, οεβαστε μου Γερον
τα, τις ανησυχϊες μας εχαρακτηρισα στδ
σχδλιο τις απδψεις Σας ως δρδες μεν,
αλλα δτι εμφανϊζετε «μια ασννηδιστη για
τδ πραον νφος Σας επιδετικδτητα κατα
τοϋ ΟΙκουμενικον Πατριαρχειον, πραγμα
που κατεδλιψεν, δπως εϊναι επδμενο, τους
επαϊοντες αγιορεϊτες μοναχους». Συνεχϊζοντας με αλλη μια παραγραφο εγραψα.
«Με τδ οημεϊωμα αντδ δεν προτιδεμεδα,
επι τον παρδντος, να αναλνσουμε και να
ανασκεναοονμε ωρισμενες εμμεσες προτασεις ανακαταταξεως στην Ιεραρχϊα των
Τοπικων 'Εκκλησιων, τελονντες σε αναμονη να δονμε οχετικες αντιδρασεις απδ
σοφωτερονς μας και πλεον αρμοδϊονς».
"Οπως ηδη εξηγηοα, δτι τδσο η επιδετικδτης κατα τοϋ ΟΙκουμενικον δρονον,
δοο και τδ πνεϋμα για ανακαταταξεις κλπ.
δεν αποτελοϋοαν προοοχπικη μον δινακαλνψη. "Αλλωστε δεν εχει κανεις παρα να
ρϊξει δνα 6λδμμα στδ β' 'Υπομνημα για
να δεϊ η να διϊδει αμφδτερα, αφοϋ η επιχειρηματολογϊα τον δεμελιωνεται στην

6ΝΚ ΥΙΪΚΟ ΓἘΧΜΜΚ ΟΤΟΝ Π. Ι. ΠΟΠΟΒΙΤϋ

εξαρση της εκκλησιολογϊας, της επισκοπικης Ιδιδτητος και συνοδικδτητος εναντι
των δι Ιστορϊκοϋς λδγους προνομϊων τον
Πατριαρχειου Κωνσταντινουπδλεως και
των τιτουλαρϊων “Επισκδπων τον.
Βε6αϊως, αγιε Πατερα, ερχεοϋε με την
επιστολη Σας και διαμαρτυρεσδε. “Αλλα
τα γραπτα μενουν και πρδκεινται σε μελετη για τδν καδε ενα. "Οταν διαβαζεται
τδ 'Υπδμνημα ξεχωριοτα απδ 4-5 δνναμενους να εννοονν τονς λδγους Σας και
οι εντνπωσεις συμπϊπτουν απολυτως, δεν
νομϊζετε δτι δεν πρεπει να επιμδνετε; "Αλ
λο'6ε6αια εαν αναγνωρϊζετε τδ λαδος καϊ
ηδη ανακαλεϊτε. Τδ κεϊμενο τοϋ 'Υπομνηματος παρονσιδζεται οϊονει ριζοοπαοτικδ,
πραγμα που μπορεϊ να ερμηνενδεϊ απδ την
υπερβολικη ανησνχϊα Σας.
“Αλλα για να μη μακρηγορω και Σας
κουραζω, σεβαατε Γεροντα, σας πληροφορω, δτι μετα την ,ληψη της επιστολης Σας
ελαδα μια «απαντηση» οτδ β' 'Υπδμνημα,
που εγραιμε δ 'Υφηγητης της Πατρολογϊας τοϋ Πανεπιστημιου Θεσσαλονϊκης κ.
Θ. Ζησης. “Εξεδδβη προ ετονς σχεδδν
και μδλις τελευταϊα ελαδα γνωση. Εϊναι
απϊϋανο νομϊζω να μη ελαδατε την απαντηση αυτη, που εδημοσιευδη οτην «Κληρονομϊα» 9 (Ι977). Πρδκειται για μια ταχεϊα αντϊδραοη, δπως ανεμενετο, κυρϊως
στα οημεϊα που επισημαναμε, γεγονδς που
6εδαιωνει πιδ πολϋ, ποιες εντνπωσεις παραγει η αναγνωση τοϋ β' 'Υπομνηματδς
Σας. Τδ μελετημα αυτδ τοϋ κ. Ζηση με
τδν τϊτλο «Τδ Οικουμενικδν Πατριαρχεϊον και δ αρχιμ. Τονστϊνος Π6ποδιτς», υποδετω δτι ϋετει τα πραγματα στη ϋεση
τους. Και δεν ίὶἀ δυσκολευδμουνα να τδ
υπογραγω, αν δεν εϊχα καποιες επιφυλδξεις σε ωρισμενα (Ι-2) οημεϊα. Παντως
δ κ. 'Υφηγητης εϊναι αξιος ουγχαρητηρϊων για την ευαιοϋηοϊα του, την δττοια 0α
περϊμενε κανεϊς να εκδηλωδεϊ και απδ
αλλους «επαϊοντες», αλλα και για την εμ6ρϊδεια με την δποϊα αναιρεϊ τδ β' 'Υπδμνημα και προσφερει ετοι στοιχεϊα που
ενρυνουν τονς δρϊζοντες.
“Εαν δεν απολυτοποιοϋμε τις απδψεις
μας, πολνσδδαοτε Γδροντα, που προσδιορϊζονται απδ την δπιικη γωνϊα νπδ την δ
ποϊα 6λδπουμε, οτοχαζδμαστε, κρϊνονμε
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και συμπεραϊνονμε, δριοκδμαστε στδ χωρο της αληδεϊας. Τδ αντϊδετο μας απομακρϋνει.
Για να γϊνω σαφεστερος, φρονεϊτε π.
“Ιουοτϊνε, δτι εαν εϊσασθε ενας “Επϊσκσπος τον Οικουμενικοϋ Πατριαρχειου με
δλο τδν δεολογικδ και πνευματικδν εξοπλισμδ, που διαϋετετε τωρα, ϋα οκεπτδσασ9ε
και ϋα ενεργουοατε δπως τωρα, που 6ρϊσκεοϋε στην ηουχϊα τοϋ Τσελιε; "Οχι, σεδαοτε μον Γεροντα. "Οπως φνσικα κι εγω, αν δεν ζοϋσα σε συνδηκες σαν αντες
τωρα, που μοϋ επιτρεπουν να φιλοσοφω
ερημην των περιορισμων, που δετουν οι
ονναρτησεις της στρατενομενης στδν κδσμο “Εκκλησιας. Γιατι δεν πρεπει να λησμονοϋμε, δτι παντοτε η 'ΕκκλησΙα δεν 7]ταν ελευδερη να κινεϊται δπως η·ϋελε, αλ
λα ελϊσσετο, «επολιτεϋετο» και εφηρμοζε
«οϊκονομϊες» χαρη μεϊζονος κερδονς. “Αλλοιως εσκεπτοντο και συμπεριφεροντο οι
δλεϋϋεροι απδ δεσμεϋσεις Στονδϊτες και
αλλοιως αγιοι Πατριαρχαι, νφισταμενοι
πανταχδδεν πιεσεις και οι ενεργειες τους
επρεπε να εϊναι καλοζυγισμενες, γιατι εϊχαν εμμεσες και αμεσες επιπτωσεις.
«Πολλα εϊχον γραφειν, σεβασμιε Πα
τερα, αλΓ ου ^ελω δια μελανος και καλαμου οοι γραψαι. “Ελπϊζω δε ευθεως ιδεϊν σε, και στδμα πρδς στδμα λαλησομεν. ΕΙρηνη σοι'».
«Εν δνδματι της αδελφικης αγαπης,
δια της δποϊας μας συνδεει εις τους αιωνας και μας τρεφει η “Εκκλησϊα τοϋ Θε
οϋ, αγαπης εν Χριστω “Ιηοοϋ... Σας παρακαλω, δοιιδτατε Πατερα, να με σνγχωρησετε εαν ακουσϊως Σας ελυπησα και ναι
με μνημονευετε εις τας αγϊας και ϋεαρδστους προσευχας Σας» και κυρϊως κατδι
την αναϊμακτον Θυσϊαν, που επιτελεϊτε ως
Ιερδας Θεοϋ τοϋ “Υγϊστου.
Θεδκλητος Μοναχδς Αιοννσιατης
"Αγιου “'Ορος Ι6Ι29.ΙΟΑ978
ΥΚ. Φρονεϊτε, π. Τουστϊνε, δτι εϊναι δρδη η ερμηνεια ποϋ δϊδετε στη φραση «πριδτην καϋεδραν της Χριστιανικης Οϊκουμδνης», δπως και σε ονγγενεϊς αλλες; Παραδεχεσϋε, δτι τδ ΟΙκ. Πατριαρχεϊον αναγνωρϊζει ως εν ενεργεϊα ιστρωτην» την
Ρωμην; Μηπως αποτελεϊ απλην νπδμνησιν τοϋ «πρωτος μεταξϋ “ϊσων»; "Ιδιος.

ΤΟ ΑΓΙΟΝ οροο ΚΑΙ Ο ΚΑΗξΟΟ ΜΑΟ
ΝΩΣΤΟΣ Κληρικὸς
για τὴ θεολογικὴ του
κατἀρτιση μας ἔλεγε
τελευταϊα, σαν καταστἀλαγμα πολυχρόνιας πεῖρας ἀπὸ τὴ
ζωὴ καὶ τὴ δρἀση
τὴς Ἐκκλησίας μας,
δτι «μονο ἀπὸ τἀς Ἐρὴμους θἀ προέλθῃ ὴ
ἀνανἐωσις τὴς 'Εκκλησίας».
Τὸ σημειώνουμε αὺτὸ σαν στοιχεῖο αἰσιοδοξίας, που, ἐπὶ τέλους, δργανα τὴς
Ἐκκλησίας, νομίζοντα πιὸ παλαιἀ δτι δεν
εϊναι ἀπαραίτητη ὴ θὴτευση στὴν Ἐρημο καὶ στἀ μοναστἠρια, ὴδη βλέπουν τὴν
ὺποβἀθμιση τὴς ζωὴς καὶ τὴς ἀποδόσεως
τῶν Κληρικῶν μας, χωρὶς ἐλπίδα ἀνατἀσεως καὶ δμολογοϋν τὸ λάθος τους.
Ὅ πιστὸς Χριστιανὸς καὶ σπουδαῖος φιλδλΟγος Βασίλης Λαοϋρδας στὸ τελος τοϋ
5ώκιμίου του, ποὺ παραθέτουμε, γρἀφει μὲ
πόνο' «Ὅταν μιλἀω γιἀ ἐστία πνευματικότητας ἐννοῶ βἐβαια τὴν ϊδια σιωπηλὴ
δὺναμη, ποὺ κυριαρχεῖ ὡς πνεϋμα... τὸ "Α
γιον "Ορος. 'Απὸ ἐκεῖ θἀ επρεπε νἀ ξεκινοϋσαν καὶ ἀπὸ τις παραδόσεις τοϋ 6ουνοϋ αὺτοϋ θἀ επρεπε νἀ ζοϋσαν καὶ νἀ
τρέφονταν οϊ θεολογοι μας καὶ οι ἐκκλησιαστικοί μας ἀν·δρες. "Οσο γνωρίζω, κανεὶς ἀπὸ τοὺς θεολόγους τὴς Ἐλλἀδας δεν
ἀ ρ δ ε ό ε τ α ι. ἀπὸ τὸ "Αγιον "Ορος.
Ἢ πνευματικὴ τους ιστορίἀ ἀρχισε καὶ
πολλἐς φορες τελείωσε σἐ κἀποιαν ἀπὸ τὶς
θεολογικες σχολἐς τῶν διαμαρτυρομενων
πανεπιστημίων τὴς Εὺρώπης. "Ετσι δ λ,όγος
τους. ἀντὶ νἀ εϊναι θρεμμἐνος μεσα ἀπὸ τὶς
παραδόσεις τὴς δρθόδοξης μοναστικὴς ζωὴς, εϊναι ἀπὴχημα ξἐνων 6ιβλίων καὶ ἐπιστημονικῶν διδασκαλιῶν».
" ' 'Αναμφίθολα αὺτἀ ποὺ εγραφε δ μακα'ρίτης φίλος τοϋ 'Αγίου "Ορους στἀ Ι953,
εϊναι ἀπολυτως ἀληθινἀ. Εϊναι εὺτὺχημα
-δμως ποὺ κατἀ τοὺς τελευταιους χρόνους ε-

χουμε μιἀ στροφὴ πρὸς τὶς δρθόδοξες πηγές. Πολλἀ εϊναι τἀ τεκμὴρια ποὺ τὸ πιστοποιοϋν. Θἀ ὴταν ἀδικία νἀ μὴ μἀθουν
οι ἀναγνῶστες μας ἐχα τέτοιο φωτεινὸ τεκμὴριο ·υψηλὴς στἀθμης, ἀφοϋ προέρχεται
ἀπὸ «να ἀπὸ τοὺς λογιωτἐρους καὶ διαπρεπεστἐρρυς 'Αρχιερεϊς μας..
«Αγαπητε μοι π. Χ.
Παρηλ·9ε μην και πλεον *αφ ης ημερας
εϊχομεν την ευτνχϊαν να- επιοκεφϋωμεν
τδ "Αγιον "Ορος, '·να επικοιντονηοωμεν
επ δλϊγον με τους αγϊους πατερας, να
αναπνεϋοωμεν τδν ζωογονον αερα της ζωσης πϊστεοις, να εμβατευοωμεν μεοα.εϊς
τδν γαληνιον και μυστικδν χωρον της γνηοϊας αγγελικης πολιτεϊας, να παρακολουϋηοωμεν, δια τοϋ παραϋνρον 6εβαϊως μονον, τδ τελεσιονργονμενον μνοτηριον της
πνενματικης κατεργασϊας των γυχων των
Μοναχων' να οταϋωμεν μετα δεονς προ
τον εκπληκτικοϋ φαινομενον της ανυποχωρητου ασκησεως των εραοτων της ερημον' να προβληματισ9ωμεν δια την ιδικην μας πνευματικην πτωχεϊαν' να μετεωριοδωμεν εϊς περιοχας δπου 6ιονται με
τα σννεπεϊας η ζωντανη πϊοτις και η γνηοϊα 'Ορϋδδοξος Παραδοοις' να ενρεϋωμεν. πρδ προσωπων δντως αγιων εν αφανεια και 6αδεϊα ταπεινωοει ζδδντων- να
ακονοωμεν καδαρα και εντονον ττμι φωνην των Μεγαλων Πατερων της "Εκκληοϊας μας και εν ενι λδγω να ανακαλυψωμεν ενα νεον κδσμον, τον δποϊον τδ μεγεδος και την γοητεϊαν δεν εϊχομεν νποπτεν^η.
Ενχαριοτονμεν τδν Κνριδν μας διδτι
μας ηξϊωσεν αντης της δωρεας και κλϊνομεν γδνν ενγνωμοσυνης και πρδς την
Κνριαν Θεοτδκον, η 'Οποϊα ωδηγηοε τα
6ηματα μας εις τδ μνρωμενον «Περιδδλι»
Της.
'Ησπαοδημεν μετα ονντρι6ης τα αγια
Λεϊτρανα των μεγαλων μορφων της 'Ορ-> ο. 32

Νθλ φΙΧΟΚΧΧΙΚΧ Κ6ΙΜΘΝΛ
Ο ΑΛΗΘΙΝΟ θεμδλιο
της προσευχης εϊναι
αϋτδ· νδ προσδχει δ
προσευχδμενος στους
λογισμοϋς του και νδ
ενεργεϊ μεσα σε 6αθειδ ησυχια καϊ εϊρἠνη την προσευχη, ωστε
νδ μη σκανδαλίζονται οϊ 6λδποντδς μας. 'Ο
προσευχδμενος δτσι, εδν δεχθεϊ τη χαρη τοϋ
θεοϋ και τελειοποιηθεϊ, αϋτδς θδ μπορἐσει
νδ παραμεϊνει στην κατασταση της πνευματικης ησυχιας μδχρι τδ τδλος τοϋ 6ϊου του καϊ
θδ οϊκοδομησει πνευματικως πολλοϋς. Γιατι,
δπως λδγετ δ Παϋλος, «δ θεδς δεν εϊναι θε
δς ακαταστασϊας, δλλδ εϊρἠνης». 'Εκεϊνοι ποϋ
χρησιμοποιοϋν κραυγδς στην προσευχη τους,
δμοιαζουν θορυβοποιοϋς και δεν μποροϋν νδ
προσευχηθοϋν σε δλα τδ μερη, ουτε στους ναοϋς, ουτε σε κατοικοϋμενες περτοχδς, αλλδ
μοναχα στην ερημο, κατδ την επιθυμϊα τους.
'Εκεϊνοι δε που προσεϋχονται εσωτερτκδ ωφελοϋν δλους σε καθε περίσταση.
Μακαρϊου Αϊγυπτίου,'Ομιλϊαι Πνευματικαϊ, σ. 44.

"Οπως εϊναι δπαραίτητο στδν κυνηγδ τδ δπλο, δτστ εϊναι στδ μοναχδ η προσευχη. Και
δεν φαίνεται στοϋς λυκους τδσο φο6ερδ τδ
δπλο, δσο εϊναι γιδ τοϋς δαϊμονες οϊ προσευχδς των δικαϊων. Γι' αϋτδ δεν εϊμαστε μδνο
εμεϊς ποϋ στδν καιρδ των αναγκων καταφεϋγουμε στοϋς αγϊους μοναχοϋς, αλλδ και αϋτοϊ οϊ 6ασιλεϊς σ' αϋτοϋς προσφεϋγουν σε τρομεροϋς καιροϋς, δπως δκρι6ως οϊ φτωχοϊ ποϋ
πεινοϋν στδ σπϊτια των πλουσϊων. 'Ο 6ασιλεϋς των Τουδαϊων 'Αχαα6, δεν εϊχε την δλπϊδα της σωτηρϊας τοϋ λαοϋ, κατδ τδν καιρδ
της πεινας και δφορϊας, στις προσευχδς τοϋ
προφητου 'Ηλία;
Τωδννου Χρυσοστ6μου, Β3τεϊϊϊβ,
Ι. σ. 2Ι2-2Ι3

"Οπως τδ σωμα μας αϋτδ νεκριδνεται και
6ρωμαει, δταν φεϋγει ἠ ψυχή, ετσι καϊ ἠ ψυχη, ποϋ δεν διεγεϊρεται σε προσευχη, εϊναι
νεκρη, αθλια καϊ δυσωδης. 'Αλλδ καϊ δ Προφἠτης Δανιηλ μας διδασκει σοφδ, δτι εϊναι πιδ
πικρδ καϊ δπδ τδν θανατο νδ στερηθεϊ κανεις
απδ την προσευχη, αφοϋ δ ϊδιος προτιμοϋσε νδ
πεθανετ παρδ νδ στερηθεϊ μδνο τρεϊς ημερες
την προσευχη.
Τωαννου Χρυσοστ6μου, Βατ6ΪΠβ,
4. σ. 593.

Εϊναι αληθτνδ οϋρανια πανοπλϊα ἠ θεία
προσευχη καϊ αϋτη μον6χα μπορεϊ νδ προστατεϋει μδ ασφαλεια τοϋς αφιερωμϋνους στδν
θεδν. Γιατι την μεν ϊσχϋ καϊ την πολεμικῆ
τεχνη καϊ πεϊρα των πολεμτστων, πολλδς φορες αποδεϊχνει ματαϊα η θεα των αντιπαλων,
ποϋ παρουσιαζονται φο6εροϊ και δνδρεϊοι. 'Η
προσευχη δμως εϊναι δκατα6λητον δπλο καϊ
δϊνει τδλεια ασφαλεια και μπορεϊ να δποκροϋσει πολλδς χιλιδδες στρατοϋ με την εϋκολϊα
ποϋ αποκροϋετ κανεις μδνο τδν δνα. "Οπως
καϊ δ θαυμαστδς Δα6ϊδ δνϊκησε δχι με δπλα
και ζϊφη, αλλα, σδν ενα φο6ερδ δαϊμονα ποϋ
δρμοϋσε δναντϊον του, μδνο μδ την προσευχἠ. Καϊ δπως η προσευχη εϊναι ϊσχυρδ δπλο
των 6αστλδων κατδ τϊς μαχες, ετσι καϊ σδ
μας εϊναι ϊσχυρδ, δταν πολεμοϋμε τοϋς δαϊμονες. "Ετσι καϊ δ 6ασιληας 'Εζεκϊας ενϊκησε στδν κατδ των Περσων πδλεμον, δχι μδ πολεμικδ δπλα, αλλδ δνδτρεψε τδ πληθη των
αντιπαλων μδ τϊς προσευχδς μοναχα. Καϊ ετσι σωθηκε απδ τδν Θ6νατο αφοϋ μδ την πρδπουσα εϋλδβεια γονατισε μπροστδ στδ θεδ
καϊ η προσευχη μονδχη εκαμε τδ 6ασιληδ νδ
ξαναζἠσει.
Τωαννου Χρυσοστ6μου, ΒατβϊΠβ,
4, σ. 596

ΑΛΛΟΥΣΑ θεολογϊα θα
μποροϋσε να δνομασθεϊ η
6μνολογια της 'Εκκλησϊας. Τδ εϊδος της 'Υμνογραφϊας σημερα καλλιεργεϊται πολϋ ΙκανοποιητικΛ απδ τδν γνωστδ π.
Γερασιμο Μικραγιαννανϊτη, δ δποϊος δικαια κατεκτησε τδν τιτλο του
'Υμνογραφου της Μ. του Χριστοϋ 'Εκκλησϊας.
Κατα καιροϋς δμως δειλα - δειλα εμφανϊζονται
νεοι με εφεση ϋμνογραφικη. Δειγματα ϋμνογραφικης πνοης μας δινει ηδη, δ σεμνδς 6ρχιδιακονος 'Ιωηλ της Μητροπδλεως 'Εδεσσης και Πελλης, με τις 'Ακολουθιες στον Προφητην ' Ιωηλ
και τδν "Αγιον 'Εττιφανιον, 'Αρχιεπ. Κϋπρου, δπως και με τδν Παρακλητικδν Κανδνα στους ' Α
γιους 'Ακϋλλαν και Πρισκιλλαν. Παρα τις δλαχιστες μετρικες ατελειες των, θα μποροϋσε να διακρινει κανεις αφθονα στοιχεϊα συνθετικα, θεολο
γικα και πνευματικα, που επιτρεπουν πολλη αισιοδοξϊα στις ^πιδδσεις.
Με την εϋκαιρια θα ηθελα ταπεινα νοε εισηγηθω, τδσο πρδς τους ηδη δοκιμους υμνογραφους μας, δσο και πρδς τους εκκολαπτδμενους μια
ιδεα· μηπως στδ χωρο των συγχρονων γλωσσικων
·αλλαγων, θα επρεπε να γινει μια φραστικη ανσπροσαρμογη, ωστε τα θεολογικα και πνευματικδι
νοηματα να γινωνται πιδ καταληπτα και πιδ
οικεϊα στις καρδιες των πιστων;
Σε μια εποχη, που θεωρειται απαραιτητος δ
γλωσσικδς εκσυγχρονισμδς των Πατερικων κειμενων, πως μπορεϊ η γλωσσα της 'Υμνολογιας να
παραμενει η Υδια με την εποχη τοϋ 'Ανδρεου Κρητης, Δαμασκηνοϋ, ακδμα και με τδν Ι4ο αιωνα, που τδ καθημερινδ γλωσσικδ ιδιωμα μετεφερετο στδ χωρο της λατρειας; Τωρα δμως ϋπαρχει αληθινδ χασμα μεταξϋ 'Υμνολογιας και
πιστων, οι δποϊοι δεν καταλαβαινουν κατα μεγα
μερος τη γλωσσα της 'Εκκλησϊας των, πραγμα
που δημιουργεϊ ψυχολογικα προβληματα.
Βεβαια δεν εισηγουμεθα τη δημοτικη γλωσ
σα, που αλλωστε εϊναι και φτωχη σε λεξεις και
δϋσκαμπτη απδ τη φϋση της, εν αντιθεσει πρδς
τδν πλοϋτο και την πλαστικδτητα της αρχαιας.
Θεωροϋμε απαραιτητη δμως την διπλη καθαρεϋουσα, χωρις δοτικες και τϋπους αρχαϊκοϋς, με
τοϋς δποιους εϊναι κορεσμενη η 'Υμνολογια μας.
"Ετσι θα επιτευχθεϊ μια προσεγγιση στις γνωστικες ικανδτητες τοϋ συγχρδνου πιστοϋ και στδ
γλωσσικδ αισθητηριο, απδ τδ δποϊο Ιξαρταται
δγρηγορση η δ νυσταγμδς της ψυχης κατα τδ χρδνο της λατρειας.

Φυσικα δεν αγνοοϋμε, δτι με την ^γκαταλειψη
των αρχαϊκων τϋπων αϋξανονται οι δυσκολιες
συνθεσεως των τροπαριων,, που συγκροτοϋνται με
την τεχνικη τοϋ μετρου των συλλαβων και τους
τδνους. 'Αλλα παρα ταϋτα θα εχουμε ϋμνους, που
θα καταλαβαινει και θα ζεϊ δ λαδς τοϋ Θεοϋ
και ετσι θα εφαρμδζεται η παραγγελια τοϋ 'Αποστδλου: «Ψαλλω τφ πνεϋματι, ψαλλω δε και
τφ νοϊ» (Α' Κορ., ιδ', Ι5).
ΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
και
'Ανθρωπισμδς» εϊναι δ
τιτλος ενδς βιβλιου,
που φθανει στις 575 σεΪ978)
λιδες, ('Αθηναι
τοϋ θεολδγου της 'Αδελφοτητος «Σωτηρ» κ. Νικ.
Βασιλειαδου. Πρδκειται
για μια ^πιπονη ^ργασια, προωρισμενη για τδ
σϋγχρονο ανθρωπο, που εχει χασει την πιστη του
στην 'Ορθοδοξϊα δλικα η μερικα, η που ταλαιπωρεϊται απδ τα διαφορα φιλοσοφικα ρεϋματα
της εποχης, που εντυπωσιαζουν τους ανερματιστους νεους.
'Ο σ. πολυπειρος στα απολογητικα, φιλοσοφι
κα και θεολογικα θεματα, ^κμεταλλευδμενος συνετα μια πλοϋσια βιβλιογραφια, αναδεικνϋει ικανοποιητικα τη φϋση τοϋ Χριστιανισμοϋ, τδν δποϊο
αναγει σε ϋπερτατο κριτηριο αληθειας και αξιολογησεως δλων των δκδδσεων τοϋ ανθρωπισμοϋ.
Με τδ βιβλιο αϋτδ, τδ μελος μιας 'Αδελφδτητος θεολδγων, που δχι παντοτε αδικως κατηγορηθηκε για ενα πτωχεϋοντα τη θεανδρικη δομη
τοϋ 'Ορθοδδξου Χριστιανισμοϋ ηθικισμδ, ηδη εξηλθε απδ τα περιωρισμενα δρια της συνηθισμενης ηθικολογιας και παρουσιαζεται ελεϋθερος, με
την ελευθερια «η Χριστδς ημας ηλευθερωσε».
Χαρη στδ «ανοιγμα» αϋτδ, κινεϊται με ανεση
σε εϋρϋτατους χωρους, εισερχεται στα βαθη της
μυστικης θεολογιας, μεταφερεται στδ φωτεινδ χω
ρο της Πατερικης εμπειριας, κοινωνεϊ με τη μοναστικη «θεωρια», τοποθετεϊ δρθα τις διαφορες
μορφες ζωης κατα Χριστδν και Ιν Χριστφ.
Και θεμελιωμενος πλεον με την «^ν χαριτι πληροφοριαν» στδ 'Ορθδδοξο εδαφος, αποφεϋγοντας
τις απολυτοποιησεις των σχετικων, ερχεται σε
διαλογο με τις διδίφορες μορφες τοϋ αθεου ανθρω
πισμοϋ για να τις συντριψει τελικα με τις Υδιες
τις αδυναμιες και τις αντιφδ;σεις τους.
Πρεπει να δμολογησουμε δτι δ «Σωτηρ» δεν
μας εϊχε συ-νηθισει σε τετοια συνθετικα εργα με
πλοϋσια βιβλιογραφια απ' δλους τους Πατερι-

ΚΙβΧΙΟΚξΙΟΑΙ
κοϋς λειμωνες, απδ τους δποϊους δ σ. με σοφϊα
κανει την εκλογη του. 'Ακριβως γι
* αυτδ τδ λδγο
η ε3αρεστη εκπληξη μας εϊναι αναλογη με τη
χαρα που δοκιμαζουμε και η δοξολογϊα μας προς
τδν «Πατερα των φωτων» αναβλυζει αϋτδματα α
πδ τις καρδιες δλων. Συγχαϊρουμε τδν συγγραψαντα και συνιστοϋμε τδ θαυμασιο βιβλιο του,
που στην ^ποχη μας μπορεϊ να σταθεϊ σαν 2να
καλδ βοηθημα στδ χωρο της διαλεκτικης των Ιδεων και σαν μεσο ενισχυσεως των κινδυνευοντων
να χασουν την πιστη τους Χριστιανων.
ΕΡΙ της συνεχοϋς μεταληψεως». Πρδκειται για
Ενα βιβλιο (αχρονολδγητο) του αγιορεϊτου μοναχοϋ Θεοδωρητου. 'Ο σ.
ενδιαφερομενος να φερει
εγγυτερα πρδς την 'Αγϊα Τραπεζα και συχνδτερα τους Χριστιανοϋς,
εξεδωκε τδ ανεκδοτο βι
βλιο με τδν ανωτερω τιτλο του ιεροδιακδνου Νεοφυτου Καυσοκαλυβϊτου, τδ δποϊον ^κδοθεν σε απλοελληνικη μεταφραση τδ 1777 εϊχε προκαλεσει
αληθινδ πδλεμο κατα των «Κολλυβαδων». — αφου και δ Νεδφυτος ηταν «Κολλυβας».
'Ο σ. με διαφωτιστικη Εϊσαγωγη και απαραϊτητα Σχδλια συνεκδϊδει μαζι με τδ κειμενο και
την παληα μεταφραση του, που σαν ανωνυμη εϊχε
προκαλεσει διαφορες ϋποθεσεις ως πρδς την πατροτητα του. "Ηδη δ π. Θ. ξεκαθαρϊζει με τεκμηρια τδ δλο θεμα και τασσεται με τις απδψεις
του Νεοφϋτου, που εϊναι αυτη η διδασκαλϊα της
'Εκκλησϊας.
Σημερα εϋτυχως, δ λαδς και οϊ μοναχοϊ και
δ Κληρος, εχουν την αναλογη γνωση περϊ του
Μνστηρϊου της Θ. Εϋχαριστϊας χαρη στδ πληθος
των βιβλϊων που εξεδδθησαν απδ τδτε. 'Αλλα δεν
φθανει αυτδ. Χρειαζονται και καποιες προϋποθεσεις για να κοινωνοϋν τη Χαρη του τεθεωμενου
Σωματος και Α'ϊματος του Χριστοϋ. Γι
*
αυτδ
και δ θειος Χρυσδστομος εφωναζε: «οϋχι τδ πολλδικις, αλλα τδ αξιως». Και αυτδ κυριως υπολογιζεται. "Αξιος δ μισθδς του φϊλου σ.

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ δ νεος, δ εν Καλυμνφ» εϊναι
τδ κατανυκτικωτατο βι
βλιο του φιλου θεολδγου
κ. Β. Παπανικολαου, (εκδοση Ι975), που πραγματευεται για τδν ασκητικδ και αιδεσιμο βιο του
νεοφανοϋς αυτου 'Αγϊου
της 'Ελλαδικης 'Εκκλησϊας. 'Ο σ. μετατεθεϊς στδ Γυμνασιο Καλυμνου
και εχοντας 6διαφθορα τα δρθδδοξα αισθητηρια
της ψυχης του, Ιζηλωσε να γρδιψει τδ βιβλιο και
τα θαυματα του νεου 'Α γιου της 'Εκκλησϊας. Με
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στοιχεϊα ϊστορικα που βρηκε στδ τελευταϊο μοναστηρι που ηταν εφημεριος, των 'Αγϊων Παντων, και απδ αφηγησεις των εκεϊ μοναζουσων συνεθεσε ενα ωραιδτατο βιβλιο, που απεικονιζει τδν
απλοϋν ϊερομδναχο με την βαθεια πιστη και 6γαπη στδ Θεδ, την ταπεϊνωση και την πραδτητα,
τις αδιαλειπτες προσευχες και τις δυναμικες νηστεϊς του, την αγαθδτητδ: του, που δλα αυτα
τδν μετεβαλλαν σε σκεϋος του 'Αγϊου Πνευματος,
που παρεμεινε και μετα την κοϊμηση του, ωστε
να συντηρησει τδ σωμα του αδιαλωβητο απδ τη
φυσικη φθορα και να Ανεργε! πληθος θαυματων
στδ λαδ του Θεοϋ. «Θαυμαστδς δ Θεδς δν τοϊς
αγϊοις αυτου».
Για του αγϊου Σαββα τα θαυμασια ακουσα
πρωτη φορα 6πδ τδν ^κπαιδευτικδ Καλυμνιο φϊλο
μου ποιητη Γιδίννη Ζερβδ, μακαριτη τωρα, δταν
μιλουσαμε στδ "Αγιον "Ορος για τα μεγαλεϊα
του Θεοϋ. Οϊ δχτω σελϊδες που εϊναι αφιερωμενες απδ τδν Υδιο στην αγιδτητα του θειου Πα
τερα, μαρτυροϋν τη μεγδιλη εϋλαβεια του.
Με τδ βιο και τα θαυματα, συνεκδϊδεται η 'Ακολουθια και δ Παρακλητικδς Κανων «του 'Οσιου
και Θεοφδρου Πατρδς ημων Σαββα», αμφδτερα
ποιηματα του π. Γερασϊμου Μικραγιαννανϊτου.
Κυριος δ Θεδς, με τις πρεσβεϊες του νεου 'Α
γϊου του, ας σκεπει τδν κδσμον.

ΙΒΑΙΟ, που απευθυνεται
κυριως στα στρατευμενα
χριστιανικα νειδίτα, εϊ
ναι τδ εργο του αρχιμ.
Γερβασϊου Ραπτδπουλοο
στδ δποϊο
ϊεροκηρυκα,
συνοψϊζεται μια ^πιλογη
απδ δμιλϊες του, που εκαμε απδ τδ στρατιωτικδ ραδιοφωνικδ σταθιμδ

Σερρων.
Πρδκειται για μια εκλαϊκευση της διδασκαλϊας της 'Εκκλησϊας, προσαρμοσμενης στην ψυχολογια του στρατιωτη, στα εϊδικα καθηκοντα του
και στα πλαϊσια των συνθηκων που ζεϊ. 'Ο στρατδς εϊναι ενας χωρος ϊδιδτυπος βεβαια, αλλα δεν
παυει να αποτελεϊ ενα τμημα που ανηκει στην
ενδτητα της 'Εκκλησϊας.
'Επειδη εκεϊ ανατρεπονται οϊ προϋποθεσεις
της προηγουμενης ζωης των στρατιωτων, που ε
χουν αποκοπεϊ απδ τις οϊκογενειακες ρϊζες τους,
γι
* αυτδ η με στοργη συγκαταβαση σ' αυτους,
αποτελεϊ εργο φιλδονθρωπο, φιλαδελφο με εθνικες
διαστασεις.
Τδ βιβλιο, με τδν επιτυχημενο τιτλο «η εϋγενης στρατεϊα», διανθισμενο με δντυπωσιακα παραδεϊγματα, με εκλαϊκευμενη θεολογϊα, με ηθικοπατριωτικα ποιηματα και καταλληλα κλισε, καθϊσταται εϋχαριστο αναγνωσμα απδ τους στρατευμενους και στρατευομενους σε δλους
τους
«τομεϊς», χαρη στα τδσο με ^πιτυχϊα αφομοιωμενα θεματα απδ τδν σεμνδ - πατριωτη κληρικδ.

28

ΒΙΒΧΙΟΚρϊΟΑ,Ι

Ε ΤΙΤΛΟ «'Η νεοελληνι'Επϊσης νομιζω, δτι δ σ. ϋποτιμαει φοβερα τδ
κη ταυτοτητα» δ φιλος
"Αγιον "Ορος, δταν αποφαϊνεται στη σ. Ι9Ο, δτι
Θεολ6γος κ. Χρηστος Γιμια αποψη θεολογικη ενδς αγιορειτικοϋ κειμενου
ανναρας Εξεδωκε Ενα βιτοϋ ετους Ι975 εχει να βγει απδ τδ "Αγιον "Ο
βλιο (Εκδ6σεις Γρηγδρη,
ρος «απδ την εποχη τοϋ 6γϊου Γρηγοριου τοϋ Πα"Αθηνα Ι978) απδ 23Ο
λαμα και τοϋ αγιου Νικοδημου τοϋ 'Αγιοσελιδες, στδ δττοϊο συλ·^
ρειτη»! "Ας μελετησει δ καλδς κ. Γιανναρας
λεγονται τριαντα Επιαπδ την περϊοδο τοϋ Ι4ου αιωνα μεχρι σημερα,
φυλλιδες του, που δημο·
που σχετιζεται με τα εργα των αγιορειτων και
σιεϋτηκαν στην αθηναϊκη
Ελπιζω να καταλαβει τδ λαθος του. Να τι ΕννοοϋΕφημεριδα τδ «Βημα», απδ τδ Ι975 - Ι977.
σα ακρδτητες, ϋπερβολες, απολυτοποιησεις, απδ
Δεν προκειται να ασκησουμε κριτικη, αφοϋ δ
τις δποϊες κανεις δεν μπορεϊ να απαλλαγεϊ, αν
συγγραφεας του ηδη δμολογεϊ, δτι τα κειμενα του
δεν εϋρυνθεϊ Εμπειρικα και δεν Εξελθει απδ την
αϋτα δεν αποτελοϋν «συστηματικη» διαπραγμαΕσωτερικη στενδτητα, που προσδιορϊζουν ανθρωπιτευση τοϋ θεματος που Επαγγελλεται δ τιτλος,
νες ατελειες, στδ χωρο της Ελευθεριας, που χααλλα για επι μερους σχολια με τδν αϋθορμητιρϊζει τδ "Αγιον Πνεϋμα.
σμδ της Επικαιρης αναγκης, ϊσως και την αϋθαι'Απδ τδν φιλο Θεολ6γο κ. Γιανναρα περιμενουρετη σχηματικοτητα των πρωτων νυξεων...».
με — και αξιοϋμε — πολλο:. Και αϋτα Θα προ'Επομενως κατδπιν της δηλωσεως αϋτης τοϋ σ.
κυψουν με την ϋποταγη στους αγιους Πατερας σε
δεν υπαρχουν περιθωρια αναλυσεως. Γιατι με τις
δλα. Και στη σαφηνεια της διατυπωσεως. Γιατι
επιφυλλιδες, συμβαϊνει πολλες φορες να θιγον- η γλωσσα τοϋ σ. εϊναι δυσνοητη. Και τδ σοφδ
ται μεγαλα ζητηματα χωρϊς την απαραιτητη ποβρϊσκεται στδ σαφες.
λυπλευρη αναλυση, δποτε αποτελοϋν περισσοτερο
προκληση για συζητηση παρα παρουσιαση και
λυση προβληματων.
ΡΑΙΟΤΑΤΟ και περιε"Ετσι δεχδμαστε αϋτη την ανθολογια τοϋ κ.
κτικωτατο, δπως παντο
Γιανναρα, που σαν Θεολ6γος που πδνεσε πολϋ στις
τε, τδ αριθ. 3 τεϋχος
αναζητησεις του, Ερεθιζει παντοτε τδ ενδιαφερον
της Ετησιας Εκδ6σεως
των «ζητουντων τδν Κυριον». Γιατι δ ακ6μα ανυτης 'ι. Μονης τοϋ 'Οπδτακτος στην πνευματ ικη παραδοση της ^Ορσιου Γρηγοριου δμωνϋθοδοξιας δυναμισμος του, η ανωριμοτης του σΕ
μου περιοδικοϋ. Με συνεργασιες, που αναφερονΕν Πνευματι Εμπειριες και η πλουσια θεωρητικη,
Φεολογικη και φιλοσοφικη συγκροτηση του τδν ωται κυριως στη μοναστικη ζωη και τα πνευματι
θοϋν σε πολϋ και εϋρϋ στοχασμο,, που θελει να Ε-ναρμονισει με τδν «νοϋν» των Πατερων, αλλα που
κα της προβληματσ, αποτελεϊ μια αισθητη μαρ5εν μπορεϊ ακ6μα να πετϋχει.
τυρια της Εν Χριστφ ζωης. Εϋχ6μαστε να συνεχισθεϊ η εκδοση με την Υδια αγδιπη και σε ϋψη'Ο σ. εχει πολλα καταλαβει απδ την Πατερικη
λοτερα πνευματικα Επιπεδα διαρκως, ωστε να αΕ-μπειρια, δμως Επειδη δεν εχει κοινωνησει πληποτυπωνεται δ 'Ορθ6δοξος μοναχισμδς *σ δλες
ρως βιωματικα με τους Πατερες, παθαινει δ,τι
τις διαστασεις του πρδς δοξαν Θεου.
και Εκεϊνοι που Επιχειροϋν ϋψηλοτερες απδ τδ
θ.μ.δ.
μετρο τους προσβασεις: αστοχιες σε μορφη ακροτητων, ϋπερβολων, απολυτοποιησεων η Εξουθενωσεων των Ελαχιστων.
Π Ο ΤΗΣ «'Ορθοδ6ξου
Κυψελης» Εξεδδθησαν τε'Ενδεικτικα αναφερω μια «θεση» τοϋ σ. που
διηκει στα γραφτα του. Θεωρεϊ τδ πιετισμδ - η
λευταϊα δυο νεα βιβλια.
θικισμδ σαν Εξαγωγιμο εϊδος της Δυσεως, η δΤδ πρωτο εϊναι τα 4ΟΟ
ποια μας αλλοιωσε, ταχα, την 'Ορθοδοξη ζωη.
Κεφαλαια «Περϊ 'Αγα"Οτι η Δυση εχει και «επισημως» τδν ηθικισμδ
πης» τοϋ αγιου Μαξιμου
τοϋ 'Ομολογητοϋ σε 6'
σαν μδρφωμα χριστιανικης ζωης, δεν χωρεϊ αμφιβολια. ^Αλλα και μεσα στην 'Ορθ6δοξη Ενσ
εκδοση,. σε πιδ απλοποιημενη γλωσσα, με προτολη οϋδεποτε ελειψε δ τυπος τοϋ ηθικιστοϋ, που
σθετα Σχολια Επανω στα
στην αναλυση εϊναι η «μακαρια» αϋταρκεια στα
Ελαχιστα. ΚΓ αϋτο, γιατι δ ηθικισμδς εϊναι δ
Κεφαλαια, πρδλογο και Ενσωματωμενη στδ βιβλιο
τυπος των πολλων, που δεν θελουν να κοπιασουν
την 'Ερμηνεια στδ «Πατερ ημων».
και κατι να θυσιασουν για να προχωρησουν στην
Πρ6κειται για ενα σπουδαιοτατο θεολογικδ εραγιοτητα. Αϋτδς δ εϋαγγελικδς φαρισαϊος,. που
γο τοϋ αγιου Μαξιμου Επισης, σε μεταφραση με
Εδιδαχθη τδν ηθικισμδ; Γιατι δ φαρισαϊος εϊναι δ
Εισαγωγη και Σχολια.
τελειος τυπος τοϋ φτωχοϋ πνευματ ικα, που αϊΤδ δευτερο, με τδν τιτλο «'Η (Αγαπη σειει
σθανεται αϋταρκεια. ΓΓ αϋτδ και εϋχαριστεϊ τδ
Θε6. 'Ο ηθικισμδς, αν τδν αναλϋσει κανεις, θα
την γη», αποτελεϊ μια μικρη πραγματεϊα 9Ο σελ.
βρει δτι δεν εχει πατρϊδα, οϋτε διδασκεται. Βριπερϊ σεισμων. 'Αμφ6τερα Εγραφησαν απδ τδ μοσκεται στδν καθενα μεσα του. Και η τδν κρατοτει
ναχδ Θεδκλητο Διονυσιατη. ('Ορθ. Κυψελη, Καμη τδν απορριπτει. Εϊναι θεμα γνωσεως και 6βουνιων Ι, Θεσσαλονικη).
γωνα. "Ας μη τδν φορτωνουμε λοιπδν στη Δυση.

ΚλΖΛΝΤΖΑΚΙΚΑ.
ΑΙΝΕΤΑΙ πὡς δ δν
στνχης Καζαντζακης
ϋα απασχολεϊ για πολν ακδμα τοϋς χρηστευομενονς και τονς
αχρειονμενονς νδας.
Τονς πρωτονς, για
να νποδεϊξουν τδν
κϊνδυνο και τονς δεντερονς, για να ρονφηξονν με ηδνπαϋεια τδ δϋσοσμο τεναγος
μιας δαιμονισμενης γυχης.
'Η σταση μας απεναντι σε πρδοωπα
και πραγματα δϊνει τδ μετρο της ποιδτητδς μας. Δηλαδη οι «αντιδρασεις» μας απδ
δ,τι προσπϊπτει στην αϊσϋηοη μας, εϊναι
αναλογες με την εοωτερικδτητα μας.
Και οϊ μεν χριστιανοϊ η απλως οϊ οωφρονες ανϋρωποι, αφοϋ εμαϋαν «,ακραις
μεοαις» τι εχει γραψει δ οκοτεινδς αντδς
ανϋρωπος, αντιδροϋν δμετικα και ανατριχιαστικα στδ ακονσμα τον δνδματδς τον,
σε ποικϊλο 6αϋ'μδ, οϊ δε τρεφδμενοι με
6δρ6ορο η οϊ μη φωτισμενοι απδ τδ φως
τοϋ Χριστοϋ αϊοϋανονται ενχαρϊστηση παλι σε ποικιλο 6αϋ'μδ.
Οι ανϋρωπινες ψνχες κινοϋνται σε δυο
κλϊμακες κνρϊως· στη ·θ·εϊκη και τη δαιμονικη η, σπανιωτερα καϊ, σε μια ονδετερη, οφνσικη» — αν και εϊναι πολϋ σνζητησιμη η τρϊτη εκδοχη. Κλϊμακες λεγοντες, φανταζδμαστε αμεσως ανα6αϋμοϋς
- σκαλοπατια. Αισϋανδμαοτε λοιπδν τα
ϋεϊα η τα δαιμονικα αναλογα με τδν ανα6αϋμδ ποϋ 6ρισκδμαοτε και ποϋ αντιπροσωπενει τδ 6αϋμδ «σνγγενεϊας» της ψνχης με τα πρδοωπα, και τα πραγματα. "Η
ενταση «σνγκινησεως» εκφραζει τδ 6ο,ϋμδ
εναισϋηοϊας.
Στοϋς χριστιανονς, λοιπδν, δ Καζαν
τζακης προκαλεϊ αποστροφη σε ποικϊλο

6αϋμδ για τονς λδγονς ποϋ εϊπαμε. Γιατι
δεν εϊναι ενας αϊρετικδς, δηλαδη μια αποπλανημενη ιρυχη απδ την αληϋεια, αλλα
ενας ασε6ης, ενας ν6ριστ^ς, ενας κολυμ6ητης μεσα στδ 6οϋρκο της φιληδονϊας
καϊ πον, απδ τη δαιμονικη επαρση τον,
αλλα και απδ ενα ακρδτατο 6λακισμδ και
αναισχνντϊα της ψυχης τον, αποδιδει τδ.
παϋη τον στδν «επεκεινα. πασης καϋαρδτητος» "Ιησοϋν Χριστδν καϊ Θεδν μας καϊ
την Παναγϊα Μητερα Τον. 'Η 6αρ6αρης
μορφης αποδεσμενση τον απδ καϋε ϊϊεσμδ,
αμιλλαται την ακδλαστη δϊιρα τον. Καϊ σε
μια γλωσσα 6ρωμικη αποκαλνπτει τη σκοτεινη α6νοοο μεσα στην δποϊα παραδερνει. "Ας μη μας εντνπωσιαζονν καποια
στοιχεϊα, πον φαϊνονται ϋετικα. Δϋν πρεπει να λησμοναμε, δτι καϊ δ Κ. ηταν πλασμενος κκατ εϊκδνα Θεοϋ καϊ δμοϊατσιν».
Καϊ μεσα απδ τδ κνκλωμα τδ σατανικδ πον
6ρισκδτανε, ξεπεταγδτανε κανενα, σνμπνιγμενο στδ κνρϊαρχο κακδ, φνσικδ στοιχεϊο, σαν σωστδς λδγος καϊ σαν σοιστη
εφεση, αλλα κι αντα αναμικτα με δαιμο
νικη νλη.

Παραονρϋηκα στϊς σκειρεις μου αντες,
ενω οκοπδς τοϋ σχολϊου ^ταν να παρονσκχσω τϊς προσπαϋειες αδελφων χριστιανων
να διαφωτϊσονν τδ λαδ μας για τδν αξιοϊϊρηνητο Κ., ποϋ ανδρες με «κεκαντηριασμενην την συνεϊδησιν» ϋελονν να τδν επι6αλλονν στην 'Οοϋδδοςη 'Ελλαδα.
"Εχονν γραφεϊ 6ε6αια αρκετες μελετες
για τδν Κ. (ακωννμο) αϋτδνΤΥστερα απδ
τδ 6ι6λϊο τοϋ μοναχοϋ 'Ιωαννον Βρανον —
καϊ ενα αλλο τοϋ Ιδϊον ποϋ ηδη 6ρϊσκεται
στα πιεστηρια — δεν γνωρϊζω αλλα εκτδς
απδ ενα τοϋ κ. Π. Κορδορονμπα νπδ τδν
τϊτλο ΓΟ Καζαντζακης ως διανοονμενος
καϊ ονγγραφενς» καϊ τδ αλλο τον δικηγδρον καϊ λογοτεχνη κ. Διον. Πδϋον
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(Κλωναρη) με τϊτλο νΠεζογραφοι της εποχης μας, Ν. Καζαντζακης».
Τδ πρωτο αποτελεϊ μια διαλεξη, πον
εγινε στη Μυτιληνη τδ Ι974 και μεχρι
οημερα γνωριοε τρεις εκδοσεις. 'Ο ο. ευσε6ης χριστιανδς εξεδωσε ττ] δκϋλεξ'η του
με σκοπδ να διαφωτϊσει τδν πνευματικδ
δρϊζοντα τοϋ τδπου μας, «γιατϊ η μονδπλευρη ·— κατα κανδνα — παρουσϊασις
τοϋ Καζαντζακη απδ 'δαυμαστας του εχει
δημιουργησει τετοια οϋγχυσι, ωστε να ακοϋη κανεϊς περϊ αϋτοϋ τα πλεον απΙ9ανα
πραγματα».
'Ο σ. συνελεξε απ δλα τα 8ργα τοϋ Κ.
και απδ επιστολες του τα πιδ εκφραστικα
αποσπασματα, για να συγκροτηϋ'εϊ απ αϋ
τα ενα αν9ρωπδμορφο τερας, ενας τραγικδς αγγελος τοϋ σκοτους. "Οσοι επηρεαζονται απδ τις χρηστοφανεϊς ιδεες τοϋ Κ.
ας δια6ασουν αϋτδ τδ 6ι6λιαρακι.
Τδ δεϋτερο 6ι6λϊο σελ. Ι27, που εξεδοϋη στην 'Α9ηνα εφετος, εξεταζει τδν
Κ. σαν πεζογραφο της εποχης μας. 'Αλλα τδ 6ι6λϊο τον κ. ΤΙοϊλον εχει μεϊζονες
αξιωσεις παρουσιασεως. Γι αϋτδ ϋλα τδ
αφησουμε να παρει μια ϊλεση στις 6ιβλιοκρισϊες τοϋ επομενου τεϋχονς.
'Επειδη τα σχδλια αϋτα αναφερονται
στδν Κ., ϋα ηταν αδικαιολδγητο να μη αναφερουμε με την εϋκαιρϊα αϋτη εϋφημως
τη ϋλαυμασια απαντηση τοϋ μοναχοϋ Δαμασκηνοϋ απδ τη Σκητη της 'Αγϊας "Αν
νας τοϋ 'Αγϊου "Ορους σε καποιο αρϋρο
συνεργατη της εφημ. «ΝΕΑ». Με ενα πενταοελιδο πολυγραφημενο δ μοναχδς, με
τη ζωντανια της γλωσσας καϊ την παρρησϊα της ψυχης, πον αντλεϊ απδ τη μεϋεξη της στδν Κϋριο, στηλϊτευσε δπως επρεπε τδν 6λασφημο ϋπερασπιστη καποιας
6λασφημης δασκαλας τον "Αργους, που
ϋ·ελησε να παρουσιασει, η δνστυχης, ανωτεροτητα πνευματος με διαλεξη της για
τδν Καζαντζακη καϊ δεν κατωρϋ·ωσε, παρα
να αποδεϊξει δτι εϊναι μια μηδενϊστρια με
αρρωστημενη ψυχη. 'Εμαϋ·αμε με χαρα,
δτι η Μητρδπολη τοϋ Νανπλϊον εξετϋπωσε τδν πολυγραφημενο ελεγχο τοϋ αδελφοϋ μοναχοϋ, ωστε να χρησιμεϋσει για
αντϊδοτο στδ δηλητηριο της πλανηϋεϊσης
αφρονος δασκαλας, νπερ ανανηψεως της
δποϊας εϋχονται οι φιλαδελφοι μοναχοϊ

καϊ μοναχες των μοναστηριων της περιοχης.

ΜΧΚρΛΚΙΟΤΙΚΛ

ΑΤΑΚΑΕΙΟΝΤΑΣ
ενα αρϋρο μου τδ
Ι954 περϊ τοϋ 'Α.
Μακρακη, εγραψα :
:<... εκφραζομεν την
εϋχην δπως αφεϋη δ
Διδδσκαλος να κοιμαται. Καϊ οι διατηρονντες δι" αϋτδν αγαπην τινα, ας εϋχωνται ϋπερ της σωτηρϊας της ψυχης του,
διδτι καϊ εις την 'Εκκλησϊαν προσεκρουσε καϊ μεγαλη οϊησις, ητις καϊ μδνη αγγελους εκρημνισεν εκ τοϋ οϋρανοϋ, δεινως
συνεϊχε τδν ατυχη αδελφδν. 'Η εϋφυ'ϊα
του ητο δωρον ϋεϊον. 'Η χρησις της δμως
δικαιωνει η καταδικαζει τδν ανϋρωπον.
Καϊ, χωρϊς παοης αντιλογϊας, εκαμε κακην χρηοινν.
'Αλλα φαϊνεται πως η εϋχη μου δεν «επιασε». 'Υπαρχουν δυστυχως, εϋδρι'θ'μοι
δε, παλαιοϊ δπαδοϊ καϊ λατρεις του, οι δποϊοι ταρασσουν τδν νπνο τοϋ διδασκαλου
των, αλλα καϊ δαπανοϋν καϊ χρδνο καϊ πολυτιμες δυνδιμεις, αδελφοϊ αγαπητοϊ καϊ
αξιδλογοι, σε ενα ϋεμα νεκρδ. Καϊ εξηγοϋμαι. 'Ο σε6. Μητροπολϊτης Πατρων,
αποτϊων φδρον εϋγνωμοσϋνης στη μνημη
τοϋ διδασκαλου του μακαρϊτη Τρεμπελα,
— που δαπανηϊληκε στη διακονϊα της 'Εκκλησϊας περιοσδτερο απδ μιοδν αϊωνα σαν
σπονδαϊος 9εολδγος ιικατα την γενεαν αϋτοϋ» — εκαμε μια νεκρολογϊα γϋρω απδ
τδ πρδσοτπο τοϋ κεκοιμημενου. 'Αναφερ9εϊς στϊς ρϊζες καϊ τϊς πρωτες καταβολες τοϋ μακαρϊτου, μϊλησε φυσικα καϊ για
τδ Μακρακη, που υπηρξε δ ποδηγετης
τοϋ Εϋσε6ϊον Ματϋδπουλον για λϊγα χρδνια. Θελοντας να αναλϋσει δ αγιος Πα
τρων τϊς γραμμες καϊ τδ πρδσωπο τοϋ
Μακρακη, 9υμη9ηκε προφανως καποιες
παληες κρϊσεις μου σε δυο αρϊλρα μου.
'Απδ τα αοϊλρα αϋτα απεσπασε ενα εκτεταμενο κεϊμενο, τδ δποϊο δημοσϊευσε μαζϋ με τη νεκρολογϊα του στην «Εκκληοϊα»
της Ι5.3.78. Οι κρϊσεις μου για τδ Μα
κρακη ερε'δισαν για μια αλλη φορα τους

αθφνικα

εχοχιχ

δπαδοϋς του και πλην της «περιποιηοεως»
που κανουν στο περιοδικδ τους ιιϊωαννης
δ Βαπτιστης (Μαϊος τοϋ '78) τον οεδαομιωτατου Πατρων, σημειωνουν, «δτι δ
δσ ιολογ ιωτατος Θεδκλητος, προς τιμην
του, παρεδεχδη την αδικον κρϊοιν τον περι τοϋ Αιδασκαλον 'Α. Μακρακη, κατδπιν
διαφωτιστικης συζητησεως μετ εμοϋ, η
δποϊα εγινεν εν τη οικϊα τον εκδδτου κ.
Παπαδημητρϊου, δπον εφιλοξενεϊτο δ μο
ναχδς. Μαλιστα οϋτος τδοον επεϊσδη τδτε, ωστε εϊπε χαρακτηριστικως: «Εαν ημην εΙς 'Αμερικην 'Αρχιεπϊσκοπος, δα σννϊστων δι
* εγκυκλιου μου την μελετην
των συγγραμματων τοϋ Μακρακη ϋπδ των
χριστιανων καϊ ιδϊμ των Κληρικων». Και
σε υποσημειωση, δ καλδς αδελφδς γυμνασιαρχης κ. Χρ. 'Αδαμδπουλος, γραφει δτι
ιιη συζητησις αϋτη εγινε μετα την διαλεζιν, που εϊχε δωσει δ δσιολογιωτατος επϊ
τη Χιλιετηριδι τον 'Αγϊου "Ο ρους τδ Ι96Ι
εν τη αϊ,δοϋση της "Αρχαιολογικης 'Εταιρειας».
Τδ φϋλλο τον περιοδικοϋ μοϋ τδ Εστει
λαν μδλις εξεδδδη, διαβαοα τα γραφδμενα, εγελασα δλι6ερα και επειδη δεν εϊχα
χρδνο, τδ αφηοα στην ακρη για ν απαντησω αργδτερα. Τωρα σκεφτηκα, δτι πρε
πει να αποκαταστησω τα πραγματα, για να
μη παρουσιαζομαι ως Μακρακιστης, αλ
λα καϊ να μη παραμενει εκτεδειμενος δ
σεβ. Πατρων, ως στηριχδεϊς σε κεϊμενδ
μου, τδ δποϊο αργδτερα ταχα απεδοκϊμασα.
'Εδω ας μοϋ επιτραπεϊ μια μικρη αναδρομη στη γενεση τοϋ ζητηματος. Καποιος ιερεας Ευσεβιος Παπαστεφανου,
εϊχε γραφει στην «Κιβωτδ» τοϋ μακ. Κδντογλου τδ Ι953 ενα αρδρο περϊ Μακρακη.
Τδτε απηντησαν ωρισμενοι δεολδγοι παλι
απδ τϊς οτηλες της «Κιβωτοϋ». 'Επειδη
τδ πρδβλημα Μακρακη με εϊχε απασχολησει απδ τα πρωτα χρδνια της μοναοεως
μου, εϊχα αρκετα διαδασει για τα αντιλεγδμενα φοοντμιατα του καϊ για τους
δυελλωδεις αγωνες του.
Καϊ 6εδαιωδεϊς, δτι πραγματι εϊχε αϊρετικα φρονηματα — η 6εδαιδτης μον στη
ρϊχτηκε κυρϊως σε μια επιστημονικη μελετη τοϋ αρχιεπισκδπου Χρ. Παπαδοποϋλον, που εξεδωκε δ παλαιδς μαδητης τοϋ
Μακρακη μακαρϊτης "Ιεζεκιηλ, μητροπο-
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λϊτης Καρδιτσης, — αλλα καϊ σε τρομακτικδ 6αδμδ 6ϊηση καϊ Επαρση, εγραψα δυο
μακρα αρδρα περϊ Μακρακη στην «'Αγιορειτικη 6ιδλιοδηκη» Ι954-Ι956, τα δ
ποϊα περιεληφδησαν στδ 6ιδλϊο μου «Αδωνικα "Ανϋη» τδ Ι962.
'Αφοϋ δεχτηκα καταιωνισμοϋς ϋδρεων
απδ διαφδρους δπαδοϋς τοϋ Μακρακη,
κατα την καλη σννηδεια τοϋ δαοκαλου των,
εξεδδδησαν στη ουνεχεια δυο 6ιδλιαρακια ϋπερ τοϋ Μακρακη, ενα απδ τδν καδηγητη κ. Χρ. Αδαμδπονλο τδ Ι962 και
Ενα απδ καποιον Χρ. Κανοτϊδη με δαπανες μιας αμερικανικης εταιρεϊας τδ Ι965.
Τι να πρωτοδαυμασει κανεϊς ο αϋτα τα
εντυπα; 'Εγω *δ αποφνγω να τδ πω. Μδνο εκφραζω την απορϊα μου, πως μεχρι
σημερα να μη γραψει κανεϊς μια μελετη,
για ν αποδεϊξει σε πδσες αϊρεοεις και
6λαοφημϊες καϊ αντορδδδοξο ηδος εϊναι
6νδισμενοι οι καλοϊ αδελφοϊ. "Οσο για
τϊς — κατα την καλη σννηδεια τοϋ διδασκαλου των — νδρεις εναντϊον μου οϋδεποτε τϊς ελαδα σοδαρα ϋπ δψη, γιατϊ τϊς
δεωρησα σαν στοιχεϊο της φυσιολογιας τοϋ
Μακρακιομοϋ. 'Ακολουδεϊς τδν διδασκαλο; 'Αδϋνατο να αποφνγεις την κυριαρχϊα τοϋ πνεϋματος της επαρσεως, που αναδλϋζει νδρεις για τονς διαφωνοϋντες.
Θεωροϋν τδν Μακρακη ϋπερανω των ^Αγϊων Πατερων καϊ απορδϋν δταν κανεϊς
διαμαρτνρηδεϊ για την ϋδρι! Τελος ας
συνεχϊσω.
Μετα, δπως οωστα αναφερεπαι, απδ
μια διαλεξη μου, δ καδηγ. κ. Χρ. 'Αδαμ6πουλος, με παρεκαλεσε να συναντηδοϋμε·
τοϋ ωρισα ημερα καϊ ωρα. ^Ηλδε στδ οπϊτι που με φιλοξενοϋσε στην ^Αδηνα, και
μετα τδν αδελφικδ χαιρετισμδ μιλησαμε
για πραγματα της καδημερινης ζωης, δπδτε στην εκφραση ενδς παραπδνου του
για ελλειψη αγαπης καϊ ειρηνης τοϋ απηντησα: ναντα παδαϊνουν δσοι ακολουδοϋν τδ ταραχωδες πνεϋμα τοϋ Μακρα
κη».
Στη ρυνεχεια ανοιξε συζητηση για την
ϋψηλη διδασκαλϊα τοϋ «τρισκεδεκατου» ,Αποστδλου καϊ μεταξϋ των αλλων με πληροφδρησε, δτι ιιδ ,Α9ηναγδρας δταν Ϋγταν
αρχιεπϊοκοπος στην ^Αμερικη συνιστοϋσε
τα ουγγραμματα τοϋ Μ. δι "Εγκυκλιου
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κλπ.». Τδτε τον απαντησα: κμεσα οτδ ερεβος της 'Αμερικης, κι εγω αν ημοννα
"Αρχιεπϊσκοπος Λὶ τα σννιστονσα»!
Αντδ ηταν δλο, εϊπαμε μερικα ακδμη
και δ ανϋρωπος ανεχωρησε στην ευχη τον
Θεοϋ. Αντη εϊναι η μπροστα στδ Θεδ αληϋεια. Ἢὶ2ωστε τι ηταν εκεϊνο, που σε
διαστημα 5-6 χρδνων ϋα με μετεβαλλε,
ωστε να επανα να φρϊττω για την τρομακτικη επαρση τον Μ., ϋ'εωρονντος τδν εαντδ τον νπερανω δλων των αγϊοον Πατερων στη γνωση; 'Οπδτε, χωρις να καταλαβαϊνονν οϊ καλοπροαϊρετοι αλλα πλανωμενοι δπαδοϊ τον, ανατρεπουν την ανϋεντϊα της διδασκαλϊας της 'Εκκλησϊας,
που εϊναι η «συμφωνια» των αγϊων Πατερων.

Μεχρι τωρα εβλεπα συμπαϋως και με
οϊκτο τους ελαχιστους «τρισυνϋετους» ϋανμαστες και δπαδονς τον Μ. και παρακαλονσα τδν Κνριο να τους ανοϊξει τα ματια της ψυχης, για να δονν τδ χαος, στδ
δποϊο 6ρϊσκονται, κοινωνοϋντες στην εωσφορικη επαρση τον δνστνχισμενου διδασκαλου των. Ουδεποτε δμως φανταζδμοννα, δτι ησαν ϊκανο'ι να μετερχονται τδσο
χαμηλες και αναξιες σε επιστημονες —
τονλαχιστο — μεϋ·δδονς. Τωρα δε μου μενει, παρα να εντεινω την προσενχη μου
ειδικα για τδν αδελφδ Χ. "Αδαμδπονλο.
'Εαν καποτε μον προσφερϋεϊ χρδνος, ·δα
αποφασϊσω μια εϊδικϊ] μελετη για τις πλα
νες τον Μακρακη και για μια ανατομια
τον. Εϊναι ενα δνδιαφερον δεμα. δ.μ.δ.

ΜΥΟΤΙΚΟ6 ΘΙ ΘΘΟΤΟΚ6 ΠΑἘλ,ΔβΙΟΟΟ

-> σ. 2

Μαρίαν πρεσ6εὐουσαν ὑπὲρ ημων εἰ
νων πραγμάτων ῆξευρε, δτι δὲν μεΥΟ.- γὰρ ὴ τυχοῦσα Υυνὴ ἐνίκησε, πόσω μὰλλὐνεις τὴν θεοτόκον, ἀλλ' δσον ἐκ μέ- λον ὴ τοῦ Χριστοῦ Μήτηρ καταισχυνεῖ
ρους σου, σμικρὐνεις τὴν μεΥαλειότητα
τῆς θεοτόκου. Ὅμοίως καὶ ἐὰν ἔχῃς εἰς τοὺς ἐχθροϋς τῆς ἀληθείας»; (ΛόΥ. πετὸ στόμα σου φλυαρίας καὶ ματαιολοΥί- ρὶ τοῦ χρησίμως τὰς Προφητείας ἀσαας, καὶ ἐὰν πράττῃς ἔρΥα ταπεινὰ καὶ φεῖς εϊναι).
ἀνάξια τῆς θεοτόκου, καὶ τοῦ Χριστιανικοῦ ἐπαΥΥέλματός σου· ῆξευρε, δτι μὲ
αὐτὰ δλα σμικρὐνεις τὴν θεοτόκον. ἘΤΟ ΧΓΙΟΝ ΟΡΟΟ
πειδὴ Υὰρ ἠ θεοτόκος εϊναι καὶ λέΥεται
ΚΛΙ Ο ΚΧΗρΟΟ ΜΑΟ
κατἀ χάριν Μήτηρ τῶν Χριστιανῶν, διὰ
τοῦτο ἀκολοὐθως καὶ δσα ἄτοπα νοήμα- -> σ. 24
τα ἠ λόγια ῆ ἔργα πράξουν οι Χριστιανοί, τὰ κατὰ χάριν τέκνα τῆς θεοτόκου, ϋοδοξϊας και ενεδνναμωδη η πϊστις μας,
εἰς αὐτὴν τὴν θεοτόκον τὴν κατὰ χάριν αφον η υπαρξις τδσων ιερων Αειψανων
Μητέρα των ἀναφέρονται.
σφραγιζει με 6εβαιδτητα την γνησιδτητα
"Αν λοιπὸν ἐσὺ μεΥαλὐνῃς τὴν θεο- της πϊστεως μας.
τόκον, Χριστιανέ, ὡς εϊπομεν, βέβαια
Εϊχετε δϊκαιον δταν εΙς την 'Ιεραν 'Εκαὶ ὴ θεοτόκος θέλει μεΥαλὐνει ἐσὲ και
πισταοϊαν
ελεγετε, δτι κανεις κληρικδς
εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν καὶ εἰς τὴν μέλλουσαν, καὶ ἀδιαλείπτως θέλει πρεο- δεν πρεπει να εϊσελδη εΙς τδν κδσμον, αν
βεὐει διὰ τὴν σωτηρίαν σου· διότι, ἄν ὴ προηγουμενως δεν δητενση εΙς τδ "Αγιον
Δεβώρα καὶ ἠ 'Ιαὴλ ἐφάνηκαν βοηθοϊ
"Ορος.
εἰς τὸν λαὸν τοῦ 'Ισραήλ, πῶς δὲν θέΘα ενϋνμεϊσδε ασφαλως εκεϊνο που σας
λει φανῆ βοηθὸς ἰδική σου αὐτὴ ὴ εὺσπλαΥχνος Μήτηρ τοῦ Κυρίου; θέλεις εϊπον, δτι μεσα μον γονιμοποιεϊται η σκενὰ τὸ 6ε6αιωθῆς; ἄκουσον τί λέγει ὁ ψις να κλεισω τδν κνκλον της επιγεϊον
χρυσοῦς 'Ρήτωρ τῆς Ἐκκλησίας· «Καὶ
ζωης καπου εκεϊ, εϊς μιαν γωνιαν τον 'Ανῦν οὐ λείπει τω θεψ Δεβώρα· οὐ λείπει τφ θεψ 'Ιαήλ' ἔχομεν γὰρ καὶ ὴ- γϊου "Ορονς, εν μετανοϊα και ηρεμια. "Ας
μεῖς τὴν ὰΥ'αν Παρθένον καὶ θεοτόκον δεϊξη δ Θεδς τδν δρδμον μον...».
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