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πρωτκ ΠΛΡογαχ

Ο μυστηριο των
^Θεοφανειων αποτελεϊ σημαντικδ δρδσημο για την δρθδδοξη
θεωρηση
της πραγματικδτητος. ' Αποκαλϋπτει, πως η 2ωτηρϊα τον κδσμου, εϊναι τδ περιεχδμενο ενδς ρεαλισμοϋ: μιας εντελεχειας Τριαδικης, μιας μοναδικης,
δχι διανοητικης, αλλ' υπαρκτικης
θεας, απ' τη σκοπια της δποϊας, τα
παντα «φ α ι ν ο ν τ α ι», δηλαδη φανερωνονται, δπως ακρι6ως ε Ιν αι.
Πρδκειται πραγματι για μια μοναδικη θεα και «δραση», προσιτη αμεσα
μδνο στους Προφητες, 'Αποστδλους
και 'Αγϊους, αφοϋ σ' αυτην και μδ
νο τδ «φαινεσθαι» συμπϊπτει με τδ
ΕΙναι. Και γι' αυτδ ακριβως τα Θεοφανεια, δεν «συμβολϊξουν» η αλληγορονν δποιαδηποτε αλλη αληθεια,
οϋτε προτυπωνουν η σκιαγραφοϋν
μελλοντικα γεγονδτα, αλλα φανερωνουν την ϊδια την πραγματικδτητα
και συνιστοϋν την αποκαλνψη «της
αληθοϋς περι των δντων, ως ε στ ιν,
υποληψεως».
Τα αβυσσαλεα ερωτηματα της φιλοσοφικης δντολογϊας φωτϊξονται απδ την 'Ιορδανειο θεολογϊα. ΕΙναι η
εορτη των Φωτων, της 'Επιγνωσεως της ' Αληθειας, της διαφανειας
των κτισματων, του Θριαμ6ου πανω

στις δυναμεις τοϋ σκδτους και της
ληθης, της λυτρωσεως απδ την αγνοια και την αποτυχια· «δπως εν
πασιν εις τδ μελλον ωμεν ακρι6εις,
μητε Θεδν, μητε εαυτους αγνοοϋντες». Αντα τα «μητε» του 'Αγϊου Ειρηναϊου εχουν εξαιρετικη σημασϊα
για την δρθη προσεγγιση του μυστηριου των Θεοφανεϊων, γιατι φανερωνουν, πως η αγνοια του Θεοϋ συνεπαγεται αναπδδραστα αγνοια του
ανθρωπου, ακδμα και του ϊδιου του
εαυτοϋ μας και συναμα αγνοια δλδκληρης της δημιουργϊας.
Πριν συντελεσθη «τδ μεγα της ευσε^ε'ιας μυστηριον», πριν δηλαδη
φανερωθη δ Θεδς εν σαρκϊ, «δεινη
τις νυξ κατειληφει, παντων αγνοησαντων αλληλους, εκ της του διαβδλου φρενο6λα8εϊας» και «ην δ ανθρωπος εν μυριοις σωμασιν α φ α
ν η ς και τδ κατα φϋσιν καλλος εκρϋπτετο».
Γι' αυτδ και «επ' εσχατων καιρων φανερωθεις δ Κϋριος, τοϊς πα
σιν εαυτδν αποκατεστησεν». Αυτη
η φανερωση επιτρεπει στα δντα να εξακολουθοϋν να ε Ι ν α ι, τα εξαγει
απ' τδ παραλογος της αφανειας και
τα αξιωνει ν' ανατεϊλουν στδν δρϊζσντα της 'Αγαπης των Τριων Θει
ων Προσωπων, των 'Οποϊων τδ
Φως, τους παρεχει τη δυνατδτητα να
φ α ν ο ϋ ν και να λαμψουν, διηγοϋμενα δδξαν Θεοϋ, απολαμ6ανοντας ε-
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εν ε Ι ν α ι σαν αρραβωνα δ,τι αμανρωσε η αποστασϊα, ωστε να
και εχεγγνο για την επικεϊμενη χο- αναφανη τδ πρωταρχικδ καλλος των
ρηγηση και τον α ε ι εϊναι, εφ' δντων, η αρχεγονη διαφανεια δλδδσον «δρασις Θεον, περιποιητικη α- κληρης της δημιονργϊας πανω στδ
Σωμα τον Δημιονργον.
φθαρσϊας».
«"Ωσπερ η κι6ωτδς κεχρνσωμε'Η αποκατασταση της νποταγμενης ακονσια στην ματαιοτητα τον νη εσωθεν και εξωθεν χρνσϊω καθασκδτονς Κτϊσεως, στην Τριαδικη ρω ην, οντω και τδ τον Χριστον σωτης αϊγλη και λαμπρδτητα, κορνφω- μα καθαρον ην και οι α ν γ ε ς' εσω
νεται στον 'Ιορδανη. Ὅ Χριστδς θεν μεν τω Λδγω κοσμονμενον, εξω
«φανερωθε'ις» φανερωσε ταντδχρο- θεν δε τω Πνενματι φρονρονμενον
να δ,τι νπαρχει και δπως πραγματι ϊνα εξ αμφοτερων τδ π ε ρ ι φ α
ν ε ς των φνσεων παραδειχθη».
ε Ι ν α ι.
'Ακριβως αντη η διανγεια τον
Μεσα στον κατακλνσμδ της δλοκληρωτικης αποστασϊας των κτισμα- Δεσποτικον Σωματος σνγκροτεϊ δτων απδ τον Κτϊστη, η θεανδρικη λδκληρο τδ μνστηριο των Θ ε ο φ α
Κι6ωτδς τον σαρκοφδρον Λ6γον ν ε ϊ ω ν. Σ' αντδ τδ Σωμα απενθνπαρεχει για πρωτη φορα την δννα- νεται και δ Πατρικδς "Ερως «ως πετδτητα στην "Ακτιστη Τριαδα να φα- ριστερα- τιμα γαρ τδ Σωμα, επε'ι και
νερωθη κα'ι να φανερωση, να επι- τοντο τη θεωσει Θεδς, σωματικως δφανη και να επιφανση, στελνοντας ρωμενη». 'Ολδγνμνος δ 'Ιησονς δεϊτδ "Ακτιστο Φως Της εν εϊδει περι- χνει στην Κτϊση τδν αληθινδ εαντδ
στερας να «καταμεϊνη» «οϊδν τις ε- της και 'κεϊνη αναγνωρϊζει σ' αντη
ρως πνενματικωτατος» στδν μοναδι- τη γνμνδτητα δλη τη δδξα της Θεδ
κδ ''Επταστνλο Ν αδ της φνσικης τητος να καλνπτη την αδαμικη
Τον 'Αναπανσεως, στδν Υϊδ, τδν 'Α- της αισχννη κα'ι να την αναδεικννη
γαπητδ απδ τδν "Αναρχο Πατερα. 'Εκκλησϊα. Μπροστα στη Γνμνη 'Α
'Η αγαπητικη τροχια αντον τον ληθεια, στδν δρϊζοντα τον Προσωπον
Φωτδς, και δ εκφαντορικδς ^χος της Τον, διασωζεται απδ καθε αλλοϊωση
Πατρικης Φωνης, αγκαλιαζονν τδ και φθορα τδ αληθινδ εϊναι των δν
σνμπαν φωτϊζοντας το και αποκαλν- των, η διαφανεια τον Κδσμον. Τωπτονν ετσι την νπαρκτικη 'Αληθεια ^ρα αποκαλνπτεται για πρωτη φορα,
της Τριαδος ως «νπερ8ολην ερωτι- δτι χωρ'ις τδ Φως τον Προσωπον
κης αγαθδτητος».
Τον, τα εργα Τον δεν εϊναι δλδκλη'Η Σαρκα τον Αδγον γϊνεται τδ ρα και ακεραια, αλλα ημιτελη κα'ι ελεσοπτρο, πον πανω Τον εκλαμπει αν λειπη. 'Η Δημιονργϊα δεν εχει ατη η αγαθδτητα κα'ι κατανγαζει κδμη τελειωσει, δ Πατηρ εως αρτην Κτϊση. 'Ο δια Σ α ρ κ δ ς τι εργαξεται, δι' Υιον εν 'Αγϊω
'Επιφανεϊς φανερωνει επανω Τον Πνενματι. ''Ο επιφανε'ις Θεδς γϊνε
την ενιαϊα νπαρκτικη Αληθεια τον ται «Φωτισμδς κα'ι Σωτηρ» των ερΤριαδικον Θεον κα'ι του κατ' εϊκδνα γων Τον. 'Ανακαινϊζει «δϊχα σνντρϊΘεον δημιονργηματος κα'ι αναδεικνν- φεως» και η Σωτηρϊα αποδεικννεται
ει «αλληλων παραδεϊγματα τδν Θε- προεκταση της Δημιονργϊας, κληση
δν και τδν ανθρωπον». Ντνμενος τη των δντων απδ τδ σκδτος «εις τδ θανλογικη φνση, την νφασμενη απ' τα μαστδν Αντον Φως», αναδνση απ'
παρθενικα αϊματα της Θεοτδκον, την αφανεια στην προσωπικη κοιμπορεϊ τωρα να περι6ληθη και την νωνϊα και σχεση.
αλογη, με τα νδατινα ρενματα τον
Εϊναι σνγκλονιστικη δοκιμασϊα
'Ιορδανη, χωρ'ις ν' αποβαλη, οντε για καθε κτϊσμα η διατρηση τον απ'
στιγμη τδ Φως, τδ φνσικδ ϊματιο αντδ τδ Φως, αλλ' αντδς ακρι^ως εϊτης Θεδτητος, αφηνοντας Το, αντϊ- ναι δ τρδπος για να «σωθη», δηλαδη
θετα, να διεισδνση και να καθαρϊση να φανερωθη και να π α ρ α-
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μ ε ϊ ν η ενωπιδν Τον: «παντα δε
ελεγχδμενα νπδ τον Φωτδς φανερονται». "Ο,τι αντεχει σε μια τετοια
φανερωση, εϊναι αξιο ν' αφομοιωθη
— χαριτι — με τδ Φως πον επεφανη: «παν γαρ τον φανερονμενον φως
εστι». Γι' αντδ και απδ τα 8αθη των
αϊωνων η Προφητικη φωνη επικαλεϊται την μεγαλη ' Ημερα της Θεοφανεϊας: «'Επϊφανον τδ Πρδσωπδν
Σον και σωθησδμεθα». 'Η φανερω
ση τον Θεον και η σωτηρια τον αν
θρωπον σννιστονν ενα και μοναδικδ Γεγονδς, δχι μονοενεργητο δμως!
'Υπαρχει καποιο Χερι πον ϊερονργεϊ τδ 'Ιορδανειο μνστηριο: Καποιος προσφερει ενδνμα στον "Ακτιστο
την νγρη φνση. «Ανχνος καιομενος και φαινων» δ 'Ιωαννης, αποκαλνπτει χαρακτηριστικα, δτι σω
τηρια τον ανθρωπον εϊναι η σννε ρ γ Ι α τον με τδν Φανεντα Θεδ:
"Απτει καϊ απτεται, λαμποντας διπλα στδ Φως τδ αληθινδν «τω φωτϊ,
ο παρ' Αντον λαβδντες ανωθεν απ'
αρχης, εκ της αμαρτϊας εζοφωσαμεν
ημεις και σννεχεαμεν». Τελεϊ και τελεϊται, μαρτνρωντας ετσι μ' δλδκληρο τδ εϊναι τον την ιερατικη δομη τον ανθρωπον. 'Υπακονει και εϊσακονεται, γι' αντδ και λονζεται στδ
ακτιστο Φως τον 'Αγϊον Ηνενματος,
βαπτιζδμενος «εν πνρϊ» και φανερωνοντας ετσι τδν ανθρωπο στη διαφανη, πρωταρχικη τον πραγματικδτητα: Μνστη, λειτονργδ, πνρδς φλδγα...
Σννεργωντας στδ μεγαλο μνστη
ριο των Θεοφανεϊων, επιτελει σνναμα τα ανθρωποφανεια: εμφανϊζει
εμπρακτα τδ δργανικδ λειτονργημα,
πον εχει ταχθη να εκπληρωνη απ' τη
δημιονργϊα τον, δ «ιεραρχϊαν κεκληρωμενος» ανθρωπος: «Θεον σννεργδς γενεσθαι και δειξαι την θεϊαν ενεργειαν εν εαντω κατα τδ δννατδν
αναφαινομενην».
'Ο κδσμος πρεπει να γϊνη αμφιο
τον Αδγον και η τελεση αντης της
λειτονργϊας εϊναι δ τρδπος με τδν δποϊο καθε σωζδμενος σννεργεϊ στη
σωτηρια τον. «'Η γαρ πρδς τδν Θε-
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δν αφομο'ιωσϊς τε καϊ ενωσις ταϊς
των σε6ασμιωτατων εντολων αγαπησει και ιερονργ'ιας μδνως τελεϊται».
'Η Ν ηστεϊα, η 'Αγρνπνϊα και η
Προσενχη, η ϊϊαρθενϊα, η 'Ακτημοσννη και η 'Υπακοη, η Κακοπαθεια, η Αντομεμ·ψια και η 'Υπομονη, εϊναι τα Μνστηρια της 'Ιερωσννης των πιστων, η ενεργοποϊηση τον
Η ασιλεϊον 'Ιερατενματος, πον ντννονν τδν πεινωντα καϊ διφωντα την
σωτηρια των ανθρωπων Κνριο με
την αρετη των λογικων κτισματων
Τον, δπως δ 'Ιωαννης Τδν εντνσε
με τα ποταμια ρεϊθρα.
"Εχοντας αποπλννει την «αμορφον πονηρϊαν», ωστε ν' αναφανη σ'
δλη τον την διανγεια και ακτινο6ολϊα τδ περιφανες της ανθρωπ'ινης φνσεως, η στολη η πρωτη, η
κατ' εϊκδνα αλονργϊδα των αρετων
και ιερονργωντας τδ αρρητο καλλος
τονς, δ περιονσιος λαδς των 6απτισμενων ασκεϊ την φνσικη τον Ιερατεϊα, 6ασιλεϊα και προφητεϊα πανω στην Κτϊση: «δλονς διδδντες εαντονς, δλονς αντιλαμ6ανομεν επειδη τοντδ εστι λαβεϊν καθαρως, τδ τω
Θεω δοθηναι και ιερονργησαι την ημων αντων σωτηρ'ιαν».
Τδτε και μδνο λαμπει «τδ φως ημων», τδ φνσικδ περι8δλαιο τον αν
θρωπον, η εμφντη διαφανεια καϊ αϊγλη τον, η παμφωτη Εικδνα τον αληθινον Φωτδς, η «αναρχος αρετη»
Τον. Ααμπει «εμπροσθεν των ανθρω
πων» και 6λεπονν την κοσμικη λειτονργϊα των καλων εργων καϊ μνσταγωγοννται πρδς τδ Φως, πον «ηδη φαϊνει», δοξαξοντας τδν εν ονρανοϊς Πατερα των φωτων. «Οντω
λαμψατω τδ φως νμων» σημα'ινει για
τδν αγιο 'Ιωαννη τδν Χρνσδστομο:
«πολλη εστω η αρετη, δαψιλες τδ
πνρ καϊ τδ φως αφατον δταν γαρ
τοσαντη η αρετη, αδννατον αντην
λαθεϊν, καν μνριακις δ μετιων αντην
σνσκιαση».
'Η αρετη εϊναι η α-ληθεια τον
ανθρωπον, η φνσικη τον απδσταση
απδ τη ληθη καϊ την αγνοια, η δντολογικη τον εμφανεια. «δθεν καϊ α-
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μα τελεϊως διακριθη η εμφυρεϊσα δι'
αισθησεως απατη, αμα και της κατα
φϋσιν αρετης την λαμπρδτητα ενδεϊκνυται η ιμυχη. ' Ο γαρ μη αφρων,
φρδνιμος· και δ μη δειλδς η Θρασϋς,
ανδρεϊος· και δ μη ακδλαστος, σωφρων και δ μη αδικος, δϊκαιος. Κατα φναιν δε δ λδγος φρδνησις εστι·
και τα κριτηριον, δικαιοσϋνη· και δ
Θυμδς ανδρεια· και η επιθυμ'ια σωφροσϋνη. "Αρα τη αφαιρεσει των
παρα φϋσιν, τα κατα φϋσιν και μδνα
διαφαϊνεσθαι ειωθεν, ωσπερ
και τη του ιοϋ απο8ολη, η του σιδηρον κατα φνσιν ανγη και λαμπρδτης».
"Οπως ακρι8ως τδ Δεσποτικδ
Σωμα «Πνεϋματι επι του 8απτϊσματος εχρϊσθη και χρισθεν ε φ α ν ερ ω θ η, δτι και προ του 6απτϊσματος
γεγονεν δμδθεον», ετσι και η φυχη
των 8απτιζομενων χρϊεται μαζϊ με τδ
σωμα και φανερωνεται στην προ8απτισματικη της αρχεγονη λαμπρδτη
τα στους 'Ιωαννειους δφθαλμοϋς
των καθαρων νδων. Τδτε «δ Πατηρ
την μορφην τοϋ Παιδδς επι των προσωπων των ημετερων ευρϊσκων επιγνωσκει εν ημιν τοϋ Μονογενοϋς
τα μελη» και μας κανει υϊοϋς Του αγαπητοϋς κατα χαριν, αποστελλοντδ Πνεϋμα «εις τας καρδϊας ημων
κραξον: α88α δ Πατηρ».
Αυτη η αλληλοαναγνωριση, που
προκϋπτει φυσιολογικα απ' τη φανερωση τοϋ αρχαιου καλλους μας, εϊναι ακρι8ως η 'Επιφανεια τοϋ Προσωπου Του «εφ' ημας» που τδ μυστηριο τοϋ Χρϊσματος διατηρεϊ μδνιμα «ως λαμπρδτητα Κυρϊου τοϋ Θεοϋ ημων εφ' ημας». Στδ φως αϋτης
της λαμπρδτητας και μδνο μποροϋμε
να δοϋμε την πραγματικδτητα και
«μητε της περι Θεδν δδξης ως εσ τ ι ν, αστοχησωμεν, μητε την
ημετεραν φνσιν αγνοησωμεν».
Τωρα μδνο 6λεπουμε πραγματικα
και 8λεποντας ετσι: «οϋδεν δρωμεν
λδγου δϋναμιν εχον, δ μη νοερδν εστι φως· οϊ τε γαρ αγγελοι, πϋρ οϊον αϋλον και ασωματον τϊ δ' αλλο
τοϋτδ εστιν η φως νοερδν; δ τε νους

αυτδς εαυτδν δρων, ως φως δρα.·
τι τοινυν και οϋτος εϊ μη νοερδν ε
αυτδν 6λεπει φως; 'Επει δε μη μδνον φως εστιν δ νους νω θεωρητδν,
αλλα και θεωρητικδν, οϊον δφθαλμδς
υπαρχων της ιμυχης... αυτδς δλος
οϊον φως εστι και μετα τοϋ φωτδς
εστι και συν τω φωτ'ι γνωστως δ
ρα τδ φως... φϋσις ων αϋλος και
φως συγγενες, ει χρη λεγειν,
τω πρωτω και ανωτατω κα'ι μεθεκτω πασι και απολελυμενω τοϋ παντδς Φωτϊ, αγγελοπρεπως ϋπ' αϋτοϋ
τοϋ Πρωτου Φωτδς καταλαμφθεϊς,
αϋτδ φαϊνεται κατα μεθεξιν,
δ τδ αρχετνπον κατ' αιτϊαν εστι,
και δι' εαυτοϋ φ α ι ν ε ι τοϋ κρυφϊου καλλους εκεϊνου την ωραιδτητα και την φανοτατην και απρδσιτον
αϋγην...».
'Αναμφισ6ητητα, η πιδ συγκλονιστικη πραγματικδτητα εϊναι αυτη
η συγγενεια μας με τδ Πρωτο κα'ι
"Ακτιστο Φως, που μας καθιστα θεοφαντορες: «Μδνος γαρ ανθρωπος
τοϋ Θεοϋ την εικδνα κομϊξων, αν αυ
τδς καθαρως, δ π ε ρ εστι, φα
ν η, προσγεγραμμενον εχων νδθον
οϋδεν, αληθως δεϊξαι δϋναιτ' αν αϋτδν τδν Θεδν». 'Ο «τη οικεϊα αρετη
διαφανης» ανθρωπος ειναι απδ την
ϊδια τη θεοφαντορικη φϋση του, τδ
κριτηριο της αληθειας. Τδ «πως»
τοϋ τριαδικως ϋπαρχειν και δχι τδ
«τι» τοϋ αντικειμενικως εϊναι καταλϋει πραγματικα τδ σκδτος και την
πλανη που μας περι8αλλουν. "Ετσι
τδ μυστηριο των ΘεοφανεΙων αποκαλϋπτει και τδ ϊδιο τδ σκοταδι, δεϊχνει
πδσο ανυπδστατο εϊναι, πδσο αν-οϋσιο, τ'ιποτε αλλο παρα απουσϊα φω
τδς.
«Μδνος στεναξει τοϋ σκδτους δ
προστατης» γιατϊ δσο κι' αν στεκεται μπροστα στδ σκδτος, δσο κι' αν
τδ σκεπαζη δεν μπορεϊ να καλϋψη
την φοξερη κενδτητα του, δεν καταφερνει να εξαπατηση, δσο κι' αν εμφανϊξεται ως αγγελος φωτδς, επειδη «πασης ϋποκρϊσεως προϋφεστηκεν η 'Αληθεια».
-> σ. 6

ΠΘΗ ΠροεβγΧΗΟ
ΤΟΥ ΛΓΙΟγ ΝβΚΤΛβΙογ ΧΙΓΙΝΗΟ

ΥΧΗ αληϋινη η απερϊσπαστος και αρρεμ6αστος, η μετ' εκτενεϊας γινομενη, μετ'
δδυνωμενης ψυχης,
μετα ουντεταγμενης
διανοϊας' η εϋχη ου
ψιλοϊς ρημασι, μαλλον δε πραγμασιν αγαϋοϊς κατευϋυνεται.
"Οχημα πανταχοϋ ευχης η ταπεινοφροσυνη εϋρϊσκεται, ενδειγμα δε ταπεινατοεως
η προοευχη. 'Επιγινωοκοντες γαρ την οϊκεϊαν αοϋδνειαν την τοϋ Θεοϋ ϋπικαλοϋμεϋα δϋναμιν.
Α'ι παρϋενοι, μδνον τον Χριοτδν πρδ
δφ9αλμων ε'χετε και τον αϋτοϋ πατερα ϊν
εϋχαϊς φωτιζδμεναι υπδ τοϋ Πνεϋματος.
"Οταν εϋχη ει μη τω Θεω διαλεγη πως
νπδ τοϋ Θεοϋ εϊσακουσϋηση ; "Η εϋχη
Θεω συναπτει και οϊκειοϊ, δμιλϊα τις ενϋεος οϋσα, και συνουσϊα νοερα τοϋ παντων
καλλϊοτου και τιμιωτατου.
'Η εϋχη εστι της ζωης ημων 6οηϋεια,
δμιλϊα προς Θεδν, ληϋη των γηινων, Ανο
δος προς οϋρανδν δι ευχης προς τον Θε
δν εκδημοϋμεν. Προσευχδμενοι διατελεσομεν αμετεωριστοι, εαν πληροφορηϋωμεν
δτι τω Θεω παρισταμεϋα.
'Η προοευχη ϋστιν ηλιος των νοερων
της ψυχης δφϋαλμων' ωσπερ τω σωματι
φως δ ηλιος οϋτω ψυχης προοευχη, η με
τα σπουδης εϋχη φως ασβεστον και διηνεκες εστι της ψυχης και της διανοϊας.
'Η ϋεϊα προοευχη εστι πανοπλϊα ως αληϋως οϋρανιος και μδνη δϋναται φυλαττειν αοφαλως τους δεδωκδτας εαυτοϋς τω
Θεω. 'Η προοευχη κοινδν εστι παϋων αλεξιτηριον φαρμακον. 'Η εϋχη ζωης εστι
χορηγδς, ϋγιεϊας ϋνϋηκης ϋλπιδοφδρον
ανϋος. Μεγα δπλον η προοευχη, μεγαλη ἄ-

σφαλεια, μεγας ϋησαυρδς, μδγας λιμην,
ασυλον χωρϊον. 'Η εϋχη εστι φαρμακον
σωτηριον και κωλυτικδν των αμαρτηματων
και Ιατρεϊον των πλημμεληματων. Μεγα δ
πλον η εϋχη, ϋησαυρδς ανελιπης, πλοϋτος
μηδεποτε δαπανοδμενος, λιμην ακϋμαντος,
γαληνης ϋπδϋεσις, και μυρϊων αγαϋων ρϊζα και μητηρ εοτ'ιν η εϋχη κα'ι αϋτης της
6ασιλεϊας δυνατωτερα.
'Η εϋχη εστι των χειμαζομενων λιμην,
κλυδωνιζομενων αγκυρα, σαλευομενων 6ακτηρϊα, πενητων ϋησαυρδς, πλουτοϋντων
ασφαλεια, νοσηματων αναιρεσις, υγιεϊας
φυλακη, λϋπης απαοης φυγαδευτηριον, εϋϋυμϊας ϋπδϋεσις,. διηνεκοϋς ηδονης αφορμη, φιλοσοφϊας μητηρ.
'Η προοευχη οϋχ αμαρτωλοϊς μεν εφδδιον δικαϊοις δε μαλλον αναρμοοτον' αλλ'
εκατεροις τοϊς ταγμασι 6ρϋει τα πρδσφορα, δικαϊοις μεν την της δικαιοσϋνης ασφαλειαν, αμαρτωλοϊς δε την των αμαρ
τηματων απδϋεσιν και δικαϊους κατα της
αμαρτϊας δρϊζει. Νοητη η των δικαϊων
προς τον Θεδν κραυγη, εν τω κρυπτω της
καρδϊας την μεγαλοφωνϊαν εχουσα, δυναμενη εφικεσϋαι και αϋτων των ωτων τοϋ
Θεοϋ· δ γαρ μεγαλα αϊτων και περι επουρανϊων εϋχδμενος, οϋτος κραζει και ακουστην αναπεμπει τφ Θεφ την εϋχην. 'Ο
Θεδς απαξαπλως απαντων γινωσκει τας
νοησεις· και δπερ ημϊν η φωνη σημαϊνει,
τοϋτο τω Θεω η εννοια ημων λαλεϊ, ην
και πρδ της δημιουργϊας εϊς νδησιν ηξουσαν ηπϊστατο· εξεστιν οϋν μηδε φω
νη την εϋχην παραπεμπειν, συντεινοντα
μδνον ενδοϋεν τδ πνευματικδν παν εις φωνην την νοητην, κατα την απερϊσπαστον
πρδς τδν Θεδν επιστροφην.
Τοϋτο μαλιστα ϋστιν εϋχη, δταν ενδον
αϊ 6οαι αναφδρωνται, τοϋτο μαλιστα ψυ
χης πεπονημδνης, ου τφ πδνφ της φω-
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νης αλλα τη προϋνμϊα της διανοιας την
ενχην δπιδεΙκνυσϋαΓ ουτω και Μωοης
ηνχετο· διδ και μηδδν αντον φϋεγγομενον,
φησιν 6 Θεός, τι 6οας, πρδς με; "Ανϋρωποι μεν γαρ ταντης μδνης επακονονσι της
φωνης· δ Θεὸς προ ταντης των ενδον κραζδντων ακουει. "Αρα εοτι και μη κραζοντας ακοϋεοϋαι, και επ αγορας 6αδιζοντας
ενχεοιϊαι κατα διανοιαν μετα πολλης ακριβειας, και μετα φϊλων οννεδρενοντας,
και παν δτιονν ποιονντας μετα οφοδρας
της 6οης καλεϊν τον Θεδν, της ενδον λεγω και μηδενϊ των παρδντων καταδηλον
ταντην ποιεϊν.
Μη τφ οχηματι τον οωματος μηδε τη
κρανγη της φωνης, αλλα, τη προ9νμϊα
της γνωμης τας ενχας ποιωμεϋα, μητε
μετα ψδφου και κρανγης και προς δπϊδειξιν, ως και τους πληοιον δκκρονειν, αλ
λα μετα επιεικεϊας πασης και της κατα
διανοιαν σνντριβης και δακρνων των ενδοδεν.
«Τδ οχολαζειν τη αδιαλειπτω προοενχη
αναγκαϊον πασι και δπωφελδς νπαρχει.
ΑΙτησωμεν ονν τδν Θεδν και Πατδρα τον
Κνρϊον ημων Τησον Χριοτον δονναι ημϊν
σννεσιν πνευματικην, ωοτε νηφειν καϊ ἐγρηγορεϊν και αιτεϊοϋαι παρ' αντον γενεσϊλαι εν ημϊν τδ ϋ·ελημα αντον. Δι6τι
τοντο αντδ δ Θεδς και Σωτηρ ημων τδ
πνενματικδν φως τδ "Ον τδ αλη^ινδν δνετεϊλατο ημϊν αϊτεϊοϋαι. "Οτε ονν επικαλουμεϋα την αγϊαν καϊ δμοονσιον Τριαδα
παναγϊαις μεν ενχαϊς ανεπιϋολΦτφ δε νφ
και τη πρδς ϋ·ειαν δνωσιν δπιτηδειδτητι,
τδτε και ημεϊς αδτοϊ παρεσμεν και αντιλαμβανομεν τα παναρετα δωρα τα περϊ αντην ιδρνμενα. Προοενχη νψηλοτερα τνγχανει παοων των αρετων καϋαρα ονοα τφ
Θεφ εγγϊζονσα. 'Η προοενχη εοτι πραδ-

τητος και αοργηοϊας 6λαοτημα. Προοεν
χη εοτι χαρας και ενχαριστϊας πρ66λημα,
αλεξημα δε λνπης και αϋνμϊας. Χρη ονν
στησαι τδν νουν κατα τδν καιρδν της προσενχης, και φωνην αλαλον τδτε δνναταϊ
τις προοενζαοϋαι. 'Η γαρ προοενχη δμιλϊα δοτ'ι πρδς τδν θεδν. 'Η μετα πδνδονς
και εν πνεδματι προοενχη τροφη τον νον
νπαρχει, καϊ)ως δ αρτος τον οΦματος. Μακαριος δ νονς, δοτις κατα τδν καιρδν της
προοενχης τφ Θεφ απεριοπαοτως δμιλεϊ"
δ τοιοντος Φς νεοσσδς αετον εΙς νψος αϊρεται και δλως ηλλοιωμενος τη τον Θεον
αλλοιΦοει φωτοειδης γϊνεται. Και δταν
εις ενχην στφαεν μη ευξωαε9α τδ ηαων
ϋδληιια γενεσδαι καιΚοα εϊοηται, αλλα τδ
τον Θεον, καΦΦς και δδιδαν9ημεν. «Γενηϋητω τδ δεληιια οον». 'Ο 6ονλδαενος
καϋαοως προοενξασϋαι πρδτεοον νπδρ ονν
εργεϊας δακρνων προσενξαο'9ω, ϊνα δια
τον πδνδονς δξηαεοωση την αγριδτητα
της ψνχης, και τνγχανει της ακραιφνονς
προοενχης. Καϊ γαρ η εμμονος και οννεχης προοενχη δια της πρδς τδν Θεδν δμιλϊας, δκ των μεν δγκοσμϊων φρονημδτων αρπαζει τδν νονν Θεφ δδ αντδν παριοτησι και δια της εις Θεδν εγγδτητος
ενλαβεϊας τε αντδν και ^πιδτητος δμπιπλα. Χωρις δδ ταπεινοφροοννης ονκ εοτι
ενπρδοδεκτον γενδοϋαι προοενχιην. 'Ο Κνριος επιβλεπει επϊ την προσενχην των ταπεινων και ονκ εξονδδνωοεν την δεηοιν
αντων. «Τοιγαρονν δ 9δλοτν την δαντον
κα^αρϊσαι καρδϊαν τη μνημη τον Κνρϊον
δια παντδς διαπνροντω αντην, τοντο μδνον μελετην και εργον απανστον δχων. Ον
γαρ ποτε μδν εΖχεοϊλαι δεϊ, ποτδ δδ μ·η,
αλλ' ἄει τη προοενχη οχολαζειν δν τη τηρηοει τον νον, καν εξω που ενκτηρϊων δωματο^ν ανλιζδμεϋ'α».

η πρωτΗ πχρογειχ
-> απδ ο. 4
'Η τριπλη καπαδυαη α' αυτη την
'Αληθεια απομενει η μδνη δδδς για
την αναδυαη ατδν κδβμο των «μη
σαλευομενων» πραγματικοτητων, ο-

που δ 'Επιφανεις «συναναφερει εαυτω τδν κδσμον^.
Πρδκειται για τδν ρεαλιβμδ της
Σωτηρϊας, που επιτρεπει τη γνωση
ως κοινωνϊα με τα «δντα» π.τ,φ.

ΘΘΜΧΤΛ ΠΛΙΛΘΙΧΟ
ἀδυναμία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδας νὰ συμβάλῃ
στὴν καλλιέργεια
τῶν όρθοδόξων παραδόσεων μέσω τῆς
παιδεἰας όφείλεται
σ' αὐτὴ τὴν ἀρχικὴ
ἀντιπνευματικὴ καὶ ἐπαναστατική της
θεμελίωση. "Οταν ἔνας πνευματικὸς όργανισμὸς ἰδρὐεται ὡς ἄρνηση τῶν παραδόσεων, δὲν μπορεῖ ἔπειτα νὰ μιλάῃ
γιὰ παραδόσεις καὶ πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ μιλάῃ, νὰ ἐμφορῆται ἀπὸ παραδόσεις. "Αν σήμερα, ἀντὶ νὰ γίνεται
λόγος στὰ σχολεῖα τῆς Ἐλλάδας γιὰ
τοὺς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ γιὰ
τοὺς βυζαντινοὺς ὑμνωδοὐς, γίνεται ἀνεμολογία γιὰ τὸ Λυσία καὶ τὸ θεόκριτο, τοῦτο εϊναι συνέπεια τῆς διδασκαλίας τοῦ Φαρμακίδη. Ὅ Κωστῆς Μπαστιας ἔθεσε μὲ τὸν «Παπουλάκο» του τὰ
θέμα αὐτὸ μὲ αὐστηρὴ σαφήνεια καὶ καθαρότητα. 'Επειδὴ εϊναι ἀσυνήθιστο σὲ
νεοελληνικὸ λογοτεχνικὸ κείμενο νὰ
συναντἄ κανεὶς κριτικὴ τοῦ νεοελληνικοῦ πολιτισμοῦ ἀπὸ τόσο ὑψηλὸ βάθρο,
θὰ ῆθελα ἰδιαιτέρως νὰ τονίσω ἐδῶ τὴ
σημασία τῆς προβολῆς τοῦ θέματος αὐτοῦ.
θὰ ἐπερίμενε κανεὶς δτι τὸ σφάλμα
τῶν ἐκκλησιασπκῶν ἀνδρῶν θὰ. τὸ διόρθωνε βαθμιαῖα στὴ συνείδηση τοῦ ἔθνους ἠ εὐθυκρισία τῶν θεολόγων. 'Αλλὰ τὸ πνεῦμα τοῦ μοντερνισμοῦ ἐδῶ
προχώρησε.ἀκόμα πιὸ πέρα. Αὐτὴ πρῶτα-πρῶτα ὴ ϊδρυση θεολογικῆς σχολῆς
μέσα στὴν 'Αθήνα ῆτανε βέβαια λάθος,
γιατὶ ὴ μελέτη τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ
τὴν 'Ορθοδοξία εϊχε πάντοτε ὡς κέντρο

της ἄχι κοσμικὰ ἰδρὐματα, ἀλλὰ τὰ μοναστήρια. Οὶ θεολόγοι τῆς Ἐλλάδας δὲ
συνέχισαν τὶς παραδόσεις αὐτές, ἀκολοὐθησαν τοὺς διαμαρτυρόμενους δασκάλους των καὶ ἔτσι, ἐνφ ἀπὸ τὴ μιὰ
μεριὰ ἔφεραν τὶς ὁρθόδοξες μονὲς σὲ
παρακμή, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐκάλυψαν τὸ
ἀρθόδοξο πνεῦμα μὲ παραπομπὲς καὶ
βιβλιογραφία. Γιατὶ τί σημασία ἔχει νὰ
ἀσχολῆται κανεὶς μὲ τὸ λόγο τοῦ Κυρίου, δταν ὁ ϊδιος δὲν ἀφιερώνεται σ'
αὐτόν, κόβοντας τοὺς δεσμοὐς του μὲ
τὴν κοσμικότητα, δπως γινότανε ἔως τώρα στὶς παραδόσεις τῆς 'Ορθοδοξίας;
Τί σημασία ἔχει νὰ λέῃ κανεὶς στοὺς
ἄλλους νὰ ἀκολουθήσουνε τὸ λόγο τοῦ
Κυρίου, δταν δὲν παρουσιάζεται ὁ ϊδιος
νὰ ἔχῃ γεμίσει τὴν ψυχή του ἀπὸ Αὐτόν; θεολογικὲς σπουδὲς στὴν παράδοση τῆς 'Ορθοδοξίας ἀνθίζανε πάντοτε
μέσα στὰ μοναστήρια. "Οτι σήμερα ὴ
παράδοση αὐτὴ μαράθηκε καὶ δτι ὴ θεολογία καλλιεργεῖται σὲ δὐο κρατικὰ ὶδρὐματα ὡς μιὰ ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐπιστῆμες, δὲν εϊναι ἀπστέλεσμα τῶν νέων
καιρῶν, ἀλλὰ ἀπστέλεσμα κακοῦ προσανατολισμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ζωῆς τοῦ
ἔθνους. Εϊναι, ἀκάμη σαφέστερα, ἀποτέλεσμα καὶ αὐτὸ τῆς διαμαρτυρομένης
παιδεἰας τῶν θεολόγων μας, γιατὶ στὴν
καθολικὴ ἐκκλησἰα δλοι σχεδὸν οὶ θεολόγοι καὶ πάντως δλοι οὶ καλὐτεροι εϊναι ὶερεϊς ὴ μοναχοἰ, δπως ὴταν ἄλλοτε
καὶ στὴν 'Ορθοδοξία. Σ' ἔνα ἀπὸ τὰ τελευταϊα τεὐχη ἀρθοδόξου θεολογικοῦ
περιοδικοῦ ποὺ ἐκδίδεται μὲ τὴ φροντἰδα ἀνωτάτου ἀρχιερέως ποὺ διευθὐνεται ἀπὸ καθηγητὴ θεολογίας καὶ εϊναι
ἄργανο ὶερατικοῦ συνδέσμου, δημοσιεὐτηκε, τώρα τελευταῖα, τὸ ἀκόλουθο σημείωμα γιὰ τὸ "Αγιον "Ορος:
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«Τδ αγιον "Ορος αναμφιοβητητως αποτελεϊ μοναδικην εν τω κ6σμφ περιοχην
ϊερας ησυχιας και 6ϊου προσευχης δια
την δπϊτευξιν της ϋεωρϊας τοϋ Θεοϋ
(βοηϊωηρϊαϊϊο) και ενωσεως μετ' Αυτοϋ.
Παραλληλως ϋπηρξε τδ ϋεοφροϋρητον
τοϋτο "Ορος πιστδς Φεματοφϋλαξ των ϋρησκευτικων παραδοσεων της Βυζαντινης
'Εκκλησϊας και αγρυπνος κερβερος πολλων πολυτϊμων κειμηλϊων, αρχαϊων χειρογραφων και αλλων τοιουτων τιμαλφων
αντικειμδνων τον μακραιωνος Βυζαντινοϋ
πολιτιομοϋ. 'Η ελληνικη 'Εκκληοϊα και τδ
ελληνικδν εϋνος δφεϊλουν αϊδιον ευγνωμοσϋνην πρδς τους 'Αγιορεϊτας μοναχονς
δια τας ανωτερω ϋπηρεοϊας των. 'Ατυχως
δμως η μοναοτικη ζωη εν τω 'Αγ. "Ορει
φϋϊνει. 'Ιεραϊ μοναι αριϋμοϋοαι αλλοτε
τριακοσϊους και τετρακοοϊους μοναχονς,
δδν εχουν τωρα εϊμη 5Ο η 6Ο καϊ τοντονς
υπερηλικας. 'Η ϊερα Σϋνοδος της 'Εκκληοϊας της 'Ελλαδος εις μιαν των τελευταϊων της ουνεδριων ηοχοληϋη μδ τδ ζητημα της απελαοεως εκ των δπαρχιων εΙς
"Αγιον "Ορος των 'Αγιορειτων μοναχων
«καϋ6σον φ9ϊνει δοημεραι ενεκα δλλεϊψεως μοναχων η μοναοτικη αδελφοτης τοϋ
αγϊου "Ορους». Τοϋτο ομως δεν αρκεϊ.
'Η μοναοτικη ζωη, η αποχωρηοις μακραν
της τνρδης τοϋ ματαϊου τουτου κ6ομου και
αφιερωσις απολϋτως εν τη μετα τοϋ Θεοϋ
δν τη μονωσει και ηουχϊα εχει τελευταϊως Αναπτυγ9η και ακμαζει και εις αντας
τας Προτεσταντικας 'Εκκληοιας, ιδϊα εις
την 'Αγγλϊαν και τα Σκανδιναυικα Κρατη, δπου πολυαριϋμα μοναστηρια εχουν Ιδρυ9η. ΕΙναι παραδοξον και δνδεικτικδν
της δπιφανειακης ευοεβεϊας μας τδ δτι
οπανϊζουν ανϋρωποι ϋεωρητικοϊ, ανϋ·ρωποι φλεγομενοι υπδ ερωτος πρδς τα ϋεϊα,
πρδς την μετα τοϋ μ6νον Θεοϋ εν δρημϊμ
και εν προσενχη ζωη, ωοτε να δλιγοοτεϋονν αι Ιεραι Μοναι δν τη 'Εκλκησϊφ μας
και να φθ'ϊνη η μοναοτικη ζων) εν αϋτη
τη κοιτϊδι της, εν τω αγϊφ "Ορει. 'Η 'Ιερα 'Επιοτασϊα τοϋ 'Αγϊου "Ορους και τδ
ΟΙκουμενικδν Πατριαρχεϊον πρδπει να
λαβωσιν αμελητεϊ και ουντ6μως δλα τα δνδεικνυ6μενα μδτρα κατ6πιν δνδελεχοϋς
δρεϋνης καϊ μελετης τοϋ ζητηματος, ὡστε
να δπαναφδρωσι την ακμην των 'Ιερων
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μονων και να ελκυσωσι και τδν οϋγχρονον
ανδρωπον εΙς τδν αγιον ησυχαστικδν 6ϊον.
Ταϋτα τα μετρα δεν δϋνανται να υποδειχϋοϋν εις τδ 6ραχϋ τοϋτο σημεϊωμα, Αλλα ϋεωροϋμεν χρεος να αναφδρωμεν ταϋ
τα μ6νον, δτι πρδπει η 'Αϋωνιας Σχολτ)
να δπανιδρυδη και να λειτουργηση με πρ6γραμμα και διδακτικδν προοωπικδν καταλληλον, να εγκαταοταϊλη πληρες τνπογραφεϊον πρδς εκδοοιν 6ι6λϊων, μελετων, δρευνων, μεγαλου αγιορειτικοϋ περιοδικοϋ,
να διαρρυϋμισβη η εσωτερικη ζωη των 'Ι
ερων Μονων κατα τοιοϋτον τρ6πον ωοτε να
εϊναι ου μ6νον κδντρα γραμματων και πολιτισμοϋ, αλλα και πραγματικα κελλια λατρεϊας πρδς τδν Θεδν και αναπτϋξεως ανωτερου ϋεωρητικοϋ καϊ ησυχαοτικοϋ 6ϊου, ως ^σαν αλλοτε καϊ δπως εϊναι οημερον αι σπουδαι6τεραι 'ιεραϊ Μοναϊ των δτεροδ6ξων 'Εκκλησιων».
Τὸ σημείωμα αὐτό, ποὺ καταφεὐγει
στὸν λατινικὸ δρο «οοηῖβιπρϊ3ϊἰο» γιὰ νὰ
ἐρμηνεὐσῃ τὴν «θεωρία τοῦ θεοῦ», γράφτηκε στὴ θεσσαλονίκη, δπου τὸν δέκατο τέταρτο αἰώνα ὴ μυστικὴ φιλοσοφία τῶν μεγάλων θεσσαλονικέων ήσυχαστῶν ἐπλοὐτιζε τὴν ἐλληνικὴ γλῶσσα
μὲ λέξεις καὶ μὲ ἐκφράσεις δσο τοὐλάχιστον καὶ οἰ ἄλλες μεγάλες ἐποχὲς τῆς
ἐλληνικῆς γραμματείας. Ὅ συγγραφέας τοῦ σημειώματος αὐτοῦ, ποὺ ζητάει
νὰ ἐρμηνεὐσῃ ἔναν δρο τῆς θεσσαλονίκης μὲ μιὰ λέξη ἀπὸ τὴ Δὐση, άδικει,
νομίζω, καὶ τὴ γλῶσσα τῶν συγγραφέων τῆς περιοχῆς γιὰ τὴν ὁποίαν γράφει καὶ τὶς ἰδέες τους, μιὰ καὶ γιὰ νὰ
ἐξηγήσῃ μιὰν όρθόδοξη ἔννοια καταφεὐγει σὲ μιὰν ἔννοια λατινικὴ καὶ μάλιστα σὲ ἔννοια ποὺ πολὺ λίγη σχέση ἔχει μὲ δσα ζητοῦσαν νὰ εἰποῦν οἰ ὴσυχαστές, ἐναντίον τῶν ὁποίων ἐπολέμησαν καὶ ἐξακολουθοῦν ἀκόμη νὰ πολεμοῦν οἰ Λατίνοι. Δὲ θὰ χρειαζότανε νὰ
ἐμμείνουμε στὴν παρενθετικὴ τοὐτη λέξη, ἄν δὲν ὴταν χαρακτηριστικὴ τῆς
στροφῆς ποὺ ἔχει πάρει τώρα τελευταῖα
ὴ όρθόδοξη θεολογία στὴν Ἐλλάδα. Γιὰ
νὰ ἐνισχὐσῃ τὴν ἰδέα του, δτι θὰ πρέπει νὰ ἀνθίσουν καὶ πάλι οὶ μονὲς τοῦ
'Αγίου "Ορους, ὁ συγγραφέας θυμαται
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τί γίνεται στὸ ἐξωτερικό: «'Η μοναστικὴ ζωή... ἔχει τελευταίως ἀναπτυχῆ καὶ
ἀκμάζει καὶ εἰς αὐτὰς τὰς προτεσταντικὰς ἐκκλησίας, ἰδίςι εἰς τὴν 'Αγγλίαν
καὶ τὰ Σκανδιναυϊκὰ Κράτη, δπου πολυάριθμα μοναστήρια ἔχουν ὶδρυθῆ».
'Η ϊδια μέθοδος ἐξωτερικῆς ἐπιχειρηματολογίας προκαλεῖ καὶ τὴ σὐσταση:
«ή Τερὰ Ἐπιστασία τοῦ 'Αγίου Ὅρους
καὶ τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον πρέπει νἀ λάβωοιν ἀμελητεὶ καὶ συντόμως
ἄλα τἀ ἐνδεικνυόμενα μέτρα» καὶ τὶς ὑποδείξεις «ἄτι πρέπει ὴ 'Αθωνιὰς σχολὴ
νὰ ἐπανιδρυθῆ καὶ νὰ λειτουργήσῃ μὲ
πρόγραμμα καὶ διδακτικὸν προσωπικὸν
κατἀλληλον». Δὲν ήταν τὸ παράδειγμα
ξένων ἐκκλησιῶν, οὕτε οι φροντίδες
τοῦ Πατριαρχείου καὶ ή 'Αθωνιὰς σχολὴ ποὺ δημιοὐργησαν τὸ "Αγιον Ὅρος.
Ἢταν ὴ ἀνάγκη ποὺ αἰσθάνονταν ἀληθινὰ θρησκευόμενες ψυχὲς νὰ λατρεὐσουν τὸν Κὐριο μὲ γαλήνη καὶ μὲ ὴσυχία. Δὲν ήταν ή ὑπόδειξη ἐνὸς θεολόΥου Υϊἀ οοηὶοιηρϊ3ὶϊο, ἀλλὰ ἔρως τοῦ
Ἐσταυρωμένου ή δὐναμη ποὺ ἔφερε
τοὺς θεολόΥους τῆς 'Ορθοδοξίας ἐκεῖ.
Τὰ δ;ἀφορα, ὁποιαδήποτε λογικὰ καὶ
περίτεχνα, σοφὰ μελετημένα μέτρα δὲν
εϊναι ποτὲ νὰ πάρουμε τὴ θέση τοῦ
προσωπικοῦ παραδείΥματος. Τὸ σημείωμα τοῦ θεολόγου τῆς θεσσαλονίκης
οὐσιαστικὰ λέει εϊναι ὡραῖο νὰ πἄτε
στὸ “ΑΥϊον Ὅρος καὶ νὰ κάνετε ἐκεῖ
εοπῖεπιρϊ3ἄο, ἐνφ ἐμεῖς, οἰ θεολόγοι, θὰ
καθόμαστε στὴν πόλη καὶ θὰ σἄς θαυμάζουμε. 'Αγαθὴ ἠ πρόθεση· ἀλλὰ τὸ ἐρώτημα εϊναι τί κἀνουνε οι ϊδιοι οϊ θεολόΥοι καὶ ἀπὸ ποῦ ἀλλοῦ εϊναι δυνατὸν νὰ ἀντλήσουνε τὴ δὐναμι τοῦ ζῶντος ὕδατος ἄν ὸχι ἀπὸ ἐκεῖ ἀπὸ δπου
τὴν ἀντλοῦσαν οἰ παλαιοὶ θεολόγοι τῆς
όρθόδοξης παράδοσης.
Ὅ κίνδϋνος ποὺ ὑπάρχει σήμερα στὸ
ἔθνος εϊναι νὰ ἀρχίσουμε δλοι μας νὰ
ὑποδεικνὐουμε μέτρα γιὰ νὰ γίνῃ τοῦτο ή ἐκεῖνο. Τὸ «δἐον νὰ ληφθῶσι μέτρα» ἔχει ἀρχίσει νὰ ἀντικαθιστῆ στὴ
χώρα μας αὐτὸ ποὺ ἄλλοτε ήταν ὴ πνοὴ
τοῦ προσωπικοῦ παραδείΥματος. Ποτὲ
ἄλλοτε, στὸ χρόνια ποὺ τὸ ἔθνος εϊχε
στέρεο τὸ ἔδαφος κάτω ἀπὸ τὰ πόδια
του, δὲν ἐμφανίστηκε θεολόγος, καὶ μά-
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λιστα μορφωμένος καὶ ἔμπειρος, δπως ὁ
συγΥραφέας τοῦ σημειώματος ποὺ συζητεϊται ἐδῶ, γιὰ νὰ προτείνῃ «νὰ ληφθῶσι μέτρα». Γιατὶ τὸ καλὐτερο μέτρο
ποὺ θὰ εϊχε νὰ προσφέρῃ, θὰ ήταν τὸ
παράδειγμα τῆς ϊδιας τῆς ζωῆς του.
Στὸν «Παπουλάκο» τοῦ Κωστῆ Μπαστιἄ
χωρὶς «νὰ ληφθῶσιν μέτρα» ἀπὸ πουθενἀ, ἀνθίζει ξαφνικὰ ὴ ἐρημιὰ καὶ ἐκεῖ
ποὺ ήταν ἄλλοτε χέρσο χωράφι ἀνέλαμψε ξαφνικὰ ὴ Σκήτη τῆς Κοίμησης τῆς
θεοτόκου. 'Απὸ τὸ περιστατικὸ αὐτὸ τῆς
ζωῆς τοῦ Παπουλάκου ἔως τὴ σημερινή
μας μετρολογία ὑπἀρχει ἀπόσταση ποὺ
δὲν πρέπει νὰ μὴν τὴ στοχαστοῦμε καὶ
νὰ μὴν τὴν κάνουμε κίνητρο τῆς σκέψης μας. ''Αν ἐκεῖ ποὺ ὑπῆρχαν ἄλλοτε
ἰδέες, θέληση γιὰ ἀγώνα, ὲτοιμασία γιὰ
ἐπιτυχία ὴ γιὰ καταστροφή, ἄν, περισσότερο ἀκόμη, ἐκεῖ ποὺ ἄλλοτε ὴ ϊδια
ὴ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου στηριγμένη ἀπὸ
τὴ χάρη τοῦ θεοῦ δημιουργοῦσε, ζητοῦμε τώρα νὰ προβάλουμε ἀφηρημένες ὑποδείξεις σὲ ἀπρόσωπους όργανισμοὐς, πῶς εϊναι δυνατὸν νὰ περιμένουμε τὸ ἔθνος νὰ βαδίσῃ στὰ ἀρχαῖα
του μονοπάτια; 'Η ἐπιστημονικὴ θεολογία — γιὰ νὰ περἀσω σὲ ἄλλο παράδειγμα — εϊναι ἄφθονη καὶ πολὐμορφη
σήμερα στὸν τόπο μας: χρήσιμα θέματα, καλὴ μέθοδος σκέψης καὶ πλοὐσια
πολὐγλωσση βιβλιοΥραφία στὶς ὑποσημειώσεις. Δὲν θὰ πρέπει δμως νὰ γίνῃ
σὐγχυση ἀνάμεσα στὴν ἐπιστημονικὴ
θεολογία τῆς ἐποχῆς μας καὶ στὴ θρησκευτικὴ φιλολογία τῶν παραδόσεων
τῆς 'Ορθοδοξίας. Ἐπιστήμονες μελετητὲς τῆς 'Ορθοδοξίας ὺπἀρχουνε κατὰ δεκἀδες στὶς τἀξεις τῶν Καθολικῶν, τῶν
Διαμαρτυρομένων καὶ τῶν Ἐ6ραίων
θεολόγων στὰ πανεπιστήμια τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐκεῖνο ποὺ ἐπὶ πλέον τῆς ἐπιστημονικῆς θεολογίας χρειζόμαστε ειναι ὴ δημιουρΥϊκὴ ἀντίληψη τῶν παραδόσεών μας, ἀντίληψη ποὺ δὲν θὰ ἀρκεῖται μόνο νὰ σπουδάζῃ δ,τι ἔγινε, ἀλλὰ καὶ ποὺ θὰ δημιουργῆ καὶ θὰ προσθέτῃ. "Ενας λϊΥώτερο μελετητὴς τῆς ἐλληνικῆς όρθόδοξης ὑμνογραφίας δὲν θὰ
ῆτανε μεγάλη ζημία. Καὶ ἔνας μόνο δμως ἄν ὑπῆρχε σὐγχρονος ὑμνοΥράφος,
τὸ κέρδος θὰ ήταν μεγάλο. Ὅ ὑμνοΥρά-
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φος δμως αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ βγῆ ἀπὸ
τὰ προαὐλια πανεπιστημίων ποὺ ἠ Ιστορία τους εϊναι χρονικὰ καὶ πνευματικὰ
περιωρισμένη. θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργηθῆ — καὶ κοντὰ σ' αὐτὸν καὶ ὁ
φιλόσοφος ποὺ δὲν ἀντλεῖ τὴ σοφία
του ἀπὸ τὰ γερμανικὰ έγχειρίδια, ἀλλὰ
ἀπὸ τοὺς 'Ἐλληνες κλασσικοὺς καὶ χριστιανοὺς φιλοσόφους, καὶ ὁ δοκιμιογράφος ποὺ δὲν ουνοψίζει τὸ τελευταῖο
γαλλικὸ ἠ ἀγγλικὸ περιοδικό, ἀλλὰ ποὺ
σκέπτεται αὐτόνομα, καὶ ὁ όρθόδοξος
θεολόγος ποὺ ζῆ ὡς ζήτημα ζωῆς ή θανάτου καὶ ἄχι ὡς θέμα ἐπιστήμης τὴ διδασκαλία τοῦ Σταυροῦ — μόνο μὲ προσωπικὰ παραδείγματα, ἄχι μὲ μετρολογίες ή μὲ προτροπὲς σὲ ἄλλους. 'Ο 'Ἐλληνας θεολόγος ἔχει στὰ χέρια του μεγάλη κληρονομία" ἀπὸ τὸν κλασσικὸ φιλόλοΥο δὲν εϊναι νὰ ζητήσουμε νὰ ζῆ
δπως οὶ ἀρχαῖοι· ἀπὸ τὸ μελετητὴ δμως
τῆς χριστιανικῆς παράδοσης περιμένουμε νὰ κρατήσῃ μὲ τὸ ἔρΥο του καὶ τὸν
κανόνα τῆς ζωῆς του τὴν κληρονομία
τῶν πατέρων μας. Καὶ στὰ σχολεῖα καὶ
στὰ πανεπιστήμια οὶ θεολόγοι δὲν θὰ
πρέπει νὰ εϊναι τίποτε ἄλλο, ἀπὸ ἰερεῖς
καὶ μοναχοί. "Οχι μόνο γιατὶ τοῦτο εϊναι συνυφασμένο μὲ τὴν ϊδια τὴν ἀποστολή του καὶ ἀποτελεῖ τὴν ἐπαλήθευση τοῦ λόγου του, ἀλλὰ καὶ γιατὶ — καὶ
αὐτὸ μόνο εϊναι ποὺ θέλω καὶ ποὺ δικαιοῦμαι νὰ τονίσω ἐδῶ — τέτοια ήταν
ὴ παρἀδοση στὰ ἔθνος μας μέχρι πρὶν
ἀπὸ λίγο, μέχρις δτου οὶ Βαυαροὶ ἀνέλαβαν νὰ διοργανώσουνε τὴν Ἐλληνικὴ πολιτεία.
Δὲν εϊναι πρόθεση τοῦ δοκίμιου
τοὐτου νὰ θίξῃ πρόσωπα καὶ θεσμοὺς
ποὺ δικαιοῦνται νὰ ἔχουνε τὴν ἐμπιστοσὐνη τοῦ ἔθνους. Τὸ θέμα δμως, τί θὰ
κάνουμε μὲ τὶς παραδόσεις μας καὶ πῶς
θὰ δημιουργήσουμε παιδεία μὲ ἰδεώδη
ποὺ θὰ πηΥἀζουνε ἀπὸ τὰ βἀθη τῆς καρδιἄς καὶ ἀπὸ τὶς παραδόσεις τοῦ ἔθνους,
εϊναι θέμα ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀφήσῃ ἀδιάφορη οὕτε τὴν ἐκκλησία, οὕτε τὴ θεολοΥϊκὴ σκέψη τῆς χώρας. Μὲ τὴν ἀπόσχισή της ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὴ Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδας έκφράζει τὴν ἀποκοπή της ἀπὸ τὶς παραδόσεις τῆς Ὅρθοδοξίας καὶ τὸ ϊδιο ἔκα-
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νε καὶ ὴ θεολογία, ποὺ ἀντὶ νὰ καλλιεργῆται καὶ νὰ ἀνθίζῃ στὶς μονὲς καὶ ἀπὸ
ἐκεῖ νὰ ὰπλώνεται στὰ ἔθνος, ἔγινε ἰστορικὴ ἐπιστήμη καὶ κοσμικὴ ἀπασχόληση.
Ἢταν λάθος τοῦ Καποδίστρια ποὺ ϊδρυσε τὸ Πανεπιστήμιο μέσα στὴν 'Αθήνα
κατὰ τὰ πρότυπα τῶν πανεπιστημίων
ποὺ Ιδρὐονταν σὲ ἄλλες μεγάλες πολιτεῖες τῆς Εὐρώπης κατὰ τὴν ἐποχή του,
ἀντὶ νἀ ἐνισχὐσῃ μιὰ ή δυὸ μονές, ὡστε
αὐτὲς νὰ γίνουνε οι ἐκπαιδευτικὲς έστίες ποὺ ζητοῦσε. Καὶ εϊναι ἀκόμη μεγαλὐτερο λάθος, ποὺ οι δὐο ἀνώτατες
θεολοΥϊκὲς σχολὲς τοῦ ἔθνους ἔγιναν
τμήματα τῶν δὐο κρατικῶν πανεπιστημίων καὶ ἀντὶ νἀ μείνουνε στὰ χέρια
σοφῶν κληρικῶν καὶ μοναχῶν καὶ νὰ
λειτουργοῦνε ὡς Ιδρὐματα μοναστικὰ
πέρασαν στὴ δικαιοδοσία λὰίκῶν καὶ ἐπιστημόνων καὶ μάλιστα μὲ ἔδρες ἀπὸ
δπου διδάσκονται ζητήματα, δπως οὶ
Υερμανοὶ μυστικοὶ φιλόσοφοι ή οϊ προτεσταντικὲς θεολογικὲς θεωρίες, ποὺ
δὲν ἔχουν καμμιὰ σχέση μὲ τὴν ἀρθόδοξη θεολογία. Τί ἄλλο θὰ ἔπρεπε νὰ
περιμένουμε ἀπὸ τοὺς θεολόγους μας,
ποὺ θέλουνε νὰ εϊναι οι φορεῖς μεγάλων πνευματικῶν παραδόσεων, παρὰ νὰ
ἀποτελοῦνε οϊ ϊδιοι τὸ πλήρωμα τῶν μονῶν τῆς 'Ορθοδοξίας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινώντας νὰ διδάσκουνε τὸ ἔθνος; ΤΙ
δραματικὴ περιπέτεια τοῦ Παπουλἀκου
- δπως τόσο ἀνἀΥλυφα ζωντανεὐεται
στὸ ἔρΥο τοῦ Κωστῆ Μπαστια - δὲν προῆλθε μόνο ἀπὸ τυχὸν σφἀλματα τοῦ ϊδιου καὶ ἀπὸ προσωπικὲς ἀδυναμίες τῶν
ἀντιπἀλων του, ἀλλὰ, 6αθὐτερα, ἀπὸ τὴ
μοιραία διαφορὰ ἀνἀμεσα στὴ φλογερὴ λἀϊκὴ θρησκευτικότητα τοῦ Ἐλληνικοῦ λαοῦ καὶ στὴν ἐπιστημονίζουσα
τυπολογία τῆς Ιεραρχίας καὶ τῶν θεολόγων. ΤΙ ϊδια δραματικὴ ἀντίθεση ξαναφάνηκε καὶ ἀργότερα στὴν περίπτωση μιας ἄλλης μεγἀλης Ἐλληνικῆς θρησκευόμενης ψυχῆς, στὸ 6ίο καὶ στὴν πολιτεία τοῦ 'Αποστόλου Μακράκη, ἐνὸς
ἀπὸ τοὺς ἐκλεκτότερους θρησκευόμενους ἀνθρώπους τῆς νέας Ἐλλάδας.
Οὕτε ὁ ϊδιος θὰ ἔκανε δσα τυχὸν λάθη ἔκανε, οὕτε τὸ δνομά του θὰ περιέβαλε ώς σήμερα ἀκόμη ὁ χλευασμὸς ή
ὴ σιωπή, ἄν ὁ Μακράκης εϊχε βρεθῆ
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μπροστὰ σὲ δρους διαφορετικοὺς ἀπὸ
αὐτοὺς ποὺ ειχε νὰ ἀντιμετωπίσῃ, ἄν
δηλαδὴ φορεῖς τῆς 'Ορθοδοξίας δὲν ήταν διάφοροι τιτλοῦχοι, ἀλλὰ ἀληθινὰ
φλεγόμενες ἀπὸ τὸν ἔρωτα τοῦ Ἐσταυρωμένου ψυχές, δπως ήταν φλεΥόμενη
καὶ ή δική του ψυχή, ποὺ μὲ τὴ συνεργασία τους, τὴν ἠθική τους προστασία
καὶ τὴν κατανόησή τους θἀ μποροῦσε καὶ
σφάλματα νὰ ἀποφὐγῃ καὶ ὺψηλότερα
ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἔφθασε νὰ άνεβῆ. Στὰ
σφάλματα τοῦ Μακράκη οἰ ἀντίπαλοί
του ἀπάντησαν μὲ μεΥαλὐτερα σφάλμα
τα καὶ στὸ τέλος ὁ ἀΥώνας, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μείνῃ ἀγώνας ἰδεῶν, κατέβηκε στὸ πεζοδρόμιο. Πἀντως ἀπὸ τὸ Μακρἀκη, ποὺ δὲν ήταν οὕτε ἐπιστήμων
θεολόΥος, οὕτε καὶ ἰεράρχης, ποὺ δὲν
ήταν μάλιστα οὕτε ἀσκητής, ἀλλὰ κοσμικὸς θεολόΥος, ἔμειναν μερικὰ κείμενα,
ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα στὴ νεοελληνικὴ
θεολοΥϊκὴ φιλολογία.
Τοῦ ϊδιου χαρακτῆρος κάποιες ἐπιφυλάξεις θὰ μποροῦσαν νὰ διατυπωθοῦνε
καὶ Υϊὰ ἄλλα κινήματα ποὺ ἀντὶ νὰ ἐπανδρώσουν, ἀκοὐΥοντας συΥχρόνως τὴ
βοὴ τῶν νέων καιρῶν, τὶς όρθόδοξες
μονὲς καὶ νὰ συνεχίσουν ἔτσι, μέσα ἀπὸ
τὰ αἰτήματα τῆς ἐποχῆς μας, τὶς ὑψηλὲς
παραδόσεις τῆς 'Ορθοδοξίας, ἐκφράζονται χωρὶς σὐνδεση μὲ δ,τι ἀποτελεῖ τὴν
οὐσία τῆς θρησκείας μας, μὲ τὰ προβλήματα καὶ τοὺς ἐκφραστικοὺς τρόπους
τῆς 'Ορθοδοξίας. 'Η πολεμικὴ κατὰ τοῦ
ὑλισμοῦ καὶ ὴ ἐπιστημονίζουσα ἐπιχειρηματολοΥία Υϊὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ θεοῦ
εϊναι τὸ λϊΥώτερο ποὺ χρειάζεται τὸ ἔθνος γιὰ νὰ ἀναδημιουρΥήσῃ τὴ θρησκευτική του ζωή. 'Εκεῖνο ποὺ χρειάζεται εϊναι σειρὰ φλεγόμενες ἀπὸ τὸν ἔρωτα τοῦ Ἐσταυρωμένου ψυχές, ποὺ θὰ
άφιερωθοῦνε στὴ λατρεία Του, θὰ ζήσουνε τὶς παραδόσεις τῆς 'Ορθοδοξίας
καὶ εϊτε μὲ τὸ παράδειγμα τῆς ἄσκησής
τους, εϊτε μὲ τὸ λόγο τους καὶ τὴν πνευματική τους ἐργασία θὰ ἀποτελέσουνε
τὸν κανόνα τῆς ζωῆς μας. Λιγώτερη ἐπιστημοσὐνη καὶ περισσότερο ἐξομολογήσεις πείρας προσωπικῆς ἀπὸ τὴ συνομιλία μὲ τὸν Ἐσταυρωμένο. Λιγώτερες
κοσμικὲς ἐπιδιώξεις θεολόγων καὶ περισσότερη ἐμμονὴ στοὺς τρόπους θρη-
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σκευτικῆς ζωῆς ποὺ μας ἔχουν κληροδοτήσει οι πατέρες μας. Δὲν εϊναι θεολογικὲς σκέψεις ή θρησκευτικὸ κήρυγμα ὴ ἄποψη ποὺ ἀναπτὐσσεται ἐδῶ: εϊναι ὰπλῶς διατὐπωση αἰτήματος βγαλμένου μέσα ἀπὸ τὴν ἰστορία τοῦ ἔθνους.
Δὲν ὑπἀρχει ἀμφιβολία δτι μέσα στὰ
πλαίσια τῶν νέων καιρῶν εϊναι ἀνάγκη νὰ μετασχηματισθοῦν πολλὲς ἠ λίγες ἀπὸ τὶς μορφὲς ποὺ μέσψ τους ἔχει
ἐκδηλωθῆ ἔως τώρα ἠ 'Ορθοδοξία. 'Απὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Οἰκουμενικῆς Χρισπανικῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ἔως
τὴ δημιουργία Χριστιανικῶν βασιλείων
χωριστὰ στὴν 'Ανατολὴ καὶ στὴ Δὐση
καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἔως τὸν ὲλληνισμὸ τῆς
'Ανατολικῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὴ διαμόρφωση τοῦ νεοελληνικοῦ ἔθνους ή
'Ορθοδοξία πέρασε ἀπὸ πολλὲς ἀλλαγές. "Οπως καὶ στὸ παρελθόν, ἔτσι καὶ
τώρα ϊσως χρειάζονται νέες μορφὲς ἔκφρασης καὶ δὲν ἀποκλείεται νὰ ἐπιβάλλωνται μικρὲς ή μεγάλες ἀλλαγές. Οὶ
ἀλλαγὲς δμως αὐτὲς πρέπει νὰ ἔλθουν
ἀπὸ μέσα, ἀπὸ τὸν ϊδιο τὸν πυρήνα τῆς
'Ορθοδοξίας, όργανικὰ καὶ ἀργά. Οὶ θεμελιακὲς ἀλλαγὲς ποὺ ἀντιμετωπίζουμε τώρα, ὁ χωρισμὸς ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ή κοσμικότητα τῶν θεολόγων καὶ ὴ ἐπιστημοσὐνη στὴ θέση
τῆς ἄσκησης ὡρμήθηκαν ἀπ' ἔξω, ἀπὸ
κριτήρια μηχανικὰ καὶ ἀπὸ παραδείγματα ξένα. Γι' αὐτὸ δὲν εϊναι παράξενο
δτι ὴ ἀληθινὴ θρησκευτικὴ ήγεσία φεὐγει ὁλοένα καὶ περισσότερο ἀπὸ τὰ χέρια τῆς ἰεραρχίας καὶ τῶν ἀπὸ καθέδρας θεολόγων καὶ περνάει σὲ κὐκλους
ποὺ θὰ ήταν εὐτυχεῖς ἄν μποροὐσανε νὰ
ἀκολουθήσουν, ἀντὶ νὰ ὴγοῦνται. Τυπικὰ ὁ κόσμος ποὺ τὴν ψυχή του ἀνὐψωσε ὁ λόγος τοῦ Παπουλάκου θὰ μποροῦσε νὰ εἰπωθῆ παρασυναγωΥή, Υϊατὶ ή
δράση του ἀναπτὐχθηκε ἔξω ἀπὸ τὴν
προστασία καὶ τὴ στορΥὴ τῆς ἐπίσημης
ἐκκλησίας καὶ τῆς θεολογίας. Τὸ θέμα
δμως δὲν εϊναι ὴ όνομασία, ἀλλὰ ή οὐσία τῆς ζωῆς τοῦ Παπουλάκου, ποὐ, δπως προβάλλεται στὸ βιβλίο τοῦ Κωστῆ
Μπαστια, πρέπει νὰ θεωρηθῆ ὡς τὸ μεΥαλὐτερο ἐπαναστατικὸ κίνημα στὴ Νέα
Ἐλλάδα ἔπειτα ἀπὸ τὸ '2Ι. Τὸν τίτλο
τῆς δεὐτερης Ἐλληνικῆς ἐπανάστασης
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τὸν διεκδικοῦνε βέβαια γιὰ τὸν ἐαυτό
τους οἰ πρόδρομοι, οι δημιουρΥοὶ καὶ οἰ
ἐπίΥονοι τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ὁμίλου,
στὸν Παπουλάκο ἄμως τοῦ Κωστῆ Μπαστιἀ καὶ ἄχι στοὺς σοφιστὲς τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρὐθμισης ἀνήκει ὁ τίτλος
αὐτός, Υϊατὶ ὸ Παπουλάκος, ὡς σὐμβολο
τῆς λαϊκῆς ψυχῆς, ζήτησε νὰ καταξιώσῃ τὸ πνεῦμα τοῦ '2Ι. "Αν ὁ ἐκπαιδευτικὸς ἄμιλος εϊχε ρίζες καὶ δὲν ήταν άνεμολοΥία, θὰ ἄρχιζε ἄχι ἀπὸ τὸν Ψυχάρη καὶ τὸ ἄνομο Ταξίδι του, ἀλλὰ ἀ
πὸ τὸν κόσμο ποὺ συμβολίζει ἠ προσωπικότητα τοῦ Παπουλάκου. Πατὶ ἐδῶ,
τὴν ὡρα ποὺ ἄρχισε ή ἐπιδρομὴ τῆς σοφιστείας στὴ νέα 'Ελλἀδα, έτέθησαν καθαρὰ καὶ συνθεμένα στὴν ἀνώτατη μορφή τους τὰ δυναμάρια ποὺ ἐκληροδότησε τὸ '2Ι, οἰ μεγάλες θρησκευτικὲς δυνάμεις ἀπὸ ἄπου βαθμιαῖα εϊχε ἀναπτυχθῆ ὁ λάὶκὸς πολιτισμὸς τῆς Τουρκοκρατίας. Ὅχι ὁ Παπουλάκος ὡς ἄτομο,
ἀλλὰ ὁ Παπουλάκος ὡς σὐμβολο τῶν
κοιτασμάτων τῆς λάίκῆς ψυχῆς ήταν
ποὺ ἀντιμετώπισε τὸ πνεῦμα τῆς σοφιστείας. Καὶ στδ σὐμβολο αὐτὸ ἀναΥνωρίζει κανεὶς τὶς ἰθὐνουσες γραμμὲς τῆς
Ἐλληνικῆς ἐθνότητας στὶς μεγάλες της
ώρες τοῦ παρελθόντος: τὴ μνήμη τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τὸ μοναστικὸ βίο, τὴ δημοτικὴ γλῶσσα, τὴν κοινότητα, τὸν πατριωτισμό, τὴ λεβεντιά.
Στὸ σὐμβολο αὐτὸ ὁ 'Ἐλληνας ἀντιμετώπισε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τοὺς 6αρ6άρους — καὶ τοὐτη τὴ φορὰ 6άρβαροι ήταν θὐραθεν ἰδέες ποὺ μπῆκαν στὸ νεοελληνισμὸ χωρὶς νἀ ὑπάρχῃ ἐλπίδα ἠ
δυνατότητα δτι θὰ γίνουνε όργανικὰ
οτοιχεῖα. "Αν σήμερα ἠ ἐκκλησία εϊναι
στὰ περιθώρια τῆς πνευματικῆς ζωῆς
τοῦ ἔθνους, ἄν οἰ νέες γενεὲς μαραίνονται διαβάζοντας νεοελληνικὴ λογοτεχνία ἀντὶ νὰ ἀνθίζουν καὶ νὰ καρπίζουνε μελετώντας ἠ δημιουργώντας ἐκκλησιαστικὴ ὑμνογραφία, ὰγιογραφία
καὶ ὑμνολογία, ἄν τὸ φῶς ποὺ παίρνει
ὁ νέος ἀπὸ τὸ σχολεῖο καὶ ἀπὸ τὴν κοινωνία δὲν εϊναι τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν τῆς
'Ορθοδοξίας, ἀλλὰ τὸ θαμπὸ κλεφτοφάναρο τῆς λογοτεχνίας τῶν γαλλικῶν πεζοδρομίων καὶ τῆς κοινωνιολογίας ή φιλοσοφίας τῶν γερμανικῶν φοιτητικῶν
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φροντιστηρίων, ἔνα μεγἀλο μέρος τῆς
ευϋὐνης ανῆκει στὴ ῦεοΛογὶα και στῆν
εκκΛηοια. Σκορποχωριτες καὶ ερημοσπιτες ξέρουμε ΟΛοι σημερα πὡς ηιαν
άπὸ τὴν αρχη οὶ Λογοτεχνες και οι κοινωνιοΛὁγοι της γενεἀς τοῦ 3θ. “ϋταν
ἄμως αὐτοὶ ὲγραφαν τὰ ρομἀντζα τους
καὶ τοὺς ἀνεμικοὐς τους στὶχους σὐμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τοῦ τελευταίου περιοοικοὐ άπὸ τὸ ἐξωτερικό, ἄταν ὁ ἔνας
φλυαροῦσε γιὰ τὶς έσωτερικές του περιπέτειες, ὁ ἄλλος γιὰ τὶς έρωτικές του
ἀτυχίες, ὁ τριτος γιὰ μερικοὺς ἀσυνάρτητους νέους, ὁ τέταρτος γιὰ τοὺς κοχλιοὺς στὴν Αἰολίδα, καὶ ὁ διανοοὐμενος αἰσθητικὸς ἔγραφε μελέτες γιὰ
κάθε ἔναν ἀπ' άὐτοὺς καὶ τοὺς ἔπαιρνε
στὰ σοβαρά, ποῦ ήταν καὶ τί ἔκανε καὶ
ή θεολογία καὶ ή ἐκκλησία τοῦ ἔθνους - θεματοφὐλακες καὶ οἰ δὐο ἀρχαίων καἰ ὑψηλῶν πνευματικῶν παραδόσεων; "Ολα αὐτὰ τὰ χρόνια βέβαια ή
ἐκκλησία ὑπῆρχε καὶ ή θεολογία ἐργαζότανε, ἔμεναν ἄμως καὶ οἰ δὐο στὰ περιθώρια τοῦ ἔθνους, γιατὶ τὸ φῶς τῆς
όρθόδοξης ἐποπτείας καὶ ή δὐναμη ζω
ῆς τῶν μοναστικῶν ἰδρυμάτων ἐθεωρήθηκαν τὸ πρῶτο ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ
ἠ δεὐτερη ἀπὸ τοὺς θεολόγους ὡς θεσμοὶ ποὺ εϊχανε ἀξία μόνο γιὰ τὸ παρελθόν. 'Ο Κωστῆς Μπαστιας παρουσιἀζει τὸν Παπουλάκο νὰ ἀρχίζῃ στὴν Κόρινθο κήρυγμα μὲ τὰ ἀκόλουθα λόγια:
«Οι δεσποταδες στην 'Αδηνα, εϊπε, με
κατηγορανε και με καταφρονανε επειδη,
λεει, εϊμαι αγραμματος. Αυτοι δμως που
εϊναι σπονδαγμενοι στα θεολογικα και
γραμματιομενοι ποιμεναρχες τϊ κανοννε
για να φνλαξουνε την "Αμπελο τον Κνριον; 'Εοεϊς πον εϊστε τδ τϊμιο και αγαθδ
ποϊμνιο τον Χριστον και Σωτηρα μας που
τους εϊδατε και που τους ανταμωσατε; Θνμαστε ν ακουσατε απδ τα χεϊλια τους τδ
λογο τοϋ Χριστον; Σε τϊ λοιπδν εϊναι χρησιμη η σπουδη, αν δεν μπορεϊ να θρεψει
τδ πεινασμενο πνενμα σας και την ψυχη
σας; Τϊ αξϊζει τδση σπονδη, αν δεν μπο
ρεϊ να σταλαξει στα ξαναμενα χεϊλη σας
μια σταλα δεϊκης δροοιας, αν δεν μπορεϊ
να γϊνει λδγος παρηγοριας στις ουμφορες
σας και δεν εχει τη δυναμη να σας γνχω-
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οει, ιδοτε να μπορεϊτε να οτδκεοτε δρδοι
κι αλυγιστοι οτονς πειρασμοϋς τον εωοφδρου, καϋως στεκεται τδ κυπαρϊοοι δταν τδ
ταλανϊζουν οι αγριοι αγεριδες; Τετοια
σπονδη, εϊναι οαν τδ ακαρπο δδνδρο, που
πρεπει να κδβεται και να γϊνεται κοντσονρο για τη φωτια. Τετοια ακαρπη κι ανωφελη οπουδη εϊναι πραμα τοϋ οατανα, εϊναι η κακη κοπρια που κοπριζει για να
φονντωσουν τ αγκα'δια κι οι τρι66λοι της
περηφανειας».
Τὰ λόγια τοῦ Παπουλάκου θὰ μποροῦσαν νὰ τὰ εἰποῦνε καὶ σήμερα οι νέοι τῆς Ἐλλάδας. Ὅχι πὡς λείψανε οἰ
καλοὶ κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ή
προσπάθεια νὰ γίνουνε εὐρὐτερα γνωστὰ στὰ ἠθικὰ διδάγματα τοῦ Χριστιανισμοῦ. 'Εκεῖνο ποὺ ἔλειψε εϊναι οι μεγάλες ἐστίες πνευματικότητας ποὺ εϊχε
ἄλλοτε τὰ ἔθνος καὶ ποὺ τώρα δὲν ἔχει
γιατὶ ὴ κοσμικότητα ξεχείλισε στὴ θεολογία καὶ στὴν Ἐκκλησία.
"Οταν μιλάω γιὰ ἐστία πνευματικό
τητας ἐννοῶ βέβαια τὴν ϊδια σιωπηλὴ
δὐναμη ποὺ κυριαρχεῖ ὡς πνεῦμα ἀπὸ
τὴν ἀρχὴ ἔως τὸ τέλος στὰ ἔργο τοῦ
Κωστῆ Μπαστια ὁ «Παπουλάκος» — τὸ
"Αγιον "Ορος. 'Απὸ ἐκεῖ θὰ ἔπρεπε νὰ
ξεκινοῦσαν καὶ ἀπὸ τὶς παραδόσεις τοῦ
βουνοῦ αὐτοῦ θὰ ἔπρεπε νὰ ζοῦσαν καὶ
νὰ τρέφονταν οι θεολόγοι μας καὶ οὶ ἐκκλησιαστικοί μας ἄνδρες. "Οσο γνωρίζω, κανεὶς ἀπὸ τοὺς θεολόγους τῆς Ἐλλάδας δὲν ἀρδεὐεται ἀπὸ τὸ "Αγιον Ὅρος. 'Η πνευματική τους ἰστορία ἄρχισε καὶ πολλὲς φορὲς τελείωσε
σὲ κάποιαν ἀπὸ τὶς θεολογικὲς σχολὲς
τῶν διαμαρτυρομένων πανεπιστημίων
τῆς Εὐρώπης. "Ετσι ὁ λόγος τους ἀντὶ
νὰ εϊναι θρεμμένος μέσα ἀπὸ τὶς παραδόσεις τῆς όρθόδοξης μοναστικῆς ζωῆς
εϊναι ἀπήχημα ξένων βιβλίων καὶ ἐπιστημονικῶν διδασκαλιῶν. Πρὶν ἀπὸ μερικοὺς μῆνες ἔνας ἐκλεκτὸς ἰεράρχης
στὴν Ἐλλάδα ὡνομάσθηκε ἐπίτιμος διδάκτωρ μιας μεγάλης διαμαρτυρόμενης
θεολογικῆς σχολῆς καὶ στὴν ἐορτὴ ποὺ
ἔγινε εϊπε: «Ταὐτην τὴν στιγμήν, ἀγαπητὴν εἰς ἐμὲ καὶ ἰερὰν ἐν τῆ ἰστορίιςι
τῆς ζωῆς μου, ὴ σκέψις μου μεταφέρεται μετ' εὐτυχῶν ἀναμνήσεων εἰς τὰς
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εὐλογημένας ὴμέρας τῆς ὡραίας ζωῆς
μου ἐν τῆ Σχολῆ, δπου τὸ πἄν ὴτο δι'
ἐμὲ ἐπὶ δὐο καὶ ὴμισυ ἔτη πηγὴ ἐμπνεὐσεων καὶ μεγάλης πνευματικῆς βοηθείας. Ἐνθυμοῦμαι πάντοτε τὰς ὡραίας αὐτὰς ὴμέρας, πολὺ δὲ περισσότερον τὴν
μεγάλην ἀγάπην πρὸς ἐμὲ τῶν καθηγητῶν μου καὶ τῶν συμφοιτητῶν μου καὶ
παντὸς προσώπου συνδεομένου μετὰ
τῆς σχολῆς. Πάντες οὐτοι καὶ ὴ σχολὴ
αὐτὴ κατέστησαν καὶ εϊναι λίαν ἀγαπητοὶ εἰς ἐμέ, κατέχουσι δὲ ἐπὶ εϊκοσι ὴδη
ἔτη ἐκλεκτὴν θέσιν εἰς τὴν καρδίαν
μου». Τὰ λόγια αὐτὰ εϊναι δπως θὰ τὰ
περίμενε κανεὶς ἀπὸ ἔναν ἐκλεκτὸ ἰεράρχη ποὺ τιμαται μὲ τὸν ἀνώτατο τίτλο
μιας σχολῆς δπου εϊχε ἄλλοτε φοιτήσευ εϊναι λόγια μετρημένα, εὐγενικὰ
καὶ γνήσια σὲ κάθε τους λέξη πόσο μακριὰ δμως βρίσκονται ἀπὸ ἄλλες ἐποχὲς τῆς Ἐλληνικῆς 'Ορθοδοξίας! "Ο
ταν οἰ ἰεράρχες τοῦ δέκατου τέταρτου
αἰώνα στὴ θεσσαλονίκη μιλοῦσαν γιὰ
τὰ χρόνια τῶν σπουδῶν τους καὶ τῆς
ψυχικῆς τους πρσετοιμασίας, ἐννοοὐσανε τὸν "Αθω «τὸν χρυσοῦν ἄντως καὶ
φίλτατον καὶ πρόξενον ἐμοὶ τῶν καλλίστων», «τὴν τῶν μοναχῶν ἐξαίρετον
χώραν», «τὸ τῆς ἀρετῆς παντοδαπὸν ἐργαστήριον», «τὸ κατάλληλον ὑπὲρ πάντα ψυχῆς τε καὶ σώματος ἐνδιαίτημα
τοῖς σπουδαίοις γε τῶν ἀνδρῶν», «τὸ
τῶν φιλοσόφων ἐνδιαίτημα», «τὸν ἰερὸν
τῶν ὰγίων ἐκεῖνον χῶρον» — γιὰ νὰ άναφέρω λιγοστὲς μόνον φράσεις ἀπὸ τὰ
ἐγκώμια ποὺ ἔπλεκαν γιὰ τὸ "Αγιον
"Ορος δσοι φτασμένοι πιὰ γυρίζανε νοσταλγικὰ τὴ μνήμη τους στὰ χρόνια τῆς
μαθητείας τους. Τὸ δτι σήμερα ἔχουνε
ἀλλάξει οἰ συνθῆκες τῆς ζωῆς εϊναι διαπίστωση ποὺ δὲν παίρνει συζήτηση.
'Αλλὰ τὸ ἐρώτηιια εϊναι ἄν άφοῦ ἀλλάξανε. ἔχουμε τὸ δικα'ωπα νὰ μιλαιιε γιὰ
παραδόσεις καὶ ἄν, ἀκόμη περισσότερο,
δὲν ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ ἰδοῦμε τὶ
μπορεϊ νὰ νίνη ῶστε νὰ μὴν ἀποχαλάση δ,τι τυχὸν ἔγινε ἀπὸ τὰ παλαιά. 'Η
θέση ποὺ ἀναπτὐχθηκε ἐδῶ. ὡς σχόλιο
στὸ πολὐτιπο 6ι6λίο τοῦ Κωστῆ Μπα
στια. δὲν παοουσιάζεται ὡς θεολονικὸ
κήρυγμα, ἀλλ' ὡς προσπάθεια νὰ κατα-> σ. 2Ο
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καθαιρέσεις. Κατἀ μετριωτατους λοιπὸν ὐπολογισμοὐς δ ἀριθμὸς τῶν ψευδεπισκόπων
ἀνέρχεται τώρα σε σαρἀντα! Πλὴν τῶν
τριῶν ἀρχιεπισκόπων 'Αθηνῶν καὶ πἀσης
τὴς 'Ελλἀδος!
Τυφλωμένοι οὶ δυστυχεῖς ἀπὸ φανατι»σμὸ καὶ παχυλὴ ἀμἀθεια, ἀνθρωποι τοϋ δηαλλες φροντίδες του μοτικοϋ σχολείου, ἀσκοϋντες προηγουμένως
γιὰ τὸ κοινὸ καλὸ θὰ πρέπει νἀ συμβἀλλει, «6ἀναυσα» έπαγγέλματα, ἀσχημονοϋν εις
κατἀ δὐναμη, γιὰ τὴν ἀρση τοϋ θλιβεροϋ 6ἀρος τὴς ἀπλοϊκὴς εὐσεδείας γινόμενοι ἀαὐτοϋ φαινομένου, εστω καὶ μέ μόνη τὴν θεόφοβα ἐπίσκοποι καὶ ἀρχιεπίσκοποι. Σαρἀντα τὸν ἀριθμὸ σε ενα λαὸ ποὐ ἀκολουπροσευχὴ.
'Εἀν δ Κὐριος ὴμῶν Τησοϋς Χριστὸς θεϊ τὸ παλαιὸ σ' δλη τὴν 'Ελλἀδα ποὐ δὲν
στὴν πιὸ κρίσιμη ῶρα τὴς ἐπίγειας ζωὴς ὐπερβαίνει τὶς 5Ο.ΟΟΟ. Καὶ ὴ έλλαδικὴ
Του παρεκἀλεσε τὸν οὐρἀνιο Πατέρα Του Ἐκκλησία, για νἀ καλὐψει ποιμαντικἀ τἀ
γιὰ τὴν ἐν ἀγἀπῃ καὶ ἀληθείςι ένότητα τῶν 9.ΟΟΟ.ΟΟΟ πιστῶν ἔχει μονἀχα 75 'Επιτέκνων Του, — «ϊνα ῶσιν έν» — ἀντι- σκόπους. 'Ἐτσι ἀποδεικνὐεται δτι δεν ἀρλαμβἀνεται κανεὶς πόσο μεγἀλη ἀμαρτία κοϋνται μόνο στὸν «πορισμὸ ἀπὸ τὴν εὐσέεϊναι ὴ διἀσπαση τὴς ένότητος καὶ τὸ σχϊ- δεια», ἀλλἀ ὴ εὐσέδεια γίνεται καὶ πηγὴ
ἐγκοσμίου μεγαλειου, γιἀ νἀ διακωμωδεῖσμα.
Τίποτε τὸ ἀτοπο δεν ὐπἀρχει στὸ ἀλμα ται ἔτσι ὴ ἀρχιερωσὐνη.
τῶν Ι3 ὴμερῶν παρἀ μόνον δ ἄστοχος τρόΤἀ δέ περὶ ἀκρι6είας στὴν πίστη καὶ
πος. Στὴν οὐσία τὶποτε δεν μετεβλὴθη στὴν περὶ ἐκτροπὴς τὴς 'Ορθοδοξίας, αν δεν εϊ'Ορθοδοξία. Γι' αὐτὸ «μεϊζον κρῖμα λὴ- ναι προπέτασμα καπνοϋ, ἀποτελεϊ παχυλὴ
ψονται» οι ὴγέτες τοϋ σχίσματος, που ἀπὸ ἀγνωσία ἀνθρώπων ἀθεοφόβοιν, ποὐ σχίἐλατὴρια προσωπικῶν φιλοδοξιῶν παρέσυ- ζουν τὴν Ἐκκλησία «ταπεινοϋ κέρδους χἀραν τόσα πλὴθη ἀπλοϊκῶν ἀδελφῶν σε πα- ριν». Πότε ἔλειψαν οὶ ἀφελεϊς καὶ μαζὶ
ἀλαζόνες ἀπὸ τὴν 'Εκκλησία; Ἢδη στὴ
·
ρασυναγωγές.
Ἢδη παριστἀμεθα μἀρτυρες ἀφωνοι Ρωσία ἀπὸ αὶῶνες ὐπἀρχουν έπἀνω ἀπὸ
τὴς ἔριδος μεταξὐ τῶν σχισματικῶν ἐπι- τριἀντα όρθοδοξογενεϊς αὶρέσεις, σχίσμασκόπων τους για πρωτοκαθεδρίες, ἀπὸ τα- τα καὶ παρασυναγωγές, ποὐ ὶσχυρίζονται
πεινἀ πἀθη καὶ ἀπὸ τὴν σὐντροφον αγνοια κἀθε μία δτι αὐτὴ εϊναι ὴ ἀληθινὴ Ἐκκληπου εχουν γιὰ τὸ πολίτευμα τὴς 'Εκκλη- σία! 'Αλλἀ εὐτυχῶς δτι ἐξασθενοϋν. "Εσίας. Μια τελευταία εϊδηση που μετέδωσε χουμε ξαναγρἀψει, στηριζόμενοι σε θετνδ Τὐπος εϊναι οι ἀθρόες ἀλληλοκαθαιρέ- κἐς πληροφορίες, δτι οὶ ἐμφανισθέντες ῶς
σεις μεταξὐ τῶν παλαιοημερολογητῶν τὴς παλαιοημερολογϊτες τρεις Ἐπίσκοποι τὸ
μιας μόνο ἀποχρώσεως. Γιατὶ ἀλληλοκα- Ι935 δεν εϊχαν ἀγνἀ ἐλατὴρια, ἀλλἀ ἀντιθαιρέσεις μεταξὐ διαφόρου χρώματος δ- δικία μἐ τὸν τότε ἀρχιεπίσκοπο Χρυσόστομἀδων εχουν γινει πρὸ χρόνων.
μο. Παραθέτω μιἀ ἐπιστολὴ τοϋ μακαριἪ εϊδηση ἀναφέρει γιὰ δέκα νέες χει- στοϋ Γερδασίου Π αρασκευοποὐλου, μἐ τὴν
ροτονίες σε ἐπισκόπους, πρἀγμα ποὐ προ- δποία 6εδαιοϋται τοϋ λόγου τὸ ἀσφαλές. 'Ο
κἀλεσε τὴν μὴνιν τὴς δμἀδος τοϋ ἀρχιεπι- Γερ6ἀσιος ἀφησε μνὴμη δσίου κληρ'κοϋ
σκόπου των καὶ ἀκολοὐθησαν οϊ ἀλληλο- «δια πολλῶν τεκμηρίων» καὶ σπουδαίου
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θεολόγου.
Ὅσοι παλαιοημερολογῖτες, ποὺ ἀνὴκσυν
στὶς διἀφορες φατρίες, διατηροϋν λὶγο
φῶς διακρὶσεως, ας προβληματισθοϋν καὶ
μὴ παὶζουν με τὴν αιώνια σωτηρϊα τους.
Τὸ σχὶσμα ἀφοϋ θἀ κἀμει τὸν κὺκλο του,
δπως οὶ λοιμώδεις νόσοι, θἀ ἐξαφανισθεῖ,
δπως συνἐβη μἐ δλες τὶς μορφἐς τῶν σχισμἀτων. Γιατὶ, «πἀσα φυτεὶα ὴν οὺκ ἐφὺτυσεν δ πατὴρ μου δ οὺρἀνιος ἐκριζωθὴσεται» (Ματθ. ιε', Ι3).
θ.μ·δ.
Πατραι τη 6Ι7Ι57
Περισποϋδαστε εν Χριστω αδελφε
καϊ τιμιωτατε μοι Πατερ Θεδκλητε.
'Επϊτρεψδν μοι, ν' απασχολησω
την λογιωτατην αγαπην σου επϊ τοϋ
βαθυνουστατου αρθρου σου «-'Ημερολογιακων παραλειπδμενα». Πριν η
δμως εισελθω εις τα καθεκαστα, δφεϊλω να προσεπιδηλωσω τη αγαπη σου δτι εϊμαι Ισως δ μδνος κατωτερος Κ ληρικδς — ως θελουν να μας
δνομαζουν οι αγιοι αρχιερεις — δστις, δτε μετα την εϊσαγωγην του
Νεου ' Ημερολογϊου, τδ μεν εν δημοσϊω θεϊω Κηρϋγματι απδ τοϋ αμ6ωνος τοϋ 'Ιεροϋ Ναοϋ αγ. Δημητρϊου Πατρων διεκηρυξα δτι, ϋποτασσομαι μεν εις την απδφασιν της
'Ιεραρχϊας της 'Ελλαδικης 'Εκκλη
σϊας, ϊνα μη σχϊσωμεν τδν αρραφον
χιτωνα τοϋ Κυρϊου μας, θεωρω δ
μως την πραξιν της 'Ιεραρχϊας μας
ως βε6ιασμενην. Τδ δε, δτε μετα τινα χρδνον απδ της εφαρμογης τοϋ
νεου ' Ημερολογϊου ηδυνηθην να ϊδω
προσωπικως τδν τδτε 'Αρχιεπϊσκοπον 'Αθηνων κυρδν Χρυσδστομον
δεν εδϊστασα να εϊπω πρδς αυτδν σεμνως και ταπεινως δτι ε6ιασθη η
'Εκκλησϊα κτλ. 'Η απαντησϊς του
εξυπακοϋεται. Κατ' ακολουθϊαν θε
ωρω την πραξιν της 'Ελλαδικης
'Εκκλησϊας ως μη στοιχοϋσαν πρδς
την 'Ιεραν Παραδοσιν τοσοϋτω μαλλον δσον αϋτη δεν ητο πανορθδδοξος
απδφασις. Τοϋτων οϋτως εχδντων
συμπϊπτει η πϊστις μου πρδς την της
υμετερας αγαπης ως πρδς τδ ημερολογιακδν ζητημα. Διϊσταμαι δμως
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απολϋτως πρδς δσα συνετελεσαν εις
τδ διανοιγεν ρηγμα η σχϊσμα, τας
6αρυτερας των ευθυνων επιρρϊπτων
εις τους λεγομενονς παλαιοημερολογϊτας. Και επιρρϊπτω τας 8αρυτερας των ευθυνων δι6τι οι ηγηθεντες
της κινησεως ταϋτης οϋχι εκ λδγων
σεβασμοϋ πρδς την ιεραν παραδο
σιν ωρμηθησαν, ιζλλἀ εξ ελατηρϊων
ταπεινων. Γνωρϊζω τους λδγους καλως δι' οϋς εγενετο παλαιοημερολογϊτης — επιτραπητω η φρασις — δ
τδτε επισκοπος Β δλου Γερμανδς ως
καϊ δ Ζακϋνθου Χρυσδστομος καθως
και δ Φλωρϊνης. 'Εαν δε εις τοϋτους
προσθεσω καϊ πλειαδα των κατδπιν
χειροτονηθεντων υπ' αυτων, πιστεϋω δτι οϋχι λδγοι πϊστεως ηγαγον αϋτοϋς κ.τ.λ. αλλως τε καϊ η με
τα ταϋτα μεταπηδησις εξ αυτων εις
τδν νεοημερολογιτισμδν ϋπδ τδν δρον
της αναγνωρϊσεως εις αϋτοϋς τοϋ
'Επισκοπικοϋ αξιωματος με αγει εις
τδ ασφαλες συμπερασμα δτι παντες
οϋτοι ως ϋπαϊτιοι βαρυτατου σχϊσματος εϊναι ϋπδδικοι ενωπιον των ιερων Κανδνων. 'Επϊσης, τιμιωτατε
μοι Πατερ, αδυνατω ν' αναγνωρϊσω
ως γν·ησια τεκνα της αγιωτατης η
μων Πϊστεως κληρικοϋς η καϊ λαϊκοϋς οι δποϊοι τα μυστηρια της «μηπω» καταδικασθεϊσης 'Ελλαδικης
'Εκκλησϊας αλλα αδελφης περισπουδαστου θεωρουμενης, οι εμμενοντες
εις τδ παλαιδν εορτολδγιον οϋ μδνον
ακυρα θεωροϋσι αλλα δυστυγως προ6αϊνουσιν καϊ εισ πραξεις αϊ δποϊαι
εαν κριθοϋν Κανονικως εϊναι πρα
ξεις αιρεσεως π.χ. ως τδ τοϋ ανα^απτισμοϋ κτλ. 'Επϊσης αδυνατω δια
τους αϋτοϋς λδγους να δεχθω δτι ϋπεϊκοντες οϋτοι εις θεμα «σχετιζδμενον με την θρησκευτικην των συνεϊδησιν» εμμενουν εις δ,τι εφαρμδξουν εν τη πραξει.
Κ αϊ συνο·ψϊζων τα ανωτερω, τι
μιωτατε μοι πατερ, ζητω απδ την ϋμετεραν αγαπην τδν αϋτδν ελεγχον
καϊ πρδς τοϋς αϋτοτιτλοφορουμ^νους
διδτι ελπϊξω
*
«γνησϊους δοθοδδξους
δτι τδτε μδνον εϊναι δυνατδν τα διηβ. 2Ο

οχοχιχ οτο ι.βχχΓοσ τον θχγ ματφν
*
τογ χηογ Νβκτχριογ
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Ο πλῆθος τῶν θαυ-

ρου Πατέρα μας εϊναι ἔνα... θαῦμα. ΕΙναι τόσα πολλὰ τὰ
«σημεῖα», τόσες οἰ
ἰάσεις ἀνιάτων ἀρρωστημάτων καὶ ἀνορθώσεις παραλὐτων καὶ ἀνακλήσεις
ἀπὸ τὴν πορεία πρὸς τὸ θἀνατο, τόσες
οι ἐμφανίσεις «στὸν ξὐπνιο καὶ στὸν ὕπνο», τόσα τὰ ἐκβληθέντα δαιμόνια ἀπὸ
τὶς ψυχὲς τῶν πλασμάτων τοῦ θεοῦ,
καὶ πρὸ τῆς ἐν Χριστφ τφ θεῶ κοιμήσεώς του, ἀλλὰ κυριώτατα μετὰ τὴν κοίμησή του, ωστε νὰ δημιουργοῦνται εὐσεβῆ ἐρωτήματα.
Τί νὰ πρωτοθυμηθεῖ κανείς! Τὴ διάσωσή του ἀπὸ τὸν κίνδυνο τοῦ ναυαγίου,
τὸ λόγο του στὴν ὰπλοϊκήν: «ἄφησε
τόπο γιὰ ἔνα τάφο», τὸ μαρμάρωμα
τοῦ φιδιοῦ, τὴν εὐλογημένη ἄγρα τῶν
ψαριῶν, τὴν ἀνεὐρεση νεροῦ, ἐκεῖ ποὺ
κανεὶς δὲν ῆλπιζε. τὸ ἄνοιγμα τῶν καταρρακτῶν τοῦ οὐρανοῦ στὴ διψασμένη
ἐπὶ δυόμιση χρόνια Αϊγινα, τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ παιδιοῦ τῆς Α'ίγινας ἀπὸ τὸ
πνεῦμα τοῦ πὐθωνος, τὰ θαὐματα ποὺ
περιγράφει, ἐν ζωῆ, ὁ ἀσκητικώτατος
κρητικὸς μοναχὸς 'Α6ιμέλεχ στὸ βι6λίο
του;
Κι' ὕστερα τὰ μετὰ θἀνατον, κάνοντας ἀρχὴ ἀπὸ τὴν ἀνόρθωση τοῦ συνασθενοῦς του παραλὐτου ἐπάνω στὸν ὁποῖο πέταξαν τὴ φανέλλα τοῦ 'Αγίου!
'Η ἀφθαρσία τοῦ σκηνώματός του ἐπὶ
εϊκοσι ὁλόκληρα χρόνια, ὴ μυρόβλυση
* 'Απδ τδ βιβλίο ποδ κυκλοφορεϊ
ΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ» τοϋ
θεοκλἠτου Διονυσι6του, 6πδ τὶς
«'Ορθ6δοζος Κυψἐλη», θεσσαλονίκη,
νίων Ι, τηλ. 266.755.

«Ο ΑΓΙμοναχοϋ
δκδδσεις
Καμβου-

σὲ μορφὴ ἰδρῶτος, ὴ ὑπερφυσικὴ εὐωδία ποὺ ποτὲ δὲν ἐλαττώθηκε! Κι' ἔπειτα τὰ ἀναρίθμητα θαὐματα, τὰ ὁποῖα «ἐξαριθμήσομαι καὶ ὑπὲρ ψάμμον πληθυνθήσονται», ποὺ περιλαμβάνονται σὲ τρία
- τέσσερα βιβλία (Δ. Παναγοποὐλου,
Μ. Κουφάκη μοναχοῦ Γερασίμου Μικραγιαννανίτου) καὶ ποὺ ἐξακολουθοῦν
κάθε ὴμέρα νὰ γίνωνται! Καὶ δσα μένουν ἄγραφα καὶ ἄγνωστα, ποὺ εϊναι τὰ
περισσότερα, δπως εϊναι σὲ θέση ὁ γράφων νὰ τὸ 6εβαιώσει! Καὶ δλα αὐτὰ
μὲ ἐπώνυμες μαρτυρίες.
Λοιπὸν φυσικώτατα ἀνακὐπτει τὸ ἐρώτημα: Τί συμβαίνει μὲ τὴν περίπτωση τοῦ 'Αγίου τῆς Αἰγίνης, ἀφοῦ τὰ τελεσθέντα θαὐματά του εϊναι τόσο ὰπτά,
ὡστε νὰ μὴ χωράει ἀμφισβήτηση ή ἄλλη ἐρμηνεία, παρὰ μόνο ἀναγνώριση
καὶ κατάφαση καὶ δοξολογία στὸν «θαυμαστὸν ἐν τοῖς ὰγίοις αὐτοῦ»;
Ἢδη γράψαμε μερικὲς σκέψεις ἐπάνω στὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ φαινόμενο, ποὺ
ἀπὸ τὴν ἄποψη βέβαια τοῦ ποσοῦ δὲν
δημιουργεῖ καμιὰ ἀμφιβολία, ὡς πρὸς τὴ
φὐση τοῦ θαὐματος. 'Ασχολοὐμενοι δμως μὲ τὰ θαὐματα τοῦ θεοφόρου Νεκταρίου, πρέπει νὰ σημειώσωμε μὲ βραχὐτητα τὴ θέση τοῦ θαὐματος μέσα στὴν
Ἐκκλησία.
Κατ' ἀρχὴν θαῦμα εϊναι τὸ άποτέλεσμα μιας ὑπερφυσικῆς ἐνεργείας. "Ενα
ἀπστέλεσμα ὁρατὸ ποὺ δὲν ἔχει ὁρατὴ
αἰτία. Ἐὰν τὸ ἀπστέλεσμα εϊναι φυσικό,
ἐπόμενο εϊναι καὶ ὴ αἰτία νὰ εϊναι φυσική. Ἐὰν ὴ αἰτία δὲν βοίσκεται στὸ χῶρο τῆς φὐσεως. τότε πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ στὴν περιοχὴ τῶν «ὑπὲρ τὴν φὐσιν». 'Οπότε, δν ὴ αἰτία φυσικοῦ ἀποτελέσματος βοίσκεται στὸ χῶοο τῶν «ὑπὲο φὐσιν», τότε ἔχουπε διάσπαση σχέσεως αἰτίου καὶ ἀποτελέσυατοε. ἔχουμε
θέαμα θαυμαστό, ποὺ προκαλεϊ τὸ θαυ-
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μασμό, ἀφοῦ δἐν ἐξηγεῖται μἐ καμία
γνωστὴ αἰτία, ἔχουμε τὸ θαῦμα.
Στὸ θεὸ βέβαια «δἐν ἀδυνατεῖ παν
ρῆμα» δηλαδή στὸ θεὸ δλα εϊναι δυνατά, ποὺ ἀνατρέπουν ή ἀναστέλλουν τή
φυσική τάξη, ἀφοῦ δημιουργεῖ τἀ σὐμπαντα ἐκ τοῦ μηδενός. "Εχει μἀλιστα
λεχθεῖ δτι τὸ θαῦμα στή γή εϊναι φὐση
στὸν οὐρανό. θαὐματα βέβαια μὲ τις ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ θεοῦ ἀπ' εὐθείας
καὶ διἀ μέσου ἀνθρώπων ὑπάρχουν ἄφθονα καὶ θαυμαστἀ στήν Π. Διαθήκη.
'Αλλἀ καὶ ἠ Καινὴ μὲ θαὐματα ἀρχίζει
καὶ συνεχίζεται μὲ θαὐματα. θαὐματα
εϊναι δλα μέσα στήν Ἐκκλησία. θαὐματα δμως μὴ ὁρατά. Δὲν παρέχουν τή δυνατότητα νἀ ὁραθοῦν γιἀ νἀ τἀ θαυμάσουμε γΓ αὐτὸ καὶ δὲν λέγονται θαὐματα, ἀλλἀ μυστήρια.
Ὅ χῶρος της πίστεως εϊναι πεπληρωμένος ἀπὸ μυστήρια, καὶ ὁ Χριστιανὸς
ζεῖ συνεχῶς σὲ ἀτμόσφαιρα μυστηρίου.
'Η μυστική σχέση του μὲ τὸ θεὸ διἀ τῆς
προσευχῆς, μὲ τὴν ὁποία συνομιλεῖ μὲ
τὸν Πλάστη του καὶ ἐπηρεάζει τὶς βουλές του, εϊναι ἔνα μυστήριο. Μυστήρια
ἀτελείωτα ἐνεργοῦνται συνεχῶς στή
σφαῖρα τοῦ ἀοράτου καὶ ὁρατοῦ κόσμου.
"Οπου ὁ θεός, ἐκεῖ καὶ μυστήρια καὶ
θαὐματα. Κι' ἐπειδή ὁ θεὸς εϊναι «πανταχοῦ παρὡν καὶ τἀ πάντα πληρῶν» μὲ
τὶς ἀδιάλειπτες ἄκτιστες ἐνέργειές του,
τελεῖ συνεχῶς μυστήρια καὶ θαὐματα
καὶ ἔξω καὶ μέσα στὶς ψυχές.
Ὅπως στήν Π. Διαθήκη ἔδωσε σὲ
προφῆτες τὴ Χάρη τῆς θαυματουργίας,
ἔτσι καὶ στήν Καινὴ ποὺ περιλαμβάνει
ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία ἔδωσε τὴ Χάρη αὐτή, ἀλλἀ πλουσιώτερη καὶ ἀφθονώτερη. Καὶ ὁ ϊδιος ὁ Κὐριος τελοῦσε
θαὐματα, καὶ στοὺς 'Αποστόλους ἔδωσε
τὴ Χάρη τῶν θαυμάτων. Οι ἐβδομήκοντα «ὑπέστρεψαν μετἀ χαρἄς λέγοντες·
Κὐριε, καὶ τἀ δαιμόνια ὑποτάσσεται ὴμῖν ἐν τω ὁνόματί σου» (Λουκ. Γ, Ι7).
Καὶ οἰ Πράξεις εϊναι γεματες ἀπὸ θαὐματα τῶν 'Αποστόλων. Καὶ δταν ὁ Κὐριος ἀπέστειλλε τοὺς 'Αποστόλους γιἀ
νἀ εὐαγγελισθοῦν τὸν κόσμο, ἄχι μόνο
ἐξόπλισε τοὺς ϊδιους μὲ τὴ Χάρη ποικίλων θαυμάτων, ἀλλἀ καὶ τοὺς πιστεὐοντας στὸ κήρυγμά τους, ποὺ ἐβαπτί-

ζοντο καὶ ἐγένοντο μέλη τῆς Ἐκκλησίας: «Σημεῖα δὲ τοῖς πιστεὐσασι ταῦτα
παρακολουθήσει· ἐν τφ όνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσν γλώσσαις λαλήσουσι
καιναῖς' δφεις ἀροῦσν καν θανἀσιμόν
τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλἀψεν ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καὶ καλῶς
ἔξουσιν» (Μάρκ. ις', Ι6-Ι7).
'Ο ὲρμηνευτὴς τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστοφόρος 'Απόστολος Παῦλος, ἀναλὐοντας τὴ θεότευκτη σὐνθεσή της, στὴν
πρώτη Ἐπιστολή του πρὸς τοὺς Κορινθίους, λέει δτι γιἀ τὴν οἰκοδομὴ τῆς 'Εκκλησίας τὸ "Αγιο Πνεῦμα δίνει, κατ' ἀναλογία πρὸς τὴ δεκτικότητα τοῦ καθενός, σὲ ἄλλον λόγο σοφίας, σὲ ἄλλον
λόγο γνώσεως, σὲ ἄλλον χαρίσματα ἰαμάτων, ἐνεργήματα δυνάμεων, προφητεία, διακρίσεις πνευμάτων, γένη γλωσσῶν, ὲρμηνεία γλωσσῶν, χαρίσματα σὲ
διάφορα μέλη ἐνὸς σώματος, γιατὶ εϊμαστε «σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους» (Α' Κορ. ιβ', 8-3Ο).
Ὅλα αὐτἀ τἀ χαρίσματα ἐνεργοὐμενα παράγουν θαυμασμόν, εϊναι ἔνα θαῦμα. Πλεῖστα δὲ ἀπὸ τἀ χαρίσματα αὐτἀ
ἀποσκοποῦσαν νἀ προκαλέσουν ἔντονη
ἐντὐπωση στὸ βυθισμένο στὴν ἄγνοια
καὶ στὴν ἀμαρτία κόσμο, ποὺ μὲ τὴ βοήθεια τῆς Χάρης αἰσθανότανε συγκλονισμὸ καὶ στὴ συνέχεια «πίστευε» στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Γράφω «πίστευε»,
μέσα σὲ εἰσαγωγικά, καὶ ἄχι ὰπλῶς πίστευε, γιατὶ ὴ ἀποδοχὴ τοῦ κηρὐγματος
δὲν όφείλετο ἐξ ὁλοκλήρου στὴ δεκτικότητα τῆς ψυχῆς καὶ στὴν ἐνέργεια
τῆς Χάρης, ἀλλἀ καὶ στὸν ἐντυπωσιασμὸ ἀπὸ τὸ θαῦμα. Ὅπότε ἠ πίστη δὲν
ήταν κυριολεκτικἀ πίστη, ἀλλἀ κατἀ ἔνα
μέτρο καταναγκασμὸς τῆς βουλήσεως.
Γι' αὐτὸ καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς
τῆς 'Αποστολικῆς ἐποχῆς δὲν παρουσίαζαν συνέπεια στὴ ζωή τους. "Αλλοι βέβαια, ποὺ βοηθήθηκαν καὶ ἀπὸ τὸν μερικὸν αὐτὸ καταναγκασμό, ἔγιναν ὑποδείγματα ἀγίων πιστῶν.
Μὲ ἄλλα λόγια, μπορεῖ νἀ ὑποστηριχθεῖ δτι τἀ διάφορα ὑπερφυσικἀ ἐνεργήματα τῆς Χάρης διἀ μέσου τῶν πιστῶν ήταν ἔνα εϊδος συμβόλων πρὸς ἀπόδειξη τῆς ἀλήθειας, ήταν ἐξωτερικὲς
καὶ αἰσθητὲς μορφὲς τῆς παρουσίας τοῦ
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θεοῦ, προορισμένες νὰ ἐπηρεάσουν
τοὺς παχυλοὺς ἐθνικοὺς ή 'Ιουδαίους,
ποὺ ζητοῦσαν «σημεῖον» πρὸς πίστωση,
ἠ καὶ νὰ ἐνισχὐσουν τοὺς ἀδὐνατους
στἠν πίστη Χρισττανοὐς.
Μονάχα οι ψυχές, ποὺ ειχαν τὴν «ἐν
Χάριτι πληροφορίαν» τῆς ἐνοικήσεως
σ' αὐτὲς τοῦ Χριστοῦ, θεωροῦσαν περιττὰ τὰ ἐξωτερικὰ σὐμβολα τοὐλάχιστο
γιὰ τὸν ἐαυτό τους. Οἰ ἀδὐνατες ἄμως
ψυχὲς τὰ ῆθελαν. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ ἄγιος
Γρηγόριος ὁ θεολόγος ἔλεγε· «τὰ θαὐματα τοῖς ἀπίστοις», δηλαδὴ χρειάζονται μόνο στοὺς μὴ ἔχοντες πίστη, γιατὶ
οὶ ἀληθινὰ πιστοὶ ἔχουν στἠν καρδιά
τους τὶς μὴ δυνάμενες νὰ ἀμφισβητηθοῦν ἐνέργειες τοῦ 'Αγίου Πνεὐματος.
"Υστερα ἀπὸ αὐτὰ γίνεται σαφὲς δτι
τὰ θαὐματα — δσα φυσικὰ δὲν ἔχουν
ἄλλο σκοπὸ — ἀπο6λέπουν στὴν προσέλκυση τῶν ἀπίστων, τῶν ψυχρῶν, ἠ
αὐτῶν ποὺ ἀπίστησαν στὴν ἀλήθεια τοῦ
Χριστοῦ, ἐνῶ παράλληλα εὐεργετεῖται
καὶ ἐκεῖνος, στὸν ὁποῖο ἐνεργεῖται τὸ
θαῦμα. "Ενας βαριὰ καὶ ἀνίατα ἄρρωστος, καθ' ὑπόθεση, παρακαλεῖ τὸ θεὸ
νὰ θεραπευθεή γιατὶ πιθανὸν νὰ τελείωσε τὸν «κανόνα» του γιὰ παλιὲς ὰμαρτίες — ποὺ δημιοὐργησαν στὴν ψυχὴ
πληγὲς καὶ ἔπρεπε νὰ θεραπευθοῦν μὲ
τὴν όδὐνη ἠ μὲ τὴν ἀρρώστια — νὰ
σταμάτησε νὰ ὰμαρτάνεΓ ὁπότε ὁ θεὸς
ἀπὸ φιλανθρωπία τοῦ χαρίζει πάλι τὴν
ὺγεία. Στὴ συνέχεια δμως ἀκοὐει: «ϊδε
ὑγιὴς γέγονας' μηκέτι ὰμάρτανε, ϊνα μὴ
χεῖρόν σοί τι γένηται». Ὅ σκοπὸς δμως
κυρίως τοῦ θαὐματος δὲν εϊναι ὴ θεραπεία τῆς νόσου τοῦ σώματος, ἀλλὰ ὴ θεραπεία τῆς ψυχῆς, διὰ τῆς μετανοίας,
καὶ τοῦ ἰδίου καὶ δσων ἄλλων ἔμαθαν
γιὰ τὸ θαῦμα.
Καὶ τὰ θαὐματα τοῦ ὰγίου Νεκταρίου
πρέπει νὰ τὰ δοῦμε μέσα στὴν περιοχὴ
τῆς οἰκονομίας τοῦ θεοῦ. 'Ο ἄγιος Μάξιμος ὁ 'Ομολογητὴς φωτίζει δλο τὸ θέμα τῆς διανομῆς χαρισμάτων μὲ τὴ διατὐπωσή του δτι «τὸ "Αγιον Πνεῦμα ἐνεργεῖ κατὰ τὴν ὑποκειμένην τῆ ψυχῆ
διάθεσιν». Δηλαδὴ ὁ θεός, ἀναλόγως
πρὸς τὶς διαθέσεις τῆς ψυχῆς τῶν 'Αγίων, χορηγεῖ τὰ χαρίσματα, τὰ ὁποῖα
ἐνεργοῦν καὶ μετὰ θάνατον.

Ἐπειδὴ λοιπὸν ὁ θεοειδὴς Πατέρας
μας πονοῦσε τοὺς πάσχοντες, θὰ ζήτησε ἀπὸ τὸ θεὸ τὴ Χάρη τῶν ἰάσεων. Μὲ
τὴν προσφορὰ δμως τῶν ἰάσεων στοὺς
ἀνίατα ἀσθενεῖς, τόσο ὁ θεὸς δσο καὶ ὁ
"Αγιός μας θέλουν τὴ μετάνοια, τὴν ἀλλαγὴ τοῦ βίου πρὸς τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἀπὸ τοὺς θεραπευομένους, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ δσους μαθαίνουν δτι ὑπάρχει θεὸς
καὶ ἀγαπὰ τοὺς ἀνθρώπους. Καὶ νομίζουμε, δπως ὴδη ἐγράψαμε, δτι στὶς σημερινὲς συνθῆκες τῆς ἠθικοπνευματικῆς
ζωῆς οἰ ἄπειρες θεραπεῖες θανατηφόρων νόσων ἀποβαίνουν τὸ ἀποτελεσματικότερο κήρυγμα σὲ μεγάλα στρώματα
τοῦ λαοῦ μας, ποὺ «βαρέως ἀκοὐουσι
τοῖς ὡσί», γι' αὐτὸ καὶ «σημεῖον αἰτοῦσι», τὸ ὁποῖο τοὺς τὁ δίνει ὁ θεός.
Τώρα δημιουργεῖται ὴ ὺποχρέωση ν'
ἀπαντήσουμε σὲ ἔνα ἄλλο ἐρώτημα: Τί
ἔγιναν οἰ τόσοι θαυματουργοὶ "Αγιοι τῆς
Ἐκκλησίας; Γιατί δὲν ἀκοὐγονται καὶ
ἐπισκιάσθηκαν ἀπὸ τὸν ἄγιο Νεκτάριο;
Φαίνεται πράγματι δτι ἀκόμη καὶ πρώτου μεγέθους ἀστέρες στὶς θαυματουργίες, σὰν τὸν ἄγιο Νικόλαο καὶ τοὺς 'Αναργὐρους, ἔπαθαν κάποια ἔκλειψη.
Στὴν οὐσία δμως παραμένουν οἰ ϊδιοι,
οἰ μὲν 'Ανάργυροι «πηγὴν ἰαμάτων ἔχοντες, τὰς ἰάσεις παρέχουσι πασι τοῖς
δεομένοις...», ὁ δὲ ἄγιος Νικόλαος «ξένα καὶ φρικτὰ ἐργάζεται τεράστια έν πάθαλάσσῃ μακράν, κινδυσῃ τὴ Υὴ καὶ
νεὐουσι, ταχυδρόμοις λιταῖς ἐφιστάμενος, ἀσθενοὐντων ἰατρὸς καὶ πεινώντων
τροφεὐς...».
Δὲν ἄλλαξαν οἰ "Αγιοι, ἀλλὰ μόνο οἰ
Χρισπανοί, οἰ ὁποῖοι μαζὶ μὲ τὸ θεὸ ἔριξαν στὴ λήθη καὶ τοὺς 'Αγίους του.
Κι' ἀφοῦ δὲν τοὺς ἐπικαλοῦνται μὲ θέρμη καὶ δάκρυα, ὲπόμενο εϊναι κι' αὐτοὶ
νὰ σιωποῦν. Γιατὶ ὴ παρέμβαση τῶν 'Αγίων προϋποθέτει πρόσκληση, ἰκεσία
καὶ στεναγμοὐς, σὰν τεκμήρια μετανοίας γιὰ τὶς ὰμαρτίες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες κατὰ κανόνα προέρχονται οἰ ἀσθένειες καὶ
οἰ συμφορὲς τῶν ἀνθρώπων.
Κι' ἔτσι φαίνεται δτι μόνος θαυματουργὸς εϊναι ὁ ἄγιος Νεκτάριος, γιατὶ
οἰ πάσχοντες ἀνίατα καὶ οἰ συμπάσχοντες συγγενεῖς των ἄκουσαν γιὰ τὰ θαὐματά του καὶ πλέουν πρὸς τὴν Αϊγινα.
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Καὶ πραγματικὰ θεραπεὐονται, καὶ ἄνθρωποι ἀκόμη ποὺ διέκοψαν τὶς σχέσεις
τους μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ παραδοξώτατο, ὁρισμένοι ἀπ' αὐτοὺς πιθανὸν
καὶ νὰ μὴ πιστεὐουν στὸ θεὸ ἐν Χριστψ Τησοῦ, ϊσως μάλιστα, πέρα άπὸ τὴ
θεραπεία ποὺ κερδίζουν, νὰ μὴ τοὺς
ἐνδιαφέρει καν ὁ Χριστός, ποὺ μὲ τὴ
δοθεῖσα Χάρη του στὸν ἄγιο Νεκτάριο
τοὺς ἐθεράπευσε.
Τὸ φαινόμενο ἄλλωστε δὲν εϊναι νέο:
«ραββὴ πότε ὡδε γέγονας; 'Απεκρίθη
αὐτοῖς ὁ 'Ιησοῦς καὶ εϊπεν ἀμὴν ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, ζητεῖτέ με, οὐχ δτι εϊδετε
σημεῖα, ἀλλ' ἄτι ἐφάγετε έκ τῶν ἄρτων
καὶ έχορτάσθητε» ('Ιωάν. ς', 26). Δὲν
τοὺς ἐνδιέφερε ὁ 'Ιησοῦς ὡς θεός, ποὺ
ἐπιστοποιεῖτο ἀπὸ τὰ «σημεῖα - θαὐματα,
ἀλλὰ τὸν ζητοῦσαν νὰ ἐπαναλά6ει τὸ
θαῦμα τῶν ἄρτων καὶ τῶν ἰχθὐων γιὰ νὰ
φἄνε! Ἐδῶ ἔχομε ἔνα κατώτερο ἐπίπεδο ἀπὸ τὴν παραπάνω περίπτωση.
Γιατὶ τὸ νὰ πιστεὐεις μόνο τὸν "Αγιο,
ποὺ σὲ θεραπεὐει κι' αὐτὸν νὰ λατρεὐεις μονάχα, ἀγνοῶντας τελείως τὴν πηγὴ τῆς Χάρης, εϊναι πάντως όλιγώτερο
ταπεινὸ ἀπὸ τὴν ἀχρειότητα νὰ ἀναζητεῖς τὸ Χριστὸ γιὰ νὰ σοῦ δώσει «τὴν
βρῶσιν τὴν ἀπολυμένην»! Αὐτὸ εϊναι
μαλλον κτηνῶδες.
Ὅ ἄγιος Νεκτάριος ὑπῆρξε βέβαια ἔνας λόγιος καὶ σοφὸς ϊεράρχης, πολυμαθὴς θεολόγος καὶ διδάσκαλος τῆς 'Εκκλησίας. Ὅ θεὸς δμως μὲ τὸ χάρισμα
τῶν ἰαμάτων, ποὺ συγκινεῖ κυρίως τὸ
λαό του, τὸν κατέστησε λάῖκὸ "Αγιο
στὴν ἐποχή μας, ἀλλὰ καὶ ἄργανο ἀνανεώσεως τῆς μαραμένης πίστεως στὶς
καρδιὲς τῶν πολλῶν. Γιὰ ἄλλους ἐπίσης
τὸν άνέδειξε σὲ τεκμήριο ἐξωτερικὸ τῆς
ὑπάρξεώς του καὶ γιὰ ἄλλους σὰν φῶς
τῆς Ὅρθοδοξίας, ἀφοῦ δπως εϊπαμε, «ἐπαχὐνθη ὴ καρδία τοῦ λαοῦ αὐτοῦ» καὶ
ἀντὶ νὰ ἀναζητοῦν μέσα τους τὸ θεό,
μὲ τὴ βίωση τῆς πνευματικῆς παραδόσεως, «σημεῖον αἰτοῦσι». Καὶ ὴ ἄκρα τοῦ
θεοῦ φιλανθρωπία τοὺς δίνει «σημεϊον». Ὅ λαὸς θὰ εϊναι πάντα λαός.
Ἐδῶ τώρα θυμἄμαι ἔνα ἐρώτημα, ποὺ
μοῦ άπηὐθυνε ἔνας μακαρίτης γέροντας, ἄγιος καὶ πολυμαθὴς ἰερομόναχος·
γιατὶ ὴ Ἐκκλησία καθιέρωσε νὰ ψάλ-
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λωνται ὑμνολογικοὶ κανόνες κάθε Πέμπτη στὴ μνήμη τοῦ ὰγίου Νικολάου ; Νὰ
ψάξεις, ἀδελφέ, καὶ νὰ μὴ δώσεις «ὕπνον τοῖς όφθαλμοῖς σου καὶ ἀνάπαυσιν
τοῖς κροτάφοις σου», ἔως δτου βρεῖς τὸ
λόγο καὶ τὴν αἰτία.
Γέλασα κάπως στὸ ἐρώτημα, ἐπειδὴ
θεωροῦσε ὁ φίλος μου σὰν πρόβλημα ἔνα ὰπλὸ θέμα. Ὅπως ῆδη ἐγράψαμε, ὁ
ἄγιος Νικόλαος εϊναι θαυματουργὸς καὶ
ὁ λαὸς ὴθελε κάποιον στὸν ὁποῖο νὰ
στηρίξει τὴν ἰκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν
του καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς θεραπείας τῶν
νόσων του. 'Αφοῦ, δπως λέει καὶ τὸ τροπάριο ποὺ παρέθεσα, ὁ "Αγιος εϊναι ἐπὶ
πλέον «όρφανῶν προστάτης τε καὶ χηρῶν». Κι' ἔτσι ὁ λαὸς ἀπηὐθυνε μὲ ἐμπιστοσὐνη τὶς προσευχές του στὸ θεῖο ἰεράρχη Νικόλαο. Κάπως ἔτσι ἀπάντησα
στὸ φίλο μου.
"Οσο κανεὶς δὲν ἔχει στὴν ψυχή του
τὴν ἐνέργεια τοῦ 'Αγίου Πνεὐματος, ῶστε νὰ ὑπερβεῖ τὴν πίεση τῶν ἀναγκῶν
καὶ τὴν όδὐνη τῶν ἀσθενειῶν του, εϊναι ἀδὐνατο νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ προσωποκεντρικὰ αἰσθήματα, ποὺ τὸν ὁδηγοῦν
σὲ ἀναζήτηση ἰκανοποιήσεως τῶν στενῆς ἐννοίας συμφερόντων του καὶ φιλοζωϊκοὺς ὑπολογισμοὐς. 'Αντίθετα μὲ αὐτὸν ὁ ἄγιος ἄνθρωπος θέλει νὰ ὺποφέρει γιὰ τὸν ἀγαπημένο του 'Ιησοῦ, θέλει νὰ θυσιάζεται γιὰ νὰ δοξάζεται μόνο ὁ θεός, αὐτὸς δὲ ὁ ϊδιος νὰ ταπεινώνεται, νὰ χάνεται, νὰ μὴ ὑπάρχει.
Κλείνοντας τὸ κεφάλαιο θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ πῶ τὰ ἐξῆς: 'Υπάρχει στὴ Δυτικὴ θρησκευτικὴ ζωγραφικὴ — εϊναι περιττὸ νὰ σημειώσω δτι τὴ θεωρῶ ὡς ἀντιπνευματικὴ — ἔνας νατουραλιστικὸς
πίνακας μὲ τὴν Παναγία σὲ νεαρὴ ὴλικία, ποὺ βαστάζει στὶς ἄχραντες ἀγκάλες της τὸ θεῖο βρέφος σὲ ὴλικία δὐο τριῶν ἐτῶν. Τὰ πρόσωπα βλέπουν κατ'
εὐθεῖαν πρὸς τὸ θεατή. Ἐί καινοτομία
ποὺ κάνει ὁ ντὰ Βίντσι στὸν πίνακα εϊ
ναι δτι τὰ μάτια τῆς θεοτόκου βλέπουν
ἔτσι πρὸς τὰ κάτω, ῶστε νὰ φαίνονται
σὰν κλειστά, καλυμμένα τελείως ἀπὸ τὰ
βλέφαρα.
Δὲν ἔχω ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ θέμα καὶ
δὲν γνωρίζω τὸ σκοπὸ τῆς ἰδιοτυπίας
τοῦ ζωγράφου τῆς ψευτο-'Αναγεννήσε-
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ως. 'Απὸ χρόνια δμως, ποὺ ἔχω δεῖ τὸν
πίνακα αὐτό, ἔδωσα μιὰ ἐρμηνεία: Ὅτι ἠ Παρθένος Μαρία θέλει νὰ «κρυφθεῖ» ὴ ϊδια, ἀπὸ ταπείνωση, γιὰ νὰ φαίνεται μόνο ὁ Υἰός της. Σὰν νὰ λέει:
«Μὴ βλέπετε ἐμένα· ἐγὡ εϊμαι δοὐλη
Κυρίου. Τὸν Υἰό μου κυττατε, ποὺ αὐτὸς εϊναι, ὡς θεός, ὁ μόνος ὑπάρχων, ὁ
κτίστης τῶν πάντων, ποὺ σαρκώθηκε γιὰ
τὴ σωτηρία μας. Ἐγὡ εϊμαι ὰπλῶς κτίσμα, ἄργανο τῆς τῶν πάντων θεώσεως,
ἀλλὰ καὶ κατὰ σάρκα Μητέρα του, «πολλὴν παρρησίαν πρὸς αὐτὸν κεκτημένη».
'Η πρεσβεία μου εϊναι σωστική, ἀλλ' ὁ
Υἰός μου σώζει».
Νομίζω δτι ὁ θεοφόρος Πατέρας μας
Νεκτάριος, βλέποντας τοὺς πιστοὺς ποὺ
προσέρχογται γιὰ τὶς ἀνάγκες τους στὸ
θεῖον του τέμενος καὶ προσκυνοῦν τὰ
εὐωδιάζοντα ἀπὸ τὴ Χάρη ἄγια λείψανά
του, θὰ ὴθελε νὰ τοὺς πεῖ κάτι ἀνάλογο
μὲ τὴν Παναγία καὶ ὁπωσδήποτε ἀνάλογο μὲ τὴ διαωορά τους. Γιατί, γιὰ τοὺς
λόγους ποὺ ὴδη ἐκθέσαμε, ὑπάρχει κίνδυνος σὲ πολλοὐς νὰ ἀπομονώσουν τὸ
πρόσωπό του ἀπὸ τὸ θεὑ καὶ νὰ τοῦ ἀπονείμουν λατρεία ἀνεξἀρτητη ἀπὸ τὴν
πηγὴ τῆς ὰγιότητος, ποὺ εϊναι ὁ θεός,
μὲ τὴ Χάρη τοῦ ὁποίου χορηγοῦνται τὰ
δῶρα.
Καὶ τώρα βέβαια δὲν μιλάει στοὺς εὐεργετουμένους, δμως ἔχει διδἀξει δτι
λατρεία πρέπει «μόνῃ τῆ θεία φὐσει»,
τιμὴ δὲ ὰπλῶς στοὺς 'Αγίους. Καὶ δτι
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ρημενα να συναχθωσιν εις εν.
'Αδελφε μου. 'Επιθυμω την επιστολην ταϋτην να θεωρησης δχι ως
επιστολην ελεγχου αξιοσπουδαστου
αρθρου, μαρτυροϋντος σε8ασμδν και
προσκδλλησιν πρδς την 'Ιεραν μας
Παραδοσιν, αλλ' ως αφορμας χορηγοϋσαν βαθυτερας ερεϋνης των αιτϊων τοϋ Θλι8εροϋ τοϋτου Θεματος, την
ευθϋνην επι τοϋ δποϊου φερουσιν οι
ηγητορες εκατερων των μερϊδων.
Δεξαι παρακαλω φϊλημα αγιον
και προσκυνητδν ασπασμδν εις την
σοφην και πατερικην γραφϊδα σου
ελαχιστος μοναχδς
Γερ6ασιος Παρασκευδπουλος,
αρχιμανδρϊτης

θέλημά του εϊναι νὰ μὴν ἀρκοῦνται στὶς
ἰάσεις, ἀλλὰ νὰ ἀποφασίζουν νὰ ζήσὸῦν
ἐν μετανοία, εὐαρεστοῦντες ἔτσι τὸ θεὸ
καὶ ἐλπίζοντες σ' αὐτὸν σταθερὰ γιὰ τὴ
σωτηρία τους. Γιατὶ ἄν θεραπευόμενοι
δὲν ζοῦν πνευματικά, μὲ φόβο θεοῦ, μὲ
ἐργασία τῶν ἐντολῶν του καὶ μὲ συνέπεια στὴ χριστιανική τους ἰδιότητα, τότε
εϊναι βέβαιο δτι δὲν τοὺς συνέφερε ὴ
ϊαση γιὰ τὴν ὁποία παρεκἀλεσαν μὲ δάκρυα.
Ὅ θαυματουργὸς ἄγιος τῆς Αἰγίνης,
θεραπεὐοντας τὸ ἄρρωστο σῶμα καὶ ἐκβἀλλοντας τὰ δαιμόνια, ἔχει τὴν ἀξίωση ἀπὸ τοὺς ἰωμένους, νὰ μετανοοῦν καὶ
νὰ γίνωνται καλὐτεροι πνευματικῶς.
'Αλλοιῶς θὰ ὴταν προτιμότερη ὴ ἐπώδυνη ἀρρώστια καὶ ὁ βασανισμὸς ἀπὸ
τοὺς δαίμονες, ἀλλὰ καὶ ὁ ϊδιος ὁ θάνατος, παρὰ ὴ ὑγεία ποὺ ἐπιτρέπει τὴν ἐνέργεια ἀμαρτιῶν, γιατὶ τότε κολάζονται αἰωνίως καὶ χἀνουν τὸ Χριστὸ καὶ
τὰ ἀνέκφραστα ἀγαθά. Γι' αὐτὸ καὶ πολλοὶ δὲν θεραπεὐονται, ἐπειδὴ γνωρίζει
ὁ θεὸς δτι χωρὶς ἀσθένεια ὁδηγοῦνται
στὶς ὰμαρτίες, ἐνῶ μὲ τὸ σωματικὸ πόνο
καὶ μὲ ὑπομονὴ κερδίζουν τὴν αἰωνιότητα.
-> απδ σ. Ι3

νοηθῆ ποῦ πἄμε καὶ γιατί. "Εθνος ὡς
αὐθὐπαρκτη ἐνότητα προϋποθέτει συνείδηση τῶν παραδόσεών του καὶ στὶς
Ἐλληνικὲς παραδόσεις παράγοντας καὶ
δημιουργικὸς συντελεστὴς ὴταν καὶ εϊναι ὴ Ὅρθοδοξία. 'Η διατήρηση καὶ ἐμβἀθυνση τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ δὲν εϊναι
μόνο τῶν θεολόγων ἀποστολή, ἀλλὰ καὶ
δλων τῶν ἄλλων συντελεστῶν τῆς παιδείας τοῦ ἔθνους. τῶν διανοουμένων
καὶ τῶν φιλολόγων.
ΕΙναι παρήγορο καὶ ἐλπιδοφόρο δτι
στὸ στοχασιιὸ τῶν θεμάτων τῆς παιδείας ἀφοομὴ ἔγινε ἔνα λογοτεχνικὸ ἔργο
γραμμένο μὲ πίστη· ἄν δσα λέγονται
στὸν «Παπουλάκο», καὶ σὲ τοῦτο τὸ σχόλτο, πρσκαλέσουνε συζήτηση γὐρω ἀπὸ
τὴν παιδεία μας καὶ γίνουνε κίνητρο
νιὰ νὰ ἀνομασθοῦνε τὰ πράγματα μὲ τὸ
ἀληθινὸ δνομά τους, εϊμαι βέβαιος δτι
καὶ ὁ συνγραφέας τοῦ «Παπουλάκου»
καὶ ὁ σχολιαστής του θὰ ἔχουν κάθε λόγο νὰ εϊναι εὐτυχεῖς.
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τογ χρχϊ6πιο. χργσοοτοΜογ χ'

ὐχ ὴττον διατυποϋται
καὶ ἀλλη ἀπροσδὴκητος καὶ καταπληκτικὴ
κατηγορία, καθ' ὴν
ενω δ ' Αρχιεπισκοπος εις πολλας
επιστημονικας τον
εργασιας απεδειξεν δτι η εν ετει Ι5Θ3 αννελθονσα
επι Ιερεμιον 6' Σννοδος κατεδϊκασε
τδ Γρηγοριανδν ημερολδγιον, ενωπιον της 'Ιεραρχιας ισχνρϊσθη δτι τοιαϋτη Σννοδος δεν οννεκροτηθη η δτι σννηλθε μεν αλλα δεν κατεδϊκασε
τδ Γρηγοριανδν ημερολδγιον..
Ἐν συνεντεϋξει πρὸς συντἀκτην της Ἐφημερίδος «Βραδυνὴ» κατα τὸ Ι935 διετυπώθη τὸ πρῶτον^), ἐν τή αϋτή ἐφημερίὑι καὶ κατἀ τὸ ἐπὸμενον ἐτος ἐξετἐθη τὸ
δεϋτερον σημεῖον της κατηγορίας^) δἐν
ἐκουρἀσθησαν δἐ ἐ'κτοτε οι κατήγοροι εις
πλεῖστα ἀρθρα καὶ δημοσιεϋματα ἐπαναλαμβἀνοντες τἀ παρἀλογα ταϋτα καὶ ἀσϋΙ. 'Τπδ τοϋ τἐως Μητροπολιτου Δημητριαιδος
ἐν συνεντεϋξει προς συντακτην ἐφημερίδος
«Βραδυνῆ» 'Αθηνων της Ι2.8.35 ἐδηλώθη δτι
ἐνω δ 'Αρχιεπίσκοπος «εχει γρα·ψει την Ιστορίαν των 'Ιεροσολϋμων εΙς την δποϊαν αναφἐρει δτι τδ Ι593 ϋπδ την προεδρεϊαν τοϋ Πατριαρχου 'Ιερεμιου β' ἐγἐνετο σννοδος, εις ην παρἐστη και δ πολϋς Πατρκχρχης 'Αλεξανδρείας
Μελἐτιος. Πηγας..δ ϊδιος αυτδς ανθρωπος
(δηλ. δ 'Αρχιεπϊσκοπος) ἐξἐδωκεν ανακοινωθἐν ϋπογραφἐν ϋφ' δλων των Τεραρχων τοϋ
Κρατους εΙς τδ δποϊον ἐτδνιξεν δτι τοιαϋτη Σϋνοδος δεν εγεινεν»! (Πρ6λ. «'Εκκλησϊα» ΙΓ'.
Ι935, σ. 264- 265).
2. 'Ο τἐως Μητρο.τολϊτης καὶ πρωην Φλωρϊνης ἐν ϊ'Εθνικῆ» 'Αθηνων τῆς 25.6.36.

στατα. 'Αλλ' εϋτυχῶς ϋπἀρχουσι τἀ Πρακτικἀ της Συνόδου τῆς Τεραρχίας ϋπἀρχει δἐ καὶ ἐπίσημον ἀνακοινωθἐν αὐτής εις
ἐλεγχον της κατηγορίας ταϋτης.
'Ως γνωστὸν τὸ πρῶτον κατἀ τὸν 'Ιοϋνιον τοϋ Ι92Ο μετἀ τὴν διοικητικὴν ἀφομοίωσιν τῶν Ιερῶν Μητροπόλεων τῶν νἐων χωρῶν συνὴλθον εις συνἐλευσιν της
Τεραρχίας πἀντες οι Τερἀρχαι της Ἐκκλησίας τὴς Ἐλλἀδος. Ἐν τή ημερησῖψ
διατἀξει τὴς συνελεϋσεως δἐν ἀνεγρἀφετο
τὸ ὴμερολογιακὸν ζὴτημα, ἀλλἀ προτἀσει
δυο Τεραρχῶν, τή 2 Τουλίου, ἐξἐθηκεν δ
Π ρόεδρος τὴν ὶστορίαν τοϋ ζητὴματος, ἐπὶ
τή 6ἀσει τῶν Π ρακτικών τὴς Τεραρχίας
τὴς Αϋτοκεφἀλου Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἐπισὴμων ἐγγρἀφων, καὶ ἐγἐνετο σχετικὴ συζὴτησις, κατἐληξε δἐ ὴ Τεραρχία εις τὸ
σϋμπἐρασμα δτι ουτε δϋναται οϋτε δικαιοϋται ν' ἀποκλίνη τὴς περὶ διορθώσεως
τοϋ ὴμερολογίου ειλημμἐνης ὴδη ἀποφἀσεως ϋπό.τε τοϋ Οικουμενικοϋ Πατριαρχείου καὶ τὴς 'Ιεραρχίας τὴς Ἐκκλησίας τὴς
'Ελλἀδος καὶ δτι ἀπόκειται εις τους κατἀ
τοπους 'Αρχιερεῖς νἀ λἀβωσι τἀ ἐνδεικνυόμενα μἐτρα πρὸς διαπαιδαγώγησιν καὶ
φωτισμὸν τῶν μὴ συμμορφωθἐντων εὶσἐτι
πρὸς τὴν ϋπὸ τὴς Ἐκκλησίας γενομἐνην
διόρθωσιν τοϋ ὴμερολογίου. Ὅ τότε Μητροπολίτης Φλωρίνης Χρυσόστομος συνεφώνησε μἐν πρὸς τὴν ἀνωτἐρώ ἀπόφασιν
ἀλλ' εϊχε τὴν γνώμην δπως ἐπιτραπή, κατ'
οὶκονομίαν, ινα μετἀ Ι3 ὴμἐρας γίνεται «ἀπόδοσις» τῶν μεγἀλων ἐορτῶν ἐκεῖ δπου
ϋπἀρχουσιν οι ἐμμἐνοντες εις τὸ παλαιὸν
ὴμερολογιον
Τὴν γνώμην ταϋτην ἀνἐΙ, 'Επομἐνως δ ϊδιος εδωκεν ὴδη δια τῆς προτασεως ἐκείνης απαντησιν εις τδ τελευταϊον ἐριδτημα τοϋ Πρδς διανοουμἐνους ἐλληνας φυλλαδίου.
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πτυξε καὶ ἐν ϋπομνὴματι πρὸς τὴν Τεραρχίαν, ἐν ὡ προς τοῖς ἀλλοις ἐξἐθηκε καὶ
τὴν δρθὴν περὶ ὴμερολογίου γνώμην.
'Αλλἀ τὴ 4 Τουλίου ἐδημοσιεϋθη εις ἐφημερίδα 'Αθηνῶν «σημείωμα» τεσσἀρων
Τεραρχων, ἐν αγνοίμ τῶν δποίων ἐδὸθη
πρὸς δημοσίευσιν. Ἐν αϋτφ ἐλἐγετο δτι
ἐ'δει νἀ ἐπανἐλθῃ τὸ παλαιὸν ὴμερολὸγιον
καὶ δτι ὴ ἐπὶ Τερεμίου β'. τοϋ Τρανοϋ
συνελθοϋσα ἐν ΚΙΙὸλει Σϋνοδος (Ι593)
ἀπεκὴρυξε τὸ Γρηγοριανὸν ὴμερολὸγιον
«καὶ δεινοῖς ἐπιτιμίοις ἀπἐκλεισεν οιανδὴποτε ἀλλαγὴν τοϋ Τουλιανοϋ ὴμερολογίου
ὴ Πασχαλίου». Ἢ Τεραρχία διεμαρτυρὴθη δια τὴν μετἀ τὴν ληφθεῖσαν ὴδη ἀπὸφασιν αϋτὴς δημοσίευσιν τοιοϋτου σημειώματος, ἀλλἀ παρεσχἐθησαν ἐξηγὴσεις ϋπὸ
τινος τῶν τεσσάρων Τεραρχῶν, δ δἐ Π ρὸεδρος της Τεραρχίας εϊπεν, δτι ὴ ἐπὶ Τερεμίου Σϋνοδος ἀπἐκρουσε τὸ Γρηγοριανὸν
ὴμερολὸγιον, διὸτι παρεδίασε τὴν περὶ της
ἐορτὴς τοϋ Πἀσχα διἀταξιν της Α'. Οίκουμ. Συνὸδου, ἀπὸδειξις δἐ τοϋτου εϊναι
δτι ἀντὶ αλλης ἀποφἀσεως ὴ ἐπὶ Τερεμίου
Σϋνοδος ἐν τῶ 8ω αϋτὴς κανὸνι ἐπανἐλαβεν
αϋτολεξεὶ τὸν Ιον κανὸνα της ἐν 'Αντιοχείφ Συνὸδου τοϋ 34Ι κατα τῶν μετἀ τῶν
Τουδαίων ἐορταζὸντων τὸ Πἀσχα ξ ἀλλἀ
τὸ ἀποδιδὸμενον εις τὴν Σϋνοδον τὴν ἐπὶ
Τερεμίου «Σιγίλλιον», δπερ ϋπαινίσσεται
τὸ «σημείωμα», εϊναι πλαστογρἀφημα 'Αγιορειτῶν μοναχῶν. Ταϋτα εϊπεν ὸ 'Αρχιεπίσκοπος, προξενεῖ δἐ ἀληθῶς κατἀπληξιν ὴ ἐπινοηθεῖσα τερατώδης κατηγορία,
καθ' ὴν ὴρνὴθη δὴθεν τὴν συγκρὸτησιν τὴς
ἐπὶ Τερεμίου Συνὸδου ἠ τὸ γεγονὸς τὴς
καταδίκης τοϋ Γρηγοριανοϋ ὴμερολογίου,
περὶ τοϋ δποίου τοσἀκις διεπραγματεϋθη.
'Η Τερἀ Σϋνοδος τὴς Τεραρχίας ἐξἐδωκεν αϋθημερὸν μακρὸν ἀνακοινωθἐν ϋπογραφἐν ϋπὸ τε τοϋ Π ροἐδρου καὶ τῶν κατἀ τὴν συνεδρίαν παραστἀντων 44 Μητροπολιτῶν, ἐν οϊς καὶ τοϋ τὸτε Μητροπολίτου
Ι. 'Ο Δοσίθεος 'Ιεροσολϋμων, Περι των ἐν
Τεροσολϋμοις πατριαρχευσαντων. 'Εν Βουκουρεστίφ Ι7Ι5, σ. ΙΙ69 γρἀφων περι τῆς Αποφἀσεως τῆς περι Τερεμίου Συνδδου τοϋ Ι593,
λἐγει δτι αυτη «απεβἀλετο ταϋτην την παρἀ6ασιν μαλλον ῆ διδρθωσιν τοϋ αγίου Πἀσχα»,
τδ δε σχετικδν κεφαλαιον ἐπιγρἀφει «ΠερΙ τῆς
εΙς τδ αγιον Πἀσχα καινοτομίας Γρηγορϊου τοϋ
τρισκαιδεκἀτου, ῆν ως παρἀ6ασιν ῆ ἐν Κωνσταντινουπδλει Σϋνοδος ἀπε6ἀλετο».

6Λ6ΓΧΟΟ

Φλωρίνης Χρυσοστὸμου. 'Εν τφ ἀνανοινωθἐντι παρετίθετο μἐν ὴ σχετικὴ ἀπὸφασις
τὴς ἐπὶ Τερεμίου Συνὸδου (καν. 8) ἐλἐγετο δἐ περαιτἐρω δτι «η ειρημενη Σννοδος χωρ'ις ν' αποκλεϊση την διδρθω
σιν τοϋ 'Ιουλιανοϋ ημερολογϊον, απεκρονσε τδ Γρηγοριανδν ημερολογϊον,
διδτι τοϋτο εκανδνισε τα τοϋ Πασχα,
παρα την απδφασιν της Α'. Οικουμενικης Σννδδον, η δε 'Ορθδδοξος
'Εκκληαϊα διωρθωσεν αηλως τδ 'Ιονλιανδν ημερολδγιον, μη ηαραδεχθεϊσα τδ Γρηγοριανδν, μηδε θϊξα*
σα τδ 'Εορτολδγιον η τδ .Πααχαλιον
Τὸ ἀνακοινωθἐν ἐδημοσιεϋθη είς τὸν ὴμερὴσιον τϋπον τὴς 5 'Ιουλίου καὶ είς τὸ ἐπίσημον Δελτίον «Ἐκκλησία» τὴς Ι3 Τουλίου Ι929, δϋνανται δἐ νἀ ἐπαναγνώσωσιν αϋτὸ οι λησμονὴσαντες αϋτὸ καὶ τἀς
γνώμας των καὶ τἀς ϋπογραφἀς των, δπως
6εβαιωθῶσιν δτι δ 'Αρχιεπίσκοπος δἐν
ὴρνὴθη τὸ γεγονὸς τὴς συγκροτὴσεως τὴς
Συνὸδου τοϋ Ι593 ὴ τὴς ϋπ' αϋτὴς ἀποκροϋσεως τοϋ Γρηγοριανοϋ ὴμερολογίου
καὶ μὴ διαπρἀττωσι τὴν ἀμαρτίαν τὴς συκοφαντίας.
Μετἀ τὸ ἀνωτἐρω ἀνακοινωθἐν οὶ «Ζηλωταὶ» 'Αγιορεῖται μοναχοὶ ίσμυρίσθησαν
δτι τὸ περίφημον «Σιγίλλιον» ἐξεδὸθη οϋχὶ
ϋπὸ τὴς Συνὸδου τοϋ Ι593 ἀλλ' ϋπὸ τὴς
Συνὸδου τοϋ Ι583, τοϋτου ἐνεκα ἐδημοσιεϋθη ἐν τὴ «'Εκκλησίρ» τοϋ Ι93Ι είδικὴ
μελἐτη τοϋ 'Αρχιεπισκὸπου ἐκδοθεϊσα καὶ
είς τεϋχος ϋπὸ τὴν ἐπιγραφὴν «"Ελεγχος
παραηοιησεως Σννοδικων Πραξεων
και Πατριαρχικων εγγραφων», δι'
ὴς ἐξηλἐγχθη τὸ πλαστογρἀφημα διἀ παραθἐσεως φωτογραφικῶν ἀποτυπωμἀτων
ἐκ κωδίκων τοϋ 'Αγίου Ὅρους καὶ ἀντιβολὴς τῶν κειμἐνων
Διὸτι τὸ ψεϋδος δἐν 'δϋναται νἀ κατισχϋσῃ ποτἐ τὴς ἀληθείας" θἀττον ὴ 6ρἀδιον ἀποκαλϋπτεται.
Ἐκ τοϋ ἐλἐγχου τουτου ἀποδεικνϋεται δτι ὴ παραποίησις τοϋ «Σιγιλλίου» ἐγἐνετο
ἀρχικῶς ϋπὸ τοϋ μοναχοϋ τὴς Νἐας Σκὴτης τοϋ 'Αγίου Παϋλου Τακώβου ΝεασκηΙ. Πρ6λ. Χροσοστδμου Παπαδοποϋλου, 'Αρχιεπ. 'Αθηνων, 'Επι τινος δῆθεν ἀνεκδδτου 'Εγκυκλίου τοϋ ΚΠδλεως Τερεμίου Β'. «'Εκκλησ.
Φἀρος» 'Αλεξανδρείας, τδμ. ΛΕ'. Ι936, σ.
5Ο5 ἐξ.
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τιώτου, ἀκμἀσαντος κατἀ τὸν παρελθόντα
αίῶνα. Αντιγρἀψας οϋτος ἐκ τοϋ «Τόμου
'Αγἀπης» του Ιὶατριἀρχου Τεροσολϋμων
Δοσιθἐου τὴν συνυπογραφεῖσαν και ϋπὸ
τοϋ 'Αλεξανδρείας Σιλβἐστρου πρὸς 'Αρμενίους γνωστὴν ἀπἀντησιν τοϋ ϊϊατριἀρχου Τερεμίου 6' περὶ τοϋ Γρηγοριανοϋ ὴμερολογὶου, παρουσϊασεν αϋτὴν ὡς «Σιγίλλιον ΙΙ ατριαρχικὸν και Συνοδικὸν» ὡς «Απόφασιν τὴς ἀγίας Συνόδου μετ' ἐπιτιμίου». 'Αντιγρἀψας ὡσαϋτως εκ τοϋ αϋτοϋ
«Τόμου 'Αγἀπης» τοϋ Δοσιθἐου Ἐγκϋκλιον
τοϋ Κυρίλλου Λουκἀρεως, ἐκδοθεϊσαν ϋπ'
αυτοϋ ἐν Τριγοβϋστφ τὴς Μολδοβλαχίας ἐν
ἐτει Ι6Ι6 καὶ περιἐχουσαν 6 ἀναθεματισμοϋς κατἀ τῶν ετεροδιδασκαλιῶν τὴς λατινικὴς Ἐκκλησίας ὡνόμασε καὶ αϋτὴν
«'Απόφασιν» τὴς Συνόδου «μετ' ἐπιτιμὶου».
Δεν παρεποίησε δἐ μόνον τὸ κείμενον, ἀλλἀ καὶ προσἐθηκεν ἔνα ετι ἀναθεματισμὸν
περὶ ὴμερολογίου («Ὅποιος δἐ ἀκολουθἀ
τἀ ἐθιμα τὴς Ἐκκλησίας...») Μὴ ἀρκεσθεὶς
εις ταϋτα ἐθηκεν ϋπὸ τὴν Ἐγκϋκλιον τοϋ
Λουκἀρεως ϋπογραφἀς τοϋ ΚΠόλεως Τερεμίου, 'Αλεξανδρείας Σιλβἐστρου, καὶ Τεροσολϋμων Σωφρονίου, οιτινες δεν ἐζων
δτε δ Λοϋκαρις συνἐτασσε καὶ εξέδιδε τὴν
Ἐγκϋκλιον του! 'Επὶ πλἐον δ Τἀκωβος
Νεασκητιώτης παρεποίησε καὶ τὴν Πρἀξιν τὴς Συνόδου τοϋ Ι593, οι δἐ 'Αγιορεϊται «Ζηλωταὶ» ἐξἐδωκαν συνονθϋλευμα
ἐκ τῶν ἀνωτἐρω παραποιὴσεων, δπερ ἀπηρτίσθη ἐν μἐρει μἐν ἐκ τὴς ἀρχὴς καὶ
τοϋ τἐλους τὴς ἀπαντὴσεως τοϋ 'Ιερεμίου
6' πρὸς Αρμενίους, ἐν μἐρει δ' ἐκ τῶν
προσθηκῶν τοϋ Τακώβου Νεασκητιώτου
εις τους ἀναθεματισμοϋς τοϋ Κυρίλλου
Λουκἀρεως. Ἐν τὴ ἀπαντὴσει τοϋ Τερεμίου γίνεται λόγος περὶ ϋπογραφὴς τοϋ
Λεοντίου Καισαρείας κτλ. ὡς ϋπαρχοϋσης
ἐν τοῖς Πρακτικοῖς τὴς Α' Οίκουμ. Συν
όδου, ϊνα δειχθὴ δτι οι Αρμἐνιοι μετἐσχον
τὴς περὶ τοϋ Πἀσχα ἀποφἀσεως τὴς Α'
Οίκουμενικὴς Συνόδου καὶ δτι, τοϋτου ἐνοκα, ῶφειλον ίνα τηρῶσιν αϋτὴν. Οι «Ζηλωταὶ» διἐκοψαν είς τὸ σημεῖον τοϋτο τὸ
κείμενον τὴς ἀπαντὴσεως τοϋ 'Ιερεμίου καὶ
ἔθηκαν ϋπ' αϋτό, ὡς ϋπογραφὴν, τὸ δνομα
«Λἐοντος Καισαρείας κτλ.» μετἀ τὴς χρονολογίας τὴς ἀπαντὴσεως, τῶν ϋπογραφῶν
τῶν πατριαρχῶν Κπόλεως, 'Αλεξανδρείας
καὶ Τεροσολϋμων καὶ τὴς ἀρχὴς τὴς πρἀ-
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ξεως τὴς Συνόδου τοϋ Ι6Ο3, τἐλος δἐ ἐ'λαβον τὴν τοϋ Τακώβου Νεασκητιώτου ἐπιγραφὴν. «'Αποφασις της αντης αγϊας Σννδδον μετ' επιτ ιμϊων» καὶ ὡς
τοιαϋτην ἀπόφασιν ἀπλοϋστατα παρουσίασαν τἀς προσθὴκας τοϋ Τακώβου είς τους
ἀναθεματισμοϋς τοϋ Λουκἀρεως! "Ωστε ἐγἐνετο παραποίησις παραποιὴσεως καὶ σϋγχυσις τερατωδεστἀτη. Πρόδηλον δτι οὶ
«Ζηλωταὶ» παρεσϋρθησαν ἐκ τῶν παραπεποιημἐνων κειμἐνων τοϋ Τακώβου, ἀλλ' ἐπὶ
μἀλλον καὶ μἀλλον διἐστρεψαν αϋτἀ καὶ
παρεμόρφωσαν τελείως ὡς ἀπἐδείχθη διἀ
τὴς παραθἐσεως τῶν κειμἐνων ἐν τὴ ἀνωτἐρω πραγματεία.
Σημειωτἐον δἐ δτι τὸ πλαστογρἀφημα
μεταφρασθἐν καὶ είς τὴν Ρωσικὴν γλῶσσαν διεδόθη ἐν Σερβίφ. καὶ Πολωνία μἐγα
προξενὴσαν σκἀνδαλον. Ὅ μακαρίτης ρῶσος Μητροπολίτης Κιἐβου 'Αντώνιος παραπεισθεὶς ἀπἐστειλεν αϋτὸ είς διαφόρους
ὡς καὶ είς τὴν περίφημον ρωσικὴν Μονὴν
τοϋ Βαρλαἀμ παρἀ τὴν Βαλτικὴν θἀλασσαν, διἀ τινος μοναχοϋ ἐξ Τερουσαλὴμ. 'Ανεστατώθησαν δἐ οὶ μοναχοὶ ἐκ τῶν «ἀναθεματισμῶν» τοϋ πλαστογραφὴματος, ἐνφ
ὴδη ὴσαν ὴσυχοι τηροϋντες τὸ διωρθωμἐνον ὴμερολόγιον.
Δυστυχῶς τὸ οίκτρὸν πλαστογρἀφημα ἐξακολουθεῖ διαδιδόμενον ϋπὸ τῶν «Ζηλωτῶν» μεταχειριζομἐνων αϋτὸ ὡς μἐσον τρομοκρατὴσεως τὴς συνειδὴσεως τῶν ἀπλοϊκῶν ἀνθρώπων. Εϊναι δἐ γνωστὸν δτι δταν
ἐν τὴ Βιβλιοθὴκῃ τὴς Μ. Λαϋρας τοϋ Αγίου "Ορους ϋπεδείχθη είς αϋτοϋς δτι τὸ
πλαστογραφηθἐν καὶ ἐκτυπωθἐν ϋπ' αϋτῶν
κείμενον εὶναι διἀφορον τοϋ παρἀ Δοσιθἐω
Τεροσολϋμων ἐν «Τόμω 'Αγἀπης» ϋπἀρχοντος, ἀπὴντησαν μετἀ πρωτακοϋστου
θρἀσους καὶ ίταμότητος, «ὴμεῖς πιστεϋομεν
είς τὸ ἐ'ντυπον, διότι συμφωνεῖ πρὸς τὸ ϋγιἐς φρόνημα τὴς Ἐκκλησίας καὶ δχι είς
δσα γρἀφει δ Πατριἀρχης Δοσίθεος, δστις ἐξηγορἀσθη ϋπὸ τοϋ Πἀπα»!

/
ε .

Αί όλίγαι γραμμαὶ τοϋ μετἀ χεῖρας ἐλἐγχου ὴμερολογιτικῶν κατηγοριῶν δἐν ἐγρἀφησαν βεβαίως διἀ τοιοϋτους ἀνθρώπους δι' οϋς οϋδεμία ίσχϋει πειθώ. 'Αλλ'
εϋχόμεθα νἀ εϋρωσιν ἀπὴχησιν είς τἀς ψυ-
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χἀς τῶν ἐξ ἀγνοίας ή καλὴ τὴ πίστει ἐνισταμἐνων κατἀ τὴς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας διἀ τὴν διόρθωσιν τοϋ ὴμερολογίου.
Ἐπαναλαμβἀνομεν δἐ προς τοϋτους δτι
ὴ Σϋνοδος τοϋ Ι593 ἀπἐκρουσε τὸ Γρηγοριανὸν ὴμερολόγιον διἀ τοϋ 8ου κανόνος
αϋτὴς κατἀ λἐξιν ἐμπεριἐχοντος τὸν Ιον
κανὸνα τὴς ἐν 'Αντιοχεία Συνόδου τοϋ 34Ο
περὶ τὴς ἐορτὴς τοϋ Πἀσχα. Τοϋς κανόνας τοϋτους τηρεϊ καὶ σὴμερον ὴ 'Ορθόδοξος Ἐκκλησία, μἐνουσα πιστὴ πρὸς ἐαυτὴν. Οϋδἐ εν ὶῶτα παρὴλλαξεν ἐκ τῶν δογμἀτων καὶ τῶν παραδόσεών της. Διδἀσκει δ,τι ἐδίδασκε μἐχρι τοϋδε καὶ τηρεϊ
δ,τι ἐτὴρει. 'Η μόνη ἐπελθοϋσα μεταβολὴ
εϊναι ὴ διόρθωσις ἐνὸς πανθομολογουμἐνου
λἀθους. Ὅπως τις τοϋτο ἐννοὴσῃ ἀρκεϊ νἀ
λἀβῃ ϋπ' δψιν μόνον τὸ δτι ὴ ἐαρινὴ ϊσημερία ἀπὸ τὴς 2Ι Μαρτίου εϊχεν ἐκπἐσει
εις τὴν 8ην Μαρτίου! Ἢ διόρθωσις τοϋ
λἀθους τοϋτου δὲν προσκροϋει εις δογματικὴν τινα ἀλὴθειαν. Διότι τὸ ὴμερολόγιον,
στηριζόμενον ε'ις τοιαϋτην ὴ τοιαϋτην διαίρεσιν τοϋ χρόνου οϋδεμίαν ἔχει σχἐσιν
πρὸς τὴν θρησκευτικὴν πίστιν, ἀλλ' εϊναί
τι ἐξωτερικόν, κανονιζόμενον οϋχὶ κατἀ τἀς
θρησκευτικἀς πεποιθὴσεις ἀλλἀ κατἀ τἀ
φυσικἀ φαινόμενα, κατἀ τὴν κίνησιν τῶν
οϋρανίων σωμἀτων. ΟΙ μὴνες, ὴ ἀρχὴ καὶ
τὸ τἐλος τοϋ ετους, αι ὴμερομηνίαι, δεν
καθορίζονται θρησκευτικῶς ἀλλ' ἀστρονομικῶς. Τὸ δτι τὴν 22αν Δεκεμβρίου ἀρχεται τὸ χειμερινὸν ὴλιοστἀσιον, ὴ δτι ὴ 25
Δεκεμβρίου συμπίπτει τρεῖς ὴμἐρας μετἀ
τὸ χειμερινὸν ὴλιοστἀσιον, ὴ δτι τὴν 2Ι
Μαρτίου γίνεται ὴ ἐαρινὴ ισημερία δἐν
εϊναι ζὴτημα θρησκευτικόν, ἀλλ' ἀστρονο
μικόν. Οϋδεμία θρησκεία συνεδέθη πρὸς
ῶρισμἐνον ὴμερολόγιον, πολλαὶ δἐ καὶ ἀντίθετοι πρὸς ἀλλὴλας θρησκεϊαι συμπίπτει
νἀ ἐ'χωσι τὸ αϋτὸ ὴμερολόγιον. Τὸ Γρηγοριανὸν λεγόμενον ὴμερολόγιον ἐφαρμόζουν
σὴμερον οϋ μόνον καθολικοί, ἀλλἀ καὶ προτεστἀνται καὶ μουσουλμἀνοι. Δϋναταί τις
νἀ ἐ'χῃ τὸ δρθὸν ὴμερολόγιον ἀλλἀ τοϋτο
δἐν σημαίνει δτι γίνεται δρθόδοξος. 'Ορθόδοξοι καὶ ἐτερόδοξοι 'Εκκλησίαι εϊχον
τὸ αϋτὸ ὴμερολόγιον, ώς ἀνωτἐρω ϋπεσημειώθη, καὶ πρὸ τοϋ σχίσματος τὴς Δυτικὴς 'Εκκλησίας καὶ μετἀ τὸ σχίσμα. Ὅ Μ.
Φώτιος καὶ δ Μἀρκος Εϋγενικὸς συνεώρταζον μετἀ τῶν λατίνων τἀς αϋτἀς ἐορτἀς.
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Δἐν ϋπἀρχει «όρθόδοξον» ὴ «κακόδοξον»
ὴμερολόγιον, οϋτε «πἀτριον» ὴ «φρἀγκικον» ὴμερολόγιον, διότι δἐν ϋπἀρχει «πἀτριος» ὴλ.ος ὴ σελὴνη, ἐξ ῶν νἀ ἐξαρτἀται
τὸ ὴμερολόγιον.
'Η 'Ορθόδοξος Ἐκκλησία ἀν παρεδἐχετο τὸ Γρηγοριανὸν λεγόμενον ὴμερολόγιον, ἐπρεπε νἀ συνεορτἀζῃ μετἀ τῶν λατίνων καθ' ἐκαστον ἐτος τὸ Πἀσχα καὶ πα
ρἀ τὴν διἀταξιν τὴς Α' Οίκουμ. Συνόδου,
ἐνῶ λ.χ. ἐφἐτος ὴ 'Ορθόδοξος Ἐκκλησία
θἀ ἐορτἀσῃ τὸ Πἀσχα ἐνα καὶ πλἐον μὴνα
ἀργότερον τὴς λατινικὴς 'Εκκλησίας. 'Η
ταυτότης τῶν ὴμερῶν καὶ μηνῶν τῶν δυο
ὴμερολογίων Γρηγοριανοϋ καὶ Τουλιανοϋ
όφείλεται εις τὴν φυσικὴν τῶν πραγμἀτων
ἀνἀγκην. 'Εφἐτος λ.χ. τὴν 25 Φεβρουαρίου
εϊχομεν Πανσἐληνον ῶρα 9,43'. Εϊναι
λογικὸν νἀ πιστεϋσῃ τις δτι παρεδἐχθη ὴ
'Ορθόδοξος Ἐκκλησία τὸ Γρηγοριανὸν ὴμερολόγιον, διότι τὴν αϋτὴν ὴμἐραν εϊχο
μεν καὶ ὴμεϊς καὶ οι ἀλλοι λαοὶ τὸ αϋτὸ
φαινόμενον; 'Η νἐα σελὴνη ὴρχισε τὴν
Ι2ην Μαρτίου ῶρα 9,3·2 ', εϊναι λοιπὸν λογικὸν νἀ ίσχυρισθὴ τις δτι δἐν ὴτο ὴ ὴμἐρα ἐκείνη Ι2 Μαρτίου, ἀλλ' 27 Φεβρουαρίου ὴ δτι ὸ ἀριθμῶν αϋτὴν ῶς Ι2 Μαρτίου
γίνεται ἐτερόδοξος; Τοιοϋτος Ισχυρισμὸς
εϊναι ἀφϋσικος καὶ παρἀλογος, διότι ἀντιβαίνει εις τἀ φυσικἀ φαινόμενα, εις τὸν όρθὸν λόγον καὶ εις τὴν παγκόσμιον συνείδησιν.
'Η 'Ορθόδοξος Ἐκκλησία τηρεϊ τὸ 'Εορτολόγιόν της ἀμετἀβλητον. 'Ἐχουσι
πρἀγματι αι Ἐκκλησίαι ὴ 'Ορθόδοξος καὶ
ὴ λατινικὴ κοινἀς τινἀς ἐορτἀς (ἀγ. Βασιλείου, ἀγ. Σιλβἐστρου, ἀγ. Γρηγορίου
Θεολόγου, ἀγ. Πολυκἀρπου καὶ ἀλλας),
ἀλλἀ δἐν ἐορτἀζουσιν αϋτἀς κατἀ τἀς ϊδίας
ὴμἐρας. 'Ημεϊς ἐχομεν ἐορτἀς τἀς όποίας
δἐν ἔχει ὴ λατινικὴ Ἐκκλησία, καὶ ἀντιθἐτως τὸ Γρηγοριανὸν ἀναγρἀφει ἐορτἀς ἐντελῶς ἀγνώστους εις τὴν Ἐρθόδοξον Ἐκκλησίαν καὶ ἀλλας πἀλιν ῶς ὴ τὴς ἀσπίλου
συλλὴψεως τὴς Θεοτόκου (8 Δεκεμβρίου)
ἀποκρουομἐνας ϋπ' αϋτὴς ἐνεκα δογματικῶν λόγων, ἐν γἐνει δἐ τἀ δυο ὴμερολόγια
χρησιμοποιοϋσιν δνομασίας διἀ τἀς Κυριακἀς καὶ τἀς κατ' αϋτἀς τελουμἐνας ἐορτἀς δλως διαφόρους. Τὸ ἐορτολόγιον τὴς
'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας παρἐμεινεν ἐντελῶς ἀμετἀβλητον, διότι ἐγἐνετο ἀπλῶς καὶ
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ἐφ' ἀπαξ διόρθωσις τῶν ὴμερομηνιῶν του
'Ιουλιανοϋ ὴμερολογίου, οϋχὶ δἐ παραδοχὴ
τοϋ Γρηγοριανοϋ. 'Επομἐνως ἀποτελεϊ καθαρἀν συκοφαντίαν τὸ πρὸς ἐκμετάλλευσιν
της εϋσεβείας τοϋ ἐλληνικοϋ λαοϋ διαδιδόμενον δτι ὴ 'Ορθόδοξος Ἐκκλησία παρεδἐχθη τὸ Γρηγοριανὸν ὴμερολόγιον και δτι
ὴθἐτησε τἀς παραδόσεις.
Τὸ ὴμερολόγιον, ὡς ἐξαρτώμενον ἐκ τῶν
κινἠσεων τοϋ ὴλίου καὶ τῆς σελὴνης, δεν
δόναται νἀ ἀποτελἐσῃ παρἀδοσιν της 'Εκκλησίας. 'Η παρἀδοσις δεν δόναται νἀ ὸρίσῃ πότε ἐφἐτος καὶ πότε μετἀ ἐκατὸν ετη
θἀ εϊναι λ.χ. Ι 'Ιουλίου ὴ Ι Αϋγοόστου, πό
τε θἀ γίνουν ἐκλείψεις ὴλίου καὶ σελὴνης.
ΑΙ κινὴσεις τῶν οϋρανίων σωμἀτων, ἐξ ὡν
ταϋτα ἐξαρτῶνται, γίνονται κατ' ἀπαραδἀτους νόμους, τους δποίους δ Δημιουργὸς ῶρισε καὶ δχι ὴ παρἀδοσις. Αϋτὸ καθ' ἐαυτὸ
λοιπὸν τὸ ὴμερολόγιον ὡς πρὸς τὴν χρονικὴν του ἄποψιν εϊνε ἐντελῶς ἀσχετον
πρὸς τἀς παραδόσεις τὴς 'Εκκλησίας.
Σχετικὸν πρὸς τἀς παραδόσεις εϊναι μόνον τὸ ἐορτολόγιον. Κατἀ τὴν
παρἀδοσιν τὴν 29 'Ιουνίου τελεῖται ὴ ἐορτὴ τῶν 'Αγ. 'Αποστόλων, ἀλλἀ τὸ πότε συμπίπτει ὴ 29 ,Ιουνίου δὲν εϊναι παρἀδοσις.
Εϊναι παραλογισμὸς λοιπὸν τὸ νἀ ίσχυρίζεταί τις δτι αὶ παραδόσεις τὴς 'Εκκλησίας συνδἐονται πρὸς τἀς χρονικἀς συμπτώσεις τῶν ὴμερομηνιῶν, τἀς καθοριζομἐνας ϋπς τὴς κινὴσεως τῶν οϋρανίων σωμἀτοιν. Αὶ χρονικαὶ ἀπόψεις τῶν ὴμερομηνιῶν εϊναι ἀστρονομικὸν φαινόμενον καὶ οϋχὶ θρησκευτικόν, αὶ δἐ θρησκευτικαὶ ἀπό
ψεις ἀναφἐρονται εις τὸ ἐορτολόγιον. Κατἀ ταϋτα τηροϋνται αϊ παραδόσεις ἐφ' δσον τηρεῖται ἀμετἀβλὴτον τὸ ἐορτολόγιον.
Τοϋτἐστιν, αν ἐορτἀσῃς τὴν Ι 'Ιανουαρίου
τὴν Περιτομὴν τοϋ Κυρίου καὶ τὴν μνὴμην τοϋ Μεγ. Βασιλείου μἐνεις πιστὸς είς
τὴν παρἀδοσιν, ἀλλ' αν ἐορτἀσῃς τἀς ἐορτἀς αϋτἀς ἀντὶ τὴς Ιης τὴν Ι4ην Τανουαρίου παραβαίνεις τὴν παρἀδοσιν. Τὸ πότε
δμως εϊναι Ι καὶ πότε Ι4 'Ιανουαρίου, δἐν
εϊναι ζὴτημα τὴς παραδόσεως, ἀλλ' εϊναι
γεγονὸς φυσικόν. Βεβαίως ὴ ἀξία τὴς ἐορτὴς δἐν ἐξαρτἀται ἐκ τοϋ χρόνου. Ὅ «ἐν
παντὶ καιρῶ καὶ πἀσῃ ῶρφ ἐν οϋρανῶ καὶ
ἐπὶ γὴς προσκυνοόμενος καὶ δοξαζόμενος»
Θεὸς είσακοόει τῶν δεὴσεων τῶν πιστῶν
καὶ δἐχεται τὴν ἀναίμακτον θυσίαν ἐν οὶα-
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δἠποτε ὴμἐρφ καὶ ῶρα, ἀλλ' ὴ γενομἐνη διόρθωσις τοϋ ὴμερολογίου δἐν ἐ'θιξε τὸ ἐορτολόγιον τὴς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας οϋδἐ
προσἐκρουσεν είς τὴν παρἀδοσιν, ὴτις ἐπι6ἀλλει νἀ ἐορτἀζωμεν τἀς ἐορτἀς κατἀ τἀς
καθωρισμένας ἀκριβεῖς ὴμερομηνίας. Πα
ρἀδοσις δἐ δἐν ὴτο δ,τι ἐτηρεῖτο ἐσφαλμἐνως, πρὸ τὴς διορθὡσεως τοϋ ὴμερολογίου,
ἀλλ' δ,τι παρεδόθη ϋπὸ τὴς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Παρελἀδομεν λ.χ. νἀ ἐορτἀζωμεν τἀ ἀγια Θεοφἀνεια τὴν 6ην καὶ δχι
τὴν Ι9ην 'Ιανουαρίου, μόνον δἐ οι θἐλοντες ν' αϋταπατῶνται καὶ νἀ περιφρονῶσι
τἀ πραγματικἀ γεγονότα δόνανται νἀ ίσχυρίζωνται δτι ὴ Ι9 'Ιανουαρίου τοϋ διωρθωμἐνου ὴμερολογίου, δτε ἐορτἀζουσι τἀ
Θεοφἀνεια, δἐν εϊναι Ι9 ἀλλ' 6 'Ιανουαρίου!
Ἐκόντες ἀκοντες οὶ μὴ συμμορφοόμενοι
πρὸς τὴν γενομἐνην διόρθωσιν ἀνατρἐπουσι τὸ ἐορτολόγιον, διότι λ.χ. ἐορτἀζουσι τἀ
Χριστοόγεννα 7 'Ιανουαρίου, τὸν Εϋαγγελισμὸν τὴς Θεοτόκου 7 'Απριλίου, τῶν 'Αγ.
'Αποστόλων Ι2 'Ιουλίου, τὴν Κοίμησιν τὴς
Θεοτόκου 28 Αϋγοόστου. Μετἀ πἀροδον
χρόνου τινὸς εϊναι ϋποχρεωμἐνοι νἀ μετα6ἀλωσι τἀς ὴμερομηνίας αϋτἀς καὶ νἀ ἐορτἀζωσι λ.χ. τὴν “Τψωσιν τοϋ Σταυροϋ κατἀ 'Οκτώ6ριον. Είς οϋδἐν ὡφελεῖ ὴ χρὴσις
δόο ὴμερομηνιῶν,. διότι τὸ διωρθωμἐνον ὴ
μερολόγιον, ἐπικρατοϋν ἐν τε τὴ πολιτικὴ
καὶ τὴ κοινωνικὴ ζωὴ, εὶσὴλθεν, οϋτως είπεϊν, είς τὴν συνείδησιν τοϋ λαοϋ.
Ζητὴματα ὴμερολογιακἀ καὶ ἐορτολογικἀ, δυστυχῶς, οϋχὶ σπανίως παρουσιἀσθησαν ἐν τὴ Ἐκκλησία, ἀλλ' οϋδἐποτε ἐκ τοιοότων ζητημἀτων διεσπἀσθη ὴ ἐνότης αϋτὴς, ὴτις συνίσταται ἐν τοῖς δόγμασι καὶ ἐν
ταῖς παραδόσεσι, οϋχὶ δἐ ἐν τὴ τοιαότῃ ὴ
τοιαότῃ διαιρἐσει τοϋ χρόνου.
Δι' οϋς ἀνωτἐρω ἐξηγὴσαμεν λόγους ὴ
διόρθωσις τοϋ ὴμερολογίου, παρἀ πἀσας
τἀς καταθληθείσας προσπαθείας, δἐν κατἐστη, δυστυχῶς, δυνατὸν νἀ ἐφαρμοσθὴ ταϋτοχρόνως ϋπὸ πασῶν τῶν 'Ορθοδόξων 'Εκκλησιῶν, ἀλλἀ τοιοϋτό τι δἐν συμβαίνει
πρὡτην φορἀν είς τὴν Ἐκκλησίαν. Κατἀ
τοϋς αίῶνας τὴς μεγἀλης αϋτὴς ἀκμὴς, ἐπειδὴ αὶ Οίκουμενικαὶ Σόνοδοι δἐν ἐθἐσπισαν οϋτε ὴμερολόγιον οϋτε ἐορτολόγιον, αὶ
κατἀ τόπους 'Εκκλησίαι εϊχον τἀς ἐορτἀς
των τἀς ίδιαιτἐρας. 'Εκτὸς τῶν περὶ τοϋ
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Πάσχα διαφορῶν ϋπὴρχον ἐπὶ εξ αὶῶνας
σοβαραὶ διαφοραὶ περὶ τὴς ἐορτὴς τῶν
Χριστουγἐννων. Ὅ Μ. 'Αθανάσιος «ὁ πατηρ της όρθοδοξίας» δὲν ἐγνώρισε τὴν ἐορτὴν τῶν Χριστουγἐννων τῆς 25 Δεκεμ6ρίου, ὴν οι σϋγχρονοί του 'Επίσκοποι Ρώμης ἐώρταζον. Μόλις δἐ κατα τὸ 432 εισὴχθη ὴ ἐορτὴ αυτη εις τὴν 'Εκκλησίαν 'Αλεξανδρειας ϋπὸ τοϋ άγ. Κυρίλλου 'Αλεξανδρεϊας, και, ὡς άνωτἐρω ϋπεσημειώθη,
εις τὴν 'Εκκλησίαν Τεροσολϋμων μόλις ἐν
άρχὴ τοϋ ζ' αὶῶνος. Ἐν ταῖς 'Εκκλησίαις τὴς 'Ανατολὴς ἐωρτάζετο ὴ ἐορτὴ τὴς
Γεννὴσεως μετα τὴς ἐορτὴς τὴς 'Επιφανείας τὴ 6 'Ιανουαρίου. 'Εν αυταῖς ῶσαϋτως
ἐωρτάζετο ὴ ἐορτὴ τῶν άγίων 'Αποστόλων
μἐχρι τῶν άρχῶν τοϋ ζ'. αιῶνος τὴν 28
Δεκεμ6ρίου ἐνῶ ἐν τὴ Δϋσει τὴν 29 'Ιουνϊου. Δεν ἐπαθεν ὴ ἐνότης τὴς 'Εκκλησϊας
ἐκ τοιοϋτων καὶ πολλῶν άλλων άσχἐτων
πρὸς τὴν πϊστιν διαφορῶν, αϊτινες, μικρὸν
κατα μ;κρόν, ὴρθησαν. Καὶ σὴμερον ϋπάρχουσιν ἐορτολογικαὶ διαφοραὶ μεταξϋ τῶν
Ὅρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, χωρὶς νὰ διασπάται ὴ ἐνότης αϋτῶν. 'Εν Κϋπρφ λ.χ. τελεϊται τὴν Ι5 Αϋγοϋστου πάνδημος ἐορτὴ τοϋ
'Απ. 'Ανδρἐου. Αὶ Σλαυϊκαὶ 'Εκκλησίαι εις
διαφόρους ὴμἐρας ἐορτάζουσι μνὴμας άγίων τινῶν (ὡς τὴς άγ. Αικατερίνης) εχουσι
δἐ καὶ ἐορτἀς (ὡς τοϋ άγ. Κυρίλλου καὶ
Μεθοδίου) τάς 6ποίας άγνοοϋσιν αϊ λοιπαί.
'Η σὴμερον ϋφισταμἐνη ὴμερολογιακὴ
διαφορἀ στηρίζεται ἐπὶ άσημάντου λόγου,
θ' άρθὴ δἐ συν τφ χρόνφ, τοϋ άγίου Θεοϋ
εϋδοκοϋντος. Τὸ διωρθωμἐνον ὴμερολόγιον
δἐν ἐφαρμόζεται ἐν τὴ 'Εκκλησία Τεροσο
λϋμων, *άλλ ὡς γνωστὸν ό άείμνηστος Πατριάρχης Τεροσολϋμων Δαμιανός, δια
Συνοδικὴς άποφάσεως, ἐπἐτρεψεν δπως
ἐν τῶ ἐν 'Αθὴναις 'Αγιοταφιτικῶ Μετοχίω
τηρὴται τὸ διωρθωμἐνον 'Ιουλιανὸν ὴμερολόγιον, ὡς τοϋτο τηοεϊται καὶ ἐν τφ ἐνταϋθα 'Αγιορειτικφ Μετοχίω τὴς 'Αναλὴψεως καὶ ἐν τφ Ρωσικφ ναῶ. Τεράρχαι
ἐξ Τεροσολϋμων λειτουργοϋσιν ἐν 'Αθὴναις καὶ τάνάπαλιν ἐξ 'Ελλάδος ἐν Τεροσολϋμοις. Τὸ ἐπανειλημμἐνως γραφἐν δτι
κατα τὴν ἐν 'Αγίω Ὅρει Διορθόδοξον Διάσκεψιν δἐν συνελειτοϋργουν οὶ Σἐρβοι
*Αρχιερεϊς μετα τῶν 'Ελλὴνων καὶ δἐν συμπροσηϋχοντο, εὶναι τελείως άνακριβἐς. Κα
τά τὸ ἐσχάτως δἐ συγκροτηθἐν Α'. Θεολο-
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γικὸν Συνἐδριον 'συνελειτοϋργησαν μετα
τοϋ 'Αρχιεπισκόπου 'Αθηνῶν Ρῶσοι, Σἐρ6οι καὶ Ρωμοϋνοι κληρικοί. Χάριτι Οειςχ
πάσαι άνεξαιρἐτως αὶ 'Ορθόδοξοι 'Εκκλησίαι εϋρίσκονται ἐν άδιασπάστφ ἐνότητι
πρὸς άλλὴλας, διότι πάσαι εϊναι σϋμφωνοι
ἐν τφ ζητὴματι τὴς διορθώσεως τοϋ ὴμερολογίου, καὶ αὶ μὴ ἐφαρμόζουσαι ετι αϋτὴν, ὡς εὶπομεν, ὴ Ρωσικὴ, ὴ τὴς 'Αντιοχείας, ὴ τῶν Τεροσολϋμων καὶ ὴ Σερβικὴ.
Τοϋτων ὴ Ρωσικὴ 'Εκκλησία πρώτη ἐζὴτησε τὴν διόρθωσιν καὶ πρώτη ἐφὴρμοσεν
αϋτὴν ἐπί τι διάστημα, ὴ 'Εκκλησία 'Αντιοχείας εὶχεν άποφασίσει τὴν ἐφαρμογὴν αϋτὴς, ὴ 'Εκκλησία Τεροσολϋμων ἐπἐδοκίμασεν αυτὴν, ὴ δἐ Σερθικὴ 'Εκκλησία ὴγὴθη
τὴς κινὴσεως πρὸς διόρθωσιν τοϋ ὴμερολογίου. 'Επομἐνως πάσαι άνεξαιρἐτως αὶ
'Ορθόδοξοι Αϋτοκἐφαλοι 'Εκκλησίαι, εὶναι σϋμφωνοι καὶ εϋρίσκονται ἐν άδιασπάστφ ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία πρὸς άλλὴλας.
Οὶ ἐξ άγνοίας καὶ καλὴ τὴ πίστει μὴ
συμφωνοϋντες ἔτι πρὸς τὴν καθόλου 'Ορθόδοξον 'Εκκλησίαν ἐν τῶ ζητὴματι τὴς
διορθώσεως τοϋ ὴμερολογίου ϋπομιμνὴσκουσι τους ἐν πάσῃ ἐποχὴ διαφερομἐνους
πρὸς τὴν 'Εκκλησίαν δι' άσὴμαντα πράγματα. Κατ' αυτάς ετι τάς πρώτας ὴμἐρας
τὴς 'Εκκλησίας παρουσιάζοντο χριστιανοὶ
κατά ίουδαϊκὴν άντίληψιν «ὴμἐρας παρατηροϋντες καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτοϋς»
(Γαλ. 4,ΙΟ) κρίνοντες τους άλλους «ἐν
6ρώσει καὶ ἐν πόσει, ἐν μἐρει ἐορτὴς καὶ
νουμηνίας» (Κολοσ. 2,Ι6). Ταϋτα δἐ κατἐκρινεν αϋστηρῶς ο 'Απ. Παϋλος. Κατ'
αντον ἔτι τὸν ε' αὶῶνα ϋπὴρχον χριστιανοί,
οιτινες «περι ημερων εορτης ως περι
τμυχης ηγωνϊζοντο» καὶ «περι ημε
ρων και μηνων ασπονδον ηρονντο
πδλεμον», κατά τὸν ὶστορικὸν Σωκράτην.
Τους το'οϋτους ἐνουθἐτουν οὶ Πατἐρες
τὴς 'Εκκλησίας, διδάσκοντες, ὡς ό Μ. 'Αθανάσιος, «ον πρεπει τω καιρω δονλενειν αλλα τω Κνριω». Δουλεϋει τφ
καιρφ, ὴτοι τῶ χρόνφ, ό ἐξαρτῶν τὴν άξίαν καὶ σημασίαν τὴς ἐορτὴς ἐκ τὴς ὴμἐρας καθ' ὴν τελεϊται. 'Αλλ' ὡς ἐδίδασκεν
ὡσαϋτως ὸ άγ. Τωάννης Χρυσόστομος
«εορτην σννειδδς ποιεϊ καθαρδν, ονχ
ημερων και χρδνων περϊοδος» δθεν
«εξεατιν ημας αει εορταζειν και ονκ
-> σ. 3Ο

ΛΝ6ΚΑΟΤΟ ΓρΧΜΜΧ ΤΟγ ΓΚΛΓΚΛΟΤΚΘΗ
ΝΩΣΤΟΣ στὸ 'Ορθόδοξον ἐλληνικὸ
κοινὸ ἔγινεν ὁ παπα-Δημήτρης Γκαγκαστάθης ἀπὸ τὸ
ὁμώνυμο βιβλίο ποὺ
ἐκδόθηκε στὴ θεσσαλονίκη ἀπὸ τριετίας. Γιὰ δσους δὲν διάβασαν τὸ βιβλίο
αὐτὸ μὲ τὴ βιογραφία τοῦ ὁσιωμένου
αὐτοῦ ὶερέα τῆς 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, θὰ πρέπει νὰ πληροφορηθοῦν δτι
πρόκειται γιὰ ἔνα ταπεινότατο λευϊτη
τῆς κλάσεως τοῦ γνωστοῦ στὸ πανελλήνιο παπα-Νικόλα τοῦ Πλανἄ.
'Απλοὐστατος — δχι ὰπλοϊκὸς — καθαρώτατος στὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα, μὲ
βάθος ταπεινώσεως, ῶστε νὰ βλέπει μό
νο τὸν ὲαυτό του ὰμαρτωλὸ καὶ δλους
τοὺς ἄλλους ἀγίους. Καὶ δχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ νὰ ἐφαρμόζεται στὴν πράξη
ἐκεῖνο ποὺ ἀποτελοῦσε γιὰ τοὺς ἀσκητὰς τῆς Ἐρήμου τὸ ἀκρότατο σημεῖον
άγαθὐνσεως τῆς ψυχῆς, δπως ἐπιγραμματικὰ ἔλεγαν: «ΕΙδες τὸν άδελφόν
σου, εϊδες τὸν θεόν».
Τὸ ἀνέκδοτο γράμμα τοῦ παπα-Δημήτρη ἀντανακλα αὐτὸ τὸ βάθος τῆς ταπεινώσεως καὶ τὸ παραπάνω μέτρο τῆς
ἀγαθὐνσεώς του, ῶστε νὰ λέει δτι στὸ
πρόσωπο ἐνὸς μοναχοῦ ἔβλεπε αὐτὸν
τὸν Κὐριον!
Τὸ γράμμα ποὺ δημοσιεὐουμε τὸ ἔστειλε σὲ ἔνα μοναχὸ ἀσκοὐμενο πρὸς
τὴ Νέα Σκήτη τοῦ 'Αγίου Ὅρους ὕστερα ἀπὸ μία προσκυνηματικὴ περιοδεία ποὺ ἔκανε κατὰ τὸν Τοὐνιο τοῦ
Ι963 στὸ «Περιβόλι τῆς Παναγίας». Τὸ
παραθέτω μὲ ἐλαφρὰ μόνο διόρθωση τῆς
ἀρθογραφίας.
"Ας δοξάζουμε τὸν Πανάγαθο Κὐριό
μας, ποὺ χαριτώνει καὶ στὴν ἐπηρμένη

καὶ ἀκάθαρτη ἐποχή μας τὰ ταπεινὰ καὶ
«ήσὐχια» παιδιά του, γιὰ νὰ βλέπουμε
σαρκουμένη τὴν ἀρετὴ στὰ πρόσωπά
τους καὶ νὰ παραδειγματιζόμαστε, ῶστε
καὶ μὲ τὶς εὐχές τους νὰ λέμε τὰ συγκλονιοτικὰ λόγια τοῦ 'Ασώτου: «'Αναστὰς πορεὐσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου
καὶ ἐρῶ αὐτψ· πάτερ, ῆμαρτον εἰς τὸν
οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου· Οὐκέτι εἰμὶ
ἄξιος κληθῆναι υἰός σου· ποίησόν με ὡς
ἔνα τῶν μισθίων σου...». "Ετσι μονάχα
μποροῦμε νὰ ἐλπίσουμε, δτι θὰ ἐφελκὐσουμε τὸ θεῖον "Ελεος καὶ θὰ ἐπιτὐχουμε τὴν αἰώνια σωτηρία τῆς ψυχῆς μας
«ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Πατρός». 'Αμήν.
θ.μ.

'Εν Πλαζανω Τρικκαλων ζη 8.9.Ι963
Παζερ Χ.
Καιρδς δπδρασεν και δεν ευκαιρη9ηκα να σας γραψω. Ευλογημενη ηζον η ημερα και η ωρα ζης 26ης 'Ιουνϊου. Τδ απδγευμα που περασαμεν με ζδν ψαλζην εξ
'Α9ηνων, που μας εγαλλε ζδ Δοξασζικδν
«Των 'Αγϊων Παζδρων δ Χορδςυ. ΤΙ ευλογημδνη ωρα ηζον εκεϊνη! Δεν μπορω
να ξεχασω ζην παρουσιαν σας καϊ καλη
ονμπεριφορα σας και ζδ πρδσωπδν σας.
Λες κι εβλεπα ζδν Κυριον. Τα καλα σας
λ6για μπηκαν 6α9εια μεσα σζην καρδι6,
μου και δι αυζδ αδιαλεϊπζως 9α προσευχομε να γινεις ωσαν ζδν "Αγιον 'Ανζωνιον, πολισζης ζης 'Ερημου. Καϊ 9α παρακαλδσω 9ερμως ζην αγιωσυνη σας να
δν9υμειο9ε και εμενα ζδν αμαρζωλδν και
αγραμμαζον παπαδακον, που εϊμαι δ ζελευζαϊος ζης εποχης και που αναξιως δπαζησα ζδν "Αγιον Τ6πον αυζδν.
"Ο,ζι δυνασαι 6οη9ησε με πνευμαζικως
και μδ λδγια και μδ κανδνα πνευμαζικδ 6ι6λϊο. Και αν 9ελησει ό Θεδς και ή ΠαναγΙα και μας ζα φερει ευνοϊκα Ισως να
ελ9ω διδζι ενχαριοζη9ηκα πολυ. Διδζι αυ-> εις σ. 32
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^πιστο-

^Αποστδλου

Παυλου με πλουσιωτατη

βιβλιογραφια και Εξαντλητικη
"^«ΥΧριστιανικης γραμματειας ΕΙσαγωγη
τδν φϊλο καθηγητη του Πανεπιστημϊου Θεσσαλονικης κ. Γ. Γαλϊτη.
Πρδκειται δληθινα για Επιστημονικδ δθλο, για
μια νικηφορα δναμετρηση με πολυπλοκα Ερμηνευτι·κα προβληματα και για μια Εργασϊα που προϋποθετει πολυμαθεια, γλωσσομαθεια, Εξειδικευση,
διανοητικη χρηστδτητα, δυναμη υπομονης και Ιπιστημονικη ευσυνειδησια, αλλα προ παντδς δρΘ65οξα κριτηρια.
'Ο σ. παρα την αφθονη χρηση γραμματειας
προτεσταντικης προελευσεως και κατα δευτερον
λδγον ρωμαιοκαθολικης,, κατορθωνει με Επιτυχια
να διελθει 6λωβητος τις αϊρετικες συμπληγαδες
και να παρουσιασει μια σημαντικη ποιμαντικη
'Επιστολη του θεοφδρου Παυλου μεσα στο φως
της συμφωνιας των αγιων Πατερων.
^αν «η εκ8οσις Ενδς 'Υπομνηματος δεν καταργεϊ τα υπαρχοντα», και δ;ν «Καθε νεαν 6πδμνημα
εϊναι μια νεα προσπαθεια εϊσδυσεως εΙς τα αδυτα
τοϋ Λδγου του Θεοϋ και κατονοησεως των Μυστηριων Α·5τοϋ», δπως σημειωνει δ σ. στδν Πρδλογδ του, γινεται ευκολα καταληπτδς δ κινδυνος
που ακολουθεϊ εκεϊνον που αναλαμβανει «μια νεα
προσπαθεια.
'Ο φιλος δμως καθ^νητης, θωρακισμενος «παντοθεν» δρθοδδξως, Εξηλθε της Εκουσιου δοκιμασιας του κρατωντας Ενα εργο δψδγως ^ρθδδοξο,
τους
Πατερνκδ, που απευθυνει φιλαδελφα προς
Επιστημονας, προς τους Ποιμενας της ^κκλησιας, δλλα «και στδν μεσον Ελληνα αναγνωστην,
τδν μελετητην της Γοσφης...».
Συγχαιρομεν και εϋχδμεθα μεϊζονα και κρειττονα, δΛοϋ «τδ ωραιδτερο βιβλιο δκδμα δεν εχει
γραφεϊ».
Ε ΤΗΝ εϊσοδο στδ νεο
θεολδχρδνο, δ φιλος

γος του Πανεπιστημιου
Θεσσαλονικης κ. Γ. Μαντζαριδης, προσεφερε Ενα
νεο βιβλιο με τδν «μυ-

φροντισμενη εγινε

στικδ» τιτλο «Μεθεξις
Θεου». 'Η Εκδοση πολυ
την «^Ορθδδοξον Κυψε-

λην». Πρδκειται για «μια συλλογη απδ Εργασιες,
οι δποιες δημοσιευθηκαν σε διαφορες περιοδικες
Εκδδσεις... ΟΙ Εργασιες αυτες εϊναι αϋτοτελεϊς,
δλλα συνδεονται μεταξυ τους με Ενα κοινδ στδχο. Καϊ δ κοινδς αυτδς.στδχος εϊναι δ θεωρηση
του ανθρωπου μεσα στην προοπτικη της πορειας
του να γινει μετοχος και κοινωνδς της ζωης του
Θεου...».
'Ο σ. θεολογεϊ «παλαμικα». Εϊχε την ευνοια
του Θεου να σπουδαζει θεολογια σε μια Εποχη που
αρχισε να αναδυεται απδ τη θλιβερη ληθη δ δγιος
Γρηγδριος δ Παλαμας. 'Η Επϊμονη μελετη Επϊ του
μεγαλου αυτου δογματικου και μυστικου θεολδγου, εφερε τδν πανεπιστημιακδ διδασκαλο της
θεολογιας στα ϊχνη της παλαμικης Εμπειριας.
*
ετσι δνεκαλυψε την κλει5α της Πατερικης
Κι
«σκεψεως», δφο3 δ θειος Παλαμας Ενσαρκωνει δλδκληρη τη θεολογικη παραδοση των δγιων Πα
τερων.
Προς τιμην δε του φιλου καθηγητου εϊναι, δτι
«προεδραμε» αλλων συναδελφων του στην κατανδηση του αγιορειτου θεολδγου, Εὰστε να διακινδυνευσει να θεωρηθεϊ 6ς ος;θαϊρετος με τη διατυπωση: «Πρεπει δε, νομιζομεν, να θεωρηται βεβαιον δτι η πορεια της δρθοδδξου θεολογιας εϊς
τδ προσεχες τουλαχιστον μελλον να ρυθμιζεται
αποφασιστικως Εκ της παλαμικης παραδδσεως»
(Παλαμικα, Πρδλογος, Ι973).
"Εκτοτε δ σ. της «Μεθεξεως» Επαληθευει στις
θεολονικες Εργασιες του τδ δρθδτατο συμπερασμα
του. Και τδ υπδψη βιβλιο του εϊναι γραμμενο
«υπδ γωνιαν» παλαμικη, δπου δναπτυσσονται θευατα θεολογικα, που
αφοροϋν «χμεσως τδν Εν
Χριστω ανθρωπο και τη δυνατδτητα του - δ;ν οχι
την αναγκη και υπεϋθυνη δποχρεωση του - να
μεθεξει στη ζωη του Θεου, στδ φως και την διγιδτητα, την Ελευθερια και την αιωνιδτητσ.

ΟΛΥΠΕΙΡΟΣ σαν παληδς «πνευματικδς» καϊ Εξουολδγος

στα προβλη-

ματα του γαμου καϊ της

παρθενισς καϊ καλα κα-

ταοτισμενος

θεωρητικα

σαν πολυμαθη ς θεολδγος, δ φιλος αρχιμανδριτης π.
*Αρκας, Εξεταζει με μια πολυ
εκλαϊκευμενη σκεψη και γλωσσα «τδ πολυσυζητουμενο θεμα των μερων μας» σε Ενα βιβλιο Ι35
σελιδων με τδν τιτλο «Γαμος καϊ τεκνογονια»,
που Εξεδδθη τδ Ϊ978 στην Ιδιαιτερη πατριδα του
Παρο.
'Ο σ. τοποθετεϊ τδ δλο θεμα μεσα στα θεο-
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ΕΙϋΚΙΟΚξΙΟΚΙ
λογικα, ^κκλησιαστικα,
πνευματικα και ηθικα
πλαισια. 'Επδμενο εϊναι να παρουσιαζεται με τη
ρωμαλεα σκεψη του ασυμβιβαστος, ασυγκαταβατος, «ακραιος», ακαμπτος. ^Αναχωρωντας απδ
τδ: «Ταδε λεγει Κυριος», αδιαφορεϊ για τις διαδικαιολογιας για
φορες φωνες διαμαρτυριας,
«προσαρμογες» ταχα στη σϋγχρονη πραγματικδτητα και για δλες «τις προφασεις εν αμαρτιαις».
Εϊναι εϋτϋχημα δτι τδ ϋπδψη 6ι6λιο^ δταν ανεγνωσθη ως εισηγηση τδ Ι968 ενωπιον δυο εκατονταδων πνευματικων εξομολδγων, οϋδεϊς ^τδλμησε να αποχροϋσει, αλλα και ετυχε μαλλον της
γενικης ^πιδοκιμασιας. Αυτδ δειχνει τα αδιαφθορα κριτηρια των Εξομολδγων.
Παρα ταϋτα τδ πρδβλημα αποτελεϊ τδν σταυρδ
των υπευθϋνων Εξομολδγων του καιροϋ μας, αλλα
Επισης και τδν σταυρδν μαλλον καλων χριστιανων, που στις συγχρονες συν0ηκες δεν μποροϋν εϋκολα να ξεπερασουν προβληματα αγνωστα σε παλαιδτερες Εποχες, που δ λαδς παιδοποιοϋσε δχι
γιατι ηταν πιδ θεοφοβοϋμενος απδ τους συγκαιρινους μας χριστιανοϋς, αλλα απδ αυτες τις ϊ'διες συν0ηκες και τη νοοτροπια που διεμδρφωναν.
Ποιες ^ταν; 'Ενδεικτικα αναφερω μοναχα δυδ λδγους: Τδτε δεν Εσκεπτοντο εξοδα παιδειας, δλλα
και τα παιδια Εστελλοντο δπτδ μικρα να Εργαζωνται. Τωρα; "Ολοι «πρεπει» να καμουν Επιστημονες τα παιδια τους και να τα φροντιζουν μεχρι
τα 25 χρδνια τους! Ταυτα λεγω μοναχα για τους
συνειδητοϋς χριστιανοϋς του καιροϋ μας. Παντως
Εν παντι και παντοτε, τδν τελευταϊο λδγο εχει η
φωτισμενη διακριση.
Με αυτα δεν εχω πρδθεση να ευνοησω ανομιες,
Αλλα να Ερμηνεϋσω μια αδηριτη πραγματικδτητα, Φστε και οϊ Εξομολδγοι να γινουν, ως φιλδθεοι, τιιδ φιλανθρωποι, και οι χριστιανοϊ μας να
γινουν χριστιανικδτεροι.

ΔΕ και τι μη και
Ι παντι τφ Ιργαω τδ αγαθδν» και

εϋαγγελιζομενω εϊκαι
τα αγαΟα».
; οι ευχες βγαινουν
ην καρδια καθε χρι-

ου που δγαπαει τδν
Θεδ και τους 6δελφους του χριστιανους, που εϊ
ναι μεσα σε κυκλωματσ τοϋ πονηροϋ και της δγνοιας, δταν βλεπει να Εκδιδωνται διαφορα εντυπα, που Εξαγγελλουν τδ λδγο τοϋ Θεοϋ.
'Ο 6ρχιμανδριτης π. Γερβασιος Ραπτοπουλος,
στδ Ερωτημα του αγιου Γρηγοριου τοϋ Θεολδγου:
«Πραξιν προτιμησειας η θεωριαν;
μεν εργον τελειων, η δε πλειδνων. "Αμφω δε εϊσι καλαι τε
και φιλαι. Σϋ δε Εκτεινου πρδς ην πεφυκας πλεον», εχει απδ χρδνια δπαντησει
*
προτιμησε δια
πραξεως την πραξη. Και εχει αφιερωσει τδν Εαυτδ του δλδκληρο στη διακονια τοϋ λδγου πρδς τδ
λαδ^ «σπλαγχνιζδμενος Επι τδν δχλον τοϋτον».
Μαζι με τδν προφορικδ λδγο δισκονεϊ δπδ χρδ,νια και τδ γραπτδ. "Ετσι, ϋστερα δπδ τα δλλα

βιβλια του Εκυκλοφδρησε με τδ νεο ετος Ενα
ωραϊο και Επικαιρο για τη μεγαλη Τεσσαρακοστη - αλλα και παντοτε Επικαιρο - με τδν τιτλο
«Μηνϋματα Τριωδιου».
Πρδχειται για μια συλλογη γραπτων κηρυγματων Εκλαϊκευμενων με διαφορα πνευματικα 0εματα, προσαρμοσμενα κυριως στην περιοδο τοϋ
Τριωδιου. Μεσα στις Ι7Ο σελιδες τοϋ βιβλιου
βλεπει κανεις τη διδασκαλια τοϋ Εϋαγγελιου να
προσφερεται με πολυ απλδτητα, με σαφηνεια για
τα επιπεδα των πολλων.
Με τη διακδσμηση για Εποπτικη εκφραση των
θεματων με καταλληλες εικδνες και κλισε, τδ
βιβλιο διαβαζεται εϋχαριστα *κι ε'τσι μεταδιδονται στην ψυχη τα πνευματικα νοηματα της διδασκαλιας της "Εκκλησιας. 'Η προσπαθεια τοϋ π.
Γερβασιου στδν προφορικδ λδγο και στδν γραπτδ^
καλυπτει ιανοποιητικα τις αναγκες των χριστιανων, που ακουουν τη διδασκαλια .«Επι τδπου πεδινοϋ». "Αξιος δ Εργατης τοϋ μισθοϋ τοϋτου.

ΝΑ αναμφιβδλως με μεθεξη ψυχης γραμμενο βι
βλιο εϊναι τδ βιβλιο της
Σωτηριας Νοϋση, νομικοϋ και θεολδγου, με τδν
τιτλο «'Ο Γερων 'Ιερω-

νυμος της Αιγινης».
Μαζι με τις δλλες
μαρτυριες για την δσιδτητα τοϋ ανδρδς προσθετω και τη δικη μου. Τδν ^πεσκεφ0ην δυο φορες
κατα τδ Ι962. 'Η σ. βεβαια, *μεθ δλης της πνευματικδτητδς της και της ^πιστημονικης καταρτισεως της δεν παϋει να βλεπει υπδ τδ πρϊσμα
τοϋ γενους της. Αυτδ δεν σημαινει βεβαια δτι
δεν εϊναι 6ντικειμενιΚη, τουλαχιστον κατα τδν
πυρηνα της 6φηγησεως της.
'Ο γραφων εχει πεϊρα των δφευκτων παρανοησεων υπδ των γυναικων, δταν μαλιστα συμβεϊ να
μιλησουν καποιοι «με δνομα» Γεροντες στην καρ
δια τους, δπδτε τα λδγια και οι πραξεις τους
αποκτοϋν μεγαλειωδεις διαστασεις. Τδτε δ Γε*
ροντας γινεται κατι πολυ διαφορο δπ
δ,τι εϊναι
και οι ^κδηλωσεις του ^ρμηνεϋονται αλλοτε ως
προφητικες και αλλοτε ως προορατικες και αλ
λοτε ως δγγελικες.
Ταϋτα γραφων δεν δρνοϋμαι τα χαρισματα τοϋ
'Αγιου Πνεϋματος και τους «καρποϋς» Του σε
ψυχες κεκαθαρμενες, αλλ
*
αποβλεπω στην αναγκη
προφυλαξεως απδ τδν κινδυνο της απολυτοποιησεως των σχετικων και της δναγωγης των διαφδρων Γερδντων σε ϋπατα κριτηρια αληθειας, ^νω
δεν αντιπροσωπεϋουν παρα μια μερικδτητα.
'Η ζωη τοϋ μακαριτου 'Ιερωνϋμου ι^ταν μαλλον
δσιακη. Σε ποιδ βα0μδ, Κυριος δ Θεδς γνωριζει.
'Η 'Εκκλησϊα δναγνωριζει ως 'Αγιους μδνο τους
πρδ ?] μετα την κοιμηση τους ^μφανισαντες «σημεϊα»,. (θαϋματα, Ιασεις, δρθδδοξη διδασκαλια,
εϋωδια λειψανων). Αυτδ δειχνει πδσο προσεκτικοϊ και δπιφυλακτικοι πρεπει να εΥμαστε δπεναντι των δσιωμενων, *δλλ δχι 'Οσιων, γιατι μπορεϊ
να μιμηθοϋμε κι
* 2να λαθος τους.
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Και δ π. 'Ιερωννμος δεν ιῖταν Απηλλαγμενος Απδ Ενα 6ασικωτατο, ποϋ φυσικα δημιουργεϊ γενικδτερα Ερωτηματα: ηταν σχισματικδς. 'Ως σχισματικδς απεθανε και Απδ σχισματικοϋς Εκηδεϋθη, οι δποϊοι και τα Μυστηρια της 'Εκκλησϊας
θεωροϋν Ακυρα και τον Αγιο ΝεκτΑριο, πολλοϊ Απδ αυτοϋς δεν τον Αναγνωρϊζουν, αλλα και τον
θεωροϋν αϊρετικδ.
ΒΕ6αια μττορεϊ να προ6ληθεϊ δ λογος δτι ηταν
Απλοϊκδς και δεν Εγνωριζε τδ πολϊτευμα της
'Εκκλησϊας. 'Αλλα αϋτδς ηταν Ενας Επϊ πλεον λδγος να ρωτησει τους γνωρϊζοντας. Καϊ Αντϊ να
στεϊλει στδν τδτε Αϊγϊνης Μητρσττολϊτη Προκδττιο γρΑμμα τδ Ι924 (σελ. 44) με τδ δποϊο δηλωνε δτι διακδπτει τις σχεσεις τον με την νεοημερολογιτικη 'Εκκλησϊα καϊ παραμενει Ανεπϊσκοπος, Ακεφαλος, (γιατϊ τδτε οϋτε Επισκδπους
εΤχαν οϊ ΕλΑχιστοι παλαιοημ^τες) θα επρεπε να
Ερευνησει καϊ να πεισθεϊ σ' αϋτοϋς ιτοϋ εϊχαν θεολογικη γνωση, Αφοϋ οϊ παλαιη^τες {(ταν Απλοϊκοϊ
Ανθρωποι. Καϊ να σκεφθεϊ κανεϊς, δτι τδ λαβος
κρατησε 42 δλδκληρα χρδνια!
Σϋγχρονος τοϋ "Ιερωνϋμου δταν δ, Επϊσης Απλοϋς, εϋωδιΑσας Αγιος Σα66ας της Καλϋμνου,
αφθαρτισθεϊς καϊ μαρτυρηθεϊς Απδ τδν θεδν με
πληθος θαυμΑτων. 'Αττδ τον αγιο 6ϊο του προκϋτετει, δτι δχι μοναχα δεν μετεκινηθη Απδ τδ χωρο
της 'Εκκλησϊας, Αλλα θεωρωντας εις σχισματικοϋς τους σχιζομενους Απδ αντην εκανε προσπα6ειες μεταστροφης των.
Γιατϊ δ Απλοϋς Αγιος Σα66ας Εκηρυττε «δχι
σχισματα, δχι σχισματα», Ενω δ π. 'Ιερωνυμος,
παρα τη μετριοπΑθειΑ του, «Εποϊησε κα'ι Εδϊδαξε» με τδ παρΑδειγμα του, να γϊνωνται σχισματα
για ησσονος σημασϊας λδγο; 'Η Εξηγηση εϊναι,
δτι δ μεν εϊχε διδΑσκαλο τδν Αγιωτατο ΝεκτΑριο, δ δε, ϊσως, εϊχε πϊστη εϊς Εαυτδν.
Να γιατϊ εχονμε ΕπιφυλΑξεις αν επρεπε να Εκδοθεϊ τδ 6ι6λϊο της σεμνοτΑτης συγγραφεως, τδ
διτοϊον τωρα Εκμεταλλεϋονται οι αλλως Αγαπητοι
Αδελφοϊ παλ^ες πρδς 6λΑ6η τους καϊ τδ διτοϊο
μττορεϊ να παρασϋρει στδ σχϊσμα δσονς Απλοϊκοϋς
χριστιανοϋς ΕπηρεΑσει δ 6ϊος καϊ δ ττολιτεϊα τον,
ως Αγϊου Ανθρωπου καϊ διακριτικωτΑτου, δπως,
τδν Εμφανϊζει δ Αδελφη Εν Χριστφ Σωτηρϊφ.
Κλεϊνοντας τδ σχδλιο, θα ηθελα να παρατηρησω, δτι καϊ δ λδγος για την ΕγκατΑλειψη της
λειτουργϊας του δεν ττεϊθει δτι εϋσταθεϊ. Οϊ «Εν
πϊστει» λειτουργοϋντες ϊερεϊς καϊ διαθετοντες
πνευματικη αϊσθηση, δεν «6λεπουν» δτι σφαγιΑζουν «αϋτδ τοδτο» τδ Σωμα του Κυρϊου; 'Εποθ.μ.β.
μενως;...

τυρϊας. Καϊ τα δνδ Αξιδλογα 6ι6λια Εντασσονται
στη σειρα: ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΪΥΡΙΑ.
τδ 6ι6λϊο, γραμμενο Απδ τδν πιστδ 'Ορθδδοξο Σουηδδ λογοτεχνη, που γεννηθηκε στην Πετρονπολη καϊ ζεϊ στη Φιλλανδϊα, σε μεταφραση
Απδ τδ σουηδικδ τοϋ 'Αρχιμ. Εϋσε6ιου Βϊττη, Αποτελεϊ Απανθισμα πατερικης σοφϊας, Απλα καϊ
Αμεσα δοσμενο για τδν σϋγχρονο ανθρωπο.
Εϊναι μια γνησια προσφορα στους Αδελφοϋς
μας που Αγωνϊζονται να φτΑσουν στη θεωση, τδ
στδχο τοϋ αληθινοϋ προορισμοϋ μας.
'Απευθϋνεται στδ σημερινδ κουρασμενο ποντοττδρο της ζωης ανθρωπο, που, δϊχως κουπιΑ, παραδερνεται στα τρικνμισμενα κϋματα των ποικϊλων ϊδεολογικων ρευμΑτων της Εποχης μας, με
6ε6αιο τδν κϊνδυνο τοϋ ναυαγϊου.
Τδ 6ι6λϊο τοϋτο, μεταφερει τα μηνϋματα των
Ασκητων για μια ζωντανη καϊ αληθινη σχεση καϊ
κοινωνϊα τοϋ θεοϋ με τδν Ανθρωπο. "Ετσι, Απλα
κι Απεριττα η ψυχη μπαϊνει στδ χωρο της Βασιλεϊας, χειραγωγοϋμενη Απδ τους Ασκητες που
εφτασαν οϊ ϊδιοι στη θεωση κι Αφησαν τη ζωη
τους ϋπδδειγμα σε μας. Δεν θα φτασει δμως ποτε στδ τερμα της οϋρΑνιας αϋτης πορεϊας, χωρ'ις την Αρνηση τοϋ Εγω, τη νεκρωση τοϋ ϊδϊου
θεληματος καϊ την Εκοϋσια παραδοση μας στδ
θεδ. Στδ σημεϊο αϋτδ 6ρϊσκεται τδ μεγαλεϊο της
Ελενθερϊας μας. 'Ο συγγραφεας προτεϊνει μεσα
καϊ τρδπονς για τδν πνευματικδ Δγωνα. Σαν θεμελιο 6αζει την προσευχη καϊ μαλιστα την «εϋχη» τσϋ 'Ιησοϋ, παραλληλα, δε τοποθετεϊ την ταπεϊνωση, την Επαγρϋπνηση, τη νηστεια, Αλλα καϊ
την νπακοη, που δλα αϋτα Αποτελοϋν μια 6σκηση,
6παραϊτητη για καθε πνευμοιτικδ Ανθρωπο. Την
6πδδειξη για τη γνησιδτητα της Ασκησης μας
την δϊνει δ Αναγνωριση τοϋ Εαντσϋ μας, ποϋ μεσα
στην κακουχϊα καϊ την Εκοϋσια θλιψη, τδ κατα
θεδν πενθος, ζεϊ με μια Αληθινη χαρα, που εϊναι καϊ τδ μετρο της κατα θεδν τελεϊωσης μας,
κατα τδν 'Α66α 'Ησαϊα.
Κλεϊοντας τδ σχδλιο, δεν μποροϋμε να μη σνγχαροϋμε τους φϊλους Εκδδτες, που, Αν καϊ μη θεολσγοι, μας δϊνουν τδσο εϋστοχα καϊ συνοπτικα,
σε στυλ συναξαριακδ, τη 6ιογραφια των Ποττερων
ποϋ Αναφερονται στδ «Δρδμο των 'Ασκητων», καθως καϊ «"Ενα σημεϊωμα για τη Φιλοκαλϊα»,
γραμμενο κι' αϋτδ με πολλη Επιτυχια.
Πολλοϊ, ποϋ διαβασαν τδ ϋψηλης ποιδτητος
αϋτδ 6ι6λϊο, Αρτιο σε ΕμφΑνιση, Εξεφρασαν τις
καλϋτερες κρϊσεις.
'Αξϊζει νομϊζουμε να δια6αστεϊ!...
θ.ϊ.σ.

-> Απδ σ. 26
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των

'Ασκη-

των, εϊναι δ τϊτλος τοϋ
δευτερου 6ι6λιου ιτοϋ κυκλοφδρησαν σε καλαϊσθητη εκδοση οϊ Εκδδσεις Α-

ΚΡϊτΑΣ, μετα τδ «Πορεϊα καϊ
σνναντηση»,
που καταξιωνει την ϊερη
σταυροφορϊα της Εκδοτικης τους προσπαθειας μεσα στδν Εκδοτικδ χωρο της 'Ελληνορθδδοξης μαρ-

εστι ηαυρος ωρυσμενος ονδε αναγκρ
χρδνον σνγκεκλεϊσμεθα», 'Εν κατακλεῖδι ἐπαναλαμβάνομεν τὴν πρὸς τοὺς πϊτ
στοὺς προτροπὴν τοϋ μεγάλου τοὺτου Πατρὸς και Διδασκἀλου «Μη τοϊνυν ημερας και καιρονς και ενιαντονς ηαρατηρωμεν αλλα πανταχον τη 'Εκκληαϊα μετα ακριβεϊας επωμεθα, την
αγαπην και την ειρηνην ηροτιμωντες απαντων».

ΟρθΟΖ,ΟϊΗ ΥΜΝΟΓρχφϊΧ

ΧΤΕΔΡΑΣΕ, δπως
περιμεναμε, εντονα
στδ σημεϊωμα μας μδ
την πρδταοη για απλονστενοη - δχι δκδημοτικιομδ - της νμνογραφικης γλωοσας δ αρμοδιδτερος
δλων π. Γερασιμος, δ γνωοτδς αγιορειτης
νμνογραφος.
Σε εκτεταμενη επιοτολη τον αναπτνοσει
τ'ις απδγεις τον, γιατι δεν πρεπει η 'Υμνογραφϊα να απομακρννδεϊ απδ τη γλωοοικη της παραδοοη. Μεταξυ αλλων νποοτηριζει, δτι η νμνογραφϊα «εχει την λαμπραν δομην της, εχει την δανμαοϊαν γλωσσαν της. .. ι) δπο'ια εχει πλεον παγιωδεϊ,
εχει λα6ει δεοιν νδμου εις τας ακοας καϊ
ουνειδηοεις των πιστων. .. και με την
ρεονσαν αντην γλωσσαν εκφραζονται με
δλϊγας λεξεις 6αδεα και νγηλα νοηματα. ..».
'Αφον στη ουνδχεια επιοημαϊνει τδν
κινδυνο «να λιδο6οληδονμε» αν ακονοδεϊ
δτι αλλαζουμε τη γλωοοα της 'Υμνογραφϊας, επικαλεϊται αρκετονς διδασκαλους
της 'Εκκληοϊας κατα την Τονρκοκρατϊα,
πον παρα την αγραμματωοννη της εποχης,
δμως οντε καν λδγο εκαμαν για απλουοτενση της νμνογραφιας, δνω τδν πεζδ
λδγο εγραφαν στη δημοτικη. Κλεϊνει δδ
την εκτεταμενη επιοτολη τον δ αγαπητδς
π. Γερασιμος μδ την ευχη να οννεχισδεϊ
και μδ τη 6εβαιδτητα δτι «ίλχ σννεχισδη
δπεριγκλϊτως εΙς την καδιερωδεϊοαν μεγαλοπρεπη και μεγαληγορον 'Ελληνικην
γλωσσαν, «την 6αοϊλισοαν των γλωοσων»,
κατα τδν αεϊμνηοτον Μιστριωτην».
Βε6αια νπαρχονν και αντϊδετες δπδ-

ψεις, αφοϋ διγεται τδ αλυτο γλωοοικδ
πρδβλημα, που 6αοανιζει τη σαρκα τον
"Εδνονς απδ ενα αϊωνα τωρα. 'Η γλωοοα
τον 'Υμνογραφον π. Γεραοϊμου εϊναι
γλωοοα δνδς αγιορειτον που ζεϊ καδημερινα την γλωσσικη παραδοοη της 'Εκκληοϊας. Δδν ειναι η γλωοοα της στρατενομενης οτδν «κδομο» 'Εκκλησιας, που περα απδ προτιμηοεις και αξιολογησεις, εϊναι νποχρεωμενη να οικοδομεϊ τα τεκνα
της μεσα οδ μια πραγματικδτητα, πον επιβαλλει τη δυναμη της πανω στις ψυχδς, στις δποιες πρεπει να μιλαει στη
γλωοοα τους. Τδ δδμα παραμενει ανοικτδ.
Θ6ΜΑΤΛ ΑΧΤρβΙΑΟ
ΑΦΝΙΑΖΕΤΑΙ κα-

νεις και διερωταται
ποϋ πηγαινομε μδ αντη την ακαδεκτη δρμη απομακρυνοεως
απδ την 'Ορδ6δοξη
παραδοοη και την
εϊσαγωγη στην 'Εκκληοϊα τον κοσμικοϋ φρονηματος νπδ μορφη ταχα προοαρμογης οτη ονγχρονη ψυχολογια.
"Ανδρωποι Χριστιανοι, πον δμως δδν
εχουν γενδεϊ την πνενματικδτητα της παροδδσεως, ονζητονν ατελειωτα για την...
νπεροχη της ενδργανης μδ ενρωπαϊκα
οτοιχεϊα μονοικης οτη λατρεια — πον
οκανδαλωδως και αϋδαϊρετα εχουν σδ δυο
ναονς των 'Αδηνων εϊοαγαγει οι προϊοταμενοι Ιερεϊς.
Βαοικδ δπιχειρημα πον προ6αλλονν εϊναι η ανταπδκριση ταχα τον λαοϋ στδ εϊδος αντδ. 'Αλλα δ αριδμδς ποτδ δδν καδδρισε τδ ηδος της 'ΕκκληοΙας, παρα η
ποιδτης. "Οχι δ «δχλος» και τα ανωνυμα
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πληϋη, αλλα οι "Αγιοι, που ενω οι πρωτοι παρασϋρουν σε μια ψυχικδτητα, οι "Α
γιοι, που δημιουργησαν την πνευματικη
παραδοση, ανε6αζονν τις ψυχδς στον ονρανδ.
"Αλλωοτε, αν «οι ψυχικοι ου δεχονται
τα πνευματικα» κατα τον δεϊο 'Απδστολο, δξηγεϊται αριστα γιατι δεν αρδσει η
6υζαντινη μουσικη και γιατι τδρπει και
δλκϋει η ενδργανη εϋρωπαϊκη: ϋπαρχει απλως συγγενεια «ψυχικδτητος».
Βε6αια, δταν μιλαμε για 6υζαντινη μουοικη εννοοϋμε και καλη εκτελεοη. Γιατι
αν ·ψαλλουν ασχημα και κακδφωνα, δπδμενο εϊναι αντϊ να ελκυουν να απωϋοϋν.
Τδ αϋτδ Ισχυει και για τδ λδγο στην 'Εκκλησια. 'Εαν δ δμιλητης εϊναι πνευματικδς, μελετημενος, εμπνευομδνος, αν εχει
τδ χαρισμα τοϋ λδγου, μδ μετρημδνες κινησεις, τδτε και δ λαδς μας σπεϋδει να
διδαχϋεϊ. 'Αλλοιως διωχνεται.
Και η 'Εκκλησϊα πρεπει να δωσει προσοχη στδ δεμα των ϊεροκηρϋκων. 'Εαν δδν
εχουμε τα παραπανω προσδντα, εϊναι προτιμδτερο να γϊνεται τδ κηρυγμα γραπτδ,
και να δια6αζεται μδ προσοχη και φδ6ο
Θεοϋ. Γιατι δδν χρωσταει τϊπατε η 'Εκκλησϊα να απωϋοϋνται τα παιδια της απδ
αδοκϊμονς «ρητορες», δπως ακοϋσαμε δνα
«κηρυγμα» της 'Ορϋοδοξϊας μπροστα οτδν
Πρδεδρο της Δημοκρατϊας και τδσους «εν
τελει», που οι αρχοντες της Πρλιτειας,
κρϊνοντες την 'Εκκλησϊα απδ τα δργανα
της, συναγουν τα χειρδτερα των ουμπερασματων. 'Αλλα περι τουτου ϋα γραψωμεν οτδ επδμενο.
"ΧΠΟΚΑΧγψΗ..

ΚΧΙ γ,βΝ.θ.Α.
ΕΤΑ απδ ενδερμη
κρατικη παρακληοη
στην 'Ιερα Κοινδτητα

καϊ με την συγκαταϋεση της ενδιαφερομενης Μονης, δπετραπη σδ ουνεργεϊο
της Υ.ΕΝ.Ε.Δ. να
κινηματογραφηοη την ε'ικαστικη απδδοοη
της 'Αποκαλϋγεως τοϋ Τωανου στην Τραπεζα της Τ. Μονης Διονυσϊου καϊ να την
παρουσιαση οδ τηλεοπτικη εκπομπη μδ κεϊ-

μενο και επιμελεια της κ. 'Ελενης Κυπραϊου.
Αϋτδ τδ κειμενο — μδνο — εϊχαμε την
εϋκαιρϊα ν ακοϋσονμε αργδτερα οδ μαγνητοταινϊα εδω και αποκλειστϊκα αϋτδ αφοροϋν οι παρατηρησεις μας. Θελουμε δη
λαδη να ϋπενϋυμϊσουμε πως καϋε δρϋδδοξο εργο τεχνης εχει απδλυτη αναγκη
κι απδ ενα καταλληλο ϋεολογικδ κειμενο,
ωοτε να παρουσιασδη σωστα και να δρμηνευϋη μδ δμογενη κριτηρια πρδς ϋκεϊνα που ενεπνευσαν τδν δημιουργδ του. "Αν
δδν κατορϋωϊλη αϋτδ, μπορεϊ ϊοως να ἔχουμε μιαν αρτια — αϊσϋητικα — παραγωγη, καμμια δμως «κοινωνϊα» μδ τδν
δημιουργδ και τδ εργο του. Και ή εκκλησιαστικη τεχνη τοϋ τδπου μας δδν φαϊνεται ν' απεβλεψε ποτδ στδ να εϋφρανη τϊς
αισϋηοεις μας. ..
Πιϋανωτατα, τϊποτε παραπανω απδ «εϋφροσϋνη» δδν καταφερε να προσφερη
στους τηλεϋεατδς τδ κειμενο της κ. Κυπραϊου, αφοϋ δδν πδτνχε να τοποϋετηοη
την 'Αποκαλυψη στδ ο'ικεϊο ϋεολογικδ της
πλαϊσιο. Κι αϋτδ γιατΙ τδ «εγενδμην εν
Πνεϋματι» τοϋ επιοτηϋιου Φϊλου τοϋ Χριστοϋ, αποδδϋηκε σαν «φαντασϊα» Του! 'Οπδτε δ ϋεατης αποκδμιζε την εντϋπωση,
πως δλες οι εικδνες μδ τις δποϊες δ αγιορειτης αγιογραφος αγωνϊσϋηκε ν αποδιΚοη τδν αρρητο δυναμισμδ της ακτιστης ϋεωρϊας, δδν ηταν παρα τδ δνειροπδλημα ένδς 'Αγιου, τδσο κοινδτυπη δμπειρϊα για
ποιητδς και ζωγραφους. ..
Βδ6αια πολλοι αν9ρσυποι οημερα εϊναι
ϋντελως ακαλλιδργητοι και αν'ιδεοι οδ ϋεματα «Βυζαντινοϋ ρεαλισμοϋ», οτδν τρδπο
δηλαδη που οι δρϋδδοξοι πατερες μας μδχρι πριν λιγα χρδνια αντιλαμβανονταν την
απτη πραγματικδτητα. Κανεις δδν ϋποψιαζεται πια τδ ενδεχδμενο να ϋπηρξε ἔνας «Ιστορικδς ϋλισμδς» πολ,ϋ δναργεοτερος απ' τδν μαρξιοτικδ. "Ετσι εξηγεϊται
και γιατι στδ κλεϊσιμο της δκπομπης ακουοαμε, μδσα σδ ατμδσφαιρα ποιητικης ρδμ6ης, τη δια6εβαϊωοη - συμπδραομα απ'
την εϊκαστικτ] αϋτη τηλε - αναγνωση της
'Αποκαλϋ'ψεως: δτι δηλαδη «τδ τελος τοϋ
κδομου εχει πρδ πολλοϋ ουντελεσϋη... τδ
μδλλον δδν μπορεϊ να μας φοδιοη — μδνο
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τοϋ κανεϊς 6ρϊσκει ενκαιρϊα να προοενχη·ϋεϊ και να ενωϋεϊ με τδν Θεδν, για νδ
κλαψει τις αμαρτϊες τον.
'Εμενα μον αρεσει πολυ η 'Ερημϊα καϊ
εδω πον εϊμαι προοπαϋω να βρω ηουχια
να προοενχηϋω. Με ενχαριστεϊ να εϊμαι
μδνος και μακραν τον κδσμον. Μηπως εϊ-

τδ παρελϋδν μπορεϊ —» και δτι ζαχα δ
ηγαπημδνος Μα'δητης, πον τελειωνει τδ
εργο Τον με ζην δλοζωντανη δραματικη
προοδοκϊα τον 'Αγαπηζοϋ Τον: «ναι Ερ
χομαι ζαχυ, αμην, ναι ερχον Κυριε Πηοοϋ!», «τδ γνωριζε 7ϊολν καλα αντδ»!. ..

ναι αμαρτϊα διδζι ϋελω να εϊμαι μδνος;
Πως τδ κρϊνεις εσν ανζδ. Στη μοναξια
πιανω την καζαννξιν καϊ δι ανζδ εχω
παντοτε τα πνευματικα μον ουνεργα. ^Εν
παντϊ τδπω καϊ χρδνω ενλογηοω τδν Κνριον. Σον δια6ιβαζω τα σεβη απδ την οϊκογενεια μον. 'Αναμενω τις ενχες οον.
Μας εφυγεν η νεολαϊα, πηγαϊνει πρδς τδν
κατηφορον διδζι εϊναι ενκολωτερος, αλλα
καϊ καζαοζρεπτικδς. ΤΙ ϋα γϊνει; δ Θεδς
εϊναι Μεγαλος. Ουδεν εζερον.
Μετα πολλης αγαπης
-^Π"Δημητριος Γκαγκαοταδης
Υ.Γ. Τας ζαπεινας ευχας στδν Χρυοδοζομον, 'Αντωνιον, 'Ιωαννην καϊ Κωνοταντϊνον. Τονς ευχομαι να γϊνονν καλοϊ
πνενματικοϊ Πατερες. Δ.

'Ορδοδοξ'ιας δ φωστηρ, 'Εκκλησϊας τδ οτηριγμα καϊ
διδαοκαλε, των μοναστων η καλλονη, των ϋεολδγων νπδρμαχος απροομαχητος. Γρηγδριε ϋαυματονργε, Θεοοαλονϊκης τδ κανχημα, κηρνξ της χαριζος, Ικετενε δια παντδς οννϋηναι τας ψνχας ημων.

