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Ένα μεγάλο μέρος της σημερινής τεταραγμένης διεθνούς κοινωνίας, ανήκον κυ
ρίως εις τάς χώρας του λεγομένου ανατολικού κόσμου, μαζί με τήν έπιβολήν εΐς αυτό 
του ολοκληρωτικού «σοσιαλιστικού» συστήματος έχει άναγκασθή να είσδεχθή και τήν 
άνωθεν έπιβληθεΐσαν άθεΐαν. Κατ' άπομίμησιν των καθεστώτων τούτων ή μόδα αυτή 
έχει κάμει τα πρώτα βήματα τής εμφανίσεως της και παρ' ήμΐν και μάλιστα εΐς τά σχο
λικά βιβλία. Παραλλήλως και δι' άλλων μέσων κρατικών τής δημοσιότητος είσάγεται 
ποικιλομόρως ή άθεϊστική προπαγάνδα, ϊνα μιθριδατικώς έθισθή ό κόσμος είς τήν ύλι-
στικήν περί του άνθρωπου και του κόσμου άντίληψιν. Λησμονούν οί ταύτα τεκταινό
μενοι δτι τό θρησκευτικόν συναίσθημα του άνθρωπου είναι πηγαΐον, έμφυτον, πα-
νίσχυρον και ύπήρξεν άείποτε ή δημιουργικωτέρα δύναμις προς έργα μεγάλα, γενναία 
και ίσχυρά, πού διεμόρφωσαν τον πολιτισμόν του άνθρωπου. Δίπλα είς τους οίκους 
πού εκδίδουν έργα υλιστικά και μαρξιστικά, ανθούν καί κυριαρχούν οίκοι εκδοτικοί 
άφθονώτατοι διεθνούς άπηχήσεως βιβλίων σχετιζομένων προς τήν θρησκείαν. Καί εΐς 
τήν τεχνοκρατουμένην Άμερικήν ή θρησκευτική πίστις θερμαίνει τους ανθρώπους 
καί υψώνει τον πνευματικόν καί ηθικόν βίον των. "Ας μή θεωρή λοιπόν κανείς περίερ-
γον ότι τά περί θρησκείας, θρησκευτικής τέχνης καί αγιολογικά κείμενα είναι 
ευπρόσδεκτα είς τήν χώραν έκείνην. 

Ό Κ. Καβαρνός, διαπρεπής ιστοριοδίφης τοΰ Μεσαιωνικού καί Νεωτέρου Ελ
ληνισμού, δεδοκιμασμένης ικανότητος είς τήν κατανόησιν τής φύσεως καί τής δυνά
μεως τής Βυζαντινής ίστορίας, τέχνης καί τής πολιτιστικής της λάμψεως, έχει δημο
σιεύσει έπί των θεμάτων τούτων ένα πλήθος βιβλίων καί έχει συντελέσει άξιολόγως 
είς τήν άποκατάστασιν τής γνήσιας μορφής τοΰ Μεσαιωνικού Ελληνισμού, τήν 
οποίαν είχον δυσφημήσει καί παραμορφώσει είς τό παρελθόν οί υπερφίαλοι δυτικοί 
πολιτικοί καί θρησκευτικοί καιροσκόποι, λυσσώντες διότι τό έθνος μας έπροτίμησε 
να ύποταχθή είς τους Μωαμεθανούς, όταν διεπίστωσεν δτι εναλλακτική λύσις υπήρχε 
μόνον νά ύποταχθή είς τους Δυτικούς καί άπεκλείετο ό τρίτος δρόμος τής ανεξαρτη
σίας. 

Είς τό περί τοΰ αγίου Κοσμά τοΰ Αιτωλού βιβλίον του ό Καβαρνός εξαίρει τον 
ορησκευτικόν καί έθνικόν όόλον πού διεδραμάτισε μέ τό κήρυγμα του (1761-1779) ό 
ίσαπόστολος ούτος άνά πάσαν τήν τουρκικήν έπικράτειαν, φωτίσας αγράμματους, 
αμύητους καί έκ τής δουλείας βαρβαρωθέντας πληθυσμούς καί διακωλύσας αυτούς 
άπό τής άρνησιθρησκείας τον κίνδυνον. Ό συγγραφεύς έξεικονίζει άριστα τό μεθοδι-
κόν, απλούν, άμεσον καί άποτελεσματικόν διδακτικόν - κηρυκτικόν έργον τού αγίου, 
τήν αποτελεσματικότητα του καί τό μέγα κύρος πού άπελάμβανεν εΐς τους πληθυ
σμούς χριστιανικούς καί μωαμεθανικούς, πιστεύοντας έτι ζώντος αυτού εις τήν αγιό
τητα του. Δια τής περιγραφής τοΰ βίου, τής αναλύσεως τοΰ κηρύγματος, τών περιο
δειών του, τοΰ θαυμαστού αποτελέσματος προς ήμέρωσιν καί εύσέβειαν τών πληθυ-
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σμών και του μαρτυρίου του καθώς και δια τών προφητειών πού έπηλήθευσαν και τών 
θαυμάτων του δίδει ό συγγραφεύς πλήρη εικόνα της σεβάσμιας προσωπικότητος του 
ίσαποστόλου αγίου και της ανυπερβλήτου θρησκευτικής και εθνικής του προσφοράς 
προς τό Έθνος. Ή εκκλησία τον καθιέρωσε μεταξύ τών αγίων δια Πατριαρχικής πρά
ξεως το 1961. 

Ό "Αγιος Σάββας ό Νέος έξ άλλου έχει καταστή άγιος και έχουν άνεγερθή ναοί 
προς τιμήν του χωρίς να έχη ακόμη άνακηρυχθή επισήμως ύπό του Πατριαρχείου. Ό 
Καβαρνός εκθέτει με τήν φωτισμένην γραφίδα του έπί τη βάσει μαρτυριών τα κυριώ-
τερα περιστατικά του βίου καί τής ασκήσεως του υποδειγματικού αύτοΰ ασκητού, 
ελέγχει τά τεκμήρια τής αύθεντικότητος τών μαρτυριών καί δίδει πλήρη τήν είκόνα 
τής άγιότητος τοΰ άοιδίμου ασκητού καί τής ανακηρύξεως αύτοΰ ώς αγίου αυθορμή
τως ύπό πλήθους ανθρώπων ευλαβών, αγραμμάτων, εγγραμμάτων καί εγκρίτων. Πλη
ροφορεί περί τών ανεγερθέντων προς τιμήν του ναών, τών συγγραφεισών ακολου
θιών, κανόνων καί τοΰ πρωτοφανοΰς φαινομένου τής τελέσεως λειτουργιών χωρίς νά 
προϋπάρχη επίσημος καθαγιασμός καθιερωμένος ύπό εκκλησιαστικής αρχής. Ένας 
μαθητής καί συνασκητής τοΰ 'Αγίου Νεκταρίου βιώσας άγίως καί θαυματουργώς 
(1862-1948) ανακηρύσσεται άγιος ύπό τοΰ λαοΰ έν μέσω τοΰ οποίου έζησε. Τό φαινό-
μενον είναι άξιοσημείωτον καί κινεϊ είς σκέψεις. 

Τά δύο βιβλία τοΰ Καβαρνοΰ περί τών δύο νέων αγίων τοΰ Άνατολικοΰ 'Ορθο
δόξου δόγματος (υπάρχουν άλλοι έξ ακόμη νέοι άγιοι) εκδιδόμενα άγγλιστί χάριν τών 
αγγλόφωνων Ελλήνων, καθιστούν γνωστόν είς όλον τον άγγλόφωνον κόσμον, γρα-
φέντα έπί τη βάσει θετικών πειστηρίων καί αντικειμενικών μαρτυριών, περιστατικά 
τής χριστιανικής πίστεως είς τόν όρθόδοξον νεώτερον κόσμον καί πρόσωπα διαλάμ-
ψαντα είς άρετήν καί αγιότητα. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

Ν. Τσαϊλακοπούλου, Ή ίδρυση καί ό εμπλουτισμός τοΰ Άρχαιολογικοΰ Μουσείου 
Εδέσσης, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 244. 

Ό συγγραφεύς, επίτιμος γυμνασιάρχης, κατά τόν χρόνον τής υπηρεσίας του είς 
τό Γυμνάσιον Εδέσσης ώς φιλολόγου καθηγητού κατά τά προ τοΰ πολέμου έτη, έθεώ-
ρησε χρέος του έθνικόν, ενώπιον τών άπό βορρά επιβουλών τών δολίων γειτόνων νά 
ενσωματώσουν τήν Μακεδονίαν λόγω δήθεν σλαβικής συγγενείας, δπως άνατρέψη είς 
τήν συνείδησιν τών κατοίκων καί τοΰ κόσμου δλου τήν βάσιν τών επιχειρημάτων 
των, συγκεντρώνων τά έν τη Μακεδόνικη γή εγκατεσπαρμένα ενεπίγραφα ή μή πάσης 
φύσεως μαρτύρια τά άφώνως διαλαλοΰντα τήν ίστορικότητα τής Ελληνικής παρου
σίας άπό αρχαιοτάτων αίώνων έν συνεχεία μέχρι σήμερον μέ παράλληλον άπουσίαν 
καί τοΰ ελαχίστου σλαβικού μαρτυρίου μέχρι τής εποχής τοΰ εκκλησιαστικού σχίσμα
τος τοΰ 1870, δτι ήρχισαν αί μεθοδικαί καταπιέσεις τών κομιτατζήδων προς τεχνητήν 
μεταβολήν τοΰ εθνολογικού χαράκτηρος τοΰ τόπου. 


