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ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΜΩΝΗ

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤ'
ΚΑΙ Η ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΟΣΧΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ

I. ΕΝΑΣ ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1836-1846

Ή πρώτη πατριαρχία τοΰ Γρηγορίου ΣΤ' (1835-1840) συνδέεται μέ τή 
σύντονη, οργανωμένη μορφή πού έλαβε ή άντίδραση τού Οικουμενικού Πα
τριαρχείου κατά των ετεροδόξων, ιδίως προτεσταντών ιεραποστόλων, μέ τήν 
ίδρυση τόν Φεβρουάριο τού 1836 τής «Εκκλησιαστικής Πνευματικής Κεν
τρικής Επιτροπής»1 (στο εξής, Κ.Ε.). Στήν οργάνωση αύτής τής άντιδράσε- 
ως άναφέρεται ό κώδικας 69 τοΰ Μουσείου Μπενάκη (πρώην Ταμείου Αν
ταλλαξίμων), πού περιλαμβάνει κυρίως τήν άλληλογραφία τοΰ πατριάρχη 
καί συνοδικών μελών, τής K. Ε., καί τών διαφόρων περιφερειακών επιτρο
πών κατά τό χρονικό διάστημα άπό 29-4-1836 έως 25-5-183 82. Ένας άλλος 
κώδικας 204 τών Γενικών ’Αρχείων του Κράτους (πρώην Ταμείου ’Ανταλ
λαξίμων 320), πού μέχρι τώρα είχε ένταχθεΐ στούς μητροπολιτικούς κώδικες 
Καισαρείας3, άποδεικνύεται ότι είναι ένας δεύτερος πατριαρχικός κώδικας 
τής Κ.Ε. στον όποιο καταγράφονται ή άλληλογραφία τής έπιτροπής αύτής 
καί άλλα σχετιζόμενα μέ τή δράση της έγγραφα άπό τόν Φεβρουάριο του 
1836 έως 10-3-1839 καί δύο έγγραφα 21-3-1846, 6-5-1846.

'Ο κώδικας ΓΑΚ 204 έχει διαστάσεις 37x24 έκατ. καί περιλαμβάνει άρι-

1. Πρεσβ. Γ. Δ. Μεταλληνός, Τό ζήτημα τής μεταφράσεως τής Αγίας Γραφής εις τήν 
νεοελληνικήν κατά τόν ιθ ' ai. Διατριβή έπί διδακτορίςι, Άθήναι 1977, σσ. 349 κ.έ.

2. ’Από τή μελέτη τοΰ κώδικα αύτοΰ, βλ. Κ. Μαμώνη, «’Αγώνες του Οικουμενικού Πατρι
αρχείου κατά τών μισσιοναρίων», Μνημοσύνη 8 (1981), σσ. 179-212.

3. Σημειώματα άπό τή μελέτη κωδίκων τοΰ Ταμείου Ανταλλαξίμων (δακτυλογραφημένα), 
βλ. Γ. Μαυροχαλυβίδης, Μπ. Νικηφορίδης, φάκ. τοΰ ΚΜΣ Περιφέρεια Καισαρείας 2, κώδ. 320 
(σήμερα ΓΑΚ 204),καί αύτ. Μυρτίλος Άποστολίδης, Κατάλογος 1, σσ. 84-86. Κ. Σ. Παπαδό- 
πουλος, «Δύο έξέχουσαι προσωπικότητες τής Σμύρνης. Οί διευθυνταί τής Εύαγγελικής Σχολής 
Σμύρνης Νεοκλής Παπάζογλους καί Βενέδικτος Κωνσταντινίδης», Μικρασιατικά Χρονικά 10 
(1963), σσ. 457-460.
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θμημένες σελίδες 76, άπό τις όποιες οί σσ. 68-73 είναι λευκές. Δέν άριθμοΰν- 
ται τα δύο πρώτα φύλλα καθώς καί άλλα 68 λευκά μετά την τελευταία άρι- 
θμημένη σ. 76. Ή γραφή —με εξαίρεση τις σσ. 74-76— είναι όμοια με τη 
γραφή πού παρουσιάζεται κατά μέγα μέρος στον κώδικα 69 του Μουσείου 
Μπενάκη· προέρχεται άπό τό χέρι του ίδιου γραμματικού τού Πατριαρχείου. 
Στάχωση δερμάτινη. Στο εξώφυλλο σε ετικέτα με γραφή μεταγενέστερη: 
«Καισαρείας έγγραφα Οίκουμεν. Πατριαρχείου 1836-1846». Σέ άνάριθμο φ. 
2Γ τής άρχής: «Καισαρείας». Σέ προσκεκολλημένο φ. στήν εμπρόσθια στά
χωση μέ μολύβι, πιθανότατα άπό τόν Γ. Μαυροχαλυβίδη: «Ίον κώδικα τόν 
διέτρεξα· σπουδαίος ιστορικά μά δέν έχει μεγάλο ένδιαφέρον γΐά τήν Καπ
παδοκία] μας». Σέ άνάριθμο φ. V τής άρχής: «'Ο κώδικας μελετήθηκε ξανά 
άπό τόν Γ. Μ[αυροχαλυβίδη] Γεννάρης 1858» (άπό παραδρομή, άντί 1958).

Άπό τα περιεχόμενα άπόγραφα τού χειρογράφου, τά περισσότερα είναι 
δημοσιευμένα- άπό τά ανέκδοτα ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν έγγρα
φα πού σχετίζονται μέ τήν καραμανλίδικη μετάφραση τής «’Ορθόδοξης Δι
δασκαλίας» του μητροπολίτη Πλάτωνος Μόσχας4 άπό τόν μητροπολίτη 
Καισαρείας Παΐσιο5.

Στό σύνολό τους τά περιεχόμενα τού κώδικα ΓΑΚ 204 ανάγονται στα 
άκόλουθα έπί μέρους θέματα, πού άφοροϋν σέ πρόσωπα καί πράγματα άπό 
τήν οργάνωση καί δράση τής Κ.Ε. καί συμπίπτουν μέ άντίστοιχα θέματα 
διαλαμβανόμενα στον κώδικα 69 τού Μουσείου Μπενάκη. 1. Οί δύο γνωστές 
πατριαρχικές έγκύκλιοι Γρηγορίου ΣΤ' πού άναφέρονται στήν οργάνωση 
συστηματικής άντιδράσεως των ορθοδόξων για τήν άντιμετώπιση τού άσκού- 
μενου άπό μέρους των ετεροδόξων ιεραποστόλων προσηλυτισμού6. 2. Άλ-

4. Γιά τόν Πλάτωνα Μόσχας (κατά κόσμον Πέτρος Γκεόργκιεβιτς Λέβτσιν, 1737-1812), βλ. 
«ΘΗΕ» 10, στ. 434-435. Για τις έλληνικές μεταφράσεις της κατηχήσεως, βλ. Κ. Σ. Παπαδόπου- 
λος, ί.ά., σ. 435 σημ. 1. Γιά τήν καραμανλίδικη μετάφραση του Παϊσίου, βλ. S. Salaville-Eug. 
Dalleggio, Karamanlidika... I, 1584-1850, Athènes 1958, σσ. 262-266.

5. Άπό τά Φάρασα (.1778-1871), ήγούμενος στή μονή Τιμίου Προδρόμου Φλαβιανών άπό τό 
1805, μητροπολίτης Καισαρείας άπό τό 1832 ώς τό 1871, βλ. Άν. Μ. Λεβίδης, 'Ιστορικόν 
δοκίμιον... Έν Άθήναις 1885, σσ. 205-215. Ίω. Ίωαννίδης, Μητροηολίται Καισαρείας καί 
διάφοροι πληροφορίαι. Έτυπώθη άδείμ τοΰ 'Υψηλού 'Υπουργείου τής Παιδείας, Έν Κωνσταν- 
τινουπόλει... 1896 (μετάφραση του Χρ. Τουργούτη 1958 άπό τά καραμανλίδικα, δακτυλογραφη
μένο στό ΚΜΣ), σσ. 41-46. Ί. Κάλφογλου, Ή μονή Φλαβιανών, Κωνσταντινούπολη 1898 
(μετάφραση Χρ. Τουργούτη καί Γ. Μαυροχαλυβίδη άπό τά καραμανλίδικα, Ιούλιος 1957, 
δακτυλογραφημένο στό ΚΜΣ), τόμ. I, σσ. 215 κ.έ., II, σσ. 364 κ.έ. Μαν. Ίω. Γεδεών, Άποση- 
μειώματα χρονογράφου 1780 - 1800 - 1869 - 1913, Έν Άθήναις 1932, σ. 224. Φ. Δ. Άποστολό- 
πουλος, «Τρία έγγραφα τοΰ κώδικα Ταβλουσούν τής Καππαδοκίας: 1 αύτοκρατορικό βεράτι καί 
2 επιστολές τοΰ Παϊσίου, μητροπολίτη Καισαρείας», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
1 (1977), σσ. 220-223, 229-239.

6. Είδοποίησις περί συστάσεως ’Επιτροπής ’Εκκλησιαστικής τε καί Πνευματικής- όριστι- 
κή τών χρεών έκάστου τών τής ’Επιτροπής μελών καί παραινετική εις πάντας τούς ήμετέρους
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ληλογραφία τοϋ πατριάρχη καί τής συνόδου, τής Κ.Ε., του Παϊσίου Καισα
ρείας, του μεγάλου πρωτοσυγκέλλου ’Αθανασίου καί τοΰ ίερομονάχου Λε- 
οντίου σχετικά με την έγκριση τής καραμανλίδικης μεταφράσεως τής «’Ορ
θόδοξης Διδασκαλίας» τοΰ Πλάτωνος Μόσχας άπό τον Παΐσιο7. 3. 
’Αναφορές δύο επιφανών διδασκάλων τής Σμύρνης: α' τοΰ ίεροδιακόνου 
Νεοκλή Παπάζογλου προς τόν πατριάρχη, με αίτημα, μετά τή «λιποταξία» 
του άπό τό Ιερατικό σώμα, τήν άδεια να συνάψει γάμο, καί β ' τοΰ Βενεδίκτου 
Κωνσταντινίδη, μέλους τής τοπικής επιτροπής Σμύρνης, προς τήν Κ.Ε., μέ 
θέμα τήν έγκριση κατηχητικοΰ συγγράμματος του. — ’Αντίστοιχες άπαντή- 
σεις καί στις δύο επιστολές8. 4. ’Επιστολές καί άποσπάσματα σχετιζόμενα

ορθοδόξους εις τήν ύπακοήν καί εύπείθειαν των έν αυτή διαφόρων διατάξεων (σσ. 1-7, Φεβρουά
ριος 1836). Δημοσιεύθηκε στο περ. Εύαγγελική Σάλπιγξ, Σύγγραμμα περιοδικόν θεολογικόν, 
ήθικόν, ιστορικόν, ύπό Γερμανού ΐεροκήρυκος, Έν Άθήναις, έκ τής τυπογραφίας Άνδρέου 
Κορόμηλά 1 (1836), σσ. 69-87. Αυτοτελής έκδοση (Κωνσταντινούπολη 1836), βλ. Δ.Σ. Γκίνης 
-Β.Γ. Μέξας, 'Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-1863, Α' 1800-1839, σ. 386, άρ. 2639. — "Ατιτλη 
περικοπή μέ θέμα όδηγίες τής Κ.Ε. προς τούς κατά τόπους μητροπολίτες γιά τήν παράδοση ή 
καταστροφή βιβλίων πού θεωρούνται κακόδοξα (σ. 7, Δεκέμβριος 1836). — ’Εγκύκλιος έκκλη- 
σιαστική καί συνοδική έπιστολή, Παραινετική προς τούς άπανταχοΰ ’Ορθοδόξους εις αποφυ
γήν τών έπιπολαζουσών έτεροδιδασκαλιών έκδοθεΐσα καί διακηρυχθεΐσα παρά τοϋ Παναγιωτά- 
του καίθειοτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου ΣΤ' καί τής περί 
αυτόν 'Ιερός Συνόδου, Έν Κωνσταντινουπόλει κατά τά Πατριαρχεία παρά Ά. Άργυράμμω 
,αωλζ' (σσ. 8-22). Αύτοτελεϊς εκδόσεις (1836-1837), βλ. Δ.Σ. Γκίνης -Β.Γ. Μέξας, έ.ά., σ. 386, άρ. 
2635, καί σ. 405, άρ. 2776. ’Ανατυπώσεις καί μεταφράσεις, βλ. Κ. Μαμώνη, ε.ά., σ. 182 σημ. 3.

7. Έπιστολή τοΰ άγιου γέροντος Καισαρείας προς τήν Αύτοϋ Παναγιότητα καί προς τήν 
'Αγίαν Σύνοδον (σ. 23, 24-4-1838). — Περικοπή έκ τοϋ γράμματος προς τόν μέγαν πρωτοσύγ- 
κελλον ’Αθανάσιον σταλέντος παρά τοΰ άγιου γέροντος Καισαρείας κύρ Παϊσίου (σσ. 23-24, 
χωρίς ήμερομηνία). — Διαταγή τοΰ Παναγιωτάτου προς τήν ’Επιτροπήν δπως διελθοΰσα τήν 
τοΰ άγιου Καισαρείας μετάφρασιν τής κατηχήσεως τοΰ Πλάτωνος εις τό τουρκικόν καί έγκύ- 
ψασα έπιμελώς άπαντήση προς τήν Αϋτοΰ Παναγιότητα (σ. 24. Τό κείμενο λείπει). — «Άπάν- 
τησις τής Επιτροπής προς τόν Παναγιώτατον καί προς τήν 'Ιερόν Σύνοδον» (σσ. 25-26, χωρίς 
ήμερομηνία). Δημοσίευση μέ έλάχιστες άλλαγές καί ήμερομηνία 4-6-1838, Μαν. Ίω. Γεδεών, 
Κανονικοί διατάξεις... Β’, Έν Κωνσταντινουπόλει 1889, σσ. 283-286. — «Τοΰ Παναγιωτάτου 
προς τόν άγιον Καισαρείας» (σσ. 27-28,· 10-4-1838). Δημοσίευση μέ ήμερομηνία 12-6-1838 καί 
προσθήκη ονομάτων συνοδικών μελών: Μαν. Ίω. Γεδεών, ε.ά., σσ. 280-283. — Τοΰ γέροντος 
Καισαρείας προς τήν Παναγιότητά του (σσ. 28-30, 30-6-1838). — Έτερον γράμμα τοΰ άγιου 
Καισαρείας πρός τόν Λεόντιον (σ. 31, 30-7-1838). — Διαταγή τοϋ Παναγιωτάτου προς τόν 
Λεόντων (σ. 31, Αύγουστος 1838). — Άπάντησις τής ’Επιτροπής τή ύμετέρα πανσέπτφ καί 
προσκυνητή ήμΐν Αύτοϋ Παναγιότητι καί τή Ά για καί 'Ιερή Συνόδφ (σ. 32, χωρίς ήμερομηνία).

8. «Έπιστολή Βενεδίκτου Κωνσταντινίδου πρός τήν Επιτροπήν» (σσ. 32-33, 29-7-1838). 
Δημοσίευση: Κ.Σ. Παπαδόπουλος, ε.ά., σσ. 450-453. — «Έτέρα τοΰ αύτοϋ» (σσ. 33-34, 27-8- 
[1838]). Δημοσίευση: Κ.Σ. Παπαδόπουλος, έ.ά., σ. 453. — «Ή άπάντησις τής Επιτροπής πρός 
αυτόν» (σ. 34, Σεπτέμβριος 1838). Δημοσίευση: Κ.Σ. Παπαδόπουλος, ε.ά., σσ. 454-456. — 
«Γράμμα λιποτάκτου τίνος άπό ίεροδιακόνων πρός τόν πατριάρχην» (σ. 38, 17-9-1838. Υπο
γραφή Νεοκλή Παπάζογλου). Δημοσίευση: Κ. Σ. Παπαδόπουλος, ε.ά., σσ. 446-448. — «Έπι
στολή πατριαρχική πρός τόν Σμύρνης πρός άπάντησιν τών προβαλλομένων έν τώ άνωτέρω 
γράμματι» (σσ. 38-39, 1838). Δημοσίευση: Κ.Σ. Παπαδόπουλος, έ.ά., σσ. 448-450..
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μέ τήν Εκκλησία τής Έπτανήσου στα χρόνια τής πρώτης πατριαρχίας του 
Γρηγορίου ΣΤ' καί ειδικότερα μέ τό «Περί συνοικεσίων» ζήτημα πού άνέ- 
κυψε μέ νομοσχέδιο τοΰ Ίονίου κράτους. — Εγκύκλιος Γρηγορίου ΣΤ' 
κατά τής νεοελληνικής μεταφράσεως τής 'Αγίας Γραφής9. 5. Καθορισμός, 
σύμφωνα μέ τόν διοργανισμό τής Εκκλησίας, τού αντικειμένου τής (Αλλη
λοδιδακτικής μεθόδου («έλευθέρα άνάγνωσις των κοινών γραμμάτων») καί 
τής διδασκαλίας στα «ελληνικά σχολεία» (»’έντεχνος τής γραμματικής διδα
σκαλία»)10. 6. Διαμαρτύρηση τής Κ.Ε. προς τόν πατριάρχη για τήν άλλοίω- 
ση τοΰ κειμένου καί τήν κακή εκτύπωση τής έκδόσεως των Μηναίων άπό τόν 
Ά. Κορόμηλά11.

II. Ο ΠΑΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΟΥ

Ή ποιμαντορία τοΰ Παϊσίου σέ επαρχία τοΰ Οίκουμενικοΰ Θρόνου πού, 
εκτός άπό τήν άπώλεια τής γλώσσας, άντιμετώπιζε καί τόν κίνδυνο τής

9. «Επιστολή πατριαρχική καί συνοδική προς τούς άρχιερεϊς τής Ίονικής Έπτανήσου» 
(σσ. 34-37, Αύγουστος 1838). Δημοσίευση: Πρακτικά τής άγιας του Χρίστον Μεγάλης ’Εκκλη
σίας περί βαθμολογίας των συνοικεσίων... Ήδη πρώτον τύποις έκδοθέντα παρά τοΰ Παναγιωτά- 
του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Γρηγορίου καί τής περί Αυτόν 'Αγίας καί 'Ιερός 
Συνόδου, κατά τα Πατριαρχεία ,αωλθ ', παρά Ά. καί Θ. Άργυράμμω, σσ. 163-179. Μαν. Ία>. 
Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σσ. 292-306 (Νοέμβριος 1838). — «Ή έπομένη πατριαρχική 
επιστολή συνοδεύει τήν άνωτέραν» (σσ. 37-38, 1838). Δημοσίευση: Πρακτικά ί.ά., σσ. 180-181. 
—«Ή άνυπόγραφος άναφορά τοΰ ‘Ιονίου κράτους περί του Νομοσχεδίου των συνοικεσίων» 
(σσ. 39-40). Δημοσίευση: Πρακτικά ε.ά., σσ. 1-6. Γ. Α. Ράλλης καί Μ. Ποτλής, Σύνταγμα των 
θείων καί ιερών κανόνων... τόμ. 5, Άθήνησιν 1855, σημ. 1. — «’Απόσπασμα τοΰ Νομοσχεδίου 
Πολίτικου Κωδικός διά τό ένωμένον Ίόνιον κράτος. Τίτλος ε'» (σσ. 40-50). Δημοσίευση: 
Πρακτικά ε.ά., σσ. 7-55. — «Άπόδειξις πατριαρχική προς τήν Κεντρικήν Πνευματικήν ’Επι
τροπήν προς άκριβή θεωρίαν καί νόμιμον έπίκρισιν του ανωτέρω Νομοσχεδίου καί των προ- 
βαλλομένων παρά των Ίονικών Έπτανησίων περί τής συγκαταβάσεως τής έν τοϊς γάμοις 
βαθμολογίας« (σ. 50, Σεπτέμβριος 1838). Δημοσίευση: Πρακτικά ί.ά., σσ. 56-58. —«Άπάντησις 
τής ’Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής προς τόν Παναγιώτατον καί προς τήν Ίεράν Σύνοδον περί 
τής άνυπογράφου άναφοράς καί Νομοσχεδίου του Ίονίου κράτους» (σσ. 51-61, 17-10-1838). 
Δημοσίευση: Πρακτικά ε.ά., σσ. 59-130. — «’Επιστολή πατριαρχική καί συνοδική προς τούς 
Έπτανησίους περί βαθμολογίας των συνοικεσίων καί τού Νομοσχεδίου» (σσ. 62-64, 1838). 
Δημοσίευση: Πρακτικά ε.ά., σσ. 131-150. Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σσ. 
306-322. — «Τόμος περί συνοικεσίων» (σσ. 64-66, 10-2-1839). Δημοσίευση: Πρακτικά ε.ά., σσ. 
151-162. Γ.Α. Ράλλης καί Μ. Ποτλής, ί.ά., τόμ. 5, σσ. 164-176. Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί 
διατάξεις... Α', Έν Κωνσταντινουπόλει 1888, σσ. 370-380. Κατά τόν Γεδεών έκδόθηκε καί σέ 
ιδιαίτερο φυλλάδιο τό 1839. — «Εγκύκλιος πατριαρχική καί συνοδική έπιστολή» (σσ. 66-67, 
10-3-1839). Δημοσίευση: Πρακτικά ί.ά., σσ. 182-188. Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... 
Β', σσ. 287-292 (μέ ήμερομηνία 1-3-1839). — Βλ. καί γενικά, Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος, 
«Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ΣΤ' καί ή Εκκλησία τής Έπτανήσου», Φι
λολογικός Σύλλογος Παρνασσός, Επετηρίς 13 (1917), σσ. 117-153.

10. ’Άτιτλο. Υπογράφουν τα μέλη τής Κ.Ε. (σ. 74, 6-5-1846).
11. Άτιτλο. 'Υπογράφουν τα μέλη τής Κ.Ε. (σσ. 75-76, 21-3-1846).
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ύποταγής στήν έτεροδοξία, θεωρήθηκε άπό τό Πατριαρχείο ιδιαίτερα ση
μαντική. Ή Κ.Ε. τον άπεκάλεσε «άλλον Παύλον»'2. Οί ξένοι ιεραπόστολοι, 
άλλοτε φανερά καί άλλοτε μέ δολιεύσεις, προσπαθούσαν να πλήξουν τήν 
ορθότητα καί άκεραιότητα «των άποστολικών καί συνοδικών κανόνων καί 
παραδόσεων»'2. «Ήέπιρροή τής επιβουλής» στήν επαρχία Καισαρείας προ
ερχόταν κυρίως άπό τή Σμύρνη12 13 14. Μορφωμένοι κληρικοί δέν υπήρχαν για να 
διαφωτίσουν τα πλήθη· αντίθετα, ή άμάθεια καί ή άπαιδευσία ήταν τα κύρια 
χαρακτηριστικά τού κλήρου. Ή πλειονότητα τού έλληνικοΰ πληθυσμού 
ήταν τουρκόφωνη. Ελάχιστοι γνώριζαν τήν ελληνική, άλλα καί αυτήν πα- 
ρεφθαρμένη· άκόμη καί ή γνώση τής τουρκικής ήταν ατελέστατη. Σχολεία 
ακατάρτιστα, έλλειψη προσαρμογής καί ομοφωνίας των διδασκάλων μέ τά 
ήθη των κατοίκων, άπροθυμία να γεφυρωθεΐ τό χάσμα, έλλειψη σταθερών 
μεθόδων διδασκαλίας, άπέκλειαν κάθε δυνατότητα γιά τήν προώθηση τής 
παιδείας15.

Τό πρώτο βήμα τού Παϊσίου ήταν να μεταφράσει στά τουρκικά καί να 
διαβάσει στο ποίμνιό του εγκυκλίους πού άπέστειλε ό πατριάρχης Γρηγόρι- 
ος ΣΤ' προς όλες τις επαρχίες, δχι μόνο τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπό
λεως, άλλα καί τών λοιπών πατριαρχικών θρόνων16.

Γενικά ό Γρηγόριος ΣΤ' πίστευε καί διακήρυττε ότι ή μετάφραση τών 
Γραφών είναι άντίθετη «τού φρονήματος καί τής γνώμης τής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας»17. Έτσι δέν ήταν δυνατό νά συμφωνήσει μέ τήν ιδέα τής μετα- 
φράσεως κειμένων τής Γραφής στήν τουρκική γλώσσα, ιδέα στήν όποια 
άπέβλεπε μέ θέρμη ό Παΐσιος18. Μεταφράσεις τής 'Αγίας Γραφής είχαν ήδη 
κυκλοφορηθεί στήν επαρχία του· κυρίως ή Βιβλική Εταιρία τού Λονδίνου 
στήν εκδοτική της δραστηριότητα είχε περιλάβει καί τήν έκδοση μεταφρά
σεων τής Βίβλου στήν τουρκική19. Στήν περιφέρεια Καισάρειας ή σχετική 
προμήθεια γινόταν άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί τή Σμύρνη20.

12. Κώδ. 60 Μουσείου Μπενάκη, φ. 751, 14-6-1837.
13. Κώδ. 69 Μουσείου Μπενάκη, φ. 69ν, 1-7-1837.
14. Δύο διδάσκαλοι άπό τό Έντουρλοΰκ, ό ’Ισαάκ Γιαγτζόγλους καί ό Γεώργιος Καρλό- 

γλους, άναφέρονται δτι πρωτοστάτησαν γιά τή διάδοση του λουθηροκαλβινισμοΰ στήν έπαρχία 
Καισαρείας, κώδ. 69 Μουσείου Μπενάκη, φ. 45ν, 24-2-1837. Ωστόσο καί οί δύο άναφέρονται 
στον πίνακα τών συνδρομητών στήν τυπωμένη τουρκική μετάφραση του Παϊσίου, ΤΟΓΡΟΥ 
ΤΑΝΙΓΝ ΤΑΛΙΜΙ... 1839 (σέ άνάριθμη σελίδα στο τέλος του βιβλίου).

15. Ί. Κάλφογλου, ε.ά., τόμ. I, σσ. 126 κ.έ.
16. Πρβλ. Κώδ. 69 Μουσείου Μπενάκη, φ. 46Γ, 5-4-1837, φ. 47, 5-4-1837, φ. 86ν, 5-8-1837.
17. Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β’, σσ. 289-290.
18. Πρβλ. Κώδ. 69 Μουσείου Μπενάκη, φ. 87Γ, 3-9-1837. Κ. Μαμώνη, ε.ά., σσ. 191-192.
19. Richard Clogg, «Notes in some Karamanli books printed before 1850...», Μικρασιατικά 

Χρονικά 13 (1967), σσ. 521-563.
20. Κώδ. 69 Μουσείου Μπενάκη, φ. 44ν, 24-2-1837. Αύτ., φ. 46Γ, 5-4-1837.
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Ό ζήλος μέ τον όποιο ό Παΐσιος ένστερνίσθηκε τό νόημα των άπαγο- 
ρευτικών, γιά τή διακίνηση τοΰ μισιοναρικοΰ εντύπου, διακηρύξεων τού 
Γρηγορίου ΣΤ' τον οδήγησε στήν άπόφαση να άναλάβει ό ίδιος μια σύντο
νη συγγραφική δράση. Δεν ήθελε να χάσει χρόνο. Κάλεσε τούς τουρκόφω
νους συνεπαρχιώτες του, μετά άπό επίμονη παράκλησή τους, να παραδώ
σουν τά καραμανλίδικα άντίτυπα τής Καινής Διαθήκης πού κατείχαν, γιά να 
διορθώσει ενδεχόμενα λάθη τους καί να επιστρέφει έπειτα τά βιβλία στούς 
κατόχους τους21. Τό πράγμα δέν είναι άξιο απορίας σ’ αύτή άκριβώς τή 
χρονική περίοδο, κατά τήν όποια ή κυκλοφορία χειρογράφων βιβλίων πού 
διασφάλιζαν τό δόγμα μπορούσε να ύποκαταστήσει τό δογματικά άμφισβη- 
τούμενο έντυπο22. Δέν είναι γνωστό άν πραγματώθηκε ή σέ ποια κλίμακα 
πραγματώθηκε ή πρόταση τού Παϊσίου γιά τή διόρθωση ήδη τυπωμένων 
κειμένων τής Καινής Διαθήκης. Τό βέβαιο είναι ότι γιά τήν πνευματική 
διαπαιδαγώγηση των τουρκοφώνων τής έπαρχίας του στράφηκε σέ δύο δό
κιμα κατηχητικά έργα, τά όποια καί μετέφρασε στήν τουρκική. Τό ένα άπό 
αυτά, τό «Ταμεΐον ’Ορθοδοξίας» τού Θεοφίλου Καμπανίας, άναθεωρημένο 
άπό τον ’Αθανάσιο Πάριο, άγνωστο γιά ποιο λόγο, δέν τυπώθηκε σέ μετά
φραση Παϊσίου23. Τό δεύτερο είναι ή «’Ορθόδοξη Διδασκαλία» ή «’Επίτομη 
Χριστιανική Θεολογία», πού συνέθεσε τό 1765 ό ιερομόναχος, μετέπειτα 
άρχιμανδρίτης τής Αγίας Τριάδος καί τέλος μητροπολίτης Μόσχας, Πλά
των. Τό έργο αύτό ό Πλάτων τό είχε συνθέσει γιά τον διάδοχο τότε τοΰ 
ρωσικού θρόνου Παύλο, μετέπειτα τσάρο Παύλο Α' (1796-1801). Ή κατή
χηση τού Πλάτωνος δέν έθεωρεϊτο μόνον άνάγνωσμα έπωφελέστατο γιά 
κάθε ορθόδοξο, άλλα καί κατάλληλο να είσαχθεΐ, άλλοτε αύτούσιο, άλλοτε 
μεταπλασμένο (έπιτομές, διαμόρφωση σέ έρωταποκρίσεις), γιά τήν έκπαί- 
δευση όλων των βαθμιδών24. Πολλές είναι οί μεταφράσεις του σέ όλες τις 
γλώσσες. Ό Παΐσιος έκρινε ότι ήταν αναγκαία ή μετάφραση αύτής άκριβώς 
τής κατηχητικής συγγραφής τού Πλάτωνος γιά τό ποίμνιό του, στο πνευμα

21. Κώδ. 69 Μουσείου Μπενάκη, φ. 45ν, 24-2-1837, φ. 86, 1-8-1837, φ. 87Γ, 10-9-1837.
22. Κ.Θ. Δημαράς, «Γύρω σέ μια κατήχηση, Κοραής καί Κωνσταντίνος Τυπάλδος. ’Αθησαύ

ριστα κείμενα», Κερκυραικά Χρονικά, Δ ' Πανιόνιο Συνέδριο. Πρακτικά: τόμος Β ', Κέρκυρα, 
26 (1982), σ. 186.

23. Κ. Μαμώνη, ε.ά., σ. 192. Κακώς άποδόθηκε στον Παΐσιο Καισαρείας ή τουρκική μετά
φραση του έργου Βιβλίον ψυχωφελέστατον τοΰ Νικοδήμου 'Αγιορείτου (Κωνσταντινούπολη 
1835), βλ. Φ. Δ. Άποστολόπουλος, ε.ά., σ. 223, σημ. 18. Ή μετάφραση αύτή είναι έργο τού 
Παϊσίου άπό τό Έρκιλέτι, βλ. περιγραφή: S. Salaville - E. Dalleggio, ΐ.ά., σσ. 214-215. Αύτ., στο 
ευρετήριο, ταυτίζονται οί δύο Παΐσιοι, άπό όπου είναι φανερό δτι παρασύρθηκε ό Φ.Δ. Άπο- 
στολόπουλος. 'Η ταύτιση δέν είναι όρθή γιά δύο λόγους: α) Ό Παΐσιος Καισαρείας είχε 
γεννηθεί στα Φάρασα καί β) τό 1835 ήταν ήδη μητροπολίτης καί θά ύπέγραφε ώς μητροπολίτης, 
όπως στή μετάφραση τοΰ Πλάτωνος.

24. Β.Δ. Καλλίφρων, 'Εκκλησιαστικά ή ’ΕκκλησιαστικόνΔελτίον, Έν Κωνσταντινουπόλει 
1867, σσ. 19-20.



Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» 135

τικό καί ιδίως λεκτικό επίπεδο τοΰ όποιου προσπάθησε να προσαρμόσει το 
πρωτότυπο κείμενο- έτσι έπέφερε κάποιες μεταβολές, όπως άπλουστεύσεις, 
προσθαφαιρέσεις, για νά τό καταστήσει πιό εύληπτο. Οί δύο πρόλογοι τής 
τυπωμένης μεταφράσεως τοΰ Παϊσίου, προς τόν πατριάρχη Γρηγόριο ΣΤ' 
καί προς τόν άναγνώστη, άναφέρονται κυρίως στήν άνάγκη νά ένδυναμωθεΐ 
τό ορθόδοξο φρόνημα στήν επαρχία του, καί στις προσωπικές του προσπά
θειες έπί τριάντα πέντε χρόνια γιά τήν επιτέλεση τοΰ σκοποΰ αύτοΰ25.

III. ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στον κώδικα 204 καταγράφονται έγγραφα, τά όποια διασώζουν ενδιαφέ
ρουσες φάσεις άπό τή διαδικασία γιά τήν έγκριση τής μεταφράσεως κατά τό 
χρονικό διάστημα πού ορίζεται άπό τήν υποβολή τοΰ χειρογράφου στήν 
κρίση τής Κ.Ε. (24-4-1838) ως τήν τελική πατριαρχική συγκατάνευση καί 
τήν έκτύπωσή του (30-8-1839)26 27. ’Αρχικά ό Παΐσιος, σε επιστολή του προς 
τόν πατριάρχη καί τή σύνοδο, ζητώντας οικονομική ενίσχυση, με τήν έγγρα
φή συνδρομητών, γιά νά προωθήσει τήν έκδοση, έπεξηγεΐ τούς λόγους γιά 
τούς όποιους άνέλαβε τή μετάφραση κατηχητικού έργου: επειδή οί τουρκό
φωνοι ομογενείς λαϊκοί καί κληρικοί δεν είχαν στήν καθομιλουμένη οθωμα
νική γλώσσα «κανεν σύγγραμμα περιεκτικόν τής άρχής καί τής προόδου τής 
ορθοδόξου ημών πίστεως καί των ερμηνειών τών ιερών αύτή[ς] μυστηρίων 
καί τοΰ θείου νόμου καί τών εντολών εύρίσκονται εις εν χάος εσφαλμένων 
ιδεών καί προλήψεων καί εις μέγιστον βαθμόν τής κακοηθείας τε καί δεισι
δαιμονίας...»21. Θεωρεί έργο τής θείας πρόνοιας τή διάσωση τοΰ χριστιανι
σμού στούς τουρκογλώσσους αύτούς. Πολλοί όμως, γράφει, «έστερημένοι 
τής άληθοΰς γνώσεως τής άρχής καί προόδου τής άμωμήτου ημών πίστεως... 
ζώσιν ή ώς άλογα ζώα ή ώς άθρησκοι καί οΰτω δυστυχοΰντες κατ’ άμφω 
άπόλλυνται». Σύμφωνα μέ τή διαπίστωση προκρίτων «εκκλησιαστικών καί 
πολιτικών» πού έπισκέφθηκαν πριν μερικά χρόνια διάφορες μικρασιατικές 
έπαρχίες, ή άγνοια τών άρχών καί τών ερμηνειών τής ορθόδοξης διδασκαλί
ας ήταν σ’ αυτούς πρόξενος δυστυχίας. Έτσι θεώρησε χρέος του τή μετα
φορά «εις τήν συνήθη αύτοΐς διάλεκτον» τοΰ ίεροΰ τούτου βιβλίου28. Σε

25. S. Salaville - E. Dalleggio, Ι.ά., σσ. 263-266.
26. Δίνεται ή ήμερομηνία έγκρίσειος πού άναφέρεται στήν τυπωμένη μετάφραση του Παϊσί- 

ου, ΤΟΓΡΟΥ ΤΑΝΙΓΝ ΤΑΛΙΜΙ... 1839, σ. β', έπειδή ή τελική έγκριση στο χειρόγραφο (σ. 32) 
είναι άχρονολόγητη. Βλ. καί Μαν. Ίω. Γεδεών, Πατριαρχικοί εφημερίδες.... ’Εν Άθήναις 
1936, σ. 409.

27. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 23, 24-4-1838.
28. Αύτ.
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έπιστολή του προς τον μέγα πρωτοσύγκελλο ’Αθανάσιο έκθέτει τον τρόπο 
με τον όποιο έργάσθηκε. Σχετικά μέ τις μεταβολές πού έπέφερε, αναφέρει δτι 
παρέλειψε τις υποσημειώσεις, οι όποιες, όπως καί τα προλεγόμενα, δεν 
υπήρχαν στο πρωτότυπο σέ ρωσική γλώσσα κείμενο, αλλά είχαν προστεθεί 
από μεταγενέστερους μεταφραστές ή έκδοτες. Πολλές, γράφει, ήταν οί επεμ
βάσεις του στά προλεγόμενα, πού δέν παρέβλαπταν όμως «τον νοΰν τής 
ΰλης», ελάχιστες δέ, καί σέ μερικά μόνο σημεία, στο κείμενο29. Δέν παρεξέ- 
κλινε άπό τά νοήματα άλλά άπέβλεπε «εις μόνον το εΰληπτον καί εΰγνω- 
στον» αύτών καί έξέφραζε τέλος τήν επιθυμία να τυπωθεί ή μετάφραση όπως 
άκριβώς τήν έγραψε «χωρίς νά βάλη κάλαμον άλλος τις είς κανέν μέρος 
αυτής»30.

Τό χειρόγραφο όμως έπρεπε νά περάσει άπό τον έλεγχο τής Κ.Ε., ή όποια 
διατάχθηκε άπό τον πατριάρχη νά προχωρήσει στο έργο της31. Πράγματι ή 
Κ.Ε., μέ τή συνεργασία των τουρκομαθών ιεροδιδασκάλων Λεοντίου, ’Ιω
σήφ καί Σωφρονίου, συνέταξε σχετική άναφορά καί τήν υπέβαλε στον πα
τριάρχη32. Οί τρεις ιεροδιδάσκαλοι πρώτα μετέφρασαν στή νεοελληνική ό 
καθένας χωριστά τά ’ίδια άποσπάσματα άπό τό καραμανλίδικο κείμενο τού 
Παϊσίου καί ύστερα τά συνέκριναν γιά νά δουν αν είναι σύμφωνα μεταξύ 
τους. Μετά τή διαπίστωση ότι τά άποσπάσματα πράγματι συμφωνούσαν με
ταξύ τους καί επομένως «πιστώς μετεφράσθησαν», προχώρησαν καί στήν 
παραβολή μέ τό κείμενο τού Πλάτωνος33 (σέ ελληνική μετάφραση, όπως 
άναφέρεται ρητά, τού Κωνσταντίου τού άπό Σιναίου)34. Μέ τήν παραβολή

29. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 23. Για τον ’Αθανάσιο, βλ. Άν. Μ. Λεβίδης, Πραγματεία περί πολιτι
σμού... Ζινζίντερε 1899 (δακτυλογραφημένο στο ΚΜΣ), σσ. 185-186.

30. Κώδ. ΓΑΚ 204, σσ. 23-24.
31. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 24.
32. Κώδ. ΓΑΚ 204, σσ. 25-26. Μαν. Ίιο. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σσ. 283-286. Γιά 

τον Λεόντιο, βλ. Μαν. Ίω. Γεδεών, «Λεόντιος ό Καισαρεός», Μικρασιατικά Χρονικά 1 (1938), 
σσ. 63-71. Κ.Σ. Παπαδόπουλος, ε.ά., σ. 456. Είναι διαφορετικό πρόσωπο άπό τον Λεόντιο πού 
είχε ιδρύσει στή μονή του Τιμίου Προδρόμου τυπογραφείο, βλ. Ί. Κάλφογλου, ε.ά., II, σσ. 

•382-383. Ό ’Ιωσήφ πιθανό νά είναι ό συγγραφέας τής άκολουθίας τού Αγίου Ίωάννου τού 
Ρώσου, βλ. S. Salaville - E. Dalleggio, ε.ά., σ. 291. Γιά τον Σωφρόνιο [Χατζη-’Ασλάνογλου], βλ. 
Σ. Ά. Χουδαβερδόγλου - Θεόδοτος, «Ή τουρκόφωνος έλληνική φιλολογία, 1453-1924», Έπε- 
τηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπονδών 7 (1930), σ. 303, σημ. 2. ’Εκδόσεις μεταφράσεων σέ 
τουρκική γλώσσα του Σωφρονίου, βλ. S. Salaville - Ε. Dalleggio, ε.ά., σσ. 233-235, 236-239. 
Evangelia Balta, Karamanlidika Additions (1584-1900). Bibliographie analytique, Athènes 1987, 
σσ. 17-18.

33. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 25 . Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σσ. 283-285.
34. Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σ. 284. Είναι μάλλον βέβαιο δτι τήν ίδια 

έλληνική μετάφραση του Κωνσταντίου χρησιμοποίησε καί ό Παΐσιος. Στήν άπάντηση τής Κ.Ε. 
προς τόν πατριάρχη γράφεται δτι ή μετάφραση του Παϊσίου στήν τουρκική έγινε «.άπό τής 
τρίτης έκδόσεως τής Ίεράς Κατηχήσεως του άοιδίμου Πλάτωνος Μόσχας τής έν τφ Πατριαρ
χείου τυπογραφείφ τυπωθείσης» (Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 32). Αύτή ή τρίτη έκδοση πρέπει, νομίζω,
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αύτή άποδεικνυόταν ότι «ή εις τό τουρκικόν γενομένη μετάφρασις παρά τοΰ 
άγιου Καισαρείας δεν είναι πολλαχώς σύμφωνος μέ τον συγγραφέα Πλάτω
να»35· έτσι, κατά τήν Κ.Ε., δεν μπορούσε να όνομασθεΐ ούτε μετάφραση ούτε 
παράφραση. 'Ορισμένα χωρία απομακρύνονταν «άπό τήν άληθή έννοιαν τών 
πραγμάτων»- γι’ αύτό έπρεπε νά γίνει νέα επεξεργασία άπό τον ίδιο τον 
Παΐσιο καί νά επιθεωρηθεί πάλι άπό άνδρες έμπειρους στην τουρκική 
γλώσσα καί στα έκκλησιαστικά36.

'Υπό τήν επήρεια τής κριτικής πού διατύπωσε ή Κ.Ε., ό Γρηγόριος 
έγραψε προς τον Παΐσιο. Δεν άρνεΐται ότι ή μετάφραση ήταν άναγκαία γιά 
όλους τούς ορθοδόξους γενικά τής Μικράς Ασίας, αλλά δεν ήταν παραδε
κτή, εφόσον δεν άποτελούσε πιστή άπόδοση τοΰ πρωτοτύπου37 38. Σε άπάντηση 
προς τόν πατριάρχη ό Παΐσιος εκφράζει τή λύπη του γιά τήν άναβολή τής 
έκδόσεως καί διευκρινίζει ότι ή μετάφραση ήταν σύμφωνη μέ τό πνεύμα καί 
τις γνώσεις τών τουρκογλώσσων ομογενών τής Μικρός ’Ασίας. Παραδέχε
ται ότι «κατά μόνους τούς κανόνας τής μεταφράσεως καί παραφράσεως» 
έχουν δίκαιο οί διδάσκαλοι πού άνέλαβαν «τήν έπιθεώρησιν καί έπίκρισιν 
τοΰ ποΰ μεν μεταφρασθέντος, ποΰ δε έρανισθέντος» μεταφραστικού του έρ
γου. Άποφαίνεται δε κατηγορηματικά: «καί αυτοί οί ίδιοι ούτως ήθελον 
μορφώσει τό βιβλίον τούτο, παραβάντες όλους τούς κανόνας, αν έγνώριζον 
τό πνεύμα καί τόν βαθμόν τής γνώσεως τών χριστιανών δι’ οΰς ούτως εσχη- 
ματίσθη τό βιβλίον καί αν εβλεπον τήν είς αυτούς άνάγκην αυτού τοΰ συγ
γράμματος ώς έγώ»ί%. ’Αναφέρει άκόμη ότι τοΰ ήταν εύκολότερο νά δώσει 
μία κατά λέξη μετάφραση, πού δέ θά μπορούσε όμως νά γίνει κατανοητή 
«άπό πάντη άδαεΐς καί άμυήτους Καππαδόκας, Ποντίους, Νεοκαισαρεΐς, 
Παφλαγόνας, Γαλάτας, Λυκαονεϊς, Πισιδίους, Βιθυνίους καί Ίωνας μέ τήν 
άπαράλλακτονμετάφρασιν καί τήν τάξιν τοΰ πρωτοτύπου»39. Δικαιώνει τούς 
κριτές καί επικριτές μόνο γιά τήν πρόταση πού προβάλλουν, ότι, εφόσον δέν 
τηρούνται οί μεταφραστικοί κανόνες, τό βιβλίο δέν πρέπει νά όνομασθεΐ 
μετάφραση, υποδεικνύει δέ τόν προσφορότερο τίτλο: «Βιβλίον ορθόδοξον 
όνομαζόμενον έκλογή καί εκθεσις τών νοημάτων τής ’Ορθοδόξου Διδασκα

νά συσχετισθεΐ μέ τήν άνώνυμη μετάφραση (1835) ποΰ ό Κ.Σ. Παπαδόπουλος άπέδωσε στόν 
Κωνστάντιο (ε.ά., σ. 435, σημ. I), άντί του Κοραή (Δ.Σ. Γκίνης - Β.Γ. Μέξας, σ. 373, άρ. 2540). 
Στον πρόλογό του ό άνώνυμος μεταφραστής γράφει δτι ή μετάφρασή του έρχεται «τρίτον είς 
φως», μετά τήν πρώτη έκδοση τής Λειψίας καί τή δεύτερη τής Βιέννης ( ’Ορθόδοξος Διδασκα
λία... Έν Κωνσταντινουπόλει 1835, σ. 32).

35. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 25. Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β-, σ. 285.
36. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 26. Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β", σσ. 285-286.
37. Κώδ. ΓΑΚ 204, σσ. 27-28, 10-6-1838. Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σσ. 

280-283.
38. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 28, 30-6-1838.
39. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 30, 30-6-1838.
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λίας τού άοιδίμου Πλάτωνος εις οθωμανικήν διάλεκτον...»40. Προτείνει άκό- 
μη το βιβλίο, πριν άπό τήν εκτύπωση, να άναθεωρηθεΐ άπό τον Λεόντιο «εις 
μόνον τό λεκτικόν, ϊνα μή τυπωθή καμμία παραδρομή των άντιγραφέων», 
επειδή ό ίδιος δεν διέθετε τον άπαιτούμενο για τήν άναθεώρηση χρόνο. 
Κοινοποιεί επίσης τήν πρόθεσή του να μεταφράσει καί «άλλα έκκλησιαστι- 
κά συγγράμματα άναγκαΐα κατά τήν ένεστώσαν εποχήν εις τούς αυτούς άλ- 
λογλώσσους ομογενείς, φυλάξας όλους τούς κανόνας τής μεταφράσεως»41.

Ή πρόταση τού Παϊσίου είσακούσθηκε άπό τό Πατριαρχείο. 'Ο Λεόντι- 
ος ήλθε στήν Κωνσταντινούπολη για να έπιτελέσει τόν σκοπό για τον όποιο 
κλήθηκε. 'Ο Παΐσιος θέλησε να ένημερώσει καί αυτόν για τόν τρόπο πού 
άκολούθησε στήν εργασία του, μέ σκοπό τή διαβίβαση των σχετικών πλη
ροφοριών στή σύνοδο καί στήν Κ.Ε. Στήν επιστολή του προς τόν Λεόντιο 
άναφέρεται καί πάλι στις μεταφραστικές του τροποποιήσεις καί στήν αιτιο
λόγησή τους: « Ήμετάφρασις ημών, έάν καί έχη προσθαφαιρέσεις καί μετα- 
βολάς τινας ώς επί τό πλεΐστον μεν εις τά προλεγόμενα τά όποια δεν είναι 
τού συγγραφέως, άλλ ’ έκδοτου τινός, όλίγας δε καί εις τό κείμενον καί τάς 
επεξηγήσεις του συγγραφέως, δεν άφίσταται δ ’ όμως τελείως άπό τά ουσιώ
δη νοήματα καί ότι, κατά τόν βαθμόν τής γνώσεως καί κατά τό πνεύμα των εν 
τή Μικρά ’Ασία ευρισκομένων όθωμανογλώσσων ορθοδόξων ομογενών, ού
τως έπρεπε νάμεταφρασθή τό ιερόν τούτο καί υψηλόν θεολογικόν\$ιβλίον] 
καί ότι άλλως πως άδύνατον είναι νά νοηθή άπό τούς απλούς καί αμαθείς 
ομογενείς τού θέματος τούτου»42.

Ό πατριάρχης σέ επίσημη εντολή του προς τόν Λεόντιο τόν εξουσιοδό
τησε νά διεξέλθει τό σύγγραμμα καί νά ελέγξει «μετ’ έπιστασίας τόσον τά 
νοήματα όσον καί τήν φράσιν καί λέξιν» καί γενικά νά προβεΐ σέ «λεπτομε
ρή έρευναν, καθώς άπαιτεΐ τοιούτου θεολογικοΰ πονήματος ή ύλη»· τέλος 
τόν καλοΰσε νά κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις του καί στα λοιπά μέλη τής 
Κ.Ε.43, ή όποια διατύπωσε τήν τελική της κρίση, άφοΰ έλαβε υπόψη της τις 
παρατηρήσεις πού είχαν έπισημανθεϊ άπό τόν Λεόντιο. «...Καί δή συνελθόν- 
τες εις εν αυτός ούτος ό κύρ Λεόντιος καί ό εν ίεροδιδασκάλοις κύρ ’Ιωσήφ 
καί αίδεσιμώτατος έν ίερεύσι κύρ Σωφρόνιος, οί τών τουρκικών καλώς είδό- 
τες διάλεκτον, καί τά λοιπά τής εκκλησιαστικής έπιτροπής μέλη, καί έ πιστή- 
σαντες πάσαν τήν προσοχήν ημών εις τά άπό τής άναγνώσεως σημειωθέντα 
υπό τού κύρ Λεοντίου άπαντα, διήλθομεν αυτά μετά πάσης τής δυνατής 
έπιμελείας, παρατηροΰντες εν έκαστον αυτών άκριβώς κατά τε λέξιν καί 
φράσιν, έπισκεπτόμενοι αυτών ού μόνον τό λεκτικόν, άλλά καί τό πραγματι

κό. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 30, 30-6-1838. Αϋτ., ό τίτλος στα καραμανλίδικα.
41. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 30, 30-6-1838.
42. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 31, 30-7-1838.
43. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 31, Αϋγουστος 1838.
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κόν δι ’ δ κατά τήνάκριβή καί έσκεμμένην άναθεώρησιν ταύτην των σημει- 
ωθέντων καί παρ ’ αύτοΰ διορθωθέντων, το σύγγραμμα οντω διορθωθέν καί 
μήτε τής κυριολεξίας άπομακρυνόμενον, μήτε τή καθ’ αυτό έννοια του συγ- 
γραφέως καί τής άπαιτουμένης σαφήνειας εις τήν τών λεγομένων εύκολωτέ- 
ραν κατάληψιν, κατά τάς κατά μέρος ημών σημειώσεις άφιστάμενον, ημείς 
μηδεμίαν δλως έν αύτω μεταβολήν ποιησάμενοι ούτε εις τήν καθόλου τοΰ 
λόγου υφήν ούτε εις τήν διάταξιν καθ’ ήν ή Αύτοΰ Σεβασμιότης ένέκρινεν 
ϊνα έκθέση τήν κατηχητικήν ταύτην διδασκαλίαν είς εύληπτοτέραν, ώς λέ
γει, των έν αυτή περιεχομένων ερμηνείαν καί των μελλόντων άναγινώσκειν 
έκείνων λαών πληρεστέραν κατάληψιν, έκρίναμεν ϊνα διά τοΰ τύπου έκδο- 
θή... Οϋτω θεωρηθεΐσα, ούδένετι περιέχει ούτε τοϊς ίεροϊς δόγμασινέναντί- 
ον ούτε τής ηθικής τοΰ ίεροΰ Ευαγγελίου άσύμφωνον καί άπαδον ούτε πολι- 
τικώς ούδαμώς άντιβαϊνον. Δι’ δ καί ούδέν τό κωλΰον καί διά τοΰ τύπου 
ταύτην έκδοθήναι υπό υπογραφήν: Ιερά Κατήχησις εϊτουν ’Ορθόδοξος Δι
δασκαλία τής πίστεως άπό τής τοΰ αοιδίμου Πλάτωνος Μόσχας συναθροι- 
σθείσα και μορφωθεΐσα καί είς τήν τουρκικήν διάλεκτονμετενεχθεΐσα υπό 
τοΰ σεβασμιωτάτου γέροντος άγιου Καισαρείας κύρ Παϊσίου είςχρήσιν τών 
έν τή Μικρά ’Ασία ορθοδόξων χριστιανών ου ένεκα καί ύπογραφόμεθα... ό 
Ίωαννίνων Ίωαννίκιος, ό π[ρώην] Μβεσημβρίας] Σαμουήλ, ό Συνόδων Βε
νιαμίν, Ευσέβιος ίεροδιδ., Λεόντιος ιερομόναχος, Διονύσιος ιερομόναχος, 
’Ιωσήφ ίεροδιδ., Σωφρόνιος ίεροδ., Γρηγόριος μοναχός»*4.

Μετά τήν εκτύπωση τοϋ βιβλίου, ό πατριάρχης Γρηγόριος ΣΤ' ένδια- 
φέρθηκε για τή διάδοσή του σε όλες τις τουρκόφωνες περιφέρειες. Με επι
στολή του τό Νοέμβριο τοΰ 1839 κάλεσε τούς μητροπολίτες Άμασείας, 
Πισιδίας, Νεοκαισαρείας καί Φιλαδέλφειας να φροντίσουν για τή διανομή 
τής μεταφράσεως στους χριστιανούς τής περιφέρειάς τους. Ό Παΐσιος άπέ- 
στειλε σε κάθε μία άπό τις περιφέρειες αύτές όσα άντίτυπα είχε εγκρίνει ό 
ίδιος44 45.

Άπό όλη τή διαδικασία για τήν τελική έγκριση τής μεταφράσεως τοΰ 
Παϊσίου άπό τό Πατριαρχείο, πέρα άπό τις επί μέρους παρατηρήσεις ή καί 
άντιρρήσεις πού θά είχε κανείς νά προβάλει για τήν έπακρη αύστηρότητα 
καί σχολαστικότητα με τήν όποια λειτουργοΰσε ή Κ.Ε., συνάγεται ένα βέ
βαιο συμπέρασμα. Τό Πατριαρχείο άπό τό 1836 δεν άσκεΐ μόνο έλεγχο αυ
στηρό στα διάφορα μισιοναρικά έντυπα, άλλα καί σέ έργα πού άπέβλεπαν 
στή στήριξη τής ορθοδοξίας καί μάλιστα συγγραφέων στενά σ’ αύτό προ
σκειμένων. Λίγο προγενέστερα, ή ίδια αύστηρότητα είχε έπιδειχθεΐ σέ λόγι
ους όπως ό Νεόφυτος Δούκας, ό Τλαρίων καί ό Κ. Τυπάλδος46. Ή περίπτω

44. Κώδ. ΓΑΚ 204, σ. 32.
45. Μαν. Ίω. Γεδεών, Κανονικοί διατάξεις... Β', σσ. 332-333.
46. Κ. Μαμώνη, «Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ό Κοραϊσμός», Πρακτικά Συνεδρίου 

«Κοραής καί Χίος» (Χίος, 11-15 Μαΐου 1983, τόμος Β'), Αθήνα 1985, σσ. 196-197.
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ση του Παϊσίου είναι χαρακτηριστική. ’Ανώτερος κληρικός, μέ δοκιμασμέ
νη άφοσίωση στο ποίμνιό του, άπό τούς πιό έμπιστους συνεργάτες του Γρη- 
γορίου ΣΤ', αντιμετώπισε τήν αυστηρότητα τής πατριαρχικής κριτικής 
στήν οποία αναγκάσθηκε νά άντιτάξει κατά κάποιο τρόπο τήν άπολογία του.
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