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Πρόλογος της Εκδοτικής Επιτροπής

το πλαίσιο της ανάδειξης των διαφόρων πτυχών της Ορθόδοξης Πνευματικότητας και της προσφοράς της στον σύγχρονο κόσμο, με την Πατριαρχική και Πατρική ευλογία της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίου και με την συμμετοχή εκλεκτών ερευνητών θεολόγων, ιστορικών και φιλολόγων, αποφασίσαμε την εκ νέου έκδοση των θεολογικών έργων του Αγίου Γενναδίου Σχολαρίου, και
μάλιστα με παράλληλη απόδοση στην νεοελληνική.
Στην εργασία μας αυτή λαμβάνουμε υπόψιν μας όλες τις μέχρι σήμερα, κριτικές και μη, εκδόσεις του αποδιδόμενου στον άγιο
Γεννάδιο έργου1, καθώς και τις πολύ σημαντικές δημοσιεύσεις των
τελευταίων 30 ετών που αφορούν στην αναθεώρηση των αποφάνσεων των εκδοτών του έργου του για την χειρόγραφη παράδοση.
Η σύγχυση που προκάλεσε στην επιστημονική κοινότητα
η λανθασμένη εκτίμηση της χειρόγραφης παράδοσης των έργων
του αγίου Γενναδίου από τον βασικό εκδότη τους M. Jugie φτάνει μέχρι τις ημέρες μας, καθώς διαιωνίζει την άποψη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας γύρω από τα συμβάντα και τα αποτελέσματα της συνόδου της Φερράρας-Φλωρεντίας στοχεύοντας
στην υποστήριξη του φαινομένου της Ουνίας2.

Σ

George Scholarios, Oeuvres complètes, (εκδ.) Louis Petit, X. A. Sideridès,
Martin Jugie, I-VIII, Paris 1928-1936 (εις το εξής Γενναδίου Σχολαρίου Ἅπαντα).
2
Η πρόσφατη μελέτη του αρχιμανδρίτη Νεκτάριου Καρσιώτη, Ἡ
1
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Έτσι, το θεολογικό συγγραφικό έργο του αγίου Γενναδίου
αποτελεί μέχρι και σήμερα σημείο αντιλεγόμενο, καθώς αρκετά αποδιδόμενα έργα στον πρώτο μετά την άλωση Οικουμενικό Πατριάρχη είναι νόθα, κατασκευασμένα από τους αντιπάλους
του φιλολατίνους, με τρόπο που να αναδεικνύουν τον Γεννάδιο
ως αμφιλεγόμενη και διχασμένη προσωπικότητα, αμφιταλαντευόμενο μεταξύ Ορθοδοξίας και πολιτικής επιβίωσης του ετοιμόρροπου Βυζαντινού κράτους. Αυτό το είχε επισημάνει ήδη στα τέλη
του 17ου αι. ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος3, ενώ η πλειοψηφία της προτεσταντικής γερμανικής ιστοριογραφίας και θεολογίας τον 19ο και 20ό αι. είδε σε όλη αυτή την συζήτηση την
προσπάθεια πλαστογράφων που ήθελαν να υποτιμήσουν και να
σπιλώσουν την προσωπικότητα του Γενναδίου4.
Στην σύγχρονη έρευνα, μια από τις μελέτες που επιχειρούν
να διατηρήσουν ζωντανή αυτή την λανθασμένη εικόνα του Γενναδίου, είναι της Marie-Hélène Blanchet, Georges-Gennadios Scholarios
(vers 1400 - vers 1472), Paris 2008. Τα συμπεράσματα στα οποία
καταλήγει η Blanchet, βασιζόμενη σε νόθα κείμενα για την «φιλολατινική» στάση του Γενναδίου στην προ του 1440 περίοδο,
είναι ανακριβή και οφείλονται στην άκριτη αποδοχή της προγενέστερης «έρευνας» ρωμαιοκαθολικών θεολόγων επί της χειρόγραφης παράδοσης των έργων του. Η μονογραφία του π. Θεοδώρου Ζήση, Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος, Βίος – Συγγράμματα – Διδασκαλία, που δημοσιεύθηκε το 1980 στην σειρά Ανάλεκτα Βλατάδων του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, παραμένει επίκαιρη και έγκυρη για τα θεολογικά της συμπεράσματα
και την αποτίμηση της προσωπικότητας του Σχολαρίου. Στην
Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ ὅρου ἑνώσεως ἕως καὶ τῆς
καταργήσεως αὐτοῦ, Ἀθήνα 2020, αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την δράση και το έργο των προσώπων
που πρωταγωνίστησαν την ταραγμένη εκείνη ιστορική περίοδο.
3
Δοσιθέου Ἰεροσολύμων, Τόμος Ἀγάπης κατά Λατίνων, Ἰάσιον 1698, σ. 21-22.
4
Johannes Dräseke, „Zu Georgios Scholarios”, Byzantinische Zeitschrift (4)
1895, σ. 561-580.
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διαπίστωση αυτή συνηγορούν και οι εισαγωγές του Μιχ. Κακούρου στην αναστατική επανέκδοση των έργων του Γενναδίου από το Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων το 2010, που επανάφεραν στο προσκήνιο την αναγκαιότητα επαναξιολόγησης της
χειρόγραφης παράδοσης των έργων του5.
Στην νέα έκδοση, θα επιχειρηθεί η ταυτοποίηση των γνήσιων
έργων του, τα οποία παραδίδονται στα αυτόγραφα ή επιθεωρημένα
από τον ίδιο χειρόγραφα, και η ανάδειξη της ενιαίας και σταθερής
προσήλωσης του αγίου Γενναδίου στην Ορθοδοξία και Ορθοπραξία6. Με τον τρόπο αυτό θα αποδοθεί στην ερευνητική κοινότητα
και στους φιλαναγνώστες το αυθεντικό έργο του και παράλληλα
θα επισημανθούν τα εσφαλμένως αποδιδόμενα σε αυτόν κείμενα.
Στο εγχείρημα αυτό συμμετέχει ομάδα έμπειρων φιλολόγων και θεολόγων, η οποία έχει την ευθύνη της απόδοσης των
έργων στην Νέα Ελληνική, με σκοπό αυτά να γίνουν προσιτά
στις νέες γενιές, που δυσκολεύονται να προσεγγίσουν την επιμελημένη λόγια και αρχαιοπρεπή γλώσσα του αγίου.
Ο ανά χείρας πρώτος τόμος περιέχει το Λειτουργικό και Υμνολογικό έργο του αγίου7, ενώ οι επόμενοι τρεις, που θα ακολουθήσουν, θα περιλαμβάνουν τις Επιστολές (γνήσιες και νόθες), τα
Ιστορικά και Δογματικά έργα του (γνήσια και νόθα) και τα Φιλολογικά δοκίμιά του (γνήσια και νόθα).
Η προσπάθεια αυτή δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την οικονομική στήριξη της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος,
5

Μιχάλη Κακούρου, (επιμ.), Μεταβυζαντινά Κείμενα, τ. 1-8, Κέντρο Πατερικῶν Ἐκδόσεων, Ἀθήνα 2010-2014.
6
Χρ. Αθ. Αραμπατζή, Γ. Μ. Πιτσινέλη, Θ. Αθ. Χουβαρδά, «Ἡ ἀποδιδομένη στὸν Γεννάδιο Σχολάριο Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πάπα Εὐγένιο Δ΄», ΕΕΒΖ
ΝΣΤ´ (2020), σ. 29-66.
7
Για την συμβολή του αγίου Γενναδίου Σχολαρίου στην ανάπτυξη
της λειτουργικής Παράδοσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, βλ. Stefan L. Toma,
„Contribuția Patriarhului Gennadie Scholarios al Constantinopolului (c.1405-1472/1473)
la dezvoltarea Tradiției liturgice a Bisericii de Răsărit“, Studia Doctoralia Andreiana
2 (2016), σ. 67-102.
13
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του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και του εκ Βερολίνου δωρητή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.
Η Εκδοτική Επιτροπή αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει τις
εκ βάθους καρδίας ευχαριστίες της.
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Εισαγωγή
Η πολιτιστική και πνευματική κατάσταση της εποχής
του αγίου Γενναδίου Σχολαρίου1

ατά την Παλαιολόγεια εποχή στο Βυζάντιο απαντούν δύο
αντίρροπα φαινόμενα ιδιαίτερα συχνά συνταντώμενα στην
ιστορία των πολιτισμών: η προϊούσα πολιτική αποσύνθεση και
διάλυση των κρατικών δομών και η πολιτιστική και πνευματική
άνθηση. Οι ερευνητές στέκουν συχνά έκπληκτοι από τα πνευματικά επιτεύγματα του Ορθόδοξου πολιτισμού της περιόδου,
τα οποία ανιχνεύονται ήδη από την εποχή των Κομνηνών και
φτάνουν στο απόγειό τους περί τα τέλη του 14ου αιώνα.
Από τις αρχές του 15ου αιώνα αρχίζει να διαπιστώνεται η

Κ

Βλ. Michael Angold, „Byzantium und the West 1204-1453”, στο: Angold,
Michael (εκδ.), The Cambridge History of Christianity. Eastern Christianity, τ. V,
Cambridge 2014, σ. 77-80· Χρ. Αθ. Αραμπατζή, Εκκλησιαστική Γραμματολογία,
Θεσσαλονίκη 2021, σ. 217-249 και 398-415· Donald M. Nicol, The Last Centuries
of Byzantium 1261-1453, Cambridge 22002, σ. 354-360· Hans Wilhelm Haussig, A
History of Byzantine Civilization, London 1971, σ. 365-370, 375-378· Kenneth M.
Setton, „The Byzantine Background to the Italian Renaissance”, in: Proceedings of the
American Philosophical Society, 100 (1956), σ. 72-73· Steven Runciman, „Byzantine
and Hellene in the Fourteenth Century”, στο: Τόμος Κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου,
Θεσσαλονίκη 1952, σ. 27-31· Χ. Πατρινέλη, «Ἡ ἐκκλησία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία.
Ἡ ἀνασύσταση τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου καὶ ἡ θέση του μέσα στὸν
ὀρθόδοξο κόσμο», στο: Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τ. Ι΄, σ. 92-105.
1
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πνευματική αιμορραγία του βυζαντινού κόσμου, καθώς πλήθος
λογίων συρρέουν στα ακμάζοντα πολιτιστικά και πνευματικά
κέντρα της Δύσεως προσδίδοντας για πρώτη φορά στον μεσαιωνικό κόσμο πολυπολικότητα στην πνευματική δημιουργία.
Παράλληλα μ’ αυτό το γεγονός κινείται και η πολιτική κατάσταση του βυζαντινού κράτους που παραπαίει μέσα σε ελάχιστα εδάφη στον ελλαδικό χώρο και γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Αντιθέτως η Εκκλησία παραμένει ο ισχυρότερος θεσμός, γύρω από τον οποίο συγκεντρώνονται τόσο η εναπομείνασα πνευματική ισχύς όσο και η αίγλη προς τον έξω κόσμο.
Το ησυχαστικό κίνημα, το οποίο κατάφερε να ανακεφαλαιώσει
την πατερική παράδοση και να αντισταθεί στις μιμητικές τάσεις
των εισαγόμενων δυτικών θεολογικών και πολιτιστικών προτύπων, προσέδωσε μία τέτοια δυναμική που θα αποτελέσει πλούσια παρακαταθήκη στον αγώνα των Ορθοδόξων στους μετέπειτα αιώνες για την πνευματική τους επιβίωση.
Ο δυτικός κόσμος την εποχή αυτή αποτελεί τον πολιτιστικό
πόλο, καθώς αναπτύσσεται με τέτοιους ρυθμούς που ομοιάζουν,
τηρουμένων των αναλογιών, με την βυζαντινή περίοδο μεταξύ 4ου
και 8ου αι. Ο ύστερος λατινικός μεσαίωνας αποτέλεσε τον αποδέκτη και τον αφομοιωτή πολύπλευρων και ετερογενών πολιτιστικών επιρροών. Η σύνθεση που συντελέσθηκε μέσα από μία διαδικασία πολιτιστικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της λατινικής-αραβοϊσλαμικής και βυζαντινής παράδοσης, οδήγησε τον δυτικό κόσμο
για πρώτη φορά στο επίκεντρο της ιστορίας του πολιτισμού, καθώς εξισώνεται και υπερβαίνει σε ορισμένα σημεία τον βυζαντινό2.
Η άνθηση των τεχνών, της φιλοσοφίας, των θεολογικών
γραμμάτων, της τεχνολογίας, της πανεπιστημιακής παιδείας με
την παράλληλη και αναγκαία οικονομική ανάπτυξη είναι μερικά μόνο από τα γεγονότα που σφραγίζουν τον δυτικό κόσμο
Robert Marcus, The End of Ancient Christianity, Cambridge 1990, σ. 222-228·
Peter Brown, Essor du Christianisme occidental (200-1000), Paris 1997· Jaroslav Pelikan, La
tradition Chrétienne: L’esprit du christianisme oriental 600-1700, Paris 1994, σ. 195-196.
2
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