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Ή  Γραμματεία έπϊ τής Προπαρασκευής τής 'Α γίας και Μ εγάλης Συνό
δου, άναθέσει τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως δπως 
συγκαλέση Συνέδριον, τοΰ όποιου νά μετάσχωσιν ύπεύθυνοι ποιμενάρ
χ η ,  κανονολόγοι, άστρονόμοι, ίστορικοι καί κοινωνιολόγοι καί τό όποιον 
νά ύποβάλη τά συμπεράσματα τής έργασίας αύτοϋ διά τής Γραμματείας 
είς τήν έπομένην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, προέβη εις 
τήν σύγκλησιν τοΰ Συνεδρίου τούτου. Τό Συνέδριον, έχον τήν εντολήν 
νά έξετάση τήν έν τή Ό ρθοδόξφ  Εκκλησία  ύπάρχουσαν επιθυμίαν τοΰ 
κοινού έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα ύφ’ άπάντων των Χριστιανών, ώφειλε συγ
χρόνως νά σταθμίση καί τάς είς ώρισμένας τοπικάς Εκκλησίας ύφισταμέ- 
νας ποιμαντικός δυσχερείας ύφ’ άπάσας αύτών τάς πλευράς, ώς καί τάς 
συγχρόνους ποιμαντικός άνάγκας τής ’Ορθοδοξίας έν τή Δύσει, προκειμέ- 
νου νά όδηγηθή είς ίσορροπημένην θεώρησιν των πραγμάτων έπΐ τώ σκο
πώ άποφυγής λήψεως έσπευσμένης πανορθοδόξου άποφάσεως.

Τό Συνέδριον συνήλθεν είς τό έν Σαμπεζύ Γενεύης ’Ορθόδοξον Κέν- 
τρον τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου άπό 28 ’Ιουνίου έως 3 ’Ιουλίου 
1977, μετέσχον δέ τούτου οί άκόλουθοι:

—  Σεβ. Μ ητροπολίτης Σουηδίας Παΰλος
—  Σεβ. Μ ητροπολίτης Λαοδικείας ’Ιγνάτιος
—  Σεβ. Μ ητροπολίτης Πέτρας Γερμανός
—  Σεβ. ’Α ρχιεπίσκοπος Βρυξελλών Βασίλειος
—  Σεβ. Μ ητροπολίτης Ξάνθης ’Αντώνιος
—  Θεοφιλ. Ε πίσκοπος Χερσώνος Πέτρος
—  Θεοφιλ. Ε πίσκοπος Δυτικής Εύρώπης Λαυρέντιος
—  Πανοσιολ. ’Αρχιμανδρίτης Νίκων Πατρινάκος
—  Αίδεσιμολ. Καθηγητής Ene Braniste
—  Αίδεσιμολ. Καθηγητής Nicolas ChivarofF
—  Αίδεσιμολ. Matti Sidorof
—  Έ λλογιμ . Καθηγητής Nicolas Ossorgin
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—  Έ λλογιμ . Καθηγητής Νικόλαος Κοντόπουλος
—  Έ λλογιμ . Καθηγητής John Errickson
—  Έ λλογιμ. κ. Γεώργιος Μπεκατώρος.
Παρίστατο ώσαύτως ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Τρανουπόλεως Δαμασκη

νός, Γραμματεύς έπί τής προπαρασκευής τής 'Α γίας καί Μεγάλης Συνό
δου.

'Ωσαύτως έκλήθησαν όπως μετάσχωσιν ως παρατηρηταί ό Mgr Eleute- 
rio Fortino έκ μέρους τής Γραμματείας έπί τής ένότητος των Χριστιανών, 
ό Αίδεσιμολ. John W ynburne έκ μέρους τής Ά γγλικανικής Εκκλησίας, 
κατόπιν έκφρασθείσης προσωπικής έπιθυμίας τής Α.Χ. τοΰ Α ρχιεπ ισκό
που Καντουαρίας, καί ό Αίδεσιμολ. Δρ. L. Vischer έκ μέρους τοΰ Γ ρα
φείου “Πίστις καί Τάξις” τοΰ Π.Σ. Εκκλησιώ ν.

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.6.1977

Ε Ν Α Ρ Ξ ΙΣ  Τ Ω Ν  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΩ Ν

Μετά τήν είθισμένην προσευχήν ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Τρανουπόλεως 
Δαμασκηνός άπευθύνει τοϊς Συνέδροις έκ μέρους τής Α.Θ.Π. τοΰ Οικου
μενικού Πατριάρχου κ.κ. Δημητρίου τό ώς εύ παρέστητε καί εΰχεται αύ- 
τοϊς εύόδωσιν τών έργασιών αύτών.

Έ ν  συνεχεία οδτος άναφέρεται είσηγητικώς καί άναλυτικώς είς τόν χα
ρακτήρα καί τόν σκοπόν τοΰ Συνεδρίου:

ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΥΦ’ ΑΠΑΝΤΩΝ  
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΩΡΙΣΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Τό θέμα τοΰ Πασχαλίου συνυφασμένον μετά τοΰ 'Ημερολογιακού, 
συμπεριελήφθη, ώς γνωρίζετε, είς τόν Κατάλογον θεμάτων τής Ά γ ια ς καί 
Μ. Συνόδου, τόν όποιον κατήρτισεν ή Α ' Πανορθόδοξος Διάσκεψις τής 
Ρόδου (1961), ύπό τήν άκόλουθον διατύπωσιν:

“Η μερολογιακόν Ζήτημα: Μελέτη τοΰ ζητήματος έν άναφορφ πρός 
τήν περί Πασχαλίου άπόφασιν τής Α ' Οικουμενικής Συνόδου καί έξεύρε- 
σις τρόπου πρός άποκατάστασιν συμπράξεως μετά τών Ε κκλησιώ ν έν τώ 
ζητήματι τοότφ ”.

Ή  Τετάρτη Πανορθόδοξος Διάσκεψις (Σαμπεζύ 1968) άνέθεσε τήν με
λέτην τοΰ ζητήματος είς τάς Εκκλησίας τής Ρωσίας καί τής Ε λλάδος κε- 
χωρισμένως.

Ή  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ε πιτροπή τής 'Α γίας καί Μεγά
λης Συνόδου, λαβοΰσα ύπ’ δψιν τάς έπί τοΰ θέματος “Η μερολογιακόν 
ζήτημα - Μελέτη τοΰ ζητήματος έν άναφορδ πρός τήν περί Πασχαλίου 
άπόφασιν τής Α ' Οικουμενικής Συνόδου καί έξεύρεσις τρόπου πρός άπο-
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κατάστασιν συμπράξεως μεταξύ τών Ε κκλησιώ ν έν τώ ζητήματι τούτω” 
εισηγήσεις τών Ε κκλησιώ ν Ρωσίας καί Ε λλάδος, τάς παρατηρήσεις τών 
Ε κκλησιώ ν Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κύπρου καί Τσεχοσλοβακίας ώς καί 
τάς έν όλομελεία διατυπωθείσας άπόψεις τών ’Ορθοδόξων ’Αντιπροσω
πειών καί κατόπιν συζητήσεως καί έρεύνης τοΰ θέματος, είσηγεΐται:

“Τό ύπό έρευναν θέμα παρουσιάζει άφ’ ένός μέν τήν θεωρητικήν - θεο- 
λογικήν αύτοΰ πλευράν, άφ’ έτέρου δέ τήν πρακτικήν - ποιμαντικήν.

1. Ό  θείος Παΰλος λέγει: “ Νΰν δέ γνόντες Θεόν, μάλλον δέ γνωσθέν- 
τες ύπό Θεοΰ, πώς έπιστρέφετε πάλιν έπί τά άσθενή καί πτωχά στοιχεία, 
οίς πάλιν άνωθεν δουλεΰσαι θέλετε; ήμέρας παρατηρεΐσθε καί μήνας καί 
καιρούς καί ένιαυτούς. Φοβούμαι ύμάς μήπως είκή κεκοπίακα είς ύμάς” 
(Γαλ. 4, 9 - 11). Τό θέμα δέν εΐναι δογματικόν, άλλά τάξεως έν τή Ε κ κ λ η 
σία, ούδέ ύπάρχουν κανονικαί διατάξεις περί ημερολογίου, εί μή μόνον 
περί καθορισμού τοΰ Πασχαλίου. Ή  άρχαία ’Εκκλησία ήκολούθησε τό έν 
τή Ρωμαϊκή Πολιτεία κρατοΰν ήμερολόγιον.

Έ π ί τοΰ θέματος αύτοΰ, ώς γνωστόν, δέν κρατεί ή άρμόζουσα ένότης 
έν τή ’Ορθοδοξία. Αί έπί μέρους ’Ορθόδοξοι Έκκλησίαι δέν έφαρμόζουν 
έν τή πράξει τό αύτό ήμερολόγιον διά τάς άκινήτους έορτάς καί τό όρθόν 
κατά τήν άπόφασιν τής Α ' έν Νικαία Οικουμενικής Συνόδου Πασχάλιον.

Ή  ποικιλομορφία έν τή λατρευτική πράξει καί έν έκκλησιαστικοΐς έθί- 
μοις άποτελεϊ βεβαίως φαινόμενον άποδεκτόν κατ’ άρχήν έν τή Ό ρθοδό- 
ξω Ε κκλησία , έφ’ δσον έν τή ποικιλομορφία τών έξωτερικών μορφών 
έκδηλοΰται ή έσωτερική όργανική ένότης τής ’Ορθοδόξου Καθολικής 
Ε κκλησίας. Ή  έν τώ ήμερολογίω δμως ποικιλομορφία άποτελεϊ διάφο
ρον φαινόμενον, καθ’ δσον δι’ αύτής προκαλεΐται χαλάρωσις τοΰ συνδέ
σμου τής έν λόγφ ένότητος. Ή  Ε κκλησία άπό τών άρχαίων χρόνων τής 
ιστορίας αύτής προσεπάθει νά ύπερνικήση τάς διαφοράς έν τώ καθορισμώ 
τοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα. Ή  άπόφασις τής Α ' έν Νικαία Οικουμενικής 
Συνόδου ειχεν άκριβώς τόν καίριον σκοπόν νά έπιτύχη τήν ενότητα τών 
χριστιανών έν τώ κοινώ έορτασμφ τοΰ Πάσχα. Έ ν  προκειμένω δμως ή 
ένότης τών ’Ορθοδόξων Ε κκλησιώ ν έκδηλοΰται διά τής παραβάσεως ύπ’ 
αύτών, άκολουθουσών είτε τό παλαιόν εϊτε τό νέον ήμερολόγιον, τής σχε
τικής άποφάσεως τής Α ' Οικουμενικής Συνόδου, καθ’ ήν ό κοινός έορτα- 
σμός τοΰ Πάσχα όρίζεται νά τελήται έν Κυριακή μετά τήν έαρινήν ισημε
ρίαν, μετά τήν πρώτην έαρινήν πανσέληνον.

Ή  άνωμαλία αΰτη καθίσταται όφθαλμοφανεστέρα, έάν θεωρήσωμεν 
ταύτην έν τή προοπτική τών συγχρόνων άστρονομικών έξελίξεων, σχετι- 
ζομένων πρός τό ήμερολόγιον, ύποχρεουμένης τής Ε κκλησίας, δπως λά- 
βη ύπ’ δψιν τάς έξελίξεις αύτάς, δεδομένου δτι ή άρχαία Ε κκλησία  επρα- 
ξε τό αύτό διά τής Α ' Οικουμενικής Συνόδου. Αϋτη, ώς γνωστόν, άνέθετο 
τώ Έ πισκόπω  ’Αλεξάνδρειάς τήν πληροφόρησιν κατ’ έτος (Πασχάλιοι 
Έ πιστολαί) πασών τών Εκκλησιώ ν περί τοΰ καθορισμοΰ τοΰ έορτασμοΰ 
τοΰ Πάσχα. Τοΰτο δέ, διότι ό έπίσκοπος ’Αλεξανδρείας είχεν έν τή πόλει 
έκείνη τάς έπιστημονικάς άστρονομικάς δυνατότητας πρός άκριβέστερον
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καθορισμόν τής έαρινής ισημερίας καί τής έξ αύτής έξαρτωμένης εορτής 
τοΰ Πάσχα. Είναι, λοιπόν, πλέον ή φανερόν δτι ή Α ' Οικουμενική Σύνο
δος έθεώρει τόν ειδικόν - άστρονομικόν παράγοντα άποφασιστικόν είς τόν 
καθορισμόν τοΰ κοινοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα καί γενικώς τοΰ ήμερολο- 
γίου. Συνεπώς, έπιβάλλεται δπως δπασαι αί ’Ορθόδοξοι ’Εκκλησίαι, άκο- 
λουθοΰσαι τάς άποφάσεις τής Α - Οικουμενικής Συνόδου, έορτάζουν τό 
Πάσχα τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν πανσέληνον τής έαρινής ισημε
ρίας κατά τόν άκριβέστερον ύπολογισμόν αύτής ύπό τής άστρονομικής 
έπιστήμης. Τοΰτο έπιτυγχάνεται διά τής έφαρμογής τοΰ έκάστοτε ύπό τών 
ειδικών άστρονόμων θεωρουμένου άκριβεστέρου ήμερολογίου. Τοιοΰτον 
θεωρείται έπί τοΰ παρόντος ύπό τών ειδικών τό νέον ορθόδοξον ήμερολό
γιον.

2. Έ ν  δψει τών άνωτέρω καί έν συμφωνία πρός τό πνεύμα τής άποφά- 
σεως τής Α ' Οικουμενικής Συνόδου, ή Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική 
Ε πιτροπή  προτείνει διά τά περαιτέρω τά έξής:

Ό  έορτασμός τοΰ Πάσχα θά έδει νά εΐναι ταυτόχρονος δΓ δλην τήν 
’Ορθόδοξον Καθολικήν Ε κκλησίαν, ήτοι τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν 
πρώτην πανσέληνον, μετά τήν έαρινήν ισημερίαν.

Πρός καλυτέραν έφαρμογήν τών κανονικών διατάξεων περί έξαρτή- 
σεως τής ήμερομηνίας τοΰ Πάσχα άπό τοΰ χρόνου τής έαρινής ίσημερίας 
χρειάζεται ήμερολόγιον κατά τό δυνατόν άκριβέστερον είς τροπικήν σχέ- 
σιν. Τό γε νΰν έχον, κατά τήν γνώμην τών είδικών άστρονόμων τό νέο - 
ορθόδοξον ήμερολόγιον είναι άκριβέστερον ή τό παλαιόν. Ό θ εν , ή καλυ- 
τέρα όδός πρός λύσιν τοΰ ήμερολογιακοΰ - πασχαλίου προβλήματος είναι 
ή ύπό πασών τών έπί μέρους ’Ορθοδόξων Ε κκλησιώ ν άποδοχή τοΰ νέου 
- όρθοδόξου ήμερολογίου, ώς πρός τάς άκινήτους έορτάς καί ώς πρός τό 
Πασχάλιον. Ή  συνοδική πανορθόδοξος άπόφασις περί ένιαίου ήμερολο
γίου καί ένιαίου πασχαλίου θά δεήση νά εΐναι ύποχρεωτική διά πάσας τάς 
έπί μέρους τοπικάς ’Ορθοδόξους Εκκλησίας.

Ή  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ε πιτροπή  δμως άναγνωρίζουσα 
τάς εις τινας τοπικάς Εκκλησίας ύφισταμένας ποιμαντικός δυσκολίας (ώς 
προκύπτουσιν αδται έκ τής μελέτης τής έκθέσεως τής Ρωσικής Ε κ κ λ η 
σίας, άπό τήν δήλωσιν τής Εκκλησίας τής Σερβίας καί άπό τήν ειδικήν 
δήλωσιν τοΰ Πατριαρχείου Ιεροσολύμω ν) προτείνει, δπως ή πραγματο- 
ποίησις τής άποφάσεως ταύτης, δσον άφορά είς τόν χρόνον καί τήν μέθο
δον έφαρμογής, άφεθή είς τήν διάκρισιν τών κατά τόπους Εκκλησιώ ν.

Ή  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ε πιτροπή μετ’ εύχαριστήσεως 
έπισημαίνει τό κατά αγαστήν συνήθειαν έπικρατήσαν έθος, καθ’ δ έν τισι 
περιοχαϊς, ένθα μία έπί μέρους ’Ορθόδοξος Ε κκλησία έφαρμόζει τό Έορ- 
τολόγιον καί Πασχάλιον κατά τό νέον ’Ορθόδοξον Ή μερολόγιον καί 
ύπάρχουσι παρ’ αύτή Κοινότητες ή παροικίαι έτέρας Εκκλησίας, άκολου- 
θούσης τό παλαιόν Ή μερολόγιον καί Πασχάλιον, αί τελευταΐαι αδται 
προσαρμόζονται πρός τό έπιτοπίως κρατοΰν σύστημα. Τοΰτο ίσχύει καί 
τάνάπαλιν. Ή  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ε πιτροπή συνιστά δ-
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πως τό έθος τοΰτο γενικευθή παρά πάσαις ταΐς ’Εκκλησίαις, ώς πρώτον 
βήμα έν τώ άπό κοινοΰ έορτασμώ τοΰ Πάσχα.

Ή  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Ε πιτροπή συνιστά έπίσης τήν 
άπό κοινοΰ μετά τών μή ’Ορθοδόξων Χριστιανών μελέτην τών περί ήμε
ρολογίου καί πασχαλίου ζητημάτων, ϊνα έπιτευχθή εις τό μέλλον ό ύπό 
πάντων έπιθυμητός ταυτόχρονος έορτασμός τών μεγάλων χριστιανικών 
έορτών ύφ’ δλου τοΰ χριστιανικοΰ κόσμου” .

'Η  τελευταία παράγραφος τοΰ είσηγητικοΰ κειμένου τής Διορθοδόξου 
Προπαρασκευαστικής ’Επιτροπής άναφέρεται είς τάς έκτός τής ’Ορθοδο
ξίας άναληφθείσας πρωτοβουλίας. Ή  έκτελεστική έπιτροπή τοΰ Π.Σ. ’Εκ
κλησιών, κατά τήν μεταξύ 14 καί 18 ’Απριλίου 1975 Σύσκεψιν αύτής, 
άπεφάσισε τήν έπεξεργασίαν προτάσεως διά τόν συνεορτασμόν τοΰ 
Πάσχα, προκειμένου ΐνα ύποβληθή αΰτη είς τήν Πέμπτην Γενικήν Συνέ- 
λευσιν τοΰ Π.Σ. ’Εκκλησιών έν Ναϊρόμπι. Διά τήν διαμόρφωσιν τής προ
τάσεως έλήφθησαν ύπ’ δψιν καί προτάσεις τής Συσκέψεως τοΰ Σαμπεζύ 
τοΰ έτους 1970, καί ή τρίτη έπίσημος έκθεσις τής μικτής όμάδος έργασίας 
μεταξύ τής Ρωμαιοκαθολικής ’Εκκλησίας καί τοΰ Π.Σ. ’Εκκλησιών (Ά ν- 
τίς - ’Αμπέμπα 1970, σ. 227). Ή  Αύτοΰ Ά γιό τη ς ό Πάπας Παΰλος ό ΣΤ" 
ήνοιξεν ώσαύτως άπό {δικής του πλευράς τήν περί κοινοΰ έορτασμοΰ τοΰ 
Πάσχα συζήτησιν, ήτις καί διεκόπη έν άναμονή προφανώς τής Πανορθο
δόξου έπί τοΰ θέματος έξελίξεως. Τόσον τό Π.Σ. ’Εκκλησιών, δσον καί ή 
Ρωμαιοκαθολική ’Εκκλησία έγνωστοποίησαν τάς πρωτοβουλίας αύτών 
είς τάς ’Ορθοδόξους Εκκλησίας. Ό τ ε  τό θέμα τοΰ κοινοΰ έορτασμοΰ τοΰ 
Πάσχα έτέθη πρός συζήτησιν είς Ναϊρόμπι, άπουσιάζοντος τοΰ Προέδρου 
τής ’Αντιπροσωπείας τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου, Σεβ. Μ ητροπολί
του Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Μελίτωνος, εσχον τό προνόμιον νά θέσω 
ύπ’ δψιν τής Διασκέψεως τήν άκόλουθον Δήλωσιν τών όρθοδόξων ’Α ν
τιπροσωπειών:

“Ή μεΐς οί έν τή Πέμπτη Συνελεύσει παρόντες άντιπρόσωποι τών ’Ανα
τολικών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών - μελών τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου 
’Εκκλησιών, έκφράζοντες τήν όμόφωνον άπόφασιν τών ήμετέρων ’Εκ
κλησιών, συσκεφθέντες δέ καί έν Ναϊρόμπι έπί τοΰ θέματος τής σταθερας 
ήμερομηνίας πρός κοινόν έορτασμόν τής ’Αναστάσεως τοΰ Κυρίου ύπό 
πάντων τών Χριστιανών, δηλοΰμεν:

α) Χαιρετίζομεν τήν πρωτοβουλίαν τοΰ Π.Σ. ’Εκκλησιών καί τής Γραμ- 
ματείας έπί τής Έ νότητος τών Χριστιανών τοΰ Βατικανοΰ, δπως φέρωσι 
τό ζήτημα τοΰτο ενώπιον τής Συνελεύσεως ταύτης καί έφελκύσωσιν έπ’ 
αύτοΰ τήν προσοχήν πασών τών Χριστιανικών ’Εκκλησιών.

β) Ύ πομιμνήσκομεν είς πάντας τούς Χριστιανούς, δτι ή έπιθυμία πρός 
έπίτευξιν κοινοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα καί κοινής μαρτυρίας τής ’Α να
στάσεως τοΰ Κυρίου ήμών, κατά τήν αύτήν ήμέραν, έξεφράσθη πρό έτών 
ύπό τής ’Ορθοδόξου κατ’ ’Ανατολάς ’Εκκλησίας· εϊμεθα δέ εύτυχεΐς, δτι 
τό θέμα τοΰτο άπετέλεσεν άντικείμενον σοβαράς έκτιμήσεως έκ μέρους 
τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου ’Εκκλησιών καί τοΰ Βατικανοΰ.
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γ) Καίτοι άναγνωρίζομεν καί έκτιμώμεν τάς προσπαθείας τών 'Η νωμέ
νων Ε θνώ ν πρός έπίτευξιν κοινοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα ύπό πάντων 
τών Χριστιανών καί έννοοΰμεν τήν σημασίαν τών δπισθεν τών προσπα
θειών τούτων κοινωνικών καί οικονομικών έκτιμήσεων, έν τούτοις έπιθυ- 
μοΰμεν, δπως δώσωμεν προτεραιότητα είς τήν ιερότητα τοΰ έορτασμοΰ 
τής Ά ναστάσεως τοΰ Κυρίου ήμών, συμφώνως πρός τήν παράδοσιν τής 
άρχαίας Εκκλησίας.

δ) Τούτων £νεκεν, αί Έ κκλησίαι ήμών, κατόπιν σχετικής άλληλογρα- 
φίας, άπεφάσισαν, δπως μηδεμία ’Ορθόδοξος Ε κκλησία λάβει κεχωρισμέ- 
νως οίανδήτινα θέσιν έν προκειμένω, άνευ προηγουμένης γενικής, Πανορ
θοδόξου άποφάσεως.

ε) Συμφώνως καί συνεπώς πρός τήν άνωτέρω πρωτοβουλίαν τής ’Ο ρ
θοδόξου Εκκλησίας πρός έπίτευξιν κοινοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα, δη- 
λοΰμεν, δτι: τοΰ ζητήματος έν τή όλότητι αύτοΰ εύρισκομένου ήδη ύπό 
μελέτην έν τή ’Ανατολική Ό ρθοδόξω  Ε κκλησία , έναπόκειται ήμΐν Γνα 
προτείνωμεν είς τάς ’Εκκλησίας ήμών, δπως τό θέμα τοΰτο έξετασθή έν 
προσεχεΐ Πανορθοδόξφ Διασκέψει πρός λήψιν σχετικής άποφάσεως.

ς) Παρακαλοΰμεν τήν έπί κεφαλής ήμών ’Αντιπροσωπείαν τού Οικου
μενικού Πατριαρχείου, δπως παρουσιάση τήν δήλωσιν ταύτην ένώπιον 
τής Συνελεύσεως”.

Ή  μετά τό Ναϊρόμπι Πανορθόδοξος Διάσκεψις ύπήρξεν ή Πρώτη Προ- 
συνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις, ήτις συνεκλήθη είς τό ένταΰθα ’Ορ
θόδοξον Κέντρον τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου μεταξύ 21 καί 28 
Νοεμβρίου 1976. Τό τέταρτον θέμα τής Η μερήσιας Διατάξεως ήτο: 
“’Εξέτασις τοΰ θέματος τοΰ κοινοΰ ύφ’ άπάντων τών χριστιανών έορτα
σμοΰ τοΰ Πάσχα έν ώρισμένη Κ υριακή” . 'Η  Τρίτη ’Επιτροπή, είς ήν άνε- 
τέθη ή μελέτη τοΰ θέματος, ύπέβαλεν είς τήν όλομέλειαν τήν άκόλουθον 
έκθεσιν:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α’ ΠΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ

Σεβασμιώτατε Πρόεδρε,
1. Ή  Γ ' ’Επιτροπή τής Α ' Πανορθοδόξου Προσυνοδικής Διασκέψεως 

έμελέτησε τό θέμα τοΰ κοινοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα ύφ’ δλων τών Χ ρι
στιανών τήν αύτήν Κυριακήν. Έ νήργησεν ύπευθύνως ώς πρός τό σύνο- 
λον τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας λαμβάνουσα ύπ’ δψιν τάς συγχρόνους 
οίκουμενικάς τάσεις πρός ενωσιν τών Χριστιανών.

2. Ή  ’Επιτροπή δέν έπέμεινεν είς τό βάθος τοΰ προβλήματος, διότι τοΰ
το ύπερβαίνει τήν άρμοδιότητα αύτής, άλλ’ είς τό έπίκαιρον ή δκαιρον 
τής έγγραφής τοΰ θέματος τούτου εις τήν ήμερησίαν διάταξιν τής συγκλη- 
θησομένης 'Αγίας καί Μεγάλης Συνόδου τών ’Ορθοδόξων.

3. Οί έκπρόσωποι, ώς πλήρως ύπεύθυνοι διά τήν ένότητα τής ’Εκκλη
σίας, ύπεγράμμισαν τά άκόλουθα σημεία:

α) Ποιμαντική διάστασις τοΰ προβλήματος. Δεδομένης τής σημερινής 
θέσεως πολλών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών τόσον έξ έπόψεως κοινωνιολο
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γικής δσον καί έξ έπόψεως τών όδυνηρών αύτών έμπειριών του παρελ
θόντος, άλλαγή τις της ημερομηνίας έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα θά προεκάλει 
ένδεχομένως άναταραχάς καί θά προσέθετε νέα σχίσματα είς τούς κόλ
πους τοΰ πληρώματος. Οί έκπρόσωποι τών Ε κκλησιώ ν θεωροΰν δτι μέ- 
γας άριθμός πιστών δέν είναι ψυχολογικώς καί έν γένει ποιμαντικώς έτοι
μος διά τοιαύτην άλλαγήν.

β) Μέριμνα τής άκεραιότητος τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας. Ή  ήμερο- 
μηνία έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα ύπό τών ’Ορθοδόξων ώς διαφέρουσα έκείνης 
τών λοιπών Χριστιανικών 'Ο μολογιών παρουσιάζεται ώς άναζήτησις ταυ- 
τότητος καί πιστότητος δ ι’ δσας ’Ορθοδόξους ’Εκκλησίας εύρίσκονται είς 
άμεσον έπαφήν μετά τοΰ σοβαρού προβλήματος τοΰ προσηλυτισμοΰ. ’Εν 
τοιαύτη περιπτώσει ή υίοθέτησις κοινής ήμερόμηνίας έορτασμοΰ τοΰ 
Πάσχα δύναται νά διευκολύνη τόν προσηλυτισμόν τών πιστών τών ’Εκ
κλησιών τούτων.

γ) ’Ανάγκη πιστότητος ώς πρός τήν Α ’ έν Νικαία Οικουμενικήν Σύνο
δον. 'Ωρισμένοι έκπρόσωποι διεπίστωσαν δτι ή άλλαγή ήμερόμηνίας τοΰ 
έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα άποτελεϊ παραβίασιν τών άποφάσεων τής Α ' έν 
Νικαία Οικουμενικής Συνόδου καί ένέχει τόν κίνδυνον δπως ή έμπιστο- 
σύνη τοΰ πληρώματος κλονισθή ύπό αύτής τής άλλαγής. Πρέπει νά δια- 
τηρηθή ή ίδια διάκρισις μεταξύ τοΰ έβραϊκοΰ καί τοΰ χριστιανικού 
Πάσχα.

δ) Μή ’Ορθόδοξος προέλευσις τοΰ αιτήματος περί κοινοΰ έορτασμοΰ 
τοΰ Πάσχα. ’Εάν αί ’Ορθόδοξοι Έ κκλησίαι ήρχισαν τήν συζήτησιν τοΰ 
προβλήματος τούτου, τό επραξαν πιεζόμεναι ύπό έξωτερικών παραγόν
των, ξένων πρός τήν έκκλησιαστικήν αύτών ζωήν. Οί ’Ορθόδοξοι αισθά
νονται πρός τό παρόν τήν άνάγκην άλλαγής τής ήμερόμηνίας έορτασμοΰ 
τοΰ Πάσχα ώς αΰτη έχει σήμερον. Δ ι’ δλους αύτούς τούς λόγους ώρισμέ- 
νοι έκπρόσωποι πιστεύουν δτι ή 'Α γία καί μεγάλη Σύνοδος τής ’Ορθοδό
ξου ’Εκκλησίας δέν θά έπρεπε νά λάβη άποφάσεις έπί τοΰ ζητήματος τού
του. -

4. Συγχρόνως, έν πνεύματι εύθύνης πρός τάς Οικουμενικός ύποχρεώ- 
σεις τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών καί άνταποκρινόμενοι είς τόν πόθον 
ένότητος παντός τοΰ χριστιανικού κόσμου, ώρισμένοι σύνεδροι έτόνισαν 
δτι:

α) Ό  ύπό τών χριστιανικών ’Εκκλησιών έορτασμός τοΰ Πάσχα είς διά
φορον ήμερομηνίαν άποτελεϊ πρόκλησιν πρός τόν χριστιανικόν κόσμον.

β) Ό  ύπό τών ’Εκκλησιών έορτασμός τοΰ Πάσχα είς διαφόρους ήμερο- 
μηνίας άποτελεϊ σοβαρόν πρόβλημα διά τούς όρθοδόξους έκείνους οί 
όποιοι ζοΰν είς χώρας δπου εΐναι άναμεμιγμένοι μετά χριστιανών άλλων 
'Ομολογιών. Παρ’ δλον δτι ύπεγραμμίσθη όμοφώνως δτι ό έορτασμός τοΰ 
Πάσχα πρέπει νά εΐναι κοινός δ ι’ δλας τάς ’Ορθοδόξους ’Εκκλησίας, έτέθη 
τό έρώτημα, έάν έκάστη τοπική ’Εκκλησία θά ήδύνατο νά έορτάζη έλευθέ- 
ρως τό Πάσχα είς μίαν κοινήν ήμερομηνίαν μετά τών άλλων ’Εκκλησιών 
καί 'Ο μολογιών τής ίδιας χώρας.
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γ) Ή  Α' έν Νικαία Οικουμενική Σύνοδος, καθορίσασα τήν ήμερομη
νίαν τοΰ Πάσχα, δέν έλαβεν ύπ’ δψιν της ή μή μόνον τόν μεσογειακόν χώ 
ρον. Ή  παρουσία χριστιανών είς διαφόρους γεωγραφικός ζώνας τοΰ κό
σμου θέτει νέα προβλήματα ώς πρός τήν ήμερομηνίαν τοΰ Πάσχα. Ώ ς  έκ 
τούτου ή άπόφασις τής έν Νικαίςι Συνόδου θά έπρεπε νά έρμηνευθή κατά 
τό πνεύμα τής διατυπώσεώς της.

δ) Θά ήτο έπιθυμητέον νά μελετηθή καί έξευρεθή λύσις τής ύφισταμέ- 
νης άνωμαλίας είς δσας ’Ορθοδόξους Εκκλησίας υιοθέτησαν τό νέον 
ήμερολόγιον, άλλ’ αί όποΐαι, έν τή μερίμνη τής ένότητος καί τής κοινω
νίας αύτών μετά τών άλλων ’Ορθοδόξων Εκκλησιώ ν, έορτάζουν τό 
Πάσχα συμφώνως πρός τό παλαιόν ήμερολόγιον. Θά έπρόκειτο είς τήν 
περίπτωσιν αύτήν περί έναρμονίσεως τοΰ έκκλησιαστικοΰ ήμερολογίου 
μετά τών άστρονομικών δεδομένων.

ε) Οί ’Ορθόδοξοι άντιπρόσωποι είς τήν Ε' Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ 
Παγκοσμίου Συμβουλίου ’Εκκλησιών έδήλωσαν δτι αί Έκκλησίαι των θά 
έξετάσουν τό θέμα τοΰ κοινοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα.

Είσήγησις:

Ά νταποκρινομένη είς τήν ύπόσχεσιν ταύτην μετά γνησίου αισθήματος 
εύθύνης καί μεριμνώσα διά τάς ποιμαντικός άνάγκας,αΐτινες έξεφράσθη- 
σαν ύπό τινων ’Ορθοδόξων άδελφών, ή ήμετέρα ’Επιτροπή προτείνει είς 
τήν 'Ολομέλειαν δπως είσηγηθή είς τήν Γραμματείαν Προπαρασκευής 
τής 'Α γίας καί Μεγάλης Συνόδου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας, τήν σύν
τομον σύγκλησιν συσκέψεως μικρός όμάδος ειδικών (άστρονόμων, Ιστο
ρικών, κανονολόγων), ώς καί Ποιμένων ϊνα ύποβάλουν μίαν μελέτην άρ- 
μοδίων έπί τοΰ θέματος τούτου.

’Επί τή βάσει τής εισηγητικής ταύτης έκθέσεως τής Γ ' ’Επιτροπής, ή 
Πρώτη Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις άπεφάσισεν: “Ό π ω ς  λαμ- 
βανομένων ύπ’ δψιν άφ’ ένός μέν τής έν τή Ό ρθοδόξω  ’Εκκλησία ύπαρ- 
χούσης έπιθυμίας τοΰ κοινοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα ύφ’ άπάντων τών 
χριστιανών, άφ’ έτέρου δέ τών ύφισταμένων ποιμαντικών δυσχερειών είς 
ώρισμένας κατά τόπους ’Εκκλησίας, άλλά συγχρόνως καί τής άνάγκης 
σταθμίσεως καί τών άλλων έν τή Δύσει ύπαρχουσών ’Ορθοδόξων ποιμαν
τικών ύπαγορεύσεων καί δτι, ώς έκ τούτου, έπιβάλλεται έξισορροπημένη 
άντιμετώπισις τοΰ ζητήματος καί, έπομένως, άποφυγή πόσης βεβιασμένης 
έπ’ αύτοΰ πανορθοδόξου άποφάνσεως, μελετηθή τό δλον ζήτημα έμπερι- 
στατωμένως άπό πάσης πλευράς. Πρός τοΰτο άνατίθησι τή Γραμματείς! 
έπί τής Προπαρασκευής τής 'Α γίας καί Μεγάλης Συνόδου, δπως, τό ταχύ- 
τερον δυνατόν, συγκαλέση έπί τούτω συνέδριον, τοΰ όποιου νά μετάσχω- 
σιν» ύπεύθυνοι ποιμενάρχαι, κανονολόγοι, άστρονόμοι, Ιστορικοί καί κοι
νωνιολόγοι, καί τό όποιον νά ύποβάλη τά πορίσματα τής έργασίας αύτοΰ 
διά τής Γραμματείας είς τήν έπομένην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διά- 
σκεψιν”.

Ά νταποκρινομένη είς τήν άπόφασιν ταύτην τής Α ' Προσυνοδικής



15

Πανορθόδοξου Διασκέψεως ή Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής τής 
Ά γ ια ς καί Μ. Συνόδου συνεκάλεσε τήν παρούσαν έργαστηριακήν Σύσκε- 
ψιν τών ειδικών, είς ήν εύχεται καρποφόρον έκπλήρωσιν τής άνατεθείσης 
αύτή διακονίας.

Μετά ταΰτα ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Τρανουπόλεως Δαμασκηνός ύπο- 
γραμμίζει άπαξ δτι τόν έργαστηριακόν χαρακτήρα τοΰ Συνεδρίου, δπερ 
δέν ,έκλήθη ΐνα λάβη άποφάσεις, άλλ’ Γνα είσηγηθή γνωματευτικώς πρός 
τήν προσεχή Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν κατά τά ύπό τής 
Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως άποφασισθέντα. Ό θ εν  τό 
Συνέδριον δύναται νά έκλέξη τόν Πρόεδρον αύτοΰ έπί τή βάσει καθαρώς 
έργαστηριακών κριτηρίων καί ούχί έκκλησιαστικής τάξεως.

Μετά ταΰτα ό Σεβ. Μ ητροπολίτης Τρανουπόλεως έκλέγεται όμοφώνως 
Πρόεδρος τοΰ Συνεδρίου.

Οδτος εύχαριστήσας τούς Συνέδρους έπί τή έκφρασθείση έμπιστοσύνη 
αύτών άποδέχεται τήν έκλογήν καί παρουσιάζει, έν συνεχείςι, πρός εγκρι- 
σιν σχέδιον προγράμματος έργασιών τοΰ Συνεδρίου, δπερ καί κατόπιν μι
κρών τροποποιήσεων άποφασίζεται δπως τεθή είς έφαρμογήν:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

Σαμπεζύ, 28 ’Ιουνίου - 3 ’Ιουλίου

Τρίτη, 28 Ιουνίου

Ά φ ιξ ις  τών συνέδρων.

Τετάρτη, 29 ’Ιουνίου

9.30 - 12.00 Θεία Λειτουργία. Ε ορτή  τών άγιων Α ποστόλω ν Πέτρου καί Παύλου.
13.00- 14.00 Γεύμα.
15.00- 15.30 Καφές.
15.30- 1700 Έ να ρξις τών έργασιών.

Παρουσίασις τής Έκθέσεως τής Γ ' Ε π ιτροπής 
τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως.
—  Σεβ. Μητρ. Τρανουπόλεως Δαμασκηνός.

17.00 Εσπερινός.
19.00 Δεϊπνον.

Πέμπτη, 30 Ιουνίου

8.00 Ό ρθρος.
8.30 Πρόγευμα.
9 .00- 10.30 Ίστορικο-κανονική θεώρησις τοΰ προβλήματος.

—  Αίδεσιμολ. Καθηγητής Braniste
• —  Θεοφιλ. Ε πίσκοπος Χερσώνος Πέτρος.

10.30 Διάλειμμα - Καφές.
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11.00 - 12.30 Συζήτησις.
12.30- 13.30 Γεϋμα.
15.00- 15.30 Καφές.
15.30- 17.00 Αί πλέον πισταί πρός τό πνεύμα τής Α' έν

Νικαίςι Οικουμενικής Συνόδου άστρονομικαί 
προσεγγίσεις τοΰ θέματος.
—  Έ λλογιμ . Καθ. John Errickson
—  Έ λλογιμ . Καθηγητής Κοντόπουλος.

17.00 Εσπερινός.
17.30- 18.30 Συζήτησις.
19.00 Δεϊπνον.

Παρασκευή, 1 Ιουλίου

8.00 Ό ρθρος.
8.30 Πρόγευμα.
9.30 - 10.30 Τό θέμα τοΰ κοινοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα

έξ έπόψεως ποιμαντικής διαστάσεως.
—  Σεβ. Μητρ. Λαττακίας Ιγνάτιος.

10.30 Διάλειμμα - Καφές.
11.00- 12.30 Συζήτησις. Κοινωνιολογική θεώρησις τοΰ θέματος.

—  Πανοσιολ. Ά ρ χιμ . Νίκων Πατρινάκος.
12.30- 13.30 Γεΰμα.
15.00- 15.30 Καφές.
15.30- 1700 Σύνταξις τοΰ ή τών κειμένων.
17.00 Ε σπερινός.
17.30- 18.30 Συζήτησις.
19.00 Δεϊπνον.

Σάββατον, 2 ’Ιουλίου

8.00 Ό ρθρος.
8.30 Πρόγευμα.
9.30 - 1.0.30 Σύνταξις τοΰ ή τών κειμένων.

10.30 Διάλειμμα - Καφές.
11.00 - 12.30 Σύνταξις τοΰ ή τών κειμένων.
12.30- 13.30 Γεΰμα.
15.00- 15.30 Καφές.
15.30- 17.00 Παρουσίασις καί εγκρισις τών κειμένων.
17.00 Εσπερινός.
19.00 Δεϊπνον.

Κυριακή, 3 ’Ιουλίου

9.30- 12.00 ’ Θεία Λειτουργία.
13.00- 14.00 Γεΰμα.
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Ά ναχώ ρησις τών Συνέδρων.
Α κολούθω ς λύεται ή Συνεδρία.

ΠΕΜΠΤΗ 30.6.1977
Μετά τήν είθισμένην προσευχήν ό Σεβ. Πρόεδρος παρακαλεΐ τόν Αίδε- 

σιμολ. Καθ. Ε. Braniste δπως παρουσιάση τήν είσήγησιν αύτοΰ έπί τοΰ 
θέματος “Τό θέμα τοΰ κοινοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα. Σύντομος Ιστορική 
καί κανονική μελέτη τοΰ προβλήματος” :

LA QUESTION D ’ U NE CELEBRATION COMMUNE DE PAQUES.
BREVE ETUDE HISTORIQUE ET CANONIQUE DE LA QUESTION.

L’ objet principal de notre rencontre et des discussions qui y vont com- 
mencer c’ est Γ examen de la question d’ une celebration commune de 
Paques par tous les chretiens le meme dimanche. On a bien espere ces der- 
niers temps qu’ on pourrait resoudre ce probleme par les differents projets 
pour la “ stabilisation” de la date de Paques, qui constitue le but de nom- 
breuses rencontres et conferences interconfessionnelles (le symposium de 
Rome en mai 1969, celui d ’ Athenes en juin 1969, la consultation de Ge
neve organisee par le C.O.E. en mars 1970 etc). D ’ ailleurs ce genre de pro
jets n’ est point nouveau; des propositions analogues avaient ete faites a 
partir du XVIIIe siecle en Occident, mais leur reprise pendant notre temps 
n ’ a pas encore apporte de resultats concrets jusqu’ ici et quant a moi je 
crois qu’ ils resteront sterils aussi a P avenir, pour des raisons que nous al- 
lons exposer plus loin.

Notre conviction est que le probleme de la celebration simultanee de 
Paques par tous les chretiens est etroitement lie au probleme de Γ unifica
tion du calendrier ecclesiastique dans la chretiente orthodoxe. Nous avons 
a resoudre une question de la celebration commune de Paques parce que 
P on a premierement a resoudre le probleme du calendrier. Voila pourquoi 
le probleme dont la discussion nous a rassemble ici ne peut pas etre ni com- 
pris ni resolu independamment de celui du calendrier commun. Et il me 
semble que P analyse plus attentive de la situation actuelle de P Orthodoxie 
a ce point de vue aboutira a la meme conclusion.

I. L a  situation actuelle de la chretiente orthodoxe.

II y a un desagreable manque d’ unite dans le monde orthodoxe en ce qui 
concerne le calendrier ecclesiastique et la celebration de Paques et cette si
tuation a ses repercussions defavorables sur P unite chretienne en general. 
A cet egard, les Eglises orthodoxes d’ aujourd’ hui sont divisees - a partir P 
annee 1924 - en deux grands groupes:

a) D ’ une part se trouvent les Eglises qui maintiennent “ le vieux (ancien) 
style” , c’ est - a - dire le calendrier julien encore non rectifie, avec une diffe
rence de 13 jours de retard: P Eglise russe (le Patriarcat de Moscou), P Egli-
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se serbe (le Patriarcat de Belgrade) et le Patriarcat de Jerusalem, auxquels 
on peut ajouter les monasteres d’ Athos (a F exception de Vatopedi) et celui 
de Sinai.

b) D ’ autre part, se rangent les Eglises autocephales et autonomes qui 
ont adopte les decisions de la Conference interorthodoxe de Constantinople 
de 1923 pour la correction du calendrier, mais elles les ont appiiquees 
seulement partiellement et emploient un calendrier mixte, c  est - a - dire le 
calendrier rectifie ou neo - julien (le “ nouveau style”), tout en maintenant la 
pascalie (le cycle de Paques et les fetes mobiles) du vieux style, en celebrant 
done Paques le meme dimanche comme les Eglises de la premiere catego- 
rie. C’ est la situation de la plupart des Eglises orthodoxes: le Patriarcat de 
Constantinople et ceux d’ Antioche et d’ Alexandrie, F Archeveche de Gre- 
ce, Γ Eglise orthodoxe de Roumanie et celle de Bulgarie, Γ Archeveche de 
Chypre, Γ Eglise d’ Albanie, Γ Eglise orthodoxe de Tchecoslovaquie1, Γ 
Archeveche autonome de Finlande (des 1917).

Dans la meme categorie se situent les dioceses et les communautes de 
differentes nationalites constituant la “Diaspora” (dispersion) orthodoxe 
dans Γ Europe occidentale et dans 1’ Amerique, qui suivent le calendrier et 
la pascalie des Eglises nationales dont elles appartiennent par Ieur origine e- 
thnique ou par la juridiction canonique.
c) A cote de ces deux groupes principaux il y a le troisieme, plus petit quant 
au nombre des fideles, forme par les orthodoxes qui menent leur vie dans 
les pays avec majorite catholique ou protestante, comme par ex. les italo - 
grecs de Γ Italie meridionale et ceux qui habitent autour de Rome, les or
thodoxes de Pologne2 et ceux de Finlande, qui .emploient exclusivement le 
calendrier gregorien meme avant la Conference de Constantinople de 
1923; ceux - ci celebrent done Paques a la meme date avec les catholiques 
et les protestants, conformement au comput pascal gregorien. Quant a Γ E- 
glise de Finlande elle avait obtenu la permission d’ une telle pratique a par
tir meme de 1917, de la part de Γ Eglise russe, sous la juridiction canonique 
de laquelle elle se trouvait a Γ epoque. L’ Eglise russe a donne aussi sa be
nediction aux orthodoxes du Japon pour P usage du calendrier gregorien 
(adopte dans le Japon pour la vie civile a partir de 1875), bien que ceux - ci 
preferent encore le vieux style, favorise par les russes; c’ est aussi le Pa'triar- 
cat russe de Moscou qui autorisa en 1936 les fran?ais orthodoxes de Paris 
(deux paroisses seulement a P epoque) de celebrer Paques en conformite 
avec le nouveau style (le calendrier gregorien). De meme, en 1967 le Pa
triarcat de Moscou a accorde aux russes qui vivent en Suisse la permission

1. Mais dans la Slovaquie on maintient le vieux style, avec la tendance d'etre revise (voir la 
revue “ L’Eglise Orthodoxe Roumaine”, 1953, nr. 11-12. p. 1115.)
2. Dans certains dioceses orthodoxes de Pologne, comme Bialystok, sont representes tous 
les deux styles: dans les paroisses de campagne on maintient davantage le vieux style, dans 
les paroisses des villes on prefere le nouveau style.
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de celebrer toutes les fetes conformement au nouveau style.
d) La situation est encore plus delicate dans les pays ou les orthodoxes 

constituent une infime minorite. Par ex., dans les communautes orthodoxes 
des Pays - Bas, constituees d ’ une part par des russes et d’ autre part par 
des hollandais orthodoxes, qui sont tous sous Γ autorite canonique de P E- 
xarchat du Patriarcat de Moscou pour P Europe occidentale, les fetes im- 
mobiles (par ex. la Nativite) sont celebrees en meme temps que les catho- 
liques, tandis que Paques et les autres fetes variables sont celebrees confor
mement au vieux style (done exactement comme dans P Eglise orthodoxe 
de Roumanie, quoiqu’ il s’ agit de fideles appartenant a la juridiction de P 
Eglise russe). C ’ est le meme cas avec la communaute roumaine et celle des 
grecs , a Paris; par contre, les communautes russes de Paris, partagees en- 
tre plusieurs juridictions canoniques, celebrent entierement selon le vieux 
style. Deux paroisses russes dans des regions differentes sur le territoire du 
Patriarcat d’ Alexandrie maintiennent encore le vieux style, bien que selon 
la resolution de la Conference ecclesiastique interorthodoxe de Moscou 
1948, elles seraient obligees d’ adopter le calendrier julien rectifie, utilise 
dans le Patriarcat d’ Alexandrie. II faut mentionner aussi les petits groupe- 
ments “ stylistes” existant dans les Eglises avec le calendrier neo - julien, 
par ex. eh Roumanie et en Grece (ou il y a meme deux Eglises “ stylistes” 
differentes).

Pour mieux comprendre P origine de ces differences et pour trouver la 
solution la plus convenable pour la realisation de P uniformite du calendrier 
et de la celebration pascale dans P Orthodoxie entiere, nous allons faire pre- 
mierement un bref expose sur le calendrier utilise aujourd’ hui, dont 
P histoire nous aide a mieux comprendre en meme temps la question de la 
celebration commune de Paques.

II. Breve histoire du calendrier et de la pascalie.

JL·' histoire de notre calendrier commence en P annee 46 avant notre ere; 
celui - ci represente P oeuvre scientifique d’ un grand astronome pa'ien (So- 
sigene), effectuee sur P ordre de P empereur romain Jules Cesar, qui en 
avait besoin pour reglementer les affaires publiques (economiques et finan- 
cieres) de son vaste empire. A son apparition sur la scene de P histoire an
tique, P Eglise chretienne trouvait done ce calendrier utilise depuis pres d’ 
un demi - siecle et elle P a adopte comme tel pour ses besoins religieux et 
liturgiques, en lui ajoutant le systeme de la division du temps en semaines, 
d’ origine orientate, utilise auparavant par les juifs.

On connait bien le defaut congenital du calendrier “julien” , qui a fait sur- 
gir un probleme du calendrier: c’ est la petite difference de 11 Ί 4 ,  02" avec 
laquelle la duree de son annee moyen ne (P annee dite civile) depasse la 
duree exacte de P annee astronomique, tropique ou solaire (365 j, 5 h, 48’, 
45, 58"), arrondie par Sosigene en 365, 1/4 jours. L’ annee moyenne du ca
lendrier julien est de fait plus longue de 11’, 14,02" que P annee solaire;
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jusqu’ a ce que le calendrier julien accomplisse son annee, la terre a deja fi- 
ni son mouvement de revolution autour du soleil. Par cela notre calendrier 
est en retard d ’ un jou r apres chaque periode de 128 ou 129 ans environ.

Le defaut sera constate premierement a P epoque du premier concile 
oecumenique (Nicee, 325), lorsque le retard etait deja de trois jours. Mais 
les Peres du concile n’ont pas pris garde a remedier a ce defaut et a prevenir 
le retardement du calendrier a Γ avenir. C ’ etait la question d’ une date 
unique pour la celebration de Paques par tous les chretiens qui les 
preoccupait alors, parce que cette grande fete du christianisme etait cele- 
bree a des dates et des manieres tres differentes. Les Peres du concile pour- 
suivaient notamment P extirpation des coutumes juda'isantes a cet egard et 
le detachement de Paques chretien de la Paque des Hebreux, dont la date e- 
tait tres variable et souvent erronee, transgressant la loi biblique concernant 
le temps de sa celebration (Exode X II, 6, 18, 27; Lev. XXIII, 5 - 8 ;  Deut. 
XVI, 1 - 8 etc). En vue d’ uniformiser la date de Paques dans toute la chre
tiente, les Peres du concile ont lie cette date aux deux phenomenes astrono- 
miques approches du temps de la Resurrection du Seigneur dans P annee 
30 (33) de notre ere, a savoir P equinoxe de printemps et la premiere pleine 
lune qui suivait P equinoxe (la lune pascale). Pour cela ils ont fixe premiere
ment la date de P equinoxe, qui tombait alors au 21 mars du calendrier ro- 
main (julien). Ensuite, en ce qui conceme la date de Paques ils ont consacre 
le canon (comput) pascal alexandrin, c’ est - a - dire la pratique regionale 
suivie dans P Eglise d’ Alexandrie, oii la science astronomique etait en fleur. 
Cette pratique peut etre formulee dans la regie suivante: Paques sera cele- 
bree par tous les chretiens le premier dimanche apres la pleine lune du prin
temps (la premiere pleine lune apres P equinoxe); dans les annees ou ce di
manche coinciderait avec la Paque juive (14 Nisan), Paques chretiens sera 
remis au dimanche prochain. Suivant cette regie et a cause de la mobilite de 
la date de la lune pascale, qui apparait tantot, plus proche tantot plus loin 
d’ equinoxe, la date de Paques peut varier d’ une annee a P autre tout au 
long d’ un grand interval de temps: cinq semaines (35 jours), eptre le 22 
mars (la date la plus proche) et le 25 avril (la date la plus tardive)3.

II faut retenir que ni la disposition (όρος) concernant P equinoxe et ni cel- 
le concernant la date de Paques ne se trouvent parmi les decisions ou les 
“canons” du premier concile oecumenique et les actes du concile se sont 
perdus, en supposant qu’ ils existaient. Seule la disposition concernant la 
date de Paques peut etre refaite a P aide de la lettre encyclique par laquelle 
les membres du concile P ont apportee a la connaissance des differentes E- 
glises provinciales4. D ’ autant plus on ne peut pas soutenir que le concile de

3. Beau commentaire sur le but et le sens de la disposition niceenne a Vittorio Peri. La date 
de la Jete de Paque. Note sur I'origine el le developpement de la question pascale, Vatican 
1968.
4. Transmise par Socrate, Hist, eccles. i, 9. - Ct. aussi Pepitre de l'empereur Constantin le 
Grand aux eveques non presents au concile. conservee par Eusebe. De vita Constantini, III.
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Nicee aurait elabore ou consacre une certaine regie ou methode technique 
pour la determination annuelle de la date variable de Paques. C ’ est a peine 
beaucoup plus tard que les tablaux pascals (les “pascalies”) ont apparu 
avec leur systeme complique et difficile dont Γ usage est encore en vigueur 
chez les tenants du vieux style pour la determination des dates de Paques, 
comme par ex. la pretendue “ table perpetuelle” attribuee aux Peres (ni- 
ceens) et transmise par le canoniste Mathieu Blastares (XIV ' siecle)5 ou cel- 
le qui est attribuee a saint Jean Damascene et qui nous a ete transmise par 
le moine Isaac Argyre (XIV' siecle) 6.

D ’ ailleurs on sait que malgre Γ accord etabli entre les Peres de Nicees 
on n’ a pas reussi a etablir une uniformite parfaite dans toute Γ Eglise chre- 
tienne au sujet de la date de Paques longtemps apres le concile. Dans cer- 
taines Eglises locales de P Orient, par ex., on conservait encore les ancien- 
nes pratiques juda'fsantes, qui obligent quelques conciles oecumeniques et 
locaux posterieurs au concile de Nicee a formuler certains canons par 
lesquels on interdisait et condamnait la celebration de Paques chretien en 
dependence de la Paque juive: canon 1 du concile local d’ Antioche (341)7, 
can. 7 apostolique8, can. 7 de Laodicee9 et le 7 du II ' concile oecumenique 
(381)10, repete dans le can. 95 du concile Vc - VI' oecumenique (692)n . Les 
historiens Socrate12 et Sozomene13 confirment, eux ayssi, dans le Vc siecle, la

17-20; Socrate, His!, eccles. 1,9 et V, 22; Theodoret, Hist, eccles. I, 10.
5. Dans sa Syntagmealphabetique, lettre P, chapitre Sur les Sainles Paques.
6. Migne. P. G„ t. XIX , col. 1297 - 1298.
7. “Tous ceux qui osent mepriser la decision du saint et grand synode assemble a Nicee ... 
en ce qui concerne la sainte fete des Paques salutaires, qu’ils soient excommunies. Et si quel- 
qu'un des hommes de PEglise, eveque ou pretre ou diacre, osera... celebrer les Paques avec 
les juifs..., le saint concile ... dispose qu’ils soient defroques ...” .
8. “ Si un certain eveque ou presbytre ou diacre celebrera le saint jour des Paques avec les 
juifs avant I'equinoxe de printemps, qu’il soit defroque”.
9. Que les heretiques quatrodecimans (tetradits), ainsi que les novatiens et les fotiniens, 
apres [’abandon de leur heresie soient re?us de nouveau dans la communion de I’Eglise par 
l’onction avec le saint Chreme.
10. Disposition similaire a celle du 7eme canon de Laodicee (voir supra).
11. Une interpretation correcte de ces canons-ci, dans l'etude du Prof. russe D.P. Oghitziki, 
Les normes canoniques de la Pascalie orthodoxe et le probleme de la dotation des Paques 
dans les conditions de notre temps (en russe), dans “ Bogoslovskie Trudi", t. VII (1971). p. 
204-211.
12. Hist, eccles., V, 22 (P .G ., t. LXVII, col. 628 A-B: «En effet, ni le Sauveur ni les Apo- 
tres ne donnercnt de loi prescrivant ce mode d’observance (de la Paque); et pas plus, comme 
le fail la loi de Moise pour les juifs. les evangiles ou les apotres nous rimposerent sous In me 
nace d'une condamnation, d’un chatiment ou d'une malediction ... Les apotres ne se propo- 
serent done pas de legiferer au sujet des jours de fete, mais d’enseigner une vie droite et la 
piete envers Dieu. II me semble que, de la meme maniere que beaucoup d’autres choses 
devinrent une coutume selon les regions, de meme la fete de Paques eut dans les differentes 
(communautes) chretiennes son observance caracteristique a partir de quclque coutume tra- 
ditionnelle, pour la simple raison, que deja relevee, qu’aucun apotre ne fixa a ce sujet, et 
pour personne. une prescription legale. Les faits eux-memes demontrent que des I'antiquite
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diversite dans la celebration de Paques apres le concile de Nicee.
Toutefois durant une longue periode de plus d’ un millenaire (525 - 1582) 

et notamment entre la fin du VIII' siecle et la deuxieme moitie du X V I' 
siecle, une unite presque parfaite s’ est etablie dans le monde chretien tout 
entier relativement a la celebration de Paques, entretenue par P unite du ca
lendrier. Les deux grandes parties de la chretiente - P Occident catholique 
et P Orient orthodoxe separees par le grand schisme a partir du 1054, e- 
taient quand meme d’ accord en ce qui concerne la date de Paques (ainsi 
que la date de toutes les fetes qui etaient communes), parce qu’ elles utili- 
saient alors le meme calendrier, qui conservait encore sa structure originai- 
re. La reforme gregorienne du calendrier en 1582 a rompu pour la premiere 
fois P unite chretienne au sujet du calendrier, et par consequent P unite 
pascale, car les Eglises orthodoxes, representees alors par le patriarche de 
Constantinople, ont refuse la reforme, comme provenant d’ une initiative 
catholique romaine. M aintenant done le calendrier julien non rectifie (le 
vieux ou P ancien style), attarde jusqu’ alors de dix jours, les Eglises ortho
doxes ont continue a celebrer la fete de Paques suivant “ le vieux style” et 
ses tableaux pascals errones, qui indiquaient P equinoxe de printemps et la 
pleine lune pascale a des dates qui ne correspondaient plus depuis longtem- 
ps a leurs dates exactes, indiquees par la science astronomique.

La nouvelle reforme du calendrier, realisee par la Conference interortho- 
doxe de Constantinople de 1923, bien qu’ issue d’ une bonne initiative et 
bien superieure a la reforme gregorienne, a complique encore davantage la 
situation. Acceptee jusqu’ ici seulement par certaines Eglises orthodoxes, 
bien que celles - ci constituent la grande majorite, elles ont applique mal - 
parce que partiellement - la rectification du calendrier, maintenant la 
“pascalie” du vieux style encadree dans le calendrier rectifie suivant la me- 
thode constantinopolitaine (le calendrier neo - julien), afin que P on conser
ve P unite de I’ Orthodoxie au moins dans la celebration de la plus grande 
fete chretienne. A cote de deux grands groupes des Eglises chretiennes exi- 
stant jusqu’’alors (1924), a savoir celles qui avaient maintenu le vieux style 
d’ une part et celles qui avaient adopte le calendrier gregorien d’ autre part, 
un nouveau groupe parait sur la scene de I’ histoire du calendrier chretien, 
constitue par les Eglises orthodoxes qui se sont cree une sorte de “ calen
drier mixte” , en celebrant Paques et les fetes mobiles suivant le vieux style 
et les fetes fixes suivant le nouveau style, c’ est - a - dire aux memes jours 
que les catholiques et les protestants.

La Conference interothodoxe de Moscou en 1948 n’ a rien apporte de 
nouveau a cet egard (d’ ailleurs elle n’ avait ni le pouvoir d’ en prendre des 
meme pas initiatives); en ce qui concerne la date de Paques on a dispose

(la lete) trouva son observance dans les differentes communautes (en derivant) plutot de la 
coutume que de la loi” .
13. Hist, eccles. VII, 19.
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que Ie vieux style sera maintenu dans toutes les Eglises orthodoxes; quant 
au calendrier, on a formule la recommendation que tous les orthodoxes in- 
dependemment de leur nationalite, soient obliges a respecter le style de P E- 
glise orthodoxe dans le territoire ou ils habitent, afin que P on preserve ainsi 
au moins P unite interne de chaque Eglise orthodoxe a cet egard.

Voila comment au bout de sa longue histoire, le calendrier unique dont 
se servaient d ’abord tous les chretiens se presente de nos jours brise en trois 
morceaux ou variantes differentes, qui expliquent aussi le manque d’unite 
chretienne dans la celebration de Paques, a laquelle ont contribue un peu 
aussi les dissensions confessionnelles qui ont rompu graduellement Punite 
originaire du christianisme. Malheureusement quelques uns de nous ont eri- 
ge ces differences concernant le calendrier et la celebration pascale a la 
hauteur et la valeur des veritables dogmes de foi et symboles confession- 
nels, en maintenant l’ablme qui nous separe les uns des autres.

Q u’est - ce qu’il faut faire? Ainsi que nous venons de le montrer. le man
que d'unite pascale est la consequence, le resultat ou 1’effet du brisement 
graduel de Punite du calendrier utilise aujourd’hui par les chretiens. Peut - 
on done resoudre le probleme de Punite pascale sans resoudre premiere- 
ment la question du calendier? Peut-on remedier a Peffet avant de deraci- 
ner la cause originaire du mal? La separation faite parfois entre le probleme 
du calendrier et celui de Punite pascale est completement artificielle el inop
portune. Etant donnee la difference de 13 jours existant entre les deux ca- 
lendriers utilises dans le monde orthodoxe (le calendrier julien non rectifie 
ou le vieux style et le calendrier julien rectifie par la methode constantino- 
politaine ou Ie calendrier neo - julien), les Eglises orthodoxes qui emploient 
le calendrier rectifie celebrent eneffet Paques entre le 4 avril n. s. (=  22 
mars v.s.) et le 8 mai n.s. (=  25 avril v.s.). C ’est ainsi que s’explique la gran
de difference de temps qui separe le Paques des orthodoxes et celui des ca- 
tholiques et des protestants dans certains ans. Par ex. en 1975. tous les or
thodoxes ont celebre Paques le meme dimanche (21 avril v.s. ou le 4 
main.s.) tandis que les catholiques et les protestants, en respectant la pasca
lie du style nouveau (gregorien), ont celebre cinq semaines plus tot (le 30 
mars), c’est - a - dire le premier dimanche apres la pleine lune pascale, qui 
avait eu lieu jeudi 27 mars, tandis que selon la pascalie du vieux style utilise 
par les orthodoxes, la lune pascale etait considere a peine au 17 avril le 
vieux style ou 30 avril le nouveau style, le Paques etant celebre done le di
manche prochain (le 21 avril v.s. ou 4 mai n.s.), apres la deuxieme pleine 1- 
une de printemps.

C ’est pourquoi beaucoup de monde - chretiens ou non chretiens - se de- 
mande a juste titre: le Christ n’est - il pas ressuscite une seule fois pour 
tous? N ’y-a-t-il une seule Resurrection du Seigneur et par consequent ne 
faudrait - il qu’ elle soit celebree le meme jour par tous les chretiens? La 
coincidence de Paques orthodoxe avec celui des catholiques et des prote
stants dans la situation actuelle de POrthodoxie touchant le calendrier est
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tout a fait accidentelle, bien que cela arrive souvent (par ex. : en 1963, 
1966, 1974, 1977, 1980, 1984, etc); ce sont des exceptions dues au hasard, 
mais non le resultat d’une initiative quelconque a cet egard.

III. Possibilites et propositions pour Vuniformisation du calendrier et de la 
pascalie.

A proprement parler, dans le monde orthodoxe oriental il y a unite par- 
faite concernant la date de la celebration de Paques: tous les orthodoxes ce- 
lebrent Paques suivant le vieux style. Plus difficile se presente le probleme 
pour la Diaspora (dispersion) orthodoxe dans l’Europe occidentale et l’A- 
merique. En effet, c’est le calendrier qui divise l’Orthodoxie; Pemploi de 
deux calendriers differents aboutit a un manque d’ unite dans la celebration 
des fetes immobiles, qui n’est point moins ennuyeuse. Car dans ce cas on se 
demande: le Christ n’est - il pas une seule fois ne pour tous? Pourquoi alors 
certains chretiens orthodoxes celebrent la Nativite 13 jours plus tard que 
les autres? Mais ni notre unite dans la celebration de Paques ne doit pas 
nous laisser insoucieux, parce qu’elle a lieu a des dates erronees, conformes 
a un calendrier errone.

Quelle solution s’impose pour la realisation de l’uniformite du calendrier 
dans l’Orthodoxie? Pourrait - on en prendre comme plateforme la situation 
de trois Eglises orthodoxes autocephales qui maintiennent encore le vieux 
style ou le calendrier julien non rectifie? - Pas du tout! D ’ailleurs, ces Egli
ses - ci represented numeriquement qu’une minorite dans le monde ortho
doxe et le retour des Eglises orthodoxes avec le calendrier mixte, beaucoup 
plus nombreuses, au calendrier non rectifie, serait inconcevable pour des 
raisons multiples et justifiees.

Premierement, du point de vue scientifique, le calendrier julien non recti
fie s’est suffisamment avere errone, parce que les tableaux pascals utilises 
par les tenants du vieux style indiquent Pequinoxe de printemps avec un re
tard de 13 jours (Pequinoxe reel ne tombe point au 21 mars mais au 8 mars 
du calendrier non rectifie) ainsi que les dates des lunes pascales avec un re
tard de cinq jours; la consequence en est que l’on aboutit a la celebration de 
Paques a des dates aussi erronees et souvent apres la deuxieme pleine lune 
de printemps, la regie pascale consacree par le premier concile oecume
nique etant ainsi transgressee, ce qui arrive toutes les fois qu’on celebre 
Paques apres le 25 avril n.s. ou le 12 avril v.s.

Deuxiemement, le retour des Eglises avec le calendrier mixte au vieux 
style ou le maintien a l’infini de celui-ci par les trois Eglises qui l’emploient 
encore aboutirait a un grand desagrement du point de vue de la vie sociale 
et pratique, c’est-a-dire Pemploi de deux calendriers differents dans les pays 
respectifs, ce que ne ferait que renouvejer ou maintenir le desaccord en- 
nuyeux entre l’Etat et l’Eglise, parce que tous les pays (l’Union Sovietique 
et la Serbie inclus) emploient depuis longtemps le calendrier gregorien (le 
style nouveau) qui manifeste la tendance de devenir un calendrier d ’ usage
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universel, jusqu’ a P introduction eventuelle d’un autre meilleur.
Troisiemement, le maintien du vieux style maintiendrait aussi I’isolement 

de la chretiente orthodoxe orientale a l’egard du monde catholique et prote- 
stant, ce que serait au detriment de l’unit generaie du christianisme que 
nous tous desirons.

Mais ni la situation des Eglises orthodoxes avec le calendrier mixte 
(pascalie du vieux style dans le cadre du calendrier rectifie) ne peut pas etre 
consideree comme un bon point de depart pour la realisation de l’unite or
thodoxe au sujet du calendrier et de la pascalie, parce que cette situation est 
tout a fait provisoire. La decision par laquelle les Eglises en question sont 
revenues a la pascalie du vieux style constituait a cette epoque une conces
sion momentanee faite aux Eglises - soeurs fideles au vieux style, avec l’es- 
perance que Ton pourra voir, tot ou tard, l'adoption du calendrier neo - 
julien par ces Eglises.

Par consequent, la seule solution possible pour la realisation de l’unite 
parfaite et reelle dans l’Orthodoxie concernant le calendrier, c’est l’adop- 
tion du calendrier rectifie (le nouveau style) par les trois Eglises patriarcales 
qui emploient encore pour des differentes raisons, le calendrier julien non 
rectifie (le vieux style). Ce sont elles qui detiennent la clef de l’unite 
chretienne a cet egard. C ar la justesse et la necessite de la rectification du 
calendrier reste, ainsi que l’on a deja vu, au - dessus de toute evidence et de 
tous points de vue: scientifique, social et pratique. Quant au point de vue 
religieux, rien ne s’ oppose a la rectification du calendrier ayant en vue que 
le calendrier ne constitue point une question de dogme ou de doctrine, mais 
de simple discipline ecclesiastique. II n’appartient pas a l’Eglise d’ elaborer 
des calendriers; le calendrier represente une affaire de l’E tat qui l’empioie 
pour ses besoins sociaux et que l’on peut changer ou ameliorer lorsqu’il est 
necessaire. Et il faut souligner que la rectification du calendrier ne signifie 
pas le changement ou le remplacement du calendrier actuel par un autre, 
comme le pretend ent souvent les tenants du vieux style. Si les Eglises con- 
tinueront a ne pas s’entendre entre elles a cet egard, on laisse la possibilite a 
1’ O.N.U. ou a un autre forum international d’intervenir pour l’introduction 
d’un autre calendrier. Mais pour nous les chretiens un nouveau calendrier, 
si meilleur qu’il soit que celui qui se trouve en usage depuis plus de 2.000 
ans, n ’est point souhaitable, car tous les projets ainsi nommes “ calendriers 
universels ou perpetuels” connus jusqu’ici ignorent les raisons religieuses et 
liturgiques des Eglises, ayant en vue seulement les besoins economiques; fi
nanciers et politiques de la societe civile. Et si ingenieux'qu’ils pourraient 
paraitre, il faut les rejeter par principe, surtout quand il s’ agit de ceux - la 
qui abandonnent le systeme de la division du temps en semaines, specifique 
au calendrier et a l’annee ecclesiastique chretienne.

Bien entendu, l’adoption du calendrier rectifie sera faite dans les trois E- 
glises orthodoxes qui maintiennent encore le vieux style, au moment que 
chacune d’elles considerera le plus opportun, avec toute la prudence neces-
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saire et apres une preparation psychologique du clerge et des fideles, afin 
qu’on evite toute opposition, tout rupture de Punite interieure de ces Egli
ses. C ’est sans doute une action difficile qui oblige a de multiples efforts, 
dont nous-memes sommes parfaitement conscients. Personne, a (’exception 
d’ un synode panorthodoxe, ne peut imposer de dehors une telle mesure 
aux Eglises autocephales quant il s’ agit de questions concernant leur disci
pline interieure. Mais c’est Pinteret de Punite orthodoxe et de Punite chre
tienne en general qui demande Γ issue de P impasse actuelle, parce que la fe
te commune de Paques represente non seulement la plus grande fete de la 
chretiente, mais aussi le signe visible de notre unite dans le mystere central 
de la Redemption; sa celebration simultanee serait done une reponse aux 
efforts oecumeniques dans lesquels POrthodoxie elle - meme est aussi enga- 
gee, comme toutes les autres confessions chretiennes.

Par la solution de Punite du calendrier de cette maniere, la question aga- 
§ante de Punite pascale dans POrthodoxie trouverait elle aussi spontane- 
ment sa solution. Car alors aucune des Eglises orthodoxes n’aurait plus 
d’interet a conserver la celebration de Paques conformement au vieux style, 
dont les anciens tableaux pascals, bases sur les “ cycles” des ans (le cycle 
solaire et le cycle lunaire), ont cesse depuis longtemps a correspondre aux 
dates reelles (exactes) concernant les mouvements des corps celestes, in- 
diquees par les observatoires astronomiques existant dans tous les pays. L’ 
acceptation universelle de la methode scientifique et des lois controlables 
du progres astronomique de nos jours permet maintenant, plus facilement 
qu’aux siecles passes, l’adoption d’un systeme de calcul pascal qui soit una- 
nimement accepte du point de vue scientifique, technique, religieux et cano
nique et en meme temps exempt de toute erreur. Au moment done ou le ca
lendrier rectifie sera adopte dans toute POrthodoxie, la grande fete de 
Paques sera elle aussi celebree par toutes les Eglises orthodoxes conforme
ment a la regie niceenne, le premier dimanche apres la vraie lune pascale 
qui suit Pequinoxe reel de printemps,.c’est - a - dire entre le 22 mars et le 25 
avril du nouveau style.

Mais il ne faut pas lier a tout prix la date de Paques a l’idee du printemps. 
La solution adoptee par le synode de Nicee avait en vue le monde mediter- 

raneen (l’hemisphere boreale de la terre), ou les structures civiles d’alors re- 
posaient principalement sur une organisation avant tout agricole, pastorale 
ou tout au plus artisanale, et ou predominaient les symboles empruntes di- 
rectement aux phenomenes naturels les plus evidents et significatifs ayant 
un puissant reflet, par leur deroulement encyclique, sur la vie et l’activite 
des collectivites humaines. Mais dernierement le christianisme s’est repan- 
du aussi dans l’hemisphere meridional et dans tous les continents, dans des 
regions ou les saisons different par rapport a notre hemisphere. Le monde 
contemporain est oriente, au contraire, vers une civilisation de plus en plus 
technique, industrielle et scientifique, de moins en moins soumise aux ryth-
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mes de la nature14. Voila des raisons pour lesquelles la connexion symbo- 
lique mais artificielle entre la Resurrection du Seigneur et le printemps ne 
correspond plus a la situation actuelle. Si nous cherchons done une date 
commune pour la celebration de Paques. fixee par rapport a Pequinoxe et a 
la premiere pleine lune de printemps selon la regie niceenne, on doit prendre 
en consideration Pequinoxe et la pleine lune d’un certain endroit fixe sur le 
globe terrestre. a savoir Jerusalem (Lieux - Saints), ou s’est passee la Resur
rection du Seigneur, ainsi que I'on a deja propose a la Conference de Con
stantinople de 1923, et non Pequinoxe de chaque zone geographique du 
globe, prise separement.

C ’est a peine alors que sera realisee implicitement Punite generale dans 
toute la chretiente en ce qui concerne la celebration de Paques: tous les 
chretiens, independamment de leur confession, arriv.eront a celebrer le 
Paques le meme dimanche. car nous esperons que l'on trouvera alors plus 
facilement une solution pour la disparition des petites differences existant 
encore entre le comput pascal alexandrin et celui de la reforme gregorienne 
du calendrier. Nous arriverons tous alors a respecter vraiment, dans la let- 
tre et Pesprit, la disposition du premier concile oecumenique et l'on accom- 
plira le desir du Seigneur que tous ceux qui croient en Lui “ soient un” au 
moins en ce qui concerne la date de la celebration annuelle de Sa Resur
rection, la plus grande fete du christianisme, dans laquelle les chretiens des 
differentes nuances confessionnelles devraient etre unis, et non desunis, 
comme aujourd’hui15.

IV . ''Stabilisation" de la date de Paques?

Nous repetons encore une fois a cette occasion: c’est en vain qu’on cher- 
che maintenant une uniformisation ou une “ stabilisation” de la date de 
Paques, aussi longtemps que ne sera resolu d’abord le probleme de Punifi- 
cation du calendrier ecclesiastique dans POrthodoxie. Dans le moment ou 
tout le monde chretien utilisera de nouveau un seul calendrier - de preferen
ce le calendrier neo - julien, le meilleur jusqu’ici selon Popinion de la plupart 
des astronomes - on pourrait celebrer simultanement tant le Paques, ainsi 
que toutes les autres fetes qui sont communes a toutes les grandes confes
sions chretiennes.

De meme, e’es’t a peine apres cela que l’on pourrait prendre en conside
ration les differents projets visant “ la stabilisation” de la date de Paques, a 
savoir I’adoption d’une date commune et conventionnelle pour la 
celebration de cette grande fete, qui restraindrait sa variation a un interval de 
temps plus petit, a savoir a une seule semaine. Si l’on accorde confiance a

14. Ct. Vit. Peri, Op. cit., p. 46-48.
15. A propos de I’histoire du calendrier chretien voir de details en plus dans mon etude Le  

probleme de {’unification du calendrier ecclesiastique dans iOrthodoxie, dans la revue rou- 
maine “ L'Orthodoxie”, (Bucarest), 1955, nr. 2.
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une vieille tradition occidentale, transmise par l’ecrit apocryphe les actes de 
Pilate, selon laquelle le dimanche de la Resurrecrion du Seigneur (le 16 Ni- 
san de l’annee 30 de notre ere selon les uns ou 33 selon les autres) aurait 
tombe au 27 mars du calendrier romain de l’epoque qui corresponde au 9 
avril du calendrier actuel, la semaine de variation d’une date “ stabilisee” de 
Paques pourrait etre limitee entre le 9 et le 15 avril, le dimanche pascal e- 
tant soit le deuxieme d’avril16, soit le troisieme17 soit le dimanche apres le 
deux d’avril18. Le symposium d’Athenes en juin 1969 proposait le diman
che qui tombe entre les 15-21 avril. Mais c’est la proposition du professeur 
russe D.P. Oghitzki qui nous semble la plus acceptable: celui - ci recom- 
mande le quatrieme dimanche apres Pequinoxe, qui tombe entre le 12 et 18 
avril et qui aurait l’avantage d’etre toujours apres la pleine lune pascale et 
avant la deuxieme pleine lune de printemps, respectant ainsi les prescri
ptions des Peres niceens concernant la date de Paques19. Le maintien de 
tous les deux phenomenes naturels toujours observables et controlables, 
auxquels la date de Paques est ancree traditionnellement (Pequinoxe de 
printemps et la premiere pleine lune apres Pequinoxe) - ajoutons nous - pre
sente aussi l’avantage de maintenir une celebration pascale unitaire meme 
dans Peventualite d’une modification essentielle ou d’une substitution inte
grate du calendrier actuel par un nouveau et completement diffe
rent20.

Le saint Synode de PEglise orthodoxe roumaine que j ’ai l’honneur de 
representer ici, a l’invitation du Secretariat General du C.O.E. en 1962, a 
publie deja sa decision prise dans la seance du 8 mai 1963, ou il exprime 
son adhesion de principe a une eventuelle introduction d’un nouveau calen
drier qui serait vraiment meilleur que l’actuel et aussi a une stabilisation de 
la date de Paques a la maniere indiquee, a condition qu’elle soit acceptee 
par toutes les autres Eglises orthodoxes ainsi que par toutes les autres con
fessions chretiennes21. Mais ensuite le III<= Comite de la premiere Conferen
ce panorthodoxe presynodale reunie a Chambesy en novembre 1976 s’est 
prononce, a bon droit, contre de tels projets, pour beaucoup de raisons; en
tre autres, parce que leur adoption representerait une deviation des dis
positions niceennes concernant la date de la celebration de Paques22.

16. C ’est la proposition de PAlliance Reformee Mondiale (Francfort aout 1964), du feu pa- 
triarche oecumenique Athenagoras (au symposium d’Athenes en juin 1969) et de la Consul
tation de Geneve, organisee par le C.O.E. en mars 1970.
17. Proposition du pape Paul VI.
18. Proposition du Comite Special de I’ancienne Societe des Nations, reprise dernierement 
par les anciennes Eglises orientales, I’Eglise anglicane et le C.O.E.
19. Voir Prof. D.P. Oghitzki, Op. cit. , p. 209-210.
20. Vit. Peri, Op. cit. , p. 45.
21. Voir le texte roumain de cette decision dans la revue “ L'Eglise Orthodoxe Roumaine”, 
1963, nr. 5-6, p. 577-578.
22. Voir la revue «Episkepsis" (Geneve), nr. 158, 1 dec. 1976, p. 11-13.
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En tout cas, nous considerons prematuree et inopportune leur prise en 
consideration avant la solution de l’unite du calendrier ecclesiastique dans 
l’Orthodoxie, a laquelle il faut accorder toute 1’attention et la priorite dans 
nos preoccupations et efforts coordonnes a la recherche de l’unite.

Μετά ταΰτα ό Σεβ. Πρόεδρος εύχαριστήσας θερμώς τόν όμιλητήν διά 
τήν έμπεριστατωμένην αύτοΰ μελέτην, παρέχει τόν λόγον είς τόν Θεοφιλ. 
Ε πίσκοπον Χερσώνος κ. Πέτρον δπως παρουσίαση τήν είσήγησιν αύτοΰ 
έπί τοΰ θέματος “Αί άποφάσεις τής Συνόδου τής Νικαίας περί τοΰ κοινοΰ 
έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα καί ή σύγχρονος αύτών σημασία” :

LES DECISIONS DU CONCILE DE NICEE SUR LA CELEBRATION
COMMUNE

DE PAQUES ET LEUR SIGNIFICATION ACTUELLE.

Les dispositions prises par les Peres de Nicee pour la celebration un me
me jou r dans toute la chretiente de la fete de Paques repondaient a une ne- 
cessite imperieuse car les divergences entre les Eglises locales a ce sujet 
avaient cree un reel malaise. Saint Athanase devait ecrire plus tard du Con
cile de Nicee qu’ “il avait ete reuni a cause de l’heresie arienne et a cause de 
Paques” (1). Ce que deciderent les membres de cette assemblee beneficia 
certes d’un grand respect du au prestige inegale dont a joui le Concile tant 
en Orient qu’en Occident. Le Pape Saint Leon alia jusqu’a declarer que ses 
prescriptions disciplinaires demeurent valables “usque in finem mundi” (2).

De nos jours, les chretiens appartenant aux confessions occidentales 
lorsqu’ils envisagent la question de la date de Paques en vue d’une unifor- 
misation se sentent dans l’ensemble peu concernes par les stipulations a cet 
egard du premier concile oecumenique comme l’attestent des reponses sur 
ce point au questionnaire distribue par «Foi et Constitution” (3). II n ’en va 
pas de meme pour les Orthodoxes. Encore convient - il de savoir ce qui fut 
effectivement decide au dit concile et de situer la chose dans son contexte 
historique.

Une premiere controverse pascale avait secoue l’Eglise au deuxieme 
siecle: Les communautes d ’Asie celebraient le Paques le 14 nisan quel que 
fut le jour de la semaine tandis que les autres la reportaient au dimanche 
(4). Bien que le conflit ait revetu une forme aigue, il s’apaisa assez rapide- 
ment. Les Eglises qui suivaient la pratique de celebrer paques le 14 nisan, 
quel que fut le jour de la semaine, se conformerent a l’usage general. II n’y

(1) Epist ad Afros episc., 2, P.G., 26, col. 1032 c.
(2) Epist. CV1, Ed. Schwartz, A.C.O., 11, IV.. p. 61.
(3) Prof. -Archipretre Livery Voronov, Kalendarnaja problema. Ee izutshenie v svete re-, 

shenija Pervogo Vselenskogo Sobora o paskhalii i izyskanie puti k sotrudnitshestvu mezh- 
du Tserkvami v etom voprose, Bogoslovskie Troudy, 7. Moscou 1971, p. 203.

(4) Eusebe, Hist, eccl., V. XXIII - XXV, S. chr. 41, pp. 66 - 72. Sur cette affaire voir A.
Strobel, Ursprung und Ceschichte des friihchristlichen Ostcrkalendars. T.U. 121. Berlin 
1977. pp. 17 - 69.
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eut des lors qu’une minorite de refractaires. Ces “Quartodecimans” (Τεσ- 
σαρεσκαιδεκατϊται), comme on les appela, constituerent des groupuscules 
dissidents dont les adeptes etaient re9 us dans l’Eglise catholique par l’on- 
ction chrismale apres abjuration (5). II est a remarquer que dans les debats 
souleves par la coutume particuliere des Asiates, personne n’avait accuse 
ces derniers de “judaiser” . Dans l’Eglise primitive on ne mettait pas en 
question le mode de calcul des juifs pour leur fete de Pesalj; c’etait sur celui 
- ci qu’on se fondait pour fixer annuellement la date de la solennite chretien
ne. II n’y avait a ce sujet aucune divergence entre les Asiates et les autres 
chretiens. Cependant Palignement sur le mode de calcul des juifs ne pouvait 
pas tarder a poser un probleme. Apres l’ecrasement en 135 de la revolte de 
Simon Bar - Kochba, le juda'isme perdit son attache avec la Palestine (6). 
Or si la Bible indique bien quand doit etre celebree paques, elle ne fait pas 
expressement reference a Pequinoxe, mais, en fait, vu l’offrande prevue des 
premices de la moisson, une celebration avant ce moment eut ete impossi
ble (7). Un tel critere perdit sa precision avec la perte d’un centre geogra- 
phique et un flottement se produisit (8). A la fin du deuxieme siecle ou au 
debut du troisieme, les juifs etablirent pour determiner la date annuelle de la 
paque un nouveau systeme qui ne tenait nullement compte de l’equinoxe 
vernal de telle sorte qu’au moins une fois sur trois, la fete se trouvait tom- 
ber avant celui - ci (9). Bien des chretiens en furent etonnes, voire choques. 
Pourquoi, se demandaient ils, celebrer le memorial de la Passion et de la 
Resurrection de Notre Seigneur en tenant compte d’un calcul qui n’etait 
pas le meme que celui en usage du temps de Jesus - Christ? D ’autre part, 
avec le nouveau systeme juif, en considerant les choses d’un point de vue 
equinoxialiste, il pouvait se produire une double anomalie: Soit que la 
paque fut celebree deux fois en une annee, c’est a dire d’un equinoxe vernal 
au suivant, soit qu’on ne la celebrait point d’un equinoxe a l’autre, de sorte 
qu’il y avait une annee sans paque. Dans l’ensemble, les chretiens don- 
naient une grande importance a la relation de Paques avec Pequinoxe ver
nal a cause du temps de la Passion, lui-meme rattache a l’hexameron de la 
Creation (10). D ’ailleurs, a mesure que s’accroissait l’ecart entre l’Eglise et

(5) Concile de Laodicee. can. 7; document du cinquieme siecle figurant dans les recueils 
canoniques comme canon 7 du deuxieme concile oecumenique.

(6) M. Noth. Histoire d’ Israel, Paris 1954, pp. 448 - 453. C ’ est alors que la province per
dit son nom de Judaea et rei;ut celui de Palaestina afin que meme la toponymie n’ evoquat 
plus Γ idee que c’ etait la patrie des Juifs.

(7) Exode, XII, 1 - 3; Lev., XXIII, 9 - 14; Nb.. XXVIII, 16. Apres P exil, le mois d’ Abib, 
c" est - a - dire mois des epis, fut appele Nisan. Voir P article «Paque» par H. Haag. Diction, 
de la Bible, suppl., t. 6, col. 1120 - 1149, Paris 1960.

(8) Voir Ed. Schwartz, Christliche und jiidische Ostertafeln, Berlin 1905.
(9) V. Grumel, Le probleme de la date pascale aux IIP et IVC siecles. Revue des Etudes 

byzantines, t. XVIII, 1960, pp. 165 - 166.
(10) Ce theme est particulierement, developpe dans un sermon d’ un auteur inconnu a la 

fin du quatriemc siecle: Homelies pascales. III. Une homelie anatolienne sur la date de
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la Synagogue, il paraissait anormal pour la majorite des chretiens de depen- 
dre des juifs pour la determination de la date de Paques. Cette considera
tion fut sans doute a l’origine de travaux qui furent faits au troisieme siecle. 
A Rome, on composa un cycle de seize ans auquel 1’auteur d’un “De 
pascha computus” acheve en 243 apporta ensuite des corrections (11). De
nys d’Alexandrie, de son cote, dans une lettre a Dometios et Didyme, pro- 
posait un cycle de huit annees et exposait qu’il ne convenait pas de celebrer 
la fete de Paques autrement qu’apres l’equinoxe de printemps (12). Un peu 
plus tard un savant alexandrin qui devint eveque de Laodicee en Syrie ap- 
pliqua aux determinations pascales un cycle de dix-neuf ans, lequel, “in- 
comparablement plus exact que les autres”, comme le fait remarquer S. 
Duchesne (13), devait s’imposer par la suite d’abord en Orient puis en 
Occident (14). Ces deux derniers computs tenaient rigoureusement compte 
du principe selon lequel, sans aucune derogation, la fete de Paques doit 
tomber apres l’equinoxe vernal. Les calculs romains n’etaient pas si stricts 
sur ce point puisque la paque pouvait tomber un peu avant le 25 mars, date 
de l’equinoxe romain, mais, ainsi que l’observe U. Grumel “ la difference 
reelle entre les Paques de l’Occident et celles de tenants de la limite de 
l’equinoxe en Orient devait etre assez rare et ne devait guere etre apergue de 
ces derniers” (15). Leur attention etait retenue par une difference autrement 
considerable quant a l’ecart et a la frequence, celle entre les Eglises equino- 
xialistes et les autres, nombreuses dans la zone d’Antioche qui continuaient 
a determiner la date de Paques d’apres le calendrier ju if sans tenir compte 
du fait que celui-ci avait ete modifie. Les tenants de cette pratique at- 
tribuaient aux Apotres la prescription suivante: “ Vous autres, ne calculez 
pas, mais quand vos freres de la circoncision font leur paque, faites aussi la 
votre ... et meme s’ils se trompent, ne vous en inquietez pas” (16). Au debut 
du quatrieme siecle, les juifs modifierent leur mode de calcul pascal, inclu- 
ant dans le seul mois de mars toutes les dates eventuelles de la fete, ce qui

Paques en P an 387, etude, edition et traduction par F. Floeri et P. Nautin, S. chr.. 48, Paris 
1957.
• (11) Sur le comput atribue a Hippolyte voir V. Grumel, La chronologie. Paris 1958. pp. 

6-17; voir aussi A. Strobel, op. cit., pp. 122 - 133. «De Pascha computus», ed. Hartel 
(C.S.E.L., 40), pp. 248 - 271. Voir Grumel, ibid.. pp. 17 - 18. et Strobel. ibid., p. 137.

(12) Eusebe, Hist, eccl., VII, XX, S. chr., 41, p. 193.
(13) La question de la Paque au concile de Nicee. Revue des questions historiques. t. 28, 

1880, loc. cit., p. 20.
(14) Eusebe, Hist, eccl., VII. XXII, 13 - 19, ibid., pp. 225 - 227. Voir Grumel, Chron., pp. 

31 - 36.
(15) Le probleme de la date pascale, loc. cit., p. 168.
(16) Saint Epiphane, Haer. LXX, P.G., 42, col. 356C et 357B. Sur le rapport de cette 

prescription avec la Didascalie voir Fr. X. Funk, Didascaiia et Constitutiones Apostolorum, 
Paderborn 1905. Testimonia Veterum, p. 7. Voir aussi A. Strobel, op. cit., pp. 347 - 352. C ’ 
etait aussi la position exprimee par un certain Trekentios. contemporain de Pierre d ' Alexan- 
drie (310 - 311): Chronicon Paschale, P.G.. 92. col. 73 - 76.
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constituait une accentuation du systeme pre-equinoxialiste (17). Ceia ne 
manqua pas d ’accentuer automatiquement le decalage entre les Eglises qui 
suivaient le calendrier ju if et les autres.

Le desir d ’une date unique de la celebration de Paques pour toutes les E- 
glises n’etait d’ailleurs nullement etranger aux chretiens d’Occident. En 
314, le concile d’Arles suggerait que l’eveque de Rome indiquat a toutes les 
Eglises la date annuelle de la fete (18). Probablement, comme nous le ver- 
rons, quelque chose de cette suggestion devait etre retenu par le Concile de 
Nicee.

Constantin apres avoir vaincu definitivement Licinius pres de Chrysopo- 
lis le 18 septembre 324, devint le seul maitre de 1’Empire. Libere de toute 
opposition politique, il envisagea de mettre fin au plus tot a ce qui agitait 
l’Eglise en Orient, la discorde a propos de la divinite du Logos et la con- 
troverse pascale. Selon Phistorien Sozomene, l’empereur aurait envoye en 
mission a Alexandrie pour examiner ces deux problemes son conseiller reli- 
gieux I’eveque Ossius de Cordoue (19). C ’etait en Syrie, en Mesopotamie et 
en Cilicie, regions ou l’infiuence juive restait forte que se trouvaient les Egli
ses attachees a 1’usage protopaschite. La question fut soumise aux Peres as
sembles en concile a Nicee au debut de l’ete 325. II n’existe pas d’“Actes” 
authentiques du concile, parvenus jusqu’a nous. S’il y eut des proces- 
verbaux des seances, ils n’ont point ete conserves. Les seuls documents e- 
m anant incontestablement du concile sont le symbole de foi, les vingt ca
nons, la liste des membres et une lettre synodale adressee a l’Eglise d’Ale- 
xandrie (20). Le document sur le Paques que Jean le Scolastique a place en 
appendice a sa Synagoge et que certains identifient avec le “ decret” auquel 
fait allusion le premier canon du concile d’Antioche, n’est pas a proprement 
parler un faux; c’est un arrangement redactionnel d ’origine inconnue com
pile a partir de documents authentiques qui, eux, nous sont parvenus (2-1). 
Comme tel, il ne nous en apprend pas davantage que ceux-ci. Voici la te- 
neur de ce texte: “Du saint concile de Nicee sur le saint Paques. C ’est ainsi 
qu’on a mis a execution 1’avis de tous ceux qui se sont reunis au saint conci
le au temps du pieux et grand basileus Constantin qui non seulement a ras- 
semble les eveques susmentionnes pour procurer la paix a notre nation 
mais, assistant lui-meme a leur reunion, a examine avec eux ce qui conve-

(17) V. Grumel, Le probleme de la date pascale, pp. 174 - 176.
(18) Canon I: «Primo loco de observatione paschae Domini, ut uno die, et uno tempore 

per omnem a nobis obserbatur et juxta consuetudinem ad omnes dirigas», Hefele - Leclerq, 
Histoire des conciles II, p. 280.

(19) Hist, eccl., I, 16, P.G., 67, col. 912 A.
(20) Prof. - Archipretre Livery Voronov, Dokumenty i akty, vkhodjashtie v sostav «Deja- 

nij Pervogo Vselenskogo Sobora 325 goda», Bogoslovskie Trudy, II, Moscou 1973. pp. 90 -
1 1 1 .

(21) J. Schmid, Die Osterfestfrage auf dem ersten allgemeinen Konzil von Nicaa, Vienne 
1905, p. 66.
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nait a I’Eglise catholique. Apres done avoir examine l’affaire concernant le 
devoir de celebrer unanimement Paques par toute PEglise qui est sous le 
ciel, on trouva que les trois parties de l’univers etaient d’accord avec les 
Romains et les Alexandrins; seulement une region de l’Orient etait en de- 
saccord. II a ete juge bon, toute question et contradiction ayant ete laissees 
de cote que les freres de POrient fassent comme les Romains, les Alexan
drins et tous les autres pour que tous en un seul jour d’une voix unanime 
fassent monter leurs prieres au saint jour de Paques. Et tous ceux de PO
rient qui different des autres ont souscrit (22).

Y eut-il un “ decret” stricto sensu du concile de Nicee, dont le texte aurait 
ete perdu? II est difficile de donner une reponse categorique. S’ il y eut un 
decret il serait etrange qu’un document de cette importance ait ete egare 
des Pantiquite alors que les vingt canons edictes par cette haute assemblee 
se sont bien conserves. II est vrai que le concile d’Antioche mentionne “τόν 
δρον τής άγιας καί μεγάλης συνόδου τής έν Νικαίςι συγκροτηθείσης ... πε
ρί τής άγιας έορτής τοΰ σωτηριώδους Πάσχα”. D ’autre part, Saint Atha- 
nase dans son “ De synodis” fait allusion a un texte par ailleurs inconnu qui 
commenQait par les mots “Έ δοξε τά ύποτεταγμένα” (23). Ces temoignages 
sont a prendre en consideration a cause de leur origine et de leur antiquite. 
Le concile d’Antioche qui formula le canon relatif au Paques ne doit pas e- 
tre confondu avec ia “ synodus in engeniis” qui se tint dans cette ville en 
341; il eut lieu une dizaine d’annees plus tot, ce qui Ie place chronologique- 
ment tres pres de celui de Nicee (24). Mais le terme “δρος” signifie defini
tion et n’implique pas necessairement qu’il s’agisse d’un texte ecrit en forme 
de decret. Q uant a Pallusion que l’on trouve dans le “ De synodis” compose 
en 359, comme elle fut faite en passant, elle est peu explicite de sorte qu’elle 
ne nous oblige nullement a conclure qu’elle se rapporte a un decret propre- 
ment dit. Un passage du “Panarion” de Saint Epiphane etablit bien la di
stinction dans les decisions adoptees par les Peres de Nicee: “ ils edicterent, 
lors du concile quelques regies ecclesiastiques; d’autre part, en meme temps, 
au sujet de Paques ils prescrivirent (ώρισαν) l’union et l’entente pour le jour 
saint et tres vertueux de Dieu” (25). II est certain qu’un accord portant sur 
plusieurs points a ete conclu a Nicee mais pas plus que pour Paffaire du 
schisme melitien, il n’y a eu un decret proprement dit (26). L’absence d’un

(22) VI. Benesevic, Joannis Scholastici Synagoga L titulorum, Munich 1937, p. 156.
(23) De synodis, 5, P.G., 26, col. 688 C.
(24) Voir a ce sujet Ed. Schwartz, Zur Geschichte des Athanasius, Gesammelte Schriften, 

3, Berlin 1959, pp. 216 - 226.
(25) Haer. LXIX. P.G., 42, col. 220 A.
(26) E. Danoy, La question pascale au concile'de Nicee, Echos d’ Orient, XXIV, 1925, 

pp. 424 - 444, en particulier, p. 435. Prof. - Archipretre Livery Voronov, ICalendarnaja pro- 
blema, p. 177. Sur la tentative de resorption du schisme melitien a Nicee voir la contribution 
d' Annik Martin au recueil «Politique et thcologie chez Athanase d’ Alexandrie, Paris 1974,
pp. 31 - 61, specialemenl pp. 33 - 38.
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compte-rendu des decisions de Nicee relatives a l’unification de la date de 
Paques peut etre palliee par des temoignages anciensdirects et indirects.

La lettre synodale a PEglise d’Alexandrie declare: “Tous nos freres de 
l’Orient qui jusqu’a present n’etaient pas d’accord avec les Romains, avec 
vous et avec tous ceux qui des le commencement font comme vous, cele- 
breront desormais Paques en meme temps que vous” (27).

La lettre circulaire de l’Empereur Constantin aux Eglises sur le concile 
de Nicee evoque la question pascale et la resolution adoptee (28): Le 
Paques chretien doit etre celebre par tous le meme jour et pour la determi
nation de la date, il ne faut pas s’en remettre aux juifs. Cela est humiliant et 
d’ailleurs il arrive que ceux-ci aient deux paques dans une seule annee —  
nous avons vu ce que signifiait cette assertion — . En consequence, les Egli
ses doivent se conformer a l’usage que suivent la ville de Rome, PAfrique, 
PItalie, l’Egypte, l’Espagne, la Gaule, la Bretagne, la Libye, la Grece, 1’Asie, 
le Pont, la Cilicie.

Saint Athanase mentionnait la Cilicie comme l’une des regions ou exi- 
stait l’usage de celebrer Paques selon le comput ju if (29). En fait la differen
ce de pratique y coexistait comme en d’autres lieux ainsi que l’atteste 
Socrate (30). En 369, dans sa lettre aux eveques africains, Saint Athanase 
reitere son affirmation: Les chretiens de Syrie, de Cilicie et de Mesopotamie 
etaient en desaccord avec la majorite, ils celebraient Paques “ au temps ou 
le font les juifs” (τφ καιρφ φ  ποιοΰσιν οί ’Ιουδαίοι”. II ajoute que Γοη pa- 
rvient a un accord (31). Dans le “ De Synodis”, il avait precise que “ ceux de 
Syrie se soumirent”.

II est fait reference a la decision de Nicee sur Paques dans le canon 1 du 
concile d’Antioche. En voici le texte: “Tous ceux qui oseront enfreindre 
l’ordonnance (τόν όρον) du grand et saint concile assemble a Nicee en pre
sence du pieux basileus Constantin, a propos de la sainte fete de Paques 
salutaire seront excommunies et rejetes de l’Eglise s’ils s’obstinent par 
esprit de dispute a l’elever contre ce qui a ete sagement stipule (πρός τά κα
λώς δεδογμένα). Et cela concerne les laics. Quant a ceux qui ont la pre
seance dans l’Eglise, eveques, pretres ou diacres, si l’un d’entre eux apres la 
presente ordonnance osait se singulariser en pervertissant les gens et en 
causant du trouble dans les affaires ecclesiastiques et celebrer Paques avec 
les Juifs (μετά των ’Ιουδαίων έπιτελεΐν τό Πάσχα), le saint concile le tien- 
drait des lors pour etranger a l’Eglise, car non seulement il commet une 
faute, mais il devient pour beaucoup une cause de corruption et de perver-

(27) Theodoret. Hist, eccl., I, 9. ed. Parmentier, p. 41.
(28) Eusebe. Vita Const., I ll, 18 - 19, P.G., 20, col. 1073 - 1077.
(29) De synodis, 5, P.G., 26. col. 688 BC.
(30) Hist, eccl., I. 8. P.G.. 67. col. 60 D.
(31) Epist. ad Afros episc., 2, P.G., 26. 1032 CD.
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sion. De tels individus non seulement seront deposes de Ieur ministere, mais 
encore ceux qui oseront etre en communion avec eux apres leur deposition. 
Ceux qui sont deposes doivent etre prives des honneurs exterieurs reserves 
a ceux qui sont inscrits au saint canon et au sacerdoce de Dieu” (32). Ce 
texte ne nous apporte pas de lumieres particulieres sur les stipulations du 
concile de Nicee. D ’autres indices nous permettent de savoir plus precise- 
ment sur quelle base on s’entendit. Les “Constitutions apostoliques” , ou- 
vrage pseudepigraphique de la seconde moitie du quatrieme siecle nous 
montre comment le texte de la “ Didascalie” fut quant aux prescriptions sur 
Paques profondement remanie pour l’harmoniser avec les decisions de Ni
cee. On y lit: “Vous autres, freres ... celebrez les jours de Paques avec un 
soin minutieux, apres l’equinoxe, afin de ne pas faire deux fois memoire de 
la Passion dans une seule annee. Dans une annee, vous ne ferez qu’ une fois 
memoire de Celui qui n’a souffert qu’ une fois et vous ne cherchez plus a 
avoir votre solennite avec les juifs” (33).

Les “canons des Saints Apotres” qui ont ete places a la fin des “ Consti
tutions apostoliques” sont issus du meme milieu de la Syrie septentrionale. 
Le canon 7 declare: “Si un eveque, un pretre ou un diacre celebre le saint 
jour de Paques avant 1’equinoxe vernal, avec les juifs, qu’il soit depose” 
(34).

Saint Epiphane refutant la position sur Paques de la secte des Audiens 
rappelle les trois principes qui doivent pour la fixation de la date de cette fe
te guider les Orthodoxes: pleine lune, equinoxe, dimanche (35). L’eveque de 
Constantia s’etendant sur les avantages du cycle de huit ans, on peut en 
deduire avec certitude que le concile de Nicee n’avait pas impose l’utilisa- 
tion d’un cycle quelconque, en particulier celui de dix-neuf ans, comme on 
le crut par la suite. On trouve confirmation de la chose dans le fait que 1Έ- 
glise romaine continua longtemps encore a se servir de son propre cycle de 
quatre-vingts ans. II y avait aussi d’autres differences pour le calcul de 
Paques entre Alexandrie et Rome (36). Cette derniere rejetait Paques du 15 
lun ce qui n’etait pas le cas d’Alexandrie qui, par contre, acceptait celle du 
22, date rejetee a Rome. Le mois lunaire pascal pouvait commencer a Ro
me le 5 mars tandis que pour les Alexandrins, il ne pouvait commencer 
avant le 8. Cela signifiait que le paques romaine etait susceptible de tomber 
le 20 ou le 21 mars, par consequent legerement avant l'equinoxe fixe dans

(32) Rhallis el Potlis. III. pp. 123 · 124.
(33) Co. ap.. V. XVII. ed. de Funk, p. 287.
(34) Rhallis et Potlis, III, p. 10. Sur le rapport entre ce recueil de canons et les Consti

tutions apostoliques voir W.M. Plochl. Geschichte des Kirchenrechts, I. Recht des ersten 
christlichen Jahrtausends. Vienne 1959, p. 110.

(35) Haer. LXX, P.G.. 42. col. 360 A.
(36) Sur ce cycle de 84 ans voir V. Grumel. Chronologie, pp. 18 · 22. A propos des diffe

rences entre Γ usage de Rome et celui d ' Alexandrie. voir L. Duchesne, art. cit.,pp. 4 0 -4 1 . 
et H. Leclercq. art. «Paques». Dictionnaire d’ archeol. chr. et de liturgie. X III2. col. 1546.
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le calendrier julien au 25. Cependant apres Nicee, a l’encontre de leur 
propre comput, les Romains feterent Paques toujours apres Pequinoxe, ce 
qui indique que ce point fut certainement traite a Nicee et fit l’objet d’un 
accord (37). Pourquoi, malgre certaines differences, l’empereur Constantin 
invitait-il les Eglises protopaschites a se rallier a l’usage commun de Rome 
et d’Alexandrie? C ’est, tres certainement, parce que les Peres de Nicee 
avaient surtout eu en vue d’interdire toute subordination a la computation 
des juifs. L’hostilite de Constantin a l’egard de ces derniers est d’ailleurs 
exprimee avec vivacite dans la lettre circulaire de 1’empereur (38). Or, a R o
me, on s’etait libere de toute sujetion vis-a-vis du calcul synagogal depuis le 
debut du troisieme siecle. De toutes fa?ons, l’ecart de dates n’etait guere 
perceptible entre Rome et Alexandrie alors qu’il pouvait etre considerable 
entre celui de ces deux Eglises et des communautes protopaschites. Apres 
Nicee, les deux grands Sieges se concerterent sur la question de la determi
nation de la date annuelle de Paques, comme l’atteste un texte de Saint 
Leon (39). Plusieurs fois, au cours du quatrieme siecle, les Alexandrins se 
rallierent a la date romaine de preference a celle de leur comput (40). Ce
pendant, petit-a-petit, s’introduisit l’idee selon laquelle le cycle alexandrin 
de dix-neuf ans aurait ete preconise par les Peres de Nicee. C’etait deja, 
semble-t-il, ce que pensait Saint Ambroise (41). D ’ailleurs Milan et les Egli
ses subissant son influence utilisaient alors ce cycle alexandrin (42). Cette 
conviction s’imposa definitivement des les debuts du sixieme siecle. Denys 
le Petit affirme alors peremptoirement que le cycle de dix-neuf ans a ete eta- 
bli par les Peres de Nicee “non tarn peritia saeculari quam Sancti Spititus il- 
lustratione” (43). Au septieme siecle, l’auteur du “Chronicon Paschale” 
pense de meme que ce cycle qualifie par lui d’“admirable et a jam ais memo
rable” avait ete adopte par le premier concile oecumenique sous une inspi
ration divine (“ θεοπνεύστως”) (44). Ce comput dont se servait pour la date 
de Paques Anatole de Laodicee deja au troisieme siecle, ainsi que nous P

(37) V. Grumel, Le probleme de la date pascale, pp. 170 - 171. L’ affirmation de V. Bolo
tov selon laquelle on s’ entendit a  Nicee pour celebrer Paques selon la coutume etablie a Ale
xandrie n’ est done que partiellement exacte: Lektsii po istorii drevnej Tserkvi, t. 2, Spb. 
1910. p. 436.

(38) Eusebe, Vita Const. I ll, 19, P.G., 20, 1076 AC.
(39) Epist CXX XI, I, P.L., 54, col. 1056 A.
(40) E. Daunoy, art. cit., p. 441.
(41) Epist. XXIII. I, P.L.. 16, col. 1026 - 1027.
(42) F. Daunoy, art. cit., p. 437.
(43) Liber de Paschate, praefatio, P.L., 67, col. 485 A.
(44) P.G., 92, col. 85 A. Mais au milieu du sixieme siecle, Cosmas Indicopleustes ecrit en

core: «Quel peuple de Γ Orient et de Γ Occident, du sud et du nord. ayant cru en Christ, ne 
predit, partant de methodes de calcul diverses (έκ μεθόδων καί διαφόρων ψήφων), les fetes 
pascales pour de nombreuses annees?». Topographie chretienne, III, 68, S. chr., 141, pp. 
508 - 509. II est difficile de determiner a qui exactement pensait 1’ auteur en emettant cette 
assertion.
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avons mentionne etait, en fait, tres ancien puisqu’ il avait ete invente en l’an 
432 avant notre ere par l’astronome athenien Meton (45).

On peut done reconstituer de la fa<;on suivante les elements de la deci
sion du premier concile oecumenique, relative a la date de Paques:
— Cette fete doit etre celebree un meme dimanche par toutes les Eglises.
— II faut tenir compte de la pleine lune qui suit I’equinoxe de printemps.
— Les Eglises d’Orient qui se fondaient sur le comput des juifs de ce temps 
doivent abandonner cet usage.

Comme, d’autre part, nous l’avons deja dit, on decida que Rome et Ale- 
xandrie s’entendraient desormais pour fixer concretement la date annuelle 
de Paques et en informeraient les autres Eglises.

Le concile n’est pas entre dans les details concernant le calcul et n’a done 
pas impose un mode de calcul: “Une reglementation detaillee et exhausive 
des aspects techniques de la computation pascale (y compris les problemes 
que soulevait l’inexactitude du calendrier julien) n’entrait pas dans la com
petence du concile” , ainsi que le remarque avec justesse le professeur D.P. 
Oghitzky (46).

Les determinations du concile de Nicee sur l’unification de la date de 
Paques se heurterent a des reticences, voire a des oppositions dans les zo
nes ou prevalait l’usage protopaschite. Le premier canon du concile d’An- 
tioche en est la preuve evidente. Theodoret de Cyr a propos d’un anachore- 
te du nom d’A braham : “Sa simplicite le porta au commencement a celebrer 
le Paques anticipe, ignorant apparemment ce que les Peres avaient stipule a 
Nicee et desirant suivre l’usage ancien. Beaucoup d’autres d’ailleurs en ce 
temps-la se trouvaient dans cette meme ignorance” (47). II ne s’agissait pas 
toujours d’une ignorance mais d’un refus conscient de la decision niceenne; 
tel etait le cas des Audiens (48). Ils allaient jusqu’a accuser l’Eglise officielle 
d’avoir change le calcul de la date de Paques pour faire plaisir a l’empereur 
Constantin, ce qui etait, au demeurant, une affirmation purement gratuite 
(49). La computation juive continuait a exercer un attrait aupres de cer
tains chretiens orientaux, particulierement, lorsque le comput alexandrin a- 
menait a fixer Paques tardivement, e’est a dire au dela du 21 avril. Ainsi en 
360, Paques selon le cycle alexandrin tombait le 23 avril. En 387, il alia 
jusqu’au 25 de ce mois, alors que celle des juifs tombait cette annee - la le 
20 mars (50). II y eut parmi les chretiens du diocese d’Orient un malaise

(45) Sur cet astronome grec, voir P article «Meton» dans Paulys - Wissowa, Realencyclo- 
padie der classischen Altertumswissenschaft. XV2, col. 1458 - 1466.

(46) Kanonitsheskie normy pravoslavnoj paskhalii i problema datirovki Paskhi v uslovi- 
jakli nashego vremeni. Bogoslovskie Trudy, 7. Moscou 1971, loc. cit., p. 205.

(47) Hist, relig., Ill, 7, P.G., 82, col. 1336 D.
(48) Voir P article de G. Bardy «Audius» dans P encyclopedic «Catholicisme», t. 1. col. 

1022 - 1023.
(49) Epiphane, Haer. LXX, P.G., 42, col. 353 BC.
(50) D’ apres saint Ambroise. Epist. XXIII. 15. P.L.. 16, col. 1031.
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qu' exploitrent les Protopaschites. Saint Jean Chrysostome. alors pretre a 
Antioche, ρΓοηοηςβ un discours “εις τούς τά πρώτα νηστεύοντας" (51). II 
se referait a la decision de Nicee et insistait sur la necessite de preserver 
l’unite chretienne et il declarait: “ Meme si l’Eglise se trompait, l’exactitude 
dans l’observance des temps ne serait pas aussi importante que le delit de 
cette division et de ce schisme” (52). Ainsi, Saint Jean Chrysostome n’avait 
pas comme preoccupation essentielle dans son argumentation la justifica
tion theorique du principe equinoxialiste. La date tardive de cette annee-la 
nous a valu une tres interessante homelie a laquelle nous avons deja fait al
lusion (53). L’ auteur, un Oriental inconnu, s' efforce lui de fonder la justesse 
du principe equinoxialiste. ΙΓ refute ceux qui voudraient que l’on celebrat 
Paques a date fixe, comme par exemple l’Epiphanie, car il lui parait capital 
de lier Paques a l’equinoxe vernal a cause du temps de la Passion du Christ, 
correspondant elle-meme a celui de la Creation (54). Ce qui fait pour nous 
la valeur de cette homelie, c’est que son auteur expose non pas des specula
tions personnelles, du moins dans l’ensemble, mais ce qui avait guide des le 
troisieme siecle les tenants du systeme equinoxialiste. Voici en quels termes 
il resume les regies qui doivent etre observees: “Le tout, en effet, est de veil- 
ler a ce que le 14 de la lune ne precede pas Γ equinoxe de printemps, que le 
dimanche fixe pour le jour de la Resurrection soit affranchi du 14, et c’est 
ce 14 qui pose des problemes a ceux qui calculent mal. II faut, en effet. que 
le 14 tombe dans la semaine qui precede le jour fixe pour la Resurrection; s’ 
il tombe en pleine semaine, la solution se decouvre facilement, si au contrai- 
re, il tombe le dimanche. il y faut une application minutieuse, car ceux qui 
ne cherchent pas commettent quelquefois 1’erreur de croire que c’est non le 
14 de la lune, mais le 15; c’est precisement ce qui arrive a present” (55). Ce 
texte nous montre comment en Orient les orthodoxes comprenaient et ap- 
pliquaient l’ordonnance niceenne.

Avec le temps, la pratique protopaschite finit par disparaitre. D ’ailleurs 
la legislation civile y veillait: Une loi du 21 mars 413 punissait d'exil qui- 
conque celebrait Paques a une autre date que l’Eglise catholique (56). Cette 
stipulation fut reprise dans une autre loi du 8 juin 423 (57). Leur insertion 
dans le codex theodosianus en assurait la perennite.

A partir du sixieme siecle, sous l’influence de Denys le Petit. Rome adop- 
ta le cycle de dix-neuf ans. Le savant moine scythe continua en 525 la table 
de Cyrille d’Alexandrie pour quatre-vingt-quinze ans. Cette oeuvre se re-

151) P.G.. 48. col. 861 - 872.
(52) Ibid.. col. 870 - 871.
(53) Cf. supra, note 10.
(54) Op. cit. 3 - 5 .  pp. 113- 115: 1 9 -2 1 , pp. 129- 131: 26 - 31, pp. 135- 141; 34. pp.

143 - 145: 37. p. 147: 48. p. 161.
(55) Ibid.. 57, texte grec, p. 171. trad. (Υαης.. p. 170.
(56) Codex Theod.. XVI. 6. 6. edit. Mommsen. Berlin 1905, p. 883.
(57) Ibid.. XVI. 10. 24. op. cit.. p. 904.
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pandit vite dans tout l’Occident, evin9 ant la table defectueuse composee en 
457 par Victorius d’Aquitaine (58). Au temps de Charlemagne, ce cycle 
s’imposa completement dans tout l’Occident. Des lors la chretiente eut le 
meme comput, situation qui se maintint jusqu'en 1582, annee ou fut in- 
troduit dans l’Eglise romaine le calendrier gregorien.

L’interdiction canonique de celebrer Paques “μετά τών ’Ιουδαίων” signi- 
fiait que l’on ne devait pas celebrer cette fete en se fondant sur la com puta
tion des juifs, mais contrairement a ce que l’on s  cru plus tard, cette defense 
ne visait nullement une concordance fortuite de date (59). Cela ressort avec 
evidence du fait qu’au cours du quatrieme siecle, apres Nicee, les paques 
juive et chretienne coinciderent plusieurs fois (60). Au moyen-age apparut 
l’idee fondee sur une interpetation litterale mais erronee de l’expression “ με
τά τών ’Ιουδαίων” qu’ une telle occurrence allait a l’encontre des prescri
ptions canoniques et que le Paques chretien devait etre obligatoirement po- 
sterieur a celle des juifs. Ainsi Zonaras commentant le canon 7 des Saints- 
Apotres declarait a propos des juifs “ qu’il faut que leur fete nonfestale (άέρ- 
τον έορτήν) vienne d’abord et qu’alors soit celebre notre Paques (61). Mat- 
thieu Blastares qui resume les connaissances et les opinions de son temps 
sur la question pascale indique parmi les normes pour la determination de 
la date de cette solennite la non-coincidence avec celle des juifs (62).

Une telle directive non seulement etait absente des decisions de Nicee, 
mais encore allait, dans une certaine mesure, a l’encontre de celles-ci. En 
effet l’obligation de celebrer le Paques chretien apres celle des juifs revenait 
a etablir une necessaire connexion de temps entre les deux. Pourtant cette 
interpretation de l’ordonnance du premier concile oecumenique est devenue 
habituelle dans 1’Orthodoxie, on la trouve exprimee notamment par le cele
bre canoniste Peveque Nicodeme Milasch (63). Nous devons considerer 
que selon ce qui fut decide au concile de Nicee, les chretiens doivent feter 
tous le meme jour la sainte solennite pascale. Ce jou r est le dimanche qui 
suit la pleine lune posterieure a Pequinoxe de printemps. Cet attachement 
au principe equinoxialiste constitue un element fondamental de la Tradi
tion, lie historiquement et symboliquement a la commemoration de la mort 
redemptrice et a la Resurrection glorieuse de Notre-Seigneur. Q uant a la 
determination correcte de la date de Pequinoxe vernal, elle devrait, pour les 
memes motifs de fldelite a la Tradition et a Pesprit des decisions de Nicee, 
etre laissee a la competence des astronomes.

(58) H. Leclercq, art. cit., col. 1555 - 1558.
(59) Voir a ce sujet la demonstration probante de D.P. Oguitzky, art. cit.. pp. 205 - 207.
(60) Voir V. Grumel, Le probleme de la date pascale. p. 175.
(61) Rhallis et Potlis, II, p. 10.
(62) Syntagma alphabetique, lettre «ν», chap. 7, Rhallis et Potlis, VI. p. 420.
(63) Pravila Pravoslavnoj Tserkvi s tolkovanijami. t. II. edit, russe Spb. 1912. pp. 50-57: 

Commcntaire du canon I du concile d‘ Antioche.
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Ό  Σεβ. Πρόεδρος, έκφράσας τάς εύχαριστίας αύτοϋ πρός τόν όμιλή- 
σαντα Ά γ . Χερσώνος, προσκαλεΐ έν συνεχεία τούς Συνέδρους δπως με- 
τάσχουν τής συζητήσεως πρός περαιτέρω έμβάθυνσιν τοϋ θέματος.

Σεβ. Μητρ. Βρυξελλών: Εύχαριστώ τούς όμιλητάς διά τάς ύψηλοΰ έπι- 
στημονικοϋ έπιπέδου παρουσιάσεις των. 'Οφείλω δμως νά όμολογήσω δτι 
δέν εϊμαι άπολύτως σύμφωνος. Ό  "Αγιος Χερσώνος,άναφερόμενος είς τό 
“συνεορτάζειν τό Πάσχα μετά τών ’Ιο υ δ α ίο ι” , έξαρτά τόν έορτασμόν τού 
Πάσχα άπό τό έβραϊκόν Πάσχα. Ε λαττώ νει δμως τοιουτοτρόπως τήν θεο- 
λογικήν καί ιστορικήν σημασίαν τών κανόνων. Σειρά όλόκληρος κανό
νων τονίζουν τήν άντίθεσιν ’Ιουδαϊσμού καί Χριστιανισμού, άσχέτως έάν 
σήμερον ύπάρχη Εν άλλο πνεύμα, δπως αύτό τό τής Βατικανής Συνόδου, 
ή όποία ζητεΐ νά άπαλλάξη τούς ’Ιουδαίους άπό δσα τούς διαχωρίζουν 
άπό τόν Χριστιανισμόν. Οί κανόνες, λοιπόν, άπαγορεύουν αύστηρώς τόν 
συνεορτασμόν. Διό καί πρέπει νά λαμβάνωμεν ύπ’ δψιν καί νά τηρούμεν 
τήν παράδοσιν καί τό πνεύμα τού Ζωναρά, δπως πολύ όρθώς τό ύπεγραμ- 
μίσατε. Νομίζω δέ δτι, δσον άφορά είς τό Πασχάλιον, πρέπει νά εΐμεθα 
πολύ προσεκτικοί, διότι μέ τό νέον Πασχάλιον έορτάζουν οί Καθολικοί 
πότε πρό τών ’Ιουδαίων καί πότε μετ’ αύτούς, πράγμα τό όποιον προσ
κρούει είς τό Εύαγγέλιον.

Θεοφιλ. Έπ. Χερσώνος: Ώ μίλησα, Σεβασμιώτατε, περί τής ίστορικής 
έξηγήσεως τού δρου τής Α ' Οικουμενικής Συνόδου. Είναι γεγονός ιστορι
κόν δτι άκόμη καί μετά τήν Νίκαιαν συνεώρταζον οί Χριστιανοί μετά τών 
’Ιουδαίων. Δικαίως τονίζετε τήν σημασίαν τού “ μετά” —  “ ύστερα” , άλλ’ 
έγώ έδωσα άπλώς ιστορικήν έξήγησιν. Τό σημερινόν πρόβλημα είναι άλ
λο.

Καθ. Errickson: Υ πάρχουν δντως, καί δύναμαι νά δώσω άκριβεΐς ήμε- 
ρομηνίας, πολλοί “κοινοί συνεορτασμοί”, καί μάλιστα συμπτωματικοί, 
Εβραϊκού καί Χριστιανικού Πάσχα. Νομίζω δτι οί Πατέρες τής Νικαίας 
δέν άποδίδουν αύστηράν χρονικήν έννοιαν είς τό “ μετά τών ’Ιουδαίων” 
άλλ’ έννοοϋν μάλλον τόν “τρόπον” έορτασμοϋ τού Πάσχα, ό όποιος πρέ
πει νά είναι διαφορετικός διά τούς Χριστιανούς. ΕΪναι βεβαίως τελείως 
διάφορον τό Χριστιανικόν Πάσχα, διότι έορτάζομεν Σταύρωσιν καί Ά νά - 
στασιν, δμως δέν είναι τελείως άσχετον πρός τό Εβραϊκόν.

Σεβ. Μητρ. Πέτρας: Νομίζω δτι πρέπει νά εύχαριστήσωμεν τούς όμιλη
τάς διά τάς έμπεριστατωμένας μελέτας των. Προτείνω νά μήν εΐμεθα πολύ 
βεβιασμένοι είς τήν διατύπωσιν θέσεων καί πορισμάτων. 'Α πλώς νά συζη- 
τήσωμεν τώρα καί δταν θά όλοκληρωθή ή σειρά τών παρουσιάσεων, τότε 
μόνον νά προβώμεν είς τήν έξαγωγήν συμπερασμάτων καί νά διατυπώσω- 
μεν ώρισμένας θέσεις.

Πανοσιολ. Ά ρχιμ . Πατρινακος: Μία παρατήρησις είς τά δσα είπεν ό 
καθ. Errickson. Δέν πιστεύω δτι τό “ μετά τών ’Ιουδαίων” σημαίνει τρόπον 
έορτασμοϋ. Είναι, κατά τήν γνώμην μου, καθαρώς χρονικής σημασίας.
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"Αλλωστε μέχρι τόν Δ ' αιώνα οί Χριστιανοί ειχον διαμορφώσει ήδη ίδικόν 
τους τρόπον έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα.

Καθ. Ossorgin: Δέν νομίζω δτι ύπάρχει άνάγκη συσχετισμού 
Ε βρα ϊκού καί Χριστιανικού Πάσχα, προκειμένου νά όρισθή ό χρόνος 
έορτασμοΰ τού δευτέρου. Διατί ή Ε κκλησία  τοΰ Χριστοΰ, ό θεματοφύλαξ 
αύτός τής Χριστιανικής άληθείας νά άδυνατή νά θέσπιση άφ’ έαυτής τήν 
μεγαλυτέραν της έορτήν; Ποιος εις ποιον, πότε, πώς καί ποΰ θά άναγγείλη 
τόν χρόνον τοΰ έορτασμοΰ τοΰ Έ βράϊκοΰ Πάσχα; Τι σημαίνει τό 
Ε βρα ϊκόν Πάσχα διά τούς Χριστιανούς; Ή  “’Ανατολική ομιλία” μάς δί
δει καθαρώς τήν έννοιαν τής ήμερομηνίας τοΰ Χριστιανικού Πάσχα. Καί 
βλέπομεν σαφώς δτι ή Εβραϊκή ήμερομηνία δέν έχει έδώ καμμίαν άπολύ- 
τως θέσιν. Τό Ε βρα ϊκόν Πάσχα είναι προεικόνισις καί τύπος τής Ά να - 
στάσεως, καί μετά τήν Ά νάστασιν δέν έχει ούδεμίαν πλέον σημασίαν. Διά 
τόν χριστιανόν ή ΰπαρξις καί ό έορτασμός τοΰ Έ βράϊκοΰ Πάσχα δέν εΐναι 
παρά ένας άπλοΰς άναχρονισμός.

Σεβ. Πρόεδρος: Παρακαλώ τούς συνέδρους δπως έκφράσουν τάς άπό- 
ψεις των έπ’ αύτοΰ τοΰ θέματος. Εΐναι νομίζω ένα σημεϊον, τό όποιον χρή- 
ζει διαλευκάνσεως καί άπό έξηγητικής άλλά καί άπό Ιστορικής άπόψεως. 
Τό θέμα τής σχέσεως Έ βράϊκοΰ καί Χριστιανικού Πάσχα πρέπει νά μελε- 
τήσωμεν λεπτομερώς, διότι, μεταξύ άλλων, θά συμπεριληφθή είς τό τελι
κόν κείμενον τοΰ Συνεδρίου ήμών, τό όποιον καί θά ύποβληθή είς τήν 
προσεχή Πανορθόδοξον Προσυνοδικήν Διάσκεψιν.

κ. Μπεκατώρος: Νομίζω δτι τό Πάσχα τών ’Ιουδαίων δέν ύπάρχει 
πλέον. ’Από τής άντικαταστάσεως τοΰ Ναοΰ τών Ιεροσολύμω ν έχει άντι- 
κατασταθή καί ή Ε ορτή  τοΰ Πάσχα διά τής έορτής τών πρωτοτόκων. Τό 
Πάσχα ήρχισε νά έορτάζεται κατά πρώτον είς Μικράν ’Ασίαν, συμφώνως 
πρός τήν Ίω άννειον παράδοσιν, δηλαδή τήν 14 τοΰ Νισάν. Έ ζησε δηλα
δή ό ’Ιωάννης καί έώρταζεν άργότερον τήν Σταύρωσιν τήν 14 τοΰ Νισάν. 
Αύτό ήτο Πάσχα. Αί λοιπαί Έκκλησίαι υιοθέτησαν σύν τφ  χρόνφ  τήν 
έορτήν αύτήν, άλλ’ έώρταζον πάντοτε τήν Κυριακήν, άποδίδουσαι ιδιαιτέ
ραν σημασίαν είς τήν ημέραν καί ούχί είς τήν ήμερομηνίαν. Έώρταζον 
δηλαδή τό Πάσχα τήν Παρασκευήν, τήν Ά νάστασιν δέ τοΰ Κυρίου τήν 
Κυριακήν.
Ά λλω σ τε ούδαμοΰ άναφέρεται, κατά τούς πρώτους αιώνας, ό δρος 
Πάσχα πρός όήλωσιν της Άναστάσεως, άλλά γρησιιιοπείται ή έκωρασις 
«Μυστήριον τής Άναστάσεως». Ειρηναίος ό Λουγδούνου τό πρώτον καί 
ύστερον διάφοροι τοπικαί Σύνοδοι ώρισαν έπισήμως δπως τό Πάσχα έορ- 
τάζεται έν ήμέρα Κυριακή. Συνεμορφώθησαν οΰτω αί Έκκλησίαι τής Μι- 
κρδς Ά σ ία ς καί έπεκράτησεν μία όμοιομορφία, ένώ συγχρόνως έξέλειπον 
οί «Τεσσαρακαιδεκατΐται». Ή  Εκκλησία κατήρτισεν ίδια Πασχάλια καί έ
παυσε νά ένδιαφέρεται διά τόν Ε βρα ϊκόν έορτασμόν τοΰ Πάσχα. Μ όνον 
οί Ά ντιοχεΐς συνέχισαν τήν παλαιάν παράδοσιν, καί άπετέλεσαν τό πρώ
τον οΰτως είπεΐν παλαιοημερολογητικόν ρεΰμα, έορτάζοντες τό Πάσχα
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τήν Παρασκευήν μετά τήν 14ην τού Νισάν. Δ ι’ αυτούς άκριβώς συνήλ- 
θεν, δν δέν άπατώμαι ή Α' Οικουμενική Σύνοδος. Καί είς αύτούς άναφέ- 
ρεται ό Ζ ’ Ά ποστολικός Κανών καί ό Α ' Κανών τής ’Αντιόχειας, δπως 
καί δλοι οί άλλοι κανόνες οί όποιοι άποσκοποΰν δπως άπομακρύνουν 
τούς Χριστιανούς, άπό τήν πράξιν αύτήν τής ’Αντιόχειας.

Συνεπώς τά Πασχάλια κατηρτίσθησαν πρώτον μέν διότι δέν ύπήρχεν 
έπίσημος πολιτική ήμερομηνία τής Ά ναστάσεως, καί, δεύτερον, διά νά 
έορτάζεται αϋτη μετά τό Ε βρα ϊκόν Πάσχα.

Σκοπός λοιπόν τής Α ' Οικουμενικής Συνόδου ήτο νά έορτάζεται τό 
Πάσχα, τουλάχιστον πρός τό παρόν καί ούχί αιωνίως, τήν αύτήν ήμέραν. 
Προτείνει.ή Σύνοδος συνδιαλλαγήν τών Εκκλησιώ ν, αί όποΐαι άκολου- 
θοϋν διαφορετικά συστήματα ύπολογισμοΰ καί προσπαθεί νά διορθώση 
τήν πλάνην τών Πρωτοπασχιτών. «Μίαν ήμέραν» είπεν ή Σύνοδος.

π. ChivarofF: Διερωτώμαι έάν ύπήρχεν ήμερολόγιον τήν έποχήν έκεί- 
νην; Αί άνακαλύψεις τών κειμένων τοΰ Κουμράν άπέδειξαν δτι ύπήρχον 
δύο ή καί περισσότερα έβραϊκά ημερολόγια. Δέν έπηρεάσθησαν άπό αύτά 
οί κατά τόπους χριστιανοί; Τό «μετά» τής Συνόδου έχει, νομίζω, δχι μό
νον χρονικήν έννοιαν άλλ’ άναφέρεται καί είς τόν τρόπον τοΰ έορτασμοΰ. 
Στρέφεται δέ ή άπόφασις τής Συνόδου ούχί κατά τών ’Ιουδαίων άλλά κα
τά τής πολυμορφίας καί άταξίας.

Φεοφιλ. Χερσώνος: Ό ν τω ς  ύπήρχον διαφοραί ώς πρός τήν ήμέραν 
έορτασμοΰ τοΰ Έ βραϊκοΰ Πάσχα. ’Από τοΰ Γ ' δμως αίώνος έθεσπίσθη 
Παγκόσμιος κοινή ήμέρα έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα ύφ’ δλων τών ’Ιουδαίων. 
Ά π ό  τότε δμως έγκατέλειψεν ό Ε βρα ϊκός κόσμος τόν ύπολογισμόν τοΰ 
Πάσχα βάσει τής ισημερίας:

π. Πατρινακος: Θά έπεθύμουν νά ύποβάλω μίαν έρώτησιν είς τήν όλο- 
μέλειαν. Εΐμεθα αρά γε πιστοί είς τήν πραγματικήν καί άκριβή ήμερομη
νίαν τοΰ Πάσχα έορτάζοντες τοΰτο μαζί ή υστέρα άπό τούς Ιουδα ίους; 
Δηλαδή, θά ήθελον νά γνωρίζω έάν καί κατά πόσον ή άκριβής ήμερομη
νία τής Ά ναστάσεως έξαρτάται άπό τόν ύπολογισμόν τοΰ Έ βραϊκοΰ 
Πάσχα.

Σεβ. Πρόεδρος: Νομίζω δτι πρόκειται περί σοβαρας καί σπουδαίας 
έρωτήσεως. Παρακαλώ δπως δοθούν ώρισμέναι άπαντήσεις, αί όποΐαι θά 
μάς βοηθήσουν πράγματι είς τήν διαμόρφωσιν τών συμπερασμάτων.

κ. Μπεκατώρος: Αί διατάξεις τής Νίκαιας λαμβάνουσαι ώς βάσιν τόν 
Ρωμαϊκόν καί Α λεξανδρινόν τρόπον καί χρόνον έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα 
ύπογραμμίζουν τήν έκφρασιν “πρός τό παρόν”. Ποία είναι ή “εύπρεπε- 
στέρα” λύσις είναι βεβαίως άλλο θέμα. Πάντως δέν είναι ύποχρεωτικόν. 
συμφώνως πρός τάς άποφάσεις τής Α' Οικουμενικής Συνόδου, νά έορτά- 
ζεται τό Πάσχα πάντοτε κατά τόν Α λεξανδρινόν κώδικα.
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Σεβ. Βρυξελλών: Είμαι σύμφωνος είς τό δτι οί ’Ιουδαίοι ήλλαξαν τόν 
τρόπον ύπολογισμοϋ τού Πάσχα. Μήπως δμως ήλλαξαν έκ νέου; Διότι 
πολλάς φοράς οί Λατίνοι έορτάζουν πρό αύτών καί ήμεΐς δέν εύρίσκομεν 
είς τά ώρολόγια τήν άκριβή ημερομηνίαν τού Ε βρα ϊκού  Πάσχα.

Σεβ. Πέτρας: Αύτό οφείλεται πρώτον είς τό ότι τό 'Εβραϊκόν Πάσχα 
διαρκεΐ μίαν έβδομάδα καί, δεύτερον, διότι διάφοροι πόλεις έχουν μεταξύ 
των διαφοράν μιας ήμέρας ώς πρός τόν έορτασμόν τών μεγάλων έορτών. 
Δέν νομίζω δτι υπάρχουν άκόμη πολλά ήμερολόγια.

Καθ. Ossorgin: Ό  ύπολογισμός τής ήμερομηνίας τού χριστιανικού 
Πάσχα, συμφώνως πρός τήν “ ’Ανατολικήν ομιλίαν”, γίνεται έπί τή βάσει 
τριών παραγόντων: α) Ε αρινή  ισημερία, β) Πανσέληνος καί γ) Κυριακή. 
Ούδέν έτερον. Έ άν μελετήσωμεν μετά προσοχής τό κείμενον τής ομιλίας 
αύτής, παρατηρούμεν δτι τό χριστιανικόν Πάσχα δύναται νά προηγηθή 
τού 'Εβραϊκού. Ά ρ κ ε ΐ μόνον νά λαμβάνωνται ύπ’ όψιν αί τρεις προϋποθέ
σεις.

Σεβ. Λαοδικείας: Θά άναφερθώ είς τήν είσήγησιν τού Αίό. Καθ. Brani- 
ste. Είναι άρκούντως ένδιαφέρουσα καί παρουσιάζει μάλιστα ώρισμένας 
σπουδαίας συγκεκριμένος προτάσεις. 'Υπάρχουν δύο προβλήματα διαφο
ρετικά δσον άφορα είς τήν ήμερομηνίαν έορτασμοϋ τού Πάσχα. Πρώτον 
τό θέμα τής ήμερομηνίας καί δεύτερον τό θέμα τοϋ έορτασμοϋ. Καί είναι 
νομίζω δύο πράγματα τελείως διαφορετικά. Αύτά τά δύο προσεπάθησε νά 
συνδέση ή ’Αντιόχεια καί άργότερον ή Α ' Οικουμενική Σύνοδος, διότι μέ
χρι σήμερον άκόμη ό λαός δέν μπορεί νά έννοήση έορτασμόν τού Πάσχα 
χωρίς νά έχη προηγηθή ή Σταύρωσις τοϋ Κυρίου, δηλαδή τό 'Εβραϊκόν 
Πάσχα.

Ό  Αίδεσιμ. Καθηγητής προβαίνει είς μίαν πολύ σπουδαίαν διάκρισιν 
μεταξύ λειτουργικού ήμερολογίου, τό όποιον πρέπει νά καταρτισθή άπό 
τήν Εκκλησίαν, καί άστρονομικοΰ ήμερολογίου, τό όποιον είναι ύπόθε- 
σις τών άστρονόμων καί τών κοσμικών παραγόντων.

’Εντός τών πλαισίων δμως τών ύποχρεώσεων καί τού σκοποΰ τοϋ πα
ρόντος Συνεδρίου διερωτώμαι προσωπικώς καί έρωτώ κατά συνέπειαν:. 
Μήπως θά δεήση άργότερον δπως έπαναθεωρήσωμεν τό κοινόν έκκλησια- 
στικόν ήμερολόγιον, τό όποιον θά είναι άποτέλεσμα τών έργασιών μας, μέ 
ένα νέον, άκριβέστερον καί παγκόσμιον αστρονομικόν ήμερολόγιον; Τί 
θά συμβή δηλαδή έάν ένα νέον άστρονομικόν ήμερολόγιον άρχίζει νά 
έφαρμόζεται;

Νομίζω λοιπόν δτι, άπό Εκκλησιαστικής πλευράς, δυνάμεθα νά έμμεί- 
νωμεν είς τά τρία σημεία, τά όποια ύπεγράμμισεν ό καθ. Ossorgin, καί πέ
ραν τούτου νά χρησιμοποιώμεν τό έκάστοτε έν χρήσει άστρονομικόν ήμε
ρολόγιον.
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καθ. Ossorgin: Μία μικρά διασάφησις ώς πρός τό λειτουργικόν καί πο
λιτικόν ήμερολόγιον. Τό λειτουργικόν ήμερολόγιον έχει ώς βάσιν τόν ή 
λιον. Αύτό συμβαίνει καί μέ τό Ίουλιανόν άλλά καί μέ τό νέο - Ίουλιανόν 
ήμερολόγιον. 'Ο  ήλιος έχει έννοιαν κοσμολογικήν καί θεολογικήν, εισχω
ρεί είς τήν λειτουργικήν ζωήν καί έχει βαθύτατον συμβολισμόν. Τό αύτό 
συμβαίνει καί μέ τήν Πανσέληνον, καί μέ τόν τρόπον ύπολογισμοϋ τοΰ 
έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα. Πάντα ταΰτα έχο υ ο ν  έννοιαν συμβολικήν, δπως 
πολύ σαφώς έμφαίνεται καί άπό τήν “ ’Ανατολικήν Ό μ ιλ ία ν”.

Σεβ. Βρυξελλών: Ό μιλοΰμεν έπιστημονικώς περί τής έαρινής ισημε
ρίας. Ποίας δμως ίσημερίας;"Ας μήν λησμονώμεν δτι είς .τό Νότιον ήμι- 
σφαίριον τά πράγματα διαφέρουν. Νομίζω λοιπόν δτι δέν θά έπρεπε νά 
όμιλώμεν άπό καθαρός έπιστημονικής άπόψεως.

καθ. Ossorgin: Μέ συγχωρεΐτε,Σεβασμιώτατε, άλλά δέν συμφωνώ. Ν ο
μίζω δτι άναφερόμεθα πάντοτε είς συγκεκριμένην τοποθεσίαν, δηλαδή τήν 
Ιερουσαλήμ, δπου συνέβησαν ταΰτα ίστορικώς. Ή  άφετηρία μας λοιπόν 
είναι πάντοτε ή Ιερουσαλήμ, καί είς αύτήν άναφερόμεθα πάντοτε.

Σεβ. Λαοδικείας: Διά νά μήν είσέλθωμεν καί είς τάς ποιμαντικός δυσ
κολίας, τάς όποιας θά παρουσίαζε μία βάσις οΰτως είπεΐν έπιστημονική ή 
έστω καί έν άναφορά πρός τήν Ιερουσαλήμ, νομίζω δτι θά έπρεπε νά όμι- 
λήσωμεν περί “άναλογικής” λύσεως.

π. Πατρινακος: Μία πληροφορία. Είς τήν Αύστραλίαν τό Πάσχα έορτά- 
ζεται τό φθινόπωρον καί δχι τήν δνοιξιν. Ε πομένω ς τό πράγμα έξαρταται 
άπό τόν τόπον ένθα ζοΰν οί ’Ορθόδοξοι ούχί δέ άπό τήν ίσημερίαν άπο- 
κλειστικώς.

Σεβ. Λαοδικείας: Καί πάλιν θά άναφερθώ είς τόν Αίδ. Καθηγ. Braniste. 
Νομίζω δτι ό πατήρ Braniste ένδιαφέρεται πολύ περισσότερον δι’ ένα κοι
νόν ύφ’ δλων τών ’Ορθοδόξων έορτασμόν τοΰ Πάσχα. Ή  οικουμενική 
θεώρησις τοΰ προβλήματος έρχεται είς δευτέραν μοίραν. Πιστεύω δμως ό
τι εΐμεθα έκ τών πραγμάτων ύποχρεωμένοι νά άσχοληθώμεν καί μέ τήν οι
κουμενικήν θεώρησιν τοΰ προβλήματος. Διότι τί θά συνέβαινεν fiv δλοι 
άντιμετώπιζον τό θέμα άπό {δικής των μόνον πλευράς;

καθ. Braniste: Νά άπαντήσω. ’Έχει δίκαιον ό "Αγιος Λαοδικείας. Ά νε- 
φέρθην είς τήν ’Ορθοδοξίαν μόνον, διότι ήμεΐς έορτάζομεν τό Πάσχα έπί 
τή βάσει λανθασμένου ήμερολογίου. Οί Ρωμαιοκαθολικοί καί οί Διαμαρ- 
τυρόμενοι δέν νομίζω δτι έχουν νά αλλάξουν τίποτε. Έ άν ήμεΐς λύσωμεν 
τό πρόβλημά μας, λύεται καί τό πρόβλημα τοΰ κοινοΰ ύφ’ άπάντων τών 
χριστιανών έορτασμοΰ. Διό καί ύπεγράμμισα δτι έάν έπιτευχθή έφαρμογή 
καί χρήσις κοινοΰ ήμερολογίου, θά ύπάρχη καί ομοιομορφία άπόλυτος είς 
τούς κόλπους συμπάσης τής χριστιανοσύνης. Καί αύτό άκριβώς τό ση- 
μεϊον αποτελεί μίαν οικουμενικήν θεώρησιν τοΰ προβλήματος.

Σεβ. Λαοδικείας: ’Αντιμετωπίζω τήν άστρονομικήν καί οικουμενικήν 
θεώρησιν τοΰ θέματος άπό αύστηράς θεολογικής έπόψεως. Τό Πάσχα, με
ταξύ άλλων, είναι έορτών έορτή καΓάγιάζει αύτόν τούτον τόν χρόνον. Δ ι’ 
αύτό καί δέν δυνάμεθα, νομίζω, νά άπορρίψωμεν παντελώς καί νά άγνοή-
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σωμεν τόν κοσμικόν καί πολιτικόν χρόνον.
Θεοφιλ. Χερσώνος: Ό σ ο ν  άφορα είς τήν είσήγησιν τοΰ Αίδ. Καθ. Bra- 

niste, νομίζω δτι θά πρέπει νά άκούσωμεν πρώτον καί τήν ποιμαντικήν 
θεώρησιν καί ϋστερον νά άναφερθώμεν είς τά δσα μας έξέθεσεν. Ά λλω σ τε 
ποιμαντική καί ψυχολογία συνδέονται καί ή ιστορία άπέδειξεν δτι τό θέμα 
τοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα δέν είναι μόνον έπιστημονικόν ή αστρονομι
κόν αλλά καί ψυχολογικόν. Γνωσταί είναι αί ψυχολογικαί άντιδράσεις 
τής Α νατολής. Γνωσταί καί αί ψυχολογικαί έπιπτώσεις, τάς όποιας 
συναντώμεν δως καί τής σήμερον.

Τέλος, θά έπεθύμουν νά προσθέσω δτι ή εκφρασις “τρία μόνον Πα
τριαρχεία χρησιμοποιούν τό παλαιόν ήμερολόγιον καί κατά συνέπειαν ή 
άριθμητική άναλογία είναι έμφανεστάτη” ούδόλως μέ Ικανοποιεί. Δέν δυ- 
νάμεθα νά παραγνωρίσωμεν τόν άριθμόν τοΰ πληρώματος τής Ρωσικής 
Ε κκλησίας, οΰτε τήν ιστορικήν σημασίαν τής Σιωνίτιδος Εκκλησίας.

Σεβ. Βρυξελλών: Νομίζω δτι ύπάρχει μία ιστορική ανακρίβεια είς τήν 
δ?«.ην συζήτησιν μας. Διά τούς Πατέρας τής Νίκαιας ό δρος “χριστιανοί” 
έδήλου οπωσδήποτε τούς ’Ορθοδόξους, διότι δέν ένδιεφέροντο ουτοι διά 
τούς Ά ρειανούς. Ουτω καί ημείς πρέπει νά άσχοληθώμεν μέ τό πρόβλημα 
ώς τοΰτο τίθεται ένδοορθοδόξως.

Σεβ. Πρόεδρος: Ε πιθυμώ  νά εύχαριστήσω τούς είσηγητάς άλλά καί ό 
λους τούς συνέδρους διά τήν συμβολήν των είς τήν καρποφόρον συζήτη- 
σιν. Πολλαΐ σκέψεις καί θεωρίαι έξεφράσθησαν καί έχομεν ήδη πλούσιον 
βοηθητικόν ύλικόν διά τήν άποκρυστάλλωσιν τών τελικών μας συμπερα
σμάτων. Ά ς  σταματήσωμεν δμως είς τό σημεΐον τοΰτο, προκειμένου νά 
άκούσωμεν καί τούς άλλους όμιλητάς πριν ή προβώμεν είς μίαν περαιτέ
ρω έμβάθυνσιν.

Μετά τήν εναρξιν τής απογευματινής συνεδρίας ό σεβ. Πρόεδρος προσ- 
καλεϊ τόν έλλογιμ. καθηγητήν John Errickson δπως παρουσιάση τήν όμι- 
λίαν αύτοΰ μέ θέμα: “ 'Η  ήμερομηνία τοΰ Πάσχα. Παρατηρήσεις κανονο
λόγου” :

THE DATE OF EASTER 
A CANONIST’S OBSERVATIONS

As the report of the Third Committee of the First Panorthodox Precon- 
ciliar Conference indicates, the question of “ a common celebration of 
Easter by all Christians” is a multi-faceted one. Though specifically theologi
cal problems may be absent, sociological problems abound. Astronomy 
must be taken into account as well, since time - that medium in which our sa
lvation has been accomplished - almost inevitably is measured by the rela
tive movement of sun, moon and stars. The question is also of obvious ecu
menical significance: For many, the celebration of Easter on different dates
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is a permanent scandal, the transformation of the feast par excellence of 
Christian unity into a monument to the divisions of Christendom. Less of
ten considered is the importance of the question of Orthodoxy’s mission to 
the world: Particularly in the West, Orthodoxy’s message of salvation for 
all men through communion with the Living God is obscured by our exter
nal peculiarities among which our idiosyncratic dating of Easter is perhaps 
the most noticeable. At the same time, these ecumenical and missionary 
considerations must be balanced by concern for the special pastoral pro
blems of the local churches, lest calls for unity result simply in further divi
sions.

Finally, there is the canonical aspect of the question. As a student of the 
Orthodox canonical tradition, I am tempted to say: ’’Last but by no means 
least”. Yet this would only not be chauvinistic but also misleading. For in 
fact, the canons say very little about the date of Easter - much less, certain
ly, than many would claim. As the canonical studies prepared in con
nection with previous consultations would appear to indicate1, the role o f 
the canonist here is in large part a negative one: To sweep away the many 
misconceptions and faulty interpretations which over the centuries have 
obscured what the canonical tradition is in fact saying. The focal point of 
such misconceptions, and hence for the canonist’s inquiry, is the Council of 
Nicaea. Among writers dealing with the paschal question or with the rela
ted problem of the calendar, reference is inevitably made to the First Ecu
menical Council's “decree” on the date of Easter, whether by those oppo
sing any change as apostasy from the true faith and a Judaizing betrayal of 
the canons, or by those who deem change necessary if the spirit and indeed 
the letter o f the Nicene decision is to be observed. That such mutually con
tradictory positions exist is in part explained by the fact that no text of a 
Nicene decree on this matter has come down to us. Indeed, recent research 
has questioned the very existence of such a formal conciliar decree2. Be 
that as it may, the Council did deal with the date of Easter in some manner, 
and other texts of the period shed some light both on the nature of its deci
sion and on the reasoning behind it3. Professor Ogitsky, on the basis of a

1. See in particular the work of D.P. Ogitsky. "Le problemc du calendrier ecclesiastique". /- 
stina 19.4 (1974) 462-471 (originally published in Bogoslovskie Trudy 4 (1968) 109-116). 
and “ Canonical Norms of the Orthodox Easter Computation and the Problem of the dating 
of Pascha in Our Time”, Si. Vladimir's Theological Ouarterly 17.4 (1973) 274-284 (origi
nally published in Bogoslovskie Trudy 7 (1971) 204-211) and also the article of L. Stan, 
"Pour que tous les chretiens fetcnt Paques le meme jour". Islina 19.4 (1974) 471-485 (origi
nally published in Studie Teologice (1970) 5/6, 362-383). To the standard bibliography on 
the subject should be added V. Peri. Due dale, un ’ unica Pasqua: Le origiui della modernu 
disparila liturgica in una trattativa ecuinenica Ira Roma e Conslantinopoli (1582-84). (Mi
lan. Vita e pensiero, 1967).
2. Thus W. Huber, Passa und Oslern: Untersuchungen zur Osterfeicr der alten Kirche (Ber
lin, Verlag Alfred Tdpelmann. 1969) 64-65.
3. These include: the synodal letter addressed to the Church of Alexandria, in Theodoret.
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nalysis of these texts, has neatly summarized the issue facing the council: 
Even before the Council o f Nicaea. general Church practice reflected the 

rule of the celebration of Pascha on the Sunday after the 14th of the month 
of Nisan... The new question which the Council of Nicaea was to decide 
consisted of the following: Must one always consider as the 14th of Nisan 
that full moon which the Jews consider to be the 14th of Nisan? Or must 
Christians venture their own opinion and decide independently the question 
of the first vernal lunar month and its fourteenth day...? 4.

The majority of the Christian world, including the Churches of Rome 
and Alexandria, had already freed itself from such dependence on the Jews; 
but Christians o f the “ East” - Syria, Mesopotamia and parts o f Cilicia - fol
lowed the contemporary Jewish reckoning unreservedly, celebrating their 
Pascha on the Sunday following the Passover, even though in some years 
this meant celebrating before the vernal equinox. The majority objected; 
the Easterners’ approach not only created great divergences on the date of 
Easter but also meant that Pascha might fall “twice in the same year”, with
out due regard to the beginning of spring and the natural seasonal bounda
ry of the year5.

Such is the background to the canonical prohibition against celebrating 
Pascha “with the Jews” (meta ton Ioudaion) before the vernal equinox. Yet, 
quite a different interpretation was adopted by the leading Byzantine cano
nists. Writing long after any concurrence of the Christian and Jewish cele
brations had become impossible due to the increasing “ lag” in the Julian 
calendar, Zonaras concludes in his interpretation of Apostolic Canon 7: 

The whole meaning o f this canon consists in the following: Christians a- 
re not to celebrate.Pascha with the Jews, i.e. not on the same day with 
them; for their unsolemn holiday must come first, and only then must our 
Pascha be celebrated. Any clergyman who does not fulfill this must be dis
posed. The Council o f Antioch in its first canon also determined the same6.

This interpretation gradually became uncontestable, axiomatic. To this 
day, in certain quarters, it brings forth accusations of Judaizing against 
those who permit even a coincidental concurrence of Easter with the Jewish 
Passover. Yet, its lack of historical basis and sound reasoning is evident. 
As Professor Ogitsky concludes:

Neither in the canons nor in other documents contemporary to the 
Council of Nicaea, and which interpret its definition is there any mention

Hist. eccl. 1.1.9. (PG 82:929 ff.) Emperor Constantine's encyclical to the bishops absent 
from the council, in Eusebius, De vita Const. 1.13.17 (PG 20:1073 ff); St. Athanasius. Acl 
Afros 2 (PG 26:1029 ff) and De synodis 5 (PG 26:688): Apostolic Constitutions 5.17: Apo
stolic Canon 7: and Council of Antioch canon I.
4. “ Canonical Norms...” 275.
5. Ibid. 275-276. and the article “Paques”, Dictioimaire d ' archeologie et de litttrgie 
13.2:154.1 ff.. with the literature cited there.
6. Cited by Ogitsky, “Canonical Norms...” 277.
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that one must exclude the possibility of coincidental concurrences of the 
Christian Pascha with the Jewish, i. e. the possibility of celebrating it in 
several instances on the same day as the Jews. Also, nowhere is there a 
prohibition against Christians celebrating Pascha earlier than the Jews. 
Such a prohibition would indicate a dependence of the date of the Christian 
Pascha on the date of the Jewish Passover. And everything that we know 
about the Nicene definition points to the fact that the Nicene Fathers were 
against any dependence whatsoever of Christians on Jews regarding this 
question7.

The Council of Nicaea thus prohibited the principle of dependence of 
Christian reckoning on contemporary Jewish reckoning of the Passover. 
But did it undertake any further, more detailed regulation of the date of Ea
ster? This has often been suggested. In particular, it is contended that the 
council authorized the Church of Alexandria to ascertain, year by year, the 
date of Easter, and thus sanctioned, albeit indirectly, that church’s 19-year 
cycle and its placement o f the equinox on March 21st. Yet, such a conten
tion, though it may be supported by certain passages in the correspondence 
of St. Cyril of Alexandria and of St. Leo the G reat8, is not bourne out by 
the subsequent history of paschal disputes. No mention of such a regula
tion occurs in the synodal letter addressed to the Church of Alexandria, 
though this would be the likely place for it, nor in St. Athanasius’ many ref
erences to the council. In fact, Rome and Alexandria continued to differ 
both in theory and in practice on the dating of Easter, despite efforts to 
wards agreement at the Council of Sardica. The situation was remedied by 
ad hoc compromises in the course of the fifth century, but neither Rome 
nor Alexandria claimed - nor could claim - Nicene sanction for the techni
cal aspects of its paschal computation.

The foregoing examples suggest the danger in exaggerating the signifi
cance and scope of Nicaea’s paschal ”decree“ , of stretching it beyond a 
simple prohibition against celebrating meta ton Ioudaion before the vernal 
equinox. Yet, two further points might be noted in the council’s treatment 
of the subject:

1. The council was extremely “ traditional” in its approach to the pro
blem. It did reject dependence on contemporary Jewish reckoning, regar
ding this as “ unbecoming” and insulting to the Christians; writes the empe
ror Constantine to bishops absent from the council: “Truly their (/. e. the 
Jews) boasting is wholly out of place, as if we were not capable of obser
ving it without their instruction”9. Yet, the council did not thereby reject the

7. Ibid. 278.
8. Cyril, Ep. 87, 2 (PC  77:385B): Leo, Ep. 121, 2 (PL 54:1056). Huber, op.cit. 68, at
tributes Leo’s comments to "kirchenpolitische" factors. The same might be said of Cyril's 
rather vague comments. Cf. “ Paques”, 1554-1555.
9. Quoted by Ogitsky, “ Canonical Norms...” 278.
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idea that there is a necessary internal connection between the Passover of 
the Old Testament and the Christian celebration of ’’Christ, our paschal 
lamb” (I Cor. 5:7), nor did it claim any authority to disregard this con
nection and to fix the date for Pascha arbitrarily, according to its own con
venience or passing fancy. Rather, it affirmed that the Church, as the true 
Israel o f God, is obliged to calculate the time of the true Passover correctly. 
To again quote Constantine: “ By throwing off their (i. e. the Jews’) custom, 
we have the possibility of following a more correct procedure” .

2. The council wished to advance the concrete unity of the churches. 
From all accounts - the letters of St. Athanasius, for example, or that of 
Constantine - it saw the common celebration of Pascha by all the churches 
as a desideratum, even though it did not elaborate technical provisions for 
attaining this goal. The council’s concern remains a timely one, for (to 
paraphrase the 1971 report of the Interorthodox Preparatory Commission) 
even though “ diversity of liturgical practices and ecclesiastical customs 
constitutes, certainly, a phenomenon acceptable in principle within the O r
thodox Church”, this is true only “so long as beneath this diversity of 
outward appearances the inner organic unity of the Orthodox Church as a 
catholic whole is manifest, du t the existing arrangements in regard to the 
calendar stand on an entirely different level, since they bring about a 
slackening of the bonds of unity” 10. Spiritual unity inevitably seeks con
crete expression. Yet, mere unity of external forms must not be mistaken 
for spiritual reality, for the realm o f freedom and love. At Nicaea at least, 
this spiritual unity was present. The Easterners were “ persuaded” (to quote 
St. A thanasius)11, not compelled by the threat of excommunication, to 
adopt the majority approach to the dating of Easter. Surely this concern for 
preserving spiritual unity is as much a part of Nicaea’s message to us as its 
pursuit of uniformity on the dating of Easter.

I would like to add a few practical corollaries to this last remark: One 
would expect uniformity on the dating of Easter to be a major concern at 
the time o f the Council of Nicaea, as one more measure to help hold toge
ther the creaking Roman Empire. Yet even so, the Council o f Nicaea made 
no complete regulation of this problem. In our own times, I suggest, unifor
mity may be of even less importance than it was then. The Orthodox Chur
ches live in a far wider variety of circumstances, political, economical and 
social, then they did then, and this has its psychological effect on the issue. 
In some places today, the unrevised Julian calendar and the paschal 
reckoning based on it serves as a symbol o f the Church’s integrity, of its ul
timate independence from the exigencies of this world. Elsewhere, on the o

10. In Towards the Great Council·. Introductory reports o f  the Interorthodox Commission 
in preparation fo r  the next Great and Holy o f  the Orthodox Church (London, SPCK, 1972) 
36-37; the text in question draws directly on Ogitsky, “ Le probleme...” 463.
11. K ai hoi men apo tes Syrias epeistliesan, De Synodis S.
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ther hand, the Old Calendar and paschal reckoning are simply an obstacle 
to the Church’s mission in the world. Surely, a lack of uniformity in the da
ting of Easter need not damage our unity in faith and eucharistic fellowship 
any more than our lack of uniformity in calendar already does. (The C hur
ch of Finland, for example, already calculates Easter differently from the 
rest of the Orthodox Churches, but that has not broken its unity with the 
rest of Orthodoxy). Indeed, lack of uniformity on the dating of Easter a- 
mong the Orthodox might have a certain salutary effect, for so often we 
confuse uniformity with unity, as though if we celebrate Easter on the same 
day we are ex opere operato, truly one. To be sure, unity may lead to uni
formity: We would all hope that one day all the Orthodox Churches - and 
all men might celebrate the saving Pascha on the same day. But unity can
not be reduced to uniformity: Baptists and Roman Catholics, for example, 
have a uniform calculation of the date of Easter, but that by no means ma
kes them one church. I would therefore encourage serious consideration of 
the following three-fold proposition: I), that the traditional canonical norms 
for the dating of Easter (the Sunday following the first full moon after 
the vernal equinox) be reaffirmed; 2). that this be established by the most 
accurate means known to modern astronomical science; but 3). that local 
churches be permitted to retain the old method of calculation if pressing pa
storal and psychological problems so dictate.

The dating of Pascha is necessarily linked to the Scriptures and to Tradi
tion at this point, to the texts noted by Professor Braniste, for example: 
”On the 14th day of the first month...” In other words, the dating of Pascha 
is_ not simply the arbitrary result of specific conciliar legislation. Indeed, I 
doubt very much whether it would be within any council’s competence to 
disregard this point, by moving Pascha to July, for example, or - what is 
more likely -by establishing a fixed Synday for its observance. Rather, a 
future council o f the Orthodox Churches would, in my opinion, do well to 
affirm the traditional canonical norms for the dating of Easter - the Sunday 
following the first full moon after the vernal equinox - and to encourage 
that this be established by the most accurate means known to modern a- 
stronomical science.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος έκφράζει πρώτον τάς εύχαριστίας αύτοΰ πρός τόν 
όμιλήσαντα καί παρακαλεΐ άκολούθως τόν έλλογιμ. καθηγητήν κύριον 
Κ οντόπουλον δπως παρουσιάση τή όλομελείςι τό θέμα: “Ή  ήμερομηνία 
τοΰ Πάσχα” άπό άστρονομικής άπόψεως:

T H E  D A T E  O F  E A ST E R

The date of Easter was fixed by the first Ecumenical Synod of Nicaea in 
order to avoid the discrepancies existing between the various churches and 
to secure a common celebration of this most important day of Christianity. 
The rule adopted by the first Ecumenical Synod is the following:
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Easter should be celebrated the fir s t Sunday after the fu l l  moon o f  the 
spring equinox.

Therefore in order to find the date of Easter we have to find
a) the date o f  the spring equinox, and
b) the date o f  the fu l l  moon following the spring equinox.

At the time of the Nicean Synod the calendar used was the Julian one. 
The Julian calendar assumes that the average duration of the year is 365.25 
days. However, we know that this is not correct. The direct duration of the 
year is 365.2422 days, therefore the Julian year is different by 0.0078 
days/year. This difference amounts to one full day in 128 years. A much 
closer approximation to reality is provided by the Gregorian calendar 
which has an average duration o f 365.2414 days/year, i.e. it differs in reali
ty by 0.0003 days/year, e.g. it has an error o f 1 day every 3320 years. The
refore, for practical purposes we can consider the presently used calendar 
as exact. However, the difference between the Gregorian and the Julian ca
lendar increases continuously. It is now 13 days; it will become 14 days in 
the year 2100 and so on.

This difference has a direct consequence,on the definition of the spring 
equinox.
The Orthodox still apply, in calculating the date o f Easter, the Julian calen
der. Therefore, they consider that the spring equinox comes 13 days after 
the real equinox. Thus if a full moon happens during these 13 days the O r
thodox do not consider it as the Easter full moon, but wait for the next full 
moon, one month later, in order to find the Easter date. This is the first ba
sic difference between the Eastern and the Western Easter.

Another difference is due to the rule applied in calculating the full moon. 
The correct procedure would be to find the full moon from exact astrono
mical observation. Instead of that the Orthodox use an approximate rule 
derived from the ancient Athenian astronomer Meto. Meto observed that 
the phases of the moon are repeated every 235 months, which is almost e- 
xactly equal to 19 years. This period of 19 years is called the "cycle o f  M e
to''. Therefore, every 19 years the dates of full moon are the same.

However, this relation is only approximate. Every 307 years the error a- 
mounts to one day. Thus we now have an error of 5 days in the full moon.

As a consequence, if the calculation gives a full moon 2 days before the 
equinox, we wait one more month for the Easter full moon. However, the 
real full moon is 3 days after the equinox, therefore Easter should take pla
ce about one month earlier.

Therefore, the present Orthodox calculation o f Easter contains two er
rors:
1. The calculated date of the equinox is 13 days later than the real one; and
2. The calculated date of the full moon is about 5 days earlier than the real 
one.
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As a consequence the date o f Orthodox Easter is in general later than the 
date o f the Western Easter. Only in a few cases it happens that the two da
tes of Easter coincide (as it is this year). Usually the Orthodox Easter is one 
week or 4 or 5 weeks later.

This difference will increase in the future centuries. To give one extreme 
example: After a few thousand years the Orthodox Easter, if still calculated 
by the same method, will be in the summer and later on in autumn, etc.

The conclusion is that the present calculation of the date of Easter by the 
Orthodox Church is not in accordance with the letter o f the 1st Ecumenical 
Synod. It is not even in accordance with its spirit, which is to have all 
Christians celebrate Easter on the same day.

Now, what solutions can be proposed? The obvious solution is to follow 
immediately the Gregorian calender. This has two obvious advantages:
a) It is in close agreement with the rule established by the 1st Ecumenical 
Synod, and
b) Easter will be celebrated the same Sunday by all Christians.

However, this solution has also some difficulties. I will not discuss the
difficulties arising from any change introduced in the Church, due to  the 
traditionalistic attitude of many people. This problem is for you to discuss 
and solve. I will only mention the practical difficulty o f the fact that Easter 
day changes each year even in the Gregorian calender. This has very se
rious implications in an industrialised society like ours, where any variation 
in the working days and the days of vacation has financial implications.

Thus, several solutions have been proposed for a new change of the cal
endar, such that Easter would be more or less fixed. The most drastic so
lution is the so-called “Universal Calender”. In this calender every day of 
every month occurs always the same day o f the week. E.g. the 1st o f Janua
ry is always a Sunday, the 2nd of January always a Monday, etc. Then 
Easter should always be a fixed Sunday.

This solution has only one drawback. Each year the calendar has one or 
two days that do not belong to any week. Personally, I do not see anything i
wrong in this proposal. It is only a matter of convention. However, some 
people consider this fact so strange that they would find it difficult to 
adopt.

The other solution, which is simpler, is to place Easter on a fixed Sunday 
o f April, say the second Sunday of April each year. Then the date o f Easter 
will change each year by only a little.

These solutions would be practicable only if they are universally acce
pted. But if the Roman Catholics and Protestants accept them I see no real 
reason why the Orthodox should not do the same.

I conclude my report with two proposals:
1. The calculation of the Orthodox Easter should be corrected as soon as 
possible. One possibility is to follow the present Gregorian Calender. A 
more accurate solution would be to follow the exact astronomical determi-
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nation of the spring equinox and of the full moon. This solution would be 
useful if it was also accepted by the Roman Catholics and the Protestants.
2. In our contact with the Roman Catholics and Protestants we should be 
prepared to discuss the possibility of a more constant date of Easter, that 
would be acceptable by all Christians.

Μετά τό πέρας τής παρουσιάσεως ό σεβ. Πρόεδρος εύχαριστεΐ τόν κύ
ριον Κ οντόπουλον ού μόνον διά τήν έμπεριστατωμένην αύτοΰ παρουσία- 
σιν άλλά καί διά τάς συγκεκριμένος αύτοΰ ύποδείξεις καί προτάσεις.

Θεοφιλ. Χερσώνος: Εύχαριστώ πολύ τόν κ. Κοντόπουλον. "Αν καί δέν 
συμφωνώ πρός τήν προταθεΐσαν πρακτικήν λύσιν, όφείλω δμως νά ομο
λογήσω δτι ή δλη παρουσίασις ύπήρξε λίαν έποικοδομητική.

Σεβ. Λαοδικείας: Ό  κ. Κοντόπουλος προέτεινε μέν ώρισμένας λύσεις, 
ύπεγράμμισεν δμως συγχρόνως δτι αδται πρέπει νά άποτελέσουν 
οπωσδήποτε άντικείμενον κρίσεως. Νομίζω δτι αύτό πρέπει νά είναι τό 
εργον μας έδώ. Νά τάς μελετήσωμεν καί νά έκφρασθώμεν έπ’ αύτών, γνω- 
ρίζοντες δμως έκ τών προτέρων τάς διαφόρους έπιπτώσεις, τά πλεονεκτή
ματα καί τά μειονεκτήματα τά όποια ένδεχομένως έμφανίζουν.

κ. Κοντόπουλος: 'Οπωσδήποτε κάθε πρότασις είναι άντικείμενον κριτι
κής. Ά λλ ω σ τε  τό θέμα τό όποιον μάς άπασχολεΐ έχει καί κανονικήν άλλά 
καί ποιμαντικήν διάστασιν. Πιστεύω πάντως δτι ή σταθερά ήμερομηνία εί
ναι ή καλυτέρα τών λύσεων. Ά λλω σ τε λύει πολλά κοινωνικά καί οικονο
μικά προβλήματα.
. Σεβ. Βρυξελλών: Εύρίσκω παράλογον νά όμιλώμεν ώς Ε κκλησία  περί 

οικονομικών παραγόντων καί έπιπτώσεων.
Σεβ. Πρόεδρος: Ύ πεγραμμίσατε δτι καί τό Ίουλιανόν άλλά καί τό Γ ρη- 

γοριανόν ήμερολόγιον παρουσιάζουν έλλείψεις. Πέραν δμως αύτών τών 
ήμερολογίων ώς καί τοϋ παγκοσμίου λεγομένου ήμερολογίου, δέν ύπάρ- 
χει άλλη λύσις άστρονομική; Πώς δυνάμεθα νά καθορίσωμεν τήν Πανσέ
ληνον άκριβώς;

κ. Κοντόπουλος: Ή  καλυτέρα μέθοδος εΐναι ό δι* άστρονομικών παρα
τηρήσεων ύπολογισμός. Ή  άστρονομία δύναται σήμερον νά δώση μετ’ 
άπολύτου άκριβείας τόν χρόνον τής πανσελήνου, καί άν παραστή άνάγκη 
διά πολλά έτη. Πιστεύω πάντως δτι πρός τό παρόν τό Γρηγοριανόν ήμε
ρολόγιον είναι άρκούντως άκριβές. Τά μικρά του σφάλματα θά καταστούν 
σοβαρά μόνον ύστερον άπό πολλάς έκατονταετηρίδας.

Σεβ. Λαοδικείας: Τίθεται ήδη ένώπιόν μας ένα πρόβλημα. Εΐμεθα έκ 
τών πραγμάτων ύποχρεωμένοι νά προστρέξωμεν είς τήν άστρονομίαν καί 
τά έπιστημονικά αύτής δεδομένα. Διότι άλλέως φοβούμαι δτι θά έχωμεν 
άρνητικάς συνεπείας καί έξ έπόψεως τοΰ πνεύματος τής Νικαίας άλλά καί 
έξ έπόψεως ψυχολογικής. Είναι δυνατόν νά άναλογισθή κανείς τόν έορτα
σμόν τοΰ Πάσχα τό θέρος ή τό φθινόπωρον; Πρέπει νομίζω νά άκούσω- 
μεν μετά προσοχής τό τί ύποδεικνύουν καί προτείνουν οί άστρονόμοι.

π. Πατρινδκος: Μ ήπως οί άστρονόμοι δύνανται νά μάς δώσουν τήν
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άκριβή ημερομηνίαν τής Σταυρώσεως; Έ ά ν όχι,διατί;
κ. Κοντόπουλος: Δέν είναι άστρονομικόν πρόβλημα. Είναι μάλλον 

Ιστορικόν θέμα. Έ ά ν ή θεολογία εδιδεν ώρισμένα Ιστορικά στοιχεία καί 
παρέπεμπεν είς συγκεκριμένον ήμερολόγιον, θά ητο δυνατόν νά γίνη είς 
τοιοΰτος ύπολογισμός. Δέν εχομεν δμως τά δεδομένα ταΰτα καί γνωρίζετε 
νομίζω καλώς τάς διενέξεις ώς πρός τήν ήμερομηνίαν γεννήσεως τοΰ 
Χριστοΰ, αί όποΐαι οφείλονται άκριβώς είς τούς ίδιους λόγους.

Σεβ. Πέτρας: Έ ξ  δσων ήκούσαμεν δέν ύπάρχει πλέον άμφιβολία δτι 
άμφότερα τά ήμερολόγια είναι έσφαλμένα. Ή  ’Ορθόδοξος δμως Ε κ κλ η 
σία έορτάζει έδώ καί είκοσι αιώνας τό Πάσχα συμφώνως πρός τό Ίουλια- 
νόν ήμερολόγιον. Δέν ύπάρχει λοιπόν θέμα ήμερομηνίας τοΰ Πάσχα τό
σον διά τήν ’Ορθόδοξον Ε κκλησίαν, δσον καί διά τό όρθόδοξον πλήρω
μα. Τά πράγματα είναι νομίζω σαφή. Μ όνον αί περιστάσεις τοΰ συγχρό
νου κόσμου καί αί δομαί τής συγχρόνου κοινωνίας προωθοΰν τήν Ό ρ θ ό 
δοξον Ε κκλησίαν είς τήν μελέτην τοΰ θέματος. Ζητοΰμεν σήμερον πιστό
τητα είς τάς διατάξεις τής Νίκαιας. Τό σημεϊον τοΰτο ύπεγράμμισε καί ή 
Α ’ Προσονοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις. Μέχρι ποίου σημείου δμως 
λύει τό θέμα τής πιστότητος ταύτης ή προτεινομένη σταθερά ήμερομηνία 
έορτασμοϋ;

Σεβ. Πρόεδρος: Μία διασάφησις. Ή  Α' Προσυνοδική ούδεμίαν όέσμευ- 
σιν έπιβάλλει ώς πρός τήν πορείαν τοΰ παρόντος συνεδρίου. 'Α πλώς 
άπεφάσισε τήν σύγκλησιν αύτοΰ καί ώρισεν δπως μελετήση τό συγκεκρι
μένον θέμα καί ύποβάλη τά πορίσματα τής έρεύνης αύτοΰ - άνεξαρτήτως 
τοΰ ποια θά είναι ταΰτα —  είς τήν έπομένην Προσυνοδικήν Πανορθόδο- 
ξον Διάσκεψιν.

κ. Κοντόπουλος: 'Η λύσις μιας σταθεράς ήμερομηνίας θά είχε πολλά 
πλεονεκτήματα, έάν έγένετο άποδεκτή ύφ’ δλων τών Εκκλησιώ ν. Νομίζω 
άλλωστε δτι δύναται αΰτη νά συζητηθή μόνον ύπ’ αυτήν τήν προΰπόθε- 
σιν. Ή  λύσις αδτη δύναται νά είναι πιστή είς τό πνεΰμα τής Νίκαιας, αν 
καί δέν δύναται νά ικανοποίηση βεβαίως τό γράμμα αύτής.

Σεβ. Βρυξελλών: Έ χ ω  ένώπιόν μου γράμμα τοΰ Καρδιναλίου Βίλλεμ- 
πραντς. Καί σας πληροφορώ δτι καί ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία άντιτί- 
θεται πρός τήν λύσιν μιας σταθεράς Κυριακής.

Είς τό σημεϊον τοΰτο, ό Σεβ. Πρόεδρος παρακαλεΐ τόν Ρωμαιοκαθολι
κόν παρατηρητήν, δπως παράσχη εί δυνατόν ένδεχομένας διευκρινήσεις.

Mrg Fortino: Ή  Ρωμαιοκαθολική Ε κκλησία ύπέδειξε ζωηρόν ένδιαφέ- 
ρον διά τόν κοινόν έορτασμόν. ’Από κοινού μετά τοΰ Π.Σ. Ε κκλησιώ ν 
έμελέτησε τό θέμα. Λαμβάνουσα δέ ώς παράδειγμα τό έτος 1977 προέτει- 
νεν ώς σταθεράν ήμερομηνίαν κοινού έορτασμοϋ τήν Κυριακήν μετά τό 
δεύτερον Σάββατον τοΰ μηνός ’Απριλίου. Τοΰτο βεβαίως ύπό τήν 
προΰπόθεσιν δτι καί αί άλλαι Έκκλησίαι θά άπεδέχοντο τήν πρότασιν. Αί 
’Ορθόδοξοι Έ κκλησίαι έμελέτησαν τό πρόβλημα καί έπηκολούθησε μάλι
στα ή έν Ναϊρόμπι δήλωσις. Ό  Καρδ. Βίλλεμπραντς,γράφων είς τήν Σύν
οδον τών Ρωμαιοκαθολικών Ε πισκόπω ν περί έγκαταλείψεως τής ώς άνω
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λύσεως, άναφέρεται άκριβώς είς τάς ποιμαντικός δυσκολίας, τάς όποιας ή 
’Ορθόδοξος Ε κκλησία άντιμετωπίζει. Τό θέμα πάντως παραμένει άνοι- 
κτόν καί ύπό έξέτασιν.

Σεβ. Λαοδικείας: Δέν νομίζω δτι πρέπει νά έπιμείνωμεν είς τό περιεχό- 
μενον τής έπιστολής ταύτης. Νομίζω δτι ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 
θέτει τό πρόβλημα τοιουτοτρόπως μάλλον διά λόγους εύγενείας. Έ ά ν δι’ 
ήμάς ύπάρχη πραγματικώς ένα πρόβλημα, τότε, πρέπει νά τό μελετήσω- 
μεν καί τό έπιλύσωμεν τό ταχύτερον δυνατόν.

Σεβ. Ξάνθης: Συμφωνώ άπολύτως. Ό σ ο ν  άφορά είς ήμάς πρέπει νά 
προωθήσωμεν κατά τό δυνατόν τό θέμα τούτο, δημιουργοΰντες τάς κα
ταλλήλους συνθήκας διά μίαν καλλιτέραν αύρων, τόσον διά τήν ’Ορθοδο
ξίαν δσον καί διά τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον.

καθ. Ossorgin: Ό σ ο ν  άφορά είς τήν σταθεράν ήμερομηνίαν, δέν νομίζω 
δτι δύναμαι νά συμφωνήσω. Σταθερά ήμερομηνία σημαίνει έγκατάλειψιν 
τής πανσελήνου καί τοΰτο άπομακρύνει ήμάς άπό τάς διατάξεις τής Ν ί
καιας. Δέν νομίζετε δτι είναι όλίγον έπικίνδυνον καί ριψοκίνδυνον;

καθ. Braniste: Συμφωνώ άπολύτως πρός δσα είπεν ό κ. Κοντόπουλος 
έν άναφορά πρός τά έν χρήσει ημερολόγια. Είναι άμφότερα έσφαλμένα 
καί θά δημιουργήσουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα είς τό μέλλον. Προ
τείνει ό κύριος Καθηγητής τήν χρήσιν τοΰ Γρηγοριανοΰ ήμερολογίου. 
Νομίζω δμως δτι τό σύστημα ύπολογισμοΰ, τό προταθέν έν Κωνσταντι- 
νουπόλει τό έτος 1923, είναι πολύ άκριβέστερον. Τοΰτο σφάλλλεται κατά 
2' μόνον, καί ούχί 26' ώς τό Γρηγοριανόν. Έ ξ  άλλου πρόκειται περί ένός 
ήμερολογίου, τό όποιον είναι προϊόν ’Ορθοδόξου μελέτης καί έργασίας 
καί δέν έχει έπιβληθή ύπό τών Ρωμαιοκαθολικών.

κ. Κοντόπουλος: Είμαι βέβαιος δτι ύπάρχουν πολλά καί άκριβή ήμερο- 
λόγια. Ε πειδή  δμως τίθεται τό πρόβλημα τοΰ κοινού έορτασμοΰ προέτει- 
να τό Γ ρηγοριανόν ήμερολόγιον, τό όποιον είναι άφ’ ένός μέν άρκούντως 
άκριβές, άφ’ έτέρου δέ κοινόν. Μόνον έν περιπτώσει κοινής τών Ε κ κ λ η 
σιών όμοφωνίας, δύναται νά έφαρμοσθή άλλο ήμερολόγιον ή τό Πάσχα 
νά έορτάζεται βάσει τών άστρονομικών δεδομένων. Ταΰτα, έάν βεβαίως 
ένδιαφερώμεθα διά τόν κοινόν έορτασμόν.

καθ. Ossorgin: Τά δύο ημερολόγια συμπίπτουν μέχρι τό 2800. Πρός τό 
παρόν λοιπόν δυνάμεθα νά συζητήσωμεν έπί τή βάσει τοΰ Γρηγοριανοΰ ή 
τοΰ νέο -Ίουλιανοΰ ήμερολογίου. Ά λλω σ τε είς οκτώ αιώνας οπωσδήποτε 
θά εύρεθή μία λύσις.

Σεβ. Πρόεδρος: Τόσον ή εισηγητική άπόφασις τής Διορθοδόξου Προ
παρασκευαστικής Ε π ιτροπής, δσον καί ή τής Α ' Προσυνοδικής Πανορ
θοδόξου Διασκέψεως προϋποθέτουν, δτι τό ύπό συζήτησιν θέμα είναι 
συνυφασμένον πρός τόν έπιθυμητόν συνεορτασμόν τοΰ Πάσχα ύφ’ δλων 
τών χριστιανών. Τό Π.Σ. Ε κκλησιώ ν άνέλαβεν ήδη ώς γνωρίζετε ώρισμέ- 
νας πρωτοβουλίας. Τό αύτό Επραξε καί ή Α. Ά γ ιότη ς ό Πάπας Παΰλος ό 
ΣΤ'. Αί πρωτοβουλίαι αδται έγνώσθησαν καί είς τάς ’Ορθοδόξους Ε κ 
κλησίας, τάς όποιας ώσαύτως άπησχόλησε παλαιότερον τό ζήτημα τοΰτο.
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Ό  Αίδ. L. Vischer, ό όποιος έν τή ίδιότητι αύτοϋ ώς Διευθυντοΰ τής 
Γραμματείας “Πίστις καί Τάξις” είργάσθη έπί τοΰ θέματος τούτου, θά 
έκθέση άκολούθως έν συντομίςι τάς έκ μέρους τοΰ Π.Σ. Ε κκλησιώ ν νενο- 
μένας προσπαθείας.

Έ π ετα ιή  ένημερωτική είσήγησις τοΰ Αίδεσιμολ. Πάστορος L. Vischer:

A C O M M O N  D A T E  F O R  E A S T E R ?
N O TES ON TH E EFFO RTS IN TH E ECUM ENICAL M OVEM ENT

The following pages seek to give an account of the efforts undertaken in 
the'· ecumenical movement to arrive at a common date for the feast of Mast
er. The issue is essentially an ecumenical issue. The churches observe 
different dates. In order to arrive at a common date, they must act ecume
nically. It is not surprising therefore that almost from the very beginning 
the issue has had a place on the agenda of the ecumenical movement.

1. The early period

Already in earlier centuries suggestions were sometimes made that Easi
er should be fixed on a certain date. For instance, the following statement 
by Martin Luther has been handed down to us: “ ... it would have been bet
ter if they had fixed the day on which Christ suffered, was buried and rose 
again, as they have done in the case o f Christmas, Epiphany and other fes-' 
rivals. Then people would have known every year when Easter was with
out great trouble and disputation”. Representatives of the Roman Catholic 
Church expressed similar views in connection with the Gregorian Reform.

In the 20th century the initiative came from the secular side. After the 
First World W ar, the League of Nations tried to introduce a fixed date for 
Easter which would be universally observed. The large scale initiative be
gan in 1923. The “ Advisory and Technical Committee for Communication 
and Transit” of the League of Nations decided to devote special attention 
to the question of a universal calendar and to appoint a special committee 
to deal with the issue. Representatives of the Holy See, of the Ecumenical 
Patriarchate and of the Archbishop of Canterbury took part in the delibe
rations of this committee. After its first meeting, it came to the conclusion 
that the issue could be tackled. The General Secretariat of the League of 
Nations then sent a letter both to the states and to a number of ecclesiasti
cal and religious authorities asking them for their advice and opinion. Some 
answers of the churches were rather positive. The Roman Catholic Church 
answered with reserve. The replies of the Ecumenical Patriarchate, of the 
Anglican Church and others were much more positive.

The committee carefully collated the answers received and .drew up a 
long report which it submitted to the “ Advisory and Technical Committee 
on Communication and Transit” . With regard to Easter, it proposed that 
the feast be fixed on the Sunday after the second Saturday in April. But it 
stressed the fact that the question had to be solved primarily by the church
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authorities and that the proposal was only presented for their considera
tion.

What is the explanation for this proposal which at first sight seems 
somewhat strange? In its report, the committee gives the following reason: “ If 
Easter were fixed on the second Sunday in April it might fall on April 8th 
in which ease the Festival o f the Annunciation and Passion Sunday would 
fall on the same day. In order to avoid this, the following formula is being 
proposed: Easter to be fixed on the Sunday following the second Saturday 
o f April”. In later years, the proposal was sometimes defended on the 
grounds that the historical date of C h ris t’s crucifixion was April 7th and 
therefore the feast of resurrection should never be celebrated before April 
9th. Both reasons have no decisive importance. But the proposal then made 
has been renewed ever since and has been incorporated into so many resol
utions that it has acquired almost the status of a tradition.

The issue was discussed year after year. It soon became clear that the 
proposal of a universal calendar would not receive general support. The 
hope to arrive at a common date for Easter lasted longer. In 1931 the League 
of Nations wrote a letter to religious authorities asking for their comment 
on the issue.

The answer sent by the Holy See to the General Secretariat o f the 
League of Nations was an unequivocal No. On December 30th 1932, C ar
dinal Pacelli, later Pope Pius XII, stated “ that the Holy See maintains the 
point o f view already expressed in previous communications, i. e. that the 
stabilisation of Easter is a preeminently religious question which falls with
in the competence o f the Holy See and that, for reasons of Higher spiritual 
concern, the Holy See cannot contemplate a change in this m atter” .

The League of Nations had also addressed a letter to the “ Universal 
Christian Council for Life and W ork”, one of the predecessor organisa
tions o f the. World Council of Churches. The Universal Council had sent to 
all churches a questionaire on the matter. In 1933 it was in the position to 
communicate the following findings to the League of Nations:

1. The overwhelming majority of the churches agree that objections of a 
fundamental nature to a stabilisation of Easter cannot be raised.

2. The overwhelming majority of the churches are prepared to give their 
agreement to the stabilisation of Easter dependent on the fact that a 
general agreement can be reached.

3. To the proposal o f the League of Nations to fix Easter on the Sunday 
following the second Saturday in April, the vast majority of the chur
ches do not raise any objections while a very considerable proportion 
o f them definitely express agreement.

The replies did not enable the League of Nations to take any decision. 
The issue was further discussed at meetings both of the League of Nations 
and o f the Universal Christian Council for Life and Work. But a few years 
later the issue was abandoned.
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It is interesting to note that in the early period of discussion some O rtho
dox churches expressed rather favourable opinions on the possibility even 
of a fixed date for Easter.

2. The re-opening of the debate

The question was raised anew by the Second Vatican Council of the R o
man Catholic Church. The “ Constitution” on the Sacred Liturgy promul
gated in the autumn of 1963 redefines in a short Appendix the attitude of 
the Roman Catholic Church to the question of reform of the calendar and 
of the date of Easter. The statement differs from the answer given to the 
League of Nations. The “ Constitution” now states that the Roman C atho
lic Church does not oppose “ the fixing o f Easter on a certain Sunday in the 
Gregorian calendar”, if “ all those concerned are in agreement, especially 
the brethren separated from the fellowship with the Apostolic See” .

The statement of the Vatican Council gave other churches occasion to 
repeat their request for fixing the date of Easter. The 19th Assembly of the 
Presbyterian World Alliance at Frankfurt (August 3 - 13, 1964) stated that 
the Reformed Churches would welcome the fixing of Easter. The text con
tains an express reference to the so - called “ Easter Act” o f 1928. At that 
time the BritisTi Parliament empowered the government of the United King
dom “ to declare by order in council that Easter shall be on the second Sun
day in April (unless the first o f April is a Sunday in which case it shall be 
the third Sunday)” provided “ that regard shall be had to any opinion offi
cially expressed by any church or other Christian body” . This authority 
from Parliament is still valid and could be carried into effect at any time. 
The legal conditions for stabilising Easter are therefore particularly 
favourable in the United Kingdom. The churches in the United Kingdom 
are also particularly interested in the question. The suggestion of making the 
statement at Frankfurt came from the Church of Scotland. And, at the 
suggestion of the Church of Scotland, the question was also discussed in 
the British Council of Churches.

In response to these new developments, the World Council of Churches 
decided to consult with its member churches. In 1962 the General Secreta
ry asked the member churches whether in their opinion the question of the 
date of Easter should be taken up again. Nearly all the churches who re
plied to the letter were o f the opinion that it should (about 30 churches). It 
was then decided to pursue the matter.

It is important to be clear on the role of the World Council of Churches 
in this matter. The World Council o f Churches acts exclusively on behalf o f  
its member churches. It has no position of its own. It does not wish to im
pose a particular solution on the member churches. Its role is simply that of 
a facilitator. The World Council o f Churches provides the member chur
ches with the opportunity to express and concert their positions. It is the in
strument for the churches to develop a common mind and a common stra-
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tegv to reach the desired goal.
In 1965 the W CC Executive Committee decided to put to the member 

churches a detailed questionaire. It contained the following six questions:
1. Do you concidcr it desirable to have a common date for Easter 

through out Christendom?
2. Are you of the opinion that in principle the Church is free to re - exa

mine the question of the date of Easter?
3. With which of the following solutions would you do in agreement?

(a) Can you agree with fixing Easter on the Sunday following the se
cond Saturday in April according to the Gregorian calendar?

(b) Do you prefer to find a solution based on the recommendation of 
Nicaea? If so, which?

(c) Do you prefer Easter to be fixed on the Sunday after the Jewish 
Passover?

4. (a) If you give preference to solution 3 (a), could you also express a-
greement with solution 3 (b), if a large number of churches opt for 
it?

(b) If you five preference to solution 3 (b), could you also express a- 
greement with solution 3 (a), if a large number of churches opt for 
it?

5. Are you in agreement that the World Council of Churches should un
dertake the responsibility for arriving at a consensus?

6. If it should prove impossible to arrive at a universal consensus, do 
you think it to be desirable and possible to establish a regional con
sensus where different dates are observed by different traditions?

At that time the World Council o f Churches had 232 member churches. 
Out of these, 120 replied. The replies give the following picture:
Ad 1: All churches thought that a common date was desirable.
Ad 2: No church expressed the view that the church was not free to re
examine the question.
Ad 3 + 4: 19 churches said they were in agreement with any solution. 

63 churches gave preference to solution 3 (a) but were willing to agree to 
3 (b) if the majority were to decide so..
23 churches felt that they could agree only to 3 (a) at this stage.
6 churches said that they preferred 3 (b). Three of these churches said 
that they would agree to 3 (a) if the majority preferred this solution.
7 churches wrote that they preferred solution 3 (c). Four of these said 
that they could also agree to the other solutions.
Ad 5: All churches felt that the WCC should accept some responsibility 

on the matter.
Ad 6: 37 churches favoured regional consensus if a universal consensus 

should prove impossible but most of these churches expressed the opinion 
with hesitation. 31 churches were against regional consensus.

Most of the Orthodox churches did not make known their position in re
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sponse to the questionaire. Those who did reply were rather favourable to a 
common date.

3. The consultation at C h a n ^ sy , March 1970

The results o f the inquiry were reported to the Central Committee of the 
World Council o f Churches, at its meeting in Heraklion in August 1967. 
The Central Committee adopted the following resolution:

The Central Committee considered that it was desirable to rgach an a- 
greed date and that efforts should be continued; expressed appreciation for 
the replies so far received and urged those churches which had not yet done 
so to send in their answers;

recognised that the issue was complicated and needed further investiga
tion; No early action could be expected; The advantages and disadvanta
ges of the main possibilities needed to be evaluated in detail:

recommended that study groups be invited by the General Secretariat to 
examine the problem and, after due consultation with both member and 
non- member churches as well as other authorities concerned, to prepare a 
report for submission to, and appropriate action by all churches.

After a period of three years (during which still further replies were re
ceived) the Faith and Order Secretariat organised an international consul
tation. It took place in the Orthodox Centre of Chambesy, from March 20 
- 24, 1970. The group was small but very representative. The Ecumenical 
Patriarchate, the Church of Rumania, the Church of Greece, the Standing 
Commission of the Oriental Orthodox Churches, the National Council of 
Churches in the USA, the British Council o f Churches, the Australian 
Council of Churches, the Lutheran World Federation, and the Netherlands 
Reformed Church participated. The Roman Catholic Church and the 
Seventh Day Adventist Church had sent a strong team, of consultants.

The consultation discussed the matter under many aspects and formula
ted a detailed report (for full text, see Ecumenical Review  XX III, 2, April 
1971, pp. 176 - 181). The main points of this report can be summarised as 
follows:

1. A clear distinction needs to be made between the issue of a universal 
calendar and a common date for Easter. The proposal o f a universal 
calendar is a “ separate issue” . It would entail, serious difficulties for 
many churches if it involved the interruption of the sequence of seven 
- day weeks by introducing extra days outside the weekly cycle.

2. The consultation discussed first the authority of the Council of Nicea. 
In the replies two opinions had been expressed. The majority of the 
churches held the view that only the intention of the Council needed 
to be followed. Some churches felt that the way of determining the 
date used since the Council of Nicea was binding for the churches to
day. The report underlines that “ the main intention of the Council 
was to arrive at a common date acceptable to all churches; this effort
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was necessary because the observance of different dates was judged 
at that time to be a “ scandal”.

3. Reference is made to the fact that since Nicea the historical context 
has undergone considerable change. The solution adopted at that 
time was representative of the Mediterranean world. In the meantime. 
Christianity has spread to both the Northern and Southern hemisphe
res. This point was particularly emphasised by the representatives of 
the Australian Council of Churches.

4. On the relationship between Easter and Passover, the report states: 
“The Nicene Council did not intend to set the rule that Easter should 
always take place after the Jewish Passover although it was concer
ned that the two feasts should not coincide. Easter could take place 
either before or after the Jewish Passover” .

5. The report enumerates several possible ways of arriving at a common 
date for Easter. The churches can agree either on a common movable 
or on a fixed date.
The common movable date would need to be based on the rule com
ing from the Council o f Nicea. The differences arising from the use of 
different calendars or rules like the cycle of Meto would need to be e- 
liminated. The report does not suggest that the Eastern Churches 
should simply adopt the Gregorian calendar. It suggests that “ the 
churches should agree to use astronomically accurate data”. Behind 
this formula lies the recognition that even the Gregorian calendar is 
astronomically not entirely correct.
The report then turns its attention to the possible fixed dates and 
discusses the advantages and disadvantages of each proposal. It gives 
definite preference to the “ Sunday following the second Saturday in 
April” . Other proposals mentioned are: a) the Sunday falling in the 
period from April 12 - 18; b) the second or the third Sunday of April. 
The section on the possible fixed dates concludes by the following re
mark: “The consultation gives preference to the first o f the solutions, 
but there is no serious objection to the adoption of any of the others if 
that would facilitate the acceptance of a common fixed date for 
Easter for all Christians, especially for the Orthodox churches as a 
whole” .

6. The next section of the report discussed the relationship between Ea
ster and public holidays. It recognises the relative importance of a 
fixed date for the functioning of society but then states: “ the churches 
should arrive at a solution for reasons entirely based on the religious 
meaning of the feast and for the purpose of Christian unity rather 
than for the purpose of satisfying inherently secular interests. A sol
ution which is to be universally accepted by all churches could any
way never satisfy all geographically limited interests” .

7. The consultation clearly recognised that the time for a definite propo
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sal had not yet come. Further consultation with the churches, 
especially the Churches of the Eastern tradition was required. It suggest
ed, therefore, that the results o f the inquiry together with the report of 
the consultation should be made available to the churches. The Faith 
and Order Commission should remain in contact with the churches 
on the issue. An opportunity should be given to churches belonging to 
one family to express their view as a group. This applies, the report 
underlines, especially to the Orthodox Churches now preparing for 
the Pan - Orthodox Synod and the Oriental Orthodox Churches. But 
this consultation was not to be continued indefinitely. The World 
Council o f Churches should be prepared to make a definite proposal 
to its member churches as soon as sufficient support from the mem
ber churches had been secured; and such a proposal should include 
the question as to whether the churches would be ready to accept the 
proposal by a certain date if an overwhelming majority of the chur
ches were to express agreement.

4. The Fifth Assembly o f the World Council of Churches, Nairobi 1975

The report of the consultation was sent to all member churches. There 
was little response. Obviously, the member churches rightly sensed that no 
further progress could be made in the immediate future and that therefore 
no further action was required on their part. For some years, the issue 
rested. From time to time, churches, especially churches from the British 
Isles, inquired with the Faith and Order Commission whether any further 
steps were likely to be taken. But on the whole the churches adopted an at- 
tidue of wait - and - see.

The situation changed in spring 1975. Pope Paul VI, who had always ta
ken a very personal interest in the issue, inquired with the World Council of 
Churches whether a concerted action could be undertaken in connection 
with the Fifth Assembly of the World Council o f Churches in Nairobi. The 
suggestion was appealing. In 1977 East and West would celebrate Easter 
on the same Sunday and that Sunday was to be the Sunday after the se
cond Saturday in April. Could not all churches decide to observe Easter 
from then on always on the same Sunday? The Roman Catholic Church 
pledged agreement to this solution. The Executive Committee of the W CC, 
at its meeting in Spring 1975 decided to respond to the suggestion and to 
ask all member churches whether they would be in agreement with the pro
posal. If a big majority of churches were to be prepared for the move, the 
Assembly could make the definite proposal. The Executive Committee was 
aware that a general agreement was unlikely to materialise in such a short 
time but felt that the matter should be raised from time to time in order tb 
keep the discussion alive.

The outcome of this renewed inquiry is well-known. Most churches re
peated their earlier reply. The Orthodox Churches presented to the Assem-
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bly a common statement indicating that they were not prepared to accept a 
common date at this stage, but that they were committed to realise the goal 
and that they were to work on the issue in the frame of the preparations of 
the Pan-Orthodox Synod.

The Assembly then adopted the following statement:
In the churches o f the Eastern and Western traditions, the Resurrection 

of Jesus Christ is commemorated on different dates. Some years ago, the 
World Council of Churches conducted an inquiry with all member chur
ches and a number of non-nember churches concerning the possibility of a 
common date for the celebration of Easter. The responses clearly showed 
that all churches, faithful to the Spirit of the Council of Nicea, desire to find 
a common date. The churches of the Western tradition in great majority 
favour a fixed date, e.g. the Sunday after the second Saturday in April.

In preparation for the Fifth Assembly another attempt was made by the 
World Council of Churches to test the mind of the member churches on 
this matter. The Assembly notes that the inquiry led to the following re
sults:

a) The great majority of the member churches confirm their readiness to 
accept a common and even fixed date of Easter, e.g. the Sunday after the 
second Saturday in April.

b) The Orthodox Member Churches indicate that any change o f the pre
sent mode of calculating Easter requires an explicit agreement of all Ortho
dox Churches and that, as long as such an agreement has not been reached, 
they feel bound to follow the present method of calculating the date.

c) In a resolution adopted by the Second Vatican Council, the Roman 
Catholic Church stated that it was prepared to accept a common mobile or 
fixed date for Easter if agreement between the churches could be estab
lished. The Holy See has expressed its willingness to collaborate towards 
reaching an agreement.

The authority to decide on such a matter belongs to the churches. Only 
if requested by the churches and in order to facilitate their common action 
could the World Council of Churches make a specific proposal. In the light 
of the response received, the Assembly

recognizes that, at this stage, a specific proposal would not lead to a date 
uniting all Christians in the celebration of Easter on the same day;

expresses the hope that the urgent desire to find a common date can be 
fulfilled as soon as possible by a common decision of all churches;

instructs the Central Committee to encourage further developments.

5. A few concluding remarks

It is often said that the opposition to a common and especially to a fixed 
date is exclusively located in the churches of the Eastern tradition. There is 
no doubt that churches of the Eastern tradition attach much more impor
tance to the traditional way o f determining the date o f Easter. Any change

1
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in this respect would raise considerable pastoral problems. But this does 
not mean that the Western churches could make the transition from a 
movable to a fixed date with no problems at all. The most recent inquiry 
provoked at least some irritated statements, not from churches and their 
leadership, but from groups and individuals in the churches. True, most o f 
these reactions are rather emotional but they are nonetheless real.

Two arguments are put forward. If the churches were to agree on a fixed 
date they would lose in their celebration of the Resurrection the connection 
with the cycle of nature. The adoption of a fixed date would represent anoth
er victory of the spirit of the modern technological age. Everything, even 
the most sacred moments o f the churches’ life must be streamlined in order 
to serve the functioning of modem society.

The second argument, particularly widespread in Holland, concerns the 
link with the Jewish people. By adopting a fixed date the visible connection 
with the Jewish Passover would be lost. But the Church should always re
main conscious o f its origin. At the request of the representative of the Re
formed Church of Holland, the consultation of.Cham besy stated: “The 
Christian religion is essentially rooted in the revelation given to the Jewish 
people. It is therefore im portant for the Christian Church to celebrate its 
Easter feast in some chronological proximity to the Jewish feast. However, 
the Christian Church is conscious of the fact that there is need to interpret 
this proximity as an intention of friendly relationship” .

From these observations it should be clear that in the West also, so it 
would be easier to adopt a common movable rather than a fixed date.

A last remark: Reaching a common date does not yet mean unity. There 
can be difference of dates and unity in the faith, there can be one date and 
no unity in faith. The common date is just a pointer to the true unity. No 
more. But also no less than a pointer. The common celebration of the resur
rection and of the presence of the Risen Lord among us enhances the com 
mon praise and the common witness to the world.

As the churches work on the issue of the date of Easter they should the
refore not devote their attention exclusively to the historical and technical 
aspects o f the problem. They should at the same time explore the ways of 
giving witness together more clearly to the Risen Christ. How can we cele
brate Easter —  and all the feasts depending on Easter —  together in more 
meaningful ways? And as long as we have not reached full communion 
how can we express at Easter the communion by which we are bound toge
ther already?

Ό  Σεβ. Πρόεδρος εύχαριστεΐ έν συνεχείςι τόν όμιλητήν διά τήν έμπερι- 
στατωμένην αύτοϋ ένημερωτικήν είσήγησιν καί προτείνει συζήτησιν.

Σεβ. Λαοδικείας: Ε πιθυμώ  νά προβώ είς μίαν παρατήρησιν δσον άφο- 
ρά εις τόν προσανατολισμόν, άλλά καί τήν δλην άτμόσφαιραν τοΰ Συνε
δρίου. Ή δ η  άπό αύτήν τήν στιγμήν πρέπει νά αίσθανθώμεν ύποχρεωμένοι 
καί ύπεύθυνοι έναντι τών Ε κκλησιώ ν, τάς όποιας άντιπροσωπεύομεν. Et-
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μεθα υποχρεωμένοι νά ύποβάλωμεν θετικά συμπεράσματα καί συγκεκρι- 
μένας προτάσεις. Βεβαίως αί Έκκλησίαι θά λάβουν τελικήν άπόφασιν, 
άλλ’ ήμεΐς πρέπει νά έργασθώμεν πρός τοΰτο. Παρακαλώ λοιπόν νά μελε- 
τήσωμεν ιδιαιτέρως τόν βασικόν παράγοντα, ήτοι τήν ποιμαντικήν διά- 
στασιν τοΰ προβλήματος, καί έν πνεύματι άγάπης καί κατανοήσεως νά 
έξάγωμεν τά συμπεράσματα μας. Ά ς  μήν λησμονήσωμεν δέ δτι άναζη- 
τοΰμεν ήμερομηνίαν “κοινήν” καί έπομένως ή άναζήτησις αΰτη πρέπει νά. 
γίνη άπό κοινοΰ. Οΰδείς δέν θά έπιβάλη τίποτε είς ούδένα. Εΐμεθα έδώ διά 
νά συζητήσωμεν άπό κοινοΰ καί νά εΰρωμεν μίαν λύσιν διά τήν ορθόδο
ξον ήμών Εκκλησίαν.

π. Σιδόροφ: Ώ ς  γνωρίζετε, χρησιμοποιοΰμεν άπό έξηκονταετίας τό 
νέον ήμερολόγιον. Εΐμεθα δέ τόσον ικανοποιημένοι, ώστε νά μήν σκεπτώ- 
μεθα άλλην λύσιν. Ά π ό  τήν μικράν δμως έμπειρίαν, τήν όποιαν έχομεν, 
δυνάμεθα νά σάς εΐπωμεν δτι αί ποιμαντικοί δυσκολίαι άμέσως μετά τήν 
άλλαγήν εΐναι τερ,άστιαι. Πρέπει νά ληφθοΰν ύπ’ δψιν έκ τών προτέρων 
καί νά μελετηθούν λεπτομερώς καί ύπευθύνως.

Ό  Σεβ. Πρόεδρος παρακαλεΐ άκολούθως τόν παρατηρητήν τής Γραμ
ματείας έπί τής ένότητος τών χριστιανών τοΰ Βατικανοΰ, δπως παρουσιά- 
ση τήν συμβολήν αύτοΰ.

Ό  Πανοσιολ. Ελευθέριος Φορτίνο προβαίνει είς τήν έκθεσιν τών άπό 
Ρωμαιοκαθολικής πλευράς παρατηρήσεων αύτοΰ:

C E L E B R A T IO N  C O M M U N E  D E  PA Q U E S ET L ‘ E G L IS E  C A T H O L 1 Q U E
R O M A IN E

1.- L’ Eglise. Catholique Romaine est profondement consciente de Γ im
portance de la celebration commune de Paques dans le contexte de la re
cherche de la pleine unite entre les chretiens. La celebration commune de 
Paques serait le signe de P engagement des Eglises dans ce domaine.

2.- L’ Eglise Catholique Romaine est egalement consciente de P impor
tance qu’ une celebration commune de la plus grande fete des chretiens 
aurait dans certains pays, ou les chretiens constituent une minorite v i s - a -  
vis d’ autres religions ou devant ceux qui ne croient pas, comme temoigna- 
ge de notre commune foi en la Resurrection du Seigneur.

3.- Pour favoriser la celebration commune de Paques le Concile de Vati
can II a pris deux decisions:

a) Le Concile a declare n’ avoir aucune objection a ce que cette date soit 
fixee a un dimanche determine, mais le Concile a exprime le desir que rien 
ne soit fait, si ce n’ est en accord avec les autres Eglises chretiennes.

b) Le Concile a permis que les catholiques la ou sont en minorite puis- 
sent celebrer la fete de Paques le jour ou la celebrent les orthodoxes. pour 
promouvoir au moins sur le plan local, P unite.

4.- Ensuite 1’ Eglise Catholique Romaine a etudie a Rome le probleme 
avec les autres organismes interesses et a participe au symposium de 1970 
organise par “ Foi et Constitution” sur la question.
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5.- Sous la sollicitation qu’ un calendrier universel soit promulgue par les 
Nations Unies en collaboration avec le C.O.E., en 1975 Γ Eglise Catho
lique Romaine a pris F initiative de proposer aux autres Eglises chretiennes 
d’ etudier la possibilite de fixer la celebration de la fete de Paques “ le di
manche qui suit le deuxieme samedi d’ avril” .

6.- L’ Eglise Catholique Romaine reste pleinement disponible a discuter 
la question de la celebration commune de Paques, pour trouver ensemble 
avec les autres Eglises la solution qui respecte F esprit du Concile de Nicee, 
les exigeances pastorales et sociales, et qui soit une contribution a la recher
che de la pleine unite parmi les chretiens.

Έ ν  συνεχεία παρακαλεϊται ό ’Αγγλικανός παρατηρητής, Αίδεσιμ. John 
W ynburne, ΐνα λάβη τόν λόγον:

C O M M E N T  O F  T H E  A N G L IC A N  O B S E R V E R

I wish to thank you very much for the invitation to the Anglican Church 
to be represented here at this Conference. It is particularly good to be an 
observer because you learn a great deal without having done the hard 
work. I have personally appreciated and learnt much from those who have 
presented their papers today and yesterday.

The Archbishop of Canterbury wanted, very emphatically, to have a 
representative at this Conference, not least because he is personally concer
ned about the question of a Common Easter among all Christians. Not on
ly the Archbishop, however, but almost all the leaders of the Churches 
within the Anglican Communion could be said to have a strong desire for 
pan - Christian agreement on the date of this central feast of our Common 
Faith.

You are no doubt already aware of the Anglican position on the issue 
and therefore what I say may be repetition. However, it is my task to put 
the position again as simple as possible.

The Church of England, in common with the independent Churches 
belonging to the Anglican Communion, and in common with the Roman Cath
olic Church and in agreement with the majority of Churches participating 
in the W.C.C., wishes not only for a common celebration of Easter among 
all Christians, but also favours an agreement upon a fixed date lor the Feast. 
The proposed date, as you know, is the Sunday following the second Satur
day in April.

The pressure in England for a fixed Easter is, nevertheless increasing. 
For over 50 years now, the British Government has asked the Church to 
make some decision about a fixed date. The Church of England has delicate
ly postponed a decision, desiring to have the agreement of all the Churches. 
Agreement now exists in principle with the Roman Catholic Church and 
the W .C.C., but we await the decision of the Orthodox.

For us therefore, this meeting is extremely important. The recommenda
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tions and response of this Commission will be seen by the Anglican Church 
as indication o f the direction in which the Orthodox Church intends to take 
the issue. This direction also has an importance for us regarding the future 
handling of the issue both in State and Church.

The Church of England is, o f course, sensitive to the pastoral and practi
cal problems and exigencies that a change would bring in some Orthodox 
Churches, but recognizes also the existence of pastoral problems caused by 
separate celebrations of the Easter feast.

We would, therefore, wish the Orthodox to act positively in regard to a- 
greeing to a common, if not fixed Easter, hoping that in the near future we 
might rejoice and share in a common celebration of the Resurrection of our 
Lord and Savior.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1.7.1977
Μετά τήν προσευχήν δρχεται ή πρωϊνή συνεδρία. Ό  Σεβ. Πρόεδρος 

παρακαλεϊ τόν Σεβ. Λαοδικείας όπως παρουσιάση τήν είσήγησιν αύτοΰ 
επί τοΰ θέματος:

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΞ ΕΠΟΨΕΩΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ  

Chers Freres,
Merci de m’avoir accorde la possibilite d’exposer devant vous “ La cele

bration commune de Paques du point de vue pastoral” sujet de notre confe
rence.
■ 1-Ce theme, d’apres moi, de part sa nature meme, revet un caractere 
special. En effet, dire “ pastoral” revient a dire “ divers” , “ multiple” et ainsi 
de suite. Le sujet en est en realite multiple selon les circonstances et les si
tuations. Ajoutez a cela que I’Orthodoxie se prete essentiellement a la diver- 
site et a la multiplicite, lesquelles se manifestent d ’une fa?on eclatante dans 
notre monde actuel.

Voila pourquoi un expose est a priori condamne a etre incomplet et a se 
limiter a une certaine optique particuliere qui attend d’etre corrigee. II ap- 
pelle d’autres opinions, de votre part, vous qui etes presents ici.

2- Parler de la pastorale c ’est se transporter dans le domaine de l’homme 
cree a l’image de Dieu, l’homme objet du salut accompli par notre Sauveur 
Jesus Christ, enfin l’homme a qui est confie la gerence du monde, et de la 
nature.

Cet homme semble parfois etre ecarte des soucis academiques des theo- 
logiens. II est assez souvent reduit a une simple idee. Oui. l’interet de 
beaucoup de theologiens, l’histoire meme de la theologie dement l’impres- 
sion que l’homme concret dans notre Eglise est relegu6 au second plan.

3- La Premiere Conference Preconciliaire avait de cette situation une 
conscience tres aigue. Cela I’a conduit, dans la Iiste des sujets proposes au 
Saint et Grand Concile, a donner la priorite absolue a ceux qui sont en rap
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port direct avec la vie de l’Eglise, la vie des fideles, la vie du peuple de Dieu.
4- Mais aussitot que l’on accepte de se laisser aller dans cette direction, 

on accepte, par la meme, de changer de discipline academique, de termino- 
logie statique voire meme de coherence rigoureuse. La pastorale suppose 
l’homme, l’homme n’etant pas une idee mais un etre. L’homme appelle a e- 
tre pris dans sa totalite mysterieuse, paradoxale, contradictoire meme. En 
ce qui concerne l’homme, creature si chere au Createur, c’est la loi de I’a- 
mour qu’il faut appliquer, l’economie et non seulement les lois de la raison 
et de la systematisation rationnelle.

Le souci actuel de notre Eglise s’oriente vers le vecu davantage que vers 
le speculatif. II est normal done de voir la question de Paques comme d’au- 
tres questions se poser sur le plan pastoral.

5- Nous avons devant nous le rapport du 3e souscomite de la lere Con
ference Preconciliaire, qui nous plonge d’un seul coup dans notre sujet. 
J ’approuve la problematique, mais trouve le ton du rapport quelque peu ne- 
gatif. On ira jusqu’a dire que “ si les Eglises orthodoxes ont commence la 
discussion du probleme de Paques, elles l’ont fait sous la pression des 
facteurs exterieurs” . Cela signifirait alors, que la question de Paques inte- 
resse tous les peuples de la terre sauf ceux des Eglises Orthodoxes.

Je me pose sincerement la question: “ A qui pensait le redacteur de la 
sus-dite affirmation?” Est-il vrai et conforme a la realite que le peuple or
thodoxe ne s’interroge pas devant le fait que Paques, la fete de la Resur
rection de Notre Seigneur, sans laquelle toute notre foi est vaine, soit cele
bree differement au meme endroit? Laissons a chacum la chance de repon- 
dre a cette question selon la realite pastorale qu’il vit, et allons plus loin 
dans notre reflexion.

6- II est fort possible que la ou la population orthodoxe est majoritaire, 
telle qu’en Grece ou en Russie. la question apparait sous un angle different. 
Mais que dire alors des orthodoxes de la Diaspora et ceux des pays de ΓΟ- 
rient?

7- De prime abord nous croyons qu’il n’y a pas dans ce siecle une partie 
du globe terrestre que, d’une fa$on ou d’une autre, les nouvelles ne 
touchent, et par suite n’ influencent. II s’avere assez difficile de se convain- 
cre qu’il y a une majorite orthodoxe non informee de l’importance que revet 
la celebration commune de Paques pour les chretiens du monde entier. Les 
Nations Unies, le Vatican, le Conseil Oecumenique des Eglises ne se lassent 
pas depuis des annees d’activer la question et de la mettre sur le tapis de la 
discussion. Notre Eglise s’est exprimee d’une fa^on quasi continue depuis 
cette date-la. Prenons la region d’oii je  viens: le Moyen-Orient.

8- Le Moyen-Orient en general jouit d’une sensibilite particuliere a ce 
sujet. Les trois religions monotheistes y sont representees. Tout le spectrum 
d’eglises et de sectes chretiennes y pullulent. Le fidele orthodoxe, parmi 
ceux qu’il croise chaque jour, rencontre neuf musulmans sur dix personnes. 
cinq chretiens non orthodoxes etc. Chacun de ceux-ci constitue une que
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stion qui lui est posee, en rapport direct avec sa foi et son Eglise.
9- Pour un musulman, la religion est un facteur d’unification. Les mani

festations de la division des chretiens Petonnent et le revoltent. Y a-t-il un 
Christ ou plusieurs? Le spectacle de la division l’affirme dans sa conviction 
que les chretiens se forgent des faux Christs, le seul vrai etant celui dont 
parle le Coran.

La fete de Paques est la fete de la Resurrection a laquelle le musulman 
croit. Mais il la renie dans la mesure ou elle suppose la crucifixion et la 
mort du Christ. Le musulman s’arrete stupefait devant le comportement 
des chretiens a Pegard de cette fete glorieuse.

Au Moyen-Orient la presence des non-chretiens en pleine renaissance 
nous lance un defi quotidien tres intense et nous interroge quant a la validi- 
te et Punite de notre foi. C ’est une confrontation dans laquelle nous sommes 
perdants dans la mesure ou nous sommes desunis.

10- Au Moyen-Orient l’Eglise Orthodoxe, pour des raisons d’ordre histo- 
rique, ne va pas pied a pied avec le catholicisme et le protestantisme. Cette 
region continue a etre consideree comme Pun des champs de missions les 
plus importants pour le monde Americano-Europeen. C ’est dans nos pays 
que le christianisme occidental a mis toute sa force pour nous “ convertir”. 
Ainsi, il a fonde toute sorte d’institution servant a attirer les orthodoxes et 
les faire changer d’eglise. D ’innombrables ecoles de tous les degres, des ho- 
pitaux, des etablissements de charite ont ete etablis de sorte que le chretien 
orthodoxe ne peut ne pas avoir recours a eux a un certain moment donne. 
•De ce fait nous avons fini par souffrir d’un notable complexe d’inferiorite.

Maintenant que la renaissance gagne la vie de notre Eglise nous croyons 
avoir depasse le stade de la peur. Le proselytisme est reduit a sa plus simple 
expression. C ’est a nous maintenant de prendre des initiatives responsables 
dans la voie de Punite. Nous refusons de donner raison a ceux qui nous im- 
putent Pimmobilite et la stagnation.

Nos enfants qui ont etudie chez les non orthodoxes, nos jeunes qui ont 
grandi dans une ambiance etrangere, le conjoint orthodoxe dans un m ana
ge mixte, tous desirent voir leur eglise orthodoxe aller de I’avant et crier 
pour une collaboration chretienne generale et un temoignage commun. La 
division actuelle est le fruit de l’intervention etrangere. L’unite a venir doit 
etre l’oeuvre de l’Eglise orthodoxe qui condisere que toute atteinte portee a 
Punite du corps du Christ releve de l’oeuvre du diable.

11- Cette annee, le Paques, chez les catholiques et chez nous tombe en
semble. Au grand etonnement de plusieurs, la fete n’a gagne que plus de 
joie et de magnificence. Nos fideles se sont montres attaches a leur Eglise 
autant que les meilleurs fideles des autres eglises. On dirait que le chretien 
orthodoxe s’est reconnu comme tel, non pas par opposition aux autres 
chretiens, mais en prenant conscience de son identite interieure la decouv- 
rant et l’adoptant.

St Paul s’est eerie un jour: “ Malheur a moi si je ne preche pas” . C ’est le
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moment ou I’on peut dire: “ Malheur a I’Orthodoxie si elle ne sort pas de sa 
coquille”.

12- Le Liban a souffert d ’evenements douloureux deux ans durant. Tous 
les libanais, y compris les orthodoxes, ont eu leur part de souffrance et de 
pertes dans tous les domaines. La guerre a cause, chez tous, une reaction 
de demythisation et de critique de tout ce qui a pu conduire a ce carnage. 
Deja bon nombre de libanais identifient leur sens patriotique avec leur ap- 
partenance ecclesiale. Ceux qui suivent cette ligne et vont dans ce sens ne 
sont pas un nombre negligeable. Tout semble converger vers une coherence 
psychologique, ecclesiale et autre. Le libanais orthodoxe est amene a faire 
aussi son choix et a definir son identite avec ses compatriotes. Toute appa- 
rence de division, quelqu’en soit le plan, risque de Pisoler et de rendre sa 
presence marginale. La dimension oecumenique devient un imperatif cate- 
gorique; a plus forte raison la celebration de Paques avec les autres Chre
tiens.

Evidemment, cela suppose de la part de PEglise un travail intense, une 
prise de conscience tres serieuse et une vision tres claire de l’avenir.

13- L’annee derniere les grecs-catholiques de la region ont ete pris d’un 
grand malaise. Ce malaise a meme revetu la forme d’une contestation et 
d ’une revolte. Les fideles grecs-catholiques se sont abstenus de celebrer 
Paques sauf avec PEglise orthodoxe. Le Saint Synode grec-catholique a 
etudie la question et Pa completement etouffee sous pretexte qu’a partir de 
1977 Paques sera fetee ensemble par tous les chretiens. La joie qu’a causee 
le seul espoir de glorifier ensemble le Christ Ressuscite fut immense. Elle 
montra combien la celebration commune repondait aux voeux et aux aspi
rations des fideles.

On a pretendu qu’une lettre du Cardinal Willebrands remettait la que
stion sine. die. La realite est que cette lettre laisse la porte grande ouverte.

A mon avis, c’est a nous qu’incombe le devoir de reposer la question de 
Paques. Les faits decrits precedemment constituent un defi et un appel voi
re une obligation de prendre les devants et de concevoir une initiative vala- 
ble dans ce domaine. L’idee d’une date fixe est d ’un caractere pragmatique, 
et ne repond pas aux dispositions du Concile de Nicee. Ne peut-on pas de
passer le cadre des calculs actuels de la date de Paques pour arriver a un 
calcul plus exact et plus complet?

14- ESes le debut, j ’ai du vous avertir que ce sujet, de par sa nature exige 
vos contributions. En les attendant, permettez-moi de conclure que c’est la 
foi orthodoxe et la loyaute a PEglise orthodoxe qui rendent notre peuple 
sensible a toute initiative proposee par nous pour une celebration commune 
de la fete de la Resurrection. Merci.

Σεβ. Πρόεδρος: Εύχαριστώ, Ά γ ιε  Λαοδικείας. Σας εύχαριστώ διά τόν 
ποιμαντορικόν σας ρεαλισμόν, τάς βαθείας καί ζωντανάς σκέψεις σας.

καθ. Errickson: Ό  Σεβασμιώτατος ύπεγράμμισε τήν κατάστασιν είς τήν
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Μέσην ’Ανατολήν. Νομίζω δτι τά αύτά περίπου συμβαίνουν καί μέ τούς 
έν τή διασπορά ορθοδόξους. Ή  προβληματολογία εΐναι σχεδόν ή αύτή. 
Είς τήν ’Αμερικήν συνεργαζόμεθα πολύ μετά τής Ρωμαιοκαθολικής Ε κ 
κλησίας. Κυρίως έπί θεμάτων άνθρωπιστικών καί προβλημάτων γενικής 
φύσεως. Ό λ ο ι δέ περιμένουν κάτι άπό τήν ’Ορθοδοξίαν. Ού μόνον οί χρ ι
στιανοί, άλλά καί οί έβραΐοι, καί δλαι αί άλλαι όμολογίαι καί θρησκευτικοί 
όμάδες.

Ό σ ο ν  άφορά είς τόν προσηλυτισμόν, δύναμαι νά εΐπω δτι έν ’Αμερική 
συμβαίνει άκριβώς τό άντίθετον. Διότι, λόγω τοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα, 
ή ’Ορθοδοξία έχασε πολλούς όπαδούς, οί όποιοι προσεχώρησαν είς τούς 
Παλαιοημερολογίτας καί είς δλλας όμολογίας.

Τώρα, ή ’Ορθοδοξία καθίσταται πλέον δυνατή έν ’Αμερική. ’Αρχίζει νά 
διαλέγεται, τονίζει καί ύπογραμμίζει πλέον τήν παρουσίαν αύτής. Καί άς 
μήν λησμονώμεν δτι εΐναι πολλοί αύτοί. οί όποιοι προσήλθον προσφάτως 
είς τήν ’Ορθοδοξίαν.

’Επίσης, άναφέρονται αί “ποιμαντικαί δυσκολίαι” μιας πιθανής άλλα
γής τής ήμέρας τοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα. ’Επιτρέψατέ μοι νά εϊπω δτι,. 
έάν ή ’Εκκλησία εΐναι ύγιής καί έάν οί πιστοί γνωρίζουν τήν ’Εκκλησίαν 
των, ή άλλαγή αϋτη δέν εΐναι καθόλου δύσκολος. 'Ο πωσδήποτε θά ύπάρ- 
ξουν άντιδράσεις καί ϊσως μάλιστα σχίσματα. Δύνασθε δμως νά εΐσθε βέ
βαιοι δτι ό πολύς κόσμος, ό σοβαρός καί λογικός κόσμος, θά εΐναι μέ τό 
μέρος τής ’Εκκλησίας.

Σεβ. Πέτρας: Τά προβλήματα, τά όποια άπασχολοΰν τήν ’Εκκλησίαν 
’Αντιόχειας, άπασχολοΰν καί τήν ’Εκκλησίαν τών 'Ιεροσολύμων, διότι 
ζώμεν είς τήν ίδιαν περιοχήν. Ό ντω ς  δημιουργοΰνται οικογενειακά δρά
ματα, δεδομένου δτι μέλη τής αύτής οίκογενείας άνήκουν είς διαφόρους 
χριστιανικός ’Εκκλησίας καί όμολογίας.

Ά ντιμετωπίσαμεν καί ήμεΐς τό θέμα τοΰ συνεορτασμοΰ. Υ ποχρεωμένη 
έκ τών πραγμάτων, ή ’Εκκλησία Ιεροσολύμω ν παρέσχε τήν άδειαν είς 
τούς κατοίκους μιάς περιοχής νά συνεορτάσουν τά Χριστούγεννα μέ τό 
Νέον ήμερολόγιον. Αί Έκκλησίαι δμως παρέμειναν κεναί, καί ό κόσμος 
έώρτασεν είς τά σπίτια.

Δυστυχώς, έάν όχι ή Ρωμαιοκαθολική ’Εκκλησία, τούλάχιστον διάφο
ρα όργανα αύτής προσπαθούν νά παρασύρουν τό ’Ορθόδοξον πλήρωμα. 
Ό  "Αγιος Λαοδικείας, μάλλον διά λόγους σκοπιμότητος, παρεσιώπησε τό 
πρόβλημα τοΰ προσηλυτισμοΰ.

Ό  προσηλυτισμός, άξιότιμοι σύνεδροι, άσκεΐται είς τόν όξύτατον βα
θμόν έν Μέση ’Ανατολή. Δέν πρέπει νά λησμονώμεν τοΰτο. Ή  ’Ορθοδο
ξία κινδυνεύει νά έκλειψη άπό τήν Μέσην ’Ανατολήν λόγφ άκριβώς τοΰ 
προσηλυτισμοΰ.

’Εγεννήθη καί θέμα συνεορτασμοΰ τοΰ Πάσχα. Μέλη δμως τής έπαρ- 
χίας μου καί τοΰ Πατριαρχείου μέ παρεκάλεσαν, πριν έλθω έδώ, νά μήν 
προβώμεν είς ούδεμίαν άλλαγήν. Έ χο υ ν  συναίσθησιν καί συνείδησιν τοΰ
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δτι θά χάσωμεν καί τό λοιπόν πλήρωμά μας έν περιπτώσει συγεορτασμοΰ 
τοΰ ■ Πάσχα.

"Ας μήν λησμονώμεν καί τήν άπλοϊκότητα τών πιστών τής Μέσης 
’Ανατολής. Δέν γνωρίζουν πολλά πράγματα καί δέν είναι είδικώς μεμορ- 
φωμένοι. Πιστεύουν παραδοσιακώς. Γνωρίζουν έκ παραδόσεως. Έ άν 
τούς παρουσιάσωμεν τήν άλλαγήν θά σκανδαλισθοΰν. Καί θά έχωμεν βε
βαίως κοινόν έορτασμόν, άλλ’ ούχί δμως έκκλησίασμα.

Δέν θέλω νά εΐπω δτι πρέπει νά έγκαταλείψωμεν τάς προσπαθείας 
ήμών. Ό χ ι.  Νά άλλάξη τό ήμερολόγιον. Ά λ λ ’ ή έπεξεργασία καί ή 
προεργασία νά γίνουν σταδιακώς καί έπιστημονικώς. Μετ’ ιδιαιτέρας 
προσοχής, μελέτης καί σοβαρότητος. Ή  ένοποίησις δέ τών έορτών νά εί
ναι άπότέλεσμα καί δχι προϋπόθεσις:

Σεβ. Βρυξελλών: Θά άναφερθώ καί έγώ είς τό θέμα, έντός τών αύστη- 
ρών τοπικών πλαισίων. Ώ ς  ιεράρχης τοΰ Πατριαρχείου Μ όσχας πιστεύω 
δτι μία άλλαγή τής ήμέρας τοΰ έορτασμοϋ θά είχε τραγικάς συνεπείας. 
Δύναται μάλιστα νά δημιουργήση σχίσματα καί άρνητικάς καταστάσεις, 
τάς όποιας θά έκμεταλλευθή τό κράτος. Ά π α ντες οί δυσαρεστημένοι θά 
εύρουν μίαν αιτίαν καί έν πρόσχημα διά νά πολεμήσουν τήν Εκκλησίαν, 
τοΰτο δέ θά είναι όπωσδήποτε πρός ζημίαν τής Εκκλησίας.

Ώ ς  ίεράρχης τής Διασποράς θά ειπω, έν πρώτοις, δτι έν Εύρώπη ύπάρ- 
χει προσηλυτισμός ορθόδοξος καί ούχί καθολικός. Ό σ ο ν  άφορά είς τόν 
συνεορτασμόν έν Διασπορά, δημιουργεί οδτος προβλήματα, διότι ό κό
σμος, έν περιπτώσει συνεορτασμοΰ, λησμονεί τήν έορτήν τοΰ Πάσχα καί 
έπωφελεΐται τής άργίας διά διακοπάς. Τέλος, ώς μοναχός τοΰ Ά γ ιο υ  Ό 
ρους νομίζω δτι, άν προβώμεν είς τήν άλλαγήν, θά έχωμεν σοβαρά προ
βλήματα μέ τούς Μ οναχούς.

Θεοφιλ. Χερσώνος: Θά θίξω μόνον τήν κατάστασιν είς τήν Διασποράν. 
Συμφωνώ, άπό πρακτικής άπόψεως, μέ τά δσα άνέφερεν ό Ά γ .  Βρυξελ
λών. Ά ς  μήν λησμονώμεν τήν έκκοσμίκευσιν τοΰ Δυτικοΰ κόσμου. Τό 
Πάσχα θεωρείται πρώτον ώς άργία καί δεύτερον ώς έορτή. Ό  κόσμος:, έν 
περιπτώσει συνεορτασμοΰ, έπωφελεΐται τών διακοπών καί φεύγει. Έ ν  πε- 
ριπτώσει δμως διαφόρων ήμερομηνιών, έρχονται τούλάχιστον τήν Μ. 
Πέμπτην καί τήν Μ. Παρασκευήν, δπως καί πολλοί Ρωμαιοκαθολικοί έ
χουν τήν εύκαιρίαν νά παρακολουθήσουν τάς όρθοδόξους άκολουθίας 
τής Μ. Έ βδομάδος καί τού Πάσχα. Ό  συνεορτασμός μάλλον προβλήμα
τα θά δημιουργήση.

Σεβ. Λαοδικείας: Παρά τό άρνητικόν τρόπον τινά πνεΰμα τής έκθέσεως 
τής Γ' Ε π ιτροπής, ή Προσυνοδική Διάσκεψις άναφέρει είς τάς άποφάσεις 
αύτής, πρώτον μέν, τήν έπιθυμίαν τοΰ όρθοδόξου κόσμου νά συνεορτάζη 
τό Πάσχα, καί δεύτερον, δτι πρέπει νά ληφθοΰν ύπ’ δψιν δλαι αί δυσκο- 
λίαι. Τό δλον πνεΰμα τής Διασκέψεως, δηλαδή, διορθώνει τά συμπερά
σματα τής Γ ’ Ε πιτροπής. Προτρέπει άφ’ ένός νά άποφευχθοΰν αί βεβια
σμένοι λύσεις καί ζητεί άφ’ έτέρου συγκεκριμένος προτάσεις καί έπίλυσιν 
τοΰ προβλήματος κατόπιν μελέτης.
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π. Πατρινακος: Ό  καθ. Errickson έξέθεσε πολύ εύστοχα τήν προβλημα- 
τολογίαν τής έν ’Αμερική ορθοδοξίας. Θά έπεθύμουν νά προσθέσω, δτι 
χάνονται σήμερον τά καλύτερα τών στελεχών μας, άνθρωποι μεμορφωμέ- 
νοι καί καλλιεργημένοι, ή σπονδυλική στήλη τής Εκκλησίας μας, διότι 
μερικοί επιμένουν είς τό δτι ’Ορθοδοξία σημαίνει άκρος συντηρητισμός. 
Ε πιδιώ κουν παντοιοτρόπως, δπως έπιβάλουν μίαν αύστηρώς Βυζαντινήν 
’Ορθοδοξίαν. Καί δυστυχώς ή ’Ορθοδοξία θά κριθή είς τήν ’Αμερικήν άπό 
τήν θέσιν καί τάς διαθέσεις αύτής ώς πρός τήν κοινωνίαν μετά τών άλλων. 
Θά κριθή άπό τάς θεωρητικός γνώσεις άφ’ ένός καί τήν καθημερινήν ζωήν 
άφ’ έτέρου τών πιστών αύτής. Ό χ ι  άπό τούς ίεράρχας της. Ούτε άπό κα- 
θαρώς γνωσιολογικής έπόψεως. ’Αλλά άπό τήν ζωήν, τό βίωμα καί τήν 
έμπειρίαν τών πιστών αύτής έπί προσωπικού, οικογενειακού καί κοινω
νιολογικού έπιπέδου.

Σήμερον συνειδητοποιώ δτι ε’ίμεθα ένας πολύμορφος καί πολύπλευρος 
όργανισμός. Πλεΐστοι δσοι παράγοντες μή θρησκευτικοί καί πολλά ρεύ
ματα, έπίσης μή θρησκευτικά, έπηρεάζουν τήν ζωήν καί τάς άποφάσεις 
ήμών. Καί εύχαριστώ ιδιαιτέρως δλους τούς όμιλητάς καί δσους έλαβον 
μέρος είς τήν συζήτησιν διά τάς δντως άποκαλυπτικάς αύτών συμβολάς. 
Γνωρίζομεν ούτως δλας τάς περιπτώσεις καί καταστάσεις καί θά ε’ίμεθα 
είς θέσιν νά καταλήξωμεν είς ώρισμένα συμπεράσματα καί τινας διαπι
στώσεις.

Καταλήγων, επιθυμώ νά προσθέσω δτι ή μόνη λύσις,έντός τών πλαι
σίων τής πολυμορφίας ταύτης καί δλων τών ειδικών καταστάσεων τού
των, είναι ή άγάπη καί ή κατανόησις. Μ όνον δι’ αύτής τής όδού, διά τής 
άγάπης καί τής κατανοήσεως, θά άποφύγωμεν τά έμπόδια καί τάς δυσκο
λίας.

Σεβ. Ααοδικείας: Είχον τό εύτύχημα νά λάβω μέρος είς τάς έργασίας 
τής Α ' Προσυνοδικής. Γνωρίζω λοιπόν; δπως θά γνωρίζετε καί υμείς, δτι 
ή Διάσκεψις συμπεριέλαβεν είς τόν κατάλογον θεμάτων αύτής καί τό θέμα 
τής Διασποράς. Είναι θέμα σοβαρόν, λεπτόν καί μεγάλης σπουδαιότητος. 
Διερωτώμαι λοιπόν, έάν θά έπρεπε ήμεΐς νά τό μελετήσωμεν ιδιαιτέρως. 
Διότι αί έν διασπορά καταστάσεις καί προϋποθέσεις είναι διαφορετικαί. 
Δέν θά ήμπορούσαμεν δρά γε νά εύρωμεν μίαν ειδικήν λύσιν ήμερολογίου 
καί κοινού έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα διά τήν διασποράν άποκλειστικώς; Ν ο
μίζω δτι τοιαύτη λύσις θά ήδύνατο νά άποτελέση μίαν μεγάλήν συμβολήν 
είς τό έργον τής Μεγάλης Συνόδου, ή όποια έχει ώς σκοπόν αύτής τήν 
ένότητα καί τήν ένωσιν. Θά ήτο τό διάβημα τοΰτο ένα σοβαρόν βήμα διά 
τήν ένοποίησιν τής Διασποράς.

Θεοφιλ. Χερσώνος: Ό  π. Πατρινάκος έξεπλάγη άπό τάς παρατηρήσεις 
τοΰ Ά γ . Βρυξελλών δσον άφορά είς τήν έν Εύρώπη διασποράν. Έ χε ι 
άπόλυτον δίκαιον. Διότι ύπάρχουν πολλαί διαφοραί είς τήν Διασποράν,., 
'Υπάρχουν πλεΐσται δσαι ψυχοκοινωνιολογικαί διαφοραί, αί όποΐαι πρέ
πει νά ληφθοΰν σοβαρώς ύπ’ δψιν.

’Ή δη, ή σύνθεσις τοΰ πληρώματος εΐναι πολύμορφος. Ό  χαρακτήρ έπί
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παραόείγματι τής μεταναστεύσεως, μόνιμος δηλαόή ή παροδικός, επηρεά
ζει τούλάχιστον ψυχολογικής τάς άποφάσεις τοΰ πληρώματος καί τήν θέ- 
σιν αύτοΰ έναντι τής Εκκλησίας. Είς τήν ’Αμερικήν ό λαός ένδιαφέρεται 
διά τήν θέσιν τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έν ’Αμερική. Είς τήν Εύρώπην 
δμως, ό πιστός είναι περισσότερον συνδεδεμένος πρός τήν Μητέρα ’Εκ
κλησίαν.

Μετά ταΰτα λύεται ή Συνεδρία 
καί έπακολουθεΐ διάλειμμα.

Μετά τήν έναρξιν τοΰ δευτέρου μέρους τής πρωινής συνεδρίας ό σεβ. 
Πρόεδρος παρέχει τόν λόγον είς τόν Πανοσιολ. ’Αρχιμ. Ν. Πατρινάκον δ 
πως παρουσιάση τό θέμα: “Ή  ήμερομηνία τοΰ Πάσχα καί ή ’Ορθοδοξία 
είς τάς άγγλοφώνους χώρας τής Διασποράς” :

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ  
ΚΑΙ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΥΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ  
(Αί Κοινωνιολογικοί καί Πολιτιστικοί Επιπτώσεις)

Προτιθέμεθα διά τοΰ παρόντος νά παρουσιάσωμεν τάς κοινωνιολογικός 
καί πολιτιστικός έπιπτώσεις έκ τοΰ έν ίσχύει έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα, αί 
όποΐαι καί είναι έμφανεΐς μεταξύ τών πιστών τής ’Ορθοδόξου Διασποράς 
τής όποιας καί έχομεν προσωπικώς μακράν έμπειρίαν. Ιδιαιτέρω ς δέ, ή 
μελέτη αύτή έχει ώς άμεσον ύποκείμενόν της τάς καταστάσεις καί τά ρεύ
ματα σκέψεως, τά όποια έπικρατοΰν έντός τών ’Εκκλησιών τής ’Αμερικα
νικής ηπείρου, ώς όντα άντιπροσωπευτικά δλων τών άλλων ’Ορθοδόξων 
’Εκκλησιών είς Ά γγλοφ ώ νους χώρας έκτός τής Εύρώπης.

Ά λ λ ’ ή σκέψις, τά αισθήματα καί ή στάσις τών Α μερικανών ’Ορθοδό
ξων έπί τού προβλήματος τοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα δέν εΐναι δυνατόν νά 
γίνουν έπακριβώς άντιληπτά καί νά τοΐς άποδοθή ή άξία ή όποία τούς άρ- 
μόζει, έάν δέν έξετασθοΰν ταΰτα ώς καθρεπτίζοντα τήν φύσιν καί σύνθε- 
σιν τής θρησκευτικής έμπειρίας τοΰ Ά μερικανοΰ όρθοδόξου καί τής κοι- 
νότητος καί κοινωνίας είς τήν όποιαν καί ζή.

Ε πομένω ς πάντα τά ούσιώδη τής έμπειρίας ταύτης θά πρέπει νά τοπο
θετηθούν είς τό κέντρον τής έξετάσεώς μας μαζύ μέ τά δπισθεν αύτών αί
τια καί δικαιώσεις, προτοΰ άποτολμηθή οίαδήποτε έρευνα έπί τών κοινω
νιολογικών καί πολιτιστικών έπιπτώσεων καί τής στάσεως έναντι τούτων 
τής μεγίστης πλειονότητος τών Α μερικανώ ν 'Ορθοδόξων.

Τά δύο πλέον περίοπτα χαρακτηριστικά τής Α μερικανικής ’Ορθοδο
ξίας, ώς αυτη διάγει έπί τοΰ παρόντος καί ώς έμφαίνεται δτι θά έξελιχθή 
είς τό μέλλον, στηρίζονται έπί τών έξής δύο πραγματικοτήτων: Ή  ’Εκ
κλησία -καθ’ δσον άφορά τόσον τήν διοικοΰσαν ιεραρχίαν δσον καί τό 
ποίμνιον- ευρεν έαυτήν, διά πρώτην φοράν είς τήν ίστορίαν της, έντελώς 
έλευθέραν άπό τάς πιέσεις τοΰ κράτους άλλά καί μόνην έν μέσω περικυ-
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κλούντων αύτήν κοινωνιοπολιτιστικών, διανοητικών, πνευματικών καί 
πολιτικών έμφανών καί άφανών τάσεων καί ρευμάτων.

Τοΰτο σημαίνει, δτι ή 'Ορθόδοξος ’Εκκλησία τής έκτός τής Εύρώπης 
Διασποράς εύρέθη μέ βασικάς ελευθερίας τήν γεΰσιν τών όποιων δέν είχε 
δοκιμάσει πρίν. Ά λ λ ’ αί έλευθερίαι αύταΐ έφερον δυνητικώς μετ’ αύτών 
καί ώρισμένους κινδύνους, οί όποιοι καί θά τήν ώδήγουν είς παντελή 
άπορρόφησιν έκ μέρους άλλων 'Εκκλησιών έάν άπεδεικνύετο αΰτη άνίκα- 
νος νά παραγάγη έκ τών ένδον καί έκ τοΰ συνειδητού καί ύποσυνειδήτου 
μνημονικοΰ αύτής παρελθόντος ικανήν ποσοτικώς καί ποιοτικώς ικμάδα 
καί δύναμιν καί οΰτως νά οίκοδομήση τήν ύπόστασιν καί προσωπικότητά 
της είς τό νέον αύτής περιβάλλον.

Τοΰτο πάντως δέν σημαίνει, δτι ή λύτρωσίς της έκ κρατικών δεσμών 
άπεστέρησεν, ώς άποτέλεσμα, τήν Α μερικανικήν ’Ορθοδοξίαν τοΰ πολιτι
στικού καί παραδοσιακού πλούτου, χαρακτηριστικού έκάστης έθνικής 
'Εκκλησίας. Ά ντιθέτω ς, παραδοσιακά καί πολιτιστικά χαρακτηριστικά 
σχετικά τής πίστεως καί πράξεως έκάστης ύπήρξαν καί άκόμη είναι άντι- 
κεϊμενα ιδιαιτέρας έξετάσεως καί άξιοποιήσεως μετά τήν όποιαν καί τοπο
θετούνται δπου καί άνήκουν μέ τόν σκοπόν τής διατηρήσεώς των καί 
κληροδοτήσεως είς τάς έπερχομένας 'Ορθοδόξους γενεάς. Καί τοΰτο πα
ρά τήν τάσιν μικροΰ άριθμοΰ έκ τών ’Ορθοδόξων δικαιοδοσιών νά 
άπεκδύσουν έαυτάς παντός έθνικοΰ καί φυλετικοΰ χαρακτηριστικού συμ
περιλαμβανομένου άκόμη καί τοΰ ονόματος τής έθνικής των προελεύ- 
σεως.

Περιττόν νά λεχθή ένταΰθα, δτι ούχί δλα τά πολιτιστικά, θρησκευτικά, 
ή φυλετικά χαρακτηριστικά έχουν έπιζήσει άναλλοίωτα ή καί έντελώς. 
Ά λ λ ’ είς όσα έχουν έπιζήσει οφείλονται ή σημερινή ύφή καί τό χρώμα τής 
προσωπικότητος έκάστης 'Ορθοδόξου έθνικής δικαιοδοσίας διά τής 
όποιας καί έξησφαλίσθη ή θέσις της έν μέσφ τοΰ θρησκευτικού, πολιτιστι
κού καί πνευματικού Ά μερικανικοΰ περιβάλλοντος.

Ούδέν γίνεται αποδεκτόν άνεξετάστως

Τό δεύτερον χαρακτηριστικόν τής Α μερικανικής ’Ορθοδοξίας έχει 
σχέσιν μέ τό γεγονός δτι αΰτη είναι έκτεθειμένη είς τήν έπιρροήν τής πί
στεως καί ρευμάτων διανοήσεως τής χώρας. Ταΰτα τινάσσουν αύτήν πολ- 
λάκις καί βιαίως έξ αύτής ταύτης τής ρίζης της καί τήν έχουν άπειλήσει 
είς τό παρελθόν μέ παντελή έκρίζωσιν έκ τού νέου Κόσμου. Ή  Α μερικα
νική ’Ορθοδοξία εδρεν έαυτήν είς τό παρελθόν μόνην καί ίσταμένην έν 
μέσω διανοητικών καί πνευματικών καταιγίδων, άλλ’ ώς ό Βιβλικός κάλα
μος, ό όποιος λυγίζει άλλά δέν σπάζει, οΰτως καί αΰτη άπεδείχθη άρκούν- 
τως εύλυγιστος καί μέ ικανήν έσωτερικήν ικμάδα ώστε νά άντισταθή άπο- 
τελεσματικώς είς παντοΐα ρεύματα καί θρησκευτικός θυέλλας.

Ά λ λ ’ ώς άποτέλεσμα τής θέσεώς της αύτής καί τών άντιξοοτήτων μέ
σφ τώ^ όποιων ή Α μερική διήλθε καί διέρχεται τήν έφηβίαν της. έκφρα- 
ζομένης διά τής δημοσίας παιδείας τής όποιας μετέχουν τά παιδία τών έν
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’Αμερική ορθοδόξων, τό πλήρωμα τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας μας έν 
'Αμερική έχει έμποτισθή μέ μίαν εσωτερικήν καί άναπόσπαστον διάθεσιν 
κριτικής έξετάσεως πάντων τών περί αύτήν καί πρός αύτήν προσφερομέ- 
νων καί σχετιζομένων μέ τήν πίστιν καί πράξιν τήν Εκκλησίας μας τά 
όποια ό ορθόδοξος άλλων προελεύσεων θά άπεδέχετο κατά πάσαν πιθανό
τητα άσυζητητί.

Ή  κριτική αύτή διάθεσις πηγάζει πάντως ούχί έκ προθέσεως νά παρα- 
μερισθούν τά παραδοσιακά άλλ’ έξ ειλικρινούς ένδιαφέροντος νά πι- 
στεύωμεν διά γνώσεως, καθ’ δσον εΐναι δυνατόν, καί νά άποφεύγωνται 
άσυμφωνίαι καί έριδες μέ τό μή ’Ορθόδοξον περιβάλλον μετά τοΰ όποιου 
ό σημερινός ’Ορθόδοξος τής ’Αμερικής εΐναι άναποσπάστως συνδεδεμέ- 
νος δι’ ήθικών, πολιτιστικών καί εθνικών άξιών καί ιδεωδών.

Ό  σεβασμός καί ή άγάπη πρός προσφιλή καί άξιότιμα παραδοσιακά 
στοιχεία καί καταστάσεις έκ μέρους τής μεγίστης πλειονότητος τών ’Αμε
ρικανών ’Ορθοδόξων εΐναι έμφανή έκ τής διατηρήσεως τής λειτουργικής 
γλώσσης έκάστης δικαιοδοσίας καί διά τής πνευματικής, καί είς ώρισμένα 
παραδείγματα κανονικής, έξαρτήσεως έκ τής Μ ητρός Εκκλησίας.

Ό  έν ’Αμερική γεννηθείς ’Ορθόδοξος, άπό τοΰ θεολόγου μέχρι τοΰ οι
κογενειάρχου, κολλεγιακής μορφώσεως, ό όποιος έχει νά άναθρέψη τά τέ
κνα του έν τή ’Ορθοδοξία δέν εΐναι διατεθειμένος νά άποδεχθή άνεξετά- 
στως οίανδήποτε φάσιν πίστεως ή πράξεως ή όποία θά εΐχεν άντίκτυπον 
έπί τής σκέψεως ή τοΰ τρόπου ζωής του.

Ή  άπαίτησίς των αΰτη πηγάζει δχι μόνον άπό τό ’Αμερικανικόν πνεΰ- 
μα τής ζητήσεως γνώσεως καί τής έθνικής παραδόσεως δικαιοκρισίας, άλ- 
λά άπό μίαν ειδικήν παιδείαν τήν όποιαν λαμβάνουν οδτοι βραδέως άλλά 
βαθέως καί άσφαλώς άπό τούς ιερείς των.

Ό  ’Αμερικανός Ό ρδόδοξος Ίερεύς

Ό  ’Ορθόδοξος ίερεύς τής ’Αμερικής τυγχάνει νά εΐναι ό πλέον άρτίως 
καί είς περισσοτέρους κ?α5ιδους γνώσεως μεμορφωμένος ’Ορθόδοξος ίε
ρεύς. Έ π ί τοΰ παρόντος 80-90 τοΐς έκατόν τών ιερέων μας εΐναι θεολόγοι, 
δηλαδή απόφοιτοι θεόλογικών σχολών πανεπιστημιακού έπιπέδου. Προ- 
βλέπεται δτι μετ’ όλίγα έτη δέν θά ύπάρχουν μή θεολόγοι ’Ορθόδοξοι ιε
ρείς έν ’Αμερική.

Ή  παιδεία τήν όποιαν οι ύποψήφιοι διά τήν ίερωσύνην νέοι μας λαμβά
νουν εΐναι πολύπλευρος καί περιλαμβάνει ούχί μόνον τούς θεολογικούς 
κλάδους γνώσεως άλλά τάς έπιστήμας τών όποιων ή έπαρκής γνώσις εΐ
ναι άναγκαία διά νά μεταποιηθή ή πίστις είς τήν ψυχήν τοΰ άτόμου είς 
ζωήν. Ούτως, οί άπόφοιτοι τών θεολογικών μας σχολών έχουν τήν άναγ- 
καίαν καί έπαρκή γνώσιν τής βιολογικής έπιστήμης, τής έπιστήμης τής 
γενικής καί άνωμάλου ψυχολογίας, ώς καί τών έπιστημών τών έξεταζου- 
σών τήν γένεσιν καί έξέλιξιν τών κοινωνικών άξιών έν τή σχέσει των 
πρός τά πολιτικά καί φιλοσοφικά ρεύματα καί credo.

’Αναποφεύκτως. καί διά τών μέσων τής κοινοτικής παιδείας καί δή διά
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τής θρησκευτικής έπιμορφώσεως ένηλίκων έν τή Ό ρθοδόξω  κοινότητι, ό 
ίερεύς μεταδίδει είς τό ποίμνιόν του ώρισμένην τινά διάθεσιν καί στάσιν έ
ναντι θεολογικών ζητημάτων καί ώρισμένην θέσιν έναντι έκκλησιαστικών 
προβλημάτων καί καταστάσεων, αί όποΐαι έχουν άμεσον σχέσιν μέ τήν 
έμπειρίαν τοΰ ’Ορθοδόξου καί άσκοΰν έπιρροήν έπί τής οικογενειακής 
του ζωής. ’Ώ ν  ό φύσει καί θέσει πνευματικός σύμβουλος τών ένοριτών 
του, εύρίσκεται οδτος είς έπίζηλον άλλά καί πλήρη εύθυνών θέσιν άπό 
τής όποιας καί δύναται νά δίδη τήν ύφήν τής θρησκευτικής έμπειρίας τό
σον τής κοινότητος όσον καί ένός έκάστου έκ τού πληρώματος του.

Έ χομεν  οΰτω τό μοναδικόν φαινόμενον λαϊκών πάντων τών έπαγγελ- 
μάτων ένδιαφερομένων έπί καθαρώς θεολογικών ζητημάτων όπόταν ταΰ
τα έχουν άμεσον έπιρροήν έπί τών μοτίβων τής σκέψεώς των καί τής θρη
σκευτικής των πράξεως. "Οσοι δέ έξ αύτών έπιθυμοΰν έχουν τάς δυνατό
τητας νά καταφύγουν είς τάς πηγάς καί σχηματίσουν ίδικήν των άνεξάρ- 
τητον γνώμην ώς καί νά ζυγίσουν τήν βαρύτητα έπισήμων θέσεων. Τοΰτο 
είς τά πλεΐστα τών ’Ορθοδόξων κρατών έθεωρεΐτο καί άκόμη θεωρείται τό 
προνόμιον τών έξ έπαγγέλματος θεολόγων. Ή  τάσις αϋτη έχει τελευταίως 
τονωθή άπό τάς δημοσίας συζητήσεις είς τήν τηλεόρασιν καί τύπον, κα
θημερινόν καί περιοδικόν, έπί φλεγόντων θεολογικών ζητημάτων τά 
όποια παρά τήν καθαρώς θεολογικήν των φύσιν έχουν έπιρροήν έπί τής 
έμπειρίας τοΰ κλήρου ή τοΰ λαοΰ ή καί άμφοτέρων. Ε π ίσ η ς άπό τήν οι
κουμενικήν κίνησιν τών τελευταίων δέκα έτών καί τήν έκτεταμένην δημο
σιότητά της.

Οί κίνδυνοι τής αδιαφορίας τών λαϊκών

Βεβαίως, ούδείς άναμένει ’Ορθοδόξους λαϊκούς νά άναμιγνύωνται καί 
νά συζητοΰν έκείνας τών δογματικών θέσεων τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας, αί όποΐαι φύσει καί θέσει είς τό δογματικόν της σύστημα παραμέ
νουν καί θά παραμένουν άναλλοίωτοι.

Δ ι’ ό,τιδήποτε άλλο, άπό τών λειτουργικών έθίμων μέχρι τής προσω
πικής νηστείας καί δι’ ό,τιδήποτε έπηρεάζει τήν πολιτικήν τής ’Εκκλησίας 
μας καί τήν θέσιν της έν τή ’Αμερικανική κοινωνία, ό ’Αμερικανός ’Ορθό
δοξος άπαιτεϊ πειστικά αίτια ώστε νά δυνηθή νά τάξη έαυτόν όπισθεν τής 
'Εκκλησίας του έν γνώσει καί προσωπική του καταφάσει. Ά λ λ ω ς, τείνει 
οδτος νά καταφύγη είς τό ίσχυρότερον τών όπλων, τό όποιον έχει ό π ι
στός μιας έλευθέρας ’Εκκλησίας δρώσης έν ελευθερία: τήν θρησκευτικήν 
άδιαφορίαν.

Ή  άδιαψορία αύτή είναι καί θά έξακολουθήση νά είναι ό πλέον είς φό
βον έμβάλλων καί ό θανάσιμος κίνδυνος τής ’Ορθοδοξίας έν Α μερική. 
’Ορθόδοξοι, οί όποιοι φθάνουν είς τό συμπέρασμα, ότι ή Ε κκλησία  των 
δέν εΐναι είς θέσιν νά άνταποκριθή εύεργετικώς είς τάς άνάγκας των, 
παύουν νά έκκλησιάζωνται καί νά μετέχουν τής μύστη ριακής ζωής τής 
κοινότητος. Πρός τό .παρόν, πολύ όλίγοι μεταπηδοΰν είς άλλας Ε κ κ λ η 
σίας. Οί περισσότεροι τών έν πνευματική άπογοητεύσει διατελούντων λό
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γω άνικανότητος τής Ε κκλησίας γίνονται άγνωστικισταί ή δθρησκοι. 
Τοιουτοτρόπως ή Ε κκλησία όχι μόνον χάνει μέλη άλλά καί δέον νά άνα- 
λάβη καί ευθύνην καί ένοχήν τής άποξενώσεώς των έκ τής προσφερομέ- 
νης ύπό τοϋ Κυρίου σωτηρίας.

Εύτυχώς καί πρός τιμήν των, οί ’Ορθόδοξοι λαϊκοί άποδεικνύονται Ικα
νοί νά διαβιοΰν ύπό κανόνας καί κανονισμούς τούς οποίους τάς περισσο- 
τέρας φοράς δέν έπιδοκιμάζουν. Τοΰτο διότι έχουν πίστιν είς ημάς, τούς 
ποιμένας των, δτι είλικρινώς έργαζόμεθα διά τήν είς Χριστόν πρόοδόν 
των καί είναι οΰτω διατεθειμένοι νά άνέχωνται κανονισμούς καί καταστά
σεις μέ τούς όποιους πολλάκις διαφέρουν. Ά λ λ ’ ή άνοχή των αύτή φθάνει 
μέχρι τοΰ σημείου μόνον κατά τό όποιον τοιοΰτοι άπαράδεκτοι ύπ’ αύτών 
κανονισμοί υπεισέρχονται είς τήν πορείαν τής έξελίξεως τής προσωπικής 
των πνευματικής προόδου καί θρησκευτικής έμπειρίας.

Πέραν τού σημείου αύτοΰ, οδτοι διαμαρτύρονται καί ή διαμαρτυρία 
των λαμβάνει πολλάκις μορφήν καί φύσιν ήκιστα συμφέρουσαν είς τήν 
’Εκκλησίαν καί ήμάς τούς κληρικούς. Έ ά ν αί πνευματικοί των άνάγκαι, 
ώς αδται έκδηλοΰνται έν τή οίκογενείςι καί έν τή πολιτιστική καί θρησκευ
τική των έμπειρίςι, δέν θεραπεύονται άποτελεσματικώς, άναποφεύκτως θά 
άναζητήσουν οδτοι παρηγορίαν καί έξυπηρέτησιν είς άλλας χριστιανικός 
Εκκλησίας ή καί είς μή χριστιανικά θρησκευτικά καί φιλοσοφικά συστή
ματα. Α ριθμός τις έχει ήδη οΰτως πράξει.

Ή  Αμερικανική ’Ορθόδοξος γνώμη έπί τής ήμερομηνίας τοϋ Πάσχα

Ή  γνώμη αΰτη είναι μάλλον πεποίθησις παρά θεωρητική τις στάσις καί 
στηρίζεται έπί λόγων πραγματικότητος μάλλον παρά έπί θεολογικών ζη
τήσεων καί έπιχειρημάτων. Στηρίζεται έπί τής ζώσης έκείνης πραγματικό
τητος διά τής οποίας μετρώνται καί έπί τής όποιας στηρίζονται αί πεποι
θήσεις καί ή ζωή όλων τών ειδών τών θρησκευτικών συστημάτων. Ποία ή 
άξια, έρωτώμεθα συχνάκις τοΰ τηρεϊν κανόνας καί κανονισμούς οί όποιοι 
τείνουν νά παράγουν τό άντίθετον τοΰ σκοπουμένου των άποτελέσματος;

Μ ήπως δέν ήτο ή πρόθεσις τοΰ όλου χριστιανικού συστήματος σκέ- 
ψεως καί πράξεως, καί ιδιαιτέρως τής άφθάστου ’Ορθοδόξου θεωρίας περί 
Θεοΰ καί άνθρώπου, νά άναθρέψη καί καθοδηγήση τόν πιστόν είς τήν έμ- 
πειρίαν τής έν Χριστώ αύτοπραγματώσεως, ή όποια καί έκφράζεται έν τώ 
ζήν ώς μία καθαρά καί παραγωγική χριστιανική έμπειρία;

Ε π ίσ ης: τί είδους λόγοι, όσονδήποτε καί θεολογικοί, είναι δυνατόν νά 
έπιτρέπουν τήν ΰπαρξιν κανονισμών καί καταστάσεων αί όποϊαι καί νά 
παρατίθενται μεταξύ τοΰ πιστοΰ καί τής άναπτύξεως τής προσωπικής του 
’Ορθοδόξου συνειδήσεως καί τής καρποφορίας ταύτης είς τό χριστιανι- 
κώς ζήν; Καί συλλήβδην, τί τό καλόν προέρχεται άπό τήν αύστηράν τή- 
ρησιν ορθοδόξου τινός κανονισμού έάν ή τήρησις τούτου άποτυγχάνει νά 
φέρη τούς άναμενομένους καρπούς έν τή έμπειρία τοΰ ποιμνίου;

Δέν ήτο ή πρόθεσις καί ό σκοπός τοΰ νομοθετικού σώματος τής ’Ορθο
δόξου Ε κκλησίας, τών Οικουμενικών καί άλλων κύρους Συνόδων, νά
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άνευρη διά νομοθετημάτων τόν πλέον καρποφόρον τρόπον διά τοΰ 
όποιου ή διδασκαλία καί μύστη ριακή ζωή τής Εκκλησίας θά ήδύνατο νά 
φέρη άποτελέσματα έν τή έμπειρίςι τόσον τοΰ πιστοΰ ώς άτόμου δσον καί 
δλων μαζύ τών άποτελούντων τό μυστικόν τοΰ Κυρίου σώμα;

Καί έν συμμορφώσει πρός τήν πρόθεσιν καί τόν σκοπόν τοΰτον δέν ε- 
χομεν κανόνας καί κανονισμούς ήλλαγμένους έκ μέρους μεταγενεστέρων 
Συνόδων' είς περιπτώσεις κατά τάς όποιας ύπάρχουσαι διατάξεις δέν πα- 
ρήγαγον τό ποθούμενον έπί τοΰ έπιπέδου τής θρησκευούσης κοινότητος.

Ό ,τ ι  άκολουθεΐ έπομένως εΐναι μιά διμερής έπιχειρηματολογία ύπέρ 
τής διατηρήσεως τής παρούσης καταστάσεως τοΰ έορτάζειν τό Πάσχα κε- 
χωρισμένως, ώς έπίσης καί ή άναθεώρησις τής έπιχειρηματολογίας ταύ- 
της. Δέον νά σημειωθή είς τό σημεΐον τοΰτο δτι τά ύπέρ καί κατά επιχει
ρήματα στηρίζονται άμφότερα έπί τών κοινωνιο-πολιτιστικών πραγματι
κοτήτων αί όποΐαι κατευθύνουν καί διευθύνουν έν πολλοΐς τήν ζωήν τοΰ 
’Ορθοδόξου έν ’Αμερική.

’Αναποφεύκτως, δμως, ή θεολογική άποψις τοΰ ζητήματος δέν ήτο δυ
νατόν νά άγνοηθή. Έ πομένω ς, θεολογικά σημεία καί άπόψεις άναφέρον- 
ται καί συζητοΰνται άλλά μόνον καθ’ δσον έφάπτονται τών κοινωνιο- 
πολιτιστικών έπιπτώσεων τοΰ ζητήματος καί καθ’ δσον άποδεδειγμένως 
ύποβοηθοΰν ή προλαμβάνουν λειτουργίας όδηγούσας πρός συλλογιστικά 
συμπεράσματα άποδεκτά είς τόν ’Αμερικανόν ’Ορθόδοξον.

Ή  επιχειρηματολογία 
Μέρος πρώτον διατυπούμενον

Ή  ύπέρ έπιχειρηματολογία τοΰ μέρους τούτου εΐναι παράγωγος τής 
θεολογικής θέσεως κατά τήν όποιαν πρέπει νά τηρώμεν άναλλοίωτα δλα 
τά παραδεδομένα, ιδιαιτέρως δέ έκεΐνα τά όποια εΐναι έν χρήσει έφ’ ολο
κλήρους αιώνας δντα νομοθετήματα Οικουμενικών Συνόδων.

Είσάγοντες τοιαύτης έκτάσεως νεωτερισμούς ώς ή άλλαγή τοΰ έορτα
σμοΰ τοΰ Πάσχα τείνομεν νά άποκόψωμεν έαυτούς άπό έν σοβαρόν μέρος 
τής ’Ορθοδόξου παραδόσεως καί κινδυνεύομεν νά νοθεύσωμεν τό ’Ορθό
δοξον σύστημα πίστεως καί πράξεως έν τή Διασπορά.

Ώ ς  άποτέλεσμα δέ, ισχυρίζονται μερικοί, άριθμός τις νέων, οί όποιοι 
έπιθυμοΰν νά παραμένουν δσον τό δυνατόν πλέον καθαροί ’Ορθόδοξοι 
διά τής έπιμελοΰς τη ρήσεως τών αιωνόβιων διατάξεων τής ’Ορθοδόξου 
Ε κκλησίας, θά κινδυνεύσουν νά έχουν τήν ψυχολογικήν των μετά τής 
’Ορθοδοξίας έσωτερικήν επαφήν διακεκομμένην καί τήν ’Ορθόδοξον έμ- 
πειρίαν των διεσπασμένην καί νενοθευμένην.

’Αναμένεται δέ, δτι οί πιστοί τοΰ είδους τούτου δέν θά άποδεχθοΰν άλ- 
λαγήν, άλλά θά έξακολουθήσουν νά έορτάζουν τό Πάσχα συμφώνως πρός 
τά νΰν ίσχύοντα. Τοιουτοτρόπως, έκτός τών όμάδων τών σήμερον άκο- 
λουθούντων τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον θά έχωμεν έν ’Αμερική καί άλ
λους έορτάζοντας τό Πάσχα κεχωρισμένως τών λοιπών ’Ορθοδόξων.

Τοΰτο θά προξενήση περαιτέρω τάσιν τών σχέσεων μεταξύ τών Ό ρθο-
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δόξων δικαιοδοσιών τής ’Αμερικής. Καί παρά τό γεγονός δτι τό θρησκευ
τικόν περιβάλλον τής ’Αμερικής έν τή πολυειδεΤ του έκκλησιαστική μορ
φή δέν θά ξενισθή άπό τήν έκφρασιν αυτήν νέου ’Ορθοδόξου ατομικι
σμού, ή είς τό μέλλον άποβλεπομένη κανονική ένοποίησις δλων τών ’Ο ρ
θοδόξων θά άπωθηθή έτι μάλλον είς τό μέλλον.

Κατά μερικούς, μιά τοιαύτη κατάστασις θά είναι δυνατόν νά όδηγήση 
καί είς σχίσμα τή πρωτοβουλία ’Ορθοδόξου τινός όμάδος Ρωσσικής προε- 
λεύσεως.

Ά λ λ ’ ή όμάς αυτη, δέον νά σημειωθή είς τό σημεΐον τούτο, ήδη εθεσεν 
έαυτήν έν άπομονώσει διά της άρνήσεώς της νά μετέχη είς οίανδήποτε 
διαβουλευτικήν ’Ορθόδοξον κίνησιν, ώς είναι ή Διαρκής ’Επιτροπεία τών 
Κανονικών ’Ορθοδόξων Ε πισκόπω ν έν ’Αμερική, καί έχει συστηματικώς 
καταδικάσει κάθε προσπάθειαν άποβλέπουσαν είς καλλιτέρας σχέσεις με
ταξύ τών έν ’Αμερική ’Ορθοδόξων.

Τό περί οδ ό λόγος έπιχείρημα προβάλλεται έπίσης ύπό όλίγων τινών 
νέων σχολαζόντων έν εϊδει μοναστικής όμάδος, οί όποιοι είναι ύπέρ τής 
αύστηράς τη ρήσεως τών παραδεδομένων καί έκείνων άκόμη τά όποΐα 
όφθαλμοφανώς φέρουν τόν χαρακτή ία τοΰ έφημέρου καί προσκαίρου. Οί 
νέοι οδτοι προέρχονται κυρίως άπό τούς νέους τής πολιτιστικής έπανα- 
στάσεως τοΰ τέλους τοΰ έξήντα καί τών άρχών τοΰ έβδομήντα, ή είναι έπί 
λόγφ προσωπικότητος προδιατεθειμένοι είς φανατικήν πίστιν καί τήρησιν 
τών όσων αύτοί πιστεύουν.

Καί δσον περισσότερον οί άνθρωποι αύτοί διατελοΰν έν άγνοια τοΰ 
άληθοΰς πνεύματος τής ’Ορθοδοξίας τόσον πλέον φανατικώς προσκολ- 
λώνται είς τύπους καί σχήματα τά όποΐα πιθανώς είχαν τήν θέσιν των καί 
τήν άξίαν των άλλά μόνον είς τό παρελθόν. Τηροΰν οδτοι δλας τάς έξωτε- 
ρικάς διατάξεις, άπό τήν ένδυμασίαν,σχήματα λόγου καί χειρονομίας μέ
χρι τοΰ άκριβοΰς άριθμού τοΰ Κύριε έλέησον είς τάς άκολουθίας, καί οΰ- 
τω ζοΰν μίαν 'Ορθοδοξίαν τύπων, ή όποία φαίνεται νά παρέχη είς αύτούς 
προσωπικήν τινα άσφάλειαν τήν όποιαν άδυνατοΰν άλλως νά κερδίσουν 
έν όψει τών διανοητικών καί πνευματικών ρευμάτων τής σημερινής ζωής.

Καί έφ’ δσον ένσυνειδήτως ή ύποσυνειδήτως άποπειρώνται νά άποφύ- 
γουν τήν τραχεΐαν πραγματικότητα τής καθημερινής ζωής, άπεδείχθησαν 
οδτοι άνίκανοι νά προσελκύσουν τούς πλέον ύγιεΐς νοητικώς καί πνευμα- 
τικώς έκ τών νέων μας έκ τών όποιων καί άρύεται ή Εκκλησία μας έν 
’Αμερική τήν παρούσαν ίσχύν καί ισορροπίαν της.

Τό πρώτον μέρος αναθεωρούμενον

Ύ ποστηρικταί τής ίδέας κοινού έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα ύφ’ δλων τών 
χριστιανών άντιτίθενται είς τήν μέχρι τοΰδε έπιχειρηματολογίαν διά τών 
έξης:

Ή  τήρησις τοΰ συστήματος προσδιορισμού τοΰ Πάσχα διά τοΰ γνω- 
στοΰ τύπου τής Αης Οικουμενικής Συνόδου, άκόμη καί έάν ήτο δυνατόν 
νά άποδειχθή δτι όδηγεΐ ήμάς κατ’ έτος είς τήν άληθή ήμέραν καί ώραν
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τής Ά ναστάσεως τοϋ Κυρίου, δέν μας μεταβάλλει είς γνησιωτέρους 'Ο ρ
θοδόξους είς τήν έκτίμησιν τών μή ’Ορθοδόξων άλλ’ ούδέ καί είς τήν ίδι- 
κήν μας αύτοβαθμολόγησιν ώς ’Ορθοδόξων.

Ή  ’Ορθοδοξία εΐναι σύστημα πίστεως καί ζωής μέ άντικείμενον του τό
σον τήν ψυχήν δσον καί τήν καθημερινήν έμπειρίαν τοϋ άνθρώπου καί 
παρά τό γεγονός δτι μόνον διά τοΰ σώματος τών πιστών άποκτά καί δια
τηρεί τό άτομον τήν ’Ορθόδοξον ιδιότητα καί ταυτότητά του, έν τούτοις ό 
πιστός λαμβάνει τό Σώμα καί Αίμα τοΰ Χριστοΰ καί τήν Χάριν τών άλ
λων μυστηρίων μόνον έν μονώσει ψυχής καί νοός. Ή  σωτηρία του είναι 
προσωπική καί άπηλλαγμένη τοΰ όμαδικοΰ χαρακτήρος άλλων θρη
σκειών, παλαιών καί νέων. ’Αν καί μόνον διά τής ’Εκκλησίας - δηλαδή 
τοΰ παραγώγου σώματος τών βεβαπτισμένων καί μυστηριακώς ήνωμένων 
πιστών - εισέρχεται καί άναπτύσσεται έν τή κατά Χριστόν ζωή ό πιστός, 
τά δικαιώματα καί αί ύποχρεώσεις του ώς χωριστού μέλους τοΰ μυστικοΰ 
σώματος τοΰ Χριστοΰ άποτελοΰν τά μοναδικά κριτήρια, διά τών όποιων 
διακρίνεται καί κρίνεται οδτός ένώπιόν Θεού καί ’Ανθρώπων.

Ό  έορτασμός Ιερών έπετείων, Ιδιαιτέρως σπουδαίων, ώς αΰτη τής Ά να - 
στάσεως, έχουν σοβαράν σημασίαν είς τήν ζωήν τής ’Εκκλησίας καί είς 
αύτήν τοΰ ’Ορθοδόξου άτομικώς. Ά λ λ ’ ή ούσία των, ώς καί αΰτη δλων 
τών όρθοδόξων λειτουργικών έορτασμών, δέν εύρίσκεται είς· τό γεγονός 
δτι ό έορτασμός των λαμβάνει χώραν τήν ιδίαν άκριβώς στιγμήν κατά τήν 
όποιαν συνέβη τό γεγονός τοΰ έορτασμοϋ. Μ άλλον, ή έννοια καί σημασία 
του δέον νά άναζητηθοΰν καί έξαχθοΰν άπό τό έσωτερικόν άγγελμα τό 
όποιον φέρει είς ήμάς ώς οπαδούς τοΰ άναστάντος Χριστοΰ. Έ ά ν ό έορ
τασμός παραμείνη έξωτερικός, έπίσημος, άλλά χωρίς τήν έσωτερικήν 
έκείνην έμπειρίαν ή όποία θά μας ώδήγει είς προσωπικήν άλλαγήν, είναι 
άσχετον έάν ό έορτασμός μας συμπίπτη έν χρόνω άκριβώς μέ τό γεγονός 
τής Ά ναστάσεως.

Έ ν  τή πραγματικότητι, είς έξωτερικός καί πλήρης είδωλολατρικών έθί- 
μων έορτασμός τής Άναστάσεως άποτελεϊ άσυγχώρητον βλασφημίαν είτε 
έορτασθή κατά τόν άκριβή χρόνον τοΰ σωτηρίου συμβάντος είτε δχι.

Ε πομένω ς, καί άν άκόμη ήτο δυνατόν νά έορτάζεται ή Ά νάστασις κα
τά τήν ίδιαν άκριβώς ήμέραν καί ώραν τοΰ μεγάλου γεγονότος, ό όρθόδο- 
ξος πιστός δέν θά έπωφελεΐτο έάν άπεδεικνύετο άνίκανος νά καρπωθή τά 
πνευματικά όφέλη διά τά όποια ένεκαινιάσθησαν δλων τών ειδών οί έορ- 
τασμοί κατά τήν έξέλιξιν τής κολτούρας.

’Ιδιαιτέρως δέ, ό όρθόδοξος τής Α μερικής δέν ώφελεϊται ποσώς έορτά- 
ζων τό Πάσχα του είς διάφορον χρόνον έκείνου τών λοιπών χριστιανών 
έπί τή ύποθέσει, δτι ή ήμετέρα μέθοδος διακανονισμού τής ήμέρας τοΰ 
Πάσχα είναι ή άκριβής τοιαύτη. Οί άλλοι χριστιανοί δέν έχουν πεισθή δτι 
ή μέθοδός μας είναι ή σωστή έν συγκρίσει μέ τήν ίδικήν των. Ή μεΐς έχο- 
μεν τούς λόγους μας, άλλά καί αύτοί τούς ίδικούς των.

Τό άποτέλεσμα τής άσυμφωνίας αύτής καί τό γεγονός δτι ήμεΐς έορτά- 
ζομεν τό ήμέτερον Πάσχα άργότερον -τά τρία έκ τών τεσσάρων κατά σει
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ράν έτών- δημιουργεί σοβαρός καταστάσεις καί προβλήματα διά τήν όρ- 
θόδοξον οικογένειαν, ή φύσις τών όποιων δέν έπιτρέπει νά άγνοοϋνται έπί 
πλέον ή νά άντιστρέφωνται ύφ’ ήμών καί νά παρουσιάζωνται ώς εύνοούν- 
τα μάλλον ή φέροντα είς δυσκολίας τόν όρθόδοξον τής ’Αμερικής. Τά 
προβλήματα αύτά θά θιγοΰν άργότερον.

Τό διανοητικόν, πνευματικόν καί πολιτιστικόν περιβάλλον είς τό 
όποιον ζή ό ’Αμερικανός όρθόδοξος ένθαρρύνει καί ύποβοηθεΐ -συχνάκις 
διά δημοσίων παρελάσεων καί άλλων μέσων- τόν έορτασμόν έπετείων 
άναφερομένων είς άτομα ή γεγονότα τά όποια άπεδείχθησαν έκ τών ούκ ά- 
νευ είς τήν δημιουργίαν καί έξέλιξιν τοΰ ’Αμερικανικού έθνους. Καί τό Ι
διον συμβαίνει, ώς γνωρίζομεν, είς δλα τά ’Αγγλόφωνα κράτη δπου οί όρ- 
θόδοξοι ζοΰν καί προοδεύουν.

Σήμερον, αί ’Αμερικανικοί άρχαί τονίζουν, δι’ έκτεταμένης προπαρα
σκευής τοΰ λαού διά τών μέσων μαζικής Επικοινωνίας, τήν σημασίαν τής 
έορταζομένης έπετείου, είτε είς άτομα άναφέρεται αΰτη είτε είς γεγονότα. 
Προσπαθοΰν διά παντός μέσου Επικοινωνίας νά προβάλουν μίαν προσω
πικήν Εννοιαν καί σημασίαν δ ιά  τούς πάντας, ιδιαιτέρως δέ διά τήν νέαν 
γενεάν διά τήν όποιαν καί όργανοΰνται ειδικοί έπί μέρους Εορτασμοί:

’Αλλά μέσφ τών περιόδων τής Εθνικής Εξελίξεως τής ’Αμερικής είς 
μίαν βιομηχανικήν, Εμπορικήν, Επιστημονικήν, καλλιτεχνικήν καί παγκό
σμιον οικονομικήν δύναμιν, αί πραγματικοί ήμερομηνίαι τών ΕορταζομΕ- 
νων Επετείων ύπεχώρησαν πρό τών άναγκών τής κοινωνίας καί ίδιαιτΕρως 
πρό τών άναγκών τής Εργατικής οικονομίας, ή όποία άποτελεϊ καί τό 
πλέον σπουδαϊον κεφάλαιον τής σημερινής ’Αμερικής.

Γεγονότα - γενέθλια καί άλλα σπουδαία συμβάντα - τά όποια συνέβη- 
σαν είς οίανδήποτε ήμέραν τής έβδομάδος μετετέθησαν Εσχάτως καί Εορ
τάζονται τήν Επομένην ΔευτΕραν πρός άποφυγήν πολυδαπάνων καί γι- 
γαντιαίων Εκτροχιασμών είς τήν οικονομικήν καί Εθνικήν ζωήν. Ε π ίσ η ς, 
Επί τώ σκοπώ νά ΕπιτρΕψουν είς τήν ’Αμερικανικήν οίκογΕνειαν μακροτέ
ραν καί μή συγκεκομμένην άργίαν κατά τό τέλος τής έβδομάδος, τήν 
όποιαν νά δύναται αΰτη νά χρησιμοποιήση δι’ Εργα καί άπασχολήσεις μα
κροτέρας διαρκείας.

’Ακολούθως, τά γενέθλια δύο έκ τών μεγαλυτΕρων άνδρών είς τούς 
όποιους ή ’Αμερική οφείλει τήν ΰπαρξίν της καί ΕξΕλιξιν -τοΰ Γουάσινγ- 
κτον καί Λίνκολν- μετετΕθησαν Εκ τής ήμέρας κατά τήν όποιαν συνέβη- 
σαν είς τήν έπομένην Δευτέραν. Ούδείς δέ ΕσκΕφθη νά θεωρήση τοΰτο Ιε
ροσυλίαν καί νά διαμαρτυρηθή άν καί οί Εορταζόμενοι άνδρες ύπήρξαν 
τόσον σπουδαίοι διά τό Εθνος. Τό κΕντρον τοΰ Εορτασμοΰ δΕν Ετοποθετή- 
θη είς τήν τήρησιν τής Επακριβοΰς ήμΕρας κατά τήν όποιαν συνέβη τό 
έορταζόμενον γεγονός άλλά έν τή σημασίςι, τήν όποιαν δέον νά Εχη ό Εορ
τασμός τόσον διά τό Εθνος δσον καί δι’ Ενα Εκαστον τών πολιτών προσω- 
πικώς.

Καθ’ δσον δΕ άφορά τό λεγόμενον, δτι ειμεθα γνησιώτεροι όρθόδοξοι 
Εορ'τάζοντες τό Πάσχα διά τοΰ ήμερολογιακοΰ τύπου τής Νικαίας, ή ΘΕσις
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τών πλείστων έκ τών ’Αμερικανών ορθοδόξων οί όποιοι δύνανται νά έ
χουν γνώμην έπί τοΰ ζητήματος είναι ή έξης:

Είναι φανερόν είς οίονδήποτε πού θά έδέχετο νά έξετάση άβιάστως τήν 
φύσιν καί πρόθεσιν κανονικών άποφάσεων οικουμενικού κύρους, δτι αί 
πλεΐσται τούτων ένομοθετήθησαν έπί σκοπώ άλλφ ή θεωρητικώ. Ό σ ο ν  δέ 
άφορά τόν νομοθετηθέντα τύπον έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα, είναι φανερόν δτι 
ή πρόθεσις τών νομοθετησάντων άπέβλεπε περισσότερον είς τό νά γεφυ- 
ρώση χωριστικός καταστάσεις μεταξύ τών χριστιανών ’Ανατολής καί Δύ- 
σεως καί όλιγώτερον είς τό νά διακανονίση τήν άπολύτως άκριβή ήμερο- 
μηνίαν τοΰ έορτασμοΰ.

Τοΰτο είναι φανερόν έκ τής αίτιολογικής εισαγωγής είς τόν κανόνα τής 
Νικαίας παραδοθέντος είς ήμάς άπό μεταγενεστέρας άρχάς κύρους καί διά 
τοΰ όποιου ρητώς άναφέρεται δτι ή πρόθεσις καί ό σκοπός τών νομοθετών 
τής Αης Οικουμενικής ήτο νά έπανασυνδέση τό ρήγμα μεταξύ έκκλησιών 
έορταζουσών κατά διάφορον χρόνον τήν Ά νάστασιν τού Κυρίου. Είναι 
δέ λυπηρόν, δτι χίλια έξακόσια πενήντα δύο έτη μετά τήν έν. Νικαίςι άπό- 
φασιν έξακολουθοΰμεν έργαζόμενοι νά άνεύρωμεν κοινήν τινα μέθοδον 
καί όδόν νά έορτάζωμεν τό Πάσχα έν τή όμοφωνίςι καί συμφωνίςι, τήν 
όποιαν ή πρωταρχική Σύνοδος τοΰ χριστιανικού κόσμου, περισσότερον 
έν πνεύματι καί όλιγώτερον έν γράμματι, ένομοθέτησε δ ι’ ήμάς.

Είναι φανερόν έπομένως, δτι ό σκοπός τής νομοθετήσεως τοΰ διακανο
νισμού τοΰ Πάσχα άπό τής έποχής έκείνης άπέβλεπεν είς τήν άνεύρεσιν 
τής πραγματικής ήμερομηνίας της Ά ναστάσεως άλλά μόνον έν μέρει. Ή  
ένοποίησις τοΰ έορτασμοΰ ήτο έν τη πραγματικότητι ό άπώτερος σκοπός 
διότι έν τή έλλείψει αύτής ένυπήρχον τά σπέρματα τής διαιρέσεως. Καί ώς 
άπέδειξε τό μέλλον, ή διαίρεσις έμεγάλωσε καί δτε βαθμηδόν τό σχίσμα 
διεδέχθη τόν χωρισμόν, ή τήρησις τοΰ τύπου τής Νικαίας άπέβη σύμβο- 
λον όρθοδόξου τάξεως καί καταγωγής. ’Ιδιαιτέρως δέ δτε είσήχθη τό Γρη- 
γοριανόν ήμερολόγιον είς τήν Δύσιν τό 1582 άνευ τής γνώσεως καί έπι- 
δοκιμασίας τής Α νατολής, ό χωριστός έορτασμός τοΰ Πάσχα κατετάγη 
μεταξύ τών πλέον έμφανών -καί κατά τήν γνώμην ένίων- πλέον σπου
δαίων τιμαλφών όρθοδόξου κληρονομιάς τήν όποιαν ή Ε κκλησία μας δέν 
ήδύνατο έπ’ ούδενί νά άπαρνηθή.

Καί τοΰτο παρά τό γεγονός δτι τό λελανθασμένον τοΰ Ίουλιανοΰ ήμε
ρολογίου άνεκαλύφθη τό πρώτον ύπό Βυζαντινών άστρονόμων, ήτο δέ ό 
Βυζαντινός ίερεύς Νικηφόρος Γρηγοράς έκεϊνος ό όποιος τό έφερεν είς 
γνώσιν τοΰ αύτοκράτορος Α νδρονίκου Παλαιολόγου τό 1325 καί έζήτη- 
σε τήν λήψιν μέτρων πρός διόρθωσίν του. Ό  Παλαιολόγος έφοβήθη νά 
άνακινήση τοιοΰτον ζήτημα είς μίαν έποχήν μάλιστα κατά τήν όποιαν ή 
αύτοκρατορία είχεν ήδη είσέλθει τήν περίοδον τοΰ έπιθανατίου ρόγχου 
της. Ό  Πάππας Γρηγόριος εύθύς ώς έπληροφορήθη τά τοΰ λάθους προέ- 
βη άμέσως είς τήν διόρθωσίν καί ούτως έχομεν σήμερον τό Γρηγοριανόν 
ήμερολόγιον. Τά γεγονότα αύτά έχουν σοβαράν σημασίαν είς τήν άξιο- 
ποίησιν τών γεγονότων τών συνδεομένων μέ τόν σημερινόν χωριστόν
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έορτασμόν.
Οί ’Ορθόδοξοι τής ’Αμερικής έχουν τήν τάσιν νά χειρίζωνται καταστά

σεις τής φύσεως τοΰ Πασχαλινοΰ έορτασμοϋ πρωτίστως καί κυρίως άπό 
τής πολιτιστικής των πλευράς καί σημασίας καί όλιγώτερον άπό τής 
πλευράς τής παραδόσεως καί τών σχετικών ύπέρ ή κατά έπιχειρημάτων. 
Πιστεύουν, ότι ή χριστιανική Εκκλησία -ούχί έντελώς άσχέτως πρός άλ
λους οργανισμούς είς τούς όποιους αί άνθρώπινοι άδυναμίαι άναμιγνύον- 
ται μετά τών ύψηλοτέρων προθέσεων καί σκοπών- ύπήρξεν ύποκειμένη 
καί τώρα ύπόκειται είς παράγοντας καί δυνάμεις αί όποΐαι κατευθύνουν 
καί διευθύνουν τήν έξέλιξιν πάσης κοινωνίας, είτε ίεράς είτε κατά κόσμον.

Τάς δυνάμεις αύτάς τάς μεταχειρίζεται ή κοινωνία ώς θεμελίους λίθους 
έν τή προόδω της καί έν τή συνάξει στοιχείων τά όποια γίνονται γνωστά 
άργότερον ώς κολτούρα καί πολιτισμός. Υ ποκάτω  τών βασικών αύτών 
λίθων εύρίσκεται ένα ύπόστρωμα έπί τοΰ όποιου ή όμάς στηρίζει τά βήμα
τά της πρός τήν αύτοπραγμάτωσίν της. Αύτό τό ύπόστρωμα άσφαλείας εί
ναι παράγωγον τής κοινωνικής πραγματικότητος τής γνωστής ύπό τό ό
νομα «τά είθισμένα», δηλαδή άνάμιξίς τις τοΰ κατά συνήθειαν πραττομέ- 
νου μετά τών κανόνων τών άφορώντων τόν τρόπον διά τοΰ όποιου τά εί
θισμένα θά έδει νά γίνωνται άποδεκτά. Κ ατ’ αύτόν τόν τρόπον τό έθος με
ταβάλλεται είς ήθικήν δεοντολογίαν καί μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου καθί
σταται παράδοσις.

Ή  παράδοσις είναι ένα είδος όμαδικοΰ καί προσωπικού ταμείου έν τώ 
όποίω φυλάττονται τά τιμαλφή τής σκέψεως καί τής ζωής καί έπιστρα- 
τεύονται άμυντικώς όσάκις άπειλεϊται τό εΰτακτον τής έμπειρίας άπό νέα 
μοτίφ σκέψεως καί ζωής τά όποια άποπειρώνται είσβολήν έκ τών έξω.

Οΰτω τό άτομον, καί περισσότερον τούτου ή όμάς, διατελεΐ εύτάκτως 
έσωτερικώς έφ’ δσον τό έθος καί ήθος έν έαυτώ δέν βιάζονται είς κατάστα- 
σιν συγχύσεως. Είς περίπτωσιν τοιούτου βιασμοΰ, τόσον τό άτομον δσον 
καί ή όμάς έμπλέκονται είς άμυντικόν πόλεμον.

Δέν είναι δύσκολον νά Γδη τις, έπομένως, διατί οί χριστιανοί τής ’Α να
τολής οί όποιοι έώρταζον τό Πάσχα των τήν 14ην τοΰ μηνός Νισάν, άνε- 
ξαρτήτως τής ήμέρας τής έβδομάδος, καί άλλοι άλλων ’Εκκλησιών οί 
όποιοι έώρταζον τό Πάσχα Κυριακήν περιεπλάκησαν είς έριδας βαθείας 
καί έκτεταμένης φύσεως. Ά μφότεροι ήσθάνοντο δτι έχαναν τό έσωτερι- 
κόν στήριγμα καί τήν άσφάλειαν τά όποια τοΐς παρεΐχεν ή προσήλωσίς 
των είς τά παραδεδεγμένα.

Τή άληθείςι, αί πλεΐσται τών καταστάσεων αί όποΐαι ώδήγησαν άργότε
ρον τήν ’Εκκλησίαν είς τό μέγα Σχίσμα ήσαν κατά τό μέγιστον αύτών μέ
ρος παράγωγοι τοπικής πνευματικής καί οργανικής αύταρκείας, μιάς αύ- 
ταρκείας βαθέως έρριζωμένης είς τήν παράδοσίν των, ή όποία παρέμενεν 
άνεπηρέαστος καί άνανάμικτος λόγφ τής έλλείψεως προσωπικής καί όμα- 
δικής έπικοινωνίας.

Φαίνεται, δτι οί Πατέρες τής Αης Οικουμενικής Συνόδου διησθάνοντο 
τήν άνάγκην τής χρονικής άκριβείας άλλ’ ούχ ήττον διησθάνοντο οδτοι
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καί τήν μεγαλυτέραν άνάγκην τής έπανασυμφιλιώσεως γνωμών καί πνευ
μάτων μεταξύ τών Ε κκλησιώ ν ’Ανατολής καί Δύσεως. Ή  άπόφασίς των 
ητο ή πλέον δυνατή καί πλέον ένδεδειγμένη ύπό μορφήν συμβιβαστικού 
τύπου καί έστηριγμένη έπί τών δεδομένων τής συγχρόνου έπιστημονικής 
γνώσεως τής σχετικής μέ τήν έαρινήν ισημερίαν καί τούς ύπολογισμούς 
τούς σχετικούς μέ τήν ήμερομηνίαν τού έβραϊκοΰ Πάσχα.

’Α λλ’ ό γνωστός τύπος τόν όποιον έξεπόνησαν περιεΐχεν έξ άρχών έν 
έαυτώ -καθ’ δσον άφορά καί τά δύο του μέρη- τά σπέρματα μελλοντικών 
λαθών καί διχογνωμιών. Ό  ύπολογισμός τής έαρινής ισημερίας κατά τό 
Ίουλιανόν ήμερολόγιον άπεδείχθη έν καιρφ λελανθασμένος. Καί παρά τό 
γεγονός, δτι ή ’Εκκλησία έκαμε κατ’ έτος διορθώσεις τούτου, άπό τοΰ 8ου 
αίώνος καί έντεΰθεν έπαυσαν αί κατ’ έτος διορθώσεις καί ούτως έχομεν ώς 
άποτέλεσμα τήν σημερινήν διαφοράν τών 13 ήμερών μεταξύ τού Γρηγο- 
ριανοΰ καί Ίουλιανοΰ ήμερολογίου.

Τό δεύτερον μέρος τοΰ τύπου τό σχετιζόμενον μέ τό ’Ιουδαϊκόν Πάσχα 
άπεδείχθη πρόξενος συχνοτέρων διαφορών μεταξύ τής πραγματικής ημε
ρομηνίας καί αύτής τοΰ έορτασμοΰ τής Ά ναστάσεως άφ’ δσον αί ήμερο- 
λογιακαί διαφοραί. Ό  τύπος τής Νίκαιας έπιτάσσει νά μή έορτάζεται τό 
Πάσχα έάν τό ’Ιουδαϊκόν τοιοΰτον δέν έχει ήδη έορτασθή. Είς τήν περί- 
πτωσιν αύτήν τό Πάσχα δέον νά έορτάζεται κατ’ άλλην ακολουθούσαν 
Κυριακήν. Συμφώνως πρός τήν διάταξιν αύτήν θά άνεμένετο τό Πάσχα 
νά έορτάζεται τήν έπομένην Κυριακήν. Ά λ λ ά  τά πράγματα δέν έξελίσ- 
σονται τόσον όμαλώς.

Παραδείγματος χάριν, άς ίδωμεν πώς εξελίσσονται οί ύπολογισμοί μέ 
τό έτος 1956. Ή  έαρινή ισημερία δέον νά ύπολογισθή σύμφωνα μέ τό 
Ίουλιανόν ήμερολόγιον άλλ’ έπίσης καί ή τοποθέτησις τοΰ Ίουδαϊκοΰ 
Πάσχα δέον νά γίνη μέ τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον. Ά λ λ ά  τό έτος 360, 
μόλις μερικά έτη μετά τήν έν Νικαίςι άπόφασιν, οί Ιουδαϊκοί ύπολογισμοί 
ήλλαξαν σχετικώς μέ τόν κατ’ έτος διακανονισμόν τοΰ Πάσχα των.

Τό Ιουδαϊκόν Πάσχα ήρχισεν έορταζόμενον τό 1956 τήν 27ην Μαρ
τίου, μίαν ήμέραν μετά τήν πανσέληνον άμέσως μετά τήν έαρινήν ισημε
ρίαν καί έτελείωσε τήν 3ην Α πριλίου. Ά λ λ ’ έφ’ δσον ημείς ύπολογίζομεν 
είσέτι τόν έορτασμόν τοΰ Ιουδαϊκού Πάσχα έπί τή βάσει τοΰ Ίουλιανοΰ 
ήμερολογίου, οί Ιουδα ίο ι έδει νά έορτάσουν τό Πάσχα των άπό τής 25ης 
Α πρ ιλ ίου  μέχρι τής 1ης Μαΐου. Τήν έπομένην Κυριακήν, 6 Μαΐου, έδει 
νά έορτάσωμεν ήμεΐς τό Πάσχα μας τό όποιον καί έπράξαμεν. Ά λ λ ’ έάν 
δέν ύπελογίζαμεν τό Ιουδαϊκόν Πάσχα έπί τή βάσει τοΰ Ίουλιανοΰ ήμε
ρολογίου, τό Πάσχα μας θά συνέπιπτε τήν 29ην Α πριλίου.

Τό παράδειγμα αύτό άνεφέρθη άπλώς καί μόνον νά δείξη τόν άριθμόν 
τών παραγόντων οί όποιοι δέον νά ληφθοΰν ύπ’ δψει είς τόν καθορισμόν 
τοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα μας. Καί ώς οί ειδικοί περί τά ήμερολογιακά 
δύνανται νά μάς εΐπουν, ό ύπολογισμός τής ήμερόμηνίας τοΰ Πάσχα ύπό- 
κειται είς τόσας προϋποθέσεις καί συμβιβασμούς ώστε θά είναι είδός τι 
θαύματος έάν άποδειχθή δυνατόν νά ταυτισθή ποτέ ό έορτασμός τοΰ
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Πάσχα μέ τήν πραγματικήν ήμερομηνίαν κατά τήν όποιαν έλαβε χώραν ή 
Ά νάστασις τοΰ Κυρίου.

'Η  πεποίθησις τών έν ’Αμερική ’Ορθοδόξων είναι δτι, διά τής μέσφ τών 
αιώνων προσπαθείας μας νά άνακαλύψωμεν τήν άληθή ήμερομηνίαν τής 
Ά ναστάσεως καί άλλως περιπλεκόμενοι είς έπιδιώξεις άλλας παρά ήμερο- 
λογιακάς, τείνομεν νά άγνοοϋμεν τά όφέλη τά όποια θά προκόψουν δ ι’ ό 
λους έξ ένός κοινοί) μετά τών άλλων χριστιανών έορτασμοΰ τοΰ γεγονό
τος τής Ά ναστάσεως. Ό  κοινός οδτος έορτασμός θά έπέχη τήν θέσιν συν
δέσμου δλων ήμών ύπό τό όνομα τοΰ άναστάντος Χριστοΰ καί θά είναι ή 
άπόδειξις τής κοινής μας πίστεως καί κοινής λατρείας τοΰ ένός Κυρίου 
καί Θεοΰ.

Α ληθώ ς, ή ’Ορθόδοξος Ε κκλησία έχει τηρήσει πιστώς τήν διάταξιν 
τής Νικαίας άλλά τοΰτο δέν θά έπρεπε νά προβάλλεται ώς μέτρον άλη- 
θοΰς ’Ορθοδόξου πίστεως καί ζωής. Ό σ ο ι έξ ήμών ύπερηφανεύονται διά 
τήν ικανότητά των νά τηροΰν τήν παράδοσιν καί οΰτω νά άποτίουν φό- 
ρον τιμής είς τήν πλέον σπουδαίαν Σύνοδον τής άδιαιρέτου Εκκλησίας, 
θά έδει νά έχουν κατά νοΰν δτι τά δεδομένα έπί τών όποιων έστηρίχθη ό 
διακανονισμός τοΰ Πάσχα ύπέκειντο είς άλλαγήν καθ’ δσον έστηρίζοντο 
έπί τών δεδομένων μιάς έπιστήμης ,έν τή γενέσει της κατά τήν έποχήν 
έκείνην. Καί τώ όντι τό Ίουλιανόν ήμερολόγιον άπεοάχθη άνακριβές 
καθ’ δσον άφορά τήν έαρινήν ισημερίαν έπί τής όποιας έδει νά ύπολογι- 
σθή ό έορτασμός τοΰ Πάσχα. Ε π ίσ η ς, οί ύπολογισμοί τοΰ Ίουδαϊκοΰ 
Πάσχα ήλλαξαν άπό τής έποχής τής Αης Οικουμενικής Συνόδου.

Επομένω ς, καί παρά τό γεγονός δτι ή Αη Οικουμενική Σύνοδος έξακο- 
λουθεϊ έν άλλοις νά είναι ό καθοριστής τής Ό ρθοδόξου πίστεως καί πρά- 
ξεως είς πολλάς τών φάσεων τής ζωής, ή σχετική της διάταξις περί ύπο- 
λογισμοΰ τοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα είναι προφανώς άσυμβίβαστος μέ τά 
σημερινά -καί άσφαλώς έπακριβέστερα- δεδομένα τής άστρονομικής έπι
στήμης. Ό  τρόπος τής διορθώσεως άνάγεται βεβαίως είς άλλον τομέα 
έρεύνης.

Είς τό σημεϊον αύτό θά έπρεπε πιθανώς νά έπαναφέρωμεν ύπό έξέτασιν 
τόν δρον τής Νίκαιας τόν σχετικόν μέ τήν διάταξιν τοΰ προεορτασμοΰ 
τοΰ Ίουδαϊκοΰ Πάσχα. Φαίνεται, δτι έάν άγνοηθή ό δρος αύτός είς μελ
λοντικήν έπανατοποθέτησιν τοΰ θέματος, άριθμός τις τών ’Ορθοδόξων θά 
έχη δυσκολίας νά άποδεχθή συνεορτασμόν μετά τών ’Ιουδαίων ή καί 
προεορτασμόν. Ε πομένω ς, δέν θά ήτο άσκοπον νά προβώμεν είς περαιτέ
ρω έξέτασιν τοΰ δρου τούτου.

Δέον νά έχωμεν ύπ’ δψει, δτι ή πρόθεσις τών νομοθετών τής Αης Ο ι
κουμενικής θά ήτο κατά πρώτιστον λόγον ή τοποθέτησις τοΰ έορτασμοΰ 
έπί τής άκριβοΰς ήμέρας καθ’ ήν συνέβη ή Ά νάστασις. Καί έπομένως, ό 
έορτασμός τής Ά ναστάσεως πρό τοΰ Ίουδαϊκοΰ Πάσχα θά ήτο λελανθα
σμένος χρονολογικώς.

Πέραν τούτου, οί χριστιανοί τών χρόνων έκείνων -όπως καί μερικοί 
τών χριστιανών σήμερον- έθεώρουν τούς Ιουδαίους συλλήβδην ενόχους
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τής σταυρώσεως τοΰ Κυρίου. Τοΰτο έστήριζον καί έπί τής μαρτυρίας τοΰ 
εύαγγελιστοΰ κατά τήν όποιαν οί ’Ιουδαίοι έπεκαλέσθησαν τό άθώον αίμα 
τοΰ Κυρίου έπ’ αύτών καί έπί τά τέκνα αύτών. Επομένω ς, ήτο φυσικόν ή 
Ε κκλησία νά άποφεύγη καί άπεχθάνεται δχι μόνον τούς ’Ιουδαίους άλλά 
καί πάν ’Ιουδαϊκόν καί νά άπαγορεύση πάντα συνεορτασμόν μετ’ αύτών.

Ή  στάσις αΰτη έκ μέρους Εκκλησίας καί πιστών έχει έπιζήσει είς τούς 
ΰμνους τής Μεγάλης Πέμπτης καί Μεγάλης Παρασκευής διά τών όποιων 
καταδικάζεται δχ ι μόνον ό ’Ιούδας ώς ό προδότης τοΰ Κυρίου άλλά όλό- 
κληρον τό ’Ιουδαϊκόν γένος ώς έθνος άνομων. Είς τό σημεϊον αύτό, οί 
’Ορθόδοξοι τής Διασποράς -τουλάχιστον τών Ά γγλοφώ νω ν χωρών - θά 
έπεθύμουν νά δηλώσουν, δτι ένδεχόμενος συνεορτασμός - οσάκις συμπέ- 
ση - δέν θά δημιουργή ψυχολογικάς ή άλλας δυσκολίας είς τούς ήμετέ- 
ρους. Ή  ’Αμερική είναι ή χώρα άνθρώπων πολλών έθνικοτήτων, πολλών 
παραδόσεων καί πολλών πολιτιστικών στοιχείων. Ά λ λ ά  δλοι είναι ένο- 
ποιημένοι καθ’ δσον άφορά τήν στάσιν των έναντι τών έκφράσεων τής 
ζωής άπό τής βιομηχανίας μέχρι τών καλών τεχνών. Πεποτισμένοι μέ τόν 
σεβασμόν τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων ώς τόν άκρογωνιαΐον λίθον τοΰ 
Α μερικανικού οικοδομήματος δχι μόνον σέβονται τόν τρόπον σκέψεως 
καί ζωής άλλήλων άλλά γνωρίζονται κατά βάθος καί έν τώ κοινοβίω τής 
κοινωνίας έμαθον νά έπεκτείνουν τά πρός άλλήλους αισθήματα άδελφο- 
σύνης πέραν θρησκευτικών έορτασμών καί άλλων διαφορών.

’Εκτός τούτου, τελευταϊαι μελέται τοΰ ρόλου τοΰ ’Ιουδαϊκού λαοΰ είς 
τήν καταδίκην τοΰ Κυρίου καί αί οίκουμενικαί σχέσεις μεταξύ χριστιανών 
καί ’Ιουδαίων -δπως λόγου χάριν τό έθνικόν Συμβούλω ν τών Χριστιανών 
καί ’Ιουδαίων - έπροκάλεσαν άναθεώρησιν τής στάσεως τών θεολόγων έ
ναντι τών ’Ιουδαίων. Οί πλεϊστοι τών έρευνητών ήλευθέρωσαν τούς ’Ιου
δαίους τής αίωνοβίου εύθύνης καί ένοχής διά τόν θάνατον τού Κυρίου 
διότι τούς έπανεΐδον ώς άνωθεν έπιτραπέν στοιχεΐον έχον νά παίξη ρόλον 
έν τή θείςι οίκονομία τής σωτηρίας τοΰ άνθρώπου. Πρό τούτου, ούτοι έδω
σαν τόν μονοθεϊσμόν είς τόν κόσμον καί τήν καλλιτέραν είσαγίογήν είς 
τόν χριστιανισμόν διά 'τής ίστορίας των καί τής Γ ραφής των, ή όποια καί 
έξακολουθεΐ νά παραμένη ώς έμπεριέχουσα τήν καλλιτέραν θεωρίαν περί 
Θεοΰ καί άνθρώπου ύπερτέρα τής όποιας άπεδείχθη μόνον ή διδασκαλία 
τοΰ Χριστοΰ.

Οί νέοι όρθόδοξοι θεολόγοι μας θεωροΰν τήν ’Ιουδαϊκήν θρησκείαν ώς 
τόν άπαραίτητον παιδαγωγόν είς τόν χριστιανισμόν καί τούς συγχρόνους 
’Ιουδαίους ώς άποτελοΰντας ταλαντοΰχον μέρος τής Α μερικανικής κοι
νωνίας είς τό όποιον τά γράμματα καί αί τέχναι οφείλουν πάρα πολλά.

Μέρος δεύτερον διατυπούμενον

Τό επιχείρημα τοΰ μέρους τούτου ύπέρ τής διατηρήσεως τοΰ κεχωρι- 
σμένου έορτασμοϋ τοΰ Πάσχα είναι μάλλον βραχύ. Ή  αιτιολογία του 
ύπέρ τοΰ κεχωρισμένου έορτασμοϋ πιθανώς θά ήτο άξιοπρόσεκτος καί θά 
είχε βαρύτητα είς τήν πρό τοΰ Βου Παγκοσμίου πολέμου περίοδον, δτε ή



’Ορθοδοξία ήτο ολίγον ή καθόλου γνωστή είς ’Αμερικήν λόγω τοΰ δτι 
διήγεν αγώνα έπιβιώσεως. Κατά τά έτη αύτά οί ’Αμερικανοί έπληροφο- 
ροΰντο τάς περισσοτέρας φοράς τά περί τών ’Ορθοδόξων έκ δικών μεταξύ 
δχι μόνον κοινοτήτων άλλά καί έπισκόπων άναμεταξύ των.

Κατά τό έπιχείρημα αύτό, συμφέρει είς τήν ’Ορθοδοξίαν έν ’Αμερική νά 
έορτάζη τό Πάσχα της κεχωρισμένως διότι δι’ αύτοΰ τοΰ τρόπου έπισύρει 
έπ’ αύτής τήν προσοχήν τοΰ Ά μερικανικοΰ λαοΰ καί έν πολλοϊς τήν κα- 
τανόησιν καί συμπάθειάν του. ’Επίσης, δτι οί ’Ορθόδοξοι έχουν οΰτω τήν 
εύκαιρίαν νά έπεξηγοΰν τούς λόγους διά τούς όποιους έορτάζουν άργότε- 
ρον καί διατί ό έορτασμός αύτός είναι ό άκριβής καί νομοθετημένος ύπό 
Οικουμενικής Συνόδου τοΰ παγχριστιανικοΰ κύρους τής Αης.

Πέραν τούτου, δτι έορτάζοντες τό Πάσχα κεχωρισμένως ίστάμεθα κε- 
χωρισμένως τών άλλων καί δέν ύπάρχει φόβος νά περιληφθώμεν άγελη- 
δόν μέ τούς Προτεστάντας ή Καθολικούς. Καί έφ’ δσον κατά τόν χρόνον 
τόν όποιον ήμεΐς έορτάζομεν ούδείς άλλος έορτάζει τό Πάσχα του, έχομεν 
τήν μοναδικήν εύκαιρίαν νά φέρωμεν είς τήν γνώσιν καί προσοχήν τών 
άλλων τά δσα πιστεύομεν καί πώς τά έκφράζομεν μέσψ ίερών άκολουθιών 
καί πανηγύρεων καί οΰτω νά έπισύρωμεν τήν συμπάθειάν των καί, κατ’ 
ελπίδα, τόν θαυμασμόν των.

’Εάν έπιτύχωμεν νά προβάλωμεν τήν πίστιν καί πράξίν μας οΰτω, δέν 
κερδίζομεν μόνον δσον άφορά τήν καλήν ιδέαν τών άλλων περί ήμών άλ
λά κερδίζομεν καί τήν έκτίμησιν τών ίδικών μας νέων, οί όποιοι λόγω της 
ήλικίας των είναι έξαιρετικά εύαίσθητοι σχετικώς μέ τήν γνώμην τών 
'Αμερικανών περί ’Ορθοδοξίας. Έ άν έορτάζωμεν τό Πάσχα πάντοτε μετά 
τών άλλων, ισχυρίζονται οί ύποστηρικταί τοΰ έπιχειρήματος αύτοΰ, δια- 
τρέχομεν τόν κίνδυνον νά χάσωμεν τήν μοναδικήν θέσιν τήν όποιαν τώρα 
κατέχομεν έπί τής σκηνής τών θρησκευτικών έορτασμών έν ’Αμερική έκ 
τοΰ γεγονότος δτι διαφέρομεν τών άλλων. Καί είς τήν ’Αμερικήν, άνθρω
ποι καί πράγματα διαφέροντα τοΰ συνήθους έπισύρουν πάντοτε προσο
χήν καί δημοσιότητα. Καί άν χειριζώμεθα καλώς τήν δημοσιότητα πάντο
τε άποβαίνει αΰτη πρός όφελος τοΰ έκτιθεμένου είς αύτήν.

Μέρος δεύτερον άναθεωρούμενον

’Ανασκευάζοντες τό έπιχείρημα αύτό θά πρέπει νά μή περιορισθώμεν 
είς σημεία μόνον άναφερόμενα έν αύτώ άλλά νά μνημονεύσωμεν τάς αντί
ξοους πραγματικότητας διά τήν ορθόδοξον οικογένειαν καί Εκκλησίαν 
τάς πηγαζούσας άπό τήν παροΰσαν τάξιν τοΰ χωριστοΰ έορτασμοΰ.

Τό έπιχείρημα κατά τό όποιον δέον νά έκθέσωμεν βασικάς διαφοράς έπί 
σκοπώ νά προσελκύσωμεν τήν προσοχήν τών άλλων καί τά εύμενή σχό
λιά των θά ήτο άξιον προσοχής έάν ή θρησκεία μας δέν ήτο χριστιανική. 
’Αλλά δντες μέλη τής μεγάλης χριστιανικής οίκογενείας τής ’Αμερικής 
καί έπιδεικνύοντες βασικήν διαφοράν είς τόν έορτασμόν τοΰ μεγαλυτέρου 
γεγονότος τής χριστιανοσύνης άνεξαρτήτως δογμάτων, δημιουργεί έσω- 
τερικήν σύγχυσιν καί άμφιβολίαν τόσον είς τόν νοΰν άλλων δσον καί είς
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τάς καρδίας καί τήν ψυχήν τών ήμετέρων καί δή τής νεολαίας μας.
Εΐναι τό ίδιον ώς έάν μία όμάς ’Αμερικανών, κατά πάντα τά άλλα μέρος 

τοΰ κοινωνικού καί έθνικοΰ όργανισμοΰ τής χώρας, ήρχιζεν έορτάζουσα 
τήν ήμέραν τής ’Αμερικανικής ’Ανεξαρτησίας καθ’ ήμέραν άλλην πλήν 
τής 4ης ’Ιουλίου καί τά γενέθλια τοΰ Γουάσινγκτον κατά διάφορον τών 
άλλων ήμέραν. Ά ναμφιβόλω ς, θά έπέσυρον έπ’ αύτών προσοχήν καί δη
μοσιότητα. ’Αλλά τί είδους δημοσιότητα; Πάντως ούχί εύμενή.

Αί διαφοραί τάς όποιας πρέπει νά προσπαθώμεν νά προβάλλωμεν δέν θά 
έπρεπε νά εΐναι τής φύσεως άργοπορημένου έορτασμοΰ τού Πάσχα. 
'Υ πάρχουν έν ’Αμερική όμάδες ’Ορθοδόξων αί όποΐαι άκολουθοΰν τό 
Ίουλιανόν ήμερολόγιον καί έορτάζουν τά Χριστούγεννα, παραδείγματος 
χάριν, 13 ήμέρας άργότερον δλων τών άλλων χριστιανών. ’Επισύρουν 
οδτοι προσοχήν καί δημοσιότητά τινα είς τά τοπικά νέα. ’Αλλά τό άποτέ- 
λεσμα εΐναι κυρίως δυσμενές διότι, ώς εΐπεν ’Αμερικανός θεατής τηλεορά- 
σεως, «άφήνει μίαν γεΰσιν άναχρονισμοΰ καί όπισθοδρομικότητος» είς 
μίαν κοινωνίαν ή όποια τώ δντι σέβεται καί θαυμάζει διαφοράς άναφερο- 
μένας μόνον είς έθνικάς καί πολιτιστικάς παραδόσεις.

Ή  προβολή διαφορών είς έθνικήν κληρονομιάν μεταξύ τών διαφόρων 
στοιχείων τής ’Αμερικανικής κοινωνίας όχι μόνον δέν εμποδίζεται άλλά 
καί ύποβοηθεΐται, πολλάκις καί μέ δημόσιον χρήμα όταν τοιαύτη προβο
λή φαίνεται νά άποβαίνη πρός όφελος τής όλότητος. Παρελάσεις κατά 
τήν έθνικήν ήμέραν τών διαφόρων φυλετικών όμάδων εΐναι θέαμα συχνόν 
καί ύποβοηθούμενον ύπό τών άρχών καθώς καί άλλαι εκδηλώσεις έθνικής 
καί πολιτιστικής κληρονομιάς. ’Αλλά μειοψηφοΰντες είς ένα έορτασμόν 
τόσης σημασίας δι’ όλους ώς ή ’Ανάστασις τοΰ Κυρίου εΐναι άλλης κατη
γορίας καί άπαιτεϊ διάφορον χειρισμόν.

’Εσφαλμένη εΐναι ή ιδέα κατά τήν όποιαν διά άργοπορημένου έορτα
σμοΰ τοΰ Πάσχα προβάλλομεν τήν θρησκευτικήν μας ταυτότητα καί ιδιό
τητα καί οΰτω κάμνομεν έαυτούς γνωστούς είς τό ’Αμερικανικόν κοινόν. 
Είς τό σημεΐον έξελίξεως είς τό όποιον εύρίσκεται ή ’Αμερικανική ’Ορθο
δοξία σήμερον, δηλαδή ώς ’Εκκλησία γηγενών ’Αμερικανών, χρειαζόμεθα 
άλλο τι μεγαλυτέρας όλκής άπό τήν προβολήν τής διαφοράς μας είς τόν 
έορτασμόν τοΰ Πάσχα διά νά έπισύρωμεν τό είδος τής προσοχής τήν 
όποιαν πρέπει νά έπισύρωμεν. Καί έν ταυτώ, νά πείσωμεν τούς νέους μας, 
ότι ή ’Ορθοδοξία εΐναι άξία έπιβιώσεως έντός τοΰ θρησκευτικού πανορά
ματος τής ’Αμερικής καί είς θέσιν νά άποβή ό ρυθμιστής τής θρησκευτι
κής καί προσωπικής των ζωής.

Παρήλθον αί ήμέραι έκεϊναι κατά τάς όποιας ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία 
άπέβλεπεν είς τόν συναισθηματικόν κόσμον τών μεταναστών πιστών της 
καί εις τόν ιιυστικισμόν τοΰ τελετουργικού της διά νά τύχη τής άποδοχής 
τών άλλων καί τής έπιδοκιμασίας τών έν ’Αμερική γεννηθέντων. Τό ύπέ- 
ροχον τής ’Ορθοδοξίας εύρίσκεται είς τήν έσωτερικήν έκείνην πραγματι
κότητα ή όποια δυσκόλως μεταγγίζεται είς τήν ψυχήν τοΰ πιστοΰ διά τοΰ 
τελετουργικού μόνον. Ή  ’Ορθοδοξία άποτείνεται καί έπιστρατεύει πάσας
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τάς άνθρωπίνους νοητικάς καί βουλητικός λειτουργίας καί ένεργείας καί 
δέον νά άποδεικνύεται ίκανή νά άνταποκρίνεται έπιτυχώς είς τό πολυσύν
θετον τής συγχρόνου σκέψεως καί έμπειρίας. Φέρει μεθ’ έαυτής ούχί μό
νον ένδοξον παρελθόν άλλά καί τόν σπόρον νέου δένδρου προσωπικής 
καί όμαδικής θρησκευτικής έμπειρίας τό όποιον καί δύναται νά καρποφο- 
ρήση καί νά θρέψη έν τή κατά Χριστόν ζωή ούχί μόνον τούς ίδικούς μας 
πιστούς άλλά καί άλλους ζητώντας τόν άρτον νέας ζωής.

Τοΰτο καθίσταται φανερόν είς οικουμενικά συνέδρια καί άλλας συνά
ξεις δπου οί όρθόδοξοι άντιπρόσωποι άποδεικνύονται πρόθυμοι καί Ικα
νοί νά παρουσιάσουν τήν θετικήν όψιν τής πίστεως καί πράξεώς μας καί 
ούχί τάς άρνητικάς ίδιοσυγκρασίας τάς πηγαζούσας έκ θέσεων τών άκρων 
κατά τάς όποιας τό άληθές ταυτίζεται άπολύτως μέ τό παραδοσιακόν καί 
άγαλλοίωτον. Ή  πείρα τοΰ όμιλοΰντος είναι, δτι,δταν ή ’Ορθοδοξία πα
ρουσιάζεται πρεπόντως καί ταπεινοφρόνως, ώς θετικόν σύστημα πίστεως 
καί ζωής τό όποιον περικλείει έν αύτώ πάσαν φάσιν τής άνθρωπίνης ζωής, 
οί άκροαταί έπηρεάζονται πολύ εύμενέστερον παρά έάν ή παρουσίασις 
έγένετο ύπό τύπον μαθήματος έμπεριέχοντος διδάγματα διά τούς άκροα- 
τάς. Επομένω ς, ύπάρχουν άλλα καί πλέον άποτελεσματικά μέσα διά τών 
όποιων δύναται νά γίνη γνωστή ή ’Ορθοδοξία έν ’Αμερική έκτός καί πέ
ραν τοΰ άργοπορημένου έορτασμοϋ τοΰ Πάσχα.

Καθ’ δσον δέ άφορά τήν έλπιζομένην συμπάθειαν καί έπιδοκιμασίαν 
αύτών τούτων τών νέων μας ώς άποτέλεσμα τοΰ παρόντος κεχωρισμένου 
έορτασμοϋ τοΰ Πάσχα, οί περισσότεροι τών έρευνητών μας πιστεύουν δτι 
κατά κανόνα οί νέοι διστάζουν νά είναι διάφοροι είς σοβαράς καταστάσεις 
τών άλλων νέων τής ήλικίας των καί τής ίδικής των κοινωνικής όμάδος. 
Έ ν  τή πραγματικότητι, ουτοι εύρίσκουν ψυχολογικήν άσφάλειαν μόνον 
έν τή συμμορφώσει των μέ έκείνους τών κανονισμών οί όποιοι κατευθύ
νουν τήν έμπειρίαν τών μελών τής όμάδος είς τήν όποιαν άνήκουν.

Έ ξ  άλλου, ούδείς έχει μέχρι τοΰδε σημειώσει οίανδήποτε δυσμενή άπή- 
χησιν έπί τών νέων δτε άνά τέσσαρα έτη έορτάζομεν τό Πάσχα μετά τών 
άλλων χριστιανών. ’Αντιθέτως, φαίνεται νά κερδίζωμεν είς δημοσιότητα 
έκ τοΰ γεγονότος δτι έκτεταμένα προγράμματα τής τηλεοράσεως άφιε- 
ροΰνται είς τήν Μεγάλην Εβδομάδα καί τό Πάσχα καί ομάδες δημοσιο
γράφων έπισκέπτονται τάς έκκλησίας διά νά παρακολουθήσουν τούς 
ιδιαιτέρους έορτασμούς έκάστης Έκκλησίας. Αύταί είναι στιγμαί κατά 
τάς όποιας μάς δίδεται μοναδική εύκαιρία νά προβάλωμεν τό τελετουργι
κόν μας καί τάς ιδιαιτέρας δοξασίας μας. Ό τα ν  έορτάζωμεν μόνοι είναι 
πρακτικώς άδύνατον νά έχωμεν πλήρη δημοσιότητα καί ρεπορτάζ είς τήν 
τηλεόρασιν. Ό  έορτασμός μας πιθανώς νά προβληθή έπ’ ολίγον χρόνον, 
συνήθως μικρότερον τοΰ ενός λεπτοΰ, καί τάς περισσοτέρας φοράς τό ρε
πορτάζ είναι πλήρες άνακρ.ιβειών.

Καί τώρα δέον νά άναφέρωμεν τήν δυσμενή έπιρροήν τοΰ άργοπορημέ
νου έορτασμοϋ έπί τάς νέας γενεάς, άπό τής σχολικής μέχρι τής Πανεπι
στημιακής ήλικίας. Μία έπέτειος -θρησκευτική, έθνική,ή πολιτιστικής πα-
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ραδόσεως- δέν περιορίζεται είς τήν κοινωνίαν μας είς μίαν ώρισμένην 
ημέραν. Ιδια ιτέρω ς δέ, θρησκευτικοί έπέτειοι συνεπάγονται όλόκληρον 
σύστημα προσωπικής καί οικογενειακής ένασχολήσεως καί προπαρα- 
σκευής μακράς διαρκείας καί φύσεώς τίνος περιλαμβανούσης δλας τάς 
πλευράς καί έκδηλώσεις τής προσωπικής καί ομαδικής καθημερινής ζωής.

Τό ’Ορθόδοξον Πάσχα δέν είναι προσωπική ύπόθεσις καί άπασχόλησις 
μιάς ημέρας ή καί μιας έβδομάδος. ’Αρχίζει μέ τήν Μ εγάλην Τεσσαρακο
στήν καί δέν τελειώνει παρά μίαν όλόκληρον έβδομάδα μετά τόν έπίση- 
μον έορτασμόν του. Ή  προετοιμασία τήν οποίαν άπαιτεΐ άπό τήν ορθόδο
ξον οικογένειαν έπεκτείνεται έφ’ δλων τών φάσεων τής έσωτερικής καί 
έξωτερικής ζωής τών μελών της καί είς ώρισμένας ήμέρας δέν άφίνει ούδέ 
μίαν ώραν έλευθέραν δι’ ό,τιδήποτε άλλο.

Διά τούς νέους σχολικής ήλικίας τοΰτο εΐναι εύρυτέρας τής θρησκευτι
κής σημασίας. Γίνεται παράγωγον ώρισμένων ψυχολογικών καταστά
σεων, αί όποΐαι καί έκφράζονται διά τής έμπειρίας καί συμπεριφοράς τού 
νέου μεταξύ τών φίλων των. Μάλιστα, τοΰτο άποτελεΐ λίαν εύαίσθητον 
σημεΐον δι’ δλους τούς νέους οί όποιοι φοιτούν είς δημόσια σχολεία τών 
όποιων άποτελοΰν οδτοι πολύ μικρόν ποσοστόν. Ε πομένω ς, ό,τιδήποτε 
εΐναι χαρακτηριστικόν τούτων άλλά διάφορον τής συνήθους έμπειρίας 
τών άλλων προκαλεΐ παρατηρήσεις, τάς περισσοτέρας δέ φοράς ούχί κο
λακευτικός.

Έάν. ένα παιδί εΐναι προετοιμασμένον άπό τό σπίτι δι’ ένα έορτασμόν 
καί εΐναι έσωτερικώς πλήρους έστραμμένον πρός τό γεγονός αύτό ώς έν 
τών- πλέον σπουδαίων είς τήν ζωήν. του καί άκολούθως συναντά είς τό 
σχολεΐον άσυμπαθή ή καί σαρκαστικήν στάσιν έκ μέρους τών συμμαθη
τών του, διατρέχει τόν κίνδυνον τής δημιουργίας έντός του συναισθηματι
κών καί άλλων ψυχολογικής φύσεως τραυμάτων τά όποΐα δέν θά τοΰ έπι- 
τρέψουν νά συμμετάσχη τοΰ έορτασμοΰ έν έσωτερική ειρήνη καί άρμονία 
καί θά καταστήσουν τήν θέσιν του έν τή Ό ρθοδόξφ  Έκκλησίςι έσωτερι
κώς προβληματικήν διά τό έφ’ έξής μέλλον του. Οί πλεΐστοι τών νέων οί 
όποιοι έγκατέλειψαν τήν ’Ορθόδοξον Ε κκλησίαν εύθύς μετά τήν ένηλι- 
κίωσίν των ώθήθησαν πρός τοΰτο κατά κανόνα έκ βεβαιότητος άνεπαρ- 
κείας τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας νά προαγάγη έαυτούς μεταξύ τοΰ κύ
κλου των καί έξ αισθημάτων δισταγμού καί έντροπής τά όποΐα εΐναι ύπο- 
λείμματα δυσαρέστων έμπειριών ώς ή άνωτέρω.

Έ άν ύπήρχε μεγάλος άριθμός ορθοδόξων νέων είς τά δημόσια σχολεία 
ούτως ώστε νά άποτελοΰν οδτοι ομάδας ισχύος καί έπιρροής, ή τωρινή 
δοκιμασία τών εύαισθήτων νέων μας θά μετεβάλλετο είς ύπερηφάνειαν. 
Τοΰτο σημαίνει, δτι έξ αιτίας άριθμών οί πλέον εύαίσθητοι έκ τών ορθοδό
ξων νέων ένδέχεται νά διέρχωνται κατ’ έτος σοβαράν ψυχολογικήν δοκι
μασίαν έξ αίτιας τοΰ παρόντος συστήματος έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα μας.

Προσέτι, οί νέοι έπιθυμοΰν νά ζοΰν μετά τών φίλων των τάς έμπειρίας 
των καί δή έκείνας αί όποΐαι τούς προπαρασκευάζουν διά μεγάλα γεγονό
τα είς τήν ζωήν των. Έ πιθυμοΰν, δπως οί ένήλικες, νά μοιράζωνται τήν
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εύχαρίστησιν τής άναμονής σπουδαίων προσωπικών γεγονότων καί 
τοιουτοτρόπως νά άπολαμβάνουν τό μαζικόν τοΰ συναισθήματος τό 
όποιον κάμνει τό άτομον άρρήκτως μέλος τής όμάδος καί τώ δίδει τήν αϊ- 
σθησιν δυνάμεως ίσης έκείνης τής όμάδος.

Ό λ α ι αΰταί αί προσωπικαί καί όμαδικαί καταστάσεις αί όποΐαι είναι με
γάλης σπουδαιότητος είς τήν ζωήν τών νέων παραμένουν έξω τής έμπει- 
ρίας τών όρθοδόξων νέων. Ά ν τ ’ αύτών, δέον οδτοι νά ζοΰν τάς έμπειρίας 
αύτάς κατ’ ιδίαν, έν έσωτερική καί έξωτερική μονώσει, δεδομένου δτι πο
λύ σπανίως καί μόνον είς τά μεγαλύτερα άστικά κέντρα εΐναι δυνατόν ορ
θόδοξοι νέοι νά έχουν ορθοδόξους φίλους καί οΰτω νά συμμετέχουν τών 
εμπειριών άλλήλων. Ώ ς  άποτέλεσμα όλων τών ώς άνω άντιξόων διά τήν 
ορθόδοξον νεολαίαν περιστάσεων, οί όρθόδοξοι νέοι μας, έν πλειονότήτι. 
ύποφέρουν έκ συναισθημάτων κατωτερότητος έν σχέσει μέ τήν Ε κ κ λ η 
σίαν είς τήν όποιαν έβαπτίσθησαν.

Ό  ένήλιξ ορθόδοξος δέν φαίνεται νά διαπλέη τάς δοκιμασίας αύτάς πο
λύ καλλίτερον τών νέων. Τό αίσθημα ότι διαφέρει τών άλλων είς σημεία 
τής μή έκλογής καί έπιδοκιμασίας του, τά όποια καί άδυνατεΐ νά ύποστη- 
ρίξη άποτελεσματικώς μεταξύ τών φίλων καί συνεργατών του, τού γεννά 
μίαν έσωτερικήν αΐσθησιν άνημπορίας ή όποια καθίσταται έτι μάλλον βα
σανιστική καθ' δσον δέν δύναται νά τήν άποτινάξη άφ’ έαυτοΰ.

Ά λλ ά  ύπεράνω καί πέραν πάντων, ή έσωτερική του έπαφή μέ τό περι
βάλλον είς τό όποιον ζή καί άνθεΐ διακόπτεται έκ τοΰ γεγονότος, ότι ένώ 
έκεΐνος προπαρασκευάζεται διά τό μεγαλύτερον θρησκευτικόν του γεγο
νός οί άλλοι εορτάζουν ήδη τό ίδικόν των. Ό τ ε  έρχεται ό όρθόδοξος έορ
τασμός, άποτελεϊ ουτος γεγονός «κατόπιν έορτής», γεγονός τό όποιον οί 
άλλοι ήδη έχουν εορτάσει. Ή  διαφορά είναι όδυνηρά διά τόν ορθόδοξον 
διότι τόν τοποθετεί χωριστά έξ αίτιας γεγονότος τό όποιον έπιθυμεΐ νά 
έορτάζη μετά τών άλλων καί οΰτω νά συναγάλλεται. Διά τοΰ χωριστοΰ 
του έορτασμοΰ άποκτά οδτος πράγματι ιδίαν ταυτότητα έν τή θρησκευτι
κή ζωή τής Α μερικής, άλλ’ ή ταυτότης αύτή εΐναι είδους τινός τό όποιον 
ούδείς έκ τών νουνεχών όρθοδόξων θά έπεθύμει δι’ έαυτόν.

Καθ’ δσον δέ άφορά τήν οικιακήν οικονομίαν, άργοπορημένος έορτα
σμός ώθεΐ τούς συζύγους έξω τής περί αύτούς κοινωνικής ισορροπίας καί 
προξενεί έκτροχιασμόν έκ τής καθημερινής οικιακής τάξεως τήν όποιαν 
κάθε Α μερικανική οικογένεια άκολουθεΐ είς προπαρασκευήν μεγάλων γε
γονότων, ώς τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα.

Έ μπορικώς καί έπαγγελματικώς, ό άργοπορημένος έορτασμός δη
μιουργεί σοβαρά προβλήματα διά τόν ορθόδοξον σχετικά μέ τάς ήμέρας 
άργίας καί έργασίας καί γενικώτερον τάς ένδεδειγμένας μεγαλυτέρας δια- 
κοπάς. Εΐναι περίπου τό ίδιον δπως μέ τούς ορθοδόξους μαθητάς, οί 
όποιοι έχουν άργίαν κατά τήν Μ εγάλην Παρασκευήν τών άλλων άλλά θά 
πρέπει νά ύπάγουν είς τό σχολεΐον κατά τήν ίδικήν μας Μεγάλην Παρα
σκευήν. Οί όρθόδοξοι είς τό έμπόριον, τά έπαγγέλματα, ή άπλώς έργαζό- 
μενοι δι’ άλλους, όλοι θά πρέπει νά έργασθοΰν κατά τήν ορθόδοξον Μεγά-
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λην Παρασκευήν.
Έ ά ν νομίζωμεν, δτι αί προσωπικαί καί οικογενειακοί αύταί καταστά

σεις δέν είναι άρκούντως σπουδαίοι διά νά έπιφέρουν άλλαγήν είς τόν 
έορτασμόν τοϋ όρθοδόξου Πάσχα, θά έπρεπε νά έχωμεν κατά νοΰν δτι είς 
μίαν κατ’ έξοχήν βιομηχανικήν χώραν ώς ή ’Αμερική μία αύστηρώς κεκα- 
νονισμένη σειρά μεταξύ ήμερών έργασίας καί άργίας άποτελεϊ τήν δύνα- 
μιν ή όποία διευθύνει όλόκληρον τήν βιομηχανικήν καί εμπορικήν οντό
τητα τής χώρας καί άκολούθως χροοματίζει καί κατευθύνει τήν κοινωνίαν 
της. ’Ανεπιθύμητοι διακοπαί είς τό δίκτυον τής προσφοράς καί άγοράς 
ύπηρεσιών έχουν άμεσον καί έκτεταμένον άντίκτυπον έπί τής οικονομι
κής ζωής τής χώρας καί κατ’ άκολουθίαν έπί τής κολτούρας καί τής κοι
νωνικής ισορροπίας.

Έ π ί πλέον, δέν είναι μόνον ή όρθόδοξος οικογένεια έν τώ συνόλφ της 
ή όποία έπηρεάζεται σοβαρώς καί άνεπιθυμήτως έκ τοΰ άργοπορημένου 
έορτασμοϋ τοΰ Πάσχα μας άλλά καί αύτή αΰτη ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία 
ύφίσταται άσύμφορον άντίκτυπον πνευματικής καί οικονομικής χροιάς. 
Αί άκολουθίαι τής Μεγάλης Έ βδομάδος παρακολουθοΰνται άπό πολύ πε
ρισσοτέρους πιστούς δτε τό Πάσχα μας συμπίπτει μετά τών άλλων. Ά ντ ι- 
θέτως, δταν ό έορτασμός μας γίνεται χωριστά άκόμη καί αί άκολουθίαι 
τής Μ εγάλης Πέμπτης καί Μεγάλης Παρασκευής παρακολουθοΰνται άπό 
πολύ όλιγωτέρους έκ τών πιστών μας έκ τοΰ λόγου δτι έργάζονται οδτοι. 
Ε π ίσ η ς πολύ όλιγώτεροι προσέρχονται είς τήν Θείαν Κοινωνίαν τής Με
γάλης Πέμπτης καί Μεγάλου Σαββάτου.

Είναι φανερόν έπομένως, δτι οί θρησκευτικοί έορτασμοί δέον νά άντα- 
ποκρίνωνται είς τάς περιστάσεις τής προσωπικής καί κοινωνικής ζωής 
έάν πρόκειται νά έχουν έπιρροήν τινα έπί τής ζωής τών πιστών. Βεβαίως, 
τό τελευταΐον ήτο καί ή άρχική πρόθεσις τών νομοθετησάντων τούς θρη
σκευτικούς έορτασμούς. Ά λ λ ’ έν τή παρόδω τοΰ χρόνου πολλοί έκ τών 
θρησκευτικών μας έορτασμών -ώς άποτέλεσμα αύστηράς τηρήσεως τοΰ 
γράμματος τής άρχικής προθέσεως- άπέκτησαν ίδιαν προσωπικότητα καί 
κΰρος καί άντί νά είναι, ώς έδει, είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ θρησκεύοντος 
λαοΰ κατώρθωσαν νά θέσουν τόν πιστόν είς τήν ίδικήν των ύπηρεσίαν.

Έ ν  τέλει, καί παρά τό γεγονός δτι ύπάρχουν είσέτι πολλαϊ άλλαι πλευ- 
ραί καί καταστάσεις αί όποΐαι θά ήδύναντο νά προσενεχθοΰν είς ύπερά- 
σπισιν τής ιδέας τής άλλαγής τοΰ έορτασμοϋ, φέρομεν έδώ είς γνώσιν 
ύμών τήν πλέον όδυνηράν έκ τών προσωπικών καί οικογενειακών κατα
στάσεων τήν σχετιζομένην μέ τόν νΰν ίσχύοντα έορτασμόν. Τό πρόβλημα 
τών μικτών γάμων.

Μ ικτός γάμος είναι δι’ ήμάς ό γάμος, ό όποιος συνάπτεται μεταξύ όρθο
δόξου καί μή όρθοδόξου άνεξαρτήτως έθνικής προελεύσεως. Τό ποσο- 
στόν τών τοιούτων γάμων έχει έσχάτως αύξηθή άρκούντως καί έπικινδύ- 
νως. Τοΰτο είναι κυρίως άποτέλεσμα τής τάσεως τών νέων νά άγνοοΰν 
κωλύματα έθνικής, πολιτιστικής, ή θρησκευτικής φύσεως. Είς πολλούς 
τών μικτών γάμων οί σύζυγοι διατηροΰν τήν θρησκευτικήν των καταγω-
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γην καί μυστηριακούς δεσμούς. Τά τέκνα βαπτίζονται καί άνατρέφονται 
είς μίαν τών δύο Ε κκλησιώ ν τής έκλογής καί συμφωνίας άμφοτέρων τών 
συζύγων. Κατά τάς Κυριάκός, άμφότεροι οί σύζυγοι μεταβαίνουν έκα
στος είς τήν έκκλησίαν του ώς καί κατά άλλας θρησκευτικός έορτάς, ώς 
τά Χριστούγεννα καί άλλας.

Τούτο σημαίνει δτι οίκιακαί καί οικογενειακοί προπαρασκευαί εΐναι αί 
ΐδιαι δι’ δλα τά μέλη άν καί έκαστος μεταβαίνει είς τήν ίδιαν αύτοΰ έκκλη
σίαν. Οΰτω δέν γίνεται σύγχυσις μήτε έπανάληψις προπαρασκευών καί 
προετοιμασιών διά τάς κοινάς θρησκευτικός έορτάς. Ά λ λ ’ δτε τό ’Ορθό
δοξον Πάσχα δέν έορτάζεται κοινώς μετά τών άλλων χριστιανών, τό όρ- 
θόδοξον μέλος πρέπει νά κάνη τάς ίδικάς του ή ίδικάς της προετοιμασίας 
σχετικάς μέ τήν προσωπικήν του προπαρασκευήν ώς εΐναι ή νηστεία καί 
άλλαι προετοιμασίαι. Γρήγορα ή άργά θά προκόψουν παρεξηγήσεις καί 
άσυμφωνίαι καί, ιδιαιτέρως δταν καί τά τέκνα συμπεριλαμβάνωνται είς 
τήν κατηγορίαν αύτήν, £ν εΐδος διχοτομήσεως ένδέχεται νά προκύψη τό 
όποιον εΐναι ήκιστα έποικοδομητικόν διά τήν άγάπην μεταξύ των καί τήν 
οικογενειακήν είρήνην καί άρμονίαν.

Ό  σκοπός μας δέον νά εΐναι, βεβαίως, νά μήν παρεμβάλωμεν έμπόδια 
έξ αίτιας θρησκευτικών άπαιτήσεων είς τό διάγειν τών μικτών αύτών γά- 
μων, οί όποιοι έξ ύπαρχής καί έξ αύτής ταύτης τής φύσεώς των φέρουν έν 
έαυτοΐς τό σπέρμα τής διχονοίας καί διαλύσεως. "Ας μή ξεχνώμεν, δτι 
ήμεΐς εΐμεθα έκεΐνοι οί όποιοι έτελέσαμεν τούς γάμους αύτούς καί ήνώσα- 
μεν μυστηριακώς νέους έκ τής ίδιας κοινωνίας άν καί διαφόρων παραδό
σεων.

Πιθανώς νά έδόθη ή έντύπωσις, έκ τοΰ γεγονότος δτι έτονίσαμεν τόσον 
πολύ τήν πρακτικήν πλευράν τού έπιχειρήματος ύπέρ κοινοΰ τίνος έορτα
σμοΰ τοΰ Πάσχα, δτι δέν άποδίδομεν τήν άνήκουσαν προσοχήν καί τόν 
νενομισμένον σεβασμόν είς τήν παραδοσιακήν άποψιν τοΰ ζητήματος καί 
είς τήν διάταξιν τής Νίκαιας. Ά λ λ ’ ή παρουσίασις τών έπιχειρημάτων δέν 
ύπήρξε μονόπλευρος. Έ ξ  άλλου δέον νά έχωμεν ύπ’ δψει, δτι εΐναι έξ αι
τίας τοΰ βαθέος σεβασμοΰ τών όρθοδόξων τής Α μερικής πρός συνοδικός 
άποφάσεις καί τήν παράδοσιν έν γένει πού ή παροΰσα τάξις τοΰ έορτα
σμοΰ τοΰ Πάσχα έχει διατηρηθή έν Α μερική, παρά τάς δυσκολίας καί έν 
πολλοΐς δυσαρέστους καί έπωδύνους προσωπικάς καί οίκογενειακάς κα
ταστάσεις είς τάς όποιας έχει αΰτη όδηγήσει.

Προσεπαθήσαμεν, έπομένως, νά καταγράψωμεν καί διαγράψωμεν τά 
περισσότερα τών σημείων τά όποΐα προτίθενται συνήθως έν συζητήσεσιν 
ούχί μόνον μεταξύ κληρικών άλλά καί μεταξύ λαϊκών, οί όποιοι ένδιαφέ- 
ρονται σοβαρώς διά τήν άπρόσκοπτον άνατροφήν έν τή Όρθοδοξίςι τών 
τέκνων των. Έ χόμεθα δέ τής έλπίδος, δτι διετυπώσαμεν διά τοΰ παρόντος 
τήν στάσιν δλων τών έν Α μερική άδελφών μας όρθοδόξων τόσον τήν 
ύπέρ δσον καί τήν κατά τής άλλαγής τής ήμερομηνίας τοΰ παρόντος έορ
τασμοΰ τής τοΰ Κυρίου Άναστάσεως.
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Εύχαριστώ διά τήν ύπομονήν μετά τής όποιας μέ ήκούσατε καί διατελώ 
εύσεβάστως.

’Ακολούθως ό σεβ. Πρόεδρος έκφράζει τάς εύχαριστίας αύτοΰ διά τήν 
θαυμασίαν, πολύπλευρον καί έμπεριστατωμένην είσήγησιν καί συγχαίρει 
τόν όμιλητήν διότι ένεπλούτισε τό Συνέδριον διά μιας άξιολόγου έρεύνης.

Σεβ. Πρόεδρος: Πριν ή προβώμεν είς τήν συνέχειαν τής τόσον έποικο- 
δομητικής συζητήσεώς μας, έπιθυμώ νά έκφράσω ώρισμένας σκέψεις, αί 
όποΐαι θά ήδύναντο ίσως νά ύποβοηθήσουν τό όλον ίφγον τοΰ Συνεδρίου.

Ιον. Ό  χαρακτήρ τής Συσκέψεώς μας προσδιορίζεται ύπό τής έκθέ- 
σεως τής Γ ' ’Επιτροπής, ή όποία ύπεβλήθη είς τήν Α ’ Πανορθόδοξον 
Προσυνοδικήν Διάσκεψιν καί ύπό τής άποφάσεως τής Α ’ Προσυνοδικής 
Πανορθοδόξου Διασκέψεως.

Πρόκειται περί έργαστηριακής συσκέψεώς ειδικών, ποιμένων, άστρονό
μων, Ιστορικών, κανονολόγων, κοινωνιολόγων, οί όποιοι έκλήθησαν προ- 
κειμένου νά προβοΰν είς τήν σύνταξιν μιάς γνωματεύσεως. Αϋτη θά 
περιέχη συγκεκριμένος προτάσεις, αί όποΐαι θά ύποβληθοΰν είς τάς ’Ορ
θοδόξους ’Εκκλησίας άλλά, κυρίως καί πρωτίστως, είς τήν προσεχή Π ρο
συνοδικήν Διάσκεψιν.

2ον. Ύ πό τό φώς τών εισηγήσεων καί τών συζητήσεων, αί όποΐαι ήκο- 
λούθησαν, εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά καταρτίσωμεν έπιτροπήν, ή όποία θά 
προβή είς τήν σύνταξιν σχεδίου γνωματεύσεως καί προτάσεων. Ή  γνω- 
μάτευσις αΰτη θά ύποβληθή άκολούθως είς τήν όλομέλειάν μας.

Έ πιθυμώ νά προτείνω τήν σύνθεσιν τής Ε π ιτροπής αύτής, προκειμέ- 
νου νά δοθή είς τά μέλη αύτής ή εύκαιρία, νά συγκεντρώσουν τήν προσο
χήν των έπί τών σημείων, τά όποια θά πρέπει νά συμπεριληφθοΰν είς τήν 
γνωμάτευσιν.

Ή  πρότασίς μου, ώς πρός τήν σύνθεσιν τής Ε π ιτροπής, είναι: 
α) ό Σεβ. Μητρ. Λαοδικείας ’Ιγνάτιος, ό όποιος καί θά ήτο δυνατόν νά 

εχη τήν εύθύνην τοΰ Γραμματέως τής Διασκέψεως. 
β) ό Σεβ. Μητρ. Σουηδίας Παΰλος 
γ) ό Θεοφ. Έ πίσκ. Χερσώνος Πέτρος 
δ) ό Παν. Ά ρ χ ιμ . Νίκων Πατρινάκος 
ε) ό Έ λλογιμ . Καθ. Ν. Ossorgin καί 
στ) ό Αίδεσιμολ. Καθ. Ε. Braniste.
Ή  πρότασις αΰτη τοΰ Σεβ. Προέδρου γίνεται όμοφώνως άποδεκτή. 
3ον. Ώ ρισμένα έκ τών σημείων, τά όποΐα θά έδει, κατά τήν προσωπικήν 

μου γνώμην, νά περιέχωνται είς τήν γνωμάτευσιν, δέν έχουν άκόμη δια- 
λευκανθή πλήρως. Έ κφράζων τό πνεΰμα τών εισηγήσεων, καί τών συζη
τήσεων αί όποΐαι έπηκολούθησαν, πιστεύω δτι τά κύρια σημεία τής γνω 
ματεύσεως θά ήδύναντο νά έντοπισθοΰν.καί συνοψισθοΰν ώς άκολούθως: 

α) Ή  έπιθυμία τοΰ κοινοΰ έορτασμοΰ είναι έκδηλος, δεδομένη καί 
όπωσδήποτε πολλαχώς μεμαρτυρημένη.

β) Ή  λύσις τής σταθεράς Κυριακής είναι μία λύσις προτεινομένη ύπό 
τού Π.Σ. Ε κκλησιώ ν καί τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Καί οι όρθό-
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δοξοι ώς γνωστόν έξέφρασαν προσωπικός γνώμας καί έλαβον {δίας πρω
τοβουλίας ώς πρός τό σημεϊον τοΰτο. Ό  άείμνηστος Οικουμενικός Πα
τριάρχης Ά θηναγόρας ώμίλησε περί τής δευτέρας Κυριακής τοΰ ’Α πρι
λίου. Ε π ίσ η ς , γνωρίζετε τάς θέσεις τών ’Ορθοδόξων άντιπροσώπων είς 
τήν Ε' Γενικήν Συνέλευσιν τοΰ Π.Σ. ’Εκκλησιών έπί τοΰ θέματος, άπό 
τήν δήλωσιν τής Ναϊρόμπι. Είναι δέ έξ ϊσου γνωστόν δτι ύπάρχουν σήμε
ρον ώρισμέναι, ίσως δέ καί άπολύτως δεδικαιολογημέναι έπιφυλάξεις έκ 
μέρους ώρισμένων ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών ώς πρός τήν σταθερόν Κ υ
ριακήν. Τοΰτο δέ διότι διά τοΰ συνεορτασμοΰ έν σταθερή Κυριακή, δσον 
καί έάν δέν προσκρούη οδτος είς τό πνεΰμα τής Νικαίας, παρέχεται δεδι- 
καιολογημένως ή έντύπωσις δτι έγκαταλείπομεν τήν έαρινήν ίσημερίαν 
καί τήν Πανσέληνον καί κατά συνέπειαν δλην τήν έπί τοΰ προκειμένου 
διά μέσου τών αιώνων βιωθεΐσαν όρθόδοξον παράδοσιν.

γ) Αί εισηγήσεις κατέδειξαν σαφώς, δτι είναι άνακριβής καί έσφαλμέ- 
νος ό τρόπος τοΰ ύπολογισμοΰ τοΰ Πάσχα. Προσκρούομεν έπομένως είς 
τό πνεΰμα τής Νικαίας, ή όποία έπεδίωξε τήν άκρίβειαν. ’Απεδείχθη δτι 
είναι άνακριβής ό ύπολογισμός τών Πασχαλιών, τόσον έπί τή βάσει τοΰ 
Ίουλιανοΰ, δσον καί έπί τή βάσει τοΰ Γρηγοριανοΰ ή τοΰ προταθέντος 
ύπό τής Διορθοδόξου ’Επιτροπής τής Κωνσταντινουπόλεως (1923) νέου 
ήμερολογίου, άνεξαρτήτως τοΰ έάν τό δεύτερον είναι άκριβέστερον τοΰ 
πρώτου, καί τό τρίτον όλιγώτερον άνακριβές ώς πρός τά δύο πρώτα.

Έ φ ' δσον λοιπόν είναι άνακριβής ό ύπολογισμός τών στοιχείων ών συν- 
άρτησις είναι τό Πασχάλιον, ήτοι ή έαρινή ισημερία καί ή έπί τή βάσει 
τών κύκλων τοΰ Μέτωνος όριζομένη Πανσέληνος, διερωτώμαι έάν καί 
κατά πόσον δέν θά έξεφράζετο τό πνεΰμα τοΰ παρόντος συνεδρίου, είς πε- 
ρίπτωσιν καθ’ ήν θά έγένετο πρότασις είς τήν προσεχή Προσυνοδικήν 
Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, δπως καταρτισθή έπιτροπή ειδικών άστρονό- 
μων, προκειμένου νά προβή αΰτη είς τήν κατάρτισιν τών πασχαλιών κύ
κλων έπί τή βάσει άκριβεστέρας έαρινής ισημερίας καί πανσελήνου.

Είς τήν περίπτωσιν ταύτην θά εΐμεθα συνεπέστεροι πρός τό πνεΰμα καί 
πρός τό γράμμα τής Νικαίας.

’Εξηγούμαι: Νά έορτάζεται τό Πάσχα τήν πρώτην Κυριακήν μετά τήν 
πρώτην Πανσέληνον, μετά τήν έαρινήν ίσημερίαν, ύπό τόν δρον δμως δτι 
ή έαρινή ίσημερία καί ή πανσέληνος θά όρίζωνται έπί τή βάσει τών πλέον 
άκριβών δεδομένων της συγχρόνου άστρονομικής έπιστήμης.

δ) Ό  κοινός έορτασμός έχει βεβαίως καί τήν οικουμενικήν του διάστα- 
σιν. Ή  όρθόδοξος ’Εκκλησία έν τή έπιθυμία αύτής δπως όδηγηθή είς κοι
νόν έορτασμόν τοΰ Πάσχα ύφ’ άπάντων τών χριστιανών ύπεγράμμισε τήν 
άγαθήν αύτής διάθεσιν καί συνέστησε διά τής Διορθοδόξου προπαρα
σκευαστικής τής Συνόδου ’Επιτροπής (1971) “τήν άπό κοινοΰ μετά τών 
μή όρθοδόξων χριστιανών μελέτην τών περί ήμερολογίου καί πασχαλίου 
ζητημάτων, ΐνα έπιτευχθή είς τό μέλλον ό ύπό πάντων έπιθυμητός ταυτό
χρονος έορτασμός τών μεγάλων χριστιανικών έορτών ύφ’ δλου τοΰ χρι
στιανικού κόσμου”.
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Τόσον ή Ρωμαιοκαθολική Ε κκλησία δσον καί τό Π.Σ. ’Εκκλησιών 
έξαρτοϋν τήν τοποθέτησιν αύτών, ώς πρός τόν κοινόν έορτασμόν τοΰ 
Πάσχα, άπό τήν έξέλιξιν τών Πανορθοδόξών, έπί τοΰ θέματος, συζητή
σεων καί άποφάνσεων.

ε) Έ ν  άλλο σημεΐον, τό όποιον χρήζει διαλευκάνσεως, είναι νομίζω τό 
έξής: Έ ά ν καί κατά πόσον ό συνεορτασμός τοΰ Π άσχα. προϋποθέτει 
οπωσδήποτε τήν άποδοχήν τοΰ νέου Ή μερολογίου, ύπό τών όρθοδόξων 
Εκκλησιώ ν, αί όποΐαι άκολουθοΰν σήμερον τό παλαιόν ήμερολόγιον.

Ή  Διορθόδοξος έπιτροπή τοΰ 1971 άναφέρει είς τήν έκθεσιν αύτής, ότι 
“ή καλυτέρα όδός πρός λύσιν τοΰ ήμερολογιακοΰ - πασχαλίου προβλήμα
τος εΐναι ή ύπό πασών τών έπί μέρους ’Ορθοδόξων Ε κκλησιώ ν άποδοχή 
τοΰ νέου - ορθοδόξου ήμερολογίου, ώς πρός τάς άκινήτους έορτάς καί ώς 
πρός τό Πασχάλιον. Ή  συνοδική πανορθόδοξος άπόφασις περί ένιαίου 
ήμερολογίου καί ένιαίου πασχαλίου θά δεήση νά εΐναι ύποχρεωτική διά 
πάσας τάς έπί μέρους τοπικάς ’Ορθοδόξους Εκκλησίας.

Ή  Διορθόδοξος Προπαρασκευαστική Έ πιτροπή δμως άναγνωρίζουσα 
τάς εις τινας τοπικάς Εκκλησίας ύφισταμένας ποιμαντικός δυσκολίας (ώς 
προκύπτουσιν αδται έκ τής μελέτης τής έκθέσεως τής Ρωσικής Ε κ κλ η 
σίας, άπό τήν δήλωσιν τής Εκκλησίας τής Σερβίας καί άπό τήν ειδικήν 
δήλωσιν τοΰ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων) προτείνει, δπως ή πραγματο- 
ποίησις τής άποφάσεως ταύτης, δσον άφορςί είς τόν χρόνον καί τήν μέθο
δον έφαρμογής, άφεθή είς τήν διάκρισιν τών κατά τόπους Ε κκλησ ιώ ν” .

στ) Έ ρωτάται έάν καί κατά πόσον, τό “ μετά τών ’Ιουδαίων” άνήκει είς 
τήν ούσίαν τοΰ κανόνος τής Νίκαιας ή δχι; Ό φείλομεν δηλαδή νά έξετά- 
σωμεν, έάν καί κατά πόσον είς τόν ύπολογισμόν τών Πασχαλιών θά πρέ
πει νά λαμβάνεται ύπ’ δψιν ή έξάρτησις τοΰ Χριστιανικού Πάσχα έκ τοΰ 
Έβραϊκοΰ. Έ ά ν θά πρέπει όπωδήποτε νά προηγήται τοΰ Χριστιανικού 
Πάσχα τό Πάσχα τών ’Ιουδαίων, ποια εΐναι ή ούσία τής παραδόσεως τής 
Νίκαιας ώς πρός τό θέμα τοΰτο; Τί ήθελε αρά γε νά εϊπη ή Νίκαια τήν 
έποχήν έκείνην; Ύ φίστανται σήμερον οί λόγοι οί όποιοι ήνάγκασαν τήν 
Νίκαιαν νά προβή είς τήν τοιαύτην συσχέτισιν; Πώς έμφανίζεται τό δλον 
θέμα έξ έπόψεως ιστορικής καί έξηγητικής;

Θά πρέπει νομίζω νά διαλευκανθή καί τό σημεΐον τοΰτο καί νά συμπε- 
ριληφθή είς τήν έκθεσιν τοΰ Συνεδρίου, ή όποία θά ύποβληθή είς τήν 
προσεχή Προσυνοδικήν Διάσκεψιν.

ζ) Ε π ίσ η ς  σπουδαίοτατον σημεΐον εΐναι τό πρόβλημα τοΰ συνεορτα
σμοΰ είς τήν Διασποράν.

Γνωρίζετε δτι ή Ρωμαιοκαθολική Ε κκλησία  έλαβεν ώρισμένας άποφά- 
σεις, βάσει τών όποιων οί πιστοί αύτής προσαρμόζονται είς τάς συνήθειας 
καί τό τυπικόν τής πλειοψηφίας, έκεΐ δηλαδή ένθα οδτοι ζοΰν ώς μειοψη
φία.

Τό πρόβλημα δι’ ήμάς τίθεται κατά διάφορον τρόπον. Δέν νομίζω, 
προσωπικώς, δτι θά ητο όρθόν δπως συσταθή είς τάς όρθοδόξους Ε κ κ λ η 
σίας, αί όποΐαι διαβϊοΰν ώς μειονότητες έν τή Διασπορά, νά άκολουθοΰν
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τό έπικρατοΰν Πασχάλιον τής Δυτικής Εκκλησίας.
Έκφράζων πάντοτε τό πνεϋμα τοΰ παρόντος Συνεδρίου καί τών προη- 

γηθεισών συζητήσεων, φοβούμαι δτι είς περίπτωσιν, καθ’ ήν ή όρθόδοξος 
Εκκλησία θά έλάμβανε παρομοίαν άπόφασιν διά τάς έν Διασπορά Ε κ 
κλησίας, θά προσέθετε μίαν είσέτι άφορμήν μεγαλυτέρας χαλαρώσεως τής 
έν Διασπορά ένότητος τών όρθοδόξων. Τοΰτο βεβαίως δέν συμβαίνει είς 
τήν Φιλλανδίαν ένθα ή συμμορφουμένη πρός τό Πασχάλιον τής Δύσεως 
όρθόδοξος Φιλλανδική Εκκλησία  τυγχάνει νά είναι μοναδική.

η) Ε πιθυμώ  τέλος νά ύπογραμμίσω τάς ποιμαντικός δυσχερείας, αί 
όποΐαι ποικίλουν είς τάς κατά τόπους Εκκλησίας, δπως μάλιστα κατεδεί- 
χθη έκ τών εισηγήσεων τοΰ 'Α γίου Λαοδικείας καί τοΰ Πατρός Πατρινά- 
κου.

Είς περίπτωσιν κατά τήν όποιαν τό Συνέδριόν μας θά προέβαινεν είς 
συγκεκριμένος προτάσεις διά τής γνωματεύσεώς του, νομίζω δτι θά έπρε
πε συγχρόνως νά άναπτύξη καί ώρισμένας σκέψεις άναφερομένας είς τήν 
σταδιακήν προπαρασκευήν τοΰ έδάφους έξ έπόψεως ποιμαντικής.

Εύχαριστώ.
Σεβ. Βρυξελλών: Πρός άρσιν πάσης παρεξηγήσεως θά ήθελον νά εϊπω 

δτι δέν έχομεν βεβαίως προσηλυτισμόν είς τό Βέλγιον, άλλ’ αύτό δέν ση
μαίνει δτι ή θέσις ήμών είναι λαμπρά. Χάνομεν διαρκώς μέλη καί στελέ
χη. Ό χ ι  έπειδή ύπάρχει προσηλυτισμός, άλλ’ έπειδή ύπάρχει μεγάλη 
άδιαφορία.

Ό σ ο ν  άφορά είς τάς ψυχολογικός δυσκολίας τών έν Διασπορά όρθοδό
ξων, αδται ούδόλως προέρχονται έκ τοΰ θέματος τοΰ έορτασμοΰ τοΰ 
Πάσχα, άλλ’ έξ αύτής ταύτης τής πραγματικότητος δτι εϊμεθα ορθόδοξοι 
καί ζώμεν είς χώρας μή ορθοδόξους. Κατά συνέπειαν, δέν νομίζω δτι ό 
συνεορτασμός θά λύση τό πρόβλημα τοΰτο. Ά λ λ α  εΐναι αύτό, τά όποΐα 
χωρίζουν τάς Ε κκλησίας καί όχι ό συνεορτασμός τοΰ Πάσχα.

Τέλος, νομίζω δτι πρέπει νά έμμείνωμεν πιστοί είς τήν όρθόδοξον πί- 
στιν καί παράδοσιν καί νά μήν παρασυρθώμεν άπό τούς ’Ιουδαίους, οί 
όποιοι πάντοτε ζητοΰν νά έπηρεάζουν τάς έσωτερικάς ύποθέσεις τών άλ
λων. Έ χομεν  τήν παράδοσιν ήμών, έχομεν διδασκαλίαν καί κανόνας. Α υ
τά, καί μόνον αύτό, πρέπει νά άποτελοΰν τόν γνώμονα τών έργασιών 
ήμών. Μάς ένδιαφέρει βεβαίως ή Παλαιά Διαθήκη, άλλά δέν έχομεν τίπο
τε τό κοινόν μετά τοΰ συγχρόνου Ίουδαϊσμοΰ. 'Υπάρχουν μάλλον άντιθέ- 
σεις παρά συμφωνίαι ή όμοιότητες..

Σεβ. Ξάνθης: Ώ ς  έκπρόσωπος τής Εκκλησίας τής Ε λλάδος λαβών ύπ’ 
όψιν, τό μέν, τήν είσήγησιν τής Εκκλησίας τής Ε λλάδος πρός τήν Παν- 
ορθόδοξον Μ εγάλην Σύνοδον, διά “τό 'Ημερολογιακόν ζήτημα καί τό 
Πασχάλιον” , τό δέ τάς εισηγητικός έκθέσεις καί τάς έπ’ αύτών συζητήσεις 
τών μελών τοΰ παρόντος συνεδρίου, έκθέτω έν συντομίςι τάς άπόψεις αύ
τής:
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Περί Π ασχαλίου

1. Θεωροϋμεν έντελώς άπαράδεκτον τήν σταθεροποίησιν τοΰ Πάσχα 
εις μίαν Κυριακήν τοΰ ’Απριλίου, ώς άσυμβίβαστον πρός τόν όρον τής Α' 
Οικουμενικής Συνόδου. Δέν δεχόμεθα παρέκκλισιν άπό τά θεσπισθέντα 
ύπό τών ΤΙΗ" Πατέρων.

2. Έ ά ν  δέν γίνη δεκτόν πανορθοδόξως τό νέον Ίουλιανόν ήμερολό
γιον, νά διατηρηθή τό ίσχύον πασχάλιον, άποφευγομένης ώς έπιβλαβοΰς 
πάσης καινοτομίας ή διαιρέσεως, δεδομένου δτι τό Πάσχα έορτάζεται σή
μερον Πανορθοδόξως.

3. Τοΐς πάσι είναι γνωστόν ότι αί γενικώτεραι έν τώ κόσμφ άνακατατά- 
ξεις, ή πτώσις τών ήθικών άξιών, ή έπιστημονική καί τεχνολογική έξέλι- 
ξις, ώς καί ή καταναλωτική κοινωνία, έδημιούργησαν τεράστια κοινωνικά 
καί ψυχολογικά προβλήματα, πρό τών όποιων άσφαλώς, ή κατ’ Ά νατο- 
λάς, Μία, 'Α γία, Καθολική καί Ά ποστολική ’Ορθόδοξος Ε κκλησία , δέν 
δύναται νά παραμείνη άδιάφορος.

’Ανάγκη νά κατέλθη ή Εκκλησία  καί νά άκροασθή τούς παλμούς τής 
ζωής τοΰ σημερινοΰ χριστιανοΰ, ώς ταμειοΰχος δέ τής Θείας Χάριτος, διά 
τών δωρεών τοϋ Ά γ ιο υ  Πνεύματος, προσφέρη τήν άναγκαιοΰσαν πνευ
ματικήν βοήθειαν, έχουσα ώς γνώμονα τήν περί τήν πίστιν ορθήν διδα
σκαλίαν καί τήν άγάπην ώς δημιουργικόν παράγοντα.

Ε πειδή  δέ τό Πνεΰμα τό Ά γ ιο ν  έξακολουθεΐ καί θά έξακολουθήση είς 
τούς αιώνας, νά συνέχη καί νά κατευθύνη τήν Ό λκάδα τής Έκκλησίας, 
όφείλομεν καί ήμεΐς δπως έν Ά γ ίφ  Πνεύματι μεθοδεύσωμεν τούς τρόπους 
έπικοινωνίας μέ τόν σύγχρονον χριστιανόν, ώστε νά τόν άπαλλάξωμεν 
άπό βάρη άτινα έκ λόγων περιστατικών ή άλλων τινών γεγονότων, κατά 
καιρούς έπεσωρεύθησαν καί ΐνα μή έπιθέτοντες, έτι πλέον, φορτία βαρέα 
καί δυσβάστακτα, άπομακρύνωμεν αύτόν τής σωστικής Κιβωτοΰ.

Οΰτω, διά τήν έν τώ μέλλοντι έπικράτησιν ένός παγχριστιανικοΰ έορ- 
τασμοΰ τοΰ Πάσχα, ούδέν ήμάς κωλύει, ΐνα γνωματεύσωμεν ύπέρ τής συ- 
στάσεως μιάς έπιτροπής έξ είδικών άστρονόμων έπιστημόνων, οΐτινες 
άνεξαρτήτως τών έν ισχύει δύο ήμερολογίων, έσφαλμένων, ώς άπεδείχθη, 
πολύ ή ολίγον, κατά βάσιν, έκπονήσωσι μελέτην διά τήν έξεύρεσιν χρό
νου, όστις θά πληροί τό γράμμα καί τό πνεΰμα τοΰ όρου τής Α ' Οικουμε
νικής Συνόδου.

Τέλος φρονοΰμεν, ότι, πριν ή έπιχειρηθή εισαγωγή είς τήν Εκκλησίαν 
οίασδήποτε λύσεως, πρέπει νά προηγηθή διάστημα χρόνου ικανόν πρός 
προπαρασκεύην τοΰ ’Ορθοδόξου λαοΰ. Τά σφάλματα τοΰ παρελθόντος 
δέν πρέπει νά έπαναληφθοΰν καί δή τήν έποχήν τής άμφισβητήσεως πά
σης αύθεντίας.

Κατά τό διάστημα αύτό ή Ε κκλησία νά έλθη είς διάλογον μέ τά τέκνα 
της. Πριν ό λαός τήν ένστερνισθή, ή μεταβολή είναι άσύμφορος.

“ Μή άπόλλυε τόν άδελφόν σου έν τή σή γνώσει, ύπέρ οδ Χριστός άπέ- 
θανε”.
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Σεβ. Πέτρας: Εύχαριστοΰμεν θερμώς τούς όμΛητάς καί όσους έλαβον 
μέρος είς τάς συζητήσεις. Νομίζω ότι έχομεν ενώπιον ήμών μίαν άρκετά 
σαφή εικόνα τής όλης προβληματολογίας τοΰ ύπό έξέτασιν θέματος.

Έ πιτρέψατέ μοι νά είπω ότι ή Ά γιω τάτη  ’Εκκλησία 'Ιεροσολύμων δέν 
νομίζει ότι ύφίσταται θέμα κοινοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα. Ά λ λ ’ έφ’ δσον 
αί λοιπαί ’Ορθόδοξοι ’Εκκλησίαι διαβλέπουν δτι ύπάρχει άνάγκη καθορι
σμού τοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα βάσει έπιστημονικών άστρονομικών 
ύπολογισμών, πάντοτε βεβαίως έντός τών πλαισίων τής Α ' Οικουμενικής 
Συνόδου, δέχεται καί ή ’Εκκλησία 'Ιεροσολύμων δπως μελετηθή τό θέμα 
είς βάθος ύπό ειδικών, τό δέ πόρισμα τής μελέτης αύτών ύποβληθή είς τάς 
κατά τόπους ’Εκκλησίας διά τά περαιτέρω.

'Υπογραμμίζω πάντως δτι τό πρόβλημα τοΰτο δέον δπως περιορισθή 
είς τά πλαίσια ένός καθαρώς όρθοδόξου προβλήματος.

’Επίσης, δέον δπως ληφθοΰν ύπ’ δψιν καί οί ειδικοί λόγοι τοΰ Πατριαρ
χείου 'Ιεροσολύμων δσον άφορά είς τήν τήρησιν τοΰ παλαιοΰ έορτολο- 
γίου. Γνωρίζετε δλοι καλώς τούς λόγους αύτούς, οί όποιοι είναι καθαρώς 
προσκυνηματικοί.

Ή  ’Εκκλησία 'Ιεροσολύμων, καί έάν άκόμη ή ’Ορθοδοξία έν τώ συνό- 
λω αύτής άποφασίση τήν άποδοχήν νέου ήμερολογίου καί τήν εφαρμογήν 
άκριβοΰς Πασχαλίου, δέν θά προβή είς ούδεμίαν ένέργειαν. Θά άκολου- 
θήση τήν ’Ορθοδοξίαν, τότε μόνον, δταν έπιλυθοΰν τά προσκυνηματικά 
προβλήματα καί κατοχυρωθή έπισήμως ή θέσις αύτής είς τά Πανάγια 
προσκυνήματα.

Χρειάζεται σύνεσις, ύπομονή καί έργασία ώς δέ έτόνισα καί προηγου
μένως, ό κοινός έορτασμός πρέπει νά εΐναι άποτέλεσμα καί δχι προΰπόθε- 
σις.

Σεβ. Σουηδίας: Ή κουσα μετά πολλής προσοχής τά δσα οί είσηγηταί 
άνέπτυξαν κατά τήν διάρκειαν τοΰ παρόντος συνεδρίου. ’Επειδή δμως θά 
πρέπει νά καταλήξωμεν καί είς ώρισμένα πρακτικά καί συγκεκριμένα πο
ρίσματα, έπιθυμώ δπως έκφράσω καί έγώ ταπεινώς τήν γνώμην μου έπί 
τοΰ δλου θέματος:

1. Νομίζω δτι ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία πρέπει νά παραμείνη πιστή καί 
άμετακίνητος είς τήν άπόφασιν τής Α ’ Οικουμενικής Συνόδου, όριζούσης 
δτι Πάσχα εΐναι ή πρώτη Κυριακή, μετά τήν Πανσέληνον, μετά τήν έαρι- 
νήν ισημερίαν. Είς τόν δρον τούτον δυνάμεθα νά προσθέσωμεν, διά νά εΐ- 
μεθα καί είς τοΰτο πιστοί είς τήν άνατολικήν παράδοσιν, δτι τό Πάσχα 
τών χριστιανών πρέπει νά έορτάζεται μετά τό Πάσχα τών ’Ιουδαίων. Καί 
τοΰτο, Γνα άποφευχθή όποιαδήτις άφορμή διά τήν δημιουργίαν μελλοντι
κών σχισμάτων έν τοΐς κόλποις τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.

2. Ή  διατήρησις τοΰ δρου τής Α ' Οικουμενικής Συνόδου έξυπηρετεΐ 
καί τήν ένότητα τής ’Ορθοδοξίας, καί τήν ύπόθεσιν τού κοινοΰ έορτασμοΰ 
τοΰ Πάσχα ύφ’ δλων τών χριστιανών, διότι λογικώς εΐναι προτιμότερον 
νά έχωμεν ώς βάσιν καθορισμοΰ τής ημέρας τού Πάσχα ένα δρον, προερ- 
χόμενον άπό μίαν Οικουμενικήν Σύνοδον, καί δχι μίαν πρότασιν προερ-
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χομένην άπό μίαν έπί μέρους χριστιανικήν έκκλησίαν, ή άπό ένα κοσμι
κόν όργανισμόν.

3. Ή  Α' Οικουμενική Σύνοδος (Βρίσε τά σημεία (έαρινή ισημερία —  
πανσέληνος —  κυριακή), έπί τή βάσει τών όποιων θά καθορίζηται ή έορ- 
τή τοΰ Πάσχα, δέν ώρισεν δμως τόν έπιστημονικόν ή μηχανικόν τρόπον 
έπί τή βάσει τοΰ όποιου θά καθορίζωνται αί κατ’ έτος άκριβεϊς ήμερομη- 
νίαι τών σημείων τούτων. Ώ ς  έκ τούτου ή Ό ρθόδοξος Ε κκλησία  δι
καιούται, καί όφείλει, νά χρησιμοποιήση πρός τόν σκοπόν τούτον τάς 
συγχρόνους έπιστημονικάς δυνατότητας.

4. Φρονώ ταπεινώς, δτι ή Ό ρθόδοξος Ε κκλησία θά πρέπει νά άναθέση 
είς όμάδα είδικών άστρονόμων τόν καθορισμόν τών Πασχαλιών πινάκων 
διά τά προσεχή έκατόν έτη, είς τά όποια Πασχάλια θά τηρήται καί ό δρος 
τής Α ' Οικουμενικής Συνόδου καί ή παράδοσις νά έορτάζεται τό Πάσχα 
ήμών μετά τό Πάσχα τών ’Ιουδαίων. Ά λλω σ τε έν προκειμένφ ύπάρχει 
καί ή παλαιά πράξις τής ’Εκκλησίας, κατά τήν όποιαν ό έπίσκοπος Α λ ε 
ξάνδρειάς, έν συνεργασία μετά τών άστρονόμων τής πόλεως έκείνης, κα- 
τήρτιζε τό Πασχάλιον, καί τό έκοινοποίει είς τάς λοιπάς έκκλησίας μέ τάς 
γνωστάς Πασχαλίους Έπιστολάς.

5. Έ ν  συνεχείς, ή Ό ρθόδοξος Εκκλησία νά έγκρίνη, κατ’ άρχήν, παν- 
ορθοδόξως, τούς Πασχαλίους αύτούς πίνακας, καί νά τούς προτείνη καί 
είς τάς λοιπάς χριστιανικός Έκκλησίας. Έ ά ν καί αί λοιπαί χριστιανικοί 
Έ κκλησίαι άποδεχθοΰν τούς πίνακας τούτους, τότε μέ παγχριστιανικήν 
άπόφασιν δυνάμεθα νά έχωμεν κοινόν έορτασμόν τοΰ Πάσχα διά τά έκα
τόν προσεχή έτη, χωρίς έν τή πραγματικότητι νά άπομακρυνθώμεν ούτε 
άπό τόν δρον τής Α ' Οικουμενικής Συνόδου, ούτε άπό τήν παράδοσιν 
τών Ε κκλησιώ ν ήμών.

Αύτά είχον νά εΐπω μέ όλίγας λέξεις διά τό θέμα τό όποιον άπετέλεσε τό 
άντικείμενον τοΰ παρόντος συνεδρίου.

Επακολουθεί συζήτησις περί τής σχέσεως χριστιανικοΰ καί έβράϊκοΰ 
Πάσχα. Μετά τήν διατύπωσιν πλείστων δσων άπόψεων ό Έ λλογιμ . Κα
θηγητής κ. Ossorgin, προτάσει καί παρακλήσει τοΰ σεβ. Προέδρου, άνα- 
λαμβάνει νά καταρτίση σύντομον έκθεσιν έπί τοΰ θέματος:

Q U E L L E  EST LA N A T U R E  DE LA R E L A T IO N  E N T R E  LE PA Q U E S  
C H R E T IE N N E  ET LA PA Q U E  D ES JU IF S ?

La formule du ler Concile de Nicee concernant le principe de determina
tion de la date pascale ne mentionne pas la Paque juive: le dimanche qui 
suit (immediatement) la pleine lune posterieure a l’equinoxe (la pleine lune 
qui a lieu le jour de l’equinoxe est valable) est considere comme jour de 
Paques.

Les Saints Peres du ler Concile n’avaient pas du tout l’intention de men- 
tionner la Paque juive. Saint Constantin en est le temoin dans sa lettre 
pascale envoyee aux eveques absents au Concile: “ ... etrange est l’outrecui-
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dance des juifs qui pretendent qu’en dehors de leur previsions (sur le temps 
pascal) nous ne pouvons le definir nous-memes”.

En ce qui concerne la fete juive, en fait quelle est la nature de la relation 
entre la Paque de Γ Ancien Testament et celui du Nouveau, pour ce qui est 
du temps de la celebration?

La Paque juive, selon la loi MosaTque, etait rattachee a la pleine lune du 
printemps; le Paques chretien se determine en fonction de cette meme plei
ne lune. C ’est celle-ci qui represente le lieu, et le seul, entre les deux.

Ainsi la formule de Nicee sans se referer a la Paque juive comme telle la 
mentionne en designant la pleine lune, apres laquelle le dimanche suivant 
est le Paques chretien (il va de soi que si la pleine lune tombe un dimanche, 
c’est le dimanche suivant qui est retenu).

De cette fa?on les saints Peres ont evite une fois pour toute la possibilite 
de coincidence du jour de la Fete avec celui de la pleine lune.

Cependant, depuis que s’est instauree l’epoque du Nouveau Testament, 
que ce soit a cette pleine lune ou a quelqu’autre phase que les juifs de ces 
temps-ci rattachent leurs fete, cela n’a aucune espece d’importance pour la 
determination de Paques chretien. Etablir une dependence quelconque en
tre la pratique juive et Paques serait faire preuve d’un anachronisme denue 
de sens.

Exemple graphique

Equinoxe

p  b

OJ______ Ω________ Ω
D

Axe horizontale represente le temps.
Les trois cercles“ a”, “ P” et “ b” —  trois pleines lunes consecutives (di

stance entre deux lunes =  29-30 jours).
Axe verticale - moment de I’equinoxe.
La lune “ P” etant la premiere apres l’equinoxe doit etre consideree com

me pascale et le jour de Paques sera le premier dimanche apres cette lune 
(point D).

Normalement cette meme lune doit correspondre a la fete juive. Si ces 
derniers rattachent leur fete a une autre lune cela est leur affaire personnelle 
et ne peut pas etre pris en consideration en aucune maniere pour la raison 
suivante: la lune “ a” precede l’equinoxe et la lune “ b” est la deuxieme apres 
I’equinoxe done les deux se trouvent en dehors de la periode pascale.
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Σεβ. Βρυξελλών: Δέν νομίζω δτι τό θέμα ήμών δύναται νά έπιλυθή ύπό 
τών άστρονόμων. Ή  έπιστήμη δύναται νά έκθέση σαφώς τάς θέσεις αύτής 
μίαν καί μόνην φοράν. Πέραν τούτου, αί άστρονομικαί έπιτροπαί καί με- 
λέται εΐναι άπώλεια χρόνου. Έ ά ν χρειάζεται άπόφασις, ήμεΐς πρέπει νά 
άποφασίσωμεν.

κ. Μπεκατώρος: Νομίζω δτι ή Α ' Οικουμενική Σύνοδος ώρισεν δπως 
τό Πάσχα έορτάζεται κατά διάφορον τρόπον καί είς διάφορον χρόνον άπό 
τό Ε βρα ϊκόν Πάσχα. Τούτο έμφαίνεται σαφώς άπό δλα τά κείμενα. Οί δέ 
λόγοι τής διατάξεως ταύτης εΐναι Ικδηλοι.

Ό μ ω ς  ή Σύνοδος δέν άναφέρει άπολύτως τίποτε περί τής Πανσελήνου. 
Ποιεί μνείαν τής εύπρεπούς τάξεως καί όρίζει δπως τό Πάσχα έορτάζεται 
ύφ’ δλων, μετά τήν έαρινήν ισημερίαν.

Ό σ ο ν  άφορά είς τήν λύσιν τής σταθεράς Κυριακής έορτασμοΰ τοΰ 
Πάσχα, έχω τήν έντύπωσιν δτι άστρονομικαί μελέται, αί όποΐαι μάλιστα 
συμπίπτουν καί πρός τά ιστορικά δεδομένα, άπέδειξαν δτι ή Σταύρωσις έ
λαβε χώραν τήν 9ην ’Απριλίου. Δυνάμεθα λοιπόν νά έορτάζωμεν τό 
Πάσχα έν ώρισμένη Κυριακή καί μάλιστα ούχί οίανδήτινα άλλά αύτήν εί- 
δικώς, ή όποία ίστορικώς συμπίπτει πρός τήν ήμερομηνίαν τής Σταυρώ- 
σεως τοΰ Κυρίου.
Σεβ. Πρόεδρος: Ενθυμούμαι καί έγώ τάς εισηγήσεις τοΰ άειμνήστου Χ α
σάπη ένώπιον τοΰ Συνεδρίου είς τό Σαμπεζύ τό 1970. ’Ανέφερον δμως 
πρό όλίγου καί τούς λόγους, οί όποιοι ύποχρεώνουν τούς ’Ορθοδόξους 
νά εΐναι έπιφυλακτικοί ώς πρός τόν έν σταθερά Κυριακή έορτασμόν τοΰ 
Πάσχα.

Μετά δέ ταΰτα λύεται ή συνεδρία.
Τό άπόγευμα τής Παρασκευής καί τήν πρωίαν τοΰ Σαββάτου έργάζεται 

κατ’ ίδιαν ή έπιτροπή έπί τής συντάξεως τών πορισμάτων τοΰ συνεδρίου. 
Αΰτη, ώς άποτέλεσμα τών έργασιών τοΰ συνεδρίου, άλλά καί τών έργα
σιών αύτής, καταρτίζει σχέδιον κειμένου δπερ καί ύποβάλλει τή όλομε- 
λεία.

Τό άπόγευμα τοΰ Σαββάτου, έν όλομελεία, συζητεΐται τό παρουσιασθέν 
ύπό τής συντακτικής έπιτροπής κείμενον, δπερ καί τροποποιηθέν καταλ
λήλως λαμβάνει τήν τελικήν αύτοΰ μορφήν έχουσαν ώς άκολούθως:





Ε Ξ Ε Τ Α Σ ΙΣ  Τ Ο Υ  Θ Ε Μ Α Τ Ο Σ  
Τ Ο Υ  Κ Ο ΙΝ Ο Υ  Υ Φ ’ Α Π Α Ν Τ Ω Ν  Τ Ω Ν  Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν Ω Ν  

Ε Ο Ρ Τ Α Σ Μ Ο Υ  Τ Ο Υ  Π Α Σ Χ Α  
ΕΝ  Ω Ρ ΙΣ Μ Ε Ν Η  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η

Ή  Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής τής 'Α γίας καί Μ εγάλης Συνό
δου, άναθέσει τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Διασκέψεως δπως 
συγκαλέση Συνέδριον, τοΰ όποιου νά μετάσχωσιν ύπεύθυνοι ποιμενάρ- 
χαι, κανονολόγοι, άστρονόμοι, Ιστορικοί καί κοινωνιολόγοι καί τό όποιον 
νά ύποβάλη τά συμπεράσματα τής έργασίας αύτοϋ διά τής Γραμματείας 
είς τήν έπομένην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, προέβη εις 
τήν σύγκλησιν τοΰ Συνεδρίου τούτου. Τό Συνέδριον, έχον τήν έντολήν 
νά έξετάση τήν έν τή Ό ρθοδόξω  Ε κκλησία ύπάρχουσαν επιθυμίαν τοΰ 
κοινοϋ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα ύφ’ άπάντων τών Χριστιανών, ώφειλε συγ
χρόνως νά σταθμίση καί τάς είς ώρισμένας τοπικάς Ε κκλησίας ύφισταμέ- 
νας ποιμαντικός δυσχερείας ύφ’ άπάσας αύτών τάς πλευράς, ώς καί τάς 
συγχρόνους ποιμαντικός άνάγκας τής ’Ορθοδοξίας έν τή Δύσει, προκειμέ- 
νου νά όδηγηθή είς ίσορροπημένην θεώρησιν τών πραγμάτων έπί τώ σκο
πώ άποφυγής λήψεως έσπευσμένης πανορθοδόξου άποφάσεως.

Τό Συνέδριον συνήλθεν είς τό έν Σαμπεζύ Γενεύης ’Ορθόδοξον Κέν- 
τρον τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου άπό 28 ’Ιουνίου έως 3 ’Ιουλίου 
1977, μετέσχον δέ τούτου οί άκόλουθοι:

—  Σεβ. Μ ητροπολίτης Σουηδίας Παΰλος
—  Σεβ. Μ ητροπολίτης Λαοδικείας ’Ιγνάτιος
—  Σεβ. Μ ητροπολίτης Πέτρας Γερμανός
—  Σεβ. ’Α ρχιεπίσκοπος Βρυξελλών Βασίλειος
—  Σεβ. Μ ητροπολίτης Ξάνθης ’Αντώνιος
—  Θεοφιλ. ’Επίσκοπος Χερσώνος Πέτρος
—  Θεοφιλ. ’Επίσκοπος Κεντρικής Εύρώπης Λαυρέντιος
—  Πανοσιολ. ’Αρχιμανδρίτης Νίκων Πατρινακος
—  Αίδεσιμολ. Καθηγητής Ene Braniste
—  Αίδεσιμολ. Καθηγητής Nicolas Chivaroff
—  Αίδεσιμολ. Matti Sidorof
—  Έ λλογιμ . Καθηγητής Nicolas Ossorgin
—  Έ λλογιμ . Καθηγητής Νικόλαος Κοντόπουλος

ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΕΙΑ  ΕΠΙ Τ Η Σ  Π ΡΟ Π Α ΡΑ ΣΚ Ε Υ Η Σ Τ Η Σ  Α ΓΙΑ Σ
Κ Α Ι Μ ΕΓΑΛΗ Σ ΣΥΝΟΔΟΥ
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—  Έ λλογιμ . Καθηγητής John Errickson
—  Έ λλογιμ . κ. Γεώργιος Μ πεκατώρος
Παρίστατο ώσαύτως ό Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Τρανουπόλεως 

Δαμασκηνός, Γραμματεύς έπί τής προπαρασκευής τής 'Α γίας καί Μεγά
λης Συνόδου.

Τό Συνέδριον ήρξατο τών έργασιών αύτοΰ διά τής έκλογής ώς Προέ
δρου μέν αύτοΰ τοΰ Σεβ. Μ ητροπολίτου Τρανουπόλεως Δαμασκηνοΰ, ώς 
Γραμματέως δέ τοΰ Σεβ. Μ ητροπολίτου Λαοδικείας ’Ιγνατίου.

Μετά τήν άνάγνωσιν τών εισηγήσεων τών κανονολόγων, τών ιστορι
κών, τών άστρονόμων, τών ύπευθύνων ίεραρχών καί κοινωνιολόγων, καί 
τάς έπακολουθησάσας συζητήσεις, παρουσία καί παρατηρητών τοΰ Βατι- 
κανοΰ, τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Ε κκλησιώ ν καί τής Ά γγλικανι- 
κής Έκκλησίας, τό Συνέδριον κατέληξεν είς τάς άκολούθους προτάσεις:

1. 'Ω ς πρός τάς γνωστάς προτάσεις τάς σχετικάς πρός τόν έορτασμόν 
τοΰ Πάσχα είς μίαν ώρισμένην Κυριακήν: Αί δύο σημαντικώτεραι έξ αύ
τών ήσαν ή ύπέρ τής δευτέρας Κυριακής τοΰ ’Απριλίου καί ή ύπέρ τής 
Κυριακής τής έρχομένης μετά τό δεύτερον Σάββατον τοΰ ’Απριλίου. Καί- 
τοι μερικαί Έκκλησίαι ύπήρξαν εύνοϊκαί πρός τάς προτάσεις ταύτας, ούχ 
ήττον δμως ύπερίσχυσεν ή ποιμαντική μέριμνα καί παρεμερίσθη οΰτως ή 
διπλή αΰτη πρότασις, ή όποία θά έκινδύνευε νά προκαλέση σχίσματα έν- 
τός ώρισμένων ’Ορθοδόξων Εκκλησιώ ν, λαμβανομένου ύπ’ δψιν ότι μία 
τοιαύτη πρότασις προδίδει τό γράμμα τόσον τών διατάξεων τής Νικαίας 
δσον καί τοΰ συνόλου τής ’Ορθοδόξου παραδόσεως, ή όποία συνίσταται 
είς τό έορτάζειν τό Πάσχα τήν Κυριακήν μετά τήν πρώτην Πανσέληνον 
τής έαρινής ισημερίας.

2. Ό  σημερινός ύπολογισμός τοΰ Πάσχα, θεμελιούμενος έπί τοΰ άρ- 
χαίου ίουλιανοΰ ήμερολογίου, κατέστη είς τάς ήμέρας μας άνακριβής. 
Πράγματι, τό ήμερολόγιον τοΰτο έφθασεν ήδη μίαν καθυστέρησιν 13 ήμε- 
ρών ύπολογιζομένων έπί τοΰ ήλιακοΰ χρόνου: ή έαρινή ισημερία, ή όποία 
δέον νά άντιστοιχή είς τήν 21ην Μαρτίου, άντιστοιχεΐ μόνον είς τήν 8ην 
Μαρτίου τοΰ ήμερολογίου τούτου.

'Ομοίως, είς τούς σεληνιακούς πίνακας τοΰ Πασχαλίου, οί όποιοι είναι 
άκόμη έν χρήσει διά τόν προσδιορισμόν τής Πανσελήνου, διαπιστοΰται δ- 
τι ή ήμερομηνία αΰτη τής Πανσελήνου προσδιορίζεται μέ μίαν καθυστέ- 
ρησιν πέντε ήμερών. Δέον έπίσης νά σημειωθή δτι ή καθυστέρησις αΰτη 
θά αύξάνη μέ τήν πάροδον τών έτών.

Διά τόν λόγον τοΰτον τό Συνέδριον συνιστά όμοφώνως είς τήν έπομέ- 
νην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν νά άναθέση είς μίαν Ε π ι
τροπήν άστρονόμων τόν προσδιορισμόν τής Κυριακής μετά τήν πρώτην 
Πανσέληνον τής έαρινής ισημερίας δι’ εν κατά τό δυνατόν μακρότερον 
διάστημα.

Τό Συνέδριον διαβλέπει είς μίαν τοιαύτην πρωτοβουλίαν τής Ό ρθοδό
ξου Έ κκλησίας μίαν συμβολήν είς τόν παγκόσμιον προσδιορισμόν τής 
ήμερομηνίας τοΰ Πάσχα δ ι’ δλους τούς Χριστιανούς.
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3. Ά νεκινήθη τό πρόβλημα τής σχέσεως μεταξύ τού ιουδαϊκού καί τοΰ 
χριστιανικού Πάσχα. Βεβαιοΰμεν ότι ή διατύπωσις τής Νίκαιας διά τόν 
προσδιορισμόν τής ήμερόμηνίας τοΰ χριστιανικοΰ Πάσχα, χωρίς νά άνα- 
φέρεται ρητώς είς τό ιουδαϊκόν Πάσχα, μνημονεύει τοΰτο έμμέσως όρί- 
ζουσα τήν Πανσέληνον, μετά τήν όποιαν ή άκολουθοΰσα Κυριακή οφεί
λει νά είναι τό χριστιανικόν Πάσχα. Ε π ίσ η ς δέον νά σημειωθή ότι τό ιου
δαϊκόν Πάσχα πρέπει νά έμπίπτη πρός τήν έαρινήν Πανσέληνον τήν άκο- 
λουθοΰσαν τήν ισημερίαν καί ότι τό χριστιανικόν Πάσχα μετά βεβαιότη- 
τος άκολουθεΐ.

4. Τό πρόβλημα τής Διασποράς καί τών όρθοδόξων μειονοτήτων έτέθη 
ομοίως ένώπιον τών μελών τοΰ Συνεδρίου.

Οί σύνεδροι πιστεύουν δτι δέν ένδείκνυται ή προσαρμογή τών έν τή 
Διασπορά Ό ρθοδόξω ν Εκκλησιώ ν πρός τόν έορτασμόν τοΰ Πάσχα τών 
χωρών ένθα καί διαβιοΰν ώς μειονότητες. Τοΰτο ήθελε θέσει είς κίνδυνον 
τήν συνοχήν τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έν τώ συνόλφ αύτής.

5. Τό Συνέδριον, έν τώ πνεύματι.τής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστι
κής Ε π ιτροπή ς τής συνελθούσης είς τό έν Σαμπεζύ Γενεύης ’Ορθόδοξον 
Κέντρον τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου τό 1971, πιστεύει ότι είναι λίαν 
εύκταϊον δπως τά άνωτέρω μνημονευθέντα προβλήματα μελετηθοΰν έν 
συνεργασία πρός τάς χριστιανικός έκείνας ’Εκκλησίας, αί όποΐαι ένδιαφέ- 
ρονται διά τόν συνεορτασμόν τοΰ Πάσχα.

Έ ν  τώ έν Σαμπεζύ Γενεύης Ό ρθοδόξφ  Κέντρφ τοΰ Οικουμενικού Π α
τριαρχείου, τή 3η ’Ιουλίου 1977.

Ε πιθυμία  τών συνέδρων ή Γνωμάτευσις αΰτη ύπεγράφη ύφ’ άπάντων 
τών μελών αύτοΰ (Πρωτότυπον γαλλικόν κείμενον):

SECRETARIAT POUR LA PREPARATION DU SAINT ET G R A N D  C O N 
CILE

L’ EXAMEN DE LA QUESTION D ’ UNE  
CELEBRATION COMMUNE DE PAQUES 
PAR TOUS LES CHRETIENS LE MEME 

DIM ANCHE.

Le Secretariat pour la preparation du Saint et Grand Concile a ete char
ge par la premiere Conference Panorthodoxe Preconciliaire de convoquer 
un Congres de hierarques responsables de la pastorale, de specialistes du 
droit canon, de Γ astronomie, de Γ histoire et de la sociologie. Ceux - la dev- 
ront soumettre leurs conclusions a la prochaine Conference Panorthodoxe 
Preconciliaire par P interm ediate du Secretariat. Le Congres pour remplir 
son mandat, doit considerer d’ une part le desir existant dans P Eglise or
thodoxe de voir Paques celebre par tous les chretiens ensemble, mais d ’ au
tre part, doit aussi tenir compte des difficultes pastorales qui existent dans 
certaines Eglises locales, difficultes que Γ Eglise doit examiner attentive-
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ment sous tous les angles. Elle aura le souci de tenir compte des imperatifs 
pastoraux actuels de Γ Orthodoxie en Occident; cela devant mener a une 
vision equilibree des choses et eviter une decision panorthodoxe hative.

Le Secretariat a convoque une consultation qui s’ est reunie au Centre 
Orthodoxe du Patriarcat Oecumenique a Chambesy du 28 juin au 3 juillet 
1977. A cette consultation ont pris part les suivants :

—  S.E. le Metropolite Paul de Suede
—  S.E. le Metropolite Ignace de Lattaquie
—  S.E. le Metropolite Germanos de Petra
—  S.E. Γ Archeveque Basile de Bruxelles
—  S.E. le Metropolite Antonios de Xanthi
—  S.E. F Eveque Pierre de Chersonese
—  S.E. F Eveque Lavrentije d’ Europe O cciden tal
—  Rev. Archim. Nicos Patrinacos
—  Rev. Professeur Ene Braniste
—  Rev. Prof. N. Chivaroff
—  Rev. Pere Matti Sidorof
—  Professeur Nicolas Ossorguin
—  Professeur Nicolas Contopoulos
—  Professeur John Errickson
—  Monsieur Georges Bekatoros
Etait egalement present S.E. le Metropolite Damaskinos de Tranoupolis, 

Secretaire pour la preparation du Saint et Grand Concile.
La Consultation a commence ses travaux par F election de S.E. le Me

tropolite Damaskinos de Tranoupolis comme President et de S.E. le Metro- 
polite Ignace de Lattaquie comme Secretaire.

Apres avoir entendu les exposes de canonistes, d’ historiens, d ’ astrono- 
mes, de responsables de la pastorale, de sociologues et en presence d’ 
observateurs du Vatican, du C.O.E. et de F Eglise Anglicane, la consulta
tion est parvenue a ce qui suit :

1. L’ on sait qu’ il y a eu des propositions concernant la celebration de 
Paques un dimanche Fixe. Les deux propositions les plus significatives e- 
taient celle en faveur du deuxieme dimanche d’ avril et celle en faveur du di
manche venant apres le deuxieme samedi d’ avril. Bien que quelques Eglises 
fussent, le souci pastoral a prevalu pour cette double proposition ecarter 
car elle risquerait de provoquer des schismes dans certaines Eglises ortho- 
doxes, vu qu’ une telle proposition trahit la lettre des dispositions de Nicee 
et toute la tradition orthodoxe qui consiste a ce que Paques soit celebre le 
dimanche suivant la premiere pleine lune apres F equinoxe du printemps.

2. Le comput actuel de Paques fonde sur F ancien calendrier julien est 
devenu de nos jours inexact; en effet, ce calendrier a deja atteint un retard 
de 13 jours sur le temps solaire: F equinoxe du printemps qui doit corres- 
pondre au 21 mars correspond seulement au 8 mars de ce calendrier.

De meme, dans les tables lunaires de la Pascalie, qui sont encore en
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vigueur pour la determination de la pleine lune, on constate que cette date 
de la pleine lune est determinee avec un retard de 5 jours. II faut aussi re- 
marquer que ce retard s’ accroitra avec le temps.

C ’ est pourquoi la Consultation recommande a P unanimite a la prochai- 
ne Conference Panorthodoxe Preconciliaire de confier a une commission d’ 
astronomes la determination du dimanche apres la premiere pleine lune 
suivant P equinoxe du printemps pour une duree aussi longue que possible.

La Consultation voit dans une telle initiative de la part de P Eglise ortho
doxe une contribution a la determination universelle de la date de Paques 
pour tous les chretiens.

3. La question de la relation entre la Paque juive et le Paques chretien a 
ete soulevee. L’ on affirme que la formule de Nicee pour la determination 
de la date de Paques chretien, sans se referer explicitement a la Paque juive, 
la mentionne indirectement en designant ia pleine lune apres laquelle le di
manche qui suit doit etre le Paques chretien. Aussi faut - il noter que la 
Paque juive doit tomber a la pleine lune du printemps suivant P equinoxe et 
le Paques chretien vient certainement apres.

4. Le probleme de la Diaspora et des minorites orthodoxes s’ est egale- 
ment pose devant les membres de la Consultation.

Ceux - ci croient que la situation de minorite ne justifie pas en soi des pri
ses de positions particulieres pour se conformer a P usage de la majorite du 
lieu. Cela porterait atteinte a la cohesion de P Eglise orthodoxe toute entie- 
re.

5. La Consultation, allant dans la ligne du rapport de la Commission 
Preparatoire Interorthodoxe du Concile reunie au Centre Orthodoxe du 
Patriarcat Oecumenique a Chambesy, en 1971, croit qu’ il est tres souhai- 
table d’ etudier les questions susmetionnees en collaboration avec tous les 
chretiens qui s’ y interessent.
Fait a Chambesy, au Centre Orthodoxe du 
Patriarcat Oecumenique, le 3 juillet 1977.

Μετά ταΰτα ό σεβ. Πρόεδρος ηύχαρίστησε τούς συνέδρους διά τήν 
καρποφόρον συμβολήν αύτών πρός έπιτυχίαν τοϋ έργου τοΰ Συνεδρίου 
καί ύπεγράμμισεν ιδιαιτέρως τό έπικρατήσαν ύψηλόν πνεΰμα εύθύνης έν 
τή θαυμασία συνεργασία, τήν όποιαν ούδόλως έκλόνισεν ή ζώσα άντιπα- 
ραβολή διαφόρων ένίοτε άντιτιθεμένων άπόψεων, αί όποΐαι ύπηρέτησαν 
ούσιαστικώς τόν τελικόν σκοπόν.

Τό Συνέδριον έληξε διά θερμοτάτων εύχαριστιών, τάς όποιας άπηύθυ- 
νον πρός τόν σεβ. Πρόεδρον έκ μέρους τής όλομελείας ό σεβ. ’Α ρχιεπί
σκοπος Βρυξελλών κ. Βασίλειος καί ό σεβ. Μ ητροπολίτης Ξάνθης κ. ’Α ν
τώνιος, έπί τή ύπευθύνω συνεπεΐ προεδρεία τών έργασιών τοΰ Συνεδρίου, 
ύπογραμμίσαντες ιδιαιτέρως τό έπικρατήσαν πνεΰμα καί τήν έπιτυχίαν 
αύτοΰ. ’Ιδιαιτέρας εύχαριστίας άπηύθυνον οδτοι καί πρός πάντας τούς 
συνεργάτας τής Γραμματείας καί τοΰ Κέντρου διά τήν φιλοξενίαν καί τήν 
συμπαράστασιν αύτών.
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Ή  Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής τής 'Α γίας καί Μ εγάλης Συνό
δου ύπέβαλε καθηκόντως είς τάς κατά τόπους 'Αγιωτάτας ’Ορθοδόξους 
’Εκκλησίας τά πορίσματα τοΰ συγκληθέντος πρός «Έξέτασιν τοΰ κοινού 
ύφ’ άπάντων τών χριστιανών έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα έν ώρισμένη Κυρια
κή» Συνεδρίου. Τά πορίσματα ταΰτα συνεπληρώθησαν, μερίμνη τής 
Γραμματείας, διά μελετών καί πασχαλιών πινάκων, καταρτισθέντων ύπό 
ειδικών άστρονόμων, συμφώνως πρός τήν σχετικήν άπόφασιν τοΰ Συνε
δρίου.

Ό  Σεβασμιώτατος Μ ητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Μελίτων, με- 
λετήσας έν τή ίδιότητι αύτοΰ ώς Προέδρου τής Α ' Προσυνοδικής Πανορ
θοδόξου Διασκέψεως τά Πρακτικά τοΰ Συνεδρίου καί άναφερόμενος είς 
τήν σύστασιν τοΰ Συνεδρίου πρός τήν προσεχή Προσυνοδικήν Πανορθό- 
δοξον Διάσκεψιν νά άναθέση είς έπιτροπήν άστρονόμων τόν προσδιορι
σμόν τής Κυριακής μετά τήν πρώτην Πανσέληνον τής έαρινής ’Ισημερίας 
δι’ έν, κατά τό δυνατόν, μακρότερον διάστημα, σημειώνει είς έπιστολήν 
του πρός τόν Γραμματέα έπί τής Προπαρασκευής τής Συνόδου (23 Σε
πτεμβρίου 1977), «ότι ή άπόφασις καί σύστασις αΰτη τοΰ Συνεδρίου είναι 
λίαν εύστοχος, ώς ούσιωδεστάτη διά τήν περαιτέρω θεώρησιν καί έκτίμη- 
σιν τοΰ όλου θέματος», διά νά έκφράση άκολούθως τήν πεποίθησιν αύτοΰ, 
ώς έρμηνευτής τοΰ πνεύματος τής Α ' Προσυνοδικής Πανορθοδόξου Δια- 
σκέψεως, «δτι ούδείς συντρέχει λόγος δπως ή σύγκλησις μιάς τοιαύτης 
’Επιτροπής άστρονόμων διενεργηθή ύπό τής προσεχοΰς Προσυνοδικής 
Διασκέψεως. Ά πλούστατα, διότι ή Α ' Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διά- 
σκεψις άνέθηκε τή Γραμματεία τήν σύγκλησιν τοΰ διαγενομένου Συνε
δρίου διά τήν έξέτασιν τοΰ δλου θέματος, ή δέ άπόφασις αύτοΰ νά μελετη
θή ιδιαιτέρως τό άστρονομικόν μέρος τοΰ θέματος είναι καθαρώς τεχνικής 
φύσεως καί δύναται νά θεωρηθή ώς παράρτημα τοΰ δλου έργου τοΰ Συνε
δρίου καί τής εύθύνης τής Γ ραμματείας. Κατά ταΰτα, συνεχίζει, ή Γ ραμ
ματεία δύναται καί οφείλει, άνευ άναβολής, νά συγκαλέση μίαν τοιαύτην 
έξ έπιφανών άστρονόμων ’Επιτροπήν, πρός έξέτασιν τοΰ άστρονομικοΰ 
σημείου τοΰ δλου θέματος».

Κατόπιν τούτου ή Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής τής 'Α γίας καί
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Μεγάλης Συνόδου ήλθεν είς έπαφήν μέ πλείονας άστρονόμους, οϊτινες 
άπέστειλαν είς αύτήν γνωματεύσεις καί πίνακας άκριβοΰς προσδιορισμού 
τής μετά τήν πρώτην πανσέληνον τής έαρινής ισημερίας Κυριακής (Α- 
stronomical Council o f the Academy of Sciences of the U.R.S.S. - Profes
sor E.R. Mustel -, Astronomisches Rechen - Institut - professor T. Lederle-, 
U.S. Naval Observatory, Observatoire de Geneve - professeur Marcel 
Golay-, Έ ργαστήριον ’Αστρονομίας Πανεπιστημίου ’Αθηνών - καθηγη
τής Γεώργιος Κοντόπουλος-).

Τά άστρονομικά ταϋτα δεδομένα άπετέλεσαν άντικείμενον μελέτης ειδι
κής έπιτροπής άστρονόμων, ή όποία συνεδρίασεν είς τό έν Chambesy - 
Γενεύης ’Ορθόδοξον Κέντρον τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου τήν 3ην 
Φεβρουάριου 1979.

Κατά τήν συνάντησιν ταύτην έλήφθησαν ύπ’ δψιν αί άκόλουθοι βασι- 
καί άρχαί:

« Ή  ’Αστρονομική ημερομηνία τοΰ Πάσχα  όρίζεται κατά τελείαν άναλο- 
γίαν πρός τόν κανόνα τού έκκλησιαστικοϋ ύπολογισμοΰ: Πάσχα είναι ή 
Κυριακή, ή όποία άκολουθεΐ τήν πρώτην Πανσέληνον μετά τήν έαρινήν 
’Ισημερίαν. Έ ν  τούτοις, ή έρμηνεία είναι διαφορετική:

α) Διά ίή ν  ’Ισημερίαν λαμβάνομεν τήν άκριβή άστρονομικήν στιγμήν, 
ήτοι τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν τό ούράνιον μήκος τοΰ Ή λιου  είναι 0°, 
άντί πάντοτε τής 21ης Μαρτίου, ώς συμβαίνει είς τόν έκκλησιαστικόν 
ύπολογισμόν.

β) Διά τήν Πανσέληνον λαμβάνομεν τήν άκριβή άστρονομικήν στι
γμήν τής φάσεως ταύτης, ήτοι τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν ή διαφορά με
ταξύ τών μηκών τοΰ Ή λίου  καί τής Σελήνης είναι 180°, άντί τής ήμερο- 
μηνίας τήν όποιαν λαμβάνομεν δ ι’ ένός κυκλικοΰ λογαριασμοΰ, ώς τοΰτο 
συμβαίνει είς τόν έκκλησιαστικόν ύπολογισμόν.

γ) Πρέπει νά έκλέξωμεν ενα ώρισμένον Μ εσημβρινόν, είς τόν όποιον 
δέον νά άναχθή ή ώρα τών άσ.τρονομικών φαινομένων (τοΰτο έχει σημα
σίαν είς τήν περίπτωσιν κατά τήν όποιαν ή έαρινή Πανσέληνος συμβαίνει 
πρό τοΰ μεσονυκτίου ή μετά τό μεσονύκτιον, μεταξύ τοΰ Σαββάτου καί 
τής Κυριακής).

Ή  σύσκεψις τών άστρονόμων έμελέτησε δύο προτάσεις προσδιορισμού 
τής Κυριακής τοΰ Πάσχα, έξ ων τήν μέν πρώτην έπεξειργάσθη έπί τή βά
σει τής έπιλογής τοΰ Μεσημβρινού τής 'Ιερουσαλήμ —  35° I I ’ άνατολι- 
κώς τοΰ Greenwich — καί διά τά έτη 1969 - 2500, ό έλλογιμώτατος δρ. Τ. 
Lederle, τοΰ έν Heidelberg Astronomisches Recheninstitut, τήν δέ δευτέ- 
ραν, έπί τή βάσει τοΰ Μεσημβρινού τοΰ Greenwich καί διά τά έτη 1970 - 
2200, ό έλλογιμώτατος καθηγητής Γεώργιος Κοντόπουλος, τοΰ Ε ρ γ α 
στηρίου ’Αστρονομίας τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Ή  συγκριτική μελέτη τών πασχαλιών, τόσον ύπό τοΰ Συνεδρίου, δσον 
καί είς τάς κατ’ ιδίαν μετά ταΰτα μελέτας τών άστρονόμων, ώδήγησεν είς 
τά άκόλουθα συμπεράσματα:
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Ιον.'Η  κατάρτισιςτώ ν πασχαλιών δέον δπως περιορισθή έως καί τού έ
τους 2200.
2ον.'Η  πρότασιςτοΰ έλλογιμωτάτου Τ. Lederle ώς πρός τήν άστρονομι- 
κήν ήμερομηνίαν τοΰ Πάσχα διά τά έτη. 1969 - 2200 εΐναι άκριβής*.

Ό  έλλογιμώτατος δρ. Τ. Lederle δίδει τάς άστρονομικάς ήμερόμηνίας 
τοΰ Πάσχα διά τά έτη 1969 - 2500, ήτοι πλήρη κύκλον τοΰ πασχαλίου 
ύπολογισμοΰ έν τώ Ίουλιανώ  Ή μερολογίω  (ΠΙΝΑΞ I).

Οί ύπολογισμοί βασίζονται έπί τών πινάκων τοΰ Newcomb διά τόν Ή 
λιον καί έπί τών πινάκων τοΰ Brown διά τήν Σελήνην. Αί ήμερομηνίαι, αί 
όποΐαι διαφέρουν τών ήμερομηνιών τοΰ πασχαλίου ύπολογισμοΰ έν τφ 
Γρηγοριανώ Ή μερολογίω , σημειοΰνται δ ι’ άστερίσκου καί παρατίθενται 
μετά τών είς έβδομάδας διαφορών (ΠΙΝΑΞ II).

3ον.Ή  πρότασιςτοΰ έλλογιμωτάτου καθηγητοΰ Γεωργίου Κ οντοπούλου, 
μέ βάσιν τόν Μεσημβρινόν τοΰ Greenwich, εΐναι ώσαύτως άκριβής, ώς 
έγνωμάτευσεν άλλωστε τό Ά στεροσκοπεΐον Γενεύης**.

Ό  έλλογιμώτατος Καθηγητής Γεώργιος Κοντόπουλος ύπέβαλε πίνακα 
τών άστρονομικών ήμερομηνιών τοΰ Πάσχα διά τά έτη 1970 - 2200 έπί τή 
βάσει τοΰ Μ εσημβρινοΰ τοΰ Greenwich (Π ΙΝ Α Ξ III).

Ε π ίσ η ς καί ό έλλογιμώτατος καθηγητής Marcel Golay ύπέβαλενάνάλο- 
γον Πίνακα διά τά έτη 1969 - 2250 (ΠΙΝΑΞ IV).

* ΠΑΝΕΠ1ΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΗΛ. 743.211-743.414 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΙΣ  
ΑΘΗΝΑ1 (621)

Αθήναι 8 Μαρτίου 1979

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Τρανουπόλεως 
37, Cliemin de Chambesy,
1292 Chambesy,
GENEVE
SU ISSE

Σεβασμιώτατε,

Σάς εσωκλείω τούς υπολογισμούς τοΰ Πάσχα τών ίτών 2080 - 2200, δπως σάς είχα ύποσχεθεί. 
Εκαμα τήν σύγκρισι μέ τούς υπολογισμούς τοΰ κ. Lederle καί ευρίσκω δύο μόνον διαφοράς, κατά τά 

ίτη  2120 καί 2143. αί όποΐαι όφείλονται είς τό δτι έγώ χρησιμοποιώ χρόνον Greenwich ένφ ό κ. Lederle 
χρόνον Ιερουσαλήμ.

Α! ήμερομηνίαι είναι 
Greenwich Ιερουσαλήμ

2120 14 - 4 2 1 - 4
2143 31 - 3 7 - 4
Επομένως οί ύπολογισμοί τοΰ κ. Lederle είναι όρθοί.

Μετά τιμής

Γ. Κοντόπουλος



114

4ον. Αί τρεις διαφοραί μεταξύ τών προτάσεων άστρονομικής ήμερομηνίας 
τοϋ Πάσχα διά τά έτη 1998, 2120 καί 2143 όφείλονται είς τό δτι ή έπιλογή 
τοΰ Μεσημβρινοΰ τής 'Ιερουσαλήμ άνάγει τό άστρονομικόν φαινόμενον 
τής έαρινής πανσελήνου διά μέν τό Ετος 1998 είς τήν Κυριακήν 12 ’Α πρι
λίου καί ώραν 0,44, ένώ ή έπιλογή τοΰ Μεσημβρινού τοΰ Greenwich άνά- 
γει τοΰτο είς τό Σάββατον 11 ’Απριλίου καί ώραν 22.23, διά τό έτος 2120 
είς τήν Κυριακήν 14 ’Απριλίου καί ώραν 0.46, ένώ ή έπιλογή τοΰ Green
wich είς τό Σάββατον 13 ’Απριλίου καί ώραν 22.25- διά δέ, τέλος, τό έτος 
2143 είς τήν Κυριακήν 31 Μαρτίου καί ώραν 1.25, ένώ ή έπιλογή τοΰ 
Greenwich είς τό Σάββατον 30 Μαρτίου καί ώραν 23.04! Πρβλ. καί άνα- 
λυτικόν πίνακα τοΰ έλλογιμωτάτου δρος Τ. Lederie δσον άφορά είς τάς 
λεπτομερείας τοΰ ύπολογισμοΰ τής άστρονομικής ήμερομηνίας τοΰ 
Πάσχα έπί τή βάσει τοΰ Μ εσημβρινοΰ τής Ιερουσαλήμ (ΠΙΝΑΞ V).

Ή  Γραμματεία έπί τής Προπαρασκευής τής 'Α γίας καί Μεγάλης Συνό
δου τής ’Ορθοδόξου Έ κκλησίας, έχουσα άναλάβει τήν εΰθύνην ύποβολής 
τή έπομένη Προσυνοδική Πανορθοδόξφ Διασκέψει πρός κρίσιν καί άπό- 
φασιν τοΰ πλήρους φακέλου έπί τοΰ θέματος: «Έξέτασις τοΰ θέματος τοΰ 
κοινοΰ ύφ’ άπάντων τών χριστιανών έορτασμοϋ τοΰ Πάσχα έν ώρισμένη 
Κυριακή», ύπέβαλε καθηκόντως είς τούς Προκαθημένους τών κατά τό
πους 'Αγιωτάτων ’Ορθοδόξων Ε κκλησιώ ν τά έπί τοΰ ώς άνω θέματος 
νεώτερα ταΰτα στοιχεία διά τά περαιτέρω.

* *  REPUBLIQUE
F T  CANTON DE GEN&VE

CH-1290 SAUVERNY. LE  28 mars 1979

POST TENEBRAS LVE  

OBSERVATOIRE

V .lR tF . N./REF. TEL. (022) 552611 C.C.P. 12-2130

Monsieur le Metropolite Damaskinos 
de Tranoupolis
Centre Orthodoxe du Patriarcat 
Oecumenique
37, Chemin de Chambesy 
1292 Chambesy

Monsieur le Metropolite,

Pour donner suite ά la demande que vous aviez formulee en son temps a Monsieur le Professeur Go- 
lay, f  ai le plaisir de vous remettre sous ce pli la liste des dates astronomiques de Paques calculees de 
1969 a  2250 pour le meridien de Greenwich.

] ' ai releve une difference d ’ une semaine dans le calcul du Prof. G. Contopoulos pour i  annee 1974, 
difference, qui n ' a aucune influence sur la date du comput ecclesiastique.

Remarqons que sur la periode precitee, la date astronomique de Paques (Greenwich) se trouve avan- 
cee d ‘ une semaine seuiement pour les annees 1998, 2120, 2143, 2214 et 2218. Ces dates sont les me
mos que celles du comput ecclesiastique. Les dates de ce mode de calculfigurent dans la marge de cette 
liste lorsqu’ elles sont differentes des dates astronomiques etablies pour le meridien de Greenwich.

J ' espere vivement que ces renseignements pourront vous etre de quelque utilite e tje  vous prie de croi- 
re, Monsieur le Metropolite, a ma haute consideration.

B. JUNOD



ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΞ I

’Αστρονομικοί ήμερομηνίαι τοΰ Πάσχα διά τά έτη 1969-2500, έπί τή βά
σει τοΰ Μεσημβρινού τής 'Ιερουσαλήμ.

Ύ πό Έ λλογιμ . Δρος Τ. Lederle.

TABLE I

Dates astronomiques de Paques pour les annees 1969-2500, sur la base du 
meridien de Jerusalem.

Par le Professeur T. Lederle.

TABLE I. DATES ASTRONOMIQUES DE PAQUES (Q)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1960
1970 29.3 11.4 2.4 22.4 7.4* 30.3 18.4 10.4 26.3

6.4
15.4

1980 6.4 26.4* 11.4 3.4 22.4 7.4 30.3 19.4 3.4 26.3
1990 15.4 31.3 19.4 11.4 3.4 16.4 7.4 30.3 19.4* 4.4
2000 23.4 15.4 31.3 20.4 11.4 27.3 16.4 8.4 23.3 12.4
2010 4.4 24.4 8.4 31.3 20.4 5.4 27.3 16.4 1.4 24.3*
2020 12.4 4.4 17.4 9.4 31.3 20.4 5.4 28.3 16.4 1.4
2030 21.4 13.4 28.3 17.4 9.4 25.3 13.4 5.4 28.3* 10.4
2040 1.4 21.4 6.4 29.3 17.4 2.4* 25.3 14.4 5.4 25.4*
2050 10.4 2.4 21.4 6.4 29.3 18.4 2.4 25.3* 14.4 30.3
2060 18.4 10.4 26.3 15.4 6.4 29.3 11.4 3.4 22.4 7.4*
2070 30.3 19.4 10.4 26.3 15.4 7.4 22.3* 11.4 3.4 23.4
2080 7.4 30.3 19.4 4.4 26.3 15.4 31.3 20.4 11.4 27.3*
2090 16.4 8.4 30.3 12.4 4.4 27.3* 8.4* 31.3 20.4 12.4
2100 28.3 17.4 9.4 25.3 13.4· 5.4 25.4* 10.4 1.4 21.4
2110 6.4 29.3 17.4 2.4 25.3* 14.4 29.3 18.4 10.4 2.4*
2120 21.4* 6.4 29.3 11.4 2.4 22.4 14.4 30.3 18.4 10.4
2130 26.3 15.4 6.4 22.3* 11.4 3.4 22.4 7.4 30.3 19.4
2140 3.4. 26.3 15.4 7.4* 19.4 11.4 3.4 23.4* 7.4 30.3
2150 19.4* 4.4 26.3* 15.4 31.3 20.4 11.4 27.3 16.4 8.4
2160 23.3 12.4 4.4 24.4 8.4. 31.3 20.4 5.4 27.3 16.4
2170 8.4* 24.3* 12.4 4.4 24.4* 9.4 31.3 20.4 5.4 28.3
2180 16.4 1.4 21.4 13.4 28.3 17.4 9.4 25.3 13.4 5.4
2190 28.3* 10.4 1.4 21.4 6.4 29.3 17.4 9.4 25.3 14.4
2200 6.4 26.4* 11.4 3.4 22.4 7.4 30.3 19.4 3.4 26.3
2210 15.4 31.3 19.4 11.4 3.4* 16.4 7.4 30.3 19.4* 4.4
2220 23.4 8.4* 31.3 20.4 11.4 27.3 16.4 8.4 23.3 12.4
2230 4.4 24.4 8.4 31.3' 20.4 5.4 27.3 16.4 1.4 21.4
2240 12.4 4.4 17.4 9.4 31.3 20.4* 5.4 28.3 16.4 1.4
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2250 21.4 13.4 •28.3 17.4 9.4 25.3 13.4 5.4 25.4 10.4
2260 1.4 21.4 6.4 29.3 17.4 2.4 25.3 14.4 5.4 18.4
2270 10.4 2.4 21.4 6.4 29.3 18.4 2.4 25.3* 14.4 30.3
2280 18.4 10.4 26.3 15.4 6.4 22.3 11.4 3.4 22.4 7.4
2290 30.3 19.4 3.4* 26.3 15.4 7.4 22.3* 11.4 3.4 23.4*
2300 8.4 31.3 20.4 5.4 27.3 16.4 1.4 21.4 12.4 28.3
2310 17.4 9.4 31.3 13.4 5.4 28.3 9.4* 1.4 21.4 6.4
2320 28.3 17.4 9.4 25.3 13.4 5.4 25.4 10.4 1.4 21.4
2330 6.4 29.3 17.4 2.4 25.3 14.4 29.3* 18.4 10.4 2.4*
2340 14.4 6.4 29.3 18.4* 2.4 22.4 14.4 30.3 18.4 10.4
2350 26.3 15.4 6.4 26.4* 11.4 3.4 22.4 7.4 30.3 19.4
2360 3.4 26.3 15.4 31.3 19.4 11.4 3.4 16.4 7.4 30.3
2370 19.4 4.4 23.4* 15.4 31.3 20.4 11.4 27.3 16.4 8.4
2380 23.3 12.4 4.4 24.4 8.4 31.3 20.4 5.4 27.3 16.4
2390 1.4* 24.3 12.4 4.4 24.4* 9.4 31.3 20.4 5.4 28.3
2400 16.4 1.4 21.4 13.4 28.3 17.4 9.4 25.3 13.4 5.4
2410 28.3* 10.4 1.4 21.4 6.4 29.3 · 17.4 9.4* 25.3 14.4
2420 5.4 25.4* 10.4 2.4 21.4 6.4 29.3 18.4 2.4 25.3*
2430 14.4 30.3 18.4 10.4 26.3 15.4 6.4 29.3* 11.4 3.4
2440 22.4 7.4 30.3 19.4 10.4 26.3 15.4 7.4 22.3* 11.4
2450 3.4 23.4* 7.4 30.3 19.4 4.4 26.3 15.4 31.3 20.4
2460 11.4 27.3 16.4 8.4 30.3 19.4* 4.4 27.3* 15.4* 31.3
2470 20.4 12.4* 27.3 16.4 8.4 24.3 12.4 4.4 24.4 9.4
2480 31.3 20.4 5.4 28.3 16.4 1.4 24.3* 13.4 4.4 17.4
2490 9.4 1.4* 20.4* 5.4 28.3 17.4* 1.4 21.4 13.4 29.3
2500 18.4

* DATE G R EG O RIEN N E EST D IFFER EN T E

* DATE IN C ER TA IN E, PROBABLEM ENT 8.4. (2468)
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Διαφοραϊ είς έβδομάδας μεταξύ άστρονομικών ήμερομηνιών τοΰ Πάσχα 
καί τοΰ πασχαλίοο ύπολογισμοΰ έν τφ  Γρηγοριανφ Ή μερολογίφ .

TABLE II

Difference en semaines entre les dates astromoniques de Paques et le corn- 
put pascal du calendrier Gregorien.

ΠΙΝΑΞ II

TABLE 2. DATES ASTRON. (Q) ET GREG. (P) DIFF. 
(DIFFERENCES P-Q EN SEMAINES)

Q P P-Q

1974 7.4. 14.4. + 1
1981 26.4. 19.4. - 1
1998 19.4. 12.4. - 1
2019 24.3.. 21.4. +4
2038 28.3. 25.4. +4
2045 2.4. 9.4. + 1
2049 25.4. 18.4. - 1
2057 25.3. 22.4. +4
2069 7.4. 14.4. + 1
2076 22.3. 19.4. +4
2089 27.3. 3.4. + 1
2095 27.3. 24.4. +4
2096 8.4. 15.4. + 1
2106 25.4. 18.4. - 1
2114 25.3. 22.4. +4
2119 2.4. 26.3. - 1
2120 21.4. 14.4. - 1
2133 22.3. 19.4. +4
2143 7.4. 31.3. - 1
2147 23.4. 16.4. - 1
2150 19.4. 12.4. - 1
2152 26.3. 23.4. +4
2170 8.4. 1.4. - 1
2171 24.3. 21.4. +4
2174 24.4. 17.4. - 1
2190 28.3. 25.4. +4
2201 26.4. 19.4. - 1
2214 3.4. 27.3. - 1
2218 19.4. 12.4. - I
2221 8.4. 15.4. +  1
2245 20.4. 13.4. - 1
2277 25.3. 22.4. +4
2292 3.4. 10.4. +  1
2296 22.3. 19.4. +4
2299 23.4. 16.4. - 1
2316 9.4. 16.4. + 1
2336 29.3. 5.4. +  1
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Q P P-Q

2339 2.4. 26.3. - 1
2343 18.4. 11.4. - 1
2353 26.4. 22.3. - 5
2372 23.4. 26.3. - 4
2390 1.4. 8.4. + 1
2394 24.4. 17.4. - 1
2410 28.3. 25.4. +4
2417 9.4. 2.4. - 1
2421 25.4. 18.4. - 1
2429 25.3. 22.4. +4
2437 29.3. 22.3. - 1
2448 22.3. 19.4. +4
2451 23.4. 16.4. - I
2465 19.4. 12.4. - 1
2467 27.3. 24.4. +4
2471 12.4. 5.4. - 1
2486 24.3. 21.4. +4
2491 1.4. 25.3. - 1
2492 20.4. 13.4. - 1
2495 17.4. 10.4. - 1
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’Αστρονομικοί ήμερομηνίαι τοΰ Πάσχα διά τά έτη 1970 - 2200, έπί τή βά
σει του Μεσημβρινού του Greenwich.

'Υπό Έ λλογιμ . Καθ. Γεωργίου Κοντοπούλου

TABLE III

Dates astronomiques de Paques pour les annees 1970 - 2200, sur la base 
du meridien de Greenwich. 

Par le Professeur Georges Contopoulos

ΠΙΝΑΞ III

Professeur G. Contopoulos 
Universite d’ Athenes 
Laboratoire d’ Astronomie

DATES ASTRONOMIQUES 
DE PAQUES 

(Heure Greenwich)

0 1 2 3

1970 (29) 11 2 22
1980 6 26 11 3
1990 15 (31) 19 11
2000 23 15 (31) 20
2010 4 24 8 (31)
2020 12 4 17 9
2030 21 13 (28) 17
2040 1 21 6 29
2050 10 2 21 6
2060 18 10 (26) 15
2070 (30) 19 10 (26)
2080 7 (30) 19 4
2090 16 8 (30) ' 12
2100 (28) 17 9 (25)
2110 6 (29) 17 2
2120 14 6 (29) 11
2130 (26) 15 6 (22)
2140 3 (26) 15 (31)
2150 19 4 (26) 15
2160 (23) 12 4 ,24
2170 8 (24) 12 4
2180 16 1 21 13
2190
2200

(28)
6

10 1 21

Καθηγητής Γ. Κοντόπουλος 
Πανεπιστήμιον ’Αθηνών 

Έργαστήριον ’Αστρονομίας

ΑΣΤΡΟΝΟΜ ΙΚΑΙ ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑΙ 
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

(Ώ ρα Greenwich)

4 5 6 7 8 9

14 (30) 18 10 (26) 15
22 7 (30) 19 3 (26)

3 16 7 (30) 12 4
11 (27) 16 8 (23) 12
20 5 (27) 16 1 (24)

(31) 20 5 (28) 16 I
9 (25) 13 5 (28) 10

17 2 (25) 14 5 25
(29) 18 2 (25) 14 (30)

6 (29) 11 3 22 7
15 7 (22) 11 3 23

(26) 15 (31) 20 11 (27)
4 (27) 8 (31) 20 12

13 5 25 10 1 21
(25) 14 (29) 18 10 2

2 22 14 (30) 18 10
11 3 22 7 (30) 19
19 11 3 23 7 (30)

(31) 20 11 (27) 16 8
8 (31) 20 5 (27) 16

24 9 (31) 20 5 (28)
(28) 17 9 (25) 13 5

6 (29) ’ 17 9 (25) 14

* Les dates entre parentheses sont celles du mois de mars, les autres celles d’ avril.
* Ai έντός παρενθέσεως ήμερομηνίαι είναι τοΟ μηνός Μ αρτίου. αΙ δέ έκτος παρενθέσεως τοΰ μηνός 

Α πριλ ίου .
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’Αστρονομικοί ήμερομηνίαι τοϋ Πάσχα διά τά £τη 1969-2250, έπί τη βά
σει τοΰ Μ εσημβρινοΰ τοΰ Greenwich.

Ύ πό τοΰ Έ λλογιμ . Καθ. Marcel Golay

ΠΙΝΑΞ IV

TABLE IV

Dates astronomiques de Paques pour les annees 1969-2250, sur la base du 
meridien de Greenwich. 

Par le Professeur Marcel Golay

ΚΑ ΘΗΓΗΤΗΣ M ARCEL GOLAY PROFESSEUR MARCEL GOLAY
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ ΓΕΝΕΥΗΣ OBSERVATOIRE DE GENEVE

ΑΣΤΡΟΝΟΜ ΙΚΑΙ ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑΙ DATES ASTRONOMIQUES
TOY ΠΑΣΧΑ DE PAQUES

1969-2250 1969-2250

ΕΤΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜ ΙΚΗ
Χρόνος Greenwich ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΑΝΝΕΕ PLEINE LUNE DATES
Temps moyen de Greenwich ASTRONOMIQUES

DE PAQUES

1969 2.4 18.45 Τε-Me 6.4
1.970 23.3 1.53 Δε-Lu 29.3
1971 10.4 20.09 Σα-Sa 11.4
1972 29.3 20.05 Τε-Me 2.4
1973 17.4 13.51 Tp-Ma 22.4
1974 6.4 21.01 Σα-Sa 7.4
1975 27.3 10.36 Πε-Je 30.3
1976 14.4 11.49 Τε-Me 18.4
1977 4.4 4.10 Δε-Lu 10.4
1978 24.3 16.21 Πα-Ve 26.3
1979 12.4 13.15 Πε-Je 15.4
1980 31.3 15.14 Δε-Lu 6.4
1981 19.4 8.00 Ku-Di 26.4
1982 8.4 10.20 Πε-Je 11.4
1983 28.3 19.28 Δε-Lu 3.4
1984 15.4 19.11 Ku-Di 22.4
1985 5.4 11.32 Πα-Ve 7.4
1986 26.3 3.03 Τε-Me 30.3
1987 14.4 2.31 Tp-Ma 19.4
1988 2.4 9.21 Σα-Sa 3.4
1989 22.3 9.58 Τε-Me 26.3
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ΕΤΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
Χρόνος Greenwich

ANNEE PLEINE LUNE
Temps moyen de Greenwich

1990 10.4 3.38
1991 30.3 7.19
1992 17.4 4.44
1993 6.4 18.44
1994 27.3 11.10
1995 15.4 12.08
1996 4.4 00.07
1997 24.3 4.45
1998 11.4 22.23
1999 31.3 22.49
2000 18.4 17.42
2001 8.4 3.24
2002 28.3 18.26
2003 16.4 19.36
2004 5.4 11.04
2005 25.3 21.00
2006 13.4 16.41
2007 2.4 17.15
2008 21.3 18.40
2009 9.4 14.57
2010 30.3 2.26
2011 18.4 2.44
2012 6.4 19.19
2013 27.3 9.29
2014 15.4 8.04
2015 4.4 12.06
2016 23.3 12.02
2017 11.4 6.09
2018 31.3 12.38
2019 21.3 1.42
2020 8.4 2.35
2021 28.3 18.49
2022 16.4 18.56
2023 6.4 4.36
2024 25.3 7.01
2025 13.4 0.23
2026 2.4 2.13
2027 22.3 10.44
2028 9.4 10.27
2029 30.3 2.27
2030 18.4 3.21
2031 7.4 17.22
2032 27.3 0.47
2033 14.4 19.18
2034 3.4 19.20

DATES 
ASTRONOMIQUES 

D E PAQUES

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
TOY ΠΑΣΧΑ

Tp-Ma 15.4
Σα-Sa 31.3
Πα-Ve 19.4
Tp-Ma 11.4
Κυ-Di 3.4
Σα-Sa 16.4
Πε-Je 7.4

Δε-Lu 30.3
Σα-Sa 12.4
Τε-Me 4.4
Tp-Ma 23.4
Ko-Di 15.4
Πε-Je 31.3

Τε-Me 20.4
Δε-Lu 11.4
Πα-Ve 27.3
Πε-Je 16.4

Δε-Lu 8.4
Πα-Ve 23.3
Πε-Je 12.4

Τε-Ma 4.4
Δε-Lu 24.4
Πα-Ve 8.4
Τε-Me 31.3
Tp-Ma 20.4
Σα-Sa 5.4

Τε-Me 27.3
Tp-Ma 16.4
Σα-Sa 1.4
Πε-Je 24.3

Τε-Me 12.4
Κ υ-Di 4.4
Σα-Sa 17.4
Πε-Je 9.4

Δε-Lu 31.3
Κυ-Di 20.4
Πε-Je 5.4

Δε-Lu 28.3
Κ υ-Di 16.4
Πα-Ve 1.4
Πε-Je 21.4

Δε-Lu 13.4
Σα-Sa 28.3
Πε-Je 17.4

Δε-Lu 9.4
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ΕΤΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ
Χρόνος Greenwich ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΑΝΝΕΕ PLEINE LUNE DATES
Temps moyen de Greenwich ASTRONOMIQUES

DE PAQUES

2035 23.3 22.43 Πα-Ve 25.3
2036 10.4 20.24 Πε-Je 13.4
2037 31.3 9.54- Tp-Ma 5.4
2038 21.3 2.10 Ku-Di 28.3
2039 9.4 2.54 Σα-Sa 10.4
2040 28.3 15.13 Τε-Me 1.4
2041 16.4 12.02 Tp-Ma 21.4
2042 5.4 14.17 Σα-Sa 6.4
2043 25.3 14.27 Τε-Me 29.3
2044 12.4 9.40 Tp-Ma 17.4
2045 1.4 18.44 Σα-Sa 2.4
2046 22.3 9.27 Πε-Je 25.3
2047 10.4 10.36 Τε-Me 14.4
2048 30.3 2.05 Δε-Lu 5.4
2049 18.4 1.06 Ku-Di 25.4
2050 7.4 8.14 Πε-Je 10.4
205 i 27.3 9.01 Δε-Lu 2.4
2052 14.4 2.30 Ku-Di 21.4
2053 3.4 6.24 Πε-Je 6.4
2054 23.3 17.22 Δε-Lu 29.3
2055 11.4 17.59 Ku-Di 18.4
2056 31.3 10.25 Πα-Ve 2.4
2057 21.3 0.46 Τε-Me 25.3
2058 8.4 22.57 Δε-Lu 14.4
2059 29.3 3.50 Σα-Sa 30.3
2060 15.4 21.24 Πε-Je 18.4
2061 4.4 21.50 Δε-Lu 10.4
2062 25.3 3.37 Σα-Sa 26.3
2063 13.4 2.36 Πα-Ve 15.4
2064 1.4 17.41 Tp-Ma 6.4
2065 22.3 9.57 Ku-Di 29.3
2066 10.4 10.04 Σα-Sa 11.4
2067 30.3 20.09 Τε-Me 3.4
2068 17.4 15.31 Tp-Ma 22.4
2069 6.4 16.15 Σα-Sa 7.4
2070 26.3 17.33 Τε-Me 30.3
2071 14.4 13.58 Tp-Ma 19.4
2072 3.4 1.27 Ku-Di 10.4
2073 23.3 17.18 Πε-Je 26.3
2074 11.4 18.32 Τε-Me 15.4
2075 1.4 8.47 Δε-Lu 7.4
2076 20.3 16.40 Πα-Ve 22.3
2077 8.4 11.09 Πε-Je 11.4
2078 28.3 11.07 Δε-Lu 3.4
2079 14.4 5.05 Κυ-Δι 23.4



2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124

123

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
Χρόνος Greenwich

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

PLEINE LUNE 
Temps moyen de Greenwich

DATES 
ASTRON OMIQUES 

DE PAQUES

4.4 11.26 Πε-Je 7.4
25.3 00.30 Tp-Ma 30.3
13.4 1.47 Δε-Lu 19.4
2.4 18.08 Πα-Ve 4.4

22.3 6.51 Τε-Me 26.3
10.4 3.44 Tp-Ma 15.4
30.3 6.20 Σα-Sa 31.3
17.4 23.20 Πε-Je 20.4'
6.4 1.02 Tp-Ma 11.4

26.3 9.22 Σα-Sa 27.3
14.4 9.24 Πα-Ve 16.4
4.4 1.32 Τε-Me 8.4

23.3 17.18 Κυ-Di 30.3
11.4 16.38 Σα-Sa 12.4

1.4 00.15 Πε-Je 4.4
21.3 1.14 Δε-Lu 27.3

7.4 18.22 Σα-Sa 8.4
27.3 21.32 Τε-Me 31.3
15.4 19.08 Tp-Ma 20.4
5.4 8.39 Κυ-Di 12.4

26.3 1.07 Πα-Ve 28.3
14.4 2.11 Πε-Je 17.4
3.4 14.43 Δε-Lu 9.4

23.3 20.04 Πα-Ve 25.3
10.4 13.33 Πε-Je 13.4
30.3 13.40 Δε-Lu 15.4
18.4 8.24 Κυ-Di 25.4
7.4 17.18 Πε-Je 10.4

27.3 8.01 Tp-Ma 1.4
15.4 9.38 Δε-Lu 21.4
5.4 1.23 Σα-Sa 6.4

25.3 12.01 Τε-Me 29.3
12.4 7.39 Tp-Ma 17.4

1.4 8.34 Σα-Sa 2.4
21.3 9.21 Τε-Me 25.3

9.4 5.09 Tp-Ma 14.4
28.3 15.54 Σα-Sa 29.3
16.4 16.40 Πα-Ve 18.4
6.4 9.19 Τε-Me 10.4

26/7.3 0.00 Κυ/Δε-Di/Lu 2.4
13.4 22.25 Σα-Sa 14.4
3.4 3.30 Πε-Je 6.4

23.3 3.29 Δε-Lu 29.3
10.4 20.59 Σα-Sa 11.4
30.3 2.30 Πε-Je 2.4
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ΑΝΝΕΕ PLEINE LUNE DATES
Temps moyen de Greenwich ASTRONOMIQUES

DE PAQUES

ΕΤΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ
Χρόνος Greenwich ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

2125 18.4 1.06 Τε-Me 22.4
2126 7.4 16.12 Ku-Di 14.4
2127 . 28.3 8.42 Πα-Ve 30.3
2128 15.4 9.20 Πε-Je 18.4
2129 4.4 19.43 Δε-Lu 10.4
2130 24.3 22.45 Πα-Ve 26.3
2131 12.4 15.45 Πε-Je 15.4
2132 31.3 16.54 Δε-Lu 6.4
2133 21.3 0.24 Σα-Sa 22.3
2134 8.4 23.55 Πε-Je 11.4
2135 29.3 15.46 Tp-Ma 3.4
2136 16.4 17.23 Δε-Lu 22.4
2137 6.4 7.58 Σα-Sa 7.4
2138 26.3 16.13 Τε-Me 30.3
2139 14.4 10.47 Tp-Ma 19.4
2140 2.4 10.49 Σα-Sa 3.4
2141 22.3 13.20 Τε-Me 26.3
2142 10.4 10.15 Tp-Ma 15.4
2143 30.3 23.04 Σα-Sa 31.3
2144 18.4 0.15 Σα-Sa 19.4
2145 7.4 16.50 Τε-Me 11.4
2146 28.3 5.55 Δε-Lu 3.4
2147 16.4 3.15 Ku-Di 23.4
2148 4.4 6.05 Πε-Je 7.4
2149 24.3 5.59 Δε-Lu 30.3
2150 12.4 0.20 Ku-Di 19.4
2151 1.4 8.23 Πε-Je 4.4
2152 20.3 22.29 Δε-Lu 26.3
2153 8.4 23.56 Ku-Di 15.4
2154 29.3 15.54 Πα-Ve 31.3
2155 17.4 15.47 Πε-Je 20.4
2156 5.4 23.45 Δε-Lu 11.4
2157 26.3 0.57 Σα-Sa 27.3
2158 13.4 18.00 Πε-Je 16.4
2159 2.4 21.00 Δε-Lu 8.4
2160 22.3 6.58 Σα-Sa 23.3
2161 10.4 7.10 Πα-Ve 12.4
2162 30.3 23.34 Tp-Ma 4.4
2163 19.4 0.50 Tp-Ma 24.4
2164 7.4 13.44 Σα-Sa 8.4
2165 27.3 19.28 Τε-Me 31.3
2166 15.4 13.15 Tp-Ma 20.4
2167 4.4 13.22 Σα-Sa 5.4
2168 23.3 18.10 Τε-Me 27.3
2169 11.4 16.15 Tp-Ma 16.4



2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2 2 1 2
2213
2214
2215
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ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
Χρόνος Greenwich

PLEINE LUNE 
Temps moyen de Greenwich

1.4 6.44
21.3 23.02

8.4 23.57
29.3 10.57
17.4 7.06
6.4 8.13

25.3 8.59
13.4 4.34
2.4 15.03

23.3 6.24
10.4 7.43
30.3 22.35
18.4 21 14
8.4 2.51

27.3 2.59
14.4 20.37
4.4 1.59

24.3 14.10
1.4 7.17

21.3 20.40
9.4 18.36

28.3 21.58
16.4 15.20
5.4 16.28

25.3 23.50
12.4 23.01
2.4 14.40

23.3 6.33
11.4 6.31
31.3 15.05
19.4 10.04
8.4 10.15

28.3 12.49
15.4 9.40
4.4 22.20

25.3 14.26
13.4 15.23
2.4 4.36

22.3 10.54
10.4 5.15
30.3 5.12
16.4 23.50
6.4 7.46

26.3 21.48
14.4 22.48

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
TOY ΠΑΣΧΑ

DATES 
ASTRONOMIQUES 

DE PAQUES

Ku-Di 8.4
Πε-Je 24.3

Τε-Me 12.4
Δε-Lu 4.4
Ku-Di 24.4
Πε-Je 9.4

Δε-Lu 31.3
Ku-Di 20.4
Πε-Je 5.4

Tp-Ma 28.3
Δε-Lu 16.4
Πα-Ve 1.4
Πε-Je 21.4

Tp-Ma 13.4
Σα-Sa 28.3
Πε-Je 17.4

Tp-Ma 9.4
Σα-Sa 25.3
Τε-Me 5.4
Ku-Di 28.3
Σα-Sa 10.4
Τε-Me 1.4
Tp-Ma 21.4
Σα-Sa 6.4
Τε-Me 29.3
Tp-Ma 17.4
Ku-Di 9.4
Πα-Ve 25.3
Πε-Je 14.4

Δε-Lu 6.4
Ku-Di 26.4
Πε-Je 11.4

Δε-Lu 3.4
Ku-Di 22.4
Πε-Je 7.4

Tp-Ma 30.3
Δε-Lu 19.4
'Σα-Sa 3.4
Τε-Me 26.3
Tp-Ma 15.4
Σα-Sa 31.3
Πε-Je 19.4

Tp-Ma 11.4
Σα-Sa 27.3
Πα-Ve 16.4
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ΕΤΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ
Χρόνος Greenwich

ANNEE PLEINE LUNE
Temps moyen de Greenwich

2216 3.4 14.43
2217 24.3 2.05
2218 11.4 22.35
2219 1.4 0.02
2220 18.4 17.22
2221 7.4 20.18
2222 28.3 6.13
2223 16.4 6.22
2224 4.4 22.40
2225 25.3 13.37
2226 13.4 12.24
2227 2.4 18.24
2228 21.3 18.39
2229 9.4 12.31
2230 29.3 17.14
2231 17.4 15.34
2232 6.4 6.00
2233 26.3 22.20
2234 14.4 22.44
2235 4.4 9.53
2236 23.3 13.42
2237 11.4 7.14
2238 31.3 7.58
2239 19.4 3.48
2240 7.4 14.14
2241 28.3 5.39
2242 16.4 6.47
2243 5.4 21.40
2244 25.3 6.41
2245 13.4 1.45
2246 2.4 2.00
2247 22.3 3.51
2248 9.4 0.58
2249 29.3 13.10
2250 17.4 14.05

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
TOY ΠΑΣΧΑ

DATES 
ASTRONOMIQUES 

DE PAQUES

Τε-Me 7.4
Δε-Lu 30.3
Σα-Sa 12.4
Πε-Je 4.4

Tp-Ma 23.4
Σα-Sa 8.4
Πε-Je 31.3

Τε-Me 20.4
Ko-Di 11.4
Πα-Ve 27.3
Πε-Je 16.4

Δε-Lu 8.4
Πα-Ve 23.3
Πε-Je 12.4

Δε-Lu 4.4
Πε-Je 24.4

Πα-Ve 8.4
Tp-Ma 31.3
Δε-Lu 20.4
Σα-Sa 5.4
Τε-Me 27.3
Tp-Ma 16.4
Σα-Sa 1.4

Πα-Ve 21.4
Tp-Ma 12.4
Ku-Di 4.4
Σα-Sa 17.4

Τε-Me 9.4
Δε-Lu 31.3
Ku-Di 20.4
Πε-Je 5.4

Δε-Lu 28.3
Ku-Di 16.4
Πε-Je 1.4

Τε-Me 21.4
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ΠΙΝΑΞ V

’Αστρονομικός ύπολογισμός τοΰ Πάσχα έπί τή βάσει τοΰ Μεσημβρι
νού τής 'Ιερουσαλήμ:

α) Ε αρινή  ίσημερία. 
β) Πανσέληνος.
γ) ’Αστρονομική ήμερομηνία τοΰ Πάσχα, 
δ) Ή μερομηνίαι τοΰ Πάσχα κατά τό Γρηγοριανόν Ή μερολόγιον. 
ε) Ή μερομηνίαι τοΰ Πάσχα κατά τό Ίουλιανόν Ή μερολόγιον. 
ς) Ε βρα ίω ν Πάσχα.

Ύ πό τοΰ Έ λλογιμ . Δρος Τ. Lederle.

TABLE V

Calcul astronomiques de la date de Paques sur la base du meridien de 
Jerusalem:

a) Equinoxe du printemps.
b) Pleine lune.
c) D ate astronomique de Paques.
d) Dates de Paques selon le calendrier ©regorien.
e) Dates de Paques selon le calendrier Julien.
0  Pascha.
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Pascalie 1969 - 2000

An Equinoxe vrai P.L. vraie
(temps moyen de Jerusalem)

1969
III
20 21"29” 6 IV 2 2 ,h gm ME

70 21 3 17.8 III23 4 14 L

1971 21 8 59.6 ' IV 10 22 30 S
72 20 14 43.0 III29 22 26 ME
73 20 20 34.0 IV 17 16 12 MA
74 21 2 28.2 IV 6 23 22 S
75 21 8 18.2 III27 12 57 J
76 20 14 11.2 IV14 14 10 ME
77 20 20 3.9 . IV 4 631 L
78 21 1 55.2 III24 18 42 V
79 21 7 43.6 IV 12 15 36 J
80 20 13 31.2 III31 17 35 L

1981 20 19 24.6 IV19 1021 D
82 21 1 17.6 IV 8 1241 J
83 21 7 0.4 III28 21 49 L
84 20 12 46.1 IV I5 21 32 D
85 20 18 35.5 IV 5 13 53 V
86 21 0 24.5 III26 5 24 ME
87 21 6 13.8 IV 14 4 52 MA
88 20 12 0.4 IV 2 II 42 S
89 20 17 50.1 III22 12 19 ME
90 21 2341.1 IV 10 5 59 MA

1991 21 5 23.8 III30 9 40 S
92 20 11 9.9 IV 17 7 5 V
93 20 17 2.5 IV 6 21 5 MA
94 20 22 49.9 III27 1331 D
95 21 4 36.3 IV 15 14 29 V
96 20 10 25.1 IV 4 2 28 J
97 20 16 16.7 II124 7 6 L
98 20 22 16.6 IV 12 0 4 4 D

1999 21 4 7.9 IV 1 1 10 J
2000 20 9 57.3 IV 18 20 3 MA

Q P P Q
sem.

Π Π-Q
sem.

Passah

IV 6 IV 6 0 IV 13 +  1 IV 3
III29 III29 0 IV26 +4 IV21

IV ll IV ll 0 IV18 + 1 IV 10
IV 2 IV 2 0 IV 9 + 1 III30
IV22 IV22 0 IV29 + 1 IV 17
IV 7 IV14 + 1 IV 14 + 1 IV 7
III30 III30 0 V 4 +5 III27-
IV 18 IV 18 0 1V25 + 1 IV 15
IV I0 IV10 0 IV 10 0 IV 3
III26 III26 0 IV30 +5 IV22
IV 15 IV 15 0 IV22 + 1 IV I2
IV 6 IV 6 0 IV 6 0 IV 1

IV26 IV 19 - I IV26 0 IV19
IV ll IV ll 0 IV 18 + 1 IV 8
IV 3 IV 3 0 V 8 +5 III29
IV22 IV22 0 IV22 0 IV 17
IV 7 IV 7 0 IV 14 + 1 IV 6
III30 II130 0 V 4 +5 IV24
IV 19 IV 19 0 IV 19 0 IV 14
IV 3 IV 3 0 iv io + 1 IV 2
III26 III26 0 1V30 +5 IV20
IV15 IV 15 0 IV 15 0 IV 10

III31 III31 0 IV 7 + 1 III30
IV 19 IV 19 0 IV26 + 1 IV 18
IV ll IV ll 0 IV 18 + 1 IV 6
IV 3 IV 3 0 V 1 +4 III27
IV16 IV16 0 IV23 + 1 IV 15
IV 7 IV 7 0 IV14 + 1 IV 4
III30 III30 0 IV27 +4 IV22
IV 19 IV 12 - 1 IV 19 0 IV ll
IV 4 IV 4 0 IV ll + 1 IV 1
IV23 IV23 0 IV30 +  1 IV20

Q =  Date astronomique de Paques
P =  Date gregorienne de Paques (comput ecclesiastique gregorien)
Π =  Date gregorienne de Paques (comput ecclesiastique dans le calendrier julien)
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Pascalie 2001 - 2035

An £qulnoxe vrai P.L. vraic
(temps moycn dc Jerusalem)

2001
III
20 15h52".'8 IV 8 5"45m D

02 20 21 38.2 1II28 20 47 J
03 21 3 21.8 IV 16 21 57 ME
04 20 9 10.7 rv  5 13 25 L
05 20 14 55.5 III25 23 21 V
06 20 20 47.6 IV 13 19 2 J
07 21 2 29.5 IV 2 19 36 L
08 20 8 10.4 11121 21 1 V
09 20 14 5.7 IV 9 17 18 J
10 20 19 54.3 III30 4 47 MA

2011 21 1 42.8 IV 18 5 05 L
12 20 7 36.5 IV 6 21 40 V
13 20 13 24.0 III27 11 50 ME
14 20 19 19.2 IV15 10 5 MA
15 21 1 7.3 IV 4 14 27 S
16 20 6 52.4 III23 14 23 ME
17 20 12 50.8 IV11 8 30 MA
18 20 18 37.7 III? I 14 59 S
19 21 0 20.7 11121 4 3 J
20 20 6 11.8 IV 8 4 56 ME

2021 20 11 59.7 III28 21 10 D
22 20 17 55.7 IV16 21 17 S
23 20 23 46.7 IV 6 6 57 J
24 20 5 28.6 III25 9 22 L
25 20 11 23.7 IV13 2 44 D
26 20 17 8.2 IV 2 4 34 J
27 20 22 46.9 III22 13 05 L
28 20 4 39.3 IV 9 12 48 D
29 20 10 24.2 III30 4 48 V
30 20 16 14.3 IV18 5 42 J

2031 20 22 3.2 IV 7 19 43 L
32 20 3 44.1 III27 3 08 S
33 20 9 45.0 IV I4 21 39 J
34 20 15 39.7 IV 3 21 41 L
35 20 21 25.0 III24 1 04 S

Q P P-Q
sem.

Π Π-Q
sem.

Passah I

IV 15 IV 15 0 IV 15 0 IV 8
III3I III31 0 V 5 +5 III28
IV20 IV20 0 IV27 + 1 IV 17
IVI1 IV U 0 IV11 0 IV 6
III27 III27 0 V 1 +5 IV24
IV 16 IV 16 0 IV23 + 1 IV 13
IV 8 IV 8 0 IV 8 0 IV 3
III23 11123 0 1V27 +5 IV 20
I.V12 IV 12 0 IV 19 + 1 IV 9
IV 4 IV 4 0 IV 4 0 III30

IV24 IV24 0 IV24 0 IV 19
IV 8 IV 8 0 IV 15 + 1 IV 7
11131 III31 0 V 5 +5 III26
IV20 IV20 0 IV20 0 IV15
IV 5 IV 5 0 IV12 + 1 IV 4
III27 II127 0 V 1 +5 IV23
IV16 IV16 0 IV 16 0 IV11
IV 1 IV I 0 IV 8 + 1 III31
III24 IV21 +4 IV28 +5 IV20
IV 12 IV 12 0 IV 19 + 1 IV 9

IV 4 IV 4 0 V 2 +4 Π128
IV17 IV 17 0 IV24 + 1 IV 16
IV 9 IV 9 0 IV16 + 1 IV 6
III3I III31 0 V 5 +5 IV23
IV20 IV20 0 IV20 0 IV 13
IV 5 IV 5 0 IV 12 + 1 IV 2
III28 III28 0 V 2 +5 IV22
IV 16 IV16 0 IV 16 0 IV11
IV 1 IV 1 0 IV 8 + 1 11131
IV21 IV21 0 IV28 + 1 IV 18

IV 13 IV13 0 IV 13 0 IV 8
III28 III28 0 V 2 +5 III27
IV 17 IV 17 0 IV24 + 1 IV14
IV 9 IV 9 0 IV 9 0 IV 4
III25 III25 0 IV 29 +5 IV24
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Pascalie 2036 - 2070

An Equinoxe vrai P.L. vraic
(temps moyen de Jerusalem)

2036
III
20 Λ 5 η.Ι IVIO 22"45m J

37 20 9 12.5 III31 12 15 MA
38 20 15 2.9 11121 431 D
39 20 20 54.4 IV 9 5 15 S
40 20 2 34.0 III28 17 34 ME

2041 20 8 29.2 IV 16 14 23 MA
42 20 14 15.7 IV 5 16 38 S
43 20 19 50.2 III25 16 48 ME
44 20 1 42.9 IV 12 1201 MA
45 20 7 30.0 IV 1 21 05 S
46 20 13 20.4 II [22 11 48 J
47 20 19 15.1 IVIO 12 57 ME
48 20 0 56.3 III30 4 26 L
49 20 7 0.1 IV18 3 27 D
SO 20 1242.1 IV 7 10 35 J

2051 20 18 21.7 III27 11 22 L
52 20 0 18.6 IV14 451 D
53 20 6 10.0 IV 3 8 45 J
54 20 11 57.2 III23 19 43 L
55 20 17 51.3 IV11 20 20 D
56 19 23 33.8 11131 12 46 V
57 20 5 30.8 III21 3 07 ME
58 20 11 27.9 IV 9 1 18 MA
59 20 17 7.1 III29 6 11 S
60 19 23 1.4 IV 15 23 45 J

2061 20 4 49.2 IV 5 0 II MA
62 20 10 30.4 III25 5 58 S
63 20 16 22.2 IV 13 4 57 V
64 19 22 1.6 IV 1 20 02 MA
65 20 351.3 III22 12 18 D
66 20 9 42.9 IVIO 12 25 S
67 20 15 16.7 III30 22 30 ME
68 19 21 12.2 IV 17 17 52 MA
69 20 3 8.3 IV 6 18 36 S
70 20 8 58.1 III26 19 54 ME

Q P P-Q Π n o Passah 1
scm. scm.

IV 13 IV 13 0 IV20 + 1 IV 12
IV 5 IV 5 0 IV 5 0 III31
II128 IV25 +4 IV25 +4 IV20
IV10 IVIO 0 IV17 + 1 IV 9
IV 1 IV 1 0 V 6 +5 11129

IV21 1V2I 0 IV21 0 IV 16
IV 6 IV 6 0 IV 13 + 1 IV 5
III29 III29 0 V 3 +5 IV25
IV 17 IV 17 0 IV24 + 1 IV12
IV 2 IV 9 + 1 IV 9 + 1 IV 2
III25 III25 0 IV29 +5 IV21
IV 14 IV 14 0 IV21 + 1 IV11
IV 5 IV 5 0 IV 5 0 III29
IV25 IV 18 - 1 1V25 0 IV 17
IV10 IVIO 0 IV 17 + 1 IV 7

IV 2 IV 2 0 V 7 +5 III28
IV21 1V21 0 IV21 0 IV14
IV 6 IV 6 0 IV 13 + 1 IV 3
III29 III29 0 V 3 +5 IV23
IV 18 IV 18 0 IV 18 0 IV 13
IV 2 IV 2 0 IV 9 +  1 IV 1
1II25 IV22 +4 IV29 +5 IV19
IV 14 IV 14 0 IV14 0 IV 9
III30 III30 0 V 4 +5 III29
IV 18 IV 18 0 IV25 + 1 IV 15

IV10 IVIO 0 IVIO 0 IV 5
III26 III26 0 IV30 +5 IV25
IV 15 IV 15 0 IV 22 + 1 IV14
IV 6 IV 6 0 IV 13 +  1 •IV 1
III29 III29 0 IV26 +4 IV21
IV11 IV11 0 IV 18 + 1 IVIO
IV 3 IV 3 0 IVIO + 1 III31
IV22 IV22 0 IV29 + 1 IV 17
IV 7 IV 14 + 1 IV 14 +  1 IV 6
III30 III30 0 V 4 +5 III27
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Pascalie 2071 - 2100

Λη Equinoxe vrai P.L. vraic
(lemps moyen dc Jerusalem)

2071
III
20 14"57” 9 IV14 16h19m MA

72 19 20 44.3 IV 3 3 48 D
73 20 2 36.7 III23 19 39 J
74 20 8 32.2 IV ll 20 53 ME

. 75 20 14 9.9 IV 1 1108 L
76 19 20 2.3 III20 1901 V
77 20 I 54.6 IV 8 13 30 J
78 20 7 34.3 11128 13 28 L
79 20 13 24.2 IV 16 7 26 D
80 19 19 7.7 IV 4 1347 J

2081 20 0 57.9 III25 251 MA
82 20 6 54.3 IV 13 4 08 L
83 20 12 34.2 IV 2 20 29 V
84 19 18 23.2 III22 9 12 ME
85 20 0  17.3 IVIO 6 05 MA
86 20 5 59.1 III30 841 S
87 20 11 52.2 IV 18 141 V
88 19 1741.0 IV 6 3 23 MA
89 19 23 30.6 III26 11 43 S
90 20 5 26.0 IV14 11 45 V

2091 20 11 6.0 IV 4 3 53 ME
92 19 16 57.8 III23 19 39 D
93 19 22 58.8 IV ll 18.59 S
94 20 4 45.8 IV I 2 36 J
95 20 10 39.3 III21 3 35 L
96 19 16 27.2 IV 7 20 43 S
97 19 22 12.8 III27 23 53 ME
98 20 4 4.8 IV 15 21 29 MA
99 20 9 42.1 IV 5 11 00 D

2100 20 15 28.1 III26 3 28 V

Q P P Q
scm.

Π Π -Q
scm.

Passah

IV19 IV 19 0 IV19 0 IV 14
IVIO IVIO 0 IVIO 0 IV 3
1II26 III26 0 IV30 +5 IV22
IV 15 IV15 0 IV22 + 1 IV 12
IV 7 IV 7 0 IV 7 0 III31
II122 IV 19 +4 IV26 +5 IV 18
r v i i IV ll 0 IV 18 +  1 IV 8
IV 3 IV 3 0 V 8 +5 11129
IV23 1V23 0 IV23 0 IV 16
IV 7 IV 7 0 IV 14 + 1 IV 4

III30 III30 0 V 4 +5 IV24
IV 19 rv i9 0 IV19 0 IV 14
IV 4 IV 4 0 IV ll + 1 IV 3
III26 III26 0 IV30 +5 IV20
IV15 IV 15 0 IV 15 0 IVIO
III31 III31 0 IV 7 + 1 III30
IV20 IV20 0 IV27 + 1 IV 17
IV ll IV ll 0 IV 18 + 1 IV 6
III27 IV 3 +  1 V 1 +5 III26
IV16 IV 16 0 IV23 + 1 IV 15

IV 8 IV 8 0 IV 8 0 IV 3
11130 III30 0 IV27 +4 IV22
IV 12 IV 12 0 IV 19 + 1 IV ll
IV 4 IV 4 0 IV ll +  1 IV 1
III27 IV24 +4 IV24 +4 IV 19
IV 8 IV 15 + 1 IV 15 +  1 IV 7
III31 III31 0 V 5 +5 III28
IV20 IV20 0 IV27 + 1 IV 17
IV 12 IV 12 0 IV12 0 IV 5
III28 III28 0 V 2 +5 IV24
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Pascalie 2101 - 2135

An Equinoxe vrai P.L. vraie
(temps moyen de Jerusalem)

2101
III
20 2 1 ^ 1 % IV 14 4h32” J

02 21 3 0.5 IV 3 17 4 L
03 21 8 47.7 III23 22 25 V
04 20 14 38.8 IV10 15 54 J
05 20 20 31.2 III30 16 1 L
06 21 2 28.9 IV18 1045 D
07 21 8 14.8 IV 7 19 39 J
08 20 14 3.8 III27 10 22 MA
09 20 20 1.0 IV15 11 59 L

2110 21 146.6 IV 5 3 44 S

2111 21 7 35.6 11125 14 22 ME
12 20 13 27.9 IV12 10 0 MA
13 20 19 15.8 IV 1 10 55 s
14 21 1 4.0 III21 11 42 ME
15 21 6 47.4 IV 9 7 30 MA
16 20 .12 33.7 III28 18 15 S
17 20 1831.2 IV 16 19 1. V
18 21 0 18.1 IV 6 11 40 ME
19 21 6 4.0 II127 221 L

2120 20 11 53.7 IV 14 0 46 D

2121 20 17 40.8 IV 3 551 J
22 20 23 28.8 III23 5 50 L
23 21 5 13.9 IV10 23 20 S
24 20 11 0.6 III30 45 1 J
25 20 16 54.7 IV18 3 27 ME
26 20 22 40.8 IV 7 18 33 D
27 21 4 28.0 11128 11 3 V
28 20 10 23.8 rv i5 1141 J
29 20 16 20.2 IV 4 22 4 L

2130 20 22 14.4 III25 1 6 S

2131 21 4 2.2 IV 12 18 6 J
32 20 9 49.7 III3I 19 15 L
33 20 15 41.0 11121 2 45 S
34 20 21 26.9 IV 9 2 16 V

2135 21 3 10.4 III29 18 7 MA

0 P P Q
sem.

II n -Q
sem.

Passah

IV 17 IV 17 0 IV24 + 1 1V14
IV 9 IV 9 0 IV 9 0 IV 4
11125 III25 0 IV29 +5 IV 22
IV 13 IV 13 0 IV20 + 1 IVIO
IV 5 IV 5 0 IV 5 0 III31
IV25 IV 18 - 1 IV25 0 IV20
IVIO IVIO 0 IV 17 +  1 IV 9
IV 1 IV 1 0 V 6 +5 III27
IV21 IV2I 0 IV21 0 IV 16
IV 6 IV 6 0 IV 13 + 1 IV 5

1112» III29 0 V 3 +5 IV23
IV 17 IV 17 0 IV 17 0 IV 12
IV 2 IV 2 0 IV 9 +  1 IV 1
III25 IV22 +4 IV29 +5 IV21
IV 14 IV 14 0 IV14 0 IV 9
III29 III29 0 V 3 +5 III28
IV 18 IV 18 0 IV25 + 1 IV17
IVIO IVIO 0 r v i7 + 1 IV 7
IV 2 III26 - I IV30 +4 IV25
IV21 IV 14 - I IV2I 0 IV13

IV 6 IV 6 0 IV 13 + ] IV 3
III29 III29 0 V 3 +5 IV21
IV ll IV ll 0 IV 18 + 1 IV ll
IV 2 IV 2 0 IV 9 + 1 III30
IV22 IV22 0 IV29 +  1 IV 19
IV 14 IV 14 0 IV 14 0 IV 9
III30 III30 0 V 4 +5 III29
IV 18 IVI8 0 IV25 + 1 IV 15
IVIO IVIO 0 IVIO 0 IV 5
III26 I1I26 0 IV30 +5 IV23

IV 15 IV 15 0 IV22 + 1 IV 12
IV 6 IV 6 0 IV 6 0 IV 1
III22 IV19 +4 IV26 +5 IV21
IV ll IV ll 0 IV I8 + 1 IVIO
IV 3 IV 3 0 V 8 +5 III29
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Pascalie 2136 - 2170

An Equinoxe vrai P.L. vraic
(temps moyen de Jerusalem)

2136
III
20 8h58”6 IV 16 19h44m L

37 20 14 47.0 IV 6 10 19 S
38 20 2029.4 III26 18 34 ME
39 21 2 13.7 IV 14 13 8 MA

2140 20 8 3.1 IV 2 13 10 S

2141 20 13 57.6 III22 1541 ME
42 20 19 49.9 IV10 12 36 MA
43 21 1 36.7 I1I31 1 25 D
44 20 7 27.4 IV18 2 36 S
45 20 13 22.7 IV 7 19 11 ME
46 20 19 9.3 ΠΙ28 8 16 L
47 21 0 58.6 IV 16 5 36 D
48 20 6 49.6 IV 4 8 26 J
49 20 12 39.3 III24 8 20 L

2150 20 18 27.8 IV 12 241 D

2151 21 0 13.6 IV 1 10 44 J
52 20 6 4.4 11121 0 50 MA
53 20 12 2.1 IV 9 2 17 L
54 20 17 48.2 III29 18 15 V
55 20 23 31.9 r v i7 18 8 J
56 20 5 20.0 IV 6 2 6 MA
57 20 11 5.6 III26 3 18 S
58 20 16 52.4 IV 13 20 21 J
59 20 22 38.0 IV 2 23 21 L

2160 20 4 23.9 III22 . 9 19 S

2161 20 10 18.0 IV 10 931 V
62 20 16 3.8 III31 1 55 ME
63 20 21 49.6 IV19 3 11 MA
64 20 3 48.3 IV 7 16 5 S
65 20 9 42.7 III27 21 49 ME
66 20 15 36.2 IV 15 15 36 MA
67 20 21 26.9 IV 4 15 43 S
68 20 3 13.3 III23 20 31 ME
69 20 9 10.0 IV ll 18 36 MA

2170 20 14 54.8 IV 1 9 5 D

Q P P Q
sem.

Π Π -Q
sem.

Passah

IV22 IV22 0 IV22 0 IV 17
IV 7 IV 7 0 IV 14 +  1 IV 6
III30 III30 0 V 4 +5 IV24
IV 19 IV 19 0 IV 19 0 IV 14
IV 3 IV 3 0 IV10 + 1 IV 2

11126 III26 0 IV30 +5 IV22
IV 15 IV 15 0 IV22 + 1 IV 10
IV 7 III31 - I IV 7 0 III3I
IV 19 IV19 0 IV26 + 1 IV 18
IV ll IV ll 0 IV 18 + 1 IV 8
IV 3 IV 3 0 V 8 +5 11127
IV23 IV 16 - 1 IV23 0 IV15
IV 7 IV 7 0 IV14 + 1 IV 4
III30 I1I30 0 V 4 +5 IV22
IV 19 IV 12 - I IV 19 0 IV12

rv 4 IV 4 0 IV ll + 1 IV 1
III26 IV23 +4 IV30 +5 IV20
IV 15 IV 15 0 IV 15 0 IV10
III31 III3I 0 V 5 +5 III30
IV20 IV 20 0 IV27 + 1 IV 17
IV ll IV ll 0 IV ll 0 IV 6
III27 III27 0 IV 1 +5 IV24
IV 16 IV 16 0 IV23 + 1 IV 13
IV 8 IV 8 0 IV 8 0 IV 3
III23 III23 0 IV27 +5 IV22

IV12 IV 12 0 IV19 + 1 IV ll
IV 4 IV 4 0 IV ll + 1 III30
IV24 IV24 0 IV 24 0 IV 19
IV 8 IV 8 0 IV 15 + 1 IV 7
III31 III31 0 V 5 +5 III28
IV 20 IV20 0 IV20 0 IV 15
IV 5 IV 5 0 IV 12 + 1 IV 4
III27 III27 0 V 1 +5 IV23
IV 16 IV 16 0 IV23 + 1 IV ll
IV 8 rv i - 1 IV 8 0 IV 1
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Pascalie 2171 - 2200

An Equinoxe vrai P.L. vraic
(temps moyen dc Jerusalem)

2171
III
20 20h35”9 III22 l h23m V

72 20 2 27.8 IV 9 2 18 J
73 20 8 10.7 III29 13 18 L
74 20 13 54.6 IV 17 9 27 D
75 20 19 42.8 IV 6 10 34 J
76 20 1 29.0 III25 11 20 L
77 20 7 29.7 IV 13 6 55 D
78 20 13 16.8 IV 2 17 24 J
79 20 18 58.7 III23 8 45 MA

2180 20 0 54.3 IVIO 10 4 L

2181 20 6 42.5 III31 0 56 S
82 20 12 30.3 IV 18 23 45 J
83 20 18 23.9 IV 8 5 12 MA
84 20 0 9.8 III27 5 20 S
85 20 6 6.5 IV 14 22 58 J
86 20 11 54.6 IV 4 4 20 MA
87 20 17 36.5 III24 1631 S
88 19 23 36.6 IV ll 17 12 V
89 20 5 27.6 IV 1 9 38 ME

2190 20 11 11.7 III21 23 I D

2191 20 17 2.4 IV 9 20 57 S
92 19 22 43.7 III29 0 19 J
93 20 4 35.4 IV 16 1741 MA
94 20 10 23.4 IV 5 18 49 S
95 20 15 59.8 III26 2 11 J
96 19 21 54.6 IV13 1 22 ME
97 20 341.1 IV 2 17 1 D
98 20 9 22.4 III23 8 54 V
99 20 15 19.3 IV ll 8 52 J

2200 20 21 9.7 III31 17 26 L

y P P Q
sem.

Π Π-Q
scm.

Passah

III24 IV21 +4 IV28 +5 IV20
IV 12 IV 12 O IV 19 + 1 IV 9
IV 4 IV 4 0 V 9 +5 11128
IV24 IV 17 - 1 IV24 0 IV 16
IV 9 IV 9 0 IV 16 + 1 IV 6
III31 III31 0 V 5 +5 IV25
IV20 IV20 0 IV20 0 IV 13
IV 5 rv  5 0 IV 12 + 1 IV 2
III28 III28 0 V 2 +5 IV22
IV 16 IV 16 0 IV 16 0 IV ll

IV 1 IV 1 0 IV 8 +  1 III3I
IV21 IV21 0 IV28 + 1 IV 18
IV 13 IV 13 0 IV 13 0 IV 8
1II28 II128 0 V 2 +5 III27
IV 17 IV 17 0 IV24 +  1 IV 16
IV 9 IV 9 0 IV 9 0 IV 4
III25 III25 0 IV29 +5 IV24
IV 13 IV 13 0 IV20 + 1 IV 12
IV 5 IV 5 0 IV 12 + 1 IV 2
11128 IV25 +4 IV25 +4 IV20

IVIO IVIO 0 IV 17 + 1 IV 9
IV 1 IV 1 0 V 6 +5 III29
IV21 IV21 0 1V28 +  1 IV 16
IV 6 IV 6 0 IV 13 + 1 IV 5
III29 11129 0 V 3 +5 IV25
IV 17 IV 17 0 IV24 +  1 IV14
IV 9 IV 9 0 IV 9 0 IV 2
III25 1II25 0 IV29 +5 IV21
IV 14 IV 14 0 IV21 + 1 IV ll
IV 6 IV 6 0 IV 6 0 IV I
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Pascalie 2201 - 2235

Λη Equinoxe vrai P.L. vraic
(temps moyen de Jerusalem)

2201
III
21 3h 9” 9 IV 19 12h25m D

02 21 9 4.8 IV 8 12 36 J
03 21 14 44.8 III28 15 3 L
04 20 20 42.6 IV 15 12 1 D
05 21 3 33.0 IV 5 041 V
06 21 8 13.7 III25 16 47 MA
07 21 14 7.7 IV 13 1744 L
08 20 19 50.0 IV 2 6 57 S
09 21 I 39.9 III22 13 15 ME

2210 21 7 29.0 IVIO 7 36 MA

2211 21 13 7.4 III30 7 33 S
12 20 19 5.3 IV 17 2 11 V
13 21 0 58.4 IV 6 10 7 MA
14 21 6 37.4 III27 0 9 D
15 21 12 30.9 IV15 1 9 S
16 20 18 16.4 IV 3 17 4 ME
17 21 0 6.8 III24 4 26 L
18 21 6 1.2 IV 12 0 56 D
19 21 11 40.9 IV I 2 23 J

2220 20 17 36.0 IV 18 19 43 MA

2221 20 23 29.7 IV 7 22 39 S
22 21 5 3.0 III28 8 34 J
23 21 11 7.4 IV 16 8 43 ME
24 20 17 1.1 IV 5 1 1 L
25 20 22 52.4 III25 15 58 V
26 21 4 47.8 IV 13 14 45 J
27 21 10 25.0 IV 2 20 45 L
28 20 16 15.9 III21 21 0 V
29 20 22 8.2 IV 9 1452 J

2230 21 3 43.2 III29 19 35 L

2231 21 9 34.4 IV 17 1755 D
32 20 15 20.5 IV 6 821 V
33 20 21 4.6 III27 041 ME
34 21 2 57.9 IV 15 1 5 MA

2235 21 8 41.0 IV 4 12 14 S
β

Q P P-Q
sem.

Π Π-Q
sem.

Passah

IV26 IV 19 - 1 IV26 0 IV 19
IV ll IV ll 0 IV 18 + 1 IV 8
IV 3 IV 3 0 V 8 + 5 III29
IV22 IV22 0 IV22 0 IV 17
IV 7 rv  7 0 IV14 + 1 IV 6
III30 III30 0 V 4 +5 IV24
IV 19 IV 19 0 IV 19 0 IV 14
IV 3 IV 3 0 IVIO + 1 IV 2
III26 I1I26 0 IV30 +5 1V20
IV 15 IV 15 0 IV15 0 IVIO

III31 III31 0 V 5 +5 1II30
IV 19 IV 19 0 IV26 + 1 IV 18
IV ll IV ll 0 IV 18 + 1 IV 6
IV 3 III27 - 1 V 1 +4 IV26
IV 16 IV 16 0 IV23 + 1 IV 15
IV 7 IV 7 0 IV 14 +  1 IV 4
III30 III30 0 V 4 +5 IV22
IV 19 IV12 - I IV 19 0 IV ll
IV 4 IV 4 0 IV ll +  1 IV 1
1V23 IV23 0 IV30 + 1 IV I8

IV 8 IV15 +  1 IV 15 + 1 IV 8
11131 III31 0 V 5 +5 11128
IV20 IV20 0 IV27 + 1 IV 17
IV ll IV ll 0 IV ll 0 IV 4
III27 III27 0 V 1 +5 IV23
IV 16 IV 16 0 IV23 + 1 IV 13
IV 8 IV 8 0 IV 8 0 IV 3
III23 III23 0 IV27 +5 IV20
IV 12 IV 12 0 IV 19 + 1 IV 9
IV 4 IV 4 0 V 9 +5 II130

IV24 IV24 0 IV24 0 IV 19
IV 8 IV 8 0 IV 15 + 1 IV 7
III31 III31 0 V 5 +5 IV25
IV20 IV20 0 IV20 0 IV 15
IV 5 IV 5 0 IV 12 + 1 . IV 4
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Pascalie 2236 - 2270

An Equinoxe vrai P.L. vraie
(temps moyen de Jerusalem)

III
2236 20 14h38"M III23 I6h 3m ME

37 20 20 37.8 IV ll 9 35 MA
38 21 2 17.9 III3I 10 19 S
39 21 8 12.0 IV 19 6 9 V

2240 20 14 4.3 IV 7 16 35 MA

2241 20 19 53.4 III28 8 0 D
42 21 1 47.7 IV16 9 8 S
43 21 7 30.0 IV 6 0 1 J
44 20 13 18.8 III25 9 2 L
45 20 19 12.5 IV 13 4 6 D
46 21 0 49.7 IV 2 421 J
47 21 6 41.9 11122 6 12 L
48 20 12 37.3 IV 9 3 19 D
49 20 18 23.2 III29 1531 J

2250 21 0 13.6 r v i7 16 26 ME

2251 21 5 54.6 IV 7 8 53 L
52 20 11 41.6 III26 22 24 V
53 20 17 37.0 IV14 1951 J
54 20 23 15.8 IV 3 23 27 L
,55 21 5 5.1 III23 23 14 V
56 20 11 0.6 IVIO 17 43 J
57 20 16 46.1 III31 0 57 MA
58 20 22 41.0 IV19 0 30 L
59 21 4 32.2 IV 8 16 13 V

2260 20 10 27.0 III28 8 16 ME

2261 20 16 26.2 IV 16 7 55 MA
62 20 22 6.8 IV 5 16 40 S
63 21 3 54.1 III25 18 25 ME
64 20 9 47.7 IV12 11 52 MA
65 20 15 31.7 IV 1 13 52 S
66 20 21 18.8 II121 23 3 ME
67 21 3 2.2 IV 9 23 37 MA
68 20 8 46.6 III29 15 53 D
69 20 14 37.0 IV 17 16 57 S

2270 20 20 18.1 IV 7 6 19 J

Q P P Q
sem.

Π n Q
sem.

Passah

III27 III27 0 V 1 +5 IV21
IV16 IV 16 0 IV23 + 1 IV ll
IV 1 IV 1 0 IV 8 + 1 III31
IV2I IV2I 0 IV28 + 1 IV20
I V.l 2 IV 12 0 IV 19 +  1 rv  7

r v  4 IV 4 0 V 9 +5 III28
IV 17 IV 17 0 IV24 + 1 rv i6
IV 9 IV 9 0 IV 16 +  1 IV 6
11131 III31 0 V 5 +5 IV23
IV20 IV 13 - 1 IV20 0 IV 12
IV 5 IV 5 0 IV 12 + 1 IV 2
11128 I1I28 0 V 2 +5 IV22
IV 16 IV 16 0 IV 16 0 IV 9
IV 1 IV I 0 V 6 +5 III29
IV21 rv 2 i 0 IV 28 +  1 IV18

IV 13 rv i3 0 rv i3 0 IV 8
III28 III28 0 V 2 +5 IV25
IV17 IV17 0 1V24 +  1 IV14
IV 9 IV 9 0 IV 9 0 IV 4
III25 III25 0 IV29 +5 IV22
IV 13 IV 13 0 IV20 + 1 IVIO
IV 5 IV 5 0 IV12 +  1 I1I3I
IV25 IV25 0 IV25 0 IV 20
IVIO IV10 0 IV 17 + 1 IV 9
IV 1 IV 1 0 V 6 +5 III27

IV21 IV21 0 IV21 0 IV 16
IV 6 rv  6 0 IV 13 + 1 rv  5
III29 I1I29 0 V 3 +5 IV25
IV 17 IV 17 0 IV24 +  1 IV 12
IV 2 IV 2 0 IV 9 + 1 IV 1
111-5 III25 0 IV29 +5 IV21
IV14 IV14 0 IV21 + 1 IV ll
IV 5 IV 5 0 V 10 +5 III29
IV 18 IV 18 0 IV25 +  1 IV17
IVIO IVIO 0 IV17 +  1 IV 7
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Pascalie 2271 - 2300

Λ π Hquinoxe vrai P.L. vraic
(temps moyen dc Jerusalem)

2271
III
21 2h 8"3 III27 12h48m L

72 20 8 7.0 IV 14 641 D
73 20 13 57.6 IV 3 6 38 J
74 20 19 46.6 11123 10 34 L
75 21 1 36.6 IV ll 8 49 D
76 20 7 27.2 III30 22 53 J
77 20 13 21.8 11120 15 19 MA
78 20 19 6.7 IV 8 16 24 L
79 21 0 53.4 III29 4 0 S

2280 20 6 47.4 IV 16 0 8 V

2281 20 12 34.4 IV 5 1 44 MA
82 20 18 21.7 III25 2 2 S
83 21 0 13.8 IV 12 21 24 J
84 20 6 4.9 IV I 7 8 MA
85 20 11 55.1 11121 22 15 S
86 20 17 36.5 IVIO 0 5 S
87 20 23 19.1 11130 15 19 ME
88 20 5 12.0 IV 17 14 4 MA
89 20 10 59.2 IV 6 20 17 S

2290 20 16 44.2 III26 20 38 ME

2291 20 22 33.1 IV14 13 54 MA
92 20 4 22.9 IV 2 18 22 S
93 20 10 13.4 III23 551 J
94 20 16 2.8 IV ll 7 2 ME
95 20 21 55.9 III31 23 36 D
96 20 3 54.5 m :o 13 36 V
97 20 9 47.9 IV 8 11 46 J
98 20 15 33.5 III28 15 49 L
99 20 21 22.5 IV16 8 55 D

2300 21 3 14.1 IV 5 931 J

Q P P Q
scm.

Π Π-Q
scm.

Passah

IV 2 IV 2 0 V 7 +5 IV25
IV21 IV21 0 IV2I 0 IV 13
IV 6 IV 6 0 IV 13 +  1 IV 3
III29 11129 0 V 3 +5 IV23
IV 18 IV 18 0 IV 18 0 IV ll
IV 2 IV 2 0 IV 9 + 1 III30
II125 IV22 +4 IV29 +5 IV 19
IVI4 IV14 0 IVI4 0 IV 9
II130 III30 0 V 4 +5 III29
IV 18 r v i8 0 IV25 + 1 IV 15

IVIO IVIO 0 IVIO 0 IV 5
III26 III26 0 IV 30 +5 IV25
IV 15 IV 15 0 IV22 + 1 IV 14
IV 6 IV 6 0 IV 13 + 1 IV 1
III22 III22 0 IV26 +5 IV21
IV ll IV ll 0 IV 18 +  1 IVIO
IV 3 IV 3 0 V 8 +5 11131
IV22 1V22 0 IV29 + 1 IV 17
IV 7 IV 7 0 IV 14 + 1 IV 6
1II30 III30 0 V 4 +5 IV26

IV 19 IV 19 0 IV26 + 1 IV 14
IV 3 1V10 + 1 IVIO + 1 IV 3
I1I26 III26 0 IV30 +5 1V22
IV 15 IV 15 0 IV22 + 1 IV 12
IV 7 IV 7 0 IV 7 0 I1I31
III22 IV19 +4 IV26 +5 IV 18
r v i i IV ll 0 IV 18 + 1 IV 8
IV 3 IV 3 0 V 8 +5 III29
IV23 IV 16 - 1 IV23 0 IV16
IV 8 IV 8 0 IV 15 + 1 IV5
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Pascalie 2301 - 2335

An £quinoxc vrai P.L. vraie
(temps moyen de Jerusalem)

2301
III
21 9" 0"4 III25 15h54'n L

02 21 14 44.0 IV 13 15 6 D
03 21 20 28.2 IV 3 6 33 V
04 21 2 14.4 III22 22 47 MA
05 21 8 3.8 IVIO 23 20 L
06 21 13 48.6 III3I 8 40 S
07 21 19 40.1 IV 19 3 36 V
08 21 1 36.5 IV 7 3 56 MA
09 21 7 23.5 III27 5 37 S
10 21 13 9.5 IV 15 2 2 V

2311 21 18 58.3 IV 4 14 01 MA
12 21 0 49.2 III24 6 3 D
13 21 6 43.2 IV 12 7 46 S
14 21 12 29.4 IV 1 21 38 ME
15 21 18 17.5 11122 4 46 L
16 21 0 12.5 IV 8 23 10 S
17 21 5 59.2 III28 23 0 ME
18 21 11 47.8 IV16 16 53 MA
19 21 17 40.9 IV 5 23 49 S
20 20 23 32.4 III25 13 14 J

2321 21 5 23.0 IV 13 14 43 ME
22 21 11 6.1 IV 3 7 1 L
23 21 16 49.3 III23 19 13 V
24 20 22 43.5 IVIO 16 16 J
25 21 4 27.0 1II30 18 14 L
26 21 10 9.2 IV 18 11 6 D
27 21 15 58.6 IV 7 13 13 J
28 20 21 44.4 II126 22 7 L
29 21 3 37.1 IV 14 22 4 D
30 21 9 28.5 IV 4 14 20 V

2331 21 15 19.2 III25 5 49 ME
32 20 21 22.0 IV 12 531 MA
33 21 3 9.8 IV I 12 22 S
34 21 8 53.6 III21 12 56 ME
35 21 14 48.8 IV 9 6 20 MA

Q P P-Q
sem.

Π Π -Q
sem.

Passah

II13I 11131 0 V 5 +5 IV25
IV20 IV 20 0 IV 20 0 IV15
IV 5 rv  5 0 IV 12 + 1 IV 4
III27 III27 0 V 1 +5 IV2I
IV 16 IV16 0 IV 16 0 IV ll
IV 1 IV 1 0 V 6 +5 III3I
IV21 IV21 « 0 IV28 + 1 IV 18
IV 12 IV 12 0 IV 19 + 1 IV 7
1II28 III28 0 V 2 +5 IV27
IV 17 IV 17 0 IV24 + 1 IV 16

IV 9 IV 9 0 IV 16 + 1 IV 4
III31 11131 0 V 5 +5 IV23
IV 13 IV 13 0 IV20 + 1 IV 12
IV 5 IV 5 0 IV 12 + 1 IV 2
III28 11128 0 V 2 +5 IV20
IV 9 IV16 +  1 IV 16 +  1 IV 8
IV 1 IV 1 0 V 6 +5 III29
IV21 IV21 0 IV28 + 1 IV 16
IV 6 IV 6 0 IV 13 + 1 IV 6
III28 III28 0 V 2 +5 IV24

IV17 IV 17 0 IV24 + 1 IV 14
IV 9 IV 9 0 IV 9 0 IV 2
III25 III25 0 IV29 +5 IV21
IV 13 IV13 0 IV 20 + 1 IVIO
IV 5 IV 5 0 V 10 +5 III31
IV25 IV25 0 IV25 0 IV 18
IVIO IVIO 0 IV 17 + 1 IV 7
IV 1 IV 1 0 V 6 +5 IV26
IV21 IV21 0 IV2I 0 IV 16
IV 6 IV 6 0 IV 13 + 1 IV 5

11129 11129 0 V 3 +5 IV23
IV 17 IV 17 0 IV24 + 1 IV 12
IV 2 IV 2 0 IV 9 + 1 IV 1
III25 11125 0 IV29 +5 IV19
IV14 IV 14 0 IV21 + 1 IV 9
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Pascalie 2336 - 2370

An £qulnoxe vrai P.L. vraie
(temps moyen de Jerusalem)

2336
III
20 20h35"!4 III28 10b 5” S

37 21 2 26.6 IV16 7 37 V
38 21 8 13.1 IV 5 21 28 MA
39 21 13 53.4 III26 13 50 D
40 20 19 48.3 IV 13 15 5 S

2341 21 1 32.8 IV 3 3 6 J
42 21 7 15.5 III23 7 45 L
43 21 13 12.4 IV ll 1 30 D
44 20 18 59.6 III30 I 57 J
45 21 0 4 8 .0 IV 17 20 43 MA
46 21 6 36.4 IV 7 6 9 D
47 21 12 18.9 III27 21 2 J
48 20 18 17.3 IV 14 22 29 ME
49 21 0 5.8 IV 4 13 56 L
50 21 5 47.2 III24 23 55 V

2351 21 11 42.6 IV 12 19 48 J
52 20 1731.8 III31 20 20 L
53 20 23 22.4 IV 19 13 33 D
54 21 5 19.3 IV 8 17 49 J
55 21 11 6.6 III29 5 4 MA
56 20 17 5.4 IV 16 5 34 L
57 20 22 52.8 IV 5 22 5 V
58 21 4 28.8 III26 12 1$ ME
59 21 10 22.6 IV 14 10 49 MA
60 20 16 7.9 IV 2 15 13 S

2361 20 21 51.0 III22 15 2 ME
62 21 341 .0 IVIO 9 12 MA
63 21 9 19.7 III30 15 25 S
64 20 15 13.8 IV 17 14 4 V
65 20 21 4.9 IV 7 5 17 ME
66 21 2 46.4 III27 21 28 D
67 21 8 49.1 IV 15 21 55 S
68 20 1441.1 IV 4 7 38 J
69 20 20 27.4 III24 10 4 L

2370 21 2 23.2 IV 12 3 34 D

Q P P-Q
sem.

Π Π -Q
sem.

Passah

III29 rv  5 + 1 V 10 +6 III28
IV 18 IV 18 0 IV25 + 1 IV 17
IVIO IVIO 0 IV 17 + 1 IV 5
IV 2 III26 - 1 IV30 +4 IV25
IV 14 IV 14 0 IV21 + 1 IV 13

IV 6 IV 6 0 IV 13 + 1 IV 3
III29 III29 0 V 3 +5 IV21
IV 18 IV ll - I IV 18 0 IVIO
IV 2 IV 2 0 V 7 +5 III30
IV22 IV22 0 IV29 + 1 IV 19
IV 14 IV 14 0 IV14 0 IV 7
III30 III30 0 V 4 +5 IV26
IV 18 IV 18 0 IV25 + 1 IV 15
IVIO IVIO 0 IVIO 0 IV 5
III26 II126 0 IV30 +5 IV23

IV 15 IV 15 0 IV22 +  1 r v i2
IV 6 IV 6 0 IV 13 + 1 IV 1
IV26 III22 - 5 IV26 0 IV 19
IV ll IV ll 0 IV 18 + 1 IV 8
IV 3 IV 3 0 V 8 +5 III29
IV22 IV22 0 IV22 0 IV 17
IV 7 IV 7 0 IV 14 + 1 IV 6
III30 III30 0 V 4 +5 IV24
IV 19 IV 19 0 IV 19 0 IV14
IV 3 IV 3 0 IVIO + 1 IV 2

III26 III26 0 IV30 +5 IV22
IV 15 IV 15 0 IV22 + 1 IVIO
III3I 11131 0 V 5 +5 III30
IV19 IV 19 0 IV26 + 1 IV 18
IV ll IV ll 0 IV 18 + 1 IV 8
IV 3 IV 3 0 V 8 +5 IV26
IV 16 IV 16 0 IV23 + 1 IV 15
IV 7 IV 7 0 IV 14 + 1 IV 4
III30 III30 0 V 4 +5 IV22
IV 19 IV19 0 IV19 '0 IV 12
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Pascalie 2371 - 2400

An Equinoxe vrai P.L. vraie
(temps moyen de Jerusalem)

2371
III
21 gh 7«,9 IV 1 5', 12m J

72 20 14 ·4.2 IV 19 1 26 ME
73 20 19 56.1 rv  8 13 II D
74 21 1 32.2 III29 5 2 V
75 21 7 25.2 IV 17 6 12 J
76 20 13 13.5 IV 5 20 16 L
77 20 18 55.9 III26 3 44 S
78 21 0  52.4 rv i3 22 31 J
79 21 6 38.1 rv  2 22 27 L
80 20 12 29.8 III22 1 36 S

2381 20 18 19.9 IV 9 23 17 J
82 20 23 55.6 III30 12 33 MA
83 21 5 48.1 IV 18 13 24 L
84 20 11 40.9 IV 7 5 39 S
85 20 17 22.2 III27 18 1 ME
86 20 23 17.0 IV 15 15 11 MA
87 21 5 3.3 IV 4 17 26 S
88 20 10 56.4 III23 17 28 ME
89 20 16 55.0 IV ll 12 44 MA
90 20 22 38.8 III31 21 31 S

2391 21 4 36.6 11121 12 2 J
92 20 10 31.7 IV 8 13 16 ME
93 20 16 10.7 III29 4 44 L
94 20 22 2.9 IV 17 4 6 D
95 21 3 47.9 IV 6 11 18 J
96 20 9 35.3 III25 12 4 L
97 20 15 26.6 IV 13 5 43 D
98 20 21 0.5 IV 2 9 23 J
99 21 2 49.2 III22 20 6 L

2400 20 8 42.0 IV 9 20 43 D

Q P P Q
sem.

Π Π-Q
sem.

Passah

IV 4 IV 4 0 IV ll + 1 IV 1
IV23 III26 - 4 IV30 +  1 IV20
IV 15 IV15 0 IV 15 0 IVIO
11131 III31 0 V 5 +5 I1I30
IV20 IV20 0 IV27 + 1 IV 17
IV ll IV ll 0 IV ll 0 IV 6
III27 III27 0 V 1 +5 IV24
IV16 IV16 0 1V23 +  1 IV 13
IV 8 IV 8 0 IV 8 0 IV 3
III23 III23 0 IV27 +5 IV22

IV 12 IV 12 0 IV19 + 1 IV ll
IV 4 IV 4 0 V 9 +5 III30
IV24 IV24 0 IV24 0 IV 19
IV 8 IV 8 0 IV 15 +  1 IV 7
III31 11131 0 V 5 +5 IV25
IV 20 IV20 0 IV27 + 1 IV 15
IV 5 IV 5 0 IV 12 +  1 IV 4
III27 III27 0 V 1 +5 IV23
IV 16 IV 16 0 IV23 + 1 IV ll
IV 1 IV 8 + 1 IV 8 +  1 IV 1

III24 III24 0 IV28 +5 rv20
IV 12 IV 12 0 IV19 + 1 IV 9
IV 4 IV 4 0 V 9 +5 III28
IV24 IV 17 -1 IV24 0 IV16
IV 9 IV 9 0 IV16 + 1 IV 6
III31 11131 0 V 5 +5 IV23
IV20 IV20 0 IV20 0 IV 13
IV 5 IV 5 0 IV12 + 1 IV 2
III28 III28 0 V 2 +5 IV22
IV16 IV 16 0 IV 16 0 IV ll
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Pascalie 2401 - 2435

An Equinoxe vrai P.L. vraie Q P  P-Q Π Π-Q Passah Coinc.
(temps moyen de Jerusalem) sem. sem.

2401
III
20 III30 13" 1” V IV 1 IV 1 0 V 6 +5 1113 1

02 20 20 20.6 IV 18 1341 J IV21 IV2I 0 IV28 +  1 IV18
03 21 2 13.2 IV 8 1 51 MA IV 13 IV 13 0 IV 13 0 IV 8
04 20 8 3.9 ΙΠ27 6 47 S III28 III28 0 V 2 +5 IV25
05 20 13 58.9 IV15 0 39 V IVI7 IV 17 0 IV24 + 1 IV 14
06 20 19 40.6 IV 4 0 57. MA IV 9 IV 9 0 IV16 + 1 IV 4
07 21 132.8 III24 • 6 30 S III25 III25 0 IV29 +5 IV24
08 20 7 30.4 IV ll 5 29 V IV 13 IV13 0 IV20 + 1 IV12
09 20 13 11.2 III31 20 21 MA IV 5 IV 5 0 IV 12 + 1 III31

2410 20 19 1.6 III2I 1231 D III28 1V25 +4 V 2 +5 IV20

2411 21 0 51.3 IV 9 12 49 S IVIO IVIO 0 IV 17 + 1 IV 9
12 20 6 38.8 III28 22 58 ME IV 1 IV 1 0 V 6 +5 III29
13 20 12 33.4 IV16 1841 MA IV21 IV21 0 IV28 +  1 IV 16
14 20 18 18.8 IV 5 19 24 S IV 6 IV 6 0 IV 13 + 1 IV 5
15 21 0 7.6 11125 20 31 ME III29 III29 0 V 3 +5 IV25
16 20 6 2.5 IV 12 17 3 MA IV 17 IV 17 0 IV24 + 1 IV 12
17 20 11 39.9 IV 2 4 16 D IV 9 IV 2 - 1 IV 9 0 IV 2
18 20 17 27.0 III22 1957 J III25 ΠΙ25 0 1V29 +5 IV21
19 20 23 17.9 IVIO 21 14 ME IV14 IV 14 0 IV21 + 1 IV ll

2420 20 5 4.4 III30 11 28 L IV 5 IV 5 0 V 10 +5 III29

2421 20 10 55.5 IV18 9 32 D IV25 IV 18 - I IV25 0 IV 17
22 20 16 37.9 IV 7 14 13 J IV10 IVIO 0 IV 17 + 1 IV 4
23 20 22 25.7 11127 14 7 L IV 2 IV 2 0 V 7 +5 IV27
24 20 4 24.5 IV14 8 17 D IV21 IV21 0 IV21 0 IV 14
25 20 10 11.3 IV 3 14 24 J IV 6 IV 6 0 IV 13 + 1 IV 3
26 20 16 6.3 III24 3 15 MA III29 III29 0 V 3 +5 IV23
27 20 22 3.6 IV12 2 12 L IV 18 IV18 0 IV 18 0 IV 13
28 20 3 52.6 1113 i 20 47 V IV 2 IV 2 0 IV 9 + 1 IV 1
29 20 9 43.3 III21 9 29 ME 11125 IV22 +4 IV29 +5 IV19

2430 20 15 26.9 IV 9 6 39 MA IV 14 IV14 0 IV21 + 1 IV 9

2431 20 21 14.4 III29 9 17 S III30 III30 0 V 4 +5 I1I29
32 20 3 8.0 IV 16 2 35 V IV18 r v i8 0 IV25 + 1 IV 17
33 20 8 47.9 IV 5 4 6 MA IVIO IVIO 0 IV 17 + 1 IV 5
34 20 14 31.3 III25 12 12 S III26 III26 0 IV30 +5 IV25

2435 20 20 21.6 IV 13 12 19 V IV 15 IV 15 0 IV22 + 1 IV14
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Pascalie 2436 - 2470

An fiquinoxe vrai P.L. vraie
(temps moyen de Jerusalem)

III
2436 20 2h 9”2 IV 2 4hl6 m ME

37 20 7 59.7 III22 19 56 D
38 20 13 49.2 IVIO 19 25 S
39 20 19 38.2 III31 3 5 J

2440 20 1 32.2 IV17 21 22 MA

Q P P-Q
sem.

Π Π-Q
sem.

Passah

IV 6 IV 6 0 IV 13 + 1 IV 3
11129 III22 - 1 V 3 +5 IV2I
IV ll IV ll 0 IV 18 + 1 IVIO
IV 3 IV 3 0 V 8 +5 III31
IV22 IV 22 0 IV29 + 1 IV 17

2441 20 7 16.8 IV 6 21 28 S IV 7 IV 7 0 IV 14 + 1 IV 6
42 20 13 3.9 ΠΙ27 0 26 J III30 III30 0 V 4 +5 IV26
43 20. 18 59.7 IV14 22 11 MA IV19 IV 19 0 IV26 +1 IV 16
44 20 05 1 .0 IV 3 11 29 D IVIO IVIO 0 IVIO 0 IV 3
45 20 6 38.5 I1I24 3 48 V III26 III26 0 IV30 +5 IV22
46 20 12 27.2 IV 12 4 56 J IV 15 IV 15 0 IV22 + 1 IV12
47 20 18 14.9 IV 1 17 27 L IV 7 IV 7 0 IV 7 0 IV 2
48 20 0 9.8 III20 22 52 V III22 IV19 +4 IV26 +5 IV19
49 20 5 59.4 IV 8 16 37 J IV ll IV ll 0 IV 18 + 1 IV 8

2450 20 11 48.4 III28 16 35 L IV 3 IV 3 0 V 8 +5 II129

2451 20 17 42.0' IV 16 11 34 D IV23 IV 16 - 1 IV23 0 IV 18
52 19 23 30.2 IV 4 20 13 J IV 7 IV 7 0 IV 14 + 1 IV 6
53 20 5 13.0 III25 10 46 MA III30 III30 0 V 4 +5 IV24
54 20 10 58.1 IV 13 12 27 L IV 19 IV 19 0 IV 19 0 IV 14
55 20 16 44.5 IV 3 4 7 S IV 4 IV 4 0 IV ll + 1 IV 3
56 19 22 33.2 III22 14 46 ME III26 III26 ’ 0 IV30 +5 IV20
57 20 4 17.2 rvio 10 37 MA IV 15 IV 15 0 IV22 + 1 IVIO
58 20 10 1.1 III30 11 31 S III31 III31 0 V 5 +5 III30
59 20 15 52.9 ' IV 18 44 1 V IV20 IV20 0 IV27 + 1 IV19

2460 19 21 47.9 IV 6 8 9 MA IV ll IV ll 0 IV 18 + 1 IV 6

2461 20 3 39.7 III26 1841 S III27 III27 0 V 8 +6 IV26
62 20 9 32.8 IV14 19 36 V IV 16 IV 16 0 IV23 + i IV 15
63 20 15 27.2 IV 4 12 6 ME IV 8 IV 8 0 IV 15 + 1 IV 5
64 19 21 17.9 III24 2 45 L III30 III30 0 V 4 +5 IV22
65 20 3 6.2 IV 12 1 17 D IV 19 IV 12 - 1 IV 19 0 IV ll
66 20 8 53.6 IV 1 6 25 J IV 4 IV 4 0 IV ll + 1 IV 1
67 20 14 44.6 III21 6 20 L III27 IV24 +4 V 1 +5 IV19
68 19 20 37.3 IV 8 0 1 D IV 15 IV 15 0 IV 15 0 IV 8
69 20 2 19.1 III28 5 18 J III31 III31 0 V 5 +5 III28

2470 20 8 2.8 IV 16· 4 7 ME IV20 IV20 0 IV27 + 1 IV 17
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Pascalie 2471 - 2500

An £quinoxe vrai P.L. vraie
(temps moyen dc Jerusalem)

2471
III
20 I3‘5 i r s IV 5 19h 2m D

72 19 19 39.2 11125 11 27 V
73 20 1 28.7 IV 13 12 10 J
74 20 7 17.3 IV 2 22 35 L
75 20 13 6.1 III23 1 38 S
76 19 18 59.5 IV 9 1848 J
77 20 0 42.7 III29 1947 L
78 20 6 30.7 IV 17 15 44 D
79 20 12 25.2 IV 7 2 47 V

2480 19 18 13.7 II126 18 30 MA

2481 20 0  1.5 IV 14 20 16 L
82 20 5 50.7 IV 4 10 49 S
83 20 11 40.8 III24 19 5 ME
84 19 17 39.9 IV ll 13 48 MA
85 19 23 30.1 III31 13 46 S
86 20 5 18.2 III20 16 4 ME
87 20 11 12.7 IV 8 13 8 MA
88 19 16 56.8 I1I28 1 47 D
89 19 22 39.6 IV 16 3 11 S

2490 20 4 27.2 IV 5 1941 ME

2491 20 10 11.2 III26 8 46 L
92 19 16 2.8 IV 13 6 14 D
93 19 21 46.7 IV 2 9 5 J
94 20 3 27.0 I1I22 851 L
95 20 9 23.8 IVIO 3 18 D
96 19 15 13.8 III29 11 6 J
97 19 21 4.0 IV 17 1047 ME
98 20 3 0.7 IV 7 2 46 L
99 20 8 49.1 11127 18 42 V

2500 20 14 45.1 IV 15 18 44 J

Q P P-Q
sem.

Π Π-Q
sem.

Passah

IV 12 IV 5 - I IV 12 0 IV 5
III27 1II27 0 V 1 +5 IV23
IV 16 IV 16 0 IV23 +  1 IV 13
IV 8 IV 8 0 IV 8 0 IV 3
III24 III24 0 IV28 +5 IV21
IV 12 IV12 0 IV19 +  1 IV 9
rv  4 IV 4 0 V 9 +5 III30
IV24 IV24 0 IV24 0 IV 19
IV 9 IV 9 0 IV16 +  1 IV 8
11131 III31 0 V 5 +5 IV25

IV20 IV20 0 IV27 +  1 IV 15
IV 5 IV 5 0 IV 12 +  1 IV 4
III28 III28 0 V 2 +5 IV22
IV 16 IV 16 0 IV23 + 1 IV ll
IV 1 IV 1 0 IV 8 +  1 III31
III24 IV21 +4 IV 28 +5 IV20
IV 13 IV 13 0 IV20 + 1 IV 8
IV 4 IV 4 0 V 9 +5 III28
IV 17 IV 17 0 IV24 + 1 IV16
IV 9 IV 9 0 IV 16 + 1 IV 6

IV 1 III25 - I V 6 +5 IV24
IV20 IV 13 - 1 IV20 0 IV 12
rv  5 IV 5 0 IV 12 +  1 IV 2
III28 III28 0 1 V 2 +5 IV20
IV 17 IVIO - 1 IV 17 0 IVIO
IV 1 IV 1 0 V 6 +5 III29
IV2I IV2I 0 IV 28 + 1 IV 18
IV 13 IV 13 0 IV 13 0 IV 6
III29 III29 0 V 3 +5 IV25
IV 18 IV 18 0 IV25· + 1 IV 15




