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«Κήρυξον τον λόγον ...» B' Τιμ. δ', 2.

Ό πόθος ημών τον τά εύρισκώμεθα είς στενήν καί διηνεκή 
μετά του λογικού ημών ποιμνίου πνευματικήν επικοινωνίαν 
ώδήγησεν ημάς είς την άπόφασιν τής εκδοσεως του « Εκκλη
σιαστικού Κήρυκος^. 3 Από δέκα ήδη μηνών φέροτιες επί ιών 
ώμων τάς εύθύνας του ποψαντορικοϋ άζώματος, έσπουδάσαμεν 
διά την επικειμένην ανάγκην (Α' Κορ. θ', 16) νά κηρύξω μεν 
τον λόγον του θεού εύκαίρως, άκαίρως, εν πόλεσιν, εν χωριοις, 
εν εκκλησίαις, εν οϊκοκ, πάσης επιλαμ βανόμετοι περιστάυιως 
Ικανής νά ύώση εφορμήν προς διδασκαλίαν, πρός έλεγχον, πρός 
ίπιτίμησιν, προς παραμυθίαν. 9 Εν τούτοις ήμεκ αυτοί ιό ήμέ*  
τερον εργον άταθεωρούντες, άντιλαμβανόμεϋα ou ζητούμεν νά 
ποτίσωμεν γην διψώσαν διά μεμονωμένων σιαγόνων ΰδαιος.

Ή κοινωνία δηλονότι ή ήμετέρα έχει ανάγκην δαψιλούς 
θρησκευτικής διδασκαλίας καί μόνον διά ταυιης είνε δυνατόν νά 
άρχίση νά άναβλαοιάνη από ιού κοινωνικού Τάφους βίος ψ7ι- 
κός. βίος πνευματικός, βίος εθνικός, βίος δ^άσεως, βίος παμ- 
μέρους προόδου. 'Η θρησκευτική συνείδησις τής ήμετέρας κοι- 

' Wf'ac τόσον των πόλεων δουν και ιών χωρίων ενρισκεται έν 
καταστάσει νάρκης Òtà τήν έλλειιμιν επαρκούς θρησκευτικής 
διδασκαλίας. "Εντεύθεν παρίσιαται καταφανής προ ιών οφθαλ*  
μ.τον έξετάζυνιος τον κοινωνικόν ήμών βίον φυχική τμ άτο- 
νία δι δλων ιών τάξεων καί δΕ δλων τών καταστάσεων διήκουσα, 
ϊλλειψις όρέζεως διά ζωήν πραγματικήν.

Τό μόνον φωτεινόν καί παρήγορον τής καιασιάσιως ταυιης 
fnpeïov είνε δτι δεν έξέλιπεν από ιής κοινωνίας ή δρτξις ιής 
ΟΧροάσεως θείου κηρύγματος. 'O λαός διφφ λόγον θεού καί 
τρέχει δπου άν νομίσω διι ρέει πηγή ικανή rd κορέου δ ιμαν 
αύτού. Τούτο δι&χιοτώσαμεν διά πολλών γεγονότων. Οί ναοί 
^ληρούνιαι ευσεβούς λαού όσάκις γνωσθ^ δτι υπάρχει θειον κή-
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ρυγμα, εύγενής δ’ έξεδηλώθη καί έν Αάρνακι καί έν Αεμεσφ, 
ώς δέ γνωρίζομεν καί έν αλλαις πόλεσι της Νήσου, άμιλλα με
τά ζύ τών έπιτροπειών των ναών πρδς άπόκτησιν τακτικών ιερο
κηρύκων.

‘Αλλ*  «δ μέν θερισμός πολύς οί δ’ έργάται ολίγοι·». Καί 
έδεήθημεν μεν τοΰ Κυρίου του θερισμού ϊνα άποοτείλη έργάτας 
είς τδν θερισμόν αυτού (Ματθ. θ, 38) καί εύχαριστοϋμεν Αυ
τού την ’Αγαθότητα ότι ηύδόκησε rd εύλογήση την έναρζιν 
Ιδρύματος τούτον έχοντος τόν προορισμόν, έτομίσαμεν δ ’ δμως 
έπάναγκες είς τδ από τοΰ αμβωνος κήρυγμα rd έλθη επίκουρος 
ή διά ι ής γραφίδος διδασκαλία, ήτις εάν υπολείπεται τοΰ από 
στόματος κηρύγματος κατά την άμεσον επί τής ψυχής έπίδρασιν, 
έχει τδ πλεονέκτημα εν σχέσει πρδς έκεϊνο δτι δεν περιορίζεται 
είς τόπον καί χρόνον.
» Κι I Άλλως δέ γνωστού δντος δποίαν δύναμιν κατέχει σήμε
ρον εν ιή πνιυματική διαμορφώσει τής κοινωνίας <5 τύπος, δεν 
δύναται rd μή θεω(.ηθή ώς έλλειψις μεγάλης σπουδαιότητος 
διά την Εκκλησίαν, δτι δεν χρησιμοποιεί ή δεν χρησιμοποιεί 
έπορι α ς τδ μέσον τούτο διά την αποστολήν αυτής. 01 πρώτοι 
κήρυκις τοΰ Ευαγγελίου οί Θείοι ’Απόστολοι δεν ήρκοϋντο είς 
μόνην την άπδ στόματος διδασκαλίαν αλλά καί έγραφον έπιστο- 
2ds rds όποιας cl πιστοί πολυγραφοΰντες έθετον είς εύρυτάτην 
κυκλοφορίαν, ούδείς δε πρέπει rd άμφιβάλλη δτι αν επί τών ήμε· 
ρών τών Βασιλείων, τών Γρηγορίων και τών Χρυσοστόμων 
ύπήρχεν ή δύναμις τοΰ τύπου, θά άφινον αυτήν άχρησιμοποίη- 
τον xrnd τούς αγώνας αύιών πρδς έπικράτησιν τής εύσεβείας. 
*Αλλ’ επί τοΰ σημείου τούτου προτιμώμεν rd δώσωμεν τδν λόγον 
είς τδν ήμέτερον σοφδν διδάσκαλον καί πιστδν συναθλητήν έν 
τοΐς άγώσιν υπέρ τής δόξης Σιών τής ‘Αγίας, ούτινος ol dra- 
γνώσται τοΰ « ’Εκκλησιαστικού Κήρυκος» θά εχωσι τδ ευτύχημα 
συνεχώς rd άναγινώσκωσι σοφάς καί άπδ πίστεως ζώσης άπορ· 
ρεούσας διδασκαλίας,

’Εν Αάρνακι, 14 ’Ιανουάριου 1911.

f Ο ΚΙΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

HMi ÎÏMiIffllim HEPlßM

Ή ίχδοσις νέου έχχλησιαστιχοϋ Περιοδ ’.χου εϊνε γεγονος 
ύψίστης σημασίας, ού μόνον διά την έπι μέρους Ίίχχλησίαν, ήν 
μέλλει αύτό νά ύπηρετήση άλλα χαί διά την χαΟόλου δρΟόδοξον 
τής Ανατολής Εκκλησίαν. ΙΙαρ’ ήμϊν, δυστυχώς, ενώ κατά τα 
τελευταία τούλάχιστον έτη ή καθόλου δημοσιογραφία προσέλαβε 
μεγάλην έπίδοσιν, καί, παρά τάς ελλείψεις αυτής, άσκεϊ σπου· 
δαίαν (ϊοπήν επί τών καθόλου εθνικών ημών ζητημάτων, ό έκ- 
κλησιαστικός τύπος δέν ηύδοκίμησεν. ΊΙ έκδοσις εκκλησιαστικού 
ΙΙεριοδικου προσκρούει κατά δυσχερειών πολλάκις ανυπερβλήτων, 
εϊνε δ’ ευτύχημα δτι συνεκρατήΟησαν τά κατά τχ τελευταία έτη 
ίδρυθέντα περιοδικά, καίτοι δεν άξιοΰνται τοιαύτης ύποσ^ηρίξε- 
ως παρά τού ελληνικού κοινού, ώστε άσφαλώς καί άνέτως να έ- 
πιτελέσωσι τό κοινωφελέστατου αύτών έργον. Οί έκδόται καί συν- 
τάκται αύτών παλαίουσι κατά μυρίων δυσχερειών, πολλάκις 
καμπτόμενοι καί τό έργον αύτών έγκαταλείποντες. Καθόλου δέ 
είπειν τό εκκλησιαστικόν Περιοδικόν παρ’ ήμιν δέν ηύδοχίμησε 
μέχρι τοΰδε.

Οί λόγοι τού φαινομένου τούτου βεβαίως πρέπει ν’ άνζζη- 
τηΟώσιπρό παντός είς την θρησκευτικήν άδιαφορίαν τής μεμορ- 
φωμένης τάξεως τού ελληνικού κοινού καί είς την άπαι θυσίαν 
τοΰ πολλού πλήθους. Οί μέν άναγινώσκωντες δέν ύποστηρίζουσι 
τά εκκλησιαστικά περιοδικά, είς δέ τόν πολύν λαόν ταύτα εϊνε 
άπρόσιτα. Είς τόν πρώτιστον τούτον λόγον τού λυπηρού τούτου 
φαινομένου δύνανται νά προστεθώσι μύρια δσα. Έν αύτοϊς δέν 
πρέπει νά παραλειφθή καί ό λόγος ό προερχόμενος εξ αύτών τών 
περιοδικών. Παν δημοσίευμα ϊνα ύποστηριχθή πρέπει νά έλκύη 
τό ένδιαφέρον τού άναγνώστου, τά δ’ ελληνικά εκκλησιαστικά 
περιοδικά βεβαίως δέν υστέρησαν έν τή ύποκινήσει τοΰ ένδιαφέ- 
ροντος τούτου έπί τοΰ θρησκευτικού καί ήθικοϋ εδάφους. Όλίγα 
δμως αύτών άντελήφθησαν εύρέως τής άποστολής τού έκκλησια- 
στικοΰ περιοδικού, άνταποκριθέντα πρός τάς πραγματικάς άνάγ- 
X ας της θρησκευτικής καί ήθικής ζωής. Τά διαπραγματευόμενα 
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συνήθως θέματα εΐνε άφηρημένα, άσχετα προς την σύγχρονον 
θρησκευτικήν και ηθικήν κατάστασιν, άσχετα προς*  αυτήν τήν 
ζωήν, και ό τρόπο. δέ τής διαπραγματεύσεως αυτών δέν υπήρ
ξε πάντοτε άνάλογος προς τάς άπαιτήσεις καί τάς άνάγκας του 
κοινού. Έν όλίγοις περιοδικοίς έθίγη δ κοινωνικός καί οικογε
νειακός βίος και ή παίδευσις. ουδέ κατέστη δυνατόν να διαγρα
φή ή προσήκουσα κατεύθυνσις έν τή έρεύνη των ποικίλων θεμά
των. άτινα εΐνε δυνατόν νά έξετασθώσιν άπό των σελίδων καί 
των στηλών εκκλησιαστικού περιοδικού. Μή υπαρχούσης παρ’ 
ήμϊν εκκλησιαστικής κινήσεως, τής θρησκευτικής ζωής περιστρε
φόμενης εν τύποις εξωτερικοϊς, οι φιλοτιμώτεροι έτι των συντα
κτών εκκλησιαστικών περιοδικών ήρκέσθησαν εις κοινούς τύπους, 
ήναγκάσθησαν δέ πολλάκις νά πληρώσωσι τάς σελίδας τών πε
ριοδικών αύτών διά σχολαστικών καί άπεραντολόγων άρθρων 
αυτοκλήτων ήθικολόγων συνεργατών. Παρά ταύτα δέν δύναταί 
τις να μή ομολογήση δτι τά πλεϊστα τών παρ’ ήμϊν έκδοθέντων 
καί έκδιδομένων νΰν εκκλησιαστικών περιοδικών λαμπρώς έξε- 
πλήρωσαν καί εκπληρούσι τήν άποστολήν αυτών.

Αλλα, πρός τοϊς άνωτέρω ύποδειχθεϊσι, σπουδαιότατος 
λόγος κωλυων την πρόοδον τού εκκλησιαστικού περιοδικού τύπου 
εΐνε ή έλλειψις ύποστηρίξεως αύτού παρά τής Εκκλησίας. Όλί- 
γιστ'*  τών περιοδικών ηύτύχησαν νά τύχωσι θερμής υλικής καί 
ήίικ.Λ ύποστηρίξεως τής Εκκλησίας, άνευ τής οποίας ίσως δέν 
θα υφ ττ;/ντο σήμερον. Τά πλεϊστα τών περιοδικών δέν ύπεστη- 
ρίχθηοαν δεόντως Ιίΐνε άξιοσημείωτον δτι δ κλήρος παρ’ ήμϊν 
δέν ύ.:εστήριξε τόν εκκλησιαστικόν περιοδικόν τύπον, ούδ’ ήκού- 
σθη τονδε δτι τό δεϊνα ή δείνα Μοναστήριον ώρισε χρημα
τικήν εηχορήγησιν εις ύποστήριξιν περιοδικού, ενώ άκριβώς τά 
Μοναστή >ια έπρεπε νά ύποστηρίξωσι καί να συντηρώσι τοιαΰτα 
έργα, έπρεπε νά έχωσιν αύτά ίδια περιοδικά πρός διάδοσιν άνά 
τον λαόν.

Περιττόν δέ εΐνε να ύποδειχθή ή δλως έκτακτος σημασία 
τού έργου εκκλησιαστικού περιοδικού. *Όταν  πρό τινων ετών δ 
τής Ρώμης Ί επίσκοπος άπηγόρευσε τήν έκδοσιν περιοδικού τίνος, 
διαπρ τής Γερμανός Θεολόγος, άποκρούων τήν φωτοσβεστικήν 
ταύτην άπαγόρευσιν, παρετήρησεν, δτι άν ό Άπ. ΙΙαΰλος έζη 
καί έδρα άποστολικώς έν ταϊς ήμέραις ημών θά έγίνετο άναμ- 
φιβόλως διευθυντής xotl συντάκτης εκκλησιαστικού περιοδικού. 
.‘Όσον δήποτε απότομος καί άνζνλαίής φαίνεται ή παρατήρ^ 
αύτη έκφράζει άλήθειαν,'εΐνε δέ γνωστόν πώς έργάζεΐαι έν^τή

Εσπερία καί έν” Αμερική ό έκκλησιαστικός περιοδικός τύπος. 
Διότι τή άληθείοι δέν ύπάρχει μέσον συντελεστικώτερον είς υπη
ρεσίαν τού έν τή κοινωνία έργου τής Χριστιανικής Εκκλησίας. 
Τό κήρυγμα τού θείου λόγου δέν δύναται ν’ άναπληρώση τό έρ- 
γον τούτο, διότι διά τού έκκλησιαστικού περιοδικού ή διάδοσις 
τών άληθειών τού Χριστιανισμού, ή ένίσχυσις καί έμπέδωσις 
τού θρησκευτικού αισθήματος, ή έπίδρασις έπί ^ασών τών έπό- 
ψεων τού βίου, ή έξέτασις πλείστων ζητημάτων, γίνονται συ*·  
στηματικώς. Τό κήρυγμα τού θείου λόγου έχει στιγμιαίαν έπί- 
δρασιν. Παρ’ ήμϊν μάλιστα, άργούντος τού κηρύγματος, έπι- 
βάλλεται ή διά τού έκκλησιαστικού περιοδικού τύπου έπιτέλεσις 
έργου αυτόχρημα άποστολικού.

Έν τή συγχρόνω ήμϊν κοινή τάσει πρός άνόρθωοιν τού 
Γένους τό έργον τού έκκλησιαστικού περιοδικού τύπου άποβαίνει 
έτι μεϊζον. Τφ δντι ένω τοσούτος γίνεται λόγος περί άνορθώσε- 
ως τών έθνικων πραγμάτων ούδείς άπολύτως γίνεται λόγος περί 
άνορθώσεως καί τών τής Εκκλησίας πραγμάτων. Αλλά της 
παμμερούς καί πραγματικής άνορθώσεως τού Γένους πρέπει νά 
ήγηθή ή Εκκλησία, άνορθοΰσα πρώτον έαυτήν καί έπιλαμβανο· 
μένη μετά τού λαού τής άνακαινισεως τών παραγόντων πάσης 
εύημερίας καί εύδοκιμήσεως του Γένους. Κατ’ έξοχήν δέ τοιαύ- 
την άνόρθωσιν πρέπει νά ύποδείξη ό έκκλησιαστικός τύπος.

νΟθεν έν συγκινήσει μεγάλη χαιρετίζω τήν έμφάνισιν νέου 
εκκλησιαστικού περιοδικού, τού « Κή-
ftXW&'S ih 9 εύχόμενος αύτφ κοινωφελή καί ευτυχή σταδιοδρο
μίαν, έπ’ ώφελεία τής έν Κύπριο καί τής καθόλου όρθοδόξου 
Εκκλησίας. *Λς  κηρύξη τόν ζώντα Θεόν καί άς ύποδείξη τήν 
^ύθμισιν τού κοινωνικού, οικογενειακού, ιδιωτικού, καί αύτού τού 
του πολιτειακού βίου κατά τάς χριστιανικάς άρχάς. *Ας  έξε- 
γείρη έν τοϊς άναγνώσταις αύτού ιερά αισθήματα καί άς έμβάλη 
είς αυτούς «νουν Χριστού»’ άνταποκρινόμενος πρός τάς άνάγκας 
τής συγχρόνου ελληνικής κοινωνίας, άς ύπηρετήση αύτή καί τή 
Εκκλησία κηρύττων τήν άλήθειαν, ύπό τό φώς τού Εύαγγελίου 
τού Χρίστου’ μισών τήν δουλείαν τής σκέψεως, άς ύπηρετήση είλι- 
κρινώς τή άληθείακαί άς άποβή διαπρύσιος αύτής κήρυξ, μεγα- 
λόφωνον σάλπισμα πραγματικής καί άληθούς τού Γένους άνορ- 

“θώσεως.
Έν Άλεξανδρεί^.

xpïiGiTanci a. ομμμομοϊ.
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Η ΠΙΣΤΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ'ΘΕΟΝ 

Q£ ΚΟΘΗΚΟΝ

Έκαστος άνθρωπος, ό όποιος θέλει νά ζήση αληθινήν ζωήν, 
δηλαδή σύμφωνον προς τόν προορισμόν του, εχει ανάγκην να γνωρί- 
ζη τί πρέπει νά κάμνη και πώς πρέπει νά ζή, διά νά επιτυχή τον 
τον σκοπόν τής ζωής καί τής ύπάρξεώς του. Μή γνωρίζων τά καθή
κοντα του ό άνθρωπος ομοιάζει προς πλοίον, το όποιον πλέει χωρίς 
πηδάλιον μέσα εις πέλαγος τρικυμιώδες, καί το όποιον κινδυνεύει 
από στιγμής εις στιγμήν νά καταστραφή. Τό νά γνωρίζη δ άνθρωπος 
τά καθήκοντά του εΐνε τόσον σπουδαϊον όσον καί αυτή ή ζωή του, 
διότι καμμίαν αξίαν δέν ήμπορεΐ νά έχη ζωή ακυβέρνητος καί άπηδα- 
λιούχητος. Καί όχι μόνον αξίαν δέν έχει τοιαύτη ζωή αλλά προξενεί 
ζημίαν καί καταστροφήν. Πόσοι άνθρωποι δέν καταστρέφονται μή 
γνωρίζοντες τά καθήκοντά των ! Καί αν μέν ή καταστροφή περιωρί- 
ζετο εις μόνους αυτούς τούς ίδιους, τό κακόν θά ήτο όλιγώτερον, άλλ’ ή 
καταστροφή ενός έκάστου ανθρώπου έξαπλώνεται εις μικρόν ή μέγαν 
κύκλον, συγκαταστρέφει τήν ο’ικογένειαν, τήν κοινωνίαν, τό έθνος δλό- 
κληρον. "Ανθρωπος ακόλαστος καί μέθυσος δέν καταστρέφει μόνον τόν 
εαυτόν του, αλλά συμπαρασύρει εις καταστροφήν καί τήν οίκογένειάν 
του, βλάπτει τό έθνος του, διότι καταστρέφει μίαν δύναμιν, διότι δη
λητηριάζει τόν οργανισμόν τού έθνους. Πολύ μεγαλείτερον κακόν κά- 
μνει δ οικογενειάρχης καταστρεφόμένος. Διότι κανείς άνθρωπος δέν 
άνήκει μόνον εις τόν εαυτόν του, άλλ’ εις τόν Θεόν, δ όποιος τόν 
έπλασεν, εις τήν οίκογένειάν του, εις τό έθνος του, εις τήν πατρίδα 
τήν όποιαν πρέπει νά ύπηρετήση. Διά τούτο ή αξία τής ζωής τού 
ανθρώπου εΐνε μεγάλη, δταν ή ζωή αυτή χρησιμοποιείται προς τόν 
σκοπόν, διά τόν όποιον υπάρχει δ άνθρωπος, δταν ρυθμίζηται συμφώ- 
νως προς τόν σκοπόν τούτον, διά τής έκπληρώσεως τών καθηκόντων. 
Έχει δ άνθραίπος καθήκοντα προς τον Θεόν, προς τον εαυτόν του, 
καί προς τούς άλλους ανθρώπους, καθήκοντα πρός τήν οικογένειαν, 
προς τήν κοινωνίαν καί πρός τό έθνος του, τό πρώτον δέ πρός τόν 
Θεόν καθήκον εΐνε ή πίστις, ώς βάσις δλης τής ηθικής του ζωής.

Τήν ύπαρξιν καί τήν ζωήν του, αυτήν τήν διατήρησίν του καί 
τήν σωτηρίαν ό άνθρωπος χρεωστεΐ εις τόν Θεόν. Διότι αυτός εΐνε δ 
ουράνιος πατήρ του, δ δημιουργός προνοητής καί σωτήρ του. Ό 
άνθρωπος χρεωστεΐ τό παν εις τόν Θεόν, δ όποιος δχι μόνον έδη- 
μιούργησε τόν κόσμον αλλά καί κυβερνφ αυτόν καί φροντίζει περί 
αυτού καί περί τού ανθρώπου, τού τελειοτάτου εξ δλων τών δημιουρ- 
"γημάτων. Πρώτον δέ καθήκον τού ανθρώπου εΐνε νά πισ^εύΐ] εις τήν 

ύπαρξιν τού Θεού. *Όπως  έχει πίστιν εις πράγματα τά όποια βλέπει 
καί γνωρίζει, τοιουτοτρόπως πρέπει νά έχη πίστιν καί εις τήν πραγ
ματικήν ύπαρξιν τού Θεού, τό όποιον δέν ήμπορεΐ νά ίδή. Ή τελειό- 
της τών δημιουργημάτων τού Θεού, ή αρμονία, ή σοφία καί ή τάξις αί 
δποΐαι βασιλεύουν εις τό σύμπαν, μαρτυρούν περί τής ύπάρξεώς τού 
Θεού. Τήν ύπαρξιν αυτήν επικυρώνει ή εσωτερική φωνή τής συνειδή- 
σεώς μας, από τού βάθους τής ψυχής μας, τής πνευματικής μας ύπο- 
στάσεως, προερχομένη. Καί δπως δέν βλέπομεν τήν ψυχήν αλλά πι- 
στεύομεν εις τήν ύπαρξιν της, τοιουτοτρόπως χρεωστούμεν πίστιν εις 
τόν αόρατον Θεόν, πρός τόν όποιον συνδέεται έσωτερικώς ή ψυχή μας. 
eH πεποίθησις αυτή περί ύπάρξεώς τού Θεού ή έλευθέρα συγκατάθεσις 
τής ψυχής μας εΐνε τό καθήκον τής πίστεως εις τον Θεόν. Πρέπει δέ ή 
πίστις αυτή νά εΐνε ορθή καί λογική, τοιαύτη όποιαν τήν διδάσκει ή 
θεματοφύλαξ τής αγίας μας θρησκείας, ή Εκκλησία, πίστις εις τόν ένα 
Θεόν Πατέρα παντοκράτορα ποιητήν τού ουρανού καί τής γής, εις τόν 
Κύριον ήμών Ίησούν Χριστόν καί εις τό άγιον Πνεύμα, πίστις εις 
τάς μεγάλας αλήθειας τής θρησκείας καί είς τά μυστήρια, πίστις εις/ 
τήν άνάστασιν τών νεκρών καί εις τήν αΐωνίαν ζωήν, πίστις εις μίαν 
άγίαν Καθολικήν καί Άποστολικήν Εκκλησίαν, εις τήν όποιαν άνή- 
κομεν διά τού αγίου βαπτίσματος. Διά τοιαύτης πίστεως αίσθανόμεθα 
εντός τής ψυχής μας μεγάλην δύναμιν, συνδεόμενοι πρός τόν Θεόν καί 
άφωσιωμένοι πρός τό άγιόν του θέλημα κάμνομεν πάντοτε δ,τι εΐνε 
σύμφωνον πρός τήν καθαράν καί άμώμητον θρησκείαν μας.

Οί άρνούμενοι τήν αληθινήν καί πραγματικήν πίστιν γίνονται 
άποστάται τής θρησκείας, γίνονται αρνησίθρησκοι. Ό αποστάτης καί 
άρνησίθρησκος εΐνε χειρότερος από τον άπιστον, διότι δ άπιστος δέν 
ήσθάνθη ποτέ τήν γλυκύτητα τής πίστεως, δέν έδειξέ ποτέ ένδιαφέρο 
πρός ζητήματα πνευματικά, πρός τόν Θεόν καί πρός τήν άθανασ αν 
τής ψυχής. Ό άπιστος έζησεν δπως τό άλογον ζώον, χωρίς πνευματι
κήν ύπόστασιν, εύρέθη πάντοτε μακράν τού Θεού, δέν ήμπόρεσε νά 
ζήση ύψηλότερον τής ύλης καί ευρίσκετο υπό τό βάρος τής μεγάλης 
εύθύνης τής απιστίας εις τον Θεόν. Άλλ’ δ αποστάτης καί άρνησίθρη
σκος, ό προδότης τής πίστεως εΐνε περισσότερον άξιοκατάκριτος. Ή 
ύλη καί ή διαφθορά τον παρέσυραν εις τήν άπισιίαν, διά τής όποιας 
προσπαθεί νά πνίξη τήν φωνήν τής συνειδήσεως καί νά έξαφανίση 
δλα τά άγια αισθήματα τής ψυχής, τούς εύγενεΐς καί μεγάλους πόθους. 
Διότι χωρίς τής πίστεως εις τον Θεόν κανέν μέγα καί ύψηλόν αίσθημα 
τής ψυχής δέν ήμπορεΐ νά έχη βάσιν πραγματικήν, δ άπιστος εις τόν 
Θεόν δέν ήμπορεΐ νά εΐνε πιστός πρός τούς άλλους άνθρώπους καί 
πρός τήν πατρίδα του, δέν ήμπορεΐ δ άπιστος ν’ άγωνίζηται ύπέρ με
γάλων ιδεωδών, διότι ώς μόνον σκοπόν τής ύπάρξεώς θεωρεί τήν ύλην 
καί τάς κτηνώδεις απολαύσεις. "Ανθρωπος λοιπόν άποστάτης καί άρ
νησίθρησκος μόνον χάριν τής ύλης καί χάριν τοιούτων απολαύσεων 
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προδίδει την πίστιν. Άλλ’ αξιοκατάκριτος εΐνε και εκείνος δ οποίος 
δέν άποστατεϊ μέν από τής θρησκείας, αμφιβάλλει δμως περί πολλών 
πραγμάτων. Τοιαύτη αμφιβολία καταντφ εις απιστίαν καί εΐνε επικίν
δυνος καί ολισθηρός κατήφορος. Δέν πρέπει να έχη κανείς την άξίωσιν 
να γνωρίζη μαθηματικώς τον Θεόν καί τά ζητήματα τής θρησκείας, 
διότι δ άνθρωπος δέν εΐνε εις θέσιν να γνωρίζη τί γίνεται εις την φύ- 
σιν, πολύ δέ δλιγώτερον εΐνε ικανός να γνωρίζη τά υπέρ φύσιν, όποια 
εΐνε τά ζητήματα τής θρησκείας. Διά τούτο ακριβώς ή πίστις εΐνε 
μεγάλη αρετή. Πιστεύει τις άκραδάντως εις τάς αλήθειας τής θρησκείας 
δπως τάς διδάσκει τό Εύαγγέλιον και ή δρθόδοξος Εκκλησία και πα
ραδέχεται αυτός εξ όλης ψυχής, και αποκτά ασάλευτους θρησκευτικός 
πεποιθήσεις καί εμμένει εις αυτός σταθερώς. Εΐνε δέ μέγα έγκλημα και 
ή αποστασία άπό τής δρθοδόξου πίστεως, μάλιστα διά τον "Ελληνα, 
διά τον όποιον ή ορθόδοξος πίστις εΐνε ή μόνη βάσις τού θρησκευτι
κού του βίου. Εΐνε έγκλημα κατά τής θρησκείας τό ν’ άφίση κανείς την 
δρθοδοξίαν καί νά γίνη αιρετικός, προτεστάντης ή λατΐνος, τό ν’ άφίση 
την αλήθειαν καί νά παραδεχθή τό σκότος, νό προδώση την αληθινήν 
πίστιν τών πατέρων του. Εΐνε τόσον συνδεδεμένη ή ορθόδοξος ’Εκ
κλησία μέ τόν εθνισμόν και τάς μεγάλας μας παραδόσεις, μέ την ιστο
ρίαν καί τούς ιδεώδεις πόθους μας, ώστε πρέπει νά θεωρώμεν προ
δότην πάνια αποστάτην τής ορθοδόξου πίστεως, πρέπει νά θεωρώμεν 
αυτόν εχθρόν τής έθνικής μας ένότητος καί τού μεγάλου μέλλοντος τού 
έθνικού, τό όποιον ως βάσιν πρέπει νό έχη πάντοτε την ορθόδοξον 
χριστιανικήν πίστιν. Άλλ’ εκτός τής θρησκευτικής αποστασίας υπάρχει 
καί ή θρησκευτική αδιαφορία, ή όποια επίσης εΐνέ μέγα κακόν. ’Εκεί
νος ό όποιος έχει πεποιθήσεις θρησκευτικός πρέπει νό τάς κράτη στα
θερώς και νά τάς ακόλουθή, πρέπει νά μή εΐνε αδιάφορος πρός τήν 
θρησκείαν καί τήν πίστιν του, πρέπει νά έχη φανατισμόν. Άλλ’ δ φα
νατισμός δέν πρέπει νά καταντά δεισιδαιμονία, δέν πρέπει νό εΐνε τυ
φλός φανατισμός και σκοτεινή δεισιδαιμονία. Ό δεισιδαίμων πιστεύει 
slç πολλά πράγματα ανύπαρκτα, δίδει σημασίαν εις πράγματα, τά όποια 
δέν έχουν σημασίαν, μεταχειρίζεται τήν μαντείαν καί άγυρτικήν γοη
τείαν και πιστεύει εις πράγματα ανάξια τού Θεού καί τής θρησκείας.

eH πίστις πρέπει νό εΐνε καθαρά καί ανόθευτος, σταθερά καί 
.ακλόνητος, ώς πρώτον καθήκον τού ανθρώπου πρός τόν Θεόν, ως 
βάσις τής θρησκείας και τής ηθικής. Διά τής πίστεως μέ τούς οφθαλ
μούς τής ψυχής βλέπει ό άνθρωπος τόν Θεόν πανταχού παρόντα, τόν 
γνωρίζει ώς δημιουργόν του και σωτήρα και συνδέεται πρός αυτόν εξ 
δλης ψυχής καί καρδίας. Ό δρόμος τής ζωής του φωτίζεται υπό τής 
πίστεως, ή όποια διευθύνει αυτόν καί οδηγεί πρός επιτυχίαν τού σκο
πού τής ύπάρξεώς του.
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ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Μετά του Αρχιεπισκοπικού ζητήματος, δπερέπί δεκαετη

ρίδα δλην έκράτει έν σάλω τήν ήμετέραν Εκκλησίαν, εύρέθη 
άναγκαίως περιπεπλεγμένον και τό γενικώτερον καί διαρκέστε
ρα; άρα και σπουδαιοτέρας σημασίας ζήτημα τής ρυθμίσεως τών 
εκκλησιαστικών πραγμάτων επί τή βάσει νόμων γραπτών. Καί 
εύρέθη περιπεπλεγμένοι*  μετά του ειδικού τό γενικόν ζήτημα ού 
μόνον διότι προϋφίστατο ήδη αύτου, γεννηθέν άπό τής ημέρας τής 
Κατοχής, ώς ζήτημα καθορισμού τών σχέσεων Εκκλησίας καί 
ΙΙολιτείας, άλλά καί διότι αυτό τό μερικόν ζήτημα δέν θά έδη- 
μιουργεϊτο έάν υπήρχον γραπτοί έκκλησιαστικοί νόμοι πολιτικώς 
έγκυροι, καθορίζοντες τόν τρόπον τήςέκλογής του’Αρχιεπισκόπου.

Διά τήν συνάφειαν ταύτην τών δύο ζητημάτων ή εκλογική 
Συνέλευσις μέλλουσα τήν 8 ’Απριλίου 1909 νά προβή εις τήν 
έκλογήν του ’Αρχιεπισκόπου, έθεώρησε καθήκον αυτής νά προ- 
τάξη τής έκλογής τήν έν έπισήμω πρακτικψ διατύπωσιν τών 
σκέψεων αυτής καί τών συστάσεων διά τήν ρύθμισιν τών έκκλη- 
σιαστικων πραγμάτων, μετά τής ευλαβούς άπαιτήσεως, δπως 
άμα τή άποκαταστάσει τής Εκκλησιαστικής ’Ιεραρχίας τεθή 
άνευ άναβολής έπι του τάπητος τό ζήτημα τούτο τής ρυθμίσεως 
τών εκκλησιαστικών πραγμάτων πρός διακανόνισιν αύτου.

'Όντως δέ άμα τή άποκαταστάσει τής Εκκλησιαστικής 
Ιεραρχίας διά τής ύπό παντός μέν του κλήρου καί του λαού 
άναγνωρίσεως του εγκύρου τής έκλογής τής 8ης ’Απριλίου 1909 
διά τής πληρώσεως δέ τών χηρευόντων Μητροπολιτικών Θρό
νων 1 Ιάφου καί Κιτίου ή ’Αγία Σύνοδος έπελάβετο άνευ άναβο
λής καιρού του ζητήματος, όμοφώνως άναγνωρίσασα τήν σπου- 
δαιότητα αύτου. ’Αποτέλεσμα δέ τών επί του ζητήματος επανει
λημμένων συσκέψεων τής Ίεράς Συνόδου ύπήρξε τό άκόλουθον. 
Καθωρίσθη τό ύπό μελέτην ζήτημα ώς ζήτημα ρυθμίσεως τών 
εκκλησιαστικών πραγμάτων επί τή βάσει Χόμου φέροντος τό κύ
ρος τής ΙΙολιτείας, ώνομάσθη κεφαλαιωδώς τό περιεχόμενον του 
Νόμου τούτου, διωρίσθη επιτροπή πρός σύνταξιν αύτου καί άπε- 
φασίσθη νά συνέλθη ή ’[ερά Σύνοδος μετά τάς έορτάς τών Χρι-, 
στουγένων, δπως μελετήσασα τό ύπό τής Επιτροπής καταρτι- 
σ^ησόμενον σχέδιον ιδία τε καί μετ’ άλλων άρμοδίων περιβάλη
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αύτό διά του συνοδικού κύρους, ένεργήση δ’ είτα βπως περιβληθή 
καί τό κύρος τής Πολιτείας.

Την συνοδική άποφάσει συσταθεϊσαν έπιτροπήν άπετέλεσαν 
ό Μητροπολίτης Κιτίου Μελέτιος ώς Πρόεδρος, ό Μακαριώτα- 
τατος Πρόεδρος Κυρηνείας Κύριλλος, ό ’Αρχιδιάκονος τής ’Αρ
χιεπισκοπής και Γραμματεύς τής Συνόδου Μακάριος καί οί κ. κ. 
Πασχάλης Κωνσταντινίδης, θ. θεοδότου, I. Οίκονομίδης, Σ. 
Άραουζος, Φ. Ζαννέτος, πάντες μέλη πρώην καί έν ένεργεία 
του Νομοθετικού Συμβουλίου. Ή ’Επιτροπή αυτή ουτωσί κατηρ- 
τισμένη συνελθουσα εις προσύσκεψιν άνέθετο τφ Μητροπολίτη 
Κιτίου την σύνταξιν του Σχεδίου έπιφυλαχθείσα νά συζητήση 
έπ’ αύτού παρουσιαζομένου ενώπιον αυτής. Ό Μητροπολίτης 
Κιτίου έκπληρώσας ήδη την άνατεθεϊσαν αύτφ έντολήν διένειμεν 
έντυπον είς τά μέλη τής ’Επιτροπής άπό τής 20 Δεκεμβρίου 
«Σχέδιον Καταστατικού Νόμου τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου» 
άποτελούμενον έξ όκτό^ κεφαλαίων καί 135 άρθρων, συνοδεύσας 
αύτό καί δι’ εισηγητικής έκθέσεως.

’Επιφυλασσόμενοι να δημοσιούσωμεν άκολούθως τό Σχέ- 
ύιον παραθέτομεν σήμερον μόνον την εισηγητικήν έκθεσιν Αχού
σαν ώδε :

ΙΙοός τά αγαπητά καί έντιμα μέλη της Συντα
κτικής του ΚαταΣτατςκου Νόμου της Έκκλη- 
Σίας Έπιτοοπης.

1. Έβράδυνα νά φέρω είς πέ- 
οας την εντολήν, ήν μοί άνεθέσζ- 
τε, τού νά καταρτίσω δηλονότι 
το προσχέδιον του Καταστατικού 
Νόμου, ου ή σύνταξις Συνοδική 
άποφάσει άνετεθη τή Επιτροπή. 
Έβράδυνα δέ ού μόνον δια τήν 
ανάγκην τού νά μή ζφήσω άνεκ- 
πλήρωτον το ποιμζντορικον καθή
κον τής έπισχεψεως τού ποιανίου 
αου, άλλα καί διά το έργον αυτό 
καθ’ εαυτό τής συντάξεως Νό
μου θεμελιώδους έπι πραγμάτων 
Εκκλησιαστικών, εν φ βάσις ήδη 

ύπόκειται ή έννοια μεταρρυθμίσεως 
ή διαρρυθμίσεως των τής Εκκλη
σίας πραγμάτων, τοιαύτης δ’ έν
νοιας ή μελέτη άναγκαίως φέρει 
όκνον και βραδύτητα, ώς καί γνω
ρίζετε ήδη καί θά γνωρίσητε έτι 
μάλλον χωρούν τες επί τήν έμπερι- 
στατωμένην μελέτην τού σήμερον 
είς τήν σοφήν κρίσιν καί πείραν ύ- 
μών ύποβαλλομένου Σχεδίου, όπερ 
ένόμισα έπάναγκες έ'ντύπον να ύ- 
ποβάλω προς μείζονα κα^ά τήν 
μελέτην εύκολίαν.

2. Καί διά μέν τήν μακροτέρκν 

είσήγησιν επί τού Σχεδίου καί 
λεπτομερεστέρζν των καθ' έκζστα 
άνάλυσιν καιρός κατάλληλος είναι 
πάντως ό κατά τήν συνάντησιν 
των μελών τής Επιτροπής επί 
το ζύτδ προς κοινήν μελέτην καί 
συζήτησιν. Διά τήν διευκόλυνσιν 
όμως τής κατ’ ιδίαν μελέτης δέν 
νομίζω περιττόν νά αναλύσω διά 
βραχέων τα κυριώτερα μέρη τού 
Σχεδίου.

3. Καί εν πρώτοις ώς θά πα- 
ρατηρήσητε βάσις έτέθη, ότι το 
εργον τής διαρρυθμίσεως τών τής 
Εκκλησίας πραγμάτων δέον να 
περιδληθή το κύρος νόμου τής 
Πολιτείας. Τούτο είναι καί κα
νονικόν καί άναγκαϊον. Κανονικόν 
μέν διότι ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία 

πιστώς επομένη τή εντολή τού 
Κυρίου «άπόδοτε τά τού Καίσα- 
ρος τώ Καίσαρι καί τά τού Θεού 
τώ θεώ» έσεβάσθη μέν άείποτε 
τα δικαιώματα τής Πολιτείας, έ- 
ζήτησε δέ ώς άντάλλαγμα τον σε
βασμόν τής Πολιτείας προς τά δί
καια έαυτής έκδηλούμενον δία νό
μων προστατευτικών τού κύρους τών 
διατάξεων αύτής. Άναγκαϊον δέ 
διότι καί ό λόγος πείθει καί ή 
πείρα κατέδειξεν, ότι μή ύπάο- 
χοντος νόμου δίδοντος καί πολι
τικόν κύρος είς τας άποφάσεις τής 
εκκλησίας ή σύγχυσις εν ταις 
σχέσεσιν ’Εκκλησίας καί Πολι
τείας είναι αναπόφευκτος επί ζη
μία άμφοτέρων.

4. Άλλ’ άκριδώς διά τήν ά- 
νάγκην τής ύπάρξεως νόμου τής 
Πολιτείας επί τών εκκλησιαστι
κών πραγμάτων επιβάλλεται τό 
καθήκον είς τήν εκκλησίαν νά 
προνοήση όπως αί διατάξεις τού 
πολιτικού νόμου στηρίζωνται ά- 
πολύτως επί τού γράμματος καί 
τού πνεύματος τών κανόνων τής 
’Εκκλησίας, ού μόνον όπως άπο- 
φευχθή πασα άντίφασις μεταξύ 
τής απαραίτητου διά πάντα Νό
μον έπί τών εκκλησιαστικών δια- 
τάξεως ότι ή «εκκλησία κυβερνΛ- 
ται καί διέπεται ύπο τών θείων 
καί Τερών κανόνων» καί τών λοι
πών τού αύτοΰ Νόμου διατάξεων, 
άλλα καί όπως αί άςιώσεις τής 
’Εκκλησίας έχωσι δύναμιν νά έ- 
πιβληθώσιν επί τής Πολιτείας, 
ήτις δέν δύναται να άρνηθή ζη- 
τούμενον σεβασμόν προς τους Ι
ερούς νόμους τής εκκλησίας. Αύτό 
άλλως τε το συμφέρον τής έκκλη- 
σιαστικής διοικήσεως επιβάλλει 
τήν αύστηράν έμ.μονήν είς το 
γράμμα καί το πνεύμα τών Τε
ρών κανόνων καί διατάξεων τής 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας τής πεί
ρας έπαρκώς άποδειξάσης, ότι 
π£σα άπ’ αύτών παρέκκλισις ά
γει τάχιον ή βράδιον είς φθοράν 
τού εκκλησιαστικού οργανισμού 
παρακωλύουσζν τήν πρόοδον τού 
έργου τής εκκλησίας.

5. ’Εντεύθεν προσεπάθησα πα- 
σαι αί διατάξεις τού προσχέδια-
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ζομένου νόμου, αίτινες περιττόν 
βεβαίως νά λεχθη δτι πόρρω άπέ- 
χουσιν έν ταίς λεπτομερείαις αύ- 
τών άπδ του νά περιλαμβάνωσιν 
έστω καί κεφαλαιωδώς τδ περιε- 
χόμενον τ75ς έκκλησιαστικ^ς νο
μοθεσίας, νά στηρίζωνται έπί τού 
γράμματος η έπί του πνεύματος 
των 'Ιερών κανόνων, εάν δέ που 
δέν κατωρθώθη τούτο πρέπει εκ 
των προτέρων νά θεωρηθώ ως α
ποτυχία χρηζουσα διορθώσεως. 
Ταΰτκ γενικώς, ίδωμεν δέ τα επί 
μέρους.

6. Προσεγμένου περί της Ί- 
ε ο α ς Συνόδου δέν είναι 
δυνατόν νά όρισθη ό καταρτισμός 
αύτης άλλως η ώς έν τώ σχετικω 
άρθρω καθορίζεται. Εκκλησία 
αυτοδιοίκητος έχουσα αριθμόν ’Αρ
χιερέων επαρκούν τα εις καταρ
τισμόν κανονικής Συ
νόδου, όέν όύνατκι νά χρη  
σιμοποιηστί διά την κανό ν ι- 
κ η ν αύτής διοίκησιν κληρικούς 
κατωτέρους τού επισκοπικού βαθ
μού. Έν Ρωσσία, έν Έλλάδ; καί 
έν Σερβία οί άρχικώς θεσπισθέντες 
πολίτικοι επί τών εκκλησιαστι
κών Νόμοι διά λόγους μάλλον πο- 
λι ’ΐκους έδιδον Συνοδικόν δικαί
ωμα καί εις τούς κληρικούς κατω
τέρου βαθμού, ταχέως όμως καί 
εις τάς τρεις ταύτας εκκλησίας 
κατανοηθέντος τού κκνονικώς α
συστάτου τού θεσμού, έπηνέ/θη 
διά νεωτέιων νόμων η διόοθωσις.

*

Οΰτω δε εκ τών 12 άλλων αύτο- 
διοικητων ’Ορθοδόξων Εκκλησιών 
(4 Πατριαρχεία, Έκκλησίαι Ρωσ- 
σίας, Ελλάδος, Σερβίας, Ρουμα
νίας, Βουκοβίνης, Καρλοβιτσίου, 
Έομανστάτ, Μαυροβούνιου) έν δυ- 
σί μόναις τού Μαυροβούνιου 
καί τ$ τών Ιεροσολύμων μετέ- 
χουσι της ανώτατης ’Εκκλησια
στικής Άρχης καί κατωτέρου βα
θμού κληρικοί. Άλλα διά μέν την 
Εκκλησίαν τού Μαυροβούνιου η 
διάταξις αυτή είναι επιβεβλημέ
νη άτε δύο μόνον ύπαρχόντων ’Ε
πισκόπων έν τώ νεαοώ Βασιλείω. 
έν δέ ττ; Εκκλησία 'Ιεροσολύμων 
όχι απλώς μετέχουσι καί Άρχι- 
μανδρίται, αλλά καί άποτελούσι 
την πλειονοψηφίαν απέναντι τών 
’Επισκόπων οντες 9 απέναντι 6 
’Επισκόπων. Ό δέ λόγος είναι 
δτι, τδ μέν κατ’ έξοχην άντικείυε- 
νον της διοικησεως τού Πατριαρ
χείου Ιεροσολύμων είναι τά Ιερά 
Προσκυνήματα, τά δέ 'Ιερά Προ
σκυνήματα κανονικώς τε καί πο- 
λιτειακώς άποτελούσι σύστημα 
αοναστηοιακης διοικησεως. Ούτως 
ώστε η Σύνοδος της Εκκλησίας 
'Ιεροσολύμων κανονικώς έξεταζο- 
μένη άποδείκνυται κράμα Μονα
στηριακής Συνάξεως καί Ίεράς 
Συνόδου, έν τώ οποίω κράμα τι υ
περτερεί διά τόν προρρηθέντα λό
γον τδ μοναστηριακόν στοιχεΐον. 
θά ητο λοιπόν παράδοξον η Σύ
νοδος της Εκκλησίας της Κύπρου 

έν τ·ρ όριστικτί διαρρυθμίσει τών 
Εκκλησιαστικών πραγμάτων ν’ 
αποδεχθώ τδν θεσμόν της Μι
κτής Συνόδου, έξ ’Επισκόπων 
δηλαδη καί κατωτέρων κληρικών 
χωρίς να ύφίσταται ούτε ό λόγος 
της έχκλησίας της Σιών ούτε η 
ανάγκη της έκκλησίας τού Μαυ
ροβούνιου, παρά την ιδέαν, ην 
χουσιν οί ’Ορθόδοξοι κανονολόγοι 
(Μίλας) δτι «έν τ?ί εκκλησία της 
Αρχιεπισκοπής της Κύπρου τά 
της έκκλησίας διοικη Σύνοδος 
συγκείμενη έκ> τού Μητροπολίτου, 
ώς Προέδρου, καί έκ πάντων (τρι
ών) τών επαρχιακών έπισκόπων», 
ιδέαν στηριζομένην έπ’ αύτ’Ζς τν^ς 
μακράς πράξεως της ημετέρας εκ
κλησίας, ην επί τών κανόνων βα- 
σιζοαένην όέν άύνανται να άνα- 
τρέψωσι μεμονωμένα γεγονότα πε- 
ριοριζόμενα έν τοίς δρίοις της άρ- 
χιερατείας τού αοιδίμου ’Αρχιε
πισκόπου Σωφρονίου ώς αύτά τά 
επίσημα βιβλία διακηρύττουσιν. 
Ή Σύνοδος αρα της έκκλησίας η
μών έν τ9| διά νόμου παγιώσει τού 
καταρτισμού αύτης, δέν δύναται 
νά μη έχη τδν κανονικόν, τδν 
τέλειον τ.έ. τύπον έπισκοπικής 
Συνόδου χωρίς ό τύπος ούτος είτε 
νά άφαιρη τδ δικαίωμα άπδ τών 
«πρώτων τού κλήρου τών Πεοών 
Μονών» τού νά μετέχωσιν ώς ανέ
καθεν της εκλογής τού Αρχιεπι
σκόπου, είτε νά έμποδίζτ) την 
χρησιμοποίησιν αυτών έν έτέρω, 
έν τφ Νομω θεσπιζομένφ «έκ- 

κλησιασ ικώ Σωματείων έν ώ καί 
μόνω δύνχται νά ύπάρχγι θέσι: διά 
τούς 'Ηγουμένους τών Ιερών Μο
νών.

7. Άλλ’ άν ούτε κανονικόν εινε 
ούτε συμφέρον άλλοι κληρικοί 
πλην τών έπισκόπων να με έχω- 
σι της Ίεράς Συνόδου, η διοικητι
κή της έκκλησίας ανάγκη επι
βάλλει την αύξησ.ν τών άνωτέ- 
τέοω/ διοικητικών οργάνων της 
έκκλησ.ζς, αρα καί τού αριθμού 
τών μελών-της Συνόδ-υ.

8. Προφανώς θά ητο ελλειψις 
έντ/j ήχε τέρα έκκλησιαστική δι
οικήσει αν αί πόλεις Λεμεσός καί 
’Αμμόχωστος, εδρζι ούσζι πολι
τικών διοικήσεων κζί οσημέραι 
αύξάνουσαι, δεν καθίσταν .ο εδραι 
τούλάχιστον βοηθών έπισκόπων, 
Δια τούτο έπέτοεύα έααυτώ νάi * ι ·
εισαγάγω την περί βοηθών έπι
σκόπων έν τώ Νόαω διάταξιν, 
η τις ένω θεοαπεύει τάς πνευμα- 
τικάς άνάγκας τών δύο πόλεων 
χωρίς νά ύποστώσιν άλλοίωσιν τά 
δριζ τών έπισκοπικών περιφερει
ών, προσθέτει καί δύο κανονικά 
μέλη εις την 'I. Σύνοδον, προσδί- 
δουσα τ^ ’Ανώτατη ’Εκκλησια
στική Άρχ·/ί καί την άπδ τού α
ριθμού έπιβολην καί άσφαλίζουσα 
τ·?ί έκκλησία ημών την περί την 
διοίκησιν αύτάρκειαν, ης έχει α
πόλυτον άνάγκην, όπως μη άναγ- 
κκζηται νά προσφεύγω εις άλλας 
έκκλησίας ζητούσα έπισκόπους 
πρός κπαρτισμδν τελείας. Συνόδου.
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Διότι βεβαίως ή περίπτωσις της 
χηρείας δύο συγχρόνως Θρόνων 
δέν είναι έκ των πολύ σπανίων.

9. Έν τω θέματι τής έκλογής 
τών άρ) ιερέων εόει βεβαίως να 
κρατήσωσιν αί ρηταί όιατάςεις 
τών Θείων καί Ιερών κανόνων, 
ούδ  είναι δυνατόν άλλως νά γίνγ 
έπι ζητήματος, έν τω όποίω κατ’ 
εξοχήν πρέπει νά μένγ άμείωτ ον 
τδ κύρος τών 'Ιερών κανόνων τής 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας, αφού εί
ναι το άαεσώτερον παν. δς άλλου 
συνδέομε νον πρός τήν δογματικήν 
έννοιαν της εκκλησίας και τών 
όργάνων της εξουσίας αύτής. Διά 
τήν σπουδαίοτητζ δ’ αύτού τακ
τήν τδ ζήτημα της εκλογής και 
χειοοτονίας τού επισκόπου ά- 
πησχόλησεν έπι αιώνας τήν έκ- 
κλησιασ ικήν νομοθεσίαν μέχρις 
ου καθωρίσθησζν τά κατ’ αύ:δ 
διά μονίμων θεσμών.

*

10. Τον τρόπον τής έκλογής 
του έπισκόπου κατά τήν προ τών 
Οικουμενικών Συνόδων πεοίοδον 
μανθάνομεν έκ δύο αυθεντικών, 
πηγών, τών «Διαταγών τών ’Α
ποστόλων» και τού Ίεοού Κυπρι
ανού Έπισκόπου Καρχηδόνος. 
Κατά τάς διαταγής (Βιβ). Η' 
κεφ. ΔΙ) «όνομασθέντος (τού έπι
σκόπου) καί άρ'σζντος, συνελθών 
ό λαός άμα τω πρεσβυτερίω καί 
τοίς παρούσιν έπισκότ.οις έν ή χέ
ρα Κυριακή συνευδοκείτω  ό δέ 
πρόκριτος τών λοιπών έρωτά τω 

*

πρεσβυτέριον καί λαόν εί αύτός 
έσ:ιν, ον αίτούνται εις άρχοντα 
και έπινευσάντων, προσεπερωτά- 
τω εί υιαοτυοειται ύπδ πάντων iti
άξιος είναι τής μεγάλης ταύτης 
καί λαμπράς ηγεμονίας». Κατά 
δέ τον άγιον έπίσκοπον Καρχηδό
νος (έπιστ. 68) «προς νόμιμον 
χειροτονίαν έπισκόπου λαού τίνος 
ώρισμένου, συνελΟειν έπι τδ αύτδ 
τούς πλησιόχωρους έπισκόπους 
τής αύτής έπαρχίας δπως έκλέ- 
ξωσι τον έπίσκοπον παρόντος τού 
λαού τού γινώσκοντος τελείως τον 
βίον έζάστου καί μαρτυρούντος 
περί πασών τών πράξεων αύτού a.

11. Κατά τάς σαφεστάτας 
ταύτας ίστορικάς μαρτυρίας έν τή 
προ τών Οικονομικών Συνόδων 
περιόδω, τής έκκλησίας τδ δικαί
ωμα τής έκλογής τού έπισκόπου 
έν τή άκριβει έννοια ειχον οί έπί- 
σκοποι, ό δέ λαός έμαρτύρει μό
νον περί τών προσόντων τού ά
ξιου διά τδ αξίωμα, ή άπεδέχετο 
τδν ύπδ τών επισκόπων έκλεγό- 
μενον. Ή τού λαού δέ μαρτυρία 
κζτά τάς «Διαταγάς» έπρεπε νά 
είναι «κατ’ αλήθειαν, άλλ’ ού 
κατά πρόληψιν». Επειδή δμως 
ό ορος ούτος δέν έ τηρείτο καί ό 
λαδς έτεινεν εις ύπερβασίας έπη- 
κολούθήσζν οί κανόνες Δ' τής Α' 
Οικουμενικής καί IB', ΙΓ' τής 
Λαοδικεία-, δι’ ών καθωρίσθη δτι, 
ή έκλογή καί άποκζτάστασι; τού 
έπισκόπου έν τ§ είναι δι

καίωμα τών συνεπισκόπων άνευ 
συμμετοχής ^ού λαού. νΕκτοτε 
έπεκράτησεν ώς κανών έν τή Όρ- 
θοδόξω Εκκλησία οί επίσκοποι 
νά έκλέγωνται ύπδ τών έπισκό- 
πων, δπερ έπεβεβαίωσε καί ή 
Ζ' Οικουμενική Σύνοδος διά τού 
Γ' αύτής κανόνος*  ώς έξαίρεσις δέ 
τού γενικού κανόνο; παρουσιάζον
ται δύο έ'τεροι τύποι άποκαταστά- 
σεως έπισκόπου, ό ύπδ τού ’Ιου
στινιανού διά τής ρκγ' νεαράς θε- 
σπισθείς καί άποδεκτδς ύπδ τής 
’Εκκλησίας γενόμενος, κζθ’ ον ή 
Σύνοδος τών έπισκόπων έδει νά 
έκλέξτ) ένα έκ τών τριών ύποψη- 
φίων, ους «οί κληρικοί καί οί 
πρώτοι τής πόλεως» ώφ-ιλον νά 
ψηφίσωσι «προκειμένων τών ά*  
γιων Εύαγγελίων», καί ό ύπδ 
τού αύτοκράτορος Νικηφόρου Φω
κά έξ αιτίας έρίδων μεταξύ IIα- 
τριάρχου καί έπισκόπων περί έπι- 
σκοπικής έκκλογής δια ταχθείς καί 
ύπδ τής Έκκλησίας ώσαύτως δε- 
κτδς γενόμενος τρόπος έκλογής, 
καθ’ ον τδ δικαίωμα τής προτά- 
σεως ή τού διορισμού τού έπι
σκόπου άνήκει εις τδν Βασιλέα, 
τής Συνόδου έγκρινούσης ή έπι- 
κυρούσης.

12. Οί τρεις ούτοι τρόποι έκ
λογής τού έπισκόπου είναι καί οί 
κρατούντες σήμερον έν τή πράξει 
τών ορθοδόξων έκκλησιών. Διότι 
οί έπίσκοποι έν αύταϊς έκλέγονται 
ή έπι τριών ύποψηφίων έκλεγομέ- 

νων ύπδ Συνελεύσεως τού κλή
ρου καί τών προκρίτων τής πόλεως 
ή καί τήςέπαρχίας, ή έπι τριών 
ύποψηφίων ονομαζόμενων ύπ’ αύ - 
τών τών έκλεξάντων έπισκόπων, 
ή τή συμπράξει Συνόόου έπισκό
πων καί άνωτά ου ’Αρχον.ος τής 
Πολιτείας. Καί εί: τούς rpsT; δμω; 
τούτους τύπου; τής έκλογής τδ 
κέντρον τής βζρύτητο: είναι ή" Σύ
νοδος τών έπισκόπων, άφ’ ή; δέον 
νά πηγζση ή έξουσίζ τού επισκό
που.

13. Έξαίρεσιν τού γενικού τού
του κανόνο;, μή λαμβζνομτνων ύπ’ 
δψει μεμονωμένων τινών καιρικού 
καί προσωρινού χκρζ/. ήρο; εκλο
γών, άποτελούσι τρεις ν.ό/;ν Έκ- 
κλησίαι, ή τής Ρουμανίας, έν ρ 
ή έκλογή τού έπισκόπου γίνεται 
ύπδ Συνελεύσεως άτο τελούμενης έκ 
τών Έπισκόπων, Χωρεπισκόπων, 
Γερουσιαστών καί Βουλευτών καί 
ή τού Έρμανστάντ, έν γη έκλογή 
γίνεται ύπδ Συνελεύσεως τών έ
πισκόπων καί αιρετών άντιπρο- 
σώπων τού λαού. Πρδς τήν τελευ- 
ταίαν όέ ταυ την προσομοιάζει ο 
σύγχρονος ήμΐν τρόπος έκλογής 
τού έπισκόπου έν τή ήαετέρα Έκ-» s r ♦ 
κλησί^..

14. Άλλ’ ό μέν τρόπος τής έκ- 
κλογής έν ταΐ; δύο προμνησθείσαις 
Έκκλησίαις κζτεκρίθη καί κατα- 
κρίνεται ώς άπόκλισις άπδ τών 
κανονικών διατάξεων τής ’Ορθο
δόξου έκκλησίας, περί δέ τού τής 
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τ,αετέρας αύτά τά πράγμχ·« fio- 
νονουχί φωνήν άφιεντα βοα ο τι 
ποόκειται περί έκτροχιάσεως, ήτις 
δέν δύναται να έξακολουθήση ύ- 
φισταμένη άκινδύνω;, άλλα πρέ
πει ν’ άποκατασταθή ό κανονικός 
τρόπος έκλογής τών επισκόπων 
τής συμμετοχής τής λαϊκής άντι- 
ποοσωπείκς περιορίζομε» ης εις 
μόνην την εκλογήν τού Προέδρου 
τής έκλησίας, ώ- καί επί τού 
Κων)πόλεως, ου τίνος τδ δίκχιον 
δέον νά έχνι βό της τών Κυπρίων 
νήσου Πρόεδρος» κατά τδν ϊ\Θ' κα
νόνα της ΣΤ' Οικουμενικής Συνό
δου, τών δέ λ,ιπών επισκόπων έ- 
κλεγομένων ως όρίζσυσιν οι κανό
νες Δ' της Α' Οίκ. IB' τήςΛκοδ. 
κκι Γ' της Ζ' Οίκ. Συνόδου.

15. Ή απονομή της εκκλησια
στικής δικαιοσύνης είναι κατά 
τούς ιερούς κανόνας δικαίωμα τού 
επισκόπου. Έπί τώ σκοπώ όμως 
είτε διευκολύνσεω; τής ύπηρε- 
σίκς, είτε καί τελειοτέοας απονο
μής τής δικαιοσύνης έν ταΐς πλεί- 
σταις τών όρθοδόξων εκκλησιών 
ύφιστανται περί τδν επίσκοπον 
τα έκ κληρικών άπο τελούμενα 
Συμβούλια ή Πνευματικά Δικα
στήρια, άνζμφιβόλως δέ ή τοιαύ
τη όργανωσις τής εκκλησιαστικής 
επισκοπικής δικαιοσύνης οέοει τύ
πον τελειότερο». Διότι χω;ίς πο
σώς να μειώται τδ κανονικόν τού 
επισκόπου δικαίωμα, παρέχεται 
μείζων ασφάλεια έν τή απονομή 

τής δικαιοσύνης. Έν τούτοις ε
πειδή αί πλείσται τών ύποθέσεων 
δικάζονται περιοδεύοντος τού επι
σκόπου, άνά τάς κώμας καί τά 
χωρία, έθεώρησα καλόν να διατη- 
οηθή τδ σύστημα τούτο τής πε- 
ριοδευτικής απονομή ; τής δίκαιο· 
σύνης, τόσω μάλλον οσω καί τα 
πολιτικά Δικαστήρια τής Νήσου 
έφαομόζουσιν αύτδ, εντεύθεν δε 
καί άπέφυγον νά εισαγάγω τδν 
θεσμόν τών επισκοπικών συμβου
λίων ή τών Πνευματικών Δικα
στηρίων, τα όποια ιδρυόμενα, 
κατ’ ανάγκην θά συνεδρίαζον μο- 
νίυ.ως έν τή έδρα τού επισκόπου. 
Καί πάλιν όμως θεωρώ το ζητημα 
άξιον μελέτης καί άπό τής άλλης 
άπόψεως.

Περί ενοριών και εφημερίων 
προκειμένου, ΐνα άποτελεσθή δι- 
οίκησις ένοριακή, εύκοσμος καί ίνα 
λυθή το πρόβλημα· τής ύπάρςεως 
κλήρου ένοριακού άξιου τής άπο· 
στολής αύ ;ού, δέν είναι βεβαίως 
δυνατόν να ληφθή ώς ένοριακή 
μονας ούτε ό ναός οΰ:ε ο συνοικι
σμός, άλλα ή ένοριακή περιφέρεια 
καταρτιζομένη κχτά τάς παρε- 
χομένας τοπικάς εύκολίας. Ό θε
σμός τής ένοριακής περιφέρειας 
άφ’ ένός μέν θέτει έπί βάσεως έ
ν.αίας τήν οίκονοκικήν διοικησιν 
τών ναών μιας πολεως η κωμο- 
πόλεως, άφ*  έτέρου δέ έπιτρεπει 
τόν κκθοοισμδν τών έφημεριακών 
θέσεων κατ’ άνζλογίκν τού πλη

θυσμού άπαραιτήτως άναγκαίου 
διά τδν προσδιορισμόν τού νομίμου 
αριθμού τών έφημερίων.

17. Ό Γάμος καί τό Διαζύγιον 
μετά τών παρεπομένων αύτών εί
ναι τδ κυριώτερον σημεϊον τής 
συναντήσεως τών δικαιωμάτων 
Εκκλησίας καί Πολιτείας.Ή έκ- 
κλησία έχει δικαίωμα έπί τού 
Γάμου ώς έπί Ιερού Μυστηρίου, 
άλλα καί ή Πολιτεία δέν δύνκ- 
ται να μή περιλαμβάνω αύτόν εις 
τον κύκλον τού έκυτής δικαίου. 
Καί έφ’ οσον μέν τδ άστικδν καί 
μερικώτερον τδ οικογενειακόν δί
καιον τής Πολιτείας είναι θεσμός 
Θρησκείας άλλης παρά τήν Χρι
στιανικήν, ή αύτοτέλεικ τού οι
κογενειακού ’Ορθοδόξου Δικαίου 
είναι άπαραιτήτως άνκγκαία διά 
τήν έςασφάλισιν τού θεσαού τού 
Γάμου ώς Μυστηρίου τής έκκλη- 
σικς, επειδή όμως τό ίσχύον σή
μερον έν Κύπρω άστικδν δίκαιον 
δεν είναι τό μουσουλμανικόν δί
καιον, ή έκκλησία δύναται άφό- 
βως νά παραχωρήση εις τά Πολι
τικά Δικαστήρια έκείνο τό μέρος 
τού οικογενειακού δικαίου, τδ ό
ποιον φέρει καθαρώς άστικδν χα
ρακτήρα, και όύναται νά ποάξη 
“ούτο τοσούτο μάλλον άφόβως ο
σον τά. έν Κύπρω Δικαστήρια δύ- 
νανται νά έφαρμόζωσιν, ώς καί έ- 
φαρμόζουσιν ήδη. τό ήμέτερον Βυ
ζαντινόν Δίκαιον επί ύποθέσεων 
’Ορθοδόξων. Άπό τής αρχής ταύ- 

της άπέρρευσαν αί σχετικά! έν τώ 
Σχεδίω περί Γάμου καί Διαζυγίου 
διατάξεις.

18. Διά τάς Ίεράς Μονάς δ,τι 
έν ταΐς διατάξεσι τού Σχεδίου πε- 
ριελήφθη είναι ρητή άπαιτησις 
τών περί Μοναχών καί Μοναστή-, 
ρίων ιερών κανόνων. Έάν αί δια
τάξεις αύται φανώσιν εν ολω η 
έν μέρει πρός τήν νύν κρατούσαν 
κατάστασιν άντίθετοι, σημαίνει 
οτι έγένετο διά τάς καιρικας πε
ριστάσεις τού παρελθόντος άπο- 
κλισις άπό τών εκκλησιαστικών 
διατάξεων, ήτις βεβαίως δέν ήδυ- 
νατο νά παραταθη, πολύ δ’ όλι- 
γώτερον νά μονιμοποιηθη καί δι- 
αιωνισθή δΓ όργανικού νομοθε- 
τήματος. Τά προεκδεδομένα έκ- 
κλησιαστικά έγγραφα διά τινας 
τών ’Ιερών Μονών, σχετιζόμενα 
καί συνδεόμενα πρός' κατάστασιν 
έκκλησι αστικών καί πολιτικών 
πραγμάτων τής Νήσου μή ύφιστα- 
μένην πλέον, δύνανται νά θεω- 
ρώνται ώς έχοντα ιστορικήν μόνον 
άξίαν ούδαμώς δέ καί τήν δύναμιν 
ν’ άναστέλλωσιν έπ’ άπειρον τδ 
κύρος τών ιερών κανόνων τών κα- 
θοριζόντων τήν θέσιν τών Μονα- 
στηρίων έν τω όργανισμώ τής ’Εκ
κλησίας.

19. Έν τώ κεφαλαίω τής ’Εκ
κλησιαστικής Οικονομικής Δια- 
χειρισεως έχουσι μείζονα εμού αρ
μοδιότητα πρός άκριβή καί πλήρη 
τού περιεχομένου διατύπωσιν οί ■■ 
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έγκριτοι νομομαθείς καί νομοθέται 
πρφην η έν ένεργεία, οί μετέχον- 
τες της Επιτροπής, τηρούμενης 
τής αρχής οτι δέον να ίστάμεθα 
πάντοτε έπ'ι του κανονικού εδά
φους. Διότι ή εκκλησιαστική πε
ριουσία, ώς στοιχεϊον απαραίτητον 
δια την έν τώ κόσμω υπαρζιν τής 
έκκλησίας, άναγκαίως έγένετο αν
τικείμενο ν τής εκκλησιαστικής νο
μοθεσίας’ ύπάρχουσι δέ περί αύ
τής διατάξεις έν :οις Ιερούς κανό- 
σιν, αΐτινες είς τούτον κατατεί- 
νουσι τον ^ιπλουν σκοπόν, ήτοι 
τήν χρήσιν τής εκκλησιαστικής 
περιουσίας διά το εργον καί μόνον 
τής έκκλησίας και τήν έξασφάλι- 
σιν αύτής κατά παντός οίουδήτι- 
νος κινδύνου άποζενώσεως από τού 
ιδιοκτήτου αύτής, τούτέστιν αύ
τής τής έκκλησίας. Το κεφάλαιον 
τούτο δέον νά όμολογηθή το όυ- 
σ/ερέστερον μέρος τού άνατεθέντος 
τή επιτροπή υπό τής Τ. Συνόδου 
έργου, διά τούτο δέον νά έπισπά- 
σηται συντονωτέραν τήν προσο
χήν τής έπιτροπής. Θά ήτο εύ- 
χερέστερον ίσως και περί τήν σύν
ταξιν και περί τήν εφαρμογήν τού 
Νόμου ή ΐδρυσις ενός και μόνου 
εκκλησιαστικού Ταμείου, είς ο νά 
είσρέωσι πασαι αί έκκλησιαστι- 
καί πρόσοδοι, και έξ ου νά έξέο- 
γωνται πασαι αί εκκλησιαστικά! 
δαπάναι, αλλά το συγκεντρωτικόν 
σύστημα διαχειρίσεως έκτος τού 
βτι δέν συνάδει τω πνεύματι τών 

έκκλησιασ ήκών όιατάξεων, πα
ρουσιάζει πλείονα έλαττώματα ή 
το αποκεντρωτικόν. Διετηρήθη 
λοιπόν τό σύστημα τών αύτοτε- 
λών έκκλησιαστ. ταμείων, ένω- 
θέντων όμως ύπό μίαν γενικήν δι- 
οίκησιν τήν τού έκκλησ. Οικονο
μικού Συμβουλίου και ύποχρεωθέν- 
των είς συνεισφοράν κατά ποσο- 
στόν έπ'ι τών προσόδων αύτών 
ύπέρ τού «Γενικού Εκκλησιαστι
κού Ταμείου», ού ή υπαρξις δέον 
βεβαίως νά θεωρηθώ έκ τών απα
ραιτήτων.

20. Ύπό το πνεύμα τής έκλο- 
γομανίας, το όποιον πνέει έν τη 
Νήσω ημών, όιατελών τις, άυ- 
σκόλως Οά άπέφευγε ιόν πειρα
σμόν τού νά θέσπιση νέας λαϊκάς 
έκλογάς διά τον καταρτισμόν τό
σον τού έκκλ. Οίκονομ. Συμβου
λίου, όσον καί τών Θρονικών Οι
κονομικών επιτροπειών. Έγώ δέν 
έδυσκολεύθην νά αποφύγω τόν 
πειρασμόν τούτον, πεισθείς έκ τής 
ποιμαντορικής μου περιοόείας πε
ρί τού μεγέθους τού κακού, όπερ 
προσγίνεται είς τόν ήμέτερον λα
όν καλούμενον συνεχώς και άδια- 
λείπτως πρό τής κάλπης ίνα έ- 
κλέξη Βουλευτής, Δημάρχους, 
Μουχτάρας, Ένοριακάς Έπιτρο- 
πάς, Εκπαιδευτικά; Έπιτροπά/, 
Διοικητικά Συμβούλια καί... ’Αρ
χιερείς. Ό έσμός ούτος τών εκλο
γών έδημιούργησε κατάστασιν 
παρά τώ λαώ, παρακωλύουσαν

τήν ηθικήν και δή καί τήν οικο
νομικήν αύτού άνάπτυξιν. Τοι- 
αύτην δέ μορφώσας πεποίθησιν 
παρέκαμψα τόν πειρασμόν τής 
έκλογής και ήλθον είς το Σώμα 
τών Ελλήνων Νομοθετών πρός 
καταρτισμόν τού άνωτάτου Διοι
κητικού τής έκκλησιασ τικής πε
ριουσίας σώματος, περιβληθέντος 
πρός τοις άλλοις καί τού δικαιώ
ματος τού διορίζειν τάς οίκονο- 
μικάς τών θρόνων έπιτροπείας καί 

ntpi ΤΟ 3ATIKÄNON
Πρό τινων εβδομάδων λόγιος Λατίνος φίλος άπέστειλέ μοι έκ 

Ρώμης τό πρώτον τεύχος περιοδικού «Ρώμη καί Ανατολή», δπερ 
άπεφάσισε νά έκδώση τό Μοναστήριον τής Κρυπτοφέρρης παρά τήν 
Ρώμην, τό έπί δέκα αιώνας, από τής ίδρΰσεώς του, διασώζον τον ελ
ληνικόν χαρακτήρα του, ύποτεταγμένον δμως ύπο τόν Πάπαν τής Ρώ
μης καί υφιστάμενον τάς ές αυτού ποικίλας έπιδράσεις. Κατά τά τε
λευταία έτη τό Μοναστάριον τούτο έζήτησε νά έλθη είς στενήν έπικοι- 
νωνίαν πρός τήν ’Ανατολήν καί νά συμμετάσχη τού ζητήματος τής ενώ- 
σεως τών ’Εκκλησιών, έκδήλωσις δέ τών τάσεων τούτων ζωηρά ύπήρ- 
ξεν ή έκδοσις περιοδικού. Τό πρόγραμμα τού περιοδικού, ιταλιστί 
καί ελληνιστί δημοσιευθέν, δέν έξήρχετο έκ τής αύστηράς παπικής τρο · 
χιάς, καίτοι έφερε φιλελληνικόν χρωματισμόν καί άφινε διά τών γραμ
μών του νά διαφεύγωσιν ακτίνες ελληνικού φωτός καί αγάπης πρός τήν 
αλήθειαν. Μεταξύ άλλων ιταλικών άρθρων υπάρχει καί τι, έλληνιστί 
συντεταγμένον, ύπό Έλληνος δήθεν, έν Ρώμη διατρίβοντος, ατυχές, 
απ’ αρχής μέχρι τέλους, συνονθύ/·ευμα παποδουλείας.

’ ’Αλλά τόν πραγματικόν τόνον εις τό νέον περιοδικόν προσέδο^κεν 
άρθρον τού Μαξιμιλιανού, αδελφού τού Βασιλέως τής Σαξωνίας, 
(Prinz Max IleiTOg zu Sachsen) διαπρεπούς Καθηγητού τής Θεο
λογίας καί Περέως τής Λατινικής Έκκ/.ησίας. Άπό παιδικής ήλικίας 
έπιδοθείς ούτος εΐ: τήν Θεολογίαν ήγάπησεν ιδιαζόντως τήν ελληνικήν

τάς έφορείας τών γενικού χαρα 
κτήρος Καθιδρυμάτων.

Άρκούμαι είς ταύτα, επί τού 
παρόντος, έπιφυλάσσομαι δέ νά 
είσέλθω είς λεπτομερή τών καθ’ 
έκαστα άνάλυσιν κατά τήν έπί 
συνεδρίας συζήτησιν τού σχεδίου 
εάν έχω τήν τιμήν νά γίνη δε
κτόν κατ' αρχήν ύπό τών αγα
πητών καί αξιότιμων μελών τής 
Συντακτικής έπιτροπής.
Έν Λάρνακι, 20 Δεκεμβρίου 1910.

Ί*  '0 Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.
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εκκλησιαστικήν ποίησιν και λειτουργίαν, περί τής οποίας έγραψε λαμ
πρός πραγματείας. Ενθυμούμαι δταν προ τινων ετών έπεσκέφθη την 
Σχολήν τοΰ Σταυρού και τον ώδήγησα εις τον άρχαιότατον αυτής να
όν, έστάθη ενθουσιασμένος και άπήγγειλεν από στήθους ελληνιστί έν 
τών θαυμαστωτάτων μσματων τού ενδοξότερου τών Ελλήνων εκκλη
σιαστικών ποιητών, τού Ρωμανού. Μετά τής έλληνομαθείας συνδέει 
αληθή ευσέβειαν καί όντως βασιλικήν ευγένειαν. Ή περιοδεία άνά τήν 
’Ανατολήν ήνοιξε νέους ορίζοντας εις τό πνεύμα του, φωτισμένον από 
τού ελληνικού παρελθόντος, έπεχείρισε δέ καί δεύτερον ταξείδιον εις 
δλα τό κέντρα τής ελληνικής ’Ανατολής, έπεσκέφθη τόν Οικουμενικόν 
Πατριάρχην, καί άντελήφθη εκ τού σύνεγγυς τάς υπό τό τουρκικόν κα
θεστώς άπεριγράπτους ταλαιποορίας τής Εκκλησίας μας. Τό ζήτημα 
τής ένώσεως τών Εκκλησιών προέκυψεν ενώπιον του ώς μέγα πρό
βλημα, εις δ έθεώρησε καθήκον ν’ άφιερώση τάς είλικρινεστέρας σκέ
ψεις καί μελέτας του. ’Αντί δέ τής Λειτουργικής, τήν όποιαν από ετών 
διδάσκει εν τώ Πανεπιστημίω τού Φρειβούργου τής ‘Ελβετίας, έξέθη- 
κεκατά τό β' έξάμηνον τού 1906 τάς σκέψεις καί γνώμας του επί τοΰ 
ζητήματος τής ένώσεως, ή ώς ώνόμασεν αυτό τοΰ «’Ανατολικού Εκ
κλησιαστικού ζητήματος». Ταύτας δέ άπετύπωσεν έν ίδιαιτέρω βιβλίω, 
έκδοθέντι τώ 1907, υπό τήν έπιγραφήν «λ orlesungen über die 
orientaliche Kirchenfrage)). Τό βιβλίον, έπικεκυρωμένον υπό 
τοΰ ’Επισκόπου Φρειβούργου Pellerin μόνον έν τισι σημείοις έφά- 
νη διαφέρον τών υπό Λατίνων έπί αιώνας τώρα γραφέντων σχετικών 
βιβλίων. Διήκει όμως δι’ αυτού πνεύμα φιλελεύθερον καί φιλελληνι- 
κόν, πού καί που προκύπτει έναργώς ή ειλικρίνεια αδούλωτος και α
νεξάρτητος από τοΰ παπισμού, δυσπερικάλυπτος έπιθυμία έξαγγελίας 
τής καθαράς αλήθειας.

Τί συνέβαινε τότε έν τή ψυχή τοΰ συγγραφέως ήλθε νά βεβαιώσή 
τό έν τώ νέω περιοδικώ τής Κρυπτοφέρρης «Ρώμη καί ’Ανατολή» 
άρθρον του έπιγεγραμμένον «Pensées sur la question de Γ union 
des Eglises». Τό άρθρον μαρτυρεί δτι ό εύγενής αυτού καί φιλαλή
θης συγγραφείς έξήτασε τό ζήτημα τής ένώσεως από αντικειμενικής έπό- 
ψεως καί έθηκεν αυτό μετ’ άξιοθαυμάστου παρρησίας έπί νέας δλως 
βάσεως. Λέν έφείσθη τοΰ παπισμού, παραστήσας έν τρομακτική διά 
τούς Λατίνους άποκαλυπτικότητι τούς δολίους τρόπους, δι’ ών έζη- 
τήθη ή ένωσις τής Εκκλησίας έπί τφ σκοπώ τής υποταγής αυτής υπό 
τόν Παπισμόν, καί δέν έδίστασε νά υπόδειξη τήν νοθείαν κειμένων, 
εις ήν κατέφυγεν δ τελευταίος ούτος πρός παραπλάνησιν τών Ελλήνων, 
τάς καινοτομίας, άς εισήγαγεν έν τή διδασκαλία τής Χριστιανικής Εκ
κλησίας, έν τή διοικήσει αυτής καί έν τή λατρεία. Σπανίως μετά τοι- 
αύτης τόλμης Λατίνος θεολόγος εΐπεν αλήθειας, ΐταμώς άποκρουομένας 
υπό τής Λατινικής Εκκλησίας.

Τό άρθρον τοΰ πρίγκηπος θεολόγου ένεποίησε καταπληκτικήν 
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έντύπωσιν έν Ρώμη. Έσπευσε δέ τό Βατικανον νά κατάσχη μέν τά 
τεύχη τοΰ νέου Περιοδικού νά καλέση δέ είς απολογίαν τόν συγγρα
φέα, άπειλήσαν αύτφ άπαγόρευσιν τής διδασκαλίας έν Πανεπιστημίω. 
Καί διεσάλπισαν μέν τά όργανα τής Αυλής τοΰ Πάπα δτι δ βασιλικός 
πρίγκηψ μεταμεληθείς έζήτησε τήν συγγνώμην τής Αυτού Άγιό- 
τητος, δ,τι δμως καί αν έλαβε χώραν έν τφ Βατικανώ κατά τήν 
παρουσίαν τού φιλαλήθους συγγραφέως, τό άρθρον έμεινε κτήμα 
τών πολλών, ευρύτατα άναγνωσθέν καί μεταφρασθέν. AÎ δι’ αυ
τού διατυπωθεΐσαι άλήθειαι, τάς όποιας δ Πάπας έθεώρησε έπά
ναγκες νά άνασκευάση δι’ έγκυκλίου αυτού πρός τούς έν ’Ανατο
λή καθολικούς Πατριάρχας καί ’Επισκόπους, ήμέραν τινά θά έ- 
πικρατήσωσι καί θ’ άναγνωρισθώσιν υπό τών Λατίνων, δι’ οΰς έ- 
γράφησαν, δταν παύση τό Βατικανον νά τρομοκρατή τήν σύνείδη- 
σιν αύτών.

Έν ’Αλεξάνδρειά.

ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

'Εορταί.—Οί Ίεράρχαι τής έκ- 
κλησίας τής Κύπρου έώρτασχν 
πάντες μετά τών ποιμνίων αύτών 
τάς θείας έορτάς τής Ένχνθρωπη- 
σεως κχί Έπιφχνείχς του Σωτη- 
ρος ημών Χριστού, άγιάζοντες αύ- 
τά διά τών Μυστηρίων καί στη- 
ρίζοντες δια της διδασκαλίας έν 
τή πίστει, τή έλπίδι καί τή αγά
πη. Τον προς άλληλους δέ σύνδε
σμον της έν Χριστώ τεχθέντι α
γάπης διχτρανούντες άντήλλαξαν 
έπι τή πρώτη τού έτους Οερμάς 
εύχάς ύπέρ άλληλων κχί ών ποι
μνίων αύτών.

Ιίαγήγυρς 9 Αποστόλου Βορ- 
τάβα.— Ή Α. Θ Μ. ό ’Αρχιεπί
σκοπος αγαθήν πάντως έβουλευ- 
σατο βουλήν θελήσας ΐνα πχνη- 
γυρίζηται ή έπέτειος μνήμη τού 
'Αποστόλου Βαρνάβα έν τη πκρα 
τήν άρχ^ίχν Σαλαμίνα φερωνύμω 
τού ’Αποστόλου Μονή, ίόουμένη 
έπι τού τάφου αύτού. Επειδή δ’ 
όμως διά της προθέσεως ταύτης, 
είς έ'ργον μεταποιούμενης, παρα
βλάπτονται έμπορικα συμφέροντα 
της ’Αμμόχωστου έν ή νύν τελεί
ται ή πανηγύρι;, οί κάτοικοι τής 
πό/εως ταύτης έκινηθησαν προς 
μαιαίωσιν τής προθέσεως τού ’Αρ
χιεπισκόπου. Καί κατ’ άρχάς μέν 

άπέστειλαν πρεσβείαν προς τήν 
Α. Θ. Μακαριότητα, άποτυχόντες 
δέ, προέβησαν καί έπι τήν συγ- 
κρότησιν συλλαλητηρίου έν τφ ό- 
ποίω έψηφίσθη διαμαρτυρία κατά 
τής τοιαύτης προθέσεως τής Α. 
Μακαριό τητος καί παράκλησις 
προς τήν A. Ε. τον Μέγαν ’Αρμο
στήν τής Ν^σου όπως μή ύποβοη- 
θήση τήν Α. Μακαριότητα καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον είς τήν πραγ- 
μάτωσιν τής προθέσεως ταύτης.

Νομίζομεν ότι έν ζητήματι φύ- 
σεως τοιαύτης έπιβάλλεται μει- 
ζων ψυχραιμία καί έτι μείζων πε- 
ρίσκεψις. Ή πρόθεσις τού ’Αρχιε
πισκόπου οχι μόνον δέν εΐνε «άδι
κος» ως χαρακτηρίζεται έν τώ ψή
φισμα τι άλλα καί φέρει έν Ιαυτή 
τον έ'παινον αύτής. Ή παρά τήν 
Σαλαμίνα Μονή τού ’Αποστόλου 
Βαρνάβα αποτελεί έπίφθονον τί
τλον θρησκευτικής καί έθνικής dó- 
ξης καί τιμής δια τήν Κύπρον. 
Περικλείει τον τάφον του «υιού 
τής παρακλήσεως», τού μεγάλου 
τέκνου καί Διδασκάλου έν τή είς 
Χριστόν πίστει τής ελληνικής Κύ
πρου, τού ισαξίου συνεργάτου τού 
ΙΙχύλου, τού διομόρφου ’Αποστό
λου Βχρνάβχ. Ίδρύθη υπό όνομχ- 
στού τής Κύπρου ’Ιεράρχου δαπά· 

ναις τού αύτοκρατορικοΰ τού Βυ
ζαντίου ταμείου έν τώ αίώνι τής 
άκμής τής ’Εκκλησίας καί τού 
Κράτους ημών συνδέεται προς τήν 
άρχην τού αύτοκεφάλου τής ’Εκ
κλησίας τής Κύπρου δια τής αίτιας 
τής ίδρύσεως αύτής καί εΐδεν έαυ- 
τήν έγκαινιαζομένην ύπο ολοκλή
ρου συνόδου ’Επισκόπων, έπικυ- 
ρωσάσης μέν τάς πράξεις τού ί- 
δρυτού αύτής έπισκόπου Σαλαμΐ- 
νος ’Ανθίμου, όρισάσης δέ ότι ή 11 
’Ιουνίου ημέρα τού Μαρτυρίου τού 
Αποστόλου δέον να έορτάζηται ώς 
επέτειος τής μνήμης αύτού. Φρο- 
νούμεν έν πεποιθήσει δτι Μονή 
τηλικαύτης θρησκευτικής σημα
σίας καί τοιαύτης Ιστορικής δόξης 
εΐνε δίκαιον να συγκεντρώνη κατ’ 
έτος T/JV 1 1 ’Ιουνίου άπασχν τήν 
’Ιεραρχίαν τής Κύπρου καί άν ήτο 
όυνατον θά έλέγομεν άπασαν τήν 
Κύπρον περί τον τάφον τού μεγά
λου υιού καί Διδασκάλου αύτής, 
οί δέ φιλότιμοι πολΐται τής ’Αμ
μόχωστου καί τώνΒαρωσίων σκε- 
πτέσθωσαν περί άναπληρώσεως 
τής υλικής ζημίας αυτών, άλλ’ 
ούχί καί περί ματαιώσεως τής έ- 
παίνετής τού ’Αρχιεπισκόπου προ
θέσεως.

Παγκύπριον ^εροδιδασκαλεϊον, 
—Τή 2 Ίανουσρίου ή Α. Μ. δ 
Αρχιεπίσκοπος καλέσας παρ’ έαυ- 
τω τάς επιτροπείας τών ιερών 
Ναών Λευκωσίας προέτρεψεν αυ
τός εις εγγραφήν συνδρομής τής 

κατά δΰναμιν τακτικής και εκτά
κτου διό το Παγκΰπριον Τεροδι- 
δασκαλεϊον, αφού πρότερον διό 
μακρών ανέπτυξε τήν ανάγκην τής 
ΰπάρξεως είδικοΰ πρός μόρφωσιν 
του κλήρου τής έν Κΰπρφ εκ
κλησίας έκπαιδευτηρίου. Ή υπό 
τινων εκ τών προσκληθόντων επι
τρόπων ύπόμνησις δτι λειτουργεί 
ήδη από του παρελθόντος ’Οκτω
βρίου έν Λάρνακι έν τή Μονή του 
Αγίου Γεωργίου Τεροδιδασκα- 
λεϊον δΰναται νά δνομασθή έπί- 
καιρος, χωρίς νά καθιστά άσκοπον 
καί τήν εγγραφήν συνδρομής, δέν 
νομίζομεν δμως δτι ή ενέργεια τής 
Α. Μακαριότητος ήδΰνατο νά ά- 
ποτελέση, ώς ήδη έγένετο, άντι- 
κείμενον δημοσίας έπικρίσεως καί 
μάλιστα υπό τό πνεύμα ύφισταμέ- 
νης δήθεν διχοστασίας μεταξύ του 
’Αρχιεπισκόπου καί του Μητρο
πολίτου Κιτίου. Ή διαφορά γνώ
μης περί τού τόπου έν ω δέον νά 
λειτουργή το διά τήν μόρφωσιν 
τού κλήρου ειδικόν έκπαιδευτήριον 
δέν αποτελεί διάστασιν, άλλ’ ούδ’ 
αφορμήν πρός τοιαΰτην, δεδομέ
νου ό'ντος δτι υπάρχει τό πρός 
λύσιν έγκυρον τής διαφορά/ Κρι- 
τήριον, ή Τερά Σύνοδος. Οί δμι- 
λούντες δημοσία περί τών σχέσεων 
τών Ποιμένων πρός άλλήλους, άς 
μή λησμονώσιν οποία τις παρά
γεται έντΰπωσις παρά τώ εύσεβεΐ 
λαώ τής Κύπρου καί τοΐς έξωθεν 
τά ήμέτερα παρακολουθούσιν έκ 
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των περί διαστάσεως ’Αρχιερέων 
φημών ένεκα τής σκληράς του πα
ρελθόντος δοκιμασίας.

νΕργον εΰί άπρεπες ευλογούμε- 
τον υπό της Έκκληοίας.— ‘0 Δι
δασκαλικός δμιλος ό υπό την προε
δρείαν τού κ. Ν. Καταλάνου από 
μηνών ήδη υπό καύσωνας καί πα
γετούς περιοδεΰων πόλεις καί χω
ρία τής Νήσου προς συλλογήν ερά
νων υπέρ τής Λ' Κυπριακής πυ
ροβολαρχίας διά τον ελληνικόν 
στρατόν έπεσκέψατο περί τά τέλη 
τής πρώτης έβδομάδος τού μηνός 
την Πάφον, γενόμενος ώς παντα- 
χού δεκτός μετά μεγάλου ενθου
σιασμού. Των ενθουσιωδών δεξι- 
ώσεων προεξήρχεν ή Α. Π. δ Μη- 
τροπολίτης κ. ’Ιάκωβος, δστις και 
κατήρτισεν επιτροπήν εξ έγκριτων 
πολιτών υπό τήν προεδρείαν αυ
τού πρός συλλογήν τών εράνων. 
Τον όμιλον καταλείπονια τήν πό- 
λιν μετά τριήμερον διαμονήν προ- 
έπεμψεν ό Μητροπολίτης διά τών 
έξης εμπνευσμένων λόγων : « Πο- 
ρεΰεσθε αγαπητά τέκνα, τον άγιον 
και ιερόν δρόμον υμών, δν έχάρα- 
ξεν ή αδαμαντίνη σκαπάνη τής ελ
ληνικής φιλοπατρίας σας και έστε 
βέβαιοι δτι τού απείρου και παν
τοδυνάμου Θεού ημών ή κραταιά 
/- ρ θά σκέπη καί θά προστατεύη 
ί Ù; έν παντί. ‘Ως ωραίοι οι πό 
δές υμών ί’πόπτεροι βα ivo ντε; άνά 

πεδιάδας καί τά δρη τής πε- 
ρ κάλλους νήσου ήμών. καί ή φω
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νή υμών ή ήχούσα και σαλπίζουσα 
τό εθνικόν κήρυγμα άνά τάς ελλη
νικός κοινότητας ας συγκινή καί 
ας διασείση βαθύτατα τάς ψυχάς 
πάντων. ’Ελαύνετε, αγαπητά τέ
κνα, τό εθνικόν άροτρον άνά τήν 
λιπαρόν κυπριακήν άρουραν και 
εις τάς βαθείας αυτής αύλακας 
σπείρετε τόν θειον σπόρον τών ώ- 
ραίων καί υψηλών κηρυγμάτων 
υμών και έστε βέβαιοι δτι δ θε
ρισμός υμών έσται δαψιλής καί πο
λύτιμος πρόςάΐδιον τιμήν υμών 
καί επ’ άγαθφ αιωνίφ τής φιλτά- 
της Πατρίδος καί τής ‘Αγιωτάτης 
’Εκκλησίας ήμών».

Ένφ χρόνω ταύτα έτελούντο 
εν Κτήματι τής Πάφου, δ Μη
τροπολίτης Κιτίου έν Λεμεσώ έ- 
δωκε τό σύνθημα εις τούς πολί- 
τας τής πόλεως ταύτης οϊκοθεν 
πρός τό έργον τό έθνοπρεπές προ- 
θυμουμένους δμιλήσας επί συνε- 
λεύσεως επί τούτω κληθείσης καί 
καταρτίσας πολυμελή εκ τών τά 
πρώτα φερόντων πολιτών έπιτρο- 
πήνύπό τήν προεδρείαν αυτού. Ή 
έπιτροπή άρξαμένη τών εργασιών 
αυτής ένέγραψε 40 πολίτας διά 
600 που λίρας στερλίνας, είναι δέ 
βέβαιον δτι καί δ πολύς λαός υπό 
μεγάλου έμφορούμενος υπέρ τής 
δόξης καί τής ασφαλείας τής κοι
νής πατρίδος ενθουσιασμού θά 
προσφέρη γένναίως ακόμη καί έκ. 
τού υστερήματος αυτού, άξίως τών 
παραδόσεων τής Αεμεσού.

Τεώργιος Μαληκίδης.—Τή 
10 τού μηνός έκηδεύθη έν Λεμε
σώ ευσεβής χριστιανός, χρηστός 
οικογενειάρχης, έντιμος πολίτης, 
πρώην νομοθέτης, δικαστής καί 
διδάσκαλος, ιδρυτής καί πρόεδρος 
κοινώφελών σωματείων καί νυ
κτερινής Σχολής έργατών, δια- 
κρινόμενος διά τήν ευστάθειαν 
τών αρχών καί πεποιθήσεων αυ
τού καί τόν ζήλον τόν ακραιφνή 
υπέρ τών πατρικών παραδόσεων, 
δ Γεώργιος Μαληκίδης. Τής κη
δείας προέστη δ Μητροπολίτης 
Κιτίου, έξάρας έν έπεκηδείω λό
γω τήν ευσέβειαν τού άνδρός καί 
τήν είς τά πάτρια άφοσίωσιν καί 
προβαλόμενος τή νεότητι ίδια πα
ράδειγμα μιμήσεως. Ή πόλις ά- 
πασα έτίμησεν αύτόν’καί[διά λόγων 
καί διά στεφάνων καί πρό πάντων 
δι’ έγκαρδίων υπέρ αυτού πρός 
τόν Κύριον ευχών.

Πει&αρχικαΙ ποιιαί.— ‘0 Π. 
Μητροπολίτης Κιτίου έτιμώρησε 
δΓ αργίας από πάσης ιεροπραξί
ας διμήνου μέν τόν ‘Ιερέα Κυρι
άκόν έφημέριον ‘Αγίου Ίωάννου 
τού ’Αγρού διά παράβασιν καθή
κοντος, μηνιαίας δέ τόν ‘Ιερέα 
’Αντώνιον έφημέριον Χοιροκοιτί- 
ας διά παράλειψιν καθήκοντος.

Καταδίκη ^εροσύίου, — Συνβ- 
δριάσαν έν Λάρνακι τό Κακουρ- 
γιοδικείον τή 11 τού μηνός υπό 
τήν προβδρείαν τού Άρχιδικαστοί 

Τάϊζερ κατεδίκασε τόν Σπύρον

’Αλέξανδρον έκ Πόρτ-Σάϊδ είς 
τριετή φυλάκισιν ώς δράστην τής 
πρό δύο που μηνών διαπραχθεί- 
σης ίεροσύλου κλοπής τού χρήμα
τος τού ιερού ναού τού ‘Αγίου 
Λαζάρου.

^Ελεγχος ίκκληου^^κης διαχει^ 
ρioεωc, — ‘Ο Μητροπολίτης Κιτι- 
ου άπόφασιν έχων νά άσκήση 
μετά τής δυνατής ακρίβειας, τάξεως 
καί αύστηρότητος τόν ’Αρχιερα
τικόν έλεγχον έπί τών διαχειρί
σεων τών υπό τήν δικαιοδοσίαν 
αυτού ιερών Ναών, κατά μέν τήν 
άνά τά χωρία ποιμαντορικήν αυ
τού περιοδείαν άπέστεργε νά θε- 
ωρήση τά λογιστικά βιβλία τών 
έκκλησιών παρουσιαζόμενα αύτφ 
υπό τών ένοριακών έπιτρόπων, 
φρονών δτι έπιβάλλεται έτερον 
σύστημα έλέγχου τελειότερον καί 
άποτελεσματικώτερον, τήν ποιμαν- 
τορικήν δέ συμπληρώσας περιο
δείαν άπέλυσεν από 13 Δεκεμ
βρίου έγκύκλιον πρός πάσας τάς 
διαχειριστικός τών ναών έπιτρο- 
πείας έντελλόμενος νά άποστείλω- 
σιν είς τήν Μητρόπολιν ακριβή 
αντίγραφα έκ τών διαχειριστικών 
βιβλίων τριών πλήρων έτών απο
λογισμούς εισπράξεων καί δαπα
νών καί ακριβή σημείωσιν τού 
ένεργετικού καί παθητικού τού ι
ερού Ναού*  νά ύποβάλωσι δέ καί 
προϋπολογισμόν εσόδων καί έξό- 
δων τού άρξαμένου έτους πρός 
έγκρισιν καί νά φροντίσωσι νά 
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καταρτίσωσι τακτικά βιβλία της 
κινητής καί ακινήτου ιδιοκτησίας 
τού Ναού διότι θά ζητηθώσι καί 
τούτων έν καιρώ αντίγραφα. Τό 
είδος τούτο τού ελέγχου προσέ- 
κρουσεν εις τήν άντίληψιν τών 
επιτρόπων χωρίων τινών, έσπευ- 
σαν δέ νά έπιστείλωσιν εις τον 
Μητροπολίτην δτι κωλύονται υπό 
ολοκλήρου τού χωρίου νά συμ- 
μορφωθώσι πρός τήν εντολήν τού 
Μητροπολίτου, διότι φοβούνται 
μήπως ύποκρύπτεται επίβουλη κα
τά τών περισσευμάτων τής Εκ
κλησίας αύτών. Ό Μητροπολί
της έσπούδασε διά γραμμάτων νά 
διαφώτιση τάς ούτω σκεπτομένας 
επίτροπός δτι ούδεμία ούτε υπάρ
χει ούτε δύναται νά ύπάρχη προ - 
θεσις επιβουλής κατά τών περισ
σευμάτων τών ιερών ναών, τά 
όποια είναι περιουσία αναφαίρε
τος αύτών τών ιερών ναών εις 
ούς άνήκουσιν, υπέδειξε δέ τάς εύ- 
θύνας, αίτινες θά έπιβαρύνωσι 
τούς επιτρόπους οϊτινες καί μετά 
τήν έξήγησιν ταύτην θά ήρνοΰντο 
νά συμμορφωθώσιν εις τήν αρχιε
ρατικήν εγκύκλιον, δμοιον τής ο
ποίας, κοθ’ α πληροφορούμεθα 
απέλυσαν πρός τάς επιτροπείας 
τής δικαιοδοσίας αύτών δ,τε 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πά
φου καί ό Μακαριότατος Πρόε
δρος Κυρηνείας.

'Εκδρομή ίεροοπουδαοτών.— 
Τή εορτή τών Φώτων έξέδραμον έν 

σώματι οί ίεροσπουδασταΐ τού 'Ιε
ροδιδασκαλείου μετά τού διευθυν- 
τού αύτών καί τού καθηγητον τών 
γεωπονικών εις τήν Ί. Μονήν τού 
Σταυροβουνίου. Ό Προϊστάμενος 
τής Μονής Πατήρ Κοσμάς καί οί 
αδελφοί, πάντες έφιλοτιμήθησαν νά 
έπιδείξωσι πρός τούς μέλλοντας έρ- 
γάτας τού άμπελώνος τού Κυρί
ου δαψίλειαν περιποιήσεων, ικα
νήν νά προαγάγη παρά τοϊς ίε- 
ροσπουδασταϊς τήν αγάπην πρός 
τήν υψηλήν κλήσιν αύτών.

'O Καταστατικός Νόμος.— 
Προσεκλήθησαν έγγράφως υπό 
τού Μητροπολίτου Κιτίου ώς 
Προέδρου οί άποτελούντες τήν έ
πί τής συντάξεως τού Καταταστατι- 
κού Νόμου τής Εκκλησίας ’Επι
τροπήν δπως συνέλθωσιν έν τή 
’Αρχιεπισκοπή τή 19 τού μηνός 
πρός συζήτησιν τού εις τήν μελέ
την αύτών ήδη από τής 20 Δε
κεμβρίου υποβεβλημένου Σχεδίου.

Πτωχοκομεϊον èv Λάρνακι.— 
Εις τόν Π. Μητροπολίτην Κιτίου 
έπανελθόντα έν Λάρνακι από Λε
μεσού, ένθα διήλθε τάς αγίας έορ- 
τάς άπεστάλη υπό εύσεβούς και 
φιλανθρώπου πολίτου τή; Λάρνα- 
κος ή ακόλουθος έπιστολή :

Πανιερώτατε,
Καθά πληροφορούμαι ή Ύμ. 

Πανιερότης μελετά τήν ϊδρυσιν 
Πτωχοκομείου. Έπιθυμών καί 
έγώ νά συντελέσω κατά τι είς τήν 

έπίτευξιν τού εύαρέστου δσω καί 
εύεργετικωτάτου έργου σας τούτου 
λαμβάνω τήν τιμήν νά φέρω είς 
γνώσιν τής Ύμ. Πανιερότητος δ- 
τι θά προσφέρω έξ ιδίων πάντα 
τά καλύμματα τών κλινών δσα ή- 
θελον χρειασθή εις τό Κατάστημα, 
ομοιόμορφα μέ τά αρχικά γράμ
ματα τού Καταστήμτος έπ’ αύτών 
συνημμένα, επίτηδες πρός τόν σκο
πόν αύτόν παραγγελθησόμενα έν 
καιρω τώ προσήκοντι.

Ή μικρά αύτή δωρεά μου δέν 
με αποκλείει βεβαίως τού νά ήμαι 
τακτικός συνδρομητής είς τάς ετή
σιας εισφοράς πρός συντήρησιν τού 
Πτωχοκομείου.

’Επί τούτοις κτλ.

εύπειΟές τέκνον 
Μ. Κυπριανόν.

Λάρνακι 13 Ίαν. 1911.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΙΟΥΠΟΛΕΟΣ
Λόγοι Ιπίοημοι.— Ή Α. Θ. Π. 

ό Οικουμενικός Πατριάρχης κύ
ριος’Ιωακείμ είπε τούς έξής λό
γους κατά τήν 1ην τοΰ έτους, ά- 
παντών εις τάς έορτίους προσφω
νήσεις τού πρώτου τή τάξει τών 
συνοδικών αρχιερέων κα'ι τού 
Προέδρου τοΰ Δ. Ε. Μ. Συμβου
λίου.

«Μετά συγκινήσεως, σεβάσμιοι 
αδελφοί καί αξιότιμοι κ. Σύμβου
λοι, ήκουσα καί μετ’ εύγνωμοσύ- 
νης ένωτίσθην τών έκφράσεων 

τής άφοσιώσεως καί τών εύχών 
υμών πρός έμέ τόν έλάχιστον, δ- 
στις κέκληται υπό τής Θείας Προ- 
νείας, έπί τή βάσει τών καθ’ ή- 
μάς νόμων καί κανόνων, ϊνα πη- 
δαληουχή τό σκάφος τής ’Εκκλη
σίας καί τού εύσεβούς ήμών Γέ
νους μετά τής προσηκούσης άφο
σιώσεως είς τό εαυτού καθήκον. 
’Ανομολογώ τάς δυσχερείας καί 
τήν χαλεπότητα τών καιρών, ούχ 
ήττον δέν*  έχω βεβαρημένην τήν 
συνείδησιν έξ απελπισίας. Άλλ’ 
έχων ύπ’ δψιν τούς πατέρας ήμών 
καί προκατόχους μου, είμί ύπερ
πρόθυμος, δπως άγωνισθώ μέχρι 
τελευταίας μου πνοής υπέρ τής ά- 
μωμήτου ήμών πίστεως καί τού 
συμπαθούς έθνους, ου προΐσταμαι 
θεία εύδοκία.

Τούτο μόνον συνιστώ πατρικώς 
πρός πάντας*  μηδέποτε μή παρεκ- 
κλίνωμεν τής αύστηράς προασπί- 
σεως τών ήμετέρων τιμαλφών έκ- 
κλησιαστικών καί έθνικών δικαίων 
απέναντι πάντων καί τής κυβερνη
τικής ’Αρχής, αλλά λαμβάνωμεν 
ύπ’ δψιν καί τάς δυσχερείας πρός 
ας παλαίει αΰτη διά τήν στερέωσιν 
καί τήν περαιτέρω τελειωτικήν έ- 
ξέλιξιν τού συνταγματικού πολι
τεύματος.

Ταύτα λέγων, δέν λησμονώ μίαν 
δψιν τού κοινού ήμών μετά τών 
Μωαμεθανών βίου. Εινε αληθές 
δτι πνεύμα ούχί εύμενές πνέει έκ 
τών συνοίκων Μωαμεθανών πρός 
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τα Χριστιανικά Έθνη καί τούτο 
βίνε ιστορικόν, άλλ’ ήμεϊς έπιλαν- 
θανόμενοι τού παρελθόντος, δ- 
φείλομεν νά δώσωμεν την χείρα 
άλλήλοις και έργασθώμεν υπέρ τής 
κοινής ίεράς πατρίδος.

Ύπέρτατον καθήκον πάντων α
νεξαιρέτως τών ’Οθωμανών εΐνε ή 
σωτηρία τής πατρίδος.

Προς τούτο ιδία κέκληνται τά 
δύο σπουδαιότατα ερείσματα αυ
τής, οί Μωαμεθανοί καί οί Έλ
ληνες, οίτινες έν αδελφική συμ- 
πνοία και αμοιβαία ειλικρίνεια 
πρέπει νά έργασθώσιν υπέρ αυτής 
λαμβάνοντες σοβαρώς ύπ’ όψιν 
τούς πολλαπλούς κινδύνους, οϊτινες 
συσσωρεύονται πέριξ αυτών.

’Ιδού λοιπόν τό ύπατον καθή
κον πάντων ημών, Μωαμεθανών 
και Ελλήνων, ούς δέν θά παρα- 
λείψωσι να άκολουθήσωσιν, ώς 
συνήθως γίνεται, καί τά άλλα χρι
στιανικά ’Έθνη.

Κύριος δ Θεός σκέποι την Εκ
κλησίαν αυτού, το ευσεβές ήμών 
Γένος καί τούς απανταχού ορθο
δόξους.

Άναφερόμενος έν τέλει εις τούς 
λόγους τών προλαλησάντων αδελ
φών, έκπροσωπούντων τά καθ’ η
μάς ανώτατα εκκλησιαστικά καί 
εθνικά Σώματα, δηλώ ότι, εάν 
φρονώσιν οί δύο ούτοι βραχίονες 
τού Πατριάρχου, ώς έλέχθη, δτι ή 
έμή ςχιρουσία συντελεί είς τήν έ- 
"δυπηρέτησιν τών τής Έκλησίας, 

τού ’Έθνους και τής Πατρίδες 
συμφερόντων, ευλογητός ό Θεός 
καί ειμι πρόθυμος μέχρι τελευ
ταίας πνοής, έρειδόμενος έπί τών 
Σωμάτων, ώσπερ βακτηριών, νά 
βαδίσω τήν οδόν τών αγώνων, μή 
πτοούμενος ουδέ προ τού μαρτυ
ρίου.

Έάνδέ τουναντίον, ειμι πρό
θυμος, νά λάβω συγχώρησιν πα
ρά πάντων, τούς πάντας δέ συγ
χωρήσω και νά άπέλθω εις τό έρη - 
μητήριον, παραδίδων τό πηδά- 
λιον. Είθε δέ τό νέον έτος ν’ άποβή 
αϊσ.ονκαί ευτυχές ιδίφ τε καί κοι
νή πάσιν.»

Εύοέβεια Βαοάέως.— Κατά 
Μάρτιον τού λήξαντος έτους έπι- 
σκεψάμενος τήν Κων)πολιν ό Με
γάλε ιότατος Βασιλεύς τής Σερβίας 
Πέτρος έπεσζέψατο ώς τέκνον ευ
σεβές τής Έκκλησίας καί ώς Ή- 
γεμών λαού ευσεβούς καί τό σε
μνόν τής ’Ορθοδοξίας Κέντρον τό 
ΟΙκουμενικόν Πατριαρχεϊον, ϊνα 
λάβη τάς ευλογίας τού Πρωθιεράρ
χου τής Όρθοδοξου ’Εκκλησίας. 
Ή έπιδειχθεΐσα τότε έγκαρδιότης 
έν τφ έθννικφ ήμών Κέντρω κα
τά τήν δεξίωσιν τού Ευσεβούς 
Βασιλέως συνεκίνησε τήν τε Αύ- 
τού Μεγαλειότητατα καί δλον τόν 
ευσεβή λαόν τής Σερβίας. ‘Ήδη 
έπί ταίς έορταϊς της Χριστού γεν- 
νήσεως ό ευσεβής Βασελεύς, ευ
γνώμων έπί ταίς εύλογίαις τής εκ
κλησίας άπέστειλε προς τήν Α.

Θ. Π. τον Οικουμενικόν Πατρι
άρχην, πολυτελώς διακεκοσμημένον 
Σταυρόν μετά τής ακολούθου έπι- 
στολής :

Παναγιοκατε Πάτερ,
Ό ειλικρινής πόθος ϊνα παρέ- 

ξω τή Ύμετέρα Παναγιότητι τεκ
μήριο? τής άφοσιώσεως καί πιστόν 
δείγμα τής ευγνωμοσύνης Μου 
έπί τή αγαθή υποδοχή καί έγκαρ- 
δίφ δεξιώσειέπ’ ευκαιρία τής έ- 
λεύσεώς Μου, παρώτρυνέ Με, ϊνα 
δωρήσω τή Ύμ. Παναγιότητι 
σταυρόν φέροντα τό Ήμέτερον 
έμβλημα καί έπιγραφήν δν ό έντε- 
ταλμένος πρέσβυς £καί πληρεξού
σιός μου υπουργός έν Κων)πόλει 
κ. Δ. ’Ιάκωβος Νενάδοβιτς θά λά
βη τήν τιμήν νάύποβάλη καί πα- 
ραδώση Ύμϊν μετά τού γράμμα
τος Ήμών τούτου. ’Ελπίζω δτι 
ύμ. Παναγιότης έν τή άποφάσει 
μου ταύτη θά έκτιμήση τόν εγκάρ
διόν Μου πόθον τού παρασχεΐν 
αυτή διαρκές καί έμφανές τεκμή- 
ριον τής έμής εΰμενείας. Ώς πι
στόν τέκνον τής ήμετέρας "Αγίας 
’Εκκλησίας, έγώ διά τής πράξεως 
ταύτης ανταποκρίνομαι προς τά 
αισθήματα τού έθνους Μου, δπερ 
έν τή Ύμ. Παναγιότητι διορά 
άγρυπνον φύλακα τής ’Ορθοδοξίας 
καί άφωσιωμένον φρουρόν τής 
τών προγόνων του θρησκείας, ή- 
τις υπό τάς πτέρυγας τής Αγίας 
’Ορθοδόξου Έκκλησίας πληρέστα
τα συνταυτίζει τά εθνικά δίκαια 

καί συμφέροντα, διατρεφόμενος υ
πό τού διακαούς πόθου δπωςή θεία 
βουλή καί έφεξής προστατεύη τήν 
Ύμ. Παναγιότητα είς τούς κόπους 
αυτής υπέρ τού πολλαπλού ευσεβούς 
ποιμνίου αυτής. Έγώέπωφελούμαι 
τής αγαστής Moi ταύτης ευκαιρίας 
ϊνα συστήσω τόν Οίκόν μου καί 
τήν χώραν μου ταίς άγίαις εύχαϊς 
καί εύλογίαις τής Ύμ. Παναγιό- 
τητος. Έπί τή έλπίδι ταύτη δια- 
τελώ

τής Ύμ. Παναγιότητος 
άφωσιωμένος Υιός 

ΠΕΤΡΟΣ
ΈνΒελιγραδίφ 17 Δ)βρίου 1910.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΑΑΑβΣ
Νόμος περί ενοριών. — Κατά 

Δεκέμβριον τελευτιΒντα του 
1909 ή Βουλή των Ελλήνων έ- 
ψήφισε νόμον «Περί ένοριακΦν 
ναών καί τής περιουσίας αύτων, 
περί προσόντων έφημερίων καί 
μισθοδοσίας αύτων», έκ 33 άρ
θρων αποτελούμε /ον, δι’ ού 
καθορίζεται ή διοίκησις των έ- 
νοριακών περιουσιών, τά προ
σόντα τών έκλεξίμων ιερέων, ό 
τρόπος τής εκλογής καί τής μι
σθοδοσίας αύτών, ή άναλογία 
του άριθμοϋ τών έφημερίων πρός 
τόν άριθμόν έκάστης ένορίας 
καί εϊ τι παρόμοιον. Ήδη άγ- 
γέλλεται ότι τό εκτελεστικόν
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Διάταγμα τοϋ νόμου τούτου κα- 
ταρτισθέν ύπεβλήθη είς τά ’Α
νάκτορα πρός ύπογραφήν.

Προϋπολογισμός Έκκλ. Ταμείου, 
— Κατά τόν αύτόν χρόνον έψ·η- 
φίσθη καί έτερος έκκλησιαστι- 
κός νόμος «Περί Γενικού έκ- 
κλησιαστικού Ταμείου καί διοι · 
κήσεως Μοναστηρίων». Ό νό
μος ούτος εύρίσκεται ήδη έν έ- 
φαρμογή,διά τούτο τη 3ΟπσΡε^" 
θόντος Δεκ. ύπεβλήθη εις τόν 
έπι των ’Εκκλησιαστικών Υ
πουργόν ό προϋπολογισμός τού 
Γεν. Έκκλ. Ταμείου διά τό 
άρξάμενον έτος. Κατά τόν προ
ϋπολογισμόν τούτον τά μέν έ
σοδα τοϋ Ταμείου άνέρχονται 
είς δρ. I.Ο7ΙΌΟΟ άποτελού- 
μενα έκ των διά τού νόμου ώ- 
ρισμένων ποσοστών τελωνεια
κών εισπράξεων καί των πε- 
ρισσευόντων έσόδων τής έτη- 
σίας διαχειρίσεως των έν τφ 
Κράτει διατηρούμενων Μονών, 
τά δέ έξοδα είς δρ. 288.030, δ 
έστι προδλέπεται περίσσευμα 
δρ. 7^2.97°· Κατά τόν νόμον 
έκ τοϋ Ταμείου τούτου θά κα- 
ταβάλληται ή μισθοδοσία των 
Αρχιερέων καί τό έπίδομα των

Συνοδικών, ή περίθαλψις των 
ανικάνων καταστάντων διά γή
ρας ή νόσον ’Αρχιερέων, ή μι
σθοδοσία των ιεροκηρύκων καί 
των καθηγητών των ιερών μα- 
θημάτων, ή μισθοδοσία τού προ
σωπικού τής Τεράς Συνόδου, 
ή δαπάνη των τής συντηρήσεως 
των έν τή αλλοδαπή ορθοδόξων 
έλληνικων ναών, ή μισθοδοσία 
των έφημερίων καί ή δαπάνη 
έκπληρώσεως άλλων έκκλησια- 
στικων σκοπών καθόσον έκ των 
έτησίων τακτικών έσόδων μετά 
τήν ίκανοποίησιν των προηγου
μένων σκοπών υπολείπονται έ- 
παρκή περισσεύματα.

Τό ταμείον τούτο διοικεί ύπό 
τήν έποπτείαν τού υπουργείου 
των Εκκλησιαστικών πενταμε
λές Συμβούλιον άποτελούμενον 
έκ τού Μητροπολίτου ’Αθηνών 
διαρκούς Προέδρου, δύο έκά- 
στοτε συνοδικών ’Αρχιερέων 
καλουμένων κατά τά πρεσβεία 
τής χειροτονίας, έκ τοϋ παρά 
τή ’Ιερά Συνόδψ Βασιλικού ’Ε
πιτρόπου καί τοϋ τμηματάρχου 
των ’Εκκλησιαστικών παρά τφ 
Ύπουργείψ των Εκκλησιαστι
κών.

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΡΑΣΙΣ ΤΩΓ1 ΙΗΣΟΥΙ ΤΩΝ

Ή σύγχρονος κατάστασις τού 
κατολικισμού έν Γαλλία, ή ά- 
νάνηψις τής έπιστημονικής συ- 
νειδήσεως έν τφ Μοδερνισμφ 
καί ή κατά τά τελευταία έτη 
ύπερδιέγερσις των σοσιαλιστι
κών τάσεων, παρεκίνησαν τόν 
πάπαν όπως άνσκαλέση καί 
αύθις τούς έπι τοσαύτα έτη λη- 
σμονηθέντας ίησουΐτας είς ύ- 
ποστήριξιν τού ταρασσομένου 
παπισμού. Τήν είς ένεργόν 
δράσιν άνάκλησιν τού ίησουϊ- 
τικού τάγματος μαρτυροΰσι τά 
μέτρα, άτινα ήρξατο λαμβάνου- 
σα ή Ρωμαϊκή Εκκλησία έν 
σχέσει πρός τούς άπειλούντας 
αύτήν κινδύνους. Ούτως ή λο
γοκρισία ήρξατο νά πατάσση 
άμειλίκτως πάν δημοσίευμα, 
μή άνταποκρινόμενον πρός τάς 
παπιστικάς θεωρίας. Έν έκάστη 
’Επισκοπή ώρίσθη ειδικός λογο
κριτής. Έν Ρώμη ή λογοκρι
σία άνετέθη ή είς τόν αρχη
γόν τής παπικής αύλής ή είς 
τόν διοικούντα τήν ’Επισκοπήν 
ιεράρχην. Ή ένίσχυσις τής 
λογοκρισίας και ό τρόπος τής 
έφαργογής αύτής έγέννησε πα
ράδοξον κυκεώνα*  πολλάκις δη
μοσίευμα, έπιτρεπόμενον ύπό 
λογοκριτοϋ μή άνήκοντος είς 
τό Ιησουϊτικόν τάγμα, απαγο

ρεύεται ύπό τοϋ ίησουΐτου λο- 
γοκριτού, ουτω δέ ή κυκλοφο
ρία αύτού απαγορεύεται. Μεί- 
ξονα καί εύρυτέραν έξουσίαν 
έλαβον οί ίησουΐται έν τφ έκ- 
παιδευτικφ ξητήματι. Πάσαν 
τήν σχολικήν έξουσίαν οί ίη
σουΐται συγκεντροΰσιν είς έ- 
αυτούς έπι îôîcl μέν ωφελείς, 
βλάβη δέ καταφανεί των λοι
πών ταγμάτων καί του λατινι
κού κλήρου. Οί καθηγηταί των 
λατινικών σεμιναρίων διορί- 
ξονται άπ’ εύθείας ύπό τοϋ Πά
πα, τή ύποδείξη των ίησουϊτων. 
Πρόσωπα, μέγα κύρος κατέχον^ 
τα έν τή έπιστήμη, άποβάλ- 
λονται καί παύονται έξ άση- 
μάντων αφορμών, άντικα- 
θίστανται δ’ ύπό άμαθων ίη
σουϊτων έν ταϊς κυριωτέραις 
έδραις. Πρό τίνος είς μίαν των 
σπουδαιοτάτων έδρων έν Ίτα- 
λί$ διωρίσθη καθηγητής Ιησου
ίτης, άγνοων παντάπασι τήν 
έλληνικήν καί έβραϊκήν. Έξ 
άλλου μεγάλη αύστηρότης κρα
τεί ώς πρός τούς σπουδαστάς 
των σεμιναρίων. Ό έξ ένός σε
μιναρίου άποβληθείς δι’ άνύ- 
παρκτον πολλάκις σφάλμα δέν 
γίνεται δεκτός είς τά λοιπά 
σεμινάρια, ή τοιαύτη δέ συμπε
ριφορά σημαντικως ήλάττωσε
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τόν άριθμόν τών σπουδαστών 
καί διήγειρε τήν μήνιν των γο
νέων. ’Απαγορεύεται εις τούς 
σπουδαστάς ή άνάγνωσις των 
παπικών έτι περιοδικών. Επι
τρέπεται ή άνάγνωσις μόνον 
των ίησουϊτικών δημοσιευμά
των, άτινα, ούτω, μονοπωλούν- 
ται πρός ωφέλειαν του ιησουϊ- 
τικού τάγματος. ’Επ’ ίσης οί 
έπιστημονικοί βαθμοί παρέχον
ται άποκλειστικως κατά τάς ά- 
πό των ίησουϊτων ένδείξεις, 
πρός βλάβην των λοιπών λα
τινικών ταγμάτων.

Τοιαυτα τυγχάνουσι τά μέ
τρα, δι’ ών ή παπική έκκλη- 
σία σκοπεί νά θεραπεύση τάς 
χαινούσας έν τώ σώματι αύτής 

ΠΑΓΚβΣΒΙΟΒ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ» ΣΪΗΕΔΡΙβΜ El! Κ®Ε)Π8ΑΕΙ

πληγάς. Ή ίησουϊτική αύστη- 
ρότης καί άποκλειστικότης θά 
παρασκευάση ουτω πρόσωπα 
φανατικώς άφωσιωμένα εις τόν 
κατολικισμόν, εί καί ακατάρ
τιστα. Καταφανής όμως, έξ 
άλλου, τυγχάνει ή βλάβη, ήτις 
προσγίνεται είς τόν κατολικόν 
κόσμον, ή άνάπτυξίς τής συνει- 
δήσεως καί αί τάσεις τής διά
νοιας του όποιου σήμερον δέν 
θά άνεχθή τόν παράδοξον τουί^^ 
τον αναχρονισμόν. Θά προκλη- 
θή άντίδρασις χείρων τών προ- 
γενομένων, ταύτης δέ θά σπεύ- 
ση νά έπωφεληθή ύ κοινωνι- 
σμός πρός ανυπολόγιστον βλά
βην αύτής τής Λατινικής Έκ
κλησίας. « ΙΙάνταινος «.

ΕΤΟΣ Ο. ΤΕΥΧ. Β. 31 ΙΑΝΟΥΑΡ. 1911
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΕΗΠΞ
«Κήρυξον τόν λόγον ...» Β' Τιμ. δ', 2. 

το ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

EN K Y Π Ρ Ωι

ξάπλωσίν τής βασιλείας τού Χρι
στού καθ' δλον τόν κόσμον.*  lòy 
Σύνδεσμον διοικεί κεντρική έπι· 
τροπή ήν άποτελούοι άνά δύο άν- 
τιπρόοωποι έκάοτου έθνικού ή δι
εθνούς σωματείου. '0 Σύλλογος 
συνεκρότησε μέχρι τούδε Ιξ διε
θνείς συνδιασκέψεις τών μελών 
αύτού. 'H πρώτη έγένετο έν Γερ
μανία, ή δευτέρα έν Γαλλία, ή τρί
τη έν Jariç, ή τετάρτη έν Όλ- 
λανδία, ή πέιιπτη έν 'Ιαπωνία, ή 
έκτη έν 'Αγγλία. Ίίδη αγγέλλεται 
δτι ή έβδόμη θά σΰγκροτηθή τό 
πρόσεχες έτος έν Κων)πόλει.

*Απο τον 1895 ύφίσταται Σύν
δεσμος τών άπατταχού γης χρι- 
στιανών φοιτητών ίδρυθείς υπό 
του 'Αμερικανού Ίωάννου Mott, 
ουτινος τά μέλη κατά τδ παρελθόν 
έτος ήριθμονντο είς 138,000.Σκο- 
πός του Συνδέσμου τούτου εΐνε νά 
θέση είς επικοινωνίαν τάς άπαν 
ταχοϋ γης χριστιανικός όργανώ- 
οεις καί rd εργασθή ta) δπως οί 
φοιτηταί π^οσέλθωσι τφ 'Ιησού 
Χριστφ ώς τφ μόνφ αυτών Σω- 
τήρι καί θεω' β) δπως οί φοιτη- 
ταί γίνωσι βαθύτεροι έν τφ πνευ- 
ματικφ αυτών βίφ καί γ) δπως οί 
φοιτηταί προσκληθώσι διά την έ-

Άπό τών πρώτων ημερών τού Χριστιανισμού ή ένδοξος 
νήσος Κύπρος σννεδέθη πρός αυτόν, ούγι μόνον δεγθεϊσα έκ 
τών πρωτίστων χωρών τάς άληθείας ανιού άλλά καί άναδείξασα 
όνομαστούς εργάτας τού Ευαγγελίου τού Χριστού. 'Ως τοιούτοι 
άναφέρονται δ Βαρνάβας ^Κύπριος τω γένει» (Πράξ. 4, 36) 
και δ Μνάσων επίσης «Κύπριος» (—21, 16). Καί περί μέν τού 
πρώτου υπάρχει άναντίρρητος μαρτυρία τών ΙΙράξεων τών Α
ποστόλων δτι κατήγετο εξ "Ιουδαίων, καί δη έκ Λευιτικής οίκο 
γενείας, καλούμενος πρώτον «"Ιωσής», άλλά περί τού δευτέρου 
κρατεί γνώμη παρά τοίς έπιστήμοσιν δτι ήτο ^Ελλην τήν κατα
γωγήν. Τδ ελληνικόν αύτού oro μα άπαντά παρά τω Αίλιανφ και 
τφ Λουκιανφ. Ουδέ μία δε υπάρχει αμφιβολία δτι άμφότερυι ου- 
τοι οί Κύπριοι έχρημάτιοαν έκ τών ο'. Αποστόλων, περί τού δευ
τέρου δέ ρητώς λέγει ό Ευαγγελιστής Αουκας έν ταΐς Πράξεσιν 
δτι ήτο «αρχαίος μαθητής».

Μεταξύ τής Κύπρου και τής Παλαιστίνης ύπήρχεν επικοι
νωνία στενωτάτη, ήτο δέ δυνατόν ευθύς μετά τήν Πεντηκοστήν 
νά μεταβώσιν έξ 'Ιεροσολύμων είς Κύπρον κήρυκες τού Χρι
στιανισμού, καί, κατά πάσαν πιθανότητα, τοιούτοι πρώτοι κήρυ
κες υπήρξαν ό Βαρνάβας καί ο Μνάσων, καίτοι έκ τών έν ταΐς 
Πράξεσιν ενδείξεων καταφαίνεται δτι δ μέν διεμενεν εν Ιερου
σαλήμ δ δέ έν Καισαρεία τής Παλαιστίνης, άμφότεροι ευκατάστα
τοι δντες και Ιδιους οίκους έχοντες καί κτήματα. Άξιοσημείωτον 
δε δτι κατά τάς πρώτας ημέρας τού Χριστιανισμού αναφερονται
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έν 'Ιεροσολύμοις, εκτός τών ανωτέρω, καί allot «Κύπριοι» Χρι
στιανοί (Πράξ. 11, 20) μέγαν δεικνύονιες ζήλον ύπέρ του νέου 
θρησκεύματος. ΕΙνε δέ γνωστοί έκ τών πρώτων Χριστιανών τής 
Ιερουσαλήμ καί συγγενείς τού Βαρνάβα, ώς ή Μαρία εχουσα 

Ιδιόκτητον οίκον έν 'Ιερουσαλήμ (Πράξ. 12, 12). 'Ο υιός τής 
Μαρίας "Ιωάννης, ό επιλεγόμενος Μάρκος, ήτο έξάδελφος τού 
Βαρνάβα, αλλά φαίνεται ότι ό πατήρ αυτού κατήγετο έκ Κυρή- 
νης. Ύπήρχον ύ’ έν 'Ιεροσολύμοις ικανοί προσήλυτοι τού Χρι
στιανισμού χάνδρες Κύπριοι καί Κυρηναϊοι» (Πράξ. 11, 20), 
περί ών ρητώς λέγεται έν ταΐς Πράξεσιν δτι μετά τον έπί Στεφά- 
νω, τω "Αρχιδιακόνω, διωγμόν διήλθον τήν ’Ιουδαίον και Σα
μάρειαν και Φοινίκην, έκεϊθεν έπλευσαν προς τήν Κύπρον καί 
έκ τής Κύπρου είς τήν Συρίαν.

Ούτοι, κατά τήν θετικήν τούτην μαρτυρίαν, έκήρυξαν τον 
Χριστιανισμόν έν Κύπρω. Προστίθησι δέ δ Ευαγγελιστής Λου
κάς δτι έκήρυσσον άποκλειστικώς, έν 9Ιουδαίο, Σαμαρείο, Φοι
νίκη και Κύπρω πρός τούς « Ιουδαίους» (11, 19), καί μόνον 
έν Συρία, μάλιστα έν τή πρωτευούοη αυτή :, τή 9Αντιόχεια, «ελά- 
λουν και πρός τούς 'Έλληνας ,εύαγγελιζόμενοι τον Κύριον "Ίη- 
σούν» (11, 20). Τά δοκιμώτερα χειρόγραφα τών Πράξεων τών 

9Αποστόλων έχουσι «προς τούς 'Έλληνας» καί ούχί «πρός τούς 
Έλληνιστάς», ή γραφή δέ ούιη είνε ορθή, διότι ό Ευαγγελιστής 
άντιπαραθέιει τούς «Έλληνας» προς τούς «"Ιουδαίους», ένω έάν 
προϋκειτο περί τών « Ελληνιστών» έδρεπε ν" άντιπαραθέση ου 
τούς πρός τούς « Εβραίους». 9Εν πάση περιπτώσει έν Κύπρω 
τό κήρυγμα τών Κυπρίων και Κυρηναίων Χριστιανών ήκούσθη 
μεταξύ τών 9Ιουδαίων, έκ τών Πράξεων δέ πάλιν καταφαίνεται 
(11, 12) δτι ό Βαρνάβας δέν ηύρίσκετο τότε μεταξύ τών κηρύ- 
κων τούτων, διατριβών έν 'Ιερουσαλήμ, οπόθεν άπεστάλη εις 
"Αντιόχειαν.

Πάντως δμως έν Κύπρω ύπήρχον πλεΐστοι 'Έλληνες προσή
λυτοι τού "Ιουδαϊσμού, οϊιινες μετά τών Ιουδαίων έδέχθησαν 
πρώτοι τδν Χριστιανισμόν. "Εν μέρει ύποδηλοΐ τούτο το παρά
δειγμα τού ανθυπάτου Σέργιου Παύλου, έχοντος παρ" έουτω 
"Ιουδαίον ψευδοπροφήτην μάγον, τον Έλύμαν, καί δείξαντος 
μέγα ένδιαφέρον πρός το χριστιανικόν κήρυγμα, δτε βραδύτερον 
μετέβησαν είς Κύπρον ό Βαρνάβας καί ο Παύλος (Πράξ. 13, 7). 
"Εκ τών προσηλύτων λοιπόν τούτων Ελλήνων τής Κύπρου καί 
τών "Ιουδαίων υπήρξαν οι πρώτοι προσελθόντες είς τόν Χρι
στιανισμόν έν Κύπρω, προ τής μεταβάσεως τού Παύλου καί τού 

Βαρναβα είς την νήσον πρός εύρυτέραν διάδοσιν τού Χριστιανι
σμού. Φαίνεται δε δτι είς τήν μετάβασιν ταύιην ουνετέλεσεν ο 
Βαρνάβας και δτι ο Παύλος, καίπερ φιλοτιμούμένος εύαγγελίζε- 
οθαι ουχ δπου ώνομάσθη Χριστός ΐνα μή έιτ" άλλότριον θεμέ
λιον οικοδομή (Ρωμ. 15, 20), χάριν τού Βαρνάβα μετέβη ' είς 
Κύπρον. Αλλως τε οι λογοι οντοι τού Άπ. Παύλου σημαίνου- 
σιν δτι δέν εύηγγελίζετο εκεί δπου έτερος "Απόστολος είχεν ήδη 
έργασθή πρός διάδοσιν καί έμπέδωσιν τού Χριστιανισμού. Διόιι 
καί έν Ρώμη, δτε έγραφε την προς Ρωμαίους έπιστολήν, ύπήρ- 
χοί ηδη Χριστιανοί, πιθανώς δε, προς τοΐς άλλοις, έΐχον κηρύ
ξει έκεϊ ο Ακυλας καί ή Πρίσκιλλα.

Ούτω καί έν Κύπρω, καθ ον χρόνον μετέβησαν έκεϊ δ 
Βαρναβας και ο ΙΙαύίος, σννοδευόμενοι υπό τού "Ιωάννου Μάρ
κου, ύπήρχον ήδη Χριστιανοί καί «ώνομάσθη Χριστός».

Εκ τής Σελεύκειας οι Αποστολοι έπλευσαν προς τήν Σα- 
λαμΐνα τής Κύπρου, απουδαιόιαιον λιμένα τής ανατολικής πα
ραλίας, xard idç ελληνικάς παραδόσεις ίδρυ&εΐσαν ύπδ τοΰ Τεύ- 
κρου, φεύγοντος^ τήν οργήν τοΰ πατρδς αύιοϋ Τελαμώνος. Είς 
τδν^ Τεΰκρον άνήγε τήν άρχήν αυτού καί τά περίφημοι’ ιερόν τοΰ 
Διος τής Σαλαμΐνος, είςτόν όποιον πραα^φέροντο καί άνίίρωπο- 
^υσιαι. Η τελευταία ανιη λεπτομέρεια καθισιά πιθανήν τήν 
γνώμην περί φοινικικής αρχής καί αυτής τής Σαλαμΐνος καί τής 
λατρείας έν αυτή τού φοινικικού &εού Βάαλ Μολόχ. Παράγουσι 

ε τινες την λέςιν Σαλαμίς έκ τής φοινικικής λέξεως schalam 
ειρήνη,, υπολαμβάνοντες ότι ή ονομασία αΰτη άπεδόδη είς τήν 
πόλιν ένεκα τού κλειστού χειμερινού λιμένος αυτής. eH ελληνική 
οίίως παράδοσις περί τής υπό τοΰ Τεύκρου ίδρύσεως τής πόλεως 
ήτο ευρύτατα διαδεδομένη, μικρόν δέ πρό τής μεταβάσεω. τών 
Αποστόλων είς Σαλαμίνα οί Κύπριοι έζήτησαν παρά ιού Λύτο- 

κράτορος τής Ρώμης Τιβερ ου τό δικαίωμα τού ασύλου διά τό 
ιερόν τού Λος. Εφημιζ^ιο δε η Σαλαμις, κατά τήν έποχήν 
εκείνην, ώς «-μεγίσιη καί δυνατωτάτη τών έν Κύπρω πόλεων» 
κατά Διόδωρον τόν Σικελ,ώτην. "Ενεκα της μεγάλης αύιής έμ- 
πορικής κινησεως ειλκυσε φαίνεται πυκνήν Ιουδαϊκήν παροικίαν, 
διότι ει ταΐς Πράζεσι τών Αποστόλων λέγεται ότι ύπήρχον 
«συναγωγαί» τών Ιουδαίων, όπερ δηλοΐ τό πλήθος αυτών.

Δυστυχώς άγνοοΰμεν τάς λεπτομέρειας τής έν τή πόλει ταύτη 
αποστολικής ένεργείας τού Βαρνάβα καί Παύλου, διότι ό συγ- 
γραφευς τών Πράξεων λέγει απλώς «-έκεΐ&έν τε (έκ Σελεύκειας) 
άπέπλευσαν είς Κύπρον, καί γενόμενοι έν Σαλαμΐνι κατήγγελλον 
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τόν λόγον του Θεού έν ταϊς συναγωγαϊς τών "Ιουδαίων» ( 13,45). 
Περισσότεροί λεπτομέρειαν ύπάρχουσι περί της έν Πάφω άπο- 
στολικής ένεργείας, πάντως δέ μετέβησαν οί "Απόστολοι εκ Κα
λάμινος είς Πάφον διά του Κιτίου, άπέχοντος 200 σιάδια, και 
τών άλλων πόλεων, έν αίς δέν είνε άπίθανον δτι έκήρυξαν ιόν 
Χριστιανισμόν, καίτοι δ συγγραφεύς τών Πράξεων μεταχειρίζε
ται την έκφρασιν «διελθόντες δέ τήν νήσον άχρι Πάφου». "Εν 
Πάφω εύρέθησαν οί "Απόστολοι έν αύτω τω πρωτεύοντι κέντρω 
τής όλης νήσου, άπό τε πολιτικής, από έμπορικής, καί άπό θρη
σκευτικής έπόψεως. Είς τήν τελευταίαν τούτην εποψιν τής κι- 
νήσεως τής πόλεως ειδικήν σημασίαν προσέδιδεν ή οργιαστική 
λατρεία τής "Αφροδίτης. ”Εζη δέ φαίνεται καί ένταύθα πυκνή 
Ιουδαϊκή παροικία. Μάγος ψευδοπροφήτης "Ιουδαίος ήτο προσ- 
κεκολλημένος τω άνθυπάιω τής Κύπρου Σεργίω Πούλω, δ Βα- 
ριησούς ή "Ελύμας, όμοιος πρός τον έν Σαμαρεία Σίμωνα Μά
γον. 'Υπάρχει γνώμη ότι ύπο τόν "Ελύμαν τής Κύπρου, ύπ" 
άλλο όνομα, ήτο αύιός δ Σιμών Μάγος, ον κατά λάθος ύπέλα- 
βόν τινες ώς καταγόμενον έκ Κιτίου. *zlzZ ’ οί πλείονες τών έπι- 
στημόνων θεωρούσιν αυτόν διάφορον τού Σίμωνος Μάγου, έκ 
τών έν τή "Αραβία "Ιουδαίων προελθόνια καί τήν μαγείαν έν 
Κύπρω άσκήσαντα. '0 άνθύπατος Σέργιος Παύλος «άνήρ συνε
τός», κατά τον ιερόν συγγραφέα τών Πράξεων, «προσκαλεσάμε- 
νος Βαρνάβαν και Παύλον έπεζήτησεν άκούσαι τόν λόγον τού 
Θεού» (13, 7), καί έπειδή δ "Ελύμας άνθίσιατο ζητών δια- 
στρέψαι τόν άνθύπατον από τής πίστεως είπεν εις αυτόν δ Παύ
λος ^Ω πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, υιέ δια
βόλου, έχθρέ πάσης δικαιοσύνης, ού παύση διαστρέφων τάς ο- 
δούς τού Κυρίου τάς ευθείας; καί νύν ιδού χειρ Κυρίου έπί σέ 
καί έση τυφλός μή βλέπων τον ήλιον άχρι καιρού. ΙΙαραχρήμα 
δέ—έπιλέγει δ ιερός συγγραφεύς τών Πράξεων—επεσεν έπ" αυ
τόν άχλύς καί σκότος καί περιάγων έζήτει χειραγωγούς» (13, 
10. 11.) Τό γεγονός ιούτο ύπήρξε κύρωοις τής θείας δυνά- 
μεως, μεθ" ής ένήργει δ "Απ. Παύλος, τότε δέ Ιδών δ ανθύπα
τος «έπίστευσεν έκπλησσόμενος έπί τή διδαχή τού Κυρίου» 
(iS.li).

“Ωστε πρώτος όνομαστί γνωστός Χριστιανός τής Κύπρου 
είνε δ Σέργιος Παύλος. "Εν άποκρύφοις Πράξεσι τού "Αποστό
λου Παύλου λέγεται ότι δ Σέργιος Παύλος έβαπτίσθη μεθ " όλης 
τής οικογένειας αύτού καί πολλών κατοίκων τής Κύπρου, δπερ 
δέν εϊνε άπίθανον. Περιττόν δέ νά σημειώσω μεν ότι εινε όλως 
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ασύστατος ή γνώμη ότι δ "Απ. Παύλος προσέλαβε τό όνομα 
Παύλος έκ τού Σέργιου Παύλου, διόιι είχεν ήδη τό όνομα τούτο 
πρός τω ετέρω δνόματι Σαύλος. "Εκ τών γνησίων Πράξεων τών 
"Αποστόλων δέν φαίνεται ότι δ "Ελύμας συνετισθείς έπείσθη καί 
έπίστευσεν εις Χριστόν, έν τοϊς άποδιδομένοις δέ τω Διονυσίω 
"Αρεοπαγίτη ουγγράμασι λέγεται ότι <5 "Ελύμας συνέγραψε λοί- 
δορα συγγράμματα κατά τού "Απ. Παύλου, δπερ δμως δέν συμ
βιβάζεται πρός τήν τύφλωση· αυτού. "Εγκύρως είνε γνωστόν έκ 
τών Πράξεων τών "Αποστόλων ότι δ κατ ’ έξογ^ήν "Απόστολος 
τής Κύπρου, "Απ. Βαρνάβας καί ύστερον ειργάσθη έν Κύπρω 
προς διάδοσιν καί έπικράτησιν τού Χριστιανισμού, αλλά κατ" 
αρχαίας παραδόσεις τής "Εκκλησίας Κύπρου άποοτολικώς έν τή 
νήσω εΐργάσδησαν άλλοι τε τών Ο'. "Αποστόλων τού Κυρίου ή 
μαθηταί τών "Αποστόλων Βαρνάβα καί Παύλου, ώς δ Ήρακλεί- 
δης, μαρτυρήσας έν Σαλαμΐνι (ή μνήμη αύτού τή 17 Σεπτεμ
βρίου), ό "Αρισιόβουλος, ύστερον Βρεταννίας "Επίσκοπος χρη- 
ματίσας (ή μνήμη αυτού τή 25 Μαρτίου), δ Μνάσων μαρτυρή
σας έν Κύπρω (ή μνήμη αύτού τή 19 Μαρτίου), δ Έπαφράς 
"Επίσκοπος Πάφου μαρτυρικώς τελεντήσας (ή μνήμη αύτού τή 
19 "Ιουλίου), δ Τυχικός, "Επίσκοπος Νεαπόλεως (Αεμεσού) 
δ Φιλαγόριος (ή μνήμη αύτού τή 9 Φεβρουάριου), δ Τίτος, δ 
Νικάνωρ, καί δή δ έκ νεκρών άναστάς Αάζαρος, χρηματίσας 
"Επίσκοπος Κιτίου.

Φαίνεται δτι ήδη κατά τόν β'. (Ιώτα δ Χριστιανισμός ήτο 
ευρέως διαδεδομένος μεταξύ τού ελληνικού πληθυσμού τής Κύ
πρου καί δτι ή τώ 116 μ. X. γενομένη έπανάστασις τών "Ιουδαίων, 
καθ ήν κατεστράφη ή Σαλαμίς, έσιρά^η κατά τών Χριστιανών, 
ών χιλιάδες δλαι κατεσφάγησαν.

Έν ’Αλεξανδρεία.

ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ
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Η προσευχή εινε τό σπουδαιότερον μέσον, διά του οποίου 
ό άνθρεοπος συγκοινωνεί πρός τόν Θεόν, εινε ή πνευματική ομι
λία τού ανθρώπου μετά τού Θεού. Διά τής προσευχής ό άνθρω
πος ύψώνει τόν νουν καί τήν καρδίαν του πρός τόν Θεόν είτε μό
νος του προσευχόμενος, είτε εν τή Εκκλησία. οπού συμπροσεύ
χονται όλοι οί Χριστιανοί, τελούνται τά άγια μυστήρια, καί δπου 
ή προσευχή γίνεται τελειοτέρα. Διά τής προσευχής εκφράζει ό 
άνθρωπος τάς παρακλήσεις του πρός τόν Θεόν καί τάς επιθυμίας 
του, ζητεί τήν βοήθειαν τού Θεού καί τήν προστασίαν, ή ευχαρι
στεί τόν Θεόν καί τόν άοξαζει, άνάγει τήν καρδίαν του πρό5 τόν 
πανταχού παρόντα καί τά πάντα γνωρίζοντα, πρός τόν παντο
δύναμον Θεόν. Επειδή ο Θεός εινε παντογνώστης δέν έχει ανάγ
κην να μαθη τάς σκεψεις καί τά αισθήματα τού άνθρώπου,, άλλ’ 
δπως όταν τό τέκνον έκφραση πρός τόν πατέρα του τάς επιθυ
μίας καί τάς άνάγκας του κάμνει αύτόν προθυμότερον είς βοή
θειαν καί προστασίαν, τοιουτοτρόπως και ό Θεός βοηθεί καί προ
στατεύει εκείνον ό όποιος ό ίδιος συναισθάνεται τήν άνάγκην τού 
Θεού, ώς προστάτου καί βοηθού, πιστεύει είς αύτόν, άγαπα αύ
τόν, συγκινείται έκ του μεγαλείου τού Θεού, αισθάνεται ευγνω
μοσύνην διά τάς ευεργεσίας του.

Διά τούτο ή προσευχή εινε μέγα καθήκον τού άνθρώπου, ό 
οποίος γνωρίζει δτι εκτός τού Θεού δέν ήμπορεί νά ζήση, δτι είς 
πάσαν στιγμήν τής ζωής του έχει άνάγκην τού Θεού, πρός τόν 
όποιον πρέπει να έχη άνοικτήν τήν καρδίαν του καί νά έκφράζη 
τούς .λογισμούς του, τάς σκέψεις του, τούς πόθους του, είτε νοε- 
ρώς, διά τού πνεύματός του, είτε διά τής γλώσσης του. Δέν 
πρέπει δέ νά λησμονή ό άνθρωπος, δτι αύτός δέν γνωρίζει πάν
τοτε τό πραγματικόν συμφέρον του, ώστε δταν ζητή άπό τόν 
Θεόν καί δέν λαμβάνη. δταν έπιδιώκη καί δέν έπιτυγχάνη 
έχη πεποίθησιν δτι ό παντογνώστης Θεός γνωρίζει καλλίτερον 
καί δίδει μόνον εκείνο τό όποιον πραγματικός συμφέρει είς τόν 
άνθρωπον καί ώφελει αύτόν. Γίνεται δέ ή προσευχή εύάρεστος 
είς τόν Θεόν καί εύπρόσδεκτος, δταν έξέρχηται άπό καθαράν 
συνείδησιν, διότι τόν άμαρτωλόν ό Θεός δέν άκούει, άλλ’ άκούει 

εκείνον ό όποιος εινε θεοσεβής καί άκούει τό θέλημα τού Θοθύ. 
Ή προσευχή γίνεται εύτρόσύκτος εί; τον Θεόν δταν προ&ρχητχι 
άπό καρδίαν ή οποία πιστεύει είς αύτόν καί έχει πραγματικές και 
φωτεινάς θρησκευτιχας πεποιθήσεις, όταν δέν σκοτίζηται ονους 
άπό θρησκευτικήν άμφιβολίαν καί δέν ταράσση τήν καρδίαν κα- 
νέν πάθος ή μίσος πρός τούς άλλους άνθρώπους. ’ Αλλά και άλλα 
άπαιτούνται διά να γίνη ή προσευχή εύάρεστος είς τόν Θεόν. 
Χρειάζεται ή ταπείνωσις και ή συναίσθησις δτι ό άνθρωπος εινε 
άνάξιος άπέναντι τού Θεού, χρειάζεται μεγάλη προσοχή καί 
εύλάβεια, συντριβή καί κατάνυξις κατά τάς ίεράς στιγμάς τής 
προσευχής, κατά τάς οποίας άοράτως εινε παρών ό Θεός. Η 
προσευχή, ώς πνευματική θυσία, άπαιτεί τήν θυσίαν τού εγωι
σμού, τήν ύποταγήν είς τό άγιον θέλημα τού Θεού καί τήν είς 
αύτόν ύποταγήν.

‘Άνθρωπος ό όποιος προσεύχεται, δπως πρέπει νά προσεύ- 
χηται, άποκτα τό χάρισμα τής προσευχής καί έχει δλα τά άγαθά 
άποτελέσματα, τά όποια δίδει είς αύτόν ή έκπλήρωσις τού κα
θήκοντος τής προσευχής. Αναπαύεται ή συνείδησίς του, αύξά- 
νουν αί δυνάμεις τής ψυχής του καί ζωογονούνται, καθαρίζονται 
αί έπιθυμίαι του, στηρίζεται ή θέλησές του είς τό άγαθόν, διά τής 
θείας χάριτος καί τής άγιότητος. I Ιροσευχόμενος δέ ό άνθρωπος 
τακτικώς καί έν έπιγνώσει άποκτα μεγάλην δύναμιν, διά τής πε- 
ποιθήσεο^ς, δτι δέν εινε μόνος είς τόν κόσμον τούτον, άλλ’ δτι 
έχε; βοηθόν καί προστάτην τόν Θεόν, είς τόν όποιον καταφεύγει 
έν καιρω τών στενοχο^ριών και θλίψεών του, τόν όποιον εύχαρι- 
στεί δταν εύτυχή καί χαίρη. Ή προσευχή άναπτύσσει τό θρη
σκευτικόν αίσθημα καί τήν εύσέβειαν, έξαγιάζει τήν ζωήν τού 
άνθρώπου.

Τούναντίον δέ ή παραμέλησις τής προσευχής εινε τό με- 
γαλύτερον κακόν τό όποιον ήμπορεί νά κάμη ό άνθρωπος είς τόν 
εαυτόν του. Διότι άνθρωπος ό οποίος δέν άφιερώνει όλίγας στιγ- 
μάς καθ’ ήμέραν διά να προσευχηθή έπαυσε βεβαίως νά έχη σχέ- 
σιν πρός τόν δημιουργόν του Θεόν, έχασεν αύτήν τήν βάσιν τής 
ζωής του καί τής ύπάρξεώς του. ΊΙ φύσις δλη, τό τέλειον δη
μιούργημα τού Θεού, έχει είς έκάστην στιγμήν τούς ύμνους της 
πρός τόν πλάστην καί δημιουργόν. Είς αυτόν προσεύχεται καί ό 
πολιτισμένος καί ό βάρβαρος κατά τάς θρησκευτικάς του ιδέας, 
αύτόν δοξολογούν καί άνδρες καί γυναίκες, καί γέροντες καί παι- 
δία. Διότι δλοι οί άνθρωποι έχουν έντός τής συνειδήσεώς των 
τήν ιδέαν τής ύπάρξεώς τού Θεού καί ολοι στρέφονται πρός αύτόν.
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Τί πρέπει λοιπόν νά ύποθέσωμεν δι’ άνθρώπους οί όποιοι έπαυ
σαν νά προσεύχωνται ; Τί άλλο παρά δτι έχασαν τήν βάσιν τής 
ύπάρξεώς των, άπομακρυνθέντες άπό τόν Θεόν; Ή αμέλεια τής 
προσευχής γέννα τήν θρησκευτικήν αδιαφορίαν καί άνοίγει μέγα 
χάσμα μεταξύ του Θεού καί του άνθρώπου, ή δέ θρησκευτική 
άδιαφορία εινε ό κατήφορος πρός πάσαν καταστροφήν καί διά τά 
άτομα καί διά τά έθνη. ’Άνθρωπος άθρησκος καί έθνος άθρησκον 
όδηγουνται είς τήν καταστροφήν, διότι ή θρησκεία εΐνε ή πηγή 
τής ζωής του άνθρώπου, ή βάσις τής άναπτύξεώς του, αυτός 
ό λόγος τής ύπάρξεώς του, ώς προωρισμένου είς τελειότητα.

Ούδέ ύπάρχει άλλο μέσον εκτός τής θρησκείας διά του 
οποίου δύναται νά φθάση ό άνθρωπος πρός τόν προορισμόν του. 
Τό δέ άγιον αίσθημα τής θρησκείας, πρός έκδήλωσίν του καί 
πρός άνάπτυξιν έχει άνάγκην τής προσευχής.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΟΦΩΝ

Δΰνασαι νά εύρης περιερχό μένος τήν γην χώρας χορίς ιρρούρια, 
χωρίς γράμματα, χωρίς ήγεμόνα, χωρίς οίκους, χωρίς χρήματα, χω
ρίς νομίσματα, χωρίς θέατρα, χωρίς γυμνάσια. Χώραν όμως χωρίς 
ναούς, χώραν μή πιστεύουσον είς Θεόν, μηδέ προσευχομένην μηδέ 
προσφέρουσαν θυσίας ούεε είδε τις ούτε θά ΐδη ποτέ.

(Πλούταρχος).

TO ΙίϊΝ Μ01ΚΗΏΚ0Ν DOWEÏMi
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Τό νυν πολίτευμα τής ’Εκκλησίας τής Σερβίας βασίζεται έπί 
του νόμου τής 27ης ’Απριλίου του 1890, τροποποιηθέντος δι’ 
ούκαζίου τής 1ης Ιουλίου του 1891. Άνωτάτη ’Εκκλησιαστική 
άρχή έν Σερβία είναι ή σύνοδος τών άρχιερέων χειραγωγουμένη 
έν ταϊς πράξεσιν αύτής υπό τών ’Εκκλησιαστικών κανόνων καί 
του ρηθέντος νόμου. Μέλη αύτής είναι οί τέσσαρες έπίσκοποι τών 
επαρχιών. Ιϊρόεδρος δέ ό Μητροπολίτης Βελιγραδιού. Ή Σύνο
δος συνέρχεται άπαξ τού έτους τήν άνοιξιν ή τό φθινόπιορον. Ai 
άποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειονοψηφίαν, νίκα δέ ή ψήφος 
του Προέδρου. Ή Σύνοδος εκλέγει τούς έπισκόπους, τούς άρχι- 
μανδρίτας, τούς πρωτοσυγγέλλους, τούς ήγουμένους και πρωτο
πρεσβυτέρους. Ώς άνωτάτη ’Εκκλησιαστική άρχή ή Σύνοδος 
λύει τάς έριδας μεταξύ τών επισκόπων, μεταξύ τών έπισκόπων 
καί του Μητροπολίτου, δικάζει τά παραπτώματα τών έπισκό
πων καί λύει τά του γάμου ζητήματα τά άφορώντα τόν βασιλι
κόν οίκον. Ό Μητροπολίτης έκλέγεται υπό συνελεύσεως άπο- 
τελουμένηςέξ όλων τών έπισκόπων, άρχιμανδριτών καί πρωτο
πρεσβυτέρων, του ΓΙροέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου, τού 
Υπουργού τών ’Εκκλησιαστικών, τού προέδρου και άντιπροέδρου 
τής Σκουψίνας (βουλής) καί τών προέδρων τού συμβουλίου του 
Κράτους, τού Ακυρωτικού καί τού άνωτάτου έλεγκτικού σώμα
τος, τού πρυτάνεως τού Πανεπιστημίου καί τού διευθυντού τής 
Θεολογικής Σχολής. Ό Μητροπολίτης έχει τήν έπίβλεψιν έπί 
τής ένότητος τής ιεραρχίας, έπί τών Θεολογικών Σχολών καί έ
πί τού Θρησκευτικού τύπου. Οί έπίσκοποι έκλέγονται ύπό τής 
Συνόδου. Ούτοι όφείλουσιν δπως έτησίως δώσωσι λόγον τή Συ- 
νόδω τής δράσεως αύτών. ’ Απολαύουσιν δλων τών δικαιωμάτων 
τών κυβερνητικών ύπαλλήλων καί λαμβάνουσιν άντιμισθίαν 11, 
000 φράγκων έτησίως, ό δέ Μητροπολίτης 11,500 φρ. ’Εν πά- 
σαις ταις έπαρχίαις ύπάρχουσι πνευματικά δικαστήρια, έν οίς 
έξετάζονται τά περί διαζυγίου ζητήματα, περί τής κινητής καί 
άκινήτου περιουσίας, ώς καί τά παραπτώματα τών κληρικών. 
Τό δικαστήριον άπαρτίζεται έκ τοΰ Προέδρου καί δύο ή και τεσ
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σάρων μελών έκ του ένοριακοΰ κλήρου. Έκτος τούτου ύπάρχου- 
σιν επίτιμα μέλη του έπαρχιακου-πνευματικου δικαστηρίου, έν έκ 
τών μοναχών καί δύο μέχρι πέντε έκ του ένοριακου κλήρου, είς 
γραμματεύς καί δύο γράφεις. Ό Πρόεδρος καί τά μέλη του δι
καστηρίου διορίζονται ύπό τών έπισκόπων, ό γραμματεύς καί 
οί γράφεις ύπό του Υπουργού τών έκκλησιαστικών τή έγκρίσει 
τού έπισκόπου' καί οί μέν. καί οί δέ έπικυρούνται ύπό τού βασι- 
λέως. Ό Πρόεδρος λαμβάνει μισθόν 3,000 φρ. μετά προσθή
κης κατά πενταετίαν 500 φρ., τά μέλη 2,500 φρ., ό γραμματεύς 
2,220, οί γράφεις άπό 1,200 μέχρι 1,750 φρ. Ίο άνώτατον 
πνευματικόν δικαστήριον άποτελεϊται έκτού προέδρου έπισκόπου, 
άρχιμανδρίτου καί τεσσάρων ιερέων, έξέπιτίμων μελών-άρχιμαν- 
δρίτου καί τεσσάρων έπίσης ιερέων-, τού γραμματέως καί τού 
γραφέως. Ό πρόεδρος καί οί δύο άρχιμανδρϊται έκλέγονται έτη- 
σίως ύπό τής Συνόδου τών άρχιερέων, τά μέλη διορίζονται έπι 
τρία έτη διά βασιλικού ούκαζίου τή προτάσει τού Υπουργού τής 
Παιδείας καί τών ’Εκκλησιαστικών τή έγκρίσει τού Προέδρου 
τού δικαστηρίου. Τό δικαστήριον συνέρχεται έν Βελιγραδίω δίς 
του έτους. Τά μέλη αύτού λαμβάνουν ήμερήσιον μισθόν. Αί έ- 
παρχίαι διαιρούνται είς περιφέρειας, έπι κεφαλής τών οποίων 
ϊστανται οί πρωτοπρεσβύτεροι εκλεγόμενοι ύπό τής Συνόδου τών 
άρχιερέων. Οί πρωτοπρεσβύτεροι έπιθεωρούσι τάς έκκλησίας τής 
περιφέρειας αύτών. διορίζουσι προσωρινούς άντικαταστάτας τών 
άσθενών καί άποθνησκόντων ιερέων καί κατά εξαμηνίαν λογοδο- 
τοΰσι τώ έπισκόπω συνωδά ταϊς ένδείξεοι τής Συνόδου τών Αρ
χιερέων.

Κατά τόν νόμον «*Άπασαι  αί έκκλησιαστικαί άρχαί έν 
τφ βασιλείω τής Σερβίας εύρίσκονται ύπό τήν έπίβλεψιν τοϋ 
Υπουργού τής Παιδείας καί τών έκκλησιαστικών (άριθ. 132). 
«Αί αιτιάσεις κατά τών καταχρήσεων τών έκκλησιαστικών άρ- 
χών παραπέμπονται είς τόν αύτόν ύπουργόν.» (άριθμ. 233). Ή 
άλληλογραφία τών έκκλησιαστικών άρχών τής Έκκλησίας πρός 
τάς ξένας έκκλησιαστικάς άρχάς διεξάγεται τή έγκρίσει τού »υ
πουργού τής Παιδείας καί τών Εκκλησιαστικών. Τά διατάγμα
τα τής Συνόδου λαμβάνουσιν ίσχύν νόμου, όταν τή προτάσει τού 
ύπουργού τών ’Εκκλησιαστικών έγκριθώσιν ύπό τού ύπουργικου 
συμβουλίου.

Έκάστη ενορία έν Σερβία άποτελεϊται έκ 300-500VoÏx<ôv. 
Δέν δύναται νά έχη κατ’ ούδένα λόγον ούτε πλέον τών 600 ούτε 
έλαττον τών 150 οίκων. Έκαστος ίερεύς δύναται νά λαμβάνη 

πρός συντήρησιν αύτού έκ τού ταμείου τού κράτους 1500 φΡ· 
καί κατά πενταετίαν έτι 500 φρ. έπι τριάκοντα έτη. Ούτος 
ύποχρεούται εκτός τινων ιεροτελεστιών πάσας τάς άλλας νά έκ- 
τελή δωρεάν. Σύνταξις διά τούς ίερεϊς ορίζεται μετά δέκα ετη 
40 ο)ο. Κατά τόν νόμον περί έκκλησιαστικών άρχών ένοριακοί 
ίερεϊς καί διάκονοι δέον νά ώσι πρόσωπα άποπερατώσαντα τάς 
θεολογικάς αύτών σπουδάς, καλής διαγωγής καινά έχωσι πάν
τα τά προσόντα τά ύπό τών κανόνων άπαιτούμενα. Ένοριακός 
ίερεύς ούδαμώς δύναται νά χειροτονηθή ήλικίας κατωτέρας τών 
25 έτών.

I. I. ΣΜΥΡΝΩΦ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ imTKA ΤΗΣ ΚΓΠΡΟΥ
(κατά μετάφρααη Άροετίου Δηλιγιάννη Διακόνου).

I.

Διηγηόις περί Κυπριακού ροχίαϊκου. — Εικόνες τίις 
«Κυπριακής Ιΐαναγίας» έν Ρωόέα.

Μεταξύ τών πολυαρίθμων φιλολογικών ειδήσεων περί τών Χρι
στιανικών μωσαϊκών τής ’Ανατολής, έξ ών διεσώθησαν έλάχισται μό
νον καί αύται ώς επί τό πλεϊοτον μεταγενεστέρων χρόνων 1) από πολ- 
λοΰ ήδη μνημονεύεται καί τις περί μιας έκ μωσαϊκού (ψηφοθετήματος) 
είκόνος τής Παναγίας έν Κύπρω 2). Ήμεϊς ήδη έξ αύτής τής αρχής 
θά κάμωμεν λόγον περί αύτής, διότι παρίσταται ήμϊν ανάγκη να έκ- 
δώσωμεν δύο χριστιανικά μωσαϊκά τής Κύπρου καί έντεύθεν δέν ήτο 
δυνατόν βεβαίως νά παραθεωρήσωμεν αύτήν, οσον δήποτε βραχεία καί 
αν ήνε.

ι) Συλλογήν ούχί πλήρη τών ειδήσεων τούδων καί κατάλογον τών διασω- 
Οέντων ψηφοθετημάτων βλ. έν τφ άρϋρω του Frothingham έν τώ αμερικα
νικά) άρχαιολογικω περιοδικω, IV, 1888 σελ. 128 καί έξ.

Ό Bayet, Recherches pour servir à l'histoire de la peinture 
et de la sculpture chrétiennes en Orient avant la querelle des ico
noclastes Paris 1879 o. 77, παρατηρεί : πρόκειται ώσαύτως έν τή επιστολή 
ταύτη περί τίνος μωσαϊκού, δπερ εύρίσκετο έν Κύπρφ καί τό όποιον απεικό
νιζε τήν Παρθένον, άλλ’ ούδαμόΰεν δείκνυται, ούτε ώς έγγιστα, είς τίνα έπο 
χήν τούτο άπετελειώθη.
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Ή εϊδησις αΰτη εΰρηται έν τή συνοδική επιστολή τών τριών τής 

’Ανατολής Πατριαρχών καί 185 έπισκόπων, τών συνελθόντων κατά τό 
83G έν τώ έν 'Ιεροσολύμοις Ναώ τής Άναστάσεως προς ύπεράσπισιν 
τών άγιων εικόνων εναντίον τής εικονοκλαστικής ένεργείας του αύτο- 
κράτορος Θεοφίλου. Ή έπιστολή αΰτη έπί πολύ ήτο γνωστή μόνον 
κατά τήν πολύ μεταγενεστέρους γενομένην διόρθωσιν αυτής, έν ή με
ταξύ ά'λλων έλειπε καί ή μνεία περί τού κυπριακού ψηφοθετήματος, 
αλλά κατά τό 1864ο Σακελλίων έξέδωκεν εκ πατμιακού χειρογράφου 
IX αιώνος πλήρες άντίγραφον τού πραττοτύπου, φέροντος έν τή αρχή 
τήν εικόνα τής Παναγίας, βασταζούσης έν χερσί τον Χριστόν 1). Ή 
Σύνοδος τού 836 έν ταίς Πστορίαις τών Συνόδων, π.χ. παρά llcfele, 
συνήθως δέν άναφέρεται. Ό έκδοτης τής έπιστολής ταύτης,—ήτις κα
κώς διωρθώθη,—ό Combefis αμφιβάλλει μάλιστα καί περί τής ύπάρ- 
ξεως τής Συνόδου ταύτης, υποθέτει· δ’ δτι ή έπιστολή έξεδόθη ύφ’ ενός 
Πατριάρχου τή έγκρίσει τών λοιπών (βλ. Σακελλίων, σελ. 5 — 6), άλλ’ 
ήμεϊς δέν βλέπομεν τόν λόγον δι’ δν πρέπει ν’ άμφιβάλλωμεν περί 
τής ύπάρξεως τής Συνόδου (Σακελλίων, σελ. 3 — 5)2. ’Αληθώς δ’ δμως 
ό μνημονευόμενος έν τή έπιστολή Χριστόφορος Πατριάρχης ’Αλεξάν
δρειάς, άπόπληκτος ών (Eutychius Alex. ed. Pococke II, σελ. 411) 
έν τή Συνόδω δέν ήτο δυνατόν νά παρίσταται, άλλ’ ίσως έστειλεν αν
τιπρόσωπον αυτού.

Δέν είνε ήμέτερον έργον νά έξετάσωμεν αν έγένετο τοιαύτη Σύνο
δος έν Τεροσολύμοις, ομοίως αν ή έπιστολή έγράφη κατά τό 836 ύφ’ 
ενός είτε πολλών, ώς καί αν πρέπει νά έξετάσωμεν αυτήν άπό φιλο
λογικής ή θεολογικής άπόψεως. Ημάς ένδιαφέρει ή έν αυτή παρά- 
θεσις (σελ. 26—'33 έκδ. Σακελ.) τών συλλογών τών ιστοριών καί 
ιδίως τών θαυμάτων τών διαφόρων εικόνων. Έκ τών 15 άριθμου- 
μένων έκεϊ διηγήσεων ένδιαφέρουσαι ιδίως είναι έκεϊναι, αίτινες έν 
άλλοις φιλολ'>γικοϊς μνημείοις τών εικονοκλαστών δέν άναφέρονται. 
Τοιαύται καθόσον δυνάμεθα νά κρίνωμεν, είνε αί διηγήσεις περί 
τού Κυπριακού ψηφοθετήματος (άριθμ. 7), περί τού ψηφοθετήμα-

ή Αί παλαιαί έκδόσεις ύποδείκνυνται υπό του Σακελλίωνος έν σελ. 4’ ή 
διόρΟωσις τής έπιστολής μετετυπώΟη υπό του Migne Pati*,  gl*,  t. 95, σ. 345 — 
385. Έν τή véq έκδόσει τής 'Ιστορίας τής Βυζαντινής λογοτεχνίας του Κρουμ· 
βάχερ (1896) ό Erhard υπέδειξε (σ. 166) μόνον τήν διόρθωσιν ταύτην. Ή 
έκδοσις του Σακελλίωνος φέρει τήν έπιγραφήν : Έκ τών ανεκδότων τής Πατμια· 
κής Βιβλιοθήκης. Έπιστολή συνοδική τών άγιωτάτων ΙΙατριαρχών τής έώας 
λήξεως, Χριστοφόρου ’Αλεξάνδρειάς, Ίώβ ’Αντιόχειας καί Βασιλείου 'Ιεροσολύ
μων πρός Θεόφιλον Αύτοκράτορα Κων)πόλεως περί τών αγίων καί σεπτών ει
κόνων, νυν πρώτον έκδιδόντος Ίωάννου Σακελλίωνος. Άθήνησι, ΑΩΞΔ in 8°, 
p. ρ. 48.

2) Βλ. καί Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου, 'Ιστορία τής Έκκλησίας 'Ιε 
ροσολύμων, 1910 σελ. 329.

τος έπί τών τοίχων τής Βασιλικής τής Βηθλεέμ (άριθμ. 8), τρεις 
διηγήσεις, περί τών ’Αλεξανδρινών εικόνων τής Παναγίας 
(άριθμ. 9 καί 10) καί τού Χριστού (άριθμ. 11) καί διηγησις 
περί τής εΐκόνος τού άγ.-Άνδρέου έν τή νήσω Λήμνω (άριθμ. 15). 
Επειδή δέ πάσαι αί λοιπαί συλλεγεϊσαι υπό τού συγγραφεως τής 
έπιστολής διηγήσεις έκτίθενται ομοίως έν άλλαις έκτεταμέναις, έν 
μέρει άρχαιοτάταις, έν μέρει μεταγενεστέραις είδικαϊς διηγήσεσι, δυ
νάμεθα νά ύποθέσωμεν, ότι ή μικρά αΰτη συγγραφή συνετέθη κατά 
γνωστάς τώ συγγράφει έκτενεστέρας διηγήσεις περί τών διαφόρων πα
ραδόξων θαυμάτων τών αγίων εικόνων.

Μία μόνον διήγησις (άριθμ. 8) υπάρχει μή περιέχουσα ούδέν 
τό θαυμαστόν, φαίνεται δ’ δμως ότι είνε προσθήκη αυτού τού 
συγγραφέως τής έπιστολής εις τάς συλλεγείσας ύπ’ αυτού πανταχόθεν 
διηγήσεις. Τρεις κατά σειράν ύπάρχουσαι άλεξανδριναί διηγήσεις ά- 
πετέλουν πρότερον, πιθανώς, μίαν μόνην. Κατ’ άναλογίαν τών διη
γήσεων τούτων, τών άριθμουμένων έν τή έπιστολή καί αϊτινες είνε 
γνωσταί πολύ πρότερον ή αυτή ή έπιστολή, δυνάμεθα νά έννοήσω- 
μεν, ότι καί περί τού Κυπριακού ι|τηφοθενήματος ό συνθέτης τής έ
πιστολής τού 836 εΐχεν ύπν ό'ψει διήγησιν λεπτομερεστέραν ήτις συνε- 
τάμη ύπ’ αυτού, διό καί είνε ολίγον άσυνάρμοστος. Ιδού ή διήγη- 
σις αΰτη (Σακελλίων, σελ. 29) : «έν τή τών Κυπρίων χώρα, έν μια 
τών αυτής πολιχνίων, τά τοιαύτα ένεργούμενα άχρι τής δεύρο. Καί 
γάρ έν τή αυτή Κύπρω, τώ προσνοτίο) μέρει, ευκτήριος οίκος τής 
αγίας Θεοτόκου ένίδρυται, εϊκών έκ ψηφίδων. Ταύτην εις τό γόνα- 
τον, ένθα ό Σωτήρ ένκόλπιος (al. έν κόλποις) έγκάθεται, *Αραψ  τις 
τοξεύσας, ευθέως έξήλθε διαρρέον αίμα, ποταμηδόν έως ποδών κρου- 
νίζων. Καί εστι μέχρι σήμερον.» Πρότερον ό λόγος ήτο περί τών 
θαυμάτων τών τελεσθέντων ύπό τής έν Λύόδη εΐκόνος, διό καί έν τή 
άρχή τής διηγήσεως ύπάρχει ύπ’ όψει, ώς φαίνεται, έτέρα θαυμα
τουργός εϊκών, ή έτέρα τις ιερά άπεικόνισις έν τινι τής Κύπρου 
πολίχνη, προφανώς ήττον γνωσιή (άλλως θά έγίνειο μνεία τού ονό
ματος αυτής), ούχί δέ ψηφοθέτημα ευρισκόμενον «έν τή αυτή» νήσω. 
Επομένως έν τή άρχή τής διηγήσεως προύκειτο, πιθανώς, περί δύο 

διαφόρων ιερών άπεικονίσεων, έξ ών ή μία ήτο έκ μωσαϊκού εικών 
τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, έχούσης έπί τών γονάτων τό Βρέφος Χρι
στόν, ΓΌστις, κρίνοντες έκ τής έκφράσε<υς «έγκόλπιος», έκάθητο έν 
τώ κόλπαρ τής Παναγίας ευθύ άπέναντι τού στήθους Αυτής, ούχί 
δέ πλαγίως, έπί τής χειρός, ή έπί τού γόνατος, ώς εΐθίσθημεν νά 
βλέπωμεν Αυτόν έν τοϊς είκοσι τής Κυρίας Θεοτόκου. Έκ τής ά- 
νακριβείας τού ορισμού περί τής τοποθεσίας τής Έκκλησίας : «έν τώ 
προσνοτίω μέρει» συμπεραίνυμεν ότι αΰτη ηύρίσκετο εκτός τής 
πόλεως είτε παρά τινι χωρίφ, εϊτε απλώς έν τφ άγρφ*  πιθανώς θά έλέ- 
γετο τό όνομα τής πόλεως, είτε τουλάχιστον θά ύ.τεδεικνύετο, ώς τούτο 
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παρατηρούμεν έν τη αρχή τής διηγήσεως περί έτέρας Ιεράς άπεικονίσε- 
ως. 'Ό,τι αφορά τό θαύμα, ό συγγραφεύς τής επιστολής ήδΰνατο νά 
συλλέξη παρόμοιας διηγήσεις πολύ περισσότερον, εάν ούτο; επω
φελείτο μάλλον τής φιλολογίας ή τάς 10—1 2 συνταμείσας ύπ’αύνού 
διηγήσεις. Ήδύνατοέπί παραδείγματι νά παρουσίασή παρόμοιας διη
γήσεις περί τής είκόνος τού αγίου Θεοδώρου έπί τού τοίχου τής 
παρά τήν Δαμασκόν Εκκλησίας, έν τή οποία έγκαιέσνησαν Σαρακη- 
νοί, — ώς τούτο καί νυν συχνάκις έν τοϊς μερεσι τούτυις—, διήγη- 
σιν τήν οποίαν αναφέρει ό άγιος ’Ιωάννης ό Δαμασκηνό; (έν τφ 
παραρτ. τού γ/ λόγου περί τών αγίων εικόνων, Aligne Πατρολ. 
Έλλ. 94. σελ. 1394). Τούτο λεκτέον καί περί τής έν Κύπρω, έν ή 
έκτος τής κοινής μαρτυρίας Λεοντίου έπισκόπου Νεαπόλειος τού Κυ
πρίου»1, κατά τόν VII αιώνα, ήδύνατο νά προσαγάγη δύο διηγή
σεις, τού Κωνσταντίνου έπισκόπου Κωνσταντίας τής Κύπρου, κατά 
τήν VII οικουμενικήν σύνοδον (Labbé VII, σελ. 269) περί τών 
εικόνων τής Παναγίας έν Κωνσταντία καί τού άγ. ΙΙέτρου έν Κιτίω. 
Τστορίαν λίαν συγγενή πρός τήν ύπ’ άριθμ. 15 θά εύρισκεν ου- 
τος έν τή τρίτη διηγήσει τού Κ<ονσταντίνου περί τής έκ μωσαϊκού 
είκόνος τού Χριστού έν Γαβάλοις, συριακή πόλει. Πρόδηλον δτι 
ό συνθέτης τής έπιστολής δέν προυτίθετο νά συλλέξη μαρτυρίας κατά 
το δυνατόν πλήρεις, άλλ’ ήρκέσθη μόνον εις τινας προχείρους δι
ηγήσεις· Πόσον δέ μηχανικώς έπωφεΐήθη αυτών, δήλον εντεύθεν, 
δτι περί τής έν Λύδδη είκόνος τής Παναγίας, ευρισκόμενης είς ά- 
πόστασιν μιας ήμέρας από τής 'Ιερουσαλήμ, έν τή συλλογή αυτού 
είσήγαγε δύο διαφόρους διηγήσεις, μή έννοήσας δτι πρόκειται περί 
μιάς καί τής αυτής είκόνος.

Έν τοσούτω ή συλλογή τών μαρτυριών Ίωάννου τού Δα
μασκηνού εΐνε πληρέστερα, ή δέ επιστολή τού 836 έχρησίμευσε βρα- 
δύτερον πηγή διά τούς συγγράφοντας, είτε όμιλήσαντας περί τής προ- 
σκυνήσεως τών αγίων εικόνων.

Πρός τάς άναφερομένας ύπό τού Σακελλίωνος (σελ. 4—5) παρα- 
πομπάς έν τή έπιστολή ταύτη εις τινα έκ περγαμηνής συλλογήν μαρ
τυριών περί τών αγίων εικόνων εύρισκομένην, φαίνεται, έν τή διηγή- 
σει περί τού έν Εδέσση άγιου Μανδηλίου, ήτις άπεδόθη είς Κων
σταντίνον τόν Πορφυρογέννητος 2 δυνάμεθα έτι νά προσθέσωμεν

ή "Ορα περί τούτου Κρουμβάχερ, έκό. 2α σελ. 190 καί έξ.
2) Βλέπε περί τούτου, Tixcront, Les origines de ÌEglise d'Edesse et 

la legende d Abgar Paris, 1888, σελ. 26. -) Όποια τι; ήτο ή είκών αυτή 
έκ τής έπικεφαλίύος όέν φαίνεται : Του έν άγίοις Πατρό; ημών Γερμανού τού 
άγιωιάτου ΙΙατριάρχου Κ)πόλεως, συγγραφείς ύπό τών τριών Πατριάρχων Ά- 
λεξανόρείας, Αντιόχειας καί Ιεροσολύμων περί τής είκόνος τού Κυρίου ημών 
’Ιησού Χριστού.

τάς ακολούθους ένδείξεις έπ’ ώφελεία τής έπιστολής τού 836. Εν τινι 
χειρόγραφα) τού 14ου αίώνος τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρι- 
σίων (Fonds grecs 635 fol. 70. Catalogus codicum hagio- 
graphicorum Bibliothecae National is Parisiensis edd. 
llagiographi Bollandiani et Henricus Omont, Bruxelles 
et Paris, 1896) περί τής έπιστολής τού 836 γίνεται μνεία έν τή 
έπικεφαλίδι τής διηγήσεως περί τίνος είκόνος τού Χριστού1. ’Εν έ- 
τέρω χειρογράφφ, 12 αίώνος, τής αυτής Βιβλιοθήκη; (Cod. Coisl. 
296 fol. 191 v. = fonds grecs 1250, Άριθμ. 15 τού αυτού κα
ταλόγου) κρίνοντες έκ τής έπικεφαλίδος τής διηγήσεως δυνάμεθα νά 
προϋποθέσωμεν δτι αΰτη τυγχάνει εράνισμα δλα>ν τών ιστοριών τής 
επιστολής έν τοσούτω αριθμώ, δσω καί ή κυπριακή διήγησις.» Εφε
ξής διαρκώς άναφέρονται εις τήν έπιστολήν τού 836 αί διηγήσεις 
περί τής έν Λύδδη (είτε Ρώμη) είκόνος τής Παναγίας, περί ών 
έσται λόγος κατωτέρω.

Περαιτέρω αί παραπομπαί εις τήν έπιστολήν τού 836 δείκνυν- 
ται έν τρισί κεφαλαίοις αγνώστων ήμϊν, δυστυχώς, συγγραφέων εν 
τινι χειρογράφφ συλλογή τού 16ου αίώνος, έν τή Βιβλιοθήκη τού 
Βατικανού.

Έν τή συλλογή ταύτη (Cod. Vatic, gr. 1141 chart) δεί- 
κνυνται δύο διαφόρων συγγραφέων δύο λίαν δμοιαι κατά τό περιε- 
χόμενον διηγήσεις περί τών έν Λύδδη καί (άντίγραφον ταύτης) Ρώ
μη εικόνων τής Παναγίας, 2 ών συγγραφεύς φαίνεται, δτι εΐνε 
αυτός ούτος δστις έγραφε τήν δευτέραν διήγησιν, τήν έρχομένην 
μειά τον λόγον περί τών τεσσάρων θαυματουργών εικόνων : περί τού 
έν Κύπρω μωσαϊκού (Άριθ. 8 τής έπιστολής) καί τών τριών εικόνων 
έν ’Αλεξάνδρειά (άριθμ. 10. 1) καί 12)*  τήν μεταξύ δέ αυτών κει- 
μένην έν τή έπιστολή διήγησιν (άριθμ. 9) περί τού έν Βηθλεέμ μω
σαϊκού έγκατέλιπεν ούτος, πιθανώς, διότι ούδέν έν αυτή περιείχετο 
τό θαυμαστόν.

Επειδή δέ έν τώ λόγο) τούτω (fol. 129—132) τήν πρώτην 
θέσιν κατέχει ή έπανάληφις τής Κυπριακής διηγήσεως, διά τούτο θε-

9 Διήγησις μερική άθροισΟεϊσα έκ διαφόρων ιστοριών τό δέ πλέον έκ τής 
(πρός) Θεόφιλον τόν βασιλέα άποσταλείσης πολυστοίχου έπιστολής περί του δει 
τιμάν τε καί προσκυνεϊν τάς τών αγίων σεπτός καί ιερός εικόνας.

â) fol. 89 et 89 V. έν τφ 4φ κεφ. τής συλλογής τής φερούση; έπικεφα*  
λίδα : υπόμνημα εις τήν επωνυμίαν τής άχράντου καί προσκυνητής είκόνος τής 
παναμοψου δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί αεί ΙΙαρΟένου Μαρίας, τής Ρωμαίας 
(Ιοί. 80—106 V.) καί fol. Ill et 111 V. έν τφ πέμπτφ κεφ: ετερυν έτέρου 
υπόμνημα είς τήν αυτήν έπωνυμίαν τής άχράντου καί προσκυνητής είκόνος τής 
Παναμώμου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί αεί Παρθένου Μαρίας τής Ρω
μαίας (fol. 107—128 ν).
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ωρούμεν καλόν νά προσθέσωμεν ένταύθα ολόκληρον τό πρώτον μέρος 
αύτού.

Λόγος διηγηματικός περί τοξευθείσης εικόνος τής Ύπεραγίας 
Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου καί αεί Παρθένου Μαρίας έν τή Κΰ 
πρω καί περί ετέρων υποθέσεων. Πάτερ εύλόγησον.

Δεσποτικών θαυμάτων άνάμνησις πρόκειται σήμερον, πνεύμα 
τικοί μου αδελφοί, και χρή τούς εύγνώμονας τών ακροατών αξίαν 
τού μεγέθους τών λεγομένων παρασκευάσασθαι τήν ακοήν’ εί γάρ Βα- 
σιλέως θνητού θεσπίσματα καί νομοθετήματά προτιθέμενα πολλάκις 
εις μέσον αναγκαίος έφέλκεται πάντας νουνεχή παράσχειν τήν άκρό- 
ασιν πρός τήν τούτων φυλακήν καί συντήρησιν, πολύ μάλλον τών 
τού έπουρανίου Βασιλέως έξαισίων θαυματουργήμάτων προτιθε- 
μένων εις θετυρίαν καί ακοήν, άναγκαιότερον πάντως προθύμως 
πρός τήν άκρόασιν συνδραμεϊν καί τής τούτων κατατρυφήσαι τερπνό- 
τητος. Διό παρακαλώ ανοίξατε τά ώτα τής καρδίας υμών έκαστος 
καί τα συνοδικώς υπό τριών πατριαρχών φιλοπονηθέντα καί έκ 
παλαιών ιστορικών έμπόνως συλλεγέντα περί τών αγίων εικόνων 
τού δή Χριστού καί Θεού ήμών καί τής τούτου Μητρός οια καί όσα 
γεγόνασι καί πού καί πότε, καί έν ή δύο θερμώς ύπακούσαντες οϊκαδε 
πορευσόμεθα καλώς έντρυφήσαντες’ ού ταύτα δέ (fol. 129 V.) μόνον 
έξέθεντο οι μακάριοι έκεϊνοι άγιοι ΙΙατέρες, άλλα καί πρώην ρηθέντα 
καί άλλα πολλά. Νήσος έστι μεγίστη είς υπερβολήν, πλούσια σφό · 
δρα, δεκατέσσαρας επισκόπους έχουσα καί τόν τούτων άρχιπρόεδρον, 
όνομα δέ αύτή Κύπρος, τελούσα Ρωμαίοις καί Άγαρηνοϊς. Έν 
τω νοτίφ δέ μέρει τής τοιαύτης νήσου είς έν τών παρακειμένων 
έπισκοπείων οίκος ευκτήριος υπάρχει έκ παλαιού τής Θεομήτορος καί 
Μητρός τού Κυρίου. Έν αύτω ούν τώ οϊκω είκών ϊδρυται τής Ύ
περαγίας Θεοτόκου τής Μητρός τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτή- 
ρος ήμών ’Ιησού Χριστού έκ μουσειουργικής τέχνης, έντεχνος μέν 
καί καλή, σύγκρισιν, οΐμοι, μή έχουσα, λεπταίς δέ ψηφίσι τοιαύταις 
κατεσκεύαστο ώς είπείν μικρού δεϊν ψύλλης τό μέγεθος, καθαρά δέ 
καί εύήλικος, ένκόλπιον κατέχουσα τόν Χριστόν καί Θεόν ήμών, ώς 
έθος έστί ποιεϊν τοΐς τεχνίταΐς. Αύτή ή αγία καί σεβασμία είκών 
ού διέλειπεν αεί θαύματα παράδοξα καί εξαίσια έπιτελείν, διό καί 
οί λαοί κρουνηδόν έκεϊσε αεί πορευόμενοι απήλαυον τών ευεργεσιών 
αύτής. Ταύτα εξαίσια καί παράδοξα θαύματα βλέπων ό Διάβολος, ο 
αείποτε τή τών ανθρώπων σωτηρία φθονών, ήσπασε διά όμόφρονος 
αύτω ίσμαηλίτου αφανή ποιήσαι, άλλ’ ήττηται ό δείλαιος, όσον γάρ 
έσπούδασε τά τοιαύτα [fol. ■ 30] θαύματα ούδέν άποτελήσαι, τοσού- 
τον αύτόν κατελεύκαινε καί έπλήθυνε· Παρώξυνε γάρ ποτέ τι να τών 
’Αγαρηνών τεϊναι τό τόξον αύτού μεθ’ όσης δυνάμεως είχε καί βέλος 
έναπέρριψε πρός τήν θαυματόβρυτον καί αγίαν εκείνην εικόνα. Καί 
τό άγιον Βρέφος άγκαλοφορούμενον [ παρελείφθη τό ρήμα;], αλλά 

τή Μητρί τό ξίφος διεπέρατε. Κίά γέγονε π^ά/μα έςα.σιον κα 
τοΐς άμυήτοις τών θεαην καί μυστικών τερατουργιών μικρού δείν 
άπιστον, άλλ’ δστις είς νουν λάβη τήν του όνου άνικμον σια/ονα 
καί τήν άκρότομον πέτραν ίώατα ζωηρά βλύζουσαν, ουδέ τούτω τω 
θαύμαα άπιστήσει. CH γάρ ν >;ιιζ >μίνη άψυχο; είκώ.’ εύθέο; κρου
νηδόν αίμα ζών καί άθυλακ )v κατέρρασε μέ/ρι τών ποδών αυτής. 
Ώ, Χριστέ μου, τής τότε σο ) ανοχής’ πώ; [ cod. πών ] ουκ έφρι- 
ξεν ο δύστηνος εκείνος βλέπ υν τά έκίίσε γινόμενα σημεία, ή πώς 
ούκ ένεπρήσθη ύπό τού θεί ω καί ζωηρού εκείνου ά/ίου αίματος. 
Τού δέ αίματος ύπό τών πισ :ών τότε συναγόμενου τις δύναται έξα- 
ριθμησαι τά έκεϊσε γεγονότα ροβ^ρά καί παιίδοξα θαύματα; τ>- 
σαύτα γάρ σημεία καί γεγ λ'ΐΐΐ καί είς νύν γίνονται διά τού τιμίου 
αίματος εκείνου, ώς λήθην λ'βεϊν τούς πολλούς τών πριγεγινότων 
έν τή σεβασμία καί αγία ε;;:όνι έξαισίων θαυμάτων*  μεμένηκε δέ 
[ fol. 130 ν. ] ή τοιαύιη βαφή τού θείου εκείνου παραδοξοποιού 
αίματος επάνω τών ψηφίδων άπό τή: ότή; τού ξίφους μνρι τών 
ποδών τής εικόνος δεικνύουσα πάσι μέχρι τής σήμερον, ώσπερ κογ- 
χ^λη (ν ;) αίματος είς έριον καθαρόν. Καί ούτως έκείθεν παν νό
σημα άπελαύνεται διά τής έν αύτφ ένεργείας, ώ; αύτού τού Χριστού 
καί Θεού ήμών έκεϊσε αεί σαρκικώς διάγοντος. Τις ούν μή θαυ · 
μάσει καί φρίξει καί έκπλαγείη, άδελφοί μου αγαπητοί, εί; τά τού 
Κυρίου καί Θεού Σωτήοος ή·ιών ’Ιησού Χριστού θεϊα τερατουργή
ματα καί είς τήν Τούτου άσόγ/.ριτον καί άπειρον ανοχήν ; Τήν γάρ 
Μητέρα συν τώ Υίφ ό ’Άραψ εκείνος μανιωδώς κατατοξεύσα:, ώς 
εϊρηται, καί τού αίματος κρουνυ,δόν καταρρεύσαντος ούκ ήμύνατο ή 
θεία δίκη ώ; τοιαύτα δράσαι [;] κατατολμή παντός ; τόν δε φιλής 
πως τιήν Μητέρα καταμωκίςοντα καθώς παρακαιιών [cod. παρ ι/.α 
τικατιών] ό λόγος δηλώσειεν’ ήμύνατο άμυναν δεινήν όμού καί όλέ 
θριον. Έν ’Αλεξάνδρειά γάρ τή μεγαλοπόλει κ. λ. π.

(’Ακολουθεί).

ΓΝΩΜΑΙ ΣΟΦΩΝ
’Άνευ θρησκ-ίας εθνικός β.ος δέν δύναται νά ύπαρξη. Ή θρη

σκεία είναι είς τών άκρο γωνιαίων λίθων, έφ’ ώ.· πρόκειται νά ίδρυθή 
ή μέλλ<)νσα τής ’Ανατολής τύχη.

(Παπαρρηγόπου ,ος\
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Il AI ÖNQNYMOI ΕΠΙ5ΤΟΛΑΙ

Μίαν τών Κυριακών του δευτέρου ημίσεος του μηνός τούτου το 
θέμα του επ’ Εκκλησίας κηρύγματος του Π. Μητροπολίτου Κιτίου 
άπετέλεσαν αί ανώνυμοι έπιστολκί, αϊτινες απευθύνονται προς άρχον
τας και ίδιώτας έπί τώ σκοπώ είτε απειλής, είτε καταγγελίας, είτε 
διαβολης εί'τε έξυβρίσεως προσωπικής. Το φαινόμενον τούτο δέν πα- 
ρατηρεΐται βεβαίως μόνον έν τη ημετέρα κοινωνία, εϊνε όμως αδύνατον 
να φαντασθη τις κοινωνίαν πάσχουσαν από το κακόν τούτο τών ανω
νύμων έπιστολών περισσότερον της ημετέρας.

Άποβλέπων τις είς τά αποτελέσματα θά έδύνατο νά όνομάση το 
κακόν αληθινήν κοινωνικήν μάστιγα, διότι έκτος της ένοχλησεως είς 
την οποίαν ύποβάλλονται οί λαμβάνοντες τάς τοιαύτας έπιστολάς να 
άναγινώσκωσιν αύτάς η καί απλώς, ως βεβαίως πραττουσιν οι συνετω- 
τεοοι. να άποσφραγίζωσι καί ξεσχίζωσιν, εϊνε βέβαιον ότι πολλάκις 
έζ αιτίας ανωνύμων έπιστολών έδημιουργηθησαν ζητήματα οικογε
νειακά, έψυχράνθησαν. φιλίαι, άπωλέσθησαν συμπάθειας, προεκληθη- 
σαν σκάνδαλα. Καί τούτο διά το νά μη έχωσιν πάντες ούτε την φρό- 
νησιν ούτε την ψυχραιμίαν να καταξεσχίζωσιν 91 να ρίπτωσιν είς τον 
κάλαθον τών άχρηστων πάσαν ανώνυμον έπιστολην χωρίς ούδεμίαν 
γραμμήν αύτης νά άναγινώσκωσιν.

Τό πράγμα όμως ένδιαφέρει περισσότερον άπό της άλλης αύτού 
άπόψεως, έκείνης δηλονότι, ητις παρουσιάζει προ τών οφθαλμών της 
κοινωνίας μεγάλην ποσότητα διεφθαρμένων χαρακτήρων. Διότι εϊνε 
πάντως διαφθορά χαρακτηρος, παντελής έλλειψις ηθικού ποιου, όχι 
μόνον τό νά έπιθυμη τις άλλα καί τό νά φαντάζηται απλώς ο τι εκδι
κείται τον έχθρόν αύτου άπειλών αύτόν η ύβρίζων όι έπιστολών άνω- 
νύμων, η τό νά. έπιδιώκη νά βλάψη αύ:ον όι άνωνυμου διαβολης και 
συκοφαντίας. Ή ύβρις, ή άπειλη, η συκοφαντία, η διαβολη εϊνε βεβαίως 
καθ’ έαυτάς κακίαι ειδεχθείς, άλλ’ η όια τών άνωνυμων επιστολών 
διάπραξις αύτών προσδίδει είς αύτάς μορφήν άκόμη είδεχθεστέραν. Ό 
ύβρίζων η άπειλών δημοσία 91 κατά πρόσωπον άν καί εϊνε ηδη δούλος 
της κακίας, διατηρεί έτι την ήθικην άξίαν τού άνθρωπίνου έγώ κατά 
τούτο ότι έ'χει την δύναμιν νά άντικρύστ) την ευθυνην της πραςεως του 
οίαδηποτε καί άν εϊνε αύτη. Όμοίως καί ό διά καταγγελίας 91 κατη
γορίας ζητών νά βλάψη την τιμήν η τά συμφέροντα τοΰ έχθροΰ αύτού. 
Ό δι’ Κάνωνύμων όμως έπιστολών διαπράττων τάς κακίας ταυτας 
στερείται καί. τίίςδλίγης ταύτης ήθικης άζίας· ό χαρακτηρ του έμπνέει 
αποστροφήν.

Το παραδοςότερον όμως έν τ/j κακία ταύτη της χρησεως τών 
άνωνύμων έπιστολών εϊνε οτι πολλοί τών ποίουμένων χρησιν αυτών 
εϊνε αθώοι άπο πάσης κακής προθέσεως. Εις καλός κάγαθός χριστι
ανός προσελθών τώ Μητροπολίτη Κιτίου καί έκδηλών λύπην διό ri 
μένει έτι αδιόρθωτος άταζία τις έν τινι Ναώ, την όποιαν διά τριών 
άλλεπαλλήλως άνωνύμων έπιστολών κατήγγειλε τη Λ.Π. έξεπλάγη 
όταν ηκουσεν οτι αί επιστολαί του δέν άνεγνώσθησαν, διότι αί άνώ- 
νυμοι επιστολαι δεν εϊνε πρέπον νά άναγινώσκωνται. Καί έφάνη ό 
άνθρωπος σφόδρα μεταυεληθείς διά την πράζιν αύτού όταν ηκουσεν 
οτι αι όι άνωνυμων επιστολών καταγγελίαι δέν δύνανται νά ληφθώσιν 
ύπ οψιν διότι φερουσι τόν χαρακτήρα της συκοφαντίας, καί ότι 
ουδεμια επίσημος Άρχη, ούδείς φρόνιμος ιδιώτης πρέπει να δίδη προ
σοχήν είς άνωνύμους έπιστολάς. Τό γεγονός τούτο σαφώς δεικνύει ότι 
και άνθρωποι άγαθοί την προαίρεσιν ένδύονται τό ψευδές προσωπεϊον 
της άνωνυμιας κινούμενοι όχι ύπό της έπιθυμίας της βλάβης του πλη
σίον άλλ’ ύπό της διαθέσεως τού νά συντελέσωσιν είς την διόρθωσιν 
μιας ελλ^ιψεως, την τιμωρίαν μιάς άδικίας η την πρόληψιν μιας ζη
μίας.

Αλλα και εν τη περιπτωσει ταυτη έχομεν τό φαινόμενον της 
διαστροφής τού ηθικού χαρακτηρος. Αισθάνεται την ηθικην ύποχρέ- 
ωσιν τού να συντέλεση είς έργον άγαθόν καί δέν έχει τό ηθικόν σθένος 
να αντιμετώπιση την εύθυνην την οποίαν συνεπάγεται τό διάβημα 
αυτού*  θελει λ.γ. νά διορθωθη μία άδικος πράςις, άλλά δέν τολμά να 
καταγγείλη αύτη> ό ίδιος διά νά μη έχη περισπασμούς, στενοχώριας 
η και άλλας ούοιαστικωτερας ζημίας, καί μεταχειρίζεται ώς μέσον 
την ανωνυμίαν. Τοιουτοτρόπως καί ό ποιών χρησιν τών άνωνύμων 
επιστολών επί τώ σκοπώ νά. βλάψη τόν πλησίον συκοφαντών καί δια- 
βάλων, η νά έξωτερικεύση έμπαθη της ψυχής του κατάστασιν άπει- 
λών και ύβρίζων. καί ο μεταχειριζόμενος αύτάς άπό προθέσεως νά 
ωφεληση εχουσι κοινον το γνώρισμα της διαστροφής τού χαρακτηοος.



ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΎΠΡΟΥ

Έτιέτριη; 'Ίεοηρχώί.—Τή 18η 
του [Ληνός ήγον την επέτειον 
πνευ> ατικήν αύ τών έοο τή ; η 
Λ. Θ. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπο; καί 
ο Μαζαριώτατος Ιϊρόεδρος Κυρη- 
νεία:. Άαφότεοοι ο» σεπτοί Τε-* I i »
ράρχζι έζάτερο: εν τη εύρα αυ
τού έορτάζον: ες έδεχθησκν συγ
χαρητήρια. θερμά έγγύθεν τε zzi 
διά τηλεγραφημάτων.

eEòun(i Γράμματα, — II Α. 
Σ. ό Μητροπολίτη; ’Αθηνών zzi 
Ιϊρόεδρος της Ιερά; Συνόδου ζύ· 
pio; θεόΆηιος προσηγόρευσεν ές 
όνόαζτος τη; Ιεοα; Συνόδου τη;

ι '

Έζζλησίκς τη; Ελλάδος την 
Α. Θ. Μ. τον ’Αρχιεπίσκοπον zzi 
τού; περί αύτδν Ίεράρχζς έπι 
ταΐς θείκις έορταϊς της τού Θεού 
ημών ένκνθρωπησεω; δι’ έοοτίων 
γραμμάτων, διζβιβασθέν των τή 
Α. Μακαριό τη τι ύπδ τού ενταύθα 
Προξένου της Ελλάδος κ. Π. Χα- 
τζηζναργύρου.

7ό ηγέόιον του Καιααταιικυν 
Νόμον.— Η διορισμένη πρδς συν 
ταξιν τού Καταστατικού Νόμου 
της ’Εκκλησία; Επιτροπή συνήλ- 
θεν έν τή ’Αρχιεπισκοπή τη 20 
τού μηνδ; προς συζητησιν τού ύπδ 

τού 11. Μητροπολίτου Κιτίου συν- 
ταχθέντος Σχεδίου. Ήσαν πζρόν- 
τε; ό Μητροπολίτης Κιτίου καί οί 
ζ. ζ. Ιΐασχάλης, θεοδό ου, Οίζο- 
νςμίδης, Ζζννέτο;, τη έπιούση δ’ 
έφθασε zzi ό ζ. Άραούζο;. Ή ε
πιτροπή άποδεξζμένη χζτ’ αρχήν 
τδ σχέδιον είσήλθεν εί; την ζατ’ 
άρθρον συζή ησιν, έργκσθεΐσκ δέ 
συνεχώ: μ«χ.ι τή; 2ί έμελέτησε 
πάντα τά άρθρα του Σχεδίου έ- 
πενεγζο.σζ έν αύ.ιϊ; πολλά; 
συυ.π/ ηοώσει;, πιοσθήζζς, κπζλει- 
ψει; η τροποποιήσει;. Έπι τιχων 
σημείων η Έπιτροπή διεφωνησεν, 
έαεινε δέ σύυ.φωνος νζ παοζπεα- 
φθώσι ταύτα εί; ~ην έπι της νε- 
νιζω τέρας συνελεύσεως συζητησιν. 
Τά έφ ών ή Επιτροπή διεφώνη 
σε σημεία εΐνε ό τρόπο; έζλογης 
τών Έπισκόπων, ή ένορινζη πε
ριφέρεια, το ποσό/ της ολικής υ- 
ποχρεώσεω; τών Μονών καί ή 
σύστασις Γενικού Ταμείου. Ά 
νασυντασσόμενον έπι \ή βάσει 
τών έπι ενός έζάστου άρθρου ύπύ 
-ή; ’Επιτροπής άποφασισθέντων 
τό Σχέδιον, θά ύποβληθή είς τήν 
Λ. Μ. τον ’Αρχιεπίσκοπον, οστις 
λζυ.βάνων αύτο θά συγζζλέση 
ζζτά τήν πρώτην πιθανώς έβδο- 
υ.άδζ της τεσσαρκζοστης τήν ύπύ

της σχετιζη: συνοδικής ώποφάσε- 
ως ποοβλεποαένην γεν.ζωτέοζν 
ές αρχιερέων, Βουλευτών zzi 
άλλων αρμοδίων προσώπων συνε- 
λευσιν, προ; όρισ .ιζον *ού  Σχεδίου 
καταρτισμόν.

Kan αταττϊΐΊ»ζ Και π7ίά. · —Τή 
16 τού μηνος έςεδήχησε πού; Κύ
ριον έν τη άκυ/?ί της ζωής συνέ
πεια π:ωσεω; από ίππου ό Τα
μίας τού ενταύθα ύποζατασσήμα
τος της ’Οθωμανικής Τραπέζης 
και υιό; τού γηραιού Διευθυντού 
τής «Ένώσεο);» Κωνσ κν ϊνος 
Κουππας. Ή πόλις κπκσκ συμ
παθούσα τον αεταστάντα αετέ-

I I

σχε τού πένθους τής οικογένειας 
αύτού. Τής κηδεία; γενομένης 
πανδήμου έν τω ναώ τού Αγίου 
Λαζάρου προέσ-η ή Α. 11. ό Μη- 
τροπολί'η; Κιτίου. Τής προς το 
συνευχόμε ^ον ύπέο άνχπκύσεως 
τής ψυχή: τού μεταστάντος πυ
κνόν έζζλησίασμα διδασκαλία; 
τού Μη-ροπυλίτου περί θανάτου 
μεταφέρομεν έν τώ παρόν ι τεύχει 
περίληψιν έκ τή; « Ένώσεως».

β Έάν ύπζρχωσιν, αδελφοί, σ τιγ- 
μαί, κατά -ά; οποία; zzi άζουσα 
ή διάνοιζ και ή ζαρδία ημών 
στρέφεται άπο τών φθαρτών και 
ρεόντίύν έπι τά άφθαρτα καί μέ- 
νοντα, άπο τών έπιγείων είς τά 
ούοάνικ, ζπδ τού ζόσυ.ου ποος τον 
Θεόν, μία τών στιγμών τούτων 
είναι καί ή παρούσα καθ’ ήν έχο
με/ ενώπιον ημών άπνουν κατα-

κεί’Λενον, ετοιαοννά καλυφθή ύπύ 
τή; ψυχρά; τού τάφου πλαζό’, 
άνθρωπον, οστις μέχρι τή; με- 
τζμεσημβρίζ; τής χθέ; ήσθά- 
νετο ολην τήν δυνζΆΐν τή; ζωή; 
κκΐάπετέλεν τήν παρηγοριάν τού 
γήρατος πρεσβύτου πατρύς,Έά; 
ελπίδας παρθένων αδελφών, το 
στήριγμα άρτιπζγούς οιζου, είς 
τά; τρυφερά; ύπάρξει; τού όποιου 
μετέδιδε τήν θέρμην τής συζυγι
κή; και πατρική; σ .οργής. Το φ·:- 
ρετρον τούτο το κείμενον έμπρο
σθεν ημών έρω α ήμά; διά τών 
λέςεων τού ’Αποστόλου Ιακώβου: 
«Ποίζ ή ζωή ημών ; » Τι εΐνε το 
τρομερόν αύτο αυστήοιον, -ο ό
ποιον περιβάλλει τήν υπζρξιν η
μών ; Τί θέλει ένώπιον ήμ,ών 
ζύτή ή σκληρά άντίφασις μεταξύ 
τών πόθων τή; ζαρδίας ημών zzi 
τή; άποτροπαίου πραγματιζάτη- 
τος ; ΙΙώς συμβαίνει νά αίσθανώ- 
μεθζ έν όμιν κύ οι; ολην τήν δύ- 
νκμιν ών θέλγητρων τής ζωής ζκί 
ομω; νά βλέπωμεν αυτήν νά πζ- 
ρέρχηται ώσε'ι σχιά zzi νά έζλείπη 
ως ώτμ'ις καπνού ; νά έννοώμεν 
οτι εΐμεθζ προωρισμένοι διά τήν 
ζωήν και ομω; απ’ αύτής τής 
πρώτης στιγμή; τής ύπάρξεώς η
μών νά εΐμεθζ συνεζευγμένοι τώ 
θζνάτω :

Καί προβάλλεται ή έρώτησις 
αυτή ύπύ τού φερέτρου τού Κων- 
σταν ίνου Κουππά, διότι δέν α- 
πέθανε καμφθείς ύπδ τού ßzm;
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οά^ύπαρξις τοΰ νηπίου και τοΰ 
παιδός, ήτις διατελεϊύπό τόν τρό
μον τοΰ δρεπάνου τοΰ ύπηρέτου τοΰ 
"Αόου. Και αύτδς ό νεανίας ό νο- 
μίζων ότι κρατεί αιχμάλωτον τήν 
ζωήν, διότι αισθάνεται τήν δύνα- 

. μιν αύτής, και αύτδς όσον και αν 
άποφεύγη νά τό συλλογισθή δια- 
τελεϊ συνεζευγμένος τώ Οανάτω.

Ή κατάστασις αύ:η, άδελφοί 
μου αγαπητοί, υπό μόνην τήν πε- 
ριγραφεισαν άποψιν θεωρουμένη, 
παρουσιάζει τήν ζωήν δώρον άδω- 
ρον Εκείνου, έξ ου απορρέει ή 
ύπαρςις ήμών. Ή ζωή δέν είναι 
πλέον αγαθόν κεκτημένον αξίαν 
πραγμα ικήν, είναι κακόν μέγι- 
στον, πρδς τό όποιον ή έαυτήν 
συνειδυϊα καί συναισθανομένη ύ- 
παρξις έπρεπε νά εύρίσκηται έν 
άκηρύκτω πολέμω*  έπρεπεν αύ- 
τή ή ζωή νά θεωρήται διαρ
κής θάνατος. Ό γέρων πατήρ ό 
δακρυβρέκτοις οφθαλμοϊς ίστάμε- 
νος παρά τδ φέρετρον τοΰ μονο
γενούς αύτοΰ υιού, ποΰ δόνκται νά 
εύρη παραμυθίαν στερηθείς τοΰ 
στηρίγματος τοΰ γήρατος αύτοΰ ; 
Αί τρυφεραί ύπάρξεις, αΐτινες μέ- 
νουσιν έρημοι τής πατρικής στορ
γής, όποιαν δικαιούνται νά έχωσιν 
άντίληψιν τής αξίας τής ζωής ;

Άλλ’ όχι ! ή ζωή δέν εϊνε κα
κόν μόνον εϊνε αγαθόν, καί αγα
θόν μέγιστον*  εϊνε ή έκφανσις όχι 
μιας δημιουργικής παντοδυναμίας 
αλλά καί μιας άπειρου πατοικής 

τών ετών, δέν συνετρίβη διά τδ 
άωρον της ηλικίας, δέν ήττήθη έν 
πάλη πρός φοβέραν νόσον, δέν έ
πεσε θύμα τοΰ καθήκοντος ή αδί
κου χειρδς, άλλ’ απλώς «έπληγη 
ώσεί χόρτος και έξηράνθη η καρ- 
δία αύτοΰ». Δέν ύπάρχει λοιπόν 
ούδέν μέτρον ημερών ζωής διά το 
πολύτιμον αύτδ αγαθόν τδ όποιον 
λέγεται ζωή, δέν ύπάρχει η έννοια 
της ασφαλούς κτήσεως, της πρα
γματικής διαρκείας, της παρατε- 
ταμένης κατοχής. Δι’ όλα τά Οε- 
μελιούμενα έπί της ζωής αγαθά, 
την δόξαν, την τιμήν, το καλόν 
όνομα, τήν ηρεμίαν τοΰ πνεύματος, 
τήν γαλήνην της συνειδήσεως, τήν 
ύλικήν εύπραγίαν και ει τι έτερον 
επίγειον αγαθόν πνευματικόν ή ύ- 
λικδν δυνάμεθα νά έχωμεν ώς βά 
σιν της έξ αύτών εύχαριστήσεως 
ήμών τδ αίσθημα τής διαρκείας 
έστω και βραχύτάτης. Μόνον διά 
τδ θεμέλιον πάντων τών αγαθών 
έφ’ οϊς χαίρει ό άνθρωπος, τήν 
ζωήν, δέν ύπάρχει το αίσθημα τής 
διαρκείας. Τί λέγω ; τό μέν αίσ
θημα τής διαρκείας ύπάρχει ώς 
πόθος ακατάσχετος πρδς τήν ζωήν 
ή δε πραγματικότης έρχεται 
σκληρά καί απηνής νά άντιταχθή 
πρδς τδ γλυκύ τοΰτο αίσθημα τής 
διαρκείας τής ζωής. Δεν είναι μό
νον ό γέρων ό κεκυρτωμένος ύπδ 
τδ βάρος τών θλίψεων τής ζωής, 
όστις βλεπει πρδ αύτού τό φάσμα 
τοΰ θανάτου, ούτε μόνη ή τρυφε-

άγαθότητος*  τί έάν παρακολου- 
θήται ύπδ τού θανάτου ; Μίαν 
φοράν θά άσκηση τδ δικαίωμα 
αύτής ούχί κατά τής ζωής αύτής 
αλλά κατά τδν όρων τής έκφαν- 
σεως αύτής. «Δέδοται τοϊς άνθρώ- 
ποις άπαξ άποθανειν.» Εϊνε νόμος 
επιβληθείς είς τήν ζωήν πρός τδ 
συμφέρον αύτής τής ζωής. ’Αφού 
διά τής κακής χρήσεως τοΰ δώρου 
τής ελευθερίας έθήκαμεν ημάς 
αύτούς έκτος τών ορών τής άλη- 
θ.νής ζωής, ή'τις είναι ή αρμονία 
τής βουλήσεως ήμών πρδς τήν βού- 
λησιν τοΰ Δημιουργού, τήν ταυ- 
τιζομένην πρδς τά απόλυτα αγα
θά, ήρμοζε καί πρδς τήν παντοδυ
ναμίαν καί πρδς τήν δικαιοσύνην 
καί πρδς τήν άγαθότητα τοΰ Δη
μιουργού νά άναδημιουργηθώμεν, 
άναπλασθώμεν δι’ άναλύσεως καί 
άνασυνθέσεως, τούτέστι διά τοΰ 
θανάτου καί τής άναστάσεως. Καί 
ήκούσαμεν πρδ ολίγου τον θεατήν 
καί άκροατήν τών άρρητων μυ
στηρίων ΙΙαΰλον διδάσκοντα ότι 
«ο Θεός τούς κοιμηθέντας διά τοΰ 
Ιησού άξει σύν αύτω», αύτδν δέ 
τόν άρχηγόν τής ζωής ήμών, τόν 
Κύριον τής ζωής καί τοΰ θανάτου, 
έμφαντικώς όιά τοΰ «’Αμήν άυ.ήν 
λέγω ύμΐν» βεβαιοΰντα δτι «έρχε
ται ή ώρα, δτε οί νεκροί άκούσον- 
ται τής φωνής τοΰ Υιού τοΰ Θεοΰ 
καί οί άκουσαντες ζήσονται» καί 
ότι ο τόν λόγον αύτοΰ άκούων καί 
πιστεύων τώ πέμψαντι αύτδν «με-

ταβέβηκεν έκ τού θανάτου είς τήν 
ζωήν.»

Ύπδ τδ φώς λοιπόν τής έν 
Χριστώ έκλαμψάσης άληθείας αί
ρεται -η οδυνηρά άντίθεσι: μεταςυ 
τοΰ πόθου πρδς τήν ζωήν κκί τής 
άμαυρούσης αύ . ήν σκιάς τού θα
νάτου, ή όέ καρόία εύρίσκουσα έν 
τή πισ τει δ, τι έπιθυμεϊ νά κατέχη 
ώς κτήμα αύτής άνκφαίρετον, τήν 
διάρκειαν δηλ. τής ζωής, δέν βλέ
πει πλέον έν τώ θανάτω έκμηδένι- 
σιν αλλά μεταβολήν απλήν κατα- 
στάσεως τής ζωής*  «εί γάρ πιστεύ- 
ομεν δτι ’Ιησούς άπέθανε κκί ά - 
νέστη, ούτω καί ό Θεός τούς κοι - 
μηθέντας όιά τού ’Ιησού άξει σύν 
αύτω».

Άπδ τής πίστεως ταύτης αν
τλεί ό τοΰ Θεοΰ ’Απόστολος τήν 
όύναμιν νά συσ τήση είς τούς πι
στούς νά μή λυπώνται «καθώς 
καί οί λοιποί οί μή έχοντες έλ- 
πίδα». Έν τή πιστει ταύτη δύ- 
ναται νά εύρη άνεςάντλητον πα
ραμυθίας πηγήν ή πληγεισα καρ- 
δία όιά τοΰ θανάτου προσφιλούς 
ύπάρξεώς. Ή φύσις τραυματιζό
μενη διά τού πλήγματος τού θα
νάτου θά αίσθανή άναποφεύκτως 
τδν πόνον, τά δάκρυα θα ρεύσωσιν 
έκ τών οφθαλμών ό κατ’ εξοχήν 
«υιός τοΰ άνθρώπου» όέν έόάκρυ- 
σεν έπί τώ φίλω Λαζαρω ; ή πί- 
στις όμως άποκαλύπ τουσα το 
μυστήριον τής φθοράς καί τον θα
νάτου μετατρέπει τήν δόύνην .τής
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wÄ.'Z εις /ίζκρυζ πζρκαυΟίζ:, τά. 
δάκρ.ζ του πόνου είς δάκρυζ εύ- 
γνωαοσύνη; προ; τον συν Γρίψζντζ 
το ζέντςον τ7; άαζοτίζ; κζι του 1 k »
Οζνά ου. Δ’.ζ τ>; πίστεω; τκυ- 
ττ,; φέρεται άπό τού ύψους τού 
Σταυρού είς το βάθος της ύπό το 
βζοο; τών θλίψεων κζι ιης òòó- 
νης συντριβόμενη; κζρό.ζ; η πζρτί- 
γορος φωνή*  αόεύ ε πρός με πζν- 
τε; οί κοπιών :ε; κζι πεφορτισμε- 
νοι κάγώ αναπαύσω ύυ.ας».

11:ο: Λύ ον λοιπόν ποοσέλΟε ?ε » ’ *
πάντες συγγενείς καί φίλπ τού έζ 
Z’jjuV με*αστάν:ος  άόελφού, ΐνα 
εύρη ε πζρζμυ^ίζν επί τή θλί
ψει ύυών. Μη κόπτεσΟε δια την 
Λω:ον ϊλικ·αν κζι Εκείνος έν τώ 
σφρίγει της ζωής άπεΟανε τον 
σκλησότεοον τών Οζνά:ων. Μη k »
θρηνείτε όρφζνίζν ιέκνων ύπάρ- 
χει ό ΙΙζτηρ τών όρφζνών κχί 
Κριτής τών γηρών. Την όύνζμιν 
της κζρόίζς ύυ.ών πασζν υ.ετα ρέ - 
ψζ.ε όιζ της πίσ:εως είς όέησιν 
προς τον Κύριον της ζωής και :ού 
θανάτου, όπως υ.η μόνον ο είς τον 
τάφον σηυ.ερον πζρζπεμπόμενος, 
άλλα καί ηυ.άϊς πάντες καταςιω- 
Οώμεν νζ έκπορευΟώυ.εν ού/ί είς 
άνάστασιν κρίσεως, άλλ’ είς άνα- 
στασιν ζωής αιωνίου. ’Αμήν !

'Υπέρ ιών η φυλαχαϊς.— Η 
Α. Π. ό Μητροπολίτη; Κιτίου 
ζητκσζς κζι λζοών την άδειαν 
παρά τού έντιμο τάτου Διοικητού 
Λάρνζκος κ. Γουδγάους όπως οί 

έν ζις ου’ ζκζΐς κοκ Γούμενοι α- 
κούωσι λόγον Θεού έκζτ .ην Κυ- 4
οιζκΛν, ώ,ισε τον αίόεσιαώτ’ζτον 
ΙΙ:·σ5ύ:ε:ον κ. Ίωάννην Μζκ- i V ·
κούλςV, ηòη τακτικώς τον θειον 
λό/ον έν τώ Ν/ώ τού Λ ιου Λζ- * · · ·
ζάρου κηρύττοντζ, όπως προσερ- 
γ ό υ £ ν ο : είς τάς φυ λ ζ κ ά ς κ ζ τ α τ η ν 
2ζν με γζο εσζμβοινήν ώ;ζν έζ.ά- 
σ της Κυριακής διδάσκη τούς έν 
αύτζΐς ορθοδόξους χριστιανούς τον 
Θειον λόγον.

'fiorii] γραμμάτων.— CH Λε
μεσό; χθες 30ήν τού μηνάς ήγεν 
εορτήν, εορτήν γραμμάτων περί- 
λαμτρον, βραβεύουσα μόχθους ε
τών τεσσαράκοντα ενός καματηρού 
εργάτου τής ελληνικής παιδείας. 
Έώρταζε τήν τεσσαρακονταετηρί- 
δα τής διδασκαλίας τού Γυμνασι
άρχου αύτής κ. Άνδρέου Δ. Θε
μιστοκλέους, δστις συνεχίζων έν 
Λεμεσω το μορφωτικόν εργον τού 
σοφού πατρός αύτού Δημητρίου 
Θεμιστοκλέους, διά μακροχρονίου 
καί ευδόκιμου διδασκαλίας έν 
Λάρνακι καί Λεμεσω έπίσης τόν 
τίτλον Διδασκάλου τού Γένους ά- 
ποκτήσαντος, έπότισε διά τών να
μάτων τής ελληνικής παιδείας δύο 
ολοκλήρους γενεάς. Οί πολυπλη
θείς μαθηται τού σεβαστού Διδα
σκάλου, ών πολλοί κατέχουσιν επι
ζήλους έν τή κοινωνία θέσεις εν
τός τε και έκτος τής Κύπρου, καί 
οί τήν τεοσαρακονταετή διαπλα
στικήν αύτού έργασίαν έκτιμώντες 

συμπολΐται αύτού διωργάνωσαν 
τήν ώραίαν ταύτην εορτήν έπι τή 
συ μ πληρώσει τεσσαρακο ν riζετ ί<*ς  
άπό τού διορισμού αυτού ώς διδα
σκάλου τών έλλιμΊκών γραμμάτων 
έν Λεμεσω.

eH εορτή ύπήρξεν άνταξία τής 
ευεργετικής τού άνδρός δράσεως, 
ό δ’ εκδηλωθείς αυθόρμητος καί 
πλήρης ειλικρίνειας ένθουσιασμος 
δχι μόνον τών μαθητών αύτού, οϊ- 
τινες προσφωνούντες αυτόν έδά- 
κρυον, αλλά καί τής πόλεως ά- 
πάσης εΐνε άπόδειξις τρανή δτι τό 
έργον τού Άνδρέου Θεμιστοκλέ
ους ύπήρ'ξεν αληθώς μορφωτικόν 
έπιδράσαν έκπολιτιστικώς έπι τής 
κοινωνίας έν μέσο) τής. οποίας ε- 
σχε τήν έξέλιξιν αύτού,όπως ύπήρ- 
ξε καί έθνικον, άναπτύξαν τό ζω
ηρόν έκεϊν<> πατριωτικόν αίσθη
μα, τό όποιον κατά τήν κοινήν 
τών άλλων πόλεων τής νήσου ομο
λογίαν διακρίνει τήν νυν γενεάν 
τών Λεμεσίων.

Ή τελετή τών πανηγυρικών 
προσφωνήσεων καί αντιφα>νήσε- 
ων έγένετο τήν πρωίαν έν τή εύ- 
ρεία αιθούση τού Συλλόγου «ή 
Ένωσις» προεξάρχονεος αύτής τής 
Α. Π. τού Μητροπολίτου Κιτίου. 
Ή έναρξις έγένετο διά τού έθνι- 
κού ύμνου δν έπαιάνισε^ ή Φι
λαρμονική τού Δήμου, μεθ" δν ό 
έκ τών καθηγητών τού Γυμνασί
ου καί αρχαίος μαθητής τού έορ- 
τάζοντος κ. Α.Δρουσιώτης άναπα- 

ρέστησεν άπό τού βήματος διά 
γενικών άλλά ζωηρών γραμμών 
ώς έν είκόνι τήν φαεινήν δράσιν 
τού Διδασκάλου έν τε τή έδρα τή 
σχολική καί έν τή άναστροφή τη 
κοινωνική άπό τού 1870 δτε ε- 
πανελθών έκ Γερμανίας έν ή μετά 
τήν έν τώ έθνικώ Πανεπιστημίω 
φοίτησιν συνεπλήρωσε τάς σπου- 
δάς αύτού διωρίσθη 27ετής τήν 
ηλικίαν Διευθυντής τού τριταξίου 
Ελληνικού Σχολείου μέχρι τής η
μέρας ταύτης καθ’ ήν έξακολουθεΐ 
νά πρωτοστατή τής έν τή πόλει 
πνευματικής καί εθνικής ζωής.

Εις τόν πανηγυρικόν έπηκολού- 
θησαν αί προσφωνήσεις τού Μη
τροπολίτου, τού Δημάρχου, τών 
Βουλευτών, τών άντιπροσώπων 
τών σχολών καί τών πολυπληθών 
σωματείων καί δή καί τών συντε
χνιών τής πόλεως, τών άντιπρο- 
σώπων τών έκπαιδευτηρίων καί 
Δήμο>ν άλλων τής νήσου πόλεων, 
τών έν Αιγύπτω μαθητών αύτού, 
τής έν ’Αθήναις έπιτροπής τών ’Ο
λυμπιακών άγώνιον καί τού Συλ
λόγου «Παρνασσού» καί δή καί 
τού Εθνικού Πανεπιστημίου. Ά- 
νεκοινώθησαν αί συγχαρητήριοι 
προσρήσεις τών μή δυνηθέντων 
νά παραστώσιν, έν αΐς αί τής Α. 
Μ. τού ’Αρχιεπισκόπου καί τού 
Μακαριωτάτου Προέδρου Κυρη- 
νείας μαθητού καί συνδιδασκάλου 
είς ικανόν τού έορτάζοντος καί ά- 
νεγνώσθη έπιστολή τού. υπουργού 
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τής παιδείας κ. Α. Άλεξανδρή δι 
αδηλούσα τήν συμμετοχήν τής Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως εις τήν ώ- 
ραίαν πανηγύριν τών Κυπρίων 
προς τιμήν του γερασμίου άνδρός, 
του οποίου «ούδείς αγνοεί τήν έπί 
τέσσαρας δλας δεκάδας ετών καρ- 
ποφορωτάτην δράσιν, τήν ένθουν 
παρ’ αυτού καλλιέργειαν τής θεσπε- 
σίας γλώσσης ήμών καί καθόλου 
τών γραμμάτων, καί τήν μεγα
λόφωναν κήρυξιν τών υψηλών και 
ελληνοπρεπών Ιδεών έν τή πρώτη 
μεγάλονήσφ τής ανατολικής Με
σογείου έν τή πατρίδι τού Ευα
γόρα καί τού Κυπριανού».

Ή Α. Π. ό Μητροπολίτης Κι- 
τίου προσφωνών τόν γεραρόν Δι
δάσκαλον ώς πνευματικός Ποιμήν 
τής πόλεως καί έπιδαψιλεύων αύ- 
τφ τάς ευλογίας τής Έκκλησίας 
καί τόν όφειλόμενον αύτώ δίκαιον 
έπαινον διά τάς υπηρεσίας τάς ο
ποίας παρέσχε εις τό έργον τής έκ
κλησίας τό υψηλόν καί άγονον 
διά τής διαδόσεως τών φώτων τής 
παιδείας ένεχείρισε άμα αύτώ πο · 
λυτελές λεύκωμα έπιγεγραμμένον 
ώδε :

Διδάσκαλε,

Δύο γενεαί μαθητών σου έσκορ- 
πισμένων απανταχού τής Ελλη
νικής γής καί έν τή ξένη καί φίλοι 
σου σοί προσφέρουσι δι’ ήμών 
τό λεύκωμα τούτο, τιμώντες τήν 
τεσσαρακονταετή έπίμονον εργα

σίαν σου υπέρ Ελληνοπρεπούς 
διαπαιδαγωγήσεως τής Κυπρια
κής νεότητος, ευχόμενοι ύμϊν έτη 
μακρά εύδαίμονα έπ’ άγαθώ τής 
Ελληνικής παιδείας καί τής Ελ
ληνικής ιδέας.
Έν Λεμεσω, 30 Ίανουαρ. 191).

*Η επιτροπή '0 Πρόεδρος 
01 Βουλευταί Α. Φραγκονδης 

Σ. I. Άραονζος Οί έφοροι 
I. Κυρίακίδης Εΰ&ύβουλος
X. Σώζος ΙΙαυλίδης

Ό Γραμματεύς 
Ν. Κλ. Κλανίτης.

Η έπισφράγισις τών προσφω
νήσεων έπεφυλάχθη εις τήν Α. Σ. 
τόν Μητροπολίτην Πάφου κ. ’Ιά
κωβον, έντολή αυτού άντιπροσω- 
πευθέντα υπό τής Α. Π. τού Μη
τροπολίτου Κιτίου, ειπόντος οτι 
καί ή Μητρόπολις Πάφου άρδεν- 
θεϊσα διά τών ναμάτων τής δι
δασκαλίας τού ότρηρού Διδασκά
λου αισθάνεται, όσον καί ή Μη- 
τρόπολις Κιτίου τήν ύποχρέωσιν 
νά άναφέρη ευχαριστίαν τώ Θεώ 
υπέρ τού έορτάζοντος, τού οποίου, 
είπε, τό έργον τό μορφωτικόν καί 
το έθνικόν θά ήτο άσυγκρίτως 
τελειότερον, έάν μετά τής έδρας 
τής σχολικής έλάλει προς τήν κοι
νωνίαν καί ό άμβων ύ έκκλησι- 
αστικός.

Μετά τάς προσφωνήσεις, συνε
χή τά δάκρυα τού αίσθηματίου 
διδασκάλου προκαλούσας, άνεγνώ- 
σθη καί ευχαριστήριος αυτού ά- 

πάντησις, τού ίδιου διά τήν συγ^ 
κίνησιν μή δυνηθέντος νά όμιλή- 
ση, άπάντησις πλήρης αισθήματος 
έν ή έμνήσΟη ονομαστί πάντων 
τών τετελευτηκότων πολιτών, οΐ- 
τινες ύπεβοήθησαν αυτού τό έρ
γον καί ή τις έληξεν έν μέσω ακρά
τητου ενθουσιασμού τών άκουόν- 
των διά τών εξής :

«’Ηδη ό πόθος μου είς έν καί 
μόνον στρέφεται, είς έν καί μόνον 
τείνει, όπως ώς οίόν τε τάχιον έπι- 
τευχθή έπί πάσης τής Ελληνικής 
γής ό μέγας καί υψηλός σκοπός, είς 
ον αποβλέπει ή δημιουργός εθνική 
ήμών παιδεία καί όπως ή πολυπα- 
θής αύτη ελληνική γωνία, τήν ό
ποιαν οίκούσιν "Ελληνες, από αι
ώνων αμάραντα καί άπαραμείωτα 
διατηρήσαντες τά ζώπυρα τής έ- 
θνικής αυτών ύποστάσεο^ς, όπως 
λέγω, ώς οίόν τε τάχιον μετάλλαξη 
τό πικρόν καί πονηρόν δούλιον ή- 
μαρ διά τού έν ταίς άγκάλαις τής 
ποθεινής καί αθανάτου ήμών 
Μητρός Ελλάδος βίου, τού βίου 
εκείνου τού εθνικού, από τού ό
ποιου καί μόνον απορρέει ή αλη
θινή ευδαιμονία καί αρετή.»

Μετά μεσημβρίαν οί έορτασταί 
πάντες δηλ. άπασα ή πόλις συνε- 
κεντρώθη έν τώ Γυμναστηρίω, 
ένθα αφού πρώτοι οί μαθηταί τής 
άστικής καί τού Γυμνασίου έξε- 
τέλεσαν διαφόρους ασκήσεις έγέ- 
νετο παιανιζουσών έμβατήρια τών 
δύο φιλαρμονικών τής πόλεως τού 

Δήμου καί τής «Ίσότητος» τού 
αθλητικού ομίλου, ούτινος από 
20ετίας ήδη ό Διδάσκαλος προΐ- 
σταται, καί τών μαθητών τών 
Σχολείων σεμνοπρεπεστάτη ενώ
πιον τού έορτάζοντος παρέλασις, ήν 
έπεσφράγισεν ουρανομήκης ζητω
κραυγή υπέρ τού Μητροπολίτου 
καί τής πατρίδος αυτού — Κρήτης.

Παραλαβών ακολούθως έπί τής 
αμάξης αυτού ό Μητροπολίτης 
τόν έκ τών συγκινήσεων καταπε- 
πονημένον γηραιόν Διδάσκαλον 
άπήλθε μετ’ αυτού εις τήν οικίαν 
αυτού πρό τής οποίας έγένετο νέα 
κατ’ έπανάληψιν υπό τούς ήχους 
τών μουσικών παρέλασις τών μα
θητών καί τών πολιτών ζωηρώς 
ζητωκραύγαζαντων υπέρ τού Δι
δασκάλου καί τής ενώσεως τής 
Κύπρου μετά τής Ελλάδος.

c() οικος τού τετιμημένου Δι
δασκάλου έδέχετο μέχρι βαθείας 
νυκτός τά συχαρητήρια τών πολι
τών.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μεγάλη σημκσίκ άποόίόοται 

υπό τών έν Κωνστκντινουπολει 
είς τήν άνταλλκγήν επισκέψεων 
μεταξύ τή- Α. Θ. Π. τού Οικου
μενικού Πατοιάοχου καί τού άρ- 
τίω; έπανελΟόν:ος έξ ’Αγγλίας 
’’Αγγλου Πρεσβευτού σίρ ΛόουΘερ. 
Έκ μέρους τής Α. Θ. Πκναγιότη- 
τος εϊχεν έπισκεφΟή τδν ^ζοχ. 
Ιίρεσβευτήν ό άγιος Σταυρουπό
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λεως ζ. Χρισ τοφόρος' ό δέ σίρ 
Λόουθερ είς άνταπόδοσιν έπεσκε- 
ψατα έπισήμως τήν Αύτου Πανα- 
γιότητα γενόμενος δεκος μετά 
μεγάλων τιμών. Ό σίρ Λόουθερ 
ώδηγήθη είς τό έπίσημον Γρ^φεϊ- 
ον ύπό της Αύτου Παναγιό τητος, 
ή δέ ιδιαιτέρα συνδιάλεξις δικό- 
ζέσζσκ αίαν ώοαν πεοιεστράφη 
περί τά έπί τού τάπητος ζητή- 
ματα των Χοισ : ιανών καί ιδία 
τών ορθοδόξων έν Τουρκία.

Τήν έπίσκεψιν είς τον ’Άγγλον 
Ιίρεσβευτήν άπέδωκε^ ή Α. Θ. II. 
ό Οικουμενικός Ιίατριάρχης, γενό
μενος δεκτός μετά έκτακτων τι
μών, ώποδοθεισών αύτώ ύπό πα- 
ρατε ταγμένων ναυτών τής αγγλι
κής φυλακίδος. Κατά τήν έπίσκε- 
ψιν ταύτην έγένετο καί αύθις λό
γος περί τών απασχολούν : ων το 
Οίκουμ. Πατριαρχείον σπουδαίων 
ζητημάτων.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λράοις της Έκκληοίας της έ- 

λενΟερας Ελλάδος κατά το 1910. 
— 1 πο τον τίτλον τούτον άνα- 
σκοπών την δράσιν της ’Εκκλη
σίας τού Βασιλείου ο Υφηγητής 
κ. Κ. 1. Δυοβουνιώτης έν τώ « Ιε- 
ρω Συνδέσμω» γράφει τά έξης 
χρήσιμα δΓ ημάς ασχολούμενους 
περί την ρύθμισιν τών της ή- 
μετέρας ’Εκκλησίας πραγμάτων.

«Διά ί ών κκ .α το παςελθον « 
έτος ψηφισθένων «περί ίδρύσεως 

γενικού έκκλησικσ τικού ταμείου» 
καί «περί ένοριών καί εφημερίων ο 
νόμων έτέθησαν άναμφιβόλως ' αί 
βάσεις της άναγεννήσεως της Εκ
κλησίας της Ελλάδος, καθ’ όσον 
δΓ αύτών έπήλθεν ή οικονομική 
χειραφέτησι; καί ανεξαρτησία της 
’Εκκλησία:. τεΟέντος τέου.ατο: είς 
την άνίερον κκτασπκτάλησιν καί 
διασπάθησιν τών έκκλησιαστικών 
καί μοναστηριακών χρημάτων. Δια 
τών δύο τούτων νόμων κατώρθω- 
σεν η ’Εκκλησία έςασφαλίσασα 
τους έκκλησ. χρηματικούς πόρτυς, 
τους έκ της μοναστηριακής καί τής 
τών ιερών ναών περιουσίας ποο- 
ερχομένους, να κχταστηστ) έκυτην 
οίκονομικώς ανεξάρτητον καί ού
τως Ικανήν να φροντίζη περί τής 
μορφώσεως χαί άναπιύξεως τού 
ιερού κλήρου, άνευ τής όποιας δέν 
εινε δυνατή ή παρά πάντων πο- 
θουμένη αναγκαία δ’ άλλως τε 
διόρθωσις τών εκκλησιαστικών η
μών πραγμάτων. ’Εκ τής άπό- 
ψεως ταύτης έξετάζοντες τούς δύο 
τούτους νόμους δυνάμεθα νά κατα- 
νοήσωμεν τήν μεγάλην αύτών διά 
την έκκλησίάν σημασίαν καί αξίαν 
καί το άδικον τών δισταγμών καί 
καί επικρίσεων τινων, τών προερ- 
χομένων έκ κακής άντιλήψεως τών 
πραγμάτων ή καί έκ τής παρα- 
βλάψεως τών ατομικών αύτών 
συμφερόντων άτινα όμως ούδέποτε 
πρέπει να τίθενται ύπεοάνω τών 
κοινών. Βεβαίως οί δύο ούτοι vq- 

μοι, ώς ολα τά ανθρώπινα έργα, 
δύνανται να έχωσι καί άτελείας 
τινάς. Αί άτέλειαι όμως αύται, 
αΐτινες καταληπταί γενόμεναι έν 
τή έφαρμογή τών νόμων τούτων 
δύνανται εύκόλως νά διοοθωθώσι, 
δέν αίρουσι δια τήν ’Εκκλησίαν 
τής Έλλάόος τήν άξίκν καί σ/] 
μασίαν τών όύο τούτων νόυ.ων, δια. 
τών οποίων έστέφθησαν ύπό έπι- 
τυχιας οί μακροί τής έκκλησίας 
τής ελευθερας Ελλάδος αγώνες 
οί σχεδόν άπο τής ανεξαρτησίας 
αυτής άρξάμενοι. Δια τούτο τιμή 
κ>.ι άΐόιος εύγνωμοσύνη οφείλεται 
είς τους ακαταπόνητους καί μετ’ 
έπιμονής έργασθέντας, πζο’ ολας 
τάς αντιρρήσεις, προς ψήφισιν καί 
έφαρμογήν τών δύο τούτων νόμων 
ών τά αγαθά διζ τήν Εκκλησίαν 
καί τήν πατρίδα αποτελέσματα, 
άρξάμενα ήδη, θά γείνωσι τοις 
πασι καταληπτά μετά τινα έτη 
τοσουτον, ώστε ούδείς θά δύναται 
να άρνηθή τήν μεγάλην αξίαν καί 
σημασίαν τών νόυ.ων τούτων». 
ΙΙεραιτέρω άναοέοων ό κ. Δυο
βουνιώτης ότι καίτοι ό νόμος περί 
Εκκλησιαστικού Ταμείου μόλις 

προ τινων μηνών ήρχισεν εφζομο- 
ζομενος, όμως διά τού αύστηοού 
άμα καί δικαίου έπί τών προϋπο
λογισμών τών Μονών έλέγχου 
κατέστη δυνατόν τύ Γενικόν Έκ- 
κλησ. Τ^μεΐον νά παοουσιάσν] 
προϋπολογισμόν άνζγραφοντα ό- 
κτακοσίας καί πλέον χιλιάδων 

δραχμών περίσσευμα, επαγεται. 
«’Όταν ή Εκκλησία μετ’ ολίγον 
κατά τον νόυ.ον χρησιμοποιήσει το 
πεοίσσευυ.ζ τούτο, όπεο ουδεμια

Κ » · ’

υπάρχει αμφιβολία δ ι συν τώ 
χρόνω θέλει αύξηθή, προς μισθοδο
σίαν πεπαιδευμένων κληοικών και ι *

λουσιν ίερωθή προ ιμώντες τηνίε- 
ρωσύνην τού διδασκαλικού έπαγ- 
γέλματος καί-ότι ούτοι ώς καί οί 
έκ τών έκκλ. σχολών έξερ/όμενοι 
θέλουσι δώσει νέαν ζωήν είς τήν 
’Εκκλησίαν».

Τών δύο τούτων νόμ.ων έμ.νη- 
σθημεν ήόη ύιά βραχέων έν τώ
προηγουμένω τευχει, έπιφυλο.σ 
σόμεθζ δέ νά δημοσιεύσωμεν αύ
τών περίληψιν είς το προσεχές.

Νέος Συνοδικός. — Είς άντικα- 
τάστασιν τού άυτι τελευτήσζν ος 
συνοδικού μέλους έπισκόπου "Υ
δρας /αί Σπετσών Ίωάσαφ έκλη 
θη ό θεολογ, ’Επίσκοπος Σπάρ
της Γεομανός.

Βαοιλικη *Επίοκ^ψις.— Ή Α. 
Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος έπεσκέ- 
ψατο την Α. Π. τον Μητροπολί
την Αθηνών κ. Θεόκλητον έν τή 
Ίερα Μητροπόλει όπως συγχαρή 
αύτόν έπί ταις άγίαις έορταϊς. Ή 
έξαιρετική αύτή τιμή, γράφει ό 
« Ιερός Σύνδεσμος» διά πρώτην 
φοράν άπονέμεται είς Μητροπολί
την ’Αθηνών.
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ΔΙΑΦΟΡΑ
Το αρθρον του ίεοέως—ΙΙρίγκηπος.

Περί τοΰ άρθρου του αίόεσιμω- 
τώτου και υψηλότατου Ιερέως 
Πρίγκηπος Μαξιμιλιζνοΰ, περί 
ου εγραψεν έν τω προηγουμενω 
τεύχει τοΰ Έκκλ. Κήρυκος ο ή- 
μέτερος συνεργάτης Άρχιμ. κ. 
Χρυσόστομος Παπαδοπούλας, έ- 
γνώσθησαν λεπτομέρειαν τινες, 
αϊτινες προσδίδουσι μείζονα ση
μασίαν είς το διάβημα τοΰ πρίγ- 
κηπος, έξηγοΰσι δέ έπί πλέον και 
την ταραχήν τοΰ Βατικανοΰ, ώς 
και τήν σπουδήν αύτοΰ τοΰ νά 
άποδοκιμάστ) δια παπικής εγκυ
κλίου τα; γνώμας του φιλαλήθους 
ίερέως.

Κατά τούς διισχυρισμούς περί- 
οδικοΰ τίνος τής Λεμβέργης αί 
ίδέαι τάς όποιας ο ίερεύς Πρίγ- 
κηψ άνέπτυζεν έν τω γνωστω 
άρθρω εϊνε έκδήλωσις κινήματος 
εύρυτέρου κύκλου σημαινόντων 
έν τω Καθολικισμφ προσώπων, 
το οποίον σκοπεί τήν ενωσιν τών 
έκκλησιών Ελληνικής καί Λα
τινικής καί του οποίου προΐστα- 
ται ό Μητροπολίτης τών Ρουθή- 
νων καί Αρχιεπίσκοπος Λεμβέρ
γης Κόμης Άνόρέας Σκιωτύσκης, 
όστις έπανειλημ,μένως διεκήρυξε 
τήν πεποίθησίν του περί τής α
νάγκης τοΰ νά άποκατασταθή 
ή ένότης τών δύο έκκλησιών.

‘Όπως ό πρίγκηψ Μαξιμιλια- 
νος καί ό ’Αρχιεπίσκοπος Λεμ
βέργης έπεσκέφθη έπανειλημμένως 
τήν ’Ανατολήν τον Αύγουστον 
τοΰ 1905 εύρίσκετο έν Ίεροσο- 
λύμοις έπί κεφαλής ύπέρ 500 
προσκυνητών. Έπεσκέφθη το ή- 
μέτερον πατριαρχεϊον καί παρέστη 
έν λειτουργία πατριαρχική έπί 
τοΰ ορούς τών έλαιών ςεναγούμε- 
νος ύπό τοΰ νΰν Π. Μητροπολίτου 
Κιτίου τότε Άρχιγραμματέως τοΰ 
II. τάφου. Πασαι αύτου αί μετά 
τών ήμετέρων ομιλίαι τέρμα καί 
αφετηρίαν εϊχον το ζήτημα τής 
ένώσεως τών έκκλησιών. Μετά 
εν έτος έπεσκέφθη καί πάλ.ν τήν 
Ιερουσαλήμ ηγούμενος ομίλου 
προσκυνητών ές 100 ιερέων καί 
400 λαϊκών, άπήλθε δε τήν φο 
ράν ταύτην λυπημένος έκ τής Α
γίας πόλεως διότι ένεκα τής ί- 
διότητος αύτοΰ ώς Ούνίτου Άρ- 
χιερέως δέν ήδυνήθη νά λάβη ού
τε παρά τών Φραγκισκανών Πατέ
ρων ούτε παρά τών ήμετέρων, 
προς ούς μετ’ έκείνους άπετάθη, 
τήν άδειαν να ίερουργήση μετά 
τοΰ κλήρου αύτοΰ τήν θείαν 
τουργίαν έπί τοΰ Ζωοδόχου 

λει- 
τά-

φου.
Μετά του ΈλληνοκαΟολικοΰ 

λοιπόν τούτου Άρχιερέως συνδέε
ται διά στενής φιλίας ό πρίγκηψ 
Μαςιμιλιανος. έπί πολλάς δ’ εβ
δομάδας έφιλοζενήθη ό πρίγκηψ 
παρά τώ Άρχιεπισκόπω κατά το 
παρελθόν έτος, άλλά καί έτερος 
κληρικός ό Παλμιέρη γνωστός έπί- 
σης όιά τάς ένωτικας αύτοΰ τά
σεις, διατελεϊ είς στενόν σύνδεσυ.ον 
φιλίας μετά ’Αρχιεπισκόπου Λεμ
βέργης αί ίδέαι δέ τάς οποίας έδη- 
μ.οσίευσε προσφάτως ό πρίγκηψ — 
ίερεύς έδημοσιεύθησαν ύπό συντη- 
ριτίκώτερον τύπον τω 1908 καί 
ύπό τοΰ Παλμιέρη έν συγγράμματι 
ύπό τον τίτλον «Ή Ρωσική Έκ-

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Έκκληοία 'Ελλάδος. — Κατά 
τήν «’Επετηρίδα τοΰ υπουργείου 
T(Lv ’Εκκλησιαστικών 1900— 
1901» έν Έλλάδι ύπάρχουσι 
18ο Μοναστήρια έ£ ών ι/ι άν 
δρώα, καί έτερα 34 Ρ-Π άνεγνω- 
ρισμένα. Έν αύτοίς κατοικοΰσι 
2000 Μοναχοί, ή δ’ ύπό τών 
Μοναστηρίων τούτων εκπροσω
πούμενη περιουσία ύπολογί^ειαι 
είς 60,000,000 δραχμάς. ‘Ιε
ρωμένοι κληρικοί κατά τήν 
«Επετηρίδα», έν τώ Βασιλείω 
τώ 19θθ ύπήρχον 8θ$9 έπί πλη
θυσμού ’Ορθοδόξων 2449°°° 
ψυχών περίπου, ήτοι ι ιερωμέ
νος έπί 313 ορθοδόξων κατοί
κων.

κλησίαι>· ένεκα τών σχέσεων τοΰ 
Πρίγκηπος προς τά δυο ταΰτα 
πρόσωπα ύποτίθεται δτι αί όια- 
τυπωθεϊσαι ύπ’ αύτοΰ έν τώ ζη- 
τήματι τής ένώσεως τών Εκκλη
σιών τολμηραί διά καθολικόν ιε
ρέα ίδέαι δέν εϊνε άσχετοι προς 
το ένωτικον κίνημα τοΰ όποιου 
προίσταται ό ’Αρχιεπίσκοπος Λεμ
βέργης, από τής άπόψεως δέ ταύ- 
της το διάβημα τοΰ Πρίγκηπος 
χαρακτηρίζεται ώς έπιβλκβές διά 
το κίνημα τής Λεμβέργης, το ό
ποιον συγκαταδικάζεται μετά τοΰ 
άρθρου τοΰ Πρίγκηπος.

9Εκκλησία Σερβίας.—Κατά τήν 
τελευταίαν στατιστικήν έν τώ 
Βασιλείω τής Σερδίας έπί πλη
θυσμού 2,735>ι47 κατοίκων ύ
πάρχουσι 5 έπισκοπαί, 651 να
οί, 54 μοναστήρια άνδρώα (γυ
ναικεία δέν ύπάρχουσι) καί 88/ 
ένορίαι. Έγγαμοι ιερείς ύπάρ
χουσι 1035 έξ ών 78 πρωτοπρε
σβύτεροι, 924 ιερείς Καί 32 
διάκονοι. Οί Μοναχοί εινε έν 
ολω 137 20 Άρχιμαν-
δρίται, 22 ηγούμενοι, 54 ’Ιερο
μόναχοι καί 11 Μοναχοί, Ή 
αναλογία εινε είς κληρικός έπί 
2400 περίπου ψυχών.
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'Εκκλησία Βουλγαρίας. — Έν 
τφ Βουλγαρικφ Βασιλι -ίω κατά 
στατιστικήν τού 1909 έπί κα
τοίκων 4^ 52,861 ύπάρξουσιν 
ii Επισκοπεί, 2270 ναοί, 91 
μοναστήρια έ*  ών /5 άνδρφα. 
9 Μητροπο) ΐ ται, I ΈπΗκοπο:, 
8 Άρχιμανδριται, 22 οικονό
μοι, Ι91/ ίρρεΐ:, il διάκονοι 
Καί 5 πρωτοδιάκονοι, ιό ολον

κληρικοί έγγαμοι 1977· Έτι 
Ôè 49 ηγούμενοι, IJ ήγοομύ- 
γισσαι, 52 Ιερομόναχοι, 68 
μο\αχ<·ί καί 247 μο\α\<α. ΊΙ 
αναλογία είνε ι κληρικός έπί 

1663 κατοίκων.
Άι Ι'ιριιπία έπί 4θ έκατομ. 

IΙροτεστα\ τα)ν όπάρχοΐ'σι ΐ8 
χιλ. Ίερτϊ, ήτοι ι ίερι ο; έπί 
2722 ψΐ'ξαΛ . »

ΕΤΟΣ Λ·. ΤΕΥΧ. Γ. ΕΝ-ΛΑΡΝΑΚΙ
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡ. 1911

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΒΠ8
«Κήρυξον τον λόγον ...» B' Τιμ. δ', 2.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ ά: ειχ την κυριακην της τυροφάγου

f H πλουσιω έο ζ ’ Ε ζζλ ησί ζ ? ϋ ύ ι
ζόσσΛυ είνε ή ζζθ?όρ·.ζή έζζλη- 
σίζ : η; Λισσζβώνος έχουσζ είσό 
δ/,μζ 2 1)2 έζζτ. φρ. ζζ:’ έ ος

—Τη 24—29 Οκτωβρίου τ,. 
ε. συνεζροτηΟη έν Μκόρίτη ίο τέ- 
τζρ“ον όιεΟνέ; συνέό;ιον ποό; ζζ- 
ταπολέμησιν τςύ έυ.ποοίϋυ των 
νεζνίδων.

— Άπό της 1 Απριλίου μέ/οι 
της 1 Νοεμβρίου π. έ. άπεχωρί- 
σΟησαν της προ:εσ ζντιζής έζ- 
ζλησίζ: έν μόνω τώ Βερολίνω 7 
χιλ. άτομα.

— Ό Βουδισμός ηρχισεν άπό 
τίνος νζ ζάμνη προσήλυτους έν 
Εύρώπη. Έν Αγγλία zzi Γερ- 
αανία ηόη άριΟμεϊ όπζόού; τΐ/ζς, 
οιτινες έζοιοουσι zzi πεοιοόιζζ 
ποος διζδοσιν τώ / ίόεών αύ:ών. ι

Τη 3 Δεζεμβοίου απ:0ζνεν • » »
έν ηλικία 89 έ ών η Eddy, η 
ίοιυσζσζ την aus σι ν τών όπζοών 
της χρισ ιζνιζης έπ στημητ, εις 
ην zzi έζληροόότησ*  την περιου- 
σίζν αύ ης άνερχυμενην εί; 10 
έζ ζ ·. ζ ράγζων. 11 > ϊιεσι: 7 υ η 
'ΰιιΟυ.εϊ σηυ.ετον 4 έζζ όπζόούς 

» ι %
zzi 1500 έζζλησίζς μέ π ερίου 
σίζν 100 έζζ ομ. φράγκων.

— Ή Βζυζριζή Κυβέρνησις ζζ- 
τζόιώζει άπηνώ; την άνηΟιζον φ·.- 
λολογίζν. Κατόπιν συυ.οω.ίζς τών 
Υπουργείων της ΙΙζιόΐΐζς, τών 

Έσω εοιζών zzi τών Σ gz: ιω ι· 
ζώ ντο τ ε λ ε υ : zu ν τούτο ζ π ε φ ζ - 
σισε νζ ζπζν>ρζυτη την διζ τού 
τζ/υόρομειου με τζ/.όμισιν πζν ο; 
ζ ν .ς 9 ; ζ ο υ σ > γ γ ρ ζ μ. λ ζ ο ;.

Ύψΐ]λά διδάγματα περί μετάνοιας και συγχωρήσεις τών αμαρ
τιών καί περί νηστείας καί περί συναθροίσεως πνευματικών θησαυρών 
ώρισεν ή αγία Εκκλησία νά αναγιντόσκωνται έκ του ιερού Ευαγγελίου 
του Ματθαίου κατά τήν Κυριακήν ταύτην τής Τυροφάγου, ή οποία 
είναι ή αρχή τής μεγάλης νηστείας τής προηγούμενης τών κοσμοσωτη
ρίων εορτών τής σταυρώσεως καί άναστάσεως τού Σωτήρος. Και δι
καίως’ διότι ναι μέν πασαι αί ήμεραι είναι κατάλληλοι πρός άσκησιν 
τής χριστιανικής αρετής, άΑλ’ ιδίως αί ήμέραι καθ’ ας έτελεσιουργήθη 
έπί τού φρικτού Γολγοθά τό μέγα μυστήριον τής αληθινής καί τε
λείας θυσίας, διά τής οποίας δ άνθρωπος κατηλλάγη προς τον Θεόν, 
άναμιμνήσκουσι ζωηρότερον είς τον άνθρωπον τά καθήκοντα αύτού, και 
παρακινούσιν αυτόν θερμότερον είς έκτέλεσιν αυτών. Διά τούτο ή Εκ
κλησία πανσόφως ωρισεν εις τάς διαφόρους ήμερα; τά κατάλληλα εκ 
τής ‘Λγ. Γραφής αναγνώσματα, έκτελούσα διά παντός τρόπου τήν έν- 
τολήν τού Κυρίου ϊνα διδάσκη τήν αληθινήν πίσιιν, τόν λόγον τού 
Θεού, καί τήν αληθινήν αρετήν έν παντί χρόνιο καί τόπο).

Ό Σωτήρ μετά τήν κλήσιν τών δώδεκα μαθητών, ούς έκάλεσεν 
Αποστόλους ώς προοφίσμενοί’ς νά άποσταλώσιν ϊνα φωτίσωσι διά 
τού φωτός τού θείου κηρτίγματος ιήν Οικουμένην, περιήρχετο τήν 
Γαλιλαίαν κηρΰττϊον τό Εύαγγέλιον τής βασιλείας τού Θεού καί θε- 
ραπεύων πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν. Τά πλήθη ήκολοΰθουν 
αυτόν πανταχού διά νά άκούωσι τούς μελισταγεΐς λόγους Του, καί νά 
θεραπεύωνται άπο τών νόσων αυτών, καί τών ηθικών καί τών σωμα
τικών. Ό θειος λόγος Του ήτο σωτήριος καί είς τάς πασχούσας καί
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ταραττομένας ψυχάς καί εις τά άρρωστα σοψατα. Και η φημη Ιθυ 
έξη πλούτο όλονέν, ύπερέβη τά δρια τής 1 αλιλαιας πρώτον, έπειτα τής 
Παλαιστίνης καί έπλήρωσεν δλην τήν Συρίαν’ και συνέρρευσαν απαν- 
ταχόθεν προς αυτόν κατά χιλιάδας οί άνθρωποι κομίζοντες και πο
λυαρίθμους ασθενείς έκ διαφόρων ασθενειών, τούς οποίους έθεράπευσεν 
δλους. Άλλ’ οί άνθρωποι ούτοι δέν είχον μόνον σωματικός ασθέ
νειας*  εΐχον και πνευματικός πολλάς και βαρύτερος απο τάς σωματι
κός*  και ό Υιός τού Θεού, δστις διήλθεν έπί τής Γής ευεργετών και 
ίώμενος πάσαν νόσον τού σώματος και συγχωρών τας αμαρτίας τών 
πιστευόντων εις τό άγιον δνομά Του, ήσθάνθη τήν ανάγκην νά θερα- 
πεύση και τάς πνευματικός έλλείψεις τών παμπληθών ανθρώπων έκεί- 
νων*  ή συμπαθής ψυχή Του εύσπλαχνίσθη τούς λαούς έκείνους οί 
όποιοι εφέροντο πρός Λυτόν ζητούντες ένίσχυσιν καί παρηγοριάν καί 
καταφΰγιον, καί ώμοίαζον πρός πρόβατα διεσκορπισμενα, μή έχοντα 
ποιμένα.

Ταύτην δέ τήν ευσπλαχνίαν Λυτού έκδηλών ό Κύριος άνήλθεν 
έπί τίνος λόφου, ό όποιος καλείται μέχρι σή| ιερόν «όρος τών Μακαρι
σμών», έκάθισεν έκεΐ έν τώ μέσφ τών μαθητών Του και άπηυθυνε 
πρός τό πλήθος διδασκαλίαν, οποία μόνον από τό στόμα Του ήδύνατο 
νά έξέλθη, καί πρός τήν οποίαν όμοια ούτε ήκούσθη ούτε θά άκου- 
σθή έπί τής Γής. Ή «έπί τού ’Όρους ομιλία» είναι ή τελευταία λεξις 
τής ’Ηθικής, ό τέλειος κανών καί οδηγός τού αληθούς καί γνησίου 
βίου τών πολιτών τής βασιλείας τού Θεού. Ταύτης τής έπί τού Όρους 
ομιλίας τμήμα είναι ή τή Κυριακή τής Τυροφάγου άναγινωσκομένη 
ευαγγελική περικοπή.

Ό άνθρωπος έπλάσθη υπό τού Θεοΰ ελεύθερος*  καί ώς έλεύθερος 
δύναται νά έκλέξη τό αγαθόν ή τό κακόν’ τό αγαθόν θέλει καί ό 
Θεός καί τούτο είναι ό προορισμός τού ανθρώπου’ τό κακόν άποστρέ- 
φεται ό Θεός’ άρα ό άνθρωπος ό όποιος προτιμά τό κακόν είναι έχθρός 
τού Θεού. Ό προπάτωρ Άδόμ προετίμησε τό κακόν, άπεμακρύνθη τού 
Θεού, έγένετο έχθρός Αυτού καί έστερήθη τής θείας χάριτος*  έλαβε δέ 
ένεκα τούτου κλίσιν πρός τό κακόν, καί μετέδωκεν αυτήν καί είς τούς 
απογόνους του. Άλλ’ ήλθε κατά άνεκτίμητον καί άνέκφραστον τού 
Θεού βουλήν ό νέος Άδάμ, ό Χριστός, καί διήλλαξε τό ανθρώπινον 
γένος πρός τόν πανάγαθον Δημιουργόν αυτού, δστις «θέλει πάντας 
ανθρώπους σωθήναι καί εις έπίγνωσιν αλήθειας έλθεΐν.» Καί διό τού 
άγιου βαπτίσματος τής άναγεννήσεως άποκαθίσταται πάλιν ο άνθρω
πος εις τήν προτέραν τιμήν καί αξίαν, καί λαμβάνει πλήρη τήν έλευ- 
θερίαν μέ τήν οποίαν είχε προικισθή κατ’ άρχάς. Τής ελευθερίας ταύ
της δύναται καί πάλιν ό άνθρωπος νά κάμη κακήν ή καλήν χρήσιν. eH 
κακή χρήσις τής έλευθερίας είναι αμαρτία’ καί τό αποτέλεσμα τής αμαρ
τίας ό θάνατος, ούχί ό σωματικός αλλά ό πνευματικός, δστις είναι 
πολύ φοβερώτερος καί άσυγκρίτως φρικωδέστερος τού πρώτου. Ό έν 

τή άμαρτίρι ζών δέν αποθνήσκει άπαξ καί σωματικώς’ αποθνήσκει πολ
λάκις τής ήμέρας καί ψυχικόν θάνατον’ ό θάνατος κατοικεί έντός τής 
ψυχής του.

Άλλ’ ό Θεός έν τή άγαθότητί Του δέν άφήκε τον άνθρωπον έρη
μον καί άπροστάτευτον ένώπιον τής καιαστάσεως ταύτης*  δπως έν τή 
άπεριγράπτω φιλανθρωπία Του άπέστειλε τόν Μονογενή Αυτού Υιόν 
δπως άπολυτρώση από τής αμαρτίας τού Άδάμ τόν άνθρωπον, ούτω 
υπέδειξε τοΐς άνθρίόποις δτι δύνανται νά τυγχάνωσι τής άφέσεως τών 
μετά το βαπτισμα αμαρτιών αύτών διά τού μυστηρίου τής μετάνοιας 
και εξομολογησεα)ς. Τής άφέσεως δέ τών αμαρτιών τόν πρώτον καί α
παραίτητον δρον θέτει έν τώ πρώτα) μέρει τής προκειμένη; περικοπής 
τής έπί τού Ορους ομιλίας ό Σωτήρ*  διότι ό Θεός αποβλέπει ού/ι είς 
την στιγμιαίαν κάθαρσιν τής ανθρώπινης ψυχής από τού ρύπου τής 
αμαρτίας, άλλ’ εις τήν έμπέδωσιν έντός αύτής φρονήματος ηθικού, διά 
τού οποίου θά καταντήση είς τοιαύτην αγνότητα καί αγιότητα ώστε νά 
μή δύναται νά πίπτη εις τήν αμαρτίαν. Διά τούτο ό πρώτος δρος τής 
παρά τού Θεού άφέσεως τών αμαρτημάτων είναι δτι καί οί άνθρω
ποι πρέπει νά συγχωρώσιν εις τούς άλλους δ,τι σφάλμα καί οποίαν 
βλάβην προυξένησαν έκεϊνοι εις αυτούς’ πώς δύναται καί μέ τί πρό- 
σωπον θά παρουσιασθή ένώπιον τού Θεού καί θά ζητήση συγχώρησιν 
τών αμαρτιών του ό άνθρωπος, ό όποιος δέν συγχωρεΐ τούς όμοιους 
του δι όσα έπταισαν εις αύτόν ; διά τούτο λέγει : «εάν μή άφήτε τοΐς 
ανθρωποις τό παραπτώματα αυτών, ουδέ ό Πατήρ υμών άφήσει ύμϊν 
τά παραπτώματα υμών.»

Ιο δεύτερον μέρος τής προκειμένη; περικοπής διδάσκει ποιου 
είδους πρέπει νά είναι ή άληθινή νησιεία. Οί Φαρισαίοι τή; έπο- 
Χήζ τοΰ Χριστού έτήρουν αύστηρώς τούς τύπου; καί τάς διατάξεις 
τού μωσαϊκού Νόμου, δπως φανώσι τοΐς άνθρώποις δίκαιοι, ή πρός 
το θεαθήναι τοίς άνθρώποις. Λλλ’ ή χριστιανική άρετή δέν’ είναι ά- 
ρετη υποκριτών*  ή χριστιανική άρετή πρέπει νά μή κάμνη καθόλου 
θόρυβον, νά άσκήται δσον τό δυνατόν κρυφίω;’ ό Θεός άμείβει τήν 
αρετήν καί πάσαν άγαθήν πράξιν τοΰ άνθρώπου, αρκεί νά μή έπλη- 
ρώθη δΓ αύτήν ό άνθρωπος άπό άλλον τινά*  άλλ’ έάν ο άνθριοπος 
άσκή τήν αρετήν διά νά θαυμασθή υπό τών ανθρώπων, ήδη έπλη - 
ρωθη δι αυτήν*  καί επομένως τίποτε δέν έχει νά λάβη άπό τόν Θε- 
όν^ Και η νηστεία λοιπόν, ώς καί πάσα άλλη άρετή, πρέπει νά ά
σκήται έν τω κρύπτω*  «καί ό πατήρ σου ό βλέπων έν τώ κρύπτω 
άποδώσει σοι έν τω φανερω».

Εν τω τρίτω μέρει τής προκειμένη; περικοπής ό Κύριος διδά
σκει ποιος είναι ό αληθής θησαυρό; καί εις ποιον μέρος δύναται 
νά φυλαχθή άσφαλώς. Τά χρήματα καί τό άλλα υλικά πράγματα, ά- 
τινα μετά τόσης άγωνίας καί μετά ποταμών ίδρώτος αγωνίζεται 
κερδήση ό άνθρωπος καί άποθηκεύση εις χρηματοκιβώτια καί άπο- 
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θήκατ, δέν είναι αιώνια πράγματα’ σκώληκες φθείρουσι καί dqiavi- 
ζουσι τά πράγματα, κλέπται διαρρηγνύουσι τά χρηματοκιβώτια καί 
κλέπτουσι τά χρήματα. ’Αλλά καί εάν δέν συμβή τούτο, επέρχεται 
αιφνιδίως ό θάνατος, και ύ άνθρωπος άποσπάται βιαίως τών μετά 
τόσων ιδρώτων σωρευθέντων θησαυρών. "Ωστε ; "Ωστε πρέπει δ άν
θρωπος νά φροντίζη νά τοποθετή τούς θησαυρούς του εις τόπον 
δπου δέν δύναται κλέπτης νά είσέλθη καί δπου δέν υπάρχει σκώ- 
ληξ νά τούς καταφάγη, καί δπου δ άνθρωπος θά τούς εχη μαζή του 
αιωνίως. Ό μόνος δέ τοιούτος τόπος είναι δ Ουρανός, πλησίον τού 
Θεού και παρά τούς πόδας τού θρόνου τής Μεγαλωσύνης Λυτού. 
’Αλλά θάεϊπητις: καί πώς δυνάμεθα νά θησαυρίσωμεν τον πλού
τον ήμών έν τώ Ούρανώ ; απλούστατον’ άρκεϊ νά άναμνησθώμεν 
τήν άπάντησιν τήν όποιαν εδωκεν ό Σωιήρ προς τον πλούσιον νεα
νίσκον δστις ήθελε λάγίνρ τέλειος. «"Υπαγε, ειπεν δ Κύριος, πώ- 
λησόν σου τά υπάρχοντα, διάδος πτωχοϊς καί εξ ε ι ς θ η σ α υ- 
ρ δ ν έν ούρανώ». "Ωστε δ,τι δίδει τις εις τον πτωχόν δέν 
σκορπίζει άνο)φελώς, αλλά πέμπει διά τών χειρών αυτού εις τδν 
Ουρανόν, καί θησαυρίζει τούτο έκεΐ.

Ταύτα τά τρία υψηλά διδάγματα περί τού τρόπου τής άφέσεως 
τών αμαρτιών, και περί τής αληθινής νηστείας καί περί τών πραγ
ματικών θησαυρών διδάσκει ή ευαγγελική περικοπή τής Κυριακής τής 
Τυροφάγου. Τά διδάγματα ταύτα είναι πρέπον νά εισέλθωσιν εις 
πάσαν ψυχήν ανθρώπου, δστις θέλει νά μή δνομάζηται μόνον αλ
λά και νά είναι πράγματι χριστιανός. Διότι ’Εκείνος έδίδαξεν ήμάς δτι 
ούχί πας δ λέγων αύτώ Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις τήν βασιλεί
αν τών ούρανών, άλλ’ δ ποιών τδ θέλημα τού Πατρός Αύτού τού 
έν Ούρανοϊς.

B. ΕΙΖ ΤΗΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΑΟΞΙΑΖ

Ή μεγάλη αύτη ημέρα εινα. εορτή τών ηρώων τής πίστεως, οΐτινες 
ήγωνίσθησαν υπέρ τού ορθού δίγμκτος έναντίον τών αίοετικών*  εϊνχι 
έοοτη του θριάμβου τής ’Ορθοδοξίας έναντίον τής διαστροφής τής ορθής 
διδασκαλίας, τήν όποιαν έπεχείρησαν διάφοροι εσωτερικοί τής ’Εκκλη
σία. πολέμιοι καί έπεχείρησαν νά διασείσωσι τά θεμέλια τού οικοδο
μήματος αυτής.

Είναι γνωστόν δτι κατά τάς άρχάς τού ογδόου αίώνος, otó 
εϊχον λυθή έν ταϊς οίκουμενικζϊς Συνόδοις πάντα τά μεγάλα ζητή
ματα τά όποια εϊχον συνταράξη τήν Εκκλησίαν άπο τού Μ. Κων- 
ταντίνου καί εφεξής, ό αύ .οκρά τωρ Λέων γ' ό ’Ίσαυρος, θέλων να πε- 
ριστείλη τάς καταχρήσεις είς à, έξετράπησανοί άνθρωποι έν τη προσκυ
νήσει τών εικόνων, έπειδή δέν προσεκύνουν τιμητικώς άλλ’ έλάτρευον 
αύτάς, διέταξε νά ύψωθώσι κατ’ άρχάς έν τοίς Ναοϊς ώστε να μή φθά- 
νωσι να άσπάζωνται αύτάς οί άνθρωποι, καί έπειδη οί χριστιανοί 
δέν ύπήκουσαν, διέταξε νά έκδληθώσιν αί εικόνες όλοσχερώς έκ τών 
’Εκκλησιών. Ό στρατός διετάχθη να έκτελ^τη τήν διαταγήν ταύτην 
τού Αύτοκράτορυς, ήτις έδωκε το σύνθημα είς τρομερούς έμφυλίους 
σπαραγμούς, οί όποιοι διήοκεσαν υ.ετά διαλειμμάτων υπέρ τά 120 έτη.

Τδ ζήτημα αύτο καθ’ έκυ:οήτο μικρόν καί θα ήτο εύκολον να 
λυθή ύπο τής ’Εκκλησίας ήσόχως πως καί ταχέως, άν δέν άνεμιγνύ- 
οντο είς αυτό διάφορα άλλα ζη .ήματα άσχετα εντελώς προς τήν πίστιν 
καί τήν ’Εκκλησίαν, καί πρόσωπα παν άλλο ή αρμόδια καί κατάλληλα 
προς λύαιν θρησκευτικών ζητημάτων. Οί αύτοκράτορες έσχετισαν προς 
τύ ζήτημα τών εικόνων σχέδιον ποικίλης διαρρυθμίσεως καί κναμορ- 
φώσεως τής διοικήσεως τού Κράτους, καί ένόμιζον δτι μόνον άν έπαυον 
οί άνθρωποι νά ποοσκυνώσι τάς εικόνας θά έπετυγχάνετο ή άνόρθω- 
σις τού όσημέραι καταρρέοντος Κράτους· ο δέ λαός καί έν γενει οί 
φίλοι τών εικόνων διέκρινον είς τάς έναντίον τών εικόνων διαθέσεις 
και αποφάσεις τών αύτοκοατόοων μουσουλμανικήν έπιδρασιν έπί τον 
χριστιανισμόν, άφ*  ού ό μωαμεθανισμός, ώς γνωστόν, απαγορεύει οί- 
ανδήποτε άπεικόνισιν τής ανθρώπινης μορφής.

Άλλ’ήγειρε τότε τήν ίσχυράν αυτού φωνήν ύπερ τών εικόνων ο 
μέγας τής Έκκλησίας πατήρ καί διδάσκαλος, ό άγιος Ιωάννης ό Δα
μασκηνός από τών έοήμων τής IΙαλαιστίνης, καί δια τών λαμπρών 
αύτού περί τών εικόνων συγγραφών άνεπτυςε τήν αληθή τής Εκκλη
σίας διδασκαλίαν πεοί τών εικόνων, ήτις διετυπωθη βραδυτερον εν τώ 
δρω τής Ζ*  Οικουμενικής Συνόδου. Η Σύνοδος αύτη, ήτις συνήλθε τώ 
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787 έπί τής αύτοκρατείρας Ειρήνης, ώρισεν δτι ή μέν λατρεία άνήκει 
καί πρέπει είς fzovov τόν Θεόν, είς δε τους Αγιους τής Εκκλησίας τι
μητική μόνον προσκύνησις, ήτις άπύ της προσκυνουμένης είκόνος δια
βαίνει είς το πρωτότυπον, δηλαδή είς τύ είκονιζόμενον πρόσωπον.

Ουτω διά της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου άποκατεστάθησαν αί εί- 
ζόνεςέν τή ’Εκκλησία ζαι ζχθωρίσθη όρθώς χαι ρητώς η περί αύτών 
διδασκαλία. Άλλ’ η είκονομαχία δέν έκυψε ταχέως ζαι εύζόλως τον 
αύχένχ· ήγερθη^αν νέοι είκονομάχοι αύτοζρατορες ούχί ολιγωτερον 
εχθροί 'ιών εικόνων από τούς παλαιούς, Αεων ε ο Αρμένιος ζαι ο θεο- 
ψιλος. Οί ύπέρμζχοι τών εικόνων κζτεδιωχθησαν και παλιν σψοδρώς 
και αί εικόνες πλήν τού συμβόλου τού Σταυρού έςεβληθησχν τών 
νχών και έθοαύσθησαν η έκάησαν. Αλλ ο Κύριος απεφχσισε να θέ
ση τέρμα είς την μακροχρόνιον κχί φρικχλέαν ταυ την δοκιμασίαν 
της ’Εκκλησίας Του. Ό Λέων ε' κχι ό Θεόφιλος πζρήλθον τα
χέως, η αρχή δέ περιήλθεν είς τάς χεϊρας της εύσεβούς βασιλίσσης 
θεοδώρας, ώς επιτρόπου τού ανηλίκου υίυύ της Μιχαήλ Γ'. Ή
αύτοκοάτειοα άπεφάσισε λοιπόν νά δώση οριστικόν τερμχ είς το ζή*
τηαα, άνχσ τηλούσα όρισ ικώς έν ταΐς Έκκλησιαις τας εικόνας, 
κχι παρέχουσχ έκ νέου τον σεμνόν διάκοσμον είς τους άπογυμνω-
Οέντχς Ναούς. Καί τή 19 Φεβρουάριου τού έτους 8 'Λ μ. Χριστόν,
ημέρα Κυριαχή τής πρώτης έβδομάδος τών Νηστειών, έζαλεσε τον 
Πατριάρχην Μεθόδιον δπως μετά τού κλήρου κχί τού λχού κρατούν
τες τάς ίεράς εικόνας, τάς οποίας νά έξχγάγωσιν έλευΟέρως 
άπύ τά μέρη οπού τάς έφύλαττον κεκρυμμενχ*,  τελεσωσι πάν
δημον Λιτανείαν δια τών οδών της πόλεως, καί νχ τοποθετη- 
σωσιν έπειτα αύτάς έντύς τών ’Εκκλησιών, είς τάς Οεσεις άπο τας 
οποίας τάς είχον άφχιρέση. Ώνομάσθη δέ τό γεγονός άνκστηλωσις, 
διότι αί εικόνες τότε δέν ήσαν τοποθετημένα», μεταξύ τών στύλων 
του εικονοστασίου, άλλα ησχν κρεμασμένα», έπι τών στηλών τών 
κιγκλίδων, αί όποϊαι έχώριζον το άγιον Βήμα άπύ τού κυρίως Ναού.

Την μεγάλην ταύτην λιτανείαν άναμιμνησκει η κατά παράδοσιν 
τελούμενη έν ταΐς Έκζλησίαις την ημέραν ταύτην λιτανεία τών ει
κόνων, κατά την όποιαν πάντες οί χριστιανοί λιτανεύομεν πέριξ τών 
’Εκκλησιών κρατούντες τάς εικόνας της ’Εκκλησίας η φέροντες έκ 
τών οικιών μας τάς εικόνας, τάς οποίας κζτά εύσεβες έΌιμον τών πα
τέρων ημών, διατηρο’ΐμεν είς τάς οικίας μας.

Έξ αφορμής τού γεγονότος τούτου, το όποιον περιεγράψαμεν έν 
συντόμω, άπετελέσΟη μία τών μεγίστων εορτών τού Χρισιιανισμ.ού. ΤΙ 
πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστης ώνομάσθη Κυριακή της 
’Ορθοδοξίας, διό :ι ώρίσθη ούχί μόνον ώς έορτη της αναστηλώσεως τών 
εικόνων, άλλά και ώς εορτή τού θριάμβου της ’Ορθοδόξου Πίστεως έ- 
νχντίον πασών τών αιρέσεων. Γενική χαρζ κατέλαβε τούς απανταχού 

της Οικουμένης Χριστιανούς. ΤΙ πίστις ή άγια τού Χριστού άποκατε*  
στάθη είς τήν παλαιάν αυτ’^ς άκεοκιότητα καί καθαρότητα, οί αίρε· 
τικοι ή κχτενόησαν τήν πλάνην αυτών και έπέστοεψχν είς τους κόλ
πους της Έκκλησίας, ή χπεσχίσθησαν χύτης έως ού σύν τή πχρόδω τού 
χρόνου έντελώς ήφανίσθησχν. Ου τω διά της ένεργείκς της ευσεβούς βα- 
σιλισσης θεοόωρας ηύδόζησεν ό θεός νχ τηρήσ'ρ τήν αγίαν Λύτου ’Εκ
κλησίαν άβλαβη ζαι άνεπηρέασ τον άπο τών άραβικών ιδεών, αΐτινες 
δια τών ειζονομαχων Ορασεως άπεπειράθησαν να είσπηδήσωσιν είς τήν 
ποίμ.νην τού Κυοίου.

Δια τούτο η άγικ Εκκλησ.κ (όρισε νζ χνζγινώσκητχι κατά τήν 
Κυριακήν της Ορθοδοξίας η περικοπή έζείνη τού Τερού Εύαγγελίου, 
η οποία περιγράφει την ζλησιν zzi έκλογήν τών ’Αποστόλων ύπύ τού 
Κυρίου ημ,ών Ιησού Χριστού κατά τάς πρώταςήμέρας της*  έμ.φανίσεώς

διδασκάλου καί Σωτηρος έν τω κόσμω, θέλουσα διά τούτου 
να δείςη δτι είναι αδύνατον -η Έκκλη< ού Χριστού νά παύση τι- 

άλλά δή κχι δι’ εικόνωνμώσα έν υμ.νοις καί άσμασι καί έν έοοται
τους εκλεκτούς μαθητάς, ούς ό Σωτήρ ημών προόρισε καί άπέστειλεν 
ινα μαθητευσωσι πάντα τά έθνη καί βαπτίσωσι τούς ανθρώπους είς τύ 
όνομα της ύπεραγίας Τριάδος. Ό Σωτήρ έκάλεσε τούς ’Αποστόλους είς 
την βασιλείαν Του τήν πνευματικήν τήν όποιαν έκ τών Ούρχνών κα- 
ταβάς ιόρυσεν έπι της Γης. Καί οί Απόστολοι έκάλεσαν κατά τήν 
εντολήν τού Κυρίου τα έθνη σόμπαν τα είς τήν βασιλείαν τού Θεού, 
καί έξήπλωσαν τήν αληθινήν πίστιν καί διέδοσχν το φώς της άληθινης 
θεογνωσίας είς τά πέρα τα της Οικουμένης. Άλλά δέν έξετελεσθη ά- 
κομ.η το έργον δπερ ό Σωτήρ άνέθηχε τοΐς Άποστόλοις, καί δπερ ουτοι 
έκληροδότησαν τή Εκκλησία. ΤΙ άγια ’Εκκλησία παρχλαβούσα παρά 
τών Αποστόλων τήν έντολήν τού Κυρίου έξακολουθεΐ τύ ύψηλύν έργον 
Αυτού καί τών ’Αποστόλων, διδάσκουσα τήν πίστιν, άγιάζουσα 
τον λαόν διά τών μ.υστηρίων, καί ποιμαίνουσα τύ έμπεπιστευμένον 
Λύτή σεμ.νον ποίμνιον.

Ό Σωτήρ μέλλων νά άποχωρ.σθή τών προσφιλών Αύτού μαθη
τών μικρόν προ τής Άνκλήψεως έπηγγείλατο αύτοίς ότι θά κατέλθη 
επ αύτούς ό Παοάκλητος, τύ Πνεύμα της Άληθείκς, ΐνχ μένζ) μετ’ 
αύτών είς τον αιώνα. Καί τύ άγιον Πνεύμ.α παραμένον διαρκώς έν 
τ$ Εκκλησία κχι οδηγούν αύτήν είς πάσαν τήν χλήθειζν, διδάσκει 
εν Λύτή τούς πιστούς καί αγιάζει αύτούς είσερχόμενον εί; τά βάθη 
τής καρδίας αύτών καί άπεργαζόμενον ανθρώπους διαρκώς είς τον θεόν 
προσεγγίζοντας, διαρκώς πρός Λυτόν έχοντας προσηλωμένους τούς οφ
θαλμούς, διαρκώς παο’Αύτού προσδοκώντας κπολύτρωσιν καί φωτι
σμόν, διαρκώς μετόχους τής αιωνίου βασιλείας γινομένους.

Αύτός έστιν ό θεός ημών, ό όίηγήσκς τήν άγίκν Αυτού ’Εκ
κλησίαν όιά μέσου τοσούτων περιπε τειών, κχι τχρζχών ένεκζ τών αι
ρέσεων, άβλαβή μέχρι τή; καθιερώσεω; τή; θριαμβευτικής πανηγύρεως
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των Εικόνων, την οποίαν έορτάζονχν Αύτός έστιν ό Θεός ήμών
ό έπζγγειλζμενο; τή Ίίζζλησίζ δη ρχλλει νζ περιλά^η είς τούς κόλ
πους αυτής πάντα τα Έθνη. "Υψιστε, έσο [7.ε0’ ήμών είς τον αιώνα.

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ

ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ

Ή χριστιανική Θρησκεία, έίνοα θρησκεία του λόγου. Τό άν- 
τικείμενον αυτής εινε ή πίστις είς τόν Λόγον του Θεού, δστις έ- 
γεινεν «υιός άνθρώπου» καί έσκήνωσεν έν τοις άνθρώποις. Άλλα 
καί τό μέσον, διά τοΰ οποίου ό Λόγος τοΰ Θεού, ό αρχηγός 
τής σωτηρίας ήμών, ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εισερχόμενος 
ένοικεϊ έν ταϊς καρδίαις τών άνθρώπων καί ζωογονεί τόν νενεκρω- 
μένον ύπό τής άμαρτίας, εϊνε ό λόγος τής άληθείας, ό λόγος 
του Θεού, ό λόγος τ’ έ. τόν όποιον έλάλησεν ό Θεός πάλαι μέν πο- 
λυμερώς καί πολυτρόπους διατών Προφητών, οτε δέ ήλθε τό πλή
ρωμα τοΰ χρόνου καί διά στόματος αύτοΰ τοΰ Μονογενούς αύτου 
Υιού καί έκείνων, τούς οποίους ό Ι*1ός  τοΰ Θεοΰ πληρώσας Πνεύ
ματος άγιου άπέστειλε νά μαθητεύσωσι πάντα τά έθνη τ’.έ. τών 
Οεοκηρύκων ’Αποστόλων.

Καί ό λόγος δέ ούτος τής άληθείας, δνό Θεός έλάλησεπρός τούς 
άνθρώπους είς άποκάλυψιν εαυτού καί τοΰ θελήματος αύτου μό
νον διά του λόγουτ’.έ. τής διδασκαλίας, τής διδαχής, τοΰ κηρύγ
ματος εισέρχεται είς τήν ψυχήν καί γέννα έν αυτή τήν πίστιν είς 
τόν Υιόν καί Λόγον τοΰΘεοΰ. «Ή πίστις έξ άκοής, λέγει, ό τοΰ 

Θεοΰ Απόστολος, ή δέ άκοή διά ρήματος Θεοΰ». Καί πάλιν 
«πώς πιστεύσουσιν ού ούκ ήκουσαν ; πώς δε άκούσουσι χωρίς κη- 
ρύσσοντος ;»(Ρωμ. 10, 14. 17.)

Διά τούτο αύτός πρώτιστα πάντων ό Σωτήρ ήμών, αύτός ό 
αιώνιος Λόγος τοΰ Θεοΰ, κατοικήσας μετά τών άνθρώπων, με- 
τεχειρίσθη τόν λόγον, τήν διδασκαλίαν δηλαδή, τήν διδαχήν, τό 
κήρυγμα, ώς τό κυριώτερον μέσον τοΰ νά έπιστρέψη τούς άνθρώ
πους άπό τής πλάνης τοΰ νοΰ καί τής καρδίας αύτών, είς τό νά 
γνωρίσίυσι τόν μόνον άληθινόν Θεόν καί δν έκεϊνος άπέστειλεν 
Ιησοΰν Χριστόν. Τά θαύματα, τά όποια έπετέλει ό Κύριος ή
μών, μόνω τφ λόγφ αύτοΰ δίδων τό φώς είς τούς τυφλούς, τήν 
κάθαρσιν είς λεπρούς, τήν ρώμην είς παραλελυμένους, τήν ελευ
θερίαν είς τούς ύπό πονηρών δεδουλωμένους πνευμάτων, τήν ζω
ήν είς νεκρούς, ήσαν ικανά νά πιστοποιήσωσί τήν θείαν αύτοΰ ά- 
ποστολήν ώς έχοντος έξουσίαν έν ούρανώ καί έπί γής, ώς δεσπό
ζοντος τής ζωής καί τοΰ θανάτου. Έν τούτοις ό Κύριος ήμών τής 
μέν θαυματουργικής αύτου δυνάμεως έκτάκτως μόνον ποιείται 
χρησιν, καί τούτο μάλλον είς έκδήλωσιν τής εύσπλα/χνίας αύτού 
πρός τήν πάσχουσαν άνθρωπότητα, τό δέ κύριον μέσον, διά τοΰ 
όποιου έπιζητεϊ τήν έπιστροφήν τού άνθρώπου πρός τόν Θεόν, εϊ
νε ή διδασκαλία. Άπό τής στιγμής τής εισόδου αύτου είς τό έρ- 
γον τής άποστολής αύτοΰ διδάσκει άδιακόπως έν ταΐς συναγω- 
γαίς, έν τφ Ναφ τού Σολομώντος, έν τοίς οίκοις, έν ταΐς πόλεσι, 
έν ταΐς κώμαις, έν τή έρήμφ, έν τή ξηρά, έν τή θαλάσση. Διδά
σκει άκαταπαύστως, διότι ή άποστολή αύτοΰ είς τούτο συνίστα- 
ται «ίάσασθαι τούς συντετριμμένους τήν καρδίαν, κηρΰξαι αίχμα- 
λώτοις άφεσιν καί τυφλοΐς άνάβλεψιν, άποστεΐλαι τεθραυσμένους 
έν άφέσει» (Ήσ. 61, 1.2. Λουκ. 4, 18), ένί λόγω «εύαγγελί- 
σασθαι τήν βασιλείαν τού Θεού» (Λουκ. 5, 43). Καί έπειδή «ήν 
διδάσκων αυτούς ώς έξουσίαν έχων» (Ματθ. 7, 29) ύ^ήρξεν ό 
κατ’ έξοχήν διδάσκαλος, έγκρίνων, ϊνα οΰτω προσφωνήται ύπό 
τών μαθητών αύτοΰ. «‘Γμεϊς φωνεΐτε, έλεγε πρός αύτούς, ό Δι
δάσκαλος καί ό Κύριος καί καλώς λέγετε’ είμί γάρ» (Ίωάν. 
13, 13.)

Καί οί μαθηταί δέ λαβόντες τήν έξουσίαν καί τήν έντολήν 
παρά τού Διδασκάλου νά μαθητεύσωσι πάντα τά έθνη, διδάσκον
τες αύτοϋς νά τηρώσι πάντα οσα έκεϊνος ένετείλατο, έξελθόντες 
έκήρυξαν πανταχού τόν λόγον τοΰ θεοΰ, γινόμενοι διάκονοι τού 
Εύαγγελίου (Λ' Κορ. 3, 7) κήρυκες καί άπόστολοι καί διδάσκα
λοι έθνών (Λ' Τιμ. 2, 7. 13' Τιμ. 1,11). Καί έπιστρέφοντες δέ 



75 == 74 =

έθνη είς Χριστόν καί σχηματίζοντες τάς πρώτα; Χριστιανι
κά; κοινότητα;, τάς «Εκκλησίας», δέν έπαυον νά διδάσκωσι 
τούς πιστούς είτε διά λόγου είτε δι’ έπιστολή; χειραγωγοΰντε; 
αυτούς καί καθοδηγοΰντε; επί τήν ηθικήν τελειότητα. Άποκα- 
θιστώντε; δέ κατά πόλεις τούς ποιμένα; τών Εκκλησιών, τού; 
’Επισκόπου; καί πρεσβυτέρους, ήΟελον τόν ’Επίσκοπον καί τόν 
πρεσβυτερον καί διά πολλών μεν άλλων άρετώνκοσμούμενον αλλά 
καί «άντεχόμενον του κατά τήν διδαχήν πιστού λόγου, ϊνα δυνα
τό; ή καί παρακαλείν έν τή διδασκαλία τή ύγιαινούση καί τού; 
άντιλέγοντα; έλέγχειν» (Τίτ. 1, 9.)Καίτοι δέ τού; ύπ’ αυτών 
καθιστάμενου; ’Επισκόπου; καί πρεσβυτέρους έγνώριζον προθύ- 
μου;εί;τό νά διδάσκτοσι τον λόγον τήςάληθεία;, όμως τοσαύτην 
άπέδιδον εί; τούτο ιδίως τό ποιμαντορικόν καθήκον σημασίαν, ώ
στε έξορκίζουσιν αύτού; εί; τό όνομα του Κυρίου νά άντέχωνται του 
θείου κηρύγματα;. «Διαμαρτύρομαι ούν έγώ», γράφει πρό; τόν 
’Επίσκοπον τή; ’Εφέσου Τιμόθεον ό Παύλο;, «ενώπιον του 
Θεού καί τού Κυρίου Ιησού Χριστού τού μέλλοντος κρίνειν ζών- 
τα; καί νεκρού; κατά τήν επιφάνειαν αύτού καί τήν βασιλείαν 
αύτού, κήρυξον τόν λόγον, έπίστηθι ευκαιρώ;, άκαίρω;, έλεγξον. 
έπιτίμησον, παρακάλεσον έν πάση μακροθυμία καί διδαχή » ( Β' 
Τιμ. 4,1-2). Καί ίνα συντόμω; είπωμεν οί ’Απόστολοι ήθελον ό 
λόγο; του Χριστού νά ένοική πλουσίω; έν τοί; πιστοί; (Κολ. 
3,16).

"Οχι δέ μόνον έν τή άποστολική περιόδω τή; 'Εκκλησία; 
άλλά καί μετ’ αύτήν ή διδασκαλία τού θείου λόγου, ή διδαχή, 
τό κήρυγμα άπετέλουν μέρος άναπόσπαστον τή; θεία; λατρείας. 
Όσάκι; οί πιστοί συνήρχοντο εί; δημοσίαν λατρείαν, πρωία; 
είτε εσπέρα;, άνεγινώσκετο μέν άνάγνονσμά τι έκ τής Αγία; 
Γραφή; έπηκολούθει δέ άνάπτυξι; αύτού ύπό τού Προεστώτο; 
πρός έποικοδόμησιν του Έκκλησιάσματο; έν τή πίστει τή έλ- 
πίδι καί τή αγάπη. «Παυσαμένου τού άναγινώσκοντο;, » λέγει 
Ιουστίνο; ό φιλόσοφος καί μάρτυς (Άπολ. Α’ κεφ. 67) «ό 
προεστόν; διά λόγου τήν νουθεσίαν καί πρόκλησιν τή; τών κα
λών τούτων μιμήσεω; ποιείται.»

Τού; χρόνου; τή; έν παντί άπλότητο; τή; ΊΕκκλησια
στική; ζωή; διεδέχθησαν οί χρόνοι τή; έξωτερική; λαμπρό 
τητος τή; ’Εκκλησία;, οτε ό σταυρό; άπό τού βάθους τών 
κατακομβών άνεπήδησεν εί; τό ύψος τών αύτοκρατορικών 
στεμμάτων. Τότε δέ καί ό ιερό; άμβωυ παρουσιάζεται έν 
ολη τή αίγλη αύτού λαμπρυνόμενο; διά τών κηρυγμάτων τών 

μεγαλειτέρων τής Έκκλησίας Διδασκάλων, τών Αθανασιών 
καί τών Βασιλείων, τών Γρηγορίων καί τών Χρυσοστόμου. 
Ή δημοσία λατρεία κα: πάλιν δέν νοείται άνευ θείου κηρύγ
ματος. Οί Ίεράρχαι Βασίλειος καί Χρυσόστομος συντομεύ- 
ουσιν άλληλοδιαδόχο)5 τά; εύχάς τή; λειτουργίας, ίνα δώ- 
σα>σι μείζονα καιρόν είς τήν άπό τοϋ άμβο>νος άνάπτυξιν τών 
εύαγγελικών κηρυγμάτων, διά τήν κατανόησιν τών όποιων ά- 
ποτείνει δέησιν ιδιαιτέραν πρό; τόν Θεόν ό ίερεύς πρό τή; 
άναγνώσεω; τή; Εύαγγελικής περικοπή; λέγων : αΈλλαμψον 
εί; τά; καρδία; ήμών, Φιλάνθρωπε Δέσποτα, τό τή; σή; Θε
ογνωσία; άκήρατον Φώς καί τού; τής διανοίας ήμών διάνοι- 
ξον οφθαλμού; εί; τήν τών σών 1 Εύαγγελικών κηρυγμάτων 
κατανόησιν.» Οί πιστοί δεν συναθροίζονται εί; τόν ναόν μό
νον ίνα άναφέρωσι πρό; τόν Θεόν «κοινά; καί συμφώνου; 
προσευχά;», ούδέ μόνον ίνα άγιασθώσι μετέχοντε; τή; προ- 
σφερομένη; άναιμάκτου Ουσίας, άλλά καί ίνα φωτισθή ή διά
νοια αύτών διά τού άκηράτου Φωτός τής άληθινής Θεογνω
σίας, διά τής άκροάσεως τών Εύαγγελικών κηρυγμάτων, ώστε 
πεφωτισμένοι τήν διάνοιαν νά δυνηθώσι νά καταπατήσεοσι μέν 
τά; έπιθυμίας τή; σαρκό;, νά μετέλθωσι δέ τού λοιπού πο
λιτείαν πνευματικήν, πάντα πρό; εύαρέστησιν τού Ουρανίου 
1 Ιατρό; καί φρονουντε; καί πράττοντε;.

Εί; τήν πυκνήν ταύτην καί συνεχή άπό τού ιερού αμβω- 
νο; διδασκαλίαν οφείλεται ού μόνον ή θερμουργό; πίστι; τών 
Χριστιανών τών χρόντον έκείντον, ού μόνον ό πλούσιος καρπός 
τή; άγιωσύνη;, δν άπέδιδεν ό άγρό; τού Κυρίου, ή ’Εκκλη
σία, άλλά καί ή πνευματική έν τω συνόλω άνάπτυξι; τή; 
τότε κοινωνία;. Έλλην σοφός συγγραφεύς τών καθ’ ημάς χρό
νων έξετάζίον τήν ομιλητικήν δεινότητα τού μεγάλου καί ά
γιου τή; Καισαρείαν Ιεράρχου, άφού έξεδήλίοσε τόν πρό; τόν 
μέγαν τού θείου λόγου κήρυκα θαυμασμόν αύτού διά τώνδε 
τών φράσεων : «όποια φροντί; νά κατάδειξη πανταχσύ τόν 
Θεόν έν τοί; έργοι; αύτού, οποία φαντασία μετάρσιο; άμα 
καί περιπαθής, ϊνα άνυψωθή μέχρι τή; άγαθότητο;, τού 
Πλάστου ! όποια λεπτότη; καί εύαισθησία περί τήν -κφρασιν 
ϊνα καταστήση τήν άγαθότητα έκείνην καταληπτήν καί άγα- 
πητήν !», άφού λέγομεν διά τοιούτωυ έκφράσεων έξεδήλωσε τόν 
θαυμασμόν του, έπήγαγε τά έξοχα ταύτα τά πάσαν ελληνο
χριστιανικήν καρδίαν νά συγκινήσωσι δυνάμενα*  «Καί πώ;, 
κλίνοντε; γόνυ ενώπιον τοιούτου Έροκήρυκος, νά μή θαυ- 
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μάσωμεν συγχρόνως τόν Ελληνικόν έκείνον λαόν ενώπιον 
του οποίου έξεφωνουντο τοιουτοι λόγοι καί μεταξύ τών ο
ποίων ύπήρχον τεχνίται άπλοϊκοί. έργάται ημερόβιοι, οϊτινες, 
καθώς έλεγεν αυτός ό ρήτωρ, συνεκινουντο ύπό τοιούτων δι
δαχών, έπικροτουντες καί δακρύοντες ;» Εινε όντως άξια θαυ
μασμού ή Ελληνική του Κέντρου τής Μικράς Ασίας κοι
νωνία έν τή όποια ύπό του χύδην όχλου παρηκολουθοϋντο καί 
έχειροκροτουντο αί είς τήν έξαήμερον όμιλίαι του Μεγάλου 
Βασιλείου, άλλα πόθεν οί άπλοι εκείνοι τεχνίται καί ημερό
βιοι έργάται κατέστησαν ικανοί νά φιλοσοφώσι καί νά θεο- 
λογώσιν έπί τών ύψηλοτέρων άντικειμένων τής Φιλοσοφία; καί 
τής Θεολογίας ; Ούχί άπό τής διδασκαλίας τής άπό του Ι
ερού "Αμβωνος, τήν όποιαν εϊχον έν άφθονία καί τήν οποίαν 
παρηκολούθουν έπιμελέστερον ή οί φοιτώντες είς τάς φιλοσοφι- 
κάς σχολάς τήν διδασκαλίαν του φιλοσοφικού βήματος ; Ά- 
ποδεικνύεται άρα, ότι ούδέν βήμα καί ούδέν είδος διδασκα
λίας δύναται νά προαγάγη τήν πνευματικήν τής κοινωνίας ό- 
μου μετά τής ηθικής άνάπτυξιν, όσον τό βήμα τό Εκκλησι
αστικόν, ό ιερός άμβων, ό όποιος μετά τών ναμάτων τής αι
ωνίου ζωής χύνει είς τήν ψυχήν τής κοινωνίας ολοκλήρου 
καί τά στοιχεία τής πνευματικής άναπτύξεως.

Δύναται τό παράπαν νά συγκριθή πρός τήν εικόνα ταύ
την τήν Εκκλησιαστικήν καί τήν κοινωνικήν ή νυν τής ’Εκ
κλησίας ήμών κ^ί τής κοινωνίας κατάστασις ; Τούτο πρόκει
ται νά έξετάσωμεν είς τό προσεχές.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΟΦΩΝ

Εύτυχής ύ φέρων έν έαυτώ τό Θειον, τήν ιδέαν τού αγαθού, 
τό ιδεώδες τής τέχνης, τό ιδεώδες τής έπιστήμης, τό ιδεώδες τής 
πατρίδος, τό ιδεώδες των αρετών του Ευαγγελίου. Αύται εινε 
αί ^ώσαι πηγαΙ τών μεγάλων έργων ύπό τών άκτίνων τοί? άπει
ρου φωτιζόμενοι. (Ιΐαστέρ).

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ 
ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

Εφ δσον ό κοιτδς πόθος της διαρρυθμίσεως τών πραγ
μάτων της Εκκλησίας φαίνεται πλησιάζων είς την πραγμα- 
τοποιησιν αυτόν, επί τοσούτον καταφαίνεται και τό εργώδες τον 
εγχειρήματος*  εφ δοον δε τδ εργώδες τον εγχειρήματος κα- 
ταφαινεται, επι τοοοντον είναι άναγκαίον νά ανζάνη ή περί- 
οκεψις καί νά εντείνηται ή προσοχή και νά πολλαπλαοιάζηται 
η προΰνμια πάντων, δοοι είναι κεκλημένοι rd νποβοη'&ήαωοι 
τον εργον τήν ονντελεοιν.

Εν τώ παρελΰόντι ή άντίληψις τών δυσχερείων του έργου 
εφαίνετο περιωρισμένη, δπως εφαίνετο περιωρισμένη καί ή έν
νοια τής ουσίας αύτου. Έπιστεύετο γενικώς, δτι ή πρώτιστη 
τού έργου δυσχέρεια συνίστατο εις τήν απροθυμίαν τών 9Αρ
χιερέων καί τών προϊσταμένων τών ιερών Μονών νά δεχθώ- 
σιν έλεγχον έπί τής διαχειρίσεως τών θρονικών ή τών μονα
στηριακών περιουσιών, έκράτει δέ παρά τοις πολλοΐς ή Ιδέα, 
επι μήνας είς έκάστην πρός τούς ’Αρχιερείς προσφώνησιν έ- 
παναλαμβανομένη, δτι ζήτημα 3Εκκλησιαστικόν σημαίνει τα- 
κτοποιησιν τής περιουσίας τών Θρόνων και τών Μονών έπί 
τώ σκοπώ χρηοιμοποιήσεως τών υποτιθεμένων περισσευμάτων 
υπέρ τών κοινών ή τών κοινοτικών αναγκών.

Σήμερον τού έργου είς τήν οδόν τής πραγματώσεως αυ
τού ευρισκομένου, περιττεύει μέν πας λόγος περί δυσχερειών 
έκ μέρους τών 3Αρχιερέων, ώς δέ νομίζομεν, καί τών προϊ
σταμένων τών 'Ιερών Μονών, αφού οί ’Αρχιερείς εΐνε οί 
πρωτοστατούντες και έπιδιώκοντες τήν πραγμάτωσιν τού έργου, 
αύιδ δέ τδ 3Εκκλησιαστικόν ζήτημα εύρίσκεται τεθειμένον έ 
νωπιον πάντων ούχί ώς ζήτημα τακτοποιήσεως τής περιουσίας 
τών Θρόνων ητών Μονών, άλλ3 ώς ζήτημα άποκαταστάσεως 
τάξεως έννόμου έν δλω τώ κύκλω τής ένεργείας και τών σχέ
σεων τής 3Εκκλησίας*  άπδ τοιαύτης δ’ άντιλήψεως τού έκκλη- 
σιαστικού ζητήματος άπέρρευσε xaì τδ ύπδ μελέτην σχέδιον τον 
Εκκλησιαστικού νόμου.
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*Αλλ9 αν ούδείς πλέον σκέπτεται ή πρέπει τδ σκέπτηται 
περί δυσχερειών άπδ μέρους τής Ιεραρχίας ή καί τών μονα
στηριακών αρχών διά λόγους υλικών συμφερόντων, οί πάντες 
έχομεν τδ καθήκον νά έγκύφωμεν εις τήν έννοιαν τών δυσχε
ρειών, αί όποιοι εϊνε συμφυείς αυτή τή ουσία τοΰ έργου. Τάς 
δυσχερείας τούτος κατενόησαν ήδη καί ώμολόγ toav μετά τοΰ 
συντάζαντος τδ προσχέδιον καί τά λοιπά μέλη τής συντακτικής 
’Επιτροπής, τά όποια εμφορούμενα ύπδ τής διαθέσεως νά έπι- 
δοκιμάσωσιν ύπάρχουσαν ήδη έν τω σχεδίω ή νά είσαγάγωσι δι- 
άταζίν τιτα σωτήριον θεωρουμένην ύπ9 αύτών, εύρίοκουσιν έν 
τή δδω αύτών, ώς ογκώδη βράχον ότέ μεν τδ έθος και τήν συ
νήθειαν, ότέ δέ τούς κειμένους πολιτικούς νόμους, άλλοτε τά 
δεδη μιουργη μένα συμφέροντα καί άλλοτε τήν κρατούσαν παρά 
τοΐς πολλοΐς αντίθετον πρόληψιν. Διά τούτο καίτοι τδ σχέδιον 
έπεζεργασθέν έβελτιώθη διά πολλών προσθαφαιρέσεων, ούδείς 
τών άποτελούνιων τήν "Επιτροπήν έμεινε μετά τής έντυπώοεως, 
ότι κατηρτίσθη τδ τέλειον σχέδιον τού νόμου, τοΰ προωρισμέ- 
νου νά δημιουργήση τήν κανονικήν λειτουργίαν τής "Εκκλη
σιαστικής διοικήσεως άπδ τής οποίας άναμένομεν βίον θρη
σκευτικόν τού παρόντος τελειότερον. "Επιβάλλεται λοιπόν τό 
καθήκον καί είς έκείνους, οϊτινες θά κληθώσι προσεχώς, δπως 
έπί ουνελεύοεως εύρυτέρας μελετήσωσι τό σχέδιον, νά έγκύψω- 
σιν επίσης είς τήν ουσίαν τού δλου 9Εκκλησιαστικού ζητήμα
τος καί έκ τής εύρυτέρας τού δλου ζητήματος άντιλήψεως 
έμπτεόμενοι, νά ύποστηρίζωσι καί τά είσηγηθώσι διατάζεις, 
τών οποίων ή έφαρμογή νά φέρη πράγματι τήν ποθουμένην 
καί έπιδιωκομένην εκκλησιαστικήν άνόρθωσιν.

Εΐμεθα βέβαιοι, δτι κατανοεΐται ήδη ύπδ πάντων, δτι 
βαίνομεν, ή δτι πρέπει νά βαίνωμεν ούχϊ πρός μίαν οΐαν δή 
ποτέ τού έκκλησιαστικού ζητήματος διευθέτησιν, ούχί πρός 
μίαν προσωρινήν, τρόπον τινά, τών πραγμάτων έζοικονόμη- 
σιν, dMd πρός τακτοποίηοιν τοιαύτην, ώστε νά προέλδη έζ 
αύτής τάζις μόνιμος καί ωφέλεια διαρκής καί έζέλιζις έίγουσα 
πρός πρόοδον, διά τής εφαρμογής νόμου πλήρους μέν δσον 
ένεστι κατά τό περιεχόμενον, τελείου δέ δσοντό δυνατέν κατά τήν 
ούσίαν. 'Ως έχουσι παρ’ ήμΐν σήμερον τά τού έκκλησιαστικού 
βίου, ούδείς κλάδος τής εκκλησιαστικής έζουσίας λειτουργεί 
όμαλώς. Και ή διδακτική και ή ίεροτελεστική καί ή ποιμαν
τική καί ή δικαστική έξουσ α λειτουργοΰσι πλημμελώς, συγκε- 
χυμένως, κατά σύστημα πλήρες Αντιφάσεων κα'ι έν άποκλίσει 

ή καί έν προφανεστάτη έν πολλοΐς άντιθεσει πρός τους θεμελι
ώδεις νόμους τής όρθοδόζου "Εκκλησίας, τό σύνταγμα τ .έ. τώ)ν 
θείων καί ιερών Κανόνων. ΙΙαρά τοΐς πολλοΐς μαλιστα και αυ
τή ή έννοια τής έκκλησιαστικής έζουσίας διατελεΐ θλιβερώς πα- 
ρα με μορφωμένη. Και δ μάλλον απαίδευτος τών ή με ιερών χρι
στιανών γνωρίζει τί εϊνε πολιτική έζουσία, τί εϊνε νόμος τής 
πολιτείας, πώς καί ύπδ τίνων έφαρμόζεται, τί σημαίνει άπόφασις 
δικαστηρίου, τί δημοσία τάζις και τά παρόμοια, περί "Εκκλησίας 
δμως προκειμένου μάιην θά άνεζητοΰμεν παρά τοΐς πολλοΐς τήν 
έννοιαν τοΰ έκκλησιαστικού νόμου, τήν Ιδέαν τοΰ κύρους τής 
έκκλησιαστικής άποφάσεως. Πάντες εϊνε πρόθυμοι νά άρνηθώ- 
σιν ύποταγήν είς τό κύρος έκκλησιαστικής άποφάσεως, έάν εϋ- 
ρωσιν αυτήν προσκρούουσαν είτε είς τήν άντίληφιν αύτών, είτε 
είς τά συμφέροντα, χωρίς, έννοεΐται, νά έπήρεασΟή πως έκ τού
του ή πεποίθησις αύτών, δτι μένουσι πάντοτε γνήσια καί πιστά 
τής όρθοδόζου "Εκκλησίας τέκνα, θεωρώ δήλα δή έμαυτόν 
πιστόν καί άφωσιωμένον τοΰ κράτους πολίτην άλλά δέν Αναγνω
ρίζω τό κύρος τών αποφάσεων τής νομίμου έζουσίας αύτοΰ.

Τά αίτια τής αντιλήψεως ταύτης δέον βεβαίως νά αναζη- 
τηθώσιν ούχί έν τή Απαιδευσία τοΰ λαού, άλλ" έν τή έλλείφει 
νομίμου έζαοκήσεως τής "Εκκλησιαστικής έζουσίας. Οι νόμοιτ".έ. 
τής "Εκκλησίας περιήλθον είς άπραζίαν, άπρακτήσαντες δέ έλη- 
σμονήθησαν, καί λησμονηθέντες έθεωρήθησαν άποβαλόντες τό 
κύρος αύτών καί τήν δύναμιν. "Ήδη δέ βλέπομεν ημάς αυτούς 
έν τή άνάγκηνά άποκαταστήσωμεν τό κύρος και τήν δύναμιν τών 
"Εκκλησιαστικών νόμων, δίδοντες εϊς τά όργανα τής "Εκκλησι
αστικής έζουσίας τήν δύναμιν νά διοικήσωοι τήν "Εκκλησίαν ούχί 
κατά τάς Ιδίας αύτών όντιλήφεις, άλλ" ύπδ τήν έπιβολήν νόμου, 
είς δν καί αυτά ταΰτα νά ύπόκηνται.

θά ήτο βεβαίως περιττόν νά ύπο μυήσω μεν, δτι τό έργον τό 
όποιον κεΐται σήμερον ένώπιον τών αρχηγών τής έκκλησίας καί 
τών προκρίτων τοΰ λαού δέον νά βασίζηται άπαραιτήτως έπί 
τών θείων καί ιερών Κανόνων τής όρθοδόζου "Εκκλησίας, έάν 
δέν εϊχομεν πρδ ήμών μίαν σφαλερόν άντίληψιν περί τής άζίας 
τοΰ έκκλησιαστικού έθίμου, άντίληφιν, ήτις, έάν δέν διαφωτιοθή 
έπαρκώς διά τού φωτός τής περί "Εκκλησίας και έκκλησιαστικής 
έζουσίας όρθοδόζου διδασκαλίας, εϊνε ένδεχόμενον νά δώση ούχί 
ορθήν είς τό έργον κατεύθυνσιν. Όπως έν τή Πολιτεία ούδείς 
νόμος γραπτός ή άγραφος δύναται νά στηριχθή καί νά έχη διάρ
κειαν ένεργείας, δταν εύρίσκηται εϊς άντίφασιν πρός ρητάς δια
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τάξεις τον θεμελιώδους νόμου, του συτταγ ματικού Χάρτου του 
κράτους, τοιουτοτρόπως καί έν τη 'Εκκλησία μόνον εκείνα τά 
άγραφα έθιμα καί εκείνοι οί γραπτοί νόμοι δύνανται νά έχωσιν 
αξιώσεις περί παρατάσεως αυτών καί διάρκειας, δσακαί δσοι δεν 
άντιφάσκουσι πρδς τδ σύνταγμα τών θείων καί ιερών Κανόνων. 
9 Εν τω σημείω δ9 ακριβώς τούτω πρέπει νά έχω μεν πρδ οφθαλ
μών, δτι ή εξουσία ημών, καίπερ είς αύτοκέφαλον συγκεκροτη- 
μόνων "Εκκλησίαν, δέν είνε απεριόριστος, διότι παρεκκλίνοντες 
άπδ τών θεμελιωδών βάσεων τού πολιτεύματος, έφ9 ου εδράζε
ται ή δλη 9Ορθόδοξος Εκκλησία, η μονιμοποιούντες διά νόμου 
γραπτού ύφισταμένην ηδη έν τη πράξει διά τινας καιρικός περι
στάσεις παρέκκλισιν, δέν δυνάμεθα νά άποφύγωμεν την άφεύ~ 
κτως άπευθυνθησομόνην ημΐν υπό τών άλλων 9Εκκλησιών πρόσ- 
κλησιν περί απολύτου σεβασμού πρδς τούς θείους καί ιερούς 
Κανόνας της Μιας, 'Αγίας, Καθολικής καί Άποστολικης Εκ
κλησίας, της οποίας μέλος μικρδν μέν αλλά τίμιον αποτελεί και 
η ημετέρα άγιωτάτη έν Κύπρω 9Εκκλησία.

ΓΝΩΜΑΙ ΣΟΦΩΝ

Σώτειρα διά τά έθνη ή θρησκεία όχι ή χωριΐομένη από των 
έθνικων συμφερόντων καί κατακλειομένη είς τάς Έκκλησίας 
καί τά Μοναστήρια, οχι ή θρησκεία των τύπων μόνον, ή θρησκεία 
έκείνων των θρήσκων οΐτινες παραβαίνουσι τά κοινότερα τής 
ηθικής παραγγέλματα και καταπροδίδουσι τά ίερώτερα πρός τήν 
πατρίδα καθήκοντα. Οί τόποι άνευ τής ήθικής διαμορφώ- 
σεως, άνευ έργου καί θυσίας δέν άποτελούσι θρησκείαν. 
Τά έθνη μεγαλουργουσι καί άκμάζουσι μόνον διά τής θρη
σκείας έκείνης, ήτις στήνει τόν θρό\ον αυτής έν τφ μέσω τής 
κοινωνίας καί έν μέσοις στρατοπέδοις, ϊνα διδάξη τόν λαόν 
τό χρηστα ς πολιτεύεσθαι καί τό γεναίως θνήσκειν.

(Παπαρρηγόπουλος).

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ μιλάς:
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΖΑΡΑΣ ΤΗΣ Ef4 ΑΑΛΜΑΤΙΑι

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΪΣΙΑ
α. · Hept, τής εξουσίας καθόλου.

'0 σκοπό; κζΐ το έργον ττ}; Έκκλησίας έγκειται έν τούτω, 
ΐνα ίΟύνφ το ανθρώπινον θέλημα κατά το θειον θέλημα και ένωση 
πάντα; μετά τού Θεού, llpò; έκπληοωσιν δέ τού σκ,οπού τούτου 
ίόρύθη έν τ?1 Εκκλησία ίόία έζουσία, έν η πκσαι αί ύπο τού Χριστού 
δοθεϊσαι τη Εκκλησία έςουσίζι είσι συνηνωμέναι. (Ματθ. ΚΙΓ, 18. 
19. ’Ιωάν. Κ', 21.22. 23. Χρυσυστύμ. Όμιλ. II?' εί; το Κ' κεφ. 
Ίωάννου). Ώ; δέ τη; Εκκλησία; το έργον είνε πνευμζτικη; ψόσεω; 
έπιδιώκον τον σκοπόν τού ποιησαι το ανθρώπινον πνεύμα εύπ^όσιτον 
καί εύάλωτον τω άγαθφ καί πζρκσκευάσκι τον άνθρωπον άςιον ιού 
μέλλον το; αιωνίου βίου, ούιω καί η ’Εκκλησιαστική εξουσία δύναται 
να η μόνον πνευματική. (Ίωκν. Ι1Γ 35.) Ώσαύτω; κζί τα τή; Εκ 
κλησιασιική; εξουσία; μέσα πρέπει να ώσιν άκύλουθζ τη ποιότητι 
τής εξουσίας ταύτη;, ήτοι όφείλουσιν είναι καί ταύτα καθαροί; πνευ
ματική; φύσει»);· διά τούτο h ’Εκκλησία έξασκούσα τήν εξουσίαν 
αυτή; προ; έπίτευξιν τού έαυτή; σκοπού όέν όύνζται νά ποιήται 
/ρήσιν γήίνων μέσων, οίκιδήποτε καί ά*  ώσι προ; αυτήν ζί έξωτερικζτ 
σχέσει;, ούδέ δύναται προασπιζομένη άνηκύντων αυτή δικαιωμάτων 
τινών, μή αναγνωριζόμενων υπό οίωνδήποτε, νά ποιήται yρήσιν υλική; 
εξουσία;. (Μα:θ/1', 23. Ίωκν. ΙΕ\ 20. ΙΗ , 30. 37.) '

Συνωδα τω ^ζρακτήρ; τή; Εκκλησία; ώς πνευματικού βασιλείου, 
καί το άνηχείμενον τή; ’Εκκλησιαστική; εξουσία;, είναι έν πρώτοι; 
ό πνευματικός άνθρωπος, έπειτα δέ καί άλλα αντικείμενα, μή άνη- 
κοντα τή σφαίρα τού αισθητού κόσμου. ’Λλλ’ επειδή ή ’Εκκλησία δια- 
τελεί ούσκ έν τφ ζ,ύσμω, κεκτημένη χάριν τής έκπληρώαεω; τού σκοπού 
αυτής το ώρισμένον κζί άυ.εταδλήτω; τηρητεον αυτή; πολίτευμα, 
επεκτείνει ή Εκκλησιαστική εξουσία την έαυτή; ενέργειαν ού μυνυν 
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έπί τών άφορώντων τον πνευματικόν άνθρωπον αλλά καί έπί τών 
γήινων αύτου σχέσεων, ώς μέλους του αισθητού καί κανονικώς διαγε- 
γραμμένου εκκλησιαστικού οργανισμού.

β' . "II γένεσες τής ’Κκχλησεχστεχής εξουσίας.

Ό Χριστός μόνος κυβέρνα την έαυτού Εκκλησίαν διά τής έν τε 
τή Άγια. Γραφή καί τή Παραδόσει διδασκαλίας και τών διατάξεων 
ώς και τής καθοδηγίας και ένεργείας τοΰ Αγίου Πνεύματος. Κατά 
τούς λόγους τού Αποστόλου Παύλου ούδείςδύναται θεμέλιον άλλον θεΐ- 
ναι παρά τον κείμενον, δς έστιν ’Ιησούς ό Χριστός. (Α' Κορινθ. Γ', 11). 
Ό θεμέλιος δέ ουτος είναι ή διδασκαλία τού Χριστού καί αί έντολαί 
αύτοΰ, αί τούς θεμελιώδεις νόμους τής εκκλησίας καί τής βασιλείας 
τοΰ Χοιστού αποτελοΰσαι, εξ ών ή σωτηρία καί ή άπολύτρωσιτ έξήρ- 
τηνται. ‘Ίνα δέ έκαστος δύνηται νά τηρή τήν διδασκαλίαν τού Χρι
στού καί έκπληροϊ τάς έντολάς αύτοΰ, επαγγέλλεται ό Χριστός τοϊς 
Άποστόλοις αύτοΰ καί δια τούτων τή καθόλου Έκκλησί^ τήν εξαι
ρετικήν συνεργίαν τοΰ Άγιου Πνεύματος λέγων «Και εγώ έρωτήσω 
τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ύμιν, ΐνα μένη μεθ’ ύμών 
είς τον αιώνα, το Πνεύμα τής άληθείας, δ ό κόσμος ού δύναται λαβεϊν, 
δτι ού θεωρεί αύτό, ούόέ γινώσκει αύτό*  ύμεϊς όέ γινωσκετε αύτό, οτι 
παρ’ ύμιν μένει, καί έν ύμιν έσται. Ούκ άφήσω ύμας ορφανούς, έρχο
μαι πρός ύμας». Καί κατωτέρω λέγει’ «Ταυτα λελάληκα ύμιν παρ’ 
ύμιν μένων*  ό δέ Παράκλητος, τό Πνεύμα τύ Άγιον, δ πέμψει ό Πατή) 
έν τω όνομα:ί μου, έκεϊνος ύμας διδάξει πάντα καί ύπομνήσει ύμας 
πάντα, ά εϊπον ύμιν». «Έτι πολλά έχω λέγειν ύμιν, άλλ’ ού δύνασθε 
βαστάζειν άρτι*  δταν δέ έλθη έκεϊνος, το Πνεΰμα τής άληθείας, οδη
γήσει ύμας είς πασαν τήν άλήθειαν.» (’Ιωάν. ΙΔ', 16-18. 25 — 26. 
ΙΣΤ', 12-13.)

Ό ’Ιησούς Χριστός καίτοι καταλιπών τον κόσμον τούτον διατε- 
λεϊ ών ή κεφαλή τής τε άοράτου καί ορατής έπί γής ’Εκκλησίας*  ΐνα 
δέ καταστήση το ίργον αύ ·οΰ άσφαλές καί μόνιμον, ίδρυσε συνάδουσαν 
τή φύσει τού κόσμου τούτου αισθητήν έξουσίαν, ήτις οφείλει έν τώ 
πνεύματι τής διδασκαλίας και τών έντολών αύτοΰ καί τή συνεργία τού 
Άγιου Πνεύματος ένεργεϊν καί πράττειν προς σωτηρίαν τοΰ άνθρώπου 
καί ποιεΐσθαι χρήσιν πάντων τών μέσων έκείνων,άτινα μάλλον συνάδου- 
σι ταϊς καιρικαΐς περιστάσεσι καί ταΐς τοπικαΐς σχέσεσι. Τήν έξουσίαν 
ταύτην παρέδωκεν ό Χριστός τοΐς εαυτού Άποστόλοις είπών, δτι τον 
τυχόν άμαρτάνοντα χριστιανόν έδει νά νουθετώσι κατ’ ιδίαν πρώτον’ 
έάν δέ παρακούη νά ποιώσι τοΰτοένώπιον μαρτύρων*  έάν δέ καί ουτω 
δέν διορθώση εαυτόν, κρινέτω αύτον ή ’Εκκλησία*  έάν δέ καί ουτω 
έπιμείνη τή αμαρτία έκβαλλέσθω έκ τής ’Εκκλησιαστικής κοινωνίας*  
«Αμήν γάρ λέγω ύμιν, δσα άν δήσητε έπί τής γής, έσται δεδεμένα 

έν τώ ούρανώ*  καί δσα αν λύσητε έπί τής γής έσται λελυμενα εν τώ 
ούρανφ» (Ματθ. IH', 15-18). Έδόθη μοι πασα έξουσία έν ούρανώ και 
έπί τής γής*  πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά έθνη.... τηρεϊν παν- 
τα, δσα ένετειλάμην ύμιν» (Ματθ. ΚΗ’, 18-20.) «Καθώς απεσταλ- 
κέ με ό Πατήρ κάγώ πέμπω ύμας... Λάβετε Πνεΰμα Άγιον. Άν τινων 
άφήτε τάς άμαρτίας, άφίενται αύτοϊς*  άν τινων κρατήτε, κεκρατην- 
ται.» (Ίωαν. Κ', 21-23.)

Διά τούτων έδωκεν ό Χρίστος τοΐς έαυτοΰ Άποστόλοις τήν έξου
σίαν κηρύττειν τον λόγον τοΰ Θεοΰ, οίκονομεΐν τά θεία μυστήρια καί 
τηρεΐν ουτω τήν τάξιν έν τή ’Εκκλησία, ώς άριστα έμπρέπει τώ σκοπώ 
αύτής*  ήτοι έδωκεν αύτοϊς έξουσίαν θεσπίζειν τάς δεούσας διατάξεις 
καί παραγγέλματα, κρίνειν τούς άμαρτάνοντας καί τιμωρεΐν, τούς δέ 
επιμενοντας τή αμαρτία καί άπειθεία έκβάλλειν τής έκκλησιαστικής 
κοινωνίας.

γ\ Το μόνιιιον και οχαρκές της έκκληϋχαϋτ. έξουόίας.

Ά ναληφθέντος τοΰ Χριστού καί κα-τελθόντος τοΰ Άγιου Πνεύμα
τος έπί τούς ’Αποστόλους έφανέρουν ούτοι πάραυτα λόγω τε καί έργω 
τήν ύπύ τοΰ Χριστοΰ δοθεΐσαν αύτοϊς έξουσίαν. Ιδία δέ ό Απόστολος 
Παΰλος, δστις, ώς καταφαίνεται έκ τών έν ταις έπιστολαΐς αύτοΰ μαρ
τυριών, έφανέρου τήν ύπύ τοΰ Θεού δοθεΐσαν αύτω έξουσίαν έν πάσαις 
ταϊς ύποθέσεσι τών εκκλησιών καί έν πάσι τοΐς κλάδοις τής έκκλη- 
σιαστικής διοικήσεως. ’Εν οίς δέ προύκειτο περί τής καθόλου Εκκλη
σίας, έςήσκησαν οί Απόστολοι άπύ κοινοΰ τήν άνωτάτην έξουσίαν. 
Αί άποφάσεις αύτών ένεπνέοντο ύπύ τοΰ Άγιου Πνεύματος, ουτω δέ 
θεωρητέαι ώς έχουσαι κΰρος καί ίσχύν έπί πάντας τούς πιστούς. Καθ’ 
θν χρόνον οί ’Απόστολοι έξήσκουν τήν εαυτών έξουσίαν, άπαντώμεν 
και την συμμετοχήν τών πιστών λαϊκών έν πράγμασι τής ’Εκκλησι
αστικής διοικήσεως. Ουτω κατά τήν έκλογήν τοΰ ’Αποστόλου Ματ- 
θία είς τον τόπον τοΰ ’Ιούδα (Πράξ. A', 1 5), κατά τήν έκλογήν τών 
πρώτων διακόνων (Πραξ. Ç', 2) καί δτε άπεφήναντο περί τής πε
ριτομής τών χριστιανών (Πραξ. ΙΕ', 6.) Ή τοΰ λαοΰ δμως έν τούτω 
συμμετοχή ούδεμίαν εϊχεν ούσιώδη σημασίαν, δ.ότι οί Απόστολοι 
άκολούθω; τή δοθείση αύτοϊς έξουσία έφρόντιζον περί τών σχετικών 
ύποθέσεων, αί δέ σχετικαί διατάξεις έξεδόθησαν ύπύ τών Αποστόλων 
αύτών ώς άπόρροια τής εξουσίας αύτών.

Η ύπό τοΰ Χριστού δοθεΐσα τοϊς Άποστόλοις έξουσία τής ’Εκ
κλησιαστικής κυβερνήσεως ώρίσθη, ΐνα διαρκέση έπί πάντα τον χρόνον 
τής ύπάρξεως τής αισθητής έπί τής γής ’Εκκλησίας*  δθεν ή έξουσία 
αυτή δέν ήδύνατο νά λήξη υ,ετά τον θάνατον τών Αποστόλων, άλλ*  
ώφειλε νά μεταβιβασθή τοΐς λαχούσι τον τόπον τών Αποστόλων, ήτοι 
τοΐς διαδόχοις αύτών. Οί Απόστολοι ήδη ζώντες έγκατεστησαν τούς 
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εαυτών διαδόχου;, IM*  ίδρύθησκν νέκι^’Εκκλησίαι, καλούντε; αυτού; 
επισκόπου;. Διά τε τή; έπιθέσεω; τών χειρών κκί τή; έπικλήσεω; 
του Άγιου Πνεύμα το; μετε&ίβζζον τοϊ; διάδοχοι; αυτών, τοϊς επί
σκοποι;, ηνπερ παρά τού Χριστού έκέκτηντο εκείνοι έζουσίαν. Την 
δέ εξουσίαν ταυ την έξησκουν οί επίσκοποι (Λεθ*  οϊων και οί ’Απόστολοι 
δικαιωμάτων, οί δέ επίσκοποι μετεβίβκζον αύτην πάλιν τοϊ; διάδοχοι; 
αύτών έν τώ έπισκοπικφ άζιώμχτι. (Εύσεβ. Έκκλ. Ίστορ. Δ, 5. 22 
Ειρην. κατά αίρ. Γ', 3). Τφ τρόπω τούτω έγκατέστησαν οί πρώτοι 
επίσκοποι, olor Τιμόθεο; έν τή ’Εκκλησία ’Εφέσου, Τίτο; έν τή ’Εκ
κλησία Κρήτη;, Λίνο; έν τη τή; Ρώμη;, Εύόδιο; έν τή ’Εκκλησία Αν
τιόχεια;, Διονύσιο; έν τη τών ’Αθηνών κ. κκθ. '0 Ρώμη; Κλημη; γρά
φει τάδε’ «Κατά χώρα; ούν και πόλει; κηρύσσοντε; (οί Απόστολοι) 
καθίστκνον τά; άπαρχά; αύτών δοκιμάσκντε; τώ πνεύματι εί; έπι
σκόπου; καί διακόνου; τών μελλόντων πιστεύειν.»(ΙΙρό; Κοριν. Α' κεφ. 
μβ'.) Ταΰτα έποίουν οί Απόστολοι κατά το θέλημα τού Θεού,ώ; λέγει 
’Ιγνάτιο; ό Θεοφόρο;. (Προ; Έφεσ. Κεφ. Γ\)

(Ακολουθεί).

ΓΝΠΜΑΙ ΣΟΦΗΝ

Άν φιλόσοφοι ϊ,ητώσι νά στηρίξωσι τήν ηθικήν έπι άλλης 
βάσεως καί ούχί έπί τής*  θρησκείας, άς πράττωσιν ο,τι θέλουσι. 
Παρά **τφ  λαψ δμως μή Θίξω μεν τό άγιον ένστικτον τής Θρη
σκείας*  διότι παρά τοϊς λαοϊς ούδεμία έπιστημονική ]άνακά- 
λυψις δύναται ν*  αντικαταστήσω] τήν Θρησκείαν, τό στήριγμα 
τούτο πάσης ηθικής καί πάσης πολιτικής τάξεως.

(Ροβεσπιέρος.)

L 1- ΣΜΥΡΝΩΦ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜύΣΑΤΚΑ ΤΗΣ ΚΤΠΡΟΥ
(κατά μετάγρασιι Άροενίου Δηλιγιάννη Διακόνου).

I.

Διήγπ<5ις περί Κυπριακόν ρωμαϊκού.—Εικόνες τίις 
«Κυπριακής Παναγίας» εν Ρωόία.

( Συνέχεια. )

Εφεξής έπεται έκθεσις ήττον ανεπτυγμένη ή ή άνω προσαχθεϊ- 
σα, τριών διηγήσεων τής επιστολής τού 836 περί τών θαυμάτων 
τών γενομένων υπό τών έν Αλεξάνδρειά εικόνων (διηγήσεις ύπ*  
άριθμ. 10, 11 καί 12), ένθα έτιμωρήθησαν οϊ ύβρισταί αύτών, τούθ’ 
οπερ έχει ύπ’ οψει ή μετάβασις έκ τής διηγήσεως περί τού Κυπρια
κού τ|τηφοθετήματος εις τήν ’Αλεξανδρινήν.

Άφίνοντες εις τούς ειδικούς νά κρίνωσι περί τού έκδιδομένου 
αποσπάσματος, άρκούμεθα νά παρατηρήσωμεν ενταύθα τά εξής μόνον :

"Ολη ή αρχή τού λόγου μέχρι τών λέξεων ^παρακαλώ κ.λ.π.» 
φαίνεται δτι εΐνε ή αυτή πρός τήν αρχήν τής διηγήσεω; τής έκδο- 
θείσης ύπό τού Combefis (Graecolat. Patrum Bibliothecae 
Novum lactarium. I, σελ. 612), διηγήσεως άγνιοστου συγγρα- 
φέως πραγματευόμενης δέ περί τής εϊκόνος τού Χριστού έν Χαλ- 
κοπρατείοις, τής έπικαλουμένης «Άντιφωνητής,> περί τής όποιας 
έν τή συλλογή τού Βατικανού κατεχωρίσθη πρό τού πρώτου κεφα
λαίου περί τής έν Αΰδδη εϊκόνος όμοια διήγησις, άλλ’ ετέρου 
συγγραφέως. 1

1 Ιοί. 61—79 V. Διήγησις θαύματος τής αγίας εϊκόνος του Κυρίου καί 
Σωτήρος ήμών ’Ιησού Χριστού τού δεσπότου καί αληθινού Θεού ήμών τού 
όνομασθένιος Άντιφωνητού. Μετά τήν επικεφαλίδα κεΐιαι τό έξη; πενιάστι- 
χον (δι’ ήμας δέν εΐνε έντβλώς σαφές):

Μητροπολίιης τού Θεού λόγου λάτρις
’Αρχήν έπιθείς καί τέλος προσαρμόσω.
Έν δ’ ούκ φασιν ω τυγχάνειν μύστης έφη 
’Αρχήν Σε δεϊξαι καί τέλος πάντων θέλων 
Τλαθι καί σώσόν με τήν κτίσιν κρίνων
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*Η διαφορά μεταξύ τών δυο τούτων εισαγωγών συνίσταται μό
νον είς δΰο-τρεϊς λέξεις, άλλ’ έν τοϊς εφεξής ή αμοιβαία έξάρτησις 
τών συγγραφέων εις ούδεμίαν ύπόκειται αμφιβολίαν, όριστικώς δ’ 
όμως δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν τίς τίνα κατ’ αρχήν αντέγραψε, 
καίτοι αί πληροφορίαι, αί μεταδιδόμενοι ύπό τού συγγραφέως περί, 
τής διηγήσεως περί Κύπρου σαφώς προδίδουσι τήν άλλοθεν προέ- 

λευσιν αύτών.
Ή μαρτυρία περί τού αριθμού τών επισκοπών τής νήσου έλή- 

φθη πιθανώς έκ καταλόγου τίνος τών επισκοπικών θρόνων, οϊτινες 
ώς γνωστόν (βλ. Krumbaher gesch. d. byz. liter. 2 σελ. 415 
—4li) παρίστων ούχί πάντοτε τήν σύγχρονον αύτών κατάστασιν*  
δ,τι άφορφ τάς έπισκοπάς τής Κύπρου, έπί τών χρόνων τής Λατι
νοκρατίας ό αριθμός αύτών κατέρχεται εις τέσσαρας, ώς περί τούτου 
θά άναφέρωμεν παρακατιόντες, άλλ’ έκ τούτου ούδαμώς έπεται δτι ό 
λόγος έγράφη πρότερον, έπειδή ή μαρτυρία περί άποτίσείος φόρου 
καί είς τούς Φράγκους καί εις τούς Σαρακηνούς, άναμφιβόλως δει
κνύει τήν βιβλικήν προέλευσιν τών μαρτυριών τού συγ/ραφέως περί 
Κύπρου, ευρισκομένου έν προφανεϊ έξαρτήσει έκ τών μεταδιδομένων 
ύπό τού Θεοφάνους (σελ. 363 έκδ. de Boor) δρων τή; ειρήνης τού 
685 μεταξύ ’Ιουστινιανού B/ καί Άβημέλεχ, καθ’ ου; οί άπό τής 
Κύπρου, Αρμενία; καί Ίβηρία; φόροι ε5ει νά φέρωνται καί εις 
τόν ρωμαΐον Αύτοκράτορα καί εί; τόν ’Άραβχ Καλίφην. Ή συμ- 
πτωματική αύτη θέσις τή; νήσου άναφέρεται, ϊσω;, έν τινι Γεω
γραφία καί έντεύθεν ϊσω; δέ καί έμμέσω; έκ τού χρονικού παρελή- 
φθη ύπό τού συγγραφέως τού λόγου.

Εφεξής έκ πρώτη; ό'ψεω; φαίνεται νέα ή διήγησις του κήρυκος 
περί τών θαυμάτων τών γενομένων ύπό τής διά ψηφοθετήματος 
είκόνος πρό τού θαύματος καθ’ δ έρρευσεν αίμα, άλλ’ ένταύθα, κατά 
το φαινόμενον, έσχέτισε τήν σημείωσιν τής έπιστολής περί έτέρας 
τίνος ίεράς άπεικονίσεως έν Κύπρω πρός τήν διά μωσαϊκού εικόνα 
τής Παναγίας, τούθ’ δπερ ήδύνατο νά πράξη πολύ εύκόλως διά τήν 
άσάφειαν τής έκφράσεως τής έπιστολής.

Όμοίω τώ τρόπω διέστρεψεν ούτος καί τήν τελευτάίαν φράσιν : 
Καί έστι μέχρι τής σήμερον—έπισυνάψας ταύτην πρός τό αίμα, καίτοι 
αύτη πολύ καλώς ήδύνατο ν’ άναφέρηται είς ολόκληρον καί ούχί εις τό 
σύντομον—τό πρωτότυπον καί είς αυτό τό μωσαϊκόν. Τό αίμα κέκτηται 
θαυματουργόν δύναμιν. Τέλος, συμφώνως πρός πολλάς άναγνώσεις, 
δ συγγραφεύς κατηγόρησε τού ’Άραβος άδιακρίτως παρομοιάσας αυ
τόν πρός διάβολον. Ή έπιστολή περί τής τύχης τού *Αραβος ούδέν 
λέγει, άλλ’ εις τον 'Ιεροκήρυκα κατ’ άναλογίαν πρός τάς άλεξανδρινάς 
διηγήσεις, αύτη παρουσιάσθη ούκ άλλως ή ώς άπ’ ουρανού έκδίκη- 
σις. Τοιουτοτρόπως ή παράδοσις αύτη περί τής Κυπριακής διηγήσε
ως έστηρίχθη άποκλειστικώς έπί τής έπιστολής τού 836 διό καί ού- 

δεμίαν περισσοτέραν λεπτομέρειαν περί αυτού τού μωσαϊκού παρέχει 
ήμϊν, άλλά καί νά παράσχη δέν δύναται : παρουσιάζεται μόνον ως 
υπόδειγμα ρητορικής τέχνης ούχί ασχημον άγνώστου ήμϊν συγγρα
φέως. Τί δέ έγραψεν ούτος ώς καί τι άνέφερεν ή προηγούμενη διή- 
γησις τής αυτής συλλογής περί τών έν Λύδδη καί Ρώμη εικόνων τής 
Παναγίας, τούτο φαίνεται άναμφιβόλω; έκ τών λόγων αυτού, ότι 
τρεις Πατριάρχαι έξέθεντο ου μόνον τό θαύμα τούτο (ού ταύτα δέ μό
να έξέθεντο οί μακάριοι έκείνοι άγιοι πατέρε;), αλλά καί πρφην 
ρηθέντα : δυσκόλως ούτος θά άνεφέρετο τοιουτοτρόπως είς ξένον έργον. 
Δέν αναλαμβάνομεν νά κρίνωμεν περί τού χρόνου τής συγγραφής 
τής προσαχθείσης έπεξεργασίας τή; βραχείας διηγήσεως τή; έπιστολής 
τού 836, άφήνοντες τούτο είς τούς ειδικούς : αύτη ένδιαφέρει ημάς 
μόνον καθ’ δσον χρησιμεύει ώς μαρτυρία περί τής διαδόσέως τής 
ιηγήσεως ταύτης είς τούς μειά ταύτα χρόνου;. Έπί τίνι ευκαιρία 
πηγγέλθη δ λόγος, έν τώ χειρογράφφ δέν δηλούιαι’ άλλά τό έπο- 
ενον κεφάλαιον τής αυτή; συλλογή; άναρ^ρον ώσαύτως τό μνημο- 
ευομενον έν τή έπιστολή τού 836 γενόμενον θαύμα υπό τή; είκόνος 
ού Χριστού έν Βηρυτώ ι) καίτοι δέν έξαρτάται τόσον στενώ; άπ 
αυτής δσον δ ήμέτερος λόγος, δεικνύει διι τά γενόμενα θαύματα παρά 
τών αγίων εικόνων έχρησίμευον ώ; θέμα πρός διδασκαλίαν κατά τήν 
έπέτειον τής άναστηλώσεως τών εικόνων. Κατωτέρω θά παρουσιά- 
σωμεν μαρτυρίαν, καθ’ ήν άγνωστός τις ήμϊν διήγησις τού Κυπρι
ακού θαύματος εύρίσκετο έν τώ Έλληνικφ συναξαρίορ τής Κυριακής τής 
’Ορθοδοξίας : κατά τήν Κυριακήν δέ ταύτην έγράφη καί ο λόγος έκεϊ· 
νος περί τών αγίων εικόνων, είς ον ήδη όφείλομεν νά μεταβώμεν, έπει- 
δή έν αύτώ ού μόνον γίνεται έπανάληψις περί τής Κυπριακή; διηγήσε
ως, άλλά διότι παρέχει ήμϊν περισσοτέρας λεπτομερεία; περί αύτού τού 
μωσαϊκού, ή αυτή fj έπιστολή τού 836 καί δ ρητορικός λόγος δ άνω 
μνημονευθείς.

Ό λόγος ούτος άνήκει είς τόν γνωστόν "Ελληνα συγγραφέα τού 
16ου αίώνος, Δαμασκηνόν còv Θεσσαλονικέα2) καί είναι 25ος έν

1 fol. 132 V.—141 V. Κυριακή τών νηστειών ήτοι ’Ορθοδοξίας. Διήγησις 
θαυμαστή περί γενομένου θαύμαιος έν Βηρυτφ τή πόλει παρά τής αγίας είκό
νος Χρίστου του αληθινού Θεού ημών, καί περί νηστειών καί έλβημοσύνης.

- Βλ. περί αύιοΰ ΣάΟα, Νεοελληνική Φιλολογία, σελ. 152—153. Ενδεί
ξεις είς τάς πολυαρίθμους έκδόοεις τού βιβλίου αύτού «Βιβλίον όνομαζόμενον 
Θησαυρός, δπερ συνεγράψαιο ό έν Μοναχοϊς Δαμασκηνός ό υποδιάκονος καί 
στουδίτης, δ Θεσοαλονικεύς» δρα παρά Ε. Legrand, Bibliographie hellé
nique, li, 1885 σελ. 12—15. ΣΜ. '0 συγγραφεύς σημειοϊ ένταύθα, δτι τήν 
ΰπαρξιν τής διηγήσεως ταύιης περί τού Κυπριακού μωσαϊκού έν τφ Βιβλίφ τού 
Δαμασκηνού, έμαθε τό πρώτον παρά τού 'Ιερομονάχου, ούτινος δέν αναφέρει 
τό όνομα, τού μοναστηρίου Κανακαρίας έν Κύπρφ, δστις, λέγει, έδειξεν είς αύ
τόν έκδοσιν τού 1885, Τυπογρ. Φυΐνιξ, Βενετία,—καί είς τήν 330 σελίδα τής 
οποίας εΰρηται ή έν λόγφ διήγησις.— Έν τοϊς περισωθεϊσι συγγράμασι τού 
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τή πείρά των λόγων αυτού έν τώ «Θησαυρώ*,  γραφέντων έν τή 
καθομιλουμένη. Έν τώ λόγω τούτω προσάγονται 15 διηγήσεις περί 
τών θαυματουργών εικόνων, έξ ών τρεις μόνον δεν μνημονεύονται 
έν τή επιστολή του 836 : ό Άν άφωνη τής (άριθμ. G), τό άγιον Μαν- 
δήλιον κατά τον χρόνον τής προσευχής του Χριστού έν τω κήπω τής 
Γεθσημανής (άριθμ. *0  και μακ0« διήγησις περί τού αχειροποιήτου 
αντιγράφου τής αχειροποιήτου Περοσολυμητικής είκόνος τού Χριστού. 
Τό άντίγραφον τούτο επί Ιουστινιανού είχε δωρηθή εις τινα αρχόν
τισσαν Μαρίαν, έν τω γυναικείο) Μοναστηρίω τής Άναλήψεως έν τή 
Μελιτινή, έκομίσθη δέ έν Κ)πόλει υπό καλογραιών φευγουσών τούς 
ΙΙέρσας, έπι Ηρακλείου (άριθ. 15). Αί ίστορίαι αύται αναγράφονται 
κατ’ άλλην τινό τάξιν ενταύθα ή έντή επιστολή, καί δέν περιγράφουσιν 
ώς έκεΐ ξηρώς τά πράγματα, άλλά παρουσιάζονται ώς γενική έκθεσις 
τής ιστορίας τής είκονομαχικής αίρέσεως. Έκ τούτων αί πρώται επτά 
έτέθησαν, συμφώνω πρός τινας μεταγενεστέρως συγγραφέντας διαλό
γους μεταξύ Δέοντος τού Ίσαύρου καί Γερμανού, εις τό στόμα τού 
ύπερμάχου τούτου τής προσκυνήσεως τών εικόνων, αί άλλαι οκτώ απο
δίδονται ομοίως εις αυτόν. Τέλος ή ιστορία τής αποστολής τής είκόνος 
τού Χριστού,—ούχί τής Παναγίας—είς Ρώμην είσάγεται έν αυτή τή 
ιστορία. Επειδή ή ιάξις τών ιστοριών παρά τω Δαμασκηνω σχεδόν 
εΐνε ή αυτή, οϊα καί έν τή έπιστολή, άπλούστερον θά ήτο νά έννοήσω- 
μεν, ότι οΰτος έδανείσθη αυτός έξ αύτής τής επιστολής, συμπληρά)σας 
μόνον (αυτός) διά τριών νέων, γνωστών αύτω έξ άλλων πηγών, διη
γήσεων. Ί1 άποσαύπησις τής διηγήσεως περί τού έν Βηθλεέμ μωσαϊ
κού θά ήδύνατο νά έξηγηθή ώς έκ τής έλλείψεως έν αύτω θαυμαστών 
καί παραδόξων στοιχείων. Άλλ’ εις τινας διηγήσεις φαίνονται λεπτο- 
μέρειαί τινες μή ευρισκόμενοι έν τή συνοδική έπιστολή’ ούτω λ. χ. 
γίνεται λόγος περί τής άνακαλύψεως τού έν Εδέσση Μανδηλίου προ 
τήςέπιδρομής τού Χοζρόου, τούθ’ δπερ έλλείπει έκ τής έπιστολής. Έν 
τή διηγήσει περί τής έν Λύδδη είκόνος προστίθεται ή λεπτομέρεια περί 
τού ενδύματος αύτής : «άποκάτω μέν έφόρει γαλάζιον φόρεμα, άποπάνω 
δέ πορφυρόν*  ’ σημαντικοί προσθήκαι καί προς τούτοις πραγματικού 
χαρακτήρας, ώςθά ίδωμεν ακολούθως, δείκνυνται έν τή παραδόσει τής 
κυπριακής διηγήσεως καί αλλαχού. Άλλ’ έάν διά τοιαύτας ιστορίας,— 
ώς ή τού έν ’Εδέσση Μανδηλίου, τής έν Βηρυττώ είκόνος, τής είκόνος 
τού Χριστού έν τή ογ. Σοφία αϊτινες εΐνε γνωστοί έν πολλαϊς έν μέ- 
ρει ύποδειχθείσαις ανωτέρω, διηγήσεσι τών μεταγενεστέρων χρόνων,—

1 Βιβλίον όνομαζόμενον Θησαυρός, δπερ συνεγράψατο ό έν Μοναχοίς Δα- 
μασκηνός^ο υποδιάκονος καί στουδίτης, ό Θεσσαλονικεύς. Ένετίήσιν ΑΧΞΖ, 
σελ. 378—379.

πατριάρχου Γβρμανοΰ παραδβίγματα τόσον μακρών αριθμήσεων θαυμάτων καί 
προσκυνήσβως αγίων εικόνων δέν βύρηνται. '0 συγγραφβύς του βίου του άγ. 
Στεφάνου του Νέου έν τή όμιλίρ Δέοντος καί Γερμανού θέτει είς τό στόμα τού 
τελευταίου μόνον τρία παραδείγματα (Migue Pair. Gr. 100 σελ. 1069). Ό 
διάλογος Δέοντος καί Γερμανού ό έκδοθείς υπό του Combelis (Manipulus 
σελ 159—182) ούδεμίαν συλλογήν παραδειγμάτιον (προτύπων) περιέχει. 

ό Δαμασκηνός ήδύνατο ν’ άντλήση λεπτομέρειας εξ αυτών, τότε, ια 
τάς ιστορίας τάς γνωστός μόνον έκ τής έπιστολής τού ^36, πΊΓ 
γαί τών συμπληρωμάτων αυτού ώφειλον νά περιέχωνται είτε εν ταις 
προσθήκαις λίαν μεταγενεστέρων συντόμων διηγήσεων, είτε εν τοις 
πρωτοτύποις, άτινα συνέταμεν ό συγγραφεύς τής έπιστολής τού 836. 
Περί τού χαρακτήρος μεταγενεστέρων προσθηκών συντόμων ιστορι
ών τής έπιστολής, δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ τού ανωτέρω προσαχθέν- 
τος λόγου, ένθα, ώς παρετηρήσαμεν, αί προσθήκαι φέρουσιν ειδικόν 
χαρακτήρα, άλλ’ ούδεμία γραμμή πραγματικού χαρακτήρος προσε- 
τεθη, τούναντίον, παρελείφθη μάλιστα ή ένδειξις δτι τό βέλος έ- 
πεσεν επί τού γονατος τής Παναγίας. Ετέρου χαρακτήρος λεπτομέ
ρειας παρουσιάζονται έν τή διηγήσει ταύτη παρά τω Δαμασκιγνώ, 
οστις μεταδίδει ταύτην ώς εξής : «Καί είς τήν Κύπρον δέ τήν νήσον 
προς το νότιον μέρος ήτον ποτέ ναός τής Ύπεραγίας Θεοτόκου*  έξω 
δέ τού ναού άπάνωθεν τής πόρτας, ήτον μία (sic) είκών τής αύτής 
Παναγίας ζωγραφισμένη μέν (sic) ψηφίδας είχε δέ σχήμα, δτι ή 
μέν Παναγία έκάθετον είς θρόνον, καί έκράτει τον Χριστόν ώς 
Βρέφος εις τά γόνατά της’ δύο δέ άγγελοι έστέκουνταν από τό δύο 
της μέρη μετά φόβου πολλού. Μίαν γούν τών ημερών έπέρασεν 
άπ’ έκεϊ ένας άράπης πηγενάμενος είς τό σπήτι του καί, ώς είχε 
τόν διάβολον μέσα του, μόνον τόν έφάνη καλόν καί έδόξευσεν [άνά- 
γνωθι : έτόξευσεν] τήν Παναγίαν είς τό δεξιόν γόνατον’ καί παρευ
θύς ώς [άνάγνωθι ώ] τού θαύματος, διά νά δείξη ή Παναγία τήν ε
νέργειαν τής είκόνος της, αίμα έχύθη περισσόν από τήν δομήν, καί 
έσταξεν είς τήν γήν*  ό δέ άράπης ώς είδε τό θαύμα, τρέμοντας καί 
φεύγοντας νά ύπάγη εις τό σπίτη του, έξεψύχησεν είς τήν στράταν1)

Τοιουτοτρόπως ένταύθα παρέχονται αί εξής λεπτομέρειαι πραγ
ματικού χαρακτήρος, μή εύρισκόμεναι μήτε έν τή έπιστολή μήτε έν 
τω άνωθι παρατεθέντι ρητορικώ λόγω. Πρωτίστως λέγεται δτι τό 
μωσαϊκόν εύρηται εκτός τής Έκκλησίας, άνωθεν τής θύρας αύτής. 
Έπ’ αύτού είκονίζετο ή Παναγία μειά τού Χριστού έν τω κόλπφ 
αύτής, καθημένη έπι τού θρόνου μετά δύο άγγέλων εκατέρωθεν. 
Al λεπτομέρειαι αύται καθαρώς πραγματικού χαρακτήρος κατ’ ού- 
σίαν δέν υπήρξαν ένδιαφέρουσαι διά τόν σκοπόν ούτε τού συγγρά- 
ψαντος τήν έπιστολήν τού 836, ούτε διά τόν Δαμασκηνόν, δστις 
δέν περιγράφει άλλας εικόνας έκτος τής ύποδειχθείσης ανωτέ
ρω συμπληρώσεως έν τή διηγήσει τής έπιστολής περί τής έν Λύδδη 
είκόνος. Άλλά τί ; Πρέπει διά τούτο νά θεωρώμεν αυτός μεταγενε- 
στέρας προσθήκας, είτε καί μάλλον λείψανα όμοιας διηγήσεως συν- 
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τομευθείσης ύπό ιού συγγραφέως τής επιστολής ; Τούτο είναι ζή
τημα εις τό όποιον θετικώς δέν δυνάμεθα νά άπαντήσωμεν. Πώς 
καί πού ήδύνατο νά γνωρίση ό Δαμασκηνός τάς λεπτομέρειας ταύ’ 
τας ; Νά εϊκάσωμεν είνε ανωφελές, τήν δέ επιστολήν τού 836 ούτος 
ουδόλως αναφέρει*  θά ήδυνάμεθα τάς πραγματικός ταύτας λεπτομέ
ρειας νά άναφέρωμεν εις άλλην τινά λεπτομερεστέραν διήγησιν, εάν 
ή μνεία περί διαβόλου, περί θανάτου τού άραβος δέν έποίει εγγύτα
τη ν τήν διήγησιν ταύτην πρός τήν ανωτέρω έκτεθεϊσαν. Έν πάση πε- 
ριπτώσει ή ανεξαρτησία τής διηγήσεως τού Δαμασκηνού άπ’ αύτής 
είναι προφανής : ό Δαμασκηνός δέν αναφέρει τι ούτε περί τών προ
γενεστέρων ούτε περί τών μεταγενεστέρων θαυμάτων τών γενομένων 
ύπό τής διά μωσαϊκού εικόνος. Τοιουτοτρόπως αί έν τή παραδόσει 
περί τής κυπριακής διηγήσεως λεπτομέρειαι τού Δαμασκηνού εναν
τίον τής επιστολής τού 836 έν μέρει παρίστανται ώς μεταγενέστε- 
ραι προσθήκαι, έν μέρει δέ δΰνανταί, φαίνεται, νά θεωρηθώσι καί 
ώς άργολογίαι. Έτερον παράδειγμα έν τώ όποίω ό Δαμασκηνός α
ναφέρει άκριβεστέραν διήγησιν, χρησιμεΰσασαν ώς ύλικύν διά τήν 
έπιστολήν τού 836, εύρηται έν τή 14η διηγήσει αύτού (== 15η τής 
επιστολής) έν τή οποία μεταδίδεται παράδοξος διήγησις περί τής εΐκό- 
νος τού Άπ. Άνδρέου κειμένης έπί τού τοίχου Έκκλησίας τινός. 
Ό συγγραφεύς τής έπιστολής τίθησι ταΰτην «έν τή τών Κυκλάδων 
νήσων λεγομένη Λήμνω έν τφ νωτικώ μέρει τής χώρας», άλλ’ ό 
Σακελλίων έν παρατηρήσει εύρισκομένη έν σελ. 33 διορθοϊ αυτόν, 
δεικνΰων, δτι ή νήσος Λήμνος ούδαμώς ανήκει είς τάς Κυκλάδας. 
Ύπό τού Δαμασκηνού ώσαΰτως ή Εκκλησία τού Άπ. Άνδρέου το 
ποθετεϊται εις τάς Κυκλάδας, άλλ’ έν τή μεσημβρινή παραλία τής νή
σου Χειμονος,» ούτω τούλάχιστον εύρηται τετυπωμένον έν τή έκδόσει 
τού 1876 (σελ. 383). Δέν πρέπει νάύπάρξη άμφιβολία δτι ή παράδοξος 
αύτη ονομασία πρέπει νά διορθωθή είς : Κίμωλος’ ούτως έκαλεϊτο 
καί ετι καί σήμερον καλείται μικρά νήσος έν τώ άριθμώ τών Κυ
κλάδων. Πλήν τούτου ή ύπαρξις έπί τής μεσημβρινής άκριβώς παρα
λίας τής νήσου ταΰτης έρειπίων τής Έκκλησίας τού Άπ. Άνδρέου 
(δρ. Ross, Reisen auf den griechischen »Inseln, III, σελ. 24), 
πείθει ήμάς δτι έν τή περιστάσει ταύτη, τούλάχιστον, ό συγγραφεύς 
τού 16ου αίώνος άκριβέστερόν πως μεταδίδει διήγησιν, άνερχομένην 
είς τάς άρχάς τού 9ου αίώνος, ή ό συγγραφεύς τής συνοδικής έπιστολής 
τού 836.

(Ακολουθεί).

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Αί προς τον έορτάζυντα Διδά
σκαλον εύλογίαι της 'Εκκλησίας.— 
Περιγράψαντες έν τώ παρελθόν τι 
τεύχει τήν γενομένην έν Λεμεσω 
τή 30 ’Ιανουάριου εορτήν τής τεσ- 
σαρακονταετηοίδος της διδασκα
λίας τού Γυμνασιάρχου κ. Άν
δρέου Θεμιστοκλέους, προσθέτο- 
μεν σήμερον ένταύθα έπί λέςει τάς 
εύλογίας, ας ή 'Ιεραρχία τής Κύ
προ J έγγύθεν είτε πόρρωθεν έπε- 
δαψίλευσε τώ έορτάζοντι.

Τηλεγράφημα τής Α. Θ. Μ. 
τού Αρχιεπισκόπου :

Άνδρέαν Θεμιστοκλέους 
Λεμεσόν.

Έν πανελληνίω εορτή γραμ
μάτων άγοντι λαμπράν εορτήν 
τεσσαρακονταετοΰς ελληνοπρεπούς 
γονίμου διδασκαλίας, συγχαίρομέν 
σοι ειλικρινές, εύχόμεΟά σοι έγ- 
καρδίως έτη πολλά, ευτυχή.

Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ.
Τηλεγράφημα Μητροπολίτου Πάφου.

Άνδρέαν Θεμιστοκλέους 

Λεμεσόν, 
πανηγυρικού 
τεσσαοακον- ι 

ύπερόχ,ου
διαπαιδαγωγικής αναμορφωτικής

Συμμετέχοντες 
εορτασμού ιστορικής 
ταετηρίδος έθνικής

δράσεως ολοκλήρου γενεάς ύφ υ- 
με τέρας αγάπης όιαβιβαζομεν 
θερμότατα συγχαρητηρι*  έπευχο- 
μενοι βίον μακραίωνα, όλβιον, ένι- 
σχυσιν άπό Θεού προς έζακολου- 
Οησιν έθνικών υπηρεσιών έθνει, 
πατρίδι.

Πάφου ΙΑΚΩΒΟΣ.
Τηλεγράφημα Προέδρου Κυρηνείας.

Άνδρέαν Θεμιστοκλέους
Λευ,εσόν.I

ΓΙνεύματι παριστάμενος έορτ$ 
τεσσαρακονταετηρίδος διδασκα
λίας υμών συγχαίρω ευχόμενος 
ύμίν ύγείαν έζακολουθήσαι έθνι- 
κον εργον, ού δαψιλείς εύχομαι . 
καοποί εύφρανάτωσαν πατριωτι- 
ωτικήν καρδίαν υμών.

Ποόεδοος ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ.
Προσφώνησις Μητροπολίτου Κιτίου.

Τήν στιγμήν ταύτην συνέχομαι 
ύπο όύο ισχυρών αισθημάτων καί 
αγνοώ είς ποιον έκ τών δύο οφεί
λω να δώσω τήν προτίμησιν έν τή 
εκδηλώσει. Θέλω νά συγχαρώ έ- 
κεϊνον, δστις είνε το άντικείμενον 
τής περιλάμπρου ταύτης έορτής 
και ελκομαι ύπο τής έπιθυμίας 
τού να προτάξω τον έπαινον τής 
πολεως, ήτις γνωρίζει νά άπονέμη 
αρετής έπαθλα, δεικνύουσα οτι 
θέλει να έμπολιτεύηται έν αύτή ή
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ρηχθη ό λειμών ούτος ό εύκαρπος , 
Ή δροέσις σου ή τεσσαρακονταε- 
τής, ήν έν ζωηρά είκόνι έθηκε προ ο
λίγου ένώπιον τών οφθαλμών ήμών 
μαθητής και συνεργάτης σου, ταύ- 
την ακριβώς έφάνη έξ αρχής έχου- 
σα τήν κατεύθυνσιν, νά απαλλάξω 
τήν γήν τήν Κυπριακήν τοΰ βά
ρους τής άμαθείας, οπερ έπεσώ- 
ρευσαν αιώνες σκληρας δουλείας, 
να διαπλάση ψυχας, νά μόρφω
ση κοινωνικόν σύνολον, να προα- 
γάγη έν κύκλω οσον ένεστιν εύρεϊ 
τήν ιδέαν τοΰ αγαθού, τήν έννοιαν 
τής αρετής καί τοΰ καθήκον τος.

Καί είσαι εύτυχής, γεραρέ τής 
πόλεως διδάσκαλε,οτι ήγή,είς τήν 
καλλιέργειαν τής όποιας σεαυτον 
άφιέρωσας, ύπήρξε γή έκλεκτή, 
άρουρα έριβώλαξ, μή καταπιοΰσα 
δωρεάν τούς έπ’ αύτής χυθέντας 
ίδρώτάς σου. Λοιπόν απόλαβε σή
μερον τον μισθόν τής μεγάλης έρ· 
γασίας σου έν τή έκδηλουμένη 
προς σέ εύγνωμοσύνη τών έγγύς 
καί τών μακράν μαθητών σου κκί 
πάντων οσοι άνεγνώρισαν έν σοί 
τον μορφωτήν τής κοινωνίας καί 
τδν έμπνευστήν Οερμουργοΰ αγά
πης πρδς τήν ’Εκκλησίαν καί τδ 
Έθνος. Ή εύγνωμονουσα πόλις δί
δει σοι δι’ έμοΰ ώς έπαθλον αρε
τής τδν κλάδον τούτον τής δάφνης 
καί τής έλαίας, ου σύ, μύστης τής 
δόξης τής ένδοξου μεγάλης πατρίδος 
ήμών ύπέρ πάντα γινώσκεις τήν α
ξίαν,οί δέ πολυπληθείς μαθηταί καί 

άρετή· διότι ώς ή τών προγόνων 
τών ήμετέρων σοφία άποφθεγμα- 
τικώς έδίδαξε, έχει μιόνον δύνκνται 
νάύπάρχωσι διά τά έργα τά κοινω
φελή άνδρες άριστοι οπού βραβεία 
πρόκεινται άρετής.Βραβεύει δέ σή
μερον ή πόλις αυτή αρετήν άνα- 
φερομένην είς το πρώτον τών έπί 
γής αγαθών. Διότι κατά τον ένα 
τών σήμερον έορταζομένων τρισ
μεγίστων φωστήρων τής τρισηλίου 
θεότητος, τών δια δογμάτων θεί
ων την οικουμένην άπασαν πυρσευ- 
σάντων, ύπδ πάντων πρέπει νά ό- 
μολογήται τών νουν έχόντων «παί- 
δευσιν τών παρ’ ήμϊν άγαθών είναι 
τό ποώτον», ύπέο τοιούτου δ’ ά- 
γαθοΰ τεσσαράκοντα ετών μόχθους 
και ιδρώτας βραβεύουσα σήμερον ή 
πόλις αύτη δικαιούται νκ ποοτι- 
μηθή έν τή έκδηλώσει τού αισθή
ματος τής χαρκς το όποιον κατέ
χει τήν έμήν ώς ποιμένος αύτής 
καρδίαν.

Άλλ*  άν ή πόλις αύτη γνωριζη 
νά άπονέμη βραβεία αρετής δέν 
εϊνε τούτο άπόόειξις, ότρηρέ τών 
Ελληνικών γραμμάτων σκαπανεΰ, 
οτι τδ έργον τής τεσσαράκοντα- 
ετούς διδασκαλίας σου υπήρξε μορ
φωτικόν διά τήν πόλιν άπασαν ; 
Τά νάματα τής παιδείας, άτινα α
πό τών ακένωτων πηγών τής πα
τρογονικής σοφίας άντλήσας έξέ- 
χεας έπι τής γής τής Λεμεσού καί 
ή άλλη σου πολυμερής καλλιέο- 
γεια δέν εϊνε τά μέσα δι’ ών πα-

φίλοι σου ένεσωμάτωσαν έν τώ 
σεμνω τούτφ λευκώματι τήν κα- 
τέχουσαν τάς ύπδ σου διαπλασ- 
θεισας ψυχας αύτών εύγνωμοσύ- 
νην. ’Εγώ δέ ταπεινός τοΰ Ύψί- 
στου λειτουργός άνκφέρω σήμερον 
εύχαριστίαν ύπέρ σου τω Θεφ, δ- 
στις τηλικοΰτον κατειργάσατο τή 
πόλει ταύτη διά σου άγαθον κκί 
ευλογώ την πολιάν σου κορυφήν έν 
όνόματι τής ’Εκκλησίας,τής όποιας 
τους ύψηλούς καί άγιους σκοπούς 
διά τής παιδείας έξυπηρέτησας.

Προσφώνησις Μητροπολίτου Κιτίου 
ίξ ονόματος Μητροπολίτου ΙΙάφου,

Αί προσφωνήσεις, αί άπδ ώρας 
ολοκλήρου ήδη πάντας ήμας έν 
συγκινήσει βαθεία κρατοΰσαι, άρ- 
ξάμεναι έν όνόυ.ατι τής ’Εκκλη
σίας ας λήξωσι κκί έν όνόματι 
τής ’Εκκλησίας κατά τήν εύσεβή 
ύποθήκην «άπδ Θεοΰ άρχεσθαι κκί 
είς Θεδν άνκπαύεσθαι». Διότι έ
χω έντολήν παρά τοΰ άγαπητοΰ 
μοι έν Χριστώ άδελφοΰ Μητροπο
λίτου ΙΙάφου κ. Ίκκώβου,μήδυνη- 
θέντος πκρά τήν επιθυμίαν αύτοΰ 
νά μετάσχη τής τελετής ταύτης, 
όπως καί ές ονόματος αύτοΰ προ 
σαγορεύσω τδν τετιμημένον διδά
σκαλον. Καί αισθάνεται τήν ύπο- 
χρέωσιν,γεραρέ διδάσκαλε,ό καλδς 
ποιμήν τής γείτονος έπαρχίας νά 
σοι άπονείμη ιδιαιτέρως τας πα- 
τρικάς εύλογίας αύτοΰ,διότι τδφώς 
τής διδασκαλίας σου τής τεσσαρο
κονταετούς δέν περιωρισθη μονον 

είς τήν πόλιν ταυ την ούδε εις την 
περιφέρειαν τής Μητροπολεως Κι
τίου μόνον, άλλ’ έξ αύτοΰ έφω- 
τίσθη κκί ή περιφέρεια τής Μη- 
τροπόλεω; ΙΙάφου, δικ τ<·'ν μα
θητών, οϊιινες εκ τής επαρχίας 
έκείνης παοά τούς πόόας σου εκα- 
θησαν, δια τών διδασκάλων, οι ο
ποίοι είς τήν έπαρχίαν έκεινην 
έκ τής σχολής σου έξκπελύθησκν.

Αί δύο Μητροπόλεις Κιτίου 
κκί ΙΙάφου εύγνωμονοΰσί σοι διά 
τήν πλουσίκν σ;μβολήν σου είς το 
έργον τής ’Εκκλησίας διά τής δι
δασκαλίας σου,ή τις βεβαίως θά ή- 
το άσυγκρίτω τώ λόγω παραγω- 
γικωτέρα, έάν καθ’ ολον τούτο τδ 
τεσσαθακονταετές διάστημα ή σή 
άπδ τής έδρας τής σχολικής δι
δασκαλία είχε παράλληλον τήν 
άπό τοΰ Ιερού άμβωνος τής ’Εκ
κλησίας διδαχήν.Διό τι τό σχολείον 
μόνον άνευ τής Εκκλησία; δέν δύ
ναται να έπιτύχτί τήν ποθουμέ
νην ηθικήν τής κοινωνίας άνάπτυ- 
ξιν. Αλλά κκί έν τούτω έγένου 
προπκρασκευκστής τού έδάφους 
διά τήν κκτανόησιν ύπό τής κοι- 
νωνικς τής άνάγκης τοΰ νά έχη 
κλήρον μεμορφωμένον διά τοΰ ό
ποιου νκ λυθή η σιγή τοΰ άμβωνος 
έν τοϊς ιεροις νκοίς.

Ο Κύριος άμείψειεν έπκξίως 
έν τή ημέρα τής άπονομής τών 
πραγματικών τής άρε τής βραβείων 
τον ευσεβή ζήλον, μεθ*  ού ύπέμει- 
ναςτόν κάματον τεσσαράκοντα έ-
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νιαυτών εργασίας έν τώ άμπελώ- 
VI αύτού.

Αί υπέρ του «Έκκλ. Κήρυκος*  
είχαί της Εκκλησίας.— Παραθέ- 
τομεν ενταύθα αποσπάσματα 
επιστολών τών λοιπών Ιεραρχών 
πούς την A. II. τον Μητροπολίτην 
Κιτίου, έν οϊς εύλογεϊται η έμφά- 
νισις τού «Έκκλ. Κήρυκος», δστις 
ούτω δαψιλείς δεχόμενος τάς εύ- 
λογίας της Α, Μ. τού ’Αρχιεπι
σκόπου και τών λοιπών 'Ιεραρχών 
αισθάνεται την ύποχρέωσιν και 
δημοσία να άποδώση τάς Οερμάς 
αύτού ευχαριστίας.

’Απόσπασμα επιστολής της Α. 
Μ. τού ’Αρχιεπισκόπου :

«. ’Αναγγέλλω την παρα
λαβήν δύο επιστολών τής Ύμε- 
τέρας Πανιερότητος. Δια μέν της 
μιας τούτων αναγγέλλει μοι την 
έ'ναρξιν της έκδόσεως ύπύ τήν 
έπίβλεψιν Δύτης τού «’Εκκλη
σιαστικού Κήρυκος».... Άπαντών 
ήδη, δσον μέν άφορα τήν έ'ναρζιν 
τού «Εκκλησιαστικού Κήρυκος» 
εύχαριστώ διά τήν αναγγελίαν 
ταύτην καί εύ'χομαι δπως εύρέως 
κυκλοφορήση, καί ή άνάγνωσις 
αύτού μεγάλως συντελέση είς τήν 
άνύψωσιν τών χριστιανικών αι
σθημάτων καί αρετών . . . .»

’Απόσπασμα έπιστολής Μη
τροπολίτου Πάφου.

«... .Τά προνοία καί διατα
γή Λύτης άποσταλέντα μοι αν

τίτυπα τού «’Εκκλησιαστικού 
Κήρυκος» έ'λαβον, άτινα διέθεσα 
οις άν ένόμισα ίκανοϊς διά τήν 
απ’ αύτού ώφέλειαν . . .αί ταπει- 
ναί κρίσεις μου έπί τού πρώτου 
φυλλαδίου παρ’ ολην τήν παρ’ 
Αύτής νομιζομένην αμέλειαν κα
τά τε τον καταρτισμόν τής ύλης 
καί τήν έκτύπωσιν είναι εύμενέ - 
σταται, ένθουσιώδεις.....  Τό πε
ριοδικόν θα πλήρωσή έν κενόν, 
μίαν ανάγκην, τής οποίας, εύτυ- 
χώς δέν στερούνται αί λοιπαί αύ*  
τοκέφαλοι ορθόδοξοι Έκκλη- 
σίαι ... .»

’Απόσπασμα έπιστολής τού 
Μακαριωτάτου Προέδρου Κυρη- 
νείας :

«.Δέν ευρίσκω λόγους έπαρ- 
κεϊς δπως συγχαρώ τήν Ύμ. Σε
βασμιότητα διά τήν μεγάλην Αύ· 
τής ύπηρεσίαν ύπέρ τής ’Εκκλη
σίας καί τού χριστεπωνύμου πλη
ρώματος τής Νήσου δια τής έκδό
σεως τού «’Εκκλησιαστικού Κή
ρυκος». Διά τε τούτου καί τών 
άλλων μέτρων, άτινα έλπίζεται ό- 
σονούπω να τεθώσιν είς έφαρμογήν 
ή ’Εκκλησία ήμών θα λάβη τήν 
έμπρέπουσαν Αύτή Οέσιν έν τή 
χορεία τών άλλων ’Εκκλησιών.»

Είς τάς έπισήμους ταύτας εύ- 
λογίας τής Έκκλησίας ύφ’ άς 
ποιείται τήν έμφάνισιν αύτού ό 
«Έκκλησιασ ικος Κήρυξ» καί αί · 
τινες είναι το πολυιιμότερον διά 
την σταδιοδρομίαν αύτού έφόδιον,

αυται 
προω-

Με τά

θα προσθέσωμεν δύο ετι πολυτί
μους προσαγορεύσεις καίτοι 
δπως καί έκείναι δέν ήσαν 
ρισμέναι δια το δημόσιον.

«’Αδελφέ *Αγιε  Κιτίου. __  
δακρύων μεγάλης συγκινήσεως ε- 
λαβον σήμερον το πρώτον τεύχος 
τού «’Εκκλησιαστικού Κήουκος». 
Ένεθυμήθην το πρώτον τεύχος τής 
«Νέας Σιών» καί τούς δι’ αύτήν 
μεγάλους άγώνάς μας. Εύχομαι 
το νέον αύτής τέκνον, ο «Έκκλ. 
Κήρυξ» ν’ άποβή τής Μητρός του 
εύτυχέστερον, έφάμιλλον προς τα 
άλλα άδελφά περιοδικά, τον «Έκ
κλ. Φάρον» καί τον «Πάνταινον» 
Συγχαίρω δέ σοι έπί τώ νέω τού- 
τω έ'ργω σου άπύ ψυχής μέσης 
καί δοξάζω το άγιον τού ούρανίου 
ήμών Πατρύς δνομα δτι καί τής 
’Ιερουσαλήμ άπομακρυνθείς άνε- 
ξάντλητον έχεις τον ζήλον προς 
τήν έν τή Εκκλησία καί χάριν

0ΙΑΦΟΡ£\
Η φΩΚΗ ΐνιίΑΣ

Ή επίσημος Έφημερίς τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας έδημοσίευ- 
σεν εις τά φύλλα τής 16ης ’Ι
ουνίου 1908 καί τής 3ης ’Ιουνί
ου 1909 στατιστικός πληροφορί
ας τών γεννήσεων εις διάφορα 
Κράτη έπί τή βάσει πινάκων τών 
ετών 1902 ή 1903 ή 1904 ή 
1905,

τής ’Εκκλησίας καί τού γένους 
δράσιν. Ό «Έκκλ. Κήρυξ» θά ά-
ποτελέση σημείον φαεινότατον τής 
έθνικωτάτης δράσεώς σου. Κατασ- 
πάζομαί σε έν αδελφική αγάπη.
, ’^λεξαν^εία 31
1911. Ίαν.

Αρχιμ. Χρυσόστομος.
«Φίλτατέ μοι Δέσποτα, Σοί 

μεταδίδω το σκίρτημα τής χ^ρ^ζ 
μου έπί τω «Εκκλησιασ τικώ 
Κήρυκι.» '0 Θεός νά τού δώ- 
ση ζωήν άνάλογον προς το σφρίγος 
τής δράσεώς σου. '0 «Έκκλ. 
Φάρος» καί ό «Πάνταινος» έγκαρ- 
δίως κατασπάζονται τον νεώτερον 
αδελφόν, συνδεόμενοι μετ’ αύτού 
διά δεσμών αρρήκτων κοινών ίδα- 
νικών ...

’Αλεξάνδρεια 7. II. 1911.

Γρηγόριος Παπαμιχαήλ 
(Διευθυντής «Έκκλ. Φάρους 

καί «Πανταίνου»

Κατά ταύτας έπί 10 χιλιάδων 
κατοίκων αριθμούνται έν Ρωσία 
(έκ παρατηρήσεων έπί 50 κυβερ
νείων) γεννήσεις 491· έν Βουλ
γαρία 440’ έν Σερβία 413*  έν 
Ρουμανία 399*  έν Χιλή 366*  έν 
Μεξικώ 315’ έν Ούγκαρία 360’ 
έν Αύστρίφ 348*  έν Βαυαρία 345’
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έν Πρωσσία 337*  έν 'Ισπανία 
334*  έν Βυρτεμβέργη 331’ έν 
τή Αργεντινή Δημοκρατία 331’ 
έν Βάδή 330’ έν Πορτογαλλία 
32Γ έν ’Ιταλία 319’ έν Σαξονία 
318*  έν Φιλλανδία 314’ έν Έσση 
306’ έν Κάτω Χώραις 304’ έν 
Ιαπωνία 303’ έν Λουξεμβούργο) 
302 έν Δυτική Αυστραλία 299*  
έν Δανία 285’ έν ’Αλσατία καί 
Λορραίνή 285’ έν Σκωτία 279’ 
έν Ελβετία 274’ έν ’Αγγλία καί 
Ούαλλία 27 Γ έν Néçt Ζηλανδία 
271' έν Νορβηγία 267’ έν Αμ
βούργο) 260’ έν Σουηδία 257’ 
έν Βελγίω 257’ έν Βικτωρία 252’ 
έν Μασσαχουσέτη 250’ έν Μεσημ
βρινή Αυστραλία 237’ έν ’Ιρλαν
δία 236’ έν Γαλλία 205.

Δύο τινά κυρίως γεγονότα μοι 
ένεποίησαν έντύπωσιν έν τή άνα- 
γνώσει τής στατιστικής ταύτης. Τό 
έν εϊνε ή έκ τού καταλόγου τούτου 
απουσία τής σχετικής πληροφορί
ας περί Ελλάδος, έν φ συναριθ- 
μούνται καί εις θέσιν τιμητικω- 
τάτην ή Βουλγαρία, ή Σερβία, ή 
Ρουμανία, δέν λείπουν δέ άν καί 
δέν έμνημονεύθησαν παρ’ ήμών 
ανωτέρω, ή Τασμανία μέ γεννή
σεις 295, ή Ουρουγουάη μέ 295 
ώσαύτως ή Khodes—Island μέ 
257, ή Connecticut μέ 244, 
ή Michigan μέ 227, ή Maine 
μέ 221, ή Vermont μέ 215.

Οί γνα)ρίζοντες ποια σημασία 
δίδεται σήμερον είς τάς στατιστι-

κάς έργασίας δύνανται καλώς νά 
έκτιμήσωσι τίνα σχόλια γεννών- 
ται είς βάρος τού Κράτους μας, 
μή δυνηθέντος νά παράσχη τά 
στοιχεία μιας στατιστικής γεννή
σεων έπί τή βάσει ένός οϊου δή 
ποτέ έτους. Τοιαύτη καθυστέρησις 
αποτελεί αυτόχρημα όνειδος, καί 
παρέχει μίαν περιπλέον άπόδειξιν 
τού ότι αί Κυβερνήσεις μας έν 
τω παρελθόντι ήσαν συστηματι- 
κώς ανίκανοι εις έργα σκοπιμό- 
τητος καί αληθούς φιλοτιμίας.

Τήν έτέραν θλϊψιν γεννά ή έν 
τώ καταλόγφ τής στατιστικής θέ- 
σις τής Γαλλίας, ή τελευταία, 
καθώς ήδη έχει παρατηρήσει ό α
ναγνώστης. Καί εινε ακόμη χαρα 
κτηριστική ή υπεροχή γεννήσεων, 
τήν οποίαν έχει απέναντι τής γαλ
λικής χώρας, εις ήν πρό τινων δε
κάδων ετών ανήκε, ή ’Αλσατία καί 
ή Λορραίνη, ύπαγομένη από τού 
1871 εις τήν Γερμανίαν. 'II έ- 
παρχία αύτη, ύφισταμένη όπως 
δή ποτέ τήν γερμανικήν επιρροήν, 
δέν βλέπει τήν παιδοποιΐαν μέ ήν 
δυσμένειαν ή μεγίστη πλειονότης 
έν Γαλλία’ θά παρείχε δέ διά τής 
διαφοράς ταύτης λίαν πολύτιμον 
δίδαγμα εις τούς ιθύνοντας τήν 
τρίτην γαλλικήν δημοκρατίαν, 
έάν σύτοι δέν εΐχον περιέλθει εις 
κατάστασιν αδυνατούσαν νά έπω- 
φεληθή έξ οίουδήποτε διδάγμα
τος.

( <’Λνόπλασις> )

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρυξον τον λόγον . . . > Β' Τιμ. δ', 2.

ΕΥΑΓΓΓΕΛίΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Α’. ΕΙΣ ΤΗΝ Β ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ή περικοπή τού eΙερού Ευαγγελίου ή οποία άναγινώσκεται κατά 
τήν Κυριακήν ταύτην διηγείται έν τών εξαίσιων θαυμάτων τού Κυρίου 
ήμών ’Ιησού Χριστού, διά τού οποίου ο Σωτήρ άπέδειξεν είς τούς 
μοχθηρούς διώκτας Του δτι δέν είναι μόνον ιατρός τών ψυχών αλλά καί 
τών σωμάτων, καί δη ή τέλεσις τών θαυμάτων ήτο κυρίως σημεϊον 
τής θεότητος Αύτού.

Ό λαός τού Θεού ό έκλεκτός κατά τούς χρόνους τής ένανθρωπή- 
σεως τοΰ Λυτρωτού είχε πάθη δ,τι προεΐπε πρό τοσούτων αιώνων ό 
προφήτης Ήσαΐας, λέγων : «Τετύφλωκεν αύτών τούς οφθαλμούς καί 
πεπώρωκεν αύτών τήν καρδίαν, ΐνα μή ϊδωσι τοΐς όφθαλμοΐς καί νοή- 
σωσι τή καρδία καί έπιστραφώσι καί ίάσωμαι αύτούς.» Ό λαός ό ά
γιος, διά τού οποίου έμελλον νά εύλογ^θώσι πάσαι αί φυλαί τής γής, 
είχον καταντήση τότε εις τοσαύτζν τύφλωσιν,.ώστε δέν ήδύναντο νά 
διακρίνωσιν δτι περιεπάτει έν μέσο) αύτών ’Εκείνος, τόν όποιον μέ τό- 
σας έλπίδας περιέμενον νά έμφανισθη οί πρόγονοι αύτών, έκεϊνος τοΰ 
οποίου τον βίον περιέγραψαν οί Προφήται, ’Εκείνος, δστις αποτελεί 
τό κέντρον τής eΙστορίας τής άνθρωπότητος, ό πολυπόθητος Μεσσίας 
τού παρελθόντος, ό Πατήρ τού μέλλοντος αίώνος.

Ό Θεάνθρωπος, ό δΓ ήμάς τούς ανθρώπους καί διά τήν ήμετέ- 
ραν σωτηρίαν κατελθών έκ τών Ούρανών, μίαν τών αγίων έκείνων 
ήμερών τής έπί τής Γής ένεργείας Του έν τή Γαλιλαίρ, δτε είχεν ή
δη πληρωθή τής φήμης τών λόγων καί τών θαυμάτων Του ή 
χώρα αΰιη καί αί γειτονικά! έπαρχίαι, ήλθεν είς τήν Καπερναούμ, 
τήν οποίαν ήγάπα τοσοΰτον ώστε οί ιεροί Εύαγγελισταί καλοΰσιν αυ
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τήν ίδικήν του πόλιν,—τόσον πολύ τήν ήγάπησεν δ Κύριος!—και 
είσήλθεν εις μίαν οικίαν. Τα πλήθη, τά οποία Τύν ήκολούθουν παν- 
ταχοΰ κατά χιλιάδας, ϊνα άκούωσι τήν μελίρρυτον διδασκαλίαν Του 
καί ϊνα άπολαύωσι τής χάριτος τών ιαμάτων, τήν οποίαν δ Παντο
δύναμος διέχεεν αφειδώς διά τού λόγου Του προς πάντας ανεξαι
ρέτως καθ’ δν τρόπον ανατέλλει τον ήλιον Λύτου επί πονηρούς καί 
αγαθούς καί βρέχει επί δικαίους καί αδίκους, Τον ήκολούθησαν 
καί εκεί’ είσήλθον εις τήν οικίαν, έπλήρωσαν αυτήν καί δσοι δέν 
επρόφθασαν νά είσέλθωσιν έστάθησαν απ’ έξω καί απέκλεισαν καί 
τήν θύραν καί τάς δδούς*  ούδείς ένεκα τού συνωστισμού ήδύνατο 
ούιε νά είσέλθη ού'τε νά έξέλθη.

Αίφνης εμφανίζονται τέσσαρες άνθρωποι φέροντες επί κλί
νης παραλυτικόν*  δ δυστυχής άνθρωπος ήτο ήδη νεκρός κατά 
τό σώμα*  δέν ήδύνατο καθόλου νά κινηθή’ τοσούτον είχε νε- 
κρωθή τύ σώμά του ώστε δέν ήρκει είς αυτόν είς ή δύο βοηθοί’ 
είχε ανάγκην πολλών, καί ώς νεκρός ύπό τεσσάρων έφέρετο. Άλλ’ 
ευτυχώς ή ψυχή τού ανθρώπου έζη ακόμη*  δέν έζη δέ ή βασανι
σμένη αυτή ψυχή τήν συνήθη πνευματικήν ζωήν τών πολλών αν
θρώπων’ ή ανθρώπινη ψυχή συνήθως φέρεται πρός τόν Ουρανόν 
καί ενθυμείται τόν Θεόν έν ταϊς θλίψεσι καί στενοχωρίαις τού βίου’ 
καί δ άνθρωπος εκείνος δ παραλυτικός, δστις ήτο ζών νεκρός επί 
τής Γής έν τή έσχάτη απελπισία είς τήν οποίαν είχε φθάση ένε- 
θυμήθη τόν Θεόν, καί τόσον περισσότερον δσον οί πόνοι του ηύξά- 
νοντο καί αί στενοχωρίαι του έμεγαλύνοντο*  ή ψυχή του έστράφη 
πρός τόν παντοδύναμον Θεόν παρά τού δποίου μόνου ήδύνατο νά 
εύρη παραμυθίαν καί βοήθειαν. Καί δτε ήκουσεν δτι θείος διδά
σκαλος εύρίσκεται μεταξύ τού λαού, δ δποίος θεραπεύει τάς ψυχι*  
κάς καί τάς σωματικός άσθενείας διά μόνου τού λόγου Του, ή- 
σδάνθη τήν καρδίαν του νά σκιρτά έκ χαράς’ άντελήφθη δτι δ 
θαυμαστός διδάσκαλος ήτο δ προσδοκώμενος Μεσσίας, δ έπηγγελ- 
μένος τών ΙΙροφητών, Εκείνος περί τού δποίου ήσχολούντο καί ώ- 
μίλουν εις τά θεόπνευστα βιβλία των οί ιεροί συγγραφείς τής Πα*  
λαιάς Διαθήκης. Καί αμέσους, έπίστευσεν εις τόν Σωτήρα πριν τόν 
ϊδή, καί έγένετο υιός τής βασιλείας τού Θεού, πριν άκούση τό θε*  
σπέσιον τού Θεανθρώπου κήρυγμα. Καί δτε έμαθεν δτι δ ’Ιησούς 
ήλθεν είς Καπερναούμ καί δτι κατέλυσεν εις μίαν έκ τών οικιών 
τής πόλεως, παρεκαλεσε τεσσαρας φίλους του νά τόν μεταφέρωσιν 
έκεί’ ήτο βέβαιος δτι δ Θεάνθρωπος θά τόν έλυπεΐτο· επίστευεν δ*  
κραδάντως είς Αυτόν, καί ή φωνή τής ψυχής του τού έλεγεν δτι έ- 
ξάπαντος άπό τό στόμα τού Χριστού θά έξέλθη κάί δΓ αυτόν δ 
θαυματουργός λόγος, δ δποίος θά τόν θεραπεύση.

Ότε έφθασαν έκεί δέν υπήρχε τόπος διά νά είσέλθωσιν είς τήν 
οικίαν’ τά πλήθη συνωστίζοντο αναρίθμητα έμπροσθεν τής θύρας’ 

καί επειδή κανείς δέν έδέχετο νά παραμερίση μήπως χάση και μιαν 
μόνην λέξιν από τά; έξερχομένας άπό τό στόμα τού Υιού τού Θεού, 
οί άνθρωποι οί φέροντες τόν παραλυτικόν εύρέθησαν είς άμηχανι- 
αν. Τί νά πράξωσι ; πώς νά είσέλθωσιν είς τήν οικίαν ; Άλλ η 
πίστις νικά πάντα τά εμπόδια, ή πίστις ή αληθινή φέρει τόν άνθρω
πον πλησίον τού Θεού, χωρίς νά λαμβάνη ύπ’ ό'ψει κανέν έμπόδιον, 
χωρίς νά φοβήται πρό ούδενυς προσκόμματος. '0 παραλυτικός έπί- 
στευε, καί έπρεπε μέ πάντα τρόπον νά φθάση μέχρι τού Σωτήρος’ καί 
επειδή δέν ήδύναιο ένεκα τού πλήθους, έσκέφθη μετά ιών φερόντων 
αυτόν μέσον, τό όποιον έξέπληξε καί αυτόν τύν Σωτήρα’ άνέβησαν 
είς τήν στέγην τής οικίας, ή δποία θά ήτο βεβαίως έκ χόρτων καί 
χώματος, έχάλασαν μέρος τής στέγης, ήνοιξαν οπήν καί κατεβίβασαν 
τόν ασθενή έμπροσθεν άκριβώς τού Σωτήρος.

Σιγή καί θάμβος καί έ'κπληξις κατέλαβε πάντας*  καί έν τώ μέσω 
τής γενικής σιωπής καί τής καταπλήξεως ήκούσθη επίσημος ή φωνή 
τού Θεανθροόπου : «θάρσει τέκνον*  άφέωνταί σοι αί άμαρτίαι σου!» 
Ή θεραπεία τής ψυχής τού ανθρώπου έγένετο ήδη.

Άλλ’ οί μοχθηροί Φαρισαίοι, οί όποιοι αύθαιρέτως κ τέλαβον 
τό άξίωμα τού διδασκάλου τού λαού, έν ω οί ίδιοι ήσαν οί άσεβέστα- 
τοι πάντων ήρχισαν νά διαλογίζωντσι : τί δικαίωμα έχει αυτός νά 
συγχωρή αμαρτίας ; Οί άνθρωποι αυτοί τυφλοί ύπό τού πάθους τού 
φθόνου, δέν καθώρθωνον νά διακρίνωσιν, αν καί έβλεπον τόσα θαύ
ματα, δτι είχον ενώπιον των τόν έπηγγελμένον Μεσσίαν. Άλλ’ δ 
Χριστός έγνώρισεν ώς καρδιογνώστης Θεός τούς πονηρούς αυτούς δια
λογισμούς· και διά νά δείξη εις τούς Φαρισαίους δτι «έξουσίαν έχει δ 
Υιός τού ανθρώπου επί τής Γής άφιέναι αμαρτίας» λέγει πρός τόν 
Παραλυτικόν’ «έγειραι, άρον τόν κράββατόν σου καί ύπαγε είς τόν οί
κον σου.» Καί ήγέρθη δ άνθρωπος, δ όποιος πρό μιάς στιγμής όχι 
μόνον νά κρατήση τι άλλ’ ουδέ νά κράτη Ο ή όρθιος ήδύνατο, καί όχι 
μόνον περιεπάτησεν αλλά καί βάρος ίκανώς μέγα έλαβεν είς τάς χεί- 
ράς του καί έξήλθεν έμπροσθεν πάντων, υγιής καί κατά τήν ψυχήν καί 
κατά τύ σώμα. Οι άνθρωποι οί οποίοι πρύ μικρού δέν έπέτρεψαν είς 
αύτύν νά είσέλθη ήνοιξαν τόρα προθύμως δρόμον νά έξέλθη, δοξάζον- 
τες τύν Θεύν καί θαυμάζοντες, οί δέ Φαρισαίοι άνεγνώρισαν βεβαίως 
έσωτερικώς δτι ο ποιών τοιαύτα σημεία έχει καί δικαίωμα άφιέναι 
αμαρτίας διόιι είναι Θεός· άλλ’ οί άνθρωποι αυτοί ήσαν πεπωρωμένοι 
τελείίυς*  είχον προσκολληθή εις τήν καθέδραν τού Μωϋσέως καί είς 
τύ άξίωμα τού άρχηγού, τύ ύποίυν παρανόμως έσφετερίσθησαν καί 
δέν ήθελον κατ’ ουδένα τρόπον νά άποχωρισθώσιν άπ’ αυτού’ καί 
αντί νά άκολουθήσωσι ταπεινώς τού Μεσσίου τάς σύμβουλός καί τού 
Θεού τά ίχνη, είχον τήν άξίωσιν νά προπορεύωνται αυτοί, νά τούς 
άκολουθή δέ ό Θεός, είχον τήν άξίωσιν νά πράττη κατά τάς ιδέας καί 
τάς αξιώσεις καί τύ συμφέρον αύτών ό Θεός !
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Τοιούτος είναι ό πονηρός άνθρωπος συνήθως’ αντί έν ταπεινώ
σει καί ευπειθείς καί ύπακοή νά άκολουθήση τά ίχνη τού Θεανθρώ
που, νά έκτελέση τάς έντολάς τού Θεού, νά φροντίζη νά διατηρή εαυτόν 
καθαρόν πάσης αμαρτίας και ανομίας, εξοργίζεται και ταράσσεται κατα 
τού Θεού διότι δέν έκτελεΐ προθύμως τάς άνοήτους επιθυμίας αυτού, 
υβρίζει και μισεί τούς ανθρώπους διότι δέν ύπακοΰουσιν εις τά νεύματα 
αύτού καί δέν έπιτρέπουσιν εις αυτόν νά ζη κατά τάς ορεξεις του.

’Ιδού έμπροσθεν ημών έν τη σημερινή περικοπή ό παραλυτικός, 
αληθώς και ειλικρινώς πιστεύων, ιδού καί οί Φαρισαίοι ψευδώς πι- 
στεύοντες και δεικνύοντες άφοσίωσιν υποκριτικήν προς τον Θεόν εφ 
δσον ήρχον τού λαού έκμεταλλευόμελοι τό άγιον τού Θεού όνομα, γινό
μενοι δέ θεομάχοι ευθύς ώς ό Θεός ήθέλησε νά αποκαλύψο τούτους εις 
τόν λαόν δτι ήσαν έσωτερικώς πλήρεις ύποκρίσεως και ανομίας.

Άς ένστερνισθώμεν τήν πίστιν τού Παραλυτικού, και άς άποφύ- 
γωμεν τήν υποκρισίαν τού Φαρισαίου’ και ό Θεός ό άγιος και αληθινός 
θά βοηθήση ήμάς δπως κρατηθώμεν στερεοί έν τφ ονόματί Του καί 
άξιωθώμεν έν καιρώ τής Βασιλείας του. ’Αμήν.

Β'. ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΝ

Ό λόγος τού Θεού, ό άποκαλύπτων τώ άνθρώπφ τάς ύψίστας ά*  
ληθείας καί παρέχων τάς τελείας έντολάς και τάς άρίστας ύποθήκας τον 
πραγματικού κατ’ αρετήν βίου είναι μοναδικόν καί άπαράμιλλον ό- 
πλον έν ταΐς χερσί τής Εκκλησίας*  άν καί φαίνεται άσθενέστατον 
δλως άσήμαντόV είναι ισχυρότατον και αυτό τούτο άκαταμάχητον’ είν«1 
τό μοναδικόν δπλον ένώπιον τού οποίου έκλιναν και ήττήθησαν κεφ«*  
λαι έπηρμέναι διά τόν πλούτον καί τήν δύναμιν αυτών’ είναι ή άκ«*  
ταγώνιστος δύναμις ή οποία άνευ στρατιών καί άνευ πολέμων κατέκτη*  
σε τήν οικουμένην.

Ό Υιός τού Θεού, δ όποιος ένηνθρώπησεν ϊνα άποκαλύψή 
τόν άνθρωπον τήν τελείαν αλήθειαν, καί άνελθών έπί τού Σταυρού δι« 
τής τελείας αύτού θυσίας νά απολυτρώσω αύτόν άπό τής αμαρτίας 

καταλλάξη αύτόν πρός τόν Θεόν, ούδέν άλλο δπλον μετεχειρίσθη πρός 
τήν κατά τού ψεύδους καί τής αμαρτίας πάλην, ούδέν έτερον μέσον 
πρός ΐδρυσιν καί στερέωσιν τής βασιλείας τού Θεού έπί τής Γης’ άκα- 
κος καί αναμάρτητος ό νέος Άδάμ, δ ΙΙατήρ τού μέλλοντος αίώνος έν 
μορφή δούλου περιπατήσας έπί τής Γής έδίδασκεν άδιαλείπτως καλών 
διά τού θείου λόγου εις τήν βασιλείαν τών Ουρανών πάσαν ψυχήν 
ανθρώπου βασανιζομένην υπό της αμαρτίας, τυραννουμένην ύπό η
θικής σηπεδόνος. Και έν ω ήτο Θεός παντοδύναμος, καί ήδύνατο νά 
βιάση τους ανθρώπους καί την θέλησιν αυτών δπως προσοικειωθώσι 
τήν σωτηρίαν, εν τουτοις σεβεται Αύτός πρώτος τήν έλευθερίαν τού 
ανθρώπου, τήν οποίαν Αύτος έκτισε, καΐκαλεϊ μόνον εις τήν βασιλείαν 
τού Θεού, δέν αναγκαζει τους ανθρώπους νά εισέλθωσι. Τούναντίον 
συμβαίνει, ως ητο φυσικόν «ή βασιλεία τού Θεού βιάζεται, και βια- 
σται άρπάζουσιν αύτήν.»

Τούτο λοιπόν τό άκακον δπλον έχρησιμοποίει δ Σωτήρ εις τό θει
ον έργον Του, πάντοτε και πανταχού, έν ήμέρφ και νυκτί, έν ταΐς πό· 
λέσι καί έν ταΐς έρήμοις, ένώπιον ’Ιουδαίων και Γαλιλαίων και Σαμα
ρειτών, ένώπιον πτωχών καί πλουσίων, άνδρών καί γυναικών. Και 
τούτο τό μέσον παρέσχε τή Εκκλησία Του ώς τό μόνον δι’ ού αύτη 
έμελλε νά έξαπλωθή καθ’ άπασαν τήν Γήν και νά περιλάβη σύμπαντα 
τόν Κόσμον. Καί μίαν τών ημερών έν Γαλιλαία διδάσκων ό Κύριος 
εΐπεν δσα περιέχονται έν τή περικοπή τού Περού Εύαγγελίου ή δποία 
άναγινώσκεται κατά τήν Κυριακήν ταύτην τής Σταυροπροσκυνήσεως. 
Έν τοϊς λόγοις τούτοις έδωκεν δ Σωτήρ τά σημεία διά τών οποίων 
διακρίνονται οι αληθείς οπαδοί Του άπό τών μή τοιούτων, και ώρισε 
τά πρώτα καί κυριώτατα καθήκοντα αύτών.

ΙΙρώτος δρος είναι νά άκολουθήσωσιν οί άνθρωποι τόν Χριστό/ 
έκουσίως' δ Θεός ούδένα βιάζει άλλ’ δστις θέλει άκολουθεΐ Αύτόν. Διά 
τούτο λέγει: <δστις θέλει όπίσω μου έλθεΐν.»

Άλλ’ εύθυς ώς θελήση τις νά άκολουθήση τόν Κύριον άναλαμ- 
βάνει ύποχρεώσεις πρός τόν Θεόν, βαρείας, είναι άληθές, κατ’ άρχάς, 
ύποχρεώσεις αϊτινες έκ πρώτης δψεως φαίνονται άβάστακτοι, αί όποΐαι 
όμως μετ’ ολίγον, δταν ο άνθρωπος βοηθούμενος ύπό τού Θεού συνη
θίση εις αύτάς, και λάβη ή ψυχή του δριστικήν πρός τό άγαθόν κλίσιν 
γίνονται έλαφραί, σχεδόν ανεπαίσθητοι. Διά τούτο λέγει δ Κύριος άλ- 
λαχού : «δ ζυγός μου χρηστός καί τό φ^ρτίον μου έλαφρόν έστι.»

Ή πρώτη τών ύποχρεώσεων τάς οποίας αναλαμβάνει δ αληθής 
τού Χριστού οπαδός είναι ή αύταπάρνησις’ ό χριστιανός πρέπει νά 
άπαρνηθή εαυτόν, «άπαρνησάσθω εαυτόν,» πρέπει δήλα δή νά λησ- 
μονήση έντελώς τόν εαυτόν του και νά άφοσιωθή όλοψύχως είς τόν 
Χριστόν όχι διότι δ Θεός έχει άνάγκην τών υπηρεσιών τού άνθρώπου 
ή τής λατρείας καί άφοσιώσεως αυτού’ ό Θεός ουδενός έχει άνάγκην, 
διότι ώς τέλειος είναι καί παντάπασιν άνενδεής’ άλλά διότι δ άνθρω
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πος διά νά σωθή έχει απόλυτον ανάγκην τής αύταπαρνήσεως καί τής j 
άφοσιώσεως πρός τόν Θεόν και τό άγιον Αύτού θέλημα. Πρέπει χάριν 
τής σωτηρίας αύτού ο άνθρωπος νά λησμονήση τον Κόσμον καί τά έν 
τω Κοσμά), δσάκις ταύτα σΰρουσιν αυτόν εις βίον καί ενέργειαν έναν- j 
τίαν πρός τό θειον θέλημα. «Ό φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, οίίκ 
έστί μου άξιος*  και δ φιλών υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ ούκ έστί μου ά
ξιος» εΐπεν αλλαχού δ Κύριος. Καί όντως*  άφ’ ού δ Θεός είναι τό α
πόλυτον αγαθόν, δ κατ’ εξοχήν Πανάγαθος Πατήρ ήμών, εις δν οφείλο-1 
μεν πάσαν ευγνωμοσύνην καί παν αγαθόν, πώς δυνάμεθα καί πώς έ- 
πιτρέπεται νά άγαπώμεν έτερόν τι ή καί ημάς αυτούς πλέον αύτού ; 
Απαραίτητος άρα είναι διά τούς υιούς τής Νέας Διαθήκης ή χάριν 
τού Κυρίου αύταπάρνησις.

Δεύτερον καθήκον τών έκλεκτών, τών κληθέντων εις τήν βασιλείαν τού 
Θεού ύπ’ αύτού τού Λόγου τού Θεού, είναι νά άρη έκαστος τόν σταυρόν I 
αύτού καί νά άκολουθήση τόν Κύριον. Οί καταδικαζόμενοι ύπό τής ί 
Πολιτείας εις τόν σωματικόν θάνατον κατά τούς χρόνους καθ’ ούς δ 
Σωτήρ περιεπάτει μεταξύ τών ανθρώπων, ύπεχρεούντο, πορευόμενοι εις 
τόν τόπον τής έκτελέσεως τής καταδίκης νά αϊρωσιν έπί τών ώμων το 
όργανον τής έκτελέσεως, τον σταυρόν. Διά τής σταυρώσείος δέ τού σώ
ματος ικανοποιείτο ή δικαιοσύνη τής Πολιτείας, καί τρόπον τινά έξηγ- 
νίζετο τό σώμα εκείνο άπό τού άγους διά τού δποίου έμολύνθη έκτελέη 
σαν τό δι’ ο καί κατεδικάσθη κακούργημα. Άλλ’ ένταύθα δέν πρόκειται· 
περί ξυλίνου σταυρού αίρομένουέπί τών ώμων τού σώματος, αλλά πε
ρί σταυρού πνευματικού έπί τών ώμων τής ψυχής αίρομένου, έπί τον 
δποίου μέλλει ή ψυχή οίονεί σταυρουμένη νά απαλλαγή τής ένοχοί 
τών αμαρτημάτων και αγνή καί καθαρά νά θεωρήση τήν ούσίαν τής 
Θεότητος, άναβαίνουσα ύπεράνω τών Ούρανών διά τών πτερύγων τη« 
πίστεως.

Έν τώ έπιγείω βίω δύο οδούς δύναται νά λάβη δ άνθρωπος, ‘I 
τήν δδόν τήν άγουσαν εις τήν ευμάρειαν καί τήν τρυφήν, τάς σωμα
τικός έν γένει απολαύσεις, ή τήν δδόν τήν άγουσαν είς τήν σωτηρίαν τής 
ψυχής, ή δποία δδηγεϊ διά μέσου πολλών καί ποικίλων έπιγείων δεινο- 
παθημάτων είς τήν βασιλείαν τών Ούρανών. Οί δύο ούτοι δρόμοι εί
ναι αντίθετοι πρός άλλήλους*  δ πρώτος δδηγεΐ είς απώλειαν τής ψυχής, 
δ δεύτερος εις σωτηρίαν αύτής, αν καί δ μέν πρώτος θεωρείται υπό τον 
Κόσμου σωτηρία, δ δέ δεύτερος απώλεια. Διά τούτο λέγει. : *δς  άν θε*  
λητήν ψυχήν αύτού σώσαι, άπολέσει αύτήν, δς δ’ αν άπολέση τήν 
ψυχήν αύτού ένεκεν έμού καί τού Εύαγγελίου, ούτος σώσει αύτήν.»

Είναι δέ άξιον τού κόπου τή αλήθεια νά στερήταί τις»χάριν τής ψν" 
χήζ αυτού τών έγκοσμίων αγαθών, όχι μόνον τών ταπεινών καί εύτελών» 
αλλά καί τών μεγίστων καί αύτής τής ζωής*  διότι «τί ωφελήσει άνθρ^ 
πον, εαν κερδηση τόν κόσμον δλον καί ζημιωθή τήν ψυχήν αύτού ; Φ 
τί δοόσει άνθρωπος αντάλλαγμα τής ψυχής αύτού ;>

Τρίτη ύποχρέωσις τού οπαδού τού Χριστού είναι ή ομολογία τής 
Πίστεως*  δέν αρκεί ή έσωτερικύ, ή κεκρυμμένη πίστις*  απαιτείται έν α
νάγκη δμολογία τής πίστεως καθώς λέγει δ Παύλος «καρδία πιστεύεται 
είς δικαιοσύνην, στόματι δέ δμολογεϊται είς σωτηρίαν.» Αύτη δέ ή δ
μολογία ύπήρξε τό χαρακτηριστικόν τών ήριόων τής πίστεως, τών μαρ
τύρων καί τών μεγάλων τής ’Εκκλησίας έν γένει άνδρών, οϊτινες ώμο- 
λόγησαν τόν Χριστόν ενώπιον εθνών καί βασιλέων καί έπότισαν διά 
τού τίμιου αύτών αίματος κατά τούς χρόνους τών διωγμών τό νεαρόν 
δένδρον τού Χριστιανισμού. Οί μακάριοι έκεΐνοι άνδρες εΐχον πάντως 
πρό οφθαλμών τούς μεγάλους τού Σωτήρος λόγους, τούς έν τή σημερινή 
περικοπή: «δς γάρ άνέπαισχυνθή με καί τούς έμούς λόγους έν τή γενεά 
ταύτη τή μοιχαλίδι καί άμαρτωλώ, καί δ Υιός τού Ανθρώπου έπαισχυν- 
θήσεται αύτόν, δταν έλθή έν τή δόξη τού Πατρός αύτού μετά τών αγ
γέλων τών αγίων.»

Ταύτας λοιπόν τάς τρεις ύψηλάς ύποχρεώσεις έπιβάλλει εις όσους 
θέλουσι νά είναι αληθείς οπαδοί Του δ Χριστόςδιά τής προκειμένη; πε
ρικοπής. Πρώτον τελείαν αύταπάρνησιν, δεύτερον τέλειον εξαγνισμόν 
τής ψυχής άπό πάσης αμαρτίας, τρίτον δμολογίαν τής εις Αύτόν πί
στεως ένώπιον οίουδήποτε καί έν οίαδήποτε περιπτώσει. Ούτος είναι 
δ ζυγός τού Χριστού, βαρύς κατά τό φαινόμενον, έλαφρός όμως καί 
χρηστός χάριτι τού Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού, δστις έρχεται μετά 
τού Πατρός Αύτού καί καταλύει έν ταίς ι|η χαίς τών άγαπώντων Αύτόν 
καί τό άγιον Αύτού θέλημα.
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Η ΟΑΟΣ ΤΗΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ

«Θέλω, έλεγέ τις πρό τίνος, ναι, σας βεβαιώ δτι είλικρί' | 
νώς έπιθυμώ νό γίνω καί εγώ ευσεβής καί έδοκίμασα μάλιστα 
πυλλάκις νά γίνω, αλλά δεν τό κατώρθωσα. Πόσον δύοκολον 
πράγματι εΐνε τό νά είσέλθη τις είς την βασιλείαν τών ουρανών ! 
”Ω ! θά είμαι αιωνίως ύπόχρεως εις εκείνον, δστις θά μοι έ- ® 
δείκνυε μίαν επιτυχή πρδς τήν ευσέβειαν οδόν !» Τοιαΰτα έλε*  | 
γεν ύ άγαθδς ουιος άνθρωπος, ή δέ ειλικρίνεια τών λόγων του I 
έμαρτυρεϊτο υπό τε τής έκφράσεως του προσώπου του καί τής | 
έλαφράς συγκινήσεω:, ήτις τδν κατείχε τήν στιγμήν εκείνην καί | 
έφαίνετο τρόπον τινά δτι ύπηγόρευε τούς λόγους του. Πόσοι I 
πράγματι καλοί άνθρωποι ύπάργουσι κ α σήμερον ακόμη δμοι- | 
οι πρός τδν ανωτέρω μνημονευθέντα, οϊιινες άγαπώσι τήν θρη- | 
σκείαν τών πατέρων αυτών, οί όποιοι εΐνε έτοιμοι, αν παραστή | 
ανάγκη. καί τήν ζωήν των νά θυσιάσωσι χάριν αυτής, οί όποιοι | 
έπιθυμούσι μέ δλψν τήν καρδίαν τωννά έφαρμόσωσι τάς περί εύσε- 1 
βείας καί άγιωσύνης διδασκαλίας αύτής καί δμως δεν δύνανται ! 1 
Πόσον δε λυπεϊται ή ψυχή τού άνθρώπου, δταν βλέπη τούς όμοί- 1 
ους αυτού αποτυγχάνοντας εις τάς ίεράς αύτών προσπάθειας! I 
Πόσον δε άπογοητεύειαι καί κλαίει δταν δεν δύναται νά τους I 
φανή χρήσιμος, άλλά καί· πόσον χαίρει οσάκις βλέπει δτι διά 
τών οδηγιών της ή διά τής ατομικής της πείρας δύναται έπιτυ- 1 
χώς νά βσηθήση ένα τόσον ιερόν άγώνα! Εύτυχής πράγματι | 
εκείνος, δστις ήσθάνθη τήν χαράν ταύτην καί έτι εύτυχέοτερος I 
Ισως εκείνος ό όποιος ηύτύγησε νά συναντήση τοιούτον εν τή I 
εύσεβεία δεδοκιμασμένον καί πεπειραμένον άνθρωπον! λέγομε^ I 
δέ τούτο διότι εάν ό συγγραφεύς τών ολίγων τούτων γραμμών 
δεν είχέ ποτέ συναντήση τοιούτον εύσεβή άνθρωπον, ούδέποτε 
θά ήδύνατο νά σας εΐπη εκείνα τά όποια προτίθεται νά σας ava' | 
κοινώση σήμερον.

9Αγαπητέ άναγνώστα, ό λόγος τής αποτυχίας πολλών εύσε' 
βών αποπειρών είναι, διόιι οί έπιχειρούντες δεν γνωρίζουαι 
πόθεν, πώς ν9 άρχίοωσι καί πώς νά έξακολουθήσωοι τδν δρόμον 
τής εύσεβείας, ό όποιος εντούτοις σαφέστατα περιγράφεται έν 
τω άγίω εύαγγελίω καί όρθότατα διδάσκεται ύπδ τής μητρδς 

ημών 'Εκκλησίας. Δυστυχώς τόση πολλή αμάθεια επικρατεί παρ 
ήμΐν ώς πρδς τά θρησκευτικά ζητήματα, ώστε πάντες σχεδόν 
λησμονούμεν δτι στενή είναι ή πύλη καί τεθλιμμένη άνηφορικη 
ή όδδς, ή οποία φέρει είς τήν αιώνιον ζωήν καί δτι ώς έκ τούτου 
είναι δυοκολον νά την εύρη τις καί ειι δυσκολώτερον νά την δια- 
τβέζη, εάν δεν είναι καταλλήλως προπαρεσκευασμένος' επιχειρούν 
μεν λοιπδννά την διατρέξωμεν δπως έχομεν καίώς έκ τούτου και9 
ανάγκην άποτυγχάνομεν. Εις ρωμαλέος πεζοπόρος θέλων νά 
έπιδείξη τήν ικανότητα του άνευ οδηγού καί φέρων έπι τών νώτων 
δλας τάς άποσκευάς του μόνος άπεφάσισε ν ’ άνέλθη είς μίαν 
βραχώδη ύψηλοτάτην κορυφήν τών Ίμαλαίων όρέων είς τήν 
οποίαν μόνον μία οτενή δύσβατος καί δυσεύρετος άτραπδς ωδή- 
γει. Τί ήτο δμως τδ άποτέλεσμα τής άποπείρας του νομίζετε ; 
'Αφού έπι πολλάς ημέρας αδίκως κατεπονήθ,η διά νά εύρη τήν 
είς τήν κορυφήν άγουσαν άτραπδν érà τέλους ήναγκάσθη νά έπι- 
στρέψη είς τδ πλησιαίτατον χωρίον διά νά ζητήση οδηγόν. Ό 
όδηγδς εύρέθη, dZÂd μόλις έδειζεν είς τδν έγωϊστήν πεζοπόρον 
τήν άγνωστον άτραπδν άμέσως άπεπέμφθη. Ό τολμηρός ούτος 
άνθρωπος ήθελε μόνος άνευ ζένης βοήθειας καί μέ μέγα βάρος 
έπι τής ράχεώς του ν’ άνέλθη ! .... Νέα άπόπειρα λοιπόν, άλλά 
καί νέα αποτυχία..Μόλις άνήλθε μικρόν τι διάστημα, τόσην 
ήσθάνθη έκ τού φορτίου του κόπωσιν, ώστε μεθ*  δλην τήν 
ισχυρόν τού σώματός του κατασκευήν ήτο άδύνατον νά προ/ωρή- 
ση περισσότερον. "Εκάθισε λοιπδν έκλαυσε πικρώς διά τήν δευ- 
τέραν αποτυχίαν του, άνεπαύθη καί τήν έπομένην κατελϋών 
έμίσθωσεν δχι μόνον όδηγδν άλλά καί έν φορτηγδν ζωον διά 
τάς άποσκευάς του. Τήν φοράν ταύτην συνήντησε μέν πάλιν 
μεγάλα προσκόμματα, άλλά πάντα τά κατέβαλεν καί έπι τέλους 
έφδασεν είς τήν έπιθυμητήν του κορυφήν.

Φίλε μου, τδ παράδειγμα τού πεζοπόρου τούτου μάς διδάσκει 
δχι μόνον διατί πολλοί αποτυγχάνουσιν είς τάς άγαθάς πρδς 
εύσεβόφρονα βίον απόπειρας των, άλλά συγχρόνως καί τδν μόνον 
κατάλληλον πρδς σωτηρίαν τρόπον. Ό άνθρωπος φύσει είναι 
έγωίστής, εχει μεγίστην περί εαυτού ιδέαν, νομίζει δέ ώς έκ 
τούτου δτι τά πάντα δύναται άνευ άλλης τινδς χειραγωγίας νά 
κατορθώση*  φρονεί δτι καί άγιος καί εύσεβής δύναται νά γίνη 
στηριζόμενος μόνον είς τάς φυσικός δυνάμεις του χωρίς νό έν- 
θυμηθή δτι αύται άπδ τής πτώσεως είς τήν άμαρτίαν είναι άτε- 
λέσταται διά πνευματικούς άγώνας. 9Ενώ δέ λέγει δτι είναι ό- 
παδδς τού Χριστού, όέν καταδέχεται καν νά λάβη ύπ' δψιν 
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τάς άρίστας πρός ευσέβειαν οδηγίας αυτόν, δέν δέχεται τά 
λάβη ώς οδηγόν του τόν Χριστόν, άλλά καί διά τούτο αποτυγ
χάνει ακριβώς ώς άπέιυχεν καί ό πεζοπόρος νά ένρη την είς 
την κορυφήν του όρους άγουσαν. Έάν δέ έπί τέλους πεισθη 
ότι άνευ τών οδηγιών τών άγιων Ευαγγελίων δέν είναι δυνα
τόν ουδέ νά είσέλθη καν εις τον δρόμον της εύσεβείας, τότε 
κατ ανάγκην μέν καταφεύγει είς την θεματοφύλακα τών διδα
σκαλιών τού Σωτηρος αγίαν ημών Εκκλησίαν, αλλά καί πάλιν 
δέν αποδέχεται δλας τάς σωτηριώδεις διδασκαλίας αυτής νομί- 
ζων ότι καί άνευ αύτών εϊνε δυνατόν νά σωθη. Πρδ παντός 
δέ δέν θέλει ν' ακούση τι περί της έλαφρύνσεώς του άπό τό 
φορτίον της αμαρτίας τδ όποιον βαρύτατον έπικάθηται έπι της 
ράχεώς του. Δέν θέλει ποτέ νά δεχθη καί νά δμολογήση είλι- 
κρινώς δτι εϊναι αμαρτωλός καί άν ποτέ κατά τύπους δμολογήση 
τάς αμαρτίας του δέν θέλει νά τάς έκφορτωθή, δέν θέλει νά 
απαλλαγή έξ αύτών, νομίζων δτι και μετ' αύτών δύναται νά ά- 
νέλθη είς τδν ούρανόν. Δέν ακούει την συμβουλήν τού Κυρίου 
ημών Ιησού Χριστού, δστις λέγει : «Δεύτε πρός με πάντες 
οί κοπιώντες καί πεφορτισμένοι, κάγώ αναπαύσω υμάς». Καί 
έξακολουθει νά ζή μέ τδ φορτίον του αύξάνων μάλιστα αύτδ 
καθ9 δδόν διά νέων άμαρτιών. Καθώς όμως εϊνε αδύνατον καί 
ό ρωμαλεώτατος τών πεζοπόρων ν ’ άνέλθη βαρέως φορτωμένος 
εις πολύ υψηλόν βουνδν, ούτως εϊναι έπίσης αδύνατον άνθρω
πος βεβαρημένος άπδ τάς αμαρτίας του ν9 άνέλθη μέ αύτάς εϊς 
τδν ούρανόν. Καθώς δέ πάλιν ό πεζοπόρος τού παραδείγματος 
ημών άνέβη εύχερώς είς τδ όρος δτε άπηλλάγη άπδ τδ βάρος 
τών άποσκευών, καίτοι όχι και πάλιν άνευ κόπου και άνευ προ
σκομμάτων, οϋτω και δ άληθης χριστιανός, δταν παραδώση τδ 
βαρύ τών άμαρτιών του φορτίον ειςτδν 9Ιησούν Χριστόν θά δυνη- 
θη όχι δμως και πάλιν άνευ δυσκολιών η άνευ πολλών πειρασμών 
ν9 άνέλθη είςτόν ούρανόν αφού διατρέξη τόν άνηφορικώτατον 
της εύσεβείας δρόμον.

Πράγματι στενή και τεθλιμμένη η οδός η άπάγουσα εϊς την 
ζωήν καί όλίγοι είσιν οί εύρίσκοντες αύτην, a/Ud τις εύτυχέστε- 
στερος έκείνων, οΐτινες την εύρίσκουσιν; Ήκουσά ποτέ άπδ ενα 
παλαιόν ναυτικόν δτι δ άριστος φυσικός λιμην, τόν δποιόν ποτέ 
εϊδεν είχε τόσον στενόν στόμιον καί τόσον δυσκόλως δύναται τις νά 
τον πλησιάση ένεκα τών παρακειμένων σκοπέλων καί υφάλων, 
ώστε εάν κανείς έπιχειρήση μόνος άνευ πιλότου, όχι νά τον εύρη, 
άλλά καί μόνον νά τον προσέγγιση, έξάπαντος θά ναυαγήση.

Δλλά και όταν κατορθώση νά είσέλθη κανείς εϊς αύτόν, τότε τί 
γμρά!.... Κάνεις άνεμος πλέον έκεΐ δέν δύναται νά σε προσβάλη.

δε ήσυχα εϊναι τά νερά, ώστε ούδέ άγκύρας άνάγκην έχεις*  
οσον διά τρόφιμα, δυνασαι νά εύρης τά άριστα καί εύθηνότατα 
απ την παρακειμενην πόλιν, άν έρωτας δέ διά τοποθεσίας, αύ- 
ται εϊνε άπερίγραπτοι. Εϊνε καλόν, έλεγεν δ καλός έκεϊνος 

ε^έλθη κανείς είς τόν λιμένα τούτον, διότι άμα 
λησμονεί καί πατρίδα και γονείς καί φίλους 

και τά πάντα εν γ^ει, ,Μ νά ζήση είς αύτόν. Τί νά ειπωμεν 
f ς τότε ημείς περί τον παραδείσου, είς τον όποιον αν άκολου- 
ΐ]σα>μει τ ì δυσευρετον και δυσβατον δρόμον της εύσεβείας Μ 

y ισωμεν. ^γω δεν λέγω τίποτε. "Ας φανταοΰη έκαστος 
ο τι τον φωτίση ό Θεός. "Ας μ^ λησμονή δμωςέν τω μεταξύ δτι 

Λ δη κα1 Μν τόν ^οσεκάλεσεν
° , ίκ.εΐ neQll,évei δτι τ°ν Στείλε μάλιστα έπίτηδες
και^ οδηγόν μέχρι θανάτου Αφωσιωμένον, τδν Κύριον ύμών Ίη- 
σπ°^ρΐσΐ°\^ 1^1 ας μη περιφρονήση τίΐν
προσκλησιν του Θεόν μηδε τάς παραινέσεις τοϋ Σωτηρος διά νά 
καταξίωση ημέραν τινά νά ίδη δσα ούδέποτε έφαντάσάη καί τ’ 
ακονση οσα ους άνθρωπον ούκ ηκουσεν.
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EM^AHIIAIT. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Περίληψής του Νομοσχεδίου «ΙΙερί Γενικού 
Εκκλησιαστικού Ταμείου καί διοική- 
σεως Μοναστηρίων.»

Σκοπός του έν Άθήναις έδρεύοντος τούτου ταμείου είνε έν 
γένει ή μισθοδοσία του κλήρου καί τών διδασκόντων τά θρησκευ
τικά είτε έν σχολείοις είτε επ’ ’Εκκλησίας.

Π όροι του ταμείου είνε τά περισσεύματα τής έτησίας δια
χειρίσεων τών μονών, ή έκ 5000 δραχμών έτησία συνεισφορά του 
έν Τήνφ Ιερού ναού τής Ευαγγελίστριας καί τινες έτεραι κατ’ 
ειδικόν νόμον γινόμεναι εισπράξεις. Έτεροι πόροι του Ταμείου 
είνε :

Τό ήμισυ τής κληρονομικής περιουσίας τών άποβιούντων 
έπισκόπων καί μοναχών ώς καί τών ίερομονάχων όσοι άποχω- 
ρήσαντες τής μονής αυτών διέζησαν ώς εφημέριοι ή ιεροκήρυκες 
ή καΟηγηταί κτλ. Δωρεαί έν ζωή ή αιτία θανάτου καί έν γένει 
χαριστικαί πράξεις κληρονομούμενων έπισκόπων ίερομονάχων καί 
μοναχών μειοϋσαι τό άνήκον μετά θάνατον είς τό ’Εκκλησιαστι
κόν ΤαμεΓον ήμισυ τής κληρονομιάς αυτών άκυρούνται τή αιτή
σει του Ταμείου μέχρι συμπληρώσεως τής μερίδος αυτού.

Έτεροι πόροι τού Ταμείου εϊνε : Δίορεαί, κληρονομίαι ή 
κληροδοσίαι τών ευσεβών, αί κρατήσεις λόγω συντάξεως πάντων 
τών μισΟοδοτουμένων έκ τού ’Εκκλησιαστικού Ταμείου καί τά 
πρόστιμα καί αί χρηματικοί ποιναί αί έπιβαλλόμεναι τοϊς κλη- 
ρικοϊς καί μοναχοίς.

Τό ταμεϊον διοικείται ύπό πενταμελούς συμβουλίου συνιστα- 
μένου έκ του Μητροπολίτου ’Αθηνών διαρκούς προέδρου αυτού, 
έκ δύο έκάστοτε συνοδικών άρχιερέων καλουμένων κατά τά πρεσ
βεία τής χειροτονίας, έκ τού παρά τή Ίερα Συνόδω 13. Επι
τρόπου καί τού τμηματάρχου τών ’Εκκλησιαστικών παρά τφ 

Ύπουργείω τών ’Εκκλησιαστικών. Τρία μέλη άρκοΰσι προς ά- 
παρτίαν, άλλά τά δύο πρέπει νά είνε πάντως ό Μητροπολίτης 
καί εις έκ τών Συνοδικών. Έκαστον τών (μελών λαμβάνει 
600 δραχμών έπίδομα άπό τού Ταμείου. Τό Δ. Συμ- 
βούλιον συνεδριάζει άπαξ τής έβδομάδος, έκτάκτως δέ καί οσά
κις συγκληθή ύπό τού Προέδρου.

Άπασαι αί εισπράξεις γίνονται έπί άποδείξει ύπογε- 
γραμμένη ύπό τού Ταμίου καί ενός τών Συμβούλων. Ιίλήν τού 
Γραμματέωςή Διευθυντού καί τού Ταμίου διορισΟήσεται καί 
λογιστής.

Έπί τή προτάσει τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τή έγ- 
κρίσει τής Ίεράς Συνόδου (α) κανονισΟήσεται έφάπαξ άναλόγως 
τής περιουσίας καί τών προσόντων έκάστης Μονής ό άριΟμός τών 
έν αύτή μοναχών καί (β) ή συγχώνευσις μιας τίνος ή πλειόνων 
είς έτέραν Μονήν ύφισταμένην ήδη. Δέν δύναται τις νά καρή 
μοναχός έν τινι μονή, έάν προς τοϊς κανονικοϊς δροις δέν συνεπλή- 
ρωσε τό 2Ιον έτος καί δέν ύφίσταται κενή θέσις μοναχού έν τώ 
μοναστηρίω. Ό μέλλων νά καρή προσλαμβάνεται ύπό τού ηγου
μενοσυμβουλίου μετά τριετή δοκιμασίαν καί τή έγκρίσει τού άρ- 
μοδίου έπισκόπου. Δέν δύνανται νά προσληφθώσι δόκιμοι πλείο- 
νες τού ενός τρίτου τών μοναχών. Κατά Δεκέμβριον τό ΤΙγου- 
μενοσυμβούλιον έκάστης μονής συντάσσει καί υποβάλλει τόν 
προϋπολογισμόν, κατά δέ ’Ιανουάριον τόν άπολογισμόν τού πα
ρελθόντος έτους. ’Αντίτυπα τού τε προϋπολογισμού καί τού άπο- 
λογισμου άποστέλλονται είς τόν άρμόδιον ’Επίσκοπον είς τόν 
Νομάρχην καί είς τό Δ. Συμβούλιον τού Ταμείου. ’Εντός δέκα 
ήμερών ό έπίσκοπος καί ό Νομάρχης ύποβάλλουσι τάς παρατη
ρήσεις των είς τό Δ. Συμβούλιον, βπερ μετά 15 ήμέρας προ
βαίνει είς τήν έξέλεγξιν καί έγκρισιν. Ό άπολογισμός θεωρείται 
έγκυρος μόνον μετά τόν έλεγχον τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, . είς 
δ καί αί κατάλληλοι έφέσεις γίνονται. Τό ήγουμενοσυμβούλιον 
διά τήν καθυστέρησιν τού προϋπολογισμού ή τού άπολογισμού 
τιμωρείται διά 500 δραχμών προστίμου ή παύεται ύπό τής Ί- 
ερας Συνόδου. Τά τρόφιμα τών Μονών προμηθεύονται κατά τήν 
έποχήν τής συγκομιδής τών καρπών δι’ δλον τό έτος είς είδος, 
φυλάσσονται δέ υπό τού οικονόμου δστις διορίζεται ύπό τού έπι
σκόπου τή προτάσει τού ’Ηγουμενοσυμβουλίου. Διά τάς λοιπάς 
άνάγκας παρέχονται τοι; μοναχοίς δρ. 15 κατά μήνα, τοϊς ίερο- 
μονάχοις δρ. 30, τοϊς συμβούλοις δρ. 50, τοϊς ήγουμένοις δρ. 70. 
Τό έπίδομα τών μοναχών μετά 25ετίαν άπό τής κουράς των δύ- 
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ναται ν’ αύξηθή άλλ’ ούδέποτε πέραν του διπλάσιου. Οί του κοι- 
νοβιακού συστήματος μοναχοί στερούνται του τοιούτου επιδόμα
τος. Al χρηματικαί άποδοχαί δύνανταινά περισναλώσιν οσάκις 
αί πρόοδοι τής Μονή; δέν έξαρκουσιν ώστε νά ύπολείπηται 
καθαρόν τό 1)10 τών τακτικών προσόδων ύπέρ του ταμείου.

Τό ήγουμενοσυμβούλιον επιτρέπει είς τούς μοναχούς τή έγ- 
κρίσει του έπισκόπου τήν καλλιέργειαν 3—5 στρεμμάτων καί 
τήν προσωπικήν αύτών κάρπωσιν. ΙΙασα ή περιουσία τών κειρο- 
μένων μοναχών περιέρχεται είς τήν μονήν πλήν τής νομίμου τών 
κληρονόμων μοίρας. ΓΙασα ή περιουσία τού μοναχού περιέρχεται 
είς τήν μονήν μετά τόν θάνατον αυτού ή καί μετά τήν άπό τής 
μονής άποχώρησιν. Μόνον έξαιρετικώς ένεκεν άφεύκτου άνάγ- 
κης ή προφανούς ώφελείας δύναται νά γίνη έκποίησις άκινήτων 
κτημάτων τής Μονής καί πάλιν ούχί άνευ προηγούμενης άποφά- 
σεως τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Ταμείου, οπερ δέον νά έ- 
πικυρώση καί τήν διά πλειοδοσίας προσφερθεϊσαν τιμήν. Άδεια 
καί έπικύρωσις τού Διοικητικού Συμβουλίου άπαιτεϊται καί κατά 
τήν διά πλειοδοσίας πάντοτε γινομένην άνταλλαγήν κτημάτων. 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον άποφαίνεται ώσαύτως καί περί τής 
έκδόσεως άκινήτων κτημάτων είς έμφύτευσιν. Μετά τήν λήξιν τής 
έμφυτεύσεως, ήτις δέν δύναται νά ύπερβή τά 20—30 έτη, ό 
έμφυτευτής όφείλει νά παραδώοη τό κτήμα έν καλή καταστάσει, 
μή δικαιούμενος νά ζητήση ούδεμίαν άποζημίωσιν. Διαρκούσης 
τής έμφυτεύσεως ή μονή λαμβάνει ώς κανόνα τό ήμισυ τών κα
θαρών προσόδων τού έμφυτευθέντος κτήματος μετ’ άφαίρεσιν τών 
δαπανών καλλιεργίας.Τά μεγαλύτερα τών 5 συνεχών στρεμμάτων 
κτήματα τής Μονής μισθοδοτούνται πολυετώς συμφώνως πρός 
τους ύπό τού Διοικητικού Συμβουλίου όριζομένους ορούς 
καί διά πλειοδοσίας ένεργουμένης έν δημοπρασία. ΤΙ μίσθωσις 
γίνεται μόνον έπι μετρητοίς. Τά μή μισθωθέντα κτήματα καλλιερ
γούνται δι’ αύτεπιστασίας επί προϋπολογισμφ δαπανών καί 
πιθανφ ύπολογισμφ τών προσόδων ύποβαλλομένοις τώ διοικη- 
τικφ Συμβουλίω καί έγκρινομένοις ύπ’ αύτού. Ία περισσεύοντα 
εισοδήματα ή ζώα τών Μονών έκποιοΰνται τή προτέρα έγκρίσει 
τού Δ. Συμβουλίου. Οί μοναχοί δύνανται νά έχωσι καί καρπών- 
ται έφ’ ορού ζωής ίδια πρόβατα ή αίγας κλπ. ’Απαγορεύεται 
ή συνομολόγησις δανείου ύπό τών Μονών άνευ άπαραιτήτου ά 
νάγκης ή άνευ άδειας τού Δ. Συμβουλίου. Συμβάσεις ή δικαι- 
οπραξίαι γενόμεναι κατ’ άθέτησιν οίουδήποτε τών ο
ρών τών ύπέρ τών Μονών ή τού Εκκλησιαστικού ταμείου θεω*  

ρούνται άκυροι. Είτε ένάγον είτε έναγόμενον τό μοναστήριον 
ζητεί τόν διορισμόν τών δικηγόρων παρά τού Δ. Συμβουλίου, δ- 
περ και πάσαν άλλην δικαιοπραξίαν εγκρίνει. Έκάστη Μονή 
τηρεί λογιστικά βιβλία τού ύπό τού Δ. Συμβουλίου ύποδειχθεν- 
τος αύτή τύπου. Τά βιβλία ταύτα έπιθεωρούνται ύπό τού Δ. 
Συμβουλίου δι’ ειδικού έπιθεωρητού, οπότε λαμβάνονται καί τά 
κατάλληλα πρός τιμωρίαν ή σωφρονισμόν τών ύπαιτίων μέτρα. 
Δι’έκαστον Μοναστήριον καί τάς ληψοδοσίας αύτού μετά τού 
Ταμείου τηρείται παρά τούτω χωριστή μερίς. Έκ τών κατα
τεθειμένων διά λ)σμόν έκάστης Μονής άποπληρούνται αί 
άναγκαϊαι δι’ αύτήν προμήθειαι ώς καί πάσαι αί λοιπαί άναγ- 
καϊαι δαπάναι. Τά περισσεύματα τού ταμείου χρησιμοποιηθήσαν- 
ται πρός περίθαλψιν τών έκ γήρατος ή νόσου είς άνικανότητα 
περιελθόντων έφημερίων καί καλλιέργειαν καί ,εύρυτέραν διάδο- 
σιν τής έκκλησιαστικής έκπαιδεύσεως.

Οί έκτακτοι πόροι καί τά περισσεύματα τών ετησίων προ
σόδων τού Ταμείου θ’ άποτελέσωσι τό κεφάλαιον αύτού. Έκ τού
του δέ μέρος θά άποτελέση τό άποθεματικόν τού Ταμείου πρός 
κάλυψιν τών τυχόν έτησίο^ν ελλειμμάτων αύτού. Καί διά τήν 
διαχείρισιν τού Ταμείου συντάσσεται προϋπολογισμός κατά Δε
κέμβριον διά τό έπιόν έτος καί άπολογισμός κατά ’Ιανουάριον 
διά τό παρελθόν έτος. Ό προϋπολογισμός έγκρίνεται ύπό τοϋ 
Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών καί ή οριστική άπόφασις ά- 
πόκειται είς τό Ελεγκτικόν Συνέδριον. ΙΙάντα τά ήγουμενοσυμ- 
βούλια άναφέρονται πρός τό Διοικητικόν Συμβούλιον διά τών 
αρμοδίων Επισκόπων.

ΙΙερέληψις τού «περί ένορ^ακών
ναών zac τής περιουσίας αυτών, περί 
προσόντων έφημερίων zac μισθοδοσί
ας αύτών.

Πας ένοριακός ναός άποτελεί ίδιον νομικόν πρόσωπον έχων 
ιδίαν περιουσίαν καί κτώμενος τοιαύτην καθ’ άπαντας τούς νο
μίμους τρόπους. Ή περιουσία αύτη χρησιμεύει διά τήν πλήρω- 
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σιν τών άναγκών αύτου καί τήν μισθοδοσίαν του προσωπικού. 
Πόροι ιού ιερού ναού είναι: α) Τά έκ τής κινητής ή άκινήτου 
περιουσίας τού ναού εισοδήματα, β) Λί έκούσιαι προσφοραί είτε 
δωρεαί τών πιστών, γ) Εισφορά έπιβαλλομένη έφ’ έκάστης οικο
γένειας ενοριτών υπέρ τού ναού όριζομένη είς 50 λεπτά μηνιαί- 
ως. Είς τάς μικροτέρας πόλεις, κώμας καί χωρία ή εισφορά 
όρίζεται είς είδος ή είς χρήμα, κατά τάς κρατούσας συνθήκας 
καί άνάγκας. δ) Λί έκ τού πωλουμένου κηρού εισπράξεις ώς καί 
αίέκ τών διαφόρων ιεροτελεστιών, ε) Αί είθισμέναι δια τοΰ δίσκου 
εισπράξεις έως ού οί ναοί κτήσωνται επαρκή περιουσίαν, ώστε 
νά δύναται νά καταργηθή ή χρήσις αύτών. Αί εισπράξεις αύται 
καταχωρίζονται έν έπί τούτω τηρουμένω βιβλίω, προσυπογρα- 
φομένων τών παρόντ<ον επιτρόπων. Ό ναός λαμβάνει προσέτι 
τό Χ/4 τής περιουσίας τών άδιαθέτων τελευτώντων έφημερίων, 
ίσοι δέν κατέλιπον άνιόντας ή κατιόντας ή έπίβιον σύζυγον. 
Διαχειρισταί τής περιουσίας τού ναού είναι πέντε άμισθοι επί
τροποι, ών ò εϊς έφημέριος τοΰ ναοΰ διοριζόμενος υπό τοΰ άρμο- 
δίου Επισκόπου οσάκις ύπάρχουσι πλείονες τοΰ ενός. Εκλέξιμοι 
επίτροποί είσιν οί έχοντες συμπεπληρωμένον τό 30 τής ήλικίας 
αύτών έτος καί κεκτημένοι τά προσόντα τοΰ έκλογέως ήτοι όντες 
ύπήκοοι Έλληνες, Χριστιανοί ορθόδοξοι, άπολαύοντες τών ά- 
στικών αύτών δικαιωμάτων καί καταβαλόντε; τήν κατά τόν 

παρόντα νόμον εισφοράν.
Έκάστην Κυριακήν μετά τήν θείαν λειτουργίαν οί έπίτρο- 

ποι όφείλουσι ν’ άντιγράφωσιν είς τό καθαρόν τάς εισπράξεις 
καί δαπάνας τής έβδομάδος, καί νά κλείωσιν ύπογράφοντες τόν 
λογαριασμόν. Είς τό τέλος 7)βρίου έκάστου έτους οί έπίτροποι 
όφείλουσι νά συντάσσωσι τον προϋπολογισμόν τοΰ έπιόντος έτους 
καί τόν άπολογισμόν τοΰ παρελθόντος, άμφοτέρους δ’ έγκρίνου- 
σιν οι ένορϊται συνερχόμενοι τήν πρώτην Κυριακήν τοΰ ’Οκτω
βρίου. Εκλέγονται τότε δύο έλεγκταί’ οϊτινες όφείλουσιν νά 
άναγνώσωσι τήν έκθεσίν των είς τήν συνέλευσιν τών ένοριτών 
τήν κατά τήν πρώτην Κυριακήν τοΰ Νοεμβρίου. Άντίγραφον 
τής έκθέσεως πέμπεται καί είς τον ’Επίσκοπον καί τόν Νομάρχην. 
Ή μή ύποβολή τών προϋπολογισμών καί άπολογισμών έντός 
τών προθεσμιών τιμωρείται ώς παράβασις καθήκοντος κατά τόν 
κοινόν Ποινικόν Νόμον.

νΕκαστος ένοριακός ναός έν ΆΟήναις μέν καί Πειραιεϊ πε
ριλαμβάνει 400 τούλάχιστον οικογένειας ένοριτών, έν ταϊς πόλε- 
σι δέ ταϊς έχούσαις πληθυσμόν πλέον τών 5,000 περιλαμβάνει 

300 τούλάχιστον οικογένειας, καί έν ταϊς λοιπαϊς 200 τουλά
χιστον καί έν ταϊς κώμαις καί τοϊς χωρίοις περιλαμβάνει και 
έλάσσονας τών 200. Τήν διαίρεσιν τών πόλεων, κωμών καί 
χωρίων είς ενορίας ώς καί τήν σύμπτυξιν περισσότερων ένορι- 
ών είς μίαν, έπί ταϊς άνω βάσεσιν κανονίζει 13. Διάταγμα. 
11αρ’ έκάστω ένοριακφ ναω διορίζεται είς έφημέριος άνά 300 
οικογένειας. ’Εάν αί οίκογένειαι υπερβαίνωσι τάς 300 δύναται 
νά διορισθή καί δεύτερος, έάν δέ ύπερβαίνωσι τάς 500 καί τρί
τος. Χωρία έχοντα κάτω τών 50 οικογενειών δέν δύνανται ν’ 
άποτελέσωσιν ίδίαένορίαν, άλλά συνδυάζονται πρός έτερον παρα
κείμενον χωρίον. Τοιαύτη ένωσις χωρίων έν μια ένορία δύναται 
νά διαταχθή καί έπί χωρίων κεκτημένων πλείονας τών 50 οΓ· 
κογενείας, έάν έπιτρέπη ή μεταξύ αύτών άπόστασις. Οί έφη- 
μέριοι διορίζονται ύπό τοΰ επισκόπου τή προτάσει τής πλειο- 
ψηφίας τών ένοριτών, έάν δέν ύπάρχη κανονικόν ή άλλο τι σπου- 
δαϊον κώλυμα, οπότε ό επίσκοπος άκυροι τήν πρότασιν. Τούς 
ψάλτας καί νεωκόρους προτείνουσιν οί έπίτροποι μετά τοΰ επι
σκοπικού έπιτρόπου διορίζει δε καί παύει όταν πρέπη ό επίσκο
πος. Ό άπαξ διορισθείς έφημέριος δέν παύεται, είμή δι’ έγκλή- 
ματα δι’ ά κατεδικάσθη είς καθαίρεσιν, ή είς άργίαν πλέον τών 
δύο έτών, ή είς αξιόποινον πράξιν σϋνεπαγομένην έκπτωσιν. ΤΙ 
άναπλήρωσις τού είς άργίαν κατωτέραν τής διετούς καταδικα- 
σθέντος γίνεται τή προτάσει τών έπιτρόπων υπό τοΰ’Επισκόπου 
διά προσωρινής μεταθέσεως καί ούχί διά νέας χειροτονίας. Οί 
διοριζόμενοι έν ταϊς πόλεσιν ιερείς πρέπει νά είναι άπόφοιτοι 
θεολογικής ή ιερατικής Σχολής, Γυμνασίου ή Διδασκαλείου. Έν 
μικροτέροις χωρίοις ό διορισϋησόμενος έφημέριος πρέπει νά έχη 
πάντως άπολυτήριον Ελληνικού σχολείου. Ό ύπεραρίθμως χει
ροτονηθείς ή μετατεθείς είς άλλην ένορίαν δέν θεωρείται διορι- 
σθείς καί μένει άργός άπό πάσης ιερουργίας, δικαιούται όμως 
νά ζητήση άποζημίωσιν παρά τοΰ ύπεραρίθμως ) ειροτονήσαν- 
τος αύτόν ’Επισκόπου, δστις πλήν τούτου τιμωρείται δι’άργίας 
ένός μέχρι δύο έτών, έν ύποτροπία δέ δι’ ισοβίου άργίας. ΊΙ 
μισθοδοσία τών κατά τόν νόμον τούτον διοριζομένιον έφημερί- 
ων είναι δρ. 10 I—300 κατά μήνα έν τή πρωτευούση, έν δέ 
ταϊς λοιπαϊς πόλεσι δρ. 100—200. Τά καλούμενα τ υχη ρά δέν 
καταργουνται διά τής μισθοδοσίας. Ό μισθός όρίζεται ύπό τών 
έπιτρόπων έπικυροΰται δέ ή τροποποιείται ύπό τοΰ Επισκόπου 
καί τοΰ Νομάρχου. Ό έπίσκοπος κηρυχθέντος νομίμως τού τα
κτικού έφημερίου τελεσιδίκως άνικάνου, προβαίνει είς τόν διο-
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ρισμόν βοηθού εφημερίου, δστις διαμοιράζεται έξ ήμισείας τον 

μισθόν τοϋ προκατόχου αύτού.Ή έκκλησιαστική επιτροπή τηρεί πλήν άλλων καί βιβλίον 
τών γεννήσεων, βαπτίσεων, γάμων καί θανάτων, συντασσόμενον 

ύπό τών εφημερίων.Τοιούτο έν περιλήψει τό περιεχόμενον τών δύο νόμων, ούς 
έψήφισεν ή τελευταία διπλή Βουλή τών 'Ελλήνων, και άφ’ ών 
ώς έγράψαμεν ήδη έν τφ Β’ τεύχει, μεγάλη προσδοκάται διά 

^ήν Εκκλησίαν τής Ελλάδος ώφέλεια.

ΛΥΣΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΙΩΝ

KÛptOV Κλ. II.—Λεμεσόν.

Κύριε,
Μεγάλως έχάρημεν λαβόντες τήν έπιστολήν σας, δι’ ηί 

έρωτάται, έάν έπιτρέπηται, είς τούς άναγνώστας μας νά ζη*  
τούν τήν λύσιν τών θρησκευτικών αύτών άποριών παρ’ ήμών. 
Έπί τή εύκαιρία ταύτη βεβαιούμεν ού μόνον υμάς, άλλά καί 
πάντας τούς άξιοτίμους συνδρομητάς ήμών δτι άναλαμβάνομεν 
προθύμως νά λύσωμεν τάς θρησκευτικάς αύτών άπορίας άρκεί 
(α'.) νά μή έξέρχωνται τών ορίων τής λογικότητος καί εύπρε- | 
πείας, καί (β'.) ν’ άποβλέπωσι τήν θρησκευτικήν έποικοδόμησιν | 
είτε τού προτείνοντος τήν άπορίαν μόνον, είτε καί πάντων τών · 

άναγνωστών έν γένει."Ας άπαντήσωμεν λοιπόν πρώτον εις τήν ύφ’ ύμών προ' 1 
ταθεϊσαν άπορίαν περί τού άν συγχωρήται ή «ψ ε υ δ ο μ α P' I 
τυριά» έπ’ άγαθφ σκοπώ. «Έάν, π.χ., έρωτάται, ό άδελ'1 
φός σας είναι φονεύς καί πρόκειται νά καταδικασθή ή ν’ ά' I 
θωωθή έκ τής ίδικής σας μαρτυρίας, έπιτρέπεται ψευδομαρτυ' | 

ρούντες νά εΐπητε δτι είναι άθωοε ; »’Αγαπητέ, ή έρώτησις τήν οποίαν προβάλλετε εΐναι λί^ν 
ένδιαφέρουσα, καθ’ δσον πολλοί άνθρωποι, έάν έγνώριζον τή'·' 
προσήκουσαν αύτής άπάντησιν δέν θά έψευδομαρτύρουν καθ’ ε' 
κάστην έν τοϊς δικαστηοίοις πολλάκις μάλιστα χάριν εύτελ*'  

στάτων συμφερόντων, καί δέν θά ήκούοντο πικρά καθ’ ήμέραν 
παράπονα παρά τών δικαζόντων δτι τόσον συνήθης κατήντησεν 
ή ψευδορκία, ώστε είς πλείστας δσας περιπτώσεις άγνοοΰσι τίνι 
τρόπφ νά εύρωσι τήν άλήθειαν καί πώς ν’ άποδώσωσι τό δί
καιον δπου δει.

Ή ψευδομαρτυρία είναι μεγάλη άμαρτία άπαγορευομένη 
καί ΰπ’ αύτοϋ τού Μωσαϊκού νόμου διά τής ένάτης έντολής : 
«ού ψευδομαρτυρήσεις κατά τού πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή.» 
II δέ ψευδορκία είναι έτι μεγαλύτερα άμαρτία καθ’ δσον παρα

βαίνει πλήν τής ένάτης καί τήν τρίτην έντολήν τού δεκαλόγου ’. 
«ού λήψει τό όνομα Κυρίου τού Θεού σου έπί ματαίφ». Καί τοι- 
αύτα μέν λέγει ό Μωσαϊκός νόμος, άλλ’ ό Κύριος ήμών ’Ιη
σούς Χριστός, δστις έδίδαξε πολύ ύψηλοτέραν ήθικήν άπαιτή- 
σας παρά τών όπαδών του δπως προσπαθήσωσι νά φθάσωσιν 
εί δυνατόν τήν τελειότητα καί άγιότητα τοϋ Παναγίου θεού, 
άπαγορεύει δλως διόλου τόν δρκον καί τό ψεύδος : «Έ γ ώ δ έ 
λέγω ύ μ ϊ ν μή ό μ ό σ α ι δλως" μήτε έν τφ 
ούρανφ, δτι θρόνος έστί τοϋ Θεού" μήτε έν τή γή, δτι ύποπό- 
διόν έστι τών ποδών αύτοϋ*  μήτε είς Ιεροσόλυμα, δτι πόλις 
έστί τοϋ Μεγάλου Βασιλέως*  μήτε έν τή κεφαλή σου όμόσης, 
δτιούδύνασαι μίαν τρίχα λευκήν ή μέλαιναν ποιήσαι. Έστω 
δέ ό λόγος ύμών ναι ναί, ού ού*  τό 
δέ περισσόν τούτων έκ τού πονηρού 
έ στ ιν.» (Ματθ. 5, 34-37). Καί ò άδελφόθεος Ιάκωβος λέ
γει έπίσης : «Πρό πάντων δέ, άδελφοί μου, μή ομνύετε μήτε 
τόν ούρανόν μήτε τήν γήν μήτε άλλον τινά δρκον’ ήτω δέ ύμών 
τό ναί ναί, καί το ού ού, ϊ ν α μ ή είς ύ πό κ pt σιν π έ- 
σητε» (Ίακ. 5, 12.) Καί μόνον, ώς βλέπετε, τό νά ΰπο- 
κριθή τις θεωρείται κακόν υπό τού άγίου τούτου άνδρός. Τέλος 
ò ’Απόστολος Πέτρος κραυγάζει ’. «ό γάρ θέλων ζωήν άγαπάν 
καί ίδεϊν ημέρας άγαθάς παυσάτω τήν γλώσσαν αύτού άπό 
κακού καί χείλη αύτού τοϋ μ ή λαλήσαι 
δόλον» (Α' Πέτρ. 3, 10).

Τοιαύτη είναι ή ρητή διδασκαλία τής άγιας ήμών θρη
σκείας, καί ταύτην δέον νά έφαρμόζη πας άληθής αύτής όπα- 
δός. Ταύτην λοιπόν καί σείς άκολουθήσατε προς ούδένα άλλον 
πλάγιον δικαιολογητικόν σκοπόν άποβλέποντες. Καί άν έτι έκ 
τής φιλαλήθειας ύμών θά έξαρτηθή ή είς θάνατον καταδίκη τοϋ 
φίλου, τού άδελφού, τού πατρός ύμών ή καί ύμών τών ιδίων 
άκόμη, ομολογήσατε αύτήν καί μή φοβηθήτε, διότι ούτως έδί- 



= 116 =

δαξε χαί ούτως έπραξεν ό μέγας ήμών Σωτήρ. ’Ανοίξατε το 
18ον κεφάλαιον του κατά Ίωάννην Ιερού Ευαγγελίου καί θά 
ίδητε *. «Ιησούς ούν είδώς πάντα τά ερχόμενα 
έ π’ αυτόν, έξελθών εϊπεν αύτοίς*  τίνα ζητείτε ; άπεκρί- 
θησαν αύτψ’ Ίησουν τόν Ναζωραίον*  λέγει αύτοίς ό Ιησούς*  
έ f ώ ε ί μ ι.....  πάλιν ούν αύτούς έπηρώτησε’ τίνα ζητείτε ; 
οι δέ είπον*  Ίησουν τόν Ναζωραίον’ άπεκρίθη Ιησούς*  εϊπον 
υ μ ϊ ν οτι εγώ είμ ι». Δέν ήδύνατο άρά γε διά τίνος 
πλαγίας έκφράσεως ν’ άποφύγη τήν σύλληψίν του ό Κύριος ; 
βεβαίως ήδύνατο άφού δέν τον έγνώριζον*  και όμως δέν το έπρα- 
ξε προτιμήσας μάλλον ν’ άποΟάνη έπι του σταυρού, παρά νά 
είπη καί τό έλάχιστον ψεύδος, άφού τό κατεδίκασεν έν όνόματι 
τού κοινού τών πάντων IΙατρός Θεού.

Έάν λοιπόν είνέ τις άληθής χριστιανό;, ας μιμηθή τό πα
ράδειγμα τής φιλαλήθειας του Σωτήρος ήμών Χριστού*  αν 
δέ δέν είναι, άς μή ορκίζηται τούλάχιστον είς τό Ιερόν ήμών 
Εύαγγέλιον, διότι δέν τώ επιτρέπεται.

Φρονουντες δτι τάνωτέρω έξαρκούσι πρός τό παρόν άνα- 
μένομεν νά ίδωμεν καί τάς λοιπάς ύμών Ορησκευτικάς άπορίας.

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΙΛΑΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΖΑΡΑΣ ΤΗΣ EH ΑΑΛΜΑΤΙΑι

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ
$'· Τ<> υποκείμενον τής Έκκλησεαστεκής Ίΰζουσίας.

Ο ’Ιησούς Χριστός μετεβίβασε τήν έν τή ’Εκκλησία έςουσιαν 
τοΐς εαυτού ’Αποστόλοις πασιν άπο κοινού καθορίσας έν ταύτώ και 
τον τρόπον της εξασκήσεις της εξουσίας ταύτης. *Ωρισε  δηλονότι, 
οτι, έκαστος Απόστολος ήδύνατο να έξασκή τήν εκκλησιαστικήν 
εξουσίαν μόνος μέν ώς πρώτη (κατώτερα) αρχή (δικαστική, δι
οικητική κ.τλ.), τινές δέ έξ αυτών ώς δεύτερα (ανώτερα) αρχή, 
παντός δέ από κοινού ώς τρίτη (άνωτάτη) ’Εκκλησιαστική apZ*̂·  
(Ματθ. ΙΗ . 15—18). "Οθεν το σύνολον τής εκκλησιαστικής εξου
σίας ςενεπιστευθη ό Χριστός είς πάντας τούς Αποστόλους*  άπεκήρυ- 
ςε πάσαν άτομικήν εξουσίαν τού ενός ή τού άλλου ’Αποστόλου έπί 
συμπασης τής Εκκλησίας καί δή κατακρίνας καί το άπλοΰν μό
νον διανόημα, οτι εις τούτων ήδύνατο να αξίωση υπέρ εαυτού τά 
πpεσβwlα της τιμής υπέρ τους λοιπούς ή τήν ηγεμονίαν έπ’ αυτών, 
πάντων κατα τε τα δικαιώματα καί την εξουσίαν οντων ίσων προς 
αλληλους. Κατά τον χρόνον τού έπί γής βίου τού Χριστού πολ- 
λακις^ηγερΟη έν τοΐς ’Αποστόλοις φιλονεικία περί τού τις έξ αύ- 
τών^ έμελλε φερειν τά πρωτεία τής τιμής. ’Αλλά τοιαύτας έπι- 
θυμιας και απόπειρας τινών έξ αύτών κατέκρινεν ό Χριστός λίαν 
αυστηρώς. Οτε μεταξύ τών Αποστόλων ήγέρΟη φιλονεικία, τίς έξ 
αυτών έσται μείζων έν τή βασιλεία τού Θεού, προσκαλεσάμενος ό 
Ιησούς παιδιον έστησεν αυτό έν μέσω αύτών, καί εϊπεν «’Αμήν 

λέγω υμϊν, εαν μη γένησΟε ως τα παιδία, ού μή είσέλθητε είς τήν 
βασιλείαν τών Ούρανών» (Ματθ. ΙΙΓ.1—«4). *Η  μήτηρ τών ’Απο
στολών Ιακώβου καί Ίωάννου παρεκώλεσέ ποτέ τον Χοιστύν, ΐνα 
οι δυο υιοί αύτής καΟίσωσιν έν τή βασιλεία αύτού ό εις έκ δεξι
ών αυτού και ο^ετερος έξ εύωνύμων. Άκούσαντες δέ οί λοιποί τών 
Αποστολών τούτο ηγανακτησαν. Ό δέ ’Ιησούς Χριστός καΟησυ- 

χαζων αυτους ειπεν «οΐδατε, οτι οί άρχοντες τών έΟνών κατα- 
κυριεύουσιν αυτών, καί οί μεγάλοι κα^εξουσιάζουσιν αύτών. Ούχ^ 
ούτως δ έσται εν υμΐν άλλ’ δς αν Οέλη έν ύμΐν μέγας γενέσΟαι, 
έστω υμών διάκονος’ καί δς αν Οέλη έν ύμΐν είναι πρώτος, έστω 
υμών δούλος». (Ματθ. Κ'. 91—27). Κατά τον μυστικόν δεΐπνον 
ηγερθη παλιν φιλονεικία έν τοΐς Αποστόλοις περί τών πρωτείων, 
ένθα ο Χρίστος παοήνεσε ταύτά, άπερ καί ποότερον (Λουχ,· 
KB. 24-30).
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Ό θείος ιδρυτής της Έκκλησίας είχεν έν πάσαις ταΐς δια- 
τάξεσιν αύτοΰ προ όφθαλμών την άσθένειαν της άνθρωπίνης φύσεως, 
τούτου δέ ένεκα έθέσπισε τή Εκκλησία αύτού τοιαύτας έντολάς, 
ών η έκπλήρωσις παρά την ασθένειαν ταύτην εΐνε δυνατή. Έγκει
ται τή του άνθρώπου φύσει, ΐνα η άπο κοινού και ηνωμένη ενέρ
γεια πολλών άγη εύκολώτερον είς τον έπιδιωκόμενον σκοπόν. Διά 
τής άπο κοινού και ηνωμένης ένεργείας διαγινώσκεται εύκολώτερον 
η ούσία του ύπο κρίσιν πράγματος, διά τής άπο κοινού ένεργεί
ας αί γνώμαι και άποφάσεις καθίστανται μάλλον άζιόπιστοι, όι’ 
αύτής ίδραιουται η θέλησις του άτόμου, άποκαλύπτονται εύκόλως αί 
πλάνχι και έπιτυγχάνεται ό άναλλοιώτως καθορισμένος σκοπός της 
’Εκκλησίας*  έν τοιαύτη ένεργεία διαφυλάττεται συγχρόνως και η αρ
χή τής χριστιανικής μετριοφροσύνης καί ή συνείδησις τής άτομικής 
άτελείας. Άλλ’ ό Χριστός έδίδαζεν ημάς και έτέραν καινήν έντολήν, 
την έντολην τής προς άλλήλους άγάπης, ητις συνενοΐ πάντας έν έν'ι 
πνεύματι, πάντας ζωοποιεί και ενισχύει. Τό τέλος όμως τούτο έπιτυγ- 
χάνεται μόνον διά τής άδελφιχής κοινωνίας καί τής άμοιβαίας έπικοι- 
νωνίας καί άναστροφής έν συνελεύσει· διότι άν έκαστος ιδία έ'στω καί 
άν η πεπροικισμένος ύπο πολλών χαρισμάτων, πέποιθεν έφ’ έαυτώ μό- 
νω επόμενος τοίς έαυτοΰ μόνον φρονημασι, δέν δύναται πλέον νά γίνη- 
ται λόγος περί έπιτεύζεως ομογνωμοσύνης καί ενότητος, άκριβώς δέ 
ή ομοφωνία καί ένότης τών φρονημάτων πάντων χαρακτηρίζει την ά- 
ληθή του Χρίστου ’Εκκλησίαν. Το παράδειγμα του Χρίστου και τών 
’Αποστόλων αύτου βέβαιοι ταυτα σαφέστατα. Τηρουντες πιστώς τους 
λόγους του εαυτών διδασκάλου οί ’Απόστολοι, καίπερ πεπληρωμένοι 
Άγιου Πνεύματος καί κατά συνέπειαν δυνάμενοι έκαστος ιδία νά άπο- 
φανθώσι περί τών εγερθεντων έν τή Εκκλησία ζητημάτων καί ερίδων, 
άείποτε συνηρχοντο ούτοι ομου, όπως συσκεφθώσιν έφ’ έκάστου άναφυ- 
ομενου σπουδαιότερου ζητήματος άποφαινόμενοι περί τούτου συνοδι- 
κώς*  διά τουτου ήθελον να παράσχωσι τοίς οιαδόχοιςύπόδειγμαπερ'ι τής 
έν τούτω πορείας και διαγωγής αύτών. Οί έκ τών ’Ιουδαίων γενόμενοι 
Χριστιανοί έφερον είς μέσον τήν διάταζιν, οτι οί έκ τών ’Εθνικών χρι
στιανοί ώφειλον νά ύποταγώσι ταΐς διατάζεσι του μωσαϊκού νόμου. 
Καί περί του ζητήματος τούτου ούτε ό Πέτρος ούτε άλλος τις τών 
λοιπών Αποστολών ήθελησε ν’ άποφανθή γνώμην ίδιαν, άλλά συζη- 
τηθεισης τής υποθέσεως έν γενική συνελεύσει τών Αποστόλων πάντων 
καί τών λοιπών προεστωτων εζεδόθη άπο κοινού περί τούτου άπό- 
φασις. Χ)

1) Πραξ. ΙΕ*  1—23. “Ομοια τοιαΰτα παραδείγματα τής συνοδικής ίνεργβίας 
έν τοϊς άποστολικοϊς χρόνοις παρέχουσιν ήμϊν αί Πράξεις τών ’Αποστόλων 
Κ*  17—38. ΚΑ*  18—25.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΎΠΡΟΥ

cIfQa Σύνοδος,—ΙΙοοσκλησει 
τής Α. Θ. Μ. του Αρχιεπισκό
που ή Ιεοά Σύνοδος συνέρχεται 
έν Λευκοσία τή 1η Μαρτίου ό
πως έπιληφθή τής μελέτης του 
σχεδίου τού Καταστατικού Νό
μου τής ’Εκκλησίας.

°Ο Μητροπολίτης Πάγου εν 
Λεμεοω καί Λάριακι.— Π Λ. 11. 
ό Μητροπολίτης ΙΙάφου κ. ’Ιάκω
βος παρεπιδημών έν Λεμεσφ άπο 
τής 10ης Φεβρουάριου, τήν μέν 
Ιΐηντού μηνος επί τή ονομαστι
κή εορτή τού Μητροπολίτου Κι
τίου έχοροστάτησεν έν τώ κ^θεδρι- 
κώ Ναω τής Αγίας Νάπας, διδά- 
ζαντος άπο τού ιερού άμβωνος τού 
ίεροκήρυκος τής πόλεως κ. X. Οί- 
κονομίδου, έλειτούργησε δ’ έν τω 
αύτω ναω τή έπιούση Κυριακή. 
Ό ίεράς Ναός παρά το εύρύχωρον 
αύτού ήτο πεπληρωμένος εύσεβοΰς 
λαού μέχρι τών κεράτων τού θυ
σιαστηρίου, ιδίως κατά τήν λει
τουργίαν τής Κυριακής, μετά τά- 
ζεως καί κατανύξεως πολλής άκρο- 
ασαμένου τής τε μελωδικής λει
τουργίας καί τού πλήρους όυνά-

μεως κηρύγματος αύτοΰ έπι τής 
δευτέρας παρουσίας του Υίοΰ του 
Θεού, περίής έλάλει ή τής ημέρας 
εύαγγελική περικοπή.

Οί δύο Μητροπολΐται, έπικει- 
μένης τής συγκλήσεως τής Ιε- 
ρας Συνόδου ήλθον όμοΰ απο 
Λεμεσού είς Λάρνακα τή 18 
τού μηνός. Είς τήν Ίεράν 
Μητρόπολιν ύπεδέζαντο αύτούς 
το τε τίμιον πρεσβυτέριον τής 
Ιίολεως χαί οί μαθηταί του 
Ιεροδιδασκαλείου, οΐτινες καί 

ε'ψαλον έμμελώς τον πολυχρονι
σμόν τού Μητροπολίτου ΙΙάφου, 
έπαινέσαντος τήν έν τή μουσική 
έπίδοσιν τών Ιεροσπουδαστών.

y Αρχιερατικοί λειτονργίαι εν 
Λάρνακι.—Τή Κυριακή τής Τυ
ροφάγου έλειτούργησεν έν τω Μη- 
τροπολιτικω ναω τού Σωτήοος ή 
Λ. II. ό Μητροπολίτης ΙΙάφου. 
Διδάσκων δέ το πυκνόν έκκλη- 
σίασμα μετά τήν τού Ιερού Εύ- 
αγγελίου άνάγνωσιν άνέπτυζε τάς 
ύψηλάς διδασκαλίας τού ’Απο
στόλου τάς περιεγομένας έν τώ 
σάποθωμεθα ούν τά έργα τού σκό
τους καί ένδυσώμεθα τά όπλα
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τού φω-ός.» Τη χθες δέ Κυριακή 
τής ’Ορθοδοξίας αμφότεροι οί 
Μη τροπο λϊται συνελει τούργησαν 
έν τω ναω τού 'Αγίου Λαζάρου έ- 
δίδαξε δέ τον λόγον τού Θεού ό 
Μητροπολίτης Κιτίου.

Ίο 'Ιεροδιδαοκαλπον.—Τη ε- 
πιούση της έν Λάρνακι σφίξεως 
αυτού ό Μητροπολίτης ΙΙάφου τή 
συνοδεία τοΰ Μητροπολίτου(Κιτίου 
έπεσκέψκτο διά πρώτην φοράν 
το Τεροδιδασκαλειον. Παρηκολού- 
θησε την διδασκαλίαν τών μαθη
μάτων, έξήτασε λεπτομερώς τούς 
κοιτώνας τών μαθητών, την τρά
πεζαν, τά μαγειρειον και τά λοι
πά τμήματα τοΰ σχολικού οίκοόο- 
μήματος, έμεινε δ’ έκ πάντων λί
αν εύχαρισ τημένος, έπανειλημμέ- 
νως δ’έξέφρασε την χαράν αύτοΰ 
πρός τον Μητροπολίτην Κιτίου 
καί τούς έπισκεψκμένους αύτόν 
έκ τών πολιτών καί διά την ποό- 
οδον τοΰ Τεροΰ Ιδρύματος.

αδελφών 6 μέν ασχολούνται είς 
την αγιογραφίαν, 3 όέ περί την 
λεπτουργίαν, την ραπτικήν καί 
την ύποδηματοποιίαν, οί δέ λοιποί 
περί γεωργικάς έργασίας. Ιίάντες 
μοναχοί καί δόκιμοι είναι άκτήμο- 
νες, έργάζονται δέ πάντες διά τά 
κοινόν ταμεϊον, ές αύ καί έχουσι 
τά προς ζωάρκειαν. Οί δύο Τε- 
ράρχαι έμειναν καθ’ ολα εύχαρι- 
στημένοι έκ τού ύπάρχοντος έν 
τη Μονή πνεύματος καί συστή
ματος, ηύξαντο δέ τοιούτο νά έ- 
πικρατηση καί πνεύμα κκί σύστη
μα καί είς τάς λοιπάς έν τή Νή- 
σω Μονάς.

Προχείρισις * Ηγουμένου. — Ή 
'Ιερά Μονή τοΰ Σταυροβουνίου, 
περί ης καί ανωτέρω ό λόγος, α
κατοίκητος ύπά μοναχών άπά χρό
νου πολλοΰ όιατελοΰσα, έξεχω- 
ρίσθη τώ 1889 είς τον διάκονον 
Διονύσιον Χρηστίδην, Μοναχόν 
’Αγιορείτην. Κατά τά μεταξύ σύ- 
τοΰ καί της Μητροπόλεως Κιτίου 
συναφθέν συμβόλαιον, ό διάκονος 
Διονύσιος ύπεχρεοΰτο νά συνά
θροιση περί εαυτόν Μοναχούς ό
πως άπαρτίση Μοναστηριακήν 
’Αδελφότητα, είς ήν έν καιρω τώ 
προσηκοντι ό Μητροπολίτης Κι
τίου θά έχειροτόνει Ηγούμενον. 
Τοΰ Διονυσίου άποθανόντος τώ 
1901 τά έργον αύτοΰ συνωδά τω 
συμβολκίω έξηκολούθησεν ό έκ τών 
ύπ’ αύτοΰ προσκληθέντων Μονα- 

* Εκδρομή είς Στανροβούπον. 
—Τοΰ II. Μητροπολίτου ΙΙάφου 
έπιθυμοΰντος νά έπιτκεφθή την 
τρίωρον της Λάρνακος άπέχουσαν 
*Ιεράν Μονήν τού Σταυροβουνίου, 
οί δύο Μη-ροπολιται έξέδραμον 
προς αύτην ιή 23 τού μηνάς, δικ- 
νυκτερεύσαντες δ’ έν αύτη έπα- 
νήλθον είς Λάρνακα τή έπιούση. 
Έν τη Μονή ένδιαι τών ται 11 α
δελφοί και 6 δόκιμοι ύπά αυστη
ρόν χοινοβιακάν σύστημα Έκ τών

χος Βαρνάβας ώς επιστάτης της 
Τέρας Μονής, κκταρτίσας την Α
δελφότητα, ώς ανωτέρω περιε- 
γράψαμεν αύτην. Τών άδελφών όέ 
πάντων άπά πολλοΰ αίτησαμενων 
όπως ό Επιστάτης Μοναχός Βαρ
νάβας περιβληθη τά αξίωμα τοΰ 
’Ηγουμένου, ό Μητροπολίτης Κι

τίου προεχειοίσατο αύτόν έν επί
σημο) τελετή είς Ηγούμενον έν τη 
Ιερά Μονή ένώπιον πάντων τών 

αδελφών καί έπί παρουσία τοΰ 11. 
Μητροπολίτου ΙΙάφου ; τη 24η 
τοΰ μηνός. Κατά την τελετήν ό 
Μητροπολίτης Κιτίου μετά την 
ένθρόνισιν τοΰ Ηγουμένου καί την 
έπίδοσιν της ηγουμενικής βακτη
ρίας άπέτεινε πρός τε τον Ηγού
μενον καί τούς Μοναχούς μακράν 
παραίνεσιν ύποδείξας τά καθήκον- 
τακύτών προς έκντους καί προς 

άλληλους, προς τον Θεάν κκί ποάς 
ςην κοινωνίαν.

3Επιοτολη ΟΙκουμεν^κου Πα- 
τριάρχον.—Έληφθη ύπά τού II. 
Μητροπολίτου Κιτίου άρχομένου 
τοΰ ληγοντος μηνάς Φεβρουάριου η 
έξης επιστολή της Α. Θ. Π. τού 
Οικουμενικού Ιίατριάρχου :

Άοιθ. ποωτ. 9730 
Ιερότατε Μητροπολϊτα Κιτίου, 

έν άγίω Ιΐνεύματι αγαπητέ άδελ- 
φέ καί συλλειτουργέ της ημών 
Μετριότητος κύρ Μελέτιε, χάρις 
ειη τη αύτης Τερότητι καί είρηνη 
παρά Θεοΰ. ΙΙροφρόνως έλάβομεν 

τά άπά κα*  παρελθόντος μηνάς 
γράμμα της αγαπητής αυτής 
Τεοότητος, δι’ ού άναφερουσα τον 
καταρτισμόν ιδιαιτέρας ύπά την 
προεδρίαν αύτης Επιτροπής προς 
σύνταξιν Εκκλησιαστικών Κανο
νισμών, διατυποϊ τήν παράκλησιν 
ΐνα άποσταλή κύτη αντί τύπον της 
γενομένης πρά έτών ενταύθα ερ
γασίας περί άναθεωρησεως τών 
γενικών Κανονισμών τών ΙΙατρι- 
αρχείων. ΙΙρος την τοικυτην ουν 
παράκλησιν αύτης ασμένως άντα- 
ποκρινόμενοι περικλείομεν έν τή 
παρούση τά αίτηθέν αντί τύπον. 
Επευχόμενοι δέ όλοψύχως αίσίαν 

την τοΰ άρξαμένου σπουδαίου 
έργου ευόδω^ιν καί διεκπεραίωσιν 
επ αγκθώ τής αύτόθι αγίας ’Εκ
κλησίας καί τοΰ εύσεβούς λαού 
αίτούμεθκ τά κοάτιστα παρά Θε
οΰ, ου ή χάρις καί τά άπειρον 
έλεος εί'η μετά τής Τερότητος 
αύτής.

(απι' Νοεμβρίου κθ' 
Τ Ο Κωνσταντινουηόλεως

év Χω άγαηητός αδελφός.

Σεβοοτη ΰπόμιηοις, — *0  
«ΙΙανταινος», το έπίσημον οργανον 
τού Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς, 
έπιθεωρών τον κατά τά λήζαν έτος 
βίον τής ήμετέρας έν Κύπρω Εκ
κλησίας κκί μνημονεύων μετ’ 
άλλων σημείων τοΰ έκκλησιαστι- 
κοΰ βίου κκί τών γινομένων προ
σπαθειών πράς σύνταξιν έκκλησι- 
αστικών κανονισμών, έπάγεται : 
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«Έλπίζεται δτι ή έν ειλικρίνεια 
και πάση προθυμία άδελφικη 
συνεργασία τών τε ζηλωτών ’Ιε
ραρχών και τών λοιπών δυναμέ- 
νων να συμβαλωσιν είς το έργον 
της Εκκλησιαστικής άνασυντα- 
ξεως έν Κύπρω, θα προαγάγη 
τούτο ταχέως είς την συντέλεσιν, 
ητις αναμένεται επωφελής τη έπί 
μακρον δεινοπαΟησαση ’Εκκλησία 
ταύτη. Άλλ’ έπί προληψει πάσης 
έπί τά πρότερον λυπηρας παλιν- 
δρομησεως εύθετον κοίνομεν, ινα 
ύπομνησωμεν πάσι τοϊς έργαζομέ- 
νοις το σωτήριον έργον της άνορ- 
θώσεως τών έν Κύπρω εκκλη
σιαστικών πραγμάτων, δπως είς 
ταύτην προβαίνωσι μετά πολλής 
προσοχής καί περισκέψεως καί 
έπιμεμελημένης μελέτης του κανο
νιστικού μέρους της εκκλησιαστι
κές ταύτης άναδιοργανώσεως.»

Περί του αύτου ζητήματος μη
τροπολίτης του Οικουμενικού Πα
τριαρχείου έκ τών μάλιστα δια- 
πρεπόντων έπιστέλλων προς ιε
ράρχην της ημετέρας Έκκλησίας 
γράφει μεταξύ άλλων καί ταυτα : 
«φροντίσατε έν τώ Καταστατικω 
νόμω νά άποδώσητε τά τού Καί- 
σαρος τώ Καίσαρι καί τα τού 
Θεού τώΘεώ καί μη συγχωρησητε 
ερμαφρόδιτα κατασκευάσματα, οια 
τά Μικτά καί κατ’ εύφημισμύν 
Εθνικά καί έκ παραχρήσεων Διαρ
κή κατασ*άντα  συμβούλια έν τώ 
Πατριαρχείο) Κ)πόλεως, τά όποια 

Σταυριώται—Σπαθωτοί. —Κα
θώς έν Κύπρω ύπήρχον, ύπάρ- 
χουσι δ’ έτι καί νυν, οί λινό-

έξελαίκευσαν την ’Εκκλησίαν, α
φού καί^ δέν φρίττουσι καλούμενα 
Διοικητικά Σώματα της Έκκλη
σίας. Ή Εκκλησία νά διακριθγί 
έπακριβώς είς τήν ποιμαίνουσαν 
καί τήν ποιμαινομένην, καί έκα
στος νά ταχθη έφ’ ω έκλήθη.»

'Όμιλος εκδρομής Προσκυνητών 
είς'Ιεροσόλυμα.—Οί έν Λάρνακι 
έντιμοι κ. κ. Ν. Κυριαζής ιατρός 
καί Θεόδ. ’Λπέγιτος οΐτινες επι
τυχή διωργάνωσαν προσκυνητών 
εκδρομήν εις Ιεροσόλυμα κατά 
τό παρελθόν έτος διοργανοΰσι καί 
εφέτος όμοίαν ευσεβή εκδρομήν 
ήν έθηκαν ύπό τήν προστασίαν 
τής Λ. Π. τού Μητροπολίτου Κι
τίου κ. Μελετίου. Οί διοργανωταί 
θείω έμφορού^ιενοι ζήλω υπό
σχονται νά. παρασχωσιν εις τούς 
προσκυνητάς πολύ περισσοτέρας ή 
κατά τό παρελθόν έτος ευκολίας 
καί συμφορωτέρους οικονομικούς 
όρους. Τό άτμόπλοιον θά αναχώ
ρηση έκ Λάρνακος τή 8)21 Μαρ
τίου 1911 ημέραν Τρίτην, θά 
προσέγγιση αυθημερόν εις Λεμε
σόν, όπόθεν θά άναχωρήση τήν 
νύκτα τής 8ης πρός τήν 9ην Μαρ
τίου εις Ίόππην.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

βάμβακοι, οΰτω καί έν Μικρφ 
Άσίαι καί ιδίως έν τω Πόντω 
ύπήρχον οι Σταυριώται. Οί 
άνθρωποι ούτοι έπί αιώνας 
ολοκλήρους έζησαν βίον μαρ
τυρικόν εν τώ φανερώ μέν πα- 
ρουσιαζόμενοι ώς μουσουλμάνοι 
μέ τουρκικόν όνομα, έν κρύπτω 
δέ εις ύπογείους έκκλησίας καί είς 
άποκέντρους οΙκίας ύπό ιερείς μη
δέν ιδιαίτερον εξωτερικόν σημείον 
έχοντας, λατρεύοντες τόν Θεόν τών 
πατέρων αύτών, τόν Κύριον ήμών 
Ίησούν Χριστόν. Τό ζήτημα αύ
τών πρώτην ήδη φοράν άναφέρε- 
ται μετά τόν τελευταΐον ρωσοτουρ- 
κικόν πόλεμον. Τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχείου μεγάλας κατέβαλε 
προσπάθειας καί έπί τής απολυ
ταρχίας δπως έπιτραπή είς τούς 
χριστιανούς τούτους νά ζώσι καί 
έν τώ φανερώ ώς χριστιανοί, άλλ’ 
ή τουρκική Κυβέρνησις ήννόει νά 
κράτη δεδεσμευμένην τήν συνεί- 
δησιν αύτών. *Ηδη  αγγέλλεται 
δτι ή Συνταγματική τής Τουρκίας 
Κυβέρνησις άνεγνώρισε τούς Σταυ- 
ριώτας ώς χριστιανούς, έλπίζεται 
δέ δτι δέν θά βραδύνη ν’ άνατεί- 
λη ή ή μέρα τής άπελευθερώσεως τής 
συνειδήσεως καί τών Σπαθιωτών, 
οΐτινες ^άνυπομόνως άναμένουσιν 
επίσης τήν κυβερνητικήν άδειαν 
δπως άνακηρυχθώσι παρρησία 
χριστιανοί. Τί λέγουσι πρός ταύτα 
οί ήμέτεροι λινοβάμβακοι, ούς ού- 
δείς κωλύει δπως έλευθέρως όμο- 

λογώσι τήν θρησκείαν τών πατέ
ρων αύτών ;

Το 9Εκπαιδευτικόν ζήτημα.— 
Έπεδόθη ύπό τού ’Άρχοντος Κα- 
πού-Κεχαγχά εις τό Ύπουργεϊον 
τής Δικαιοσύνης τακρίριον τών 
ΔύοΣωμάτων διά το έκπαιδευτικόν 
ζήτημα διαλαμβάνον μεταξύ άλλων 
δτι : «Τό απολυταρχικόν πολίτευ
μα ήτο όντως φιλελεύθερον ώς πρός 
τά έκπαιδευτικά έπιτρέπον τήν 
αύτοδιοίκησιν τών κοινοτικών 
σχολείων, τήν οποίαν αντί νά έ- 
παυξήση τούναντίον έπιχειρεί νά 
περιστείλη τό έπί τής έλευθερίας 
εδραζόμενον συνταγματικόν πολί
τευμα», άξιοι δ’ δπως οί άπόφοι- 
τοι τών έλληνικών γυμνασίων γί- 
νωνται δεκτοί είς τάς κυβερνητικός 
θέσεις ώς καί εις τά άνώτερα κυ
βερνητικά ’Εκπαιδευτήρια ώς ισο
δύναμοι πρός τούς άποφοίτους τών 
κυβερνητικών γυμνασίων, καθ’ 
δσον περί τής άρτιότητος τής μορ 
φώσεως αύτών άρκούντως Ρμαρτυ- 
ρεΐ το γεγονός ότι άνεξετάστως 
μόνοι ούτοι γίνονται δεκτοί εις τά 
Εύρωπαϊκά Πανεπιστήμια έξ ό
λων τών έν τώ Όθωμανικώ κρα
τεί έκπαιδευτηρίων.

— Έν τή δικαιολογητική έκθέ- 
σει (Exposé des motifs) τού 
περί δημοσίας έκπαιδεύσεως Νο
μοσχεδίου άπαντώμεν τά εξής : Ή 
Κυβέρνησις ούσα έλεγκτής τής χρι
στιανικής παιδεύσεως άσκεΐ δικαί
ωμα άμέσου παύσεως τών χριστι-
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Άσυδυοία Μονών.— Έπι Συ
νόδου άνεγνώσθη γράμμα τής 
Κοινότητος τού 'Αγίου ’'Ορους 
έξαιτουμένης δπως γένηται ή δέ
ουσα ένέργεια προς αναστολήν τής 
είσπράξεως τών στρεμματικών φό
ρων τών δασών, ήτις αντιβαίνει 
πρός τάς ασυδοσίας τών Μονών.

Σχέσεις Όρϋοδόξου καί ’ Αρμέ
νικης εκκλησίας.— Άποθανόντος 
έν Ξάνθη Αρμενίου στρατιώτου 
καί. μή ύπαρχούσης έκεϊ άρμενικής 
Έκκλησίας παρεκλήθη ό Σεβ. Μη
τροπολίτης Ξάνθης δπως φροντί- 
ση περί τής κηδείας του ύπό τών 
έν τή πόλει εγκατεστημένων άρ- 
μενίων, τούθ’ δπερ καί ασμένως 
έγένετο. Εις τήν κηδείαν παρέστη 
ά'πασα ή Ελληνική Κοινότης έγέ
νετο δέ έκτάκτως μεγαλοπρεπής. 
Τό τοιούτον, ώς εικός, εύηρέστησε 
τούς άρμενίους, ιδιαιτέρα δ’ έξ 
αύτών έπιτροπή έσπευσε νά ύπο- 
βάλη εύχαριστίας εις τήν Μητρό- 
πολιν παρακαλέσασα συγχρόνως 
δπως αί εύχαριστίαι αύτής διαβι- 
βασθώσι καί πρός τήν Α. Θ. II. 
τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην. Τά 
αρμένικά φύλλα εύμενώς σχολιά- 
ζοντα τό γεγονός δεικνύουσι τήν 
μεγάλην σπουδαιότητα αύτού.

Παρανομία ύποδιοικητού. — 
Διά τηλεγραφημάτων αύτού πρός 
τήν Μ. ’Εκκλησίαν δ Έπίσ?<οπος 
Πολυανής κατήγγειλεν, δτι ό υπο
διοικητής Δοϊράνης, μεταβάς έν 

ανών διδασκάλων καί εις τά κοινά 
δικαστήρια παραπομπής. Διά τά 
έν ταΐς Σχολαϊς διδασκόμενα καί 
όπωςδήποτε λαμβάνοντα χώραν ή 
κυβέρνησις θεωρεί υπευθύνους ού- 
χι τούς θρησκευτικούς αρχηγούς, 
Πατριαρχεία ή Μητροπόλεις, άλλ’ 
εφορείας τών είρημενών σχολών 
έξ ιδιωτών συγκροτουμένας.

Τό δικαίωμα τών θρησκευτικών 
αρχηγών τού διατηρεϊν σχολήν 
καταργεϊται εύθύς ώς ή πλειοψη- 
φία τών κατοίκων τού ^χωρίου ή 
καί τής συνοικίας έκφραση έπιθυ- 
μίαν δπως ή έν λειτουργία I Ια- 
τριαρχική ή Μητροπολιτική σχολή 
καταστή Κυβερνητική.

Τά δύο Σώματα τής ’Εκκλη
σίας Κ)πόλεως άπεφάσισαν νά 
προβώσιν εις διαμαρτυρίας διά 
τήν έφαρμογήν τού ανωτέρω μνη- 
σθέντος ’Εκπαιδευτικού Νομοσχε
δίου προ τής έπιψηφίσεως αύτού.

* Εμμονή εις ίο προνομιακόν 
καθεστώς.— Ή Π. Σύνοδος, έξ 
αφορμής τού Μητροπολίτου Σισα- 
νίου κ. 'Ιεροθέου προσκαλουμέ*  
νου εις τά πολιτικά δικαστήρια έπι 
τώ λόγω ότι προσεφέρθη αύστη- 
ρώς πως πρός τόν Μουδίρην, ένέ- 
κρινεν δπως άποσταλή εις τήν Κυ- 
βέρνησιν τακρίριον δι’ ού θά δη- 
λούται δ ci τό Πατριαρχεϊον έμ- 
μένει εις τό προνομιακόν καθε
στώς, δπερ δέν έπιτρέπει τήν δια
δικασίαν αρχιερέων έν τοϊς πολι 
τικοϊς δικαστηρίοις.

Ή Κυριακή αργία.— Εν τισι 
τών τελευταίων συνεδριάσεων τής 
Δούμας συνεζητήθη δια μακρών 
καί μετά φανατισμού το ζήτημα 
τής Κυριακής καί λοιπής έορτα^ 
στικής άναπαύσεως. Ή έπι τού 
ζητήματος ψηφοφορία άπέρριψε δια 
πλειοψηφίας τον εορτασμόν τών 
μωαμεθανικών Ιίαρασκευών καί 
τών ιουδαϊκών Σαββάτων, διά ψή
φων δέ 179 κατά 110 άπερρίφθη 
ή πρότασις περί ανοίγματος τών 
καταστημάτων επί 4 ώρας κατά 
τάς Κυριακάς. Ιίαρέμεινεν ουτω 
έν ίσχύι το άρθρον, καθ' δ το έμ- 
πόριον δέν διεξάγεται καθ' άπάσας 
τάς Κυριακάς, κατά το Δωδεκαή- 
μερογ, κατά τήν δευτέραν ημέραν 
τώνΧριστουγέννων καί τού Ιίάσχα, 
κατα τήν πρωτην τού νέου έτους 
καί κατά τήν ημέραν τής άπελευ- 
Οερώσεως τών χωρικών (19 Φε
βρουάριου).

Τά περί περιορισμού τών εορ
τών καί περί ημερολογίου νομο- 
σγεδια.— Προ δύο έτών ύπεβλή-

συνοδεία εκατόντάρχου και ενό
πλου δυνάμεως είς τον αύτόθι 
ναόν τών ορθοδόξων, εϊσήλθεν 
εις τό άγιον Βήμα καί συναθροί- 
σας τά ιερά σκεύη τής Άγ. Τρα- 
πέζης παρέδωκεν αύτά εις τούς 
ορθοδόξους, έξεχώρησε δέ τόν να
όν εις τούς Βουλγάρους !

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΡΩΙΣΙΑΣ

Οη είς τήν Δούμαν νομοσχέόιον 
πεοί περιορισμού τού άριθμ.ού τών 
εορτών εν τώ Ρωσσικώ Κρατεί. 
Το νομοσχέδ.ον ύπεβλήθη προς 
έξέτασιν είς έπιτροπήν, ήτις πα- 
ρεσκεύασεν ήδη τήν είσηγησ.ν 
έπ’ αύτού, άλλά μετά νεαν άνα- 
θεώρησιν έξηνέχθη άπόφασις καθ 
ήν ή Δούμα, νομοθετικόν σώμα, 
είναι αναρμόδια νά έςε τάση ζήτη
μα, οπερ χαρακτηρίζεται ώς κα- 
θαρώς έκκλησιαστικόν. Ούτως ε- 
κρίθη αδύνατον νά καταργηθώσιν 
οίαιόήποτε έκκλησικστικαί έορ- 
ταί, καθ’ ον χρόνον μάλιστα ή 
Δούμα άπεδέχθη νομοσχέδιον έπι- 
βαλλον και είς τούς έτεροθρήσκους 
τον εορτασμό/ καθαρώς ορθοδόξων 
εορτών.

Είς νέον στάδιον είσήλθε καί 
ιον περί άντικαταστά-

σεως τού Ίουλιανοΰ ημερολογίου 
διά τού Γρηγοριανού, Το ζήτημα 
τούτο είχεν έκ νέου ύποβληθή είς 
έπιτροπήν της έν Ιίετρουπόλει 
Ακαδημίας τών Επιστημών, αύτη 

δ άπεφάνθη περί τού άδυνατου τής 
άντικαταστάσεως, διότι καί αύτο 
το Γρηγοριανον εΐνε ατελές.

Ίο ζήτημα τών *Β^κκληοιαοτι· 
κών εφοριακών σχολών. — Ή πλει- 
οψηφία τής Δούμας ζητεί νά ύπα- 
γάγη υπό το Ύπουργειον τής 
Παιδείας, άφαιρούσα άπό τής δι
καιοδοσίας τής Λγιωτάτης Συ
νόδου τάς έκκλησιαστικάς ένορι- 
ακάς σχολάς, αΐτινες ανέκαθεν τή

το νομοσχέδ
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τελευταία ύπήγοντο. Έκ νεότε
ρων πληροφοριών μχνθάνομεν, δτι 
ή προεξετασηκη του ζητήματος 
τούτου Επιτροπή της Δούλας, 
πρότερον είσηγουμένη τήν άπαλ- 
λοτρίωσιν τών σχσλών, τανύν δια 
πλειοψηφίας δλως απροσδόκητου 
άπεφώνΟη ύπέρ του μέχρι τοΰδε 
καθεστώτος, ή μεταστροφή δ’ αυ
τή τΤίς γνώμης αποδίδεται ύπό 
του ρωσιζοΰ ’Εκκλησιαστικού τύ
που είς τάς μεγάλας προσπάθειας 
άς κατέβχλεν ιδία έν τή Δούμα ή 
ζληριζή μερις και οί όμόφρονες. 
Ούχ ήττον, εί καί κατ’ αρχήν 
είναι πλέον ορισ:ιζώς έζπεφχ- 
σμένη ή γνώμη τής επιτροπής, α
ναμένεται μετ’ ανυπομονησίας ή 
τύχη του ζητήματος έν τή συζη
τήσει τής ολομέλειας τής Δούμας, 
ής ή πλειονοψηφία φέρεται μή 
συμπαθούσα τώ μέχρι τουδε χα- 
θεστώτι,ώς τυύλάχιστον χατεφάνη 
έχ τής διαγωγής αύτής, καθ’ ήν έν 
τή έπιψηφίσει του νομοσχεδίου 
περί γενιχής έχπαιδεύσεως, ένω 
περί τών σχολών τού Κρζτους έ- 
ψηφίσθη επίδομα έχ *0  έχατομ. 
ρουβλίων, δια τάς έχχλησιαστι- 
χας ένοριαχάς σχολάς ούδ’ οβολόν 
έψήφισεν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ό περί Ινοριών νόμος» — 

Έν τώ «περί ενοριών καί εφημε
ρίων» νόμφ υπήρχε διάταξις ά- 

παγορεύουσα τήν ύπό ‘’Ιερομόνα
χων ένάσκησιν ένοριακών καθη
κόντων. Επειδή προεκλήθησαν 
διαμαρτυρίαι κατά τής διατάξεως 
ταΰτης το δημοσιευθέν διάταγμα 
δι’ ού τίθεται εις εφαρμογήν δ 
νόμος, ορίζει δτι επιτρέπεται και 
εις τούς Τερο μονάχους ή άνάλη- 
ψις ένοριακών καθηκόντων. Δέν 
τίθενται δέ εις εφαρμογήν αί περί 
έκλογής επιτροπειών διατάξεις εις 
τάς πόλεις τάς έχοΰσας πληθυσμόν 
κάτω τών 3000 κατοίκων Αί έπι- 
τροπαί τών ’Εκκλησιών θά έκλέ- 
γωνται ένώπιον έπιτροπής άποτε- 
λουμένης έκ τών παλαιών έπιτρό- 
πων υπό τήν προεδρείαν ένορίτου 
διοριζομένου ύπό του οικείου έ
πισκόπου, εις τον όποιον ανατίθε
ται ή πλήρης διεξαγωγή τής έ
κλογής συμπαρισταμένων απλώς, 
καί τών άλλων μελών.

*0 καΰηρημένος Έηίοκοπος 
Λαρίοοης. — Κατά τδ παρελθόν έ
τος ή Ιερά Σύνοδος τής Εκκλη
σίας τής Ελλάδος κατεδίκασεν εις 
καθαίρεσιν τον Επίσκοπον Λα- 
ρίσσης ’Αμβρόσιον καταγγελθέντα 
έπί σιμωνία καί έπί εξυβρίσει τών 
άποτελούντων τήν Σύνοδον Επι
σκόπων. Τή αιτήσει αυτού συνέ- 
στη έκτακτον διχαστήριον έκ 13 
Επισκόπων, τό όποιον άναθεω- 
ρήσαν τήν δίκην έπεκύρωσε τήν 
άπόφασιντής Ίεράς Συνόδου. ’Ή
δη ό καθαιρεθείς έπίσκοπος διά 
δεύτερα.; έφέσεώς του πρός τό Ύ· 

πουργεϊον τής δικαιοσύνης από 
τού παρελθόντος Ίανουαρίου προ
σβάλλει το κύρος καί τής δευτέρας 
άποφάσεως έπί τφ λόγω δτι το 
’Έκκλητον Δικαστήριον συνεκρο- 
τήθη από τούς αυτούς 
θεοφιλεστάτους επισκόπους τούς 
έκδόντας τήν έκκληθεΐσαν καθαι- 
ρετικήν άπόφασιν καί ύπό τήν 
προεδρείαν τού ίδιου Μη
τροπολίτου ’Αθηνών προστεθέν- 
των καί άλλων ’Επισκόπων, δπως 
συμπληρωθή ό αριθμός τών 12 
επισκόπων, ένω κατά τούς παρο- 
ραθέντας κανόνας, άπό άλλους έ- 
πισκόπους καί δή τής άγχιστευ- 
ούσης επαρχίας έδει νά συγκρο - 
τηθή τό έκκλητον καί άπό έπισκό- 
πους κατά τήν ’Εκκλησιαστικήν 
βαθμολογίαν άνωτέρους έκείνων 
οϊτινες έξέδωκαν τήν άπόφασι ν, 
αίτεΐται δέ «δπως ή εύσεβεστάτη 
Κυβέρνησις προβή εις τήν νόμιμον 
καί κανονικήν ένέργειαν πρός 
συγκρότησιν Δευτέρου Έκκλήτου 
Δικαστηρίου παρά τού τήν ύπερ- 
τάτην δικαστικήν καί πνευματικήν 
δικαιοδοσίαν έπί τών έπισκόπων 
έχοντος Παναγιωτάιου Οικουμε
νικού Πατριάρχου.» Έν τώ ήμε- 

ρησίω Έλληνικφ τύπο) γίνεται 
πολύς λόγος περί τού ζητήματος 
τούτου, τό οποίον τινε; χαρακτη- 
ρίζουσι ώς σπουδαιότατον νομι
κόν ζήτημα, καθ’ δσον διά τής 
έφέσεως γεννάται άμφισβήτησις 
κατά πόσον ίσχύουσιν έν Έλλά- 
δι οί ιεροί κανόνες ούς ό 
’Αμβρόσιος έπικαλεϊται έφ’ δ
σον είναι άποδειγμένον δτι «τή 
αιτήσει τού καθηρημένου Υ
ψηλή Βασ. Επιταγή συνορδά 
τώ ΙΔ' άρθρο) τού ΣΑ' Νόμου, 
τής δίκης αύτού ύπό δέκα καί 
τριών ’Αρχιερέων ήδη άναθεωρη- 
θείσης καί τής κατ’ αύτού Συνο
δικής καθαιρετικής άποφάσεως 
παμψηφεί έπικυρωθείσης έξηντλή- 
θη ήδη παν νόμιμον αυτού δι
καίωμα πρός άναθεώρησιν τής 
δίκη; αύτού, διό καί νέα άναθε- 
ώρησις αύτής δλως άδύνατος τυγ
χάνει,» ώς άνακοινούται έπισή- 
μως διά τού «'Ιερού Συνδέσμου». 
Πρόκειται δηλαδή περί άντινο- 
μίας μεταξύ τής διατάξεως τού ΣΑ' 
Νόμου πρός θεμελιώδη διάταξιν 
τού Ελληνικού Συντάγματος καθ’ 
ήν πάντες οί θείοι καί ιεροί κα
νόνες άναγνωρίζονται ίσχύοντε; έν 
Έλλάδι.
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Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο Y. LOYSON
Μεταξύ εκείνων οίτινες παρ- 

ρησίζ κζτέκρινζν την πκλίμβοΑον 
στάσιν του Πρίγκηπος Μαξιμιλια- 
νου έν τω ζητήμκτι τού περί έ- 
νώσεως τών Εκκλησιών άρθρου 
του, ύπήρξε καί ο πασίγνωστος 
παλκιοκκΟολικος πατήρ Υάκινθος 
Λουαζόν, δστις δΓ άνοικτη; επι
στολής δημοσιευθείση; έν τω «Βη- 
[χαη της Γενεύης» καί έπιγρκφο - 
μένης «Τά δίκαικ τού ανθρώπου» 
έψεξεν τον Πρίγκηπα δ.ά τήν με- 
ταμέλειάν του, ην άποίίόει είς το 
Ίησουητικον αυτού πνεΰμκ. Είς

τήν επιστολήν ταύτην άπαντών ό 
ΙΙρίγκηψ προτρέπει τον πατέρα 
Γάκινθον, όπως υ.ιυ.ούχενος το 

πκράδειγμκ αύτού τρκπή ώς τάχι
στα προς τήν είς Ρώμην άγουσαν, 
άφ’ ής πού τεσσαρακονταετίας ά- 
πεακκρύνΟη. 'II άπάντησις αύτη 
ούόέν έτερον à/ιλοϊ ή ο. ιό Πρίγ- 
κηψ εξακολουθεί Πιατελών ύπό 
τήν ηθικήν εκείνην πίεσιν τών πα
ρασκηνίων, ήτις ήνάγκασεν αύτόν 
νά ύποταγή άνευ όρων είς τά νεύ
ματα τού ΙΙάπα.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρυξον τόν λόγον . . . > Β' Τιμ. δ', 2.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

η εις την Α ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΑ ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΝΩΙΝΕΝΑΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙΣ
Κατά τήν κπογραφήν τού 1890 

είς τάς Ηνωμένας I Ιολιτείας ύ- 
πήρχον 22,447,769 έγγαμοι μέ 
μέσον όρον διαζυγίων τό έτος 
33,197, ήτοι μεταξύ 676 εγ
γάμων συνέβαινε καί έν διαζύ' 
γιον. Κατά τήν άπογραφήν τού 
1910 ύπήρχον είς τάς 'Ηνωμένας 
1 Ιολιτείας 27,770,101 έγγαμοι, 
μέ μέσον όρον διαζυγίων το έτος 
55,502, ήτοι μεταξύ 500 εγγάμων 
συνέβαινε καί έν διαζύγιον. Μετα

ξύ τών ετών 1887 καί 1906 τά 
διαζύγια άνήλθον είς 945,625. 
Εντός εικοσιν έ "ών ενός περίπου 
έκατομμυρίου γάμοι όιελύθησαν. 
Κατά τήν είρημένην περίοδον 
διελύον ο 47,281 γάμη κατ’ έ
τος, 3,940 τον μήνα καί 130 τήν 
ημέραν. Τά περισσότερα διαζύγια 
συμβαίνουσιν είς τήν Louisiana, 
Utah καί Massachussets. Οί 
νόμοι όσον αυστηροί καί αν εινε ο
λίγον έπηρεάζουσι τά διαζύγια.

△ 1ΟΡΘΩΣΙΣ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ
Έν τω β' τεύχει τού «Ε. Κ.»,

σελ. 54, στήλη β', στίχω 32 κέ. 
γραπτέον: «Άλλ’όχι! ή ζωή δέν 
είναι κακόν*  είναι αγαθόν, καί α
γαθόν μέγιστον*  είναι έκφανσις 
όχι μόνον μιας δημιουργικής 
κτλ.»

Σελ. 55, στήλ. α', στίχ. 16 αντί : 
τά απόλυτα αγαθά, γραπτέον : 
τό απόλυτον αγαθόν.

Σελ. 56, στήλ. α', στίχ. 23 
αντί του: δύναμιν, γραπτέον: ο
δύνην.

Σελ. 58, στήλ. α', στίχ. 25 
αντί: υψηλόν καί άγονον, γρα
πτέον: υψηλόν καί άγιον.

Σελ. 61, στήλ. β', στίχ. 26 
αντί: ύ Θεολογ. επίσκοπος, γρα
πτέον: ύ θεοφιλ. επίσκοπος.

Ή μέραν τινά του επιγείο υ αύτού βίου ό Κύριος ήμών Ιη
σούς Χριστός άνήλθεν εις έν όρος διά νά προσευχηθή κατ’ Ιδίαν ώς 
άνθρωπος είς τόν κοινόν τού Κόσμου δλου Πατέρα. Συνωμίλησε 
μετά τού Θεού IΙατρός καί έκ τής συνομιλίας εκείνης άνέκφραστον 
άπεκόμισεν ηδονήν, αλλά καί δύναμιν συγχρόνως πρόςέξακολούθησιν 
τού μαρτυρικού Αυτού βίου. ΙΙόσον ευτυχείς ήσαν αΐ στιγμαί έκείναι 
τής μετά τού Θεού νοεράς επικοινωνίας! νΩ! καί αυτός ό Θεάνθρω
πος Σωτήρ ήμών, εάν δέν είχε πρό οφθαλμών τό μέγα απολυτρωτικόν 
του έργον, θά έπεθύμει όπως ώσιν ατελείωτοι! Ποιος έννοών τήν γλυ- 
κύτητα αύτών δέν θά τας ζηλεύση! Ποιος έδοκίμασε τήν γεύσιν αύτών 
καί δέν κατεμαγεύθη; Ποιος προσηυχήθη ειλικρινώς είς τόν Θεόν, καί 
μετενόησεν; Ούδείς. Διατί λοιπόν τότε δέν προσευχόμεθα τακτικώς, εΐ- 
λικρινώς καί μετά υίίκής εμπιστοσύνης πρός τον Θεόν; Διατί δέν μι- 
μούμεθα τό μέγα παράδειγμα τού Μονογενούς Αύτού Υιού, όστις 
καίτοι ήτο Θεός συγχρόνως καί άνθρωπος, προσηύχετο; Διότι δέν γνω- 
ρίζομεν τό αληθές συμφέρον μας’ εάν τό έγνωρίζομεν, θά ήτο άκατα- 
νόητον πώς δέν τό άκολουθούμεν. Σκέφθητι, αγαπητέ, μίαν στιγμήν : 
ποιος θά ώφεληθή αρά γε έκ τής προσευχής, σύ ή ό Θεός πρός τόν ό
ποιον αποτείνεται αύτη ; Βεβαίως σύ, διότι ό Θεός δέν έχει ανάγκην 
ούτε σού ούτε τής προσευχής σου. Δέν είνε λοιπόν λυπηρόν τό νά μή 
θέλης νά ώφεληθής έξ αύτής; Δέν ακούεις τί λέγει τό σημερινόν εύαγ- 
γέλιον; Δέν ακούεις οτι καί αύταί αί αθεράπευτοι άσθένειαι θεραπεύ
ονται διά τής προσευχής ; «Καί εισελθοντα αυτόν εις τον οικον οί 
μαθηταί αύτού έπηρώτων αύτόν κατ’ Ιδίαν, δτι ήμεϊς ούκ ήδυνήθημεν
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έκβαλεΐν αύτό; καί εΐπεν αύτοϊς*  τούτο το γένος εν ούδενι 
δύναται εξελθεϊν είμή έν προσευχή και ν η- 
στε ία.» Πάντες ίσως γνωρίζετε δτι ό σεληνιασμός, ΰταν ίδίω^ προ· 
χωρήση, καθίσταται αθεράπευτος διά τών μέσων τά όποια διαθέτει ή 
ιατρική επιστήμη’ καί δμως ή φοβερά αύτη νόσος υποτάσσεται είς τήν 
δΰναμιν τής ειλικρινούς προσευχής συνοδευομένης καί ύπό νηστείας, 
κατά τήν αληθινήν διδασκαλίαν τού Κυρίου, τήν οποίαν έδίδαξεν ακρι
βώς κατά τήν ήμέραν, καθ’ήν προσευχηθείς ώς εϊπομεν έν αρχή, 
έπί τού όρους, κατήλθεν έξ αύτου πλήρης νέων ευεργετικών διά τήν 
ανθρωπότητα δυνάμεων. Διότι μόλις κατήλθε συνήντησεν αύτύν άν
θρωπός τις, τού οποίου ό υιός έσεληνιάζετο, καί είπε*  Κύριε, έφερα 
τον ταλαίπώρον υιόν μου δστις πάσχει άπό σεληνιασμόν διά νά τόν 
θεραπεύσωσιν οι μαθηταί σου, αλλά δέν ήδυνήθησαν. Τότε ό Κύριος 
αφού τόνέπέπληξε διά τήν απιστίαν του καί αφού τω ύπέδειξεν δτι τό 
μόνον μέσον, διά τού οποίου δύναται τις ν’ απαλλαγή άπό τήν έξου
σίαν τού Διαβόλου εινε ή μετά πίστεως προσέλευσις εις τόν Θεόν, έ- 
θεράπευσε τόν υιόν του. Πρός δέ τούς έκπληκτους άποστόλους, οϊτινες 
ήρώτων διατί ό Κύριος ήδυνήθη ένω αυτοί δέν κατόρθωσαν νά θε- 
ραπεύσωσι τόν δαιμονιζόμενον παΐδα, άπήνιησεν δτι έχουσιν άνάγκην 
θερμής πρός τόν Θεόν προσευχής καί άληθοΰς νηστείας πριν ή 
έπιχειρήσωσι τοιαύτην δύσκολον θεραπείαν. Ήκουσας, άγαπητέ; Διά 
τής προσευχής λαμβάνει τις τόσον μεγάλα χαρίσματα παρά τ*ώ  Θεού 
ώστε καί θαύματα καθίσταται ικανός νά έκτελή ! Άρά γε δέν έχεις καί 
συ μίαν τοιαύτην επιθυμίαν; ”Π καί άν θεωρής τόν εαυτόν σου άνά- 
ξιον δι’ αύτήν, δέν έχεις άρά γε καμμίαν άλλην άνάγκην, καμμίαν έλλει- 
ψιν τής οποίας τήν πλήρωσιν ή τήν διόρθωσιν νά ζητήση; διά τής προ
σευχής; Πρός τί λοιπόν βραδύνεις ; Σπεύσον ταχέω; εις μεμονωμένον 
μέρος, έάν ούχί εις τόν ναόν τοΰ Θεοΰ, κάμψον τά γόνατά σου ένώπιον 
τοΰ Παναγάθου Ουρανίου 1 Ιατρός, δστις τόσον πολύ σέ άγαπα, ώστε 
πρός χάριν σου ούδέ αύτόν τόν Μονογενή του Υιόν έλυπήθη, άλλά 
τόν έστειλεν εις τόν κόσμον τοΰιον διά νά ύποφέρη καί άποθάνη Αύ
τός διά τάς ίδικάς σου άμαρτίας. Ναί, σπεύσον καί άνοιξον τήν καρ · 
δίαν σου εις τόν Θεόν, είπέ εις Αύτόν τά παράπονά σου, τά; λύπας 
σου, τάς έλπίδας σου, τάς χαράς σου. Ζήιησον παρ’ αύιοΰ δύναμιν ό
πως άποφεύγης τό κακόν καί δπω; πράττη; πάντοτε καί πανταχου το 
αγαθόν. Παρακάλεσον Αύτόν δπως σέ καταστήση γνήσιον καί εύ- 
γνώμονα μαθητήν τοΰ Υιού Του. Ίκέτευσον Αύτόν δπως σε διδάξη 
πρό πάντων νά π ρ ο σ ε ύ χ η σ α ι. «Τ ό γ ά ρ τ ί προσευ- 
ξ ό μ ε θ α κ αθ ό δει ο ύκ ο ϊ δ α μ ε ν, άλλ’ αύτό τό ΙΙνεύμα 
ύπερεντυγχάνει υπέρ ήμών στεναγμοί; άλαλήτοις*  ό δέ έρευνών τάς 
καρδίας οίδε τί τό φρόνημα τοΰ Πνεύματος, δτι κατά Θεόν έντυγχάνει 
υπέρ αγίων.» (Ρωμ. 8, 26 — 27). Ναί, άγαπητέ, είς έκ τών σπουδαιο- 
τάτων λόγων διά τούς οποίους εϊμεθα σήμερον ψυχροί, αδιάφοροι πρός 

τήν θρησκείαν καί τον Θεόν τών πατέρων ήμών εινε τό δτι δεν προ- 
σευχόμεθα. Δέν προσευχόμεθα δέ, διότι δέν γνωρίζομεν πώς νά προ- 
σευχηθώμεν. Δέν μανθάνομεν δέ τόν τρόπον τής προσευχής τής α
ρεστής εις τόν Θεόν, διότι καθιστώντες τόν νούν ήμών καί τήν καρ
διάν κατοικητήριον τής άμαρτίας, φυγαδεύομεν κατ’ ανάγκην καί άπο· 
μακρύνομεν άπό τόν εαυτόν μας τό Πανάγιον Πνεύμα, άπό τό όποιον 
καί μόνον κατά τόν θειον Παύλον δυνάμεθα νά διδαχθώμεν πώς πρέ
πει νά προσευχηθώμεν διά νά άκουσθή ή προσευχή ήμών άπό τόν 
Θεόν. Καί πράγματι ή προσευχή εινε συνομιλία μετά τοΰ Θεού, μετά 
τού βασιλέως τών βασιλευόντων. Άλλά ποιος γνωρίζει νά όμιλήση 
καθώς πρέπει μετά τών έπιγείων βασιλέων, έάν δέν τόν όδηγήσωσιν 
οΐ άνθρωποι τών ανακτόρων; Πώς λοιπόν έχομεν τήν άξίωσιν νά 
γνωρίζωμεν νά προσευχώμεϋα, έάν δέν διδαχθώμεν προηγουμένως 
παρά τού Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού καί τοΰ Αγίου Αύτού Πνεύ
ματος, δι’ ού έγνωρίσαμεν τόν Πατέρα ; Ζήτησον, λοιπόν, άγαπητέ, 
παρά τοΰ Κυρίου δπως σε όδηγήση πώς νά προσεύχησαι, διά νά λαμ- 
βάνης εκείνα, τά όποια ζητείς κατά τήν προσευχήν, διά νά αίσί>άνησαι 
καί σύ τήν άνέκφραστον έκείνην εύχαρίστησιν, τήν όποιαν ήσθάνετο 
δτε έπί τής γή; προσηύχετο δ Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός καί τήν 
όποιαν ήσθάνθησαν καί μέχρι σήμερον αισθάνονται οί άληδεϊς άγιοι, 
οί πραγματικοί οπαδοί αύτού, τήν όποιαν εϊθε νά αίσθανθής καί σύ 
καί δλοι οί μή αίσθανθέντες άκόμη αύτήν χριστιανοί ! Γένοίτο !

Β . ΕΙΣ ΤΗΝ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

«Ίδου άναβαίνομεν είς 'Ιεροσόλυμα 
καί ό υιός τοΰ ίίνΰρώπου παρα- 
δοΰήσεται τοϊς Άρχιερεΰσι καί 
Γραμματεΰσι καί κατακρινυΰσιν 
αύιόν Οανάτφ καί παραδώσουοιν 
αύιόν τοΐς εθνεσι καί έμπαίξου- 
οιν αύτφ καί μαοτιγώσουσιν αύ 
τόν καί έμιττύσουσιν αύτφ καί 
άποκτενοΰσιν αύιόν». (Μάρκ. 
10, 33-34).

Έτελείωσε πλέον ή περιοδευτική άνά τάς πόλεις καί τά χωρία τής 
Ίουδαίας, τής Σαμαρείας καί τής Γαλιλαίας πορεία τοΰ Κυρίου, ήμών 
Τησού Χριστού. ’Έληξεν ή άποστολή τού Διδασκάλου, τοΰ Προφήτου, 
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τού Κήρυκος τού θείου λόγου και έρχεται ή σειρά τών καθηκόντων 
τού Μεγάλου Άρχιερέως, ό όποιος θά προσφέρη τον εαυτόν του θυ
σίαν έπι τού Γολγοθά υπέρ τής άνθρωπότητος. Εύρίσκεται ακόμη 
μακράν από τού τόπου τής θυσίας, περίπατε! εις τήν κοιλάδα τού 
Ίορδάνου*  οι μαθηταί του δμως προαισθανόμενοι, ori κάτι τό άπαί- 
σιον μέλλει νά συμβή κατά τήν εις 'Ιεροσόλυμα επιστροφήν καταλαμ 
βάνονται άπύ θάμβος καί φόβον. «Καί έθαμβούντο, λέγει ό ευαγγελι
στής, καί άκολουθούντες έφοβούντο». Ό δέ φιλάνθρωπος Κύριος θέ- 
λων νά δείξη εις τούς μαθητάς, δτιέκουσίως πορεύεται εις τον αοίδιμον 
καί ζωοποιόν θάνατον, δτι έκουσίσ)ς θά ύπομείνη τόν σταυρόν «αντί 
τής προκειμένης αύτω χαράς» (Έβρ. 12,2.), αρχίζει νά λέγη εις αυ
τούς μετ’ ακρίβειας πάντα δσα Οά συμβώσιν εις αυτόν κατά τήν άφιξιν 
αυτών εις τήν πόλιν ‘Ιερουσαλήμ πρός τήν οποίαν ήδη βαδίζουσι.

Μαύρα σύννεφα συμπυκνούνται ήδη εις τύν ορίζοντα τού φιλάν- 
θρώπου καί σωτηριώδους αύτού βίου. Λί βρονταί τού φαρισαϊκού 
φθόνου άντηχοΰσιν ήδη άνά τά όρη καί τάς κοιλάδας τής πολύπαθους 
'Αγίας Γής. Λί άστραπαί τής οργής τών Γραμματέων χωρίς ούδένα 
νά φωτίζωσι συσκοτίζουσιν επί μάλλον καί μάλλον τήν άθλίαν αύτών 
ψυχήν. 'II καταιγίς εΐνε έτοίμη νά έκραγή κατά τής κεφαλής τού α
θώου.

Κύριε, Κύριε, διατί περιπατεϊς μέ τόσον άτάραχον μεγαλείον, ώστε 
εμπνέεις θάμβος καί φόβον εις τούς άκολουθούντάς Σε μαθητάς σου ; 
Διατί τούς φοβίζεις περισσότερον έκ τών προτέρων διηγούμενος είς 
αύτούς τύν έν 'Ιεροσολύμοις περιμένοντά σε θάνατον; Πώς; Σύ, δστις 
ώφειλες νά τούς ένισχύσης τούς απελπίζεις ; Σύ, είς τήν φωνήν τού 
όποιου καί οι άνεμοι καί ή θάλασσα ύπακούουσι, δέν δύνασαι νά 
άπομακρύνης άπύ τής κεφαλής σου τούς κεραυνούς τών έχθρών σου ; 
Σύ, δστις μέ έν σου μόνον νεύμα εκδιώκεις έξ ενός μέρους εις άλλο 
λεγεώνας ολοκλήρους δαιμονών καί καταποντίζεις αύτούς μετά τών χοί
ρων εις την θαλασσαν δέν δύνασαι νά καταπνίξης τήν εναντίον σου 
επιβουλήν ; Ναί, δύνασαι Κύριε, δύνασαι*  γνωρίζω τήν δύναμιν 
σου ! Αί χιλιάδες καί αί μυριάδες τών αγγέλων περιμένουσιν έ/ μόνον 
πρόσταγμά σου ! 'II έξουσία σου εΐνε απεριόριστος τόσον έν τφ ού- 
ρανώ όσον καί έν τη γη. Αλλ’ ήλθες ούχί ϊνα κρίνης τύν κόσμον, 
άλλ’ ϊνα σώσης τύν κόσμον. Έν έπιγνώσει δέ τού τι σε περιμένει βα
δίζεις πρύς τύν σταυρύν ώς άκακος άμνύς πρύς τήν σφαγήν, διότι θέ
λεις νά έξιλεώσης τήν θείαν Μεγαλειότητα, τήν όποιαν προσέβαλεν ό 
άνθρωπος παρακούσας εις τύ πρόσταγμα Αύτής, διότι θέλεις νά άπο- 
πλυνης δια τού αίματος σου τάς υπο της αμαρτίας μεμολυσμένας ψυ- 

ημών, διότι ανελαβες απο καταβολής κόσμου νά θυσιάσης τύν 
εαυτόν σου, δπως έλευθερωσης ημάς άπύ τήν αμαρτίαν, άπύ τύ κακόν, 
άπύ τήν έξουσίαν τού διαβόλου, άπύ τύν θάνατον.

Αλλ ειπέ μοι, γλυκύτατε Ιησού, ποιους άνθρώπους ζητείς νά 

σωσης διά τού θανάτου σου; Χάριν τίνων ανθρώπων βαδίζεις πρύς τύν 
I ολγοθάν ύπύ τόσας τραγικός περιστάσεις ; Πάντως έχεις ύπ’ δψει 
σου τούς καλούς, τούς έναρέτους, τούς δικαίους, εκείνους τέλος, οί 
οποίοι ωνομάσθησαν φίλοι σου. *Οχι,  άπαντά εκείνος*  «ούκ ήλθον 
καλέσαι δικαίους άλλ’ αμαρτωλούς είς μετάνοιαν». (Μρκ. 2, 17.) Διά 
τους αμαρτωλούς λοιπύν, τούς ψεύστας δηλ., τούς κλέπτας, τούς κακούρ- 
γους, τους φονείς, τούς αδίκους, τούς άσεβείς εκθέτεις τήν ζωήν σου 
εις θάνατον ; ! δέν σε εννοώ, δέν σε καταλαμβάνω πλέον Σώτέρ
μου. Μάλιστα ύπήρξαν καί άνθρωποι οϊτινες έθυσίασαν τήν ζωήν 
των διά να σώσωσιν άλλους ανθρώπους άλλά πάντοτε καλούς, πάντο
τε χρήσιμους. Λ2λ’ ύπέρ ανθρώπων εις τήν κακίαν παραδεδομένων 
ουδεις ουδέποτε τύν εαυτόν του προσέφερε θυσίαν. Τούτο ύπερβαίνει 
τήν άνθρωπίνην κατάληψιν.

Καί δμως τούτο είναι τύ περιεχόμενον τής .πίστεως ημών, Χρι
στιανοί. «επ γάρ, λέγει ό τού Θεού ’Απόστολος, Χριστός οντων ημών 
ασθενών κατά καιρύν ύπέρ ασεβών άπέθανε*  μόλις γάρ ύπέρ δικαίου 
τις αποθανεΐται*  ύπέρ γάρ τού άγαθού τάχα τις καί τολμά άποθανείν.
Συνίστησι 
θ ε ° ζ, δ τ ι

δ έ τήν εαυτού αγάπην είς ημάς ό 
ετι αμαρτωλών οντων ημών X ρ ι-

ύ π έ ρ^τ°ς ύπερ ημών άπέθανε» (Ρα>μ. 5, G-8.) Τούτο,
εγει, μαρτυρεί το μέγεθος τής αγάπης τού Θεού πρύς ημάς, δτι ό μονο- 

γενϊ|ς Λύτου Υιός, ό Κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός, άπέθανεν ύπέρ ημών 
καθ δν χρονον ημείς ήμεθα ακόμη αμαρτωλοί, εύρισκόμεθα έτι ύπύ 
την κατάραν τήν άπαγγελθείσαν κατά τών γεναρχών τού ανθρωπίνου 
γένους διά τήν διάρρηξιν τού συνδέσμου τής ύποταγής είς τύ θέλημα 
τού Δημιουργού, καθ’ δν χρόνον ένί λόγω ήμεθα εχθροί τού Θεού.

<χι όμως δΓ ημάς τούς έχθρούς αύτού, τούς άποστάτας, τούς ύβριστάς, 
τους απειθείς εις τύ θειον πρόσταγμα, ό Θεύς αποστέλλει τύν υίύν 
Λυτού τον Μονογενή, ινα άποθάνη επί τού Σταυρού αφού πρότερον 
κατακριθή άδίκως, μαστιγωθη, έμπαιχθή, έμπτυσθή καί γείνη ώς άν
θρωπος μή έχά>ν είδος ουδέ κάλλος. ’Ω ! τής άκαταλήπτου σου άγά- 
πης, Κύριε. Ημείς Σε απηρνηθημεν διά τής παρακοής, ημείς άπε · 
μακρύνθημεν άπύ Σου παραδοθέντες είς πάθη ατιμίας καί λατρεύσαν- 
τες τήν κτίσιν αντί νά λατρεύωμεν Σέ τύν Κτίσαντα. Σύ δμως, ώς οι- 
κτιρμων Πατηρ^ μη ανεχόμενος νά βλέπης τύ πλάσμα τών χειρών Σου 
τυραννουμενον ύπύ τού διαβόλου έστειλας εις σωτηρίαν ημών όχι άγ 
γελον,^ οχι Αρχάγγελον άλλ’ αύτύν τύν Μονογενή Υιόν Σου.

Ο Κύριος ημών, άγαπητοί, άναβαίνει εις 'Ιεροσόλυμα, βαδίζει 
τήν ανωφερικήν οδόν, ή οποία φέρει πρύς τύν Γολγοθάν, πορεύεται 
εκουσίως πρύς τύν σταυρικύν θάνατον διά νά χαρίση εις ημάς τήν 
ζωήν τήν αιώνιον. ’Άς άκολουθήσωμεν Α ύτόν, άς συναναβώμεν μετ’ 
αυτού είς 'Ιεροσόλυμα διά νά συσταυρωθώμεν μετ’ Αύτού. Μήπτος τήν 
προπαρελθούσαν Κυριακήν δέν έλεγεν εις ήμάς «δστις θέλει οπίσω 
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μου έλθειν άπαρνησάσθω εαυτόν και άράτω τόν σταυρόν αυτού καί 
άκολουίίείτω μοι» ; (Λουκ. 9, 23).’Οφείλομεν λοιπόν, έάν εϊμεθα γνή
σιοι Αυτού μαθηταί, νά άκολουθήσωμεν Αύτόν αναβαίνοντα εις τήν 
Αγίαν Πόλιν, δπως άνακουφίσωμεν Αύτόν από τού βάρους τού σταυ
ρού, τόν όποιον ήδη φέρουν έπι τών ώμων Αυτού βαδίζει πρός τήν 
Ιερουσαλήμ. Καί θά άνακουφίσωμεν τό βάρος τοΰ σταυρού αύτού 
έάν είσαγάγωμεν εις τάς καρδίας ήμών τήν αγάπην ήν εκείνος ήγά- 
πησεν ημάς. ’Άς παρακολουθήσωμεν Αύτόν κατά τάς περιπετείας τού 
μαρτυρίου Αύτού διά νά θρηνήσωμεν καί κλαύσωμεν μετά τών θυγα
τέρων τής Ιερουσαλήμ όχι δι’ Αύτόν, διά τόν όποιον θά συνοφρυωθή ό 
ουρανός καί θά οεισθή ή γή καί θά σχισθώσιν αί πέτραι έπί τώ θα- 
νάτω Αύτού, αλλά δι’ ήμάς αύτοΰς, τών οποίων αί άμαρτίαι θά άνα- 
βιβάσωσιν αυτόν έπί τού σταυρού. Δακρύων άξιος δέν είναι έκεϊνος δστις 
«πορεύεται κατά τό ώρισμένον» (Λουκ. 22, 22)’ δακρύων άξιοι εϊμε- 
θα ήμεϊς οι όποιοι και δταν ύπεσχέθημεν νά ζήσωμεν κατά τάς αγίας 
αύτού έντολάς, καί δταν οόνομάσθημεν μαθηταί αύτού καί δταν έβα- 
πτίσθημεν εϊς τό όνομα αύτού έξακολουθούμεν νά ζώμεν ώς έκεϊνοι 
οί οποίοι παρεγνώρισαν είτε καθόλου δέν έγνώρισαν αύτόν. Δι’ ήμάς 
αύτούς λοιπόν άς κλαύσωμεν, ίστάμενοι δέ παρά τόν σταυρόν καί θεω- 
ρούντες τόν σεισμόν και τά γενόμενα άς άναφωνήσωμεν μετά μέν 
τού έκατοντάρχου «αληθώς Θεού υιός ήν ούτος» (Ματ. 27, 45) μετά δέ 
τού εύγνώμονος λήστού «Μνήσθητί μου Κύριε, δταν έ'λθης έν τή βασι
λεία Σου» (Λουκ. 23, 42), γένοιτο δέ νά άξιωθώμεν καί τής πρός τόν 
ληστήν άπαντήσεως τού Κυρίου άπό τού σταυρού «’Αμήν λέγω σοι, 
σήμερον μετ’έμού έση έν τώ παραδείσιο.» Γένοιτο!

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Εν τινι Κώδικι τού ’Αρχείου του έν Κ)πόλει 'Αγιοταφι- 
τικοϋ Μετοχιού είδον 8 ανεκδότους έπιστολάς τού Πατριάρχου 
Αντιόχειας Σιλβέστρου (1724—1766) πρδς τδν Πατριάρχην 
Ιεροσολύμων Χρύσανθον (1707—1731) διαφωτιζούσας ση- 

ρεΐά τινα τής ιστορίας αύιού. Τών επιστολών τούτων τό περιε- 
χόμενον εχει ώς έξης :

α) 13 Ίανουαρίου 1 7 28. Μετά τέσσαρας επι- 
οιολάς πρδς τδν Χρύσανθον ελαβεν δ Σίλβεσιρος παρ9 αύτού 
επιστολήν, εν η δμως δεν εσημειούτο άν αί ε^ιστολαι εκεϊναι 
περιήλΌον είς χεΐρας τού Χρυσάνΰου. ^Απαντών χαίρει επί τη 
^αλη υγεία αυιού και ούδεν ειερον παρ' αύτού ζητεί παρά νά εχη 
πρδς αύιδν «τήν κατά Θεδν αδελφικήν καί άνόθευτον αγάπην και 
τδν διάπυρον ζήλον ύπερ τής σνστάσεως τής ορθοδόξου καί άμω~ 
μήτου ήμών πίστεως».

β) 4 Μαρτίου 1 t 28. 9Εν Κ)πόλει ευρισκόμενος 
εσκοπει δ Σίλβεσιρος άδεια τού Οικουμενικού Πατριάρχου νά 
εξελθη «πρδς τά μέρη τής 9Ηπείρου τή πρώτη έβδομάδι τών 
Νηστειών, χαριν ελέους τών φιλοχρίστων», προσθέτων έν τή 
επιστολή αύιού τήν εϊδησιν, «άνεγράγαμεν άραβιστί καί τήν 
εκθεσιν τής Ορθοδόξου Ομολογίας καί τήν έδώσαμεν τω βΟσΐ" 
ωτάιω 'Ηγουμένω κυρ Μελετ ώ.»

γ) 2 Αύγούστου 1 7 2 8. ’ Απδ Βουκουρεστίου είχε 
λαβών δ Σιλβεστρος επιστολήν ιού Χρυσάνθου, γράψαντος δτι 
μετ υλίγας ημέρας έμελέτα «τήν Μολδοβλαχίαν πορεύεσθαι».
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Ό Σίλβεστρος ηύρίσκετο τότε έν Φιλιπποπόλει περιοδεύων έν 
μέσω μεγάλων ταλαιπωριών καί στενοχώριών. «Αί οδοιπορίαι 
ημών μετά πόνων καί ιδρώτων ού τών τυχόντων, ή τελεσφορία 
πάνυ ολίγη, ούτε είς τούς τον χρέους τόκους άντιτείνειν ονκ 
έξαρκούσα, διό καί έν αμηχανία δντες διατελούμεν».

δ) 6 Δεκεμβρίου 1728. Συγχαίρει τω Χρυσάνθω 
έπί τή προσεγγιζούση εορτή τών Χριστουγέννων, ευχόμενος 
ϊνα έχη αυτόν « βοηθόν καί άντιλήπτορα» και του Αντιόχειας 
Πατριαρχικού θρόνου, «του οποίου οί ορθόδοξοι Χριστιανοί 
δέν λείπουν γράφοντες καθ’ έκάστην και προσκλαιόμενοι την 
συμφοράν, καί διωγμούς δπου ενέχονται παρά τών νεωτεριστών' 
πολλά κατατηκόμεθα, πλήν Θεού άρρωγοϋντος παραγενομένης 
της υμετέρας Μακαριότητος είς Κωνσταντινούπολην, έλπίζομεν 
νά τους βοηθήση λόγω τε καί έργω καθώς οίδε».

ε) 17 ’Ιανουάριου 1 729. Φθάσας εις Θεσσα
λονίκην έλαβεν δ Σίλβεστρος έπιστολην παρά του Χρυσάνθου 
άπδ Βουκουρεστίου, γεγραμμένην τή 12 Ιουνίου. Ευχαριστεί 
αύτω διά τήν καλήν μνήμην καί παρακαλεϊ νά έχη αυτόν πάντοτε 
ύπέρμαχον τής εύσεβείας.

στ) 16 ’Απριλίου 17 29. Μαθών τήν εις Κω ν- 
σταντινούπολιν μετάβασιν τού Χρυσάνθου έγρατρεν δ Σίλβεστρος 
τρεις έπιστολάς πρός αυτόν, άλλά δέν έλάμβανεν άπάντησιν, έως 
ού έμαθεν δτι είχε περιπέσει εις νόσον. Εύχεται αύτω άνάρρω- 
σιν, ira έχη αυτόν «βοηθόν καί άντιλήπτορα και εις τά πρός 
ειρήνην καί διόρθωσιν τού 'Αγιωτάτου καί Άποστολικού Θρό
νου μέσον δργανον». Περί τούτου θερμώς παρεκάλει δ Σίλβε- 
στρος έπιλέγων «έπειδή μετά Θεόν δεν έχομεν αλλού τάς έλπίδας 
μας είμή είς τήν ύμετέραν Θεόσοφον Μακαριότητα καί είς τόν 
Παναγιώτατον Δεσπότην. Διά τούτο παρακαλούμεν και ικετεύ- 
ομεν αδελφικώς νά μή παραβλέφη καί τόν 'Αγιώτατόν μας θρό
νον, άλΖί) νά λάβη τήν σύστασίν του καί τήν ειρήνην διά χειρός 
αύτής ».

ζ) Φεβρουάριος 1730. «Ταΐς κακοπάΟειαις καί 
βαρείαις καχεξίαις καί άνοδίαις δπού πάσχομεν εις ταύτην τήν 
περιπλάνησιν δ καρδιογνώστης Θεός γνωρίζει, καί έκ μέρους 
τής δηλοποιούμεν, δτι έν κόποις πολλοΐς καί στενοχωρίαις πε- 
ριερχόμενοι ευρισκόμενα έδώ είς 9Ιωάννινα, είς τά δποΐα κα- 
τέβημεν δι’ έπίσκεψιν τών ασθενειών μας καί ήμών αύτών με
ρικήν άνάπαυσιν, προσμένοντας, κατά τήν σεβασμίαν προστα
γήν τού Παναγιωτάτου, διά νά λάβη πέρας πρώτον ή έλεημο- 

συνη τού Έγρικαπίου, καί μή έχοντες άλλοΰί που ποραχειμάσαι 
εστάΰημεν έδώ είς ’Ιωάννινα, χωρίς νά ζητήσω μεν βεβαίως κα
μίαν βοήθειαν, ή τά τούς προτρέφωμεν έπί τούτο. Οί Χριστι
ανοί δμως έζ ιδίας προαιρέσεως έδειξαν είδος φιλοξενείας έλά- 
γιστον, καθό)ς θέλετε πληροφορηθή. Αύτόθι δέ ούκ ϊσμεν δ
μως δημοσιευθέντος τού πράγματος έβαρυφάνη τού Παναγιωτά- 
του αυτού καί μάς έγραφε περί τούτου. 'Οθεν άντιβολούμεν 
εκλιπαρούντες τήν Μακαριότητα αύτής νά δηλώση πρός τήν 
Αυτού Παναγιότητα τά αΐιια τής είς ’Ιωάννινα καθόδου μας καί 
ιην τής πατριαρχικής έλεημοσύνης προχώρησιν, δπού δέν άνακό- 
^ιεται κατ’ ούδένα τρόπον ίξ αίτιας ίδικής μας, δτι ήμεϊς καί 
εν ανάγκαις σωφρονούμεν καί δέν παραβαίνομεν θεσμούς καί 
όρια. Και τώρα μελετούμεν νά μισεύσωμεν έντεύθεν. Καί τό 
πού νά βαδίσωμεν άγνοούμεν, διότι αποφασισμένα μάς διεκώλυ- 
οεν άπό τήν περιήγησιν. Καί τά χρέη δέν μάς δίδουν άφορμήν 
διά νά ησυχάσω μεν πουθενά, ύπερβαίνοντα τήν ήμετέραν δύνα- 
μιν, καί άν δέν προφθάση νά μάς εύσπλαγχνισθή ή Παναγιότης 
του διά νά έχω μ εν άδειαν θέλομεν εύρεθή είς μεγάλην άπορίαν. 
Καί διά τούτο δι’αυτής παρακαλούμεν τήν Παναγιότητα αύτού 
νά δυσωπηθή καί νά μεταβάλη τήν καθ’ ήμών αύτού άγανάκτη- 
σιν διά τόν Κύριον, δτι καί τό δοκούν πρόσκομμα φαίνεται rà 
έπροσφέραμεν μέ τό νά κατέβωμεν είς ’Ιωάννινα, δέν προήλθεν 
άπό σκοπόν καί θέλησιν προπετή ή φιλοκερδή, έπί Θεω μάρτυρι, 
άλλ από τού νά μήν εϊχαμεν πού κλϊναι τήν κεφαλήν έν μέσω 
χειμώνας, και λογιαζομεν νά έχω μεν συμπάθειαν, διά τής ευ- 
προσδέκτου αύτής συντυχίας».

η) 2^ Maio υ 1 ι 30. Άναχωρήσας δ Σίλβεστρος 
εξ Ίωαννίνων μετέβη είς Ούγκροβλαχίαν πρός τόν 'Ηγεμόνα 
Ιωαννην Νικόλαον Βοεβόδαν, δστις έδέχθη αυτόν «άσπασίως καί 

χαρμονικώς.»
Έν ’Αλεξάνδρειά.

ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ
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Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ

«Ώ, άδελφέ, δεν βαρύνεσαι νά με ένοχλής μέ αυτήν τήν 
φανταστικήν άρετήν, τήν οποίαν ονομάζετε έλπίδα ; Ελπίς καί 
άρετή συμβιβάζονται ποτέ; Δέν μοι λέγεις ποιαν άγαθήν πραξιν 
εκτελώ, δταν έλπίζω, δτι Οά κερδίσω τον πρώτον λαχνόν τοϋ λα
χείου τοϋ Εθνικού στόλου, ώστε νά πιστεύσω, δτι διότι έλπίζω, 
είμαι ένάρετος ; Σέ βεβαιώ είς μερικά πράγματα δυσκολεύομαι 
νά έννοήσω τούς Θεολόγους.»

Ταύτα καί άλλα παρόμοια έπί πολλήν ώραν μοι έλεγέ ποτέ 
φίλος φοιτητής τής ιατρικής, δταν μέ ήκουσε νά συγκαταριθμώ 
μεταξύ τών μεγάλων καί θεμελιωδών άρετών τοϋ χριστιανισμού 
καί τήν έλπίδα. Τον ήκουσα σιωπηλώς μέχρι τέλους καί τότε 
μόνον άπεφάσισα νά άπολογηθώ υπέρ τών Οεολογούντων μάλλον 
δέ υπέρ αύτοϋ τοϋ θεηγόρου IIαύλου -γράφοντος πρός τούς Κο- 
ρινθίους (Λ Κορ. 13, 13) «νυνί δέ μένει πίστις, έλπίς, άγάπη, 
τά τρία ταύτα". Πόσοι δμως άρά γε άλλοι φοιτηταί καί τής ια
τρικής και τής νομικής καί πάσης άλλης έπιστήμης άγευστοι 
ίσως τής γλυκύτητος. τήν οποίαν άφθόνιος χύνει είς τήν ψυχήν 
τοϋ άνθρώπου ή χριστιανική έλπίς, διά τήν άγνοιαν ίσως τής 
θεμελιώδους τοϋ χριστιανισμού διδασκαλίας, δυσκολεύονται νά 
έννοήσωσι τούς θεολογοΰντας ! "Ω, Κύριε, Κύριε, πόσον πολύς 
εινε ό θερισμός και πόσον όλίγοι εΐνε οί έργάται οί προωρισμένοι 
νά έπαρκέσωσιν είς τήν έργασίαν τού άγροΰ σου !

Βεβαίως καί σύ, άγαπητέ άναγνώστα, έπιθυμεϊς νά μάθης 
τί σημαίνει χριστιανική τής έλπίδος άρετή καί ποια εΐνε ή ση
μασία αύτής διά τόν θρησκευτικόν βίον. Καί έν πρώτοις έλπίς 
έν γένει είναι ή προαπόλαυσις έπιθυμητοΰ τίνος πράγματος μή 
βλεπομένου'«δ γάρ βλέπει τις τί καί έλπίζει ;» λέγει ό ’Απόστο
λος (Ρωμ. 8. 24). Ελπίζω δέ σημαίνει, δτι έπειδή έχω λόγους 
νά περιμένω τήν είς τό μέλλον άπόκτησιν άγαΟοΰ τίνος πράγμα

τος, τό όποιον θεωρώ συντελεστικον είς τήν ευτυχίαν μου, α , 
σθάνομαι χαράν δι’ αύτό τούτο, δτι πρόκειται νά γνω εις 
μέλλον κάτοχος αύτοϋ. "Οσον δέ βεβαιότερος είμαι περί του υνα 
τού τής άποκτήσεως τοϋ έλπιζομένου, τόσον έντονωτερον*  ε νε 
το αίσθημα τής χαράς μου, άλλά καί τόσον μεγαλύτερα η ορε b 
πρός έργασίαν, έάν ύπάρχη άνάγκη τοιαύτης, προς αποκτησιν 
τοϋ έλπιζομένου. Έλπίδα, λέγει ò Άπόστ. ΙΙαϋλος (Λ. Κορ. 
θ, 10), πρέπει νά έχη ό γεωργός, δταν γεωργή καί δταν αλωνίζη 
καί τοΰτο βεβαίως, διότι ούτω μόνον είναι δυνατόν~ νά υπομεινη 
τούς παγετούς τοϋ χειμώνος καί τούς καύσωνας τοϋ θέρους. Β - 
πίδα πρέπει νά έχη ò έμπορος καί ò βιομήχανος διά νά έπιόοϋη 
είς τάς έμπορικάς καί βιομηχανικάς έπιχειρήσεις.^ Ρλπιόα πρε^ 
πει νά έχη ό έπιστήμων διά νά ύπομείνη τούς-κόπους και του5 
κινδύνους τούς όποιους συνεπάγεται ή άναζήτησις καί ή πραγ 
ματοποίησις μιας έπιστημονικής άληθείας. Ελπίδα να 
έχη ό πλοίαρχος δστις παλαίει κατά τών φοβερών τής θαλασ
σής κυμάτων διά νά δυνηθή νά φθάση είς λιμένα σωτηρίας. 
Έλπίδα πρέπει νά έχη ό στρατιιότης διά νά έκπληρώση μέ
χρι θυσίας τής ζωής αύτοϋ τό πρός τήν πατρίδα καθήκον. Is - 
πίδα πρέπει νά έχη είς λαός ύπόδουλος δχι μόνον δπως υπομει- 
νη άλλά καί δπως θραύση τόν ζυγόν τής δουλείας.

Ζωή χωρίς έλπίδα εΐνε άναξία τοϋ ονόματος αύτής. Δέν 
εινε ζωή πραγματική' εΐνε άτμίς καπνού ή πρός ολίγον φαινο- 
μένη είς τήν πρώτην δέ πνοήν τοϋ άνέμου διαλυομένη. Ιό πα
ρελθόν καί τό παρόν δέν εΐνε ό σκοπός τής ζωής, άλλά τό μέλ
λον. Τοιουτοτρόπως ούδέποτε ζώμεν άλλ’ έλπίζομεν να <ησω- 
μεν' δήλσ δή όλόκληρος ήμών ή ζωή στηρίζεται έπί τής έλπίδος. 
“Ινα ζήση ό άνθρωπος πρέπει νά έχη έν έαυτφ τήν έλπίδα τής 
ύπάρξεώς μέλλοντος. Ή έλπίς καί τό μέλλον, λέγει σοφός τις, 
εΐνε τόσον άπαραίτητα διά τόν άνθρωπον δσον τό φώς καί ό 
άήρ, δν άναπνέει' ή έλπίς εΐνε ή τροφή τής ψυχής. Άνθρωπος 
έστερημένος τοϋ αισθήματος τής έλπίδος στερείται τής πραγμα
τικής ζωής. Μή πιστεύων είς τό δυνατόν τής έπιτεύξεως οϊου 
δή τίνος άγαθοΰ, μή έχων έλπίδα είς τό μέλλον διά τήν 
έλλειψιν πίστεως έπί τό μέλλον, διέρχεται τόν βίον άνευ τής ά- 
πολαύσεως πραγματικής τίνος χαράς, θ τοιοΰτος χαρακτήρ 
λέγεται συνήθως άπαισιόδοξος φέρει δέ έν έαυτω τά στοιχεία τοϋ 
θανάτου, τήν νάρκην καί τόν μαρασμόν.

Άλλ’ έάν είς τά πράγματα τοΰ έπιγείου βίου, τά όποια 
όνομάζονται άγαθά τής παρούσης ζωής τοιαύτην κατέχει θεσιν, 



= 140 =
= 141 =

ή έλπίς ώς δύναμις κινητήριος προς πάσαν δράσιν καί ένέργειαν, 
εύκόλως δυνάμεθα νά έννοήσωμεν διατί ò Απόστολος ΙΙαϋλος 
βέβαιοί ήμάς, δτι εϊμεθα σεσωσμένοι διά τής έλπίδος. «Τή γάρ 
έλπίδι έσώθημεν» (Ρωμ. 8, 24). Έν τοϊς πράγμασι τοϋ πα
ρόντος βίου ή έλπίς δέν δύναται νά ταυτίζηται πρός τήν έπίτευ- 
ξιν τοΰ έλπιζομένου διά τόν λόγον, οτι πολλάκις έλπίζομεν φυ- 
σικώς άδύνατα ή άνώτερα τών δυνάμεων ήμών, ή διότι καθόλου 
ή άποτυχία είναι φαινόμενον σύνηΟες τοϋ ήμετέρου έπιγείου 
βίου. Επομένως ή είς έγκόσμια άγαθά άναφερομένη έλπίς ήμών 
εΐνε πάντοτε άτελής, άτελές δέ καί τό έξ αύτής αίσθημα τής 
χαράς διά τήν προαπόλαυσιν τοϋ έλπιζομένου άγαθοΰ.

“Οταν δμως άντικείμενον τής έλπίδος ήμών εΐνε τά μέλλον
τα άγαθά, «ά ήτοίμασεν ò Θεός τοϊς άγαπώσιν Αύτόν»’(Α ' Κορ. 
2, 9), δταν ή έλπίς ήμών εΐνε άπόρροια τής πίστεως ήμών έπι 
Θεόν ζώντα καλέσαντα ήμάς είς άπόλαυσιν άγαθών αιωνίων, 
τότε πράγματι ήδη εϊμεθα σεσωσμένοι διά τής έλπίδος, πεπει
σμένοι δντες, δτι δέν θά καταισχυνΟώμεν διά τήν πρός Λυτόν 
έλπίδα (Ρωμ. 5, 5). Τοΰτο μέν διότι «πιστός ό έπαγγειλάμε- 
νος» (Έβρ. 10, 23) τοΰτο δέ διότι «δ έπήγγελται δυνατός έστι 
καί ποιήσαι» (Ρωμ. 4,21 ) και μάλιστα «ύπερεκπερισσοΰ ών 
αίτούμεθα ή νοοΰμεν» (Έφ. 3, 20). Διά τοΰτο ò μέν ’Απόστο
λος Παΰλος τήν προκειμένην ήμϊν τοϊς χριστιανοϊς έλπίδα χα
ρακτηρίζει ώς «άγκυραν τής ψυχής άσφαλή τε καί βεβαίαν» 
(Έβρ. 6, 19), ò δ’ έτερος τών κορυφαίων ’Αποστόλων ΙΙέτρος 
έξαίροαν τήν σημασίαν αύτής διά τόν Χριστιανικόν βίον παραγ- 
γέλει : «Άναζωσάμενοι τάς όσφύας τής διανοίας ύμών, νήφον- 
τες, τελείως έλπίσατε έπι τήν φερομένην ύμϊν χάριν 
έν άποκαλύψει Ίησοΰ Χριστού» (/V Πέτρ. 1, 13), ώς νά έλε- 
γεν ήμϊν : Έντείνατε πάσας τάς δυνάμεις τής ψυχής ύμών 
διά νά γείνητε διά τής έλπίδος κάτοχοι τών άγαθών, τά οποία 
ή χάρις τοΰ Θεοΰ ή σωτήριος ή έν τψ προσώπφ τοϋ Ίησοΰ 
Χριστού έπιφανεϊσα πάσιν άνθρώποις έφερεν είς ήμάς τούς πι- 
στεύσαντας είς τόν Κύριον Ίησοΰν.

Ι’.ΐναι άρά γε τώρα άνάγκη νά δείξωμεν οποία είναι ή κα- 
τάστασις τοΰ άνθρώπου ό'στις έλπίζει τελείως είς τήν 
έπίτευξιν τών έπηγγελμένων έν Χριστφ άγαθών ; Τοΰ τοιού- 
του άνθρώπου τό παρόν καταυγάζεται ύπό τών άκτίνων τοΰ 
μέλλοντος. Ή μέλλουσα εύδαιμονία δεσπόζει ήδη τής καρδίας 
αύτοΰ' ή ένεργητικότης, ή κίνησις, ή δραστηριότης εΐνε τά κύρια 
γνωρίσματα τοΰ βίου αύτοΰ. Al έν τφ πσρόντι βίω άποτυχίαι 

δεν άποθαρρύνουσιν αύτόν. Ai συμφοραι καί αΐ θλίψεις έν 
γενει δέν έγγίζουσι τήν ψυχήν αύτοΰ. Οί κίνδυνοι δέν καταπτοοϋ- 
οι τό πνεύμα αύτοΰ. Δηλαδή ή έλπίς ένφ άφ’ ενός εΐνε άγκυρα 
τής ψυχής κατά τάς στιγμάς τών τρικυμιών αύτής άφ’ ετέρου 
εΐνε δύναμις αύτής κινητήριος. Έλπίδος δέ μή ύπαρχούσης ή 
?υχή είς μ,ξν τ^ς τρικυμίας τοΰ βίου μή έχουσα πόθεν νά συγ- 
κρατηθή συντρίβεται κατά τών βράχων τής άπελπισίας καί 
τθί άπογνώσεως, είς δέ τάς νηνεμίας τοΰ βίου διά τήν έλλειψιν 
χινητηρίου δυνάμεως καταλαμβάνεται ύπό άτονίας, άποβάλλει 
πασαν ζωτικήν αύτής δύναμιν, ταύτόν είπεϊν έκμηδενίζεται.

Διά ταΰτα πάντα αισθάνομαι τήν άνάγκην νά θέσω ώς 
κατακλείδα τών σκέψεών μου τήν εύχήν ταύτην ύπέρ τών άνα- 
γνωστών μου : «Ό δέ Θεός τής έλπίδος πληρώσαι ύμάς πάσης 
χαράς καί ειρήνης έν τφ πιστεύειν, είς τό περισσεύειν ύμάς έν 

έλπίδι έν δυνάμει Πνεύματος Άγιου.» (Ρωμ. 15, 13).
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ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΙΛΑΣ

EfLIZKOflOY ΖΑΡΑΣ ΤΗΣ EH Α^ΛΜΑΤΙΑι

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΪΣΙΑ
( Συνέχεια. )

Τό παράδειγμα τούτο τών Αποστόλων έχρησίμευσε καί τοϊς τούτων 
διαδόχοις ώς κανών έν ταϊς ένεργείχις αύτών, πανταχού δέ καί πάντοτε 
βλέπομεν αυτούς τηρούντας έν τή έξασκήσει τής Εκκλησιαστικής έςου- 
σίας τήν αρχήν τής άπό κοινού ένεργεί ζς*  κχίτοι λαβόντες ουτοι π*ρα  
τών ’Αποστόλων πλήρη χοί τελείιν τήν τε διδακτικήν, ιερατικήν και 
διοικητικήν έξουσίαν, όμως οόδεμίαν τών έξουσ.ώ/ τούτων έξήσχου/ 
ίδιογνωμόνως. Όσον αποβλέπει τήν δ ι δ α κ τ ι κ ή ν έξουσίαν, άπέ- 
νειμον οί Άπόστο/οι έχάσζφ έπισκόπω συν τή σχετική Έκκλησίφ καί 
τήν διδακτικήν έξουσίαν. Χάριν όμως άσφαλεία; άξιοπιστοτέρων καί 
βίβαιο έρων άποτελεσμ/.των έν τή έξασκήσει ττς ίξουσίας ταύτης 
είχαν πάντοτε παρ’ έαυτοϊς ci έπίσκοποι καί μέλη τινά τού περί αυτούς 
κλήρου, άποτελούντα τό καζούμενον πρεσβυτέριον μεθ’ ού καί 
τή συμμετοχή τών πιστών συνεσκέπτοντο περί τών χρειών τών έμπεπιστευ- 
μένων αύτοϊς έκκλησιών έκδιδόντες άπό κοινού αποβάσεις, ίσχυούσας έ> τφ 
μέλλοντι. (Τό πρεσβυτέριον μνημον-ύεται έν ιαϊς έπιστολαϊς τών Απο
στόλων (Α*.  Τιμ. Δ'. 14) ωσαύτως δέ έν ταϊς Πράξεπ (ΚΑ' 18) ώς 
συνέδριον πρεσβυτέρων πρός κοινήν έργασίαν καί ενέργειαν). Έάν ήγεί- 
ρετο ζήτημά τι, άφορών τήν διδακτικήν έξουσίαν καί είσούον βαθέω^ 
είς τον έκκλησιαστικόν 3ίον, σπετείνετο ό Επίσκοπος είς τού, γείτονας ε
πισκόπους, οίτινες πάντες όμού συνήρχοντο παρά τώ έπισκόπω τής μη- 
τροπόλεως, ένθα συνδιεσκέπτοντο συνοδικώς καί άπεφαίνοντο. 1) Ταύτά 
έτηρούνιο καί έν τή έξασκήσει τής ιερατικής έξουσία ς. 
Οί πρώτοι διάκονοι έξελέγησαν καί έχειροτονήθησαν συ οδικώς ύπό τών 

1) Πολυάριθμοι Εκκλησιαστικού σύνοδοι τών πρώιων αιώνων τής ’Εκκλη
σίας έπί ζητημάτων, οίον περί τής ημέρας τής εορτής του Πάσχα, περί τών 
Μοντανιστών, του βαπτίσμαιος τών αιρειικών καί άλλων παραπλήσιων μαρτυ- 
ρουσι τρανότατα περί τούτου.

’Αποστόλων (Ποσξ. ç*  6.) συνοδικώς έχειροθετηθησαν και εισηχθη- 
σαν δ τε Παύλος καί Βαρνάβας είς τήν άποστολικήν διακονίαν ι), συ- 
νοδικώς τέλος ένένετο ό Τιμόθεος επίσκοπος Εψέσου. (Α ΊιμοΟ. Δ . 
14). Τό παράδειγμα τούτο τών ’Αποστολών τηρείται και έν τοις με^α*  
ποστολικ-Λς χρόνοις καί λαμβάνει ουτω χαρακτήρα θετικού νόμου, ιδί^ 
κατά τήν έκλογήν καί χειροτονίαν τών επισκόπων (Καν. Α . Αποστ. 
Καν. Δ' τής ΑΓ οίκ. συνόδ., ΚΗ της Δ , κ>ι Τ της Ζ οικ. συ^οο. 
κτλ.) Σαφέστατα όμως καταφαίνεται ή άπό κοινού αυτή συνοδική ενέρ
γεια έν τή έξασκήσει τής διοικητικής ή ποιμαντικής 
ε ζ ο υ σ ί α ς. Τό μέγα πλήθος τών Κανόνων, ερ οις οιοικεϊται ση~ 
μερον ή ’Ορθόδοξος ’Ανατολική Εκκλησία, έξεδόθησαν έν έχκλησιαστι- 
^αϊς συνόδοις, ούδείς δέ Κανώ/ υπάρχει οστις οεν φερει την σφραγϊοα 
τής συνοδικής εξουσίας. Ούς παραδεχόμεθα καί άναγνωρίζομεν σήμερον 
Κανόνας τών άγιων Πατέρων, παραόεχομεθα δια τούτο μόνον κχι θεω— 
ρούμεν ίσχύοντας, διότι έπεκυρώθησαν ούτο υπό τών συνοδών, αϊτινες 
απένειμαν αύτοϊς υποχρεωτικόν χαρακτήρα. Τα αφορώ/τα τήν Εκκλη
σιαστικήν διοίκησιν ζητήματχ υπόκειντχι αποκλειστιχώς τή αποφασει 
τής συνοδικής έξουσίας, καί μόνον ε> ο>θματι τής εξουσίας ταύτης εςα- 
σκούσιν οί έπίσκοποι έν ταϊς έμπεπιστευμέναις αυτοις Έχκλησιαις την 
διοικητικήν έξουσίαν. 2)

Πάντας τούς κλάδους τής έκκλησικστ. εξουσίας με τεβίβασεν ό Χρι
στός είς τούς εαυτού ’Αποστόλους καί ουτοι τοϊς διαδόχοις αύτών, 
τοϊς έπισκόποις. 'II ύπάρχουσα ίσότης έν τοϊς Άποστόλοις, περιβε- 
βλημένοις ύπό του Χριστού τήν αυτή*  έξουσίαν, μαρτυρείται ουσα και 
έν τοϊς έπισκόποις· διά τούτο έπί έπισκόπου δύναται μόνον ή σύνοδος 
πολλών έπισκόπων, ή επισκοπική σύνοδος (Καν. ΟΔ'. Άποστ. Καν. 
Θ' καί ΙΖ'. τής Δ' οίκ. συνόδ. Καν. ΙΔ'. καί ΙΕ'. Άντ. Γ'., Ε'. καί

Σαρδ. IB ., ΙΕ ., ΙΘ ., KIT., ΡΚ', ΡΚΑ'. Καρθ.) νά έζασκ*ησ ’/ι

1) Πράξεις ΙΓ 3. Ό Ιερώνυμος (De viris illusir. C. 5)t αναφέρει, δτι οί 
Αποστολοι Πέτρος, ’Ιάκωβος καί ’Ιωάννης έχειροτόνησαν τόν Παύλον είς τήν 
αποστολικην διακονίαν. Παρβλ. Εύσεβ. Έκ. Ίστ. (Β'„ Α'.,) ένθα περιέχειαι πε
ριγραφή της ενεργειας τών ’Αποστόλων μετά τήν άνάληψιν του Χριστού. 
1Α..ΒΛ?λήν vV κανοΤών0ιατά^,ΰ; μέχρΐ τοΟδβπαοβϋέμβ&αχαΙ όσας μέλ- 
λομεν να παραΟεσωμεν, όπως καταόε1χί) 0, 0« μόνον συνοδικώς καί oùXi άλλως δέον 
να κρίνωνται xat ααοφασ.ζων^ έν τ0 έκκλησίρ τά σοβαρότερα ζ^ήματα, ε- 
χομεν ως μάρτυραν του^ου καί ίήν έκκλησήακήν πράξήν καί συνήθειαν ànò 
των αρχαιότατων χρόνων τής ’Εκκλησίας. Έν αλλυις Αναφέρει ό βαθύς γνώστης 
της χριστιανικής αρχαιολογίας, Εύσέβιος ό Καισαρείας (Βίος Κωνστ. Α'., ΝΑ'.), 
τά εξής «.... νόμον εκπέμπει (ό έθνικός αύτοκράτωρ Λικίνιοζ) διακεΛευόμενον, 
μηδαμώς άλλήλοις έπικοινωνεϊν τούς έπισκόπους...., μηδέ γε συνόδους ή βουλάς 
καί διασκέψεις περί τών λυσιτελών ποιεϊσΟαι. Τό δ’ ήν άρα πρόφασις τής καθ’ 
ημών έπηρείας. Ή γάρ παραβαίνοντας τόν νόμον, έχρήν νποβάλλεοΟαι τιμωρώ 
η, πειθαρχούντας τφ παραγ/έλματι, παραλύειν ’Εκκλησίας θεσμούς· άλλως γαρ 
ου δυνατόν τά μεγάλα τών στεμμάτων, ή διά συνόδων κατορΟώσαούαι.»
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έξουσίαν. ’Επειδή δέ κεφαλή έκάστης ’Εκκλησίας εΐνε ο έπίσκοπος, 
πολλαί έκκλησίαι δύνανται νά έξαρτώνται μόνον έκ της συνόδου τών 
οικείων έπισκόπων, ήτοι έκ της τοπικής συνόδου*  (τούτου ενεκα ύπάρ- 
χει ή διάταξις, ότι καθ’ έκαστον έτος δέον έν έκάσ η μερική Έκκλη- 
σία νά συνέοχωνται έπισκοπικαί σύνοδοι*  Καν. ΛΖ\ Άποστ. Ιό'της Α’, 
ΙΘ' της Δ'., τηςΖ'. οίκ. συνόδ. H'. της έν Τρούλλω*  Κ'. Άντ. 
Q Ε'. ΚαρΟ*)  έπι συμπάση; δέ της έκκλησίας έξασκεϊ την έξουσίαν ή 
οικουμενική σύνοδος, (όρος Γ. τής ομολογίας Δοσιθέου) ήτοι ή σύνο
δος τών προεστώτων πασών τών έπι μέρους ’Εκκλησιών. Τό σύνολον 
τής ’Εκκλησιαστικής εξουσίας συγκεντρούται έν τή επισκοπική 
σ υ ν ό δ ω, καί δή έν τοιαύτη άπαλύτω έννοια, ώστε ή ’Εκκλησία 
χωρίς τής διζτάξεως ταύτης έ'παυεν ούσα, ό,τι εΐνε, το δέ πολίτευμα 
αύτής ούκ άν ήν,Όίον ό ιδρυτής τής Έκκλησίας ήΟέλησε καί έΟέσπι- 
σεν. Ό ’Επίσκοπος εΐνε ή κεφαλή τής εαυτού έκκλησίας καί κέκτηται 
το σύνολον έκεϊνο τής έξουσίας οπερ καί έκαστος τών Αποστόλων, 
ήτοι τό σύνολον τής ’Εκκλησιαστικής εξουσία;. Τήν έξουσίαν όμως 
ταύτην έξασκεϊ ό ’Επίσκοπος, διότι έδόθη αύτω αυτή ύπο τής συνό
δου τών έπισκόπων, ήτις έπεκαλέσΟη έπ’ αύτον κατά τήν χειροτονίαν 
τήν εύλογίαν του Άγιου ΙΙνεύματος άναδείξασα ούτω αύτον νόμιμον 
διάδοχον τών ’Αποστόλων. Ή διδασκαλία αυτή τής ’Ορθοδόξου 
’Ανατολικής ’Εκκλησίας αποτελεί τήν βάσιν τού όλου δικαίου αύ
τής, βεβαιουμένη έν πρώτοις ύπο τής Άγιας Γραφής, έ'πειτα όέ ύπο 
τών κανονικών διατάξεων καί τής ’Εκκλησιαστικής πράξεως κζί συ
νήθειας πάντων τών αιώνων.

1) Κατά τόν Παύλον ό επίσκοπος οφείλει είναι έν άλλοις διδακτικός· 
Α. Τιμ. Γ. 2. Β'. Τιμ. Β'. 24 παρβλ. Τό βιβλίον περί τών καθηκόντων 
τών ιερέων (ρωσ.) Μόσχα 1850 II. μέρος σελ 10 κ. έφ.)

2) «Τερατικαί λειτουργίαι», Καν. Λ. Άγκυρ. «'Ιερατική φρυντίς» Έ
πιστολή τής έν Έφέσφ συνόδου (Συντ. Β. 207) /ιερατική άξια» Καν. 11Α.

ε'· Οί κλάϊίοε τής Ίίκκλησεχστικης έξουσίας.

Τ4 έκκλησία καί ή έξουσία αύτής έν τώ συνόλω αύτής έστί μία 
καί μόνη*  άλλ’ δμως κατά τάς διαφόρους σφζίρας τής ένεργείας αύτής 
διζκρίνονται έν τή έςουσία ταύτη τρεις διάφοροι άλλήλων κλάδοι. 
Ή διαίρεσις τής έκκλησιαστικ/’ς έξουσίας στηρίζεται έπι τής Άγιας 
Γραφής έχει δέ οΰτω*  1 ) Έ ξ ο υ σ ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή, συνισταμέ- 
νη έν τε τή τηρήσει καί όιζδόσει τής χριστιανικής διδασκαλίας, έν 
τή προφυλάςει τών πιστών άποψε^όών διδασκαλιών, έν τω κηρύγμζ- 
Μ του Θείου λόγου καί τή έποπτεία κζί φροντίδι περί τής έκπαι- 
δεύσεως τού κλήρου 2) Έξουσία ιερατική, τ. ε. ή έξου
σία προς κανονικήν οικονομίαν καί τέλεσιν τών ιερών μυστηρίω, καί 
τών άλλων ιεροτελεστιών 2). 3) Έ ς ο υ σ ί α π ο ι μ α ν τ ι κ ή ή 

διοικητική, ήτις συνίσταται έν τή έξασκήσει τής νομοθετικής 
εξουσίας έν τή εκκλησία, έν τω κοίνειν καί άποφαίνεσθαι έπι πζ- 
ραβασεων τών εκκλησιαστικών νόμων ύπό τίνος οΐου δή ποτέ τών με
λών τής έκκλησίας λαί έν τή έποπτεία τής διοικήσεως τών Εκκλη
σιαστικών ύποΟέσεων. Χ).

Οί τρεις ούτοι κλάδοι τής Εκκλησιαστικής έξουσίας όέον να 
θ^τελώσι διακεκριμένοι άλλήλων, ιδία οί κλάδοι τής ιερατικής καί 
ποιμαντικής ή διοικητικής έξουσίας. Ή μέν κταται διά τής χειρο- 
τονιας, ή άπονέαεται ίδια. Έάν τις φέρη ένα τών διαφόρων ίεραρ- 
λΛ^ων βαθμών τής ιερατικής έξουσίας, δέν έπεται άναγκαίως, ότι δέον 

ζατεχη καί τήν διοικητικήν έξουσίαν. Ή μέν ιερατική έξουσία 
θοναται νά κινήται έπι τής έαυτής κλίμακος μόνον έκ τών κάτω πρός 
ξα ανω, έάν δέ ποτέ άπολεσθή, άπόλλυται έξ ολοκλήρου, έν ω ή 
^οικηιική έξουσία ύπόκειται έν τή ίδια αύτής σφαίρα μεταβολαϊς. 
Η διαφορά αύτη προέρχεται έκ τής διζφορότητος τής ούσίας έκάστου 

τών κλάδων τής Έχκλησιασ : ικής έξουσίας. Ή μέν ιερατική έξουσία 
ενεχουσα έν έαυτή τήν έννοιαν τού μυστηριώδους, άποτελεϊ τήν βάσιν 
τών πνευματικών ύπερφυσιχών δικαίων, έν ω ή διοικητική έξουσία 
επεκτεινομένη έπι τών έξωτερικών μερών τής ’Εκκλησίας ούδαυ.ώς 
διατελει ούσα έν άπολύτω έξαρτήσει έκ τού μείζονος ή έλάσσονος βαθ
μού τής πρώτης (δηλ. δύναται κληρικός τις φέρων κατώτερον ιερατικόν 
βαθμόν νά περιβληθή μέγα διοικητικόν άξίωμα κζί τάνάπαλιν). Ταύτά 
λεκτέον καί περί τής διδακτικής έξουσίας, άλλ’ έν διάφορο) σχέσει 
προς άμφοτέρους τούς άλλους κλάδους τής ’Εκκλησιαστικής έξουσίας.

ΙΙρος έξάσκησιν τής ’Εκκλησιαστικής έξουσίας είναι άναγκαία ή 
κανονική ά π ο σ τ ο λ ή άπονεμομένη έπι τή βάσει τών κει
μένων νομικών διατάξεων ( Ιωάν. Κ. 21. Έβρ. Ε. 4.) ΤΙ άποστολή 
αυτή τή ιερατική εςουσία φέρει μυστικόν χαρακτήρα καί
κταται διά τ7ις πράξεως τζς αύτης· έν φ παρά τοϊς λοι-
π«ς κλαό«ς εχει εξωτερικόν χαρακτήρα, δυνα^έν/) κζτά τό άντικεί- 
[χενον τ$ίς αποστολές νά περιορίζεται η έπεκτείνηται.

WK1 2· Kav0VE4În; έπΐ°^ή Γ8ναδίθυ ^υνΐ· Δ· 371> δίοί- 
ΠΙ σβλ 107 κ,^φ.λ ™V ^ΐκόνιων τών Ιερέων» Μέρ.

Πρα^Κ *υρίως  παρά ΊωάννΜ ΚΑ. 1θ.
Καν Β / A n';J ρ’ χ· ?δ ΛΒ· ™ «Κ έν Τρούλ ΐίαραβλ. 
Καν.^Β. της Α. οικ. συνοό. Δ. καί IB της έν Χαλκηδόνι. ΛΖ της έν Τρούλλφ
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ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Άναντιρρήτως έν τών σπουδαιοτάτανν ζητημάτων άτινα συνετά- 
ραξαν το Ελληνικόν ’Έθνος κατά τά τελευταία έτη υπήρξε τό λεγόμενον 
γλωσσικόν ζήτημα, δπερ άνακινηθέν καί έσχάτως έπί τή ευκαιρία τής 
άναθεωρήσεως τού Συντάγματος τού Ελληνικού Κράτους ύπό τής 
διπλής Βουλής άπέληξεν αισίως διά τής παρεμβολής έν τώ Συντάγ- 
ματι διατάξεων προασπιζουσών κατάλληλο); τήν εθνικήν ήμών γλώσ
σαν κατά τών επιβουλών τών διαφόρων πολεμίων αύτής.

Τό γλωσσικόν ζήτημα χρονολογείται από πολλού. Μετά τήν άλω- 
σιν τής ΚΠόλεωςέπί τής τουρκοκρατίας, ή μέν δμιλουμένη γλώσσα τού 
’Έθνους διά τήν άπαιδευσίαν αυτού καί διά τήν άνάμιξιν πρός αλλό
γλωσσους διεφθάρη διά τής παραδοχής καί λέξεων καί τύπων ξενικών, 
ώς γραφομένη δέ διετηρήθη ή ούτω καλούμενη κοινή ελληνική γλώσ
σα οϊα διεμορφώθη επί τών πτολεμαϊκών χρόνων, διεσώθη δέ διά τών 
βυζαντηνών συγγραφέων, καί έπί τής δουλείας διά τής Έκκλησίας, ύφ’ 
ής χρησιμοποιείται καί μέχρι σήμερον έν τή συντάξει τών πλείστων 
’Εκκλησιαστικών έγγράφων.

Περί τά μέσα τής ιη' εκατονταετηρίδας ένεφανίσθησαν αντιδρά
σεις κατά τής κοινής ταΰτης γλίδσσης, ήτις ήτο τό μόνον ό'ργανον με- 
ταδόσεως τής παιδείας έν τώ Έθνει, καί συνεγράφησαν βιβλιάριά τινα 
έν τή ούτω δή κληθείση χυδαϊστική γλώσση. Άλλ’ άπεδοκίμασε τήν 
χυδαϊκήν ό κλεινός Ευγένιος ό Βοΰλγαρις γράψαςέν τώ Προλόγω τή; 
Λογικής αύτού : «Έκσυρικτέον άρα τά έπαγγελλόμενα βιβλιδάρια, τής 
Ελλάδος φωνής ώς οίόν τε έπιμελομένου;, ής άνευ οΰδέν τών πάλαι 
πεφιλοσοφηκότων έστίν άπόνασθαι.»

ΙΙρώτος ό μέγας Κοραής κατενόησε ποια είναι ή ορθή οδός ήν 
ώφειλε νά τράπηται ή νέα Ελληνική γλώσσα. Στάς έν τώ μέσω τών 
τριών μερίδων, τής άρχαϊστικής, τής χυδαϊστικής καί τής πολιτικής, ή- 
τις ήτο κράμα άμφοτέρων, ύπέδειξεν ότι ή μόνη κατάλληλος διά τό 
άναγεννώμενον Έθνος καί τήν μόρφωσιν αύτού γλώσσα ήτο ή καθω- 
μιλημένη, καθαιρομένη βαθμηδόν καί πλουτιζομένη έπί τή βάσει τού 
λεξικού καί τής γραμματικής τής προγονικής γλώσσης.

Έπί τή βάσει τών ορθών τούτων νόμων, οϊτινες διεδόθησαν ευρύ
τατα άνά σύμπαν τό Ελληνικόν διά τών παμπληθών έργων τού Κο- 

Οαη, άτινα έξετυπώθησαν κατά χιλιάδας δαπάναις τών έθνικών ευεργε
τών αδελφών Ζωσιμαδών, έσταδιοδρόμησεν ένδόξως ή νέα Ελληνική 
γλώσσα, άνελθοΰσα είς κάλλος καί πλούτον άπαράμιλλον, καί ολονέν 
ομοιουμένη πρός τήν μητέρα γλώσσαν τών θεών, έξ ής αντλεί ως απο 
ακένωτου πηγής παντοΐον πλούτον, γραμματικόν, λεκτικόν, συντακτι
κόν. Μεγάλοι διδάσκαλοι καί μεγάλοι συγγραφείς έδοσαν τόν οριστι
κόν τύπον είς τήν έθνικήν γλώσσαν, ήτις ούτω άπέβη τέλειον όργανον 
εκφράσεως πάσης έννοιας καί παντός έν γένει έπιστητοΰ, καί ιδία ύπό 
εθνικήν έποψιν ό κραταιότατος, μετά τήν ορθόδοξον Πίστιν, συνεκτι
κός δεσμός τών Πανελλήνων, τών τε έλευ θέρων καί τών δούλων καί 
των απανταχού γής διεσπαρμένων.

Αλλ’ οί πολυώνυμοι τού ’'Εθνους έχθροί δέν είδον εύμενώς τήν 
ανυψωσιν ταύτην τού ’Έθνους καί τήν προσέγγισιν πρός τό προγονι
κόν μεγαλεϊον. Οί άνθρωποι οί θελήσαντες νά παραστήσωσι τό Ελλη
νικόν Έθνος ώς τελείως έκλιπόν, ημάς δέ άλλοτε μέν ώ; Σλαύους καί 
άλλοτε ώς Αλβανούς καί άλλοτε ώς κράμα πασών τών άλλων φυλών 
πλήν τής Ελληνικής, ύπέθαλψαν έπιτηδείως πάντοτε πάσαν απόπει
ραν διαφθοράς τής έθνικής ήμών γλώσσης, έπί τώ καταχθονίω σκοπώ 
τήζ διασπάσεως παντός δεσμού συνάπτοντος τόν νέον πρός τόν άρχαίον 
καί τόν βυζαντιακόν Ελληνισμόν. Δυστυχώς δέ λόγιοι τινες άλλοι μέν 
εξ αγαθού συνειδότος καί άλλοι έξωνημένοι καθ’ ά καταγγέλλεται, έχρη- 
σίμευσαν ώς όργανον τού καταχθονίου τούτου σκοπού, έπιχειρήσαντες 
πρό δεκαετίας μέν περίπου τήν βεβήλωσιν τού 'Ιερού Ευαγγελίου διά 
της παραφράσεως αύτού είς ίήνχυδαίαν γλώσσαν, βραδύτερον δέ τήν τής 
Ορεστείας τού Αισχύλου διά τής είς τό αύτό ιδίωμα μεταγραφής. Αί ά- 

ποπειραι αύται κατέληξαν, ώςγνωστόν, έν Άθήναις ή μέν πρώτη είς 
τας αιματηρας ταραχας τών αρχών τού Νοεμβρίου τού 1901, αιτινες 
έσχον ως αποτέλεσμα τήν πτώσήν τού τε Μητροπολίτου ’Αθηνών Προ
κοπίου β και τής Κυβερνησεως Θεοτοκη, ή δέ δευτέρα είς τόν έξαναγ- 
κασμον τού μεταφραστου να διόρθωση τήν γλώσσαν τής μεταφράσεως 
προσηκόντως.

Ως προφασις δια τά τοιαύτα κατά τής έθνικής γλώσσης έγκλήματα 
φέρεται τό ότι δήθεν πρέπει νά γράφηται ή γλώσσα ήν όμιλεΐ ό λαός 
ώστε ουτος να δυναται να κατανοή τά γραφόμενα, αλλά τό τραγελαφικόν 
κατασκεύασμα των ύπό τού μακαρίτου καθηγητού Κόντου δνομασθέν- 
το)ν Μαλλιαρών όχι μονον υπό τού λαού άλλ’ ούδ’ ύπ’ αύτών τών ιδίων 
κατανοείται. Ιουναντίον τά γραφόμενα αύτών είναι ανάγκη νά μετα- 
φρασθώσιν εις την καθαρεύουσιν γνησίαν ελληνικήν γλώσσαν διά νά 
κατανοηθώσιν ύπό τού γινώσκοντος καί άνάγνωσιν μόνον Έλληνος. 
Παράδειγμα έστω τό κατωτέρω τμήμα τής παραφράσεως τού Εύαγγε- 
λίου ύπό Α. Πάλλη.

«Καί όταν φθάσανε στά Ιεροσόλυμα καί ήρθανε στή Βηθφαγή 
στο Ελίοβοΰνι, τότε έστειλε ό ’Ιησούς δυό μαθητάδες καί τούς είπε : 
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πηγαίνετε στο χωριό τ’ αντίκρυ σας, κ’ έντός θα βρήτε όνισσα δεμένη 
καί μαζί της όναράκΓ λύστε τα καί φέρτε τα σ’ εμένα. Καί αν σας πή κα
νένας τίποτε, πέστε πώς δ αφέντης τά χρειάζεται, καί αμέσως θάν τά 
στείλη. ΚΓ όλο αύτό έγεινε για ν’ άληθέψη τό ειπωμένο μέσο τού 
ΙΙροφήτου πού λέει «Πέστε στην κόρη τής Σιών. Νά έρχεται σου ό 
βασιλέας σου πραγύς καί καθισμένος σ’ όνισσα καί σε πουλάρι γέννημα 
ζευτού. Κι’ οί μαΟητάδες πήγαν κ’ έκαναν καθώς τούς πρόσιαξε ύ ’Ιη
σούς, κ’ έφεραν τήν όνισσα καί τ’ όναράκι κ’ έβαλαν άπάνου τά φορέ- 
ματά τους κ’ έκατσε. (Κατά Μαιθαΐον. 21, 1-7.)

Έκ περιεργείας άνέγνωμεν εις άνθρωπον απλοϊκόν τό ανωτέρω 
τμήμα τής μεταφράσεως τρις, άλλ’ ούτος ούδέν πλήν μεμονωμένων τι- 
νών λέξεων ήδυνήθη νά έννοήση ! Άνέγνω» ζν καί τό ιερόν κείμενον 
ώς έχει έν τώ πρωτοτυπώ καί ο άνθρωπος κατενόησεν αμέσως περί τίνος 
πρόκειται' ήκουσε λέξεις καί φράσεις γνο)ρίμους, τύπους καί σύνταξιν 
συνήθεις.

Είς τούς αγώνας ύπέρ τής εθνικής γλώσσης έπρωτοστάτησεν ή 
εύγενής τού Πανεπιστημίου Νεολαία έχουσα έπί κεφαλής άτρόμητον 
αρχηγόν τόν σοφόν καθηγητήν τών ελληνικών γραμμάτιον κ. Γεώργιον 
Μιστριώτην, υπό τάς επιδοκιμασίας ύλοκλήρου τού ’Έθνους καί υπό 
τάς ευλογίας τής Εκκλησίας έκπροσωπουμένης υπό τού Παναγιωτάτου 
Οικουμενικού ΙΙατριάρχου καί ’Εθνάρχου τού δουλεύοντος Γένους.

Έν ταίς έσχάταις ταύταις ήμέραις, ώς ήδη εϊρηται έν άρχή, έπί 
τή ευκαιρία τής άναθεωρήσεως τού Συντάγματος υπό τής διπλής Βου
λής άνεκινήθη καί αύθις τό πολυτάραχον ζήτημα, πρωτοστατούν ως πά
λιν τού σεβαστού καθηγητού κ. Γ. Μιστριώτου, καί άξίωσις προυβλή- 
θη όπως τό αναθεωρούμενον καί συμπληρούμενον Σύνταγμα περιφρου- 
ρήοη καταλλήλως τήν εθνικήν γλώσσαν, ιδιαιτέρως δέ τά ιερά κείμενα 
τής Πίστεως κατά πάσης διά τής παραφράσεως εις τό χυδαϊον Ιδίωμα 
βεβηλώσεως.

*0 εύγενής καί έθνικώτατος αγών εις δν έπεκούρησαν θερμώς 
οί λογάδες τού κλεινού ’Άστεως καί τού απανταχού Ελληνισμού, έ- 
σχεν σπουδαίαν ένίσχυσιν έκ τής Λ. Θ. Παναγιότητος τού Οίκουμ. 
Πατριάρχου διά τής εξής έπιστολής.

Τφ έντιμολογιωτάτφ κ. Γ. Μιστριώτη, νΛρχοντι Μεγάλφ Διδα- 
σκάλφ τών Ελληνικών Γραμμάτων τής καθ’ ήμάς Μεγάλης τού Χρι
στού ’Εκκλησίας, Καθηγητή τού Άθήνησιν Εθνικού Πανεπιστημίου, 
τέκνφ έν Κυρίφ άγαπητώ τής ήμών Μετριότητος Είς ’Αθήνας

Άριθ. Πρωτ. 74G.
Έντιμολογιώτατε κύριε Γ. Μιστριώτα, *Λρχον  Μέγα Διδάσκαλε 

τών Ελληνικών Γραμμάτων τής καθ’ήμάς Μεγάλης τοΰ Χριστού Εκ
κλησίας, Καθηγητά τού ’Λθήνησιν Πανεπιστημίου, τέκνον έν Κυρίφ 
αγαπητόν τής ήμών Μετριότητος χάρις εϊη τή αύτής Έντιμολογιότητι 
καί ειρήνη παρά Θεού. Έλάβομεν τό τηλεγράφημα τής περισπουδάστου 

ημϊν αύτής Έντιμολογιότητος καί μετ’εύαρεσκείας έγνωμεν έξ αύτοΰ 
περί τής φιλοτίμφ πρωτοβουλία τού ’Αθηναϊκού λαού, έκπροσωπούντος 
τα αισθήματα τού δλου Γένους, συστάσεως αύτόθι Επιτροπείας, ϊνα 
ψροντίση περί τής προσηκούσης άμύνης τής Εθνικής γλώσσης. Διότι 
° λεγόμενος μαλλιαρισμός καί χυδαϊσμός, καίπερ κατ’ ούσίαν ούδέν ι- 
σχύσαι δυνάμενος, δμως καί οΰτω λύμην εις τήν γλώσσαν τού Γένους 
επιφέρει ικανήν καί ανωμαλίαν καί ατασθαλίαν εισάγει έπιζήμιον, άπό 
δέ άπόψεως Εθνικής αποτελεί τούτ’ αύτό, μόλυσμα δεινόν, δπερ έάν 
άφεθή έλεύθερον, μεγίστας δύναται ϊνα έπενέγκι) εις τόν Εθνικόν ορ
γανισμόν καταστροφάς, έν τοΐς παρούσι μάλιστα καιροΐς. Έφ’ φ καί 
ολοψύχως τήν σύστασιν τής ώς άνω έπιτροπείας έπιδοκιμάζοντες, καί 
ασμένως δηλούντες τήν αποδοχήν τής γενομένης έκλογής ήμών ώς επί
τιμου προέδρου τής έπιτροπείας ταύτης, εύχόμεθα εύόδωσιν τών φιλό
τιμων, έπ’ άγαθώ τού Γένους προσπαθειών υμών καί ένίσχυσιν καί 
κραταίωσIV παρά Θεού, ου ή χάρις καί τό άπειρον έλεος εϊη μετά τής 
αγαπητής ήμϊν Έντιμολογιότητος αύτής.

1911 1 Φεβρουάριου
t Ό Κωυ)πόλεως ΙΩΑΚΕΙΜ 

Έν Χριστώ εύχέτης
Οΰτω τή επιβολή καί αξιώσει πάντων, τής Εκκλησίας, τής Βου

λής, τών λογάδων τού Έθνους, τών φοιτητών καί τού λαού προσε- 
τέθ-ιι τή πρωία τής 1 Μαρτίου προτάσει τού βουλευτοΰ Άττικοβοι- 
ωτίας καί προέδρου τού Συλλόγου «Άναπλάσεως» κ. Μιχαήλ Γαλανού 
εις μέν τό Α' άρθρον τού Συντάγματος ώς β' έδάφιον ή εξής διάταξις : 
«Επίσημος γλώσσα τού Κράτους είναι 
εκείνη εις τήν οποίαν συντάσσονται τό 
Π ° λίτευμα καί τής Ελληνικής νομοθε- 
σ ί ας τ ά κείμενα. Πάσα πρός παραφθοράν 
τα ύ τ η ς ε π ε μ β α σ ι ς απαγορεύεται,» εις δέ τό 
Β άρθρον ώς τελ-υταΐον έδάφιον ή εξής διάταξις : «Τ ό κ ε ί μ ε
ν ο ν τών Αγίων Γραφών τηρείται ά ν α λ- 

θ τον η εις άλλον γλοοσσικόν τύπον ά- 
ποδοσις τούτου (ϊγευ τής προηγουμένης 

γ ρισεως της εν Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ι Μ ε- 
τ 0 ύ Χριστού Εκκλησίας, ά π α γ ο- 

y 8 VI’ απολύτως,» καί έλύθη όρθώς καί τελειωτικώς 
το «κανί ω ες, και πολυπλαγκτον γλωσσικόν ζήτημα.

' νεκα όμως τής βίας μεθ’ ής έν τοσοΰτον προκεχωρηκυία ώρα 
και υπο τήν πίεσιν τής κοινής γνώμης έγένετο ή υποβολή καί ή ψήφι- 
σις ιων ε’ιρημένων διατάξεων, φρουρουμένης αυστηρότατα τής Βουλής, 
παρωράθησαν έν τή διατυπώσει τής δευτέρας τών προτάσεων τούτων 
τα δικαιώματα της αύτοκεφάλου Εκκλησίας τής Ελλάδος' διό καί ή 
Ιερά Σύνοδος διεμαρτυρήθη' ύ δέ πεπνυμένος Πρωθυπουργός κ. Βε-
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νιζέλος έπισκεφθείς αμέσως τόν Πανιερώτατον Μητροπολίτην ’Αθηνών 
έξέφρασε τήν λύπην αυτού διά τήν ατυχή διατύπωσιν τού ψηφισθέντος 
άρθρου, καί ΰπέσχετο ότι ή Βουλή Οά σπεύση νά έπανορθώση τό 
πράγμα, κατά τήν έν τω συνόλω ψήφισιν τού Συντάγματος, διορθοΰσα 
τήν φράσιν ώδε : «....άνευ προηγούμενη; έγκρίσεως τής Πέρας Συνό
δου τής Ελλάδος έν συνεννοήσει με uà τής Μεγάλης τού Χριστού Έκ
κλησίας».

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ KYflPOY

Xvvoïîcxac έργασέα«.
Τή i η του μηνός άφίκοντο έν Λευκωσία κατόπιν τής προαγ- 

ΥελΘείσης ήδη προσκλήσεως τής Α. Μακαριότητας τού ’Αρχιεπι
σκόπου οί Ιΐανιερώτατοι Μητροπολΐται Πάφου καί Κιτίου καί ό 
Μακαριότατος Πρόεδρος Κυρηνείας. Τή έπιούση 2α του μηνός 
ήρ^ατο τών έργασιών αύτής ή Τερά Σύνοδος υπό τή προεδρεία 
τής Α. Μ. τού ’Αρχιεπισκόπου διά προσευχής πρός τό παράκλητον 
Πνεύμα. Ή Α. Θ. Μακαριστής προσαγορεύουσα τούς έν Χριστώ 
αδελφούς καί κηρύττουσα τήν εναρ^ιν τών συνοδικών έργασιών 
τής Βας άπό τής εκλογής Αύτής Συνοδικής Περιόδου, είπεν δτι 
το κύριον ζήτημα, τό όποιον πρόκειται ν’ άπασχολήση τήν Τεράν 
Σύνοδον κατά τήν παρούσαν Περίοδον τών έργασιών αύτής, είνε 
τό Εκκλησιαστικόν, ή σύνταξις δήλον δτι Κανονισμών κανονι- 
έθντων τά τής ήμετέρας Εκκλησίας άπό τε διοικητικής καί οικο
νομικής άπόψεως, τού όποιου ζητήματος έπιλαδομένη ή Σύνοδος 
άπό τής παρελθούσης ήδη Περιόδου, διώρισεν ’Επιτροπήν πρός 
καταρτισμόν Σχεδίου τοιούτων Κανονισμών. Πάντες οί τήν Τεράν 
θυγκροτοΰντες Σύνοδον ώμολόγησαν, ότι ένώπιον αύτής κεϊται 
αίτημα σπουδαιοτατον διά τήν ορθήν τού οποίου διευθέτησιν έπε- 
γΓ./'0 ησαΥ n/L φων$ τήν φωτιστικήν Χάριν τού Παναγίου 

ν υματος. Η I. Σύνοδος καθ’ έκάστην έκτοτε πλήν τών έορ- 
των συνεδριάξουσα ήσχολήθη μέχρι τούδε περί τά ακόλουθα 
ζητήματα :

Αον, Ιίαράπτωμα Μοναχών XovdooooïaTÎddnç.— 
Η Μονή Χρυσορροϊατίσσης διετέλει άπό πολλού άνευ ΤΙ- 
ϊ ουμενου· ότε δέ κατά μήνα Αύγουστον έπεσκέψατο τήν Μονήν 
° αν. Μητροπολίτης Πάφου διά τήν πανήγυριν τής Κοιμήσεως,
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οί αδελφοί τής Μονής έν πρακτικω νπ αύτων ύπογραφέντι ά- 
νέΟεντο είς τύν Μητροπολίτην νά έκλέξη αύτοΐς Ηγούμενον. Τήν 
παραμονήν όμως τής έορτής ξητήσαντες καί λαβόντες παρά του 
Άρχιερέως τόν Κώδικα δήθεν έπί μελέτη τοϋ ούπερ έμελλον νά 
ύπογράψωσιν έτι κανονισμού, άφήρεσαν άπό του Κωδικός τά 
φύλλα τά περιλαμβάνοντα τόν τε Κανονισμόν καί τό Ιίρακτικόν. 
Ό Μητροπολίτης διά τε τήν πραξιν ταύτην καί τήν έπακολου- 
θήσσσαν ύμοίαν έν λόγοις διαγωγήν έδήλωσε τοϊς ίερομονά- 
χοις Θεοφίλω καί Μελετίψ τοϊς πρωταιτίοις, δτι διατελοϋσιν ύπό 
κανονικόν έπιτίμιον αργίας άπό πάσης ’Ιεροπραξίας. Ούτοι όμως 
είς ούδέν τήν Αρχιερατικήν άπόφασιν λογιξόμενοι όχι μόνον 
κατήλθον είς τον Ναόν πρός τέλεσιν του έσπερινοϋ τής έορτής, 
άλλά καί τοϋ Άρχιερέως είσελθόντος είς τόν Ναόν, δπως τε- 
λέση μετά τοϋ περί αύτόν κλήρου τόν έσπερινόν, άντετάχθη- 
σαν φωναΐς άτάκτοις βοωντες, δτι δέν άναγνωρίξουσι τήν έ- 
ξουσίαν αύτοϋ*  ήνάγκασαν δέ τόν Μητροπολίτην νά έξέλθη τοϋ 
ίεροϋ Ναοϋ, τοϋ πυκνοϋ έκ προσκυνητών έκκλησιάσματος έν 
θλίψει πολλή διατελούντος, καί νά άφήση αύ^ούς έλευθέρους έν 
τή έξακολουθήσει τής παρανομίας αύτων, ήτις πράγματι έξηκο- 
λούθησε καί τήν έπιοϋσαν έν τή τελέσει τής Θείας λειτουργίας 
καίτοι καί έπ’ Εκκλησίας ένώπιον παντός τοϋ πλήθους έδήλω- 
σεν αύτοΐς, δτι ’Επισκοπική έξουσία άφηρέθη άπ’ αυτών τό δικαί
ωμα τής ιεροπραξίας. Τήν στάσιν ταύτην των ίερομονάχων Θεο
φίλου καί Μελετίου συμμεριξόμενος καί έτερος τής Μονής ιερο
μόναχος ύ Γεράσιμος διετέλεσε τόν εκτοτε χρόνον κατήγορων 
τοϋ Μητροπολίτου αύτοϋ κατά τήν περιοδείαν αύτοϋ άνά τάς κώ- 
μας έπί συναθροίσει έλεημοσύνης ύπέρ τής Μονής. Τήν διαγωγήν 
ταύτην των είρημένων τριών ίερομονάχων καταγγέλλων τή Ί. 
Συνόδψ ό Μητροπολίτης έξήτησε τήν κανονικήν αύτων τιμωρίαν. 
Ή ’Ιερά Σύνοδος έκδικάσασα τήν ύπόθεσιν έν δυσί συνεδρί- 
αις εύρε μέν δτι οί ’Ιερομόναχοι Θεόφιλος καί Μελέ
τιος περιέπεσον είς παράπτωμα συνεπάγον καθαίρεσιν άπό τοϋ 
βαθμοϋ τής ίερωσύνης, λαμβάνουσα δμως ύπ’ δψιν τήν έπιδει- 
χθεΐσαν ύπ’ αύτων μετάνοιαν καί συντριβήν έπί τω παραπτώματι 
καί άλλας τινάς έλαφρυντικάς περιπτώσεις, κατεδίκασεν όμοφώ- 
νως τούς μένΘεόφιλον καί Μελέτιον είς πέντε έτων τόν δέ Γε
ράσιμον είς ένός έτους άργίαν άπό πάσης ιεροπραξίας μετά ισο
χρόνου στερήσεως αύτων τοϋ δικαιώματος τοϋ μετέχειν τής διοι- 
κήσεως τής Μονής εϊτε ώς έκλέγοντες εϊτε ώς έκλεγόμενοι.

Βον. Αντικανονική Σνότα^ις Uovadxnoiou.—Ό 
Μητροπολίτης Κιτίου άνέφερε πρός τήν ‘I. Σύνοδον, δτι 
παρά τήν πόλιν Λεμεσόν εύρίσκονται έγκατεστημένοι Μοναχοί 

καί Δόκιμοι συνοίκους έχοντες καί τάς μητέρας καί άδελφάς 
αύτων τό δέ μέροζ έν ώ κάτοικοι σιν όνομάξουσι Μοναστηριον 
τοϋ Αγίου Γεωργίου, δτι ό συνοικισμός ούτος ό δήθεν μοναστη
ριακός ύφίσταται άντικανονικως ά τε 0ή παρά τήν άδειαν τήν 
κανονικήν καί δή καί έναντίον ρητής άπαγορευσεως τοϋ τής Ε
παρχίας ΙΙροεστωτος συστάς καί δτι μή δυνάμενος νά νομιμοποί
ηση πραξιν ρητως ύπό των Θείων καί Ίερων κανόνων καταδικα- 
ξομένην μηδέ νά παρίδη τήν παρανομίαν σιωπηλως παρατεινο- 
μένην, καί άναφέρων παρεκάλεσεν δπως ή ‘I. Σύνοδος άποφασί- 
ση έπί τής ύποθέσεως. Ή ‘I. Σύνοδος δεχομένη τήν άναφοράν 
τής Λ. Ιΐανιερότητος τοϋ Μητροπολίτου Κιτίου έκάλεσε είς άπο- 
λογίαν τούς άρχηγούς τοϋ ώς άνω συνοικισμού ’Ιερομόναχον 
Νήφωνα καί Κύριλλον Μοναχόν όρίσασα ήμέραν δικάσιμον τήν 
ΐόην Μαρτίου.

Γον. *Υ«όθε<ίις  Άγιου Γεωργίου τοϋ Άλαμάνου·— 
Άπό έτων που τεσσάρων οί κάτοικοι τού χωρίου Μοναγρουλ- 
λίου άδέσποτον έκλαβόντες τό Μονύδριον τοϋ Αγίου Γεωργίου 
τοϋ έπικσλουμένου Άλαμάνου μετά τήν ένοχον εις τό έξω- 
τερικόν άπόδμασιν τοϋ ύπό τής. Ίεράς Μητροπόλεως έγκατεστη- 
μένου έν αύτφ έπιστάτου Μοναχού Παϊσίου, κατέλαδον αύτό καί 
τήν κτι μοσύνην αύτοϋ, προσαρτήσαντες αυτά είς τήν διαχείρισιν 
τοϋ ιερού Ναοϋ τής ένορίας αύτων, ύπό τήν ιδιότητα ένοριακοϋ 
έξωκκλησίου καί ταύτα καθ’ ον χρόνον δύο έτι Μοναχοί τοϋ εί- 
ρημένου Μονυδρίου Σίλβεστρος καί Κοσμάς περιερχόμενοι κανο
νική Μητροπολιτικη άδείη. τάς κώμας συνέλεγον ύπέρ τής Μο- 
νής τήν έλεημοσύνην των Χριστιανών. ’Επειδή τό Μονύδριον 
καίτοι άποδεδειγμένως αποτελεί ιδιοκτησίαν άναφαίρετον τοϋ 
Μητροπολιτικοϋ Θρόνου Κιτίου*  έξακολίΛθεί κατεχόμενον ύπό 
τής είρημένης Κοινότητας Μοναγρουλλίου φρονούσης, ότι έχει 
λόγους νά διεκδικη υπέρ του ναού αύτής τήν κυριότητα αύτοϋ, 
η Λ. Π. ό Μητροπολίτης Κιτίου ήτήσατο παρά τής Ίεράς Συνό- 
ό.υ, δπως δικάση καί άπονείμη τό δίκαιον τφ έχοντι αύτό μέ- 
ρει. Η 1. Σύνοδος άποδεξαμένη τήν αϊτησιν ώρισεν ήμέραν έξε- 
τ σεω^ την 2ΐ τρέχοντος μηνός Μαρτίου καί προσεκάλεσε τήν 
Kmvor,™ δΛ .Ovtepto,, 8,œ- èKk^a,o άποσ,βίλ 6fl0 „λ 
5ο».»υς προς απολογίαν δ,ά ,ήν ύπό ,ής Κοίνόνο.ος κα,άληψ.ν 
και κατοχήν τοϋ Μοναστηριού.

Àov. Ό Καταστατικός Νόμος— Ή πρός σύνταξιν 
τοϋ Καταστατικού Νόμου Επιτροπή μετά τήν έν Λευκωσία ά- 
φιξιν τΛν Αγίων ’Αρχιερέων συνεδριάσασα έπανειλημμε- 
νως ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Π. Μητρ. Κιτίου καθώρι-
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σε τά σημεία τής διαφωνίας, προσθέσασα ύφ’ έκαστον άρθρον έφ’ 
ού έξεδηλώθη τοιαύτη τάς αντιθέτους γνώμας. Ούτω δέ καταρτί- 
σασα τό Σχέδιον ύπέόολεν αυτό τη Ί. Συνόδψ μετά συντόμου 
έκθέσεως, έν ή δηλούται, ότι μία έκάστη τιϋν γνωμών θά άνα- 
πτυχθη ύπό row άντιπροσωπευύντων αύτήν κατά τήν γενικωτέραν 
έπι εύρυτέρας συνελεύσεως συ^ήτησιν. Ή τε έκθεσις καί τό Σχέ
διον τοϋ Καταστατικού φέρουσι τάς ύπογραφάς του Μητροπολίτου 
Κιτίου, τοϋ Προέδρου Κυρηνείας καί τιϋν κ.κ. Θ. Θεοδότου, 
Π. Κωνσταντινίδου καί I. Οίκονομίδου, τιϋν λοιπών τριών μελών 
τής Επιτροπής μή παρευρεθέντων κατά τάς τελευταίας συνεδρίας. 
Ή Ιερά Σύνοδος διεξελθοϋσα τό Σχέδιον άσχολεϊται έτι έπ' αύ- 
τοϋ διά τήν κατ’ αρχήν έγκρισιν, έλπίί,εται 0έ ότι έντός τής 
έδδομάδος περατουμένης τής έπ’ αύτου κατ' αρχήν συϊ,ητήσεως 
θέλει έκτυπωθη καί διανεμηθή πρός κοινήν μελέτην, ώς κατ’ αρ
χήν ύπό της Συνόδου έγκεκριμένον Σχέδιον, έν τφ μεταξύ δέ θέ
λει όρισθι] καί ή ήμέρα τής έπι συνελεύσεως συί,ητήσεως αύτού.

Εον. Οικονομική κατ<ί<ίταόι<; της Μονής Χμν^ορρο- 
ϊατίόόιις.— Ό Παν. Ηγούμενος Χρυσορροϊατίσσης κ. Κύριλλος 
δι’ άνοφοράς αύτού έφείλκυσε τήν προσοχήν τής Ίεράς Συνόδου 
έπι τής οικονομικής καταστάσεως τής Μονής ύπό δυσβάστακτου 
έπιβαρυχ ομένης χρέους καί έ^ήτησε τήν συναντιληψιν αύτής ύπέρ 
σωτηρίας τής Μονής. Ή Ί Σύνοδος ένέκρινε νά έφοδιασθή ό 
Ηγούμενος διά συνοδικής έγκυκλίου προς τό χριστεπώνυμον 
πλήρωμα προτρεπόμενον νά έλθη είς βοήθειαν τής έν κινδύνψ 
διαλύσεως διά τάς απαιτήσεις τών δανειστών διατελούσης Ίεράς 
Μονής.

e Εορτή επέτειος.—Τή 4 η τού 
μηνάς ήγε την επέτειον Ονομαστι
κήν αύτού έορτήν ό Πανοσιώτα- 
τος Ηγούμενος Κόκκου ζ. Ρεθά- 
σιμος. Τον έορτάζοντα συνε/άρη- 
σζν όι’ αύτοπροσώπου έπισζέψεως 
έν τώ παρά την ΙΠωτεύουσαν 
Μετοχίω της Μονής ή τε Α. Μ. 
ό ’Αρχιεπίσκοπος καί οί λοιποί 
Ίεράρχαι.

"Εναρξις Νομοθετικού*  — Τη 
8η τοΰ μηνος έγένετο ή έναρξις 
τών εργασιών τοΰ Νομοθετικού 

σώματος μετά τής είθισμένης έπι- 
σημότητος, προσζληθέντα δέ 
ιδιαιτέρως παρήσαν καί τα μέλη 
τής Ίεράς Συνόδου.

9 Αποχαιρετιοτ ήριος ουιάντηοις. 
— Ό ’Αρχιδικαστής, ό ’Αρχίγραμ
μα τεύς καί οί Τμηματάρχαι τής 
Κυβερνήσεως προπαρεσκεύασαν 
άποχαιρετιστηριον συνώντησιν διά 
τον μετ’ ολίγας ημέρας όριστι- 
κώς άναχωρούντα τής Κύπρου έ- 
ςοχώτατον Μ. Αρμοστήν Σίρ 
Κάρολον Κίγζ Χάρμαν. Είς την

συνάντησιν ταυ την γενομενην χθες 
(14) έν τώ κηπω τής ΊΧγγλιζής 
Λέσχης αή Λευκωσία» προσήλθον 
έν σώμα τι και οί Ίεράρχαι τής 
Έκκλησίας τής Κύπρου καί άπε- 
χαιρέτισαν τήν Αύτοΰ Έςοχότη- 
τα εύξάμενοι Λυτή εύπλοιαν. Ή 
Α. Έξοχότηςλίαν εύχαριστηθείσα 
έκ τών εύχών τών Αγίων Αρχι
ερέων, διεδεδαίωσεν αύτούς ότι 
καί μακράν εύρισκομένη θά χ^ίρη 
μανθάνουσα, οτι προοδεύει το έρ- 
γον τής ρυΟμίσεως τών πραγμάτων 
τής Έκκλησίας τής Κύπρου. Το 
όνομα τοΰ Σίρ Καρόλου Κίγκ 
Χάρμαν δια τελεί ήδη συνδεδεμέ- 
νον τή Ιστορία τής Έκκλησίας 
τής Κύπρου διά τήν συμμετοχήν 
αύτοΰ είς τάς περιπέτειας τοΰ 
’Αρχιεπισκοπικού ζητήματος ί- 
όια δέ διά τήν δια νόμου έκλογήν 
τοΰ ’Αρχιεπισκόπου.

ΕΜΛ ΗΣ|Α ΚΩΗΣΤΑΝΤΙΗΟΪΠΟΑΕΩΣ
Ίωρεά τοϋ οϊκου Μαυροκορδά- 

του.—Τα τέκνα τοΰ άειμνήστου 
’Εθνικού Εύεργέτου Θεοδώρου 
Μαυροκορδάτου δι*  επιστολής αύ
τών πρός τήν Εφορείαν τών Φι
λανθρωπικών Καταστημάτων έν 
Έπταπύργοις ανήγγειλαν τήν à- 
πόφασιν αύτών, όπως άνεγείρωσι 
Παθολογικήν Κλινι
κήν έξ 192 κλινών αντί τής 
έξ 156 παλαιας διά τήν δωρεάν 
περίθαλψιν τών άπορων Χριστια

νών είς μνήμην τοΰ αοιδίμου πα- 
τρος αύτών. Ή ’Εφορεία παμ- 
ψηφεί μετά μεγάλης εύγνωμοσύ- 
νης δεχθεισα τήν προσφοράν άνα- 
κηούττει τον οίκον Μαυροκορδά
του Μέγαν Εύεργέτην τών Εθνι
κών Φιλανθρωπικών Καταστημά
των, τά δέ δύο Σώματα έν έπι 
τούτω συγζληθείση συνεόρία ένέ- 
κριναν α.') δπως άπονεμηθή έζά- 
στω τών μελών τής οικογένειας ό 
τίτλος τοΰ εύγενεστάτου καί εν
τιμότατου "Αρχοντος ή Άρχον- 
τίσσης, β/) όπως δοθή έκάστω 
τών μελών ή είκών τοΰ. φέρω νό
μου ’Αγίου καί γ/) τήν κατα
σκευήν χρυσού μεταλλίου φέροντος 
έπι τής πρώτης πλευράς τό Πα
τριαρχικόν έμβλημα έπι δέ τής 
δευτέρας Σταυρόν. Τήν μεγάλην 
ταύτην δωρεάν συνεχίζουσα ή εύ· 
σεβήςμήτηρ τού αοιδίμου Εθνικού 
Εύεργέτου εύγενεστάτη κ. Λο- 
ξάνδρα είς μνήμην τοΰ αγαπητού 
αύτής υιού προσέφερε 5,000 λ. διά 
τη*  κατά τό εύρωπαίζώτερον άνα- 
καινισιν τών μαγειρείων τών Κα- 
ταστημάτων.

Διαρρύθμισις τοϋ e Ημερολο
γίου.—Κατά τήν συνεδρίαν τής 
1. Συνόδου τής 24 Φεβρουάριου ή 

Α. Θ. II. ύπέβαλεν έν ύπομνή- 
ματι προτάσεις περί διαρρυθμίσεως 
τοΰ παρ’ ήμϊν κρατούντος Ημε
ρολογίου. Μετά μακράν συζήτη- 
σιν άπεφασίσθη, όπως συστηθη



= 157 =
1 56 =

’Επιτροπή προς μελέτην του 
τήματος άποτελουμένη έκ μαθη
ματικών ύπο τήν προεδρείαν τού 
κ. Γ. Λιανοπούλου. Κατά τήν 
συνεδρίαν ταύτην ένεκρίθη νά ά- 
ναγνωσθώσι τα πρακ’ϊκάτών σχε
τικών συνεδοιών τού 1909, έν 
αις περί τού αύτού ζητήματος έ- 
γένετο λόγος, ώς και το έγκύκλι- 
ον γράμμα τής 'I. Συνόδου προς 
τούς Μακαριωτάτους ΙΙατριάρχας 
και λοιπούς ’Αρχηγούς τών ’Ορθο
δόξων Αύτοκεφάλων Εκκλησιών 
έν ω έγένετο λόγος περί τού αύ- 
τοΰ ζητήματος.

Μεταρρυΰμίαεις εν rfj κατά 
Χά)κην Θεολογικη Σχολή.—Κατά 
τήν αύτήν συνεδρίαν ή Α. Θ. II. 
ό Οικουμενικός Πατριάρχης ύπέ- 
βαλεν είς τήν 'I. Σύνοδον ίδιον ύ- 
πόμνημα περί μετατροπής τού 
προγράμματος τής Θεολ. Σχολής 
ώς έξής. Προτείνει, όπως ή Θεολ. 
Σχολή διαιρεθή είς τρία τμήαα- 
τα:τύ κλασσικόν Γυ
μνά σ ι ον άποτελούμενον έκ 
τών 4 πρώτων τάξεων, έν αίς θα 
διδάσκωνται έκ τών ξένων γλωσ
σών ή Γαλλική και Τουρκική συ
στηματικό τερον, τύ Θ ε ο λο
γικό ν έκ δύο ή τριών τάξεων, 
έν αις θά όιόάσχωνται τα καθα- 
ρώς Θεολογικά μαθήματα, και 
το Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι ο ν, έν ω 
οι μαθηταί θά καταγίνωνται πεοι 
τήν σύνταξιν τής Θεολογικής λε-

γομένης Οέσεως. Μεθ’ ικανήν συ- 
^ζήτησιν έκοίθη καλόν νά πολυ- 
“ , c , . 

γραφηθή το υπόμνημα τοΰιο και 
να διανεμηθή μεταξύ τών Συνοδι
κών προς μελέτην.

Στατιοτικη Σχολών. — Κατά τήν 
ύποβληθεΐσαν ύπο τής αρμόδιας 
Έπιτροπής στατιστικήν έν τή 
Αρχιεπισκοπή Κ)λεως κατά το 
Σχολικόν έτος 1909—1910 έλει- 
τούργησαν αί έξής ’Ορθόδοξοι Σχο- 
λαί. 1 Θεολογ. Σχολή έν τή νή- 
σω Χάλκη μεθ’ επτά τάξεων, 13 
Καθηγητών και 81 Ιεροσπουδα
στών. 8 Γυμνάσια, ών 5 άρρενα- 
γωγεΐα καί 3 παρθεναγωγεία μέ 
151 καθηγητάς καί 3,334 μα- 
Οη-άς. — 64 Άστιχαί καί δημο- 
τικαί σχολαί μέ 257 διδασκάλους 
καί 12,401 μαθητάς. — Ίδιωτι- 
καί δέ 5 μετά 27 τάξεων 87 δι
δασκάλων καί 705 μαθητών.

Έκκλ. Κ)λεωζ εν Μακεδονία. 
—Συνεπεία τών διαβημάτων τής 
Βουλγαρικής Κοινότητας Γευγε
λής, όπως παραδοθώσιν είς τούς 
’Εξαρχικούς Βουλγάρους συμφώ- 
νως προς τάς τελευταίας οδηγίας 
του Υπουργείου, αί Έκκλησίαι 
τών χωρίων Μπογδάντσι, Μποϊ- 
μίτσα, Δαβίδοβο, Καρασούλα, 
Ματσούκοβο καί Σήχοβο, ή νοααο- 
χία έδωκε τηλεγραφικά; οδηγίας 
προς τον καϊμακάμην Γευγελής, 
όπως ικανοποίηση τά αιτήματα 
τών Βουλγάρων.

— Κατ’ ειδήσεις έκ Σερρών είς 
τά χωρία Κουμλί καί Ελσιανι έ- 
λήφθη άπόφασις, όπως ά^εγερθώ- 
σιν ύπο τής Κυβερνησεως Εκκλη- 
σίαι διά τούς αύτόθι Βουλγάρους. 
’Ανώτερος αξιωματικός με ταβάς 
είς τά είρημένα χ^ρίχ έζελεςε θέ
σεις προς άνέγερσιν τών ’Εκκλη
σιών τούτων είς μέρη κεντρικά πο- 
λυσυχναζόμενα ύπό τών 'Ελλή
νων, ένθα εύρίσκονται καί οί Ελ
ληνικοί Ναοί. Ή γειτνίασις αύτη 
θά συντελέση άναμφιβόλως ώς α
φορμή διηνεκών διενέξων μεταξύ 
τών 'Ελλήνων καί τών Βουλγά
ρων.

— Ιίαρά τάς διαμαρτυρίας τού 
Σ. Μητρ. Θεσσαλονίκ,ης κ. Ιωα
κείμ παρεδόθησαν είς τούς Βουλ
γάρους ή ’Εκκλησία τής κωμοπό- 
λεως Μπογδάντσα, έν τή ύποδι- 
οικήσει Γευγελής, τής έπισκο- 
πής ΙΙολυανής, τού χωρίου Σε- 
χόβου έν Γευγελή καί τού χωρίου 
Μποέμισσα τής ύποδιοικήσεως 
Γευγελής ούδέποτε άμφισβητη- 
θεΐσαι.

— Πατριαρχική έντολ^ ό ’'Αρ
χών Καπού Κεχαγιάς κ. Α. Οί- 
κιάδης μεταβκς παρά τοΐς Ί’πουρ- 
γοΐς τής Δικαιοσύνης καί τών ’Ε
σωτερικών διεμαρτυρήθη διά τήν 
βάρβαρον καιά τού Μητροπολίτου 
Μογλενών διαγωγήν τών Μουδί- 
ρηδων τών κωμοπόλεων Σόροβιτς 
και Σατράν καί ιδίως κατά τού 
πρώτου, δστις κατά τάς τηλεγρα

φικά; πληροφορίας έγείρας καθέ- 
κλαν έπέπεσε κατά τού είρημένου 
Μητροπολίτου.

'Ιερευς σιδηροδέομιος. — Έκ 
τής προς τήν Α. Θ. ΙΙαναγ. τον 
Οίκ. Πατριάρχην έπιστολής τού 
Μητρ. Ήρακλείας κ. Γρηγορίου 
άποσπώμεν τά έξής «... ό εκατόν
ταρχος Μαλγάρων έκπληρών κα
θήκοντα αντεισαγγελέων προσε- 
κάλεσε τον ιερέα, Καραδζά Χαλί- 
λι, Ήλίαν άπ’ εύθείας παρά τάς 
διαμαρτυρίας τού ’Αρχιερατικού 
’Επιτρόπου, καί αμέσως έφυλά- 
κισε καί τήν Τρίτην πρωί άπέ- 
στειλεν αύτόν σιδηροδέσμιον διά 
τής άμάΕης τού ταχυδρομείου καί 
δύο χωροφυλάκων, οΐτινες διά 
μέσου τής αγοράς μετέφερον αύ
τόν ενταύθα. Ή Εισαγγελία ά- 
φαιρέσασα άπ’ αύτού τάς χειρο- 
πέδας περιώρισεν είς ιδιαίτερον 
δωμάτιον.... »

Ό ρηθείς εκατόνταρχος εϊνε 
έκεινος, οστις άπεκάλεσε το 'Ελ
ληνικόν ’Έθνος «Πίς Μιλλέτ», 
εινε αύτύς ό ίδιο:, οστις είς τούς 
χωρικούς τού Χάσκιοϊ τών Μαλ
γάρων εϊπεν ότι «άλλο δέν σχς 
μενε: είμή νά γίνητε τοΰρκοι.»

Οί Σιανριώται, — Οί Σταυριώ- 
ται τού ’Άκ-Δάγ παρακαλούσιν, 
όπως έν όνομα τι τού Συντάγμα
τος καί τής έλευθερίας άναγνωρι- 
σθώσι χαί αύτοί ώς Χριστιανοί
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’Ορθόδοξοι κατά το παράδειγμα 
τών έν Τοαπεζοΰντι Σταυοιωτών. 
Πότε αρά γε θά άκολουθήσωσι το 
παράόειγμα αύτών και οί ήαέτε- 
ροι Λινοβάμβακοι ;

Στρατολογία ιερέων καί διδα
σκάλων.— Έκτος τών έν ταΐς e- 
παρχίαις ή'ρξαντο ήδη στρατολο- 
γούμενοι και οί ιερείς τής Πρω
τεύουσας. Ουτω ό έκ τών ιερέων 
Εύαγγελιστρίας Ταταούλων κ. 
Χρυσόστομος έλαβε κλήσιν προσ
καλούμενος όπως προσέλθη ένώ- 
πιον τής στρατολογικής έπιτρο
πής. Κατ’ ειδήσεις δέ έκ Μυτι
λήνης ο είς και μόνος διδάσκαλος 
τών Βασιλικών συνελήφθη και 
ήχθη εις Μυτιλήνην ώς στρατεύ
σιμος. Ένεκα τούτου κατ’ άνάγ
κην ή Σχολή έκλεισε.

Ίο 9 Εκπαιδευτικόν ζήτημα.— 
Ή νομαρχία Σμύρνης διά τριών 
αλλεπαλλήλων τεσκερεδων αύτής 
προς τον Μητροπολίτην Σμύρνης 
άπήτησε τήν καταβίβασιν τών ει
κόνων τοΰ βασιλέως της Ελλά
δος I εωργίου καί τήν άπομάκρυν- 
σιν τών ξένης δηλ. Ελληνικής ύ 
πηκοότητος διδασκάλων άπό τά 
κοινοτικά σχολεία. Ή Λ. 11. ό 
Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος είς 
άπάντησιν ύπεστήριξεν οτι το ζή
τημα έκφεύγει τήν δικαιοδοσίαν 
αύτού ώς άποτελούν θέμα συζητή- 
σεως μεταξύ Οίκ. Πατριαρχείου 
καί Κυβερνήσεως.

Συνέδριου Χριστιανικών Άδτλ- 
φοτήτων.—Το β' δεκαήμερον προ
σεχούς μηνός ’Απριλίου συνέρχεται 
έν Κων)λει, ώς έγράψαμεν έν τω 
πρώτω τεύχει τοΰ «Έκκλησιασ ι- 
κοΰ Κήρυκος», το Συνέδριον τών 
σπουδαστών τών Χριστιανικών 
Αδελφοτήτων. Ό Διευθυντής της 
έν Κ)πόλει Ροβερτείου Σχολής κ. 
Γκέϊς, ό δικηγόρος κ. Έδουϊν 
Πηαρς καί ό Καθηγητής της Ρο
βερτείου κ. Λ. Ήλιοΰ άπύ μέρους 
της διοργανωτικής έπιτροπής τοΰ 
Συνεδρίου άνεκοίνωσαν είς ~ήν Α. 
θ. ΙΙαναγιότητα τήν σύγκλησιν 
ταύτην σκοπον έχουσαν τήν άνταλ- 
λαγήν γνωμών έπί τών πορισμά
των τής πείρας τών έν τή ’Ανα
τολή καί Δύσει έργατών, τών έρ- 
γαζομένων προς έμπέδωσιν καί 
χειραγώγησιν τής σπουδαζούσης 
νεότητος είς τον Χριστιανικόν 
βίον. 'II Λ. Θ. Παναγιότης έπε- 
δοκίμασε τον σκοπόν τοΰ Συνε
δρίου καί έξεφρασε τήν χαράν 
Αύ;ήςέπίτύ οτι Χριστιανοί ά- 
νήκοντες είς διαφόρους Εκκλη
σίας συνεργάζονται πού: τοιοΰτον 
Ιερόν σκοπόν. Ή Α.Θ. ΙΙανκγιότης 
ύπεσχέθη, οτι θά στείλη άντιπρό- 
σωπον είς τήν Διοργανωτικήν Ε
πιτροπήν, ώς προς όέ τήν συμμετο
χήν είς τάς έργασίας τοΰ Συνεδρίου 
έδήλωσεν, δη θά ύποβάλη τήν 

σκέψιν Αύοΰ είς τήν έγκρισιν τής 
Τ. Συνόδου.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Κυριακή τής 9Ορθοδοξίας—Μετά 

πολλής τής εύπρεπείας καί τής ε
πιβολής έ τελέσθη ή έπί τή άνα- 
μνήσει τής ’Ορθοδόξου πίστεως ε
ορτή έν τώ ίερω νζώ τοΰ Εύαγγε- 
λισμοΰ. Τήν Οείαν λειτουργίαν έ- 
τέλεσαν ή Α. Θ. Μ. μεθ’ ής συ>ε- 
λειτούργησαν οί Παν. Μητροπο- 
λϊται "Ιμβρου κ. Χρυσόστομος καί 
Άξώμης κ. Χριστοφόρος καί το τί- 
μιον πρεσβυτέοιον έν πλήθοντι μέ
χρι τών κεράτων τοΰ θυσιαστηρίου 
ναώ. Μετά τήν θείαν ιερουργίαν 
τελουμένης τής συνήθους λιτανείας 
ή Α. Θ Μακαριό της άνέγνω τούς 
άπύ τοΰ συνοδικού τής Όοθοδο- 
ξίας μακαρισμούς τής μνήμης τών 
ιεραρχών καί τών βασιλέων τών 
συντελεσάν των είς τον Οοίαυ.βον 
τής Ορθοδοξίας. Τήν έοοτήν έ- 
ττς,σφραγισε το ύπέρ τώνεύεργετών 
της Ελληνικής Κοινότητας ’Αλε
ξάνδρειάς μνημόσυνον.

Φανατισμού έκδηλώσιις. — Οί 
μουσουλμάνοι άγυιόπαιδες διά λό
γων καί πράξεων έξυβρίζουσι τούς 
«υνοδεόοντας κηδείας ίεοεϊ; ώς κ/ι 
τα τ7ΐ; άγιωτάτης ή-
μών θρησκείας.

Το κακόν μάλισ?α προύχώοησε 
τόσον, ωσ .·ε καί λί0οι οίπτονται 
κατά τοΰ Τψίου Σταυοίΰ, δζερ 
όε και λυπηρότερον αί άσχημίαι 
αυται γίνονται ύπ’αύτά τά δάαα- 

τα τών αστυνομικών κλητήρων 

οΐτινες έν άπαθεία Οεώνται τά 
έκτροπα ταυ τα. Περί τοΰ θέματος 
τούτου πατριαρχική έντολή ό Πα- 
τριακδς Επίτροπος Μητρ. Τριπό- 
λεως κ. Θεοφάνης έπισκεφθείς τήν 
A. F. τον Διοικητήν, προέβη παρ’ 
αύτφ είς τά προσήκοντα διαβήμα
τα, ή δ’ A. Ε. μετά μεγίστης 
προσοχή; άκούσασα ταΰτα ύπε
σχέθη οτι θά πράξη ο,τι ύπαγο- 
οεύει το καθήκον πεφωτισμένης 
Διοικήσεως.

ΕΚΚΛΗΣΙΛ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ

Εις τινα τών τελευταίων Συ
νεδριών τής Τ. Συνόδου Κων
σταντινουπόλεως άνεγνώσθη γράμ
μα άπαν τη τικύν τοΰ Πατριάρχου 
’Αντιόχειας κ. Γρηγορίου σχετικόν 
μέ τάς άξιώσεις τών έν τή έπαρ- 
χία Ταρσού καί ’Αδάνων ’Ορθο
δόξων άξιούντων όπως έν τή έ- 
πκρχία έκείνη διορισθή είς έκ τών 
υπ αύτών ύποδειχθησομένων ύπο- 
ψηφίων καί άγγελλόντων ότι δέν 
άναγνωρίζουσι τήν έκεϊ έξαρχικήν 
άποστολήν τοΰ Μητροπολίτου Τύ- 
ρου καί Σιδώνος. Ειτα άνεγνώσθη 
καί τύ σχετικόν λαοψήφισμα τής 
έπαρχίας. Τύ λαοψήφισμα τοΰ το 
προσεκομίσθη ύπό έπι τροπής είς 
πανιερ. έξαρχον, δστις χωρίς νά τό 
άναγνώσή τύ έξέσχισεν ένώπιον 
τής έπιτροπή:. Τούτου ένεκα, ή 
έπαρχία ζητεί ή τήν έκλογήν Μη-
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τοοπολίτου έκ τών ύποψηφίων, 
τούς οποίους ή'θελεν ύποδείξη ή 
την προσάρτησήν αύτής είς τον Οι
κουμενικόν θρόνον. Μετά την άνά- 
γνωσιν πάντων τούτων άπεφχσί- 
σθη δπως άποσταλώσιν άν . ίγρα- 
φα της έκθέσεως τών έχει χοισ ια· 
νών μετά της αδελφικής εύχής 
πως η Εκκλησία ’Αντιόχειας λά
βη ύπ’ οψει και ικανοποίηση τάς 
νομίμους αιτήσεις επαρχίας ύπα- 
γςμένης είς τον θρόνον αυτής.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
‘Εκκλ. 'Ιοτορία rov Βυζάντιον. 

— Το πρώτον μάθημα του νέου 
ύφηγητου τής Θεολογίας έν τώ 
Έθν. ΙΙανεπιστημίω έδωκεν α
φορμήν είς το οργανον τής έν ΙΙε- 
τρουπόλει Θεολ. ’Ακαδημίας, τον 
«Έκκλ. ’Αγγελιοφόρον», να έκ- 
φράση λύπην, διότι έν τη Θεολο- 
γικη Σχολή του ’Αθηναϊκού ΙΙα- 
νεπιστημίου δέν διδάσκεται είδι- 
κώ; ή ’Ιστορία τής Βυζαντινής 
Έκκλησίας. «Εινε αληθές, λέγει, 
δτι ή Δυτική Εύρωπαϊκή Φι
λολογία προ τής όποιας αποκα
λύπτονται οί Θεολόγοι τών ’Αθη
νών, δέν παρέχει τω Εκκλησία- 
στικώ Βυζαντινολόγω τήν βάσιν 
καί το στήριγμα, τά όποια έν τη 
περιπτώσει ταύτη θεωρούνται α
ναγκαία. Άλλα τις πλήν τών Ελ
λήνων, προ παντός οφείλει να με
λετά καί έπεςεργάζηται τήν ’Εκ
κλησιαστικήν Ιστορίαν του Βυ
ζαντίου;»

Ή έκ τής όμοδόςου τού Βορρά 
χώρας προερχομένη έπιτίμησις ει- 
νε δίκαια. Ήτο φυσικόν να προ· 
έλθη έκ τής Θεολ. Σχολής τού 
Έθν. Πανεπιστημίου μία πλήρης 
έπί τών πηγών σ τηριζομένη I- 
στορία της Ελληνικής Εκκλη
σίας, δπως προήλθεν έκ τής Φι
λολογίας ή «Ιστορία τού Ελλη
νικού Έθνους». Δυστυχώς ό αοί
διμο; ΙΙαπαρρηγόπουλος δέν εύ:ε 
μιμητήν έπί τού Θεολογικού έδά- 
φους.

Ζητείται 'Εφημέριος.— Ύπύ 
τον τίτλον τούτον γράφει το επί
σημον οργανον τού Ιίατριαχείου 
Άλεζανδρείας ό «ΙΙάνταινος» τά 
έςής. «Ή ’Εκκλησιαστική αναρ
χία έν τισι τών Κοινοτήτων τής 
έν ’Αμερική Διασπορας προβαίνει 
ένιαχού μέχρι τοσούτου, ώστε, 
ώς παρετηρήσαμεν έν τώ ’Ελλη
νικό τών Ηνωμένων Πολιτειών 
τύπω, να ζητώνται έφημέριοι ύπό 
τινων Κοινοτήτων ούχί διά τής 
νομίμου οδού, άλλα δι’ είδοποιή- 
σεως έν έφημερίσιν ύπό τον άνω- 
τέρω άπρεπή τίτλον. Ή οικεία 
’Εκκλησιαστική Άρχή, ύφ’ ήν 
ύπάγονται έκκλησιασ ηκώς αί 
τής ’Ελληνικής ’Ορθοδόξου Δια· 
σποράς Κοινότητες, μανθάνουσα 
τούτο, θα προβή πάντως είς τάς 
καταλλήλους έπιτιμήσεις καί θά 
διδάζη ποιον είνε το καθήκον τών 
Κοινοτήτων άπέναντι τής ’Εκ
κλησίας, τήν οποίαν τόσον ασε
βώς παραγνωρίζουσιν, είτε έζ ά
γνοιας είτε χαι έκουσίως.»

ETOS Ö'. ΤΕΥΧ. ΣΤ’. ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1911

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
<Κήρυξον τόν λόγον ...» Β' Τιμ. δ', 2.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

α ·. εις TUN ΚΥΡΙΑΚΗΝ των βάτων 

•
Άλαλάξατε τφ Κυρίω πάσα ή Γή άπό περάτσιν £ως πε- 

ράτων’ σκιρτήσατε καί χορευσατε και κράξατε" περιβάλεσθε ai 
κοιλάδες καί οί δρυμοί καί τά όρη τήν έορτάσιμον ύμών στολήν" 
λάβετε οί άνθρωποι τά σύμβολα τής νίκης, τά βαΐα τών φοινί
κων, καί οί παϊδες καί οί λίθοι άνακράξατε το Ώσανά ! ευλογη
μένος ό έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου ! Οί προφήται καί οί δί
καιοι έξεγέρΟητε έκ τών τάφων καί ίδετε όσα έπεθυμήσατε κα- 
δέν ήξιώθητε νά ίδητε κατά τήν έποχήν σας. Καί σείς, ταί 
ττεινοί Γαλιλαϊοι, εύΟυμήσατε καί χάρητε σήμερον καί αΰριον, 
καί άντλήσατε θάρρος έκ τών νϋν τελούμενων, ϊνα μή καταπλα- 
Υήτε καί άπελπίσητε όταν ιδητε τόν Κύριον τής δόξης κρεμάμε- 
νον γυμνόν έπί τοϋ ξύλου. Καί σύ, Ιερουσαλήμ, Ούγατερ Σιών 
ενθ^μήθητι τούς λόγους τοϋ Προφήτου" έγέρθητι σύσσωμος έπί 
ποδός, κα'ι άναβόησον, καί ύπόδεξαι χαρμοσύνως τόν έρχόμενον 

ύνόματι Κυρίου' μετάβαλε τήν μακροχρόνιον όδύνην καί 
νάρκην, άπόσεισαι τόν χαλεπόν ζυγόν τής άπαισίας δουλείας 

5ν τελείς άπό τοσούτων αιώνων, θεραπεύουσα τής άμαρτίας 
και τοϋ θανάτου τάς διαθέσεις : «Ιδού ò Βασιλεύς σου έρχεται 
σοι πραυς καί σώζων, έπιβεβηκιος έ^ί ύποζύγιον καί πώλον 
νέον.»

Δεϋτε, άδελφοί, άναλάβωμεν τάς πτέρυγας τής διανοίας 
ήμών καί έλθωμεν είς τάς ήμέρας έκείνας τάς ήγιασμένας*τής  
έπί τής γής διαβάσεως τοϋ Θεανθρώπου."Ελθωμεν είς τήν ταπει-
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νήν Βηθανίαν, δπου ήν Λάζαρος ό τεθνηκι'υς, δν ό Κύριος ήγει- 
ρεν έκ νεκρών. Καί άκολουθήσωμεν Λυτόν άναβαίνοντα προς το 
εκούσιον πάθος διά τήν ήμών σιοτηρίαν.

Ί'ξ ημέρας πρό τοϋ I Ιάσχα άπεφάσισεν ό Κύριος νά άνέλ- 
θη εί% τά 'Ιεροσόλυμα δπο»ς ώς μέγας καί αληθής Άρχιερεύς 
προσενέγκη τήν υψηλήν καί τελείαν έξιλαστήριον Ουσίαν ύπέρ 
τής τοϋ Κόσμου ζωής. Καί πληρών τάς προρρήσεις τών Προ
φητών άπέστειλεν είς τινα κώμην παρά τήν έκ Βηθανίας είς 
’Ιεροσόλυμα οδόν καί ήνεγκαν πρός αύτόν πώλον όνου, έφ’ ού 
έκάθισε, καί ήρχε'το οΰτω είς τήν πόλιν τήν άποκτείνουσαν 
τούς προφήτας καί λιθοβολούσαν τούς άπεσταλμένους πρός 
αυτήν.

Γενικός ένθουσιασμός κατέλαβε τούς πολυπληθείς προσκυ- 
νητάς τούς άνερχομένους άπανταχόθεν τής ΙΙαλαιστίνης είς τά 
Ίεροσόλ,υμα. Ό λαός, δστις άνησύχει βαθύτατα ώς έκ τών δια- 
διδομένων φημών περί τής άνυψώσεως τοϋ υίοΰ τοϋ άνθρώπου 
καί τής δόξης αύτοΰ, ύιηπόρουν άνερχόμενοι είς τήν 'Ιερουσα
λήμ, πώς δέν έφαίνετο μεταξύ αύτών άναβαίνων καί αύτός είς 
τήν πρωτεύουσαν τοΰ Δαίδ τοΰ πατρος αύτοΰ. ’Ανησυχία καί 
έκπληξις καί άπροσδιόριστόν τι βάρος έπίεζε τά στήθη αύτών’ 
καί δτε εΐδον αίφνης ζ\ύτόν έμφανιζόμενον έν μέσω αύτών άνε- 
θάρρησαν- οί πόθοι αύτών και αί προσδοκίαι έφαίνοντο δτι ήρ- 
χιζον νά πραγματοποιώνται’ ή έμφάνισίς Του έν μέσω αύτών 
καί ή άπόφασίς Του ν’ άνέλθη είς Ιεροσόλυμα έθεωρήθη έπικύ- 
ρωσις τών διαδεδομένων δτι μέλλει νά δοξασθή καί νά ύψωθή είς 
τον θρόνον τών προγόνων Αύτοΰ. Καί έν τώ ένθουσιασμφ αύ
τών έξερράγησαν είς διατόρους έπευφημίας καί άλαλαγμούς. 
Περιεκύκλωσαν Αύτόν καί τούς μαθητάς Του καί έν ω ή πομπή 
άνήρχετο τήν άνηφορικήν πρός τήν Ιερουσαλήμ οδόν οί μέν έ- 
στρωνον τά ιμάτια αύτών έπι τής όδοΰ, οί δέ έκοπτον βαΐα τών 
φοινίκων καί σείοντες αύτά καί άλαλάζοντες έ’κραζον : Ώσαν- 
νά τφ Γίφ Δαυίδ, ευλογημένος ò έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου 
ò βασιλεύς τοΰ ’Ισραήλ*  εύλογημένη ή έρχομένη βασιλεία τοΰ· 
πατρος ήμών Δαυίδ, ώσαννά έν τοίς ύψίστοις.

Καί δτε είσήλθεν ò Κύριος οΰτοι θριαμβευτικό»; πορευόμε- 
νος είς 'Ιεροσόλυμα, έσείσθη πάσα ή πόλις λέγουσα' τίς έστιν 
ούτος ; Καί οί όχλοι άπήντων : Ούτός έστιν ό I Ιροφήτης Ίη- 
σοΰς ό άπό Ναζαρέτ τής Γαλιλαίας.

Οί ΰμνοι καί αί έπευφημίαι έξηκολού"θουν “τι ιδίως ύπό 
παίδων καί δτε ό Κύριος είσελθοιν είς Ιεροσόλυμα διηυθύνθη 

κατ’ εύθεϊαν είς τον Ναόν, έκ τοΰ όποιου έξέβαλε τούς πωλοΰν- 
τας καί άγοράζοντας, οί'τινες είχον μεταβάλη τόν Οίκον τοΰ 
Θεοΰ είς σπήλαιον ληστών. Πανταχοΰ ήκούετο ή θριαμβευτική 
φωνή : Ώσαννά τφ Γίφ Δαυίδ, εύλογημένος ό έρχόμενος έν 
όνόματι Κυρίου.

Τί ταράσσεσθε, Φαρισαίοι, άκούοντες τήν θριαμβευτικήν 
ταύτην κραυγήν τοΰ λαοϋ καί τών παίδοιν ; Διατί έπωρώθη ή 
καρδία ύμών καί έκαμμύσατε τούς όφθαλμούς σας καί έβύσατε 
τά ώτά σας, ϊνα μή ίδητε καί άκούσητε καί έννοήσητε καί έπι- 
στρέψητε πρός τόν Κύριον, ϊνα Οεραπεύση ύμάς ; Διατί ό φθό
νος κατατρώγει τήν ψυχήν σας ; Διατί δέν άνοίγετε τούς ό
φθαλμούς σας διά νά ϊδητε Εκείνον, τόν Όποιον τόσαι γενεαί 
άνθρώπων προσεδόκησαν, Εκείνον, τον 'Οποίον προανήγγειλαν 
οί Πατριάρχαι καί οί Προφήται, ’Εκείνον, "Οστις είναι ό άμνός 
ό αϊρων τήν άμαρτίαν τοΰ Κόσμου, ό σκύμνος τοΰ λέοντος ό έκ 
τής Φυλής τοΰ ’Ιούδα ; Διατί, ώ Φαρισαίοι, δέν θέλετε νά 
άκολουθήσητε τον Γίόν τοΰ Θεοΰ, άλλά άξιοΰτε νά άκολουθή 
Αύτός Γμας ; Διατί ή ψυχή ύμών δέν άποτινάσσει τον ζυγόν 
τής άμαρτίας καί δέν έλευθεροΰται τών δεσμών τών παθών ; 
Ώ, πόσον άναξίως κατελάβετε τήν καθέδραν τοΰ Μωΰσέως καί 
τών Προφητών, καί πόσον άνοσίως λυμαίνεσθε τήν πίστιν καί 
τήν συνείδησιν τοΰ λαοΰ !

Ό θρίαμβος τοΰ Κυρίου καί ή άναγνώρισις αύτοΰ ύπό τοΰ 
λαοΰ ώς Μεσαίου, δέν άφινε τούς Φαρισαίους νά ήσυχάσωσιν*  
οί άνθρωποι προσεδόκων τόν Μεσσίαν ώς βασιλέα έπίγειον, μέλ
λοντα νά άγάγη τούς λαούς τής Γης έν τρόμφ είς 'Ιεροσόλυμα 
ϊνα προσκυνήσοισι τόν Θεόν τον ζώντα, αύτούς δέ νά άνυψώση 
είς τιμάς καί άξιώματα. Καί τοιούτων ιδεών έμφορούμενοι 
δέν ήδύναντο νά ύποφέρωσι νά έπευφημήται ώς Μεσαίας ό ά- 
σγίμος Γαλιλαίος, ό είσελθιον είς τά Ιεροσόλυμα καθήμενος έπι 
■κώλου όνου. Καί ναί μέν ή παντοδυναμία αύτοΰ πολλάκις έ- 
ζεφάνη τοίς Οαύμασι καί δή καί προσφάτως έν τή άναστάσει 
τοΰ Λαζάρου, περί ής έμαρτύρουν οΐ όχλοι*  άλλά τί ταϋτα 
πρός τούς Φαρισαίους ; Οί λόγοι Του καί αί πράξεις Του ή- 
σαν έναντίαι πρός τάς ίδικάς των*  όχι μόνον ήσαν έναντίαι 
άλλά καί έματαίουν τούς φιλάρχους αύτών σκοπούς καί έξηυ- 
τέλιζον τήν έπι τοΰ λαοϋ έπιβολήν αύτών*  πρέπει λοιπόν νά έ- 
κλίπη έκ τοΰ μέσου. Καί άφοΰ είναι άκαταμάχητο; είς τούς 
λόγους, καί διά τών εύεργεσιών Αύτοΰ καί τών θαυμάτων άσκεί 
άπερίγραπτον έπιβολήν έπι τοΰ λαοΰ, ας άρχίσωμεν, είπον καθ’ 
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έαυτούς οί Φαρισαίοι, να διαβάλλωμεν Αύτδν πρδς τδν λαδν 
καί τούς άρχοντας. Καί έν τή συγκροτηΟείση περί του πράγμα
τος συνεδρία τοΰ μεγάλου Συνεδρίου προφητεύει ό Καϊάφας άκων 
δτι : συμφέρει νά άποθάνη ό Ίησοϋς ύπέρ τοΰ λαού, άγνοών 
οτι ό Θεδς τούτο άκριδώς τδ μέσον τής σωτηρίας τοϋ λαού εΐχεν 
έπινοήση καί έθετε νϋν είς εφαρμογήν.

“Ω, Κύριε, πώς ϊστασαι μεγαλόπρεπός άτάραχος ένώπιον 
τοϋ θανάτου, τοϋ οποίου προγινώσκεις τάς λεπτομέρειας ! πώς 
προχωρείς μέ άκλδνητον τδν πόδα είς τον σταυρικόν θάνατον διά 
νά άπαλλάξης ήμάς τοΰ κράτους τής άμαρτίας ! "Ω, Κύριε, 
έμπνευσον είς ήμάς τήν άταραξίαν Σου, διάδος ήμϊν μέρος τής 
αύταπαρνήσεώς Σου’ έμπλησον ήμάς τοΰ θείου μεγαλείου τής 
ψυχής Σου καί καταξίωσαν ήμάς άξίως νά θεωρήσωμεν τήν 
φρικτήν καί σωτήριον έπί τοΰ Γολγοθα άπολυτρωτικήν Σου 
θυσίαν.

Β'. ΕΙΣ ΤΑ (ΊΑΘΗ ΤΟΥ FÇYPIOY

«Χριστός επαθεν ύπέρ ήμών, ύμϊν ύπο 
λιμπάνων υπογραμμόν, Ι'να άκο- 
λουΟήσητβ τοΐς ϊχνεσιν αύτοΰ.»

(Α'. Πετρ. 2, 21).

Ύπέρ ήμών, άδελφοί μου άγαπητοί, πάσχει και όδυναται 
κρεμάμενος έπι του σταυρού ό Χριστός ό υιός του Θεού του ζών- 
τος. Ύπέρ ήμών ύπέμεινε τάς μάστιγας καί τούς έμπτυσμούς, 
τά ραπίσματα και τούς κολαφισμούς, τάς ύβρεις καί τάς βλα
σφημίας’ ύπέρ ήμών έδέχθη έπί τής κεφαλής άκάνθινον στέφα
νον καί ύπέρ ήμών έβάστασε τόν Σταυρόν αύτοΰ άπό του Πραι- 
τωρίου είς τόν Γολγοθάν. Καί τι λέγω; μήπως άπό του Πραι- 
τωρίου μόνον εως είς τόν Γολγοθάν ή άπό τής ΓεΟσημανής 
μέχρι του ΙΙραιτωρίου μόνον έβάστασεν έπί τών (δμων τόν Σταυ
ρόν αύτου ό Αρχηγός τής ήμετέρας σωτηρίας ;

*Ω άνερ όδυνών άπό ιατρού τών ψυχών καί τών σωμάτων, 
ώ άμνέ άκακε έν μέσω λύκων άπό ποιμένος τών άπολωλότων 
προβάτων, Κριτά κατακεκριμένε ύπό τών παρανόμων, Βασι
λεύ τής δόξης έξυβρισμένε ύπό τών δούλων, ό ών ή άνάστασις 
καί ή ζο^ή άλλά καί άποΟνήσκων καί θαπτόμενος, ποία γλώσσα 

άνθρώπων ή άγγέλων θά ήδύνατο νά παραστήση επαξίους τά 
πάθη, τά όποια ύπέμεινας ϊνα έλευθερώσης ήμας άπό τήν 
βαρεϊαν καταδίκην τ^ς κατάρας καί του θανάτου, δπως καταλί- 
πης ήμϊν ύπογραμμόν, ϊνα άκολουθήσωμεν είς τά ίχνη σου ;

Ίί Θεότης, άδελφοίμου, ήνώθη μετά τής άνθρωπότητος, τό 
άπειρον μετά του πεπερασμένου, τό άφθαρτον καί αιώνιον μετά 
του φθαρτού καί πρόσκαιρου διά νά άπαρτισθή ό Μεσίτης Θεού 
καί άνθρώπων. Όποιος δυσθεώρητος Σταυρός άπετελέσθη διά 
τόν Χριστόν τόν υιόν του Θεοϋ του ζώντος καί μόνον έκ ταύτης 
τής άντιθέσεως !

Διά τόν Μονογενή του Θεού Υιόν ερχόμενον είς τόν κόσ
μον έν δούλου μορφή δέν ύπάρχει ούτε οϊκος ούτε λίκνον. Ώς 
οϊκος χρησιμεύει τό σπήλαιον καί ώς λίκνον ή φάτνη τών άλο
γων. Ό έλθών ϊνα συμπληρώση τόν Νόμον οκταήμερος έτι ύπο- 
βάλλεται είς τόν αιματηρόν νόμον τής περιτομές καί ό μέλλων 
λυτρούσθαι τόν Ισραήλ φεύγει μακράν τής χώρας τού Ισραήλ, 
ϊνα σωθή άπό τής φονικής μαχαίρας ενός τών ’Αρχόντων τού 
’Ισραήλ.

Ό Βασιλεύς τών ουρανών καί Κύριος τής δόξης κρύπτεται 
έτη τριάκοντα άπό τού Ουρανού καί τής γής έν τελεία υπακοή 
πρός δύο θνητούς, τούς οποίους ηύδόκησε νά όνομάση Γεννήτο
ρας. ’Εκείνος, δστις ήλθε νά βαπτίση ήμάς έν I Ινεύματι άγίω 
καί πυρί καταδέχεται βάπτισμα ύπό χειρών άνθρώπου, βάπτισμα 
τή άληθεία, Χριστιανοί, όχι τόσον έν τοΐς ύδασι τού Ίορδάνου 
ποταμού, δσον έν τφ πελάγει τών παθημάτων καί τών θλίψεων 
τοΰ Σταυρού, τόν όποιον αισθάνεται ήδη όλονέν όγκούμενον έπί 
τών ώμων αύτού.

Ό ουράνιος άρτος ή τροφή τού παντός κόσμου παραδίδεται 
ήμερας τεσσαράκοντα είς τόν γήϊνον λιμόν καί έκεϊνος είς δν 
ύπακούει ή Γή καί ό ουρανός δέχεται νά ύπομένη τόν πειρασμόν 
τού άρχοντος του κόσμου τούτου. Τί δέν ύπέμεινεν έκτοτε ό Κύ- 
Ptos ήμών, Χριστιανοί, διά νά φέρη είς πέρας τό έργον τοΰ 
^δασκάλου, τού Προφήτου, τοϋ Κήρυκος τής βασιλείας τού 
Θεοΰ !

Αί άλώπεκες έχουσι φωλεούς και τά πετεινά τοΰ ουρανού 
τάς κατασκηνώσεις αύτών, μόνος ό ϊ’ίός τού Θεού δέν έχει πού 
την κεφαλήν κλίνη. 1 Ιεριερχόμενος τάς πόλεις καί τάς έρημους, 
τά όρη χαί τάς πεδιάδας, ϊνα άνεύρη καί σώση τό πρόβατον τό 
άπολωλός ύποβάλλεται είς παν είδος κοπώσεως καί στερήσεως, 
ων είναι έπιδεκτική ή άνθρωπίνη φύσις. ’Αλλά τί εϊναι αί κο
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πώσεις τοϋ σώματος απέναντι τών θλίψεων τής ψυχής, τάς 
οποίας προξενοΰσιν ή παραγνώρισις τής άξίας, ή περιφρόνησις 
τοϋ κύρους, ή περιύβρισις τής μεγαλειότητας, τοϋ φθόνου καί 
τοϋ μίσους αί εκδηλώσεις, οί καταδιωγμοί οί άδικοι, ή δι’ αχα
ριστίας άνταπόδοσις τής ευεργεσίας ; Τό κήρυγμά του χαρα
κτηρίζεται ώς βλάσφημον κατά τοϋ Θεοΰ υπό τών διδασκάλων 
τοϋ Νόμου'τά θαύματα αύτοΰ(άποκαλοΰνται έργα τοϋ Βεελζεβούλ. 
Έάν θεραπεύση έν ημέρα Σαββάτου βλασφημεϊται ώς άντίθεος, 
έάν έπιδείξη έλεος πρός τούς τελώνας καί τούς άμαρτωλούς με- 
τανοοϋντας άποκαλεϊται φίλος τελωνών καί άμαρτωλών. ’Εδώ 
προσπαθοϋσι νά παγιδεύσωσιν αύτόν έν λόγοις, έκεϊ θέλουσιν νά 
κατακρημνίσωσιν αύτόν έκ τής κορυφής τοϋ όρους, πανταχοϋ 
είναι έτοιμοι νά λιθοβολήσωσιν αύτόν. Έν αύτφ τώ στενφ κύ- 
κλφ τών μαθητών, τούς οποίους έξέλεξεν, ϊνα καταστήση με
τόχους τών σκέψεων καί τών αισθημάτων αύτοϋ, κοινωνούς τής 
βασιλείας αύτοϋ, μάρτυρας τής θείας αύτοϋ άποστολής, έχει 
ήδη τόν προδότην ’Ιούδαν. Ό κορυφαίος έξ αύτών γίνεται αύ
τφ σκάνδαλον φρονών τά τών άνθρώπων άντί νά φρονή τά 
τοϋ Θεοΰ, πάντες δ’ είναι «άνόητοι καί βραδείς τή καρδία» είς 
τό νά πιστεύωσιν είς τάς περί αύτοϋ προρρήσεις τών ΙΙροφητών’ 
ό Κύριος όμιλεϊ είς αυτούς περί τών έπικειμένων παθημάτων 
αύτοϋ κατά τήν άφιξιν αύτών είς Ιερουσαλήμ καί αύτοί φιλο- 
νεικοΰσι πρός άλλήλους περί πρωτοκαθεδρίας έν τή έρχομένη 
βασιλείφ αύτοϋ.

Καί νά ήσαν τούλάχιστον πρόθυμοι νά γίνωσιν κοινωνοί 
καί τοϋ ποτηρίου τών θλίψεων αύτοϋ, όπως έγειναν κοινωνοί καί 
τοϋ ποτηρίου τής εύχαριστίας ! Νά ήσαν τούλάχιστον πρόθυμοι 
νά άκολουθήσωσιν αύτόν καί είς πϋρ καί είς θάνατον ώς φίλοι 
περιπαθώς ύπ’ αύτοϋ άγαπηθέντες ! Ούδέν τούτων ! Καθ’ δν 
χρόνον έκεϊνος έν άγωνίφ προσεύχεται πρός τόν 1 Ιατέρα έν τφ 
κήπφ τής Γεθσημανής, ϊνα παρέλθη άπ’ αύτοϋ, εί δυνατόν, τό 
πικρόν τοϋ τοιούτου θανάτου ποτήριον, αύτοί παραδίδονται είς 
ϋπνον ραθυμίας βαθύν. Είς τάς βλασφημίας, τάς συκοφαντίας, 
τάς ψευδομαρτυρίας τών έχθρών προστίθεται καί ή μεθ’ όρκου 
άπάρνησις τών φίλων. Κραυγάζει άπό τοϋ Σταυρού διψώ καί 
δέν εύρίσκεται έκεϊ έπί τοϋ Γολγοθά μία συμπαθής χειρ, ϊνα 
προσφέρη είς αύτόν ποτήριον ϋδατος, δπως δροσίση τά έξηραμμέ- 
να χείλη του. ΙΙοΟ είναι τώρα τά πλήθη, τά όποια μετά βαίων 
καί κλάδων χθές ύπεδέχοντο αύτόν ώς βασιλέα τοϋ ’Ισραήλ ; 
Ποϋ αί ύπ’ αύτοϋ χορτασθεϊσαι καί θεραπευθεϊσαι χιλιάδες ; 

lloü οί έβδομήκοντα ; ΙΙοΰ οί δώδεκα ; ΙΙοϋ ό θερμός τήν ψυχήν 
άλλ’εύόλισθος τόν χαρακτήρα ΙΙέτρος, ό έτοιμος καί είς φυλα
κήν καί είς θάνατον ; Θεέ μου, Θεέ μου, ϊνα τί έγκατέλιπες τόν 
άγαπητόν Σου; Ναί, Κύριε, έγκατέλιπες αύτόν έπ’ ολίγον, ϊνα 
μή έγκαταλίπης διαπαντός ημάς τούς Σέ έγκαταλιπόντας....:

Καί όμως, άγαπητοί, ό Κύριος ήμών διά τών ύπέρ ήμών 
παθημάτων αύτοϋ κατέλιπεν ήμϊν ύπογραμμόν, ϊνα έπακολουθή- 
σωμεν τοϊς ΐχνεσιν αύτοϋ. Είμεθα τουτέστι κεκλημένοι νά βα- 
δίσωμεν μέ βήμα σταθερόν ώς έκεϊνος Öl’ όλου τοΰ βίου ήμών 
τήν οδόν τών θλίψεων καί τών παθημάτων. Τό πάθος δέν είναι 
πλέον άξιον άποστροφής άφ’ οτου έπαθεν ò άγαπητός τοϋ Θεού 
υιός. Ή θλίψις δέν είναι πλέον αίσθημα δυσβάστακτον διά τήν 
άνθρωπίνην καρδίαν άφ’ ότου δλην αύτής τήν δύναμιν έξήσκη- 
σεν έπί τής καρδίας του κατ’ έξοχήν «υίοϋ τοϋ άνθρώπου». Ίο 
πάθος ήγιάσθη Χριστού παθόντος ύπέρ ήμών σαρκί· Ί I θλϊψις 
έθεώθη, τοϋ υίοϋ τοΰ Θεοϋ πάσας τάς θλίψεις τής άνθρωπίνης 
καρδίας δοκιμάσαντος. «’Αναλογίσασθε γάρ, λέγει ό τοϋ Θεοϋ 
’Απόστολος, τόν τοιαύτην ύπομεμενηκότα ύπό τών άμαρτωλών 
είς αύτόν άντιλογίαν, ϊνα μή κάμητε ταΐς ψυχαϊς ύμών έκλυό- 
μενοι (Έβρ. 12, 3). Ποιος θά φοβηθή πλέον καταδιωγμούς δταν 
Έκεϊνος άδίκως καταδιώκηται ; ΙΙοϊος δύναται νά δειλιάση πρό 
τών σωματικών άλγηδόνων, δταν Έκεϊνος ύπομένει τάς άλγη- 
δόνας θανάτου καί δή θανάτου Σταυρικού ; ΙΙοϊος δέν θά ύπο- 
μείνη άγογγύστως τήν καί ύπό τών φίλων αύτών καί τών οικείων 
έγκατάλειψιν όταν Έκεϊνος βοα άπό τοΰ Σταυρού «Θεέ μου. Θεέ 
μου, ϊνα τί με έγκατέλιπες ;»

Καί βεβαίως, άδελφοί μου άγαπητοί, έάν είς έκεϊνον «δι’ δν 
τά πάντα καί δι’ ού τά πάντα», έάν είς τόν ’Αρχηγόν τής σω- 
τηρίας ήμών ήτο πρέπον «διά παθημάτων τελειώσαι» (Έβρ. 2, 
Ιθίκαί διά τοΰ πάθους «είς τήν δόξαν αύτοϋ είσελθεϊν» (Λκ. 
21,26) πολλφ μάλλον δι’ ήμας τούς arcò τής δουλείας έξηγορα- 
σΡ·ένους εινε πρέπον καί έπιβεβλημενον μάλιστα «διά πολλών 
θλίψεων είς τήν βασιλείαν του Φεου είσελθεϊν» (ΙΙράς. 14,22). 
Η βασιλεία του Φεου εινε χαρά ειρήνη, άλλ ή είς αυτήν εί- 

σάγουσα πύλη εΐνε στενή καί τεθλιμμένη. II θλϊψις εΐνε δο- 
κίμιον τής πίστεως, κραταίωσις τής έλπίδος, σφραγίς τής πα
τρικής άγάπηςτου Θεού, διδάσκαλος τής ταπεινοφροσύνης, φύλαξ 
τής άγνότητος, ένίσχυσις τής πρός τά τέκνα του Θεού άγάπης. 
Που άνετράφησαν οί άγγελοι τής Ίίκκλησίας οί προφήται καί 
οί ’Απόστολοι, οί Πατέρες καί Δδάσκαλοι ; ούχί έν τή δοκι- 
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μασί$ τών θλίψεων ; Πότε ή ’Εκκλησία τοϋ Χρίστου απέδιδε 
πλούσιον καρπόν άγιωσύνης, ούχί δτε έκαλλιεργεΐτο διά τοϋ ά
ροτρου τοΰ Σταυρού καί έποτίζετο διά τοΰ αίματος τοΰ μαρτυρίου ; 
Ποιοι δέ εΐνε οί ίστάμενοι έν στολαϊς λευκαϊς ενώπιον τοϋ θρόνου 
τοΰ Θεοΰ ; ούχί οί «έρχόμενοι έκ τής Ολίψεως τής μεγάλης» 
(Άποκ. 7, 14) ;

Ώ Κύριε, Κύριε! Ά,ξίωσον ήμάς τή δυνάμει τού Σταυ
ροΰ Σου νά άκολουθήσωμεν τοϊς ΐχνεσί Σου, όπως γείνωμεν ά
ξιοι υιοί τής βασιλείας Σου. ’Αμήν !

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ
TOT ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 10’ ΛΙΩΝΟΙ
Μετά την άλωσιν Κωνσταντινουπόλεως (1453) καί την δι’ 

αύτής έπελθούσαν μεγάλην πολιτικήν καταστροφήν τού Ελληνι
κού Έθνους ή ’Ορθόδοξος Εκκλησία ύπήρξεν καί αληθής 
πραγματική σώτειρα κιβωτός έν δεινω κατακλυσμώ. "Ολη τού 
Έθνους ή ζωή συνεχεντρώθη έν τή άγια αύτού Μητρί Εκκλη

σία, ης ό πρωθιεράρχης, έν τφ προσωπω τού Οικουμενικού Πατριάργου 
ύπήρξεν ό Εθνάρχης. Ή ίδιότης αυτού αύτη έτονίσθη έτι μ£λλον ύ
πό τών άναγνωρισθέντων αύτω ύπό της άλλοθρήσκου Κυβερνήσεως τού 
Τουρκικού κράτους όικαιων και προνομίων, έπι τών οποίων έστηρίχθη 
η αυτονομος διοικησις της Έκκλησίας ού μόνον ώς θρησκευτικής αρ
χής, άλλα καί ώς κοινοτικού οργανισμού. Ή Εκκλησία συνήνωσεν έν 
εαυτή πάσας τάς έκ τής καταστροφής ύπολειφθείσας δυνάμεις τού ’Έ
θνους, καταστήσασα αδύνατον τήν αφομοιωτικήν έπενέργειαν τών κα- 
τακτητών έπι τών κατακτηθέντων. Μόνον έν Μικρασί^ δέν ήδυνήθη 
να προλαβη την έπενέργειαν ταύτην, διότι πολύ προ τής άλώσεως τής 
Κων)πόλεως οί κατακτηταί Τούρκοι έκεί είχον τό κέντρον αύτών. ’Εν
τεύθεν δέ, ώς προς τήν γλώσσαν έξετουρκίσθη ή μεσόγειο. Μικρασία, 
συγκρατηθεισα όμως έν τώ Χριστιανικό) θρήσκευμα τι καί έν ταίς πα- 
τρίοις παραδόσεσι καί έν τω έθνισμω. Εν Συρία καί Ιίαλαιστίνη καί 
Αίγυπτω, όπου καί πρότερον έτι ισχυρά ύπήρχεν αφομοιωτική άραβι · 
κή έπίδρασις, διά τής καταστροφής τού ελληνικού πολιτικού κέντρου, 
ή έπίδρασις έπετάθη, άλλα συνεκρατεϊτο ό Χριστιανισμός καί ή εθνι
κή συνείδησις διά τού ελληνικού κλήρου. Μέγα θρησκευτικόν κέντρον, 
ή 'Ιερουσαλήμ, ή κοιτίς τοΰ Χριστιανισμού, ύπήρξεν άκαταμάχητον 

στήριγμα κατά πάσης ξένης έπιδράσεως. Το έλλη^ικον Έθνος ολόκλη
ρον συνεδέθη μετά τοΰ άγιου Τάφου, άλλ’ ή έκκλησιαστική ζωή τών 
ΙΙατριαρ/είων ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας καί Ιεροσολύμων μετηνέχθη 
είς Κ)πολιν, εκεί δ’ έξελέγοντο καί οί Πατριάρχαι. Το Φανάριον ύ- 
πήρξε το έκκλησιαστικον άμα καί εθνικόν κέντρον τοΰ όλου ελληνικού 
Έθνους. Είς άπω τέρας τινάς έπκρχίας, ένεκα τής βίας, ήν ή'σκησαν 
οί κατακτηταί, ώς έν ’Αλβανία, άπεσκίρτησαν ικανοί άπό τού Χριστια
νικού θρησκεύματος, άλλά το σύνολον τού ελληνικού Έθνους άπετε
λεί περί τήν Μ. Εκκλησίαν Κων)πόλεως συμπαγή δύναμιν, ήτις, παρ’ 
δλας τάς τυραννικάς τών Τούρκων καταπιέσεις καί σφαγάς, έμεινεν 
άμείωτος, άναλλοίωτον διασώζουσα το φρόνημα τοΰ ελληνικού ’Έθνους 
καί άκοίμητον τον πόθον προς τήν έλευθερίαν. Ύπό τήν σκέπην τής 
Μ. Έκκλησίας εύρον καταφύγιον οί Βούλγαροι οί Σέρβοι καί οί Ρω- 
μοΰνοι καί πάντες καθόλου οί Χριστιανοί τοΰ τουρκικού κράτους, προς 
τή θρησκευτική ένότητι συναπαρτίσαντες έκκλησιαστικην ενότητα ύ
πό τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, ούτινος ή δύναμις καί ή σημασία έτι 
μάλλον ηύξήθη. *Η  πνευματική αύτού κηδεμονία, έπι δύο αίώνχς μετά 
τήν άλωσιν, έπεξετείνετο καί έπι της Ρωσίας, προς ήν φυσικοί δε
σμοί, καί πρότερον έτι ύπάρχοντες μεταξύ Ελλήνων καί τών όμοδό- 
ξων Ρώσων, ένισχύθησαν μετά τήν άλωσι/ τής Κ)πόλεως.

Ούτω λοιπόν του Οικουμενικού Πατριάρχου ή φωνή ήκούετο καθ’ 
ολην τήν ορθόδοξον Χριστιανωσύνην. ’Απέναντι τού Σουλτάνου τής 
Κ)πόλεως αντιπρόσωπος τών Χριστιανών ΐστατο ό Ιίατριάρχης, ώς 
«αύθέ^της καί Βασιλεύς τών Ρωμαίων», άμα δέ καί άρχηγός τής ’Ορ
θοδόξου Χοιστιανωσύνης, τής τ’ έν Τουρκία καί τής έκτος αύτής. Ή 
δύναμις τοΰ άρχηγού τούτου ήτο καθαρώς πνευματική καί συνετρίβετο 
μέν πολλάκις ύπό τής βαρβάρου έξωτερικής βίας, άλλ’ όμως δέν ήτο 
δυνατόν νά έξαφανίσθή. Είς τήν δύναμιν δέ ταύτην οφείλεται ή σωτη
ρία τοΰ Ελληνικού Έθνους.

Άλλ’ ή άλλόδοξος Χριστιανωσύνη τής Εύρώπης, μετά τήν άλω- 
σιν τής Κ)πόλεως, είδεν ένώπιον αύτής προκύπτοντα έλεεινά συν τρίμ
ματα τοΰ Ελληνισμού. Διαπράξασα τό μέγα σφάλμα νάμή ύποστηρίξρ 
τήν ’Ανατολήν έν τω άγώνι αύτής κατά τών Τούρκων, ήγωνίσθη νΰν νά 
διάσωση έαυιήν, όταν δέ ήρχισεν ή παρακμή τού τουρκικού κράτους και 
εύρέθη αύτή έν άσφαλεία, τά σJvτρίμματα τοΰ Ελληνισμού έξέλαβεν 
ώς εύκολον λείαν έτοιμον προς διαρπαγήν. Ό άρχηγός τής Εύρωπαϊκής 
Χριστιανωσύνης, ό Επίσκοπος τής Ρώμης, ύπέδειςε τί έπρεπε νά γινη 
ώς προς τήν διαρπαγήν τής λείας. Εΐνε άπερίγραπτος ή σπουδή, τήν ο
ποίαν έδειξεν εύθύς μετά τήν άλωσιν τής Κ)πόλεως, ώς προς τον 
προσηλυτισμόν τών Ελλήνων. "Ο,τι δέν κατέστη δυνατόν πρό τής ά
λώσεως έφάνη εύκολον μετά τήν άλωσιν.’Εντεύθεν καί ώς μεγάλοι εύερ- 
γέται τού ελληνικού Έθνους καί φιλέλληνες έφάνησαν οί ΙΙάπαι. Οί 
περιφανέστεροι τών Ελλήνων φυγάδων εύρον άσυλον έν Ρώμη. Έκεί ί-



Το εκκλησιαστικόν ανατολικόν ζήτημα 171
170 Άρχιμ. Χρισοστ. Α. Παπαδοπούλαν

δρύθη το πρώτον Ελληνικόν Σχολείον, έκεϊ καί τά πρώτα έλληνικά 
βιβλία έδημοσίούθησαν. Ό Λάσκαρης καί ό Μουσούρος εξύμνησαν δεόν
τως την φιλελληνικήν γενναιοδωρίαν τών Παπών, άλλοι δ’ "Ελληνες 
μετά ζήλου μεγίστου ύπεστήριξαν τάς ένεργείας αύτών προς περι
συλλογήν δήθεν τών ναυαγίων τοϋ Ελληνισμού. Οί "Ελληνες έπρεπε 
να γίνωσι λατϊνοι τό θρήσκευμα?, ένεκα δέ τοϋ πείσματός των πρός ά- 
πόκρουσιν της εύεργετικής ένώσεως ύπεδουλώθησαν εις τούς Τούρκους. 
Αύτά έκηρύττοντο πανταχού τού υποδούλου Ελληνισμού, ού μόνον ύ· 
πο Λατίνων ιεραποστόλων άλλα καί Ελλήνων, δυστυχώς, παιδευο 
μένων έν Ρώμη καί καταλαμβανόντων έν τή ’Ανατολή θέσεις σπου- 
δαιοτώτας. Πολλοί αύτών καί ’Επίσκοποι έγίνοντο, ούτως ώστε παρου- 
σιάσθη η γνώμη οτι μεταξύ της ελληνικής καί τής λατινικής Εκκλη
σίας δέν ύπήρχεν ούδεμία διαφορά. Πολλαχοΰ τής Ανατολής ίδρύθησαν 
Σχολεία συντηρούμενα άπό Ρώμης, βιβλία είς γλώσσαν ^'ιεσ τραμμένην 
καί ιδιωματικήν διεδίδοντο ύπό ’Ιησουιτών συντεταγμένα έλληνιστί, 
έν μέση δέ Κ)πόλει παρουσιάσθη ισχυρόν ρεύμα ύπέρ τής Λατινικής 
’Εκκλησίας, κατά τον ιστ ' αιώνα.

Περί το τέλος τοϋ αίώνος μικρόν άνεκύπη το ρεύμα τούτο. Διότι 
έν τή Δύσει συνετελεΐτο τότε κολοσσιαίος αγών μεταξύ τού ΙΙαπισμού 
καί τής Μεταρρυθμίσεως, ήτις έξηπλώθη είς μέγα μέρος τής ήπέιρωτι- 
κής Εύρώπης καί είς τήν ’Αγγλίαν. Έν τώ ανταγωνισμό) αύτών προς 
τούς Λατίνους οί Μεταρρυθμισταί ήθέλησαν νά προσ^ικειωθώσι 
τούς "Ελληνας, συνήφθησκν δέ σπουδαίο ταται διαπραγματεύσεις 
περί ένώσεως, ήτις όμως, δυστυχώς, έφωράθη αδύνατος. Οί έν 
Γερμανία Μεταρρυθμισταί έν ταϊς διαπραγματεύσεσιν έκείναις α
πέδειξαν θερμόν φιλελληνισμόν, άλλα μετά τού τέλους τού ιστ' 
αίώνος έξέλιπε καί ό φιλελληνισμός έκείνος. ΤΙ αποτυχία τής 
άποπείρας ένωσεως τών ορθοδόξων καί τών Προτεσταντών ύπήοξεν 
άληΟής θρίαμβος τών Λατίνων. ’Αρκεί δέ νά εί'πωμεν ότι έν 
τέλει τού ιστ'. καί έν άρχή τού ιζ'. αίώνος έπί του Οικουμενικού θρόνου 
έκάθισαν λατινόφρονες Πατριάρχαι, έτοιμο, νά παραδώσωσιν είς τόν 
Παπισμόν τήν ’Ανατολικήν ’Εκκλησίαν, πρός νέαν ύποδούλωσιν τού 
έλληνικοΰ ’Έθνους πολλω χείρονα τής πολιτικής καί δλως έξωτερικής ύ- 
ποδουλώσεως ύπό τούς Τούρκους.

Εύτυχώς τήν τάσιν ταύτην γενναίω; άνέκοψε καί άποτόχως ό 
Κύριλλος Λούκαρις, έκ Κρήτης μέν καταγόμενος, κοσμήσας δέ πρότε- 
ρον τόν θρόνον τοϋ Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς. Έν αύτώ άφήκε διά
δοχον έτερον Κρήτα τόν Γεράσιμον Σπαρταλιώτην. Ό Λούκαρις διά 
τής δράσεως αύτου έδημιούργησε νέαν έποχήν έν τή ιστορία τού Γέ
νους, εϊνε δέ περίεργον ότι ή δρασις αύτού αύτη παρεγνωοίσθη, διότι 
πολυτάραχον ύπήρξε τό έκκλησιασηκόν μέρος αύτής, τό όποιον πρού- 
κάλεσε κυρίως μέγα ένδιαφέρον τών Ιστορικών. Άλλ’ ή δρασις τού 
Λουκάρεως ύπήρξε κατ’ έξοχήν έθνική, ώς δρασις άληθούς καί με

γάλου έθνάρχου, δστις, προ παντός, διά φλογερού κηρύγματος έξύπνη- 
σε τήν συνείδησιν τοΰ έθνους, άποκοιμηθείσαν ύπό έπιβούλων καί νό
θων εισηγήσεων. Διά λαϊκών συγγραφών έν εϊδει «Διαλόγων» π/ρέ- 
στησε τούς μεγάλους κινδύνους τού Γένους, έμερίμνησε περί ίδρύσεως 
Σχολείων καί πρώτος αύτός ΐδρυσεν έν τή ’Ανατολή, πρός έκδοσιν βι
βλίων, τό πρώτον Τυπογραφεϊον. Ώς Πατριάρχης έτι ’Αλεξανδρείας 
συνήψε σχέσεις πρός τούς Βασιλείς τής ’Αγγλίας καί άντήλλαξε έπι- 
στολάς πρός σημαίνοντας έν τή θρησκεία καί τή πολιτεία Εύρωπαίους, 
πασίγνωστος καταστάς έν Εύρώπη. Έπισκεφθείς έπανειλημμένως τήν 
Ρωσίαν, ώς άπεσταλμένος τοΰ πρόκα τόχου του, καί επίσης διαπρεπε- 
στάτου ΙΙατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Μελετίου Πηγά, τού Κρητός, άμα 
γενόμενος Οικουμενικός Πατριάρχης συνήψε σχέσεις πρός τόν Τσάρον 
τής Ρωσίας. Τοιαύτην δέ πολιτικήν δύναμιν άπέκτησεν, ώατε ό Σουλ
τάνος Μουράτ Δ. διεξήγε δΓ αύτοΰ, τού Λουκάρεως, πολιτικά ζητή
ματα ού μόνον πρός τόν Τσάρον άλλά καί προς τούς Ηγεμόνας τής 
Εύρώπης. Ό γενναίος Βασιλεύς τής Σουηδίας Γουσταύος Άδόλφος, ά
πό τών πεδίων τών ένδοξων μαχών του έν Γερμανία, άν τήλλασσε 
πλήρεις συμπάθειας έπιστολάς πρός τόν πτωχόν ‘Έλληνα Πατριάρχην. 
Οί Πρεσβευταί τών Προτεσταντικών Κρατών τής Εύρώπης έν Κ)πό- 
λει ήσαν φίλοι αύτού προσωπικοί, οί δέ τών Λατινικών Κρατών κεκη- 
ρυγμένοι έχθροί. Σπανίως Οικουμενικός Πατριάρχης προύκάλεσε τοιαύ- 
την πάγκοινον προσοχήν τού Χριστιανικού κόσμου. Οί Πάπαι τής Ρώ
μης, δ·.ά τών έν Κ)πόλει ’Ιησουιτών καί τών Πρεσβευτών τής Γαλ
λίας καί Αύστρίας, πεντάχις κατεβίβασαν αύτόν άπό τού θρόνου καί έξώ- 
ρισαν αύτόν έπανειλημμένως. Μόλις δ’ έσώθη ό Λούκαρις έξ άκατονο- 
μαστου παπικής ένέδρας, ής τό σχέδιον κατεστρώθη έν τή Αύστριακή 
Πρεσβεία Κ)πόλεως, ίπί τω σκοπώ τής ύπό ληστοπειρατών άπαγω- 
γης τού άτρομήτου Ιεράρχου είς ’Ιταλίαν. Μή δυνηθέντες νά κατα- 
βάλωοιν αύτόν προσεπάθησαν νά έλθωσι μετ’ αύτοΰ είς συνεννοήσεις, 
κλλ’ό Λούκαρις άπέκρουσε μετά περιφρονήσεως πάσαν πρότασιν τών 
Λατίνων καί άμειλίκτως αύτούς κατεδίωξεν. ΔΓ έγκυκλίου έπιστολής 
απηγόρευσεν είς τούς ‘Έλληνας νά στέλλωσι τούς παϊδας αύτών είς Λα- 
τζ^ικά Σχολεία καί προσεπάθησε νά διακόψρ πάντα δεσμόν τών Έλ- 
^ηνωνμετά τών Λατίνων. Γενναίως δέ άντεπεξήλθε κατά τών τελευ- 
ταΐων τούτων καί έν τοΐς ζητήμασι τών Προσκυνημάτων τής Παλαι- 
σΓινης, διότι έν άρχή τού ιζ'. αίώνος προσεπάθησαν οί Λατίνοι νά 
ε*τοπίσωσι  τού;‘Έλληνας έκ Παλαιστίνης. Ό Λούκαρις καλώς συνη- 
^θάνετο δτι έάν τούτο κατώοθουν οί Λατίνοι θά έγίνοντο παντελώς 
κύριοι τών τριών Πατριαρχικών θρόνων, ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας, 
και Ιεροσολύμων, καί θά ένεσφηνοΰντο έπικινδύνως είς τόν θρόνον 
Κ)πόλεως. "Οθεν κατέβαλεν ύπερανθρώπους προσπάθειας νά σώσρ τά 
Προσκυνήματα. Ου μόνον είς τούς ‘Έλληνας έπέβαλε φόρον άλλά καί 
~αρα τών Εύρωπαίων συνήθροισε ου^δρομάς ύπέρ τών Προσκυνημάτων.
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Οί Λατίνοι έπεκαλέσθησαν την έπέμβασιν τών έν Κ)πόλει Προ- 
τεσταντών Πρεσβευτών, άλλ’ ό Λούκαρις έν έπισήμ.φ συσκέψει, γενο- 
μένη επί τφ σκοπώ συνεννοήσεω; τών Ελλήνων μετά τών Λατίνων έν 
τ^5 ’Ολλανδική Πρεσβεία, εϊπεν δτι έάν δέν άποδοθώσι τα Προσκυνή
ματα είς τούς Έλληνας θά δηλώσωσιν ούτοι είς τον Σουλτάνον δτι θά 
έπαναστατήσωσι. Τύ Οχρρος τοΰτοήρύετοό Λούκαρις έκ της αύτοπεποι- 
θήσεώς του ώς Έλληνος, ήρχοντο δμως στιγμαί καθ’ ας τύ θάρρος του 
συνετρίβετο απέναντι της έςωτερικης δυνάμεως την οποίαν άντέτασσονοί 
Λατίνοι. Οί Πρεσβευταί της Γαλλίας καί της Αύσ:ρία: έστέλλον το είς 
Κ)πολιν έπι τή ειδική έντολή νά έπιζητήσωσι την έζόντωσιν του Έλληνος 
Πατριάρχου, έσώθησαν δέ περίεργα έγγραφα, έςεικονίζον τα σατανικάς 
ένεργείας και πολιτικά; ραδιουργίας τών δύο Πρεσβειών κατά τοΰ 
Λουκάρεως. Πόθεν λοιπόν ούτος ήδύνατο ν’ άρυσθή την έξωτερικήν δύ- 
ναμιν πρός κκταπολέμησιν τών αντιπάλων ; Αί δύο 1 Ιρεσβείαι της 
’Αγγλίας και ’Ολλανδίας ήσαν τά μόνα μέσα, τα όποια ήδύνατο νά 
μεταχειρισθή πρύς έζουδετέρωσιν τών Λατινικών ένεργειών. Ήδυνήθη 
δέ Ουμοσόφως νά χρησιμοποίηση αύτά προσηκόντως, κάλλιστα έννοη- 
σας τον παρά τη Ύ. Πύλη ανταγωνισμόν τών Λατινικών και Προτε- 
σταντικών Δυνάμεων. Δυστυχώς δμως οί Προτεστάνται έςεμεταλλεύ- 
θησαν την ανάγκην ταύτην καί ηθέλησαν, μιμούμενοι τούς Λατίνους, ν’ 
άποκτήοωσιν επιρροήν, διά τοΰ προσηλυτισμού τών Ελλήνων είς τον 
Προτεσταντισμόν. Τήν πρωτοβουλίαν της ένεργείας ταύτης άνέλαβε 
κυρίως ή ’Ολλανδική Πρεσβεία, μετά πολλοΰ τοΰ ζήλου, άντιπροσω- 
πεύσασα τάς τάσεις τών έν Έλβετί^ Καλβινιστών. Ούτοι διεξάγον
τες τότε σφοδρόν πόλεμον κατά τών Λατίνων ήθελον ν’ άποκτήσωσιν 
ηθικήν δύναμιν, διά της προσοικειώσεως τών Ελλήνων της Ανατολής. 
Ο δέ Λούκαρις, προσωπικώς γνωρίζων τινάς τών κορυφαίων τής κι- 

νήσεως ταύτης, καί άλληλογραφών πρύς αύτούς, ήκουσεν αίφνης δτι 
έπ’ όνόματι αύτοΰ έκυκλοφόρησεν έκ Γενεύης Όμολογία πίστεως, 
αύτόχρημα καλβινική. ’Λπέκρουσεν αύτήν ένόρκως καί άπεκήρυΕεν, 
άλλά φαντάζεται έκαστος τόν δαιμονιώδη θόρυβον, δν ήγειραν οί Ίη- 
σουίται κατά τοΰ δήθεν Ιίροτεστάντου 'Έλληνος Πατριάρχου. ’Αλλά 
καί ό θόρυβος ούτος δέν κκτίσχυσε τοΰ άτρομήτου Ιεράρχου, έπα- 
νειλημμενως μέν έξοριζομένου έκ Κ)πόλεως καταλαμβάνοντος δέ πά
λιν τύν θρόνον. ’Επειδή δέ οί άνιίπαλοι αύτοΰ έπείσθησαν δτι «μόνον 
οί νεκροί δέν έπιστρέφουσιν», άπεφάσισαν νά έπιδιώςωσι τον διά θα
νάτου άφανισμόν αύτοΰ. Προ καιρού ήδη είχον ύποβάλει πολιτικήν 
κατ’ αύτοΰ καταγγελίαν, δτι τύ ίδρυθέν ύπ’ αύτοΰ Τυπογραφείον έν 
Κ)πόλει ήτοχυτήριον δπλων καί δτι έςέδιδεν έπαναστατικά; προκη
ρύξεις. Καί κατέστρεψαν μέν οί Γιανίτσαροι τύ Τυπογραφείον, καίτοι 
εύρίσκετο ύπύ τήν άμεσον προστασίαν τής ’Αγγλικής Πρεσβείας, δμως 
ή συκοφαντία άπεόείχθη ανυπόστατος. Τώρα εύρον νέαν πολιτικήν συ
κοφαντίαν δτι συνεννοείτο μετά τών Ρώσων, πρύς άπελευθέρωσιν τών
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Ελλήνων. Ό Λούκαρις ηύρίσκετρ τφ οντι είς στενάς σχέσεις πρύς τούς 
Ρώσους, έβοήθησε δέ τον πολύτιμον αύτοΰ συνεργάτην Θεοφάνη, Πα
τριάρχην Ιεροσολύμων, μεταβάντα είς Ρωσίαν, άλλ’ ή Ρωσία τών 
χρόνων έκείνων ήτο νήπιον έν τή πολιτική, εϊχεν ανάγκην χειραγωγί- 
ας, ταύτην δέ παρέσχεν ό Λούκαρις, ώς καταφαίνεται έκ τών επι
στολών αύτοΰ πρύς τον Τσάρον. Κατηγγέλθη δμως δτι έκ συνεννοήσεως 
έ'μελλον νά έπελάσωσι κατά τής Τουρκίας οί Κοζάκοι, καθ’ δν χρόνον 
θά έπανεστάτουν οί "Ελληνες. Ή καταγγελία έπισ^εύθη, δωροδοκή- 
σαντος καί τοΰ τότε Μ. Βεζύρου, ό δέ είς τύν Περσικόν πόλεμον άπου- 
σιάζων Σουλτάνος Μουράτ κατεδίκασεν είς θάνατον τον γέροντα μέν 
άλλ’ ηρωικόν τήν ψυχήν Πατριάρχην Κύριλλον Λούκαριν. Συλλαβόντες 
αύτόν οι Γιανίτσάροι τή 27 ’Ιουνίου 1638 έ'θηκαν εντός άκατίου καί 
έν μέση θαλάσση έστραγγάλισαν αύτόν, γονυπετή προσευχόμενον, ύ
στερον δ’ ερρνψαν είς τήν θάλασσαν. Ούτως άπηλλάγησαν οί Λατίνοι 
τοΰ δεινοΰ αύτών άντιπάλου, ό δέ διάδοχος αύτοΰ Κύριλλος Κονταρής, 
παλαιός μαθητής τών ’Ιησουιτών, ώς Οικουμενικός Πατριάρχης ύπέ- 
γραψεν επίσημον ύποταγήν ύπύ τύν ‘Πάπαν, καί έπραζε παν ο,τι ήτο 
δυνατόν νά δυσφημήση τήν μνήμην τοΰ Λουκάρεως.

(’Ακολουθεί).
’Εν Αλεξάνδρειά.

ΑΡΧ1Μ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α. ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΑΟΣ.
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ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΙΛΑΣ

EfHZKOflOY ΖΑΡΑΣ ΤΗΣ ΕΝ Α^ΛΜΑΤΙΑι >)

Ai d^édexç κλήρου καί λαϊκών.

Κατά το θεμελιώδες πολίτευμα τής Εκκλησίας διαιρούνται τά 
μέλι] αυτής εις δυο τάξεις, τήν πνευματικήν καί κοσμικήν τάξιν, ή εις 
τον κλήρον καί τούς λαϊκούς. Έκ τής θεωρητικής καί πρακτικής άπό- 
ψεως θεωρείται λίαν σπουδαίον τό ζήτημα, οϊαι πρέπει νά είνε αί 
σχέσεις μεταξύ κλήρου καί λαϊκών έν τή Έκκλησίαι. Έν τοΐς νεωτέροις 
χρόνοις συνεζητήθη το προκείμενον ζήτημα πολλαχώς, συζτμεϊται δέ 
έτι καί σήμερον, ιδία έν ταϊς μερικαϊς έκείναις Έκκλησίαις, ένθα 
ή ιεραρχία δεικνύει ύπεράγαν ευαισθησίαν υπέρ τών δικαίων αυτής, ή 
οί λαϊκοί έπιδιώκουσι στενώτερον ένεργείας καί συμμετοχής σύνδεσμον 
μετά τής ’Εκκλησίας. Ώς δέ έν έκάστω πράγματι, δταν ύπερπηδώνται 
τά καθωρισμένα δρια, γεννώνται συγκρούσεις καί διενέξεις, ούτω καί 
έν τώ ζητήματι τών μεταξύ κλήρου καί λαϊκών σχέσεων συνέβησαν 
τοιαύτά τινα, ένω κατηγορούσιν άλλήλους έπί ύπερβασίαις καί ύπερ- 
βολικαϊς αξιωσεσι, μη δεδικαιολογημέναις. Ή μέν μετά σφοδροτέρας 
αποφασιστικότατος και ενεργειας προασπιζομένη τών έαυτής δικαίων 
ιεραρχία καλείται ύπό τών εναντίων «ultrainontanisinus» (ύπεράλ- 
πειοι, ύπεράγαν φιλοπαπισμός) ή έπί τό μειριώτερον <klericalisinus> 
(ύπεράγαν κληρικόφρονες)' ή δέ σφοδρά προσπάθεια τών λαϊκών, ό
πως μετέχωσιν ένεργώς λίαν τών εκκλησιαστικών πραγμάτων, καλεί
ται ύπό τών έναντίων «protestai!tisinus» (Προτεσταντισμός, ύπε
ράγαν έλευθερόφρονες). Ταύτα δμως έγένοντο έν τή Εκκλησία αφορμή

0 Σημ. Ε. Κ. Χάριν του φλέγοντος ζητήματος τής ρυθμίσεως τών τής 
Έκκλησίας, πραγμάτων κρίνοντας άναγκαίαν τήν χειραγώγησιν τής κοινής γνώ
μης πρός άντιλήψβις όρθάς καί κρίσεις υγιείς, μετά τό έν τοΐς προηγουμένοις 
τρισί τεύχεσιν άρΟρον «Ή Εκκλησιαστική Εξουσία» εΐ- 
λημμένον έκ του Εκκλησιαστικού Δικαίου του σοφού κανονολόγου Νικοδήμου 
Μίλας Επισκόπου Ζάρας τής έν Δαλματίρ, μεταφέρομεν ένταύθα καί τό περί 
τών σχέσεων κλήρου καί λαϊκών. ’Λμφότερα τα άρθρα είναι πρέπον νά μελε- 
τηθώσιν έπισταμένως Ιδίρ ύπ’ έκείνων, οϊτινες είτε όφείλουσιν είτε Οέλουσι νά 
έχωοι γνώμην έπί τού ύπό μελέτην έκκλησιαστικού ζητήματος.

αμοιβαίων συγκρούσεων, λίαν έπιβλαβών τώ καθόλου άγαθώ έν τή 
κοινωνία. Ουδόλως δύναται νά γίνηται λόγος περί ύπεράγαν φιλοπα- 
πισμού ή κληρικοφροσύνης έκεϊ, ένθα ή ιεραρχία προασπίζεται τών 
ύπό τών Κανόνων άπονεμηθέντων αύτή δικαιωμάτων, ώς ουδέ περί 
ύπεράγαν ελευθεροφροσύνης, ένθα οί πιστοί λαϊκοί σπουδάζουσιν έκ- 
δηλούντες τήν έφεσιν, όπως συνεργώσι καί αυτοί πρός τό γενικόν άγα- 5 
θόν τής Έκκλησίας, ένθα έκφράζουσι τόν πόθον, όπως γείνωσιν ένεργά 
μέλη τής Έκκλησίας. Ώς κανών καί μέτρον πρός λύσιν τού ζητήματος 
περί τών σχέσεων κλήρου καί λαϊκών πρέπει νά ληφθή δ,τι δέν αντιμά
χεται τω πνεύματι τού ύπ’ αύτού τού Ίδρυτού τής Έκκλησίας θεσπι- 
σθέντος πολιτεύματος αύτής καί διά τής έπί πολλούς αιώνας, καί δή 
άπό τής πρώτης ήδη έκατονταετηρίδος, κρατησάσης πράξεως καί συνή
θειας φαίνεται δεδικαιολογημένον. Τήν γνώμην ταύτην έν τώ προκει- 
μένω ζητήματι έχουσιν οί άρι,στοι τών κανονολόγων τής ρωμαϊκής 
Έκκλησίας τών νεωτέρων χρόνο^ν, οϊτινες ούδαμώς θεωρητέοι ώς άπο- 
κλίνοντες εις τόν Προτεσταντισμόν, πολλού γε καί δει' ούτοι δέ συνι- 
στώσι στενήν αμοιβαιότητα ένεργείας μεταξύ ιεραρχίας καί πιστού λαού 
έν πάσιν, δσα άποβλέπουσι τό αγαθόν καί τήν προκοπήν τής Έκ
κλησίας.

Ή Εκκλησία έλαβε πρός έπίτευξιν τού σκοπού αύτής παρά τού 
έαυτής Πδρυτού τήν έξουσίαν, τού διδάσκειν τά ίδια μέλη έν τή Χρι
στιανική διδασκαλία, τού άγιάζειν αύτά διά τών σωτηρίων δωρεών τής 
χάριτος καί ώς πνευματικός κυβερνήτης κυβερνάν αύτά. Ή έξουσία 
αύτη έξασκεϊται ύπό τής Έκκλησίας δι’ ιδίων οργάνων, άτινα λα- 
βόντα αύτήν διά τών ’Αποστόλων ύπό τού θεμελιωτού τής ’Εκκλησίας 
φέρουσιν αύτήν. Έν τώ πνεύματι τούτω καλούνται τά όργανα τής 
Έκκλησίας ποιμένες καί ύπηρέται αύτής, δπερ όνομα έφερον καί άλλοτέ 
ποτέ καί οί ’Απόστολοι*  «ούτως ημάς λογιζέσθω άνθρωπος ώς ύπηρέ- 
τας Χριστού καί οικονόμους μυστηρίου Θεού» (Λ Κορινθ. Δ, 1. παρβλ. 
Α'. Κορινθ. Γ, 5 — 6 Β. Κορινθ. Γ'. 4—6). Κατά δέ τήν διδασκα
λίαν τής Αγίας Γραφής, ή Εκκλησία είνε σώμα έχον πολλά μέλη, ά
τινα καίτοι ύπέρπολλα τόν αριθμόν άποτελούσιν δμως έν σώμα. 
«Καθάπερ γάρ τό σώμα έν έστι, καί μέλη έχει πολλά, πάντα δέ τά 
μέλη τού σώματος τού ενός, πολλά όντα, έν έστι σώμα’ ούτω καί ό 
Χριστός». (Α. Κορινθ. 12, 12). Ώς δε χάριν τής ύγείας καί τής προ
κοπής τού ανθρωπίνου σώματος πρέπει πάντα τά μέλη αύτού νά ώσιν 
ύγιή, νά διατελώσιν άλλήλοις έν άρμονικαϊς σχέσεσι καί έκτελώσι τάς 
προσηκούσας εκάστω λειτουργίας, ούτω καί έν τή ’Εκκλησία ούση το 
σώμα τού Χριστού καί ής κεφαλή αύτός ούτος, κρατούσι ότε μόνον

I) «Καί γάρ τό σώμα ούκ έστιν εν μέλος, άλλά πολλά. Έάν εΐπη ό 
ποΰς, ότι ούκ είμί χείρ, ούκ είμί έκ του σώματος· ού παρα τούτο ουκ έστιν 
έκ τού σώματος ; Καί έάν είπυ τό ούς, δτι ούκ είμί οφθαλμός, ουκ είμί εκ 
τού σώματος*  ού παρά τούτο ούκ έστιν έκ τού σώματος ; Εί δλον τό σώμα ο· 
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υγιείς καί ωφέλιμοι σχέσεις, δ'ταν ένυπάρχη έν πάσι τοϊς μέλεσιν αύτής 
πλήρης ζωϊκή ρώμη καί συνδέη αυτά ε»ς μίαν πνευματικήν ενότητα είς 
κοινός δεσμός. ’Άνευ τής ένότητος ταύτης πάντων τών μελών τής Έκ
κλησίας κα'ι άνευ τής άπό κοινού καί συμφώνως τώ προορισμώ αύτής 
ένεργείας καί κινήσεως πρός τό γενικόν αγαθόν άφεύκτως ύποκύψει 
αΰτη ένί οίωδήποτε τών μελών αύτής, καί τέλος αστοχήσει ή Έκκλη- 
κλησία καί τού υψηλού σκοπού αύτής. ι) Τούτου ένεκα απόλυτος ανάγ
κη, ϊνα έκαστον μέλος τής Έκκλησίας, μή άποβλέπον εις τήν έν αύτή 
θέσιν αύτού, συνεργή κατά τε τάς δυνάμεις αύτού καί τήν ικανότητα 
εις τό κοινόν αγαθόν, ούπερ χάριν ύφίσταται ή Εκκλησία αυτή’ 2) 
ή συνέργεια δέ αύτη είνε καθήκον τόσον τής Τεραρχίας, όσον καί τών 
τήν αύτήν πίστιν όμολογούντων μελών.

eH έξουσία τής ιεραρχίας έν τή ’Εκκλησία στηρίζεται έπί τού 
θείου δικαίου, μόνοι δέ οί ’Απόστολοι καί οί εκείνων διάδοχοι κέ- 
κτηνται τό δικαίωμα τού διδάσκειν, οικονομεΐν τά θεία μυστήρια καί 
τελεϊν τάς ιεροτελεστίας, καί μεταχειρίζεσθαι τήν εκκλησιαστικήν κυ- 
βέρνησιν. Άλλ’ όμτος τά θεία μέσα ούδαμώς άποκλείουσι τά άνθρώ · 
πίνα μέσα, αί δέ θεϊαι πράξεις έν τή Εκκλησία ού μόνον δέν βδελύσ- 
σονται τήν άνθρωπίνην συνεργίαν, αλλά καί έπιζητούσιν αύτήν, δπως

φθαλμός, που ή άκοή ; εί δλον ακοή, που ή όοφρησις ; Νυνί δέ ό Θεός έθετο 
τά μέλη εν έκαστον αύτών έν τω σώματι, καθώς ήθέλησεν. Εί δέ ήν τά πάντα 
εν μέλος, που τό σώμα ; Νυν δέ πολλόι μέν μέλη, εν δέ σώμα. Ού δύναται δέ 
ό οφθαλμός είπεϊν τη χειρί, χρείαν σου ούκ έχω’ ή πάλιν ή κεφαλή τοϊς ποσί, 
χρείαν υμών ούκ έχω. ’Αλλά πολλω μάλλον τά δοκουντα μέλη του σώματος 
ασθενέστερα υπάρχειν άναγκαϊά έστι*  καί α δοκοΰμεν άτιμότ. ρα είναι του σώ
ματος, τουτοις.... Καί εϊτε πάσχει έν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη*  είτε 
δοξάζεται έν μέλος συγχαίρει πάντα τά μέλη. *Υμεϊς  δέ έστέ σώμα Χρίστου 
καί μέλη έκ μέρους» (Α Κορινθ. 12, 14—27).

’) Ό Ρώμης Κλήμης, άκμάσας τήν πρώτην εκατονταετηρίδα τής Εκ
κλησίας γράφει περί τούτου πρός Κορινθίους (Λ' Έπιστολή κεφ. λζ.) τά έξης : 
«κατανοησωμεν τούς στρατευομένους τοϊς ήγουμένοις ήμών, πώς εύτάκτως, πώς 
έκτικώς, πώς ίντοτεταγμένοις έπιτελοΰσι τά διατασσόμενα. Ού πάντες είσιν 
έπαρχοι, ούδέ χιλίαρχοι, ούδέ εκατόνταρχοι, ούδέ πεντηκόνταρχοι, ουδέ τό κα
θεξής άλλ’ έκαστος έν τφ Ιδίω τάγματι τά έπιτασσόμενα υπό τού βασιλέως 
καί τών ηγουμένων έπιτελεϊ. Οί μεγάλοι δίχα τών μικρών ού δύνανται είναι, 
ούτε οι μικροί δίχα τών μεγάλων·’ σύγκρασίς τίς έστιν έν πάσι, καί έν τουτοις 
χρήσις. Λαβωμεν τό σώμα ημών’ ή κεφαλή δίχα τών ποδών ούδέν έστιν, οΰίω 
ουδέ οί πόδες δίχα τής κεφαλής. Τά τε έλάχιστα μέρη του σώματος ήμών α
ναγκαία καί ευχρηστά είσιν δλω τφ σώματι, αλλά πάντα συμπνυεϊ καί υποταγή 
μιά χρήται είς τό σώζέσθαι δλον τό σώμα.»

4) Ό Παύλος διδάσκει τούς Έφεσίους (4\ 14 —16), νά παύσωσι ζών- 
τες έν άνθρωπίναις πανουργίαις καί κυβείαις, «άληθεύοντες δέ έν άγάπη αύξήσω- 
μεν είς αυτόν τά πάντα, δς έστιν ή κεφαλή, ό Χριστός, έξ ού πάν τό σώμα 
συναρμολογούμενον καί συμβιβαζόμενον διά πάσης αφής τής έπιχορηγίας, κατ’ 
ένέργειαν έν μέτρφ ενός εκάστου μέρους, τήν αύξησιν τού σώματος ποιείται 
βίς οικοδομήν εαυτού έν αγάπη.» 

τό έργον τού Θεού έπί τή; γής εύδοΧιμήσή. Εί καί οί λαϊκοί δέν δι
καιούνται νά (δσιν όργανα τών θείων πράξεων έν τή Εκκλησία, ό
μως καί αυτοί ώ; άνθρωποι καί χριστιανοί διατίθενται τά; αύτάς πρός 
τό αγαθόν άποσκοπούσα; δυνάμεις καί μέσα, όσα καί οί ποιμένες τών 
Εκκλησιών’ ώς τοιούτοι δέ δύνανται καί όφείλουσι νά χρησιμοποιώ- 
σι πάντοτε τάς'έαυτών δυνάμεις προκειμένου περί τού αγαθού τής ’Εκ
κλησίας. Ή έξάσκησίς τής έξουσία; τού διδάσκειν 
έν τή Εκκλησία εινε έργον καί δικαίωμα τή; ^Ιεραρχία;, ό δέ λαϊκός, 
ύ περιορών τήν ιεραρχίαν καί έπιλαμβανόμενο; αυθαιρετώ; τή; εξου
σίας ταύτης κατακρίνεται, (Καν. 33 καί 64 τής έν Τρούλλω. Καν. 15 
Λαοδ J όπερ όμως έτι αύστηρότερον νοητέον τούτο περί τού μέλους 
εκείνου τού κλήρου, όπερ ανεξαρτήτως και άνευ γνώμη; τού οικείου 
’Επισκόπου έπιχειρεϊ διδάσκειν έν τή Έκκλήσίμ. (Ίδέ κεφ. Α*.  τίτλ. 
Αί τού Νομοκάνονος είς τίτλ. 14.) Άλλ’ όμως έκαστος λαϊκός κέκτη- 
ται τήν ελευθερίαν, έν αρμονία, καί τήν καθολικήν διδασκαλίαν, νά 
συναντιλαμβάνηται έν τούτο) τή Ιεραρχία, ιδία έν τή έπεξεργασία τών 
διαφόρων κλάδων τής ’Εκκλησιαστικής ’Επιστήμης, έν τή προθυμία τού 
διδάσκειν καί διαδίδειν εϊτε ώς διδάσκαλος έν τή Σχολή, εϊτε ώς εικο· 
δεσπότης έν τή οικογένεια, εϊτε ώς διευθυντή;, ή ώς οίον δή ποτέ μέλος 
εταιρείας τινός τήν Χριστιανικήν διδασκαλίαν, ενεργών καί πράττων, 
όπως ό τρόπος τής διδασκαλία; ταύτης κανονίζηται καταλλήλως. Τοιαύτην 
σύμπραξιν δέχεται ή ’Εκκλησία εύγνωμόνως, ή δέ ιεραρχία δέν βλέπει 
έν τούτω προσβολήν τινα τών έαυτής δικαίων. Τουναντίον δέ ή ιερα
τική έξουσία είνε αποκλειστικόν δικαίωμα τής ιεραρχίας. Άλλ’ 
έν τή Έκκλησί^ πάντες οί πιστοί είσι μέλη αυτής, ηγιασμένα καί 
ζώντα μέλη τού σώματος τού Χριστού, ώς τοιούτοι δέ άποτελούσι πάν
τες οί πιστοί λαϊκοί όμου μετά τής ιεραρχίας εν βασίλειον ίεράτευμα 
(Λ ΙΙέτρου 2,9.) Έν τώ καιρώ τής τού Θεού λατρεία; μετέχουσιν ού- 
τοι διά τών προσευχών αύτών μυστηριωδώς τής τού. θυσιαστηρίου δια
κονίας διακονίας. Έν καιρώ τής θείας λειτουργίας συνενούντες τάς 
προσευχάς αύτών μετά τού ίερέως επικαλούνται έπί τά προσφερόμενα 
τίμια δώρα τό'Άγιον ΙΙνεύμα. 'Θμού μετά τού Επισκόπου δέονται 
καί επικαλούνται τήν ύλογίαν τού Θεού έπί τόν χειροτονούμενον' καί 
συνελόντι είπεϊν, συμπράττουσιν οι πιστοί λαϊκοί έν πάση γενική ιερο
τελεστία τής διακονίας τού θυσιαστηρίου έν τη Εκκλησία, λαμβάνοντες 
ούτω ένεργόν μέρος έν τώ κλάδφτούτφ της Εκκλησιαστικής ’Εξουσίας, 
έν ω είσιν είδικώς προωρισμενα καί κεκλημένα τά μέλη της ιεραρχίας. 
Αείποτε όμως άνεγνώρισεν ή ’Εκκλησία τήν μείζονα συμμετοχήν τών 
λαϊκών έν τοϊς άφορώσι τόν τρίτον τής Εκκλησιαστικής ’Εξουσίας κλά- 
δον, έμπεπιστευμένον καί τούτον τή Ιεραρχία, ήτοι έν τή άφορώση τόν 
έξωτερικόν τής Έκκλησίας βίον Διοικητική Εξουσία. 
*Η συμμετοχή αυτή κατεφαίνετο κατά τε τάς έκΛησιαστικάς Συνόδους 
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και τήν εκλογήν τοΰ ανώτερου κλήρου, ώς και έν τή διοικήσει τής Εκ
κλησιαστικής περιουσίας.

(’Ακολουθεί.)

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΕΝ ΚΥΠΡΩ.

ΕΠΙ ΦΡΛΓΚΟΚΡΛΤΙΛ1

Γενομένης τής κατακτήσεως τής Κύπρου ύπό τών Φράγκων αί 
νέαι πολίτικα! άρχαί κατέστησαν ενταύθα λατινικόν κλήρον μετά ιε
ραρχίας κατά τόν τύπον τής ιεραρχίας τού ’Ορθοδόξου κλήρου. Ή ιε
ραρχία αύτη συνίστατο έξ ενός Αρχιεπισκόπου έδρεύοντος έν Λευκό- 
oig και τριών Επισκόπων έδρευόντων έν Άμμοχώστω, Λεμεσφ καί 
Πάφω. Τούτου γενομένου οι Λατίνοι προύβαλον είς τύ μέσον τύ σα
θρόν αξίωμα δτι δέν ήδύναντο νά ύπάρχωσι διττά! Εκκλησιαστικά! 
άρχαί έν ταΐς αύταϊς Έπισκοπαϊς. Τό έπιχείρημα ήτο σαθρόν, διότι 
ή ’Ορθόδοξος ήτο δογματικώς άλλη Εκκλησία και άλλη ή λατινική. 
Όθεν δέν προύκειτο περί διττών αρχών έν ταΐς αύταϊς Έπισκοπικαϊς 
περιφερείαις. 'Όπως δήποτε όμως ό ΙΙάπας Αλέξανδρος Δ' διά τής 
περιωνύμου περί τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου βούλλας τού 1260 υπέ
ταξε τούς ’Ορθοδόξους Επισκόπους ύπό τούς Λατίνους τοιούτους. 'II 
βούλλα έν τούτοις άφήκε καί τινας προνομίας τοϊς Όρθοδόξοις Έπι- 
σκόποις μεταξύ δέ τούτων καί τά Επισκοπικά δικαστήρια.

Άλλά τής ύπάρξεώς και λειτουργίας ύπό τήν φραγκοκρατίαν τών 
έπισκοπικών δικαστηρίων έχομεν απτήν άμα καί πολύτιμον ίστορικώς 
άπόδειξιν τόν διασωθέντα κώδικα τής μητροπόλεως ΙΙάφου (’Αρσι
νόης), δν έξέδωκε μετά τών άσιζών ό Σάθας. Φαίνεται δ’ δτι εκάστη 
μητρόπολις είχε τόν ίδιον έαυτής χειρόγραφον κώδικα, διότι ό περί 
ού πρόκειται άναφέρεται πάντοτε είς τόν μητροπολίτην Αρσινόης. Ό 
κώδιξ περιέχει τούτο μέν τούς τύπους τής διαδικασίας, τούτο δέ τήν 
σχετικήν μέ τήν διαδικασίαν τών δικαστηρίων τούτων νομοθεσίαν, 
περίληψιν ούσαν τής βυζαντιακής.

Καί ύ μέν κύκλος τής δικαιοδοσίας αύτών δηλούται έκ τών τί
τλων τής νομοθεσίας, ούς μόνον παραθέτομεν αδυνατούνιες νά περί 
λάβωμεν τό δλον αύτής ώς πολύ έκτεταμένον.

Ιον περί τούς έχοντας μνήστρα καί άποστρέφονται τόν γάμον. 
2ον περί τών μνήστρων καί λύσεως αύτών. δον περί τούς άνδρας τούς 
μή δυναμένους μιγήναι ταΐς γυναιξίν αύτών έν γάμω. 4υν περί λύ- 
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σεως γάμου καί τών αιτιών αυτού. 5ον περί τούς έχοντας τέλειον γά
μον μετά γυναικός καί άποστρέφουνται τόν γάμον καί ού βούλονται 
είναι μετ’αύτής. 6ον περί όρου καί διαθέσεως γάμου. 7ον περί τούς 
λυομένους τόν γάμον ή τήν μνηστείαν, αφορμής δτι ένελαβώθην αύτούς 
ό πατήρ αύτού διά τής αγίας κολυμβήθρας, ήγουν τού αγίου βαπτί- 
σματος. 8όν περί κεκωλυμένων γάμων. 9ον περί τους γονείς τούς 
λαβόντας δεύτερον γάμον καί μή ληγατεύσαντας τούς παϊδας αύτών, 
ή έπιτροπεύοντας τήν προίκα τής μητρός αύτών τήν πρώην. ΙΟον πε
ρί δευτερογαμούνιων άνδρών καί γυναικών. 11ον περί πενθούντων 
γυναικών.

Ό δέ τύπος τής διαδικασίας ήτο περίπου τοιούτος. Ή διαδικα
σία διηρεϊτο είς τέσσαρα στάδια. Κατά τό πρώτον ό συνήγορος τού 
έγκαλούντος, εμφανιζόμενος ένώπιον τού μητροπολίτου, έξέθετε τά τής 
αγωγής του καί έζήτει νά δρισθή ημέρα απολογίας τού έγκαλουμένου. 
Ό δικαστής έκάλει πρός τούτο έγγράφως αύτόν. Έάν δέν ένεφανίζετο 
έπανελάμβανε τήν κλήσιν δίς έν ανάγκη είσέτι. Έάν ύ έγκαλούμενος 
δέν ένεφανίζετο καί μετά τήν τρίτην πρόσκλησιν έκηρύσσετο φ υ γ ό- 
δ ι κ ο ς.

Τού έγκαλουμένου προσερχομένου κατά τήν ώρισμένην ημέραν, 
ό συνήγορος παρισταμένου καί τού έγκαλούντος διετύπου τήν άγωγήν. 
Έάν ό άντίδικος ήθελε νά κατατεθή έγγράφως ή αγωγή, ό δικηγόρος 
τού ένάγοντος έζήτει προθεσμίαν νά καταθέση καί κατέθετεν αυτήν εις 
τριπλούν, ενός προωρισμένου διά τό δικαστήριον, ετέρου διά τόν άν- 
τίδικον καί τού τρίτου δι.’ εαυτόν. Ό έναγόμενος λαβόνν τήν άγωγήν 
έζήτει προθεσμίαν τετραήμερον, ϊνα σκεφθή έάν πρέπει νά ένστή. Κατά 
τήν δρισθεϊσαν ήμέραν, έμφανιζόμενος καί δηλών, δτι ένίστατο, έζή- 
τει νέαν προθεσμίαν διά νά καταθέση έγγράφως τάς ένστάσεις του. 
Τοιούτο τό πρώτον στάδιον.

Δεύτερον στάδιον ή δεύτερα δ ί κ α ι α, ώς λέγεται έν τφ 
κώδικι. Κατά τήν ώς άνω ύρισθεΐσαν ήμέραν, τού έναγομένου καταθέ- 
σαντος έγγράφως τάς αντιρρήσεις (λίβελλον), ό ένάγων έζήτει προθε
σμίαν τεσσάρων ήμερων ϊνα άντικρούση τόν άντίδικον.

Τρίτα δίκαια. Ό ένάγων κατά τήν ώς άνω όρισθεϊσαν 
ήμέραν καταθέτει τήν αναιρετικήν εκθεσίν του, μεθ’ δ ό δικαστής έ
ρωτα τόν άντίδικον αν έχη νά προσθέοη τι έγγράφως ή άγράφως, δπερ 
καί κατατίθεται άν ύπάρχη. Μετά ταύτα ό δικαστής ορίζει τοϊς διαδί- 
κοις ήμέραν νά προσέλθωσιν δπως άκούσωσι τήν άπόφασιν.

Μέση ά π ό φ ασ ι ς. Κατά τήν ήμέραν ταύτην ό πρόεδρος 
έχων καί τήν βουλήν τών λογίμων άνδρών 
(παρέδρων) απαγγέλλει τήν άπόφασιν ϊνα κληθή ό έναγόμενος ν’ άπο- 
λογηθή εις τόν λίβελλον τού ένάγοντος. ΤΙ δικάσιμος ώρί- 
ζετο μετά δέκα ήμέρας, άλλ’ έν τώ μεταξύ τούτη) ο έναγόμενος είχε τό 
δικαίωμα νά έκκαλέση τήν ύποθεσίν του είς μ ε γ α λ ό τ ε ρ ο ν 
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κριτήν, ή εις τόν επίσκοπον τον Λατίνον ή εις τόν αρχιεπίσκοπον τής 
Λ ε υ κ ο υ σ ί α ς, ή εις τύν πάπαν. Τούτου όμως μή γενομένου, 
οί άντίδικοι, ένεφανίζοντο τήν δέκατων ημέραν, καθ’ ήν ό εναγόμε
νος άρνούμενος το αληθές τής αγωγής έζήτει ν’ άποδειχθώσι τά αιτή
ματα τού ένάγοντος. Καλούνται τότε οί διάδικοι καί όμνύουσιν έπί 
τών ιερών ευαγγελίων, ό μέν ένάγων «ότι ταΰτα τά προβάλλω εις τόν 
λίβελλόν μου δίκαια καί πιστά τά προβάλλω, καί εάν ένε χρήσις νά 
φέρω μάρτυρας ουδέ νά τούς παρακαλέσω ουδέ νά τούς ξενιάσω*  ού
τως νά μου βοηθήση ύ Θεός καί τά άγια ευαγγέλια , ό δ’ εναγόμενος 
«οτι άπαί τούτο τό μού έγκαλέουν, δίκαια καί πιστά διαφεντεύγομαι, 
καί εάν ένε χρήσις»....

. Μετά τήν ορκωμοσίαν ταύτην ό πρόεδρος καλεί τόν ένάγοντα νά 
διατυπώση τά αιτήματα κατά τον λ ί β ε λ λ ό ν του. Έπί ενός έκα
στου τούτων έρωτάται δ εναγόμενος και άν τά παραδεχθή περατού- 
ται ή διαδικασία, έάν δ’ όχι δίδεται τώ ένάγοντι οκτώ ήμερών 
προθεσμία ΐνα προσαγάγη τούς μάρτυρά; του. Οί μάρτυρες προσ- 
ερχόμενοι εξετάζονται ενόρκως, τού γραμμαιέως πάντοτε κρατούντας 
ακριβή πρακτικά. eO άντίδικος έντεξετάζει τούς μάρτυρας, δικαιούμε
νος νά αίτήσηται τήν άδειαν τού δικαστού, ΐνα προσβάλη καί τό ά- 
ξιόπιστον αυτών έκ τού χαρακτήρος καί ηθικού αύτών. Έν τοιαύτη 
περιπτώσει ό ένάγων είχε τό δικαίωμα είς άλλην συνεδρίαν νά ύπο- 
στηρίξή τό άξιόπιστον τών μαρτύρων.

Άπόφασις πληρεστάτη. Τούτων πάντων συντε- 
λουμένων, δ δικαστής δρίζει ημέραν έκδόσεως γραπτής δριστικής άπο- 
φάσεως τού δικαστηρίου, ήτις είχε τύπον τοιόνδε : «ένπροσθεν έμού 
τοΰ νοταρίου καί μαρτύρων τών κάτωθι δηλωθησομένων ύ πα- 
νιερώτατος καί θεοτίμητος έπίσκοπος Άρσενόης, πρόεδρος πόλεως καί 
ενορίας Πάφου έκδωκεν πληρεσιά^ην άπόφασιν περιέχων ούτως :

« Γινωσκέτωσαν πάντες οί τήν παρούσαν πληρεστάτη ν άπόφασιν ά- 
ναλαβόντες καί άκούσαντες οτι ημείς δείνα έλεφ Θεού έπίσκοπος Άρ · 
σενόης, πρόεδρος πόλεως καί ένορίας ΙΙάφου, γνωρίσαντ^ς άπό τήν 
ύπόθεσιν.... άναμεταξύ τής δείνα καί τού δείνα, ούτινος ο δείνα λίβελ- 
λος έδόθη κατά τού δείνα εις πληρεστάτην δίκην περιέχων ούτως (εί- 
τα ας άναγνώση δ νοτάριος τόν λίβελλόν ύπού έδόθη εις τήν αυλήν, 
καί πληρουμένου, λέγει δ κριτής) : δίκης κρατηθείσης νομίμου είς 
αύτό, όρκων γενομένων τού είπεΐν τήν άλήθειαν, έροπήσεων καί άπο- 
κρίσεων κεφαλαίων δοθέντων, μαρτύριον προσκομισθέντων, δι’όρκων 
στενευιϊέντων, καί τά παρ’ αυτών ρηθέντα πιστώς γραφέντα καί διά 
συγκαταθέσεως τών μερών άναγνωσθέντα παρά τών άμφυτέρων με
ρών, καί κηρυχθέντα καί πολλάκις τρακταίσθέντα παρά τών άμφοτέ- 
ρων μερών, ύστερον άσφαλίσαντο τήν δίκην καί αίτήσαντο την άπό- 
φασιν*  καί έδόθη ημέρα τού πληρεστάτην άπόφασιν άκούσαι’ ής ημέ
ρας κρεμμαμένης, έρευνήσαντες τάς πράξεις αύτών άκριβώς, έχοντες δέ 
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καί βουλήν μετά λογίμων άνδρών, άποφήνομεν έγγράφως καί διά 
πληρέστατης άποφάσεως δρίζομεν ούτως ώς ότι τήν έννοιαν αύτής ή 
δείνα δικαίως ύπέδειξεν ήμϊν*  δθεν κατακρίνοντες τόν δείνα ότι δύναται 
πληρώσαι μετά τής δείνα πληρεστατον γάμον, διά τοι τούτο δρίζομεν 
άμφοτέρους τού συζευχθήναι καί πληρώσαι τόν τέλεισν γάμον καθώς 
τό δίκαιον απαιτεί».

Έγράφη δ νοτάριος «έγράφη άνεγνώσθη, έκηρύχθη εις τόν δεί
να έκκλησία, μηνός δείνα, ημέρα καί έτος, παρόντος τοΰ δείνα καί 
δείνα καί δείνα».

Καί καρτερεί δ κριτής τήν άπόφασιν μέχρι ημέρας ι" καί άν 
θέλη τό άλλο μέρος, κράζει, εί δέ ού θέλει, μένει δ κριτής’ καί 
πληρουμένων τών δέκα ήμερών, σώζεται ή άπόφασις καί βάλλεται 
εις νομήν*  καί γράφει δ νοτάριος καί δίδει τήν άπόφασιν εις δ,τι 
μέρος τήν ζητήσει, έξεραίτως τής γυναίκας. Καί ουτω μένουν.

Φ. Ζαννετος.

ΜΕΓΆΛΗΣ ΧΗΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Εύαγγιλίζον, γη, χαράν //εγάίΐην ! Ή προαιώνιος wv 
Θεοΰ βουλή περί τής σωτηρίας τοΰ ανθρώπου άπεκαλύφ^η σή
μερον. Ό Θεός γίνεται άνθρωπος, ΐνα ποίηση Θεόν τόν δν- 
ΰρωπον. '0 υιός τοΰ Θεοΰ γίνεται υιός τοΰ ανθρώπου, ΐνα καί 
πάλιν οί άνθρωποι γίνωμεν τέκνα τοΰ Θεοΰ. Ό δεσπότης λαμ
βάνει τοΰ δούλου τήν μορφήν, ΐνα συντριβή ό ζυγός τής δου
λείας ό έπικα^ήμενος έπί τοΰ τραχήλου τών δι’ελευθερίαν δημι- 
ουργηθέντων λογικών πλασμάτων. Ή ελπίς τής κτίσεως άπά- 
σης δτι καί αυτή θά έλευθερωθή από τής δουλείας τής φθοράς 
μετά τών τέκνων τοΰ Θεοΰ λαμβάνει ήδη τήν πραγμάτωσιν 
αύτής. Τά θεμέλια τής παμβασιλείας, ής ούκ έσται τέλος, κατε- 
τέθησαν ήδη ασάλευτα. Διά τοΰτο δέχου πάσα ή γή χαράς ευ
αγγέλια.

Άλλ ’ αν πάντες οί λαβόντες τήν έξουσίαν νά γείνωσι τέ
κνα Θεοΰ, άν πάντες οί πιστεύοντες είς τδ όνομα τοΰ έκ τής κεχα- 
ριτωμένης Παρθένου Μαρίας τεχθέντος Θεοΰ έορτάζουσι σή
μερον τής σωτηρίας αύτών τδ κεφάλαιον καί τοΰ άπ'αΙώνος 
μυστηρίου τήν φανέρωσιν, ήμεϊς οί άνήκοντες είς τδ έθνος, δπερ 
πρδ παντδς άλλου έθνους έδόξασε τδν Χριστδν καί έδοξάσθη
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ύπδ τον Χριστού εορτάζομεν σήμερον μετά τής παλιγγενεσίας 
τοΰ κόσμου παντός καί τήν παλιγγενεσίαν τον έθνους τοϋ Ελ
ληνικόν.

Ιίμεΐς οί Ελληνες Χριστιανοί διπλήν εορτάζομεν εορτήν, 
διπλήν έπιτελοϋμεν πανήγυριν, διπλής μεγάλης χαράς δεχόμεθα 
τά ευαγγέλια. Παριστάμεθα νοερως είς το εν Ναζαρέτ τή πολίχνη 
άποκαλυπτόμενον μυστήριον, άλλά καί εις τήν έν τή Αγία Λαύ
ρα τελονμέτην μυσταγωγίαν. Άκούομεν τδν ’Αρχάγγελον Γα
βριήλ τήν έλενσιν βασιλείας παγκοσμίου και αιωνίου εύαγγελι- 
ζόμενον, άκούομεν καί τον άρχιποίμενα τών Παλαιών Πατρών 
είς έπανάκτησιν τής άπολεσθείοης Ελληνικής Βασιλείας έν δνό- 
μάτι τον υιού τής Παρθένου τούς Πανέλληνας έξορκίζοντα.

Ητο τυχαΐον τό γεγονός, δτι οί Φιλικοί ώρισαν ώς 
ημέραν έξεγέροεως τήν ημέραν τον Ευαγγελισμού τής Παρθένου; 
3Απαγε ! Ήτο άπόφασις ύπαγορευθεΐσα ύπδ τής πίστεως τον έ
θνους πρός τδ άπροσμάχητον κράτος τής ύπερμάχου στρατηγόν, 
νπδ τής πίστεως τής έθνικής ψυχής, δτι ή ^Κυρά Δέσποινα'» 
έξακολουθεΐ νά κλαίη, διότι έχασε τήν «Πόλιν αυτής» καί τδν 
Ναδν τής τοΰ Θεού Σοφίας. Μήπως δέν βλέπομεν τούς αθανά
τους ήρωας τής έθτικής παλιγγενεσίας πρδ πάσης μάχης και 
μεθ*  έκάστην νίκην γονυκλινείς προσευχομένους πρδς τήν Δέ- 
οποιναν Θεοτόκον; Μήπως καθ ’ δλους τούς αιώνας τής σκληράς 
δουλείας δ πόνος τής δοκιμαζομένης έθνικής ψυχής δέν ακούε
ται άδιακόπως είς δέησιν πρδς τήν « Άκαταίσχυντον τών Χρι
στιανών προστασίαν;»

Ιδού πώς περαίνει τδν πανηγυρικόν αύτοΰ εις τήν εορτήν 
τοΰ Εύαγ)σμιώ έξοχος ίεροκήρυξ 133 έτη πρδ τοΰ μεγάλου έθνι- 
κοΰ γεγονότος, ούτινος εορτάζομεν σήμερον τήν 90ήν επέτειον.

« Έως πότε, πανακήρατε Κόρη, τδ τρισάθλιον γένος τών 
Ελλήνων έχει νά εύρίσκηται είς τά δεσμά μιας άνυποφέρτου 

δουλείας ; "Εως πότε νά πατή τον εύγενικδν λαιμδν βάρβαρος 
θβαξ; Έως πότε έχουσι rd βασιλεύωνται άπδ ήμισδν φεγγάρι αί 
χώραι έκεϊναι, είς τάς οποίας άνέτειλεν είς άνθρωπίτην μορφήν 
άπδ τήν ήγιασμένην σου γαστέρα () μυοτικδς τής δικαιοσύνης Ή
λιος ;

Παρθένε! ένθυμήσου πώς είς τήν Ελλάδα πρότερον 
παρά είς άλλον τόπον έλαμψε τδ ζωηφόρον φώς τής αληθινής 
πίστεως. Τδ "Ελληνικόν γένος έστάθη τδ πρώτον δπου άνοιξε 
τάς αγκόλας καί έδέχθη τδ θειον Εύαγγέλιον τοΰ Μονογενούς 
σου υιού, τδ πρώτον δπου σε έγνώρισε δι αληθινήν μητέρα τοΰ
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Θεανθρώπου Λόγου. Τδ πρώτον δπου άντεστάθη των τυράννων 
οπού μέ μύρια βάσανα εγύρευαν νά έξεριζώσωσιν άπδ τάς καρ
διάς τών πιστών τδ σεβάσμιόν σου ονομα. Τοΰτο έδωσεν εις τδν 
κόσμον τούς Διδασκάλους, οί οποίοι μέ τδ φώς τής διδασκαλίας 
των έφώτισαν τάς ήμαυρωμένας διανοίας τών ανθρώπων. Τούτο 
τούς ποιμένας, οπού μέ τήν ποιμαντικήν ράβδον έξώρισαν τούς 
αίμοβόρους λύκους άπδ τδ έκκλησιαστικδν ποίμνιον. ’Ετούτο 
τούς Μάρτυρας οπού μέ τδ ίδιον αίμά των έβαψαν τήν Πορφύ
ραν τής Έκκλησίας.

«Λοιπδν, εύσπλαγχνε Μαριάμ, παρακαλούμέν σε διά τδ 
χαΐρε έκεΐνο, οπού μάς έπροξένησε τήν χαράν χάρισαί του τήν 
προτέραν τιμήν*  σήκωσέ το άπδ τήν κοπριάν τής δουλείας είς τδν 
θρόνον τού βασιλικού άξιώματος*  άπδ τά δεσμά είς τδ σκήπτρον*  
άπδ τήν αιχμαλωσίαν είς τδ βασίλειον. Καί άν έτοϋταί μας αί 
φωναι δέν σε παρακινούσιν είς σπλάγχνος, άς σε παρακινήσουν 
ετούτα τά πικρά δάκρυα, όπου μάς πέφτουσιν άπδ τά όμμάτια. 
Άλλ9 άνίσως και έτοΰτα δέν φϋάνουσιν άς σε παρακινήσωσιν al 
φωναί καί ή παρακάλεσες τών Άγιων σου, οπού άκαταπαύστως 
φωνάζουσιν άπδ όλα τά μέρη τής τρισαθλίου Ελλάδος. Φωνάζει 
ό Άνδρέας άπδ τήν Κρήτην*  φωνάζει ό Σπυρίδων άπδ τήν Κύ
προν*  φωνάζει δ Ιγνάτιος άπδ τήν 9Αντιόχειαν*  φωνάζει ό 
Διονύσιος άπδ τάς ’Αθήνας*  φωνάζει δ Πολύκαρπος άπδ τήν 
Σμύρνην*  φωνάζει ή ΑΙκατερίνα άπδ τήν Αλεξάνδρειαν*  φωνά
ζει ό Χρυσόστομος άπδ τήν βασιλεύουσαν Πόλιν καί δείχνοντάς 
σου τήν σκληροτάτην τυραννίδα τών άθέων Αγαρηνών έλπί- 
ζουσιν άπδ τήν άκραν σου ευσπλαχνίαν τοΰ Ελληνικού γένους 
τήν άπολύτρωσιν. »

"Η έλπίς τοϋ έθνους δέν διεψεύσθη, ή προσευχή δέν άπε- 
κρούσθη, ή πίστις έθαυματούργησε καί ή άπολύτρωσις πανη- 
γυρίζεται ώς γεγονός. Δυστυχώς ή άπολύτρωσις δέν εΐνε άκόμη 
πλήρης καί ή χαρά ήμών δέν εΐνε έτι πεπληρωμένη. Ίσως, διότι 
έν τω μεταξύ έξηοθένησεν ή πίστις ήμών*  ίσως διότι παλαίουσιν 
έτι πρδς άλλήλας ή Εύσπλαγχνία καί ή Δικαιοσύνη τοϋ Θεού. 
9Εν τούτοις άς^εύλογήσωμεν τδ ονομα τής Ευλογημένης έν γυναιξί 
καί άς μή παύσωμεν νά έλπίζωμεν άπδ τήν άκραν Αύτής Εύ- 
σπλαγχνίαν κοί τοϋ ύπολοίπου Γένους τήν άπολύτρωσιν.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΠΛΠΛΛΟΠΟΥΛΟΥ—«ΊιΚοοία της 
Έκκλ/ΙεροιΙολνμων». ’Αλεξάνδρειά 1910 σελ. λβ.—842. — Ό 
πολύτιμος συνεργάτης τού «’Εκκλησιαστικού Κήρυκος», ό έπι δεκαπεν
ταετίαν ολην έκδαπανήσας εαυτόν ώς Διευθυντής καί Καθηγητής τής 
ήδη κρίμασι Θεού κεκλεισμένης Θεολογικής τού Σταυρού Σχολής προς 
μόρφωσιν θερμουργών διδασκάλων τής Θεολογίας καί έν τή εξορία 
τής κλήσεως αύτού ό>ς έπιστήμονος θεολόγου μή έπιλαθόμενος, έφερεν 
εις φως έργον μεγάλης έπιστημονής αξίας, τήν «’Ιστορίαν τής Έκ
κλησίας Ιεροσολύμων. Σπανίως έργον "Ελληνος Θεολόγου προύκάλε- 
σε τόσας ευμενείς κρίσεις παρά τών ξένων έπιστημόνων όσας τό περί 
ού ύμών όλόγος σοφόν τούτο σύγραμμα τού Πανοσιωτάτου ’Αρχιμαν
δρίτου κ. Χρυσοστόμου Παπαδοποχίλου. Θά παραθέσωμεν ενταύθα 
μίαν έκ τών πολλών, τήν τού διαπρεπούς Καθηγητυύ τής έν I Ιετρου- 
πόλει Θεολογ. Ακαδημίας κ. 1.1. Σοκολώφ.

«Τό έργον του Άρχ. Χρυσοστόμου άποτελεϊ σημαντικόν φαινόμενον έν 
τή συγχρόνφ έκκλησιαστικοίστορική φιλολογία*  δ συγγραφεύς έπιμελώς έξεμελέ- 
τησε πάσαν τήν προσιτήν αύτω φιλογίαν τού ζητήματος καί κριτικώς έξετίμησε 
τήν σημασίαν αύτής διά τήν συγγραφήν αύτού. Μή έχων προηγουμένου; έν 
τω δυσχερεϊ αύτού καί πολυσυνΟέτω έργω, έσπούδ ισβ καί ήρεύνησε τό ζήτη
μα ίίλως άνεξαριήτως καί παρέσχεν έν τή συγγραφή αυτοί σειράν ολην πρω
τοτύπων καί νωπών κρίσεων καί συμπερασμάτων. ΙΙαμμερώς μελετήσας τάς 
πηγάς καί τά βοηθήματα, παρέσχεν έν τφ έργω αύτού πλουσίαν συλλογήν 
έκκλησιασιικοϊστορικών γνώσεων περί τής 'Αγίας Γής, συντάξας αύτάς κατ’ 
ορθήν μέθοδον καί έξαιρέτως καί έπιστημονικώς διαφώτισα; αύτάς μετ’ αλη
θούς επιστημονικού πραγματισμού. Κατά ταύτα αί θεωρίαι καί κρίσεις τού 
συγγραφέως τυγχάνουσιν όρθόταται, έπιστημονικώς δεδικαιολογημέναι καί ύπό 
τού κύρους τών πηγών καί τών έγγραφων κατωχυρωμέναι.»

Ιδιαιτέραν δλως αϊσθανόμεθα εύχαρίστησιν τοιαΰτας αναγινώ- 
σκοντες κρίσεις ημείς, οϊτινες εύτυχήσαμεν νά άκούσωμεν από τής 
έδρας τής Θεολ, Σχολής τού Σταυρού διδασκομένην τήν ιστορίαν ταύ
την τής Έκκλησίας Ιεροσολύμων.

«ΑΝΑΤΟΛΗ» — ΜηνιαΙον παιδαγωγικόν πεοιοδι- 
κόν· Έλάβομεν τό Λ ον καί Βον τεύχος τού ύπό τον άνω 
τίτλον παιδαγωγικού έκδιδομένου έν Λιμένι Βαθέος Σάμου 

ύπό τοΰ κ. ’Εμμανουήλ Φ. Ίακωβίδου, Καθηγητοΰ τών Παι
δαγωγικών έν τώ εκεί Ιεροδιδασκαλεία). Ό κ. Έμμ. Ίακωβίδης, 
δστις κατά παρελθόντα Αύγουστον είχε γνωσθή τώ Κυπριακώ δη
μοσία) ώς Διευθυντής τού έν Λάρνακι Ιεροδιδασκαλείου, μετά λαμπράς 
Θεολογικάς σπουδάς καί εύδόκιμον από έδρας Θεολογικής διδασκαλίαν 
έπιδοθείς εις σπουδάς παιδαγα>γικών μαθημάτων έν Γερμανία καί 
ταύτα από τριετίας έν τώ έν Σάμω ιεροδιδασκαλεία) διδάσκων κατέχει 
δμολογουμένως πλούσια έφόδια πρός έκδοσιν έπιστημονικού παιδαγα)- 
γικού περιοδικού άξιου τού ονόματος αύτού. Κατά τό προταθέν 
πρόγραμμα έν τή Ά ν α τ ο λ ή θά δημοσιεύονται*

α) Συστηματικοί έπιθεα)ρήσεις τής συγχρόνου παιδαγωγικής 
καί έκπαιδευτικής κινήσεως, ήμετέρας καί ξένης, ιδία τών πεπολιτι- 
σ μενών έθνών.

β) Συστηματικοί καί σοβαροί πραγματεϊαι έπι σπουδαίον παι
δαγωγικών καί έκπαιδευτικών ζητημάτων, είτε αμέσως είτε εμμέσως 
πρός τό έργον τών διδασκάλων συνδεόμενοι*

γ) Συμβολοί εις τήν Ιστορίαν τής καθόλου, ιδία δέ τής Ελλη
νικής παιδαγωγίας, τής ’Αρχαίας, τής Βυζαντινής καί τής έπι Τουρ
κοκρατίας.

δ) Ειλικρινείς καί ευσυνείδητοι μελέται, άποβλέπουσαι εις τήν 
ορθήν έκτίμησιν τών σύγχρονον αναγκών τής Ελληνοπρεπούς άγο)γής 
καί μορφώσείος τών τέκνων ημών καί τής Εθνικής άναγεννήσεως.

ε) Θεωρία καί τέχνη τής διδασκαλίας, ώς καί ύποδειγματικαί 
διδασκαλίοι παρέχουσαι τόν τύπον τής μεθοδικής διεξαγωγής (ορισμέ
νου μαθήματος μιας σχολειακής ώρας.

στ) Λύσεις αποριών έγειρομένον παρά τοίς άφωσιωμένοις καί 
άγαπώσι τό έργον αύτών διδασκάλοις.

Έκ τών άνά χεϊρας δύο τευχών πειθόμεθα, δτι τό σοβαρόν τούτο 
πρόγραμμα εφαρμόζεται άπαρεγκλίτως καί διά τούτο τώ μέν φιλοπόνω 
Διευθυντή καί Συντάκτη τού λαμπρού περιοδικού άπευθύνομεν έγκάρ- 
δια συγχαρητήρια καί εύχάς ύπέρ πλήρους καί έν τή πράξει ευδοκιμή
σεις, τοίς δ’ έν Κύπρω Διδασκάλοις καί Καθηγηταϊς συνιστώμεν θερ
μώς τού περιοδικού τούτου τήν άνάγνωσιν.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ»
Τό έπίσημον όργανον τής έν Πετρουπόλει Θεολογικής Ακαδημί

ας, ο «’Εκκλησιαστικός ’Αγγελιοφόρος», ανήγγειλε τήν έκδοσιν τού 
«Εκκλησιαστικού Κήρυκος» διά τών ακολούθων λέξεων :

Άπό τοΰ τρέχοντος έτους ήρξατο έκδιδόμβνον έν Λάρνακι τής Κύπρου 
προνοίςι τοΰ Μητροπολίτου Κιτίου Μελβτίου Μβταξάκη τό περιοδικόν «Εκκλη
σιαστικός Κήρυξ». Έάν τις κρίνη έκ τών πρώτων αύτοΰ τευχών τό περιοδικόν 
παρουσιάζεται ώφέλιμον λίαν καί σοβαρόν. Ό κύριος αύτοΰ σκοπός συνίστα- 
ται είς τήν θρησκευτικήν καί ήθικήν διάπλασιν τοΰ ’Ορθοδόξου λαοΰ τής 
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Κύπρου, εχβι δ*  όμως ύπ’ όψβι καί τήν επιστημονικήν έρευναν τής έπιτοπίου 
Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας καί αρχαιολογίας. Προτάσσον άρθρα έποικοδομη- 
τικά παραθέτει εϊια καί εΙδήσεις περί τής συγχρόνου Εκκλησιαστικής ζωής 
έν τή όρθοδόξω ’Ανατολή. Τό ήμέτερον ’Ακαδημαϊκόν περιοδικόν θερμώς 
προσαγορεύει τόν εαυτού έν Κύπρω Συνάδελφον καί εύχεται αύτφ πλήρη έπι- 
τυχίαν καί εύδοκίμησιν. *Ας  έλπίσωμεν, δτι τό κυπριακόν Περιοδικόν θά άνα- 
πτύξη τάς δυνάμεις αυτού καί δτι εύρυνόμενον κατά τόν όγκον συμφώνως πρός 
τόν γενικόν μορφωτικόν αύτού σκοπόν θά άσχοληθή καί περί τήν αυτοτελή 
έπιστημονικήν εργασίαν τής ορθοδόξου έν Κύπρω Έκκλησίας. Τούτο εΕαι 
απολύτως άναγκαϊον καί πρέπει νά άποτελή πρό παντός άλλου τόν σκοπόν 
τών έν τή νήσω μεμορφωμένων εργατών τής ’Εκκλησίας. Ύπό τήν χειραγω- 
γίαν τού πεφωτισμένου καί δραστηρίου Μητροπολίτου Κιτίου Πανιερ. Μελε
τίου Μεταξάκι τό περιοδικόν θά δυνηθή νά ύπερπηδήση τάς διά παν σπουδαϊον 
έργον άναποφεύκτους δυσχερείας πρός πραγματοποίησιν έπιτυχή τού υψηλού 
αυτού προορισμού. Περί τούτου όμιλεΐ ή έπίδοσις άλλων άναλόγων ελληνικών 
έκδόσεων. Σπουδαϊον δ*  είναι καί τούτο, δτι οί συντάκται τού νέου κυπριακού 
περιοδικού γνωρίζουσι τήν Ρωσικήν καί δύνανται νά παρακολουθώσι τόν έν 
Ρωσίρ ’Εκκλησιαστικόν καί κοινωνικόν βίον.»

‘Λνταποδίδομεν μετ’ ίσης θέρμης τήν στελλομενην ήμιν από της 
προπευοΰσης τής όμοδόξου Αυτοκρατορίας πρόσρησιν, βεβαιοΰμεν δέ 
τόν πολιόν Συνάδελφον δτι. καί ήμών εγκάρδιος ευχή είναι ό «Εκκλησι
αστικός Κήρυξ» νά βαδίσ^ έπί τα ϊχνη τών άλλων Ελληνικών περιο
δικών, άτινα ύπαινιττεται καί μετά τών όποιων δεσμοί πνευματικών ώ- 
δίνων συνδέουσιν αύτόν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

£υνοΠ&καέ αποφάσεις.

Έκδικάσασα ή ’Ιερά Σύνοδος τη ιό του μηνός τήν ύπόθε- 
σιν τών δύο αύταδέλφων Μοναχού Κυρίλλου καί Νήφωνος 
‘Ιερομονάχου καταγγελθέντων, ώς προεγράψαμεν, ύπό τού Παν. 
Μητροπολίτου Κιτίου έπί συγκροτήσει παρανόμου είς τά πρόθυρα 
τής πόλεως Λεμεσού μοναστηριακού συνοικισμού καί ιδρύσει θυ
σιαστηρίου παρά τήν άπαγόρευσιν τού τής έπαρχίας Μητροπολί
του, έξέδοτο τήν άκόλουθον άπόφασιν μετά τήν άκρόασιν τής 
απολογίας των κατηγορουμένων.

«’Επειδή άναμφισβητήτως έξηκριβώθη ότι τό τε παρεκκλήσιον 
τύ έπικληθέν τού ‘Αγίου Γεωργ ίου καί ύ περί αύτό μοναχικός συν
οικισμός συνέστησαν ού μόνον άνευ άδειας αλλά καί παρά * τήν 

ρητήν άπαγόρευσιν τού τής Έπαρχίας Μητροπολίτου, τούτο δέ ρη- 
τώς καταδικάζεται ύπό τών ιερών κανόνων Δ’ καί Η’ τής Δης 
Οίκ.,“ ΙΖ' τής Ζης Οίκ. καί Α' τής ΑΒας Συνόδου,

’Επειδή έπί μακρών χρόνον παρά τήν άπαγόρευσιν τού άρ- 
μοδίου'Έπισκόπου έτελεϊτο άντικανονικώς ή θεία λειτουργία ύπό 
τού ’Ιερομονάχου Νήφωνος,

’Επειδή δέν είναι δυνατόν νά νομιμοποιηθώ έκ τών ύστέρων 
παρανομία διασαλεύουσα τήν ’Εκκλησιαστικήν τάξιν

Διά ταύτα
Ή Ιερά Σύνοδος όμοφώνως άποφαίνεται :
Κηρύττει διαλελυμένον τόν παρανόμως συστάντα συνοικι

σμόν. Τιθησιν ύπ’ άργίαν τό άντικανονικώς ίδρυθέν παρεκκλή
σιον άνατίθησι δέ τώ Μητροπολίτη τής ’Επαρχίας, όπως έν τφ 
μέλλοντι διατάξηται τά κατ’ αύτό άποκλειομένης τής περιπτώσε- 
ως νέου μοναστηριακού συνοικισμού

Καταδικάζει είς άργίαν άπό πάσης ιεροπραξίας πέντε έτών 
τον ’Ιερομόναχον Νήφωνα.

Διατάσσει τόν τε Νήφωνα καί τόν Κύριλλον, όπως έντός 
4θ ημερών τούς μέν δοκίμους έν οις καί τόν ύπ’ αύτών άντικα- 
νονικώς καρέντα άπολύσωσιν, αύτοί δέ ή είσέλθωσιν διά τής 
νομίμου οδού εις τινα τών ύπαρχουσών έν τή νήσψ ’Ιερών Μο
νών ή άπέλθωσιν είς τήν έν ή άπ’ άρχής έκάρησαν Μοναχοί.»

Μονή 'Αγίου Γεωργίου του Άλαράνου.— Έξεδν- 
κάσθη ώσαύτως έν τή συνοδική συνεδρία τής 2J Μαρτίου ή ύπό- 
θεσις τού Μονυδρίου Αγίου Γεωργίου τού Άλαμάνου. Άπο- 
δειχθέντος δ’ έκ τε τών παρουσιασθέντων έγγράφων καί τών 
καταθέσεων τού τε πρώην Κιτίου καί νύν Μακαριωτάτου ’Αρχι
επισκόπου καί δή καί τών προσελθόντων ώς άντιπροσώπων τής 
Κοινότητας Μοναγρουλλίου ένώπιον τής ’Αγίας Συνόδου, δτι 
τό ίδρυμα άνήκει τφ Μηιροπολιτικφ θρόνω Κιτίου έπεδικάσθη 
αύτφ ύπό τής συνοδικής άποφάσεως.

eO Καταοτατικός Χάρτης. — 
Αί λοιπαί συνοδιζαί συνεδρίαι του 
δεκαπενθημέρου κατηναλώΟησαν 

εις την μελέτην του σχεδίου του 
Καταστατικού Νόμου, ουτινος η 
προμελέτη δέν συνεπληρώθη ώς 
προύπελογίζετο προ της διακοπής 
των συνοδικών εργασιών ενεκα

της επελθούσης ασθένειας του Μα- 
καριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου.

Διακοπή οννοδικών έργαοιών. 
— Αί συνοδικαι έργασίαι έμελλον 
να διακοπώσιν ενεκα τών εορτών 
χθες τετάρτην (30 Μαρτίου). ’Ε
πειδή όμως η Α. θ. Μ. ό ’Αρ
χιεπίσκοπος ηδιαθέτησεν άπό του
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Σαββάτου, δέν έγένετο συνεδρία 
άπο τής παρελθούσης Πέμπτης, 
άπήλθον δέ είς. τάς έδρας αύτών οί 
ΙΙαν. Μητροπολϊται άπο της προ 
της χθες Τρίτης ϊνα έπανέλθωσιν 
είς Λευκωσίαν την Τετάρτην της 
β'. έβδομάδος του ΙΙάσχα.

Ί1 * Εθνική Εορτή.— Ή εορ
τή τής Ελληνικής Παλιγγενεσί- 
ας έωρτάσθη πανταχού τής νήσου 
μετά μεγάλου ένθουσιασμοΰ. Έν 
Λευκωσί^ τής τε λειτουργία; καί 
τής δοξολογίας τελεσθεισών έν τώ 
Ναώ Φανερωμένης προέστη ή Λ. 
θ. Μ. ο ’Αρχιεπίσκοπος έχων 
συλλειτουργοΰντας τον Πανιερ. 
Μητροπολίτην Πάφου καί τον Μα- 
καριώτατον Πρόεδρον Κηρυνείας. 
Μετά το τέλος τής έν τώ Νλώ 
δοξολογίας το εκκλησίασμα άπαν 
έξεχύθη είς τήν πλατείαν τής 
’Αρχιεπισκοπής ένθχ ή Α. Μ. ό 
’Αρχιεπίσκοπος έν συγκινήσει βα- 
θεία του πλήθους Οεωμένου τε 
καί άκροωμένου κατέθηκε στέφα
νον έπι του ηρώου τοΰ ΈΟνομάρ· 
τυρός Κυπριανού τοΰ ’Αρχιεπι
σκόπου. Είς τήν έορτήν έν Λευ- 
κοσία προσέδωκεν εφέτος μείζονα 
αίγλην ή έν αδελφική αρμονία 
συμμέτοχη τών μαθητών καί Κα
θηγητών τών διϊσταμένων διπλών 
εκπαιδευτηρίων.

Έν Λάρνακι έπίσης -η έορτή 
έτελέσθη μετά πολλής έπιβλητι- 
κότητος. Ίερούργησεν ό Παν. Μη

τροπολίτης Κιτίου έν τώ Ναώ 
τής Ηεο τόκου τής Χρυσοπολιτίσ- 
σης.διδάξας μετά τήν Εύαγγελι- 
κήν περικοπήν το έκκλησίασμα 
τήν σημασίαν τής μεγάλης δι
πλής έορτής καί προτρέψας αύτό 
χριστιανικώς νά έορτάζ$ άμφοτέ- 
ρας τάς έορτάς. Τή 10 ώρα το 
πλήθος άπαν τής πόλεως συνη- 
Οροίσθη έν τώ Ναώ τοΰ 'Αγίου 
Λαζάρου, ένθα έψάλη δοξολογία. 
Ό Παν. Μητροπολίτης άπέτεινεν 
εύχήν προς τον Θεόν εύχαριστή- 
ριον εύδοκήσαντα να άναζήση ώς 
έθνος ό λαός, ούτινος τήν γλώσ
σαν καί τήν κατά κόσμον σοφίαν 
μετεχειρίσθη είς διακονίαν * τοΰ 
Εύαγγελίου τοΰ έκ ΙΙαρθένου σαρ- 
κωθέντος Γιου Λύτου καί δέησιν 
ίκετήριον, όπως έν τή εύσπλαγ- 
yviqi αύτοϋ εύδοκήσή νά συντελε- 
σθή καί τοΰ λοιποΰ 'Ελληνικού 
Γένους ή άπολύτρωσις. Πανηγυρι
κόν έξεφώνησεν ό ιατρός κ. Φ.Ζαν- 
νέτος έαπ/ ήσας ένθουσιασμοΰ τύ 
Εκκλησίασμα. Μετά τον έμμελώς 
ψαλέντα Πολυχρονισμόν ο λαός 
έξερράγη είς ζητωκραυγάς δόντος 
το σύνθημα τοΰ Ιίροξένου κ. Χα- 
τζηαναργύρου. Ό λαός έπανηγύ- 
ριζε δ*  όλης τής ημέρας έν λόγοις 
πανηγυρικούς καί ασμασιν έθνι- 
κοις.

Ό 'Αρχιεπίσκοπος Σιναίου εν 
Κύπρω. — Ό Σεβ. Αρχιεπίσκο
πος Σιναίου όρους κ. Πορφύριος 
δΓ επιστολής αύτοϋ προς τήν Α.

Μ. τον ’Αρχιεπίσκοπον αίτεΐ’ται 
τάς ευλογίας τής Α. Μακαριότα
τος καί τήν κανονικήν άδειαν όπως 
έπισκεφθή μετά τάς 'Αγίας έορ
τάς τήν Κύπρον προς έπιθεώρησιν 
τών ένταύθα κτημάτων τής Μο
νής. Ό ένταύθα ’Επίτροπος τοΰ 
Σινα πανοσ. Άρχιμ. κ. Προκό
πιος άνεχώρησεν ήδη είς Αίγυ
πτον, όπως συνοδεύσω έπί τά έν- 
ταΰθα έρχομένην τήν Α. Σεβα
σμιότητα.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
eO δεύτερος γάμος τά)ν κληρι

κών. — Ζήτημα σπουδαίο τατον 
άπο κανονικής άμα καί πρακτι
κής άπόψεως έφερεν ένώπιον τών 
επί μέρους άγιωτάτων ορθοόόξων 
Εκκλησιών διά τοΰ Παναγιωτά- 

του Οικουμενικού Πατριάρχου ό 
Μητροπολίτης τού Κάρλοβιτς, κα
τά πόσον δήλον ότι εινε δυνατόν 
διά κοινής τής όλης ορθοδόξου 
’Εκκλησίας άποφάσεως νά έπι- 
τραπή είς χηρεύοντας ιερείς ό δεύ
τερος γάμος. Ό Οικουμενικός Πα- 
τΡζάρχ/)ς δΓ εγκυκλίου αυτού ή- 
ρωτησε τήν έπί τού ζητήματος 
τουτου γνώμην τώ/ Αύτοκεφάλων 
Εκκλησιών ώς καί τήν γνώμην 

τών Καθηγητών τής Θεολ. Σχο
λής Χάλκης καί άλλων διακρινο- 
μενων έπί μορφώσει Θεολογική. 
Ηδη άναγινώσκομεν έν τώ Βυ- 

ζαντινφ τύπω ότι κατά τήν συνε

δρίαν τή; Ίερ^ς Συνόδου τής 1 5ης 
Μαρτίου άνεγνώσθη έπί τοΰ ζητή
ματος ή γνωμοδότησι; τών Θεο
λόγων Καθηγητών τής Θεολογικής 
έν Χαλκτί Σχολής ών ή πλειοψη· 
φια μ,ετά τού Σεβασμιωτάτου 
πρώην Νικομήδειας κ. Φιλοθέου 
Βρυεννίου κλίνει ύπέρ τοΰ δευτέρου 
γάμου τών κληρικών. Έπί τού 
ζητήματος τούτου άνεγνώσθησαν 
καί σχετικαί άπαντήσεις των’Αρ
χιερέων Βουκοβίνης καί Δαλμα
τίας. ’Επειδή δέ παρετηρήθη, ότι 
δέν άπήντησαν έτι αί λοιπαί αύ- 
τοκέφαλοι Έκκλησίαι άνεβλήθη 
πάσα έπί τού προ κειμένου συζή- 
τησις παρά τήν διατυπωθεϊσαν 
ύπο τού Σεβ. Μητροπολίτου Πι- 
σιδείας κ. Κωνσταντίνου γνιομην, 
0τι το γόητρον τής Εκκλησίας 
Κων)πόλεως άπη’ει, όπως αύτη 
έχει γνώμην διατετυπωμένην καί 
διαμεμορφωμένην έκ τών προτέρων 
συμφώνως προς τούς ιερούς κανό
νας τών Οικουμενικών Συνόδων 
καί ανεξαρτήτως άπο οΐας δή ποτέ 
άπαντήσεως τών άλλων αύτοκε
φάλων ’Εκκλησιών κ,αί ότι άρα ή 
Ιερά Σύνοδος μετά τήν γνωμοδό- 

τησιν τών Καθηγητών τής Θεολ. 
Σχολής ήδύνατο νά διατυπώση 
τήν γνώμην αύτής.

IΙαράδοσις Μονής Ιστορικής τοϊς 
Βονλγάροις.— Κατά τήν αύτήν 
συνεδρίαν άνεγνώσθη τηλεγράφη
μα τοΰ ΙΙαν. Μητροπολίτου Με- 
λενίκου Αίμιλιανοΰ περί τής πα-
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ρανόμου ύπό της νομαρχίας Θεσ
σαλονίκης παραδόσεως της ίσζο- 
ρικωτάτης Μονής της Θεοτόκου 
τής επιλεγόμενης σλαβιστί Ροζινυΰ 
μετά τών περί αύτήν εξαρτημάτων 
και γαιών είς τούς Βουλγάρους.

Αμέσως ό Καπού Κεχαγιάς διε- 
τάχΟη όπως με ταβάς παρά τω Μ. 
Βεζύρη καί 'Υπουργώ τών ’Εσω
τερικών διαμαρτυρηθή έντόνωςδιά 
την παράνομον παράδοσιν και ζη- 
τήση την άπόδοσιν είς τούς δικαι
ούχους "Ελληνας.

Ή Μονή αυτή ίόρύΟη ύπό του 
Βυζαντινού μεγιστανος Κουροπα- 
λάτη έξορισθέντος είς Μελένικον, 
έδωρήθη δέ βραδύ τερον είς την έν 
Άγίω δρει Μονήν τών Ίβήρων η 
δέ δωρεά άνεγνωρίσθη διά Χρυσο- 
βούλλων τών Βυζαντινών Αύτο- 
κρατόρων. Έν τή Μονή ύπήρχον 
πολυτιμότατα χριστιανικά κειμή
λια, μεγίστης αξίας χειρόγραφον 
Εύαγγέλιον, κώδιξ πολυτιμότα- 
τατος, αί δέ τοιχογραφίαι τής Μο
νής εϊνε θαυμασίις Βυζαντινής 
τέχνης.

Αιτήματα Ρουμανιζόντων. — 
Επιτροπή ρουμανιζόντων ύπύ τήν 
προεδρείαν τού γερουσιαστοΰ Μπα- 
τσαρία ύπέβαλε τά αιτήματα αύ
τής συνοψιζόμενα είς τά έξης κύ
ρια σημεία. Οί έν Μακεδονία καί 
Ήπείρω ρουμανίζοντες κουτσο- 
βλάχοι Οά παραμείνωσι πιστοί είς 
τήν ’Εκκλησίαν α ) εάν ή Μ. ’Εκ

κλησία αναγνώριση τάς ύπαρχού- 
σας καί κυβερνητικώς άνεγνωρι- 
σμένας ρουμανικάς κοινότητας, β') 
εάν άρθώσιν οί άφορισμοί καί τά 
επιτίμια, άτινα ή ’Εκκλησία έξέ- 
δωκεν εναντίον τών ρουμανιζόν- 
των ιερέων, γ') έάν έκδώση τό Πα · 
τριαρχεϊον έγκύκλιον προς τούς 
Μητροπολίτας διά τής "οποίας νά 
άναγγέλλη είς αύτούς τήν ανα- 
γνώρισιν τών ρουμανικών κοινοτή
των, τήν άρσιν τών άφορισμών 
καί τών έπιτιμίων άπό τούς ρου- 
μανίζοντας ίερεϊς, έπιτρέψη ” νά 
έγκαινίσωσι τάς ύπαρχούσας εκ
κλησίας καί τάς έγερθησομένας έν 
τω μέλλον τι καί συστήση είς τούς 
Μητροπολίτας νά συλλειτουργοί 
μετά τών ρουμανιζόντων ιερέων, 
καί δ') έάν τό Πατριαρχεϊον ύπο- 
σχεθή, ότι έν τφ μέλλον:ι Οά 
διορίση ’Επισκόπους ή Μητροπο
λίτας γνωρίζοντας τελείως τήν 
ρουμανικήν γλώσσαν είς μέρη έ'νΟα 
ύπάρχει συμπαγής πληθυσμός ρου- 
μανιζόν ων. Έπί πλέον ζητείται 
νά γίνωνται δεκτοί είς τήν έν 
Χάλκη Θεολογικήν Σχολήν καί 
ρουμκνίζοντες μαθηταί. Έν άντι- 
Οέσει πολλαί κοινότητες δι’ ανα
φορών καί τηλεγραφημάτων άπο- 
κρούουσι τά αιτήματα τών ρουμα- 
νιζόντων ^ηλούσαι ότι έμμένουσι 
πισταί είς το Οίκουμ. Ιίατριαρ- 
χεϊον. Μετά τήν άνάγνωσιν τών 
αιτημάτων ένεκρίθη νά μελετηθώ- 
σιν ύφ’ ενός έχάστου τών Συνοδι

κών μελών καί άκολούΟως νά γνω- 
μοδοτήση ή Σύνοδος.

θεολογ. Σχολή Χάλκης.— Έν 
σχέσει προς τάς μεταρρυθμίσεις 
τοΰ προγράμματος τής Σχολή;, 
περί ών διελάβομεν έν τφ προη- 
γουμένω τεύχει, ή ’Ιερά Σύνοδος 
άπεφάνθη, ότι, κατά τον Κανονι- 
μόν, μόνον μετά δεκαετίαν έπι- 
τρέπεται ή μεταβολή ιηΰ προ
γράμματος.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΡΩ7ΣΙΑΣ

Ό 'Επίοκοπος Μπελογραδίου 
Ιαίαοαφ μεταζν τών *Αγία)ν. — 

Τή 25 Ιανουάριου έ. έτους ή 
ΓΑγιωτάτη Ρωσσική Σύνοδος έν 
Εγκυκλίω αύτής πρός πάντας 

τούς άνά το Ρωσσικδν Κράτος 
Ορδοδόξους Χριστιανούς άνασκο- 

πούσα τά κατά τον ένάρετον βί- 
ον καί δρασιν τού προ I 50 έτών 
τελευτήσαντος Επισκόπου Μπε- 
λογραδίου Έοάσαφ, άφηγεΐται τά 
κατά τήν αγιότητα τής βιοτής 
αύτού καί τά μετά θάνατον θαύ
ματα. Ήδη άπύ τής δευ τέρας 
δεκαετηρίδος τού παρελθόντος αί- 
ώνος άπεστέλλοντο άπύ μέρους 
τών κατοίκων τών μερών, έν οις 
έδρασε καί έπιστοποιούντο τά 
θαύματα αύτού, άναφοραί, έκζη- 
τουντων τήν κατάταξιν αύτού 
μεταξύ τών 'Αγίων. Ή Άγιω- 
τατη Σύνοδος είδικώς έπιληφΟεί- 
σκ τού ζητήματος άπύ τοΰ I 908 
ελαβεν ύπ’ δψει τάς διά τοΰ IΙα- 

νιερ. Άρχιεπ. Κούρσκης ΙΙιτυρήμ 
διαβιβασθείσας αιτήσεις λαϊκών 
και κληρικών. "Ωρισε μετά ταΰτα 
έπιτροπήν ειδικήν διά τήν λε
πτομερή καί έπισταμένην μελέτην 
τών φερομένων θαυμάτων τού Ίω- 
ασαφ, πισ τοποιηθέντων δέ το μέν 
τούτων, τύ δέ καί τοΰ άφΟάρτου 
τού λειψάνου αύτοΰ, ένέκοινεν ή 
Άγ. Σύνοδος, όπως συναριθμηΟή 
ό Ίωάσαφ μεταξύ τών 'Αγίων 
τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τήν 
άπόφασιν αύτής ή Άγ. Σύνοδος 
δι’ ύπομνήματος δικαιολογητικού 
διεβίβασε τή A. Α. Μ. τω Τσάρφ, 
δστις έγραψεν έπ’ αύτού ίδιοχεί’ 
ρως: «Ταΐς πρεσβείαις τοΰ 'Ιεράρ
χου Ίωάσαφ ένισχύοιτο έν τω 
Ρωσσικώ Κράτει ή είς τήν προπα
τορικήν ’Ορθοδοξίαν άφοσίωσις έπ’ 
άγαθώ παντός τού Ρωσσικού λα
ού. ’Αποδέχομαι τάς άποφάσεις. 
τής Άγ. Συνόδου μετ’ ειλικρι
νούς ταπεινώσεως καί πλήρους 
συμπάθειας». Ή έπίσηαος άπο- 
κάλυψις τοΰ λειψάνου τού Άγ. 
Ίωάσαφ γενήσε ται τή 4η Σε
πτεμβρίου 1911.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΊιμωρΙα κληρικών.— Υπό τή 

προεδρεία τοΰ ΙΙαν. Μητροπο
λίτου τών ’Αθηνών τό ’Επισκο
πικόν δικαστήριον τής Ίερας Μη- 
τροπόλεως ’Αθηνών συνελθόν 
είς συνεδρίαν, ϊνα δικάση έπί πα- 
ραπ τώμασι διαφόρους κληρικούς
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κατηγγελμένους,. τινάς μέν άπήλ- 
λαξεν, ένα κατεδίκασεν έπί σκαν- 
δάλω είς εξήκοντα ήμ,ερών αρ
γίαν, όύο είς 20 ημερών αργίαν 
μετά στερήσεως -τών έκ της εφη
μερίας αύτών δικαιωμάτων καί ένα 
έπί τελέσει παρανόμου γάμου καί 
απείθεια προς την προίσταμένην 
αύτου ’Εκκλησιαστικήν αρχήν είς 
ένύς έτους αργίαν άπό πάσης ιε
ροπραξίας μετά στερήσεως τών 
έκ της έφημερίας αύτού παρεχό
μενων δικαιωμάτων καί είς τά 
τέλη τ·?5ς σημάνσεως.

7ο περί τύπου άρϋρον τού*Συν 
τάγματος·—Το περί τύπου 14 
άρθρον του Συντάγματος επιτρέ
πει την έλευθερίαν τού τύπου καί 
απαγορεύει την λογοκρισίαν κκί 
την κατάσχεσιν έφημερίδων καί 
άλλων περιοδικών Τνα όμως πε
ριφρούρηση την δημοσίαν ηθικήν 
έπιτρέπει τήν κατάσχεσιν ένεκα 
προσβολής της Χριστιανικής θρη
σκείας ή κατά τού προσώπου τού 
Βασιλέως ή κατά τάς ύπό τού νό
μου όριζομένας περιστάσεις ένεκα 
άσέμνων δημοσιευμάτων προσβαλ- 
λόντων καταφανώς τήν δημοσίαν 
αιδώ. Ή περί τής διατάςεως ταύ
της τού Συντάγματος συζήτησις 
ύπήρξε ζωηρά πολλοί δέ όλως άδο- 
καιολογητως έπολέμησαν ταυ την, 
διότι ήρκει νά λάβωσι ύπ’ δψει τί 
γίνεται είς άλλας χώρας πλέον 
φιλελευθέρους προς περιφρούρησιν

ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ
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τής δημοσίας ηθικής. Ή αστυνο
μία. έπί παραδείγματα τής Φιλα- 
δελφείκς έν ’Αμερική άπηγόρευσε 
πρό τίνος τήν παράστασιν τής «Σα- 
μαρίτιόος.» Συνέπεια τής άπαγο- 
ρεύσεως καί τών έκ ταύτης έρίδων 
ή το ή ύποβολή νομοσχεδίου, δι’ ου 
είς τήν ’Επαρχίαν τής ΙΙανσυλβα- 
νίας καθόλου επιβάλλονται αύστη- 
ρόταται ποιναί είς τούς γράφοντας 
ή καί παριστάνοντας μελοδράματα, 
δράματα καί κωμωδίας ασέμνους 
καί ανήθικους. Άξιοσημείωτον 

δέ είνε οτι τιμωρούνται αύστηρώς 
διά νόμου οί ίδιοκτήται οί έπιτρέ- 
ποντες έπί τών ακινήτων αύτών 
κτημάτων τοιχοκόλλησιν αγγε
λιών τοιούτων άσεμνων κκί άνη- 
θίκων έργων.

'Ιερός κλήρος καί Κολοβού· 
λιον.— Οί Ιερείς Φιλιατρών δι’ 
άναφορας προς το προεδρείον τής 
Βουλής ζητούσι νά χορηγηθή είς 
αύτούς το δικαίωμα τού έκλέγειν 
καί έκλέγεσθαι.

ΕΚΚΛ. ΚΡΗΤΗΣ

EMIAW MS
«Κήρυξον τόν λόγυν ...» Β' Τιμ. δ", 2.

Έπιχορήγηοις είς την Μεγάλην 
’Εκκλησίαν.—*11  Κρητική Συνέ- 
λευσις μετά μακράν συζήτησιν έ- · 
ψήφισεν έτησίαν έπιχορήγησιν είς I
το Οίζ,ουμενικύν 1 Ιατ ριαρχείον έκ 
10,000 φράγκων χρυσών. 'Η έ- 
πιχορήγησις αύτη έσται άκατά
σχετος.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΛΕΣΤΗ

Χριστός άνεστη ! 'Εςεγέο^ητε ύπό τοΰ σεισμού τοϋ μεγά
λου της πρωίας της μιας τών Σαββάτων οί καΰήμενοι έν χώρα 
και σκιά θανάτου, καί σπεύσατε πιστει και πόϋω μετά τών αγίων 
γυναικών eL_ τον κήπον τοϋ ’r σηφ πρός τόν ζωοόόχον τάφον. 
Μη βραδύνει ε*  όράμετε δλαις δυνάμεσι διά νά ιταραστήτε είς 
την εγερσιν έκ τοϋ τάφου τοϋ "Αρχηγού της ζωής*  πτερώσατε 
τούς πόδας υμών ϊνα εύρε^ήτε εκεί δίαν ΰά άνατείλη έκ τών νε
κρών καί τής χώρας τοϋ ζόφου το άνέσπερον φώς, ό αΗλιος τής 
Δικαιοσύνης. Φροντίσατε παντί τρόπω καί πάση δυνάμει νά 
είσ&ε έκεϊ ϊνα ϊδητε τόν άγγελον κατερχόμενον έκ τών Ουρανών 
και άποκυλίοντα τόν λίθον έκ τής θύρας τοϋ μνημείου*  ϊνα ϊδητε 
τόν νικητήν τοϋ Λιδου καί τοϋ θανάτου άνιοτάμενον αύτεξουσί- 
ως*  ϊνα λάμψη εις τούς οφθαλμούς ύμών τό πανακήρατον τής 
θείας Μεγαλειότητας φώς*  ϊνα άτενίοητε πρός ιόν χθες έν νε- 
κροις λογισθέντα Θεάνθρωπον Χαί μειαρληθή ή λύπη ύμών είς 
χαράν και ή άλίψις ύμών είς άγαλλίασιν καί ή οδύνη ύμών είς 
σκίρτημα καί άλαλαγμόν*  ϊνα άκούσητε παρά τοϋ 9Αγγέλου 
μετά τών Μυροφόρων τό: ^ήγέρθη, ονκ έοτιν ώδε' » ϊνα άνα- 
ηνεύσητε άπό τής άγωνίας τής πιεζούσης ιάς καρδίας ύμών δταν 
άντιληφθήτν τούς στρατιώτας μένοντας ώ; νεκρούς έκ τοϋ τρό
μου καί απερχομένους μετ9 ολίγον*  ϊνα είσέλθητε είς τόν τάφον 
μετά τοϋ ΙΙειρου και τοϋ 9Ιωάνναν καί ϊδητε τά όθόνια καί τό 
σουδάριον κείμενα μόνα καί πιστεύοητε μετ' αυτών δτι έπλη· 
ρώθησαν ήδη πάντα δσα ήν έπ9 αντω γεγραμμένα*  τό σημεϊον 
9Ιωνά τοϋ προφήτου έδόθη τοΐς Ίουδαίοις καί έλύθη δ Ναός
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καί άνωκοδομήθη έν τρισίν ήμέραις, καί έξεπληρώθη ή προφη
τεία τον Χρίστον περί εαυτού : δτι δ Υιός τον ανθρώπου τή 
τρίτη ήμερα έγερθήσεται.

Χριστός άνέστη ! "Ανάλαβε τήν πρώτην σον λαμπρότητα, 
Ήλιε*  δ νοητός 'Ήλιος τον 'Οποίου σύ είσαι εικών υλική, καί 
δ 'Οποίος έδυσεν έπί τινας ώρας, άνέτειλεν αύθις, άφ" ον έφώ- 
τισε διά παντός τούς υπό τήν μητέρα Γην άπό τοσούτων αΙώνων 
κειμένους. "Ανάλαβε τήν φωτεινήν καί μελαγχολικήν σου χάριν, 
Σελήνη*  δέν είναι πλέον καιρός πένθους καί σκοτισμού, άλ- 
λά χαράς καί λαμπηδόνας*  δ Βασιλεύς και Κτίστης τών απάν
των έγερθείς έκ νεκρών «κάθηται έκ δεξιών τής Λυνάμεως καί 
έρχεται έπί τών νεφελών τον Ουρανού,» Σκιρτήσατε καί άγαλ- 
λιάσασθε, ώ 'Ηλιε και Σελήνη και δ λοιπός τών άστέρων έσμός, 
καί μεταλάβετε τής χαράς τον άνθρώπου καί τής χάριτος τής 
καινής Κτίσεως*  δ,τι ποιείτε σεις είς τδν υλικόν Κόσμον, ποιεί 
"Εκείνος έκ νεκρών άναοτάς είς τό βασίλειον τον Πνεύματος*  
ύλη σείς πρόσκαιρος, Πνεύμα "Εκείνος αΙώνιον*  φωτίζετε σεις 
έναλλάξ τήν νλικήν Κτίσιν εις τόν αίώνα*  θερμαίνετε σείς τήν 
ριγούσαν έκ τον ψύχους τού χειμώνος καί τού παγετού τού σκό
τους ΟΙκονμένην, θερμαίνει καί ζωογονεί "Εκείνος τάς θα- 
νατιώσας υπό τό κράτος τής αμαρτίας καί άγωνιώσας ύπό τήν 
πτέρναν τού δφεως τον άρχαίον ψυχάς τών άνθρώπων' ύπό τάς 
θωπείας καί τί> γλυκερόν υμών θάλπος άνθεΐ τό φυτικόν βασι
λείαν τής Γής, και σκιρτά έξ υπερβολής ευθυμίας δ κόσμος τών 
ζφων, καί σφύζει ή ζωή έν ταίς καρδίαις αυτών*  ύπό τήν απε
ριόριστον αγάπην τού Αυτρωτού ανοίγεται ώς άνθος ευώδες 
πρός τόν Ουράνιον Πατέρα ή ψυχή τού άνθρωπον, καί μυρι- 
όστομον άπό τών περάτων τής ΟΙκουμένης άντηχεΐ άπό τοσού
των αΙώνων τό χαρμόσυνον άγγελμα δτι «ήγέρθη ό Κύριος.»

Χριστός άνέστη ! Αήξατε τών γόων και τών θρήνων οί 
οπαδοί τού "Εσταυρωμένου, οί άπ" άρχής αύτόπται καί ύπηρέ- 
ται τού Αόγου τής ζωής*  ώ άκήρατε Παρθένε Θεοτόκε παύσαι 
νά θρηνής διά τόν θάνατον "Εκείνου, "Όν τρέμει τά σύμπαντα*  
δ τόν Αάζαρον έγείρας τετραήμερον άνέστη τριήμερος*  δ υπε
ρούσιος και ύπερφυής τόκος Σου, Παρθένε, είναι ύπέρ λόγον 
καί ύπέρ έννοιαν καί έν τω θανάτω Του*  δ θάνατός Του είναι 
άθανασία τω Γένει τών άνθρώπων, καί ή άνάστασίς Του είναι 
ταφή τής αμαρτίας. Μήτερ τού Αυτρωτού, μή ένθυμηθής 
μόνον δτι «σού αυτής τήν ψυχήν διελεύσεται ρομφαία*  άλλά καί 
δτι περί αύτού είπεν δ Δανιήλ, δτι : ^αύτφ έδόθη ή άρχή καί ή 

τιμή καί ή βασιλεία, και πάντες οί λαοί, φυλαί καί γλώσσαι αύτφ 
δουλεύσουσιν*  ή έξουσία αύτού έξουσία αΙώνιος ήτις ού παρελεύ· 
σεται, καί ή βασιλεία αύτού ού διαφθαρήσεται.»

Τί αγοράζετε μάτην άρώματα, Μυροφόροι, και τί σπεύδετε 
λίαν πρωί είς τόν τάφον ; δέν είναι εκεί δ Κύριος ύμών καί ή
μών*  είπεν ύμΐν δτι τριήμερος έγείρεται, καί πώς δέν έπιοτεύ- 
σατε ; είπεν ύμΐν δτι προάγει υμάς είς τήν προσφιλή Γαλιλαίον 
μακράν τών κακών γεωργών, καί πώς δέν σπεύδετε έκεΐ vd Τόν 
συναντήσητε ; Πώς λησμονείτε τούς λόγους Του καί πώς άγνο- 
εϊτε δτι τά μύρα τοϊς θνητοΐς ύπάρχει αρμόδια ; Τί ζητείτε τδν 
ζώντα μετά ιών νεκρών ; τί θρηνείτε τόν άφθαρτον ώς έν φθο^ 
ρά ; άπορρίψατε τά μύρα άπό τών χειρών ύμών, καί δράμετε 
πτερόεσσαι πρός τούς "Αποστόλους καί πληρώσατε τήν Οίκου- 
μένην τού θεσπεσίου άγγέλματος δτι « ήγέρθηδ Κύριος.»

Πώς έπτοήθητε τοσούτον, δειλοί Γαλιλαΐοι, καί κρύπτεσθε 
διά τόν φόβον τών "Ιουδαίων, σείς οί μέλλοντες άλιεΐς τών άν- 
θρώπων ; Πώς ταράττεσθε και φοβεΐσθε σείς, <όι μάρτυρες Αυ
τού έν τε 'Ιερουσαλήμ καί έν πάση τή "Ιουδαίο καί Σαμαρείο 
καί έως έοχάτου τής Γής ; "Εγέρθητε έν τάχει καί σπεύσατε 
πρός τό μνημεΐον καί ιδετε δτι ήγέρθη δ Κύριος*  και ένθυμήθη- 
τε δτι είπεν πρό τού πάθους «θαρσεϊτε*  έγώ νενίκηκα τόν Κόσ
μον » καί συγκεντρώθητε ϊνα ΐδητε αυτόν έρχόμεν ον έν μέσω ύ- 
μών κεκλειομένων τών θυρών, και δεχθήτε παρ" Αύτού τήν 
είρήνην έπί τάς ταραχθείοας καί πτοηθείσας έκ τών τελευταίων 
γεγονότων ψυχάς ύμών*  λάβετε παρ" Αύιού Πνεύμα άγιον και 
ένδυναμώθητε είς τήν άποστολήν ύμών δπως μαθητεύσητε πάντα 
τά έθνη.

Χριστός άνέστη ! καί έπληρώθη φωτός τά πάντα, «Ουρα
νός τε καί Γή καί τά καταχθόνιο.» Χριστός άνέστη*  καί τά 
πάντα έπληρώθησαν χαράς λαβόνια πείραν τής άναστάσεως*  
λελαμπρυσμένοι λοιπόν κα\ ήμεϊς, άδεληοί, ιή πανηγύρει, συνε
ορτάσω μεν τήν άνάσταοιν μετά τής δρατής και άοράτου Κτίσεως, 
μετά τών ύλικτον και άύλων κτισμάτων*  έλθωμεν νοερώς είς τήν 
θύραν τού ζωοδόχου τάφου τού Σωτήρος ήμών και βλέποντες 
τόν "Αρχηγόν τής ζωής ήμών καί τελειωτήν "Ιησούν έγειρόμε- 
νον έκ τών νεκρών, κλίνωμεν τά γόνατα ώς ή Μαρία ή Μαγδα- 
λην)/ καί προσκυνήσωμεν τήν αγίαν Αύτού άνάστασιν. Χριστός 
άνέστη.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Α. ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΜΥΡΟφΟΡΩΝ

«Μή έκθαμββϊσί)ε· *1  ήσουν ζιμεϊιε τόν Ναζαρηνόν 
τόν έσταυρωμένον ήγέρΟη, ούκ έστιν ώδβ*  
töe ό τόπος δπου εΟηκαν Αύτόν».

(Μρκ. ιστ', 6).

Διά τούτων τών εξαίσιων ρημάτων έχαιρέτισεν ό έν τφ 
μνημείφ άγγελος τάς Μυροφόρους, αί όποϊαι ήλθον τή επαύριον 
του Σαββάτου λίαν πρωί είς τό μνημεϊον μέ άρώματα. ϊνα, κατά 
τήν συνήθειαν τών Ιουδαίων άρωματίσωσι τδ άχραντον σώμα 
τού Κυρίου. Διά τούτων τών ουρανίων λόγων χαιρετίζει ή άγια 
Εκκλησία κατά τήν Κυριακήν τών Μυροφόρων, τήν δευτέραν 
μετά τό Πάσχα Κυριακήν, τά μέλη τής βασιλείας Εκείνου, 
ν()στις «παραγενόμενος Άρχιερεύς τών μελλόντων άγαθών είσ- 
ήλθεν εφάπαξ είς τά 'Άγια, αίο^νίαν λύτρωσιν εύρόμενος». Καί 
ούτοι οί λόγοι άεί βαθύτερον είσδύοντες είς τήν καρδίαν τού πι
στού κάμνουσιν αυτήν νά πάλληται καί νά αίσθάνηται πτερού- 
μένην τήν ύπαρξιν αύτού ύπό τής ύπερκοσμίου χαράς ήτις έπλή- 
ρωσε τάς άγωνιώσας καί βαρυπενθεϊς ψυχάς τών ήγιασμένων 
Μυροφόρων.

Συνετελέσθησαν ήδη κατά τήν Ιίαρασκευήν πάντα όσα ήν 
γεγραμμένα διά τόν (θεάνθρωπον ύπό τών άρχαίιον Προφητών*  
όπως ό χαλκούς όφις ό ύψωθείς επί σημείου έν τή έρήμω ύπό τοΰ 
Μωϋσέως, ούτως ύψώΟη έπί τού ξύλου τού Σταυρού ό ΪΊός τού 
άνθρώπου, καί οί άνθρωποι, οϊτινες άνέμενον άλλοίαν τήν ΰψω- 
σιν καί διάφορον τήν δόξαν Λυτού, οϊτινες άνέμενον ούχί τόν 
άτιμότατον τών θανάτων νά ύποστή, άλλά είς τόν Θρόνον Δαυίδ 
τού πατρός Αύτού νά άναβιβασθή, ή έμυκτήριζον Λυτόν οτι 
«άλλους έσωσεν, εαυτόν ού δύναται σώσαι,» ή «έλογίζοντο Λυ
τόν είναι έν πόνφ καί έν πληγή ύπδ Θεού καί έν κακώσει». Καί 
όμως « Αύτός τάς άμαρτίας ήμών αίρει καί περί ήμών όδυνάται. 
...Αυτός έτραυματίσθη διά τάς άμαρτίας ήμών καί έμαλακίσθη 
διά τάς άνομίας ήμών*  παιδεία ειρήνης ήμών έπ*  Λυτόν*  τφ μώ- 

λωπι Αυτού ήμεϊς ίάθημεν». Καί τή εσπέρα τής ήμέρας ταύτης 
πριν δύση ό ήλιος ό Δίκαιος ό άνασχινδυλευθείς ά- 
ποκαθηλώθη ύπδ τοΰ άπό Άριμαθαίας Ιωσήφ καί άπετέθη, τε- 
λεσθέντων έπ’ αύτψ τών νομίμων, είς τό καινόν μνημεϊον, δ ήν 
λελατομημένον έν τή πέτρα. Καί ούτως Εκείνος, Ούτινος ή φή
μη έπί τριετίαν ήδη περίπου έπλήρου τήν Παλαιστίνην καί τάς 
γείτονας χώρας, τόν Όποιον ήκολούθουν χθες καί πρώην χι
λιάδες άνθρώπων κρεμαμένων έκ τών άγιων χειλέων Του καί ά- 
πολαυόντων τής δαψιλούς ευσπλαχνίας Του, ό Παντοδύναμος, 
Όν τρέμει τά σύμπαντα, έκειτο έν τφ τάφω, συνοδευθείς εως 
έκεϊ ύπό ολίγων έκλεκτών άνδρών καί γυναικών, μή έχων ζωήν 
ούτε είδος ούδέ κάλλος. ΊΙ πολυτάραχος Ιερουσαλήμ έπλήρου 
νΰν τό ποτήριον τών έγκλημάτων αύτής, έκλειε νΰν τδν κατάλο
γον τών άγιων θυμάτων τής άπονοίας αύτής’ οί κακοί γεωργοί 
εϊχον ήδη άποκτείνη καί τον κληρονόμον τού κυρίου τού άμπελώνος 
έκβαλόντες αυτόν έξω τού άμπελώνος, καί ένόμισαν ότι είχον 
κατάσχη ήδη καί τήν κληρονομιάν αύτού.

Άνέτειλε τδ Σάββατον, ή ήμέρα ή μεγάλη τοΰ Πάσχα τού 
Μωσαϊκού, καί εϊχον διασκεδασθή έν μέρει αί βαθύταται συγκινή
σεις τής προηγουμένης ήμέρας. ΊΙ Ιερουσαλήμ έπανέλαβε τήν 
συνήθη κατά τό Πάσχα έορτάσιμον ήσυχον όψιν της. Άλλ’ ύ- 
πάρχουσι καί τινες οϊτινες δέν δύνανται νά έχωσιν ήρεμίαν έν τή 
ψυχή αύτών κατά τήν άγίαν ταύτην ημέραν’ διατί; άλλους αύτών 
πληροί παράδοξός τις καί άπροσδόκητος τρόμος άνάμικτος μετά 
άκατανοήτου και άνεξηγήτου χαράς’ τό Πάσχα τδ μωσαϊκόν εί
ναι νεκρόν διά τούτους’ άρρητός τις προαίσθησις βέβαιοι τάς ψυ
χάς το>ν, άνιοθεν κατερχομένη, οτι «τά άρχαϊα παρήλθεν’ ιδού 
γέγονε καινά τά πάντα», ότι τδ μωσαϊκόν Πάσχα τό ένθυμίζον 
τήν διάβασιν τού άγγέλου τού άπαλλάξαντος τούς ’Ιουδαίους μό
νον τού ζυγού τής Λίγύπτου παρήλθε καταργηθέν, νέον δέ Πά
σχα τελεσιουργεϊται, έπί τή διαβάσει έπι τής Γής τοΰ Θεανθρώ
που, τοΰ ’Αγγέλου τής μεγάλης Βουλής, τού άπολυτρώσαντος 
άπαντα τά Έθνη τής δουλείας είς τόν νοητόν Φαραώ, τδν άρ
χοντα τοΰ Σκότους καί του αίώνος τούτου. Έτεροι τρέμουσι μή
πως δοθή είς αυτούς «τδ σημεϊον Ιωνά τού Προφήτου», μή
πως «ό λυθείς Ναός έγερθή έντός τριών ήμερών.» Οί πρώτοι 
είναι οί άπ’ άρχής αύτόπται καί ύπηρεται γενόμενοι τοΰ Λόγου, 
οί ταπεινοί άλιεϊς καί αί ευσεβείς γυναίκες, οί άκολουθήσαντες 
Αυτόν άπό τής Γαλιλαίας’ οί δεύτεροι είναι οί «υΙοί τών φο- 
νευσάντων τούς Προφήτας», οί πληρώσαντες τδ έργον αύτών 
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χθές. Οί πρώτοι αισθάνονται έν τφ μέσφ τοϋ άπεριγράπτου 
πένθους αυτών βάλσαμον παρηγοριάς' οί δεύτεροι σπαράσσον- 
ται έν τή ψυχή αύτών παρά τον προσωρινόν θρίαμβόν των, 
ύπό τοϋ φάσματος τοϋ σημείου Ιωνά τοϋ ΙΙροφήτου. Οί πρώ
τοι κεκρυμμένοι ήσυχάζουσιν, οί δεύτεροι έν σώματι σπεύδου- 
σι πρός τόν Πιλάτον, κζί κακώς υπό τα ψεύδη κρύπτοντες τούς 
ένδομύχους φόβους αυτών ζητοϋσι vi φυλαχθή ό τάφος τοϋ ά- 
νιστάντος τούς νεκρούς. Καί έπιτρέψαντος τοϋ Πιλάτου άπέρ- 
χονται, σφρσγίζουσι τόν τάφον καί καταλείπουσι κουστωδίαν 
πρός φύλαξιν αύτοϋ.

’Αγρυπνεί ή λύσσα καί ή μανία καί ή κακία, άλλ’ άγρυ- 
πνεΐ καί ή πίστις καί ή άγάπη’ οί φονευταί τών δικαίων σφρα- 
γίζουσι τόν τάφον, καί αί άγιαι γυναίκες άγοράζουσιν άρώμα- 
τα ϊνα μυρίσωσι τό σώμα τοϋ μετ’ ολίγον άνισταμένου έκ τοϋ 
τάφου, τής άπαρχής τών κεκοιμημένων, τού πρωτοτόκου τών 
νεκρών. Καί τή επομένη ήμέρ$, ήτις ήτο ή πρώτη τής έβδο- 
μάδος, όρθρου βαθέος έσπευσαν μετά τών άρωμάτων αύτών 
πρός τό μνημεϊον. Ή πίστις τής γυναικός καί ή άγάπη είναι 
ίσχυροτέρα καί θερμοτέρα τής τοϋ άνδρός' ήλαττωμένη τοϋ άν- 
δρός ή γυνή κατά τήν εξωτερικήν δύναμιν καί τό παράστημα, 
είναι μεγαλειοτέρα αύτοϋ κατά τό αίσθημα καί τήν εσωτερικήν 
ηθικήν ζωήν. Καί τούτο τό έσωτεριχόν μεγαλεϊον ώδήγησε 
τότε πρώτας πρός τον τάφον τοϋ Κυρίου είς προσκύνησιν τάς ά
γιας Μυροφόρους, καί ò Θεός άμείβων τήν βαθεϊαν ταύτην 
άγάπην ηύδόκησεν είς αύτάς πρώτας νά γνωρίση τό πανένδο- 
ξον γεγονός τής άγιας Άναστάσεως. Έν ώ έπορεύοντο πρός 
τόν τάφον συνεζήτουν καθ’ έαυτάς πώς ή ποιος θά άποκυλίση 
τόν λίθον έκ τής θύρας τοϋ μνημείου όπως είσέλθωσιν είς αύ- 
τό' διότι τό μνημεϊον ήτο έν εΐδει δωματίου καί άντί θύρας εί
χε μέγιστον λίθον, έν σχήματι μυλοπέτρας, οστις έκυλί- 
ετο δεξι^ ή άριστερςί καί άφινε έλευθέραν τήν είσοδον είς τό 
δωμάτιον έν φ ήτο ό τάφος. Έν φ συνεζήτουν έφθασαν εις τό 
μνημεϊον καί άτενίσασαι βλέπουσιν οτι ό λίθος ήτο άποκεκυλι- 
σμένος. Έταράχθησαν’ φόβος κατέλαβεν αύτάς μήπως έκλάπη 
καί ήφανίσθη ύπό τών διωκτών τό σώμα τοϋ Κυρίου' είσήλθον 
άμέσως έντός’ ή έκπληξις αύτών καί ö φόβος έκορυφώθη βτε 
εΐδον νεανίσκον ξένον καί άγνιοστον τήν μορφήν, περιβεβλημέ- 
νον στολήν λευκήν, καί καθήμενον έν τοΐς δεξιοϊς. Ό νεανί
σκος δέν άνέμενε νά λαλήσωσιν αύτφ αί κατάπληκτοι έκ τοϋ 
φόβου γυναίκες’ έμενεν έκεϊ ϊνα μεταδώση τήν χαρμόσυυον εί- 

δησιν τής άναστάσεως τοϋ Κυρίου του είς τάς γυναίκας, καί έ- 
ξετέλεσε τό έργον άμέσως. «Μή έκθαμβεϊσθε, εϊπε πρός αύτάς' 
Ίησουν ζητείτε τόν Ναζαρηνόν τόν έσταυρωμένον' ήγέρθη, ούκ 
έστιν ώδε’ Ίδε ό τόπος όπου έθηκαν αύτόν' άλλ’ ύπάγετε, εί
πατε τοΐς μαθηταϊς αύτοϋ καί τφ Πέτρφ οτι προάγει ύμας είς 
τήν Γαλιλαίαν' έκεϊ αύτόν όψεσθε καθώς ειπεν ύμΐν».

Άλλ’ ήμάς προάγει σήμερον ό Κύριος όχι μέχρι τής Γα- 
λιλαίας μόνον’ άφ’ ού ώς IΙροφήτης άπεκάλυψεν ήμϊν τήν τε
λείαν άλήθειαν, προσήνεγκεν ώς Άρχιερεύς εαυτόν τελείαν θυ
σίαν έπί τοϋ Σταυροΰ, αυτός τιμωρηθείς διά τάς ίδικάς μας ά- 
μαρτίας, καί συσταυρώσας τήν άμαρτίαν τοϋ άνθρ.ωπίνου Γέ
νους. Ώς Βασιλεύς δέ παντοδύναμος άνέστη άπό τών νεκρών, 
οΰς καταβάς είς τόν “χ\δην έκάλεσεν έπίσης είς τήν σωτηρίαν, 
καί συνανέστησεν ήμάς ϊνα έν καινότητι ζωής περιπατήσωμεν. 
Καί άνελθών είς τόν ουρανόν μετά τοϋ δεδοξασμένου καί ά- 
θανάτου σώματος Αύτοϋ καί καθίσας έκ δεξιών τοϋ θρόνου τής 
Μεγαλωσύνης έν ύψηλοϊς προάγει τούς πιστεύοντας καί άγα- 
πώντας Λυτόν, ώς αί Μυροφόροι, είς προσκύνησιν τοϋ Θεοΰ τοϋ 
ζώντος, έν πνεύματι καί άληθείοι. Καί άναζωπυρεϊ τήν χαράν 
ήμών καί κρατύνει τήν πίστιν ήμών καί ένισχύει τήν έλπίδα 
είς τό διηνεκές διά τών άγγελικών πρός τάς άγιας Μυροφόρους 
λόγων : «Μή έκθαμβεϊσθε' Ίησοϋν ζητείτε τόν Ναζαρηνόν τόν 
έσταυρωμένον' ήγέρθη, οϋκ έστιν ώδε.»

Β'. ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

«νΕγειραι, άρον τόν κράββατόν σου 
καί περιπάιβι»

(Ίω. ε', 8.).

Ή άγάπη τοϋ Θεανθρώπου πρός τούς πάσχοντας έκδηλοϋ- 
ται άνά πάν βήμα τοϋ έπιγείου βίου Του δαψιλής, άνευ διακρί- 
σεως προσώπου ή τόπου ή χρόνου, έξ ίσου κατά πάσαν ήμέραν 
καί έν πάση περιστάσει καί κατά πάντα τρόπον. Ό Θεός ό δη
μιουργός τών όντων, ό τάξας τόν άνθρωπον βασιλέα τής κτίσε
ως, ό Θεός ό άγιος καί άγιάζων, ò παιδεύων καί πάλιν ίώμονος. 
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ό τοσοΰτον άγαπήσας τά δημιουργήματα ώστε αύτόν τόν Μονο
γενή Αύτού Υιόν ώς μόσχον σιτευτόν νά θυσιάση ύπέρ τής του 
Κόσμου ζωής, ό άγαπών ού μόνον τούς αγαθούς άλλα καί τούς 
πονηρούς, ό μετά τήν δημιουργίαν καί δή καί μετά τήν παρα
κοήν προνοών περί τού άνθρώπου καί περιέπων αύτόν ώς τέκνον, 
δεικνύει τήν άμέτρητον Αύτού άγάπην καί τό άπειρον έλεος έν 
έργοις κατ’ έξοχήν εύσπλαγχνίας καί εύεργεσίας πρός τήν άμαρ- 
τεολόν καί ένεκα τής άμαρτίας θανατιώσαν Ανθρωπότητα. Καί 
ό άίδιος Αύτού Λόγος ένανθρωπήσας ϊνα, ώς νέος ’Λδάμ συγ- 
κεντρών έν έαυτφ τήν ’Ανθρωπότητα πάσαν, καταργήση τήν 
άμαρτίαν άνυψούμενος έπι τού Σταυρού καί προσφέρων εαυτόν 
ύπερφυά Ουσίαν πρός ίκανοποίησιν τής θείας δικαιοσύνης, διήλ- 
Οεν εύεργετών καί ίώμενος πάσαν νόσον έν τω λαφ. Δέν έδίδα- 
σκε μόνον τήν τελείαν αλήθειαν,, ούδέ συ^εχώρει μόνον τάς ά
μαρτίας, ύε’ραπεύων τάς πνευματικάς ή ήΟικάς ελλείψεις τών 
πρός Αύτόν προστρεχόντων’ άλλά καί αύτάς τάς σωματικάς à 
νάγκας τών είς Αύτόν πιστευόντων θεραπεύει, δι’ αισθητών 
τεκμηρίων καταδηλών τόν θεάνθρωπον Αύτού χαρακτήρα’ τά 
έργα άτινα έποίει ήσαν αιώνια καί άψευδή μαρτύρια τής παρά 
τού Θεού άποστολής Αύτού, καί τής έν αύτφ οίκούσης Θεότητος.

Ύπήρχεν έν ’Ιερουσαλήμ πύλη, δι’ ής ώδηγούντο είς τήν 
πόλιν τά διά τάς θυσίας καί τήν τροφήν τοΰ λαού πρόβατα, καί 
ή οποία έκ τού γεγονότος τούτου έκαλεϊτο προβατική. Καί πλη
σίον τής Πύλης ταύτης ήτο κολυμβήθρα περικυκλουμένη ύπό 
πενταπλεύρου στοάς, έκαλεϊτο δέ αυτή έβραϊστί Βηθεσδά, δη
λαδή οϊκος ελέους. Κατά διαφόρους καιρούς άγγελος 
Κυρίου κατέβαινεν είς τήν Κολυμβήθραν καί έτάρασσε τό ύδωρ, 
δπερ έλάμβανε τότε θείαν ιαματικήν χάριν, ούτως ώστε δστις 
είσήρχετο πρώτος είς τήν δεξαμενήν μετά τήν ταραχήν τού υ- 
δατος έγίνετο ύγιής ύπό οίουδήποτε νοσήματος καί άν κατείχετο.

Είς τάς πέριξ στοάς κατέκειτο πλήθος μέγα άσθενών, ξη*  
ρών, χωλών, τυφλών κτλ. οί όποιοι άνέμενον τήν άνακίνησιν τού 
υδατος. Είς τόν τόπον τούτον τόν πλήρη άπο στεναγμούς καί 
γόους, τόν πένθιμον καί σπαραξικάρδιον διά τήν έξαπλουμένην 
φρίκην τής δυστυχίας διηύΟυυέ ποτέ τά βήματά Του ό ’Ιατρός 
τών ψυχών καί τών σωμάτων’ ήτο δέ Σάββατον έν εκείνη τή 
ήμερςι.

Μεταξύ τών άθλιων εκείνων υπάρξεων ήτο καί άνθρωπος παρά
λυτος άπό τριάκοντα καί οκτώ ολοκλήρων έτών, έμπεσών είς τήν 
άσθένειαν ταύτην ένεκα άμαρτιών, ώς φαίνεται έκ τής συνεχείας 
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τής διηγήσεως τού Εύαγγελίου. Καί ό άνθρωπος ούτος πιθανώς 
δέν εϊχεν έλθη άκόμη είς συναίσθησιν τής ήθικής του καταστά- 
σεως, δέν εϊχεν έννοήση άκόμη είς ποιον άμαρτωλόν βόρβορον 
έκυλίετο. ’Αλλ’ ό Θεός δέν περιορίζει τήν εύσπλαγχνίαν Του 
μόνο'ν είς τούς δικαίους’ δέν εύεργετεϊ μόνον τούς άγιους, δέν 
άγαπά μόνον τούς άγαπώντας Αύτόν’ πάντας τούς άνθρώπους 
περιθάλπει ώς τέκνα, είναι πατήρ πάντων, καί τήν χάριν Αύ
τού καί τό έλεος είς πάντας άνεξαιρέτως καί άφειδώς διαχέει.

I Γροσήλθε λοιπόν ό Κύριος πρδς τόν έπι τριάκοντα καί όκτώ 
έτη παράλυτον καί ήρώτησεν αύτόν*  «θέλεις ύγιής γενέσθαι ;» 
καί ο δυστυχής άνθρωπος έκφράζων μακροχρόνιον πόθον καί πό
νον άπήντησε : «Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ϊνα δταν ταραχθή 
τό ύδωρ βάλη με είς τήν κολυμβήθραν’ έν ώ δέ έρχομαι έγώ 
άλλος πρό εμού καταβαίνει.

Ό Κύριος εύσπλαγχνίσθη τόν πολυπαθή άνθρωπον’ δέν 
έζήτησε παρ’ αύτού πίστιν, ό>ς έποίει είς άλλας περιστάσεις’ 
δέν έξήτασε τήν έσωτερικήν τού άνθρώπου διάθεσιν, άν ήτο άξι
ος νά δεχθή τήν θεραπείαν, άλλ,ά παρέχων ύπόδειγμα ύμϊν δτι 
τό άγαθόν πρέπει νά έκπληρώμεν μόνον καθ’ δσον είναι άγαθόν, 
έδωκε τήν διαταγήν τής θεραπείας’ «Έγειραι, εϊπε, άρον τόν 
κράββατόν σου καί περιπάτει.» Λί πέριξ στοαί άνεσκίρτησαν είς 
τό άκουσμα τής φωνής τού Υιού τοΰ Θεού’ καί τό σώμα έκεϊνο 
τό παράλυτον άπό τοσούτων έτών, τό μετά βίας συγκρατούμενον 
ύπό άπηλπισμένης ψυχής έν τή ζ(οή ήσθάνθη τήν ζωήν σφύζου- 
σαν πάλιν έν αύτφ δπως πρό τής άσθενείας’ τούς άρμούς συ- 
σφιγγομένους καί τά διάφορα μέλη έπανακτώμενα τήν λειτουρ
γίαν καί τήν άρτιότητα αύτών’ ό ΙΙαράλυτος ήγέρθη’ καί έκτε- 
λών τήν έντολήν τού θεραπεύσαντος αύτόν, ώσεί είς βεβαίωσιν 
δτι πράγματι καί τελείως ίάθη, έ)αβεν έπ’ ώμων τόν κράββατόν 
αύτού καί άπήλθεν.

Άλλά ήτο Σάββατον έν εκείνη τή ήμερα ! Καί ή φαρι
σαϊκή μικρολογία έξηγέρθη έναντίον τού άνθρώπου δστις έσή- 
κωσε τόν κράββατόν αύτού έν ήμερα Σαββάτου. Έπί τής καθέ- 
δρας τού Μωϋσέως καί τών προφητών έκάθησαν αύτοί, τυφλοί 
καί πεπωρο>μένοι οδηγοί λαού κατά τό πλεϊστον άγνοΰ καί ά- 
θώου, καί πώς έτόλμσ άνθριοπος νά παραβή τά σχόλια αύτών 
καί.τάς σημειώσεις καί ερμηνείας είς τήν περί τού Σαββάτου 
έντολήν τού Δεκαλόγου ; I Ιώς ήτο δυνατόν νά έπιτρέψωσιν αυ
τοί είς άνθρωπον νά βαστάση ολόκληρον κράββατόν, έν ω δέν έ- 
πέτρεπον νά φορώσιν οί ’Ιουδαίοι τό Σάββατον ύποδήματα μέ 
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καρφία διότι δήθεν είναι βαρέα ; Συνήντησαν λοιπόν ώ· 
χροί καί τρέμσντες έκ φρίκης δήθεν τόν άνθρωπον δστις 
μετέβαινεν είς τήν οικίαν του κρατών τόν κράββατον του και ώ- 
μίλησαν μετ’ άγανακτήσεως*  «Σάββατόν έστΓ ούκ έξεστί σοι 
άραι τόν κράββατον.» Τρομερόν ! Οί άπαίσιοι άνθρωποι ήξίουν 
ϊνα ò άνθρωπος έκεϊνος δστις είχε 38 ολόκληρα έτη νά αίσθανθή 
υγείαν είς τό σώμά του καί νά περιπατήση ελευθέριος, ήξίουν, 
λέγω, ευθύς έθεραπεύθη καί έξηγέρθη τής κλίνης, νά ένθυμη- 
θή δτι ήτο Σάββατόν καί νά έπαναπέση αύθις είς τήν κλίνην ϊνα 
τηρήση φαρισαίκώς τό Σάββατόν, τό όποιον ό μέν θεός είχε νο- 
μοθετήση πρός άνάπαυσιν αύτών σωματικήν καί άνύψωσιν τής 
ψυχής αύτών μέχρι τοϋ Ούρανοϋ είς συνάντησιν τοϋ Δημιουργού 
καί Πατρός, αύτοί δέ μέ τάς άνοήτους καί πολύπλοκους καί μι- 
κρολόγους φλυαρίας καί μωρίας των είχον μεταβάλη είς βασανι- 
στήριον καί κόλασιν έπίγειον.

Ό άνθρωπος φαίνεται δτι έταράχθη έκ τοΰ τρόπου μεθ’ ού 
ώμίλησαν πρός αύτόν οί νομοφύλακες. Δέν είχε τό σθένος τοΰ 
έκ γενετής τυφλοΰ, ώστε νά άντίτάξη πρός τάς φαρισαίκάς μι- 
κρολογίας τήν σημασίαν τοϋ έν αύτψ τελεσθέντος θαύματος. Καί 
έζήτησε νά έπιρρίψη τήν εύθύνην τής παραβάσεως τοΰ Σαββά
του είς τόν Σωτήρα καί εύεργέτην του’ «ό ποιήσας με υγιή, έκεϊ· 
νός μοι εΐπεν" άρον τον κράββατον σου καί περιπάτει.» Ήρώτη- 
σαν αύτόν ποιος ήτο ό θεραπεύσας αύτόν, άλλά 0έν έ γνώριζε, 
διότι ό Ίησοΰς μετά τήν θεραπείαν έφυγεν άμέσως άναμιχθείς 
πρός τούς πολυπληθείς έκεϊ συνηγμένους άνθρώπους- φαίνεται δέ 
άλλως δτι ούδέ έφρόντισεν ό πρώην παράλυτος νά εύρη καί εύ- 
χαριστήση τόν Εύεργέτην του.

Μετά τινας ήμέρας ό Χριστός συνήντησε τόν πρφην πα
ράλυτον έν τψ Ίερφ' παρά τήν κολυμβήθραν Βηθεσδά είχε θε- 
ραπεύση τό σώμά του, τόρα έδοκίμαζε νά θεραπεύση καί τήν ψυ
χήν του’ ύπέδειξεν είς αύτόν δτι ένεκα άμαρτιών εϊχεν άσθενήση, 
καί δτι ώφειλε νά φυλάττηται άπό τής άμαρτίας ϊνα μή πάθη 
χείρονα' « Ίδε υγιής γέγονας’μηκέτι άμάρτανε, ϊνα μή χείρον 
τί σοι γένηται. »

Άλλ’ ό άνθρωπος φαίνεται δτι ένόσει μάλλον άνιάτως κα
τά τήν ψυχήν ή κατά τό σώμα. ’Αντί νά φυλαχθή άπό τής ά
μαρτίας κατά τήν σύστασιν τοΰ Κυρίου, προέβη άμέσως εις διά- 
πραξιν μεγίστου αμαρτήματος, καταγγείλας είς τους Φαρισαί
ους δτι του φοβερού καί τρομερού κατ’ αύτούς άμαρτήματος, τής 
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παραβάοεως τού Σαββάτου ύπεύθυνος δέν ήτο αύτός άλλ’ ό Ίη
σοΰς.

”12, πόσον μεγάλη είναι ή διαφορά μεταξύ τής παντοδυνά
μου καί σιοτηρίας φιονής : «έγειραι, άρον τόν κράββατον σου καί 
περιπάτει», καί τής πλήρους παραπόνου φράσεως τοϋ ήγαπη- 
μένου Εύαγγελιστοΰ τής αγάπης :« άπήλθεν ό άνθριυπος καί ά- 
νήγγειλε τοϊς Ίουδαίοις, δτι Ίησοΰς έστιν ό ποιήσας αότόν ύγιή.»

Κύριε ήμών Ίησοϋ Χριστέ, ρϋσαι ήμάς τοΰ πειρασμού και 
τής άμαρτίας τής άχαριστίας, καί έμβαλε ήμϊν εύγνωμοσύνην 
καί άφοσίωσιν πρός τό άγιον όνομά Σου' ποίησον ήμάς ικανούς 
ϊνα άνταποκρινώμεθα πρός τήν άπειρόν πρός ήμάς άγάπην Σου, 
δι’ ής ού μόνον τήν ζωήν ήμών συντηρείς καί κυβερνάς τήν έπί 
τής Γης, άλλά καί κατ’ έξοχήν τάς ψυχάς ήμών παρηγορεϊς καί 
ένισχύεις καί άπό τής άνιάτου νόσου τής άμαρτίας θεραπεύεις. 
Ναί, Κύριε, γενού ήμϊν σωτηρία καί άγιασμός καί άπολύτρωσις, 
καί καταφυγή καί σκέπη καί κραταίωμα είς τόν αιώνα. ’Αμήν.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ
TOT ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ 10' ΑΙΩΝΟΣ
( Συνέχεια καί τέλος. )

Εύτυχως η έπφοοη έπί της ’Ανατολής ίέν ήόύνατο νά
είσδύση βαθέως, pxrà πάροδον δ’ ετών τινων άνεφάνησκν Ίεράρχαι 
"Ελληνες, συνέχισαν-ες τον άγώνα τοϋ Λου/.άρεως. ’Αλλά πχρίστατο 
νυν άνάγζ,η ν’ άπυχρουσΟώσιν ές ίσου Λατίνοι καί I Ιροτεσ τάνται, διό ri 
άμφότεροι, είτε ώς φίλοι είτε ώς έχθροί, έφωράθησαν επικίνδυνοι. Δέν 
ήΟέλησαν να βοηΟήσωσι τούς "Ελληνας, δικτελοΰντας ύπό τήν άνύ- 
ποιστον τυραννίαν, άλλ’ έζήτησαν νά ώφεληΟώσιν έκ τής δυσχερέστα
της αύτών Οέσεως ΐνα κιρδίσωσιν αύτούς ύπέρ εαυτών, Ορησκευτικώς. 
Η θρησκεία έχρησιριοποιήΟη ώς [*έσον  πολιτικής επιρροής, προέκυπτε 

δέ έν όλη αύτοϋ τή δζύτητι τύ Ανατολικόν ζήτημα, τιΟέαενον έπί 
}ευδοΰς βάσεως. Διότι δέν έσκοπεϊτο δι’ αύτοϋ ή άπο τών Τούρκων 
άπελευΟέρωσις τών Χριστιανικών λαών, άλλ*  ή διανομή τής Τουρκίας

«
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μεταξύ τών Εύρωπαίκών Δυνάμεων. Έν τ^ νέα ταύτη φάσει του ζη
τήματος παρουσιάσθη ώς νέος πολιτικός παράγων ή Ρωσία.

Ειν’ εύνόητον δτι η ομόδοξος αυτή χώρα είς τούς ‘Έλληνας, 
κινδυνεύοντας μέν ύπό τε τών Λατίνων και τών I Ιροτεσταντών, πιε- 
ζομένους δέ ύπύ τών Τούρκων, ένέπνεεν απόλυτον εμπιστοσύνην. Ό 
θρύλος τής άπελευθερώσεως τών 'Ελλήνων ύπύ του ξανθού γένους τού 
Βορρά, οφείλεται είς τήν εμπιστοσύνην ταύτην. Προς τήν Μόσχαν έ
στρεψε τά βλέμματα τών 'Ελλήνων ή άστοχος πολιτική τών Εύρω- 
παίων. Άλλως τε κατά τον ιζ' αιώνα, οπότε ή παρακμή της Τουρ
κίας ήτο καταφανέστατη, έσχηματίσθη λεληθότως ελληνικόν πολιτι
κόν κέντρον έν ταϊς παραδουναβείοις χώραις. "Ελληνες 'Ηγεμόνες έ- 
στέλλοντο έκ Κ)πόλεΐύς πρύς διοίκησιν τών χωρών εκείνων, ταύτο- 
χρόνως δέ ή Ρωσία ή'ρξατο κινουμένη δεξιά και αριστερά προς τάς ύπύ 
της Τουρκίας κατεχομένας χώρας. Σύμπραξις Ρώσων καί 'Ελλήνων, 
όμοδόξων ον των, προς πολιτικούς σκοπούς, διευθυνομένους άπύ τών 
Ελληνικών Ηγεμονιών της Μολδοβλαχίας έφαίνετο ώς λίαν φυσική. 
Μεσούντος δέ τού ιζ' αίώνος έμελετήθη σοβαρόν πολιτικόν κίνημα, έπί 
τοιαύτης συμπράξεως στηριζόμενον, ύπάρχουσι δέ ίστορικαί ενδείξεις, 
καθ’ ας ό Οικουμενικός Πατριάρχης Παρθενίας β' περί τού οποίου 
συνήθως λέγεται δτι έστραγγαλίσθη ύπύ τών Τούρκων, κατεδικάσθη 
είς θάνατον ύπ*  αύτών τών 'Ελλήνων, ώς άνθιστάμενος ποοδοτικώς είς 
το κίνημα εκείνο. Έν τέλει τού ιζ' αίώνος είσελθούσα ή Ρωσία είς 
στάδιον πολίτικης ακμής, διά τού Μ. Πέτρου, άπέκτησεν εύρύτατον 
έδαφος καθ’ δλην τήν ορθόδοξον ’Ανατολήν, καθ’ ήν διεσπείροντο αί 
προκηρύξεις τοΰ Μ. Πέτρου περί άπελευθερώσεως τών Ελλήνων άπύ 
τού τουρκικού ζυγού. Είς το σχέδιον τούτο παρέσχον άπροκάλυπτον 
τήν σύμπραξίν των οί Ελληνες, διεκρίθη δ’έν τούτω μέγας 'Ιεράρχης 
ό 'Ιεροσολύμων Πατριάρχης Δοσίθεος, είς ον ό Μ. Πέτρος έξέφρασε 
τήν εύγνωμοσύνην τής Ρωσίας διά τής προς αύτήν παρασχεθείσας άνεκ- 
τιμήτους έκδουλ^ύσεις. Ήδυνήθη δέ ό Δοσίθεος διά τών έξοχων αύτοΰ 
προσόντων να έπψληθή έπι τής έποχής αύτοΰ, συνεχίζων το έργον 
τοΰ Λουκάρεως, κατά διπλήν όμως διεύθυνσιν, έναντίον τών Λατίνων 
άμα και τών IΙροτεσταντών, πιστεύσας άφελώς είς τήν ανιδιοτελή ύ- 
ποστήριξιν τών Ρώσων. '0 Δοσίθεος ήπατήθη έν τώ ύπολογισμω τού
τω, διό τι οί Ρώσοι να ώφεληθώσι μόνον ήθελον έξ αύτού, μή δυνάμε- 
νοι και μή σκοπούντες άνευ κέρδους νά ώφελήσωσιν. Εύρέθη δ’ έπαρ- 
κής ό Δοσίθεος έν τώ άγώνί του, μόνος διεξαγαγών αύτόν κατά τών 
Λατίνων, κατορθώσας ν’ άποφύγτ, έπανειλημμένας δολοφονικάς από
πειρας. Είς τάς ένεργείας δμως αύτού δπως άναμίξη τήν Ρωσίαν έπι- 
σήμως είς τα ζητήματα τής ’Ανατολής άντέστη ό Μ. Διερμηνεύς τής 
Τ. Πύλης ’Αλέξανδρος Μαυροκορδατος, αί δίπλωμα τι και δέ άντιρρή- 
σεις αύτοΰ άπεδείχθησαν έκ τών ύστέρων λίαν ορθαί. Διότι, ώς γνω
στόν, κατά τον ιη' αιώνα έπιστεύθη μέν ή άποκατάστασις τής έλλη-
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νικής Αύτοκρατορίας τοΰ Βυζαντίου ύπύ Ρώσον Ήγεμονίδην, έλληνι- 
στι μορφωθέντά, πρόθυμοι δ’ έφάνησαν οί Έλληνες είς έπανάστασιν τή 
ύποκινήσει τών Ρώσων, άλλ’ έκ τής έπαναστάσεως μεγάλη φθορά έπη- 
κολούθησε, διότι οί Ρώσοι έζήτησαν νά ευρωσιν έν τ/j έξεγέρσει τών 
’Ελλήνων αντιπερισπασμόν κατά τής Τουρκίας, άνευ θετικών ένεο- 
γειών ύπέρ τών έπανασ τάντων, άφεθέντων είς τήν διάκρισιν τοΰ έχ- 
Ορου. Έκ πείρας δ*  έμζθον πίκρας οί "Ελληνες δτι μόνον δια τών ιδίων 
ενεργειών καί αγώνων ήδύναντο ν’ άπελευθερωθώσιν, δθεν διοργανώ- 
σαντες διά τών «Φιλικών» το έπαναστατικόν κίνημα ποοέβησαν είς 
τά μεγάλα κα τορθώματα τών αρχών τού ιθ' αίώνος, έν σμικροτάτω δ
μως μέρει άπελευθερωθέντες καί διά τής κατά τήν τελευταίαν στιγ
μήν έπεμβάσεως τών ξένων ίδρύσαντες τό μικρόν 'Ελληνικόν Βασίλειον.

Τοΰτο ύπήρξε τύ άσήμαντον κατάντημα μακρών αγώνων, άρξα- 
μένων κυρίως τήν έπαύριον τής άλώσεως, κατάντημα δλως άσήμαντον, 
διότι τύ μεϊζον μέρος τοΰ Ελληνισμού, έξ εκατομμυρίων δλων λαού 
άπαρτιζόμενον, έμεινεν ύπόδουλον. Συνεπεία δέ τούτου τύ ’Ανατολι
κόν ζήτημα δέν έπαυσεν ύφιστάμενον, κατά τε τήν πολιτικήν καί τήν 
έκκλησιαστικήν αύτοΰ οψιν. Είδικώτερον δέ κατά τον ιη' αιώνα εϊχε 
προσλάβει τύ ζήτημα τήν μορφήν ανταγωνισμού μεταξύ τής Γαλλίας 
καί τής Ρωσίας, διά συνθηκών άνκγνωρισθεισών τή; μέν ώς προστάτι- 
δος τών Λατίνων έν τή ’Ανατολή τής δέ ώς προστάτιδος τών ’Ορθοδό
ξων. Είς τάς δύο δμως ταύτας Δυνάμεις ένεργώς προσετίθετο νυν καί ή 
’Αγγλία, ής τά πολιτικά συμφέροντα έκινδύνευον, συνδεθέντα, δυσ.υ- 
χώς, πρύς τήν παράτασιν τοΰ τουρκικού καθεστώτος. Ώς πρύς τύ κα- 
θαρώς Ορησκευτικύν ζήτημα μεταξύ τών Άγγλων καί τών Ελλήνων 
άπύ τών χρόνων τοΰ Κυρίλλου Λουκάρεως ύπήρζαν φιλικνί σχέσεις, 
έγένετο μάλιστα έν άρχή τοΰ ιη' αίώνος απόπειρα ένώσεως μερίδος τι- 
νύς του ’Αγγλικού κλήρου, τών καλουμένων «άνωμότων» μετά τών 
ορθοδόξων 'Ελλήνων. Έλληνες κληρικοί εΰριοκον θερμήν πάντοτε ύπο- 
δοχήν έν ’Αγγλία, διετηρήθησχν δ’ έ'κτοτε αί έκκλησιαστικκί φιλικαί 
σχέσεις μεταξύ τών 'Αγγλων καί τών 'Ελλήνων κληρικών. Πολέμιοι 
ώς πάντοτε ύπήρξαν οί Λατίνοι κληρικοί, οΐτινες κατά τον ιη' αίώνζ 
έπέτειναν τάς προσπάθειας αυτών πρύς προσηλυτισμόν τών ορθοδόξων 
τής ’Ανατολής. Κέντρον τών ένεργειών αύτών-ύπήρξεν ή Συρία, έν ή έ- 
πυκνώθησ^ν αί τάξεις τών οπαδών τού Παπισμού, παρά τον σφοδρόν 
πρός αύτούς ανταγωνισμόν τοΰ έλληνικοΰ κλήρου, καί παρά τάς μεγά- 
λας αύτοΰ επιτυχίας έν τώ ζητήματι τών Προσκυνημάτων τής Παλαι
στίνης. Διότι κατά τον ιη' αίώνζ ό μέγας άγων ύπέρ τών Προσκυνη
μάτων έκρίθη ύπέρ των Ελλήνων. Οί Λαιϊνοι κληρικοί ίνα ευρωσιν έ
δαφος παρά τώ ίθαγενεϊ λαφ τής Συρίας καί Παλαιστίνης ύπέθαλψαν 
καί φυλετικάς τάσεις, ύποβαλόντες τήν ψευδή ιδέαν περί τής άραβικής 
αύτού καταγωγής καί τής ένεκα τής γλώσσης εθνολογικής διαφοράς 
πρύς τούς Έλληνας. Ιίαρά τήν ύποβολήν ταύτην τύ φρόνημα τοΰ λαού 
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λετηρηΟη άκμαΐον, καί τά τέσσαρα Πατριαρχεία της ’Ανατολής έμει
ναν ασάλευτα έν ταϊς Ουέλλαις τεσσάρων αιώνων. Ή ιστορική έκδού- 
λευσις αύτών ύπέρ της ορθοδοξίας ύπηρξεν ανεκτίμητος, είς αύτά δέ ο
φείλεται η διάσωσις τού Ελληνικού Έθνους. Δυστυχώς όμως τα 
πράγματα μετεβληθησαν εντελώς κατά τον αιώνα, Ό διά της 
ίόρύσεως τού μικρού έλληνικού Βασιλείου κατακερματισμός τοΰ έθνους 
έσχε συνέπειας κα'ι διά την Εκκλησίαν, ύπήρξε δέ ολεΟριώτατον και 
άστόχαστον βούλευμα η ΐδρυσις ανεξαρτήτου άπο τού Οικουμενικού 
ΙΙατριαρχείου και αύτοκεφάλου Ελληνικής ορθοδόξου ’Εκκλησίας. Οί 
κακοκέφαλοι είσηγηταί της ιδέας ταύτης έπραξαν παν ο,τι ητο δυνα
τόν νά καταρρίψτ) το γόητρον τοΰ Οικουμενικού ΙΙατριαρχείου, το όποιον 
κυριολεκτικές τίρξατο άποσυντιθέυενον κατά τον ιθ' αιώνα και διά τής 
άποσυνΟέσεως ταύτης άποβάλλον την παλαιάν και μεγάλην αύτοΰ δύ- 
ναμιν. Το πνεύμα του χωρισμού και της άποκεντρώσεως, μικρόν κατά 
μικρόν κατέλαβε και τά τρία άλλα IΙατριαρχεια, η έν τώ Οίκουμε- 
νικώ ΙΙατριαρχείω συγκέντρωσις αύτών διεσπάσθη καί άντί της προη- 
γουμένης σωτηριωδεστάτης ένότητος τά 1 Ιατριαρχεια παρουσιάσΟησαν 
ώς τοπικά, έξαντληΟέντα είς εσωτερικούς αγώνας, μη προφθάσαντα διά 
θετικών νόμων νά καΟορίσωσι την άπαιτουμένην έκκλησιαστικην εύτα- 
ξίαν, έν πάσαις ταϊς λεπτομερείαις της αύτονόμου διοικησεως και τών 
αμοιβαίων κανονικών σχέσεων. ΙΙόσον δ’ έκ πάντων τούτων έζημιώ- 
θησαν η ορθόδοξος ’Εκκλησία της ’Ανατολής καί το έλληνικύν Έθνος 
γνωρίζομεν πάντες, διότι πρόκειται περί προσφάτων σχεδόν ζητημάτων 
καί δέν ύπάρχει ανάγκη πολλών λεπτομερειών προς παράστασιν αύτών 
καί έκΟεσιν. Τά νήματα όμως της έπιζημίου κινησεως -.ών τελευταίων 
χρόνων έκράτησαν οί ξένοι, προς ίδιον όφελος, θετικόν η αρνητικόν, 
τούτου δ’ ένεκα δυσπαρακολούθητος άπεβη η έξέλιξις της κινησεως 
ταύτης.

ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α. ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΑΟΣ.

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΙΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΖΑΡΑΣ ΤΗΣ EH Α^ΛΜΑΤΙΑι

Ai djçédeiç Κλίιοου καί Λαοκόων.

( Συνέχεια. )

ΤΙ θέσις της ιεραρχίας και τών λαϊκών έν τΓ| Εκκλησία ορίζε
ται ύπό τοΰ θεμελιιυδους πνεύματος της Εκκλησίας, έν ώ διαγράφον
ται κα'ι αί σχέσεις τών δικαιωμάτων έκατερου μέρους έν τή Έκκλη- 

σία. Ή ιεραρχία έλαβέν ώς τοιαΰτη τήν εαυτής εξουσίαν ίν τή Εκ
κλησία θείω δικαίω, διά τούτο δέ δέν δύναται νά ύπάρχη αυτή ή 
Εκκλησία άνευ τής έζουσίας ταΰτης ι)*  έπειδή δέ ή εξουσία αυτή άπε- 
νεμήθη τή ίεραρχί^ ούχί απλώς χάριν αυτής ταύτης, αλλά χάριν τής 
Εκκλησίας, ήν οί πιστοί λαϊκοί όμοΰ |ΐετά τής ιεραρχίας άποτελοΰσιν, 
έπειδΐ) πρός τούτοις οί λαϊκοί οφείλουσιν είναι ζώντα καί ένεργά 
μελί] τής εκκλησίας καί συνεργεϊν κατά τάς εαυτών δυνάμεις καί φυ
σικά χαρίσματα πρός τό γενικόν αγαθόν καί τήν προκοπήν τής ’Εκ
κλησίας, οφείλει ή ιεραρχία ν’ αναγνώριση καί τά δικαιώματα αύτών 
έν πάσι τοΐς άφορώσι τήν Εκκλησίαν. 'Ένεκα τοΰ χαρακτήρας τής 
άναγκαιότητος, δν ή ίεραρχική έξουσία φέρει καθ’ εαυτήν έν τή Έκ- 
κλησία, δέον τά δικαιώματα τών λαϊκών έν τή ’Εκκλησία νά κανονί- 
ζωνται κατά τά δικαιώματα τής ιεραρχίας*  ή μέν ίεραρχική έξουσία 
κέκληται νά διοίκηση πάσας τάς έκκλησιαστικάς υποθέσεις, οί δέ λαϊ
κοί, ίίπως συνεργήσωσιν έν τούτω. Μόνη ή άπό κοινού ενέργεια έν τή 
Εκκλησία τής τε ιεραρχίας καί τών λαϊκών έν τοΐς ακριβώς καθωρι- 
σμένοις όρίοις συνάδει τώ πνεύματι τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής 
’Εκκλησίας. Λιά τών λεχθέντων έν τή πρός πάντας τούς Όρθοδό- 
ξους Χριστιανούς έγκυκλίω έπιστολή τών Πατριαρχών τής ’Ορθοδό
ξου ’Ανατολικής ’Εκκλησίας άπό 6 Μαίου 1848, ήτοι, ότι «ό ύ 
λαξ τής ’Ορθοδοξίας, τό σώμα τής ’Εκκλη
σίας τ’ έ. ό λαός α ύ τ p ς έ σ τ ι ν,> έξηνέχθη θεμελιώ
δης αλήθεια τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής Εκκλησίας, όρίζουσα τήν 
σημασίαν ολην τών τοΰ λαοΰ δικαιωμάτων έν τή ’Εκκλησία.

Άλλ’ όμως αναγνωριζόμενης τής σημασίας καί σπουδαιότητος 
τοΰ λαοΰ έν τή ’Εκκλησία ούδαμώς θίγεται ή έξουσία τής ιεραρχίας, 
ουδέ δύναται τις νά συμπεράνη έντεΰθεν, δτι ή έξιίσκησις τής ίεραρ- 
χικής έξουσίας έξήρτηται άπό τής ήνπερ οί πιστοί λαϊκοί κατεχουσιν 
έν τή Εκκλησία θέσεως. Τό υποκείμενον τής Εκκλησιαστικής έξου
σίας (ό κύριος τής Εκκλησιαστικής έξουσίας) εϊνε ή σύνοδος τών Ε
πισκόπων, ήτις έξασκεΐ τήν έξουσίαν ταύτην έπί σύμπαντος μέν 
τοΰ κόσμου ώς οικουμενική εκκλησιαστική σχίνοδος, έπί δέ τίνος με
ρικής ’Εκκλησίας ώς τοπική ’Εκκλησιαστική σύνοδος. ΤΙ σύνοδος 
δέ τών Έπισκόπων μεταβιβάζει τήν έκκλησιαστικήν έξουσίαν καί 
έκάστω τών Έπισκόπων έν τή ’Επισκοπική αύτοΰ επαρχία. Τ)θεν 
οί Επίσκοποι εϊναι οί μόνοι φορείς τής ’Εκκλησιαστικής έξουσίας*  
αυτοί μόνοι κεκτηνται τό δικαίωμα, άτε νόμιμοι διάδοχοι τών Α - 
ποστόλων δντες, τοΰ διδάσκειν τόν λαόν έν τω πνεύματι τής θείας

Ο «"Ou τό τοΰ Επισκόπου αξίωμα ούτως έστίν άναγκαϊον έν τΰ Έκκλη- 
oCql, ώατβ χωρίς αύτοΰ μή δύναοθαι μήτε έκκληοίαν μήτβ χριστιανόν τινα 
ή είναι ή δλως λέγβσβαι». Όρος Γ τής ομολ. ΔοσιΟέου.— «Χωρίς τούτων 
(έπισκόπων καί πρεσβυτέρων) έκκλησία ου καλείται.» Ίγνατ. Επιστ. Γραλλ. 2. 
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εντολής, οίκονομεϊν ύπέρ τού λαού τά θεϊα μυστήρια και χειραγωγεΐν 
τύν λαόν πνευματικώς. Κατά τήν αύτήν δέ θείαν εντολήν οφείλει ό 
λαός νά άκούη τής διδασκαλίας τών εαυτού Ποιμένων, νά άπολαύη 
τών έκ τών ιερών αύτών μυσταγωγιών ώφελειών καί νά ύποτάσσηται 
τή πνευματική αύτών διοικήσει. Αυτή ή δογματική διδασκαλία τής 
’Ανατολικής Έκκλησίας ή έκδηλουμένη έν πάσι τοϊς Κανόσι, τοϊς 
περί τε τού ΙΙολιτεΰματος και τής Διοικήσεως τής ’Εκκλησίας δια- 
γορεΰουσι. Κατά ταύτα τά δικαιώματα τής ιεραρχίας έν τή ’Εκκλη
σία φέρουσι τόν χαρακτήρα τής απολύτου άναγκαιότητος, όντα δι
καιώματα έν τή κυρία έννοια τής λέξεως. Ό δέ χαρακτήρ τών δικαι
ωμάτων τών λαϊκών έν τή ’Εκκλησία εϊνε σχετικός, οριζόμενος έκ τού 
καθολικού σκοπού τής ’Εκκλησίας. Χάριν τού σκοπού τούτου κέκλην - 
ται ούτοι νά έργάζωνται και ένεργώσι πάσαις ταϊς ψυχικαϊς αύτών 
δυνάμεσι καί κέκτηνται τήν έξουσίαν καί τό δικαίωμα νά καρπώνται 
ώφελήματα έκ πάντων τών έργων, δι’ ών γίνονται μέτοχοι τής εύ- 
λογίας τού Θεού. Επειδή δέ ή εύλογία τού Θεού διαβιβάζεται διά 
τών ποιμένων τής Έκκλησίας, ήτοι τών Έπισκόπων, ού μόνον το 
κανονικόν, αλλά και τό θειον δίκαιον κελεύει τοϊς πιστοϊς λαϊκοϊς 
πρός ασφάλειαν καί φυλακήν τών δικαιωμάτων αύτών έν τή Εκ
κλησία νά ύπακούωσι τοϊς πνευματικοϊς αύτών ποιμέσι και έν πνευ- 
ματικαϊς ποιμαντικαϊς ύποθέσεσι νά πειθαρχώσι πάσαις ταϊς διατά- 
ξεσι τής ιεραρχίας, ταϊς θεσπιζομέναις ύπ’ αύτής έντός τών ύπό τού 
Ίδρυτού τής ’Εκκλησίας χαραχθέντων ορίων*  <δς παρακούει τής ’Εκ
κλησίας, έστω ώσπερ ύ έθνικός και ο τελώνης» (Μστθ. 18,17) λέγει 
ό Ί. Χριστός*  ό δέ ’Απόστολος Παύλος γράφει’ «πείθεσθε τοϊς ή- 
γουμένοις ύμών καί ύπείκετε*  αύτοί γάρ άγρυπνούσιν ύπερ τών 
ψυχών ύμών*»  (Έβρ. 13, 17). Ταύτά έπαναλαμβάνουσιν οί Πα
τέρες και διδάσκαλοι τής ’Εκκλησίας, ο τε Ρώμ ης Κλήμης (Έ- 
πιστ. προς Κορινθ. MB 44), ο Λουγδούνων Ειρηναί
ο ς (Κατά αιρέσεων Δ' 26), ύ Κ α ρ χ η δ ό ν ο ς Κυπρι
ανός (Epist. 25 και 21) καί πάντες οί άλλοι. Ί γ ν ά τ ι ο ς 
ύ Θεοφόρος γράφει πρός |ούς πιστούς Τραλλιανούς <δταν γάρ 
τφ ’Επισκοπώ ύποτάσσησΟε, ώς Ίηοού Χριστώ φαίνεσύέ μοι.... Ά- 
ναγκαϊον ούν έστιν, ώσπερ ποιείτε, άνευ τού Επισκόπου μηδέν πράσ- 
σειν ύμάς...( προς Τραλλιανούς, κεφ. 11). Ταύτά διδάσκουσι καί 
τά συμβολικά βιβλία τής ’Ανατολικής Έκκλησίας (Όρθοδ. ομολογία, 
Έρ. 109*  Όμολογ. Δοσιθέου, όρος 10’ Μεγάλη Κατήχησις περί τού 
ένατου άρθρου τής πίστεως.)

Τήν διδασκαλίαν ταύτην τής'Αγίας Γραφής, τών Πατέρων*  καί 
Διδασκάλων τής Έκκλησίας διετύπωσαν ειτα λεπτομερώς έν τοϊς Κα- 
νόσιν αί Εκκλησιαστικά! σύνοδοι. Ύπό πάντων τών σχετικών Κα
νόνων αναγνωρίζεται τώ ’Επίσκοπο) ή ύπερτάτη έξουσία έν πάσι τοϊς 
άφορώσι τήν ’Εκκλησίαν καί τόν βίον αύτής, ούτως ώστε χωρίς τού Έ- 

πισκόπου ούδέν δύναται τελεισθαι έν ούδεν! κλάδφ τής ’Εκκλησιαστικής 
διοικήσεως. Όθεν πάντα τά διάφορα δικαιώματα, τά άνήκοντα τω 
λαώ και τή Εκκλησία, έξήρτηνται έκ τής ’Επισκοπικής έξουσίας. 
Ταύτα βεβαιούνται ύπό τών Κανόνων τόσον ώς πρός τήν διδακτικήν 
και ίερατικήν έξουσίαν τών Έπισκόπων, όσον καί περ! τής διοικη
τικής ή ποιμαντικής έξουσίας αύτών.

’Ήδη άπό τών ’Αποστολικών χρόνων έπετρέπετο τώ λαώ, ϊνα 
μετέχη τών Εκκλησιαστικών Συνόδων. Έν τή πρώτη Οικουμενική Συ- 
νόδω έλαβον κατά τάς μαρτυρίας τής Ιστορίας πολλοί λαϊκό! μέρος. 
Έν τή ’Εκκλησία τής Δύσεως μνημονεύεται ή συμμετοχή τού λαού 
ιδία έν ταϊς Έκκλησιαστικαϊς συνόδοις άρχαιοτέρων χρόνων*  ψήφον 
δμως έπι τών αποφάσεων ειχον έν ταϊς συνόδοις μόνοι ρί Επίσκοποι. 
Οί Κανόνες κελεύουσι τούς έπισκόπους συγκαλεϊν τάς εκκλησιαστικός 
συνόδους και συσκέπτεσθαι έν αύταϊς περί τών χρειών τής Έκκλησίας 
(Καν. 37 Άποστ., Ε’ τής A' Οίκ. συν. ΙΘ' τής Δ' Οίκ. συνόδ. 
H' τής έν Τρούλλω, και άλλοι.) ΙΙερί δέ τών λαϊκών όρίζουσιν οί 
Κανόνες, ότι έπιτρέπεται αύτοϊς μετέχειν τών συνόδων και άκούειν 
μόνον τών συζητουμένων και άποφασιζομένων*  πεπαιδευμένοις τισι 
και θεοσεβέσι λαϊκοϊς έπετρέπετο τή προτροπή τής Συνόδου νά δια- 
φωτίσωσι ζητήματα τινα και νά έκφέρωσιν έπ’ αύτών γνώμην. Τούτων 
ούτως έχόντων, αί αποφάσεις τών συνόδων ύπεγράφοντο μόνον ύπό 
τών έπισκόπων, ή ύπό τών επιτρόπων αύτών πρεσβυτέρων καί δια
κόνων. Αί έκκλησιαστικαι σύνοδοι χαρακτηρίζονται έν τή ιστορία 
ρητώς ώς σύνοδοι έξ έπισκόπων μόνον και δηλούνται κατά τόν α
ριθμόν τών έν αύταϊς λαβόντων μέρος έπισκόπων. Ότι δέ έν ταϊς Έκ- 
κλησιαστικαϊς ταύταις συνελεύσεσι συνδιεσκέπτοντο και άπεφαίνοντο 
περί πάντων τών Εκκλησιαστικών ζητημάτων, εϊτε τήν πίστιν άφε- 
ώρων ταύτα, εϊτε τήν ’Εκκλησιαστικήν διοίκησιν, μαρτυροΰσιν αί 
πράξεις τόσον τών οικουμενικών, όσον και τών τοπικών συνόδων. Αί 
αύται διατάξεις αί ΐσχύουσαι περ! τών Εκκλησιαστικών συνόδων, ών 
τή άρμοδιότητι ύπέκειτο ή κυβέρνησις τής καθόλου Έκκλησίας ή τών 
έπ! μέρους ’Εκκλησιών, ίσχύουσιν ώσαύτως κα! έν ταϊς πρός διοίκησιν 
τής έπισκοπικής περιφερείας συνελεύσεσι, δηλαδή εν τοϊς έπισκοπικοϊς 
συμβουλίοις. 'Ως δέ έν τε ταϊς οικουμενικαϊς καί τοπικαϊς συνόδοις, οίίτω 
καί έν τοϊς συμβουλίοις τούτοις τής έπισκοπής έχουσι δικαίωμα κλη
ρικοί μόνον νά λαμβάνωσι μέρος καί έκδίδωσιν αποφάσεις. Κατά 
ταύτα οί λαϊκοί, οΐτινες κατά τάς θεμελιώδεις άρχάς τού πολιτεύματος 
τής ’Ανατολικής Έκκλησίας δικαιώματι δέν ήδύναντο νά λάβωσιν 
ένεργόν μέρος έν ταϊς ρηθείσαις Έκκλησιαστικαϊς συνόδοις, δέν δυναν- 
ται ούδέ έν ταϊς συνελεύσεσι τών επισκοπικών συμβουλίων ούτε εν 
τοϊς περ! τήν πίστιν, ούτε έν τοϊς περί Εκκλησιαστικής διοικήσεως νά 
λάβωσι μέρος. Τό τής άποφάνσεως δίκαιον όπερ έν 
ταϊς οικουμενικαϊς συνόδοις ειχον μόνοι οί επίσκοποι, και οπερ εν ταϊς 
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τοπικαϊς συνόδοις έξασκεϊται ώσαύτως άποκλειστικώ.; ύπ’ αυτών, πα
ρέχεται ωσαύτως έπί τή βάσει τής ύπό τής επισκοπικής συνόδου διδό
μενης εξουσίας έκάστω επισκοπώ έν πάσαις ταΐς ύποθέσεσι τής έπισκο- 
πικής αύτού έπαρχίας, έν πρώτοις δέ έν τοΐς έπισκοπικοϊς συμβουλίοις.

Τω λαω έπετρέπετο να συμμετέχή τής έκλογής τών έαυτού πνευ
ματικών ποιμένων, άλλ’ ένίκα κανονικώς ή γνώμη τής έπισκοπικής^ 
συνόδου, ό δέ λαός έχορήγει διά τής φωνής αύτού τήν μαρτυρίαν περί 
τών προσόντων τού υποψηφίου έπισκόπου, ούτω δέ ούδέν δίκαιον 
άποφάνσεως έκέκτητο. Τόν αυτόν τρόπον συμμετεϊχεν ό λαός τής ύπο- 
δείξεως καί τού διορισμού τών έφημεριών πρεσβυτέρων. Ώς ή έπισκο- 
πική σύνοδος έψήφιζε και διώριζε τόν έπίσκοπον έν τή έπισκοπική 
έπαρχία, ούτω ό έπίσκοπος έπί τή βάσει τής εξουσίας τής συνόδου 
ταύτης έχειροτόνει καί διώριζε τούς έφημερίους πρεσβυτέρους τής 
έπισκοπής αύτού. Ή σημασία καί σπουδαιότης τής έν τούτφ συμ
μετοχής τού λαού καταφαίνεται έκ τού Ζ' Κανόνος τού Θεοφίλου Άλε- 
ξανδείας. Έν τώ κανόνι τούτω περιέχεται ή διάταξις, οτι παν τό 
ίερατεϊον τό αποτελούν τό έπισκοπικόν συμβούλιον, έδει νά 
συμφωνήση καί νά έκλέξη τόν ύποψήφιον έφημέριον (συμφωνεϊν και 
αίρεϊσθαι). ’'Επειτα έδει ό έπίσκοπος αύτός νά έξετάση (δοκιμάζειν) 
περί τής αξίας και ίκανότητος τού ύποψηφίου πρός τήν έφημεριακήν 
διακονίαν. Έάν ή γνώμη τοΰ έπισκόπου ήν σύμφωνος τή τού κλήρου 
αύτού, τότε έδει ούτος νά χειροτονήση τόν ύποψήφιον δημοσία έν τή 
Εκκλησία παρόντος καί τού λαού, ίνα ούτω ό λαός δύ- 
νηται νά μαρτυρή περί αύτού.

Ώθεν ό περί τόν έπίσκοπον κλήρος ή τό σήμερον έπισκοπικόν 
συμβούλιον έδει νά έκλέξη τόν έν ώρισμένη ένορία ώς έφημέριον διο- 
ριστέον ύποψήφιον καί νά προτείνη αύτόν τώ επισκοπώ, ό δέ έπίσκο
πος έπεφύλασσεν έαυτώ τό δικαίωμα τής έγκρίσεως ή μή τής προτά- 
σεως τού έαυτού κλήρου. Έάν ό έπίσκοπος ένέκρινε τήν πρότασιν, 
έχειροτόνει τόν ύποψήφιον ενώπιον τού λαού, δ στις παρών έμαρτύρει, 
δτι ό ύπό τού έπισκόπου ανακηρυχθείς δημοσία και έπισήμως ώς άξιος 
όντως είναι άξιος τής άνατεθείσης αύτώ διακονίας. Ούτως έγί- 
νοντο ταύτα καί κατά τάς διατάξεις τού ρηθέντος Κανόνος ούτως όφεί- 
λουσι γίνεσθαι, ϊνα μή έν τή έκκλησία συμβαίνωσιν άνωμαλίαι (ϊνα 
μή περιδρομή τις γένηται). Τό δικαίωμα τού λαού τού έκλέγειν τόν έφη
μέριον και προτείνειν αύτόν τώ αρμόδια) έπισκόπω πρός χειροτονίαν 
δύναται έκεϊ μόνον νά ύπάρχη, ένθα ισχύει τό τυπικόν καί νομίμως 
κεκυρωμένον κτητορικόν δίκαιον.

Ό λαός έχει τό δικαίωμα τής συμπράξεως έν οις πρόκειται περί 
έκκλησιαστικής περιουσίας. Τό δικαίωμα δμως τούτο δέον καλώς 
νά κατανοήται, δπως μή καταντά τις εις τά άκρα’ προσέτι δέ δέον νά 
νοήται ακριβώς διακεκριμένη ή δ ι ο ί κ η σ ι ς τής έκκλησιαστικής πε
ριουσίας άπό τής δ ιαθ έ σ ε ω ς και χ ρ ή σ ε ω ς αύτής. Κατά τό ύ-
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ποκείμενον (τόν κύριον) τής εκκλησιαστικής περιουσίας κανονίζεται καί 
ρυθμίζεται έν τοϊς Κανόσι καί ή διοίκησις αύτής. ’Επειδή δέ ύποκεί- 
μενον τής ’Εκκλησιαστικής περιουσίας εΐνε ή Έκκλησία, έπεται άναγ- 
καίως, δτι ή διοίκησις αύτής ανήκει μόνον τή Εκκλησιαστική έξου- 
σί<£, ήτοι έκάστο) έπισκόπω έν τή έπισκοπική αύτού έπαρχία. '0 38 
άποστολικός Κανών ορίζει, δτι «πάντων τών έκκλησιαστικών πραγμά
των ό Έπίσκοπος έχέτο) τήν φροντίδα καί διοικείτω αύτά.» Ό δέ 41 
άποστολ. Κανών ορίζει έτι σαφέστερον τά περί τούτου διαγορεύων, οτι 
«..τόν έπίσκοπον έξουσίαν έχειν τών τής έκκλησίας πραγμάτων. Εί γάρ 
τάς τίμιας τών ανθρώπων ψυχάς αύτώ πιστευτέον, πολλού αν δέη περί 
τών χρημάτων έντέλλεσθαι, ώστε κατά τήν αύτοΰ έξουσίαν πάντα διοι- 
κείσθαι.,.μετά φόβου Θεού καί πάσης εύλαβείας». Κατά ταύτα ό έπί
σκοπος κέκτηται τό δικαίωμα τής άνευ ούδενός περιορισμού διοικήσεως 
καί διαχειρίσεως τής Εκκλησιαστικής περιουσίας. ’Επειδή δέ μόνος ό 
έπίσκοπος δέν ήδύνατο νά φροντιζη περί τής διοικήσεως καί οικονομίας 
ταύτης καί νά χρησιμοποιή συμφώνως τώ σκοπώ αύτών τάς προσόδους, 
μνημονεύονται έν τοΐς Κανόσιν οι πρεσβύτεροι καί διάκονοι, οϊτινες 
ώς βοηθοί έν τούτω τού έπισκόπου δφείλουσι νά έκπληρώσι τάς ύπ’ 
αύτού διδομένας αύτοϊςπρός τούτο έντολάς. (Άποστ. Κανών 41. Γάγγρ. 
Καν. 6, 7, 8). Βραδύτερον ώρίσθη, ϊνα έκαστος έπίσκοπος έχη τόν 

’ίδιον πρός τούτον εκκλησιαστικόν οικονόμον αύτοΰ, δν έδει νά έκλέγη 
έκ τοΰ ιδίου κλήρου καί δστις ώφειλε νά διοική τήν εκκλη
σιαστικήν περιουσίαν κατά γνώμην τού Ιδίου έπισκό- 

* που. (ΛΖ Οικ. Συν. Καν. 26. Θεοφ. ’Λλεξανδρ. Καθ. 10). Ώθεν τό 
δικαίωμα τής διοικήσεως τής εκκλησιαστικής περιουσίας κέκτηται κατά 
τούς Κανόνας μόνον ό έπίσκοπος, δστις έξασκεΐ τά τής διοικήσεως 
ταύτης καί οικονομίας διά τού ιδίου αύτού κλήρου. Ή διοίκησις τής 
έκκλησιαστικής περιουσίας ενορίας τίνος ένεργεΐται τή έξουσιοδοτήσει 
τού έπισκόπου ύπό τού οικείου έφημερίου, δντΟς περί τούτου ύπευθύ- 
νου τώ έπισκόπω. Οί Κανόνες ούδέν διαλαμβάνουσι περί συμμετοχής 
τού λαού έν τή διοικήσει ναύτη*  άλλ’ ούδέ περί διαθέσεως καί χρήσεως 
τών έκ τής περιουσίας προσοδίον ύπό τού λαού γίνεται έν τοΐς Κανόσι 
μνεία τις. Άλλ’ δμως τά περί διαθέσεως καί χρήσεως τών εισοδημά
των ύπό τού λαού ήσανέν χρήσει έν τή εκκλησιαστική πράξει, ή δέ 
έκκλησία άνεγνώριζε πάντοτε τούτο, έάν έγίνετο αυτή πρόξενον ωφέ
λειας. Ή πράξις αύτη καί συνήθεια αναφαίνεται ήδη έν τοϊς άποστο- 
λικοϊς χρόνοις, οπότε χριστιανικοί τινες κοινότητες ώριζον έξ εαυτών 
εύυπολήπτους καί εύσεβεϊς άνδρας ώς βοηθούς τών Αποστόλων έν τοϊς 
έργοις αύτών. Οί άνδρες ούτοι εκαλούντο γέροντες, οϊτινες κατ’ 
εντολήν τών Αποστόλων καί πρεσβυτέρων έξετέλουν ύπέρ τών πτωχών 
μελών τής κοινότητος δσα άπεφάσιζον οί κυβερνήται τής έκκλησίας 
καί τής έκκλησιαστικής περιουσίας. Οί άνδρες ούτοι έπληροφόρουν τοτ»ς 
’Αποστόλους καί πρεσβυτέρους περί τών αναγκών τών πενεστέρων αύ- 
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τών αδελφών, περί τών αναγκαίων κατά τάς λειτουργικά; συνάξεις τών 
πιστών καί. κατά τήν τέλεσιν τών έκάστοιε χριστιανικών τελετών εν 
ταϊς κοινότησιν. Ή ενέργεια τών γερόντων έν τοΐς περί τών εκκλησια
στικών προσόδων καί τή διαθέσει και χρήσει αύτών υπέρ τών αναγ
κών τής λατρείας καί τών πενήτων αδελφών άνεπτύχθη ιδία κατά τούς 
διωγμούς, γενομένη τή ’Εκκλησία πολλής ώφελείας πρόξενος. ‘Οτε δέ ή 
Εκκλησία έν τώ έλληνορρωμαϊκώ κρατεί έκτήσατο τήν έαυτής ανεξαρτη
σίαν καί αύτοτέλειαν, δέν άπεκήρυξεν αύτη τήν σύμπραξιν ευσεβών 
λαϊκών έντοϊς τής εκκλησιαστικής περιουσίας καί τή διαθέσει καί χρή- 
σει τών έκ ταύτης προσόδων, άλλ’ ένέκρινε τήν συνεργίαν αύτών έν 
τούτφ, έντελλομένη αύτοίς τήν έκτέλεσιν όσων οί έπίσκοποι περί τε οι
κοδομής καί καταρτίσεως τών ναών, περί τε τών άναγκαίισν υλικών 
μέσων λατρείας, άγαθοποιίας καί τής τού λαού μορφώσεως διέτασσον. 
Τά καθήκοντα ταύτα έξετέλουν οί γέροντες χειραγωγούμενοι ύπο τών 
έαυτών ποιμένων μετ’ άφοσιώσεως, άνθ’ ών άπελάμβανον τήν ευγνω
μοσύνην τής ’Εκκλησίας. ’Εντεύθεν προήλθον βραδύτερον οί έ ν ο ρ ι α- 
κο ί Επίτροποι. 'Οτε δέ ή ιεραρχία καταλυθείσης τής Βυζαν- 
τιακής αύτοκρατορίας έστερήθη τής πολιτικής προστασίας έν τή Ανα
τολή, έδει οί ρηθένιες γέροντες vu ύποσιηοίζωσι τήν Ιεραρχίαν έν τή 
διαθέσει καί χρήσει τών έκ τής εκκλησιαστικής περιουσίας καί έν μεί- 
ζοσιν έκκλησιαστικαϊς περιφερείαις.

ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ώσεί μή ήρκει τό άλλο τών κακών πλήθος, άτινα έν ταϊς έ- 
σχάταις ήμέραις ένέσκηψαν κατά του ήμετέρου Έθνους προσετέ- 
Θη καί τό άπό τών προσπαθειών εκείνων, οϊτινες άπεφάσισαν 
νά διασπάσιοσι τήν γλωσσικήν του ΊίΟνους ενότητα. Ίο μό
λυσμα του μαλλιαρισμού, οπερ χθες καί πρώην προύκάλει τά 
σκώμματα καί τάς χαριτολογίας τών Οελόντων νά ομιλήσωσιν ή 
νά γράψωσι περί αύτου γίνεται σήμερον άντικείμενον σοβαρών 
σκέψεων καί άποφάσεων τών Ταγών του Ίχνους. Μετά τάς 
γνωστάς ήδη άποφάσεις τής έν ΆΘήναις Διπλής Βουλής τών 
Έλλήνσ^ν είσαγαγούσ^ς είς τόν θεμελιώδη του Κράτους Νό
μον, τόν Συνταγματικόν Χάρτην, προφυλακτικάς διατάξεις, κατά 
τών ζητούντο^ν τής γλώσσης τόν έκχυδαϊσμόν καί τήν βεβ^λω- 
σιν του ιερού τών ’Αγίων Γραφών κειμένου διά τής μεταφρά- 

σεως αύτου είς χυδαϊον γλωσσικόν ιδίωμα, έχομεν νυν τάς άπο· 
φάσεις τών Δύο Σωμάτων τού έν Κων)πόλει ετέρου ’Εθνικού 
Κέντρου, άποτυπωθείσας είς τήν παρά πόδας Πατριαρχικήν καί 
Συνοδικήν ’Εγκύκλιον. Ί I ’Εκκλησία ύπάρξασα διά τών σκο
τεινών τής δουλείας αίίόνων ή κιβωτός, έν ή διεσώθη ή γλώσσα 
καί ο τι άλλο τιμαλφές τής Ελληνικής Έθνότητος γνώρισμα, 
δεν ήδύνατο νά μή ύψώση τήν μητρικήν αύτής φωνήν κατά τών 
συνειδητώς ή άσυνειδήτως έργαζομένων πρός διάσπασιν τήςένό- 
τητοςτου ‘Έθνους ήμών. Διότι ούδείςυπάρχει ό μήέννοώνοτι άπό 
τής στιγμής καθ’ ήν θά έξεδιώκετο άπό τών Σχολείων ή νυν διδα- 
σκομένη κοινή πάντων τών Ελλήνων γλώσσα καί άντικαθίστατο 
ύπό του έκασταχου όμιλουμένου ύπό του πολλου λαού ιδιώ
ματος, οί Μ1ίλληνες δέν θά ήδύναντο πλέον νά συνεννοηθώσι πρός 
άλλήλους’ ό Κύπριος δέν θά ένόει τόν Κρήτα, ό Κεφαλλήν τόν 
Μικρασιάτην καί τόν Μακεδόνα ό Τραπεζούντιος. Θά ειχομεν 
τότε άληθινήν σύγχυσιν γλο)σσών, ο,τι άκριβώς έπιθυμουσι καί 
έπιδιώκουσιν οί σπουδαιότεροι τοϋ Ελληνικού Γένους έχθροί. ΊΙ 
μητρική τής Μεγάλης Έκκλησίας φωνή πρέπει νά είσδύση βα
θύτατα είς τάς συνειδήσεις πάντων οσοι έπιθυμουσιν ούχί νά χαλα- 
ρώται, άλλ’ ή μέρα τή ή μέρα στερεώτερος νά γίνηται ό σύνδεσμος 
τής του ‘Έθνους ήμών ένότητος.

’Ιδού ή I Ιατριαρχική καί Συνοδική ’Εγκύκλιος.
'Ιωακείμ ίλεω Θεόν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί 

Οικουμενικός Πατριάρχης.
, _ Λ Πρωτ. 2.600 

Αρι&. —___________
Αιεκ. 1.530

Οί τω καθ’ ήμάς Άγιωτάτφ Άποστολικω καί Πατριαρχικφ Οίκουμενικφ 
Θρύνφ υποκείμενοι Ίερώτατοι Μητροπολιται καί Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι, 
έν άγίω Πνειφατι αγαπητοί ήμών αδελφοί καί συλλειτουργοί*  όσιώτατοι έξαρ- 
χοι τών ήμετέρων Πατριαρχικών έξαρχιών ένιιμότατυι κληρικοί τής καθ’ ή
μάς του Χρίστου Μεγάλης Έκκλησίας καί έκάστης ’Επαρχίας καί λοιπόί εύλα- 
βέστατοι Ιερείς, όσιώτατοι ιερομόναχοι, τιμιώτατοι δημογέροντες, Επίτροποι, 
‘Έφοροι. Πρόκριτοι καί πάντες οί έν ταϊς έπαρχίαις καί τή καθ' ήμάς άγιωτάτη 
Αρχιεπισκοπή ευλογημένοι Χριστιανοί, τέκνα έν Κυρίφ ήμών αγαπητά’ χάρις 
ειη ήμϊν καί ειρήνη παρά Θεού.

Ή έν τοΐς καλώς παραδεδομένοις καί κρατοΰσιν ευστάθεια τό μέν ύπάρ- 
χον αγαθόν άξιεπαίνως περισιόζει, έπί νέαν δέ προάγει αύτό ασφαλώς ακμήν. 
Τουναντίον δέ, ή έν άκρασίρ άντ’ αύτου προτίμησές ασυστάτων νεωτερισμών 
διασαλευόντων τήν κεκτημένην ασφαλή βάσιν, αντί του έπιδιωκομένου δήθεν 
κρείττονος καί του ύπάρχοντος πολλάκις αγαθού δύναται ϊνα έπενέγκη τήν 
καταστροφήν. Διό καί ένδείκνυται καί επιβάλλεται ϊνα έκ του προχείρου καί ά- 
κρίτως μηδέν ποτέ έπιχειρήται καί πράττηται, καί μάλιστα έν τοΐς τιμίοις καί 
ζωτικοΐς. ’Επειδή δέ τώ Γένει ήμών ούδέν τιμκότερον καί ζωτικώτερον τής 
κοινής έθνικής γλώσσης, ήιις μετά τής έν τή πίστει εύσταδείας αποτελεί τό έ- 
ρυμνότερον έρεισμα καί προπύργιον τής έθνικής αύτού ύποστάσεως καί συνο
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χής, εύδηλον οποία; αύσοηράς κρίσεω; καί καϋακρίσβως άτό μέρους τή; Εκ
κλησίας καί τής όλόοητος τοϋ Γένους sloìv άξια cà άτομα έζβϊνχ, άτβρ ελαφρά 
τή όιανοίρ κχι τή κχρδίρ άτ )τβιρώ/c χι ϊνα, αντί τή; κοινώς παραδεδεγμένης 
καί άπό τοσούτου ήδη χρόνου καθωμιλημβνη; εθνική; γλώσση;, είσχγάγωσιν έ
τερον άεάσθαλον καί άπβχθέ; γλωσσικόν κατασκεύασμα, κακοζήλως εργαζόμενοι 
iva διαφθείρωσι καί μολύνωσιν δ,τι ή φιλοτιμία τών πατέρων έδημιούργησε καί 
ο,τι μέγιστον ούτως καί κάλλιστον αποτελεί τοΰ εύγε νους καί εύκλεοΰς ημών Γέ
νους έν τοίς νεωτβροις χρόνοι; κατόρθωμα, ασεβώς μέχρι καί αύτής τής τοϋ ιε
ρού κειμένου τΛν Γραφών καί τή; Εκκλησιαστική; γλώσση; βεβηλώσβως καί 
παραφθοράς χωρούν ιβ; καί άπαυθαδιαζόμενοι. Καί ή μέν φιλοτιμία του έθνους 
άκμαίαν καί νυν, τή τοϋ Θεού εύλογίρ, τήν τού καλού κ ù σωτηρίου έχουσα συ- 
νείδησιν καί συναίσΟησιν, ούτε ήνβχθη, βύτυχώς, ούτε άνεχθήσετα ποτέ ϊνα καταρ- 
ρυπανθή καί καταπέση ή περί τήν γλώσσαν τιμαλφή; παρακαταθήκη, δι' ής ώς 
διά δεσμού άθραύστου, σωτηρίως συνέχονται καί συνδέονται τό παρόν πρός τό 
ένδοξον παρελθόν καί τά έπι μέρους πρός το σωστικόν σύνολον. Έτειδή όμως 
όπως ποτ’ άν ή, ή ακώλυτος διάδοσις τοιούτων όλεθρίων, οι ιι αί τού λεγομένου 
μαλλιαρισμού, καί χυδαϊσμού, καινοφωνιών, είς τήν γλώσσαν τε καί είς τά εθνι
κά καί έκκλησιαστικά συμφέροντα δύναται ϊνα έπενέγκη βλάβι,ν σημαντικήν, 
άποφάσει τών δύο περί ημάς Σωμάτων, έκρίθη έπάναγκες, ένεκα του έγερθέν- 
τος καί αύθις τελευταίως σάλου, ϊνα έπιστηθή ή προσοχή τών κατά τόπους 
έκκλησιαστικών αρχών καί τού εύσεβούς πληρώμ χτος κατά τού τοιούτου επι
κινδύνου μολύσματος, τοσούτφ μάλλον δσον οί τήν τού μαλλιαρισμού καί τοϋ 
χυδαϊσμού κηρύττοντες άνόητον διδαχήν ήρξαντο άπό τίνος μετερχόμενοι πολι
τείαν καί μεθόδους τοϋΓ αύτό προπαγανδικάς, έπιδιώκοντες παν coioτρόπως 
τήν παραπλάνησαν τών άτλουστέρων καί τήν διάδοσιν ούτω τή; άπαραδέκτου 
άλλως ύπό τή; έθνική; συνειδήσεως καινοφωνία; αύτών. "Οθεν αποτεινόμενοι 
πρός πάντας διά τής παρούση; πατριαρχικής ήμών καί συνοδική; εγκυκλίου, 
συνιστώμεν, δπως, ύπ’ υψει τά ανωτέρω έχοντες, λάβητε τά προσήκοντα μέ
τρα πρός προφύλαξιν άπό οϊας δήτιιος τυχόν μαλλιαρικής καί χυδαϊκής επιρρο
ής, προσέχοντες iÔirç δπως ή έν ταΐς σχολαις διδασκαλία παρέχομαι έν δλη τή 
διαυγεϊ καθαρότητι είς τάς άχαλάς ψυχάς τών μαθητών ύπό προσώπων άξιων 
τής κλήσεως καί τοϋ προορισμού αύτόν, καί δπως μή εύρίσκωσιν έδαφος δια- 
δόσεως τά κακόζηλα κατασκευάσματα τών μαλλιαρών καί πρό πάντων τά θρα- 
σέως θίγοντα θέματα καί πράγματα τή; έκκλησιαστικής δικαιοδοσία; καί αρ
μοδιότητας, οια ή γλωσσικώς τε καί κατ’ ούσίαν βέβηλο; καί απόβλητος με - 
τάφρασις έκείνη τού ιερού Εύαγγελίου ύπό Α. ΙΙάλλη, ήν ήδη άπό καιρού 
ή ’Εκκλησία ρητώς κατέκρινε καί άπεκήρυξεν. Ή δέ τού Θεού χάρις καί τύ ά
πειρον έλεος εϊη μεθ’ ύμών.

1911 Μαρτίου 16.
Ί- ό ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έν Χριστφ άγαπητός άδελφός 

καί εύχέτης.
CO Λέρκων ΚΑΛΛΓΝΙΚ02 sv Χριστώ άγαπηιός άδελφός καί ευχέτης^ 

— ό Πια ιδίας ΚΩΝΣΤΑΝ ΓΙΝΟ Σ έν Χσιστφ αγαπητός άδελφός καί ευχέτης, 
— ό Μυτιλήνης ΚΥΡΙΛΛΟΣ έν Χριστώ άγαπητδς άϊελφδς καί ευχέτης, 
— δ Φιλαδέλφειας ΙΙΡΟΚΟΙΙΙΟΣ έν Χριστώ άγαπητός άδελφός καί ευχέτης. 
— ό Σάμου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έν Κριστφ άγαπητός άδελφός καί ευχέτης. 
— δ ΣωζοαγαίΙουπδλενος ΔΩΡΟΟΕΟΣ έν Χριστώ άγαπητός άδελφός καί ευ 
χέτης, — δ Λήμνου ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ έν Χριστώ άγαπη Ò; άδελφός και ευχέτης. 
—δ ΙΙροικονήσου ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ έν Χριστώ άγαπητός άδελφός καί ευχέτης. 
—δ Λέρου καί Καλύμνου ΓΕΡΜΑΝΟΣ έν Χριστώ άγαπη ιός .άδελφός και 
εύχέτης. — δ Κολωνίας HOΛΥΚAPΙΙΟΣ αγαπητός έν Χριστώ άδελφός και 
εύχέτης. — δ Κρήνης ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ έν Χριστφ άγαπητός άδελφός κΛ εύ ■ 
χ^ηί·

01 ΡΩΣΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΗΙΪΙΑΣ
Ό «Έκκλησικστικός Άγγελιοφίοο;» Ιΐεςρουπόλεως πχρχκολου- 

θών έν τκΐς λεπτυμερείκις αύτου το ήαέτεςον Έκκλησικστικον ζητη^.κ, 
[ΐετα [κακοάν άνώλυσιν του περί Συνόδου κεφκλαίου τοΰ 1 Ιροσχεδίου 
τοΰ Καταστατικού Ν<ψ.ου κκί σηαείωην τών ύπό της ειδικής Επιτρο
πής έπενεχθεισών επ’ αύτοΰ [Μεταβολών έπάγεται τα ακόλουθα :

«’Ανάγκη προ παντός νά είπωμεν, οτι ούχί καλώς η ειδική ’Ε
πιτροπή περιούρισε την σύγκλησιν της Ίερας Συνόδου είς [Λίαν [Λονην 
φοράν το έτος αντί δύο ώς έ'κειτο έν τώ προσχεδίω. Εΐνε γνωστο'ν, 
ότι ό κανονικός τύπος τής ’Εκκλησιαστικής διοικησεως άποτελείται 
ές αρχής αυνοπροσώπου, ητ;ς εν Κυπριακή Εκκλησία έκδηλοΰται 
έν τγ5 έςουσία τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Αύτής, καί έζ άρχής συνοδικής έκ- 
δηλουαένης έν τη ένεργεία τή; Συνόδου.· Δήλον δ’ ότι ή Σύνοδος κατά 
τάς απαιτήσεις τών κανόνων δέον να άποτελή δ ι α ρ κ ή έκκλη- 
σιασηκόν οργανισμόν καί δή ούχί κατ’ όνομα μόνον ή κατά κανονισμόν 
άλλ’ έμπράκτως έν ζώσρ καί άκαταπαύστω ένεργητικό τη τι έκδηλού- 
μενον. Διά τούτο ούχί ορθόν πραγμα φαίνεται ό περιορισμός τής Συνόδου 
είς μίαν μόνην φοράν τό έτος. Καί ή δίς τοΰ έτους σύγκλησις ώς έσχε- 
διάσθη (ν τώ νέω κανονισμω τής έν Κύπρω ’Εκκλησίας παρουσιάζεται 
ούσιωδώς άνεπαρκής. ’Αλλ’ έάν αί πραγματικαί συνθήκαι τού ’Εκκλη
σιαστικού βίου προδιαγράφουσι, κατά τήν γνώμην τοΰ Μητροπολίτου 
Κιτίου Μελετίου, το δυνχτόν τής ομαλής πορείας τών ’Εκκλησιαστικών 
ύποθέσεων είς δύο μόνον κατ’ έτος συνοδικά; περιόδους, τότε άς τηρη- 
θή τούλάχιστον ή τάξις αύτη. ’Εν γένει ήμεΐς ειμεθα κεκηρυγμένοι ύ
πέρ τής εύρυτέρας καί διαρκέστερα; άποδοχή; τής συνοδικής άρχής 
έν τ$ διοικήσει τής κυπριακής ’Εκκλησίας ούχί άέ ύπέρ τοΰ περιο
ρισμού αύτής ύπέρ τή; μονοπροσώπου άρχής.

Άλλο ιδιαίτερον γνώρισμα τοΰ νομοσχεδίου τής έν Κύπρω 
Έκκλησίας εΐνε ή ένίσχυσις τοΰ συνόλου αύτοΰ έν έζαιρετικαϊς περι- 
στάσεσι διά τή; προσκλήσεω; πρό; συμμετοχήν εί; τάς συνοδικά; έρ- 
γασίας ιεραρχών καί άλλων ορθοδόξων ’Εκκλησιών. Τό σημεΐον τοΰτο 
όριστικώ; θά διακόψη τό νήμα τών σκέψεων έκείνων έκ τών Ρώσων, 
οιτινες άμαθεϊς περί ιό κανονικόν δίκαιον καί τήν ιστορίαν τής ’Εκ
κλησίας μετά καταπληκτικής τόλμης έξακολουθοΰσι νά φθέγγωνται 
αρρητ’ άθέμιτα περί τών ’Εκκλησιαστικών πραγμάτων τής ’Ορθοδό
ξου Αναβολής άπό τών στηλών ένίων ρωσικών οργάνων. Άλλά, βε
βαίως, τό θράσος τής άμαθίας ταύτη; δέν θα κατάσταλη ούδέ πρό 
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τής σαφούς μαρτυρίας του νέου νομοσχεδίου τής εν Κύπ^ω Εκκλησίας 
παρέχοντος διδακτικόν γεγονός τής ιστορίας καί του δικαίου μεθ’ ών 
διατελεϊ είς άκατάπαυστον πάλην ή ρωσική αμάθεια. Ό γνωρίζων 
δμως τήν ιστορίαν καί το δίκαιον τής ’Ορθοδόξου Ανατολής το σημεϊον 
τούτο εύρίσκει ορθόν όσον καί οί συντάκται του νέου κυπριακού νομο
σχεδίου. Ήμεις έν τούτοις θα έπανέλΟωυεν είς τήν άνάλυσιν του πε
ριεχομένου τού οργανικού νόμου τής έν Κύπρω ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας.»

Άγνοούμεν ποίου είδους εΐνε αί κρίσεις αί διατυπωθεϊσαι έν τώ 
ρωσικώ τύπω έξ αφορμής τών διατάξεων τού ύπό συζή ησιν σχεδίου 
καταστατικού νόμου τής ήμετέρας Εκκλησίας τών όοιζουσών, ότι έν 
δυσί περιστάσεσιν ύπό ώρισμένας συνθήκας δέον νά συμπληρώ ται ή 
’Ιερά Σύνοδος τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου δι’ Ιεραρχών έξ άλλων έγ· 
γύς ’Ορθοδόξων Εκκλησιών προσκαλουμένων. Τούτο μόνον έννοοΰμεν 
έκ τών γραφομένων ύπό τοΰ έπισήμου ’Οργάνου τής έν Πετρουπόλει 
Θεολογικής Ακαδημίας, οίι τό σημεϊον τούτο έθεωρήθη ύπό τινων έν 
Ρωσία έπικρίσεως άξιον. ’Εν τούτοις τό σημεϊον τούτο καθ’ ήμας άπο 
κανονικής άπόψεως εινε άνεπίδεκτον αντιρρήσεων.

Ή διάταξις τού σχεδίου ή όρίζουσα, οτι έν τή δίκη ’Επισκόπου 
ή άπόφασις θεωρείται οριστική καί τελεσίδικος έάν έλήφθη καθ’ ομο
φωνίαν πάντων τών τήν Σύνοδον συγκροτούντων Επισκόπων, μή ύ- 
παρχούσης δέ τοιαύτης ομοφωνίας προσκαλούνται καί άλλοι ’Επίσκοποι 
παρ’ άλλων γειτνιαζουσών ’Εκκλησιών, στηρίζεται έπί τών κανόνων ΙΕ' 
καί ΙΔ' τής έν ’Αντιόχεια Συνόδου. Έκ τούτων ό μέν πρώτος ορίζει 
αEC τις Επίσκοπος έπί τισιν έγκλήμασι κατηγορηθείς κριθείη ύπό πάν
των τών έν τή έπαρχία Επισκόπων, πάντες τε σύμφωνοι μίαν κατ’ 
αύτού έξενέγκοιεν ψήφον, τούτον μηκέτι παρ’ έτέροις δικάζεσθαι, άλλά 
μένειν βεβαίαν τήν σύμφωνον τών τής επαρχίας Έπισκο*πων  άπόφασιν». 
ό δέ δεύτερος : «Εί' τις Επίσκοπος έπί τισιν έγκλήμασι κρίνοιτο έπειτα 
συμβαίη περί αύτού διαφωνεϊν τούς έν τή έπαρχία ’Επισκόπους τών μέν 
άθωον τον κρινήμενον άποφαινόντων τών δέ ένοχον, ύπέρ απαλλαγής 
πάσης άμφισβητήσεως έδοξε τή Άγια Συνόδω, τον τής Μητροπόλεως 
Επίσκοπον άπο τής πλησιόχωρου Επαρχίας μετακαλεϊσθαι έτεοους 
τινάς τούς έπικρίνοΰντας καί τήν άμφισβήτησιν διαλύσοντας, τού βε- 
βαιώσαι σύν τοϊς τής επαρχίας τύ παριστάμενον. »

Καί ή άλλη δέ τάξις τού Σχεδίου ή όρίζουσα οτι ή Σύνοδος συμ- 
πληροΰται δι’έπισκόπων άλλης ή άλλων έγγύς ’Ορθοδόξων Εκκλη
σιών εινε έντελώς σύμφωνος τώ πνεύματι τών 'Ιερών Κανόνων καί τή 
διά τών αιώνων πράξει τών έν ’Ανατολή ’Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ό
ταν ό Β' κανών τής Βας Οίκουμ. Συνόδου όρίζη «άκλήτους Επισκό
πους ύπέρ διοίκτισιν μή έπιβαίνειν έπί χειροτονία ή τισιν άλλαις οί- 
κονομιαις Έκκλησιαστικαϊς» ευδηλον ότι έπιτρέπεται νά ποάττωσι 
τούτο νομίμως καλούμενοι, τούτο δέ πράγματι καί δια τάσσει ό Γ' 
τής έν Σαρδική ορίζων «ΐ.να μηδείς Έπισκόπων άπο τής εαυτού έπαρ· 

χίας είς έτέραν έπαρχίαν έν ή τυγχάνουσιν δντες έπίσκοποι διαβαίνοι, 
εί μή τοι παρά τών άδελφών τών εαυτού κληθείη.» ‘Ότι δέ τά περί 
έπαρχιακών Συνόδ . ν έν τοϊς κανόσι διαλαμβανόμενα άναφέρονται καί 
είς τάς Συνόδους τών νΰν αύτοκεφαλων Εκκλησιών άρκεϊ πάντως είς 
άπόδειξιν ή γνώμη τοΰ Βαλσαμώνος σημειοΰντος έν τή έρμηνεία αύτού 
είς τον Β' κανόνα τής Βας Οίκουμ. Συνόδου. «Τύ παλαιόν πάντες οί 
τών επαρχιών Μητροπολϊται αύτοκέφαλοι ήσαν καί ύπό τών οικείων 
συνόδων έχειροτονοΰν ο.»

Άλλά περισσοτέρας προσοχής άξια νομίζομεν όσα ό «Έκκλ. ’Αγ
γελιοφόρος» γράφει έξ αφορμής τής γενομένης είς τό Σχέδιον τοοπο- 
ποιησεως ύπό τής ’Επιτροπής ύπέρ τής άπαξ μόνον τού έτους ούχί δέ 
καί δεύτερον συγκλήσεως τής Συνόδου, έν τοϊς όποίοις διαφωνούμε^ 
πρός τόν σοφόν Καθηγητήν, τόν συντάκτην τών ύπό' έξέτασιν σκέψεων 
είς δύο ούσιώδη σημεία*  α' είς τό ότι έν τή Εκκλησία ύπάρχει κα
νονικός τύπος μονοπροσώπου ’Αρχής προκειμένου περί Εκκλησίας έ- 
χούσης πλείονας τού ένός κανονικούς ’Επισκόπους, καί β' ότι «ή Σύνο
δος κατά τάς άπαιτήσεις τών κανόνων δέον νά άποτελή διαρκή 
’Εκκλησιαστικόν οργανισμόν.»

ΙΙρό παντός οφείλομεν νά παρατηρήσωμεν οί καί τό άπαξ τού 
έτους καί τό δίς τοΰ έτους συγκαλεϊσθαι τήν Σύνοδον είναι διάταξις 
τών κανόνων. Οί κανόνες ΛΖ'άποστολ., Ε'τής Α' Οικουμενικής καί 
Κ' τής έν ’Αντιόχεια έκ συμφώνου όρίζουσιν, órt δέον «δεύτερον τοΰ 
έτους» νά συνέρχωνται είς Σύνοδον οί ’Επίσκοποι έκάστης έπαρχίας, ή 
μετά τήν τρίτην έβδομάδα τού Ιίάσχα καί κατά μήνα ’Οκτώβριον κατά 
τόν τής ’Αντιόχειας, ή πρό τής Μ. Τεσσαρακοστής καί κατά τήν δι
άρκειαν τοΰ Φθινοπώρου κατά τόν τής Αης Οικουμενικής. ΌΗ' δμως 
τής Πενθέκτης ωρισεν «έπειδή διά τε τάς τών βαρβάρων έπιδρομάς διά 
τε τάς προσπιπτούσας έτέρας αίτιας, άδυνάτως οί τών έκκληοιών πρό
εδροι έχουσι δίς τοΰ ένιαυτοΰ τάς συνόδους ποιεϊσθαι έδοξεν ώστε τρό- 
πω παντί άπαξ τού ένιαυτοΰ....γίνεσθαι Σύνοδον.» Τόν κανόνα δέ τούτον 
άνανεών ό ΣΤ’ τής Ζης Οίκουμ. προσέθετο άφορισμόν μέν διά τόν ’’Αρ
χοντα τόν κωλύοντα τήν σύγκλησιν τής Συνόδου, κανονικά δέ έπιτί- 
μια διά τόν Μητροπολίτην τον άμελυύντα τήν σύγκλησιν τής Συνόδου.

Κατά ταύτα ή Σύνοδος τών Έπισκόπων κυρίως οφείλει νά συνέρ- 
χηται δίς τοΰ έτους είμεθα δέ καί ήμεις τής γνώμης δτι καλώς έχει το 
έν τώ ΙΙροσχεδίω ή διάταξις καί αυτή οφείλει νά κράτηση είς τέλος 
προφανώς μή ύπαρχουσών έν τή ήμετέρα ’Εκκλησία σήμερον τών δυσχε- 
ρειών δι’ άς οί τής ΣΤ' καί Ζ' Οίκουμ. Συνόδου ΙΙατέρες ήρκέσθησαν 
είς τήν άπαξ μόνον τοΰ ένιαυτοΰ συγχρότησιν Συνόδου. Καί άν δμως 
ή σύγκλησις τής Συνόδου περιορισθή είς τό άπαξ τού έτους, τούτο έν 
ούδεμίιή περιπτώσει δύνχται νά έχη τήν έννοιαν περιορισμού τών συνο
δικών δικαιωμάτων «ύπέρ τής μονοπροσώπου Αρχής», διά τόν άπλού- 
στρίτον λόγον, δτι έν Κύπρω δέν ύπάρχει μονοπρόσωπος Έκκλησιαστι- 
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κή Άρχή οΐαν φαίνεται ύπονοών αύτήν ό άλλως εντριβής περί τά εκ
κλησιαστικά της ελληνικής ’Ορθοδόξου ’Ανατολής πράγματα σοφός 
Καθηγητής. Χαίρομεν δ’ δτι δίδοται ευκαιρία νά βεβαιώσωμεν αύτον 
δτι έν τή διακυβερνήσει της έκκλησίας τής Κόπρου ισχύει φυλαττόμε- 
νον μετά πολλής ακρίβειας το αποκεντρωτικόν σύστη
μα—ΐνα μεταχειρισθώμεν σύγχρονον δρον — το ύπό τών ιερών Κανό- 
νων θεσπιζόμενον, καθ’ δ έκαστος ’Επίσκοπος μηδέ του πρώτου τη 
τάξει έξαιρουμένου διοικεί τά της ιδίας έπαρχίας πράγματα, πά/τες 
δ’ όμου ώς Σύνοδος άποτελούσι τήν άνωτάτην της ’Εκκλησίας αύτών 
’Αρχήν. 'Υποτιθεμένου αρα, ο;ι δι’ ένα ή δι’ άλλον λόγον δέν συγκα- 
λεϊται ούδ’ άπαξ έτι τού έτους, τούτο ούδέ ποσώς θά έσήμαινεν ένί- 
οχυσιν τών δικαιωμάτων τού ’Αρχιεπισκόπου ώς μονοποοσώπου Άο- 
χής αφού ή άπόφασις της Συνόδου δέν δύναται να ύποκατασταθή δι’ 
άποφάσεως τού ’Αρχιεπισκόπου. ’Αλλά γενικώς είπεϊν ημείς δέν γνω- 
ρίζομέν έν τη ορΟοδόζω ’Εκκλησία κανονικόν τύπον έκκλησιασ τικης δι- 
οικήσεως άποτελούμενον έκ μονοπροσώπου Αρχής έτερον πλήν τού ά- 
ναφερομένου είτε είς πάντα ’Επίσκοπον διοικούν τα τήν λαχούσαν αύτώ 
έπισκοπην είτε είς τον πρώτον έπίσκοπον της «Επαρχίας» τον IΙρόε- 
δοον, ώς λέγομεν σήμερον, τής Αύτοκεφάλου ’Εκκλησίας, διοικούντα 
μετά τής εαυτού καί οίανόήτινα άλλην χηρεύουσαν ή «σχολάζουσαν» 
έπισκοπήν τής έπαρχίας αύτού.

ΙΙροκειμένου δέ περί τού δευτέρου σημείου δη δηλαδή «ή Σύνο
δος κατά τάς απαιτήσεις τών κανόνων δέον ν’ άποτελή διαρκή έκ- 
κλησιαστικύν οργανισμόν», ή διαφωνία ήμών προς τον σοφόν Καθηγη
τήν τής έν Ιίετρουπόλει ’Ακαδημίας εινε έτι μείζων. Κατά τήν άντί- 
ληψιν ημών η δια ρ κη ς Σ ύ.ν ο δ ο ς όχι μόνον δέν είναι άπαίτη- 
σις τών κανόνων άλλα καί ώς έφαρμόζεται έν τοϊς νεωτέροις χρόνοις έν 
τιαιν όρθοδόξοις έκκλησίαις άποτελεϊ προφανώς άπόκ/ισιν άπό τε τού 
γράμματος καί τού πνεύματος τών κανόνων. ’Επί τού σηυ.είου τούτου 
τό όποιον θεωρούμεν λίαν σπουδαίον διά τον σύγχρονον βίον τής Έκ
κλησίας θά έπανέλθωμεν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
εκκλησία κυπρου

HI ■ ·ΙΜ ■■■ Il mi I η. imrtzr ■«· . »»a . γμ w ·■ —. ।

Αίέορταί.—Τάς άγιας έορτάς 
τών ΙΙαθών καί τής ’Αναστάσεως 
έώρτασαν οι Ιεράρχαι τής ’Εκ
κλησίας ήμών έκαστος μετά τού 
ποιμνίου αύτού, άγιάζοντες αυτά 
διά τών μυστηρίων καί έποικοδο- 
μούντες έν τή πίστει τή είς Χρι
στόν ύπέρ ήμών παθόντα καί ά- 
ναστάντα διά τής διδασκαλίας. 
Ό Μητροπολίτης Κιτίου τάς ά
γιας έορτάς καί τών ΙΙαθών καί 
τής ’Αναστάσεως έώρτασε μετά 
τού έν Λεμεσφ ποιμνίου αύτου.

'Εόρτιοι προοαγορεύηεις,—Έπί 
τή λαμπροφορώ ημέρα τής τού 
Κυρίου ’Αναστάσεως οί Ίεράρχαι 
προσηγόρευσαν άλλήλους έν Χρι
στώ άναστάντ ι καί ν υξαντο άλλή- 
λοις καί τοϊς ποιμνίοις τά άγαθά 
τής- καινής βασιλείας.

Είς τον Μητροπολίτην Κιτίου 
έστάλησαν έκ τού έξωτερικού τά 
άκόλουθα έπίσημα έόρτια τηλε
γραφήματα :

Κιτίου Μελέτιον
Αληθώς άνέστη. Χάρις Αύτού 

εϊη κατευθύνουσά σου καλά έργα.
Πατριάρχης Φώτιος.

Πανιερώτατον Μητροπολ. Κιτίου 
Χριστός άνέστη. Θερμώς εύ- 

χαριστώ δι*  ύμετέρας εύχάς.

Βενιζέλος.

ΓΙανήγνρις cΑγίου Λαζάρου.— 
'Γώ Σαββάτω τής άναστάσεως τού 
Λαζάρου του φίλου τού Χριστού 
ή Λάρναξ έπανηγύριζε τήν έτη- 
σίαν πανήγυριν τού πολιούχου αύ
τής άγιου, πλουτούσα τον δεύτε- 
ρον τάφον τού φίλου τού Χριστού 
τετραημέρου Λαζάρου, πρώτοι έ- 
πισκόπου Κιτίου κατά τήν ίεράν 
καί σεβασμίαν παράδοσιν χρημά
τισαν τος. Τής πανηγύρεως τελου- 
μένης έν ιώ φερωνύμω τού Άγιου 

‘Ναώ, προΐστατο ό Μητροπολίτης 
Κιτίου, δστις διδάξας το έκχλη- 
σίασμα μετά τήν άνάγνωσιν τής 
εύα^γελική; περικοπής περί τής 
σημασίας τής έορτής γενικώς μέν 
διά πάντας τούς χριστιανούς, εί- 
δικώς δέ διά τούς χριστιανούς τής 
πόλεως Λάρνακος, προσέθετο αύ- 
στηράς έπιτιμήσεις δι*  έκείνους έκ 
τών πολιτών οΐτινες ούτε τήν γε
νικήν ούτε τήν ειδικήν τής έορτής
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σημασίαν έκτιμώντες διέρχονται 
αύτήν ώς μίαν τών εργασίμων της 
έβδομάδος ημερών άπό πρωίας είς 
τάς έμπορικάς αύ τών καί τάς άλ- 
λας εργασίας παραδιό'όμενοι.

Χειροθεσία οικονόμου. — Κατά 
την αύτήν τοΰ 'Αγίου Λαζάρου 
πανήγυριν ό Μητροπολίτης Κι
τίου άμείβων τον ζήλον τοΰ αίδε- 
σιμωτάτου ΙΙρεσβυ τέρου κ. Ίωάν- 
νου Μακούλη έν τν) διδασκαλία 
τοΰ Θείου λόγου χειροθετήσας ά- 
πένειμεν αύτφ τόν βαθμόν τοΰ Οι
κονόμου. «Άπονέμαμέν σοι, είπε 
τω χειροθετουμένω ό χειροθετών 
’Ιεράρχης τον βαθμόν τοΰ Οικονό
μου τοΰ καθ’ ημάς Μητροπολιτι- 
κοΰ Θρόνου, στοιχοΰντες ακριβώς 
τω παραγγελματι τοΰ μακαρίου 
ΙΙαύλου: «Οί καλώς προεστώτες 
πρεσβύτεροι διπλής τιμής άξιού*  
σθωσαν, μάλιστα οι κοπιώντες έν 
λόγω και διδασκαλία».

Θειον Κήρυγμα. — Έξ αφορμής 
τοΰ λόγου τοΰ προκαλέσαντος την 
ως άνω χειροθεσίαν σημείοΰμεν έν- 
ταυθα, είς έπανόρθωσιν άνακοιβείας 
τίνος ούχ'ι καλώς έξω της Κόπρου 
άπηχησάσης, οτι έν τή δικαιοδο
σία τού Μητροπολίτου Κιτίου ό 
λόγος τοΰ Θεού κηρύσσεται έπ’ 
έκκλησίας άπό πολλών μηνών τα- 
κτικώς καθ’ έκάστην ΚυΓιακήν και 
επίσημον εορτήν ύπό πέντε κηού- 
κων του θείου λόγου, τοΰ Μητοο*  
πολίτου αύτοΰ, τοΰ Οικονόμου Ίω- 

άννου Μακούλη κηρύττοντος έν τε 
τφ Ναώ καί έν ται : φυλακαις, τοΰ 
Διακόνου ’Αρσενίου Δεληγιάννη 
καί τών Διδασκάλων της Θεολο
γίας Χρίστου Οίκονομίδου και Γε
ωργίου Βοόζβμβεργ. Ταΰτα έξ α
φορμής εύλογου και προς έπανόρ- 
θωσιν άνακριβοΰς -πληροφορίας.

Ίο όραμα «ή Κασσιανή*. — 
Άφικόμενος είς τήν πόλιν Λεμεσόν 
ο Μ. Κιτίου τήν εσπέραν τής Μ. 
Τρίτης ήκουσε διαφημιζόμενον άνά 
τάς οδούς ώς μέλλον νά παοαστα- 
0^ τή έσπέρα έκείν$ δραμα εύσεβή 
δήθεν έχον ύπόθεσιν άνταξίαν τά
χα τής ίερότητος τή; ημέρας, ώς 
έκδιηγούμενον τά κατά τήν Κασ- 
σιανήν τήν ύποτιθεμένην συνθέ
τριαν τοΰ έν τώ ορθρω τής Μ. 
Τρίτη; ψαλλομένου ύπερόχου έ- 
ξάρσεως ίεροΰ ύμνου «Κύριε ή έν 
πολλαϊς άμαρτίαις πεοιπεσοΰσα 
γυνή.» Ό Μητροπολίτης ομιλή- 
σας είς το τέλος τής άκολουθίας 
τοΰ όρθρου τή; αύτής έσπερας προς 
το πολυπληθές εκκλησίασμα κα- 
τέκρινε μετά δριμύτητο; τήν πα- 
ράστασιν ταύτην έν τοιαύτη ημέ
ρα χαρακτηρίσας αύτήν ώς έκδή- 
λωσιν άνευλαβεία», πρύς τήν αγιό
τητα τών ήμερών και προτρέψας 
τούς χριστιανούς νά άπέχωσι πα
ραστάσεων έπί σκηνής οίασδήποτε 
ύποθέσεως έν ήμέθαις τηλικαύτη; 
ίερότητος.

'Ο πρεσβύτερος Ραφαήλ Μόρ- 
γκεν. — Διέτριψεν έν Κύπρω πε

ρί τάς τέσσαρας έβδομάδας έλκύ - 
σας προς εαυτόν τήν γενικήν προ
σοχήν καί συμπάθειαν ό μέλας το 
χρώμα ορθόδοξος πρεσβύτερος κ. 
Ραφχήλ Μόργκεν. Ό πατήρ Ρα
φαήλ καταγόμενος έξ Ίαμαίκής 
τής έν ’Αμερική άνήκων πρότε- 
ρον είς τήν προτεσταν:ικήν αΐρε- 
σιν τών Μεθοδιστών μετά τοΰ 
βαθμοΰ Διακόνου ήλθεν είς Κων- 
σταντινούπολιν προ τεσσάρων έτών 
μετά συστατηρίων γραμμάτων τών 
κοινοτικών Αρχών τής έν Φιλα
δέλφεια Ελληνικής ’Ορθοδόξου 
Κοινότητας έπί τφ σκοπώ προ- 
σελεύσεως είς τήν ’Ορθόδοξον 
’Εκκλησίαν. ’Όντως ένιολή τοΰ 
1 Ιατριαρχείου ό άοίδιμος Μητρο
πολίτης ΙΙελαγονίας Ιωακείμ 
Φορόπουλος κατηχήσας έβάπτισε 
καί βκπτίσας προυχειρίσατο είς 
Διάκονον καί 11ρεσβύτερον τής έν 
Φιλαδέλφεια ’Εκκλησίας. Ήδη 
έλθών αύθις έν τή ’Ανατολή προς 
πνευματικής μελέτας έπεσκέψατο 
καί τήν πατρίδα τοΰ ’Αποστόλου 
Βαρνάβα. Φιλοξενηθεί; έν τή Μη- 
τροπόλει Κιτίου. καί έν τή Αρ
χιεπισκοπή συνελειτούργ τή 
μέν έορτή τοΰ Εύαγγελισμοΰ με
τά τοΰ Μακ. ’Αρχιεπισκόπου καί 
τών λοιπών Αρχιερέων · έν Λευ
κωσία, τή δέ Κυριακή τών Βαίων 
μετά τοΰ Μητροπολίτου Κιτίου έν 
Λάρνακι. Ή αύτοΰ αίδεσιμότης 
κατά τήν έν τή ήμετέρα πόλει 
διαμονήν έλαβε μέρος καί είς τάς 

τελετάς τοΰ ’Επιταφίου καί τής 
Άναστάσεως λέγων το άναλογοΰν 
αύτφ μέρος τών εύχών καί τών 
έκφωνήσεων ότε μέν άγγλιστί οτέ 
δέ Ελληνιστί έν ξενιζούση ποο- 
φ^ρφ Ό πατήρ Ραφαήλ ίερεύς 
εύπαίδευτος καί διδακτικός έν 
ταϊς συναναστροφαις αύτοΰ ώ- 
μίλησεν εύγλώττως είς το «’Ε
θνικόν Κέντρον» καί τήν «’Ε
παγγελματικήν ' Λέσχην» έρμη· 
νεύοντος τοΰ. βουλευτοΰ κ. Ε. Χα- 
τζηϊωάννου. Έν ταΐς όμιλίαις ταύ- 
ταις ή αύτοΰ αίδεσιμότης μετά 
πολλου τοΰ αδελφικού θάρρους έ
ξέφρασε Τήν λύπην, τήν όποιαν 
αισθάνεται έπί τω οτι έν τή θεία 
λατρεί^ καί ό κλήρος καί ό λαός 
δέν κρατοΰσι τήν άρμόζουσαν θέσιν 
καί ώς έκ τούτου ή εξωτερική 
μορφή τής λατρείας δέν έχει τήν 
τάξιν, τήν σεμνότητα καί τήν έ- 
πιβλητικότητα, αϊτινες άομόζουσιν 
είς τήν ούσίαν’αύτής. Κακήν έντύ 
πιοσιν προύςένησαν αύτφ αί συνο- 
μιλίαι τόσον των λαϊκών οσον 
καί τών κληρικών έν τώ ναφ τοΰ 
Θεοΰ κατά τήν σ.ιγμήν τής λα
τρείας, άπορεί δέ πώς αί Έκκλη- 
σιαστικαί Άρχαί έπιτοέπουσιν 
είς τούς λαϊκούς τήν είς τύ 'Άγιον 
Βήμα είσοδον, γνωστού όντος 
οτι μόνον είς τούς έχοντας χειρο
θεσίαν έκ τών λαϊκών ή:οι ψάλτας 
καί άναγνώστας έπι τρέπεται νά 
είσέρχωνται είς τύ άγιον Βήμα. 
Ό παιήρ Ραφαήλ άνεχώρησε κα-
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τευθυνόμενος είς Κων)πολιν διά 
ταυ Αύστριζκοΰ τής παρελθούσης 
Τρίτης.

‘Αναγκαία ούοταοις. — Συνισ τώ- 
αεν έν συνζδελφικη άγάπη πρδς 
την «Φωνήν της Κύπρου» αείζονα 
άκρίβειχν περί τήν άναπαοάσ’Ζ- 
σιν τών εκκλησιαστικών γεγονό
των έπί τών οποίων έπιθυαεϊ \ά 
έζφέρη τάς κρίσεις αύτης. Έκ της 
δηαοσιευθείσης συνοδικής άποφά
σεως περί τών Μοναχών τοΰ Α
γίου Γεωργίου καί τού είς αργίαν 
κα'ταδιχασΟέντος παρεκκλησίου δέν 
δύναται βεβαίως να έςαχΟη ori 
δι’ αύτής άφαιρειται τδ ν ύδριον 
άπδ τών χειρών τών μέχρι τοΰδε 
διαχειριστών αύτου έπί τώ σκοπώ 
τοΰ να προσ.εΟη είς τδν Μητρο- 
πολιτικον θρόνον. Καί όμως ή α
γαπητή συνάδελφος έν τοιαυτη 
έννοία μετέδωζε τήν συνοδικήν ά- 
πόφασιν είς τούς άναγνώστας αύ
τής έπικρίνουσα αύτήν έν κυρίφ 
άρθρω. Οίαιδήποτε καί άν είναι 
αί κρίσεις ήμών έπί τών γεγονό
των. τα γεγονότα πρέπει νά πχ- 
ραμένωσιν άδιάστροφα.

'Εορταί Ιίαγκυπρίου Έκΰέοεωζ 
καί αθλητικών αγώνων έν Λεμε- 
οω.— Ή Λεμεσός κατά τήν έβόο- 
μάδα ταύτην τής Διακαινησίμιου 
άγει έορτάς πζγκυπρίους έκθεσή ως 
καί αγώνων. II εζθεσις πλουσιω- 
τέρα πάσης άλλης προηγούμενης 
παγκυπρίου Έκθέσεως είς γεωρ

γικά καί τεχνικά προϊόντα ήνοιξέν 
έπισήαως τήν 10 π.μ., τής Τετάρ
της έπί παοουσία τοΰ Μητροπολί
του Κιτίου, τών πολιτικών, στρα
τιωτικών καί δικαστικών Αρχών 
δια ποοσφωνήσεω; τοΰ Δημάρχου 
κ. Χρ. Σώζου. Χθέ; δέ Πέμπτην 
ώρα 2 μ..μ., έγένετο ή έναρζις τών 
αθλητικών αγώνων δια προσλαλι
άς τοΰ Μητροπολίτου Κιτίου πα- 
οόν τος καί τοΰ Ιΐανιερω τατου 
Μητροπολίτου ΙΙάφου κ. ’Ιακώβου 
καί τού Προξένου τής Ελλάδος 
κ. II. Χατζηαναργύρου.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
7ό έκηαώεντικόν ζήτημα. — 

IΙαρ’ όλας τάς χάγαθάς έλπίδας, 
άς ένέπνευσεν ό νέος έπί τής παι
δείας Υπουργός, τδ έκπαιδευτι- 
τικδν ζήτημα όσημέραι δεινούται 
έμ.βάλλον είς σοβαρά; φροντίδας τδ 
Οίκουμ. Πάτριαρχείον. ΙΙολλαχοΰ 
ci Τοΰοκοι έπιθεωρηταί έ'κλεισαν 
τά ελληνικά σχολεία καί έξεδίω- 
ξα/ τούς ελληνας διδασκάλους. 
Έν ταϊς ίδιαιτέραις συνεντεύξεσιν 
αύτοΰ μετά τοΰ Οικ. ΙΙατριάρχου 
ό Υπουργός έτόνισε τδ άβάσιμον 
τών διαδόσεων ώς πρός τάς δια
θέσεις τής- Κυβερνήσεως περί έκ- 
τουοκισμοΰ τών έΟνικοτήτων διά 
τοΰ προπονηθέντος έκπαιδ.υτικου 
συσιήμα^ος, έν τοϊς έπισήμοι; ο- 
ιχως άπαντητικοϊς πρός τά 11α- 
τριαρχικά τακρίρια έγγράφοις άνα- 

τρεπει τας προφορικας υπουργικά; 
διαβεβαιώσεις. Είς ταΰτα έτε- 
χνουργήΟη σύγχυσις τών δοων ό- 
θωμ. Κράτος καί δθωμ. ’Έθνος, 
σύγχυσις τών καθηκόντων καί ύ- 
ποχρεωσεων τών Χριστιανών ποός 
τήν Κυβέρνησιν, σύγχυσις άκόαη 
καί αύτών τών Χριστιανών πρός 
τους Γουρκους κα ζηττοΰσι χάριν 
τής Τουρκικής ύπο- 
στασεως τήν όποιαν συγ- 
χέουσι πρός τήν ό 0 ωμ. ένα
τη τ α νά άφομοιώσωσι πάσας τάς 
έν Τουρκία φυλάς είς μίαν καί 
μονήν διά τής βαθμιαίας έξισλα- 
μισεως*  Τούτου ενεκα τδ Οίκ. 
Ιίατριαρχεϊον διά νέου τακριρίου 
διαμαρτυρόμενον κατακοίνει τήν 
στάσιν τοΰ υπουργείου καί γράφει 
προς τον ύπουργδν άπεριφράστως·

«*ΙΙ  έπιμονή, μεθ*  ής ό τεσκερές 
του 'Υπουργβίου τής Παιδείας συγχέει 
τόν δρον «Ό Ο ω μ. *Ε  Ο ν ό ς», 
ε ν φ Ο ε λ ε ι να συγχωνβύ- 
ο fl δλας τάς έ Ο ν ό τ η- 
ϊας τάς κάτοικο ύσας 
τήν χώραν, πρός τ ό 
« Ο θ ω μ. Κράτος» τό έχον 
θρησκείαν τήν μουσουλμανικήν κα’ι 
γλώσσαν τήν τουρκικήχ, κάθβ άλλο 
συντελεί παρά νά άρόή ή υποψία 
του ρωμαϊκού έθνους, δτι κινδυνεύει 
ή π ν ε υμ α τ ι κ ή του υ- 
παρξις καί ό έ û ν ι κ ός 
του βίος ώς έν τφ προηγου- 
μένω τακριρίω τό Οίκ. Πατριαρχεϊον 
ένόμισε καθήκον αύτοΰ νά άναφέρη τή 
Κυβερνήσει. Καί δμως έπί τοιαύτης 
βάσεως ο τεσκερές του ‘Υπουργείου 
τής Παιδίας στηριζόμενος προτείνει 
νά άπορριφΟώσι τά αιτήματα τοΰ τα
κριρίου ιτου Οίκ. Πατριαρχείου καί 
επι τοιαύτης βάσεως στηρίζεται τό έν 
τφ τεσκερέ άναφερόμενον έκπαιδευτι- 
κόν νομοσχέδιον, ώς καταδηλοϋται 
καί έκ τών έν τφ τεσκερέ άναφερο-

μένων άλλά καί τών πλείστοιν άλλων 
άρθρων αύτοΰ.

Τό Οίκ. Πατριαρχεϊον, Έζοχοιτατε, 
υποβάλλει τήν γνώμην αύιοΰ, δπως 
μ ή γίνώσιν αί γνώμαι καί αί αξιώσεις 
αΰται τοΰ ‘Υπουργείου τής Παιδείας 
δεκταί, άφοΰ, μή στηριζόμεναι έπί 
πραγματικής βάσεως, δέν δύνανται εκ
τός τών άλλων ούτε νά είναι ώφέλιμοι 
είς τά συμφέροντα τοΰ κράτους.

Έν τή πατρίδι ήμών υπάρχει έν 
μέν κράτος, τό όθωμ. συνταγματικόν 
κράτος, διάφορα δέ έθνη καί δή Χρι
στιανικόν. ΛΓ*  άηοτελέσωσι ταΰτα εν 
ε&νος εχον θρησκείαν καί γλώσσαν 
καί φιλολογίαν μία ν τών νηαρχου- 
σών,ν*άπορροφη&ώσι  δηλ. ύπό ενός 
ε&νονς έξ αυτών, εϊνε αδύνατον*  
βαθύτατοι λόγοι κατέστησαν τοΰτο α
δύνατον καί κατά τούς χρόνους ακόμη 
καθ’ ους τό πνεΰμα τών έθνικοτήτων 
δέν ήτο ώς νυν κυριαρχούν. Έν μό
νον εϊναι δυνατόν γενέσθαι· ν’ άπο· 
τελέσωσιν όμού τδ ό&ωμ. συνταγμ. 
κράτος έν τω έξης ορω πολιτικής έ
νώσεως*  νά διατηρήση έκαστον άνό- 
^ευτον τήν Ιδίαν αύτού θρησκείαν 
καί γλώσσαν*  νά συμμετέχωσι δέ ώς 
τοιαύτα έξ "σου έν τω Κράτει είς τά 
δικαιώματα καί τά καθήκοντα, πάρε· 
χομένου εις τδν μουσουλμανισμόν 
τού δικαιώματος, έπως ή μουσουλ
μανική θρησκεία καί ή τουρκική 
γλώσσα ήνε έπίσημος τού Κράτους 
διά τήν διεξαγωγήν τής έπισήμου ύ- 
πηρεσίας έν τή στενωτάτη τής λέξεως 
σημασία. Τούτο τό Οικουμενικόν 
Πατριαρχεϊον νομίζει ώς τήν μόνην 
πραγματικήν βάσιν καί τοΰ έκπαιδευ- 
τικοί, άλλά καί παντός άλλου ζητήμα
τος. Εϊνε γνωστόν, δτι ή έκπαίδευσις 
έθνους τινός δέν συνίσταται μόνον είς 
τάς γραμματικός καί έπιστημονικάς 
γνιόσεις, αιτινες διδάσκονται είς τού; 
παϊδας. Τήν έθνικήν παίδευσιν συγ- 
κροτοΰσι ποικίλα στοιχεία μορφω
τικά ού μόνον γλωσσικής άλλά καί 
θρησκευτικής, κοινωνικής καί ήθικής 
φύσεως, άτινα άρμονικώς καί άρρήκτως 
συνέχονται πρός άλληλα, ώστε νά μή 
δύνανται νά χωρισθώσι.*
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
«Ζητονμεν Επίσκοπον».— Ύπό 

τον τίτλον τούτον ή «Άτλσντίς» 
τής Νέας Ύόρκης δημοσιεύει άνοι- 
κτήν επιστολήν πρός τήν Τέραν 
Σύνοδον τής Έκκλησίας τής Ελ
λάδος έν ή ευρύτατα εξετάζει τους 
λόγους δι’ ους επιβάλλεται ή άπο- 
στολή έπισκόπου είς τήν ορθόδοξον 
έν ’Αμερική Διασποράν ουμποσου- 
μένην είς 400,000 Ελλήνων ορ
θοδόξων καί αποτελούσαν 80 Κοι
νότητας. Έν συνόψει οί λόγοι εΐνε 
οί εξής: α') διότι ψυχραίνεται ό 
ζήλος καί co ένδιαφέρον δια παν 
δ τι άφορα τόν εθνικόν καί θρησκευ
τικόν βίον ßj διότι γίνονται θύμ,α- 
τα τών έπιτηδειοτέρων καί άπό πά
σης άπόψεως έπικινδυνοτέρων στοι
χείων γ') διότι πολλχί έλληνικϊί 
Κοινότητες άλληλοσπαρασσόμεναι 
διήθησαν είς αντίπαλα στρατόπε
δα διαμαχόμενα περί έπικρατήσεως 
δ') διότι είς πολλάς Κοινότητας οί 
Ιερείς μή δυνάμενοι να ίκανοποιή- 
σωσι τάς φιλοδοξίας τών φιλοπρώ- 
των γίνονται ό στόχος καθ’ ού 
βάλλουσι ε’) διότι πολλοί ιερείς έ- 
στερημένοί τών άπαραιτήτων ποο- 
σόντων άδυνατούσι να ελκύσωσι τήν 
άγάπην τού λαού γίνονται δέ ούτω 
αιτία διαιρέσεων και διαπληκτι- 
σμών προσεταιριζόμενοι τα φαυλό
τερα στοιχεία στ') διότι ένεκα τών 
ήδη μνημονευθέντων πολλαι Κοι
νότητες μένουσι στάσιμοι άλλαι δέ 
καί αποσυντίθενται καί ζ') διότι 
έπεκράτησεν άλλο να σημαίνη πα
ροικία» καί άλλο «Κοι.ότης» ούτως 
ώστε έν παροικί^ αποτελουμένη έκ 
5,000 ’Ελλήνων οί 100 — 200 να 

μίαν άνωτάτην έκκλη-

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρνξον τόν λόγον . . . > Β' Τιμ. δ', 2.

άπαρτίζωσι τήν.Κοινότητα. Ένε- 
κα τών λό^ων τούτων άπαραίτητον 
τήν αποστολήν Έπισκόπου κρί/ου- 
σα ή «Άτλαντίς» έπάγει περίπου’ 
«*Λν  τών Κοινοτήτων μας καί τών 
’Εκκλησιών μας προϊστατο είς α- 
ξιοσέβαστος καί πιστός είς τό καθή
κον του έ'λλην ’Επίσκοπος έπιστα- 
τών είς τήν κοινοτικήν καί έκκλη- 
σιαστικήν μας κίνησιν, έπιβλεπων 
άγρύπνως τήν πολιτείαν τών κοινο
τικών άρχών καί έπεμβιινων εις 
κάθε περίστασίν, καθ’ ήν οί επιτή
δειοι θά άπεπειρώντο νά ύποτάξωσι 
τά γενικά συμφέροντα εις τά προ
σωπικά των συμφέροντα καί πάθη, 
άν εϊχομεν
σιαστικήν κεφιλήν έν Αμερική, 
έ π αγρυπνούσαν έπί τής διαγωγής 
τών κληρικών, προστατεύουσαν του; 
ένεκα λόγων άσχετων πρό% τά κα
θήκοντα των καί πρός τον εθνικόν 
χαρακτήρα των υποπίπτοντας εις 
τήν δυσμέ/ειαν τών δοξομανών καί 
τών ταραξιών, δέν υπάρχει άμφιβο- 
λία δτι ύπό τοιαύτας συνθήκας ο- 
λοι θά είχον έμπιστοσύνην είς τήν 
σκοπιμότητα τής υπάρξεως τών 
Κοινοτήτων καί θά έθεώρουν καθή
κον των άκόμη νά εΐνε μέλη αύ
τών. "Αλλως αί Κοινότητες θά ύ< 
ποστούν τήν τύχην τών θνησιγενών 
καί άθεμελιώτών σωματείων, θα 
έχλείψρ καί ή τελευταία έλπίς περί 
διασώσεως τού εθνικού χαρακτήρος 
καί φρονήμ ζτος τής νεωτέρας ελ
ληνικής γενεάς τής ’Αμερικής. Ύ- 
π-νθυμίζομεν άκόμη είς τους αρμο
δίους, δτι αί 400,000 τών Ελ
λήνων τής ’Αμερικής εΐνε άξιοι 
πολλής μερίμνης έκ μέρους τών ι
θυνόντων τάς τύχας τού Έθνους.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

α·. εις την ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ςαμαρειτιαος

Όποιος διδαγμάτοίν πλούτος, καί οποία πληθώρα χάριτος 
καί θείου λόγου πόριέχεται έν τφ εύαγγελίφ τής Κυριακής ταύ
της, τό όποιον διηγείται τήν συνομιλίαν τοϋ Κυρίου καί Σωτή
ρος ήμουν πρός τήν Σαμαρείτιδα ! Όποιον ύψος συγκαταβάσεως 
θεϊκής καί όποια βαθύτης καί δύναμις άποκαλύψεως μυστηρίων 
θείων άπ’ αίώνος άποκεκρυμμένων έξεχύθη έν χώρα μισουμένη 
ύπό τών Ιουδαίων, έν τόπω ήγιασμένφ παρά τοϋ πατρός αύτών 
Ιακώβ, παρά τό φρέαρ τής πόλεως Σιχάρ καί άπέναντι τοΰ άγιου 

τών Σαμαρειτών όρους Γαριζείν ! Τοϋ λοιποϋ οί άνθρωποι θά 
πίνωσιν ύδωρ άλλόμενον εις ζωήν αιώνιον, ύδωρ άπό τό όποιον 
έάν πίη τις δέν θα διψήση είς τόν αιώνα’ τοϋ λοιποϋ οί άνθρω
ποι δέν θά λατρεύωσι τόν (τ)εόν έν Ιερουσαλήμ ή έν Γαριζείν 
μόνον άλλ’ άπανταχοΰ τής Οικουμένης’ καί θά λατρεύωσιν αύ
τόν ούχί εν αίμα τι ταύρων καί τράγοον καί μόσχων άλλ’ έν πνεύ- 
ματι καίάληθεία. Τού λοιπού δεν θά έχωσιν άνάγκην μαρτύρων 
οί άνθρωποι ϊνα πιστεύσωσιν είς τόν άληθινόν Θεόν’ θά άρκή 
είς αύτούς ό λόγος τοϋ Κυρίου «ό ζών καί ένεργής καί τομώτε- 
ρος υπέρ πάσαν μάχαιραν δίστομον, καί κριτικός ένθυμήσεων καί 
έννοιών καρδίας».

Αί σκιαί τοϋ νόμου παρέρχονται ή μία μετά τήν άλλην 
καί τό φώς τοϋ Χριστού καί ή άλήθεια αύτοΰ καταλάμπουσι τά 
πέρατα της Οικουμένης. Τοΰ άνθρώπου ή ζωή δέν είναι πλέον 
αίνιγμα, καί ό σκοπός τοΰ βίου δέν χάνεται πλέον είς άνεξερεύ-
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νητον μέλλον. Τά πάντα είναι σαφή καί ρητά έν τή νέα Διαθήκη, 
καί ό θεός δέν λαλεϊ πλέον διά προφητών άλλ’ αυτός είς τά ώτα 
των άνΟρώπων. Καί είς μέν τούς τυφλούς καί πεπωριομένους 
λαλεϊ έν παραβολαϊς, ϊνα βλέποντες μή βλέπωσι, καί άκούοντες 
μή συνιώσιν, άλλ’ είς ιούς εκλεκτούς άπεριφράστως καί αύτολε- 
ξεί ϊνα καταρτίση αύτούς θεριστάς ικανούς καί δεξιούς, ώστε έν 
τω άφθόνω θερισμφ νά χαίρη καί αυτός μετ’ έκείνων.

Μεταξύ τών τελευταίων τούτων ήξιώθη τής χάριτος νά 
καταταχΟή καί ή ταπεινή έκ τής Σιχάρ Σαμαρειτις, καί νά ά- 
κούση δ,τι σπανίως ήκουσαν άπό τού στόματος τού Κυρίου καί 
αυτοί οί Απόστολοι, οτι δηλαδή Αύτός έστιν ό Χριστός.

Μετέβαινεν ό Κύριος μετά τών μαθητών Αύτού έκ τής 
Ίουδαίας είς τήν Γαλιλαίαν. καί ήτο ύποχρεοψένος νά διέλθη 
έκ τής Σαμαρείας. Καί κουραστείς δτε περί τήν μεσημβρίαν έ- 
φθασεν έξω τής σαμαρειτικής πόλεύος Σιχάρ έκάθισε παρά τό 
φρέαρ τού ’Ιακώβ, έν ω οί μαθηταί Του άπήλθον είς τήν πόλιν 
ϊνα άγοράσίοσι τροφάς. Έν ώ δέ έκάθητο έκεϊ πλησίον τού φρέα- 
τος κατάκοπος άπό τήν μακράν οδοιπορίαν, έρχεται γυνή Σαμα- 
ρεϊτις ϊνα άντληση ύδωρ καί ό Κύριος έζήτησε παρ’ αύτής νά 
πίη. Τρομερόν μίσος έχώριζε τούς Ιουδαίους τών Σαμαρειτών 
άπό τής έπιστροφής έκ τής Βαβυλωνείου αιχμαλωσίας. Τό μί
σος τούτο γεννηθέν έκ τής περιφρονήσε:ος τών φανατικών ’Ιου
δαίων πρός τούς μιγάδας κατοίκους τής Σαμαρείας έκορυφώθη 
έκ τής άντιπράξεως αύτών είς τήν οικοδομήν τού Ναού καί τών 
τειχών τής ’Ιερουσαλήμ καί είχε καταντήση άδιάλλακτον καί 
άσπονδον, καί τοιούτον ώστε έννοούμεν πλήρως τήν έκπληξιν 
τής γυναικός δτε έζήτησε παρ’αυτής ύδωρ ό ’Ιησούς*  «πώς σύ, 
εϊπεν Αύτφ, ’Ιουδαίος ών παρ’ έμοΰ πιεϊν αιτείς, ούσης γυναικός 
Σαμαρείτιδος;» «Ού γάρ συγχρώνται, προσθέτει ό Εύαγγελι- 
στής. Ιουδαίοι Σαμαρείταις. »

Άλλ’ ò Κύριος έζήτει άφορμήν νά ύποδείξη εις τήν γυναίκα 
ποιος ήτο καί νά άποκαλύψη είς αύτήν τά μυστήρια τής βασι
λείας τού Θεού. Καί έλαβεν άφορμήν έκ του υδατος: Έάν έ- 
γνώριζες, εϊπεν είς τήν γυναίκα, τήν δωρεάν τού Θεού, καί ποιος 
είναι ό όμιλών μετά σού, θά έζήτεις παρ’ αύτού καί θά σοι έδιδε 
τό ζών ύδωρ. Ή Σαμαρειτις έξεπλάγη έτι μάλλον*  πώς εϊχεν 
αύτός ύδωρ, δστις μόλις είχε ζητήση παρ’ αύτής ύδωρ νά πίη ; 
Ό περαιτέρίο λόγος τού ’Ιησού άνέωξε τούς όφθαλμούς τής γυ- 
ναικός: «Πας ό πίνων έκ τού υδατος τούτου διψήσει πάλιν’ δς 
δ’ άν πίη έκ τού υδατος ού έγώ δώσω αύτω, ού μή διψήση είς 
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τόν αιώνα*  άλλά τό ύδωρ δ δώσω αύτφ, γενήσεται έν αύτφ πηγή 
ίίδατος άλλομένου είς ζωήν αιώνιον». Αλλά ποιον είναι λοιπόν 
τό θαυμαστόν τούτο ύδωρ τό όποιον καταπαύει τήν δίψαν άπαξ 
διά παντός; Ποιον είναι τό ήγιασμένον τούτο ποτόν δπερ ό Ιου
δαίος διδάσκαλος παρά τήν προσδοκίαν τής Σαμαρείτιδος δια- 
χέει άφθόνως ού μόνον έπί τούς ’Ιουδαίους άλλά καί έπί τούς λο- 
γιζομένους άσπονδους έχθρούς τού Θεού καί τού Νόμου, τούςΣα- 
μαρείτας; Είναι ή δρόσος του λόγου Του, ή μέλλουσα τήν ψυ
χικήν καί ούχί τήν σωματικήν δίψαν τής άνθρωπότητος νά κατα- 
παύση. Είναι τό αίμα Αύτού τό ύπέρ πολλών έκχυνόμενον είς 
άφεσιν άμαρτιών, δι’ ού σφραγίζονται είς τήν αιώνιον ζωήν οι 
μεταλαμβάνοντες αύτού πίστει καί πόθφ.

Μέγα ζήτημα υπήρχε μεταξύ ’Ιουδαίων καί Σα μαρειτών 
πού τής Παλαιστίνης λατρεύεται ό Θεός αληθώς*  διότι οί μέν 
Ιουδαίοι ένόμιζον δτι μόνον έν τφ ναφ τού Σολομώντος, οί δέ 

Σαμαρεϊται δτι μόνον έν τφ ναφ τού Γαριζείν δύναταί τις νά 
λατρεύοη τόν Θεόν. Καί περί τούτου τού ζητήματος ήθέλησεν ή 
Σαμαρειτις νά λάβη τήν γνώμην τού ένώπιον αύτής Ιουδαίου 
Προφήτου. Καί έδόθη οριστική άπαξ διά παντός ή λύσις καί του 
ζητήματος τούτου ύπό τού Κυρίου. Ό άχώρητος καί πανταχοΰ 
παρών Θεός «ούκ έν χειροποιήτοις ναοίς κατοικεί*»  «ό ούρανός 
μοι θρόνος, ή δέ γή υποπόδιον τών ποδών μου», εϊπεν ή Παλαιά 
Γραφή*  «ποίον οίκον οίκοδομήσετέ μοι, λέγει Κύριος’ ή τις τό
πος τής καταπαύσεώς μου;» Τό άπόλυτον καί άπεριόριστον 
Πνεύμα, τό πληρούν τά πάντα πώς είναι δυνατόν νά λατρεύη- 
ται έντός ενός μόνου ναού έπί τής Γής, άφ’ ού ό Κόσμος όλό- 
χληρος είναι άπέραντος άλλά καί μικρός διά τό μέγεθος Αύτου 
Ναός; Άλλ’ έπρεπε νά διανοιχθώσιν οί όφθαλμοί τών άνθρώπων 
ώς πρός τήν έποψιν ταύτην σαφώς καί ρητώς: «Έρχεται ώρα 
*αί νύν έστιν, δτε οί αληθινοί προσκυνηταί προσκυνήσουσι τφ 
Πατρί έν πνεύματι καί άληθεία*  Πνεύμα ό Θεό^, καί τούς προ- 
θκυνοΰντας Λύτόν έν πνεύματι καί άληθεία δεϊ προσκυνεϊν.» Η 
Σαμαρειτις έδίστασε νά πιστεύση δσα ήκουεν, ή δέν κατενόει 
τελείως ταύτα’ καί προέβαλε λόγους δι’ ών κατεδήλωσεν δτι οί 
^μαρείται εϊχον καθαρωτέραν περί Μεσσίου ιδέαν*  καί ήσαν 
άξιοι άρα νά άκούσωσι παρ’ αυτού τού Χριστού τήν περί Αύτού 
μαρτυρίαν*  είς τούς λόγους λοιπόν τής γυναικός δτι δταν έλθη ό 
Μεσσίας θά άναγγείλη πάντα ταύτα, ήλθεν άπερίφραστος καί 

ατική ή δήλωοις τού Σωτήρος : «Έγώ είμι ό λα-^τηγορημ 
λών σοι.»
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Ήσαν δέ τή. άληθεία άξιοι τηλικαύτης χάριτας έκ μέρους 
του Κυρίου οί τοσούτον μισούμενοι ύπό τών Ιουδαίων Σαμαρεϊ- 
ται. νΟτε ή Γυνή άνήγγειλε προς αύτούς τά τής συνομιλίας έ- 
σπευσαν πρός Αύτόν, καί Τον παρεκάλεσαν νά μείνη πλησίον 
των, καί έμεινεν έκεϊ δύο ήμέρας’ καί πλήρει; ενθουσιασμού διά 
τήν τιμήν καί χαράς διά τήν εύνοιαν τού Κυρίου ώμολόγουν τήν 
πίστιν αύτών παρρησί?, λέγοντες πρός τήν Σαμαρείτιδσ: «ούκέτι 
διά τήν σήν λαλιάν πιστεύομεν*  αύτοί γάρ άκηκόαμεν καί οίδα- 
μεν οτι ούτος έστιν άληθώς ό Σωτήρ του Κόσμου, ό Χριστός.»

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΤΥφ/VOY

Πάλιν θαυμάτων καιρός ήγγισεν, πάλιν σημεϊον δίδοται 
είς τήν γενεάν τήν άπιστον καί διεστραμμένης πάλιν ό Κύριος 
τών άπάντων άγιάζει τό Σάββατόν είς τά έργα τά φωτεινά τής 
αρετής. Πάλιν σημεϊον μέγα ταράττει τόν λαόν τών Ιεροσολύ
μων καί παρέχει είς αύτόν άφορμήν νά κατανόηση δτι ήτο νύν 
ο καιρός έν ω έτελεϊτο τό μέγα μυστήριον τής θοίας οικονομίας’ 
δτι περιεπάτει έν μεσω αύτών Έκεϊνος δν ώνειροπόλησαν καί 
προσεδόκησαν μάτην αί γενεαί τών Προφητών’ Έκεϊνος δστις 
έπλασε χειρί τους άνθρώπους καίέβάστασε τάς άμαρτίας αύτών 
καί έθεράπευσε τάς νόσους αύτών. Πάλιν συνταράσσονται οί πα
ράνομοι καί ζητούσι διά τών ονύχων καί τών όδόντο)ν· νά συγ- 
κρατήσωσι τήν έκφεύγουσαν έκ τών χειρών αύτών εξουσίαν καί 
επιβολήν έπί του λαού. Άλλά καί πάλιν έν τώ μέσω τού λαού 
τούτου, δν άδικεϊ ή παράνομος συμπεριφορά τών άρχηγών αύτού, 
δστις παρασυρόμενος ύπό άτμοσφαίρας άποπνικτικής έκ δεισιδαι
μονιών καί μικρολόγων προλήψεων στροβιλίζεται άφρίζων έκ 
λύσσης έν τφ πελάγει τών παθών αύτού, άναφαίνεται ώς άδά- 
μας πρώτου μεγέθους ό ύπό τού Κυρίου ίαθείςέκ γενετής τυφλός. 
Μή δέν εϊπεν είς τιμήν τού τυφλού τούτου ύ Κύριος δτι «είς κρί
μα έγώ είς τόν κόσμον τούτον ήλθον, ϊνα οί μή βλέποντες βλέ*  
πωσι, καί οί βλέποντεςτυφλοί γένωνται»;

Ήτο ή εορτή τής Σκηνοπηγίας καί ή τελευταία ήμερα τής 
έορτής ταύτης δτε ό Ίησοΰς διήρχετο διά τίνος οδού τών Ιερο
σολύμων καί συνήντησε τόν έκ γενετής τυφλόν δστις έκάθητο 

έπαιτών’ οί μαθηταί άνεμνήσθησαν τήν συμβουλήν ήν έδωκεν ό 
Κύριος είς τόν θεραπευθέντα παράλυτον τής Βηθεσδά : «ϊδε υ
γιής γέγονας. μηκέτι άμάρτανε ϊνα μή χείρον τί σοι γένηται,» 
καί ήρώτησαν αύτόν : «ραββί, τίς ήμαρτεν,, ούτος ή οί γονείς 
αύτού ϊνα τυφλός γεννηθή;» Άλλ’ αί βουλαί τοΰ Θεού είναι ά- 
νεξερεύνητοι, καί τά κρίματα Λυτού άνεξιχνίαστα*  ό Παράλυτος 
έκεϊνος έτιμωρήθη διά τάς άμαρτίας αύτού, καί ή μετά τήν θε
ραπείαν συμπεριφορά του άπέδειξεν δτι καλώς καί όρθώς είχε 
τιμωρηθή’ ό Τυφλός έγεννήθη τυφλός ϊνα ύπηρετήση τώ Θεώ 
είς φανέρωσιν τού έργου Αυτού, καί τά μετά τή,ν ιασιν αύτού 
συμβάντα άπέδειξαν δτι ήτο άριστον σκεύος έκλογής καί εξαί
ρετος ύπηρέτης τών βουλών τού Ύψίστου.

Άλλ’ ύπάρχουσι καί άλλαι αντιθέσεις μεταξύ τοΰ Παρα
λύτου καί τού Τυφλου. Ό Παράλυτος έθορυβήθη δτε παρετήρη- 
σαν αύτφ οί Φαρισαίοι δτι ήτο Σάββατόν καί δέν έπετρέπετο 
νά άρη τόν κράββατον αύτού’ ό Τυφλός είς όμοίαν παρατήρησιν 
τών Φαρισαίων δτι ό Ιησούς άμαρτωλός έστιν άπήντησεν: «εί 
άμαρτωλός έστιν ούκ οιδα’ έν οϊδα δτι τυφλός ών άρτι βλέπω.» 
Ό Παράλυτος βεβαρημένος ύπό τών παρατηρήσεων τών Φαρι
σαίων ζητεί νά άπαλλαγή τής ευθύνης τής παραβάσεως τού 
Σαββάτου έπιφορτίζων αύτήν είς τόν Σωτήρά του, ό Τυφλός 
γίνεται άπό ευτελούς καί άμαθούς έπαίτου μεγαλόφωνος κήρυξ 
καί διδάσκαλος τών καθεσθέντων αύθαιρέτως και άναξίως έπί τής 
καθέδρας τού Μωϋσέως καί τών Προφητών, καί αισθανόμενος 
^ραγματικώς καί όρθώς τήν σημασίαν τοΰ έν αύτφ τελεσθέντος 
θαύματος δέν δείλια πρό τής άπειλής τού Συνεδρίου τών παρα
νόμων*  άλλ’ ύψουται είς τόλμην προφήτου καί είς παρρησίαν ά- 
ποστολικήν λέγων: «έν τούτω γάρ τό θαυμαστόν έστιν, δτι ύμεϊς 
ούκ οίδατε πόθεν έστιν, καί άνέωξέ μου τούς οφθαλμούς’ οίδα- 
μεν δτι άμαρτωλών ό Θεός ούκ άκούει, άλλ’ έάν τις θεοσεβής ή 
Χαί τό θέλημα Αύτού ποιή, τούτου ακούει’ έκ τοΰ αίώνος ούκ ή- 
Χούσθη δτι ήνοιξέ τις οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου’ εί μή ήν 
ούτος παρά τού Θεού, ούκ ήδύνατο ποιεϊν ούδέν.» Ο Παράλυτος 
ϊνωρίσας ποιος ήτο ό Οεραπεύσας αύτόν έσπευσεν ϊνα καταγγείλη 
τόν Ίησούν είς τους Φαρισαίους*  ό Τυφλός έντφ αύτφ τόπω ά- 
ναγνωρίσας τόν Υιόν τού Θεού έπεσε καί προσεκύνησεν Αύτόν. 
Ηαρήγορον σημεϊον δτι καί κατ’ αύτούς τούς χρόνους τής έσχά- 

έξαχρειώσεως τήξ άνθρωπότητος ύπήρχον ψυχαί εύγενή τρέ- 
φουσαι αισθήματα, καρδίαι εύσεβεϊς αίσθανόμεναι παλμούς, διά- 
νοιαι δυνάμεναι νά διακρίνωσι τό άγαθόν τού κακού, τόν άγνόν 
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καί άκακον του πονηρού καί πανούργου, πειθόμεναι δτι οπού τά 
πράγματα βοώσιν οί λόγοι καί αί σοφιστεϊαι καί αί διαστροφαί 
ούδέν άποδεικνύουσιν !

Διότι τή άληθεέqt τά διδάγματα τής περικοπής του Ευαγγε
λίου τής διηγούμενης τά περί τήν ίασιν του έκ γενετής τυφλού 
γεγονότα είναι καί πολλά καί μεγάλα’ καί πάσα μέν περικοπή 
τού Ιερού Ευαγγελίου, πάσα φράσις καί πάσα λέξις δύναται τις 
είπεϊν περιέχει θεσπέσιόν τι δίδαγμα, είναι ρήμα ζωής αιωνίου, 
άλλ’ ύπάρχουσι περικοπαί οίονεί προνομιούχοι μεταξύ τών λοι- 
πών, έν αϊς τρόπον τινά πληθώρα καί σωρεία καταπληκτική με
γάλων καί ύψηλών διδαγμάτων έχει συναθροισθή. ΙΙερικοπαί έν 
αϊς αί έννοιαι αί έξέχουσαι καί τά διδάγματα τά ύπεράνθρωπα 
υπερεκχειλίζουσιν ούτως είπεϊν, ώστε νά μή δύναται ό χώρος νά 
τά περιλάβη, νά μή δύναται ή διάνοια νά τά συλλάβη όλα όμου, 
νά μή δύναται ό νούς ό άνθρώπινος όσονδήποτε εύρυς νά τά κα
τανόηση, άνεύρη καί άπολαύση άπαντα. Καί τοιαύτη είναι ή 
περικοπή τού σημερινού Εύαγγελίου.

Θαυμάζομεν έν αύτή πρώτον τήν άνεξερεύνητον βουλήν τού 
Θεού τού νά χρησιμοποιήση τόν έκ γενετής τυφλόν ϊνα φανερώση 
τά έργα Αύτού τοϊς άνθρώποις, καί ή ψυχή ήμών άνασκιρτά έξ 
άγαλλιάσεως άκούουσα έκ τού στόματος τού Θεανθρώπου Σωτή- 
ρος οτι «δει ζλύτόν έργάζεσθαι τά έργα τού ΙΙέμψαντος Λύτόν 
έως ήμέρα έστίν» καί δτι «δταν έν τφ Κόσμω ή φώς τού Κό
σμου έστίν.»

Εκπληττόμεθα πρό τής πωρώσεως τών άνθρώπων, καί iòlq. 
τών άρχόντων τού ’Ισραήλ, αύτών οΐτινες πρώτοι ώφειλον νά 
άκολουθήσωσι τόν Σωτηρα καί άγανακτούμ&ν, καί δοξάζομεν τόν 
Θεόν διότι κατηξίωσεν ήμάς νά είμεθα άπηλλαγμένοι τόσης ά- 
πιστίας, τόσης ύποκρίσεως καί άνομίας. Καί εύχαριστοΰμεν τόν 
Θεόν καί πατέρα δτι δέν άμφιβάλλομεν περί τών παντοδυνάμων 
έργων τού Τίού αύτού, άλλ’ άκριβώς έν αύτοϊς άνευρίσκομεν 
τήν ρίζαν τής πίστεως ήμών, τήν άφετηρίαν καί τήν άπόδειξιν 
τής Αλήθειας ής κατηξιώθημεν νά είμεθα οπαδοί. Διότι δέν κα- 
τατρύχουσιν ήμάς αί στενοκέφαλοι φαρισαίκαί περί τού Σαββά
του ίδέαι, τούναντίον γινώσκομεν δτι «Κύριός έστι και τού Σαβ
βάτου ό Ì ιός τού άνθρώπου, » καί δτι «θρησκεία καθαρά καί 
άμίαντος παρά τφ Θεψ καί ΙΙατρί αύττ^ έστίν, έπισκέπτεσθαι 
όρφανούς καί χήρας έν τή θλίψει αύτών, άσπιλον εαυτόν τη- 
ρεϊν άπό τού κόσμου,» καί δή κατά τό παράδειγμα τού Θεού 
καί Σωτήρος ήμών έν τή ήμέροι τού Σαββάτου.

’Αλλά, τό δή μέγιστον, θαυμάζομεν καί τιμώμεν τήν άρε- 
τήν καί τήν παρρησίαν τού έκ γενετής τυφλού, όμολογήσαντος 
άτρομήτως τόν Σωτήρα ένώπιον τού Συνεδρίου τών παρανόμων, 
καί πρό τών ’Αποστόλων έτι κακωθέντος ύπέρ τού ονόματος τού 
Κυρίου. Διότι ό πρώην τυφλός, ό πρώην έπαίτης ό τεταπεινω- 
μένος καί έξηυτελισμένος, άπεδείχθη διδάσκαλος τών διδασκά
λων τού παλαιού Νόμου, καί άποσυνάγωγος γενόμενος ύπ’ αύτών 
άπέβη μακάριος κατά τόν λόγον τού Κυρίου είπόντος: «Μακά
ριοί έστε δταν όνειδίσωσιν ύμάς καί διώξωσι καί είπωσι πάν πο
νηρόν ρήμα καθ’ ύμών ψευδόμενοι ένεκεν έμού’ χαίρετε καί ά- 
γαλλιάσθε δτι ό μισθός ύμών πολύς έν τοϊς Ούρανρϊς.»

ΝΟ/ΛΟΣ ΚΟΤΑΣΤΛΤΙΚΟΣ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
( ΣΧΕΔ’ΙΟΝ )

Α" 4 νοά Σύνοδον.

1. Ή’Ορθόδοξος Εκκλησία τής Κύπρου, εκ τού πληρώματος 
τώνέντήΝήσφ ’Ορθοδόξων Χρισπανών αποτελουμένη, κυβερναται 
και διέπεται ύπό τών Άποστολικών καί Συνοδικών κανόνων καί τών 
Ιερών τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας παραδόσεων.

2. ’Λνωτάτη έν Κύπρψ ’Εκκλησιαστική Άρχή είναι ή ΙΕΡΑ 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ ΚΥΙΗΌΥ, ήτις συγκροτείται 
έκ τών τής Νήσου Ιεραρχών καί συνέρχεται ύπύ τήν προεδρείαν τού 
Αρχιεπισκόπου πόσης Κύπρου τακτικώς μέν άπας τού έτους, τήν Δευ
τέραν τής τρίτης εβδομάδος τού Πάσχα, εκτάκτως δέ οσάκις αν είτε ύ 
Πρόεδρος μόνος κρίνη εύλογον εϊτε δύο τών μελών ζητήσωσι παρ’ αύτού 
Öl’ ώρισμένην ύπόθεσιν να συγκληθή.

3. II τακτική τής Συνοδου περίοδος διαρκεϊ απο 20 έως 40 
ημέρας. Τών συνεδριών αύτής κωλυόμενου τού Αρχιεπισκόπου προ
εδρεύει ό πρώτος τή τάξει τών παρόντων Αρχιερέων.

4. Νομίμως συνεδριάζει ή Σύνοδος όταν ώσι· παρόντες οί ήμί- 
οεις τών συγκροτούντων αύτήν Αρχιερέων πλέον ενός και υπό τόν όρον 
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νά μή εΐνε όλιγώτεροι τών τριών, άποφαίνεται δε παμψηφεί ή κατά 
πλειονοψηφίαν, πλγήν τήςέν τώ 12 άρθρο περιπτώσεως’ εν ίσοψηφία 
δέ έπι μέν τώνάλλων υποθέσεων τό κύρος δίδοται τή ψήφω τού Προ
έδρου, έπι δέ δίκης κληρικού κρατεί ή έπιεικεστέρα γνώμη.

5. ”Αν ποτέ ήθελε συμβή είτε διά χηρείαν Θρόνων είτε και δι  
άλλους λόγους νά μή εΐνε δυνατόν ν’ άποτελεσθή συνοδική απαρτία, 
ζητούνται ύπό τού ’Αρχιεπισκόπου ή τού Προεδρεύοντας Μητροπολίτου 
παρά μιας ή πλειόνων έκ τών έγγύς ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών τόσοι 
’Αρχιερείς όσοι χρειάζονται πρός νόμιμον συνοδ.κήν απαρτίαν. Οί 
τοιούτω τρόπω καί έπι τοιούτω σκοπώ καλούμενοι ’Επίσκοποι έχουσι 
πάντα τά δικαιώματα καί ύπόκεινται εις πάσας τάς υποχρεώσεις τού 
μέλους τής Πέρας Συνόδου τής Έκκλησίας τής Κύπρου μέχρις ού λάβη. 
πέρας ή ύπόθεσις, δι’ ήν προσεκλήθησαν. Συν τή λήξει τής ύποθέσεως 
λήγει καί ή αποστολή αύτών.

*

6. Δι’ έκάστην επίσημον συνεδρίαν τής Πέρας Συνόδου συν
τάσσονται Πρακτικά ύπό τού Συνοδικού Γραμματέως έν έκτάσει ή έν 
περιλήψει περιλαμβάνοντα τά κατ’ αυτήν συζητηθέντα θέματα ομοΰ 
μετά τών ληφθεισών αποφάσεων. Αί συνοδικαί αύται πράξεις έν έπι 
τούτω έξιδιασμένω βιβλίω καταχωριζόμεναι ύπογράφονται ύπό πάντων 
τών παρόντων μελών. Έάν οί πλείονες τών Συνοδικών δέν ύπογράψω- 
σιν, αί έν τώ πρακτικώ αποφάσεις δέν δύνανται νά έκτελεσθώσι. Τά 
προς έκτέλεσιν τών άποφασισθέντων διενεργούνται ύπό τού Προέδρου.

7. Ή άρμοδιότης τής Συνόδου έπεκτείνεται έπι πασών τών 
’Εκκλησιαστικών ύποθέσεων. Τά καθήκοντα αύτής διαγράφονται 
ύπό τών ιερών κανόνων, τά κυριώτερα δ’ αύτών εΐνε :

α) Ή έπαγρύπνησις έπι τής θρησκευτικής διδασκαλίας τών πι- 
στών, δπως ή σύμφωνος τοίς δό/μασι τής ’Ορθοδόξου Έκκλησίας.

β) «Ή έπίβλεψις έπι τής κανονική; έπιτελέσεως τών μυστηρίων 
και τών λοιπών Εκκλησιαστικών τύπων τής λατρείας.

γ) Ή έποπτεία έπι τής ακριβούς τη ρήσεως τών Εκκλησιαστικών 
διατάξεων καί παραγγελμάτων.

δ) Ή πρόνοια περί μορφώσεως και αξιοπρεπούς συντηρήσεως 
τοΰ ίερού κλήρου.

ε) Ή φροντίς δπως έκάστη τάξις τοΰ κλήρου έπιτελή τά έαυτής 
καθήκοντα.

στ) Ή Εκκλησιαστική πειθαρχία.
ζ) Ή πρόνοια περί διατηρήσεως και έξασφαλίσεως τών αρχαι

ολογικής αξίας ιερών αντικειμένων.
η) Ή έπίβλεψις έπι τών ιερών Μονών καί τών ιερών ναών.
θ) Ή έποπτεία και διεύθυνσις τής ειδικής προς μόρφωσιν τού 

κλήρου Σχολής.
ι) Π1 πλήρωσις τών χηρευουσών Επισκοπικών θέσεων.

ια) Ή έξάσκησις τής Άνωτάτης Εκκλησιαστικής δικαστικής έν 
τη Νήσω δικαιοδοσίας έπι κανονικών παραπτωμάτων τού κλήρου καί 
τού λαού.

8. Ή ιερά Σύνοδος δικάζει πρωτοδίκως μέν έπι τών ύποθέσεων 
τών διαφευγουσών τήν αρμοδιότητα τών ’Επισκοπικών Δικαστηρίων 
έν αίς καί αί διαφοραί κληρικών ή λαϊκών πρός τούς ίδιους Επισκό
πους, κατ’ έφεσιν δέ έπι πασών τών πρός αύτήν έκκαλουμενών απο
φάσεων τών Επισκοπικών Δικαστηρίων.

9. Αί έν τή ένασκήσει τής δικαστικής δικαιοδοσίας επιβαλλό
μενα ι κανονικαί ποιναί είναι αί ακόλουθοι :

α) ’Αργία άπο ιεροπραξίας, στέρησις τών άπο τής θέσεως δικαι
ωμάτων, ή καί άμφότερα.

β) Παύσις άπό τού άξιώματος ή τής θέσεως.
γ) Στέρησις τού δικαιώματος τού προαχθήναι εις άνώτερον 

βαθμόν.
δ) Περιορισμός έν Μοναστηρίω ή Σωφρονιστήριο) τών κληρι

κών.
ε) Άπότισις είς τό διπλάσιον τοΰ ποσού τού παρανόμως λη- 

φθέντος.
στ) Καθαίρεσις άπό τοΰ βαθμού τής 'Ιερωσύνης.
ζ) e Άφορισμός, δ έστιν άποκοπή άπό’τού σώματος τής Έκκλη

σίας.
10. Αί δικαστικοί αποφάσεις τής Συνόδου έκδίδονται ήτιολο- 

γημέναι μετά παραθέσεως τών ίερών κανόνων ή τών δρθρων τού Νό
μου ή τού κανονισμού έφ ών στηρίζονται.

11. Ή Σύνοδος δικαιούται — πλήν δ’ αύτής ούδείς έτερος— νά 
έλαττώση ή καί νά άρη, άπονέμουσα χάριν, προκαταλελογισμένην ύπ’ 
αύτής ποινήν έάν πεισθή δτι έπετεύχθη ό ύπ’ αύτής έπιδιωκόμενος 
σκοπός, δστις εΐνε ή διόρθωσις.

12. Εις πάσας τάς περιπτώσεις ή Σύνοδος δύναται ν’ άποφα- 
σίζη κατά πλειοψηφίαν τών συνεδριαζόντων μελών. Ή άπόφασις δ
μως περί καθαιρέσεως Έπισκόπου άπαιτεϊ ομοφωνίαν πάντων τών 
συγκροτούντίον τήν Σύνοδον. Ομοφο)νίας  μή υπαρχούσης προσκαλούν
ται ύπό τού Προέδρου οί τέσσαρες Πατριάρχαι καί ή έν Έλλάδι Ιερά 
Σύνοδος, δπως άποστείλωσιν άνά ένα Έπίσκοπον, οίτινες μετά τών 
Έπισκόπων τής Νήσου έκτακτον Σύνοδον καταρτίζοντες, δικάζουσιν 
ώς οί ιεροί κανόνες διακελεύουσιν. Αν δέ τις τών Εκκλησιών μή αν- 
ταποκριθή είς τήν πρόσκλησιν, παρακαλεϊται άλλη τις Εκκλησία ν’ 
άποστείλη καί δεύτερον Έπίσκοπον. Τού έκτάκτου τούτου Επισκοπι
κού Δικαστηρίου ή άπόφασις εΐνε οριστική καί τελεσίδικος.

*
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, „ Η Ιε^α Σύνοδος δικαιούται νά θέτΐ] εις έφαομογήν ν’
ανακαλη η να τροποποιώ Κανονισμούς ή κανονιστικά; διατάξεις σκο- 
πουντας την εφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου.

14.' Η Ιερά Σύνοδος έχει ίδιαν σφραγίδα διαμέτοου τεσσα
ράκοντα υποχιλιομετρων έχουσαν έν τφ μέσοι σταυρόν και κύκλω τήν 
επιγραφήν «Ιερά Σύνοδος τής Έ κ κ λ η σ ί α ς ‘ Κ ύ·

Β'. Ί^κίκοπικαίπειη^'ρεια..- Εκλογή ’Αρχιερέων.

. ίτ’ Η & Ί’^ησία περιλαμβάνει τέσσαηας ’Επισκο
πικός Περιφέρειας εχούσας έκαστη ίδιον Επίσκοπον. Τήν Ά ο ν . Ρ 
π ι σ κ ο π ή ν, τήν Μητρόπολιν Πάφο υ, τήν Μητρόπολιν Κι τ ί ο υ 
και την Μητρόπολιν Κ υ ρ η ν ε ί α ς Ή διάταξις αΰτη τών Έπισκο- 
Τ*  wT w w ** *"*  "K

16. Παρ’ έκαστον ’Επίσκοπον (’Αρχιεπίσκοπον ή Μητροπολί
την) δύναται να υπαρχη είς Βοηθός Έπίσκοπος οσάκις τούτο άπα - 
τειται υπο των αναγκών της Επαρχίας. Οί Βοηθοί ουτοι ’Επίσκοποι 
τών S?0'’· 01 μέλνης. Α,^ας Σ?νόδυυ ή δέ τάξις προτεραιότητας αυ
τών έρχομενων μετά τους Επισκόπου; ακολουθεί τήν τάξιν nie ’Em 
σκοπης, εις ήν άνήκουσι. 15 πι"

*

Π· Xwjwartos Μη^Μλ^ί ,ινος 0 ό . .
,φ ·Λρζ,ε„„όπφ. X,|;raioaïto.^

μα.™, δ„,ί«,1σις εΐς Τά ou^9)| μώ,ον mi
δεν δύναται να επενεγκη οίανδήτινα μεταβολήν είς ιό καθεστώ^εϊ  ̂
των προσώπων είτε τών πραγμάτων τής’Επαρχίας

nvA-L-vM^ έπ\τρέπΤ1 τοΰ ’Αρχιεπισκοπικού Θρόνου είτε 
τίνος των Μητροπολιτικων να παραταθή πέ.αν τών τριών μηνών.

„;,zz -s; “'.Αγ, :τ· 

Θεολονικής ΤχοΙής. (άλλη γνώμη: κα1 Κ ύ L , 
πατρίδα). 1 1 Κ υ π ρ ι ο ι τ η ν

' 20. Διά τήν έκλογήν ’Αρχιεπισκόπου συνέο/ετα! έν Λ
εν τφ μεγαρφ τής Άρχιεπισκοπής Έκλο ή 5"
εκ των Μητροπολιτών καί Βοηθών ’Επισκόπων έκ ' “γούμενη 
των Μονών Κύκκου, Μαχαιοα καί ' \vî<m> Ν '’ W- Ηγουμένων

» «χαιρα και Αγιου Νεοφύτου, τών βαθμοφό

ρων κληρικών τής ’Αρχιεπισκοπής κα'ι τής Πόλεως Λευκοσίας και 30 
αιρετών αντιπροσώπων, έξών 15 μέν έκλέγει ή περιφέρεια τής ’Αρχιε
πισκοπής, ava 5 δέ αί λοιπα'ι Επισκοπικά! περιφέρειαι. (άλλη 
γνώμη : κα! 60 αιρετών αντιπροσώπων.)

21. Οί 30 αντιπρόσωποι εκλέγονται ύπύ τών Έπιτρόπων τών 
Ένοριακών Ναών, τών έν ενεργείς ίερέων και τών ορθοδόξων δημο
τικών Συμβούλων, έν οίς και οί μουκτάραι καί οί άζάδες τών χωρίων 
καθ’ δν τρόπον θέλει όρισθή δι’ ειδικού Κανονισμού τής Ίεράς Συ
νόδου. (άλλη γνώμη : έκλέγονιαι διά καθολικής ψηφοφορίας).

22. Οί έκλεγησόμενοι αντιπρόσωποι πρέπει νά εινε ηλικίας άνω 
τών 30 έτών, έγγράμματοι, οίκογενειάρχαι και ν’ άπολαύωσι πάντων 
τών πολιτικών αύτών και Εκκλησιαστικών δικαιωμάτων.

23. Έπ! τοΰ κύρους τών έκλογών άποφαίνεται ή Ιερά Σύνο
δος, ήτιςκα! έκδικάζει τάς τυχόν ένστάσεις κατά έκλογής τίνος αντιπρο
σώπου, διατάσσουσα έν περιπτώσει άκυρώσεοίς τήν έπανάληψιν τής ά- 
κυρωθείσης έκλογής. Αί ένστάσεις ύποβάλλονται έντός οκτώ ήμερών ά
πό τής έκλογής είς τόν Πρόεδρον τής Πέρας Συνόδου.

24. ΠΙ περί έκλογής τών 30 άντιπροσιόπων έγκύκλιος έκδίδεται 
ένιός 21 ήμερών άπό τής χηρείας τού ’Αρχιεπισκοπικού θρόνου, τάσ
σεται δέ προθεσμία διά τήν έκλογήν ούχ! άνωτέρα τών 30 ήμερών.

25. Τής Πέρας Συνόδου όριστικώς άποφανθείσης περί τού κύ
ρους τών έκλογών, ύ πρώτος τή τάξει Μητροπολίτης προσκαλεϊ δι’ ο
νομαστικής προσκλήσεως πάντας τούς όνομασθέντας έν τώ 20 άρθρφ 
δπως προσέλθωσι κατά τήν έν τή προσκλήσει όριζομένην ήμέραν καί 
ώραν έν τή Αιθούση τής Αρχιεπισκοπής ΐνα άπαρτίσωσιν ύπύ τήν 
προεδρείαν αύτού τήνζ’Εκλογικήν Συνέλευσιν. Έάν κατά τήν ύρισθεί- 
σαν ήμέραν καί ώραν προσέλθωσιν οί ήμίσεις πλέον ενός, ή Συνέ- 
λευσις κηρύσσεται έν απαρτία και χωρεϊ ευθύς έπί τύ έργον αύτής. 
Έάν μή προσέλθωσι τοσούτοι ή συνεδρία άναβάλλεται διά τήν αύ
τήν ώραν τής έπιούσης, θεωρείται δέ τότε ή Συνέλευσις έν άπαρτία 
δσοςδήποτε καί άν εϊνε ό άριθμύς τών παρόντων μελών.

26. Τής Συνελεύσεως κατά τά έν τφ προηγουμένφ άρθρφ έν 
άπαρτίρι κηρυχθείσης. ονομάζονται εις επήκοον πάντων καί καταγρά
φονται όσοιδήποτε έκλέξιμοι διά τύν ’Αρχιεπισκοπικόν θρόνον έπί 
τή βάσει τοΰ άρθρου 19 τοΰ καθορίζοντος τά προσόντα τών δι’ Άρ- 
χιερατείαν έκλεξίμων.

27. Τού καταλόγου τών έκλεξίμων κατά τό προηγούμενον άρ- 
θρον καταρτισθέντος, έάν μέν συμφωνήσωσι πάντες έπί ενός προσοίπου 
ή έκλογή κηρύσσεται τετελεσμένη. Έάν όμως είτε οί πλείους τών Αρ
χιερέων είτε 10 έκ τών άλλων μελών τής Συνελεύσεως διαφωνήσωσι,
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τότε γίνεται μυστική ψηφοφορία, έκαστου μέλους τής Συνελεύσεως 
έγγράφοντος έν ψηφοδελτίω έπί παρουσίςζ πάντων τρία ονόματα έκ τού 
καταλόγου τών εκλέξιμων. Μετά τήν διαλογήν τών ψήφων οί τρεις λα- 
βόντες τάς περισσοτέρας ψήφους ανακηρύσσονται ώς υποψήφιοι διά 
τον ’Αρχιεπισκοπικόν Θρόνον. Ευθύς κατέρχονται πάντες εις τόν 
Ιερόν Ναόν καί μετά τήν ειθισμειην τελετήν γίνεται ύπό μόνων τών 
’Αρχιερέων μυστική ψηφοφορία διά ψηφοδελτίου. Ό λαβών τάς πε · 
ρισσοτέρας ψήφους τών συγκροτούντων τήν Περάν Σύνοδον ’Αρχιερέων 
εύφημειται ώς ’Αρχιεπίσκοπος Νέας Ίουστινιανουπόλεως καί πάσης 
Κύπρου. Έάν ούδείς τών τριών ύποψηφίων συγκέντρωσή τήν απόλυ
τον πλεινοψηφίαν τών ’Αρχιερατικών ψήφων, επαναλαμβάνεται, ύπό 
τών ’Αρχιερέων ή ψηφοφορία μόνον έπί τών δύο πλειονοψηφησάντων 
κατά τήν ύπό τής Συνελεύσεως ψηφοφορίαν, έν περιπτώσει δέ ίσοψη- 
φίας κατά τήν δευτέραν ταύτην έν τώ Ναώ ψηφοφορίαν αποφασίζει έ
πί τών Ισοψηφησάντων ή ψήφος τού Προεδρεύοντας*  (έτέρα γνώμη : ό 
’Αρχιεπίσκοπος εκλέγεται ύπό τής έκλογικής συνελεύσεως κατά πλειο
νοψηφίαν άποφαινομένης.)

28. ’Εκλογή Μητροπολίτου δέν δύναται νά γίνη τού ’Αρχιε
πισκοπικού Θρόνου έν χηρεία διατελούντος, άλλ’ ουδέ Βοηθού ’Επι
σκόπου.

29. Διά τήν εκλογήν τών Μητροπολιτών ίσχύουσιν αί αύταί αί 
καί διά τήν έκλογήν ’Αρχιεπισκόπου διατάξεις μετά τών ακολούθων 
διαφορών’ α) όσα έν τή εκλογή τού ’Αρχιεπισκόπου ενεργεί δ πρώτος 
τή τάξει Μητροπολίτης έν τή έκλογή Μητροπολίτου ένεργούνται ύπό τού 
Αρχιεπισκόπου’ β) ή ’Εκλογική Συνέλευσις άποτελειται έκ τών ’Αρ

χιερεών, τών Ηγουμένων Κυκκου και Μαχαιρά, τών rΗγουμένων τών 
τώ θρονω υποκείμενων Μοναστηρίων, των βαθμούχων κληρικών τής 
Μητροπολεως και 15 αιρετών αντιπροσώπων τής Μητροπολιτικής περι
φέρειας  (επαναλαμβάνεται ή εις τό άρθρον 27 ύποσημεαοθεϊσα γνώμη).*

30. Οί Βοηθοί ’Επίσκοποι εκλέγονται ύπό τής Πέρας Συνοδοί’ 
τή προτάσει τών οικείων ’Επισκόπων.

I” Καθήκοντα καί δικαιώματα τών Επισκόπων.

31. Έκαστος ’Επίσκοπος (’Αρχιεπίσκοπος ή Μητροπολίτης) είνε 
η πνευματική καί Εκκλησιαστική Αρχή τής ’Επισκοπικής αύτού περι
φέρειας, ενεργών έν αύτή τά παρά τών ιερών κανόνων καί ’Εκκλησι
αστικών διατάξεων επιβαλλόμενα αύτω καθήκοντα, ύπέχων δ’ εύθύνας 
διά τήν παράβασιν αύτών ενώπιον τής Πέρας Συνόδου.

32. Οί Βοηθοί ’Επίσκοποι ένεργούσιν ύπό τήν έγκρισιν πάντοτε 
καί τάς οδηγίας τών οικείων Επισκόπων, πλήν μόνης τής περιπτώ- 

σεως τής ένασκήσεως τών συνοδικών αύτών καθηκόντων, έν οίς έλευ- 
θέρως ένεργούννες ύπέχουσιν ήν καί τά λοιπά τής Συνόδου μέλη ευθύ
νην.

33. Ό Επίσκοπος έπιτηρεΐ τόν ύπό τήν ποιμαντορίαν αύτού 
κλήρον κατά τε τήν πολιτείαν καί τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων 
αύτού. Δικάζων δέ τάς Εκκλησιαστικός παραβάσεις καί παρεκτροπάς 
τών ύπ’ αυτόν κληρικών παντός βαθμού πλήν τού Βοηθού ’Επισκόπου 
δικαζόμενου ύπό τής Συνόδου, επιβάλλει ποινάς ’Εκκλησιαστικός δι’ ή 
τιολογημένων καί έπί ρητών κανόνων ή εκκλησιαστικών διατάξεων 
στηριζομένων αποφάσεων είς τόν περιπεσόντα είς αμάρτημα ώς πρός 
τό καθήκοντα αύτού ώς ακολούθως.

α) Έπιτίμησιν. β) άργίαν άπό ιεροπραξίας, γ) στέρησιν τών ά
πό τής θέσεως αύτου δικαιωμάτων, δ) έκπτωσιν τού άξιώμ ιτος ή τής 
θέσεως. ε) στέρησιν τού δικαιώματος τού προαχθήναι εις άνώτερον 
βαθμόν, στ) σωματικόν περιορισμόν έν Μοναστηρίω ή Σωφρονιστήρια) 
τών κληρικών, ζ) άπότισιν είς τό διπλάσιαν τού παρανομώ; ληφθέν- 
τος ποσού, η) άφορισμόν ήτοι άποκοπήν άπό τού σώματος τής Εκ
κλησίας, προκειμένου περί Μοναχού.

34. Έκ τών έν τφ προηγουμένφ άρθρφ άριθμηθεισών ποινών 
ή τού άφορισμού επιβάλλεται καί έπί προσώπων λαϊκών δι’ άποφά- 
σεως τού ’Επισκόπου έν αίς περιπτώσεσιν ορίζεται ρητώς ύπο τών ιε
ρών κανόνων.

35. Λί αποφάσεις τού Επισκόπου αί καταγινώσκουσαι έπι- 
πιτίμησιν ή άργίαν μέχρι τριών μηνών είσιν άνέκκλητοι. Αί λοιπαί 
πασαι έκκαλούνται ενώπιον τής Πέρας Συνόδου εντός 15 ημερών άπό 
τής πρός τόν καταδικασθέντα κοινοποιήσεως τής επισκοπικής άποφά- 
σεως. Ή έκκλησις ή έφεσις έπιδίδοται πρός αυτόν τόν ’Επίσκοπον έπ’ 
άποδείξει, ό δέ Επίσκοπος αποστέλλει αύτήν εγκαίρως πρός τόν ’Αρ
χιεπίσκοπον διά τήν Σύνοδον. II έφεσις ανάστελλετ την έκτελεσιν τής 
έκκληθείσης άποφάσεως, πλήν της περιπτωσεως της άργίας, ήτις έξα- 
κολουθεϊ παρατεινομένη μέχρις ού ή Ιερό Σύνοδος άποφανθή ύριστι- 
κώς έπί τής έφέσεως. Καί αν μέν παρελθωσιν αί ήμεραι τής άργίας, ας 
ώρισεν ή επισκοπική άπόφασις πριν ή άποφανθή ή Σύνοδος, ύ έκκαλών 
επαναλαμβάνει τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων αύτού, αν δέ ή τής I- 
εράς Συνόδου άπόφασις είνε καταδικαστική αί ημέραι τής άρ
γίας λογίζονται άφ’ ής έδοθη είς τόν καταδικασθέντα η επι
σκοπική άπόφασις. Ο Πρόεδρος τής Ιεράς Συνόδου λα
βών τοιαύτην ή τοιαύτας εφέσεις αν μέν νομίση άναγκαϊον συγκαλεϊ 
εύθύς τήν Σύνοδον πρός έκδίκασιν, ειδεμή παραπέμπει ταύτας είς την 
άμέσως έπομένην σύγκλησιν της Συνόδου, ειδοποιών περί τούτου τόν 
έφεσείοντα.
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36. Έάν, μή γενομένου τού ενδίκου μέσου τής έφέσεως, κατα- 
στη τελεσίδικος ή επισκοπική άπόφασις, ούδείς δικαιούται—πλήν αύτού 
τού έκδικάσαντος Έπισκόπου—νά άρη έν δλω ή έν μέρει διά τής α
πονομής Εκκλησιαστικής συγγνώμης τήν έπιβληθεϊσαν ποινήν.

37. Έάν κληρικός κατηγορηθή δι’ αμάρτημα Εκκλησιαστικόν 
συνεπαγόμενον καθαίρεσιν, είτε ό Έπίσκοπος αυτός είτε τις τών α
ξιωματικών τής έπισκοπής εντολή αύτού, ένεργεϊ τακιικήν άνάκρισιν, 
ταύτης δ’ άποπερατωθείσης, έάν ό Έπίσκοπος εύρη βάσιμον τήν κα
τηγορίαν αποστέλλει τόν φάκελλον τών ανακρίσεων πρός τόν ’Αρχιεπί
σκοπον, δστις εντός μηνός τό πολύ προσκαλει τόν Έπίσκοπον τού κα
τηγορουμένου καί ένα έτερον Έπίσκοπον και δικάζει μετ’ αύτών τήν 
κατηγορίαν, άφ’ ού κληθή είς απολογίαν ό κατηγορούμενος. Τό έπι
σκοπικόν δικαστήριον άποφαίνεται κατά πλειονοψηφίαν και συμφώνως 
πρός τούς ιερούς κανόνας και τάς Εκκλησιαστικός διατάξεις, ή δέ άπό- 
φασις αύτοΰ δύναται νά έκκληθή πρός τήν Ίεράν Σύνοδον εντός 15 
ήμερων άπό τής κοινοποιήσεως. Έάν ή παραπομπή τού φακέλλου 
γένηται συνεδριαζούσης τής Συνόδου ή έπικειμένης έντός μηνός συγ- 
κλήσεως αύτής, ή κατηγορία έκδικάζεται ύπ’ αύτής τής πλήρους τών 
’Αρχιερέων Συνόδου. Έάν ό Έπίσκοπος μετά τήν διεξαγωγήν τών 
άνακρίσειον κρίνη άβάσιμον τήν κατηγορίαν, άπαλλάσσει μέν ταύτης τόν 
κατηγορηθέντα κληρικόν πέμπει δέ τήν σχετικήν δικογραφίαν εις τήν 
Αρχιεπισκοπήν δπως ύποβληθή είς τήν πρώτην συγκληθησομένην Σύ

νοδον, ήτις καί άποφαίνεται έπ’ αύτής τελειωτικώς, άπαλλάττουσα όρι- 
στικώς τής κατηγορίας ή καλούσα είς άπολογίαν τόν κατηγορούμενον.

38. Ό Έπίσκοπος οφείλει νά έξακριβώνή τάς συστατικός έπι- 
στολάς τών διά τής Έπισκοπής αύτού διερχομένων κληρικών καί ν’ ά· 
ποπέμπη δι αιτήσεως πρός τήν άρμοδίαν πολιτικήν ’Αρχήν τούς ά
νευ λόγου ή άνευ κανονικών έγγράφων καί πέραν τής δοθείσης ύπ’ 
αυτού αδειας παραμενοντας έν τή δικαιοδοσία αύτού κληρικούς.

39. Εκαστος τών Επισκόπων ύποχρεούται νά διατηρή γρα
φείο ν έπίσημον μεθ’ δλων τών αναγκαίων βιβλίων, οΐον Πρωτοκόλ
λου εισερχομένων καί έξερχομένων ύπ’ αύξοντα άριθμόν έγγράφων, 
βιβλίου δικαστικών αποφασειον, Μητρώου ένοριακού κλήρου, Μητρώου 
Μοναχών, βιβλίου αδειών γάμου, βιβλίων ληξιαρχικών καί εϊ τίνος 
άλλου άναγκαίου βιβλίου.

40. Τό άνώτερον προσωπικόν έκάστου θρόνου άποτελούσιν ό 
’Αρχιμανδρίτης, ό Έξαρχος, ό ’Αρχιδιάκονος, δύο Διάκονοι, ό Γραμ
ματεύς καί ό Ψάλτης.

41. Εκαστος τών Επισκόπων οφείλει νά περιοδεύη άπαξ τού 
ενιαυτού άνά τήν ιδίαν Επισκοπήν πρό; έκτέλεσιν τών ποιμαντορικών 
αύτού καθηκόντων.
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42. 'Έκαστος Έπίσκοπος έπαγρυπνεϊ έπί τής {θρησκευτικής 
μορφώσεως τών ορθοδόξων παίδων τής δικαιοδοσίας αύτού, έγκρίνων 
τά διδασκόμενα θρησκευτικά βιβλία, ζητών τήν διόρθωσιν τών πα- 
ραμελούντων τό θρησκευτικόν καί έκκλησιαστικόν μέρος τής άγωγής 
τών παίδων διδασκάλων καί έπικυρών τόν διορισμόν τών Καθηγητών 
τών ιερών μαθημάτων έν τοϊς μέσοις Έκπαιδευτηρίοις.

43. "Απαντες οι κληρικοί εκάστης Έπισκοπής οίασδήποτε τάξε- 
ωςκαί βαθμού καίάνώσιν ύπάγονιαι κατά τάς διατάξεις τών ιερών Κα 
νόνων ύπό τόν ίδιον αύτώ)ν Έπίσκοπον καί αύτόν όφείλουσι ν’ άνα- 
γνωρίζωσιν ώς αμέσως Προϊστάμενον έκκλησιαστικώ)ς καί ύπακούωσιν 
εις αύτόν καί έκτελώσι τάς έκκλησιαστικάς παραγγελίας καί διαταγάς 
αύτού.

44. ΧΑνευ τής κανονικής άδειας τού αρμοδίου Έπισκόπου ού
δείς τών ιερωμένων δύναται νά έκτελή ιεροπραξίαν οίανδήτινα έξω τής 
λαχούσης αύτώ ένορίας ή είς έξωκκλήσιον ή Εκκλησίαν ιδιόκτητον 
ούτε άποδημεϊ άνευ έγγράφου άδειας τού Επισκόπου’ ούτε διαμένει 
έν αποδημία ύπέρ τόν χρόνον τής άδειας αύτού  ούτε μεταβάλλει τήν 
σταίίεράν διαμονήν αύτού άνευ τακτικού άπολυτηρίου έγγράφου. ’ Αλ- 
λοθεν δέ προσερχόμενος δέν εΐνε δεκτός ύπό τού Έπισκόπου πρός έξά- 
σκησιν καθηκόντων ιερατικών έάν δέν φέρι। τακτικόν έγγραφον παρά 
τού Έπισκόπου, ύφ’ δν διειέλει πρότερον.

*

45. Ή προσωπική ετήσιος αντιμισθία τών ’Αρχιερέων εΐνε 
τού μέν ’Αρχιεπισκόπου έκάστου δέ τών τριών Μητροπολιτών

καί έκατέρου τών Βοηθών Επισκόπων
Τά δέ λοιπά έξοδα μ'σθοδοσίας τού προ

σωπικού, διατροφής, οικήσεως, περιοδείας, παραστάσείος, προσδιορί
ζονται έν τώ έτησίο) Προϋπολογισμώ έκάστου Θρόνου.

46. Έπίσκοπος κανονικώς έν τώ θρόνω άποκατασταθε'ις παρα
μένει έν αύτώ ισοβίως έκτός έάν ή παραιτηθή οίκειοθελώς ή παυθή 
κανονικώς ή καταστή ένεκα πολιοΰ γήρατος ή χρονίου ή διανοητικού, 
άρμοδίως άποδεδειγμένου, νοσήματος ανίκανος πρός έκτέλεσιν τών έ
αυτού καθηκόντων. Έν πάσι τούτοις ή άπόφασις άνήκει εις τήν Ιεραν 
Σιίνοδον τηρουμένων τών έντώ 12 άρθρω διαλαμβανόμενων.

47. Εις τόν διά γήρας ή ασθένειαν άποχωρούντα τού θρόνου χο
ρηγείται μηνιαία περίθαλψις έκ τού ταμείου τής Έπισκοπής αύτού συ- 
νοδικώς προσδιοριζομένη.

48. Έκ τών καταλοίπων τού αποβιωσαντος Επισκόπου, τα μεν 
διά τήν χρήσιν τής θείας λατρείας προωρισμενα αντικείμενα, ιερά άμ- 
ψια, σταυροί, εικόνες καί λοιπά άνήκουσι τή Επισκοπή. Εκ δε τής 
λοιπής άτομικής αύτού περιουσίας κινητής είτε ακίνητου τα μεν εκ κλη- 
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ρονομίας προερχόμενα ή άποδεδειγμένως προ τής *Αρχιερωσΰνης  ύπ*  
αυτού κεκτημένα άνήκουσιν είς τούς έξ αδιαθέτου κληρονόμους έάν ού- 
τοι άποδείξωσι τήν τοιαύιην προέλευσιν αύτών, τά δέ λοιπά ανήκουσιν 
έξ ήμισείας είς τούς κληρονόμους καί τόν Επισκοπικόν θρόνον.

Α'. Ένοοίαι καί ΈφημερεΙαι.

49. Πρός άνέγεροιν ή άνακαίνισιν ιερού Ναού οίουδήτινος 
προορισμού απαιτείται άδεια γραπτή τού Επισκόπου είς ού τήν δικαι
οδοσίαν υπάγεται. Ή άδεια αύτη δέν δΰναται νά δοθή άνευ τής προ
σαγωγής κανονικού αρχιτεκτονικού σχεδιαγραφήματος.

50. 'Ίνα χορηγηθή ή κανονική τού Επισκόπου άδεια πρός ά- 
νέγερσιν ιερού Ναού δέον νά προεξασφαλισθή πρότερον ή τε δαπάνη 
τής οικοδομής καί ή μετά τήν οικοδομήν συντήρησις αυτού συμφώνως 
πρός τό πνεύμα τών διατάξεων τού παρόντος νόμου. ΊΙ άνέγερσις 
νέων έξωκκλησίων έκτός τών έν τοϊς Νεκροταφείοις απαγορεύεται. 
Λαμβάνεται όμως πρόνοια περί διατηρήσεω; τών υπαρχόντων, είδικω- 
τέρα δέτώνέχόντων ιστορικήν ή τεχνικήν αξίαν.

51. Έκαστη κώμη λογίζεται αποτελούσα μίαν Ενορίαν. Κώμαι 
όμως πλείονες τής μια; εγγύς άλλήλων κείμεναι δύνανται δι’ έκκλησι- 
αστικής άποφάσεως νά άποτελέσωσιν ώταύεως μίαν ένορίαν. Έν ταΐς 
πόλεσι δέ δέν δΰναται νά ύπάρξη αύτοτελή; ένορία έάν μή άποτελήται 
έκ 200 τούλάχιστον οικογενειών.

52. Έν έκάστη Ένορία πόλεως θά ύπάρχη είς έφημέριος ίερεύς 
έπί 200 οικογενειών' έν έκάστη δέ Ένορία χωρίου ή χωρίων θά ύ- 
πάρχη είς έφημέριος ίερεύς μέχρι 150 οικογενειών, δύο μέχρι 30 J καί 
τρεις έάν αί οίκογένειαι εινε άνω τών 300. Διάκονοι έφημέριοι θά 
ύπάρχωσιν είς δι’ έκαστον Ναόν, όπου άν τό ένοριακόν ταμεϊον μετά 
τήν νόμιμον μισθοδοσίαν τού έφημερίου ίερέω; επαρκή καί είς συν- 
τήρησιν Διακόνου. Έπί τής βάσεως ταύιης θά κανονισθ/j διά Συνο · 
δικής διατάξεως μονίμως ό αριθμός τών έν τή Νήοω Ενοριών καί 
τών εφημερίων, θά τροποποιήται δ’ έκάστοτε κατά τήν αυξομείωσιν 
τών ένοριτών ό αριθμός τών ένοριών καί τών έφημερίων. ’Έως δ’ άν 
ύπάρχωσιν υπεράριθμοι ιερείς ή Διάκονοι έν τινι Ένορία απαγορεύε
ται ή έγκατάστασις έν αυτή νέου έφημερίου ίερέως ή Διακόνου.

53. Έάν έν τινι Ένορία ύπάρχη είς μέν Ναός πολλοί δ’ 
έφημέριοι ιερείς, τά ιερατικά καθήκοντα έκτελούνται έκ περιτροπής. 
Έάν ύπάρχωσι πλείονες τών εφημερίων ιεροί Ναοί ή λειτουργία τε
λείται έκ περιτροπής είς όλους τ<)ύς Ναούς καθ’ ον τρόπον καί καθ’ 
ήν τάξιν ήθελε διατάξει ύ αρμόδιος Επίσκοπος.

54. Οί έφημέριοι χειροτονούνται ή διορίζονται ύπό τού άρμο · 

δίου Έπισκόπου τή προτάσει έν μέν ταΐς πόλεσι τών ένοριακών 
Επιτρόπων έν δέ ταΐς κώμαις τών ενοριτών άποφαινομένων κατά 
πλειονοψηφίαν συνερχομένων δέ πρός τούτο τή προσκλήσει τού Έπισκό
που έν τώ ένοριακω ναώ. Έπί μεταθέσεως είναι αναγκαία ή συναί- 
νεσις τού μετατιθεμένου δηλουμένη έγγράφως πρός τόν Επίσκοπον' 
ό έξ άλλης δ’ επισκοπής μετατιθέμενος δέον νά φέρη καί απολυτήρι
ον τού Επισκόπου αυτής. Τήν πρότασιν τών Επιτρόπων ή τών ένο- 
ριτών δΰναται νά άκυρώση ό Επίσκοπος, έάν δ προταθείς δέν φέρη 
τά κανονικά ή τά έκ τού νόμου τούτου προσόντα, δι’ έγγραφου άπο
φάσεως αύτού κοινοποιούμενης είς τούς Επιτρόπους τού ναού.

55. Γ() συνωδά τώ νόμω τοΰτω έγκατασταθείς Ίερεύς ή Διά
κονος δέν άπολύεται τής θέσεως αυτού εί μή διά παραβάσεις συνε- 
παγομένας καθαίρεσιν ή διά καταδίκην είς αργίαν πλέον τών δύο ε
τών ή άλλην βαρυτέραν ταΰτης τιμωρίαν.

56. Ούδείς χειροτονείται ή εγκαθίσταται Ίερεύς ή Διάκονος εί- 
μή δι’ ώρισμένην έκ τών προτέρων θέσιν.

57. Ύπαρχούσης θέσείσς κενής έφημερίου έν τινι Ένορία έφ’ 
όσον ύπάρχουσιν έτι υπεράριθμοι εφημέριοι έν άλλη Ένορία τής αύ
τής Επισκοπικής δικαιοδοσίας δέον νά προτιμάται ή πλήρωσις αύτής 
διά τίνος τών υπαρχόντων ύπεραρίθμων, φυλαττομένου πάντοτε τού έν 
τώ άρθρώ 54 άναγραφομένου δικαιώματος τών Ένοριακών Επιτρό
πων ή τών Ενοριτών.

58. Οί άπό τής κοινοποιήσεως τού παρόντος Νόμου συνωδά 
ταΐς διατάξεσιν αυτού χειροτονηθησόμενοι έφημέριοι, ιερείς ή διάκο
νοι, δέον νά είναι έγγαμοι καί νά έχωσι μαρτυρίαν εύσεβούς καί άνε- 
πιλήπτου βίου. ΙΙρός δέ τούτοις νά είναι τελειοδίδακτοι τού Ιεροδι
δασκαλείου καί έφ’ όσον άν μή ύπάρχωσι τοιούτοι, άπόφοιτοι Διδα
σκαλείου μέν ή Γυμνασίου διά τάς πόλεις καί κοφιας τάς έχοΰσας πλη
θυσμόν άνω τών 800 ι^υχών, τού Δημοτικού δέ Σχολείου διά χωρία 
ολιγωτέρου πληθυσμού μετά ιερατικήν προπαρασκευήν ενός τούλά
χιστον έτους. όπου καί δπως ήθελεν ορίσει δ αρμόδιος Επίσκοπος. 
Γ-ξαίρεσις δΰναται νά γείνη έν άποδεδειγμένως άπολΰτω άνάγκη.

59. Οι κατά τήν ίσχύν τού παρόντος νόμου εύρεθησόμενοι Δι
άκονοι καί άν μ ή έχωσι τά κατά τούτον προσόντα δέν άποκλείονται τοΰ 
δικαιώματος τού νά|χειροτονηθώσιν ιερείς.

60. Οι κατά τόν παρόντα^νόμον χειροτονηθησόμενοι έφημέριοι 
ιερείς ή διάκονοι θά λαμβάνωσι μετά τών άπό έκάστης ιεροπραξίας 
δικαιωμάτων|καί ετήσιον μισθόν^όριζόμενον ύπό τών. Επιτρόπων καί 
επικυρούμενον,ύπό τού Έπισκόπου.

61.7*  Τά άπό τών ιεροπραξιών δικαιώματα τών ιερέων καί διακό- 
νωνκ*καθορισθήσονται  ύπό τής Ίεράς Συνόδου έν είδικοίς κανονισμοίς.
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62. Οί νυν υπάρχοντες εφημέριοι 'Ιερείς καί Διάκονοι καί αν 
μή έχωσι τά κατά τόν νόμον προσόντα υπάγονται είς τάς διατάξεις 
τού άρθου 55, λαμβάνουσι δέ τά κατά τό πρυηγούμενον άρθρον δρισθη- 
σόμενα δικαιώματα ιεροπραξίας καί δικαιούνται επίσης είς μισθοδο
σίαν όταν δέν κατέχωσι θέσιν υπεράριθμον.

63. Εφημέριοι διαρκώς ανίκανοι πρός ιεροπραξίαν γενόμενοι 
είτε ένεκα γήρατος είτε ένεκα άσθενείας μετά άπόφασιν τού ’Επισκό
που περί τής ανικανότητας αύτών στηριζομένην· έπί τής ένορκο ο γνω- 
μοδοτήσεως δυο ιατρών, άποσύρονται τής ενεργού υπηρεσίας καί λαμ- 
βάνουσιν ίσοβίως τό ήμισυ τού μισθού αύτών διορίζεται δέ βοηθός 
εφημέριος λαμβάνων τό έτερον ήμ’συ τού μισθού μετά τών δικαιωμά
των Ιεροπραξίας, δστις καί διαδέχεται αύτόν άποθανόντα ώς τακτικός 
εφημέριος.

64. Τούς Ψάλτας καί Νεωκόρους προτείνουσιν οί ένοριακοί 
Επίτροποι, διορίζει δέ ό Επίσκοπος, δστις καί απολύει αυτούς ανε
παρκείς περί τήν έκπλήρωσιν τών καθηκόντων αύτών άποδειχθέντας.

65. Οί ψάλται καί νεωκόροι έν τή έκτελέσει τών καθηκόντων 
αύτών ύπόκεινται ταις ύδί]γίαις τού εφημερίου, δστις άπόντος τού 
Επισκόπου αντιπροσωπεύει έν τώ Ναώ τήν Επισκοπικήν εξουσίαν 
όσον αφόρα τήν τυπικήν διάταξιν καί ευταξίαν.

Ε* . Γάμος καί Διαζνγιον·
66. Διά τήν έγκυρον σύστασιν τού Γάμου πλήν τών άλλων 

κανονικών δρων απαιτείται καί προηγούμενη γραπτή άδεια τού αρμο
δίου ’Επισκόπου. Γάμος συναφθείς άνευ τοιαύτης άδειας είναι άκυ
ρος, έκτος εάν ό Επίσκοπος τή αιτήσει τών ενδιαφερομένων κηρύξη 
αύτόν έγκυρον.

67. Γάμος ’Ορθοδόξου μετά μέλους άλλης Χριστιανικής Εκκλη
σίας τότε μόνον δύναται νά συναφθή κατά τάς διατυπώσεις τής Όρθο · 
δοξου Εκκλησίας καί νά διέπηται ύπό τών περί Γάμου καί Διαζυγίου 
κανονικών αύτής διατάξεων, δταν κατατεθή είς τήν ’Επισκοπήν έγγρα
φον τών μελλόντων νά συναφθώσιν είς γάμου κοινωνίαν, δΓ ού νά 
δηλώται δτι τά τέκνα θά βαπτκιθώσι κατά τό ’Ορθόδοξον δόγμα.

68. Τερεύς συντελέσας καθ’ οίονδήποτε τρόπον έν γνώσει είς 
σύναψιν καί τέλεσιν γάμου παρανόμου τιμωρείται δΓ αργίας άπό δύο 
έως τριών ετών καί διά .στερήσεως τών τής ενορίας προσόδων πλήν τής 
ποινικής καταδιώξεως οσάκις ύπάρχΐ) δΓ αυτήν βάσις μόνιμος.

69. 41 σωματική συγγένεια άποτελεϊ κώλυμα γάμου μέχρι τών 
άκολούθων βαθμών συμπεριλαμβανομένων' ή έξ αίματος μέχρι τού 
6ου, ή έξ άγχιστείας μέχρι τού 5ου, ή έκ τριγενείας μέχρι τού 3ου. 
Έν τή πνευματική δέ συγγενείς κωλύεται ό γάμος μόνον μεταξύ άνα- 
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δόχου καί άναδεκτής ή τής μητρός ή τής θυγατρός αύτής καί μεταξύ 
τού υιού ή τού πατρός τού άναδόχου καί τών προμνησθέντων τριών 
προσώπων.

70. Ό γάμος διαλύεται δΓ άποφάσεως τού ’Επισκόπου μετά 
’Εκκλησιαστικήν διαδικασίαν κατά τάς έν ίσχύί περί λυσεως γάμου 
διατάξεις τής ’Ορθοδόξου έν ’Ανατολή ’Εκκλησίας.

71. ΤΙ περί διαζεύξειος αϊτησις υποβάλλεται’ είς τόν ’Επίσκο
πον τής κατοικίας τού άνδρός’ κατοικία δ’ αυτού είναι ύ τόπος έν ώ 
ύπάρχει τό κέντρον τής έργασίας καί τών ύποθέσεων αύτοΰ άπό ενός 
έτους.

72. Οί διά διαζυγίου οριστικού διαζευχθέντες σύζυγοι δύνανται 
νά ενωθώσιν αύθις άν δέν έπήλθεν έν τώ μεταξύ.κώλυμα κωλύον τήν 
ένωσιν, ή έπιβεβλημένη δέ διατύποισις, ής άνευ δέν άνατρέπέται τό 
κύρος τού γενομένου διαζυγίου, είναι ή ύπό τού ίερέως άνάγνωσις 
ευχής τίνος γραπτή άδεια τού αρμοδίου ’Επισκόπου.

73. Τά έκ τού διαλυθέντος γάμου τέκνα καταλείπονται τφ 
άθφφ μέλει τών συζύγων εκτός έάν ύ ’Επίσκοπος θεωρήση συμφο- 
ρώτερον νά διατάξη άλλως τά κατ’ αύτό. Λί πρός διατροφήν καί άνα- 
τροφήν αύτών δαπάναι έπιβαρύνουσι τόν πατέρα έν άμφοτέραις ταϊς 
περιπτώσεσιν άθιοότητος ή ενοχής αύτοΰ. Μόνον δ’ άν ούτος μέν είναι, 
πένης εύπορή δέ ή μήτηρ έπιβάλλεται καί τή μητοί ή ύπυχρέωσις 
αυτή.

ΪΤ'. Ιε^αι Μοναί.

74. Τά Μοναστήρια διατελούσιν ύπό τήν άμεσον πνευματικήν 
έπιτήρησιν τών οικείων ’Επισκόπων, έχόντων τό καθήκον νά έπα- 
γρυπνώσιν όπως ύ βίος τών μοναζόντων ή διοίκησις τών τοΰ Μο
ναστηριού μεθαρμόζωνται πρός τούς ιερούς κανόνας καί τάς περί αύτών 
διατάξεις τής Εκκλησίας.

75. Μοναστήριον δεν δύναται νά ίδρυθή άνευ τής έγκρίσεως 
τοΰ ’Επισκόπου έν τή δικαιοδοσία τοΰ οποίου ιδρύεται. Ôi έπιχει- 
ροΰντες αύτοβούλως νά πήξωσι Μοναστήριον ύπόκεινται καθαιρέσει 
καί άφορισμώ.

76. ’Εκ τών νύν ύπαρχόντων Μοναστηρίων τρία μέν, τό τοΰ 
Κύκκρυ, τού Μαχαιρά καί τύ τού Άγ. Νεοφύτου είναι σταυροπήγια 
καί υπάγονται τή δικαιοδοσία τοΰ Αρχιεπισκόπου, τά δέ λοιπά ήτοι 
τής Χρυσορροϊατίσσης, τής Τροοδιτίσσης, τοΰ Σταυροβουνίου, τοΰ 
*Αγ. ΙΙαντελεήμυνος ένοριακά, ύποκείμενα τοΐς οίκείοις Μητροπο- 
λίταις.

77. Έν άπάσαις ταϊς ϊεραϊς Μοναϊς οί αδελφοί έσθίουσιν έν 
κοινή τραπέζι), λαμβάνουσιν έκ τής Μονής πάντα τά χρειώδη, καθ’ 
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ον τρόπον ορίζεται έν τώ είδικώ έκάστης Μονής· Κανονισμώ, δτι δ*  
αν ώς Μοναχοί άποκτήσωσιν άνήκει εις τήν Μονήν.

78. Ό ’’Ηγούμενος εκλέγεται υπό τών αδελφών και έγκρίνεται 
ύπό τού αρμοδίου Επισκόπου ύφ’ ού καί άποκαθίσταται εις το αξίωμα 
αύτού. "Απαξ δέ νομίμως έγκατασταθείς μένει έν. τώ άξιώματι ίσοβί- 
ως απολυόμενος αύτού εις τάς έξης περιπτώσεις:

α) Έάν διά γήρας βαθύ ή δι’ ασθένειαν καταστή ανίκανος 
περί τήν έκτέλεσιν τών ηγουμενικών καθηκόντων.

β) Έάν ύποπέση εις παραβάσεις συνεπαγομένας καθαίρεσιν.
γ) Έάν άποδειχθή συστηματικώς αμελών ή έκ προθέσεως πα- 

ραβαίνων τά ίδια καθήκοντα καί διάγων διαγωγήν ασυμβίβαστον 
πρός τό αξίωμα αύτού.

ΊΙ παύσιςγίνεται δι’άποφάσεως τού αρμοδίου ’Επισκόπου, δυ- 
ναμένης νά έφεσιβληθή ενώπιον τής Ίεράς Συνόδου έντός 15 ημερών 
άπό τής κοινοποιήσείος αύτής, τηρουμένων τών διατάξεων τ»»ΰ άρ
θρου 35.

79. Περί τον Ηγούμενον ύπάρχουσιν οί Σύμβουλοι, κατά διε
τίαν ύπό τών αδελφών εκλεγόμενοι καί ύπό τού Επισκόπου έγκρινό- 
μενοι. Οί Σύμβουλοι ούτοι είνε δύο μέν τόν αριθμόν έπί τών Μονών 
τών άριθμουσών μέχρις 20 ’Αδελφών, τέσσαρες δέ διά τάς έχούσας 
πλείονας τών 20 ’Αδελφών.

80. Άπαντες ανεξαιρέτως οί Μοναχοί όφείλουσιν ύπακοήν εις 
τόν Ηγούμενον, δστις εινε ή κεφαλή τού Μοναστηριού. Άνευ  τής 
γνώμης καί έγκρίσεως αύτού ούδέν δύναται νά πραχθή ή έπιχειρηθή 
υπο τών Αδελφών. ’Αλλά καί ό Ηγούμενος ούδέν δύναται νά πράξη 
εκ τών αφορωντων εις τήν διοίκησιν τής Μονής ή τήν περιουσίαν αύ
τής άνευ τής γνώμης τών περί αύτόν Συμβούλων.

*

81. Ούδεις κείρεται Μοναχός έάν μή δοκιμασθή πρότερον τρία 
τουλάχιστον έτη καί έάν μή έχη συμπεπληρωμένον τό 2Ιον έτος τής 
ηλικίας αυτού. Ουδέ δύναται νά συναριθμηθή τή τάξει τών δοκίμων 
εάν μή έχη ηλικίαν 15 ετών. Οί έν παιδική ηλικία προσλαμβανόμενοι 
έν τή Μονή ώς Υποτακτικοί δέον νά έχωσιν ’Ενδεικτικόν συμπληρώ- 
σεως Δημοτικού Σχολείου έκτος έάν έν τή Μονή ύπάρχη τοιούτο. Διά 
τούς έν ώρίμω ηλικία προσερχομένους εις τήν Μονήν λαμβάνεται πρό
νοια ύπό τής Μονής δπως διδαχθώσιν άνάγνωσιν καί γραφήν.

82. Ή κουρά ιού Μοναχού έκτελεΐται μετά γραπτήν άδειαν τού 
Επισκόπου πρός τόν Ηγούμενον έπί τή βιίσει αίτήσεως τού δι’ δν 
πρόκειται, συνιστωμένης καί ύποστηριζομένης ύπό έκθέσεωςτού Ηγου
μενοσυμβουλίου. ’Άνευ τής Επισκοπικής άδεια: ή κουρά δέν αναγνω
ρίζεται έγκυρος, ό δέ τελέσας αύτήν ύπόκειται κανονικαϊς ποιναϊς.

83. Μοναχός νομίμως είς τήν ’Αδελφότητα καταταχθείς, κέκτη- 
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ται αναφαίρετα ίσοβίως τά δικαιώματα τού ’Αδελφού. Τή άδεία τού 
Ηγουμένου, έγκρινομένη καί ύπό τού αρμοδίου Επισκόπου, ό αδελ
φός δύναται νά χρησιμοποιηθή έν οίαδήτινι διακονία τής Εκκλησίας*  
ούτε δμως αυτός δύναται νά ζητήση άπόλυσινάπύ τής Άδελφότητο., 
ούτε ή Μονή δικαιούται ν’ απόλυση αυτόν. Ληξάσης δέ τής έν τή Ίίκ - 
κλησία διακονίας αύτού ύ ’Αδελφός έπανέρχεται αύθις ύπό τήν έξου
σίαν τής Μονής.

84. ΊΙ άνευ τής νομίμου άδειας τού ‘Ηγουμένου έγκατάλειψις 
τού Μοναστηριού και επίμονος άρνησις τού νά έπιστρέψη είς αυτό λο
γίζεται ώς άπιίρνησις τής μοναχικής ευχής καί ώς τοιαύτη τιμωρεΐτιζι 
ύπό τής αρμόδιας ’Εκκλησιαστικής ’Αρχής διά καθαιρέσεως μέν έάν 
πρόκειται περί ιερωμένου, δΓ άφορισμοΰ δέ, τούτέστι δι’ αποκοπής 
άπό τού σώματος τής Έκκλησίας, έάν πρόκειται περί άκλού Μοναχού.

85. Έάν μετά τήν έφαρμογήν ύπό τής Μοναστηριακής ’Αρχής 
καί τού αρμοδίου ’Επισκόπου πασών τών ύπό τών Μοναστηριακών 
διατάξεων όριζομένων πειθαρχικών ποινών, Μοναχός τις μείνη άδιόρ- 
θωτος ούδέν δ’ υπολείπεται μέσον πρός διόρθωσιν αύτού κηρύττεται 
δι’άποφάσεως τήι Συνόδου άποκεκομμένος τής ίεράς Μάνδρας καί 
τής κοινωνίας τών πιστών.

86. Διαθήκη Μοναχού δύναται νά έχη κύρος μόνον έάν άφορα 
περιουσίαν άποδεδειγμένως έκ κληρονομιάς αύτώ προελθοΰσαν. Οί ά- 
δεί^ δμως τής Μονής ύπηρετούντες έν διακονοία τής ’Εκκλησίας δι
καιούνται νά διαθέσο)σι κατά βούλησιν έν ζωή ή αιτία θανάτου τό 
δίμοιρον έκ τής έν τι] διακονία ταύτη κτηθείσης περιουσίας τό δέ 
τρίτον άνήκει είς τήν Μονήν.

87. Επειδή προορισμός τού μοναστηριακού βίου πρός τή έπι- 
τεύξει τελειότερου ηθικού βίου, παραδειγματικώς έπί τού πληρώματος 
τής έκκλησίας έπιδρώντος, είνε ή ΰποβυήθησις τού έργου τής εκκλη
σίας, ή Σύνοδος δικαιούται έν τοϊς όρίοις τού δυνατού νά χρησιμοποιή 
τάς Μονάς καί τάς έν αύταϊς ’Αδελφότητας εϊτε διά τήν άνάπτυξιν τών 
θεολογικών γραμμάτων εϊτε διά τόν διά Τυπογραφίας πολλαπλασια
σμόν τών ιερών καί ηθικών άνα/νωσμάτων εϊτε διά τήν καλλιέργειαν 
τών ιερών τεχνών.

88. ΊΙ Ιερά Σύνοδος δικαιούται νά κηρύξη Μονήν τινα δια- 
λελυμένην καινά διατσξηται τ’ άφορα ντα τους Μονάχους καί τήν πε
ριουσίαν τής Μονής, έάν ύ βίος των Μοναχών αύτής έκτραπείς τού 
προορισμού αυτού αποδειχθή αδιόρθωτος.

89. ΊΙ Ιερά Σύνοδος δικαιούται ν’ άποστέλλη εις οίανδήτινα 
άν έγκρίνη Μονήν κληρικόν τινα υπο περιορισμόν προς διόρθωσιν 
αυτού. Τό αυτό δέ δικαιούται νά πράξη καί έκαστος ’Επίσκοπος διά 
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Μονήν τής δικαιοδοσίας αύτού ή καί δι’ άλλην Μονήν τ/] έγκρίσει 
τ ,ύ ’Επισκόπου αύτής.

90. Έπ! τή βάσει τάν ανωτέρω διατάξεων δύναται έκαστη 'Ιε
ρά Μονή νά διέπηται ύπό ιδιαιτέρου εσωτερικού Κανονισμού ψηφισ
μένου μέν υπό τής συνελεύσεως τα ν άδελφΦν εγκρινομένου δέύπο τού 
αρμοδίου Έπισκόπου.

Ζ' . Έκηληόιαότίκη οικονομική διαχείοκίις.

91. 'Έκαστος τών 4 Επισκοπικών θρόνων, έκαστη Ιερά Μο
νή, έκαστος Ναός, αποτελεί ίδιον νομικόν πρόσωπον, έχον ιδίαν 
περιουσίαν καί κτώμενον τοιαύτην καθ’ απαντας τούς νομίμους τρό
πους. "Ιδιον νομικόν πρόσωπον αποτελεί και παν Καθίδρυμα εκπαι
δευτικόν ή φιλανθρωπικόν ή οικονομικόν ύπό τής ’Εκκλησίας ίδρυ- 
όμενον ή ύπό τήν διοίκησιν αύτής τιθέμενον. Ή κινητή και ακίνη
τος περιουσία πάντων τών Εκκλησιαστικών νομικών προσώπων α
ποτελεί τήν Εκκλησιαστικήν περιουσίαν ή δέ δΐ’ 
οίκησις αύτής τήν Εκκλησιαστικήν Οικονομικήν 
Δ ι α χε ί ρ ι σ ι ν.

92. Ή διοίκησις τής εκκλησιαστικής περιουσίας διεξάγεται ύ
πό τών εκκλησιαστικών οικονομικών σωματείων, τά όποια είναι αί 
Έ ν ο ρ ι α κ α ί Έπιτροπεϊαι διά τούς ένοριακούς ναούς, 
τά Μοναστηριακά Συμβούλια διά τάς Μονός αί Έ- 
φ ο ρ ί α ι διά τά Καθιδρύματα α ί Οικονομικά! Έ π ι- 
τροπεΐαι διά τούς αρχιερατικούς Θρόνους.

93. Αί Οικονομικά! Έπιτροπεϊαι τών θρόνων αποτελούνται 
έκάστη έκ μελών εξ, τριών κληρικών και τριών λαϊκών. Και τά μέν 
κληρικό μέλη διορίζονται ύπό τού Έπισκόπου τά δέ λαϊκά εκλέ
γονται ώς κατωτέρω ορίζεται. Ή εντολή τών τε διοριζομένων καί 
τών έκλελεγμένων μελών διαρκεϊ έπι πενταετίαν είναι δ’ άμισθος.

94. Ή έκλογή τών λαϊκών μελών έκάστης Οικονομικής ’Επι
τροπείας γίνεται ώς ακολούθως. Προσκλήσει τού ’Επισκόπου συ
νέρχονται οί Πρόεδροι τών ένοριακών Επιτροπών έκαστου διαμε
ρίσματος τής έπισκοπικής περιφερείας ύπό τήν προεδρίαν προσώπου 
διοριζομένου ύπό τοΰ ’Επισκόπου είς έν κέντρον καθοριζόμενον έν 
τή επισκοπική έγκυκλίω καί έκλέγουσι τέσσαρας γενικούς αντιπρο
σώπους. Οί ούτωσιν έκλεγόμενοι αντιπρόσωποι πάντο>ν τών διαμε
ρισμάτων τής έπισκοπικής περιφερείας συνερχόμενοι έν τή έπισκοπι- 
κή έδρα έν ημέρα όριζομένη ύπό τού Έπισκόπου ύπό τήν προεδρί
αν αύτού ή αντιπροσώπου αύτού έκλέγουσι τούς τρεις Επιτρόπους 
μεταξύ τών έγγραμμάτων, τών μάλλον εύυπολήπτων, τών έχόντων 
συμπεπληρωμένον τό 30όν έτος τής ηλικίας καί άπολαυόντων πάν
των τών πολιτικών κα'ι έκκλησιαστικών δικαιωμάτων αύτών, σταθε

ρών δέ κατοίκων τής έπισκοπικής περιφερείας. Ή έκλογή γίνεται διά 
μυστικής ψηφοφορίας ψηφοδελτίου. Έπι ίσοψηφία δέ νικά ή ψή
φος τού προεδρεύοντας.

95. Έν περιπτώσει χηρείας θέσεως μέλους θρονικής Επι
τροπείας Λν μέν πρόκειται περί μέλους κληρικού ό αντικαταστάτης 
διορίζεται ύπό τού Έπισκόπου άν δέ περί λαϊκού ή άναπλήρωσις 
γίνεται δι’ έκλογής ύπό τών μελών τής Επιτροπείας.

96. Ή πρώτη έκλογή θα γίνη έντός δύο μηνών άπό τής έ- 
πιψηφίσεως τού παρόντος Νόμου. Λί λοιπά! άνά πενταετίαν θά 
γίνωνται έντός τού πρώτου Ιδημέρου τοΰ μηνός Δ)βρίου, θά ά- 
ναλαμβάνη δέ τά καθήκοντα αύτής ή νέα ’Επιτροπεία από τής 
1ης έπίόντος μηνός Ίανουαρίου. Νοείται δτι μέχρι τοΰ καταρτι
σμού τής νέας Επιτροπείας θά έξακολουθή ή έντολή τής παλαιάς.

97. Αί αποφάσεις τών Οικονομικών Επιτροπειών έκτελοΰν- 
ται ύπό τοΰ αρμοδίου Έπισκόπου, δστις έκπροσωπεϊ έν γένει τον 
’Επισκοπικόν Θρόνον κα! ώς πρός τά ΟΙκονομικό αύτοΰ απέναντι 
τρίτων καί τών δημοσίων καί δικαστικών αρχών.

98. Τών Οικονομικών Επιτροπειών προεδρεύουσιν οί οικείοι 
’Επίσκοποι, κωλυόμενου δέ τοΰ Έπισκόπου, ό κατά βαθμόν ανώ
τερος κληρικός έκ τών έν τή Επιτροπή δστις συν τή προεδρική 
ψήφφ διατηρεί κα! τήν ιδίαν αυτού ώς μέλους. Συνεδριάζουσι 
τακτικώς μέν άπαξ τοΰ έτους κατά τόν μήνα ’Ιανουάριον έκτάκτως 
δέ οσάκις αν κληθώσιν ύπό τοΰ Προέδρου.

99. Τό καθήκον τών Οικονομικών ’Επιτροπειών τών Θρό
νων συνίσταται εις τούτο :

α) Νά ψηφίζωσι τόν έτήσιον προϋπολογισμόν έσόδων κα! ε
ξόδων τοΰ θρόνου.

β) Νά έλέγχωσι τόν έτήσιον απολογισμόν τοΰ Θρόνου.
γ) Νά προσδιορίζωσι τούς δροι»ς έκμισθώσεως τών θρονικών 

κτημάτων.
δ) Νά άποφαίνωνται προκειμένου περί αγοράς, πωλήσεως ή 

αλλαγής κτήματός τίνος τοΰ Θρόνου ή συνομολογήσεως δανείου.
ε) Νά έλέγχωσι τούς λ)σμούς τών Ένοριακών Επιτροπειών καί 

τών Εφορειών, τών ύποκειμενών τω Θρόνω Εκκλησιαστικών Ιδρυ
μάτων.

100. Ό ύπό τού τελευταίου εδαφίου τοΰ προηγουμένου άρθρου 
προβλεπόμενος έλεγχος ασκείται δι’ έλεγκτών έμμισθων ύπό τών θρο
νικών Επιτροπειών διοριζόμενων. Αί δαπαναι έξελεγξεως θά επιβα- 
ρύνωσι τό έλεγχό μένα ταμεϊα.

101. Αί Ένοριακα! Έπιτροπεϊαι έκλέγονται μεταξύ τών εύυπο- 



248 Νόμος Καταστατικός

ληπτών, εγγραμμάτων, φερέγγυων καί τό 30όν έτος συμπληρωσάν- 
των ενοριτών και έπικυρούνται υπό τού Επισκόπου, έκδίδοντος τό 
ένταλτήριον γράμμα. Εκλέγονται δέ δια τρία έτη διά τής ψήφου τών 
ενοριτών όσοι συνεπλήρωσαν τό 25ον έτος τής ηλικίας, τήν έκλογήν 
προκηρύσσει ό Επίσκοπος, όρίζων καί τον προεδρεύσοντα τής Συ
νελεύσεως τών ενοριτών. 'II εκλογή συντελεϊται όσοσδήποτε καί αν 
ήνε ό αριθμός τών προσελθόντων πρός έκλογήν ενοριτών. Έάν καί 
μετά δευτέραν προκήρυξιν ή εκλογή ματαιωθή ή ’Επιτροπεία διορί
ζεται υπό τού ’Επισκόπου.

102. 'II πρώτη εκλογή θά γίνη εντός μηνύς άπό τής έπιψηφί- 
σεως τού παρόντος Νόμου, αί δ’ εφεξής θά γίνωνται εντός τού μηνός 
Δεκεμβρίου ώστε αί Έπιτροπεΐαι νά άναλαμβάνωσι τά καθήκοντα αυ
τών από τής 1ης έπιόντος μηνός Ιανουάριου.

103. Αί ενοριακαί Επιτροπαί είναι τριμελείς ή πενταμελείς ά- 
ναλόγως τών αναγκών τού ναού ή τών ναών τής ενορίας καιά τήν 
κρίσιν τού ’Επισκόπου. 'Όπου δ’ αν ύπό τού ’Επισκόπου κριθή έπά- 
ναγκες αί ενοριακαί ’Επιτροπαί συμπληρούνται διά δύο Συμβούλων, 
έχόντων ταύτά καί οί ’Επίτροποι προσόντα.

104. Γενικός Πρόεδρος πασών τών τής επισκοπικής περιφέρειας 
ένοριακών επιτροπειών είνε ό ’Επίσκοπος ή αντιπρόσωπος αυτού’ ύ 
ειδικός δέ Πρόεδρος έκάστης ένοριακής έπιτροπής έκλέγεται ύπό τής 
έπιτροπής έκ τών μελών αύτή; καί άνακοινούται τω ’Επισκοπώ. 
'Οσάκις έν τοΐς μέλεοι τής Έπιτροπής ύπάρχει -πρόσωπον ιερωμένον, 
ή ειδική προεδρεία ανήκει είς αύτό. Λί ’Επιτροπαί έκλέγουσιν ώ- 
σαύτως εκ τών μελών αύτών τόν Γραμματέα καί τόν Ταμίαν. Έν πε- 
ριπτώσει δέ χηρείας θέσεως τίνος ό αντικαταστάτης έκλέγεται ύπό τών 
λοιπών μελών καί έγκρίνεται ύπό τού Επισκόπου.

10Ö. Τό καθήκον τών Ένοριακών ’Επιτροπών είναι :
α) Νά διοικώσιν ύπευθύνως ένώπιον τού ’Επισκόπου καί τών 

ένοριτών πάσαν τήν κινητήν καί ακίνητον περιουσίαν τού Ναού ή τών 
Ναών τής ’Ενορίας κατά έτήσιον προϋπολογισμόν έγκεκριμένον ύπό 
τού ’Επισκόπου.

β) Νά μεριμνώσι περί τής καλής συνιηρήσεως καί εύπρεπείας 
τών Ιερών Ναών.

106. Πάσα ζημία, ήτις ήθελε προκύψη είς τήν Ίεράν περιου
σίαν έξ ολιγωρίας περί τήν έκπλήρωσιν τού καθήκοντος καί έν γένει 
έξ ύπαιτιότητος μέλους ή μελών τής έπιτροπής επιβαρύνει τήν δλην 
Επιτροπήν ύφ’ ής καί έπανορθούται.

107. Αί ένοριακαί ’Επιτροπαί δέν δικαιούνται νά δαπανήσιοσιν 
έξω τού προϋπολογισμού οίονδήποτε ποσόν άνευ τής έγκρίσεως τού 
Επισκόπου. Δέν δικαιούνται ώσαύτως αί Επιτροπαί να συνυμυλυ- 
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γήσωσι δάνειον επ’ όνόματι τον Ναού, έν φ έπιτροπεύουσιν, ούτε 
νά έκποιήσωσιν ή νά άγοράσωσιν ακίνητα, ούιε νά έγείρωσιν αγωγήν, 
ούτε νά καταργήσωσι δίκην, ούτε νά συμβιβασθώσιν έπί απαιτήσεων 
άνευ ειδικής γραπτής άδειας τού Επισκόπου.

108. Τά διαχειριστικά Συμβούλια τών Μονών είνε αύιά έκεϊνα, 
περί τού καταρτισμού τών οποίων προνοεΐ τό 79 άρθρον .τού πα
ρόντος νόμου. Έκ τών ’Εφορειών δέ τών ’Εκκλησιαστικών ιδρυμά
των αί μέν Έφορεϊαι γενικού διά τήν ’Εκκλησίαν σκοπού ιδρυμά
των διορίζονται ύπό τής Ίεράς Συνόδου αί δέ τών ιδρυμάτων τών 
ύποκειμένων τινί τών Επισκόπων, διορίζονται ύπό τής Οικονομικής 
Επιτροπείας τού θρόνου.

109. CO προϋπολογισμός έκάστης Μονής έγκρίνεται ύπό τού 
αρμοδίου ’Επισκόπου ομοίως καί ό άπολογισμός. Έκ δέ τών έκκλη- 
σιαστικών ιδρυμάτων τών μέν γενικού σκοπού οί προϋπολογισμοί 
καί άπολογισμοί ύπόκεινται εις τήν έγκρισιν τής Τεράς Συνόδου, τών 
δέ ύποκειμένων τινί τών ’Επισκόπων είς τήν έγκρισιν τής Οικονομικής 
τού θρόνου Επιτροπείας.

110. Έκαστος θρόνος, έκάστη Μονή, έκαστος Ένοριακός Ναός 
καί έκαστον Καθίδρυμα έχει ίδιον αυτοτελές ταμεϊον, ούτινος αί πρό
σοδοι δέν δύνανταιι νά χρησιμοποιηθώσιν είς σκοπούς ξένους τού με
ρικού καί γενικού προορισμού αύτού. Καί μερικός μέν προορισμός έ- 
κάστου έκκλησιαστικού ταμείου είνε, τών μέν ένοριακών ή ευπρεπής 
συντήρησις τού ναού ή τών ναών τής ενορίας, ή μισθοδοσία τών έ- 
φημερίων καί τού άλλου ένοριακού προσωπικού καί ή κατά δύναμιν 
βοήθεια τών πτωχών’ τών δέ Ιερών Μονών ή καλή διατήρησις τών 
οικοδομών τής Μονής, ή ευπρεπής συντήρησις τού ναού ή τών ναών 
τής Μονής, ή περίθαλψις τών άδελφών καί ή περιποίησις τών προ
σκυνητών τών δ’ Επισκοπικών Θρόνων ή μισθοδοσία τού Επισκό
που καί τού προσωπικού τής Επισκοπής καί ή διατροφή αύτών, καί 
καθόλου ί) αξιοπρεπής παράστασις τής ’Αρχιεπισκοπής ή τής Μητρο- 
πόλεως, ή μισθοδοσία 'Ιεροκηρύκων, ή συντήρησις τών 'Ιερών ναών 
τών ύπό τήν άμεσον διαχείρισιν τού θρόνου ευρισκομένων καί ή κα
τά δύναμιν βοήθεια τών πτωχών. Είς τόν μερικόν προορισμόν πάν- 
των τών έκκλησιαστικών ταμείων περιλαμβάνεται καί ή ύποστήριξις 
τής έθνικής παιδείας έφ’ όσον μετά τήν έκπλήρωσιν τών έκκλησια- 
στικών αναγκών έπιτρέπεται ύπό τών πόρων αύτών. Γενικός δέ προ
ορισμός πάντων τών Εκκλησιαστικών 'Γαμείων είναι ή προαγωγή τών 
γενικών σκοπών τής Έκκλησίας, ήτοι ή μόρφωσις τού κλήρου, ή αξι
οπρεπής συντήρησις αύτού, ή θρησκευτική διδασκαλία τού λαού, η 
προαγωγή τής έθνικής παιδείας καί ή έξυπηρέτησις έθνικών αναγκών.

111. I [ρόσοδοι τών έκκλησιαστικών ταμείων είνε γετικώς μέν αί 
άπυ τής ακινήτου καί κινητής ιδιοκτησίας τών νομικών προσώπων 
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μεθ’ ών συνταυτίζονται, αί οίαιδήτινες προσφορά! ή σύνδρομα! καί τά 
κληροδοτήματα. Ειδικά! δέ πρόσοδοι έκάστου εκκλησιαστικού ταμείου 
είναι αί έξης :

Λ' Τών έ ν ο ρ ι α κ ώ ν Ταμείων α') τά έξ έκά- 
στης Ιεροπραξίας γάμου, βαπτίσεως, κηδείας, μνημοσυνών κ.τ.λ. δι
κά ιώματα, δυνάμένα νά διατιμώνται κατά περιόδους ύπό τής Ίεράς 
Συνόδου.

β) ή πρόσοδος τών πωλουμένων κηρίων.
γ) αί εισπράξεις των δίσκων.
B' Τ ω ν Μ ο ν ω ν, αί άπό των προσκυνητών τής Μονής 

εισπράξεις και τά άπό τής κληρονομιάς τα ν άποθνησκόντων αδελφών.
Γ' Τ d) ν θ ρ ό ν ω ν α) τό ανέκαθεν διδόμενον κανονικόν 

έκάστης Ίεράς Μονής καί έκάστου ιερού Ναού, δπερ ύπόκειται έπι 
βάσεως δικαιοτέρας εις άναθεώρησιν τω>ν μέν Μονών υπό τής Ί
εράς Σ ,νόδου των δέ ένοριακω^ν ναών ύπό τής αρμόδιας Θρονικής 
’Επιτροπείας, β) αί άπό των άδειων γάμου πρόσοδοι, γ) αί από 
των διαζυγίων, δ) αί άπό τάν ληξιαρχικών καί έπιβεβαιωτικων 
πράξεων καί ε) τό ύφ’ έκάστης οικογένειας έτησίως καταβαλλόμενον 
θρονικόν δικαίωμα, δπερ αντικαθιστά τά λεγάμενα λειτουργικά κα! 
τάς αρχιερατικός ζητείας. Τό θρονικόν τούτο δικαίωμα αναλογεί μέν 
είς έν και ήμισυ σελίνιον κατ’ οικογένειαν, τό ολικόν δ’ δμως πεσόν 
κατανέμεται άναλόγως τής ευπορίας έκάστης οικογένειας.

112. Πάσαι αί εκκλησιαστικά! διαχειρίσεις διεξάγονται έπ! τη 
βάσει, κατά τάς διατάξεις τού παρόντος νόμου εγκεκριμένου, προϋ
πολογισμού. ΊΙ έξω τού προϋπολογισμού δαπάνη έκτός έάν πρόκει
ται περί νομίμου άναπληρωτικής πιστώσεως, εύθύνει προσωπική ς 
τόν Ταμίαν ή τον χρέη Ταμίου έκτελούντα.

1 13. Τό διαχειριστικόν έτος διά πάσας τάς ’Εκκλησιαστικός δι
αχειρίσεις άρχεται τί] 1 Ίαναυαρίου και λήγει τί] 31 Δεκεμβρίου. 
Εξαιρούνται αί διαχειρίσεις των Σχολικι^ν Ιδρυμάτων αϊτινες άρ · 

χονται τί] 1 Σεπτεμβρίου καί λήγουσι τί] 31 Αύγουστου.

1 14. Οί ΙΙροϋπολογισμο! υποβάλλονται εις τήν άρμοδίαν αρχήν 
προς έγκρισιν ένα μήνα πρό τής ένάρξεως τού διαχειριστικού έτους, 
δέον δέ νό έπιστραφωσιν είς τάς αρμόδιας έπιιροπάς άρμοδίως έγκε- 
κριμένοι πρό τής ένάρξεως τού διαχειριστικού έτους. Οί μή έπιστρα- 
φεντες έμπροθέσμως θεωρούται έγκεκριμένοι δπως ύπεβλήθησαν.

115. Οί απολογισμοί υποβάλλονται εντός 20 ημέραν άπό τής 
λήξεως τοΰ διαχειριστικού έτους, προκειμένου δέ περί ένοριακά ν καί 
μοναστηριακών διαχειρίσεων δέον πρό τής υποβολής τού απολογισμού 
εις τήν άρμοδίαν ’Αρχήν να άναγνωσθη έπ! συνελεύσεως των ενοριτώ ν 
ή των Μονάχων τής Μονής.
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11 G. ΊΙ εκκλησιαστική ακίνητος περιουσία έπιτρέπεται νά έκ- 
ποιηθή μόνον έπι σκοπώ άντικαταστάσεως δι’ έτέρας μάλλον προσο- 
δοφορου ή εύχερεστέρας περί τήν διοίκησιν. Πρός έκποίησιν αύτής 
απαιτείται άπαραιτήτως ή άδεια τής αρμόδιας ’Εκκλησιαστικής Άρ- 
χής κα! ώρισμένως έάν μέν πρόκειται περί περιουσίας ένοριακού ναού 
η ιδρυμάτων Επαρχιακιύν ή άδεια τού ’Επισκόπου παρεχομένη μετά 
γνωμοδότ^σιν τής Οικονομικής ’Επιτροπείας τού Θρόνου’ έάν δέ 
περί περιουσίας Θρόνου επισκοπικού ή Μονής ή Καθιδρύματος γενι
κού χαρακτήρας ή άδεια τής Ίεράς Συνόδου. Ύπό τούς αυτούς ο
ρούς δύναται ή εκκλησιαστική περιουσία νά γείνη κα! άντικείμενον 
υποθήκης.

117. Αί διάφορά! περί κυριότητος Ιερού τίνος Ναού, είτε 
μεταξύ ’Ενοριών, είτε μεταξύ ’Ενορίας κα! Θρόνου ή Μονής έκδι - 
κάζονται άνεκκλήτως ύπό τής Ίεράς Συνόδου.

118. Τά’Εκκλησιαστικά Ταμεία δέν δύνανται νό παραχωρώ- 
σι δάνεια πρός ιδιώτας’ καταθέτουσι δέ τό ταμιεύματα αύτων είς 
ασφαλή πιστωτικά ή ταμιευτικά ιδρύματα προτιμωμένων των έχόν- 
των προορισμόν τήν προαγωγήν τιύν συμφερόντων των γεωργικών 
πληθυσμών.

119. Τά ’Εκκλησιαστικά ακίνητα κτήματα έκμισθούνται πάν
τοτε έν δημοπρασία, απαγορεύεται δέ ή έκμίσθωσις κτημάτων των έν 
ένεργεία Μοναστηρίων ύπό τιύν Μονάχων αύτων.

ΙΓ. Γενικά! Διατάξεις

120. Πάς ό έκ τού κλήρου κοσμικού ή μοναχικού καλούμενος έ- 
νώπιον τών Πολιτικών Δικαστηρίων καλείται διά τής αρμόδιας Έκκλη- 
σιαστικής’Αρχής. Δέν εΐνε δ’ υποχρεωμένος νά καταθέση ώς μάρτυς 
δ,τι γνωρίζει έκ τής Ίεράς Έξομολογήσεως. Οί ’Αρχιερείς ώς μάρτυρες 
έξετάζονται έν ταΐς κατοικίαις αύτών, ή δέ μαρτυρία αύτών, γενομένης 
αίτήσεως, άναγ ινώσκεται έπ’ ακροατηρίου.

121. Οί ιερωμένοι, ήτοι ’Αρχιερείς, Ίερεϊς ή Διάκονοι όταν 
δεήση άντι όρκου παρέχουσιν τήν έξής διαβεβαίωσιν έχουσαν τού κοι
νού όρκου Ισχύν κα! πάσας τάς συνέπειας τής τούτου παραβάσεως. Οί 
μέν ’Αρχιερείς : «Διαβεβαιούμαι έπί τή Άρχιερωσύνη μου ότι. . . » 
οί δέ ιερείς : «Διαβεβαιούμαι έπ! τή ίερωσυνη μου δτι.... »

122. ’Οσάκις τις έκ τού κλήρου συλληφθή καί προφυλακισθή 
διά πράξιν αθέμιτον έκ τών προβλεπομένων ύπό ιών κοινών τής Πολι
τείας νόμων κρατείται έν έπι τούτω φυλακή τών κληρικών.

123. Αί ’Εκκλησιαστικοί Άρχα! έν τή έκπληρώσει τών καθη
κόντων αύτών άπολαύουσι προστασίας και υπερασπισεως παρα τής 
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Πολιτικής ’Αρχής και επομένως πάσαι αί Πολιτικαί Άρχαί ύποχρε- 
ουνται οσάκις συνφδά τω νόμω τούτω καλούνται είς προστασίαν τών 
δικαίων τής ’Εκκλησίας να προστατεύωσι και νά ύπερασπίζωσι αυτήν 
κατά τήν αϊτησιν αύτής.

124. Λί οίκοδομαι τών ιερών Ναών, τών ιερών Μονών, καί 
ιών Έπισκοπείων καί αί περιοχαί αύτών είναι άπηλλαγμέναι πάσης 
φορολογίας ουδέ δύνανται ν’ άποτελέσωσιν άντικείμενον υποθήκης ή 
κατασχέσεως. Ελεύθερα δέ τελωνειακών δασμών τά διά χρησιν Εκ
κλησιαστικήν είσαγόμενα ιερά άμφια ή σκεύη.

125. Δέν επιτρέπεται ή έν τή αγορά εκθεσις ή πά>λησις σκεύους 
ή αμφίου καθυσιωθέντυς εις τήν θείαν λατρείαν, ήτοι τίμιων Σταυρών, 
αγίων εικόνων, ιερών αμφίων καί έν γένει παντός ιερού αντικειμένου 
καθοσιωθέντος τή θεία λατρεία ουδέ κατάσχεσις αύτών πρύς πληρωμήν 
χρέους. Ο Επίσκοπος διά τάς είσαγγελικής Αρχής ενεργεί τά δέοντα 
πρός έκτέλεσιν τών έν τώ άρθρφ διατάξεων.

126. Λί διατάξεις τού παρόντος Νόμου θά ίσχύωσιν έφ’ όσον 
άν μή είσηγήσει της Ιεράς Συνόδου τροποποιηθώσι διά νεωτέρου 
Νόμου.

0 ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ

Τύ συμβούλων τής έν Πετρουπόλει Πνευματικής Ακαδημίας 
έν μκ| τών συνεδριώ»ν αύτοΰ τοΰ έτους τούτου εξέλεξε ν ύμοφώ^ 
νως την Λ. Μ. τον ΙΙάπαν καί Πατριάρχην ’Αλεξάνδρειάς Φώ
τιον έπίτιμον Μέλος τής ιΧκαδημίας «διά τήν ύπέρ τής πνευμα
τικής μορφώσεω ς προστασίαν καί τήν αποτελεσματικήν άρχιποι- 
μαντορικήν αύτοΰ δράσιν».

Έκ τοΰ γεγονότος τούτου αφορμήν λαμβάνων ό καθηγητής 
τής ’Ακαδημίας κ. Ί. Σοκολώφ, πλέκει άπύ τών στη
λών τοΰ «Εκκλησιαστικού ’Αγγελιοφόρου» δίκαιον έπαινον είς 
τά προσόντα καί τήν δράσιν τής Α. Μακαριότητας ώς τε Άρχι- 
γραμματέως τοΰ Ί. Κοινού τού Παναγίου Τάφου, ώς Μητροπο
λίτου Ναξαρέτ καί ώς Πάπα καί Παριάρχου ’Αλεξανδρείας. «Ή 
διοίκησις, λέγει μεταξύ άλλων, τής Εκκλησίας ’Αλεξάνδρειάς 

ύπό τού Πατριάρχου Φωτίου έδημιαύργησε νέαν περίοδον 
είς τήν ιστορίαν τής ’Εκκλησίας ταύτης. ‘II σύγχρονος αύτής κα- 
τάστασις ούδ’ έπ’ έλάχιστον σχεδόν όμοιάξει πρός τήν έν ή διε- 
τέλει ή ’Εκκλησία τής Αίγυπτου πρό δέκα έτών. Ό Μ. Φώτιος έ- 
πλήρωσε δι’ ιεραρχών άξιων 5 Μητροπολιτικάς καθέδρας έν Λί- 
γύπτω καί ώργάνωσε συνοδικόν τύπον εκκλησιαστικής διοικήσεως, 
ούτινος τέως έστερεΐτο τό Πατριαρχεϊον. Ή συνοδική δ’ αύτη 
όργάνωσις σημαντικούς άνεξωογόνησε τάς έκκλησιαστικοκοινω - 
νικάς σχέσεις έν Αίγύπτψ καί συνετέλεσεν είς άνύψωσιν καί ά- 
νάπτυξιν τού έκκλησιαστικού βίου. Παρά τάς Μητροπόλεις άνωρ- 
γανώθησαν έκκλησιαστικά δικαστήρια ύπό τήν προεδρείαν 
τών ’Αρχιερέων. Ή Α. Μακαριστής ίδιάξουσαν στρέφει προσο
χήν είς άνέγερσιν καί διακόσμησιν Ναών καί όργάνωσιν Κοινο
τήτων. Μεγά^ην ώσαύτως προσοχήν έδωκεν ή Λ. Μακαριότης 
είς τήν ήθικοθρησκευτικήν άνάπτυξιν τού λαού. Δι’ όλου τού έ
τους άνά τό Ιίατριαρχείον διενεργεϊται συστηματικόν κήρυγμα 
τού θείου λόγου ύπό σταθερών ιεροκηρύκων κατά δέ τόν χρόνον 
τών νηστειών καί δι’ έκτάκτων έκ μέσου τών τοΰ Πατριαρχείου 
κληρικών καί τών έφημερίων λαμόανομένων, ύφείλομεν δέ νά 
σημειώσωμεν, ότι ό ’Ορθόδοξος έν Αίγύπτψ κλήρος άνταποκρί- 
νεται πλήρως είς τόν προορισμόν αύτοΰ, διότι άποτελείται έξ έρ- 
γατών μεμορφω?ένων, ούχί σπανίως μετά άνωτάτης θεολογικής 
μορφώσεως, μετ’ άφοσιώσεως δέ τήν ποιμαντορικήν έπιτελούν- 
τω ν διακονίαν »,

’Εξαιρεί περαιτέρω ό κ. Σοκολώφ τήν έκδοσιν τών δύο 
τού Πατριαρχείου έκκλησιαστικών περιοδικών, τού<Έκκλ. Φάρου» 
καί τοΰ «Πανταίνου», δι’ ής ό Μ. Φώτιος «έμφανί{εται γνήσιος 
προστάτης τής πνευματικής άναπτύξεως». «Ή Α. Μακαριότης, λέ
γει, παρέταξε περί τόν Πατριαρχικόν θρόνον τής Αλεξαν
δρείας ικανούς τινας καί φιλοπόνους έργάτας τής έπιστημης (ό
ποιοι είνε ό Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο Μητρ. Λεον- 
τοπόλεως Σωφρόνιος, ό καθηγ. Γρηγ. Χ· Παπαμιχαηλ, ό διάκονος 
Καλλίμαχος καί άλλοι), οϊτινες μετ’ επιτυχίας έπεξεργάξον τα1 
τήν ιστορίαν τής έλληνο ανατολικής ’Εκκλησίας καί Θεολογίας 
κλειστά μέχρι τούδε παρουσιάσαντες έπιστημονικά πονίιματσ. 
^Ευχή τού πεπαιδευμένου τούτου κύκλυυ καί χειραγωγός καί προ
στάτης εινε ό Μ. Πατριάρχης Φώτιος είς τόν όποιον πρό παν-
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τός καί εϊνε πρέπον νά άποδίδηται ή άνατείλασα έν Αίγύπτω έ- 
πιστημονική θεολογική κίνησις, δικαίως αναγνωριζόμενη ώς έν 
τών φαεινοτέρων φαινομένων έν τφ συγχρόνψ έκκλησιαστικο- 
κοινωνικφ βίφ τής ορθοδόξου Ανατολής. Ή κίνησις αυτή έξακο- 
λουθεί άναπτυσσομένη καί έξελισσομένη. Είς στενόν μετ’ αύτής 
σύνδεσμον εύρίσκεται τό οσον ούπω πραγ ματοποιούμενον σχέ
διον τής Α. Μακαριότητας περί ίδρύσεως έν Αίγύπτψ Θεολογι- 
κής ιεραποστολικής Σχολής διά τάς άνάγκας τής ορθοδόξου Αλε
ξανδρινής ’Εκκλησίας.»

Μετά άπαρίθμησιν καί άλλων φαεινών σημείων τής δρά- 
σεως τής Α. Μ. έπά^εται ύ κ. καθηγητής ώς κατακλείδα. «Τοιου
τοτρόπως έν τω προσώπω τοΰ Μακαρ. Φωτίου Ιίατριάρχου ’Αλε
ξάνδρειάς ή ’Ελληνική ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία κέκτηται σπάνιον 
κατά τά προτερήματα καί τήν δράσιν Ιεράρχην».

*0 δίκαιος ούτος έπαινος, τόν οποίον ό κ. Σοκολώφ έκ τοϋ 
σύνεγγυς μελετήσας τά πρόσωπα καί τά πράγματα καί έχων ένώ
πιον αύτοΰ έν εύρυτάτψ κύκλψ πρότυπα συγκρίσεως πλέ
κει είς τά προσόντα καί τήν δράσιν τής Α. Μακαριότητος 
τοΰ ΙΙατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς προξενεί είς ήμάς τοσοΰτον μεί- 
ξονα εύχαρίστησιν όσον μέχρι πρό όλίγων έτών έν τφ ρωσικφ 
τύπψ έγίνετο μνεία τοΰ ’Ελληνικού Κλήρου μόνον δπως παρα
σταθή πρύ τών ύμμάτων τοΰ ρωσικού λαού έν δλω τε καί έν 
μέρει ώς αποστροφής καί ούχί σεβασμού άξιος. *Ήδη  εύρισκόμε- 
θα πρό μεταβολής καί τών αντιλήψεων καί τών διαθέσεων έπί τή 
μεταβολή δέ ταύτη αίσθανόμεθα πραγματικήν χαράν διαβλέπον- 
τες έπίρρωσιν τών δεσμών τών ιερών, οϊτινες συνδέουσι τήν 
Ελληνικήν ’Ανατολήν πρός τήν ύμόδοξον Ρωσίαν.

κ. Μ.

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΓ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΤ
ΣΧΟΛΗ

Τά κζτά την συνεδρίαν τή; 21 Μαρτίου τ·?Ϊς διπλής ’Αναθεω
ρητικής Βουλής τών Ελλήνων ύποβληθέντα ύπό του Υπουργού τής 
Παιδείας κ. Α. Άλεξανδρή. νέα εκπαιδευτικά νομοσχέδια περιλαμ- 
βάνουσι καί τούς οργανισμού; τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου. Κατά ταΰ- 
τα διοργανούνται δύο ανεξάρτητα απ’ άλλήλων Πανεπιστήμια, το ’Ε
θνικόν, οπερ θά περιλαμβάνη όύο μόνον Σχολάς την Ιατρικήν καί τήν 
τών Φυσικομαθηματικών, καί το Καποδιστριακον ίδρυόμενον όιά τοΰ 
Δομπολείου κληροδο νήματος εχον μετά του πρώτου κοινόν Ιΐρύτανιν 
καί Ακαδημαϊκήν Σύγκλητον κατά δέ τά άλλα ολως κεχωρισμένον,δή- 
λα δή θά έ’χρ ιδίαν διαχείρισιν, ίδιον μέγαρον, ί'δια διπλώματα κ.τ.λ. 
Το νέον ΙΙανεπιστήμιον θά περιλαμβάνη πάσας τάς λοιπάς Σχολάς με
τά 33 εδρών ές ών 7 μόνον ώρίσθησαν διά τήν θεολογ. Σχολήν αί ε
ξής : α' Τής Εισαγωγής καί ’Ερμηνείας τής Παλαιας Διαθήκης, 
Εβραϊκής γλώσσης καί αρχαιολογίας, β) τής Εισαγωγής καί’Ερμηνείας 
τής Κ. Διαθήκης, Βιβλικής ’Ιστορίας καί ’Εγκυκλοπαίδειας τής Θεο
λογίας. γ) Τής Εκκλησιαστικής ’Ιστορίας, αρχαίας, μέσης καί νεω- 
τέρας δ) τής Πατρολογίας καί Χριστιανικής ’Αρχαιολογίας, ε) Δογμα
τικής καί χριστιανικής Ηθικής, στ) Ιίρακτικής Θεολ. καί Συμβολικής 
καί ζ) τοΰ Κανονικού Δικαίου.

Η πτωχία τών έδρών του άνωτάτου Ελληνικού Θεολογικού 
εκπαιδευτηρίου ή έν τφ περί Πανεπιστημιακής παιδεύσεως Νομο- 
σχεδίω τοΰ έπί τής παιδείας ’Γπουργου, εύρίσκεται είς όξυτάτην άν- 
τίφασιν προς όσα ή A. Ε. ό μεγαλοφυής Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος 
είπεν έν τώ περιπύστω λόγω αύτου άπύ τοΰ εξώστου τής «Μεγάλης 
Βρεττανίας» περί έλλείψεως αληθινού θρησκευτικού 3ίου εύεργετικώς 
είς τάς τύχας τοΰ έθνους έπιδρώντος. Εστία τής αληθινής θρησκευτικής 
ζωής αναγνωρίζονται σήμερον πανταχοΰ τα ανώτερα και κατώτερα 
Ιερά έκπαιδευτήρια. Άνευ τής άπύ τοιυυτων έκπαιόευτηριων Οερμό- 

τητος ό θρησκευτικός βίος νεκρούται ύπό το βάρος καί τήν παλαιότητα 
τών θρησκευτικών τύπων. Δέν δύναται λοιπόν η Κυβερνησις τής Ανορ-
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θωσεω; νά εϊνε συνεπής ποός τάς ών έμνήσθημεν περί έκκλησιαστι- 
ζοΰ βίου άρχά; τοΰ 1 Ιροέδρου αύτής, έάν δέν δόση ίσχυράν ώθησιν είς 
τήν άνάπτυξιν θεολογικων γραμμάτων διά τής ένισχύσεω: πρώτιστα 
πάντων του άνω τά του Θεολογικοΰ έκπαιδευτηρίου. Συνεχίζουσα ή πα
ρούσα Κυβέρνησις τήν π«pi Θεολαγικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου άν- 
τίληψιν τών προκατόχων Κυβερνήσεων, Οά συνέχιση έξ άπαντος 
και τήν απέναντι τής Εκκλησία; άδιάφορον και έν πολλοί; περιφρονη
τικήν στάσιν αύτών, οσον και άν ύπόσχεται ψήφισιν νέων νόμων περί 
Εκκλησίας διά στόματος τοΰ έπί τής παιδείας Ύπουργου. ’Ανάγκη 
λοιπόν τάς άνορΟωτιζάς αύτής ιδέας έν τώ κύκλω τφ Έκκλησιαστι- 
κώ\άάρχίση έφαρμόζουσα άπο τής έπί τό τελειότερον διαρρυθμίσεως 
τής Θεολογικής Σχολής, έξ ής άπεκδεχόμεθα τό έπιστημ.ονιζόν πνεύ
μα, τό οποίον είσδύον είς τον ολον οργανισμόν τής ’Εκκλησίας Οά έπι- 
φέρη και ταύτης τήν άνόρθωσιν.

ΜΕΓΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Τήν 1 4ην τοΰ μηνος άπέθανεν έν Λονδίνω ο Πρόεδρος τής έκεϊ 
Ελληνικής Κοινότητος Μαρίνος Κυργιαλένιος κληροδότησα; είς τό 
έθνος διά τής διαθήκης αύτοϋ τήν έξ 600 χιλ. λιρών στερλινών περι
ουσίαν αύτου ώς εξής :

Διά τήν ϊδρυσιν Νοσοκομείου έν Άθήναις <£. 80,000
Διά το Ταμεϊον τοΰ έθνικοΰ στόλου £. 40,000
Διά τό Νοσοκομειον τών παίδων £ 25,000
Διά τήν άνέγερσιν φυλακών έν ’ΛΟήναις £. 25,000
Διά το Νοσοκομειον ό «Εύαγγελισμός» £. 10,000
Ύπέρ τοΰ ’Ωδείου £. 20,000.
Ύπέρ τοΰ ’Αστεροσκοπείου £. 20,000.
Ύπέρ τοΰ Συλλόγου προς έζδοσιν ωφελίμων βιβλίων £, 10,000.
Ύπέρ τής IΙινακοθήκης £. 12,000.
Διά τήν ϊδρυσιν ’Επαγγελματικής Σχολής £. 80,000.
Τά λοιπά διατίθενται διά τήν γενέτειραν αύτοϋ πόλιν τύ Άονο- 

στόλίον τής Κεφαλληνίας ώςέξής: Διά τήν ϊδρυσιν Σχολή; Οηλέων 
προς μόρφωσιν καλών έργατίδων και ύπηρετριών, διά τήν σύστασιν 
Βιβλιοθήκης και Μουσείου, διά τήν ϊδρυσιν Ελληνικού] Σγολείου και 
1 υμνασιου, διά τήν άποξήοανσιν τού παρά τήν πόλιν έλους κτλ. Τούτο 
σημαίνει καλή κα'ι σκόπιμος διάθεσις τού παρά τού θεοΰ δοθέντος 
πλούτου. Δια τον τοιοΰτον πλούσιον δέν εινε πλέον στενή ή πύλη τής 
βασιλείας τών ουρανών. Διά τοιούτον τέκνον ή πατοίς δικαιούται να 
σεμνύνεται.

Είη αιώνια αύτοϋ ή μνήμη.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
I · ·

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Σχέδιον Καταστατικού Νόμου. 
—Τή Τετάρτη τή; βα; έβδομάδος 
τοΰ Ιίάσχα έπανέλαβεν ή 'I. Σύ· 
νοδος τάς ένεκα τών έορτών δια- 
κοπείσας συνοδικάς Συνεδρίας προς 
συμπλήρωσιν τής έπιθεωρήσεως 
του Σχεδίου τοΰ Καταστατικού 
Νομού. Το Σχέδιον έπιθεωρηθέν 
καί τροποποιηθέν συμφώνως πρός 
τάς αντιλήψεις τής ολομέλειας τής 
Ί. Συνόδου, προσέλαβε τήν μορ
φήν, ύφ’ ήν έν τω παρόν:ι τεύχει 
δημοσιεύεται. Τύπυΐς δέ έκδοθέν 
κελεύσει Αύτής όιενεμηθη, οίς 
προσήκε, προ; μελέτην άπο τής 
27ης τού παρόντος μηνός. Λη- 
φθείσης δέ συγχρόνως άποφάσεως, 
όπως πριν ή περιβληθή το νόμι
μον κύρος μελετηθή έπί εύρυ τέρας 
Συνελεύσεω; άποτελουμένης έκ 
τών ’Αρχιερέων, τών Ηγουμένων 
τών ιερών Μονών, τών ’Ορθοδόξων 
Μελών τοΰ Νομοθετικού Συμβου
λίου καί τών Μελών τής συντα
κτικής ’Επιτροπής, ώρίσθη ώς η
μέρα ένάρξεως τής Συνελεύσεω; 
ταύτης ή 2α Μαίου. Άπελυ- 
θησαν δέ ύπό τής Α. Μ. τοΰ Αρ
χιεπισκόπου ονομαστικά προσκλη
τήρια γράμματα πρός τούς μέλ

λοντας νά μετάσχωσι τής Συνε- 
λεύσεως.

Βασιλική 'Εορτή.. — Τήν κζτά 
την 23ην τού μ.ηνός άγομένην έ- 
πετειον τού σεπτού ονόματος τοΰ 
Μεγαλειοτάτου Βασιλέως τών 
Ελλήνων Γεωργίου τοΰ Αου ή 
Έκκλησίζ καί ό Ελληνικός Λα
ός τής Κύπρου εόρτασαν, ώς πάν
τοτε, ώς έθνικήν Εορτήν. Έν τή 
Πρωτευούση ή Α, Μ. ό ’Αρχιεπί
σκοπος περισ τοιχούμενος ύπό τοΰ 
Παν. Μητροπολίτου ΙΙάφου καί 
Μακαρ. ΙΙροέδρου Κηρυνεία; καί 
τοΰ τίμιου πρεσβυτερίου τής Πό
λεως έν μεγάλη συρροή εύσεβοΰς 
λαού έτέλεσε δοξολογίαν έν τώ 
Αρχιεπισκοπικά) Ναώ. Έν Λάρ- 
νακι δέ ή Α. Παν. ό Μητροπολί
τη; Κιτίου έτέλεσεν ώσαύτω; έ- 
πίσημον δοξολογίαν έν τφ Ναφ 
τοΰ Άγιου Λαζάρου παρόντων έν 
έπισήμω στολή πλήν του Προ
ξένου τής Ελλάδος καί τών Προ
ξένων των ξένων Κρατών, τοΰ Δι- 
οικητοΰ, τοΰ Αστυνόμου, τοΰ Τε
λώνου και τοΰ Διευθυντού τοΰ 
’Αγγλικού Τηλεγραφείου.
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ό Μητροπολίτης Βουκ,ουρεστίου 
χαί Πρψ,ατος πασης Ρουμανία; 
κ. ’Αθανάσιος προσηγορευσε. δι’ 
εορτίων γραμμάτων έπί ijj Άνχ- 
στάσει του Κυρίου την Α. Μ. τον 
ήμέτερον ’Αρχιεπίσκοπον.

Μητρόπολις Κηρυνείας. — Ή 
Α. Μ. ό Πρόεδρος Κηρυνείας άπό- 
φασιν προ πολλού ύπ’ Αύτου λη 
φθεϊσαν έκτελών περί μεταθεσεως 
της Μητροπολιτικης "Εδρας άπό 
του απόκεντρου Μοναστηριού του 
Άγ.Παντελεημονος είς την "Εδραν 
τής ’Επαρχίας, τήν Κηρυνειαν, έπι- 
σκεψάμενος τήν πόλιν ταύτην κχτα 
τήν αγίαν του Πάσχα εβδομάδα 
συνεσκέψατο μετά τών Χρισ.ιχ
νών περί τών μέσων άνεγέρσεως 
Μητροπολιτικου έν Κηρυνεία οι
κοδομήματος. Οί Χριστιανοί δι- 
ευκολύνοντες τό έργον τής Α. Μχ- 
κκριοτητος έφάνησαν πρόθυμοι να 
παραχωρήσωσι το άναγκαϊον οίκό- 
πεδον καί ήν άν δυνηθώσιν άλλην 
συνδρομήν. Του οικοδομήματος 
συμπληρουμενου ή Α. Μ. θα 
μερίζη τον χρόνον τής διαμο
νής Αύτής μεταξύ τής πόλεως 
Κηρυνείας καί τής κωμοπόλεως 
Μόρφου έν ή ήδη προπαρεσκευά- 
σθη το κατάλληλον οίκημα, όπως 
γίνεται καί διά τον Μητροπολί
την Κιτίου μερίζοντα τον χρόνον 
τής διαμονής Αύτου μεταξύ τών 
πόλεων Λάρνακος καί Λεμεσού.

Τά Γ Ιίαγκύπρια.—Οί αθλη

τικοί αγώνες των Γ Παγκυπρίων 
έν Λεμεσφ διαοκέσαντες έπί τε
τραήμερον διεξήχθησζν μετά πλή
ρους έπιτυχίας έπισπασκμένης τον 
κοινόν έπαινον ύπέρ τών έπιστα- 
τησάντων είς τήν όργάνωσιν και 
τήν διεξαγωγήν αύτών. *0  Μητρο
πολίτης Κιτίου κηρύττων τήν έ- 
ναρξιν τών αγώνων είπε τά εξής :

Φίλαθλος όμήγυρις.

"Οταν άναγινώσκω τόν μακάριον 
Παύλον γράφοντα πρός μέν τούς Ko- 
ρινθίους «ούκ οϊδατε δτι οί έν στα- 
δίφ τρέχοντες πάντες μέν τρέχουσιν, 
ίϊς δέ λαμβάνει τό βραβεϊον ; ούτω 
τρέχετε ινα καταλάβητε», πρός δέ τούς 
κατοίκους Φιλίππων τής Μακεδονίας: 
«κατά σκοπόν διώκω έπί τό βραβεϊον 
τής άνω κλήσεως», πρός δέ τόν Επί
σκοπον τής ’Εφέσου «εάν δέ καί ά- 
θλή τις ού στεφανούται έάν μή νομί
μως άθληση», δταν ακούω αύτόν νά 
λέγη περί εαυτού: «τόν άγώνα τόν κα
λόν ήγώνισμαι, τόν δρόμον τετέλεκα, 
τήν πίστιν τετήρηκα. λοιπόν άπόκει- 
ταί μοι ό τής δικαιοσύνης στέφανος», 
έχω ένώπιυν τών οφθαλμών μου θαυ
μαστού μεγαλείου εικόνα τής αρχαίας 
Ελλάδος, άγωνιζομένης διά τό βρα
βεϊον τής αρετής. Βλέπιο μάλιστα καί 
αύτόν τόν υπέροχον τής εΐκόνος καλ
λιτέχνην μόλις συγκρατούντα τόν εαυ
τού θαυμασμόν πρός τό είκονιζόμενον 
έκπαγλον μεγαλεϊον, τού οποίου ώς 
μόνον ελάττωμα εύρίσκει, δτι στρέφε
ται περί στέφανον δόξης φθαρτόν καί 
μαρασμψ υποκείμενον, ούχί δέ περί 
στέφανον δόξης άμάραντον, άφθαρτον, 
αιώνιον.

Άλλ’ άν καί συγκρίσεως μόνον έ- 
κρινεν άξιους ό τών έθνών Διδάσκα

λος Παύλος τόν δρόμον τόν έν τώ 
σταδίω πρός τόν δρόμον τής έκπληρώ 
σετος τών εντολών τού Χριστού, τό 
βραβεϊον τού σταδίου πρός τό βρα
βεϊον τής άνω κλήσεως, τόν έκ κοτί- 
νου ή έκ δάφνης ή έκ σελίνου φθαρ
τόν στέφανον πρός τόν έξ άφθάρτου 
ούσίας κατεσκευασμένον άμαράντινον 
τής θεϊκής δόξης στέφανον, τούς νό
μους καί τήν δικαιοσύνην τής έν τώ 
σταδίφ άθλήσεως πρός τούς νόμους 
καί τήν δικαιοσύνην τής μεγάλης ημέ
ρας τής καθολικήο άνταποδόσεως, κα
τανοείτε ήδη πάντες οί άκούοντές μου 
δπόσον μέγας αποδίδεται έπαινος είς 
τούς αθλητικούς αγώνας τής δεδοξα- 
σμέ\ης Ελλάδος. Καί δικαίως.

Διότι οί αθλητικοί αγώνες ώς έτε- 
λοΰντο ύπό τών προγόνοιν ήμών ήσαν 
ή έκδήλωσις τιμής μεγάλης πρός τήν 
αρετήν καί αγάπης ζωηράς πρός τήν 
έκ τής αρετής δόξαν. Ή αίγλη τής α
ρετής ταύτης έπλήρωσε θάμβους τόν 
βάρβαρον ασιανόν ογκον τής πληθύος 
καί τού πλούτου, δταν ήτένισε πρός 
αύτήν. «Παπαί, Μαρδόνιε, κοίους έπ’ 
άνδρας ήγαγες μαχησομένους ήμέας, 
οι ού περί χρημάτων τόν άγώνα ποι- 
εύνται άλλά περί άρετής». Φεΰ Μαρ
δόνιε, πρός ποίους μάς έφερες νά πο· 
λεμήσωμεν άνδρας, οί δποϊοι όχι διά 
χρήματα άλλά διά τήν άρετήν άγωνί- 
ζονται, ήτο ή άναφώνησις τού Πέρσου 
στρατηγού Τρίτα νταίχμου δταν ήκου- 
σε τούς πρός τόν Ξέρξην αύτομολή- 
σαντας ολίγους άρνησιπάτριδας Άρ 
κάδας νά διηγώνται πώς τελούνται οί 
αγώνες είς τήν ’Ολυμπίαν.

Καί οί τών Παγκυπράον λοιπόν Α
γώνων διοργανωταί καί οί τούτιον εϊτε 
ώς άγωνισταί εϊτε ώς θεαταί μετέ- 
χοντες άποδεικνύουσιν έργφ τήν συγ
γένειαν τής ψυχής αύτών πρός τούς

ούτωσί θαυμασθέντας ύπό τού Πέρσου 
στρατηγού, πρός τούς ούτωσίν έπαινε- 
θέντας ύπό τού θεηγόρου Παύλου έ*  
φευρετάς τών περί αρετής άγιόνων 
"Ελληνας. Προσέξωμεν έν τούτοις είς 
μίαν ουσιώδη χαρακτηριστικήν γραμ
μήν τών παρά τοϊς ήμετέροις προγό- 
νοις αθλητικών άγο'ίνων, ήτις πρέπει 
νά άποτελέση καί τό γνώρισμα τών 
συγχρόνων ήμϊν άγώνων, έάν θέλω- 
μεν νά τελώμβν ούχί απλώς αγώνας, 
άλλ*  αγώνας 'Ελληνικούς, αγώνας τ. 
ε. έχοντας ώς ιδεώδες τό αγαθόν, τό 
ύψηλόν^ τό ώραϊον. Ή χαρακτηριστι
κή αύτη γραμμή τών αρχαίων άγώνων 
έφ*  ής θέλω νά έλκύσω τήν προσοχήν 
ύμών είναι ή θρησκευτικότης.

Ρίψατε εν βλέμμα έπί τών τελουμέ- 
ν<ον έν Όλυμπίρ. Παρατηρήσατε έν 
πρώτοις, δτι έν τώ τόπφ έν ω θά γί- 
νωσιν οί άγώνες ύψούται μεγαλοπρε
πής ό ναός τού ολυμπίου Διός, δτι δ 
περί αύτόν εύρύς χώρος τής Ίεράς 
Άλτεως είναι πεπληρωμένος βωμών 
καί άγαλμάτων. Είναι ήδη ή πρώτη 
ημέρα τών άγώνων*  οί βωμοί πάντες 
καπνίζουσιν άπό πρωίας*  έπί τού κεν
τρικού βωμού καίεται ή μεγάλη θυ
σία, ή Έ κ α τ ό μ β η. Πρό τού 
βωμού ίστάμενος δ πρώτος ίερεύς έ· 
χων τεταμένας πρός τόν ουρανόν τάς 
χεϊρας Απαγγέλλει εύχάς υπέρ τής εύ- 
τυχίας απάντων τών 'Ελλήνων. Παρά 
τήν γενικήν ταύτην θυσίαν έκαστος α
θλητής προσφέρει ύπέρ εαυτού Ιδίας 
προσευχάς ζητών παρά τού θεού τδ 
βραβεϊον τής νίκης.

Τάς προσευχάς διαδέχονται οί δρκοι 
τών ελλανοδικών καί τών Αγωνιστών 
όρκιζομένων ενώπιον τού φοβερού α
γάλματος τού όρκίου Διός, τούτων μέν 
δτι θά άθλήσωσι νομίμως κατά τήν 
εκφρασιν τού θείου Παύλου τ. ε. δ<ι 
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είναι γνήσιοι έλβύθεροι "Ελληνες πο- 
λΐται, δτι δέν κατηγορή Θήβαν έπι ά- 
σββείρ ή έπι πράξεσι πονηραϊς καί 
δτι κατά τούς αγώνας ούδένα θά δια- 
πράξωοι δόλον, ούδβμίαν παρανομίαν, 
έκείνων δέ, δτι δίκαιοι θά γίνωοι κρι- 
ταί έν τύ άνακηρύξει τών νικητών καί 
τύ απονομή τών βραβείων.

Έτελείωσαν οΐ άγώνες καί έατε- 
φανώθησαν οΐ νικηταί; Τό πρώτον κα
θήκον τών βραβευΟέντων είναι νά 
προσέλΟωσι πρό τών αγαλμάτων τών 
Θεών καί νά εύχαριστήσωσι διά τήν 
νίκην. ‘H νίκη δέν είναι κατόρθωμα 
αύτών, είναι έργον τής εύνοίας τών 
θεών. Καί επειδή ό Θεός δέν δύναται 
να εύνοήση τόν πονηρόν, τόν άρπαγα, 
τόν άδικον, τόν φονέα τού αδελφού 
αυτού, έπεται δτι ό Όλυμπιονίκης, ό 
Πυθιονίκης, ό Ίσθμιονίκης, ό Νεμεο 
νίκης είναι ό τέλειος τύπος τού θεο» 
σεβούς καί έναρέτου "Ελληνος.

Τοιούτους δέχεται καί ώς τοιούτους 
έξυμνεϊ τούς έατεφανωμένους νικήτας 
διά τών αθανάτων αύτής στροφών ή 
λύρα τού Πινδάρου. Ό μέγας Ποιη
τής, δ διά τών φδών αύτού άπαθανα- 
τίσας τούς νικήτας τών Πανελληνίων 
αγώνων δέν έπιτρέπει είς έαυτόν ούδέ 
νά φαντασθή, δτι είναι δυνατόν νά 
έπιτεθή έπι τής κεφαλής άσεβοϋς αν
θρώπου ό στέφανος ό έκ τής Ιεράς έ
λα ί ας τού Διός κατεσκευασμένος. Διά 
τούτο τούς ήρωας αύτού θέλει δρέπον- 
τας «κορυφάς άρετάν άπο πασάν», 
δηλ. κεκοσμημένους δι’ δλων τών α
ρετών.

Τοιούτο έπρεπε νά είναι καί τό 
πνεύμα τών νεωτέρων αθλητικών άνά 
τό έλληνικόν έθνος αγώνων. * Επρεπε ν 
έν πρώτοις νά τελώνται ώς άναπόσπα- 
στον μέρος τών μεγάλων λαϊκών θρη
σκευτικών πανηγύρεων. Οί αθληταί 

έπειτα έπρεπε νά είναι ούτω κατηρτι- 
σμένοι τάς ψύχος διά τής θρησκευτι
κής ανατροφής, ώστε νά έννοώσι τήν 
νίκην αύτών ώς αποτέλεσμα εύνοίας 
τού Θεού διά τήν πρός σκοπόν ύψη 
λότερον αρμονικήν άνάπτυξιν τών δυ
νάμεων τού σώματος καί τής ψυχής. 
Καί δ σκοπός δ υψηλότερος δέν θά 
ήτο μόνον ή εθνική άποκατάστασις, 
ήτις δέν νοείται άνευ σωμάτων προ- 
πεπονημένων καί ψυχών είς τό νά έ- 
πιζητώσι τάς δόξας τών νικών προγε- 
γυμνασμένων, άλλά καί τό καθόλου 
έθνικόν μεγαλείον είς άπαρτισμόν τού 
δποίου ούχί βεβαίως τήν μικρόιέραν 
συμβολήν δύναται νά προσφέρη ή έ- 
πιμεμελημένη αρμονική άνάπτυξις τών 
δυνάμεων τής ψυχής καί τού σώματος.

Άλλ*  άν οί ήμέτεροι αγώνες δέν έ- 
χωσιν ακόμη τό πνεύμα τών α
γώνων τών προγόνων ήμών, ώς έκ 
τού δποίου καί δέν βλέπομεν ά
κόμη τήν νεότητα ήμών ένθουσιώ- 
σαν ύπέρ αύτών γνήσιον ένθου- 
σιασμόν, δυνάμεθα δμως νά έλπί- 
ζωμεν τοιαύτην είς τό μέλλον έξελιξιν 
δπότε καί μόνον θά δικαιούμεθα νά 
πιστεύωμεν, δτι μιμούμεθα τήν αρετήν 
τών ήμετέρων ένδοξων προγόνων. ’Ε
πί τοιαύταις έλπίσι κηρύττω έν όνομα- 
τι τοϋ Προστάτου πάσης αρετής καί 
παντός δικαίου άγώνος Τρισυποστάτου 
Θεού ήμών τήν έναρξιν τών Γ Παγκυ- 
πρίων.

Τάς σκέψεις ταύτας περί τής 
ανάγκης, όπως οί τελούμενοι αγώ
νες μή θεωρώνται ώς έορταΐ δια- 
σκεδάσεως, άλλ’ ώς πανηγύρεις 
προς ύψηλον κατατείνουσαι ιδεώ
δες, έπανέλαβεν ό Μητροπολίτη; 
καί κατά τήν απονομήν τών βρα
βείων χαί τών επάθλων προς τούς 

άνακηρυχθέντας παγκυπριονίκας, 
είς τούς οποίους άπένειμεν ώς ποώ- 
τον βραβείον έξ ονόματος τ·?ΐς Έκ
κλησίας άνά ενα σταυρόν έκ μαρ- 
γαροστράκου ήγιασμένον έπι του 
Ιΐαναγίου Τάφου καί φέροντα τήν 
επιγραφήν «έ ν τ ο υ τω νί- 
κ α», είπών ότι μόνον τοιούτον βρα- 
βείον δύναται να εχη διά τον 'Έλ
ληνα Χριστιανόν τήν άςίαν και 
σημασίαν, ήν είχε δια τον άρχαιον 
Ολυμπιονικην ή ΙΙυθιονίκην ο έκ 

κλάδου τής ίερ£ς έλαίας του Διός 
ή δάφνης του ’Απόλλωνος κκτα- 
σκευαζόμενος στέφανος άρκεί καί 
ούτος να πιστεύ^, οτι έν τώ Σταυ- 
ρώ και δια του Σταυρού κατορ- 
θυυται π£σα θεοφιλής νίκη.

Τό τέλος τών άγώνων έπεσφρά· 
γισεν ή έξ ονόματος τής πόλεως 
Λάρνακος γενομένη ύπύ τού κ. 
Φ. Ζαννέτου δήλωσις, Su τά ΙΑ’ 
Παγκύπρια θά τελεσθώσιν ένΛάρ- 
νακι το προσεχές έτος-

Προοχυνηιών όμιλος.— Έπι- 
στρέφοντες έκ Παλαιστίνης οί έξ 
Ελλάδος άναβάντες είς Ιεροσό

λυμα, όπως προσκυνήσωσι τύν 
τόπον, ού έστησαν οί πόδες Κυ
ρίου, προαήγγισαν είς τήν ήμε τέ- 
ραν νήσον, όπως άποδώσωσιν αύ- 
τή άδελφικόν άσπασμόν. ’Απο- 
βιβασθέντες έν Λεμεσω τή βα ή
μερα τών άγώνων, έγένοντο δεκτοί 
εν τώ σταδίω*  μετ’ έκδηλώσεων 
πολλής άγάπης καί ιερού ένθου- 
σιασμού ώς φίροντες είς ήμ£ς καί 

τήν αύ'ραν τής Άκροπολεως και 
τήν δρόσον τού Γολγοθά, τών δύο 
πόλων έν μέσω τών όποιων στρέ
φεται ό άξων τοΰ ήμετέρου έ
θνους, ο>ς είπεν ό Μητροπολίτης 
Κιτίου προσφωνών έν τώ σταδίω 
τούς ’Αθηναίους προσκυνητάς.

Κατάκριοις ύηερενλαβείας.— 
Τή Κυριακή τοΰ Θωμά παρεπιδη
μιών έν Λεμεσω διά τούς άγώνας 
ή Α. Π. ό Μητροπολίτης Πάφου 
έτέλεσε πανηγυρικήν λειτουργίαν 
έν τώ καθεδρικώ Ναω τής Αγίας 
Νάπας, καθ’ ήν ό Μητροπολίτης 
Κιτίου έκρινεν έπάναγκες, διδά
σκων τόν λόγον τού Θεοΰ, νά κα- 
τακοίντ) ύπερευλαβεις τινας τάσεις 
ένίων Χριστιανών σκανδαλιζο- 
μένων έπι τώ ότι ’Εκκλησία 
εύλογεΐ καί επιδοκιμάζει διά τής 
παρουσίας τών λειτουργών Αυτής 
τά δημόσια θεάματα τών άγώνων. 
,Ή άγια ήμών θρησκεία, είπε, δέν 
άποδοκιμάζει είμή μόνον τα άνή- 
θικα θεάματα καί τάς διασκεδά
σεις, δΓ ών διαστρεφεται ο ηθι
κό; τών τέκνων τής ’Εκκλησίας 
χαρακτήρ. θεάματα όμως καί πα- 
νηγύρεις, έν οις ύπάρχει ή ιδέα ή- 
θικοΰ τίνος σαοποΰ, εϊν’ έντελώς 
σύμφωνα προς το πνεΰμα τής Χρι
στιανικής θρησκείας. Αί ίπποδρο- 
μίαι καί τά θεάματα τά όποια ά- 
ποδοκιμάζονται ύπύ κανόνων Οι
κουμενικών Συνόδων ήσαν έστίαι 
ηθικής διαφθοράς, έξ αύ τών δέ 
ποοέκυψαν πολλάκις συμφοραί διά 
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τήν Εκκλησίαν καί το Κράτος Ο
πως συνέβη κατά τήν στάσιν του 
«νίκα» έπί ’Ιουστινιανού Χιά τήν 
έριδα τήν μεταξύ Πρασίνων και 
Βενέτων. Προς τζ θεάματα εκείνα 
ούδέν εχουσι κοινόν πλέον ίσως ονό
ματος τίνος οί σήμερον τελούμενοι 
ιππικοί, σκοπευτικοί, γυμναστικοί 
αγώνες, οί δ’ άποδοκιμάζοντες αυ
τούς ή άγνοούσι τήν δύναμιν της εύ- 
σεβείας, ήτις κατά τον’Απόστολον 
έχει «επαγγελίαν ζωής τής νυν καί 
τής μελλούσης» ή άνήκουσιν είς 
τήν τάξιν τών «έν ύποκρίσει ψευ- 
δολόγων τών χεκαυτηριασμένων 
τήν ιδίαν συνείδησιν», τουτέστι τών 
ψευδοευλαβών, οϊτινες διά τής έκ- 
πληρώσεως ολίγων εξωτερικών 
παραγγελμάτων τήο θρησκείας νο· 
μίζουσιν ότι απέκτησαν τό δικαί
ωμα νά θεωρώσι είς κόλασιν κατα 
δεδικασμένον δλον τον λοιπόν κό- 
σκον. Ή θρησκευτική αδιαφορία 
εϊπεν, είνε δεινή τής ψυχής νόσος, 
άλλά δεινοτέρα ταύτης καί φοβε- 
ρωτέρα είνε ή ψευδοευλάβεια. Διά 
τον θρησκευτικώς άδιάφορον υπάρ
χει πάντοτε σωτηρίαςέλπίς’διά τον 
ψευδοευλαβή ή Ούρα τής βασιλείας 
είνε κεκλεισμένη διότι έχει «κε- 
καυτηριασμένην τήν συνείδησιν». 
€'Οτε έπεφάνη τοΐς άνθρώποις ή 
χάρις του Θεού ή σωτήριος, τον 
ελληνικόν κόσμον έλυμαίνετο ή 
θρησκευτική αδιαφορία καί τον ι
ουδαϊκόν ή ψευδοευλάβεια, είνε 
δέ γνωστόν άπό ποιου έκ τών δύο

τούτων κόσμων άπετελέσθη ή βα
σιλεία τοΠ θεού επί τής γής. Οί 
’Ιουδαίοι οί νομίζοντες εαυτούς δε- 
δικαιωμένους, διότι έξετέλουν όλα 
τά τυπικά παραγγέλματα του 
Νόμου, έμειναν έξω τής Βασιλείας 
του Χριστού. Οί ‘Έλληνες οί νομι- 
ζόμένοι άπολωλότες κατέλαβαν τήν 
πρώτην θέσιν έν τή «καινή βασι
λεία».

IIαγκυπρί ον Τύπου Συνέδριον. 
— Πρωτοβουλία τού Βουλευτου 
Λάρνακας— ’Αμμόχωστου κ. Ε. 
Χατζηϊωάννου συνεκροτήθη έν Λε- 
μεσω κατά τάς ήυέρας τών Παγ- 
κυπρίων άγώνων Συνέδριον του 
Κυπριακού τύπου ύπό τήν προε- 
όρείαν τού II. Μητροπολίτου Κι- 

ίου * παρασ τάν τος έν τω Συνεδρίω 
ώς έξ ονόματος τού «Εκκλησια
στικού Κήρυκος». Κατά τάς συγ- 
κροτηθείσας τέσσαρας συνεδρίας 
άντηλλάγησαν σκέψεις, χατεδεί- 
/Οη δ’ οτι διά συστηματοποιήσεως 
τών τοιούτων συνελεύσεων δύνα- 
ται νά έπιτευχθ/J σπουόαΐόν τι ά- 
γαθόν διά τόν ύπό τού Κυπριακού 
Τύπου έπιδιωκόμενον σκοπόν.

ΙΙρδς ενΰάρρυνοιν της Ιργα- 
οίας.—Τή 23 Μαρτίου μετά τήν 
έπί τή εορτή τού Βασιλέως δο
ξολογίαν ο Μητροπολίτης Κιτίου 
παρόντος τού κ. Προξένου τής 
Ελλάδος καί πολλοΰ κόσμου ηύ- 
λόγησε τό άνοιγμα τής ύπό αξι
ότιμων Κυριών καί Δεσποινίδων 
τής Λάρνακος όργανωθείσης διαρ 

κούς έκθέσεως πρός ύποστήριξιν 
τών τής εγχωρίου Βιομηχανίας 
ύφασμάτων. Έπί τή εύκαιρία 
ταύτρ ό Π. Μ. Κιτίου έξήρε τά 
αγαθά τής έργασίας διά τό άτο- 
μον, τήν οικογένειαν, τήν κοινω
νίαν, τό έθνος, ύπομνήσας, ότι ό 
Άπόστ. Παύλος έπιβάλλει ώς 
νόμον τής ζωής τήν έργασίαν λέ- 
γων «ό μή εργαζόμενος μηδέ έσθι- 
έτω» καί ύποδείξας τήν ανάγκην, 
όπως αί γυναίκες διά τής έργασί
ας αύτών συντελώσιν είς άνα- 
κούφισιν τού βάρους τών εξόδων 
τού οίκου, τά όποια άδυνατούσι 
νά βχστάσωσι μόνοι οί ωμοί τού 
άνδρός.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΡΩΪΣΙΑΣ

Δραοις ΛIηοουϊιών Ιν Ρωοία. 
— Κατά τάς τελευταίας ημέρας 
τήν Ρωσικήν Κυβέρνησιν άπησχό- 
λησαν άνακαλυφθ«ΐσαι ένέργειαι 
τών ’Ιησουιτών έν Ρωσία ώργα- 
νωμέναι είς σύστημα προπαγάν
δας πρός δι^δοσιν τού παπισμού 
έν Ρωσία. Κεντρον τής οργανώ- 
σεως ταύτης είναι ή Μόσχα, όρ
γανα δέ οί Ίησουϊται. Προση- 
λυτίσθησαν είς τό φανερόν ύπέρ 
700 πρόσωπα ύπάρχει δέ σημαν
τικός, ώς υποτίθεται, άριθμός 
Ορθοδόξων τε καί Παλαιοπίστων, 

οϊτινες είσέτι δέν μετέγραψαν 
εαυτούς έν τοΐς έπισήμοις βιβλί- 
oiÇ, ώς καί κύκλοι τινές τής ορ
θοδόξου κοινωνίας τής Μόσχας, 

οϊτινες διάκεινται συμπαθώς πρός 
τήν ’Εκκλησίαν τής Ρώμης «ςώ 
ώργανωμενην θρησκευτικήν δύνα- 
μιν μετά καθωρισμένης διδασκα
λίας». Τών λεπτομερειών τής όρ- 
γανώσεως ταύτης λαβών γνώσιν ό 
Ì πουργός τών ’Εσωτερικών διέ

ταξε τήν άνευ αναβολής άπομά- 
κρυνσιν άπό τού ρωσικού εδάφους 
τού Ιησουίτου Φέλιξ Βιρτσίνσκην 
Γερμανού ύπηκόου καί τού παρ’ 
ω έφυλάττοντο τά έγγραφα αύτού 
συνεργάτου αύτού έν τω έργω τού 
προσηλυτισμού αύστριακού ύπη
κόου Καρόλου Ίνδριχ.

Άπεφάσιοε φαίνεται ή παπι
κή 'Έδρα νά έπιδιώΕτ) άναπλή- 
ρωσιν τών έν τή δυτική Εύρώπ$ 
απωλειών αύτής έν τή Όρθοδόξω 
τού βορρά Αύτοκρατορία.

Ji Ιν Ρωοίρ, Έκκληοιαοτιχαί 
οχολαί. — Παρ’ ολας τάς αντιστά
σεις τών άντιφρονούντων έψηφί— 
σθη ύπό τής Ρωσικής Δεύμας τό 
νομοσχ έόιον τής συγχωνεύσεως 
τών έκκλησιαστικών σχολών μετά 
τών δημοσίων Κυβερνητικών. Ή 
υπέρ τής συγχωνεύσεως πλειονο
ψηφία τής Δούμας ώς κυρίαν δι
καιολογίαν προύβαλε τήν άνάγκην 
τής ύπαγωγής πασών τών δημο
τικών σχολών ύπό μίαν καί τήν 
αύτήν άρχήν, τό ΏΓπουργεΐον τής 
Παιδείας. Οί άνθιστάμενοι δμως 
είς τήν συγχώνευσιν ταύτην ισχυ
ρίζονται, δτι αί ενοριακαί έκκλη- 
σιαστικαί Σχολαί δύνανται να
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λειτουογήσωσιν όλως ανεξαρτή
τως, διότι κατά το εύαγγέλιον 
ή Έκκλησία έχει το καθήκον καί 
το δικαίωμα τοϋ διδάσκειν ή δέ 
διαπαιδαγώγησές τοϋ λαού είνε 
εις τών δια τών αιώνων καθιερω-

θέντων σκοπών της ’Ιεραρχίας. 
Σημειωτέον οτι έν Ρωσσία ύπάρ- 
χουσι 40,000 ’Εκκλησιαστικών 
Ένοριακών Σχολών, έν αίς σπου- 
δάζουσι 2,000,000 παίδων.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρυξον τον λόγον ...» B' Τιμ. δ', 2.

ΔΙΑΦΟΡΑ
— Έν Βερολίνω έδικάσθη εσχά

τως ύπό τοΰ Στρατοδικείου τοΰ γ'. 
στρατιωτικοΰ σώματος ή έξης ύ- 
πόθεσις : Ό Εβραίος στρατιώ
της Νόΰμαν κατηγορεί το οτι κατά 
τό Σάββατον ήρνεϊτο νά έκτελέση 
οίανδήποτε υπηρεσίαν. Έπί τή α
πειθείς ταΰτη εϊκοσάκις έτιμωρή- 
θη, τήν εικοστήν δέ πρώτην φο
ράν παρεπέμφι^η εις το στρατοδι- 
κεϊον καί κατεδικάσθη ύπ’ αύτοΰ 
εις πέντε καί ήμίσεος ^έτών φυλά- 
κισιν. Ό Νόΰμαν μετά τήν α
παγγελίαν τής άποφάσεως έν τε
λείς απαθείς είπεν : « Εί καί με 
κατεδικάσατε, οφείλω νά δηλώσω 
δτι θά εξακολουθώ νά υπακούω 
πρώτον πάντων είς τόν πρώτον 
άνώτερόν μου, τον Θεόν, άπαγο- 
ρεύοντά μοι νά εργάζομαι έν ή
μερα Σαββάτου.'» «Ναί, είπε τότε 
αύτώ ό Πρόεδρος, αλλά κινδυ
νεύεις νά διέλθης δλην σου τήν

ζωήν είς τάς φυλακάς....» «Θά 
προσπαθήσω νά έχω καρτερίαν έπί 
τούτφ» άπεκρίθη ό στρατιώτης. 
Τί λέγουσιν εις ταΰτα οί άναγνώ- 
σταί μας ; τηροΰσιν άρά γε καί 
έκεϊνοι μετά τοΰ αύτοΰ ζήλου τήν 
Κυριακήν αργίαν ;

— Ό Γάλλος Καθολικός ’Αρχιε
πίσκοπος ’Ιωσήφ Βιλλέτ δι*  έπι- 
στολης αύτοΰ πρός τον Μητροπο
λίτην της Ρουμανίας ’Αθανάσιον 
έζήτησε να γείνη δεκτός είς τήν 
’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν. Τήν έπι- 
στολήν συνώδευσε δια της ύπ*  αύ
του έκδιδομένης έπιθεωρήσεως «ή 
Γαλλική Καθολική Έκκλησία» 
έν η δημοσιεύει άρθρον κατά τοϋ 
άλιθήτου τοϋ Πάπα διαλαμβάνον 
οτι μόνος αλάθητος και κεφαλή 
τής Έκκλησίας εΐνε ό Κύριος ή
μών ’Ιησούς Χριστός.

X

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Α'. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗψίΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τεσσαράκοντα ήμέρας μετά τήν Άνάστασιν Αύτοΰ ò 
Κύριος ήμών Ίησοϋς Χριστός άνελήφθη εΕς τούς ούρανούς καί 
έκάθισεν έν δεξιοϊς τοϋ Ούρανίου Λύτου ΙΙατρός. Τό γεγονός 
τοΰτο είναι ή συμπλήρωσις τοΰ άπολυτρωτικοΰ έργου τοΰ Σωτή
ρος· είναι ή τελεία νίκη κατά τής άμαρτίας καί τοΰ Σατανά" 
είναι ò θρίαμβος τής άνθρωπίνης φύσεως καί τής άνθρωπότητος, 
τήν οποίαν έσωσε διά τών παθημάτων καί τής άναστάσεως αύ
τοΰ ό Κύριος. Διά τοΰτο ό Προφήτης Δαυίδ έν Πνεύματι 
άγίφ πρό τοσούτων αιώνων έλεγε : «1 Ιάντα τά έθνη κροτήσα
τε χεϊρας, άλαλάξατε τφ θεφ έν φωνή άγαλλιάσεως' ψάλατε 
τφ Θεφ τφ έπιβεβηκότι τόν ουρανόν τοϋ ούρανοΰ κατ’ άνα- 
τολάς» (Ψαλμ. λσ' 1, ξγ' 33) Ναί. Πάντες πρέπει νά χαίρω- 
μεν διότι ό Ίησοϋς Χριστός, κατίλθιον έξ ούρανοΰ, καί νική- 

διά τοϋ άγιου του αίματος τό κράτος τοΰ θανάτου, άνέστη 
τοΰ τάφου, διά δέ τής ένδοξου αύτοΰ Άναλήψεως ήνέφξε 

διά παντός τάς πύλας του ούρανου καί είσήγαγε μεθ’ εαυτου 
διά του πολυτίμου αύτου αίματος έξαγορασθεισαν άνθρω- 
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πίνην φύσιν. Αληθώς δέν υπάρχει λαμπρότερος θρίαμβος καί 
ώραιοτέρα νίκη. «Πάντα τά έθνη κροτήσατε χεϊρας, άλαλάξατε 
τφ Θεφ έν φωνή άγαλλιάσεως.»

Μετά τήν ένδοξον Άνάστασιν ό Κύριος, έπί τεσσαράκοντα 
ήμέρας, «όπτανόμενος τοϊς ’Αποστόλοις καί λέγων τά περί τής 
Βασιλείας τοϋ Θεοΰ», «παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά τό πα- 
θεϊν αύτόν, έν πολλοϊς τεκμηρίοις.» Οί Απόστολοι πολλά έδι- 
δάχθησαν καί έφωτίσθησαν. Έγνώρισαν ήδη τό μυστήριον τής 
θείας οικονομίας καί σωτηρίας τών άνθρώπων, άλλ’ έπρεπε 
ν’ άναληφθή καί είς τους ουρανούς ò Κύριος καί νά πέμψη τό 
Άγιον Πνεΰμα, δι’ ού θά έλάμβανον δύναμιν καί θά έγίνον- 
το μάρτυρες «ένπάση τή Ίουδαία καί Σαμαρεί^ καί έως εσχά
του τής γής» (Πράξ. Λ'. 8). Διά τοϋτο παραλαμβάνει τούς 
’Αποστόλους καί τούς λοιπούς μαθητάς, ώς καί τήν Θεοτόκον 
καί λοιπάς γυναίκας, καί άναβαίνει συνοδευόμενος ύπ’ αύτών, 
είς τήν κορυφήν τοΰ όρους τών Έλαιών. Έκεϊ δέ, βλεπόντων 
αύτών, άναλαμβάνεται είς τόν ούρανόν διά μόνης τής θείας 
Αύτοΰ παντοδυναμίας. Οϊα μεγαλοπρεπής άνοδος !, άναφωνεϊ 
ό ιερός Κυπριανός. Άνελήφθηκαί ό Προφήτης Ήλίας είς 
τούς Ούρανούς άλλ’ ή "Αγία Γραφή προστίθησιν οτι άρμα πυ- 
ρός καί ίπποι πυρός άνήρπασαν αύτόν διότι, άνθρωπος ών ό 
Ήλίας, εϊχεν άνάγκην έξωτερικής βοήθειας, ϊνα άνυψωθή ύπε- 
ράνω τής γής' ό Ίησοΰς Χριστός όμως, Θεάνθρωπος ών, άνα
λαμβάνεται άφ’ έαυτοϋ διά μόνης τής παντοδυναμίας Του.

Ό ιερός Εύαγγελιστής, έξιστορών τά τής Άναλήψεως 
τοΰ Κυρίου, μεταδίδει τήν έξής συγκινητικήν λεπτομέρειαν. 
"Οτε δηλονότι άνήλθεν ό Ίησοΰς έπί τής κορυφής τοΰ όρους 
«έπάρας τάς χεϊρας αύτοΰ πρός τόν Ούρανόν, εύλόγησεν αύ- 
τούς. Καί έγένετο έν τφ εύλογεϊν αύτόν αύτούς διέστη άπ’ 
αύτών καί άνεφέρετο είς τόν ούρανόν» (Λουκ. κδ', 50). Ό Ί
ησοΰς Χριστός, άνερχόμενος ένδόξως είς τούς ούρανούς, εύλο- 
γεϊ τούς ’Αποστόλους καί λοιπούς μαθητάς, έν δέ τφ προσώπφ 
αύτών τήν ’Εκκλησίαν, τήν όποιαν έπί τής γής ίδρύσατο, εύ- 
λογεϊ τήν ανθρωπότητα, τήν όποιαν έξηγόρασε διά τοΰ ίδίοσ 

αύτοΰ αίματος. Δέν εύλόγησεν αύτούς άπαξ καί μόνον άλλ’ 
έξηκολούθει νά εύλογή άναφερόμενος είς τούς ούρανούς. «Καί 
έγένετο έν τώ εύλογεϊν αύτόν αύτούς, διέστη άπ’ αύτών καί ά
νεφέρετο είς τόν ούρανόν.» ΊΙ πρώτη έκείνη μικρά ’Εκκλησία 
καί τό μικρόν έκεϊνο ποίμνιον, διά τής εύλογίας τοΰ άναστάν- 
τος Χριστοΰ, ηύξήθη καί έμεγαλύνθη’ άπέβη ή ’Εκκλησία έ
κείνη, ήτις έκυρίευσε τήν γήν, καί ό άτίνακτος έκεϊνος βράχος, 
καθ’ ού τά κύματα τών διωγμών, προσαράσσονται, κατακερ
ματίζονται είς ψεκάδας λεπτάς. "Οντως οί’Απόστολοι, λα- 
βόντες δύναμιν έξ ΰψους, κατελθόντος τοΰ Άγιου Πνεύματος, 
έξήλθον είς τό κήρυγμα καί τό έργον τής σωτηρίας τών άνθρώ
πων. Ουτω δέ ή χριστιανική πίστις διεδόθη πανταχοΰ' κατέρ- 
ριψε μέν τά είδωλα, άνύψωσε δέ τήν λατρείαν τοΰ άληθινοΰ 
Θεού καί άνεβλάστησαν τά μυροβόλα άνθη τών άρετών δι’ ών 
κοσμείται ή άνθρωπότης.

Ό Κύριος δέν ηύλόγει μόνον, άναφερόμενος είς τόν ού
ρανόν, τούς μαθητάς του, άλλ’ έξακολουθεϊ μεσιτεύων παρά τφ 
Πατρί Αύτοΰ ύπέρ ήμών τών Χριστιανών, οϊτινες άγωνιζόμε- 
θα έν τφ κρατερφ τής άρετής άγώνι. Είσήλθεν ό Χριστός.·., 
είς αύτόν τόν ούρανόν νϋν έμφανισθήναι τφ προσώπφ τοΰ Θε
οΰ ύπέρ ήμών» (Έβρ. θ', 24). ΊΙ μεσιτεία τοΰ Κυρίου μας 
πρέπει νά ένισχύη ήμάς τούς χριστιανούς όπως καθαρισθέντες 
καί άγιασθέντες διά τής θείας χάριτος καί τών καλών έργων, 
δυνηυώμεν νά είσέλθωμεν είς τούς ούρανούς καί νά καθίσωμεν 
καί ήμεϊς έν τοϊς δεξιοϊς αύτοΰ τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ. Ή Άνά- 
ληψις τοΰ Ίησοΰ έγένετο είς τήν άνθρωπίνην σάρκα, τήν όποι
αν προσέλαβεν ύπέρ ήμών διότι, ώς Θεός ούδεποτε έγκατέλιπε 
τούς ούρανούς, ώς ύπάρχων άείποτε έν τβϊς κόλποις τοΰ Πατρός.

Τά σώματα ήμών λοιπόν δέν είναι, όχι!, σκεύη άχρηστα 
καί περιττά- είναι πολύτιμα όργανα τής άθανάτου ψυχής μας- 
τά σώματά μας θά είσέλθωσί ποτέ είς τούς ούρανούς καί θά 
δοξασθώσιν, βν τρόπον είσήλθεν ό Θεάνθρωπος, πρωτότοκος 
μεταξύ τών άδελφών γενόμενος. Ό Θεός πλούσιος ών έν έλέει, 
διά τήν πολλήν άγάπην αύτοΰ, ήν ήγάπησεν ήμάς.... συνεζωο- 



268 Ευαγγελικόν Κήρυγμα

ποίησε τφ Χριστφ.,.καί συνήγειρε καί συνεκάθισεν έν τοΐς έ- 
πουρανίοις έν Χριστώ ’Ιησού» (Έφεσ. β’, 4—6).

Είς ημάς τούς πιστεύοντας χριστιανούς άπόκειται ν’ άξι- 
ωθώμεν τής άνεκτιμήτου ταύτης τιμής καί δόξης μετά θάνατον. 
Όφείλομεν δέ νά πράττωμεν τόν θειον νόμον, νά έκτελώμεν τάζ 
άγίας τού Εύαγγελίου έντολάς, νά καΟαρίσωμεν τήν ψυχήν 
μας άπό των κηλίδων τής αμαρτίας διότι οί παραβάται τών 
Οεί(ον εντολών καί οί ακάθαρτοι δέν Οά είσέλθωσιν είς τήν Βα
σιλείαν τών Ουρανών. Ό Κύριος μάς έδωκεν έν τή Εκκλησία 
πάντα τά μέσα καί δλας τάς δωρεάς, δι’ ών οί πιστεύοντες ά- 
γωνίζονται κρατερώς κατά τής κακίας καί έπιτυγχάνουσι τών 
αίωνίο^ν καί άφθάρτων άγαθών.

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ I. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ
ίεροκήρυξ.

Β'. ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

«Ούδέποτβ ούτως έλάλησβν άνθρωπος 
ώς ούτος ο ανύριοπος.»

(Ίω. ζ', 46.)

Λυτή ήτο ή άπάντησις τών άγροίκ<ον ύπηρετών τούς ο
ποίους τό συνέδριον τών παρανόμων άπέστειλαν κατά τήν εορ
τήν τής Σκηνοπηγίας όπως συλλάβωσι τόν Ίησοΰν καί άγάγω- 
σιν Λυτόν έμπροσθεν τού Συνεδρίου. Όπως έκ τού στόματος 
τών νηπίίον καί τών θηλαζόντιον κατηρτίσατο αίνον κατά τήν 
θριαμβευτικήν Λύτου είσοδον είς τήν Ιερουσαλήμ ό Κύριος, δ - 
πο>ς διά τού στόματος τού Αρχηγού τών διωκτών Λύτού, τού μια
ρού Καϊάφα, έποίησεν έοστε νά έξενεχθή ή ύψηλή προφητεία δτι 
«συμφέρει ϊνα εϊς ’Άνθρωπος άποθάνη υπέρ τού λαού,» 
ουτω καί νύν έκ τοΰ στόματος τών οργάνων τού. Κακού έξέρχε- 
ται ή τελεία κρίσις περί τού διδακτικού έργου Του, δτι «ούδέπο- 
τε ούτως έλάλησεν άνθρωπος ώς ούτος ό άνθρωπος».
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Ό Κύριος γαλήνιος ώς Θεός, Υιός τού I Ιατρός, φωτεινός 
ώς φώς έκ φωτός καί άπαύγασμα τής δόξης τού Θεού, ϊσταται 
έν μέσφ τού Ναού, κατάμεστου έκ τών άναριΟμήτων προσκυνη
τών, οί όποιοι έκρέμαντο έκ τών χειλέων Ί ου, έπιΟυμούντες νά 
ήσαν δλοι ώτα καί οφθαλμοί, ϊνα βλέπωσι τό ιλαρόν φώς τό έκ- 
χεόμενον έκ τής ύπερουσίου μορφής του, καί ϊνα άκούωσι τά 
ρήματα τής αιωνίου ζωής έκπεμπόμενα διά δυνάμεως λόγου ά- 
περιγράπτου έκ τού στόματος έκείνου, έν φ ουδέποτε ευρέθη δό
λος.

Δέν έλάλει δέ πλέον έν παραβολαις ό Σωτήρ*  δεν έκρύπτε- 
το πλέον ύπό τό ταπεινόν όνομα του υιού τού άνθρώπου’ πολλοί 
εϊχον ήδη πιστεύση είς Λύτόν, καί ήτο πλέον καιρός νά δηλώση 
παρρησία δτι Αυτός ήτο ό προσδοκώμενος Μεσαίας—Χριστός, 
ό έπηγγελμένος τών Ιίροφητών, τό γλυκύ όνειρον τών οίχομέ- 
νων γενεών, ή προσδοκία τών έθνών τής Γής. Καί έπί τή βάσει 
ταύτη ό λόγος Αύτού λαμβάνει έξαισίαν σαφήνειαν, περιβάλλε
ται πλήρη έπισημότητα, καταυγάζεται ύπό φωτός ούρανόθεν κα- 
τερχομένου, καί άντηχεϊ είς τάς καρδίας τών πιστευόντων είς 
Λύτόν προκαλών σκίρτημα χαράς καί παλμούς άγαλλιάσεως.

«Έάν τις δίψα έρχέσθω πρός με καί πινέτω» λέγει πρός 
τά πλήθη’ καί άκόμη σαφέστερον : «ό πιστεύων είς έμέ, καθώς 
ειπεν ή Γραφή, ποταμοί έκ τής κοιλίας αύτού ρεύσουσιν ύδατος 
ζώντος,» δπερ είναι τό Πνεύμα τό ”Λγιον τό καθαρίζον καί ά- 
γιάζον τάς μεμολυσμένας έκ τής Αμαρτίας ψυχάς.

Διδάγματα τοιαύτα ούδέποτε πρότερον ήκούσθησαν έπί τής 
Γής, ούδέ μετά ταύτα, καί δικαίως οί άνθρωποι άνεγνώρισαν έν 
τω προσώπω τού τοιαύτα διδάσκοντος τόν Χριστόν, παρά τήν 
ένστασιν τών διαβόητων νομοφυλάκων δτι : «μή γάρ έκ τής 
Γαλιλαίας ό Χριστός έρχεται δπως προηγουμένως έτεροι έκ 
τών έργων Αύτού διέκριναν τήν ιδιότητά Του ταύτην λέγοντες : 
«ό Χριστός δταν έλθη, μή τι πλείονα σημεία τόύιων ποιήσει 
ών ούτος έποίησεν Καί δικαίους ot άποσταλεντες ϊνα συλλάβω· 
σιν Αύτόν ύπηρέται τοΰ Συνεδρίου, οί άνθρωποι οί έμπεποτισ- 
μενοι μέχρι μυελού όστέων τό δηλητήριον τού φανατισμού τών 
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αύθεντών αύτών, δτε εύρέθησαν άντιμέτωποι Εκείνου, δν έως 
τότε μόνον ώς λαοπλάνον ήκουον, έστησαν κεχηνότες πρό τών 
υψηλών διδαγμάτων Του' δικαίως οί άγροϊκοι ούτοι, οϊτινες έως 
τότε διά τών αίσχίστων επιθέτων ηχούσαν περιγραφόμενον τόν 
Χριστόν, καί εϊχον έλθη είς τόν Ναόν μετά άγριου φανατισμού 
κατ’ Αύτοϋ δέν έτόλμησαν νά άρωσι χεϊρα έπ’ Λυτόν' δικαίως 
έννεοί καί κατατεθαμβωμένοι ένώπιον τού άπροσμάχου κάλ- 
λους καί τής άπαραμίλλου γλυκύτητος τών λόγων Του έπέστρε- 
ψαν άπρακτοι πρός τό Συνέδρων, καί είς τήν έρώτησιν τών 
προϊσταμένων : «διατί ούκ ήγάγετε Αύτόν ;» άπήντησαν : 
«ούδέποτε ούτως έλάλησεν άνθρωπος ώς ούτος ò άνθρωπος.»

'Ολόκληρον τό μεγαλεϊον τοϋ Κυρίου ώς διδασκάλου τής 
άληθείας, δλη ή δύναμις τοΰ λόγου Του ή συνάγουσα περί Αύ
τόν τά πλήθη δθενδήποτε καί άν διήρχετο, ϊνα άκούσωσιν Αύτόν, 
είκονίζεται έν τή μια καί άπλή ταύτη φράσει' δλον τό μυστήριον 
τής θείας έπιβολής του έπί τών άνθρώπων συγκεντροΰται και 
άποκαλύπτεται έν ταΐς όλίγαις ταύταις λέξεσιν' είτε λαλεί παϊς 
έτι έν τώ Ναφ συζητών μετά τών σοφών τοΰ Έθνους Του, ά- 
παντών είς τάς έρωτήσεις αύτών καί άπευθύνων τοιαύτας πρός 
αύτούς’ είτε καλεϊ τούς μαθητάςΤουνά Τόν άκολουθήσωσιν, ύ- 
πισχνούμενος νά ποιήση αύτούς άλιεϊς άνθρώπων' είτε άπό τοΰ 
"Ορους τής Γαλιλαίας συμπληροΐ τόν μωσαίκόν Νόμον' είτε ά- 
παγγέλλει και άποκαλύπτει τά περί τής Βασιλείας τοΰ θεοΰ έν 
ταΐς παραβολαϊς’ είτε λύει τάς άπορίας τών ζητούντων παρ’ 
Αύτοϋ ερμηνείαν διαφόρων διατάξεων τοΰ Νόμου' είτε άποστο- 
μώνει τους Φαρισαίους προβάλλοντας διαφόρους πονηράς καί 
παραπειστικάς έρωτήσεις' είτε λαλεί τοϊς μαθηταϊς κατ’ Ιδίαν, 
είτε λαλεϊ πρός τά πλήθη δημοσία' είτε συνομιλεί πρός τόν Νι
κόδημον νυκτός' είτε συζητεϊ πρός τήν Σαμαρείτιδα έν πλήρει 
μεσημβρία παρά τό φρέαρ τοΰ Ιακώβ’ είτε έπαγγέλλεται τοϊς έ- 
κλεκτοϊς τόν Παράκλητον, είτε προαναγγέλλει αύτοΐς τά περί 
τοΰ Πάθους’ είτε εύλογεϊ τά νήπια, είτε άπαγγέλλει τοϊς Φα- 
ρισαίοις τά έννέα ο ύ α ί, ό λόγος Αύτοϋ ένέχει τό μεγα- 
λεϊον έκεϊνο καί τήν δύναμιν ήτις έκαμε τούς ύπηρέταςτών Φα
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ρισαίων νά άναβοήσωσιν : «ούδέποτε ούτως έλάλησεν άνθρω
πος ώς ούτος ò άνθρωπος.»

01 ρήτορες άνθρωποι άγωντώσιν ϊνα έπιτύχωσι τόν σκο
πόν τοΰ λόγου αύτών' οϊ τε άρχαϊοι καί οί τής νΰν έποχής κατα- 
σκευάζουσι προοίμια ποικιλότροπα, διηγήσεις πολυδαιδάλους, έ- 
πιλόγους πλήρεις πάθους’ μεταχειρίζονται σχήματα λέξεως καί 
ύποκρίσεως, ταράσσονται καί ήρεμοΰσι, θλίβονται καί χαίρουσι, 
κινοΰνται καί άκινητοΰσιν, ϊνα έπιτύχωσι τήν διέγερσιν άναλό- 
γων παρά τοϊς άκροαταϊς συναισθημάτων' άναζητοΰσιν έκλεκτάς 
λέξεις, άπευθύνονται πρός ώρισμένας τών άκουόντων ίδέας, ά- 
ναχωροϋσιν άπό τών γνωστών καί διευθύνονται πρός τά άγνωστα 
άκολουθοΰντες όδόν μέχρι τών έσχάτων λεπτομερειών καθωρι- 
σμένην. Ό Σωτήρ περί ούδενός τούτων φροντίζει' ό Δημιουργός 
άποτείνεται άπ’ εύθείας πρός τά δημιουργήματα Αύτοϋ' κρούει 
τήν θύραν τής καρδίας αύτών, καί ή καρδία αΰτη ύπακούει ά
μέσως' «ό λόγος Αύτοϋ άλήθειά έστιν» καί ή άλήθεια δέν έχει 
άνάγκην ούδεμιάς άπό τών λέξεων καί τών σχημάτων βοηθείας. 
Ό λόγος Αύτοϋ δέν είναι λόγος ρήτορος μεγαλοφώνου, δέν είναι 
στίχοι ποιητοΰ αίσθηματολόγου' ò λόγος Αύτοϋ δέν έχει προ
οίμια τεχνικά, ούδέ διθυραμβώδεις έξάρσεις' άλλά ένέχει τό ή- 
ρεμον μεγαλεϊον δπερ έκφαίνεται έν τοϊς δημιουργήμασιν Αύτοϋ' 
ò λόγος τοΰ Θεοΰ είναι άνάλογος πρός τά έργα τών χειρών Αύ- 
τοΰ' καί δσον τό έλάχιστον δημιούργημα τοΰ ούρανίου Πατρός 
εϊναι κρεϊττον τοΰ άρίστου καλλιτεχνήματος τοΰ άνθρώπου, το- 
σοΰτον ό λόγος τοΰ Γίοϋ ΑύτοΟ είναι ύπεροχώτερος τοΰ λόγου 
τοΰ μεγίστου τών ρητόρων. Ό Χριστός δμιλών πρός τά πλήθη 
μίαν μόνην σκηνήν τής άνθρωπίνης ιστορίας έχει άντίστοιχον,. 
^ξισουμίνην είς κάλλος καί δύναμιν καί μεγαλεϊον' όμοιάζει πρός 
τόν θεόν ίστάμενον έν τώ μέσω τό>ν στοιχείων τής Κτίσεως καί 
διαμορφοΰντα διά τοΰ λόγου Αύτοϋ τήν άκατασκεύαστον ύλην.

"Ας άνοίξωμεν καί ήμεϊς τά ώτα ήμών καί άς ένωτισθώ- 
μεν μετά ζώσης πίστεως τά ρήματα τής αιωνίου ζωής, τά έξερ- 
χόμενα έκ τοΰ στόματος τοΰ Υίοϋ τοΰ θεοΰ καί Σωτήρος ήμών' 

φροντίσωμεν νά μή · φανώμεν κατώτεροι άπο τους άγροίκους 
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ύπηρέτας του Συνεδρίου, είς τάς καρδίας τών οποίων είσεχώρησε 
βαθύτατα καί μετ’ άγαθοϋ Αποτελέσματος ό λόγος τοϋ Θεανθρώ
που' ήδη έσχον έν τοϊς καιροϊς τών διωγμών οί άνθρωποι ούτοι 
μιμητάς έκείνους τούς βασανιστάς τών μαρτύρων, οΐτινες έκπλητ- 
τόμενοι καί θαυμάζοντες τό ηθικόν μεγαλεϊον τών μαθητών 
τοϋ Ναζωραίου ώμολόγουν καί αύτοί τόν Χριστόν καί άπέθνη- 
σκον μετ’ αύτών ύπέρ τής Πίστεως. "Ας μή δειχθώμεν κατώτε
ροι αύτών, νΰν μάλιστα δτε ή πίστις ήμών έπικρατήσασα έν τή Οι
κουμένη παρέχει ήμϊν πάσαν άνεσιν έν τή άκροάσει καί τφ ένστερ- 
νισμφ τοϋ λόγου τοϋ Κυρίου' καί μέλη τής άποστολικής’ Εκκλησίας 
άποτελοϋντες αίσχυνθώμεν τούς ύπηρέτας τοϋ Συνεδρίου θαυμάζον
τας τόν Κύριον καί άναφωνοΰντας : «ούδέποτε ούτως έλάλησεν 
άνθρωπος ώς ούτος ό άνθρωπος», καί μιμηθώμεν τούς θεμελιωτάς 
τής αγίας ήμών ’Εκκλησίας, οΐτινες είς τούς λόγους τοϋ Κυρίου 
πρός αύτούς, οτε άπεχώρησάν τινες τών μαθητών Του, δτι άν 
θέλωσι δύνανται καί αύτοί νά άπέλθωσιν, άπήντησαν μετ’ άκρα- 
δάντου πίστεως : «Κύριε πρόςτινα άπελευσόμεθα ; ρήματα ζω
ής αιωνίου έχεις. Και ήμεϊς πεπιστεύκαμεν καί έγνώκαμεν δτι 
σύ ει ό Χριστός ό υιός τοϋ Θεοϋ τοϋ ζώντος.»

Καί πεπιστεύκαμεν Αληθώς καί έγνώκαμεν τήν Αλήθειαν 
ταύτην δτι αύτός έστιν ό Χριστός ό Γιος τοϋ Θεοϋ τοϋ ζώντος 
φωτισθέντες ύπό τοϋ 1 {νεύματος τοϋ 'Αγίου, τό όποιον Αναλη- 
φθείς είς τούς ούρανούς καί έν δεξιά καθίσας τοϋ Θεοϋ καί Πα- 
τρός Απέστειλεν είς τόν κόσμον τήν ήμέραν ταύτην τής ΙΙεντη- 
κοστής πρός τούς μαθητάς αύτοϋ συνηθροισμένους έν τω ύπερώφ 
τής Σιών, ϊνα μένη μεθ’ήμών είς τόν αιώνα όδηγοϋν ήμάς είς 
πάσαν τήν Αλήθειαν.

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, τό ΓΙνεϋμα τής Αλήθειας, ό 
πανταχοΰ παριον καί τά πάντα πληρών, έλθέ καί σκήνωσον έν 
ήμϊν καί καθάρισον ήμάς άπό πάσης κηλϊδος καί σώσον, Άγα- 
Οί, τάς ψυχάς ήμών.

0 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
ΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ύπείκων τη προτροπή τής Α. Πανιερότητας του Μητροπολίτου 
Κιτίου κ. Μελετίου Μεταξάκι δπως γράψω τι εκκλησιαστικής φύσεως 
πρός δημοσίευσιν έν τω προνοία αύτου έκδώομένω Περιοδικω « Εκ
κλησιαστικά) Κήρυκι» αποσπώ ευχαρίστως τάς εξής ολίγας γραμμάς έκ 
τών πολλών σημειώσεων ας έν τώ Ναω τού Σταυρού τών Λευκάρο>ν 
έλαβον τή 1.2 Νοεμβρίου 1910.

Ό ωραίος ούτος ναός εινε τρίχοορος καί μονυίίολος άνακαινισθεις 
καί εύρυνθείς έκ βάθρων τώ 1857 έπί τού χώρου άρχαιοτέρας μικρο- 
τέρας έκκλησίας άνακαινισίΐείσης καί ταύτης καί εύρυνΟείσης τώ 1 603 
έκ βάθρων έπί τού χώρου αρχαίου Βυζαντινού ναϋδρίου ούτινος ούδέν 
δυστυχώς ίχνος διεσώθη.

Τής κατά τό 1857 κατεδαψισθείσης καί νοτίως, βορείως καί δυ- 
τικώς εύρυνδείσης έκκλησίας σώζεται εύτυχώς τό ιερόν καί δυο τόξα το 
τε βόρειον καί νότιον, έψ’ ών ασθενή διακρίνονται ίχνη τοιχογραφίας 
τού 1749 ώς φαίνεται έκ τήςδε τής έπιγραφής ευρισκόμενης εις τό 
κάτω ακρον τής θυρίδος τής κρύπιης έν ή ό Τίμιος Σταυρός φυλάτ- 
τεται :

«ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΧΕΙΡ ΙΣΊΌΡΗΘΕΙΣΑΝ ΑΜΑ
ΕΤΕΙ ΑΠΟ XV ΑΨΜΘ
ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥΡΓΟΣ ΡΟΔΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ*.

Τφ 1910 προσετέθη ή βόρεια καί νοτία πτέρυξ τού δυτικού Νάρ- 
θηκος. Τό τέμπλος τής έκκλησίας τού 16J3 έλεπτουργήθη ύπό Κυριάκού 
Ροδίου, ώς ή άνω έπιγραφή, καί έχρυσώθη τω 1761 κατά τήνδε τήν 
έπιγραφήν :
«ΕΧΡΥΣΩΘΠ ΤΟ ΤΕΜΠΛΟΣ ΤΩ ΧΙΛΙΟΣΤΆ ΕΠΤΑΚΟΣΙΟ
ΣΤΆ ΕΞΗΚΟΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΕΤΟΣ Χ\ ΙΕΡΑΡΧΟΥΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΠΛΝ1ΕΡΩΤΛΊΌΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ*.

Έν μικρφ κρύπτη ή θαλαμίσκω παρά τήν νοτίαν άκραν τού 'Ιε
ρού, παραλλήλως τφ άρχαιοτέρφ τέμπλει, φυλάττεται ασφαλώς ύπερ- 
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μεγέθης Σταυρός, ό Τίμιος Σταυρός τών Λευκά- 
ρ ω ν. Έν τω κέντρω αύτοΰ υπάρχει άρχαϊον χρυσοΰν τετράγωνον πλαί- 
σιον, 12 περίπου δακτύλων μήκους και 6 πλάτους, φέρον διάφορα συμ
πλέγματα μετά μεγάλης τέχνης έν άναγλύφω έπεξειργασμένα, έν ω φυ- 
λάττεται, κατά τήν έκεϊσε κρατούσαν παράδοσιν, τεμάχιον τού Τιμίου 
Ξύλου τού Ζωοποιού Σταυρού τού Κυρίου, ένισχυομένην και ύπό τής 
μαρτυρίας τού χρονογράφου ’Αρχιμανδρίτου Κυπριανού λέγοντος δτι 
τμήματα τού Ζωοποιού Σταυρού δν ή Άγ. Ελένη άφιέρωσεν εις το 
χωρίον Τόχνη πρότερον εύρηνται έν τή εκκλησία τού Σταυρού τών 
Λευκάρων (*).  Έν τώ κέντρω τού μεγάλου τετραγώνου χρυσού πλαισίου 
εύρίσκεται μικρότερον νέον τετράγωνον χρυσούν ή.έπίχρυσον πλαίσιον, 
ή δμφαλός, κατασκευασθέν ή έπιχρυσωθέν τώ 1892 κατά τήν εξής 
επιγραφήν ήτις εύρίσκεται κάτωθι τού μικρού πλαισίου:

«ΕΙΠΤΡΟΠΕΥΟΝΤΩΝ Ν. Γ. ΒΡΑΚΕΙΤΑΣ (;) 
Κ. ΠΑΦΙΊΉΣ. Μ. ΔΑΦΝΗΣ. 1«92 f.»

Τού σπουδαιοτάτου τούτου ιερού κειμηλίου θά άποπειραθώμεν 
νά παράσχωμεν βραχεΐαν περιγραφήν.

(*)  "Ορα Άρχιμ. Κυπριανού «Χρονολ. 'Ιστορία τής Νήσου Κύπρου» 1788, 
άνατύπωσιν 1902, σελ. 229. 534.

Περί έναποΟέσεως Σταυρού έκ τού Τιμίου Ξύλου τού Σταυρού τού Κυ
ρίου ήμών ύπό τής Άγ. Ελένης έν τή εκκλησία τού Σταυρού έπι τής Γέφυ
ρας τού Τετίου ποταμού ή Βασιλοποτάμου, Τόχνης, ήν αύτη ανίδρυσε, μετά 
θειον θαύμα, τω 328 συν τή γέφυρα τού είρημένου ποταμού, βλέπε Λ^οντίου 
Μαχαιρά χρονικόν. Μεσαίων. Βιβλ. Κ. Σάθα σελ. 85—90 καί Rev. J. Hac
kett A History of the Orthodox Church of Cyprus σελ. 434 —36, ένθα 
έν έκτάσει έκτίθεται ή ιστορία τής έκ τής έκκλησίας τής Τόχνης ύπό τού Λα
τίνου ιερόσυλου Ιερέως Ίωάννου Σαρδαμάρη κλοπής τω 1318, τούέκεξσε ύπό 
τής Μακαρίας Ελένης έναποτεθέντος καί πολυτίμοις κοσμήμασι κοσμηθέντος 
Τιμίου Σταυρού, ϊνα στερήση τήν Ελληνικήν Κοινότητα τής πηγής ταύτης 
τού καυχήματος. Έν ταΐς είρημέναις σελίσιν επίσης εκτίθεται τό τού ίερέως 
τούτου πάθημα έν τή θαλάσση έφ’ ω καί έκβάλλεται είς τήν ξηράν ύπό τού 
πληρώματος τού πλοίου δι*  ού ή απαγωγή τού Σταυρού άπεπειράθη νά γίνη, 
ούτος δ*  άρκεσθείς είς τό ν’ άφαιρέση τά πολύτιμα κοσμήματα άπέκρυψε τόν 
σταυρόν έν κοιλώματι κερατέας παρά τό χωρίον Καλαμούλλι ένθα τω 1340 
ό σταυρός όψϋείς έν έλ^υπνίο) τω ποιμενίσκω Γεωργίφ άνευρέθη καί άνασυρ- 
θείς ύπ’ αύτού έκ μέσων φλογών τής κερατέας άνεγνιορίσθη υπό τού Όρθο- 
δόξου Έπισκόπου τών Λευκάρων, δς έδραμεν επί τόπου μετά τού κλήρου 
καί λαού, ώς ό Τίμιος Σταυρός δ έκ τής έκκλησίας τής Τόχνης τω 1318 
κλαπείς. Έν τή τού Χάκκεττ ιστορία έκτίθενται έπίσης καί αί μεταξύ τών 
Χρονογράφων διαφωνίαι περί τής κατόπιν τύχης τού Σταυρού τούτου.

Έπι κεφαλής τοΰ μεγάλου χρυσοΰ τετραγώνου πλαισίου, άνωθι 
τοΰ κέντρου, ϊσταται έν άναγλύφω αετός στεφανηφόρος έχων τάς πτέ
ρυγας ανοικτάς καθήμενος επί κυλινδρικού αντικειμένου κεκαλυμμένου 
δι’ υφάσματος πίπτοντος κάτω. Τό ειρημένον άντικείμενον συμβολίζει 
τόν τάφον τοΰ Κυρίου, ό αετός συμβολίζει τήν Άνάστασιν τοΰ Κυρίου 
καί έν ταύτώ τήν ϊσχύν τής Χριστιανικής πίστεως έν τώ προσώπω τοΰ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου και τής Άγ. Ελένης*  καί ό στέφανος τοΰ άε- 
τοΰ συμβολίζει τόν άμόραντον στέφανον δι’ ού ή Μήτηρ καί ό Υιός 
αύτής, οί δύο ούτοι ισχυροί ΙΙροστάται τής ’Ορθοδόξου Πίστεως δι
καίως έστέφθησαν ύπό τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστού. Κάτωθι τοΰ 
Τάφου εύρίσκεται ή έπιγραφή «Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ>. Κάτιοθι ταύ
της ό ’Αρχάγγελος Μιχαήλ ή Γαβριήλ, ή ό Παντοκράτωρ στεφανηφό
ρος, πτερωτός, κρατών δεξιά μέν σκήπτρον, αριστερά δέ σφαίραν 
σταυροφόρον, κάτωθι δέ τούτου εύρίσκεται τόν κεντρικόν μικρόν πλαί
σιον ή δμφαλός παριστών τήν Σταύρο>σιν φέρουσαν επιγραφήν 
I. Ν. Β. I.

Εις τήν δεξιάν πτέρυγα τοΰ μεγάλου πλαισίου παρίσταται ό ’Αρ
χάγγελος Μιχαήλ ή Γαβριήλ πτερωτός, ειτα ό ’Ιούδας φιλών τόν Χρι
στόν κατά τήν ύπό τών Ιουδαίων σύλληψιν αύτοΰ παρισταμένων 
μετά φανών έν χερσίν. Ό Πέτρος αποσπά μάχαιραν πειριόμενος ν’ 
άποκόήη) τό ούς τοΰ ’Ιουδαίου Μάλχου. Έν τώ άκρω τοΰ συμπλέγ
ματος παρίσταται δ "Αγιος Κωνσταντίνος φέρων στέμμα, κρατών τή 
μέν δεξιά σφαίραν, τή δ*  αριστερά Βυζαντινόν Σταυρόν μετά δύο όρι- 
ζοντίων γραμμών.

Έν τή αριστερά πτέρυγι τοΰ μεγάλου πλαισίου εύρίσκεται τό εξής 
σύμπλεγμα : Ό Αρχάγγελος Μιχαήλ ή Γαβριήλ πτερωτός, φέρων 
πλατείαν ζώνην. ΕΙτα ό Σταυρός φερόμενος έπ’ ώμου ύπό τοΰ Σίμω- 
νος Κυρηναίου, ειτα στρατιώτης κρατών λόγχην ή ράβδον (κάλαμον;) 
καί σύρων δέσμιον τόν Ίησοΰν διά σχοινιού (καννάβεως;) Έν τώ ά
κρω ή Αγία Ελένη φέρουσα στέμμα κρατούσα τή μέν δεξιά Βυζαντι
νόν Σταυρόν τή δέ αριστερά σφαίραν. Έπιγραφή : «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕ
ΝΗ». Κάτωθι τής έπιγραφής τού δμφαλού παρίσταται ο ’Αρχάγγελος 
Μιχαήλ ή Γαβριήλ πτερωτός κρατών τή μέν δεξιά σκήπτρον, τή δ’ α
ριστερά σφαίραν μέ έγγλυπτον σταυρόν. Κάτωθι ή αποκαθηλωσις, με 
έπιγραφήν IC XC —ό ’Ιωσήφ παραλαμβάνει τό σώμα.— Κάτωθι δέ 
δ Ενταφιασμός, ή Μήτηρ τοΰ Χριστού άσπάζετας αύτόν έν τώ μνη- 
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μείφ. Κάτωθι παρίσταται ’Επίσκοπός τις προσευχόμενος, έμπροσθεν 
δ’ αύτοΰ υπάρχει ή έξης επιγραφή :
«Ω CTABPE ΜΟΥ (ΩίΌΝ ΜΕ ΑΜΑΡΤΩΛΟΝ Ι1Ο1ΜΕΝΑ 

ΟΛΒΙΑΝΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ».
Κάτωθι τής έπιγραφής ταυιης {υπάρχει άργυροΰν περικάλυμμα 

τοΰ κάτω μέρους τοΰ Σταυρού πολύ νεώτερον τοΰ χρυσού κοσμήματος 
φέρον τήνδε τήν επιγραφήν :

t ΕΤΟΥΣ ΑΧΠγΧΥ ΜΕ
ΤΗΝ ΒΟ
1ΘΙΑΝ ΤΟΥ ΘΥ γ ΑΝΕΚΑ1
NICOH Ο T1M10C
ΚΑΙ ΖΟΩΠΙΟΟ SPO Μ 
CHNàPOMHN ΤΟΝ ΟΡ 
ΘΟΔΟΞΩΝ TAYTHC 
THC IIOAEOS ΛΕΥΚ 
ΑΡΟΝ EN ΜΗΝ1 MAP 
ΊΊΟ γ ΚΔ

Νυν εγείρεται αφ*  εαυτού τύ ζήτημα τις ό ’Επίσκοπος Όλβια- 
νός. Άναδιφήσαντες τούς χρονογράφους τού μεσαίωνος καί τά νεό
τερα περί τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου συγγράμματα δέν ήδυνήθημεν 
νά εΰρωμέν που μνείαν τούτου γενομενην. "Α πάντες οί χρονογράφοι 
άποσιωπώσι τύ όνομα τού ’Ορθοδόξου ’Επισκόπου Λευκάρων δστις 
μετά τοΰ κλήρου και λαού έδραμεν είς τύ μέρος ένθα ό μικρός ποιμήν 
Γεώργιος είδε τύ πΰρ καί ίδίαις χερσίν έξ αυτού άνέσυρε τύν θαυμα
τουργόν σταυρόν, δν ό Έπίσκοπος άνεγνώρισεν ό»; τύν Τίμιον τού 
Κυρίου Σταυρύν δν ό Λατίνος ίερεύς έκ τής εκκλησίας τής Τόχνης έ- 
κλεψε τψ 1318.

I. κ. ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗΣ.

Λεν διστάζομεν δθεν νά διακηρΰξωμεν, μέχρις άποδείξεως τού 
εναντίου, ότι ό Όλβιανύς Έπίσκοπος δστις δέεται τού Σταυρού να 
σώση αύτύν εινε ό ’Επίσκοπος δστις τω 1340 άνεγνώρισε τύν Τί
μιον Σταυρύν τύν άνευρεθέντα έν τφ κοιλώματι τής Κερατεας.

I. I. ΣΜΥΡΝΩΦ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ Μ0ΣΑΤΚΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΤ
( κατά μετάγρααιν ΆραεΜου άηΐιγιάννη Διακόνου ).

I.

ΔιιίγικΟς πεμί Κυποιακου uoxhiÏKou· — Εικόνες τίις 
«Κνποιακης ΙΙαναγίας» εν Ρο^Οία.

(Συνέχεια έκ τής οβλίδος 90.)

’Ιδού διατ'ι φκίνεται ήμιν δυνατή ομοία προϋποθεσις και ίσον 
άφορα τήν άνακοίνωσιν τής διηγήσεως περί του Κυπριακού μωσαϊκού*  
κατά ταύτα δέν Οεωροΰμεν τάς περί αύτού πραγματικάς λεπτομέρειας 
τάς μεταδιδομένας υπό τού Δαμασκηνού, ώς μεταγενεστέραν επίνοι
αν. Έάν λοιπόν άναγνωρίσωμεν τήν αξιοπιστίαν αύτών, τότε περί 
τού Κυπριακού μωσαϊκού, ενδόξου γενομένου διά τού θαύματος, δυ- 
νάμεΟα να ποιήσωμεν ακριβέστερα χρονολογικά συμπεράσματα, διάφο
ρα εκείνων είς ά κατέφθασεν ό Bayet έπωφεληΟεις μόνον της επιστο
λής τού 836.

Ή τοποΟέτησις άνω της Ούρας του ναού, τιμωμένου έπ’ όνόματι 
τής ύπεραγίας Θεοτόκου, τής έκ μωσαϊκού είκόνος αύτής είναι πολύ 
φυσική και ευρίσκει αναλογίας. Ουτω λ. χ. έν τω ναω τής άγιας Αι
κατερίνης έν τω Σιναίω ορει τω οίκοδομηθέντι έπί Ιουστινιανού, άνω 
τών Θυρών αύτού^ευρίσκετο έκ μωσαϊκού είκών τής ύπεραγίας Θεοτό
κου μετά τοΰ Θείου βρέφους έν χερσί, είς τα πλάγιά δε, ίσως κάτωθι, 
τής αγίας Αικατερίνης και τού Μωΰσέως 1). Ωσαύτως άνωθεν τής θυρας 
τού παρεκκλησίου τού αγίου ’Αποστόλου Άνδρέου εν Ραβένν$, οίκοδο-

1) Τό μωσαϊκόν τούτο δέν ύφίσταται οήμερον, άλλα περιγραφή αυτού 
γενομένη κατά τάς άρχάς τού 16ου αίώνος εύρηται έν τώ βιβλίω \ iaggio 
da Vinegia al Santo Sepolcro et al monte Sinai etc, ένθα έν κε- 
φαλαίω έπιγραφομένφ, come la Chiesa di Santa Caterina e latta, ανα- 
γινώσκομεν : gran porta la quale si è dipinta e composta d*  opra di 
musaica con la nostra Donna et il figlialo in braccio. E da uno 
lato di detta porta si gli sta la preciosa vergine santa Caterina, et 
dall*  altro lato si gli sta Moise.

1
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μηθέντι ύπό Πέτρου του Χουσολόγου, ύπήρχεν έκ μωσαϊκού είκών 
αύτού τού κτίτορο; (Ε. Κ. Ριέδην, Μωσαϊκά τών έν Ραβέννη ναών, 
σελ, 212). Είναι εύνόητον, διατί περί τών μωσαϊκών τών αρχαιότα
των χρόνων συμβαίνει νά έ'χωμεν σήμερον μαρτυρίας μόνον έκ τής φιλο
λογίας· επειδή αύτά τά μωσαϊκά ώς κείμενα εί; το έξωτερικόν των 
ναών και ύφιστάμενα πλήν άλλων τάς έπηρείας της ατμόσφαιρας 
κατεστράφησαν. Νεωτέρων χρόνων σώζονται πλεϊστα μωσαϊκά κείμενα 
άνω τών θυρών τών εκκλησιών : Ούτω λ. χ. ό έκ μωσαϊκού Χριστός 
καθήμενος έπι θρόνου άνω τών θυρών τού προαυλίου τής αγίας Σοφίας 
έν Κων)πόλει, έν τφ Καχριε—Τζαμί (=μονή τής χώρας) και έν τή 
Έκκλησία τοΰ άγ. Λουκά έν Φωκίδι ήμίσωμος. Ή ΙΙαναγία παρίστα- 
το καθημένη έπι τού θρόνου μεταξύ δύο αγγέλων έν τφ καθεδρικφ 
ναφ τοΰ άγ. Μάρκου έν Βενετία ήμίσωμος δέ έν Νίκαια.

'Ό,τι αφορά αύτήν τήν σύνθεσιν τήν περιγραφομένην έν τή διη- 
γήσει τού Δαμασκηνού και δι’ αύτήν ύπάρχει πληθύς άνζλογιών διαφό
ρων χρόνων, μέρος τών οποίων θά ύποδειχθή κατωτέρω κατά τήν έξέ- 
τασιν τοΰ μωσαϊκού τής Κανακαρία:. Παρόμοιαι παραστάσεις τής Πα
ναγίας, καθημένη; μετά τού Θείου βρέφους έπι τού θρόνου μεταξύ δύο 
αγγέλων, άπαντώνται ιδίως έπι τών τοίχων τών ναών έν μωσαϊκοίς 
καί τοιχογραφίαις, έπειδή ό έπίσημος χαρακτήρ τής συνθέσεως ταύτης 
έτοποθετεϊτο κυρίως είς μνημοσύνους έκκλησιαστικού; καταλόγους 
καί ούχί έπί εικόνων, αΐτινες άντιστοιχεύσαι προ; τάς προσωπογρα
φίας, παριστώσι κατά τύ ήμισυ μόνον τήν εικόνα τής Ιΐαναγίας.

Τοιαυται εικόνες τής ΙΙαναγία; άντιστοιχούσι προς όμοιας τοιαύ- 
τας τού Χριστοΰ, λαβούσας τήν αρχήν, ώς φαίνεται, έξ άπεικονίσμά- 
των τών έπιγείων βασιλέων, ήδη έπί Κων)τίνου τοΰ Μεγάλου ι)· τού
το δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν βασιζόμενοι έπί τών έκφράσεων τού Εύ- 
σεβίου περί τοΰ βασιλικού μεγαλείου τού Χριστού (όρα Bayet, 
Recherches κ. τ. λ. σελ. 55) καί έπί τής περιγραφής τών ύπό τού 
Μ. Κωνσταντίου άφιερωθέν:ων τή βασιλική τοΰ Λατερανού, αργυρών 
αγαλμάτων τοΰ Χριστού καθημένου έπί θρόνου καί περιστοιχιζόμενου 
ύπό τεσσάρων, ώς φαίνεται, αγγέλων ίσταμένων παρ’ Αύτφ 1 2) Άλλά 

1) Βλ. π. χ. τό νόμισμα του Μ. Κ)ι(νου παρά Cohen, Description 
historique des monnaies romaines, 2 VII, σελ. 284, ένθα ό αύτοκράτωρ 
έν άκτινοειδεϊ κύκλφ ϊσταιαι έπί του θρόνου φυλασσόμενος ύπό δύο πολεμι
στών, έχων δ’ ύψωμένην τήν δεξιάν χεϊρα πρός τά άνω.

2) Liber Potificalis, ed. Duchesne, σελ. I 172 ... Salvatorem
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τήν Παναγίαν Παρθένον έν τοιαύτη έπισήμφ παοαστάσει, τ. έ. ώς 
g Βασίλισσαν τών Ουρανών» κατά πάσαν πιθανότητα προ τής έν Έφέ- 
σφ Γ'. Οικουμενικής Συνόδου (431), ήτις ύπεστήριξε το μεγαλεϊον 
Αύτής ώς Θεοτόκου, δέν απεικόνιζαν. Εντεύθεν ύποθέτομεν καί έξη*  
γεϊται το παράδοξον έκεϊνο φαινόμ,ενον, καθ’ δ έν τοϊ; συντελεσθεϊσιν 
ολίγα έτη μετά τήν Σύνοδον ταύτην μωσαϊκοϊ; τής Εκκλησίας Μα
ρία; τή; Μεγάλη; (Maria Maggiore) έν Ρώμη, έν τη παραστάσει 
τή; προσκυνήσεως τών Μάγων, οί καλλιτέχναι απεικόνισαν καθήμενον 
έπι θρόνου καί φυλαττόμενον ύπύ τεσσάρων αγγέλων μόνον το όρέφος 
— Χριστόν, παρεκκλίναντες τοιουτοτρόπως έκ τής ώρισμένης ήδη κατά 
τήν έποχήν έκείνην συνθέσεως, καθ’ ήν ό Χριστό.; έν τη περί ή; ό 
λογος παραστάσει ι) είκονίζετο συνήθως καθήμενος έπί τών γονάτων 
τής Παναγίας. Τήν παρέκκλισιν ταύτην δυνάμεθα νά έξηγήσωμεν μό
νον έκ τούτου, δτι ένταύθα συμφώνως πρός τάς συνοδικά; αποφάσεις ό 
Χριστός βρέφος ετι, ώφειλε νά είκονίζηται ήδη ώς Θεός, τούθ*  δπερ 
ήδύνατο νά κατορθωθη μόνον διά τής παραστάσεως αύτού έν βασιλικώ 
μεγαλείφ*  άλλ*  είς τούς καλλιτέχνας έθεωρήθη έτι αδύνατον ινα πα
ρασταθή κατέχουσα τοιαύτην διαπρεπή θέσιν θνητή, έστω καί άν αυτή 
ήτο Θεοτόκος, έντεΰθεν δ’ είκόνιζον ταύτην καθημένην Ιδιαιτέρως, 
ώ; παρεστάθη έν έ τέρα πραγματική συνθέσει έν τή σκηνή τής προσ
κυνήσεως τών μάγων ένθα ό Χριστό; κεϊται έν τή φάτνη. 2)

Βραδύτερον δμως, έπί παραδείγματι, έν τοϊ; μωσαϊκοϊ; τής ’Εκ
κλησίας Άπολλιναρίου τού Νέου έν Ραβέννη ή Παναγία κατέχει έν 
τή σκηνή ταύτη τήν άρμόζουσαν αύτή θέσιν, καθημένη δηλ. έπί θρόνου 

ώς «Βασίλισσα τοΰ Ούρανού» καί περιβαλλόμενη ύπό τεσσάρων άγ- 

sedentern in trono in pedibus V... ex argento purissimo... et 
angelos IV ex argento... in pedibus V... cum gemmis alabandenis 
in oculos tenentes hastas. Άπίσιευτον ôct ό τύπος ούτος τής άπβικονίσβως 
τοΰ Χριστού έν βασιλικφ μεγαλείφ, προύκλήθη αμέσως έκ τής έπιθυμίας του νά 
άντιτάξωσι τήν ορθόδοξον διδασκαλίαν περί τής Θεότητος τοΰ Χρισιοΰ έναντί· 
ον τής αίρέσεως τοΰ Νεστορίου, ώς τοΰτο ίσχυρίσΟη ό Martigny, Dictionnaire 
σελ. 41.

h Περί τών αρχαίων απεικονίσεων ταύτης βλ. Duchesne καί Bayet, 
Mémoire sur une mission au Mont Athos, Paris 1876, σελ. 249 καί 
έξ. καί Strzÿgowski, Byzantinische Denkmäler, I. σελ. 72 καί έ.

-) Τό μέρος τοΰτο τών μωσαϊκών τής S. Maria Maggiore παρέχει 
εξηγήσεις αντιφατικά; : είς τάς Ισταμένας πλαγίως τοΰ θρόνου τοΰ Χριστού 
δύο γυναικείας μορφάς διαβλέπουσιν εϊτε πρόσω π οποίησιν τών δύο Εκκλησι
ών: ex gentibus(= έξ έθνών) καί ex circumcisione(=έκ περιτομής)-βλ. Δ. 
Β. Άϊνάλωφ, Μωσαϊκά τού IV καί V αϊώνος, σελ. 8 καί έξ., βιτε τήν Μαρί 
αν καί τήν "Ανναν (Schultze, ’Αρχαιολογία τής χριστιανικής τέχνης σελ. 25). 
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γέλων *),  Πότε καί πού κυρίως πρώτοι απεικόνισαν τήν Παναγίαν 
έν τοιαύτη συνθέσει, ούτως ώς περιγράφει αύτην ή διήγησις περί τού 
κυπριακού μωσαϊκού, ακριβώς δέν δυνάμεθα vi είπωμεν. Έκτος όμως 
πάσης αμφιβολίας είναι οτι τοιούτου είδους απεικονίσεις άνεφάνησχν 
βραδύτερον τού 431ου έτους και εντεύθεν το Κυπριακόν μωσαϊκόν δέν 
ητο δυνατόν να έκτελεσθή ένωρίτερον τοΰ δευτέρου τρίτου του 5ου 
αίώνος. Έξ άλλου ό Άραψ ήδύνατο νά τοξευση την Παναγίαν, προ
φανώς, μόνον κατά τον χρόνον μιας έκ τών αραβικών έπιδρομών κατά 
της νήσου, είτε της κατακτησεως αύτης ύπό τών Μουσουλμάνων. Προ 
τοΰ χρόνου τούτου δύσκολον θα ήτο οί διαμένοντες έν τη νησω ’Άρα
βες να ύψόσωσι χείρα κατά τών ιερών τοΰ τόπου. Αί έπιδρομαί δέ 
τών ’Αράβων ηρξαντο κατά τδ 632 δια τής είσελάσεως τοΰ Άβου- 
Βέκο είς τδ Κίτιον, προς Ν. της νήσου, παρά το όποιον, ώς ύψόμεθα 
κατωτέρω, κεϊται τδ θαυματουργόν μωσαϊκόν. Ή επιδρομή αυτή έση- 
μείωσεν είς τά χρονικά αύτης την καταστροφήν τοΰ Κιτίου καί την 
ΐόρυσιν τεμένους έπί τίνος μνημείου φοινικικού ώς μαυσωλείου της 
θυγατρδς του Άβου—Βέκρ. 2) Άπό τού 7ου αίώνος η Κύπρος διαρ
κώς ύφίστατο τάς έπιδρομάς καί έρημώσεις τών Αράβων έν τοΐς 
όρίοις, μεταξύ τοΰ 7ου καί 8ου αίώνος έγκαταλείφθη μάλιστα πρόσω- 
ρινώς ύπδ τών κατοίκων αύτης, καί μόλις κατά τδ 964, μετά πολλάς 
πλήν ανεπιτυχείς τών ’Αράβων απόπειρας νά καθυποτάξωσι την νήσον 
άνεκτήθη αύτη ύπό τών Βυζαντινών καί έκτοτε έμεινεν ύπδ τήν έξου
σίαν αύτών. Δύσκολον οθεν είναι, κατά τδν αιώνα τοΰτον τών έρημό - 
σεων καί έπιδρομών, νΰν μέν τών ’Αραβικών, νΰν δέ τών Βυζαντινών 
στρατών, νά ύποθέσωμε^, οτι άνηγείροντο έν Κύπρω ναοί μετά πολυτί
μων μωσαϊκών.

Τοιουτοτρόπως, αί πραγματικοί λεπτομέρειαι της μάλλον διαδε
δομένης διηγήσεως τοΰ Δαμασκηνοΰ κκί οί γενικοί ιστορικοί υπολο
γισμοί έπιτρέπουσι ν’ άναφέρωμεν τήν έκτέύεσιν τοΰ μωσαϊκού, τοΰ 
μνημονευομένου κατά τδ 83G καί πιθανώς έτι πρότερον, κατά τόν 
χρόνον τδν έγγύς μεταξύ τοΰ πρώτου τρίτου τού 5ου καί ήμίσεος τοΰ 

Είς ήμάς φαίνεται πιθανωτέρα ή γνώμη του Marriott (Smith, 1 Hctionnary 
oi Christian antiquities, σελ. 84), φρονούντος δτι τά είκονιζόμενα ενταύ
θα πρόσωπα ήσαν ή Μαρία (ή έκ δεξιών, είναι ή αύτη προς άλλην όμοίαν 
άπεικόνισιν, ώς τούτο εδειξεν ό Δ. Β. Άϊνάλωφ, οελ. 87) καί ό ’Ιωσήφ.

·) Ε. Κ. Ρχέδιν, Μωσαϊκά τών ναών τής Ραβέννης.
ÿ) Σακβλλαρίου, τά Κυπριακά, έκδ. δεύτερα, I, σβλ. 395.

7ου αίώνος και έπομενως οφείλομεν να Οεωρήσωμεν τό μωσαϊκόν συμφώ- 
νως πρός τα αντίστοιχα μνημεία τών χρόνων τούτων, περί ών έσ:αι 
λόγος κατωτέρω. Ιΐόη οφείλομεν να στραφώμεν ποδς τήν Ρωσίαν, ένθα 
εύρηνται ού μόνον διάφοροι έκδόσεις της διηγήσεως, άλλα καί απει
κονίσεις τού δοξασΟέντος κατά τόν 7qv καί 8ον αιώνα διά θαύματος 
μωσαϊκού. Έν τοσούτω ταΰτα είναι γνωστά ήμϊν μόλις από τοΰ τέ
λους τοΰ 17ου αίώνος.

Έν τή μετ’ έπιμελείας συντεΟείση έκ διαφόρων ανατολικών καί 
δυτικών πηγών συλλογή Ίωαννικίου Γαλιατόβσκαγο «Νέος Ούρανδ;» 
(Nebo nOVOe) ’) γίνεται λόγος μετά παραπομπής είς τό αέλληνι- 
κόν Συναξαριον τής Κυριακής τής ’Ορθοδοξίας» περί τού θαύματος 
τούτου (ύπ’ άριθμ. 36) ώς εξής: «Έν τή νήσω Κύτρω ύπήρχε Ναός 
τής ί’περαγίας Θεοτόκου καί έν αύτω έπάνωΟεν τής Ούρας είκών τής 
Παναγίας, καΟημένης έπί θρόνου καί βασταζούσης τδν Χριστόν ώς 
βρέφος έπί τών γονάτων αύτής, δύο δέ άγγελοι ίσταντο έκατέρωΟεν 
αύτής. Ημέραν τινά διερχόμενος διά τής ’Εκκλησίας ταύτης ’Άραψ 
τις έτόξευσε τήν Παναγία/ είς τδ γόνατον καί αίφνης έκ τής τοξευθεί- 
σης πληγής έξήλΟεν αίμα, τδ όποιον έρρεεν έπί τής γής· ό Άραψ 
ίδών τδ Οαΰμα τούτο έκπληκτος έτρεξεν είς τόν οίκον αύτού, αλλά μή 
προφΟάσας άπέΟανε καθ’ οδόν». Δυστυχώς δέν κατόρθωσα νά εύρω 
τήν διήγησιν περί τοΰ θαύματος τούτου καί τά Ελληνικά Συναξά
ρια*  προφανώς δ’ όμως εύρίσκετο έν αύτοις, χωρίς νά έχη καμμίαν 
έξάρτησιν έκ τής έπιστολής τού 836, επειδή έν αύτή ούδεμία γίνε
ται μνεία, ούτε περί τών δύο αγγέλων, ώσαύτως καί περί τοΰ θανά
του τού Άραβος. Υπολείπονται δύο πιθανότητες : είτε έν τφ Συν*-  
ζαρίω ύπήρχεν ό λόγος τού Δαμασκηνοΰ, είτε, οπερ πιθανότερον, ή πηγή 
αύτοΰ έπί τή βάσει τής όποιας ήδυνήθη νά μεταδωση ούτος τήν κυπρια
κήν διήγησιν έπί τδ λεπτομερέστερον παρά ό συγγραφεύς τής έπιστο
λής. Αί έπιτομαί δέ τής Ελληνικής διηγήσεως ήδύνατο νά γεί- 
νωσι καί ύπδ τοΰ Γαλιατόβσκαγο’ έξ αύ .ών ενδιαφέρουσα ήμάς είναι 
ή παράλειψις τής ύποδείξεω: ότι ή άπεικόνισις τής Παναγίας ήτο διά 
μωσαϊκού : πολύ πιθανόν ή λέξις «ψηφίδες» νά ύπήρξεν ακατανόη
τος καί είς αύτόν τόν Γαλιατόβσκαγο Α), πολύ δε μάλλον είς τούς 
άναγνωστας αύτοΰ. ( Ακολουθεί.)

*) Ή πρώτη εκδοσις του «Νέου Ούρανου» έν τ[) Πολωνικό καί Πο· 
λωνο-ρωσικ[) γλώσση, έγένβτο έν Αβμβέργρ κατά τό 1665. Βλ. καί τό Περιο
δικόν τής ’Ακαδημίας τής Πετρουπόλεως «Χριστιανικόν ανάγνωσμα» Νοέμβρι
ος—Δεκέμβριος 1888 σελ. 657-658. Σ. Μ. , ·

b Είς τόν Γαλιατόβσκαγο υπήρξε γνωστή καί ή έπιστολή τών τριών 
Πατριαρχών «ν’ svitku do Teophilia tsecaria gretskavo*>  (θαύμα IE 
περί τής έν AÙÔÔ(] είκόνος), άλλά πιθανώς μόνον έκ παραπομπής εϊς τι λατι
νικόν βιβλίον περί τής έν «Ρώμη» (είναι ΐ| αυτή καί η εν Λυδδρ, βλ. Gârrucci 
Storia dell’ arte cristana, I, σελ. 410) είκόνος τής Π ινα/ί καί έν πάση 
περιπτώσει μόνον έν βραχείς συνθέσ ι, χωρίς έν αύτφ νά περιέχηται ή διήγη · 
οις περί τής έν Κόπρφ είκόνος, ήας παρελήφθη ύπ’ αύτού έκ τού Ελληνικού.
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Ώς εκ του τρόπου καθ’ δν και τά; συνθήκα; ΰφ’ ά; διενεργεί ναι 
ή στρατολογία τών χριστιανών έν Τουρκία ή στρατεύσιμο; 'Ελληνική 
νεότης σωρηδόν καταλείπει τό πάτριον έδαφος έκπατριζομένη, δημι- 
ουργεΐτ/ι δ’ ούτω μέγιστος κίνδυνος διά τάς υπό τήν Τουρκίαν ελλη
νικός χώρας, κινδυνευούσα; νά μείνωσιν έρημ n “Ελλήνων. Ή «’Εκκλη
σιαστική Αλήθεια» τύ έπίσΊμον δργανον τού Οίκ. ΙΙατριαρχείου, τήν 
οδύνην τού έν Κων)πόλει Εκκλησιαστικού καί ’Εθνικού ήμών Κέν
τρου έπι τή καταστάσει ταύτη έρμηνεύουσα καί τόν επικίνδυνον τούτον 
εκπατρισμόν ν’ άνακόψη θέλουσα έγραψε τά ακόλουθα, τά οποία ε
φαρμόζονται καί είς πάντα νέον προτιμώντα να έκπατρίζηται είς χώ
ρας άπομεμακρυσμένας αντί νά έπιζητή τήν ευτυχίαν αύτού εντός τού 
πατρίου εδάφους

«.... Ή διαγωγή τών νέων έκείνων, οϊτινες έγκαταλείπουσι τήν πατρίδα 
αύτών έν γνώσβι δτι ουδέποτε θά έπανίδωσιν αύιήν, απλώς καί μόνον διά νά 
μή μβτάσχωσι τής στρατιωτικής υπηρεσίας, ή διαγωγή, λέγω, αύτη εϊναι πάση^ 
μομφής καί κατακρίσεως αξία.

ΈπεΟύμουν ν’ απευθύνω πρός τούς σφριγηλούς αυτούς νέους τήν έξής 
απλήν έρώτησιν φαντάζεστε υμάς αύτού; προνομιούχους, κύριοι, δικαιουμένους 
ν’ άπαλλαγήτε τών δεινών τών ομοφύλων υμών ή μάλλον έχοντας τό δικαίωμα 
καί νά έπιτείνητε ακόμη τά βάσανα τών ομοεθνών υμών διά τής αριθμητικής, 
καί κατά συνέπειαν υλικής τε καί ηθικής έξασΟενήσεως αύτών ; Ή μήπως 
διά του παραδείγματος σα: θέλετε νά εϊπητε καί πρός τούς λοιπούς ομογενείς 
σας νά φύγωσιν έκ τής πατρίδος των καί νά καταστήσωσιν αύτήν έρημον Î 
*Ώ ! πόσον ήθελε χαρεΐ ό Πρίαμος καί οί παϊδες αύτού ! Άφίνετε τήν πα
τρίδα σας, τήν ώραίαν καί ένδοξον γήν τών πατέρων καί τών μητέρων σας, 
τήν γήν τήν οποίαν οί πρόγονοί σας έδόξασαν καί έκλεισαν, άφίνετε αύτήν 
Μυσών λείαν, οίονεί λέγοντες· ήμών άποχωρούντων γαϊα μιχθήτω πυρί !

Άλλδίμονον ! Καί φαντάξεσθε τσως —διττώς φυγόστρατοι —δτι ύπείκετε 
εις εύγε\ή πρόσκλησιν τής ψυχής σας, φεύγοντες τήν άστοργον κυβέρνησιν τού 
τόπου σας καί διαμαρτυρόμενοι έμπράκτως κατά τής έπιγινομένης ύμΐν άδι · 
κίας !

Πόσον άπατάσθε ! Πατρίς άνευ τέκνων εϊναί τι άκατανόητον. Σείς δέ, 
τό έφ’ ύμΐν, τείνετε νά καταστήσητε αύτήν στεΐραν, άπαιδα, έρμαιον τοϋ πρώ

του τυχόντος. Μή διαβουκολεϊσθε λέγοντες δτι θά φανήτε χρήσιμοι είς τούς 
γονείς σας, είς τούς συγγενείς σας, είς τά σχολεία, είς τήν έκκλησίαν τής γενε- 
τείρας σας, άποστέλλοντες χρήματα έκ τοϋ τύπου τής έγκαταστάσεώς σας. Πρός 
τί τά χρήματα, πρός τί τά σχολεία, πρός τί αί έκκλησίαι, δταν άνθρωποι δέν 
θά ύπάρχωσι διά νά χρησιμοποιήσωσιν αύτά ;

Δέν άγνοώ πόσων αγαθών έγένοντο πολλάκις πρόξενοι οί μακράν τής 
γενεθλίου αύτών γής βιώσαντες ^Ελληνες*  άλλ*  οσάκις άκούω δτι, κώμαι καί 
πόλεις έν Ήπείρω καί έν ’Ανατολή έπιδεικνύουσι σήμερον ήρημωμένους πολυ
τελείς ναούς, ή έγκαταλελειμμένας άρχοντικάς οικίας, είς ας ούτε φύλακες εύρί- 
σκονται νά κατοικήσωσιν, οίκτείρω καί καταρώμαι τό τυχοδιωκτικόν τής φυ
λής μας, μή έννοούσης νά περισυλλεγή, μή δυναμένης νά κατανοήση δτι, ό- 
σονδήποτε άν τό ποιόν εϊναι έκεϊνο, τό όποιον δεσπόζει, άνευ ποσοΰ τίνος ού- 
δέν έστι γενέσθαι τών δεόντων. Δέν μαρτυροϋσι περί τούτου παντός άλλου 
μάλλον οί τελευταίοι πέντε αιώνες ;»

Άλλ’ άν ό εκπατρισμό; τών νέων είναι προϊούσα έξάντλησις τής 
ζωής τής πατρίδος ό εκπατρισμός νεανίδων παρθένων φέρει καί τά 
στοιχεία ονείδους διά τήν πατρίδα, δυστυχώς δέ δλων τών τμημάτων 
τής Ελληνικής γής ή ήμετέρα Νήσος διατελεί τήν στιγμήν ταύτην πε
ρισσότερον πάσης άλλης Ελληνικής γωνίας υπό τήν κατηγορίαν 

ταύτην.
ΚαΟά άναγινώσκομεν έν τή διά τό 1910—1911 δημοσιευθείση 

πρό ολίγου λογοδοσία του έν Πόρτ Σαιδ «Συνδέσμου τών κυριών 
πρός προστασίαν τών Έλληνίδων παρθένων» έκ 52 έλληνίδων παρ
θένων, α; ό Σύλλογος μετά στοργής παντός επαίνου άνωτέρας έπρο- 
^τάτευσε κατά τό λήξαν έτο;, αι 32 προήρχοντο έκ τής Νήσου ήμών. 
Περί τού γεγονότος τούτου τής πληθώρας έκπατριζομενων παρθένων 
εκ Κύπρου όμιλεί μετά πόνου ή λογοδοσία άναφέρουσα δτι τό 
Προεδρεϊον τού Συλλόγου έγραψε πρός τάς έκκλησιαστικάς τής νήσου 
αθχάς ίκετεΰον νά διαταχθώσιν οί ιερείς νά γνωστοποιησωσιν εις τάς 
Χριστιανικά; οικογένειας τούς κινδύνους οί όποιοι περιστοιχιζουσι τά 

τέκνα των έρχόμενα είς Αίγυπτον.
Πράγματι έξ αφορμής τής έν τή λογοδοσία μνημονευομένης πα- 

ρακλήσεως ή Ιερά Σύνοδο; άπέλυσεν άπό 3 Μαΐου 1910 τήν παρά 
πόδας έγκύκλιον, τήν οποίαν άναδημοσιεύομεν μετά τής έλπίδος δτι θά 
Υενικευθή ή έπίγνωσις τών ηθικών κινδύνων είς οΰς είνε έκτεθειμέναι 
αι εκπατριζόμεναι νεάνιδες καί τή; έκ τού τοιούτου εκπατρισμού προ- 
κυπτούσης διά τήν πατρίδα ήμών υλικής καί ηθικής ζημίας. ’Ιδού ή 

συνοδική εγκύκλιος :
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ΚΥΡΙΛΛΟΣ .
έΐέω Θεοϋ 'Αρχιεπίσκοπος Νέας Ίουστινιανής καί πάσης 

Κύπρου και οι συν έμοι αδελφοί παντί τω πληρώματι 
τής έν Κύπρω άγιωτάτης 'Εκκλησίας χάρις ύμϊν άπασι 
και εΙρήνη άπό Θεοϋ Πατρός.

Περιήλθεν είς γνώσιν ήμών, διι άνθρωποί τινες, άνδρες καί γυναίκες, 
ύπό τό πρόσχημα ενδιαφέροντος ύπέρ καλλίτερος τύχης τών ορφανών καί πτω
χών κορασίδων δι*  ύποσχέσεων καί επαγγελιών, ο ci Οά έξεύρωσιν αύταϊς έρ
γασίαν έντιμον πρός πορισμόν τών πρός τό ζην αναγκαίων καί άποκατάστασιν, 
παρσλαμβάνουσι τοιαύτας καί όδηγούσιν είς Αίγυπτον. Άπάγοντες δμως τάς 
τρυφερός ταύτας υπάρξεις είς τήν αλλοδαπήν εκμεταλλεύονται αυτός πρός πο- 
ρισμόν ίδιου αισχρού κέρδους καί τοιουτοτρόπως άπό προστατών γίνονται 
δήμιοι, καί αντί τής ένιίμου έργασίας, τήν όποιαν υπόσχονται, δημιουργούσιν 
όλεθρον διά τάς ύπ*  αύτών άποπλανωμένας παρθένους. ’Αλλά καί γονείς καί 
κηδεμόνες ορφανών, δπως άπαλλαγώσι τών φροντίδων τοιούτων κορασίδων 
επιλαμβάνονται πάσης τυχούσης εύκαι ίας, δπως άποστείλωσιν είς τήν άλλο 
δαπήν τά κοράσια αύτών, πολλά δέ τούτων καί αύτοπροσώπως όδηγουσιν είς 
Αίγυπτον, χωρίς δμως καί νά φροντίσωσι καν νά παραδώσωσιν αύτά είς χεϊρας 
έντιμους.

• Έπί τού συντελουμένου διά τούτων απάντων ύλέθρου έφείλκυσε προ- 
σφάτως τήν προσοχήν ήμών δι*  έπιστολής αύτού πρός τόν σεβασμ. Μητροπο 
λίτην Πάφου ό έν Πόρτ-Σάϊδ έδρεύων «Σύνδεσμος προστασίας τών Έλλη · 
νίδων» ζωηρώς διαζωγραφήσας τήν άξιοθρήνητον Οέσιν είς ήν περιέρχονται 
πάσαν σχεδόν αί πτωχαί παρθένοι αί διά τοιούτων μέσων καί κατά τρόπον τοι- 
ούτον είς Αίγυπτον άπαγόμεναι. Τούτου ένεκα ποιμαντορικόν έπιτελοΰντες κα
θήκον, γνωστοποιούμεν είς πάντας τούς χριστιανούς τό έν γνώσει βεβαίως τών 
άπαγόντων έν άγνοίρ δέ τών γονέων δι ιπραττόμβνον μέγα έγκλημα είς βάρος 
τής ’Εκκλησίας καί τής πατρίδος, καί προτρεπόμεύα τούς εύλαβεστάτους ίερεϊς 
καί τούς έντιμοτάτους προεστώτας τών πόλεων καί τών χωρίων τό ζήτημα 
τούτο νά κατασιήσωσιν άντικείμενον ιδιαιτέρας αύτών μερίμνης, ώστε νά 
παύση τό άτοπον τής ύπό τάς περιγραφείσας ανωτέρω συνθήκας απαγωγής έκ 
τής Νήσου καί αποστολής ανηλίκων πτωχών κορασίων, δτι ή παράδοσις αύ
τών είς χεϊρας άνθρώπων, άνδρών εϊτε γυναικών αμφιβόλου ποιού πρός άπα- 
γωγήν είς τήν άλλοδαπήν έπί δήθεν έξευρέσει πόρου ζωής, ή καί άπόστολή 
αύτών ύπό τών ιδίων γονέων καί κηδεμόνων χωρίς νά ύπάρχη προεξησφαλι · 
σμένη δι’ αύτάς θέσεις είς ομογενείς εντίμους οίκους, σημαίνει τελείαν άπώλει- 
αν τών κορασίων αύτών, διά τήν όποιαν θά δώσωσι λόγον τφ Θεφ.

Ταύτα πατρικώς παραγγέλλοντες καί νουθετούντες έπικαλούμεθα έφ*  ύ 
μάς πάντας τήν χάριν καί τό άπειρον έλεος τού Σωτήρος ήμών Χριστού.

Έν Λευκωσία τή 3 Μαίου 1910.
Εύχέται πάντων ύμών

Τ ά Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ
Τ ό Πάφου ΙΑΚΩΒΟΣ

ό Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ
γ ό Π. Κηρυνείας ΚΥΡΙΛΛΟΣ

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗΝ

• Οίδε γάρ και πολέμιος άνδρός αρετήν καί έθνους Φαυμάζειν.» 
Πόσον εΐνε μέγα καί θαυμαστόν τό κράτος σου, ώ 

Αρετά, πολύμοχθε γένει βροτείω, θήραμα κάλλιστον 

βίω ! >

Έξ άφορμής τών πρός τό ΈΟνο^ ευεργεσιών του Μεγά
λου Εθνικού Ευεργέτου Μαρίνου Κοργιαλένιου Τουρκική έφημε- 
ρίς, ή «Σιλάχ», έγραψε τά άκόλουθα :

«Αίσθημα αίσχους καταπορφυρώνει τό πρόσωπον τοΰ ανθρώ
που, δταν βλεπη τόν ζήλον τόν όποιον καταδάλλουσι διά τό με
γαλεϊον, τήν πρόοδον καί τό μέλλον τής μικράς ’Ελλάδος οί 
μόλις είς όλίγα έκατομμύρια άνερχόμενοι καί πανταχοϋ τοΰ 
κόσμου διεσκορπισμένοι "Ελληνες.

Ό Έλλην ύπηρετεϊ τήν έλληνικήν Ιδέαν. Εγκαθίσταται είς 
τό έζωτερικόν. ’Αρχίζει νά έμπορεύηται καί προσπαθεί νά πλου- 
τήση. Παρέρχονται έτη καί αποθνήσκει έν τή χώρα τήν οποίαν κα
τέστησε πατρίδα του. ’Αλλά δέν λησμονεί τήν άρχικήν του πα
τρίδα, τό έθνος του. Άφίνει έκατομμύρια είς τήν Ελλάδα, είς 
τά φιλανθρωπικά έργα 1ης ‘Ελλάδος, είς τόν στόλον τής ’Ελλά
δος. Τί άγέρωχον έθνικόν πνεύμα, οποία αξιομίμητος μεγάλη 
φιλοπατρία.

Γνωρίζομεν οτι οί "Ελληνες εινε έχθροί τής πατρίδος μας 
τόσον δσον καί οί Μοσχοδϊται. Μάλιστα ϊσως εινε έχθροί χειρό
τεροι τιύν Μοσχοβιτών, άλλ’ δταν έκδηλωσι τοιαΰτα αισθήματα, 
τοιαύτην φιλοπατρίαν δέν δυνάμεθα νά μή έκτιμήσωμεν αύτούς.

Καί σκέπτομαι κατόπιν ημάς. Οί ταλαίπωροι ήμεις ! Πως 
είνε δυνατόν νά μή καίεται ή καρδία μας δταν οί χάρις εις τήν 
γενναιοψυχίαν τοΰ έθνους εύημεροΰντες είς ούδεμίαν χάριν τοΰ 
έθνους καί τής πατρίδος προβαίνωσι θυσίαν ;

Οί τυφλοί δέν άναγινώσκουν άρά γε τάς ειδήσεις αύτάς ; Λί 
πληροφορίαι αύταί δέν προκαλοΰσιν αύτοΐς αίσθημα αίσχους, δέν 
φέρουσιν έρύθημα είς τό πρόσωπόν των ς
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Δέν συγκινεϊιαι ή καρδία των ; Εί; Έλλην άποΘανών έν 
Λονδίνψ άφήκε δώδεκα όκατομμύρια φράγκα διά τήν πατρίδα 
του, τό καλόν τής πατρίδος του, διά τήν εύημερίαν τοΰ Έθνους 
του. Όσας τιμάς καί αν άπονείμ^ τις είς τόν νεκρόν τοΰ φιλο- 
πάτριδος αύτου ανθρώπου πάλιν θά είνε όλίγαι.

"Ώφ I Ή ψυχή μου βασανίζεται πάλιν. Ή συνείδησίς μου 
καίει. Διατί νά μή έχωμεν τά αισθήματα αύτά, διατί νά μή έχω- 
μεν τοιούτους φιλοπάτριδας πόθους ; Φθονώ !

Οί πτωχοί μας δέν διστάξουσι νά πράξ.υσι τό καθήκον των 
παρέχοντες όλα τά υπάρχοντά των εις τόν εθνικόν έρανον. Ή 
αύτοθυσία των είνε έξοχος. Άλλ’ οί πλούσιοί μ χς ; Οί πλούσιοι 
εκείνοι, οΐτινες άπέσπασαν αιματηρά δάκρυα άπό τούς ύφθαλμούς 
τών συμπατριωτών των καί έχουσι χιλιάδας λιρών είς τάς τραπέ- 
ξας ; Καί όχι μόνον δέν αισθάνονται έν τή καρδία των τήν έλα· 
χίστην συγκίνησιν δι’ αύτήν τήν πατρίδα άλλ’ έξακολουθοΰσι νά 
άπομυξώσι καί τήν τε>ευταίαν ρανίδα τού αίματος τοΰ ύπολειπο- 
μένου είς τάς φλέβας τοΰ Έθνους. Ούδέ οβολόν θυσιάξουσι διά 
τόν έθνικόν έρανον ή δι’ άλλην ανάγκην τοΰ έθνους.

Κατάρα είς τοιαΰτα ύπάρχοντα, είς τοιαΰτα πλούτη I "Οσον 
άξιοσέβαστος είνε ύ Κοργιαλένιος προσενεγκών μεγίστην διά 
τήν πατρίδα θυσίαν τόσον αξιοκατάκριτοι καί απεχθείς είνε 
οί ήμέτεροι ! Άνακράξομεν λοιπόν :

Κατάρα είς τοιαΰτα πλούτη ! Νά τυφλωθούν τοιούτοι ασυνεί
δητοι πλούσιοι».

Έπιστέλλουσιν είς τήν διεύΟυνσιν τοϋ «Εκκλησιαστικού 
Κήρυκος» :

Μετά τήν λύσιν τοΰ ’Αρχιεπισκοπικού ζητήματος καί τήν 
πλήρωσιν τών Μ ητροπολιτικών θρόνων καί τήν πλήρη άπο- 
κατάστασιν τής εκκλησιαστικής ειρήνης έν τή νήσο) ήμών, έξε- 
δόθη συνοδική εγκύκλιος καί άπεστάλη πρός όλαςτάς ορθοδό
ξους χριστιανικός κοινότητας τής νήσου, δι’ ής καθίσταντο γνω- 
σταιαί Μοναί, ών έπετρέπετο ή διατών μοναχών αύτών διε- 

νέργησις ζητείας ώς καί δτι παν πρόσωπον άνευ άδειας διενερ
γούν ζητείαν τινα έχουσι καθήκον νά έμποδίζωσιν δ τε διδά
σκαλος καί ’ιδίως δ ίερεύς τής κοινότητος, καί έάν ήθελε πα- 
ρακούση τό έν' λόγφ πρόσωπον εϊτε κληρικός τυγχάνει εϊτε 
λαϊκός νά καταγγέλληται εις τον οίκεϊον Μητροπολίτην.

Μετά τήν έγκύκλιον ταύτην ένομίζομεν δτι το κακόν 
τούτο σύστημα θάέπαυεν ή θά περιωρίζετο, άλλα δυστυχώς καί 
παρ’ έλπίδα ούτε τό έν ούτε τό έτερον έγένετο, καθότι οί συνη- 
θίσαντες να ζώσιν ίκ τών κόπων τών άλλων και νά θησαυρί- 
ζωσιν χάριν εαυτών και τών οικογενειών των πρό ούδενός ύπο- 
χωρούσιν άψηφούντες σύναμα και τάς έγκυκλίους τής έν Κύ
πριο ’Εκκλησιαστικής ’Αρχής.

Ή Α. Θ. Μακαριστής και οί λοιποί II. Μητροπολίται 
εχουσιν ύπέρτατον καθήκον νά αφήσωσι τούς λόγους καί νά 
προβώσιν εις πράξεις·, τιμωρούντες παραδειγματικώς πάντα πα
ραβάτην εϊτε κληρικός εινε εϊτε λαϊκός ώς και τον ιερέα τής 
κοινότητος έν ή διενηργήθη ή ζητεία και άπέλιπε να καταστήση 
τούτο γνωστόν είς τήν ο’ικείαν εκκλησιαστικήν αρχήν.

Μετά τον εφημέριον πάσης κοινότητος και ό διδάσκαλος 
πρέπει να είνε πιστός τηρητής τής έγκυκλίου και νά ζητή παρά 
τοΰ ζητιάνου τήν άπαιτουμένην άδειαν, τής ύποίας έάν στερή- 
ται αμέσως δ ’ έπιστολής του νά καθιστφ τούτο γνωστόν είς 
τόν οίκεϊον Μητροπολίτην, δστις ευθύς νά προσκαλή τον έν 
λόγφ ζητιάνον και αυστηρότατα νά τιμωρή.

Ζώμεν είς αιώνα άναπτύξεως καί πολιτισμού καί πρέπει 
νά παύση ή άτοπος και ασεβής αΰτη πράξις περιφερόμενων τών 
ιερών εικόνων πρός έπαιτείαν γενομένην πρός ’ίδιον όφελος 
—ώς έπί το πλεϊστον—υπό πολλών οκνηρών και άεργων.

Πρό τινων ημερών έν τώ χωρίφ ήμών ήλθε γέριον τις 
κρατών έν θήκη έκ λευκοσιδήρου τήν εικόνα τής 'Αγ. Φωτει
νής και έζήτησε νά περιέλθη τό χωρίον πρός ζητείαν (λέγε 
έπαιτείαν)· άλλ’ ό επίτροπος τής έκκλησίας τον ήμπόδισεν εί- 
πών αύτφ δτι αί ζητεΐαι γίνονται κατόπιν άδειας τοΰ Μητρο
πολίτου καί επομένως ώφειλεναφέρη τοιαύτην άδειαν παρά 
τού οικείου Μητροπολίτου.
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Είς τά πεπολιτισμένα καί ανεπτυγμένα εχιρωπαϊκά κράτη 
απαγορεύεται και αυτή ή επαιτεία είς τούς πτωχούς και είς τούς 
γέροντας καί είς τούς ανικάνους δι’ εργασίαν διότι τούτο προ- 
σάπτει όνειδος είς/ίλην τήν κοινωνίαν, έν η διενεργεΐται ή 
επαιτεία. Είς ημάς άρά γε δέν προσάπτει όνειδος ή περιφορά 
τών 'Αγ. Εικόνων ύπό λαϊκών πρός ζητείαν δήθεν πράγματι 
δέ πρός επαιτείαν ; Βεβαίως. Πρής πρόληψιν δέ τού άτοπου 
τούτου πρέπει πάντες νά έλθωμεν αρωγοί τών άνωτάτων Θρη- 
σκευτικών ήμών αρχηγών καθιστώντες πάσαν τοιαύτην πράξιν 
γνωστήν πρός αύτούς.

Τά ολίγα ταϋτα εΐνε νομίζομεν αρκετά νά πείσουν τήν Λ. 
©.Μακαριότητα καί τούς λοιπούς II. Μητροπολίτας ότι εΐνε 
καιρός πλέον δι’ αύστηροτάτων τιμωριών να παύση ή περιφορά 
τών 'Αγ. Εικόνων πρύς επαιτείαν καί τό κακόν νά θεραπευθή 
εντελώς ϊνα μή γελωτοποιιόμεθα υπό τών ξένων.

Etç αναγνώστης 
ΤΟΥ "ΕΚΚΛ. ΚΗΡΥΚΟΣ,,

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ

ι.
Ό αοίδιμος Διονύσιος Θερειανός βιογραφήσας έν τρισί τόμοις 

(Τεργέστη 1890) τόν σοφόν τού Γένους διδάσκαλον ’Αδαμάντιον 
Κοραήν, κατέδειξε συνάμα ήμϊν τοίς έπιγιγνομένοις τίνι τρόπω δέον 
νά βιογραφηθώσιν οί κατά τάς δύο τελευταίας εκατονταετηρίδας δρά- 
σαντες τού Γένους καί τής Έκκλησίας άξιωματούχοι, οϊτινες καί διά 
ζώσης έμόχθησαν αλλά καί πολλαπλάς και ποικίλας έγκατέλιπον ήμϊν 
συγγραφάς.

Όμολογώ, δτι πριν άκόμη άναγνώσω τό σοφόν τούτο τρίτομον 
τοΰ Θερειανοΰ έργον έκ σελ. 1000 διηπόρουν διά τό περιεχόμενον τής 
συγγραφής ταύτης, ήτις έδει νά περιέχη τήν βιογραφίαν τοΰ Κοραή, 
καί μοι έφαίνετο παράδοξον, δτι συνεκομίσθη ύλη εις χιλίας σελίδας 

περιλαμβάνουσα πάσα τοΰ Κοραή τύν βίον. Ό διεξερχόμενος δμως 
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τάς πυκνοτυπωμένας σελίδας τού έν λόγω έργου, πληροφορείται ακρι
βώς τύν πρωτότυπον τρόπον, καθ’ δν δ Θερειανός έβιογράφησε τύν 
μέγαν διδάσκαλον. Διότι δ πολύς τοϋ Κοραή βιογράφος δέν περιωρί- 
σθη ώς ήδύνατο τις νά υπόθεση εις τήν έξιστόρησιν τών τής ζωής και 
δράσεως τών τού Κοραή συμβάντων, άλλ’ έ.ξέθεσεν άναλυτικώς καί κατε- 
στρωσεν δλας τάς συγγραφάς άκριβή τούτων καταγράψας περίληψιν 
καί τάς αιτίας μάλ:στα εξετάσας έξ ών ώρμήθη ό Κοραής εις τό νά 
γράιρη έκάστην αύτοΰ πραγματείαν.

Καί ού μόνον ίστόρησεν έπακριβώς έκάστην έκδοσιν τών έργων 
τού Κοραή, άλλ’ έν παραβολή τούτο επραξεν μέ τήν έξέτασιν καί τών 
όμοιων έργων ξένονν σοφών, οΰς δ Κοραής ή άποκρούει γράφων ή 
συμφωνεί μετ’ αύτών.

Τοιουτοτρόπως, άν τις λάβη ύπ’ δψει σήμερον τήν σπάνιν τών 
εκδόσεων τού Κοραή και το δύσκολον τής προμήθειας αύτών, δ Θε- 
ρειανός διά τών έργων αύτού παρουσίασεν ήμϊν τοϊς νεωτέροις πλήρη 
τήν σειράν και τήν άνάλυσιν δλων τού Κοραή τών έργων, καί έσιη- 
σεν άληθώς ό βιογράφος ούτος μνημεϊον aioSviov εις τόν ’Αδαμάντιον 
Κοραήν, δπερ θά μένη μεταξύ τών έπιγιγνομένων ίσως επί πολύ μα- 
κρότερον χρόνον ή δ πρό τοΰ ’Εθνικού Ιΐανεπιστημίου τοΰ μεγάλου 

άνδρος άνδριάς.
Κατά τοιούτον άρα τρόπον δέον νά βιογραφηθώσιν οί επιφανείς 

τού Γένους διδάσκαλοι καί δχι ώς συνήθως, έγεννήθη καί συνέγραψε 
τδ έν ή τδ άλλο έργον, δ είς ή δ έτερος διδάσκαλος, ίίλλά διά τής ά- 
κριβοΰς καταγραφής καί άναλύσεως δλων τών έργων έκάστου έν παρα
βολή μέ δμοια άλλίον, καί έν τέλει μετά κριτικών τού βιογράφου 
συμπερασμάτων.

Εις τοιούτος άνήρ ώς δ Διονύσιος Θερειανός άπαιτεϊται πρδς 
πλήρη βιογραφίαν καί άνάλυσιν τών έργων τού σοφού καί εύσεβούς 
διδασκάλου Κωνσταντίνου Οικονόμο J τού έξ Οικονόμων.

Είναι σπάνιαι σήμερον σφόδρα αί εκδόσεις τού έξ Οικονόμων 
πλήν τοΰ τριτόμου τών « ’Εκκλησιαστικήν» καί άγνωστοι αί συγγρα- 
φαί τοΰ άνδρός ήμϊν τοϊς νεωτέροις. Μάλιστα πολύτιμα φυλλάδια τά 
δσα εν τή σφοδρά εκείνη διαμάχη μετά τού Θεοκλήτου Φαρμακίδου 
έδημοσίευσεν, εντελώς έκ τής κυκλοφορίας έξέλιπον.

Θά ήτο εύκταϊον, έάν δ βιογράφος τού Κα>νσταντίνου έξ Οικο- 
κονόμων συμπεριελάμβανεν έν τώ έργω καί τδν πατροόζοντα υιόν Σο- 
φοκλέα Κ. Οίκονόμον τδν λόγιον έκεϊνον ιατροφιλόσοφον, άλλά σύν 
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τούτοις αν άπό κοινού και έν αντιπαραβολή έβιογράφει καί ανέλυε 
τά έργα καί τοΰ δεινού αντιπάλου Θεοκλήτου Φαρμακίδου. Θά έπεθύ- 
μουν εγώ, δπως ό μέλλων βιογράφος τούτων έξαιρετικώ; μή έξέφραζεν 
ιδίαν γνώμην είς τά επίμαχα ζητήματα τών δύο μεγάλων αντιπάλων, 
σλλ’ απλώς άνέλυεν έπακριβώς τάς ιδέας καί· τά έργα έκάστου. Γίγαντες 
ουτοι έξέλιπον, ημείς δέ οί νάνοι ας μή συγχέωμεν τάς γνώμας αυτών.

11.

Άφωρμήθην να γράψω ταΰτα έκ τοΰ άρτι δημοσιευθέντος βιο- 
γραφικοΰ σημειώματος περί Κων. τοΰ έξ Οικονόμων έν τώ «Έκκλ. 
Φάρω» ’Αλεξάνδρειάς (Δεκέμβριος 1910 —’Ιανουάριος 1911) υπό τοΰ 
πολυμαθούς και εύγλώττοι» λίαν ιεροκήρυκας τής ’Επισκοπής Δημη * 
τριάδας καί Ζαγοράς κ. Πολυκάρπου 1. Συνοδινοΰ ’Αρχιμανδρίτου. 
Καί έξ άλλων αΰτοΰ έργων ύ έμος φίλος πατήρ Πολύκαρπος εινε γνω
στός είς τήν Πανελλήνιον ’Εκκλησίαν καί ήσχολήθησαν πλειστάκις 
περί τύ έργον αΰτοΰ τά Θεολογικά Περιοδικά, μάλιστα δέ εκείνο τό 
έθνικύν καί ευσεβές δημοσίευμα έν ω έπιστολαί πρός διαφόρους περι
λαμβάνονται. Επομένως ό έργάτης τοΰ μικρού βιογραφικού σημειώ
ματος περί τοΰ Κωνστ. Οικονόμου είναι ό άξιος, δπως ιστόρηση τόν 
πολΰν ΟΙκονόμον καί άναλύση τύν έργον αΰτοΰ καθ’ δν άνο) υποδει
κνύω τρόπον. Καί τό μικρύν δέ δημοσιευθέν σημείωμα είναι πολλής 
αξίας προϊόν μηδέ τήν τοΰ έργου τελειότητα θά έβλαπτον αβλεπτήματα 
τινα, είμή ύ συγγραφεύς έθεώρει έπάναγκες, ΐνα διορθώση ούτος γνώ
μας καί ιδέας τοΰ σοφοΰ Οικονόμου δΓ ιδίων παρατηρήσεων.

Άνομολογεϊ ύ πατήρ Πολύκαρπος, ori τοΰ Οικονόμου «ή συν- 
τηρητικότης έβάδιζεν έν αρμονία μετά τής αληθούς προόδου», δτι 
ήτο ύπέρ τών υγιών αρχών, ένφ ύ Φαρμακίδης ήτο «φιλελεύθερος καί 
ύπέρ τής άναμορφώσεως τής δήθεν διεφθαρμένης Ελληνικής Εκ
κλησίας».

Συμφώνως μέ τήν κρίσιν ταύτην περί τών δύο μεγάλων τής 
Εκκλησίας άνδρών, ήν διατυπώνει ό πατήρ Πολύκαρπος, παρέλκουν 

αί άλλαι άτομικαί κρίσεις π·ρι τώ/ ίίευ/ roj Ο'.,ονόιου, ΐνα μή συμ- 
φρονών τφ έλευΟερίω Φαρμακίδη άναφανή κιτί ύ τύν Φαρμακίδην ε
λέγχων βιογράφος. Λί περί τών Άποστολικών Κανόνων, τής Θεοπνευ
στίας τής μεταφράσεως τών θ', τοΰ Πατρος τοΰ Προδρόμου ίδέαι καί 
γνώμαι τοΰ Οικονόμου είσί και σήμερον απαραίτητοι, ώς ταύτας κα- 

θώρισεν ή πολιά άρχαιότης καί ή αιωνόβιος έκκλησιαστική Παράδο- 
σις. Μάλιστα είς τύ περί Ζαχαρίου υίοΰ Βαραχίου έπίμαχον ζήτημα 
θραύεται σπουδαία τής ’Εκκλησίας παλαιά δόξα διά τής γνά)μης τοΰ 
Φαρμακίδου.

Έλάχιστά είσι τά έν τή μελέτη ταύτη αβλεπτήματα. ΠΙ Μεγάλη 
’Εκκλησία εις τύν ΟΙκονόμον συν τώ όφφικίω τοΰ Γενικού Ιεροκή
ρυκας άπένειμε καί τύ δικαίωμα τοΰ φέρειν σταυρύν έμπροσθεν τοΰ 
καλυμαυχίου, νύκτωρ δέ δραπετεύσας έκ Κων)πόλεως καί διασωθείς 
έγκατέλειψεν έκεϊ πολύτιμα χειρόγραφα καί ιδία τύ Έλληνικύν Λεξικόν. 
Άρνηθέντος δέ τότε τοΰ Οικονόμου, δπως όρκισθή έπί τοΰ ίερ >ΰ Εΰ- 
αγγελίου έν Άθήναις ύπερίσχυσεν ή γνιύμη αυτού καί έθεσπίσθη έκ- 
τοτε έν Έλλάδι δπως οί ί ε ρ ο υ ρ γ ο ύ ν τ ε ς κληρικοί τών τριών 
βαθμών όρκίζωνται ενώπιον τοΰ Δικαστηρίου θέτοντες τήν δεξιάν 
οΰχί έπί τού ιερού Ευαγγελίου, ώς ποιοΰσιν οί Λαϊκοί, άλλ’ έπί τής 
συνειδήσεως αυτών. Οί άποτελέσαντες τήν έπί Άντιβασιλείας μικτήν 
Επιτροπήν Αρχιερείς ’Ελαίας Παίσιος καί Άρδομορίου ’Ιγνάτιος δέν 
ήσαν Μητροπολϊται, άλλ’ ό μέν ’Ελαίας τιτουλάριος ’Επίσκοπος, ύ δέ 
Άρδομορίου ’Επίσκοπος τού Θεσσαλονίκης λόγιος δέ ούτος καί σοφός 
κληρικός. Τύ δτι δέό ύπύ τού αοιδίμου Θήρας Ζαχαρίου τού Μαθά 
εκδοθείς (Ναύπλιον 1837) «ιστορικός τών Πατριάρχων Κων)πόλεως 
κατάλογος» εινε έργον τοΰ Οικονόμου όμολογεϊται τούτο ρητώς (ίδέ 
Θεατήν άριθ. 15, 1837 καί Εΰαγγ. Σάλπιγγα άριθ. 4, 1838). Άλλά 
νομίζω, δτι δέν εινε ορθή ή κρίσις τού βιογράφου διά τύ πολύτιμον 
τετράτομον έργον περί τών Ο' Ερμηνευτών, δπερ γεγηρακώς ύ Οικο
νόμος έφερεν εις πέρας, δΓ ού καταμανθάνομεν υλον τύ πλήθος τών 
Εΰρωπαίων ’Επιστημόνων, οΐτινες ήσχολήθησάν περί τε τήν Παλαιάν 
καί τήν Νέαν Γραφήν, έξ ού έργου ίσως τού μόνου παρ’ ήμϊν δια- 
βλέπομεν τήν σύγκρισιν μεταξύ τοΰ πρωτοτύπου Εβραϊκού καί τής 
μεταφράσεως τών θ', καί τήν σχέσιν καί αναφοράν τής Παλαιός καί 
Νέας Γραφής. Δεδομένου, δτι ή Θεολογία εινε Επιστήμη δέν δύναται 
νά κατηγορηθή ό Οικονόμος διά τύ σοφύν τούτο καί πολύκοπον έρ
γον δπερ συνέγραψεν «αντί νά έπιδοθή είς άλλα σπουδαιότερα τής 
’Εκκλησίας καί της ’Επιστήμης έργα» άτινα έδει νά ήσαν «λόγοι ’Εκ
κλησιαστικοί καί δογματικοί». Έπισταμένη μελέτη τοΰ τετράτομου 
περί τών Ο' έργου πείθει τύν αναγνώστην, δτι διά τούτου ό συγγρα
φεύς προσέφερεν εις τήν 'Ελληνικήν επιστήμην σπουδαιοτάτην συμβο
λήν, ήτις ουδόλως θά έπήρχετο διά πάσης άλλης τού Οικονόμου συγ-
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γραφής. Ό τάφος τού Οικονόμου πενιχρός διασώζεται και νυν δπως 
δταν έτάφη μή γενομένης ανακομιδής έν τώ περιβόλω τής εν Άθή- 
ναις ίεράς Μονής Άσωμάτων Πετράκη (ϊδε ήμετέραν μελέτην περιοδ. 
«Τρεις Ίεράρχαι» ’Λθήναι 1910 άριθ. 49).

Ό πατήρ Πολύκαρπος ώς πάντοτε ούτω και νυν γλαφυρώς άγαν 
διαγράφει τήν βιογραφίαν τού μεγάλου Οικονόμου μέ πλούσιας εις 
διαφόρους πηγάς παραπομπάς, εΐνε δέ ό πλέον ικανός καί ό άξιος ερ
γάτης, δπως παρουσιάση ούχί εις φυλλάδιον άλλ’ εις τόμους πλέον 
τού ενός δλην τήν συγγραφικήν εργασίαν τού Κωνστ. Οικονόμου, τοΰ 
Σοφοκλέους Οικονόμου καί τού μεγάλου αντιπάλου τούτων Θεοκλήτου 
Φαρμακίδου. Οί νεώτεροι θεολόγοι θά όφείλωσι χάριτας τω πολυμα- 
θεϊ ιστοριοδίφη κ. Πολυκάρπω Συνοδινω άν τοιούτον έργον παρου- 
σιάση αύτοϊς, άφού καί τών τριών τούτων άνδρών τά έργα τέλεον 
έξηντλήθησαν. Έν τοιούτφτι ί έργω ό πατήρ Πολύκαρπος παρου- 
σιάζων άνάλυσιν καλλιεπή τής τετράτομου περί τών θ', συγγραφής, 
καί ό ίδιος θά πεισθή καί τοϊς άναγνώσταις θά άποκαλύήη] τό σπου
δαίο ν τούτο τού Οικονόμου έργον.

Έν Τεργέστη.
ΑΡΧΙΜ. ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΒΕΑΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
θέλομεν νά πιστενωμεν δτι άνάγτωσις τον κατωτέρω 

δημοσίευα μενού Πρακτικόν τών 60 Γενικών 9Αντιπροσώπων 
τον λαόν θά παραγάγη τιτά τύψιν συτειδότος είς εκείνους, οΐτι^ 
τες έξετράπησαν της ευθείας γράφοντες καί όμιλούττες έπί της 
πορείας τον εκκλησιαστικόν ζητήματος. 9 Ανογιτώσκοττες τό 
πρακτικόν και τά έν ανιφ έγκύρως και νομίμως έξ ονόματος καί 
έν όνόματι τον λαόν διατυπούμενα καίπαραβάλλοντες πρδςδ,τι ή 
'Ιερά Σύνοδος ένήργησεν η έτεργεϊ έπί τον ζητήματος θά δμο- 
λογήσωσιν οτι οντε τρόπω ανθαιρέτω κατηρτίσθη ή ενρντέρα 

σννέλενσις νφ9 ής ννν μελειαται τδ Σχέδιον, οντε τάσεις δεσπο- 
τισμοϋ καί απολυταρχίας παρ9 οίουδήτιτος έξεδηλώθησαν, άλλ9 
δτι μίαν εχουσιν άντίληψιν τόσον έ; ί τής ουσίας τον ζητήματος 
δσον καί περί τοΰ τρόπον τής διεξαγωγής τον έργου ή τε ποιμαί- 
νουσα καί ή ποιμαινομενη 9Εκκλησία.

Ονδείς βεβαίως Μ έτόλμα νά ΙσχυρισΟή δτι οί πρδ δύο 
έιών έν τή 3Αρχιεπισκοπή συναΟροισΟένιες 60 αιρετοί αντιπρό
σωποι τοΰ λαόν καί έν έπισήμω πρόξει, καϋ ’ ήν έλαβον παρά 
τον λαοΰ έντολήν, τάς σκέψεις αύτώυ έπι τον ζητήματος διατυ- 
πώσαντες δέν άντεπροσώπευον γνησίως και νομίμως ολόκληρον 
τδν 'Ελληνικόν τής Κύπρον λαόν. ‘Όταν λοιπόν ή τοιαύτη τον 
λαοΰ αντιπροσωπεία διατυπώνηώς φρόνημα αύτής «δτι ή σύντα
ξις τών οριστικών έπί τον δλου έκκλησιαστικού ζητήματος κα
νονισμών δύναται νά έκπονη&ή τή συνεργασία τών 9Αρχιερέων, 
τών βουλευτών και άλλων είδικών άνδρών πάντων προσκαλου- 
μένων πρός τοΰτο νπδ τοΰ 9Αρχιεπισκόπου > καί δτι «πάντες ον- 
τοι οί κανονισμοί δέον νά λάβωσι κύρος τόμου », εΐνε εύκολον τά 
έννοήση τις ποιος d'à έφερε δικαίως τήν κατηγορίαν έπί αύϋαι- 
ρέτοις τρόποις καί τάσεσι πρός περιορισμόν δικαιωμάτων τοΰ 
λαοΰ, ή ‘Αγία Σύνοδος ή εύρε^εΐσα σύμη ωνος μετά τής γνώμης 
νομίμου άντιπροσωπείας τον λαόν ή οί αύτοσχεδίως παοερχό- 
μενοι έπί τδ βήμα τό δημοσιογραφικόν ϊνα νποκαταστήσωσι τήν 
άτομικήν αυτών γτώμην καί τά αισθήματα εις τήν γτώμην καί 
τά αίοθήματα τον λαοΰ.

Καί όφείλομεν τά έξάρωμεν τδ πνεύμα τής όρθοφροσύνης, 
τής νηφαλιότητας, τής ειλικρίνειας, τής κοσμιότητας, τό όποιον 
διαπνέει τδ πρακτικόν έν ω έγκύρως άπετυπώθη ή γνώμη τοΰ 
λαοΰ έπί τοΰ ζητήματος τοΰ εκκλησιαστικόν, έν άντιθέσει πρδς 
τό πνεύμα τής εκκεντρικότητος, τής άσυναρτησίας καί τής άνευ- 
λαβείας πρός τήν άτωτάτην ’Εκκλησιαστικήν 9Αρχήν, τό όποιον 
έπνευσε και9 αύτάς μετά τής άξιώσεως δτι αντιπροσωπεύει τήν 
κοινήν τής ποιμαινομέτης 9Εκκλησίας γνώμην. 9Εκ τής έξαιρο- 
μένης ταύτης άντιθέσεως καταφαίνεται δτι ι) μέν λαός σκέπτεται 
άξίως τών θρησκευτικών καί έθνικών αυτού παραδόσεων καί 
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τών ορθοδόξων αυτόν φρονημάτων, σεβόμενος τά δικαιώματα 
της Εκκλησιαστικής "Αρχής, ήτις τήν εξουσίαν τοϋ τομοΰετεΐν 
εν τή "Εκκλησία, έχει ονχι άπ " άν&ρώπων ούδε δι ’ ανθρώπων 
άλλ" άπ ’ ανιόν τον Κνρίον και θεοϋ και Σωτήρος ήμών Χρι- 
στοϋ, οί δε αντογειροιόνητοι έρμηνευταΐ τής γνώμης αύτοϋ νπο 
τήν επήρειαν διατελονσι φρονημάτων καί Ιδεών ξένων πρός τήν 
περί τών σχέσεων ποιμαινονσης καί ποιμαινομενης "Εκκλησίας 
"Ορθόδοξον διδασκαλίαν.

"Ιδού πώς σκέπτεται ό λαός.

ΟΙ ύποσημειούμενοι γενικοί άντιπρόσωποι δι’ έκλογήν ’Αρ
χιεπισκόπου συνελθόντες σήμερον τήν 8ην ’Απριλίου Ι9°9 έν τΦ 
Συνοδικώ τής Αρχιεπισκοπής καί πριν ή προβώμεν εις τήν έκλο- 
γήν δι’ ήν έκλήθημεν έπιθυμούμεν νά διατυπώσωμεν ένταύθα 
τάς σκέψεις καί κρίσεις μας δι’ έτερον συναφές σπουδαιότατον 
δέ ζήτημα.

Οί ήμέτεροι έκλογεϊς έκλέγοντές μας, συνέστησαν ήμϊν διά 
του μάλλον κατηγορηματικού τρόπου, δτι συν τή έκλογή ’Αρχιε
πισκόπου δέον άπαραιτήτως νά θέσωμεν καί τάς δύσεις τής δια- 
κανονίσεως τοϋ ’Εκκλησιαστικού ζητήματος. Φρονοϋντες, δτι οί 
ήμέτεροι έντολείς ειχον πληρέστατα δίκαιον ν’ άπσιτήσωσι παρ’ 
ήμων τό τοιούτο, καί ημείς δ’ αύτοί παραδεχόμενοι, δτι ώς έχουσι 
τά τής έν γένει διοικήσεως τής ήμετέρας έκκλησίας, μάλιστα 
μετά τας τελευταίας λυπηροτάτας ανωμαλίας ώς καί τά τής δια- 
χειρίσεως τής έκκλησιασπκής περιουσίας, δέονται όντως καλής 
διακανον ίσεως, δπως έπιδλι θή τούτο μέν εύταξία έν .πάσι, τούτο 
δέ καλή χρήσις των έκκλησιαστικών προσόδων κατά τρόπον α
σφαλή καί μόνιμον, διατυποϋμεν έν γενικαϊς γραμμαϊς τήν ώς 
πρός ταύτα γενικήν ήμών γνώμην, διά τήν πραγμάτωσιν τής ό- 
ποίϋς δηλοϋμεν δτι πάντες καί παντί σθένει θά έργασθΦμεν 
νενδότως.

Ή γνώμη λοιπόν καί εύλαβής άπαίτησις τΦν ύποσημειου- 
μένων εινε, δτι άμα τή άποκαταστάσει τής έκκλησιοστικής ιε
ραρχίας διά τής ύπάρξεώς τού ’Αρχιεπισκόπου καί δύο τούλάχι
στον Μητροπολιτών ρ Μακ. ’Αρχιεπίσκοπος οφείλει, ώς τάχιστα 
μάλιστα, νά φέρη έπί τοϋ τάπητος τό έκκλησιαστικόν ζήτημα 
πρός διακανόνισίν του, έπί τής βάσεως πάντοτε, δπου τούτο εΐνε 

δυνατόν, τών άρχαίων τής ήμετέρας Εκκλησίας έθών καί θε- 
σμίων.

Είς γενικάς γραμμάς τό έκκλησιαστικόν ζήτημα καί τύ διά 
τούτο ληπτέα μέτρα δυνάμεθα νά συνοψίσωμεν ούτω, άφίνοντες 
πάσας τάς λεπτομέρειας είς τούς μέλλοντας νά συντάξωσι τούς 
όριστικούς δι’ ούτό κανονισμούς.

ί) Νά ληφθή πρόνοια περί καθορισμού τών σχέσεων τής Εκ
κλησίας πρός τήν πολιτείαν κατά τρόπον πάντοτε μή θίγοντα 
άλλά μάλλον έμπεδοϋντα τύ αύτόνομον τής ήμετέρας αύτοκεφά- 
λου Έκκλησίας.

2) Νά συνταχθώσι κανονισμοί διά τάς έκλογάς 'Αρχιεπισκό
που, Μητροπολιτών, ’Επιτροπειών Εκκλησιών καί ’Αρχών Μο
νών, ώς καί παντός έν γένει έκκλησιαστικοϋ σώματος.

3) Νά κανονισθή ή διαχείρισις καί έξέλεγξις πάσης περιου
σίας τών θρόνων, τών Μονών, καί κοινοτικών ’Εκκλησιών.

4) Ώς  πρός τούς θρόνους θεωροϋμεν έπάναγκες νά είσέλθω- 
μεν είς τάς’έξής λεπτομερείας : ό ’Αρχιεπίσκοπος ή ό Μητροπο
λίτης έκάστης ’Επαρχίας θά καλή καταλλήλως τύ ποίμνιόν του 
νά ύποδεικνύη έπιτροπείαν συνισταμένην έξ ίσων μελών πρός 
τά κληρικά μέλη άπερ ύ ίδιος θά διορίξη. Τής μικτής ταύτης 
’Επιτροπείας θά προεδρεύη ό Αρχιεπίσκοπος ή ό οικείος Μητρο
πολίτης κατά τήν περίστασιν. Ό ’Αρχιεπίσκοπος ή Μητροπολί
της θά συντάττη κατ’ έτος τόν προϋπολογισμόν τοϋ θρόνου του 
καί θά τόν ύποδάλλη τή ’Επιτροπεία πρός έγκρισιν ή τροποποίη- 
σιν, πάσης έπ’ αύτού διαφωνίας λυομένης κατά πλειονοψηφίαν.

*

5) Ό ’Αρχιεπίσκοπος καί οί Μητροπολϊται θά δημοσιεύωσι 
κατ’ έτος τακτικώς τόν άπολογισμόν των. Έκ τών περισσευμά
των θά διατίθενται καθ’ ον τρόπον θά έκρίνετο ύπό τής μικτής 
έπιτροπείας εύλογον καί σκόπιμον πρό παντός ύπέρ τού κλήρου 
καί τής παιδείας.

Δέον είδικώς ένταύθα νά σημειωθή, ότι ή ένοικίασις τών 
κτημάτων, όσάκις τοιαύτη γίνεται, δέον νά γίνηται διά πλειοδο
σίας καί κατά τρόπον άσφυλίξοντα τήν πληρωμήν. Ποιούμεθα 
τήν ειδικήν ταύτην παρατήρησιν, διότι έχομεν δυστυχώς παρα
δείγματα, καθ’ & οί θρόνοι έξημιώθησαν σημαντικά ποσά διά τής 
μή τηρήσεως τής άνω λογικής καί δικαίας άρχής.

6) ’Οφείλει έπίσης νά έπιβληθή αυστηρός καί αποτελεσματικός
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έλεγχος είς τήν διαχείρισιν των μοναστηριακών περιουσιών καί νά 
ληφθη πρόνοια όπως τά περισσεύματα αύτών διατίθενται κατά 
τόν μάλλον έπωφελή καί σκόπιμον τρόπον πρύς ώφέλειαν ιδία 
καί άνύψωσιν τοΰ ήμετέρου κλήρου.

7) Ό μέχρι τουδε ασκούμενος έλεγχος ύπό τών αρμοδίων 
έκκλησιασηκών αρχών είς τήν διαχείρισιν τής περιουσίας τών 
κοινοτικών έκκλησιών νά άσκήται ύποχρεωτικώς καί αύσ.τηρώς, 
όπως έξασφαλίξηται χρηστή αύτών διαχείρισις προς προαγωγήν 
τών συμφερόντων των.

8) Δέον νά ληφθή πρόνοια περί τακτικής καί ανελλιπούς είσ- 
πράξεως τών κανονικών καί άλλων δικαιωμάτων τών θρόνων.

9) Φρονοϋμεν οτι ή σύνταξις τών ύριστικών έπι τού όλου 
έκκλησιαστικού ζητήματος κανονισμών δύναται νά έκπονηθή τή 
συνεργασία τών ήμετέρων Αρχιερέων, τών βουλευτών καί άλ
λων ειδικών άνδρών πάντων προσκαλούμενων πρύς τούτο ύπύ 
τού ’Αρχιεπισκόπου.

jo) Ιίάντες ούτοι οί κανονισμοί δέον νά·λά6ωσι κύρος νόμου 
Τό παρόν πρακτικόν νά καταχωρηθή είς τού; κώδικας.

Έν ’Αρχιεπισκοπή τή 8η Απριλίου 1909·
ΓΕπονται αί ύ.τογραφαί τών 60 αντιπροσώπων).

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΔΙΟΡΑΟΣΙΣ

Έν άρθρα) δημοσιευΟέντι έν τη Φωνή τής Κύπρου > 
ύπό τήν επιγραφήν Τό Εκκλησιαστικόν ζήτημα ό Κατα
στατικός χάρτης » τοΰ λόγου οντος περί τοϋ έν τώ Σχεδάρ 
τρόπου εκλογής Αρχιεπισκόπου καί Μητροπολιτών διετυπώ- 
ί)η ή εξής έρώτησις : « Πώς ό Μ ητροπολίτης Κιτίου έπελάθετο 
τών εισηγήσεων, άς συνυπηχών τφ Πατριάρχη ’Αλεξάνδρειάς 
έποιήσατο τή ενταύθα ’Αγγλική Κυβερνήσει υπέρ τών δικαι
ωμάτων τοϋ λαοϋ καί άνακρινόμενος ύπό ξένων πρύς τήν όρ- 
Βόδοξον Έκκλησίιζν αρχόντων θερμότατα ύπεστήριξε ταΰτα 
συνεπεία τοΰ όποιου καί κυρίως έσχομεν τον Άρχιεπισκοπι- 
σκόν Νόμον ;»

Έν τή έρωτήσει ταύτη, ής ό σκοπός είναι να παρασταθή 
ό νΰν Μητροπολίτης Κιτίου ώς αντιφάσκων προς εαυτόν άλ
λα μέν πρό τετραετίας (ός μέλος τής (ίντιπροσωπείας τών Έκ- 
κλησιών άποφαινι»μένος τά αντίθετα δέ νΰν ώς μέλος τής 
ίεραρχίιζς τής Κόπρου περί εκλογής ’Αρχιερέων είσηγουμενος, 
περιέχεται πολλαπλή ιστορική αναλήθεια.

Αον) Ούτε ό Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς ούτε ό τής 
’Εκκλησίας Ιεροσολύμων άντιπριισωπος Αρχιμανδρίτης Με
λέτιος έποιήσαντο πρός οίονδήτινα εισηγήσεις ύπέρ λαϊκών 
δικαιωμάτων, προκειμένου περί ζητήματος εκκλησιαστικού, 
ύφ’ήν έννοιαν όμιλεΐ περί λαϊκών δικαιωμάτων τό περί ού 
ό λιίγος άρθρον, τό όποιον ύπολαμβάνει περιορισμόν τών δι- 
καιαηιάτων τοϋ λαοΰ τήν ύπό τής Συνόδου έξάσκησιν τής 
νομοθετικήςέν τή Έκκλησάί έξουσίας. "Ο τε πατριάρχης ’Αλε- 
ξανδρείας καί ό άντιπρόσιοπος τής Εκκλησίας Ιεροσολύμων 
έν ταϊς σκέψεσι καί ταϊς ένεργείαις αύτών έν τφ Άρχιεπι- 
σκοπίκώ ζητήματι εχειραγωγήθησαν ύπό τής αρχής, ότι τά 
έκκκλ ησιαστικά καθεστώτα ούδεμίαν επιδέχονται τροποποίη- 
σιν, Προέδρου τής Εκκλησίας μή ύπάρχοντος καί δτι άρα ή 
εκλογή τοϋ Αρχιεπισκόπου έδει να γείνη καθ’ δν τρόπον καί 
ή τών άμεσων προκατόχων αύτοΰ.

Βον) Άντίκειται απολύτως είς τήν αλήθειαν, δτι ό 
νΰν Μητροπολίτης Κιτίου ώς μέλος τής ’Αντιπροσωπείας τών 
Έκκλησιών άνεκριΊΙ η ύπδ ξένων πρός τήν ορθόδοξον Εκκλη
σίαν Αρχόντων, καί τούτο, διότι αί μέν ανακρίσεις εις άς ό 
γράιρων αναφέρεται έγένοντο κατά μ ήνα Μάρτιον τοϋ 1908 
ό δέ Άντιπρόσωπος τής Εκκλησίας Ιεροσολύμων είχεν ά- 
πέλθει έκ Κύπρου άπό τών τελευταίων ημερών τοϋ Οκτωβρί
ου τοϋ 1907,

Γον) Ρίίναι έν τούτοις αληθές, δτι άπόντος έκ Κύπρου 
τοϋ Αρχιμανδρίτου Μελετίου καί έν άγνοίρι αύτοΰ έλήφθη 
ύπ’ δψιν κατά τήν σύνταξιν τοϋ περί εκλογής Νομοσχεδίου ή 
γνώμ η αύτοΰ έπί τοΰ εκλογικού συστήματος τής Εκκλησίας 
τής Κύπρου περιλαμβανόμενης έν τή γνωμοδοτήσει» αύτοΰ
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έπί τοϋ εκκλησιαστικού ζητήματος, τή άναγνωσθείση έν τή 
συνεδρία τής ’Αντιπροσωπείας τών Εκκλησιών τής 28ης Σε
πτεμβρίου 1907. ΊΙ γνωμοδότησις μάλιστα αύτη μεταφρα- 
σθεϊσα . αγγλιστί έδημοσιεύθη ώς πρώτον έγγραφον τών 
«Papers relating to Archiépiscopal elections procedure. 
Prepared for the use of I he Select Committee of the 
Legislative Council appointted on the (>th March, 1908.» 
Έν τή «γνωμοδοτήσει > λοιπόν ταύτη, ήτις περιλαμβάνει έγ- 
κύρως δ,τι ό Μητροπολίτης Κιτίου εφρόνει προ τεσσάρων ε
τών περί τού έκλογικού συστήματος τής Έκκλησίας τής Κύπρου 
λέγονται έπί λέξει τάδε :

< .... έκ προσωπικών μου συνεντεύξεων μετά σημαινόν
των προσιόπων κληρικών καί λαϊκών τής Κηρυνειακής μερίδος 
άντελήφθην επιθυμίαν τινά αόριστόν πως τών ηγετών τής με
ρίδος ταύτης, δπως άποκηρυχθή μέν ή Συνοδική πρός τον λα
όν έγκύκλιος καί ό έν αύτή τρόπος εκλογής, γένηται δέ ή έπί 
θύραις έκλογή ούχί κατά τάς προηγούμενος, ώς άγαν λαϊκάς, 
άλλά κατά τύπον ήσσον λαϊκόν, καί ή άντίληψις αύτη μέ κα
θιστά άπαισιόδοξον ώς πρός τήν έκβασιν τής ήμετέρας έν 
Κύπρο) αποστολής. Διότι είναι μέν καί ίδική μου πεποίθησις, 
δτι τό έν Κύπριο εκλογικόν σύστημα ώς σφόδρα έκλαϊκευμέ- 
νον δεϊται διά το συμφέρον αύτής ταύτης τής έν Κύπρο) Ά- 
γιωτάτης Έκκλησίας μεταρρύθμίσεως έπί το συντηρητικώτε- 
ρον, άλλ’ εχο) καί τήν γνώμην τήν οποίαν, νομίζω καί τής δλης 
τών άγιωτάτων Εκκλησιών ’Αντιπροσωπείας, δτι θεμελιώδης 
τής εκκλησιαστικής διοικήσεως Αρχή είνε δτι τά εκκλησιαστι
κά καθεστώτα ούδεμίαν έπιδέχονται τροποποίησιν Προέδρου 
τής ’Εκκλησίας μή ύπάρχοντος καί δτι αί άγιώταται Έκκλη- 
σίαι παρεμβαίνουσαι είτε ατιτόκλητοι είτε κεκλημέναι—δι
ότι άμφότερα είναι νόμιμα καί κανονικά—έπί είρηνεύσει σα- 
λευομένης αδελφής Έκκλησίας, παρεμβαίνουσιν ούχί έπί 
τροποποιήσει άλλ’ έπί στηρίξει.τών καθεστώτων.»

Τού καθεστώτος τούτου, λεπτομερώς έν τή «γνωμοδοτή- 
σει» μετά άποδείξεων κύρους ιστορικού άναγραφομένου, δέν 
ήρνήθη σήμερον ό Μητροπολίτης Κιτίου τήν ύπαρξιν, ώστε 
viz θεωρηθή, δτι εύρίσκεται είς άντίφασιν πρός εαυτόν είση- 
γήθη δμως πληρεστέραν αυτού προς τούς θείους καί ιερούς 
Κανόνας συμφωνίαν δι’ ούς λόγους έν τή εισηγητική αυτού 
εκθέσει (βλ. Έκκλ. Κήρυκα τεϋχος Αον) ανέγραψε συνεπώς 

προς δσα προ τετραετίας ύπο άλλην Ιδιότητα έγνωμοδότησεν.
Δον) Άλλ’ ανό Μητροπολίτης Κιτίου έκ τών είρημέ- 

νων άποδείκνειται άθφος τής άποδοθείσης αύτφ έπί άσυνεπείφ 
μομφής, ή «Φωνή τής Κύπρου» δμως, ήτις φαίνεται άσπα- 
ζομένη τάς έν τώ σρθρφ σκέψεις δυσκόλως θά ήδύνατο νά ά- 
ποδείξιι δι’ έαυτήν τήν τοιαύτην συνέπειαν, θιότι, άν δέν άπα- 
τώμεθα, προ τετραετίας άντεπροσώπευε τάς γνώμας έκείνων, 
οϊτινες, κατά τήν άντίληψιν τού ’Αντιπροσώπου τής Έκκλη
σίας 'Ιεροσολύμων, έπεθύμουν, δπως ή έπί θύραις έκλογή γέ
νηται «ούχί κατά τάς προηγουμένας άγαν λαϊκάς, αλλά κατά 

τύπον ήσσον λαϊκόν.»
Άλλά θά ήτο ίσως πολύ νά ζητήσωμεν παρά τοϋ είρημέ- 

νου άρθρου τοσαύτην ιστορικήν ή άλλην ακρίβειαν διά σκέ
ψεις καί γεγονότα άφ’ ών χωριζόμεθα διά τεσσάρων όλων 
έτών, αφού διά τά τής ημέρας ζητήματα φθεγγόμεθα «δτι 
κεν έπ’ άκαιρίμαν γλώτταν έλθοι >. Ούτως έπί παραδείγματι 
έλέγχεται ό «Συντάκτης τοϋ Σχεδίου > ύφ’ δν νοείται βέβαι
ος ό Μητροπολίτης Κιτίου, δτι δέν προύνόησε περί έξευρέ- 
σεως πόρων προς συντήρησιν τοϋ ένοριακού Κλήρου, γνω
στού δντος, δτι. τό Προσχέδιον τοϋ Μ ητροπολίτου Κιτίου το 
ύποβληθέν είς τήν Συντακτικήν Έπιτροπήνέλυε τόζήτημα τού
το χωρίς δμως ό τρόπος τής λύσεως νά γείνη δεκτός ύπό τών 
άλλων τής Συντακτικής εργασίας παραγόντων, δπως καί πλεϊ- 
σται άλλαι διατάξεις τοϋ < Προσχεδίου > έν αίς ό Μητροπο
λίτης Κιτίου, καθ’ δ είχε καθήκον, ύπεχώρησεν είς τήν γνο - 
μην τής πλειονότητας τών λοιπών μελών είτε τής Συντακτικής 
Έπιτροπής είτε τής Συνόδου.

Θά ηύχόμεθα οί γράφοντες έπί ζητήματος τόσον σοβα
ρού νά ύπεβάλλοντο είς τον κόπον νά βασανίζωσι τά ύπ’ αύ
τών γραφόμενα, δπως καί ή διεξαγόμενη συζήτησις φέρη τόν 
χαρακτήρα τής σοβαρότητας.
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΠΑ/ΛΙΧΑΗΛ
«*Ο  "Αγιοι; Γρηγό^>ιος ΙΙαλαιιάς ’Αρχιεπίσκοπος Ηεό- 

Οαλονίκης»·—Βυζαντινή μελέτη. ’Αλεξάνδρεια 1911 σελ.
1—238, I—XI.

ΙΙολλής επιστημονικής αξίας έργον προσέφερεν εις τήν Βυζαντιο- 
λυγίαν υπό τόν άνω τίτλον ό φιλοπονώτατο; συγγραφεύς τού «’Εκ
κλησιαστικού Φάρου» καί τού <Πανταίνου> κ. Γ. ΓΙαπαμιχαήλ. Τής 
συγγραφής αυτού ήρξατο έν ΙΙετρυυπόλει έφερε ό’ αυτό εις πέρας έν 
’Αλεξάνδρειά. '0 συγγραφεύς έν επιστημονική μετριοφροσύνη ένόμισε 
πρέπον νά δηλώση ότι προσφέρει εις την ’Ελληνικήν Θεολυγικήν επι
στήμην δ,τι έπέτρεψαν αύτφ τά δύσκολα επιστημονικά μέσα, έργασθέντι 
έν Αλεξάνδρειά έν παντελεί έλλείψει επιστημονικών βιβλιοθηκών’ ή 
μεϊς δμως φρονούμεν—έλπίζομεν δέ νά συμφωνήσωσι μεθ’ ημών καί 
όί ειδικοί—δτι εις τήν Ελληνικήν Θεολυγικήν Επιστήμην έδόθη δ,τι 
ήτο δυνατόν καί πρέπον νά δοθή έπί τού θέματος δπερ πραγματεΐ’εται.

Κύριον θέμα τής μελέτης ταύτης είνε τό σπουδαϊον ζήτημα τών 
'Ησυχαστών δπερ περί μεσούντα τόν IA' αιώνα έδημιούργησε Βαρ
λαάμ ό’Καλαβρύς καί μεθ’ ου συνδέεται ό εκκλησιαστικός βίος καί ή 
δράσις τού 'Αγίου Γρηγορίου ΙΙαλαμά. '0 διά κρίσεως ισχυρά; πε- 
προικισμένος συγγραφεύς τής μονογραφίας εϊσέδυσεν εις τήν ουσίαν 
τού ζητήματος, ήρεύνησε τά κατ’ αυτό θεολυγικώς, φιλοσοφικώς, ψυ- 
χολογικώς, ίστορικώς καί καθώρισε τά αίτια καί τήν φύσιν τού ζητή
ματος κατά τρόπον πλήρως ικανοποιούντο τάς αξιώσεις τής έπισιημο- 
νικής αλήθειας. Ή γνώμη αυτού δτι ή ορθή ερμηνεία τών ησυχαστι
κών έρίδο)ν δέον νά άναζητηθή έν τή καϋαρώς θρησκευτική σφαίρα 
πιστοποιείται έκ τών χαρακτήρων ους αποκαλύπτει ή άνάλυσι; τής ου
σίας τού ζητήματος. Διά τό ζήτημα τών ησυχαστών ούδείς πλέον σεβό
μενος εαυτόν συγγραφεύς θά ύμιλήση μετέζ περιφρονήσεως ώς τούτο 
μέχρι τούδε εγίνετο, ουδέ θά παρατρέξη αυτό ίστοριογραφών ή θεολο- 
γών ώς μικρού λόγου άξιον. Τό θέμα αυτού ο συγγραφεύς έπραγμα- 
τεύθη μετά μεθοδικότητος, επιστημονικής ευσυνειδησίας καί πλήρους 
αντικειμενικότητας. Έκατέραρ τών πρωταγωνιστών Άγίω Γρηγορίω 
καί Βαρλαάμ άποδίδοται τό άνήκον ομοίως δέ καί πάσι τοϊς λοιποΐς 
προσώποις τοϊς αμέσως ή εμμέσως συνδεομένοις προς τό ησυχαστικόν 
ζήτημα. Λιά τής μελέτης ταύιης ο άγιος τής Θεσσαλονίκης Επίσκοπος 
καταλαμβάνει καί έν τή επιστήμη τήν ήν κατέχει θέσιν έν τή συνειδή- 
σει τής ’Εκκλησίας. ΙΙρός τήν επιστημονικήν αξίαν τού έργου άμιλλά- 

ται ή περί τήν έκτύπωσιν φιλοκαλία ήτις είνε έκ τών σπανίων όχι μόνον 
δι’ελληνικός αλλά καί δι’ ευρωπαϊκά; εκδόσεις. Άπευθύνομεν έγκάρδια 
συγχαρητήρια τώ διαπρεπεϊ συγγράφει καί τήν σύστασιν μετά τής αυ
τής αγάπης καί τού αυτού ζήλου νά έξακολουθήση τήν έρευναν έπί τού 
αυτού εδάφους τής πατρίου Εκκλησιαστικής Ιστορίας.

«* leoòr ΙΙολνκαοπος».

Τοιαύτην φέρει έπιγραφήν τό έβδομαδιαϊον θρησκευτικόν δημο
σίευμα, τ<) όποιον προσέφερεν εις τό ποίμνιον αυτού ώς δώρον πασχά- 
λιον ό ρέκτης Μητροπολίτης Σμύρνη; κ. Χρυσόστομος. Μετά τούς έν 
Μακεδονία κρατερούς υπέρ τού νΕθτωυς αγώνας ο πλήρης αγίου υπέρ 
τής ’Εκκλησίας καί τού Γένους ένθουσιασμού ιεράρχης έπιδίδεται 
ϊ|δη έν τή πρωτευούση τής ’Ιωνίας, ώς διάδοχος τού 'Ιερού ΙΙολυκάρ- 
που, καί εις έργα ειρήνης καίτοι καί ενταύθα έξακολουθεϊ μαρ
τυρικός ό βίος αυτού. Φρονών δτι τό ήμέτερον ’Ορθόδο
ξον 'Ελληνικόν *Έθνος,  τό όποιον διά τών χρόνων καί τώναϊώ- 
νων έχρησίμευσεν εις τήν Αιώνιον ’Αλήθειαν ώς ό κατ’ έξοχήν πρό
δρομος καί σύνεργό; καί φορεύς τού Θείου Αυτής φωτός καί έν τώ 
όποίιο έγεννήθησαν κιζί έξετράητησαν αί μεγάλαι ψυχαί καί καρδίαι 
τών IΙατέροίν καί Άπολογητών καί Μαρτύρων τής χριστιανικής αλή
θειας τήν σήμερον στερείται πολλαχού τών από τής θρησκείας αγαθών, 
διότι μέρος μέν αυτού άπεψύγΐ| υπό τής θρησκευτικής αδιαφορίας μέ
ρος δ’ έτερον τό καί αποτελούν τήν συμπαγεστέραν αυτού δύναμιν έξε- 
τρα'πη τού ακραιφνούς αυτής πνεύματος, δλην αυτού τήν θεοσέβειαν 
εις τούς έξωτερικούς καί μόνον τής λατρείας τύπους περιόρισαν, έσκέ- 
φθη δτι ή ϊδρυσις καί ουντήρησις έν τή Μεγάλη Σμύρνη, ήτις αποτελεί 
όχι μόνον τόν οφθαλμόν αλλά καί τόν έγκέφαλον τής ’Ασίας, ενός 
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ο ύ περιοδικό ύ φ ύ λ λ ο υ ένεδείκνυτο ώς 
ύψίστης πνευματικής ανάγκης έργον καί ή σκέψις έγένετο ευθύς έργον, 
εις δ έτέθη ώς πρόσωπον τηλαυγές τό όνομα τού 'Ιερού ΙΙολυκάρπου 
τού αγγέλου τής έν Σμύρνη ’Εκκλησίας. ’Ιδού δέ τί φρονεί περί τού 
έργου αυτού ό διάδοχος τού Ιερού ΙΙολυκάρπου :

<< \ιά του περιοδικού ημών (λναλαμβάνομεν την μεγίστην υπουργίαν, τήν 
ιού κήρυκος, τήν τού η οΗίοτού, rîjv τού ιεροιράντου διά τό Γένος μας, υπουρ
γίαν δΓ ής καί μιϊνης εύδόκησεν ο Υιός καί Λόγος τού 0ευύ νά άνακαινισθη 
καί σωθη ό κόσμος.

Ίδρύομι νδι’ αυτού έν έτι εκκλησιαστικόν βήμα, ύψούμεν ένα χριστιανι
κόν ζώντα άμβωνα, άνοίγρμεν ιούς κρουνούς της «ίνεξαντλήτου εκείνης τού 
Οι ίου λόγου πηγής, όπόύεν άη Οονα καί ώ νναα Πα χεωνται τά νάματα της 
αιωνίου ζωής. Φιλοδοξούμι ν να έπανέλΟη εις τας επτά εκκλησίας τής Άπο- 
καλύψεως ή αρχαία αυτών εύκλεια καί δόξα*  όνειρευομεΟα νά ίδωμεν τούς έ π τ ά 
αστέρας χάνοντας ιλαρόν καί άκτινοβόλον και αύύις φώς είς τάς σκοτει
νός ατραπούς, δΓ ών διέρχονται αϊ κατά ιίναιολάς Έκκλησίαι*  έντείνομεν τάς 
προσπάθειας μας, ίνα είς τάς χρυσά; λυχνία; των Άποστολικών Εκκλησιών
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χύσωμεν όλίγας σταγόνας τοΰ έν ήμϊν ελαίου, ϊνα φεγγοβολήσωμεν τα έν τή 
σκοτίρ περιπατούντα εκλεκτά κατά τά άλλα τέκνα τοΰ Θεοΰ, διότι έν πεποι- 
θήσει φρονοΰμεν δτι λαμπρότατοι ήμέραι επιφυλάσσονται διά τήν Εκκλησίαν 
μας, άν ό άμβων παύση νά σιγμ καί άν τό κήρυγμα τεθή έν καθημερινή χρή- 
σει καί πολλή τιμή, σκοτεινότατοι δέ μάς διανοίγονται, άν τό κήρυγμα παύση 
νά άκούηται.

Ό λιμός καί ή σιτοδεία, έκ τής οποίας χιλιάδες άποθνήσκουσιν, δταν ά- 
φορήση ή γή εΐνε τίποτε παραβαλλόμενος πρύς τδν λιμόν τού μή άκούειν λό
γον Θεοΰ.

Τό περιοδικόν μας Οά κάμη τό έργον κήρυκος τού Εύαγγελίου, θά έξε- 
γείρη έκ τού ληθάργου, θά αφύπνιση έκ τού πνευματικού ύπνου, θά έμψυχώση 
καί θά φωτίση τούς έσκοτισμένους έν μεσφ τών οποίων θάείσέλθη καί θάκηρύξη 
τήν εύγενεστάτην τών έπαναστάσεων, τήν έπανάστασιν τών Ιδεών τών ’Ορθοδόξων 
θρησκευτικών άληθειών τής αγίας ήμών πίστεως, τής παρηγόρου ήμών έλπίδος, 
τής ύψίστης χριστιανικής άγάπης, κατά τής δουλείας τού πνεύματος, κατά τής 
απιστίας τής καρδίας, κατά τού ήθικού μαρασμού καί θά άναστηλώση τά υ
ψηλά ιδεώδη τής εύσεβείας, τά άγια θρησκευτικά ιδανικά τής άμωμήτου ήμών 
Έκκλησίας, δι’ ών ήμεϊς κατ’ έξοχήν οί "Ελληνες' δχι μόνον έπεζήσαμεν έν ή
μέραις σκοτειναϊς, άλλά καί ύψώθημεν καί έμεγαλουργήσαμεν.

Κατ’ έξοχήν θρησκευτικός λαός ό έλληνικός, είναι προωρισμένος καί αύ- 
θις ώς καί άλλοτε νά σωθή, νά έπιζήση, ν’άναδειχθή καί μεγαλουργήση διά 
τής θρησκείας.

Καί έν τή άρχαιότητι πάσα ή μεγαλουργός δράσις καί άκτινοβολία τού 
έθνικού ήμών βίου έπήγαζεν άπό τής θρησκείας, βαθύτατα έν τή καρδίρ καί 
τή ιδιοσυγκρασία τού "Ελληνος έρριζωμένης, καί έν ταΐς χρυσαϊς ήμέραις τής 
δόξης καί έν ταΐς σκοτειναϊς ήμέραις τού Γένους μας, καθώς καί έν ταΐς πα- 
ρούσαις ήμέραις, καθ’ άς ό πνέων τά λοίσθια παλαιός ανατολικός κόσμος ά
πέθανε μετά τής άπολυταρχίας καί τυραννίας, καί νέος κόσμος ήλθεν είς τό 
φώς μετά τών συνταγματικών ελευθεριών, ήτο προωρισμένον καί είναι καί 
αύθις προωρισμένον νά έπιζήσωμεν καί έπιπλεΰσωμεν καί μεγαλουργήσωμεν 
διά μόνης τής θ ρ η σ κ ε ί α ς τών πατέρων μας, άρκεϊ νά διατηρήσωμεν ζώσας 
καί έν τιμή τάς μεγάλας θρησκευτικός καί εύσεβεϊς οικογενειακός μας παρα
δόσεις, δι’ ών έτράφη ή ψυχή τού Γένους μας, καί αϊτινες ένέπνευσαν όλους 
τούς μεγάλους ίεροφάντας τής φυλής μας, ών ό βίος καί τά έργα καί αί ύψη- 
λοφρονες εμπνεύσεις δέον νά καθοδηγώσι καί έμπνεωσι καί ημάς».

ΊΙ παράταξις τού ελληνικού θρησκευτικού τύποΛ ενισχύθη σπου·*  
δαίως διά τής έμφανίσεως τού Ιερού Πολυκάρπου. Εΐνε τό τρίτον 
παρ’ ήμϊν έν ενεργείς περιοδικόν τό ύποϊον έκδίδεται ύπό Ιεράρχου. 
Εΐνε τούτο τρανή άπόδειξις δτι αναγνωρίζεται ήμερα τή ήμερα δτι ο 
καταλληλότερος διά τήν εποχήν ήμών τρόπος διηνεκούς πνευματικής ε
πικοινωνίας τού ποιμένος πρός τό ποίμνιον αύτού εΐνε τό περιοδικόν 
δημοσίευμα. Ό «’Εκκλησιαστικός Κήρυξ» απευθύνει θερμός πρός Κύ
ριον εύχάς ύπέρ τού κατά τρεις μήνας νεωτέρου αδελφού έν τω έργψ 
τής διακονίας τού θείου λόγου « Ιερού ΙΙολυκάρπου».

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Ε κ Κ Λ Η σ ΙΑ ΚΥ(ΙΡΟΥ

9Η Συνελευσις.— Τή 2$ Μαΐου συ- 
νήλθεν έν τή ’Αρχιεπισκοπή ή πρός 
μελέτην τού καταρτισθέντος Σχεδίου 
Καταστατικού τής ’Εκκλησίας Νό
μου Συνέλευσις άποτελουμένη ώς καί 
προηγουμένως έγράψαμεν έκ τών 
’Αρχιερέων, τών ήγουμένων τών Μο
νών, τών Ελλήνων Βουλευτών καί 
τών μελών τής Συντακτικής Επιτρο
πής ύπό τήν πρόεδρείαν τής Α. Μ. 
τού ’Αρχιεπισκόπου. Ή Α. Μ. έν τώ 
έναρκτηρίφ λόγω έξέθηκε τήν ολην 
τού ’Εκκλησιαστικού ζητήματος ι
στορίαν άρχομένην άπό τής μεταπολι- 
τευσεως, ήτις έστέρησε τήν ’Εκκλη
σίαν τής νομίμου αύτής έν τή Πολι- 
τείρι ύποστάσειος διά τής καταργή- 
σειος τού κύρους τοΰ Αρχιεπισκοπι
κού καί τών μητροπολιτικών βερα- 
τίων. Ένδιέτριψεν ιδιαιτέρως είς τάς 
κατά τά έτη 1884 καί 1886 γενομέ- 
νας άποπείρας άνασυντάξεως τών 
Εκκλησιαστικών πραγμάτων έπι τώ 
σκοπφ μή μόνον έσωτερικής τα- 
κτοποιήσεως άλλά καί καθορισμού 
τών σχέσειον Έκκλησίας καί Πολιτεί
ας. Έξαίρων δε τήν σπουδαιότητα 
τού έργου προέτρεψε πάντας νά έρ- 
γασθώσι μετά ζήλου πρός ένα καί μό- 
'Υθν άποβλέποντες σκοπόν,τήν άνύ- 
ψωσιν τής Έκκλησίας. Ή Συνέλευσις 
εξακολουθεί έκτοτε καθ’ έκάστην πλήν 
των εορτών συνεδριάζουσα, έλπίζεται 
δέ ταχεία η τού έργου αύτής άποπε-· 
ράτωσις·

’ Αναφορά Λοστών.— Έν σπουδή 
συνταχθεΐσα έπεδόθη είς τήν Λ. Μ»

τόν ’Αρχιεπίσκοπον τή 1η τοΰ μηνός 
ή έξής άναφορά φέρουσα τάς ύπο- 
γραφάς 400 περίπου πολιτών τής Λευ
κωσίας

Πρός την * Αγίαν και *Ιεράν  Σύ· 
νοδον τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου.

«Οί υποφαινόμενοι κάτοικοι Λευ
κωσίας καί τών περιχώρων πληρο- 
φορηθέντες ότι μέλη τής εύρυτέρας 
συνελεύσεως πρός. ιίναθεώρησιν τοΰ 
καταρτισθέντος σχεδίου Καταστατικού 
Χάρτου τής Έκκλησίας τής Κχίπρου 
έκλήθησαν (ορισμένα πρόσιοπα οΐ’δε- 
μίαν πρός τούτο λαβόντα καταλλή- 
λο>ς ειδικήν έντολήν εύσεβάστως ΐ»πο- 
βάλλομεν πρός τήν 'Αγίαν καί Ίεράν 
Σύνοδον τήν άξίωσιν δπο)ς έν τώ κα
ταρτισμό) τής Συντακτικής Συνελεύ- 
σεως γίνωσι σεβαστά τά λαϊκά δι
καιώματα. Πρός τούτο δέ φρονοΰμεν, 
ότι πρέπει νά κληθή ό λαός δπως έ- 
κλέξη καί περιβάλη δΓ ειδικής έντο- 
λής τούς μέλλοντας ν’ άποτελέσωσι 
τήν έν λόγω Συντακτικήν Συνέλευ- 
σιν καθόσον ουτω μόνον δύναται ν’ 
απόκτηση απρόσβλητον κύρος τό 
ψηφισθησόμενον Συνταγμάτιον. Ή 
οΰτω δέ καταρτισθησομένη Συνέλευ- 
σις δύναται έγκύρως ν’ άποφανθη 
καί περί τοΰ ζητήματος, άν συμφέ- 
ρη ή μή νά διέλθη διά τής Βουλής ό 
Καταστατικός Χάρτης».

*11 Λ. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος δεχό
μενος τήν αναφοράν παρά τετραμε
λούς έπιτροπείας έδήλωσεν δτι θά 
κατέθετεν αύτήν τή έπιούση ενώπιον 
τής Συνελεύσεως. Ή συνέλευσις ά-
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κούσασα τήν άναφοράν άνωμολόγησεν 
έαυτήν άρμοδίαν νά έπιτελέση τά έρ- 
γον δι’ δ συνεκλήύη, συνιστάμενον 
εις τον καταρτισμόν δσον ενεστι τε
λειότερου Σχεδίου Νόμου επι τών 
Εκκλησιαστικών πραγμάτων. Εννο
είται δτι ή άπόφασις αυτή τής Συνε- 
λεύσεως δεν εινε άναγκαία συνέπεια 
τής αναφοράς. ΊΙ Ί. Σύνοδος ήδη 
άπό του παρελθόντος έτους καθορί- 
ζουσα τήν πορείαν τοΰ έργου άπεφά- 
σισε ταΰτα : «’Εγκρίνει τήν Σύνταξιν 
σχεδίου Κατασιατ ικοΰ............ Λ ιο ρίζει
επιτροπήν........... καί άνατν&ησιν αυτή 
τήν σύνταξιν τοΰ ώς άνω Καταστατι
κού. Επιφυλάσσεσαι δπως πριν ή το 
συνταχΟησόμ^νον σχέδι <> ν περιβάλμ 
διά τοΰ συνοδικού κύρους ζητήση τήν 
έπ’ αυτού γνώμην τού σώματος τών 
έν τώ Νομοδετικώ Συμβουλίω Όρ- 
ΰοδόξων άντιπροσιόπων τού λαού καί 
εϊ τινων άλλων ειδικών άνδρών.»

Τήν 'άπόφασιν δε ταύτην έχων ύπ' 
δψει ό «Έκκλ. Κήρυξ» έγραφεν ήδη 
έν τώ τεύχει τής 31 Ιανουάριου 
«άνασυντασσόμενον.....τδ Σχέδιον ί)ά 
ύποβληθή είς τήν Λ. Μ. τόν Αρ
χιεπίσκοπον, δστις λαμβάνων αύτδ 
θά συγκαλέση.....τήν ύπό τής σχετι
κής συνοδικής άποφάσεως προβλε- 
πομένην γενικωτέραν έξ Αρχιερέων. 
Βουλευτών καί άλλων αρμοδίων 
προσιόπων συνέλευσιν πρός οριστικόν 
τού Σχεδίου καταρτισμόν».

Φιλόχριστος δωρητής.— Μία τών 
τελευταίων ημερών προσελθών πρός 
τδν έν τή ’Αρχιεπισκοπή διαμένοντα 
Μακ. Πρόεδρον Κυρηνείας δ έκ τών 
πολιτών Λευκοσίας · έντιμος δικηγό
ρος κ. Δημοσθένης Σεβέρης άνηγγειλ- 

λεν αύτώ έν πολλή μετριοφροσύνη δτι 
άπεφάσισε νά άνεγείρη έν Κυρηνεία 
ευπρόσωπον οικοδόμημα Σχολής άρ- 
ρένων διά δαπάνης 500 ή καί πλειό- 
νων έάν δέηση λιρών Αγγλίας. ΊΙ 
Α. Μ. χαίρουσα άνηγγειλε τηλεγρα- 
φικώς τή κοινότητι Κυρηνείας τήν 
φιλόστοργον δωρεάν. Μεταβάντος 
άκολούδως τού Μακαριωτάτου είς 
Κυρήνειαν συνεκροτήδη πάνδημος 
τών πολιτών υπό τήν προεδρίαν αύ
τού Συνέλευσις καθ' ήν ή Α. Μακα
ριό της έξήρε τήν πρός τά Σχολεία 
τής Κοινότητας δωρεάν τού κ Σεβέ- 
ρη έπαινέσασα καί εύλϋγήσασα τήν 
πραξιν, καί εύχηδεϊσα, δπως πολλούς 
εύρη τούς μιμητός.

ΊΙ πράξις τού κ. Σεβέρη φέρει έν 
έαυτή τδν ίδιον έπαινον εύχόμεδα δέ 
δπως ό Κύριος άναδείξη καί άλλους 
πολλούς τοιούτους κοινοτικούς ή καί 
παγκυπρίους εύεργέτας.

'Ένωοις Σχολών.— ΊΙ σχολική έν 
Λευκοσία διαίρεσις, ήν μετά πολλής 
τής Ολίψεως έβλεπε τδ παγκύπριον 
παρατεινομένην έπί ζημία μέν υλική 
τής πόλεως, ηθική δέ τής Κύπρου ά- 
πάσης δΰναται νά θεωρηθή ώς όρι- 
στικώς ήδη έκλιποΰσα, χάρις είς τάς 
καταβληΟείσας προσπάθειας τής τε 
Λ. Μ. τού ’Αρχιεπισκόπου καί πολ
λών άλλων έγκριτων πολιτών τής 
πρωτευούσης. Μεγάλη Συνέλευσις ά- 
ποτελουμένη έκ τών 'Επιτροπειών τών 
Ναών, τών Σχολείων, τών Σωματείων 
τής ΙΙόλεως καί τών Βουλευιών Λευ
κοσίας συνελΟοΰσα έπανειλημμένως 
έν τή Αρχιεπισκοπή κατά τήν παρελ- 
Οοΰσαν εβδομάδα ύπδ τήν προεδρείαν 
τού 'Αρχιεπισκόπου έθεσε τάς βάσεις 
τής λύσεως τού ζητήματος.

ΕΤΟΣ Λ'. ΤΕΥΧ I’.
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’Εορτήν άρχαίαν καί μεγάλην άγει κατά τήν ήμέραν ταύτην 
ή Εκκλησία τοϋ Χριστού μνημονεύουσα καί τιμώσα τούς 'Αγί
ους τούς άπ’ αίώνος τφ Θεφ εύαρεστήσαντας, τούς 'Αγίους τούς 
άκολουΟήσαντας άπ’ άρχής τήν οδόν τήν όποιαν διά τών Οεο- 
πνεύστων Αύτοϋ ύπηρετών καί Αυτός ένανθρωπήσας διέγραψεν 
έν τοϊς ίεροϊς βιβλίοις τής τε ΙΙαλαιας καί τής Καινής Διαθή
κης' τούς Άγιους οϊτινες τόν σταυρόν έπ’ ώμων άράμενοι διήλ- 
Οον έπί τής Γής καί πάση δυνάμει ήκολούΟησαν τό παράδειγ
μα ’Εκείνου, οστις άμορτίαν ούκ έποίησεν, οστις παρέδωκεν 
'Εαυτόν ύπέρ τής τοΰ Κόσμου ζωής, δστις κατέλιπεν εαυτόν 
ύπογραμμόν ήμϊν ϊνα άκολουΟήσωμεν τοϊς ϊχνεσιν Αύτοϋ, καί 
έγένοντο τό άλας τής Γής καί τό'εγκαλλώπισμα τής ΆνΟρω- 
πότητος.

Διότι ή πίστις ή χριστιανική είναι ή πίστις ή κατ’ εξοχήν 
δι’ άγάπης ένεργουμένη, ή πίστις ήτις άνευ τών έργων εϊναι 
νεκρά, ή πίστις ής ci οπαδοί κατ’ εξοχήν διά τής πρός άλλή- 
λους άγάπης γνωρίζονται- «έν τούτω γνώσονται πάντες, λέγει 
ό Σωτήρ, δτι έμοί μαθηταί έστε, έάν άγάπην έχητε έν άλλή- 
λοις». Καί είναι άρα πολύ φυσικόν δ-çt ή άγια τοϋ Χριστοΰ 
’Εκκλησία ού μόνον ποικιλοτρόπως καί άλλως έτίμησε τά άρι-



Είς τήν Κυριακήν τών 'Αγίων Πάντων 307306 Ευαγγελικόν Κήρυγμα

στα τών τέκνων αύτής, άλλα καί γενικήν άπάντίον εορτήν έθέσπι- 
σε, καθ’ ήν άναγινοόσκονται εξαίρετοι διά τό ύψος καί τόν πλού
τον τών διδαγμάτων περικοπαί του Αποστόλου καί του Ευαγ
γελίου, έν αϊς τό μέν άναφέρονται αί κυριώταται έντολαί αϊς 
ήκολούθησαν καί δι’ ών έτελειώθησαν οί Άγιοι, τό δέ περιγρά- 
φονται οί άγώνες αύτών πρός κατόρθωσιν τής άρετή.ς, καί τά 
θαυμάσια ά δι’ αύτών είργάσατο Κύριος ό Θεός τή Οικουμένη, 
δοξάζων τούς δοξάσαντας Αύτόν, και άμείβων καί έπί τής Γής 
ταύτης διά τής χάριτρς Του καί τού πλουσίου ελέους Του τήν 
πρός τήν άγιότητα κλίσιν τών υιών Λύτου.

Ιδού οί κανόνες τής άγιότητος, ίδού τά μέσα πρός τελείω- 
σιν έν τή άρετή, τά γνωρίσματα τών άληθινών μαθητών τού 
Εσταυρωμένου κατά μέρος. Ή πίστις είς Λύτόν έστω άτρό- 
μητος άλλως ούδεμία ώφέλεια μάλλον δέ καί βλάβη άπ’ αύτής 
έσται. Καί εϊναι φυσικόν, δ,τι αισθάνεται τις αληθώς καί βαθέ- 
ως έν τή ψυχή αύτοΰ νά έκδηλοϊ αύτό καί. έξωτερικώς διά μέσ<ον 
διαφόρ<ον, μάλιστα δέ διά τής γλώσσης*  Διά τούτο λέγει ό 11αυ- 
λος περί τής πίστεως δτι «έάν όμολογήσης έν τω στόματί σου 
Κύριον Ίησουν καί πιστεύσης έν τή καρδία σου δτι ό Θεός ήγει- 
ρεν αύτόν έκ νεκρών, σωθήση’ καρδία γάρ πιστεύεται είς δικαι
οσύνην, στόματι δέ όμολογεϊται είς σωτηρίαν». Κατά ταΰτα 
ούχί ό μόνον πιστεύων έσεοτερικώς έπί τόν Κύριον άλλά ό καί 
όμολογών Λύτόν ένώπιον τών άνθρώπων σώζεται, άναγνωριζό· 
μένος ένώπιον τοΰ Θεοΰ ύπό τοΰ Κυρίου Ίησοΰ Χρίστου ώς 
γνήσιος οπαδός αύτοΰ*  άλλ’ έκείνους, οϊτινες ήθελον άρνηΟή 
τόν Κύριον φοβούμενοι τούς άνΟρώπους ή αίσχυνόμενοι αύτούς, 
θά άρνηθή αύτούς καί ό Κύριος έμπροσθεν τοΰ ούρανίου I Ιατρός.

’ Λναγκαιον έπακολούΟημα τής ομολογίας τής πίστεως 
εϊναι δτι διά τής είς Χριστόν πίστε<ος βάλλεται μ ά χ α ι ρ α 
έπί τήν I ήν, δηλαδή έριδες καί διχοστασίαι καί αύτό τούτο 
πόλεμος μεταξύ τών άνθρώπων*  ή πρδς τόν Χριστόν άφοσίωσις 
όφείλει νά εϊναι μείζων πάσης άλλης πρός οίονδήποτε άφοσκο- 
σεως*  ούδέν δν εϊναι μεϊζον Αύτοΰ, καί ούδέν άγαΟόν δύναται 
καί πόρρωΟεν νά συγκριΟή πρός Λύτόν. Ούδείς εϊναι τόσον ίσχυ- 

ρός δσον Λύτός, καί ή είς ούδένα έτερον έλπίς εϊναι 
τόσον βέβαια δσον ή εις Λύτόν έλπίς. Αύτός εϊναι τό 
τέλειον Όν, ό έπάνω πάντων, καί ή πρός Αύτόν 
άγάπη όφείλει νά εϊναι ή πρώτη καί ύψίστη άγάπη. 
Έντεΰθεν θά διχασΟή άνθρωπος κατά τού πατρός αύτοΰ καί νύμ
φη κατά τής πενθεράς αύτής καί Ουγάτηρ κατά τής μητρός αυ
τής’ καί έχΟροί τοΰ άνθρώπου τοΰ προτιμώντος τόν Κύριον άντί 
παντός^έτέρου Οά άποβώσιν οί οικιακοί αύτου. Άλλά δέν πρέ
πει ένεκα τούτων νά κλονίζηται ό άνθρωπος έν τή πιστει αύτοΰ’ 
διότι δστις άγαπήση τόν πατέρα ή τήν μητέρα του πλέον τοΰ 
Κυρίου δέν εϊναι άξιος αύτοΰ*  καί δστις άγαπήση περισσότερον 
τοΰ Κυρίου τόν υιόν ή τήν θυγατέρα του δέν εϊναι άξιος αύτοΰ. 
Καί οστις δέν λαμβάνει τδν σταυρόν του, δήλα δή δστις δέν νε- 
κροΰται κατά τό άνθρώπινον, δέν άπαρνεϊται τόν Κόσμον καί 
δέν σταυριονει τήν άμαρτίαν, καί δέν άκολουθεΐ πάση δυνάμει 
τόν Κύριον δέν εϊναι άξιος αύτοΰ.

Άλλά, θά εϊπη τις ίσως, ποία θά εϊναι ή άμοιβή τής το- 
σαύτης άφοσιώσειος ; τί Οά άπολαύσωσι παρά του Κυρίου οί ά- 
παρνηθέντες πατέρα καί μητέρα, καί υιούς καί θυγατέρας, καί 
τοΰ κόσμου τά άγαθά άπαντα καί γενόμενοι έχΟροί τών οικείων 
αύτών χάριν του Κυρίου; Ίδού’ οί μέν ’Απόστολοι, οί άπ’ 
άρχής αύτόπται καί ύπηρέται τοΰ Λόγου τής ζωής, οί μάρτυρες 
τών τοΰ Χριστοΰ; παθημάτων έν τή δόξη του Ποΰ τοΰ άνθρώπου 
θά καθίσωσιν έπί^ δώδεκα θρόνων κρίνοντες τάς δώδεκα φυλάς 
τοΰ Ισραήλ’ οί^δέ έγκαταλιπόντες τά γήινα άπαντα καί άκολου- 
θήσαντες ζλύτόν έκατονταπλασίονα λήψονται καί ζωήν αιώνιον 
χληρσνομήσουσι. Διότι άληθώς, θαυμαστόν είπεϊν καί άκοΰσαι. 
είναι τοσοΰτον πλούσιος καί μεγαλοπρεπής, άλλά πρό πάντων 
άγαθός ό Θεός ώστε έν ω συγχωρεϊ είς τόν είλικρινώς μετανοή- 
σαντα καί τά μέγιστα τών άμαρτημάτων, δέν άφίνει άνευ άμοι- 
βής ούδέ τό έλάχιστον τών άγαθών, καί αύτό τό ποτήριον ψυχρού 
υδατος τό όποιον ήθελε τις*δώση  είς ένα τών έλαχίστων οπαδών 
αύτοΰ !

Γούτων τών άγαθών πόθον άσβεστον έ'χοντες καί τούτων 
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τών εντολών του Κυρίου άδιάλειπτον μνήμην τηροΰντες οί άπ*  
αίώνος άγιοι, ών τήν μνήμην ή άγια Εκκλησία σήμερον έπιτε- 
λεϊ, έτυμπανίσθησαν υπέρ τοΰ Κυρίου, έμπαιγμών καί μαστίγων 
καί δεσμών καί φυλακής πείραν έλαβον' έλιθάσθησαν, έπρίσθη- 
σαν, έπειράσθησαν, έν φόνφ μαχαίρας άπέθανον' περιήλθον έν 
μηλωταϊς, έν αίγείοις δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κα- 
κουχούμενοι, έν έρημίαις πλανώμενοι καί όρεσι καί σπηλαίοις 
καί ταϊς όπαϊς τής Γής.

Ταύτης δέ τής βαθείας καί άκλονήτου πίστεως τών ’Αγίων 
κρίσιν ποιών ό "Γψιστος καί τιμών αύτήν καί έπί τής Γής ταύ
της τοσοϋτον ένίσχυσε καί έθαυμάστωσεν αύτούς ώστε «διά 
πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, είργάσαντο δικαιοσύνην, έπέ- 
τυχον έπαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμιν 
πυρός, έφυγον στόματα μαχαίρας, ένεδυναμώθησαν άπό άσθενεί- 
ας, έγενήθησαν Ισχυροί έν πολέμφ παρεμβολάς έκλιναν άλλο- 
τρίων. »

Β . ΕΙΖ ΤΗΝ Ö' ΚΥΡΙΑΚΗΝ του ματθαιου

Τρία ύπήρξαν τά έργα δι’ ών ό Κύριος ήμών Ίησοΰς 
Χριστός άπελύτρωσε τήν ανθρωπότητα, καί συνδιήλλαξεν ήμάς 
τούς έχθρούς τοΰ Θεοΰ πρός Αύτόν ' καί τό πρώτον τών έργων 
τούτων κατά χρονολογικήν σειράν ύπήρξε τό προφητικόν, έν φ 
άπεκάλυψε τήν τελείαν άλήθειαν τήν άπ’ αίώνος κεκρυμμένην, 
καί έπέθηκε τήν κορωνίδα καί τό στεφάνωμα είς τό έργον τών 
Προφητών καί τών λοιπών άγιων άνδρών τής 11. Διαθήκης. Τό 
δεύτερον τών έργων είναι ή ϊδρυσις τής βασιλείας τοΰ Θεοΰ, 
τής άγιας Εκκλησίας, προς συνέχειαν τοΰ σωτηρίου έργου Ί ου, 
προς άδιάλειπτον ύπέρ τής άνθρωπότητος μέριμναν, πρός διηνε
κή παρηγορίαν καί ένίοχυσιν έν ταϊς άγωνίαις τής ζωής, πρός συ
νεχή άναγέννησιν καί δικαίωσιν καί άγιασμόν τών άνθρώπων. 
Τών δύο τούτων έργων τήν έναρξιν διηγείται ή περικοπή τοΰ
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Ιεροΰ Εύαγγελίου τοϋ Ματθαίου ή άναγινωσκομένη κατά τήν 
Κυριακήν ταύτην.

Είχενήδη είσέλθη ό νέος Άδάμ είς τήν ώριμον ήλικίαν, 
έμφανισθείς έν τώ μεταξύ καί δηλώσας τόν υψηλόν Αΰτοΰ προ
ορισμόν έκείνοις οί'τινες' φυσικώς έπρεπε νά γνωρίσωσιν Αύτόν. 
ΊΙ γέννησις Λύτου συνωδεύθη υπό θαυμάτων. Οί γονείς Αύτοΰ, 
ή Μήτηρ Του καί ό νομιζόμενος πατήρ Του έγίνεοσκον τίς ήτο' 
ò Συμεών, ό άντιπροσωπεύιον τάς οίχομένας γενεάς άνεγνώρι- 
σεν Αύτόν' οί Μάγοι, άντιπρόσωποι τών Εθνών, καί οί ΙΙοι- 
μένες, οί άντιπρόσωποι τών συγχρόνων Ιουδαίων προσεκύντσαν 
Αύτόν' οί "Αρχοντες τοΰ "Εθνους Του έγνιορισαν Αύτον παϊ- 
δα έτι όντα, δτε συνεζήτησε μετ’ αύτών έν τφ οίκω τοΰ 
Πατρός Αύτοΰ' καί ò μέγιστος έν γεννητοϊς γυναικών 
καί έσχατος τών ΙΙροφητών Ιωάννης ö Ηαπτιστής έμαρ- 
τύρησε πρό μικρού μόλις, είπών : « Ιδε ò άμνός τοΰ
Θεοΰ ό αΐρων τήν άμαρτίαν τοΰ Κόσμου.» Ετι πε- 
ραιτέρο)' ό παλαιός Άδάμ έπειράσθη ύπό τοΰ Διαβόλου καί έ
πεσε καί μετεβίβασεν είς τους άπογονους τήν αμαρτίαν ό νέος 
Αδάμ έπειράσθη ύπό τοΰ Διαβόλου καί ένίκησε τόν πειρασμόν' 

σημεϊον οτι έμελλε μετ’ ολίγον νά καταργήση τόν θάνατον καί 
νά συντρίψη τούς δεσμούς τούς αιωνίους δι’ ών έσυρε θανατιώ- 
σαν τήν τλήμονα ’Ανθρωπότητα σοβών άνά μέσον τής Οίκου- 
μένης ό άρχων τοΰ σκότους.

Νικητής έκ τής κατά τοΰ Διαβόλου πάλης ό θεάνθρωπος 
έρχεται είς τήν Γαλιλαίαν ΐνα πληρωθή ή προφητεία τοΰ ΊΙαί- 
ου : «Γή Ζαβουλεον καί Γή Νεφθαλείμ, οδόν θαλάσσης πέραν 
του Ίορδάνου, Γαλιλαία τών Εθνών, ö λαός ò καθήμενος έν 
σκότει είδε φώς μέγα, καί τοϊς καθημένοις έν χώρα καί σκιά 
θανάτου, φώς άνέτειλεν αύτοϊς,» καί άρχίζει έκεϊθεν τήν θείαν 
αύτοΰ ένέργειαν.

Ειπομεν ήδη ότι τών δύο έργων έναρξιν έποιήσατο συγ
χρόνως ό Κύριος' τό πρώτον δίδαγμα Αύτοΰ ήτο πρόσκλησις 
£ίζ μετάνοιαν καί έτοιμασίαν πρός ύποδοχήν τής βασιλείας τών 
ούρανών. «Μετανοείτε' ήγγικε γάρ ή βασιλεία τών ούρανών.»
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Και τό πρώτον έργον τής ίδρύσεως τής Βασιλείας ταύτης ήτο 
φυσικώς ή θεμελίωσις αύτών τών θεμελίων λίθων του οικοδο
μήματος, καί ή παράταξις αύτών περί Εαυτόν ώς άκρογωνιαϊ- 
ον λίθον. Και έν φ περιεπάτει παρά τήν θάλασσαν τής Γαλι- 
λαίας εύρίσκει τούς δύο άδελφούς ’Ανδρέαν καί ΙΙέτρον, οϊτινες 
άλιεϊς όντες έρριπτον τά δίκτυα αύτών είς τήν θάλασσαν καί κα- 
λεϊ αύτούς λέγων’ «δεύτε όπίσω μου καί ποιήσο; ύμά^ άλιεϊς 
άνθρώπων.» ’Αφήσατε τό ταπεινόν επάγγελμα του άλιέως ιχθύ
ων, καί έλθετε ϊνα ποιήσιο ύμάς άλιεϊς άνθρώπων*  άφήσατε τήν 
μέριμναν τής φθαρτής ζωής καί έλθετε ϊνα γέν σθε σημαιοφόροι 
τής ούρανίας καί αιώνιας ζωής’ έλθετε όπίσω μου, άκολουθήσα- 
τε με, καί θά άποστείλω ύμάς έπί τήν κατάκτησιν τής Οικου
μένης’ θά σάς δώσω δίκτυον άρραγές καί άφθαρτον, τόν λόγον 
τής ζωής’ θά σάς όρίσω θάλασσαν άλιείας τήν Οικουμένην 
άπασαν’ θά άπλώσητε τόν λόγον μου, τήν άλήθειαν μου, τά ρήμα
τά μου περί τής αιωνίου ζωής, τά κελεύσματα μου καί τάς έντο- 
λάς μου άνά τά πέρατα τής Γής, πρός ’’Αρκτον άπό Νότου, καί 
πρός Δυσμάς άπ’ ’Ανατολών, καί θά συλλάβητε έν τώ πανσθε- 
νεϊ καί άτελευτήτφ τούτφ δικτύω ούχί ιχθύς άλλά ψυχάς, ούχί 
ζφα άλογα άλλά άνθρώπους’ καί οί τοιούτοι ιχθύες δέν θά έξέλ- 
θωσιν έκ τής περιοχής τής κατοικίας αύτών έπί θανάτω άλλά 
πρός τήν ζωήν τήν αιώνιον. Ζωή αύτών θά είναι ό λόγος μου, 
καί τροφή αύτών ή σάρξ μου ήν έγώ θά θύσω ύπέρ αύτών. «Δεύ
τε όπίσω μου καί ποιήσω ύμάς άλιεϊς άνθρώπων.» ΊΙ θεία 
κλήσις είσέδυ βαθύτατα είς τάς ψυχάς τών δύο νέων’ ή χάρις τού 
Θεού κατεσκήνωσεν έν αύτοϊς*  καί αί καρδίαι είς άς δέν εϊχεν 
άκόμη είσχωρήση τό κακόν, έσκίρτησαν είς τό άκουσμα τών λό
γων τού Τίοΰ τού άνθρώπου. «καί ευθέως άφέντες^τά δίκτυα ήκο· 
λούθησαν Αύτόν.»

ΙΙροήλΟεν ό Κύριος μικρόν κατωτέρω, ακολουθούμενος ύπό 
τών δύο πρώτων μαθητών*  καί συνήντησε δύο άδελφούς’καθημέ- 
νους έν τφ πλοίω αύτών, τόν Ίάκωύον καί τόν Ίωάννην μετά 
τού πατρός αύτών*  διότι κα ιούτοι άλιεϊς ήσαν. Έκάλεσε καί 
αυτούς ό Κύριος, ώς καί τούς προηγουμένους δύο*  καί ούτοι 

έπίσης ύπήκουσαν είς τόν λόγον Του, καί «άφέντες ευθέως τό 
πλοϊον καί τόν πατέρα αύτών ήκολούθησαν ζ\ύτφ.»

‘Γπό τούτων τών τεσσάρων μαθητών περιστοιχούμενος τό 
κατ’ άρχάς ό Κύριος ήρςατο περιερχόμενος·τήν Γαλιλαίαν, φώς 
τοΐς έν χώρ$ καί σκιά θανάτου καθημένοις, διδάσκουν τό Κύαγ- 
γέλιον τής Βασιλείας τού θεού καί θεραπεύων πάσαν νόσον 
καί πάσαν μαλακίαν έν τφ λαψ*  βεβαιών διά τών θαυμάτων 
τήν Οείαν Αυτού φύσιν, καί κύριον διά τής παντοδυναμίας Λύ
του τό άπόλυτον κύρος καί τήν τελείαν αλήθειαν τού κηρύγ

ματος Ίου.
'II άγια Εκκλησία συνεχίζουσα μέχρι τού νύν, καθ’ ήν 

έλαβε παρά τού Κυρίου εντολήν, τό άγιαστικόν τής Άνθρωπό- 
τητος έργον, καλεϊ άδιαλείπτ«)ς είς τήν Βασιλείαν τού Θεού 
τούς μέλλοντας κληρονομεϊν σωτηρίαν, ϋί ’Απόστολοι, άπλοι 
άλιεϊς καί άνθρωποι άπλοϊκοί καί άπαίδευτοι ύπήκουσαν άμέσως 
καί κατέλιπον άπαντα είς τήν πρόσκλησιν τού Τίού τού άνθρώ
που. ελάχιστα γινώσκοντες ποιον ήκολούθουν, καί πρός ποιον 
σκοπόν έκαλούνιο’ ήμεϊς, οί καυχώμενοι έπί πολιτισμφ καί σο
φία, οί γινώσκοντες τήν δωρεάν τού Θεού καί τόν καλούντα ήμάς 
καί τά άναμένοντα ήμάς άγαθά, εϊμεθα τόσον βραδείς τή καρδίαι 
καί νωθροί είς τό νά σπεύσωμεν νά άκολουθήσωμεν τόν έκ του 
Θύρανου σαρκωθέντα ύπέρ ημών*  οί Απόστολοι ήκολούθησαν 
Εκείνον γινώσκοντες οτι δέν εϊχε πού τήν κεφαλήν κλίνη, συνε- 
κακουχήθησαν μετ’ Αύτού ϊνα άπολαύσιυσι τής μετ’ Αύτού άνά- 
στροφής*  ήμεϊς καίπερ έν τελεία άναπαύσει καί άπολαύσει τών 
εγκοσμίων ήμών άγαθών, φειδόμεθα καί ελάχιστου χρόνου δπως 
άποθέμενοι την βιοτικήν μέριμναν άκολουθήσωμεν έπί μικρόν τόν 
Κύριον.

Μή πλέον έξακολουθήσωμεν τήν άδράνεια^ καί τήν άμε- 
ριμνησίαν ήμών*  άλλά ζηλούντες τούς ’ Αποστόλους άς άκολου- 
θήσωμεν Αύτόν, άν μή ώς ’Απόστολοι τούλάχιστον ώς ιχθύες 
ήλιευμένοι ύπ’ αύτών, άν μή ώς θεμέλιοι τού Οικοδομήματος 
τής Έκκλησίας τούλάχιστον ώς λίθοι άπλοι, καί ένωτιζόμενοι 
τής κλήσεως. Αύτού είς μετάνοιαν γενώμεθα μέλη γνήσια 
καί τίμια τής Βασιλείας Αύτού τής αίωνίου. ’Αμήν.
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ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΝύΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΪΙΗΣ ΟΡΑΟΛΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ε(ΊΙ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έν προηγούμενη ημών πραγματεία ύπεδείξαμεν παρεμ
πιπτόντως ότι επί Φραγκοκρατίας ή ή μετέρα ’Εκκλησία ύπεδου- 
λώθη σχεδόν έξ ολοκλήρου τη Λατινική. Ούτο) δ’έχόντων τών 
τής καθ’ ήμάς Έκκλησίας ή λοιπή Ελληνική ορθόδοξος Έκ
κλησία καίπερ καλώς γινώσκουσα δτι ή Κυπριακή Έκκλησία 
ύπέκυπτε μέν τή άνωτέρρ βία διετήρει δέ κατά βάθος τα 
ορθόδοξα φρονήματα εΐχεν έν τούτοις άναγκασθή νά θεωρή 
ταύτην ώς άποκεκομμένην τοΰ ορθοδόξου κορμού. Οί Κύ
πριοι βαρέως πάντοτε φέροντες τούτο άνέμενον τήν πρώτην 
εύθετον στιγμήν ϊνα ριφθώσιν είς τάς αγκόλας τής ορθοδο
ξίας, ής άλλως ψυχικώς οι’ιδέποτ’άπεσπάσθησαν.

Κατά τό τέλος τοΰ LV και τάς άρχάς τοΰ ΙΈ αίώνος οί 
Κύπριοι παρατηρήσαντες ποιόν τινα χαλόρωσιν τής παλαιός 
τών Λατίνων τής νήσου έχθρικότητος κατά τής θρησκείας αύ
τών και πιστεύσαντες δτι επέστη ή ώρα τής έπαναλήψεως τών 
αδελφικών σχέσεων μετά τής λοιπής ελληνικής ορθοδοξίας 
άπηύθυναν τή ταύτης προϊσταμένη Μ. Έκκλησία αϊτησιν έπί 
τούτφ, ήτις ώς αγαθή μήτηρ μεριμνώσα καί περί τών όπολιο- 
λότων τέκνιον της άπέστειλεν είς Κύπρον τόν μοναχόν ’Ιωσήφ 
Βρυέννιον μετά τοΰ ηγουμένου τής ί. Μονής τοΰ Κοσμιδίου 
’Αντωνίου και τοΰ διακόνου τής Μ. Εκκλησίας· Τιμοθέου, 
οϊτινες άφικόμενοι έν Κύπρω τή 28 ’Ιουνίου τοΰ 1405 κα
τόρθωσαν νά συγκροτήσωσιτή28 ’Ιουλίου τοπικήν Σύνοδον έν 
τινι ναώ τών Άσωμάτων παρά τι δρος. '0 ναός ούτος είναι 
άτυχώς άγνωστος ήμϊν.

Τά πρακτικά τής Συνόδου ταύτης περιεσώθησαν ίέν τώ 
ύπ’ άριθ. 247 κωδικι τής έν Κοσινίτση τής Μακεδονίας ίεράς 
Μονής καί έν σελ. 265- 297 αύτοΰ φέροντα ώς έπικεφαλίδα 
«Μελέτη περί τής τών Κυπρίων πρός τήν Μ. Εκκλησίαν μελε- 
τηθείσης ένώσεως. > Απόσπασμα τούτων έδημοσιεύθη έν έτει

1887 ύπό τοΰ κ. ΓΙαπαδοπούλου Κεραμέως έν τώ Φιλολογι
κή) Συλλόγω τής Κωνσταντινουπόλεως. Τό υπόλοιπον τού
των άπολεσθέν φαίνεται δέν έδημοσιεύθη ύπό τοΰ κ. Κεραμέ- 
ως, άτυχώς δέ. καί. ημείς, παρ’ δλας τάς προσπάθειας μας καί 
τήν ής έτυχομεν έκθυμον αρωγήν τών ήμετέρων προξένων, δέν 
ήδυνήθημεν ν’ όνεύρωμεν τον είρημένον κιόδικα τής έν λό
γω Μονής κατεχομένης νΰν ύπό τών Βουλγάρων. Άλλά καί 
τό δημοσιευθέν αυτών πρώτον μέρος έχει ίκανιότατον τό διά 
τήν έκκλησιαστικήν ιστορίαν ενδιαφέρον, έχει δ’ ούτω :

< Πρώτον ότενίσαντες είς τόν ούρανόν έπικαλεσάμενοί τε 
τόν Θεόν καί έπειπόντες, τό θέλημά σου γενέσθω, Κύριε, καί 
μή τό ήμέτερον, έκαθίσαμεν. Έπειτα έπεί πάντες προυτρεψαν 
καί ήξίωσαν έμέ (τόν ’Ιωσήφ) πρώτον λέγειν, από Θεοΰ άρξά- 
μενος καί αύτόν προστησάμένος επόπτην τοΰ λόγου, δεικνυς 
δτι φύσει είς και ένα κόσμον έδημιούργησε, μίαν κατ’ άρχάς 
συνεστήσατο έκκλησίαν έν ούρανοϊς, έκεί μέν αύτός σύνεστι 
τοΐς άγίοις, άτε πάντων ένωσις άκροτάτη, κατέλιπε δέ καί . ταΐς 
έν τή γή έκκλησίαις τον τόπον αύτοΰ τηροΰντας καί πληροΰν- 
τας τό θέλημα τούς τών ορθοδόξων αρχιερείς, ών πρώτος έν 
τοΐς ζώσιν ό νΰν οικουμενικός, δς μιμούμενος τοΰτον τον φύ
σει κύριον καί διδάσκαλον, καί είς ενότητα τής πίστεως συνά- 
γων άπαντας δσον αύτώ δυνατόν, κατανεύσας καί ταΐς ύμών 
άξιώσεσιν άπεστειλεν ήμάς, οΰς ήδη όράτε, τήν τής έκκλησίας 
ένωσιν πάνυ διψών. Ούκ αυτός δέ μόνος, άλλα και δ κράτι- 
στος και κραταιότατος ήμών βασιλεύς συν αύτώ- οι καί λόγοις 
προσαγορεύουσι διά τής ήμετέρας φωνής τήν ύμών ίε- 
ρότητα σήμερον, ώς άρα και γράμμασι πρότερον, καί ώς άν- 
δράσι συνετοίς και έξόχοις ταύτα δηλοΰσιν ύμΐν, και προσέχετε 
δ,τι πέρ φασι· πάσα συμφωνία καί ένωσις άνθρό)πο)ν διηρημέ- 
νων, εί μέλλει χρόνους μακρούς διαμένειν, πρώτον λέγεται 
πρός τών συμφωνούντων αύτη καί δοκιμάζεσθαι λόγοις, είτα 
σημειοΰται διά γραμμάτων, έπειτα στέργεται και ένεργεϊται τον 
μέλλοντα χρόνον, και βέβαιοι τούς μέν λόγους τά γράμματα, 
ταΰταδέ πάλιν τά πράγματα. Έπεί ούν υμείς καί λόγους ήγή- 
σασθε, και γράμμασιν έδηλώσατε, δτι θέλετε καί ζητείτε, τήν 
τής έκκλησίας ύμών ένωσιν, ιδού τά άντ'ι τών προσιόπων ήμών 
πεμφθέντα πρόσιοπα πρός ύμάς και τό έν πάσαις ταΐς συμβιβό- 
σεσι γινόμενον έθος, πράξατε και αύτοί. Τά συμφωνηθέντα διά 
τών λόγων βεβαιώσασθε γράμματα, και τά σημειωθέντα τοϊς 
γράμμασι διά τών έργων στηρίξατε, εϊπερ άρα καί συμφωνή-
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σετε. Ούτως είπόντος μου, κλίναντες άμα τάς κεφαλάς, τά 
τούτο μηνύσαντα πρόσωπα προσεκύνησαν, καί τό ρηθέν έπαι- 
νέσαντες, ούτω καλόν γενεσθαι πάντες συνέθεντο. Ειτα πάλιν 
προλέγειν με αξιώσαντες, ώς είδον άπαντας αίρουμένους προ- 
θύμως άκούειν, έφην αύτοϊς· εγώ μεν έτοίμως έρώ, και υμείς, 
οΐμαι, προσέχοντες ακούσεσδε’ συ δέ τοΰ μεγάλου μοναστηριού 
ηγούμενε, χάρτην καί μέλαν λαβών μετά χεϊρας, σημείου κε- 
φαλαιωδώς τά παρ’ ημών λεγάμενα άπαντα, μηδέν καλλωπίζων 
κατά τάς λέξεις, άλλ’έκαστον λέγων άπαραλλάκτως ό>ς λέγε
ται. Ουτω γάρ έστι συνήθεια έν πάσαις ταϊς τοιαύταις συνε- 1
λεύσεσι γίνεσθαι* καί εικότως, ώς άν μή άλλ’ άντ’ άλλων ίσως I
καί λέγηται ύστερον καί πιστεύηται. 1

Ηγούμενος. Ούτωποιώ, ιδού ώς προσέταξας. · 1
'ΟΊωσήφ. Λρξον γράφειν από Θεού, καθάτό προοίμιον 1

εϊρηταΓ άλλα τις έστιν ό τού τής 1 Ιάφου τόν τόπον τηρών ;
Ό Λευκωσίας. ’Εγώ αύτός, πατέρα μου, καί προς πί- 1 

στωσιν τοΰ λόγου μου, ιδού τύπιττάκιν μου.
Ό ’Ιωσήφ. Δεχόμεθά σε αρκεί’ τοΰ δέ τής Λεμησσοΰ;
Οί πάντες. Εκείνος ο ύκοινωνεϊ έν τούτοις, ούτε έν άλ- 

λοις ήμϊν.
Ό Ιωσήφ. 'Ομολογουμένως ;
Οί Κύπριοι. Ναί, αλήθεια.
Οί πρέσβεις. ’Έστω γοΰν απόβλητος άμα τοϊς ύπ’ αυτόν, 

ήμϊν 0έ ήδη καιρός τής αγωνιστικής διαλέξεως άρξασδαι σύν 
Θεώ.

Πάντες. Όρισαι.
'Ο Ιωσήφ. Υμείς είπατε πρώτον, τί συνελΟόντες βού- 

λεσΟε ; Τίνι θέλετε ένω i) ή ναι ; Τή εκκλησία τών ’Ορθοδόξων ;
Οί Κύπριοι. Ναί, καί γάρ τί άλλο ; 94
Ο Ιωσήφ. Ώστε διηρημένοι έστέ ;

Τινές. Πάντως.
Ό ’Ιωσήφ. Τίς ό τήν διαίρεσιν ταύτην έργασάμενος 

πρώτος; ύ Γερμανός ;
Οί όλοι. ’Αληθώς.
Ο Ιωσήφ. Εκείνου δέ διάδοχοι πάντες υμείς, ή ούχ 

ούτως ;
Ο Αμμόχωστου. Αλλά ναί.
Ο Ιωσήφ. "Εκτοτε μέχρι τής δεύρο πόσα έτη παρήλθον; S s 
Ο Λευκωσίας. Έγγιστα τών διακοσίων (14ό ακριβώς 

από τής περιφήμου βούλλας.)
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Ό ’Ιωσήφ. Έζητήθη ποτέ πρός τινων τό πράγμα τού
το διορθωθήναι;

Τινές. Ούκ εχομεν σαφώς παραστησαι.
Ό ’Ιωσήφ. Λοιπόν πρώτον δεϊ έξετάσαντες ακριβώς 

καί ζητήσαντες σήμερον τίνα ήν τά τήν άχρι διακοσίων έτών 
παρεκτεινομένην ποιοϋντα διαίρεσιν, καί ταΰτα έκ μέσου πυιη- 
σαμένους, ούτω τήν ένωσιν άπεργάσασθαι, ώς εάν έκεϊνα 
συνίσταται ταύτην προβήναι αδύνατον πώς γάρ μυριών με- 
σολαβούντων αυτή πρός τή καθ ’ ημάς αληθώς καί μή δοκού- 
σα γενήσεται ή συνάφεια ή πώς ούκ έστι καί τον τυχόντα λο- 
γίσασθαι, ότι τό τοϊς παρελθοΰσι διά μέσου τών τοσούτων 
έτών πατριάρχαις καί άρχιερεύσι παροραθέν, ώς άδυνάτιος ε- 
χον προς διόρθωσιν παρωράθη καλώς ;

Έξαρχος. Πώς τούτο λέγεις; Ούκ ϊσμεν, σαφέστερον 
φράσαι ήμϊν.

Ό Ιωσήφ. Φημί, ώσπερ έπί τών έμών ων όράτε δα
κτύλων, τού λιχανοΰ καί τοΰ μέσου απλώς έπί πάντων τών 
συναφθήναι εις εν σπευδόντων γενέσθαι έως άλλο τι τούτων 
μεταξύ παρεμπίπτει, τοΰτο συμβήναι αμήχανον, ούτω καί έφ’ 
ημών καί υμών, άν μή τά τήν σύναψιν έμποδίζοντα έκβληθή, 
άληύεία ημάς ένωθήναι αδύνατον.

‘Ο Λευκωσίας. Καί τίνα είσί τά τήν ενωσιν ταύτην γε- 
νέσθαι κωλύοντα ;

Ό ’Ιωσήφ. Υμείς, οι καί πράττοντες άκριβέστερον μάλ
λον ημών γινώσκετε είπατε.

Ό ’Αμμοχώστου. ’Εγώ ούδέν οίδα τοιοΰτον.
Ό Λευκωσίας. Αλλ’ ούδ’έγώ.
'Ο ’Ιωσήφ. Καί λοιπόν οντος ούδενός τοΰ κωλύοντος, έν 

έσμεν.
Ό πρώτος παπάς. Μαθόν αμή τί ένι ;
'O ’Ιωσήφ. Θέλετε ϊνα μετ’αγάπης δείξω ύμϊν τά με- 

σέμβολα ή κάν μέρος αυτών ;
I Ιάντες. 1 Ιαρακαλοΰμεν, είπε.
Ό ’Ιωσήφ. Τά τήν διαίρεσιν ταύτην ποιήσαντα καί ποι

ούντο είσί μέν καί άλλα μυρία, έξ έκείνων δέ καί ταΰτα, άλλα 
μή δυσχεράνηιε διεξιόντος μου τάληθή.

Οί όλοι. Κέλευσον, κϋρι.
Ό Ιωσήφ. "Οτι ύμεϊς οί κατά καιρόν διαδοχής τάς έπι- 

σκοπάςτής. Κύπρου διαδεχόμενοι, τόν Ρώμης άγιον ομολο
γείτε καί τοΰ μακαρίου Πέτρου διάδοχον αληθή.
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Ό ηγούμενος. ’Όχι.
Ό ’Ιωσήφ. Άλλά ναί.
Ό Άμμοχιοστου. Ναί, κΰρι, άλλα λέγομεν «σωζομένης 

τάξεώς μου» (salvo ordine meo).
'Ο ’Ιωσήφ. Τούτο ούδέν ώφελεϊ, δμοιον γάρ έστιν, ώς 

εϊ τις έρωτά μένος ορθοδόξων : ομολογείς αληθείς Θεούς είναι 
τά είδωλα ; ή τό γε μετραότερον : στέργεις τήν τών Αρμενίων 
δόξαν ; ό δέ άποκρίνοιτο, ναί, σωζομένης τής πίστεώς μου, 
θαρρών, δτι ή προσθήκη αΰτη βοηθεϊ τούτοι δήθεν καί αναιρεί 
τήν επάρατον ταύτην ομολογίαν, ή δέ έστιν «στ«τη σαφής διό 
και ούδείς τών αγίων ποτέ τοιαύτην έφεΰρεν ομολογίαν.

Ό Μοσίας (;) Άλλ’ εγώ επτακόσια όλοκότινα ξένια δούς 
ούχ ώμολόγησα ώς οί άλλοι έν τώ χειροτονεϊσθαί με.

'Ο ’Ιωσήφ. Καί τί τούτο; άλλ’οί συλλειτουργοί σου και 
συνεπίσκοποι συνομολόγησαν, καί αύτός αύτοΐς συνυπόκεισαι.

Ό Άμμοχοιστου. Ναί αληθώς πλήν ούκ ορθόδοξον αυ
τόν λέγομεν, άλλα μηδέποτε άντιστήναι τή τής Ρώμης εκκλη
σία προφανώς διαβεβαιούμεθα καί ύποτάσσεσθαι ταύτη καί 
γενομένης συνόδου τών δυτικών, χρεωστειν άπαντήσαι καί 
συμπράττειν αυτή τά δυνατά, καθ’ ών άν καί γένηται, και τά 
πιστά τηρεϊν πρός τόν Πάπαν ομολογούμε ν δμως πάντα 
κατά τό φαινόμενον μόνον ημείς δ’ αυτοί έν 
ταΐς ψυχαΐς ήμών και ταΐς έκκλησίαις ώς θέλο- 
μεν οΰτω καί πιστεύομεν κα'ι διάγομεν.

Ό ’Ιωσήφ. Έτι τούτο χείριστον τού προτέρου, δτι υπο
τακτικοί καί δούλοι aîdmoi έγγράφως όμολογούντες κα'ι διά 
στόματος διαρρήδην, κατά τό λανθάνον τούς πάντας θαρρείτε 
πιστεύειν όρθώς και σωτηρίαν έκδέχεσθε. 'Ο νεύματι μόνον 
τόν Θεόν άρνησάμενος (ΐπωλείρ ύπόκειται' καί λόγοις, καί ή- 
θεσι, καί τρόποις, καί γράμμασι κινδυνεύων περί τήν πίστιν, 
πόθεν σχή παρρησίαν; »

Και ενταύθα μέν διακόπτονται τά πρακτικά, γινά>σκομεν 
δ’ δτι τής ένάισεως μή έπιτευχθείσης τότε οί Κύπριοι καί πάλιν 
ένέμειναν, άλλα περί τούτου είς προσεχές.

Φ. ΖΑΝΝΕΤΟΣ.

I. I. ΣΜΥΡΝΩΦ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΩΣΑΪΚΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΤ 
( κατά μετάγραοιν Άρσετίου Αηλιγιάννη ζΐιακόνον ). 

I.

Διήγηόις περί Κυπριακού μωόαϊκοϋ. — Εικόνες της 

«Κυπριακής Παναγίας» έν Pcodia.

( Συνέχεια. )

Τφ δντι έν τ$ χειρογράφφ συλλογή (τέλη τού XVII η 
τού XVIII αίώνος) τ$ άποκεψένη έν τφ ίστοριχφ Μουσείφ τϋς Μό
σχας (άριθ[Χ. 21061, ε. 1890), μεταξύ τών θαυματουργών εικόνων τής 
Ιΐαναγίας, τριαζοστή πέμπτη (35) φέρεται ή Κυπριακή, περί τής ό
ποιας μετά παραπομπής είς τύν «Νέον Ουρανόν», άναφέρονται δύο 

διηγήσεις έν αις δηλοΰνται χαί δύο τινα μή άναφερόμενα*  μήτε ύπύ 
τής ελληνικής διηγήσεως μήτε ύπύ τής τού ΓαλιαΓοβσκκγο. Εινε δέ 

ταύτα : α) ότι ή παράστασις φαίνεται, προφανώς, ούσα έζφγραφημένη 
έπι ξύλου (ξύλινη είκών) και β) ότι ρέει έξ αύτού αίμα ιαματικόν ν). 
Το τελευταΐον τούτο, ώσει έξαρταται έκ τού ανωτέρω παρατεθέντος 

λόγου, άλλα κατά τίνα τρόπον έγενετο γνωστόν είς τον ρώσον ανα
γνώστην, δέν δυνάμεΟα νά δείξωμεν.

’'Ανευ ύποδείξεως τής πηγής μεταδίδει τήν διήγησιν περί τού 
θαύματος ή κ. Σοφία Σνεσσορέβα, κρίνοντες δ’ δμως έκ τής έλλείψεως 
τής ένδείξεως, ότι ή θαυματουργός είκών τής Παναγίας ήτο έκ μωσαϊ- 

b «Έν τη νήσφ Κύπρφ παρίσταται έπι του θρόνου καΰημένη ή Ύπεραγία 
Θεοτόκος έχουσα έν χερσί τόν Χριστόν, δύο όέ άγγελοι Ιπτάμενοι έκατέρωΟεν 
αύτής. Άραψ όέ τις έτόξευσεν είς τό γόνατον τήν θεομητορικήν εικόνα καί ά- 
μέσως έρρευσεν αίμα. Ω τού έξαισίου θαύματος ! έκ τού ξηρού ξύλου ρέει αί
μα ιαματικόν τής Δεσποίνης Θεοτόκου. Ό Αραψ έκπληκτος έόραμεν είς τόν 
οίκον αύτού καί μή προφθάσας άπέθανεν. "Ορα, Νέου Ουρανού θαύμα 36. 
Καί έλθών είς τόν ναόν ό Άραψ έτόξευσε τήν Παναγίαν είς τό γόνατον καί 
έξήλθεν αίμα ρέον έπι της γης. Ό όέ Άραψ ίδών τό θαύμα τούτο καί φρί- 
ξας έδραμεν είς τήν οικίαν αύτού, αλλά μ ή προφθάσας άπέθανε καθ’ οδόν.»
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κοΰ καί έκ της μνείας περί της ύπάρξεω; ταύτης άνωθεν τής θύρας του 
ναού, λέγομεν οτι καί η έπανάληψι; αυτή της διηγήσεως άμέσως η 
εμμέσως έξαρτάται έκ τοΰ «Νέου Ούρανοΰ».

ΙΙαοαστάσεις—«Κυπριακκί εικόνες της Ύπεραγίας Θεοτόκου» 
εύρηνται έπί φύλλων μετά λιθογραφικών παραστάσεων τών θαυμα
τουργών εικόνων της Ύπεραγίας Θεοτόκου είς διάφορα άρχαιολογικά 
καί είκονογραφικά συγγράμματα, έτι δέ καί χειρογράφους συλλογάς ι) 
καί τέλος είς εικόνας.

ί) Γνωσταί ήμϊν τυγχάνουσιν αί έξης συλλογαι :
1. Αί ανωτέρω μνημονευΟεϊσαι καί πιθανώς πολλαί δμοιαι χειριίγραφοι 

συλλογαί. ι
2. Παράστασις εικόνων τής Ύπεραγίας Θεοτόκου έν τή Όρΰοδόξω Εκ

κλησία, μετά βραχείας περί αύτών διηγήσεως κ.τ.λ. έκδ. 2. Μόσχα. Τυπογρ. 
Άλεξ. Σέμενα, 1853, in 8θ σελ. ί— ΧΊ + 1—67 μετά 182 παραστάσεων.

3. Δόξα (Slava) τής Ύπεραγίας Λεσποίνης ήμών Θεοτόκου καί αειπάρθε
νου Μαρίας. Μόσχα. Τυπογρ. 'Λλεξ. Σέμενα 1853, παρέχει άντίγραφα καί πα
ραστάσεις μόνον τών ριοσικών εικόνων (μέρος III), έκ τών ελληνικών δε μόνον 
τής Ζωοδόχου πηγής (σελ. 115—132), τής έσδήτος τής Παναγίας (115 — 122) 
τής τού Κόκκου εϊτε τής Έλεούσης (223—238).

4. Πανιόφ, 'Ιστορική, χρονολογική καί είκονογραφική περιγραφή 218 ο
νομασιών καί παραστάσεων τής Ύπεραγίας Θεοτόκου. Πετρούπολις, 1871 in 
8θ, σελ. 1 — 88 (άνευ .ξυλογραφιών).

5. Συλλογή χαλκογραφικών παραστάσεων τών εικόνων τής Ύπεραγίας Θεο
τόκου καί διηγήσεις περί αύτών. ΙΙετρούπολις, 1878 in 4θ.

6, Πληρεστέραν πλήν λίαν έσπευσμένην άπεργασίαν αντιγράφων 340 περί
που εικόνων τής Ύπερα/(ας Θεοτόκου έξέδωκε ό Δ. Λ. Ροβίνσκιϊ, ώς υλικόν 
διά τήν ποθητήν νέαν καί πλήρη συλλογήν καί έπιθεοιρησιν τών εικόνων τής 
Ύπεραγίας Θεοτόκου.

7. Σοφία Σνεσσορέβα, Βίος τής Ύπεραγίας Θεοτόκου καί περιγραφή τών 
θαυματουργών αύτής εικόνων. Πετρούπολις, έκδ. Τουζόβα, 1892 in 8θ σελ. 6
1—560 μετά πληΟύος εικονογραφιών, άλλά, βεβαίως, ούχί έκ τών πρωτοτύ
πων, άλλ’ έκ τής έκδόσεως του Σέμενα καί άλλων.

Εικόνες τού άγ. "Ορους νΑ0ω έξεδόΟησαν έν τώ βιβλίφ τω έπιγραφο- 
μένφ «Άνωτέρα έπισκίασις έπί τού ’Άθω», έκδ. τού ρωσ. Μοναστηριού τού 
άγ. Παντελεήμονος 1892, πιθανώς μετάφρασις τοΰ μνημονευομένου ύπό τού 
Bayet. Kecherches, κ.τ.λ. σελ. 135 έλληνικοΰ βιβλίου: Άνωτέρα έπισκίασις 
έπί τού "Αΰω, ήτοι διηγήσεις περί τών άγιων εικόνων, 1861.

Εικόνες τής Ρώμης έξεδόΟησαν ύπό τού Pietro Bonibelli, Raccolta 
delle Immagini della Bina Vergine ornate della corona d oro dal 
R-mo Capitolo di S. Pietro in \’aticano con una breve ed esatta 
notizia. Roma 1792, 4 τόμοι μετά 120 παραστάσεων τών θαυματουργών 
εικόνων τής Ρώμης, έν αίς πλεϊσται βυζαντιναί.
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Τέσσαοες εικόνες σημαίνονται δι’ ενός κκί του αύτού ονόματος 
«Κυπριακή» ’) καί δια τούτο πάντοτε συγχέονται. Είναι δέ αί έξης :

I) Είκών της Ύπεραγίας Θεοτόκου της Κυπριακής έν τω χω- 
ρίω Στρομίνη φαίνεται έν ταϊς συλλογκϊς μόνον τοΰ 1850. ΙΙερί αυτής 
θά λαλήσωμεν κατωτέρω.

2) Τής είκόνος (ζώνης) τής '1‘περαγίας Θεοτόκου τής Κυπρια
κής τελείται έορ η κατά τήν 9 ’Ιουλίου έν τή έν Μόσχα Μητροπόλει 
τής Κοιμήσεως. 41 έκδοσις του Σέμενα άναφέρει, οτι αύτη «ένεφανί- 
σθη έν τή νήσω Κύπρω κατά το 392, εύρηται δέ έν τή μονή τής Φα
νερωμένης, έν τή αυτή νήσω. Άντίγραφον ταύτης ύπαρχει εν τή εν 
Μόσχα Μητροπόλει τής Κοιμήσ ως». Αλλ’ ήμεϊς ούδεμίαν ένδειξιν 
περί τοΰ αρχετύπου τής είκόνος ταύτης ήδυνήθημεν να εύρωμεν περί 
τής έν λόγω μονής (: προφανώς, μονή τήν. Φανερωμένης) έν Κύπρω 
ούδαμοΰ τής γνώσ ής ήμϊν φιλολογίας γίνεται μνεία. Υπολείπεται να 
έκλέξωμεν υ.εταξυ τής «ΙΙαναγίας τής Φανερωμένης»—-τάφου προφοι- 
νικικής έποχής παρά τήν Λάρνακα, άπολαόοντος παλαιόθεν θρησκευτι
κού σεβασμού (βλ. Σακελλάριον, I, σελ. 32 καί PciTot (4 Chipiez, 
Histoire del art, III, σελ. 277)— άλλ’ένταύθα ούτε μοναστή- 
ριον ύπάρχει, οΰ~ε το πρωτότυπον τής έν Μόσχα είνόνος, καί τοΰ σπη
λαίου τοΰ άγιου Φανέοντος είτε τών αγίων Φανέντων, ένθα ομοίως δεν 
ύπήρ^εν είκών τής ΙΙαναγίας, είτε τής αύτόσε άμυδρώς μνημονευό
μενης Εκκλησίας ή μονής ύπο το ονομα «ό Σταυρός ό Φανερωμένος».

3) «Κατά τήν ήμέραν τής καθόδου τοΰ άγ. Ιΐνεύμκτος ή εορτή 
τής είκόνος τής Κυπριακής ΙΙαναγίας τελείται έν τω έν Μόσχα ίερφ 
ναώ τοΰ άγ. Νικολάου καί έν Γολουτβίνη οπού ή άγΐ; αυτή είκών εύ-

Γενικόν περί τών εικόνων τής Ύπεραγίας Θεοτόκου σύγγραμμα εινε 
τοΰ Rohault de Fleury, La S. \ ierge, <’ludes archéologiques et ico
nographiques, Paris. 1878, δπερ καίτοι περιέχει πληΰύν εικονογραφιών 
ταύτης ιδίως, βεβαίως, δυτικών, έν τοσούτω δέν εινε πλήρες, άλλ’ ούτε καί 
μετ’ ακρίβειας συντεταγμένον. ’Ενδείξεις είς τήν εύρείαν φιλολογίαν περί τών 
αρχαιοτάτων άπεικονίσεων τής Ύπεραγίας Θεοτόκου καί κατ’ εξοχήν περί 
τών τοιχογραφιών τών κατακομβών, βλ. είς τά νεώτατα συγγράμματα τού \ . 
Schultze, Archaeologie der altchristlichen Kunst. Muenchcn. 1895, 
σελ. 358 καί X. Kraus. Handbuch der Geschichte der christlichen 
Kunst, Freiburg i. B. 189(>. I. σελ. 186.

*) II πέμπτη Κυπριακή είκών τής Παναγίας, εινε ή τού «Κόκκου», μεγάλως 
τιμώμενοι εν Ρωσία. Περί τής είκόνος ταύτης ζωγραφίστε ίσης δ ι’εγκαυστικού 
και μετενεχύείσηςέν Κύπρω έκ Κ-πόλεως κατά τόν XI αιώνα, βλ. Barskavo, 
Περιηγησις έν τοϊς άγ. τόποις τής Ανατολής. ’Έκδ. Όρύ. Παλ. Έταιρ. I, σελ. 
•100 καί έξ. II, σελ. 297. Περιγραφή τής ίεράς, σεβασμίας καί βασιλικής μο
νής τής “Υπεραγίας Θεοτόκου... τού Κόκκου έπιφημιζομένης κατά νήσον Κύ
προν. Βενετία 1751 καί ά.
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ρηται», λέγεται έν τή έκδόσει του Σέμενα, έν ή εύρηται καί χαλκο
γραφία τής είκόνος τής Παναγίας. Δυστυχώς δέν κατέστη δυνατόν νά 
έζακριβώσωμεν τήν μαρτυρίαν ταύτην.

4) Τη 20ή ’/Απριλίου (κα'ι 9η Ιουλίου) τελείται πανηγύρι; τής 
Κυπριακής είκόνος :ή; Ύπεραγία; Θεοτόκου, ”Ητι; είκονίζεται έν 
αύτή καθημένη έπ'ι τοΰ θρόνου και βχστάζουσα έν χερσί τό βρέφος Χρι
στόν δύο δέ άγγελοι εκατέρωθεν Αύτής ίστάμενοι.

Τον τόπον τής διαμονής τής είκόνος ταύτης αί ύπογρχφχί αί ύπό τάς 
εικονογραφίας δέν δεικνύουσιν, ώς τούτο γίγνεται άναφορικώς πρός τάς 
ρωσικά; εικόνας*  αί δύο δέ π. χ. χειρόγραφοι συλλογαί θέτουσι κυ
ρίως παρά τάς τοιαύτας ξυλογραφίας τάς ανωτέρω προσαχθείσα; πα
ραδόσεις τής διηγήσεως περί τού Κυπριακού μωσαϊκού, τό όποιον παρι- 
στώσι τοιούτον, όποιον άπεικονίζουσιν αί ξυλογραφίαι αυται, είτε τού- 
λάχιστον θέλουσι νά άπεικονίζωσιν.

’Επειδή αύτό το Κυπριακόν μωσαϊκόν ώς τούλάχιστον φαίνεται, 
εϊνε κατεστραμμένον, ύπολείπεται νά έξετάσωμεν τάς ρωσικάς παρα
στάσεις αύτού, έπι τή έλπίδι ότι θά ευρωμεν έν αύ:αί;, καίτοι λίαν ά- 
φεστηκότα, αντίγραφα τού δοζασθέντος διά τού θαύματος μοίσαικού.

Δυστυχώς, δέν γνωρίζομεν ούτε τάς πηγάς ούτε τον χρόνον τής 
γενέσεως τών φύλλων μετά τών παραστάσεων τών θαυματουργών ει
κόνων τής Θεοτόκου. Τά γνωστά ήμϊν αντίτυπα ανέρχονται είς τούς 
χρόνους τού Μ. Πέτρου. Κρίνοντες δ’ έκ τής παρουσία; μετσζύ τών 
εικόνων τής Θεοτόκου και πολλών ελληνικών κα'ι δυτικών τοιούτων, 
δυνάμεθα να ύποθέσωμεν ότι οί συνθέται τούτων τών φύλλων εϊχον 
ύπ’ όψει έλληνικάς τινα; εικονογραφίας, είτε τούλάχιστον, περιγραφάς 
τών θαυματουργών εικόνων άλλα τό ζήτημα τούτο απαιτεί ειδικήν 
έρευναν 1).

Έπί τών πέντε αντιτύπων τοιούτων φύλλων, διαφόρων χρόνων, 
άτινα έχω ιδη, ή άπεικόνισις τών εικόνων εϊνε τόσον όμοία ώστε ή 
προέλευσ.ς αύτών έζ ένο; αρχετύπου είς ούδεμίαν ύπόκειται αμφι
βολίαν.

Σ. Μ. Ό συγγραφεύς έν τώ μέρει τούτφ (σελ. 21) παραθέτει 
πανομοιότυπον (fac-similé) είκόνος τή; Κυπριακής Παναγία;—χαλ
κογράφημα—, χαραχθέν έπί τή βάσει όμοιου φύλλου συνημμένου τή 
αρμόδια σελίδι τή; ανωτέρω μνημονευθείση; συλλογής τού Ιστορικού

Περί τών φύλλων τούτων βλ. Δ. Α. Ροβένοκαγο, Ρωσικοί έΟνικαί εικό
νες, III, σελ. 472.

Μουσείου καί τδ όποιον έπιφυλαττόμεθκ νά καταστήσωμεν έν καιρω 
γνωστόν τοϊς άναγνώσται; τού «Εκκλησιαστικού Κηρυκος» ι).

Κατά τον συγγραφέα, ή Θεοτόκος κάθηται en face έπί στε
ρεού καί εύθυγράμμου θρόνου ώσεί συνηρμοσμένου έκ λίθων. Ή οψις 
αύτοΰ προ; τού; πόδα; τής Θεοτόκου εϊνε διακεκοσμημένη καί πεποί- 
κιλμένη, ώ: φαίνεται, δι’αναγλύφου, εϊόου; σταφυλής είτε καλυκο; 
άνθους. Ράχιν ό θρόνος δέν έχει, το ύποπόδιον δ’ αύτού εϊνε ως ήμι- 
στρόγγυλοι βαθμίδες. ’Αριστερόθεν τής Θεοτόκου έπί τής αριστεροί; 
αύτής χειρός, κάθηται ό Χριστός εύλογών διά τής δεζιοίς καί κρατών 
κύλινδρον διά τής άριστέρας. II κεφαλή τής Θεοτόκου εϊνε ελαφρώς 
κεκλιμένη πρός τό βρέφος καί κεκοσμημένη διά στέμματος φανταστικού 
σχήματος. ‘ Αγγελοι δέ ΐστανται ό'πισθεν τού θρόνου έζ άμφοτέρων τών 
μερών τή; Θεοτόκου, ένδεδυμένοι μακρά φορέματα καί κρατούντες έν 
ταϊς χερσί σφαίρας καί κλάδους τινάς, φαίνεται καλάμας μετά άνθέων 
κρίνου. Ό γενικός χαρακτήρ τή; εικονογραφία;, βεβαίως, εϊνε νέος καί 
περί τού δυνατού τής έζαρτήσεως, καίτοι λίαν απέχει τού προϋποτι
θέμενου αρχετύπου, δυνάμεθα να κρίνωμεν έκ τή; συνθέσεως αύτή; καί 
τών λεπτομερειών. Ή πρώτη δέν συμφωνεί ώς πρός τήν τοποθέτησιν 
τοΰ μωσαϊκού άνωθεν τήςθύρα; : δέν γνωρίζομεν άν τούτο ήτο έν σχή- 

ματι ήμιστρογγύλου σωληνοειδου; είτε δχι, άλλ’ έν πάση περιπτωσει 
δέον νά έννοήσωμεν, ότι τδ μήκος τής εικονογραφίας ήτο μεγαλείτερον 
τοΰ υψους αύτής. Έν ταϊς ίχνογραφίαις δέ ταϊς ήμετέραις ή είκών αύτη 
μόνη έκ τών τριών μορφών έχει τοιαύτην έκτεταμένην πρός τά άνω 
μορφήν, οίαν καί αί λοιπαί άλλαι εικόνες, αί είκονιζόμεναι έν τοΐς 
φυλλοις καί έντεΰθεν οί άγγελοι παρουσιάσθησαν κεκαλυμμένοι ύπδ 
του θρόνου. ’Ομοίως ούτε τδ σχήμα τής μίτρας τής Θεοτόκου, ούτε 
τα φορέματα τών άγγέλων, άποτελούμενα έκ βραχέων μέχρι τών γο
νάτων χιτωνίσκων, ούτε τό σχήμα καί αί διακοσμήσει; τοΰ θρόνου έ- 
πιτρέπουσι νά παραδεχθώμεν περί τού δυνατού τή; έζαρτήσεως έκ 
τοΰ παλαιού αρχετύπου τού V—VII αίώνος. Μάλιστα δέ παραδε
χόμενοι δτι ή μ.ορφή τών καθ’ έκαστα μετεβλήθη συν τφ χρόνφ, δέν 
δυναμεθα ολως νά ύποθέσωμεν δτι ύπήρχεν έν τώ πρωτοτύπω ή μίτρα

b Τό πανομοιότυπον τούτο ώς καί αί περί αυτού ενδείξεις αυτής τής συλ
λογής καί τα φύλλα τού 'Ιστορικού μουσείου οφείλονται είς τόν A. Ε. Za
belin καί Λ. Β. Oresnicof. Tò φΰλλον είς δ άνήκεν ή έκδιδομένη είκονο- 
γραφια, μοί φαίνεται άρχαιότατον πάντων έξ όσων είδον καί ανέρχεται πιθα- 
νώ£ μέχρι τών αρχών τού XVIII αίώνος.
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τής Θεοτόκου είτε τά κρίνα έν ταϊς χερσί των αγγέλων, επειδή και 
τούτο και εκείνο ένεφανίσθζσαν λίαν αργά καί ώς φαίνεται έν τή Δύ
σει χ). Τοιουτοτρόπως ή όμοιότης των χαλκογραφημάτων προς το ύ- 
ποτιΟέμενον άπολεσθέν περιορίζεται μόνον είς τούτο, ότι και έδώ και 
έκ^ϊ ή Θεοτόκος μετά του Χριστου-Βρέφους κάθηται έπί θρόνου μεταξύ 
δυο αγγέλων, ακριβώς ούτως ώς όμιλουσι καί αί ρωσικαί παραδόσεις 
τής διηγήσεως περί του ένδόΕου καταστάντος διά του θαύματος μωσαϊ
κού. Διά ταΰτα, καίτοι αί πηγαί τών συλλογών τών Οαυματι υργών 
εικόνων τής Θεοτόκου είς ήμας εϊνε άγνωστοι, άλλ’ άναφορικώς προς 
τήν έζεταζομένην εικονογραφίαν πιΟανωτέρα φαίνεται ήμιν ή ύποΟεσις, 
οτι αυτή έσχεδιάσΟη κατά τήν σύνθεσιν (περί τά τέλη του XVII αίώ- 
νος) τών φύλλων τούτων ad hoc συμφώνως προς τήν οωσικήν παρά- 
δοσιν τής διηγήσεως, ίσως έν έζαρτήσει έκ του «Νέου Ούρανοΰ» τού 
Γαλίατόβσκαγο, άλλ’ ούχί καί κατά ελληνικά ιχνογραφήματα αύτου 
τού Κυπριακού μωσαϊκού, εί'τε εικόνων άντιγραψασών αύτό. Τά ελ
ληνικά γράμματα τά περί τήν κεφαλήν τού Χριστού καί τής Θεοτόκου 
ού μόνον δέν άντιλέγουσιν είς τήν ύπόθεσιν ήμών ταύτην, άλλ’ ευ
ρισκόμενα έπί παρομοίων θέσεων, έφ*  όλων τών εικονογραφούμενων έπί 
τών φύλλων εικόνων, δι’ αύτού τούτου μαρτ»·ρούσι περί τής ταύτότη- 
τος καί τού ταύτοχρόνου τών ιχνογραφημάτων τών εικόνων, περί τού 
κοινού είς πάντα τά φύλλα άρχετύπου.

• (’Ακολουθεί).

ή Βλ. Smith. Dictionary of Christian Antiquities, σελ. 998. Έάν 
έν τώ άποκρύφω Ευαγγελίου τού ψευδο-ΜατΟαίου angelus domini auferens 
unum ex ramis ejus palmae volavit ad coelum habens ramum in 
manu sua (κεφ. XXI Tischendorf Evangelia apocrypha), ένταύθα όφεί- 
λομεν, φαίνεται, νά ’ίδωμεν απλήν σύγχυσιν τών εικονογραφιών τού αγγέλου 
μετά τού συνήθους παλαιού τύπου τής Νίκης μετά φύλλων φοινίκων έν χερσί, 
έπειδή είκονογραφίαι αγγέλων μετά κλάδων κατά τούς παλαιούς χρόνους δέν 
είνε γνωστάί.

ΠΕΡΙ ΤΟΪ ΓΑΜΟΪ TON HÛH ΚΛΗΡΙΚΟΝ

I

Ό Σεβ. Μητροπολίτης τής έν Λύστρο-ούγγαρία Λρθοδόξου αυ
τοκέφαλου Έκκλησίας Κάρλοβιτς κ. Λουκιανός δια κανονικών Λυτοΰ 
έρωτήσεο)ν πρός τήν έν Κων)πόλει Μεγάλην τού Χριστού Εκκλησίαν, 
εναγχος έζήτησε γνώμην ή καί προέτεινε τον γάμον τών εν χη
ρεία ή έν παρθενία κληρικών.

Προς διαφώτισιν έπί τού ζητήματος τούτου τής Πέρας Σύνοδον 
τής Μεγάλης Έκκλησίας έδημοσίευσε τήν εαυτού γνώμην έν φυλλαδιω 
ό τού κανονικού δικαίου Καθηγητής έν τή κατά Χάλκην Θεολ. Σχολή 
πανοσιολογιότατος άρχιμ. κ. Δημήτριος Γεωργιάδης. (ΙΙερι τού I ά- 
μου τών ήδη κληρικών, Κων)πολις 1910).

Ό συγγραφεύς ενδιατρίβει έν πρώτοις έπί τού ζητήματος τής 
χειροτονίας ώς κωλύματος γάμου, καί εξετάζει άναλυτικώς διάφορα 
χωρία τής 'Αγίας Γραφής έξ ών αναμφίβολον γεννάται συμπέρασμα 
δτι δ κληρικός έδει νά είναι μιας γυναικός άνήρ, έξ ού δηλούται δτι 
αποκλείονται οί κληρικοί τού δευτέρου γάμου δν δ Παύλος έκ συγ- 
καταβάσεως έπιτρέπει εις τούς λαϊκούς (Ρωμ. 7, 3. Α’ Κορ. 7, 39. 40). 
Μετά ταύτα αναλύονται οί τών ’Αποστόλων καί τών Συνόδων κανόνες, 
οϊτινες έμποδίζουσι τόν μετά τήν χειροτονίαν γάμον, καθ’ δσον ανευ
ρίσκει μέν δ συγγραφεύς έκ τής 'Αγίας Γραφής δτι δ κληρικός πρέπει 
νά είναι μονόγαμος, χωρίς δμως καί νά καθορίζηται έάν πρό ή μετά τήν 
χειροτονίαν δύναται νά τελεσθή άπαξ δ γάμος. Τόν γάμον δμως μετά 
τήν χειροτονίαν έμποδίζει τό σύνολον τής.Εκκλησιαστικής νομοθεσίας, 
από τών Άποστολικών χρόνων μέχρι τών τελευταίων Συνόδων, ήνπερ 
νομοθεσίαν έκύρωσαν καί οί δρισμοί τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων, 
καί οί διάφοροι κανονολόγοι καί έρμηνευταί. 'Ολόκληρος δέ αύτη 
η μακρά πράξις τής Έκκλησίας, παρατίθεται έν τώ ύπό κρίσιν έργω 
ρητώς καί έκπεφρασμένως, καθ’ ήν ουδέποτε ή Εκκλησία έπέτρεψε 
γάμον μετά τήν χειροτονίαν, άλλά καί αί γνώμαι νεωτέρων Ευρω
παίων κανονολόγων παρατίθενται σύμφωνοι πρός τό ζήτημα τούτο.

Ουτω τούτων έχόντων δ συγγραφεύς εΐτα άντικρούει τήν γνώμην
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τοΰ Σεβ. ορθοδόξου Έπισκόπου Ζάρας τής έν Δαλματία κ. Νικο
δήμου, δστις παρά την ίαυτού γνώμην την έν τώ Έκκλησιαστικω 
αύτου δικαίω έκφραζομένην, άλλοίαν κατόπιν διατυποϊ έν Ιδίω φυλ- 
λαδίω, δι’ ού πειράται δπως κατάδειξη έπιτρεπομενον τον μετά τήν 
χειροτονίαν γάμον, έξ αιτίας παραβάσεων τι. ών λαβουσών χώραν διά 
μέσου τών άπονων άς δμως ή Εκκλησία ουδέποτε άνεγνώρισεν, άλλά 
τουναντίον πάντοτε κατεδίκασεν.

Άποδεικνυομένου οΰτα>ς δτι ό γάμος δέν επιτρέπεται μετά τήν 
χειροτονίαν, καταδεικνίζει ό συγγραφεύς δτι συνεπώς κιολύεται και δ 
δεύτερος γάμος μετά τήν χειροτονίαν, τού πρώτοι» τελεσθέντος προ 
ταύτης, ήτοι ό γάμος τοΰ έν χηρεία κληρικού.

II
Μετά τήν έρευναν ταύτην τών πηγών καί τήν λύσιν τών δύο περί 

τού γάμου τών κληρικών ζητημάτων τών έν παρθενία και τών έν χη
ρεία τελούντων, δ συγγραφεύς έξετάζει έάν οι απαγορευτικοί λόγοι 
είναι δογματικής φύσεως αρα αμετάβλητοι, ή είναι φύσεως ήθικοκοι- 
νωνικής δυνάμενοι κατά περιστάσεις· νά μεταβληθώσι.

'0 συγγραφεύς ένταύθα έκφράζει τήν γνώμην δτι ή Εκκλησία 
δέν ζητεί δπως υποτίμηση έν μυστήριον έν συγκρίσει πού; άλλο, καί 
συνεπώς ούδαμού ή άπαγόρευσις αύτη δΰναται νά βασισθή έπί τού 
άμετατρέπτου θείου δικαίου. *Η  άγαμία είναι τι πλέον τού γάμου, 
άλλά τούτο δέν είναι ή θ ι κ ό ν κ α θ ή κ ο ν ά λ λ’ ε ύ α γ- 
γ ε λ ι κ ή τ ε λ ε ι ό τ η ς, ένω άπό τών κληρικών 
δέν απαιτείται ν ο μ ι κ ώ ς εΰαγγελική ά- 
ρε τ ή άλλά σ υ μ μ ε τ ρ η μ έ ν η. Κατά ταύτα ή ’Εκκλη
σία σταθμίζουσα καί καλώς μελετώσα τάς σημερινός περιστάσεις δέν 
κωλύεται δογματικώς τού νά προβή εις μεταβολήν τών διατάξεων 
ώς πρός τδν γάμον τών κληρικών, αφού τμήματα τινά Λυτής φαίνε
ται δτι έπιψηφίζουσι τοιαΰτην μεταβολήν. Γενναται δέ έκ τούτου τδ 
ζήτημα έάν Οικουμενική ή Τοπική Σύνοδος μιας αύτοκεφάλου ή πλει- 
όνων ή καί πασών τών ’Ορθοδόξων Εκκλησιών συνεννοούμενων άνευ 
κοινής συνεδρίας, δΰναται νά (ΐεταβάλη τδ έπίμαχον θέμα.

'0 συγγραφεύς νομίζει δτι αφού Οικουμενική Σύνοδος έθέσπισε 
τό κώλυμα, τοιαύτη Σύνοδος πρέπει νά καταργήση τούτο, διότι δμτος 
ησυγκρότησις τό γε νυν Οικουμενικής Συνόδου διά πολιτικούς λόγους 
δέν είναι τι εύκατόρθωτον δέον τό ζήτημα νά λυθή διά κοινής 

συνεννοήσεις πασών ή τών πλειόνων αυτοκέφαλων Εκκλησιών. Ούτω 
θά καταδειχθή δτι έν τή ’Ορθοδοξία επικρατεί όντο>ς τύ ομοσπονδι
ακόν σύστημα καί ούχί τδ άποκενιρωτικόν.

III
Ούτως έχει τό ύπό κρίσιν έργον τού πολυμαθούς καθηγητοΰ καί 

κανονολόγου πατρος Δημητρίου, δπερ πλήν τής τολμηρά; τών ζητη
μάτων λΰσεως, καταδεικνύει τήν έμβρίθειαν τού συγγραφέως καί τήν 
εύμεθοδον τού ζτ|ίήματυς έξονύχισιν, τήν γνώσιν δέ λιπαρώς τών 
σχετικών καί διαφόρων πηγών.

Έν τώ έργω τούτω δέν άναφέρεαιι ή γνώμη έάν έπιτρέπηται α- 
πόλυσις i) παραίτησις κληρικών έκ τού ιερατικού καταλόγου καί μετά 
τούτο τέλεσις νομίμου γάμου, δπερ άν δέν (ίπατώμαί ισχύει νυν έν 
τή fΡωσική "Εκκλησία, ώ; καί κατά πόσον τελεί έγκυρον γάμον ο 
καθαίρεθείς κληρικός.

'0 συγγραφεύς αναφέρει έν τώ κρινομένω έργω αυτού δτι έν τη 
Δυτική ’Εκκλησία ύ 1 Ιάπας επιτρέπει τοιούτόν τι οίκονομικώς είς κλη
ρικούς, ούς μετά τδν γάμον θειορεΐ ώς λαϊκούς, έπείδή όμως δέν ανα
φέρει δμοιόν τι διά τήν όρθόδοξον ’Εκκλησίαν υπολαμβάνω δτι ού
δέν τοιούτον άναφέρουσι αί ύπ’ δψει τού συγγραφέως πηγαί, καί έκ 
τούτων αγνοώ πόθεν τδ έθος τής Έωσσικής Έκκλησίας, έάν τοιού
τον υπάρχει, δπερ τό γε ιύν δεν είμαι εις θέσιν θετικώς νά εξετάσω.1)

Κατ’εμέ αμφισβητείται ή γνώμη έάν ή ίερωσΰνη μετά τήν κανο
νικήν καθαίρεσιν έξαλείφευχι, ή θεωρείται μυστήριον ώ; τδ βάπτίσμα 
δια βίου άναφαίρετον, δέν νόμιζα) δέ δτι μετά τήν άπόλυσιν ή έκου- 
σιαν παραίτησιν τδ μυστήριον τής ίερα)σΰνης εξαφανίζεται.

<) συγγραφεύς (σελ. 31) εκφράζει γνώμην, μολονότι δέν ύπο 
οτηρίζει ταύτην, διι ή ίερωσΰνη είναι ανεξίτηλος, άμφιβάλλα) δέ καί 
εγώ κατά πόσον δΰναται νά είναι έγκυρος ή έκ τή; ίερωσΰνη; παραίτη 
°ις· Έν τή Εκκλησία σήμερον επικρατεί ή πράξις δπως <» παραιτού
μενος Πατριάρχης ή Αρχιερεύς τής ’Επισκοπής του επιπρόσθετη έγ- 
γρίίφσις ότι δέν παραιιείται τής άρχιερωσύνης, έν τούτοις νομίζιυ δτι 
η της άρχιερωσύνης ή ίερωσΰνη; ή διακονίας παραίτησις δέν είναι 
πραγμα εκούσιον είμί| μόνον διά πνευματικούς λόγους. Αμφίβολον 
δε καί άν είναι έγκυρος ή παραίτησις προκειμένου νά άτοδεχθή ό πα- 
ραιτούμενος τδ αγγελικόν σχήμα.

b Σ. Σ. h. Κ. Η ίσχύουσα εν Ριυσί^ διάταξις είναι πολιτικού χα- 
Ρακτήρος.
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Έν τή πράξέι τής Μεγάλης Έκκλησίας συνήντησα παράδειγμα, 
δπερ καί ώς πρωτοφανές {απολαμβάνω, καθ’ δ κληρικόν (διάκονον) 
παραιτηθέντα καί νυμφευθέντα έκ χρηματικού υπολογισμού σφώρισε 
και καθήρεσεν αύτόν τε και τόν εύλογήσαντα τόν άνευλόγητον γάμον 
αρχιερέα καί παρασχόντα τήν άδειαν, εΐτα δμως ού μόνον τού άφορι- 
σμού τόν ποτέ διάκονον έλυσεν, άλλά καί τόν γάμον τούτον νόμιμον 
άνεκήρυξε, Σημειωτέον δ’ ότι ή τε καθαίρεσις καί ό άφορισμός, αλλά 
καί ή άθωωσις καί ή τού γάμου έγκυρότης ύπό τού αύτού Πατριάρχου 
έγένοντο.

Βεβαίως θά έπετρέπετο ή συγχώρησις τού έν άφορισμφ τε- 
λούντος καί μετανοήσαντος, άλλά πάντως μετά τήν τοΰ άνοσίου γάμου 
λΰσιν, ούδέποτε δμως έπετρέπετο ή τού άθέσμου γάμου έγκυρος άνακή- 
ρυξις, ήτις μετά ταύτα είχε σπουδαία άστικά άποτελέσματα είς βλάβην 

τρίτων. Είναι δέ παράδοξον τό νά άνακηρυχθή έγκυρος γάμος διακό
νου παρθενίαν έπαγγειλαμένου, δς διά τοΰτο πριν έν φρικτω έτέθη ά- 
φορισμφ, καί καθαιρέσει αύτός τε καί ό τόν γάμον εύλογήσας άρχιε- 
ρεΰς.

Δέον νά προστεθή προσέτι διά τό γεγονός τούτο, δπερ συνέβη 
κατά τάς άρχάς τού ιθ' αίώνος, δτι ή τής καθαιρέσεως καί άφορισμοΰ 
Πατριαρχική καί Συνοδική άπόφασις στηρίζεται καί άναφέρει (ορισμέ
νους 'Ιερούς κανόνας, ένφ ή άθφωτική άπόφασις ούδαμοΰ στηρίζεται 
καί ούδαμοΰ άναφέρεται.

Ούτως έγκυρότης γάμου μετά τήν χειροτονίαν είς ούδεμίαν άνα
φέρεται πηγήν, καί ούδέν υπάρχει διά μέσου τών αιώνων παράδειγμα. 
Ο 10ος τής έν Άγκυρά κανών, δστις όίριζεν ϊνα οί διάκονοι έντός διε

τίας καθορίζωσιν αν θά νυμφευθώσι, κατηργήθη ύπό τής Πενθέκτης 
Συνόδου. Άλλ’ ούτε κάν ώς έν τή Δυτική Έκκλησία επιτρέπεται παρ’ 
ήμϊν άπόλυσις ή παραίτησις τής ίερωσύνης πρός σΰναψιν έγκυρου 
γάμου.

Κατά ταύτα δύναται τις είπείν δτι τήν άδειαν τοΰ μετά τήν χει- 
ροτονίαν γάμου, ήν κατ’ αρχήν ό συγγραφεύς τού ύπό κρίσιν έργου 
θεωρεί άρμοδίαν μόνην Οικουμενικήν Σύνοδον ϊνα νομοθέτηση, έθέ- 
σπισεν έγκυρον, άναγνωρίσασα τόν γάμον διακόνου παρθενίαν έπαγ- 
γειλαμένου, ή κατά τάς άρχάς τοΰ 19ου αίώνος Πατριαρχική καί Συ
νοδική άπόφασις τής Μεγάλης τοΰ Χρίστου Έκκλησίας.

Έν Τεργέστη.
Άρχ.μ. ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΗΙ

Διδάκτωρ τοϋ Δικαίου.

Σ. Ε. Κ. Τό περί ού ό λόγος έν τοΐς άνωτέρω πονημάτων 
του πανοσιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Δ. Γεωργιάδου ΚαΘηγη- 
τοϋ του Κανονικοί) Δικαίου έν τη κατά Χάλκην Θεολογικί] Σχολή 
«Περί του γάμου τών ήδη κληρικών (πρώτου καί δευτέρου)», κρί
νων καί ό<Εκκλησιαστικός Αγγελιοφόρος» Πετρουπόλεως συνε- 
πέρανεν ώς έ£ής :

«Τοιουτοτρόπως ό Έλλην Καθηγητής λίαν συντόμως καί εν γενικαϊς 
γραμμαϊς σημειοϊ τήν ό0όν πρός λύσιν τού ζητήματος περί τοϋ δευτέρου γά
μου τών κληρικών μή λαμβανομένου ύπ’ δψει τού ότι πάσα συντομία αορι- 
στία καί ύποκειμενικότης δεν πρέπει νά έχωσι μέρος έν τώ κύκλω των κανο
νικών διατάξεων ένθα τό παν πρέπει νά εΐνε εντελώς ακριβές, σαφές καί κα
τηγορηματικόν. Ό πατήρ Δημ. Γεωργιάδης λίαν έλαστικώς εννοεί τήν κανονι
κήν αρχήν τής Ανατολικής Έκκλησίας τήν εκφράζομενην διά τού έκ παραδό- 
σεως Βυζαντιακού όρου «οικονομίαν δίδων δέ αυτή υποκειμενικήν ερμη
νείαν ουδόλως δικαιολογεί τύ εξαγόμενον αύτού έκ τής ιστορίας καί τής πρα- 
ξεως τής ορθοδόξου Έλληνοανατολικής Έκκλησίας, έν ταΐς ύποίαις ο κανονο- 
λόγος ύποχρεωτικώς οφείλει νά ανεύρη παραδείγματα άποδεικνύοντα τήν πληρη 
συμφυινίαν τής δοθείσης έρμηνείας τών κανόνων πφός τήν διά των αίωνων 
ύπύ τής ’Ορθοδόξου Έκκλησίας κατανόησιν αύτών. Διά τούτο δικαίως ή Τερά 
Σύνοδος τής Έκκλησίας Κων)πόλεως ούδέν ένήργησεν έπί τού ζητήματος περί 
τού δευτέρου γάμου τών κληρικών μέχρις ού λάβη τάς άπαντησει^ των λοιπών 
’Ορθοδόξων τής Άνατολ))ς Εκκλησιών πρός άς ήδη περί τουτου έγραψε. Τω 
όντι ή λύσις τού σπουδαίου τούτου ζητήματος απαιτεί όχι μόνον πλήρη ομο
φωνίαν πασών τών Εκκλησιών άλλά καί πλήρη συμφωνίαν πρός τό γνήσιον 
πνεύμα τής διδασκαλίας τών κανόνων καί τήςπράξεως τής Οικουμενικής ’Ορ
θοδόξου Έκκλησίας. Ούδεμία δέ ύπόκειται αμφιβολία, ότι ή άπάντησις εις 
τό ζήτημα περί πρώτου καί δευτέρου γάμου προσώπων ήδη είς τόν κλήρον 
κατηριθμημένων δύναται καί οφείλει νά εΐνε μόνον μία απολύτως άρνη- 
τ ι κ η. Διά τοιούτον εξαγόμενον έχουσιν αρκετά δεδομένα τόσον ό έκκλησία. 
στικός ιστορικός όσον καί ό κανονολόγος.»

Έ£ άφορμής τής κρίσεως ταύτης έπί των συμπερασμάτων 
τής μελέτης αύτου επανερχόμενος είς τύ θέμα τοΰτο ύ Ιΐαν. 
ApX κ· Δ· Γεωργιάδης άπό τών στηλών τής «Εκκλησιαστικής 

Αλήθειας» έπιμένει νά φρονί] μετά πεποιθήσεως, ότι «οίκονομι· 
κως εΐνε δυνατόν ή ’Ορθόδοξος Έκκλησία νά έπιτρεψη τοιούτον 
γάμον» έπικαλεϊται Ô’ είς έπίρρωσιν τής έαυτου γνώμης καί τήν 
γνώμην τοϋ γηραιού άγιου πρώην Νικομήδειας, δστις ώς νέος, 
λέγει, Ιϊαφνούτιος τάσσεται έν τή λύσει άκριόως τοϋ φυλλαδίου 
λέγων έν έπιστολή πρός τύν Πατριάρχην «’Αποκλίνω είς τήν 
παραδοχήν τής γνώμης δι’ ής ύποόάλλεται ...τύ δυνατόν 



328 Άρχιμ. ’Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτου

τής μεταβολής τής αύστ ηράς τηρήσεως τοϋ ίκκλησιοστι- 
κοϋ καθεστώτος σχετικώς πρός τήν δευτερογαμίαν των χηρευόν- 
των κληρικιϋν καί συνεπώς ύ κατ’ οικονομίαν δεύτερος 
γάμος αύτΦν .... καί όντως ούτε ξένον ούτε άηθες τή μια ά
για Καθολική Έκκλησίφ. τό ποιεϊσθαι /ρήσιν τής οικονομίας».

Προσθέτει έν τέλει ύ κ. Γεωργιάδης καί τήν πληροφορίαν, 
δτι έν παρομοίψ πνεύματι άπεφάνθη καί ή πλειοψηφία τών Κα
θηγητών τής Θεολογικής Σχολής καί παρατηρων δτι έξ άλλων 
Ελλήνων Επιστημόνων δέν ήκούσθη είσέτι φωνή τις έπάγεται 

<εΐνε ευχής έργον, ϊνα τό ζήτημα μή θεωρηθή ούδενύσωρον άλλά 
σπεύσωσιν οί θεολογουντες πρός διαφώτισιν των άγιων Αρχιε
ρέων, οϊτινες ίσως ώς έκ ιών ποικίλων αυτών ασχολιών δέν τα · 
λαιπωροϋσι τά πράγματα. Εύγνωμόνως θά δεχθωμεν πάσαν έπί- 
κρισιν των σκέψεων ήμων, διότι έκ τής συγκρούσεως των ίδεων 
γεννάται τό φως. »

ΧΧΟΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Περί τά μέσα που τοϋ ήδη λήγοντας σχολικού έτους ή ανώτερα 
Διεύθυνσις τής ΙΙαιδείας έν Κρήτη πληροφορηθεϊσα, δτι ύπό τινων 
λειτουργών τής δημοσίας έκπαιδεύσεως παρημελεϊτο ιύ καθήκον τοϋ 
Εκκλησιασμού τών μαθητών, άπέλυσεν εγκύκλιον πρός πάντας τούς 
λειτουργούς τής παιδείας, έν ή τονίζουσα τήν ευσέβειαν ώς τήν άδι- 
άσειστον κρηπίδα τής ανθρώπινης ευδαιμονία; καί δι’ ίστορικής άνα- 
σκοπήσεως καταδεικνύουσα, ότι ή μέν απώλεια αυτή; έσχεν αείποτε 
ώ; αποτέλεσμα τήν παρακμήν καί τήν ύποδουλωσιν, ή δέ διατήρησις 
καί επιμέλεια αυτής καί παρά πάσι μέν τοϊς έθνεσιν ίδίρ δέ τώ 
Έλληνικφ ώδήγησεν είς πρόοδον καί θρίαμβον, έπέβαλλεν εις τούς 
διδάσκοντας ώς απαραίτητον καθήκον νά όδηγώσι τούς μαθητάς κατά 
τάς ίεράς τής ’Εκκλησίας τελείάς εις τόν Ναόν τοϋ Θεοϋ. Μ ή άρκου- 
μένη δέ είς τούτο μόνον διέταιιεν, όπως έν αί; σχολαϊς ύφίστατο αρ
γία κατά τήν μεταμεσημβρίαν τού Σαββάτου αϋτη μέν μετατεθή είς 
άλλην τής έβδομάδος ημέραν, ή δέ μεταμεσημβρία τοϋ Σαββάτου χρη 
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σιμοποιηθή πρός ερμηνείαν τοϋ Ευαγγελίου τής έπιούσης Κυριακής, 
πρός άνάγνωσιν ψαλμών τοϋ Δαυίδ καί προς διδασκαλίαν τής ’Εκ
κλησιαστικής Μουσικής.

Τό μέτρον τούτο είναι ανάγκη απαραίτητος νά έφαρμοσθή καί 
παρ*  ήμϊν έν Κύπρω δι’ άποφάσεως τοϋ ’Εκπαιδευτικού Συμβουλίου 
επί ποινή αυστηρός τιμωρίας τών τό καθήκον τούτο παραμελούντων 
λειτουργών τής παιδείας. Ώς σήμερον έχουσι τά πράγματα ολίγοι 
είναι οί διδάσκαλοι οί θεωροΰντες ώς καθήκον εαυτών νά όδηγήσωσιν 
είς τόν Ναόν τοϋ Θεοϋ τούς παϊδας πρός προσευχήν. Οί πλεϊστοι έξ 
αυτών περιμένουσι τήν Κυριακήν διά νά τρέξωσιν από πρωίας είς 
τό κυνήγιον καί τάς διασκεδάσεις. Τοιαύτην δ’ έν γένει δεικνύουσιν 
αδιαφορίαν έστι δ’ δτε καί καταφρόνησιν είς τά θρησκευτικά καθήκον- 
τά τινες—ευάριθμοι πάντως—τών τεταγμένων εις διάπλασιν τής νέας 
γενεάς, ώστε οί ’Αρχιερείς άγωνιζόμενοι νά πείσωσι τούς χωρικούς περί 
τής ανάγκης τοϋ νά άποστέλλωσι τά τέκνα αύτών είς τό Σχολεϊον 
έτυχε νά λάβωσι πολλαχοΰ τήν άπάντησιν.... καλά εΐνε τά γράμμα
τα αλλά απομακρύνουν τούς ανθρώπους άπό τήν ’Εκκλησίαν καί τήν 
θρησκείαν.

Καί αληθώς παιδεία μή θεμελίουμένη έπι τής θρησκευτικής αγω
γής είναι προτιμότερον νά μή ύπάρχη, έάν δέ τά άπό τής παιδείας κοι
νωνικά αγαθά παρ’ ήμϊν — ημάς δέ λέγω τό δλον Ελληνικόν έθνος 
καί ίδίςτ τό έν δλφ ή έν μέρει κάτοχον πολιτικών ελευθεριών τμήμα αυ
τού—δέν εΐνε άνάλογα πρός τήν προϊοϋσαν έξάπλωσιν αύτής, έάν 
τ. έ. διά τής παιδείας δέν διεπλάσθη επί τό τελειότερον ô ήθικός ήμών 
χαρακτήρ, τό αίτιον δέον νά ζητηθή είς τό πλημμελές τοϋ εκπαιδευτι
κού ήμών συστήματος όσον άφορα τύ θρησκευτικόν αύτού μέρος. Είς 
προγενεστέραν εποχήν, ούδέ γενεάν μίαν άπέχουσαν ήμών, τό Σχολεϊ· 
ον ύπύ μορφήν πολλώ τής σημερινής άτελεστέραν έπέδρα περισσότερον 
επί τοΰ χαρακτήρος διά τον λόγον δτι τήν ουσίαν αύτού θεωρητικώς 

‘καί πρακτικώς άπετέλει ή θρησκευτική διδασκαλία, αφού διδάσκαλος 
μεν ήτο ό ίερεύς τού χωρίου, τόπος διδασκαλία; ό νάρθηξ τοϋ ίεροϋ 
Ναού καί άναγνωστικόν ή οκτώηχο;, το ψαλτήριον καί τύ ανθολόγιου.

Π σημερινή έκπαίδευσις ήμών άπεμακρύνθη κατά παρασ<ίγγας 
απο του πνεύματος, δπερ διέπνεε τήν εθνικήν ήμών παιδείαν είς τά; 
παρελθουσας γενεάς, είναι δέ έπάναγκες ή έκπαίδευσις ήμών νά έπανα- 
κτηση το φυγαδευθέν εκείνο θρησκευτικόν πνεύμα έάν θέλωμεν νά 
μορφώσωμεν διά τής παιδείας χαρακτήρας ηθικούς.
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ΙΙρό ολίγων ακόμη ετών ό διδάσκαλος έθεωρεϊτο ό απαραίτητος 
βοηθός τού ίερέως έν τη εκπληρώσει τών λειτουργικών καθηκόντων, 
σήμερον όμως ουδόλως θεωρείται ώς προσόν τού διδασκάλου τό νά 
γνωρίζη νά άναγινώσκη έν τή ’Εκκλησία τόν προοιμιακόν καί τόν εξά
ψαλμον ή νά δΰναται νά έκτελέση τά καθήκοντα ψάλτου έν τή Εκ
κλησία, ύπάρχουσι δ’ Ιερείς άδυνατούντες νά έκπληρώσωσιν ανελλιπώς 
τά ιερατικά αύτών καθήκοντα ελλείψει ψάλτου έν τή ’Εκκλησία.

Άλλά τύ νά προστεθή μέν είς τά λοιπά προσόντα τού δημοδιδα
σκάλου καί ή ίκανότης τού ψάλλειν έν τή Εκκλησία αποτελεί πάντως 
άντικείμενον οκέψεως ριζικωτέρας μεταρρυθμίσεως διά τούς μέλλοντας 
διδασκάλους’ διά τούς παρόντας ας θεωρηθή αρκετόν μία άπόφασις 
τού έκπαιδευτικού Συμβουλίου όμοια πρός τήν ληφθεϊσαν έν Κρήτη 
ύπό τής Άνωτέρας Διευθύνσεως τής Έκπαιδεΰσεως.

Ζητούντες όμως νά έπιβληθή είς τούς διδασκάλους ύ συνεκκλη- 
σιασμός τών μαθητών, δέν έννοούμεν τον νύν γινόμενον δήθεν έκκλη- 
σιασμόν τών μαθητών Γυμνασίων και ήμιγυμνασίων έν ταϊς πόλεσι 
κατά τινας έορτάς υπό τούς ήχους τυμπάνων καί σαλπίγγων, καί έν γένει 
μετά πομπής καί θορύβου ξένων δλως και αντιθέτων πρός τά αισθή
ματα ύφ’ ών δέον νά κατέχηται πας χριστιανός προσερχόμενος εις τόν 
Ναόν τού Θεού δπως προσευχηθή. Τό νύν γινόμενον δέν είνε έκ · 
κλησιασμός πρός προσευχήν, αλλά περίπατος στρατιωτικός πρόςάσκη· 
σιν ή πρός έπίδειξιν. Διά τούτο εϊδομεν ούχί άπαξ σώμα μαθητών νά 
είσέλθη είς τόν ναόν μέ βήμα στρατιωτικόν, νά καταλάβωσιν οί στίχοι 
τάς θέσεις αύτών χωρίς ούδείς τών μαίίητών νά ποιήση τό σημεϊον τού 
σταυρού ώς πράττει πας ορθόδοξος Χριστιανός ευρισκόμενος έν τώ 
ναώ τού Θεού πρό τών άγιων εικόνων. Τό άτοπον τούτο δέον νά 
παύση επαναλαμβανόμενον. Βεβαίως όταν είς λόχος στρατιωτών μετα- 
βαίνη πρός προσευχήν είς τόν ναόν τού Θεού μεταβαίνει μέν έν παρα - 
τάξει όχι δμως καί ύπό τούς ήχους τών σαλπίγγων καί τούς θορύβους 
τών τυμπάνων. Τό αύτό πρέπει νά πράξη καί εν σώμα μαθητών, άλλως 
ό έκκλησιασμός δέν άνταποκρίνεται πρός τόν ιερόν αύτού σκοπόν, οστις 
διά τόν μαθητήν δέον νά νοήται ώς διδασκαλία περί τού πώς δέον νά 

προσεύχηται έν τφ Ναώ.

Ο ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
ΚΑΙ Η ΔΡΑΧΙΣ ΑΥΤΟΥ

Ύπό τόν τίτλον τούτον τό έπίσημον δργανον τής έν ΙΙετρουπό- 
λει Θεολογικής ’Ακαδημίας, ό «Έκκλ. ’Αγγελιοφόρος» γράφει τά 
ακόλουθα :

«Τήν έπισκοπικήν καθέδραν Ίεράς καί Σητείας έν τή νήσω 
Κρήτη έν τώ παρόντι κατέχει ό Θεοφιλέστατος ’Αμβρόσιος, είς τών 
πεφωτισμένων καί δραστήριων Ελλήνων Ιεραρχών. *0  Θεοφιλέστα
τος ’Αμβρόσιος κατά τήν έν τή εαυτού έπαρχία δεκαεπταετή διαμονήν 
πολλά έπραξε τά ώφέλιμα. Άνοικοδόμησις νέων ναών, διακόσμησις 
παλαιών, διηνεκής προσπάθεια πρός μόρφωσιν τού κλήρου καί τού 
λαού, ϊδρυσις ασύλων διά τά δρφανά, διευθέτησις τών ένοριακών πραγ
μάτων, ιδού τινα σημεία τής δράσεως τού ακαμάτου καί ζηλωτού Ιε
ράρχου.

»’Ιδιαιτέρας προσοχής αξία είναι ή δράσις τού ’Επισκόπου ’Αμ
βροσίου ώς κήρυκος τού θείου λόγου. ’Επιλαμβάνεται πάσης εύκαιρίας 
δπως άποτείνη πρός τόν λαόν λόγους έποικοδομητικούς. Έχομεν ένώ- 
πιον ήμών τήν υπό τό όνομα αύτού «Συλλογήν ομιλιών καί Εκκλη
σιαστικών λόγων» άπόδειξιν καί μαρτυρίαν τών κόπων αύτού ώς πε
παιδευμένου καί εύγλώττου κήρυκος τού Θείου λόγου. Τινά τών κη
ρυγμάτων τούτων άποτελούσι σοφάς πραγματείας άναπτυχθείσας έπ’ 
ακροατηρίου μεμορφωμένου, άλλα δέ, προσηρμοσμένα πρός τήν άντίλη- 
ψιν τού απλού λαού καί γεγραμμένα είς καθαρόν φιλολογικήν γλώσσαν 
διαπνέονται υπό βαθυτάτου αισθήματος πίστεως καί αγάπης. ’Εκ τών 
ομιλιών τού πρώτου είδους μετά πολλού τού ένδιαφέροντος άναγινώ- 
σκονται αί κατά τρόπον καθαρώς επιστημονικόν πραγματευόμενοι περί 
δημιουργίας τού κόσμου, περί Θεού Λόγου καί ίδια περί τών αιτίων 
τού σχίσματος ανατολικής καί δυτικής Έκκλησίας. Έν ταϊς όμιλίαις 
ταύταις καταφαίνεται ή βαθύτης καί εύρύτης τών γνώσεων τού 'Ιεράρ
χου έπεκτεινομένων καί είς τήν αλλοδαπήν έκκλησιαστικήν Ιστορικήν 
φιλολογίαν.

»Σημειούμεν ωσαύτως τήν θερμήν τού ποιμνίου αγάπην πρός τόν 
Επίσκοπον αύτού ’Αμβρόσιον. *Η  περί ού ανωτέρω ό λόγος Συλλο-
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γή τών κηρυγμάτων αύτοΰ έξεδόθη δαπάναις πνευματικών υιών τοΰ 
'Ιεράρχου, οϊτινες έν άγνοίμ αύτοΰ συλλέξαντες ιά κηρύγματα αύτοΰ 
έπιμελ(Ϊ)ς παρεσκεΰασαν πρός έκδοσιν, έξεΰρον τά μέσα πρός έκτυπο) · 
σιν, μετ’ εκφράσεων δέ ειλικρινούς αγάπης καί άφοσιώσεως έν τώ προ- 
λόγο) άναγεγραμ μενών προσήνεγκ #ν τφ εαυτών πνευματικά) Πάτοι τόν 
τόμον τών κηρυγμάτων. Εύρισκόμεθα ενταύθα απέναντι συγκινητικής 
εκδηλώσεως τής μεταξύ ποιμένας καί ποιμνίου ενότητας, ήτις γενικώς 
είπεϊν ούχί σπανίο>ς εύρηται διατηρούμενη έν τή όρθοδόξφ ελληνική 
’Ανατολή».

Χαίροντες δτι ή έπανειλημμένως άπό τών στηλών τοΰ εγχωρίου 
τιίπου έπαινεθεΐσα ποιμαντορική δρασις Ιεράρχου τά μάλιστα συμπα
θούς έπεσπάσατο τήν προσοχήν καί τοΰ άλλογλιόσσου έκκλησιαστικού 
τύπου, έκφράζομεν έτι άπαξ τήν εύχαρίστησιν ήν αίσθανόμεθα διά 
τήν ειλικρίνειαν καί τήν συμπάθειαν μεθ’ ών κρίνονται νύν έν Πε- 
τρουπόλει τά πρόσωπα καί τά πράγματα τών έν ’Ανατολή αγίων τού 
Θεοΰ Έκκλησιών. ’

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Τό Χχέδιον τοϋ Καταστατικού Νό· 
μου.— Έξηκολούθησε καί κατά τό 
λήξαν δεκαπενθήμερον ή ύπό τής εύ
ρυτέρας Συνελεύσεως μελέτη τοϋ Σχε
δίου τοϋ Καταστατικού Νόμου, άλλά 
μετά διακοπών διά τήν ένεκα της dr 
πουρίας πολλών μελών έπανειλημμέ- 
νην ματαίωσιν της συνεδρίας. Μέχρι 
τουδε συνεζητήθησαν τ<λ πέντε πρώτα 
κεφάλαια καί ταυτα δμωςυύχί τελειω
τικές. Ή Λ. Μ. δ 'Αρχιεπίσκοπος 
συνέστησεν είς τούς συγκροτοϋντας 
τήν συνέλευσιν μείζονσ προθυμίαν, 
υπομνησας οτι επικειται μεν η λήξις*  

τών εργασιών του Νομοθετικού Συμ
βουλίου, καθ' ήν οί μ>| έκ τής πρω- 
τευούσης βουλευιαί Οά άπέλθωσιν α
νυπερθέτως είς τά ίδια, εϊνε δ' ήναγ- 
κασμένος καί ό ίδιος νά μεταβή εις 
τήν Μονήν τού Αποστόλου Βαρνάβα 
διά τήν πανήγυριν ill Ίουνίυυι και 
δι' επείγουσας εργασίας της Μονής. 
Πρέπει νά δοθή ή προσήκουσα προ
σοχή είς τάς συστάσεις τής Α. Μ. διότι 
θά είναι όμολογουμένως λυπηρόν να 
διαλυθή ή συνέλευσις πριν ή φέρη είς 
πέρας τό άναληφθέν έργον.

'0 'Αρχιεπίσκοπος — Πάρε- 

πιδημεΐ έν Κόπρω άπδ τής 18ης τού 
μηνάς ή Λ Σ. ό 'Αρχιεπίσκοπος Σι- 
νά καί Ραίθού κ. Πορφώυο:. Άποβι 
βασθείς ενταύθα έπεσκέψατο τήν Λ. 
Π. τόν ήμέτερον Μητροπολίτην, αύ- 
θήμερόν Ò*  άνεχιόρησεν είς Λευκοσίαν, 
ένθα διέμεινε μίαν νύκτα φιλοξενη
θείς παρά τώ Πανοσιωτάτφ ήγουμένω 
Κόκκου άρχαίω συμμαθητή αύτου καί 
άνταλλάξας έπίσκεψιν μετά τής Λ. Μ. 
τού ’Αρχιεπισκόπου, τη δ*  έπι ο όση ά- 
πήλθεν είς το παρά τήν Κυρήνειαν 
Σιναϊτικόν Μετόχιον τής Βασιλείας. 
Καθ*  οδόν ή Λ. Σ. προσέκρουσεν άτυ- 
χήματι άνατραπείσης τής άμάξης· ευ
τυχώς διεφυλάχθΐ) άβλαβης.

;· Χατζή·*Ιωάννης  Παπαδόπουλος. 
Έν πολλή θλίψει ή Λ. Μ. ό ’Αρχιε
πίσκοπος έλαβε τή εσπέρα τής 24 τού 
μηνάς έκ τού ορεινού χωρίου Προ
δρόμου κομισθέν τά άγγελμα τού θα
νάτου τού πρεσβυτέρου άδελφού Λυ
τού Χατζή Ίωάννου Παπαδοποόλου, 
Οί παρεπιδημούντες έν Λευκοσίρ Αρ
χιερείς, ηγούμενοι καί Βουλευταί καί 
πολλοί τών πολιτών προσελθόντες συ- 
νελυπήθησαν τήν Α. Μακαριότητα, ή 
δέ έπί τού Καταστατικού Χάρτου συ- 
νέλευσις είς. ένδειξιν συμμετοχής εις 
τό πένθος τής Α. Μ. άνέβαλεν είς τήν 
επιούσαν τήν τής ημέρας συνεδρίαν.

Η εορτή τοϋ Διαδόχου, — *Η  έπέ- 
τειος ονομαστική εορτή (21 Μαΐου) 
της A. Υ. τού Λιαδόχου τού Έλληντ- 
κού Θρόνου Κωνσταντίνου έπανηγυρί- 
οθη έν δλη τή νήσιο μετ.’ ένθουσια- 
θμού, θερμαί δ’άνεπέμφθησαν έν τοΐς 
ναοϊς εύχαί υπέρ μακροβιότητος καί 
δόξης τού μέλλοντος Βασιλέως τών 
Ελλήνων. Έν Λευκοσία τής δοξολο

γίας προέστη ό ’Αρχιεπίσκοπος μετε- 
χόντων τού τε Παν. Μητροπολίτου 
Πάφου καί τού Μακαρ. Προέδρου Κυ- 

ρηνείας. Ενταύθα δέ ή δοξολογία έ- 
τελέσθη έν τφ Μητροπολιτικω Ναω 
έν συρροή τού εύσεβούς πληριόματος 
Λάρνακος προεξάρχοντος τού Μητρο
πολίτου Κιτίου. παρίστατο δέ καί ο 
νέος Πρόξενος τής Ελλάδος κ. Ξεν. 
Στελλάκης. Τής δοξολογίας προηγήθη 
αρχιερατική λειτουργία καθ’ ήν ό Μη
τροπολίτης έδίδαξε τό έκκλησίασμα 
τήν θρησκευτικήν καί έθνικήν σημα
σίαν τής άγομένης εορτής.

Βαοιλική έορτή. Έπί τή εορτή 
(21 Μαΐου) τών γενεθλίων τής Λ. Μ. 
τού Βασιλέως τής Αγγλίας Γεωργίου 
τού Ε' έτέλέσθησαν έπίσημοι δοξολο- 
γίαι έν Λευκοσία καί έν Λάρνακι. Τής 
ένταύθα δοξολογίας τελεσθείσης έν 
τώ ναώ τού ΆγίΟυ Λαζάρου έπί πα
ρουσία τών κυβερνητικών άρχών τής 
πόλεως καί τού Προξένου τής Ελλά
δος προΐστατο ό Μητροπολίτης Κιτίου. 
Επειδή εϊνε γνωστόν έκ τής πολιτι
κής ιστορίας τής νήσου ότι έγένοντο 
κατά καιρούς προσπάθειαι έξ αφορ
μής όμοιων γεγονότων, οϊα ή δέησις 
ύπέρ τού ’Άνακτος ύφ’ ού τό σκήπ- 
τρον ή Κόπρος διατελει, όπως παρα
σταθή το φρόνημα τού Κυπριακού 
λαού διάφορον άπό δ,τι πράγματι εϊνε, 
ή Α. Π. δ Μητροπολίτης Κιτίου ένό- 
μισε πρέπον καί άναγκαϊον είς τό τέ
λος τής δοξολογίας σμιλών πρός τό 
έκκλησίασμα νά όρίση τόν χαρακτήρα 
καί τήν σημασίαν τών τοιούτων εορ
τών πιστώς έρμηνεόων τό φρόνημα 
τού λαού ώς αύτό άπό τής θέσεως 
αύτού άντιλαμβάνεται. Είπε δέ περί
που τά έξης :

«Μετά τάς ευχαριστηρίους καί ίκε- 
τηρίους δεήσεις, άς πρό ολίγου έν έ- 
τέρω ίερώ ναώ άνεπέμψαμεν πρός 
τόν Θεάν ύπέρ υγείας καί δόξΐ|ς τού 
τά όνομαστήρια Αύίού άγονιος Κων 
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σταντίνου, τοΰ ευσεβέστατου Διαδόχου 
τοΐί Ελληνικού Θρόνου, συνήλθομεν 
αύθις εις τόν θειον τούτον ναόν, ϊνα 
ομοίως άναπέμψωμεν εύχάς καί υπέρ 
τού θεοσεβεστάτου καί φιλοχρίστου 
Βασιλέως τής Αγγλίας Γεωργίου τού 
Ε' γενεθλίων έορτήν σήμερον έορ- 
τάζοντος, Ιερόν έν άμφοτέραις 
ταϊς περιστάσεσιν έπιτελούντες καθή
κον. Καί έπετελέσαμεν καθήκον ιερόν 
καί εις τάς δύο περιπτιόσεις, εκεί μέν 
εις ορμήν τής καρδίας αγνήν καί τώ 
Θεω φίλην ύπακούοντες. ενταύθα δέ 
εις πρόσταγμα πειθαρχοι>ντες άποστο- 
λικόν, δι’ ού υπό τύπον παρακλήσεως 
προσταττόμεθα «ποιεϊσθαι δεήσεις, 
προσευχάς, έντεύξεις, ευχαριστίας υπέρ 
Βασιλέων καί πάντων τών έν υπεροχή 
όντων», οχι βεβαίως εις έκδήλωσιν 
δουλοπρεπών αισθημάτων καί έπιβε- 
βαίωσιν τής υποταγής ημών, άλλ’ ϊνα 
ό Θεός λαλήση «εις τήν καρδίαν αυ
τών αγαθά υπέρ τής Εκκλησίας Αυτού 
καί παντός τού λαού Αυτού», ώς καί 
έν τω μυστηρίφ τής Ευχαριστίας αί- 
τούμεθα.

’Αληθώς δέ αι εύχαί ας άνεπέμψα- 
μεν τήν στιγμήν ταύτην εις τόν Θεόν 
μετά κατανύξεως από βάθους ψυχής 
καί καρδίας ταύτην έχουσι τήν σημα
σίαν. Ηύχαριστήσαμεν τω Βασιλεϊ 
τών Βασιλευόντων, διότι έχομεν τό 
ευεργέτημα υπό τό σκήπτρον τού Βα- 
σιλέως τής ’Αγγλίας διατελούντες νά 
έκδηλώμεν έν πάσ^ δεδομένη περιστά- 
σει τούς ήμετέρους πόθους, πόθους 
Ιερούς, αγίους, δικαίους καί ίκετεύ- 
σαμεν τόν Κύριον τών Κυριευόντων 
όπως λαληση αγαθά εις τήν καρδίαν 
τού εορτάζοντος σεπτού "Ανακτος υπέρ 
τών πόθων τούτων τού εύσεβούς τής 
Κύπρου λαού.

Κρί θά έπιμείνωμεν άνενδότως έν 

τή ικεσίρ ταύτη, πρώτον μέν διά τήν 
ήν έχομεν άκράδαντον πεποίθησιν, 
ότι δίκαιον- καί όσιον αιτούμε θα αί
τημα, έπειτα δέ διότι τήν ικεσίαν 
ποιούμεθα υπέρ "Ανακτος τού οποίου 
ό τιμιότερος τίτλος δέν είνε ότι έχει 
τετρακόσια εκατομμύρια υπηκόους, . 
άλλ’ ότι είνε πατήρ έθνους, έκ μέσου 
τού οποίου ύψώθησαν πάντοτε αι δια- 
τοριότεραι φωναί υπέρ τών δικαίων 
τών Εθνών.

Γεώργιος ό Ε' υπέρ ού τάς δεήσεις, 
τάς ευχαριστηρίους καί ίκετηρίους, 
ποιούμεθα, δέν είνε ό προσφιλής καί 
αντάξιος έγγονος τής αοιδίμου μνή- 
μης εστεμμένης Γυναικός, ήτις παρη- 
τήθη τών δικαιωμάτων τού Στέμμα
τος Αυτής έπί τών Ίονίων νήσων 
υπέρ τού Στέμματος τού Ελληνικού ; 
Μήπως έκτοτε μετεβλήθη ό χαρακτήρ 
ό φιλελεύθερος τού ’Αγγλικού ’Έθνους 
ώστε νά μή δικαιούμεθα οί Κύπριοι 
τοιαύτας νά τρέφωμεν έλπίδας ; Καί 
δικαιούμεθα νά τρέφωμεν τάς έλπί
δας ταύτας ακόμη καί διά τούτο, ότι 
ή Κύπρος, ήτις είς τό Στέμμα τό Ελ
ληνικόν τό κοσμούν τήν κεφαλήν τού 
αδελφού τής σεπτής Μητρός Γεωργί
ου τού Ε' θά έλαμπεν ώς άδάμας 
πρώτου μεγέθους, είς τό στέμμα τό 
’Αγγλικόν έχει ανάγκην μικροσκοπίου 
πρός διάγνωσιν.

Μετά τοιούτων εύχών καί τοιού»το)ν 
έλπίδων δεηθέντες υπέρ μήκους ολβί
ου ζωής καί δόξης τού έορτάζοντος 
Σεπτού "Ανακτος, άς έπιφωνήσωμεν : 
Ό θεοσεβέστατος καί φιλόχριστος 
καί φιλοδίκαιος Βασιλεύς τής ’Αγγλί
ας Γεώργιος ό Ε' Ζήτω !

Ή 29η Μαΐον.—Τή 29η Μαΐου 
οί κώδωνες τών ιερών ναών τής νή
σου άπάσης ήχησαν πενθίμως κα- 
λούντες τούς Έλληνας χριστιανούς, 

ϊνα συναθροισθέντες περί τά εν τοϊς 
ναοϊς κενοτάφια μνησθώσιν εν ευχαϊς 
καί δεήσεσι τού ονόματος Κωνσταν
τίνου ΙΑ' ΙΙαλαιολόγου τού τελευ
ταίου Έλληνος Λύτοκρατορος του 
Βυζαντίου άνδρείως τόν υπέρ πιστεως 
καί πατρίδος άγωνισαμένου άγώνα καί 
καταλιπόντος είς τό έθνος τό Ελληνι
κόν τήν γλυκέράν ελπίδα τής’ άνα- 
στάσεως τής καταπεσούσης Ελληνι
κής Αυτοκρατορίας. Τό μνημόσυνον 
τού αοιδίμου αύτοκράτορος έτελέσθη 
έν τε ταϊς πόλεσι καί τοϊς χωρίοις 
μετά κατανύξεως καί συντριβής καρ
δίας, τήν οποίαν πιστώς έρμηνεύου- 
σιν αί λέξεις αύται τής προσευχής 
τών τριών παίδων. «Δίκαιος εΐ, Κύριε, 
έπί πάσιν οίς έποίησας ήμϊν.... άλλά 
μή πάραδώης ημάς είς τέλος διά τό 
όνομά Σου τό άγιον καί διά τούς υπό 
Σού άγαπηθέντας καί τιμηθέντας πα
τέρας ημών».

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Οι Ρώσοι έν βΑγίφ *Όρει,  —Έσχά- 

τως έπήλθε ρήξις μεταξύ τών Ρώσων 
και τών Ελλήνων Μοναχών σκήτης 
τίνος τής Μονής τών Ίβήρων, διότι 
οι ολίγοι ρώσοι Μοναχοί παρά τάς 
επικρατούσας συνη θείας προέβησαν 
εις άνέγερσιν νέων οικοδομών πρός 
έγκατάστασιν καί άλλων Μοναχών. Ή 
ρωσική Κυβέρνησις έπί τώ σκοπφ, 
ινα άνοικοδομήση νέαν Μονήν παρά 
την Ελληνικήν έζήτησε παρά τσύ 
Πατριαρχείου τήν έξ ολοκλήρου πα- 
^χωρησιν τής σκήτης. Τό Πατριαρ- 
χεϊον απέκρουσε τήν άξίωσιν ταύτην.

μεταθέσεις. — Κατά 
τήν συνεδρίαν τής 28 ’Απριλίου ή 
Ιερά Σύνοδος έξέλεξε Μητροπολίτην 

Καισαρείας τόν^καί τοιούτον Νεοκαι- 

σαρείας κ. ’Αμβρόσιον αντί τούτου έ- 
κλέξασα διά τόν χηρεύσαντα θρόνον 
τόν Μητροπολίτην Κολωνίας κ. 11ο- 
λύκαρπον τόν όποιον είς τήν κενω- 
θεϊσαν θέσιν διεδέχθη ό πρώην Και
σαρείας κ. Σωφρόνιος μετά τού τίτλου 
προέδρου Μητροπολίτου Κολωνίας.

*0 Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυ
σόστομος.— Ήτο επόμενον, ότι ό νε
οτουρκικός σωβινισμός δέν θά ήνείχε- 
το τής έλληνικωτάτης πρωτευούσης 
τής Μικράς Ασίας νά προΐσταται ίε- 
ράρχης, οίος ό πρφην Δράμας Χρυσό
στομος. Έπί τή προφάσει, άστηρί- 
κτφ έκ τών υστέρων άποδειχθείση, 
ότι ό διαπρεπής ιεράρχης τήν έορτήν 
τού Αγίου Γεωργίου έιόρτασεν έλλη- 
νοπρεπώς μετά σημαιών δήλον ότι 
ελληνικών καί λό/ων έθνικού περιε
χομένου ό Νομάρχης Σμύρνης άπέ- 
κλεισεν αυτόν τού Διοικητικού Συμ
βουλίου. Ή κεντρική Κυβέρνησις 
άντί νά έπανορθώση τό αδίκημα τό 
γενόμενον υπό τού Νομάρχου καθ’ ό
λης τής πολυαρίθμου Κοινότητος 
Σμύρνης άπαιτεϊ δι’ έπανειλημμένων 
πρός τό Οίκουμ. Πατριαρχεϊον τεσκε- 
ρέδων τήν άνάκλησιν τού Μητρ. Σμύρ- 
νης κ. Χρυσοστόμου έπί τω λόγιο, ότι 
κατέστησε τήν Ίεράν Μητρόπολιν 
Σμ ύρνης κέντρον ελληνικών ιδεών !

Κοινή ένέργεια έθνοτήτων. — Ή 
από τής Μεταπολιτει»σεως κρατούσα 
έν Τουρκία πολιτική τού μίσους καί 
τού διωγμού κατά παντός ό,τι δέν είνε 
τουρκικόν, ή έπαρκώς χαρακτηριζόμε
νη εκ τού άναγραφέντος ανωτέρω 
γεγονότος, έξηνάγκασε τάς διαφόρους 
έν τφ Όθωμανικω Κράτει φυλάς νά 
λησμονήσωσι τά πατροπαράδοτα θρη
σκευτικά ή εθνικά μίση καί νά έπι- 
ζητήσωσι τήν σωτηρίαν αυτών από 
τού κοινού κινδύνου έν τή κοινή συμ_
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πράξει. Ούτω δέ ήγουμένου τού Οικου
μενικού Πατριαρχείου έπεδόύη πρός 
τήν Κυβέρνησιν ταυτόσημον τακρί 
ριον περί τού εκπαιδευτικού καί στρα
τιωτικού ζητήματος ύπό πάντων τών 
έντφ όθωμανιχφ Κράτει χριστιανών 
θρησκευτικών καί εθνικών αρχηγών 
ήτοι τού Οίκ. Πατριαρχείου, τών δύο 
’Αρμενικών Πατριαρχείων, τής Βουλ
γαρικής Εξαρχίας καί τής αντιπρο
σωπείας τού Πατριαρχείου τών Χαλ- 
δαίων. Τό γεγονός τούτο χαρακτηρί
ζεται ώς ύψίστης σπουδαιότητος.

fìoq&ùì Έηίακοποι. — Προτάσει 
τής Α Παν. τού Μητροπ. Χαλκηδό
νας κ. Γερμανού άπεφασίσΟη συνοδι- 
κώς, όπως οί εκλεγόμενοι τού λοιπού 
βοηθοί τών Μητροπολιτών ’Επίσκοποι 
θεωρούνται συνδεδεμενοι ούχί πρός 
τό πρόσωπον τού Μητροπολίτου άλλά 
πρός τήν Επαρχίαν, ώστε καί τού Μ η- 
τροπολίτου τής ’Επαρχίας έκλιπόντος 
οί ’Επίσκοποι νά παραμενωσιν έν 
αυτή.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
επίσκοπος έν 'Αμερική.— 

Είς τήν Βουλήν τών Ελλήνων υπο
βάλλεται κατ’ αύτάς νομοσχέδιον περί

άποστολής είς ’Αμερικήν "Ελληνος 
’Επισκόπου μέλλοντος νά έδρεύη έν 
Βασιγκτώνι. ΊΙ Ιερά Σύνοδος έλαβεν 
ήδη οριστικήν έπί τού ζητήματος ά- 
πόφασιν.

Πλήρωσις χηρευουοιυν &εσ£ων.— 
ΊΙ Ιερά Σύνοδος άπειράσισε τήνπλή- 
ρωσιν τών άπό πολλού χηρευουσών 5 
επισκοπικών εδρών Λαρίσης, Καλα
βρύτων, Νάξου, θηβών καί "Υδρας. 
‘Έξ υποψήφιοι φέρονται, οί Πανοσ. 
Άρχιμ. Πανάρετος Δουληγέρης, Τι- 
μόθ. ’Αναστασίου, Καραμάνος καί 
Παπαϊωάννου. Τήν πέμπτην θέσιν δι- 
εκδικοΰσιν οί Άρχιμ. κ. κ. Άκύλας 
καί Ματθαιόπουλος.

'Ιεροδιδασκαλεία.—Μεταξύ τών είς 
τήν Διπλήν Βουλήν τών Ελλήνων ύπό 
τού αρμοδίου Υπουργού κατατεθέν- 
των Νομοσχεδίων υπάρχει καί Νομο
σχέδιον περί ίδρύσεως έν Έλλάδι 
τριών Ιεροδιδασκαλείων μετά προ
γράμματος θρησκευτικών καί παιδα
γωγικών μαθημάτων. Οί απόφοιτοι 
τών τοιούτων εκπαιδευτηρίων θά διο- 
ρίζωνται διδάσκαλοι, έκ τών τοιούτων 
δέ διδασκάλων ερχομένων είς τήν ώ
ριμον ηλικίαν θά καταρτίζηται ό ένο- 
ριακός κλήρος.

ΠΟΝΗΜΑΤΑ

ΣΤΑΑΕΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΤΟΥ “ΕΚΚΑΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ,,.

Αμβρόσιόν |\ Σψακιανάκη ’Επισκόπου Ίεράς καί Ση- 
τείας. «Όμιλιών καί ’Εκκλησιαστικών Λόγο)ν Συλλογή» έν Ίεραπέ- 
τρα 1908.

II ολυκάοπον |. Lirvooivor Αρχιμανδρίτου «ΈπιστολαΙ 
περί εθνικών καί θρησκευτικών ζητημάτων» έν Χαλκίδι, 1905.

I . Λαμπακη.— «Οί επτά αστέρες τής Άποχαλΰψεως» έν *Α·  
θήναις 1909.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΕ
Κήρυξον τον λόγον...» Β' Τιμ. δ', 2.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Α'. ΕΙΣ ΤΗΝ Γ' KVPIAKHN ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Τί νά Οαυμάση τις πρώτον καί τί ύστατον καί δεύτερον νά 
άναγράψη τών πολυπληθών θεσπεσίων διδαγμάτων τής σημε
ρινής εύαγγελικής περικοπής; ΙΙρος ποιαν διδασκαλίαν νά 
στραφή καί νά μή διακρίνη τήν υψηλήν φιλοσοφίαν, τήν τελειό
τητα, ήτις διαπνέει άπ’ άκρου είς άκρον τόν λόγον τοϋ Θεοϋ ; Εί
ναι δέ καί ή περικοπή αυτή άπόσπασμα τής θείας έκείνης έπί 
τοϋ όρους ’Ομιλίας ήτις διατελεϊ είς αιώνα τόν άπαντα τό 
άκρον άωτον έξ όσων ήχησάν ποτέ είς ώτα ανθρώπινα διδα
σκαλιών.

Όπόσον Οεσπεσίως διαγράφει ό Σωτήρ έν τή περικοπή 
ταύτη τόν καθαρόν καί άπονήρευτον ςφΟαλμόν, τήν ύποχρέωσιν 
τοϋ άνθρώπου νά είναι άφωσιωμένος άπροφασίστιος πρός τόν 
θεόν, τήν πρόνοιαν τοϋ ουρανίου I Ιατρός περί ήμών ! Καί 
είναι είρημέναι αί διδασκαλίαι αύται μέ τήν άπαράμιλλον έκεί- 
νην χάριν, μέ τήν άνυπέρβλητον έκείνην έν τή άπλότητι τής λέ- 
ξεως δύναμιν, ήτις ύπήρξε τό ίδιάζον χαρακτηριστικόν τοϋ λό
γου τοϋ ένανθρωπήσαντος Ποϋ τοϋ θεοϋ, καί ήτις ήνάγκασε 
τούς ύπηρέτας τοϋ Συνεδρίου, ώς είδομεν ήδη, νά άναφωνήσω- 
οιν έκπληκτοι τό : «ούδέποτε έλάλησεν άνθρωπος ώς ούτος ό 
άνθρωπος ! »
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Ό λύχνος, λέγει έν τή σημερινή περικοπή ό Κύριος ήμών 
Ίησοΰς Χριστός, του σώματός έστιν ό οφθαλμός’ και εάν ό 
οφθαλμός τού άνθρώπου είναι άγαθός, δλον τό σώμα αύτού είναι 
φωτεινόν' καί έάν ό οφθαλμός είναι πονηρός; ώλον τό σώμα είναι 
σκοτεινόν. Ό οφθαλμός είναι ή Ούρα δι’ ής ό άνθριοπος δέχεται 
τό φυσικόν φώς' έάν ό οφθαλμός είναι ύγιής ό άνθρωπος βλέπει, 
έάν υέ είναι βεβλαμμένος ή κατεστραμμένος ό άνθρωπος δέν 
βλέπει είτε έν μέρει είτε καθόλου. "Γούτο είναι φυσικόν καί πασί- 
γνωστόν. Άλλ’ ό Κύριος δέν όμιλε?· περί τούτου τού φυσικού 
γεγονότος, άλλά λαμβάνει έξ αύτου τοσούτον μόνον όσον χρει
άζεται ϊνα οίκοδομήση τήν ηθικήν διδασκαλίαν χ\ύτού*  ό οφθαλ
μός δέν είναι μόνον τό όργανον τής φυσικής όράσεως, άλλ’ 
είναι καί τό μέσον δι’ ού γεννώνται αί έπιθυμίαι, συνήθω^ αί 
κακαί, έν τφ άνθρώπφ*  έκ τής διά τών οφθαλμών όράσεως συ
νήθως γεννάται έν τφ άνθρώπφ ή άΟέμιτος επιθυμία τών αγα
θών τού πλησίον, ή άπαγορευομένη ύπό τής δέκατης εντολής, 
έξ ής έπιθυμίας είς τόσα άμαρτήματα καταντά ό άνθρωπος' 
διότι ούτε κλέπτει τις ούτε φονεύει, ούτε άρπάζει έάν μη ίδη 
διά τών οφθαλμών καί έπιθυμήση έν τή καρδία αύτοϋ, ώς καί 
έκ τού έναντίου ούδέποτε θαυμάζει τά μεγαλεία του Θεοΰ καί 
δυσκόλως κινείται είς αίνεσιν καί προσευχήν πρός Αύτόν έάν 
μή ίδη τά μεγαλεία ταύτα διά τών οφθαλμών καί έννοήση καί 
έξ αύτών τόν Θεόν δν έμφύτως γινώσκει^. Είναι άρα ό οφθαλ
μός, ώς καί πάσα δωρεά τού Θεού πρός τόν άνθρωπον, έπιδεκτι- 
κός διπλής, είτε άγαθής £ΐτε κακής χρήσεως’ καί δπως παντός 
δημιουργήματος τού Θεοϋ ό σκοπός είναι άγαθός. ούτω καί τού 
Οφθαλμού προορισμός είναι νά cïvat άπλούς, άκακος, άθφος, διότι 
μόνον ούτω δύναται καί τό σώμα δλον νά είναι φωτεινόν, ό 
5λος άνθριυπος νά είναι καθαρός καί άγνός’ τούναντίον διά τού 
πονηρού όφθαλμού εισέρχεται παν είδος έπιθυμίας κακής είς τόν 
άνθρωπον, δστις τότε ' γίνεται σκοτεινός, οπαδός δήλα δή του 
σκότους καί τού κακού. Εντεύθεν τό φώς γίνεται σκότος’ καί 
άφ ου καί αύτό τό φώς εϊναι σκότος έν τφ εχοντι τούς πονηρούς 
όφθαλμούς άνθρώπφ, πόσος λοιπόν θά είναι ό όγκος τοΰ σκότους 
τό όποιον ένοικεϊ έν αύτφ ;
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Καί γίνονται σαφείς αί διδασκαλίαι αύται προσαρμοζόμε- 
ναι είς τάς περιστάσεις καί· τά καθημερινά γεγονότα τού βίου’ 
ούδείς δύναται νά ύπηρετή δύο κυρίους καί νά εύαρεστή είς άμ- 
φοτέρους' ού μόνον δταν οί κύριοι ούτοι είναι άμφότεροι άγαθοί, 
άλλά μάλιστα δταν είναι έναντίοι άλλήλοις, δταν έπιτάσσωσιν 
έναντίας ύπηρεσίας' δύο είναι αί όδοί άς δύναται νά άκολουθήση 
ό άνθρωπος έν τφ βίφ’ ή μία άγει πρός τό άγαθόν, πρός τόν 
Θεόν, ή έτέρα άγει πρός τό κακόν, άντιθέτως πρός τήν πρώτην 
φερομένη' τής πρώτης τέρμα είναι ή αιώνιος ζωή, τής δευτέρας 
συνήθως ό Μαμμωνάς’ καί ό Μαμμωνάς ούτος, ό Θεός τού 
πλούτου, «ή μέριμνα τού αίώνος τούτου» είναι έκ διαμέτρου 
άντίθετος πρός την περί τής μελλούσης ζωής καί τών έπηγγελ- 
μένων άγαθών φυσικήν μέριμναν τής άνθρωπίνης ψυχής' είναι ό 
νόμος τής σαρκός ό άντιστρατευόμενος τφ νόμφ τού πνεύματος, 
ό άναγκάζιον τόν άνθρωπον νά ποιή ούχί δ θέλει άγαθόν άλλ’ δ 
ού θέλει κακόν. Είναι τοσούτον άντίθετος τφ Θεφ ό Μαμμωνάς 
ώστε ή πρός αύτόν άφοσίωσις είναι αύτό τούτο ειδωλολατρία’ 
διό καί ό ’Απόστολος έπιτάσσει ήμϊν «νά φεύγωμεν τήν πλεονε
ξίαν ήτις έστιν ειδωλολατρία.» Καί ό Σωτήρ διέκρινεν ακριβώς 
άναμέσον Θεού καί Μαμμωνά' ούδείς δύναται, είπε, δυσί κυρί- 
οις δουλεύειν’ διότι πάντως θά άγαπήση τόν ένα καί θά μισήση 
τόν άλλον' πάντως θά άφοσιωθή είς τόν ένα καί θά περιφρονήση 
τόν άλλον' ούδείς δύναται νά λατρεύη καί τόν Θεόν καί τά χρή
ματα. Διά τούτο ούδέποτε θά εύρη τις χρηματολάτρην άνθρω
πον εύσεβή, ούδέ θά εύρη τις άγιο\ άνθρωπον άγωνιώντα νύκτα 
καί ήμέραν νά άποκτήση πλούτον' άλλά αληθώς δύναται νά είναι 
άσφαλες γνώρισμα του άσεβούς ή πρός τόν Μαμμωνάν άκλινης 
καί διηνεκής άφοσίωσις.

’Λναπτύσσων δέ περαιτέρω τήν διδασκαλίαν Αύτού ό Κύ- 
ριος καί έξαίρων τό μεγαλεϊον καί διαγράφων τό άπειρον τής 
θείας προνοίας άνυψοϊ τόν λόγον είς ποιητικάς εικόνας έξαισίας, 
βαθύτατα είσδυομένας καί άπηχούσας είς τήν ψυχήν του εύαι- 
σθήτου άνθρώπου. ΙΙαραπέμπει τόν διηνεκώς περί κτήσεως 
πλούτου άγωνιώντα είς τά πετεινά τοϋ ούρανού, άτινα ούτε 
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σπείρουσιν ουδέ θερίζουσιν, καί δμως ό ουράνιος Πατήρ τρέφει < 
αύτά*  παραπέμπει τούς διηνεκώς σκεπτομένους πώς ή τί νά έν- 
δυθώσιν είς τά κρίνα τοϋ άγρού τά όποια ούτε κοπιάζουσιν ουδέ 
νήθουσιν, καί όμως τοσοϋτον λαμπρώς ένδύονται ύπό τοϋ ουρα
νίου Πατρός ώστε ουδέ ό λαμπρότατος βασιλεύς Σολομιον ένε- 
δύθη ποτέ ώς έν τούτων.

Καί έρχεται έντεύθεν άφ’ έαυτοϋ φυσικόν καί άβίαστον τό 
συμπέρασμα δτι άφ’ ού οί άνθρωποι είναι πολλφ τιμιότεροι 
καί πολλφ προσφιλέστεροι πρός τόν Θεόν ή τά πετεινά τοϋ ου
ρανού, Οά φροντίση πολλφ πλέον περί αύτών καί τής τροφής 
των, καί άφ’ ού φροντίζει νά ένδύη τοσοϋτον λαμπρώς τόν χόρ- 
τον τοϋ άγροϋ τόν σήμερον όντα καί αΰριον είς κλίβανον βαλλό- 
μενον, πολλφ μάλλον Οά φροντίση νά ένδύση τό δημιούργημα 
Αύτοΰ τό άθάνατον, τό ον τό πλασθέν κατ’ εικόνα Λύτοϋ καί 
καθ’ όμοίωσιν.

’Οφθαλμός άρα άπλοϋς, φώς άληθές καί λύχνος υπάρχων 
είς τόν άνθρωπον, άπηλλαγμένος πονηριάς καί πάσης έπιθυμί- 
ας κακής κρείττων, αισθημάτων άγαθών μέσον καί ούχί πονη- 
ρευμάτων είσαγωγός, είναι ό όφθαλμός ό άρμόζων τοϊς όπαδοϊς 
τής καινής βασιλείας. Καί προσήλωσις πρός τόν Θεόν καί τό 
άγιον αύτοΰ θέλημα, καί άποφυγή τής πρός τόν Μαμμωναν ει
δωλολατρίας’—διότι ούδείς δύναται νά θεραπεύη καί τόν Θεόν 
καί τήν πλεονεξίαν, καθ’ δσον είναι άντίθετα ταύτα,—καί τελεία 
πεποίθησις έπί τόν προνοητήν Θεόν τόν τρέφοντα λιπαρώς καί 
ένδύοντα καί τά έλάχιστα τών δημιουργημάτων, είναι άπαραίτη- 
τα γνωρίσματα τών όπαδών έκείνου, "Οστις I Ιαντοδύναμος καί 
ΓΙαντοκράτωρ ών ύπήρξεν έπί τής Γής ό ταπεινότατος καί πτω
χότατος τών άνθρώπων, καί αύτών τών άλωπέκων καί τών πε
τεινών τοϋ ούρανοϋ πενέστερος.

Β.' ΕΙΣ ΤΗΝ Α ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατέβη ό Κύριος έκ τοΰ όρους τών Μακαρισμών, άπό τοΰ 
οποίου ώς άπό παγκοσμίου βήματος συνεπλήρωσε τόν άρχαϊον 
μωσαίκόν νόμον καί άπήγγειλε τάς τελείας ήθικάς διδασκαλίας 
αϊτινες όφείλουοιν εφεξής νά διέπωσι τόν βίον τών άτόμων καί 
τών λαών, άπαρτίσας ουτω τήν θεσπεσίαν έπί τοϋ όρους ομιλίαν.

Καί έν φ έπορεύετο πρός τήν Καπερναούμ άκολουθούμενος ύ
πό τοϋ άναριθμήτου έκείνου πλήθους, δπερ έκρέματο έκ τών χει- 
λέων Του καί ήγάλλετο έρχόμενον έπί τών ιχνών τών άχράντων 
ποδών Του, συνήντησεν άνθρωπον λεπρόν, παρακαλοϋντα Αύτόν 
νά τόν θεραπεύοη’ καί ήγγισεν ό φιλάνθρωπος καί παντοδύνα
μος Ιατρός διά τής άχράντου χειρός του τόν άνθρωπον, καί είπε’ 
«θέλω, καθαρίσθητι ! »Ή πρώτη λέξις έξέφρασε τήν συγκατά- 
νευσιν τού Θεοΰ ύπέρ τής απαλλαγής τοΰ πλάσματός Του άπό 
τής φρικτής νόσου, ή δευτέρα αύτήν τήν θεραπείαν’ ό άνθρωπος 
έν τφ άμα έκαθαρίσθη, καί άπήλθε κατά παραγγελίαν τοΰ ΙΙαντο- 
δυνάμου Ίατροΰ του νά έκτελέση καί τάςύπό τοΰ μιυσαικοΰ νόμου 
έπιβαλλομένας διατυπώσεις, νά δείξη δήλα δή εαυτόν τώ Ίερεϊ 
καί νά προσενέγκη τό δώρον δ προσέταξε Μωσής, ϊνα τύχη καί 
τής πρός τούς λοιπούς άνθρώπους έπικοινωνίας, ής έστερήθη ένεκα 
τής φρικτής νόσου του.

Καί τό μέν θαύμα τούτο παρήλθεν άπαρατήρητον κατά σύ- 
στασιν τοΰ Κυρίου πρός τόν θεραπευθέντα λεπρόν. \\λλ’ έτερον 
θαύμα, έκεϊνο είς δ άναφέρεται καί’τό όποιον περιγράφει ή εύαγ- 
γελική περικοπή τής Κυριακής ταύτης, διεφημίσθη ευρύτατα έν 
τε τή Γαλιλαίο καί τοϊς πέριξ, μεταξύ τών Ιουδαίων τε καί τών 
’Εθνικών, καί έβεβαίωσε τήν θεότητα τοΰ ταπεινού έκ Γαλιλαίας 
διδασκάλου. Διότι τις ήδύνατο νά είναι τόσον θρασύς ώστε νά 
άρνηθή κύρος πλήρες καί άπόλυτον πίστιν είς τούς λόγους Άν
θρώπου, είς 0ν ύπήκουον «ό ούρανός καί ή γή καί τά καταχθόνια, » 
είς δν ύπηρέτουν εύπειθώς καί ταπεινώς τά πνεύματα τά άγαθά, 
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ού τρέμοντα ύπήκουον είς τάς διαταγάς τά πονηρά πνεύματα ;
Ό εκατόνταρχος τής σημερινής περικοπής ήτο εθνικός άξιω- 

ματικός ρωμαίος, ούτινος ό παις δήλα δή ό.δούλος έκειτο έν τή 
οικία παραλυτικός, ύπό δεινοτάτων πόνων βασανιζόμενος. Ό ε
κατόνταρχος ούτος είχε διακριθή διά τήν άγαθότητα καί ευγέ
νειαν τής ψυχής αύτου, καί είχε καταστή προσφιλέστατος ’τοΐς 
κατοίκοις τής πόλεεος. Έν γένει ή ευγένεια τών αισθημάτων τών 
’Εθνικών οσοι άναφέρονται ύπό τής Γραφής δτι έπλησίασαν τόν 
Κύριον εύρίσκεται είς ζωηράν άντίθεσιν πρός τήν ζο>ηράν κακίαν 
μεθ’ ής έπλησίασαν αείποτε τόν Κύριον ίδιους οί άρχοντες τών 
’Ιουδαίων και οί πρόκριτοι αύτών. Μεταξύ τών μετά βαθυτάτου 
αισθήματος πίστεως καί σεβασμού προσεγγισάντων τόν Κύριον 
έθνικών είναι καί ό εκατόνταρχος ούτος*  καί οσοι ύπήρξαν πα
τέρες έχοντες παϊδας κινδυνεύσαντας ύπό βαροίας νόσου, έκεϊ- 
νοι μόνοι δύνανται νά έννοήσωσι τήν βαΟυτάτην οδύνην καί τήν 
άπερίγραπτον συγκίνησιν μεθ’ ής ό εκατόνταρχος προσελθεον πρός 
τόν Κύριον ώς τελευταίαν καταφυγήν είπε*  «Κύριε, ό παις μου 
βέβληται έν τή οικία παραλυτικός, δεινώς βασανιζόμενος. » Ό 
Κύριος έγνώριζε τήν βαθείαν πίστιν καί τήν άλλην άρετήν τού 
εκατόνταρχου' καί έπιλαμβανόμενος πάσης περιστάσεως ϊνα καί 
διά τού λόγου καί διά τού παραδείγματος καί αύτών τών έθνι- 
κών καί αύτών τών ομοφύλων του κίνηση τήν Ανθρωπότητα πά
σαν είς προσοικείωσιν τής σωτηρίας, άποκρίνεται είς τόν άνθρω
πον κατά τρόπον τοιούτον ώστε νά άποκαλυφθή πανδήμως ή 
χρηστότης αυτού καί ό πλούτος τής άρετή; ό έν τή ψυχή αύτού 
τεθησαυρισμένος. «Έγώέλθών θεραπεύσου αύτόν,» άπήντησεν ό 
Κύριος. ΊΙ φράσις αύτη ήτο τό σύνθημα*  ό πρώτος κάτοικος 
τής Καπερναούμ καί λόγω άξιώματος καί λόγω άγαθότητος, 
καί λόγω εύεργεσίας πρός τήν πόλιν. διότι αύτός εϊχε κτίση τήν 
συναγίογήν αυτής, ήτο πεπροικισμένος μάλιστα διά τής άρετής 
τής ταπεινοφροσύνης*  ή άληθινή εύγένεια, ή άληθινή άγαθότης 
ή άληθινή εύσέβεια τούτον κυρί<ος τόν έξωτερικόν χαρακτήρα έ
χει, τήν ταπεινοφροσύνην . Ό χρηστός Ρωμαίος δε έπί τού προ- 
κειμένου πλήν τής ταπεινοφροσύνης συνησθάνετο καί έσωτερικήν 

τινα φωνήν, ήν πάντες οί ένάρετοι ήκουον έν έαυτοίςπερί του Γα
λιλαίου Προφήτου ομιλούσαν, καί ήτις έδίδαξεν αύτόν οτι ό Χρι
στός δέν ήτο κοινός τις άνθρωπος ή καν εϊς τών συνήθων προφη
τών, άλλά άσυγκρίτως μεγαλύτερος αύτών, ’Εκείνος άκριβώς 
ού τής προσδοκίας ήσαν πλήρεις αί διαδόσεις τών ήμερών έκεί- 
νων. Καί ταύτην τήν έσωτερικήν φωνήν άπηχών, καί τήν λαμ- 
πράν τής ψυχής αύτού άρετήν έκφαίνων ό εκατόνταρχος άπήν
τησεν έν άκρα ταπεινώσει καί εύλαβεία: «Κύριε, ούκ ειμι άξιος 
ϊνα μου ύπό τήν στέγην είσέλθης*  άλλά μόνον είπέ λόγον καί 
ίαθήσεται ό παις μου. »

Ω τής άκλονήτου καί καθαράς πίστεως, ήτις διδάσκει τόν άν
θρωπον τήν άληθινήν θέσιν αύτού ένώπιον τού Θεού, ήτις έδίδα- 
ξε τόν εκατόνταρχον οτι οίοσδήποτε καί άν είναι ό άνθρωπος, ό- 
σονδήποτε υψηλήν θέσιν καί άν κατέχη ούδέποτε εϊναι τόσον μέ- 
γας καί ούδέποτε εϊναι άξιος νά δεχθή υπό τήν στέγην του καί 
νά φιλοξενήση τόν Ηεόν ! ώ τής άπαραμίλλου καί άκραιφνούς 
συναισθήσεως τής άνθρίοπίνν ς έξουθενώσείος καί τής άγιας συ
στολής καί ταπεινώσεως έμπροσθεν τού μεγαλείου του άπολύτου 
Πντος, πρός τόν χαρακτήρα τής ύποστάσεως καί πρός τό ά- 

παύγασμα τής δόξης τού Όποιου προσήλθεν ικέτης ό Ρωμαίος 
εκατόνταρχος !

I ίόθεν δ’ ένεπνεύσθη ό έκατόντάρχος τήν ιδέαν τού νά παρακα- 
λέση τόν Κύριον ϊνα είπη μόνον λόγον πρός θεραπείαν του παι- 
οός αύτού ; ’/Χπλούστατα, έκ τών περί εαυτόν αύτός είχε στρα- 
τιώτας ύφ’ ίαυτόν, οϊτινες έποίουν παν ο,τι έκεϊνος ήθελε’ φυ- 
σικώς καί λογικώς ό Βασιλεύς τών βασιλέων καί Κύριος τών 
κυρίων ήδύνατο νά στείλη ένα τών άγγέλων αύτού πρός ύπηρε- 
σίαν, ώς' ό εκατόνταρχος έπεμπε τούς στρατιώτας αύτού.

Τοσαύτη πίστις έκίνησε. τόν θαυμασμόν καί αύτου τού Σωτή- 
ρος, *Όστις  στραφείς πρός τούς άκολουθοΰντας εϊπε : «’Αμήν 
λέγω ύμίν, ούδέ έν τφ Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον.» Καί ά- 
ληθώς σ^ανίως άν μή ούδαμώς παρουσιάσθησαν έν τώ Ίσρα- 
ηλιτικφ λαφ άνθρωποι τοσουτον ίσχυρώς πιστεύσαντες είς τόν 
Γίόν τού Θεού οσον π. χ. ό εκατόνταρχος ούτος, ή οί Μάγοι, ή 
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ή Χαναναία γυνή. Δ'.ά τούτο πολλοί άπο άνατολών καί δυσμών 
ήλΟον καί άνεκλίΟησαν μετά ’Αβραάμ καί Ισαάκ καί ’Ιακώβ έν 
τή βασιλείς τών Ουρανών, έν φ τουναντίον οΐ υιοί τής βασιλεί
ας έξεβλήΟησαν είς τό σκότος τό έξώτερον, ένθα βασιλεύει ό 
κλαυθμός καί ό βρυγμός τών όδόντων.

'() εκατόνταρχος ούτος ΰπήρξεν είς τών πρώτων προδρόμων 
τών έθνών τής Γής είς τήν πρός τόν θεάνθρωπον πίστιν, ήτις 
ύπήρξεν τοσοϋτον καρποφόρος ιόστε σήμερον οί άρισιοι τής Οι
κουμένης λαοί διά τοϋ ονόματος τοϋ Χριστού γνωρίζονται. Καί 
τοιοϋτος γενόμενος έτιμήθη προσηκόντως ύπό τοϋ Κυρίου, θαυ- 
μασθείς ύπ’ αύτοΰ διά τήν πίστιν του,' καί έπιτυχιον τοϋ λόγου 
εκείνου, δν μετά τόσης πίστεως παρά τνϋ Κυρίου έζήτησε, καί 
τής αύτοστιγμεί θεραπείας τοϋ παιδός αύτοΰ.«“Γπαγε, είπεν αύ
τφ ό’Ιησούς, καί (’ος έπίστευσας γενηθήτω σοι.» Καί ιάθη ο 
παϊς αύτοΰ έν τή ώρα έκείνη.»

Τοιοΰτον γενόμενον τόν εκατόνταρχον άς μιμηθώμεν, άδελ- 
φοί, κατά τήν δύναμιν τής πίστεως, κατά τήν αγαθότητα τής 
καρδίας καί κατά τήν συναίσθησιν τής ιδίας άναξιότητος, ίνα 
ώμεν Ικανοί νά άκούο>μεν παρά τοΰ θεοΰ ώς άπάντησιν είς τά 
αιτήματα ήμών τό « "Γπαγε, καί ώς έπίστευσας γενηθήτω σοι. »

X. I. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ, Π. Θ.

ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Elei αγωγή. Μιχαήλ 11 ' ό I Ιαλαιολόγος, άνακτησάμενος από 
τών Λατίνων τήν ΚII. τφ 1261 παλινά>ρθωσε σχεδόν τό άρ/αϊον βυ- 
ζαντιακόν κράτος’ άλλα τούτο διεστίζετο ύπό διαφόρων κατά τόπους 
φραγκικών ή ελληνικών ανεξαρτήτων ηγεμονιών, τό δέ χείριστον ή- 
πειλεϊτο άπό δυσμών μέν ύπό Καρόλου τού άνδεγαυϊκού, · απ’ άνατο
λών δ*  ύπό τών άει προϊόντων Τούρκαιν. 'Υπό τών κίνδυνων τούτων 
πιεζομενος ο Μιχαήλ έπεζήτησε μετ’ άσυνήΟους δραστηριότητας τήν 
ένωσιν τών Εκκλησιών, έλπίζων ίσως ότι üà άπηλλάσσετο ούτω τών έκ 

τής Δύσεως άπειλουμένων κινδύνων, θά είχε δέ και ισχυρόν βοήθειαν 
έκεϊθεν κατά τών έξ ’Ανατολής εχθρών, ήδη τή επαύριον τής άνακτή- 
σειυς τής Kl 1.

Τελευταϊον μετά πολλάς περιπέτειας ύ πάπας Γρηγόριος X κατε- 
δέξατο νά ύποβάλη τό ζήτημα είς σύνοδον συγκληθεϊσαν έν Λυιόν τής 
Γαλλίας τώ 1274, εις ήν έκλήθη καί ό Μιχαήλ« Ό μέγας λογοθέτης 
Γεώργιο; Άκροπολίτης μετά τού πριόην πατριάρχου Γερμανού καί τού 
Νίκαιας Ηεοφάνους παρέστησαν εις τήν σύνοδον ταύτην, καί έξ ονό
ματος τής ανατολικής Έκκλησίας ώμολόγησαν τό σύμβολον μετά τού 
tilioqUC, άνεγνυφισανοτι ή μόνη άληθής πίστις είναι ή τής Λατινι
κής Έκκλησίας, καί ώμοσαν τήν έσαεί τήρησιν αύτής, άπεδέξαντο δέ 
καί τήν κυριαρχίαν τού Πάπα.

Ή τοιαύτη ένωσις έχαρακτηρίσθη δικαίως ώς προδοσία τών ιε· 
ρωτάτων, καί εύρεν άκατάβλητον άντίστσσιν έν τή ’Ανατολή. Ό Μι
χαήλ μάτην προσεπάθησε καί διά σοφιστειών νά πείση τόν λαόν αύτού 
ότι ή αποδοχή τών όρων τών Λατίνων δέν εϊχεν ουσιαστικήν σημα
σίαν, έπεβάλλετο Ö’ ή τοιαύτη οικονομία τών πραγμάτων έκ πολιτι
κών λόγων ύψίστης σημασίας.

"Οτε οί άπεοταλμένοι επανέκαμψαν κομίζοντες τό πρακτικόν τής 
ένώσεως ύ πατριάρχης ’Ιωσήφ παρητήθη, άνεβιβάσθη δ’ εις τόν θρό
νον ύπό ιού Μιχαήλ ύ ’Ιωάννης Βεκκός, σοφός μέν άνήρ καί πρώην 
πολεμιώτατος τής ένώσεως, τότε^δέ θερμός αυτής ύπέρμαχος. Βοη- 
θούμενος δ’ ύπό τοΰ Βεκκού νυν ό Μιχαήλ ένόμισεν ότι θά ήδύνατο 
διά τής βίας νά έπιβάλη τή Ανατολή τήν τοιαύτην ενωσιν, καί έξηκο- 
λούθησε παρά τάς πρός τούς πάπας Νικόλαον III καί Μαρτίνον IV έ
ριδας, έξ ών καί επανειλημμένους ύπό τοΰ τελευταίου άφωρίσθη, διά 
τών συνήθων βασάνων, εξοριών, τυφλώσεων καί γλωτιοκοπιών, νά 
έξαναγκάζη τούς άντιφρονοΰντας πρός συμμόρφωσιν, εως ού άπέθανε 
τή 1 I Δεκεμ. 1282, δυνάμενος μέν νά καυχηθή ότι έσωσε τό κράτος 
άπό τών έκ δυσμών άπειλών Καρόλου τοΰ άνδεγαυϊκοΰ, <ίλλ’ ούχί διά 
τής ένώσεως τών Εκκλησιών ουδέ τή έπεμβάσει τοΰ Πάπα.

Διότι αληθώς ύ Πάπας περί ούδενός ετέρου έφρόντιζεν είμή περί 
τής τελείας ύποταγής τής ’Ανατολής είς εαυτόν, λησμονησας τάς ύπο- 
χρβωσετς ας αύτός εϊχεν άναλάβη πρός τόν Λύτοκράτορα. Καί παρέστη 
ή Οίκουμένη τότε πρό τοΰ περιέργου θεάματος δύο συμβαλλόμενων 
ών ό είς ήγωνίζετο μετά λύσσης πρός έκπληρωσιν τών εαυτού υπο
χρεώσεων ως άπήτει ό έτερος, οστις όμως είχε λησμονηση τελείως τάς 
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έαυτσΰ. Πρό όμοιου περίεργου θεάματος παρίσταται και σήμερον ό 
μελετητής τών χρόνων εκείνων, βλέπων τους ιστορικούς τής Δύσεως νά 
κατηγορώσιν ώς άπιστον καί πανοΰργον τόν πρώτον έκ τών συμβαλλό
μενων τούτύ)ν, τόν Έλληνα Αύτοκράτορά, νά έξαίρωσι δέ την ευστά
θειαν εις τά σύμπεφωνημένα τοΰ δευτέρου, τοΰ ΙΙάπα !

Έν τή γενική ταύτη ταραχή καί καταπιέσει τών κληρικών μά
λιστα, έκ τών Ιεραρχών οι μέν πλεϊστοι συνειδότες τήν εθνικήν καί 
θρησκευτικήν αυτών ευθύνην άντέστησαν είς τήν εν<οσιν’ υπήρξαν δ’ 
όμως καί τινες, οϊτινες ή έτήρησαν ουδετερότητα εξαγοραζόμενοι τον 
καιρόν, ή έτάχθησαν αναφανδόν ύπέρ τής ίνώσεως. ’Λλλ’ έξεστράτευ- 
σαν τότε κατά τής υποταγής είς τους μιαρούς Λατίνους οί μοναχοί άπό 
τών σπηλαίων καί τών κοιλάδων καί τών κορυφών τών όρέων, καί ό
πως πρό τινων αιώνων ό ζήλος τών μοναχών έσωσε τήν ’Ορθοδοξίαν 
τής έπιδράσεως τών ίσλαμικών περί εικόνων ιδεών έπί τών είκονομα- 
χικών ερίδων, ούτω καί πολύ μάλλον νυν ή άντιλατινική ύπό τήν αρ
χηγίαν τών μοναχών κίνησις τοϋ Έθνους έσωσεν αύτό τε καί τήν 
πίστιν αύτου άπό τοϋ έκλατινισμοΰ. Μεγάλοι καί μικροί, σοφοί καί α
παίδευτοι, αρχιερείς περιώνυμοι καί μοναχοί ταπεινοί έπελάβοντο μεθ’ 
υπερβάλλοντας ζήλου συγγραφής αντιρρητικών κατά Λατίνων έργων, 
ών πλεϊστα μέν έξεδόθησαν μέχρι τοΰδε, τά δέ, ιδίως τά τών αφανέ
στερων, καί άπόκείνται ακόμη άγνωστα δλως ή έν μέρει έν ταΐς βι- 
βλιοθήκαΐς αρχαίων χειρόγραφων.

CO ήμέτερος Λάζαρος είναι τών αφανέστερων τούτων αντιρρητι
κών συγγραφέων. Έκ τοΰ μοναστηριού του άπηυθύνετο πρός διαφό
ρους αύτοϋ φίλους επισκόπους προτρέπιον εις φανεράν άντίστασίΥ 
κατά τών Λατίνων, ή ελέγχων αύτούς συνταχθέντάς τή μερίδι τών ενω
τικών. 1 Ιοΰ διήγεν εις εμέ τούλάχιστον είναι αδύνατον ακριβώς νά 
εΐπω*  τούτο μόνον εικάζω ότι έζη έν τινι τών μεταξύ Ναυπάκτου καί 
Θεσσαλονίκης μονών, έχ<ον ύπ’ όψει ότι τρεις τών επιστολών αυτού α
πευθύνονται αί μέν δύο πρός νότον πρός τόν Ναύπακτού, ή δέ τρίτη 
προς βυρράν πρός τόν Θεσσαλονίκης. Ί ) Κρουμβάχερ αναφέρει αυτόν 
δίς (Κρουμβάχερ : Ιστορία τής Βυζαντ. Λογοτεχνίας, μετάφρ. Σωτη- 
ριάδου, τομ. Λ' σσ. 222 καί 224), έν τώ δευτέρω δέ τόπω καλεϊ αύ- 
τυν μ ο ν α χ ό ν ε ι τ α έ π ί σ κ ο π ο ν, άγνωστον πόθεν άντλών.

Μόνον τά χρονικά όρια ών μεταξύ έγράφησαν αί κατωτέρω δη
μοσιευόμενοι έπιστολαί είναι γνωστά’ είναι δε τανία τά έτη 1274, τό 
έτος δηλ. τής έν Λυών συνόδου, καί τό 1282, τό έτος τού θανάτου 

Λαζάρου μονάχου έπιστολαί 347

τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ.'Πάντως αί έπιστολαί δέν έγράφησαν μετά 
τόν θάνατον τοΰ Μιχαήλ, διότι έν αύταϊς άναφέρεται ούτος ώς ζών καί 
έκβιάζων τούς επισκόπους νά λατινίσωσιν, οτι δέ ουδέ πρό τής έν Λυών 
ένά>σεως έγράφησαν μόλις που πρέπει καί νά ειπωμεν. ’Εντεύθεν ελέγ
χεται ακριβής ή έν τή ώςι τοΰ φ. 46α τού χειρογράφου κώδικος δι’ έ- 
ρυθροΰ σημείωσις δτΓ «Γεγθνασιν αύται αί έπιστολαί έπί Μιχαήλ 
1 Ιαλαιολόγου τοΰ λατινόφρονος. »

Ό κώδηξ ό περί έχω ν τάς έπιστολάς ταύτας περιεγράφη ύπ’ έμού 
έν τώ Καταλόγφ τών χειρογράφων τής ’Αρχιεπισκοπής Κύπρου (ύπ’ 
άριθ. 34), τώ δημοσιευθέντι τω 1906 έν τή θΖ έπετηρίδι τού Παρνασ
σού, περιέχει δέ κατά τό πλεϊστον ύλην αντιρρητικήν κατά Λατίνων, 
οιον πρακτικά τής έν ΚΠ. συνόδου τού 879, Μάρκου το.ΰ Εύγενικου 
διάλογον Γραικού πρός Λατίνον, τήν διαθήκην τού Πατριάρχου Αρ
σενίου, άναίρεσιν δοξών τής λατινικής ’Εκκλησίας, συναγωγήν χωρίων 
τής άγ. Γραφής καί τών πατέρων κατά τών Λατίνων, πρακτικά τινα 
τής έν Φλωρεντία συνόδου, διαμαρτυρίαν τής έν Κ11. ένδημούσης συ
νόδου πρός τόν Βασιλέα κατά τής έν Φλωρεντία ένώσεως, Μιχαήλ τού 
Βαλσαμώνος ερμηνείαν τών περί τής έκπορευσεως τού (ί. Πνεύματος 
καί έκ τού Υιού χωρίων τών λατίνων πατέρων, Μάρκου του ’Εφέσου 
περί τοΰ δεσποτ κου καί θείου αίματος κτλ. Είναι δ’ ό κώδηξ προϊόν 
χειρός κυπρίου βιβλιογράφου, άν αί άσυνταξίαι καί αί άνορθογραφίαι 
—τοιούτων δέ βρίθει τό χειρόγραφον—θειυρηθώσιν ασφαλές κριτή- 
ριον τής καταγωγής τού γράψαντος.

ΊΙ πρώτη έπιστολή απευθύνεται πρός τόν Λαρ ίσης, ού δέν 
άναφέρεται όμως τό όνομα*  δΓ ελλειψιν δέ τών άναγκαίων βιβλίων α
ναδρομής έν ώ ζώ τόπφ δέν μοι είναι δυνατή ή. ερευνά τού τίς ήτο καθ’ 
ους περίπου χρόνους έγράφη ή έπιστολή ό κάτοχος τού θρόνου Λαρί- 
σης. Ή έπιστολή αύτη είναι, έξ όσων είναι δυνατόν νά γνωρίζω, ή μό
νη έκ τών κατωτέρω έκδιδομένων ήτις έδημοσιεύθη, καθ’ α ό Κρουμ
βάχερ λέγει (μετάφρ. Σωτηριάδου, Λ', σ. 222) ύπό τοΰ Σιμωνίδου, εί 
καί δέν δύναμαι νά εϊπω άν είναι ή αύτη πρός έκείνην ή άλλη τις. Έν 
τή έπιστολή ταύτη ύποδηλοΰται ύ Μιχαήλ άοριστως διά των λέξεων 
τού κ ρ α τ ο ύ ν τ ο ς, μνημονεύονται δε και τα μέσα δΓ ών εξε- 
βιάζοντο εις τήν εις τόν Πάπαν ύποταγήν οί αρχιερείς, ήτοι β α σ ι- 
λ ι κ α ί δ ο) ρ ε α ί καί ά π ε ι λ α ί.

ΊΙ δεύτερα έπιστολή απευθύνεται πρός τόν Θεσ
σαλονίκης, όστις δμως έπίσης δέν κατονομάζεται. Καί εις τούτον 
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ώς καί είς τόν Λαρίσης έν τη πρώτη επιστολή υποδεικνύει ό Λάζαρος 
το υπέρ τής πίστεως καθήκον, άορίστως δέ καί έν ταύτη άναφέρεται 
περί το τέλος ό Μιχαήλ ώς αποστάτης τύραννος.

Η τρίτη επιστολή απευθύνεται πρός τόν Άκα- 
πνίου κυρ tv ’Αρσένιον, πρός δν ο Λάζαρος γράφει 
μετά πλείονος ή τοϊς προτέροις σεβασμού, δθεν καί είκάζομεν δτι 
στενωτέρα τις ήτο ή μεταξύ αυτών σχέσις. Έν τή επιστολή ταύτη γί
νονται σαφείς υπαινιγμοί είς τήν τύφλωσιν καί φυλάκισιν υπό τού 
Μιχαήλ τού νομίμου αύτοκράτορος Ίωάννου Δ' τού Λασκάρεως, τον 
εξαναγκασμόν εις παραίτησιν τοΰ πατριαρχου Ιωσήφ καί την έν Λυών 
ενωσιν.

Η τετάρτη επιστολή απευθύνεται πρός τόν Ναυπάκτου 
Ίωάννην τόν Ξηρόν. Ίωάννην τινά επίσκοπον Ναυπάκτου περί 
τούς χρόνους τούτους άναφέρει ό Κρουμβάχερ (Βυζαντ. Λογοτ. 
μετάφρ. Σωνηριάδου, Λ , σ. 180), ώς αντιρρητικόν συγγραφέα, άλλ’ 
αν ουτος είναι ό Ξηρός δέν δύναμαι νά εϊπω. Καί έν τή επιστολή ταύ
τη καλείται κεκαλυμμένως τύραννοςό Μιχαήλ.

Φαίνεται ότι άπηντησεν είς τήν επιστολήν ταύτην ό Ναυπάκτου 
μεμφομενος τον Λάζαρον έπί ανυποταξία καί μεγαλαυχία καί θρασύ- 
τητι, διό καί ουτοςεν τη πε μ π τ η επιστολή δικαιολογείται μετά τής 
αυτής παρρησίας καί δριμύτητος.

I ό τελευταίου έργον του Λαζάρου έκ τών κατωτέρω δημοσιευό
μενων δέν είναι επιστολή άλλ’εγκύκλιός τις πραγματεία ή λόγος αν
τιρρητικός επίσης κατά των Λατίνων απευθυνόμενος περί τοΰ «τί έστι 
παράνομος καί εί χρή σΟγκοινωνείν τοϊς τοιούτοις,*  έκ τών έργων τοΰ 
Μ. Βασιλείου λαμβανων τά επιχειρήματα, οΰδέν δέ νέον ή άξιον λόγου 
περιέχω V.

Ίο χειρόγραφον ώς ijòq εϊρηται είναι πλήρες σφαλμάτων ορθο
γραφικών, παρανοήσεων και «συνταξιών. Έν τή έκδόσει έφροντίσαμεν 
να διακρίνωμεν κατά τό δυνατόν τό γνήσιον τοΰ συγγραφέως τών επι
στολών νόημα καί τάς πιθανός λέξεις αίς εχρησατο εκείνος, παρενόησε 
δ ο βιβλιογράφος. ’Επειδή δέ θά ήτο ανωφελής καί άσκοπος ή ση- 
μειωσις των διορθώσεων τούτων, παρελίπομεν αΰτάς. Φρονοΰμεν δέ δτι 
άπηρτίθη οϋτω ώς έγγιστα τό γνήσιον κείμενον τών έπιστολών.

(Ακολουθεί.)

Η ΕΝ ΚΥΠΡΩ,

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Θαυ^ασ[λόν και βζθυτάτην συγχ,ίνησιν προκαλεϊ έν ψυχ$ 

παντός [/.ελετητοΰ έκαστη σελίς της Ιστορίας της έν Κύπρω αγίας 
Καθολικής και Άποσνολικης ’Εκκλησία;. Θκυ^ασαόν προς την πρό
νοιαν τοΰ θεοΰ, διασώζουσαν τήν ορθοδοξίαν έν μ-έσω δεινότατων πο
λεμίων αύττίς, συγκίνησιν έκ τών ανεκδιηγητών παθημάτων του όρθο- 
δόζου Κυποιακοΰ λαού, έκ της έμμονες αύτοΰ έν τή διωκόμενη πιστει 
τών πατέρων.

Είς τρεις δέ περιόδους, έζίοτερικώς μάλλον απ αλληλων χωριζο- 
μένας, διακρίνεται ή ιστορία αύτίίς. Είς πρωτην. απο τ?|ς άποστολικ^ς 
άρχϊίς της έν Κύπρω Εκκλησίας μέχρι τής λατινικής κυριαρχίας έν τ^ 
νήσω (45—1191), είς δευτέραν, από τής λατινικής μέχρι τής τουρ
κικής κυριαρχίας (1191 —1570), και είς τρίτην, από τής τουρκικής 
κυριαρχίας μέχρι τών ημερών ημών. Έν τή τρίτη όμως ταύτη περιόδω 

ιδιαιτέραν κατέχει θέοιν ή από τή; αγγλικής κατοχής τής νήσου ε
ποχή (1878), μεταβαλουσα τάς έξωτερικας περιστάσεις τής έν Κύπρω 
’Εκκλησίας, άλλ’ άκριβέστερον ήδύνατό τις νά καθοριση μόλις άρχο- 
μένην τετάρτην περίοδον τής Ιστορίας αυτής από τής εσχάτως γενο 
μενης, θεία συνάρσει, μετά τήν λήξιν Όΰ ’Αρχιεπισκοπικού λεγομένου 
ζητήματος, άναδιοργανώσβως της Εκκλησίας. ΙΙοοτιΟέμενοι νά ΰπΜ- 
ζωμεν έν γενικωτάταις γραμ.μαίς τήν ιστορικήν πορείαν τής έν Κύπρω 
’Ορθοδόξου Εκκλησίας, δέν Οά είσίλΟωμεν είς τάς λεπτομερείας τών 

γεγονότων κατά τας περιόδους ταυτας.
Είνε δέ γνωστόν οτι τής ’Εκκλησίας ταύτης ’Απόστολοι υπήρ

ξαν ό Ιΐαΰλος καί ό Βαρνάβας, ών ό δεύτερος, άπο τής Κύπρου όρμώ- 
μενος, είς αύτήν αφιέρωσε το πλείστον τής άποστολικής του δράσεως. 
Το γεγονός τούτο έσχεν έπίδρασιν σπουδαιοτάτην έπί τής περαιτέρω 
ιστορίας τής ’Εκκλησίας έν Κύπρω, διότι είς αύτό, κατ’ έξοχήν, όφεί- 
λεται το αύτοκέφαλον αύτής. Άλλ’ έκτος του Παύλου καί Βαρνάβα 
καί τοΰ ουνοδεύσαντος αύτούς Ίωάννου Μάρκου, τοΰ Εύαγγελιστου, 
έν Κύπρφ, κατά τήν παράδοσιν, είργάσΟησαν καί έπεσκόπευσχν πλεϊ- 
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στοι τών άποστολικών άνδρών, καθαγιάσαντες διά τού μαρτυρικού των 
αίματος τάς άπαρχάς της ιστορικής αυτής ζωής, ώς ό Ηρακλείδης, 
ιδρυτής γενόμενος, τών πρώτων χριστιανικών ναών έν Κύπρω, ό Αρι
στόβουλος, αδελφός τού Βαρνάβα, ό έκτων ο’ Αποστόλων Μνάσωνό Κύ
πριος, ό Έπαφρας καί Τυχικος καί Φιλαγόριος, ό Τίτος καί Νικάνωρ, 
μεγάλην δέ δόςαν αύτής άπετέλεσεν ο Λάζαρος. Τήν δυσδιάκριτον 
εκείνην έποχήν τών παραδόσεων, ήν εύλα^ώς διέσωσε το χρονικόν τού 
Κυπρίου Λεοντίου Μαχαιρα, έν κυρίως μέγα γεγονός χαρακτηρίζει, ή 
μικρόν κατά μικρόν γενομένη παρείσδυσις τού νέου θρησκεύματος είς 
την είδωλομανή νήσον. Ή έστία τού ακολάστου εθνισμού, διά τού 
άποστολικοΰ ζήλου τών αγίων έκείνων άνδρών καί διά τού αίματος αύ
τών καί τών λοιπών μαρτύρων, μετεποιήθη είς φαεινήν εστίαν τού 
Χριστιανισμού.

Φαεινοτέραν ταύτην κατέστησεν ή, κατά τάς ειδήσεις του Λεον
τίου Μαχαιρα, διάβασις διά τής Κύπρου, τής μηιρός τού πρώτου χρι
στιανού Βασιλέως, της άγιας Ελένης, έπιστρεφούσης ές Ιεροσολύμων, 
μετά τού άνευρεθέντος ύπ’ αύτής τίμιου ξύλου τού Σταυρού. Ναοί ύπό 
τής εύσεβούς Βασιλομήτορος έν Κύπρω ίδρύθησαν είς ούς έναπετέθη 
τεμάχιον τού Σταυρού, ώς άκατάβλητον έρεισμα τού Χριστιανισμού 
καί τής ορθοδόξου πίστεως έν Κύπρω. Άναδεικνύεταΐ μετά, μικρόν τό 
πρώτον κατά τόν ό' αιώνα μέγα καύχημα καί άγλάισμα αύτής ό ά
γιος Σπυρίδων Τριμυθούντος πρ ·σδίδων νέα*  αιγλην είς τήν μικράν 
’Εκκλησίαν, αύτός τε καί οί λοιποί τής νήσου ’Επίσκοποι συμμετέ- 
χουσι τής Λ' Οικουμενικής Συνόδου, έως ού έγκαθίσταται έν Κύπρω 
άπό τής Παλαιστίνης, ώς Επίσκοπος Σαλαμΐνος, ό άγιος Έπιφάνιος 
( ψ 12 Μα’ίου 403) περιφανής Πατήρ καί Διδάσκαλος ού μόνον τής έν 
Κύπρω άλλά καί τής καθόλου Έκκλησίας. Τά μεγάλα ταύτα άνα 
στήματα του Χριστιανισμού έν Κύπρω, λαμπρύνανε α τήν ιστορίαν τής 
Έκκλησίας αύτής, έκράτυνζν μέν τό νέον θρήσκευα*  έν τή νήσω καί 
τέλεον ήφάνισαν τόν εθνισμόν, παρεσκεύασαν δέ τήν επίσημον άναγνώ- 

ρισιν τού αύτοκχφάλου τής Άποστολικής εν Κύπρω ’Εκκλησίας. Ή 
πάλη, ήν κατά τον ε' αιώνα διεςήγαγεν ή ’Εκκλησία αύτη ποός τούς 
Ηατριάρχας τής Αντιόχειας, μετά τάς άποφάσεις τής γ' Οικουμενι
κής Συνόδου, παροξυνθεϊσα έπί τού ’Αρχιεπισκόπου τής Κύπρου Αν
θεμίου, εύνοίκώς έληξεν ύπέρ αύτής, διά τής επικαίρου εύρέσεως τών 
λειψάνων τού ’Αποστόλου Βαρνάβα μετά τού κατά Ματθαίον Εύαγγε- 
λίηυ. Άλλά κατ’ έξοχην ή προηγηθεϊσα μεγάλη δρασις τού αγίου

Έπιφανίου, Έπισκόπου Σάλο μίνος καί Αρχιεπισκόπου Κύπρου συνε- 
τελεσεν είς τήν έπιτυχίαν τού άγώνος τής έν Κύποω ’Εκκλησίας. 
Περί τό σοβαρόν τούτο ζήτημα τής άνεςαρτησί/ς τής έν Κύπρω ’Εκ
κλησίας διεξήχθη ή όλη έσω εριχή καί έξωτερική αύτής ίστοοία ολο
κλήρου σχεδόν τού ε' αίώνος, υ.εΟ' ô ήσυχος παραμείνασα ή Έκκλη
σία έχώρησεν είς· μεγάλην ακμήν, μή έπαναληφθεϊσαν, δυστυχώς, 

έκτοτε.
Διότι άπό τών μέσων τού ζ' αίώνος άρχονται αί έπιδρομαί τών 

’Αράβων κατά τής νήσου, έν τελεί δέ αύτου έγέ/ετο ή περιπετειώδης 
εκείνη μετοικεσία είς τήν νέαν Ιουστινιανόν παρά τήν Κύζι/Λν καί ή 
κατά τό μέσον τού η' αίώνος επάνοδος τού ’Αρχιεπισκόπου καί μέρους 
τών ύπολειφθέντων κατοίκων είς τήν νήσον. Ή τέως έδρα τής ’Αρ
χιεπισκοπής, Σαλαμίς ή Κωνσταντία, εύρέθη κατά τήν επάνοδον, εν
τελώς ύπό τών ’Αράβων κατεστραμμένη, όθεν έξελέγη ώς τοιαύτη ή 
παλαιά Αρσινόη ή Αμμόχωστος. Έν τή ’Αρσινόη παρέμενεν ή ’Αρ
χιεπισκοπική έδρα μέχρι τού 1215, δτε οί έπήλυδες Λατίνοι μετή- 
νεγκον αύτήν είς Λευκωσίαν. Πάντα τά μεγαλα εκκλησιαστικά γεγο· 
νότα τού ε" ς-' καί ζ' αίώνος έσχον τήν άπήχησίν των έν Κύπρω, έξ 
ής άνεδεικνύοντο γενναίοι πρόμαχοι τής ορθοδόξου πίστεως. Διαπρε
πής ιερός άνήρ έκ Κύπρου έν τώ ζ' αίώνι ο ’Ιωάννης Έλεήμων άνήλθε 
τόν I Ιατριαρχικον θρόνον ’Αλεξάνδρειά^ κλείσας αύτόν. Κατά δέ τής 
είκονομαχίας έν τω η' αίώνι άντεπεξήλθεν ό ’Αρχιεπίσκοπος Γεώρ
γιος, έργ<;) καί λόγοι άγωνισθεί, ύπέρ τής προσκυνήσεως τών. εικόνων. 
Δυστυχώς αί κατά τούς εφεξής αιώνας νέαι έπιδρομαί τών Άράβιον 
κατά τής νήσου παρεμπόδισαν πασαν τής έν αύτη Εκκλησίας πρόο
δον, μόλις δέ άπό τού Γ αίώνος άρχεταί τις πάλιν σχετική άκμή αύ
τής, διά τής ίδούσεώς τών μεγάλων Μοναστηρίων, τά όποια καί μέχρι 
τής σήμερον περιφ,νώς κοσμούσι τήν Εκκλησίαν Κύπρου, έκπληρω- 
σαντα σπουδαιοτάτην άποστολήν έν τή ιστορία αύτής. Καθιόρυθεντα 
ύπό τών Βασιλέων τού Βυζαντίου όπηρξ/ν προπύργια τού Χριστιανι
σμού καί τής ορθοδοξίας. Ελάχιστα δέ γεγονότα έκ τής έσωτερικής 
ζωής τής έν Κύπρω Εκκλησίας, κατά τούς μέσους χρόνους, έγένοντο 
γνωστά. Ουτω λ. χ. κατά τόν ιβ’ alcòva ο Αρχιεπίσκοπος Κυπρου 
’Ιωάννης καθήοεσε τόν ομώνυμον Έπίσκοπον Άμαθούντος ένεκα κα
νονικών λόγων. Π καθαίρεσις δμως δέν έθεωρήθη κανονική διότι έτε- 
λίσθη ύπό ένδεκα μόνον έκ τών δεκατεσσάρων ίσως τότε ’Επισκόπων, 
ένφ χ,ίχτά τούς κανόνας απαιτούνται δώδεκα Επίσκοποι διά τοιαυτην 
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πραξιν, μ*/)  συμπεριλαμβανομένου του προέδρου. Συνεπείς τούτου άπε- 
κρούσθη έκ Κ)πόλεως, δι*  άποφάσεως τού 11ατριάρχου Λουκά Χρυσο- 
βέργη μετά, της Συνόδου καί της Συγκλήτου, τύ κύρος τής γενομένης 
καθαιρέσεως, επειδή ό Άμαθούντος έποιήσατο έφεσιν. Άνεγνωρίζετο 
δέ άναμφισβητήτως το αύτοκέφαλον τής ενταύθα ’Εκκλησίας, ώς μαρ- 
τυροΰσιν άλλα τε γεγονότα καί τά συγγράμματα τών κανονολόγων 

τής εποχής εκείνης.
Δια τής λατινοκρατίας δμως ού μόνον το αύτοκέφαλον αλλά και 

αυτή ή ορθόδοξος έν Κύπρω Εκκλησία, προς καιρόν, έμελλε νά κα- 
ταργηθ^.· 'Ολόκληρος ή περίοδος τής λατινοκρατίας υπήρξε συνεχές 
και άδιάκοπον μαρτύριον διά τούς ορθοδόξους Κυπρίους, εϊνε δέ θαύμα 
πώς διεσώθη ή ’Εκκλησία αυτή όρθόδοξος. Άπύ τής πρώτης ημέρας 
τής έν τ$ νήσω*έγκαθιδρύσεως  αύτών οί Λατίνοι άνέλαβον πόλεμον 
κατά τής όρθοδόξου πίστεως, έξαναγκάζοντες τούς Κυπρίους είς έξό- 
μωσιν, άλλ’ έκτοτε κατεδηλώθη καί τών νησιωτών ή ακλόνητος έμ
μονή έν τή πίστει τών πατέρων. ’Ιδίως ό Άμωρύ Λουσινιάν, έγκρίσει 
τού ΙΙάπα Ρώμης Κελεστίνου γ'έγκαθιδρύσας λατινικήν ιεραρχίαν έν 
τή νήσω, διέγραψεν όλεθριώτατον πρόγραμμα ένεργείας, πρύς έκλατι- 
νισμύν τής νήσου. Ήρπάγησα/ ναοί καί Μοναστήρια, άφηρέθησαν έκ- 
κλησιαστικά κτήματα καί παρεδόθησαν είς τού; Λατίνους ’Επισκό
πους και κληρικούς, έγένετο δέ ή πρώτη απόπειρα καταργήσεως τής 
όρθοδόξου ’Αρχιεπισκοπής ή τής υπαγωγής αύτής ύπδ τούς Λατίνους. 
’Εκ τών δεινών τούτων έδημιουργήθη άνύποιστος κατάστασις, ήν διά 
ζοφερωτάτων χρωμάτων περιέγραψεν ό Νεόφυτος Έγκλειστος, διαπρε
πέστατος Κύπριος μοναχός. Ιίαρακλήσεις τών Κυπρίων ορθοδόξων 
πρύς τούς Βασιλείς τοΰ Βυζαντίου καί έπεμβάσεις τούτων παρά τοϊς 
Πάπαις Ρώμης ού μόνον άτελεσφόρητοι έμειναν, άλλά μάλλον προσε- 
πηύξανον τών Κυπρίων τά δεινά. ΏσεΙ δέ μή ήρκουν αί ένέργειαι 
τών έπεισάκτων λατίνων κληρικών καί Βασιλέων, καί αύτών έτι τών 
Βασιλισσών, μάλιστα τής φα^ατικωτάτης ’Αλίκης, έν αρχή του ιγ’ 
αίώνος έξαπελύθη μονώς άγριος κατά τού έν Κύπρω άγρού τού Κυ
ρίου, άπεσταλμένος τού ΙΙάπα, ΙΙελάγιος όνόματι, άπύ τής Κ)πόλεως, 
δπου κακίστην μνήμην κατέλιπε διά τάς βαρβάρου; καί άντιχριστιανι- 
κάς αυτού ένεργείας. Κορύφωμα τών ανήκουστων έν Κύπρω πράξεων 
τού Πελάγιου ύπήρξεν ή τω 1221 γενομένη καταδίκη ύπ’ αύτού είς 
θανατον πολλών Κυπρίων μοναχών, άρνουμένων νά έξομόσωσιν. Οί 
μάρτυρες εκείνοι άνίβησαν τήν πυράν και ύπέστησαν φρικαλεώτατον

ΓΠ έν Κύπρφ ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία 353

θάνατον χάριν τής ορθοδόξου πίστεως. Κατά τύ αύτό έτος άποθανόν- 
τος τού ορθοδόξου ’Αρχιεπισκόπου Συμεών έξελέγη ύπό τών ’Ελλήνων 
ώς διάδοχος αύτού ό Ήσαίας, άλλ’ ύπέστη κακώσεις καί διωγμούς, 
πρύς καιρόν άναγκκσθεί; ν’ αναγνώριση τον ΙΙάπαν, ύστερον δέ δρα- 
πετεύσας τής νήσου είς Νίκαιαν, δπου άναδιωργανούτο ή ελληνική 
Αύτοκρατορία, μετά τήν κατάληψιν τής Κ)πόλεως ύπό τών Σταυρο
φόρων. Ό Ήσαίας δέν έπανήλθέν είς Κύπρον. Ό διάδοχος αύτού Νεό
φυτος, μή Οέλων ν’ αναγνώριση τύν ΙΙάπαν καί νά ύποταχθή ύπύ τύν 
λατϊνον ’Αρχιεπίσκοπον τής Κύπρου, έξεδιώχθη τής νήσου μετά πολ
λών κληρικών καί αντί τών προηγουμένων 14 ορθοδόξων επισκοπών, ά- 
φεθησαν μόνον 4, Λευκωσίας, Πάφου, Άμμοχώστου καί Λεμεσού, ών 
οί’Επίσκοποι ώφειλον ν’ άναγνωρίζωσιν ώς αρχηγόν των τύν Λατίνον 
Αρχιεπίσκοπον. Γπύ τήν έξουσίαν αύτού ύπήχθησαν καί τά Μονα
στήρια καί σύμπας ό κλήρος τής έν Κύπρω όρθοδόξου ’Εκκλησίας.

Ύ1ϊτο επόμενον ν’ άποκρουσθώσι τοιαύται τυραννικαί αποφάσεις, 
άλλά μέσα πρύς πραγματικήν άπόκρουσιν δέν ύπήρχον. ’Επιτροπή τών 
Κυπρίων ανήγγειλε τά συμβάντα είς τύν έν Νίκαια διατρίβοντα Οικου
μενικόν Ιίατριάρχην Γερμανόν, περιέγραψε τήν οίκτροτάτην κατάστα- 
*τιν, είς ήν πεοιήλθεν ή έν Κύπριο όρθόδοξος ’Εκκλησία καί τύν άπάν- 
θρωπον διωγμύν κατά τών ορθοδόξων κληρικών και λαϊκών, ών πολ
λοί διωκόμενοι έκ Κύπρου ή φεύγοντες τήν μανίαν τών λατίνων κατέ- 
φυγον είς Νίκαιαν. Οί λόγοι καί το Oéxftx τών θυμάτων εκείνων τού 
λατινικού διωγμού άπέτρεψαν τύν 11ατριάρχην καί τήν περί αύτύν 
Σύνοδον άπύ τών μετριοπαθών αποφάσεων, είς άς έσκεπτοντο να προ· 
6ώσι, συνιστώντες είς τούς Κυπρίους ΐνα ποιήσωνται τήν άνάγκην φΐ; 
λοτιμίαν, πρός πρόληψινμειζόνων κινδύνων καί καταστροφών. Τούναν- 
τίον συνέστησαν αύτοϊς, δΓ έγκυκλίων έπιστολών, εμμονήν έν τ7| πχ- 
τρφα πίσ τει μέχρι; αΐμκτος καί μαρτυρίου. Γράψκς δέ καί πρύς τόν ΙΙά- 

τής Ρώμης ο Γερμανός έλεγεν «Έν έλείπετο μόνον καί γέγονε καί 
«ύτό, ΐνα μαρτυρίας’ καιρός καί βήμχ τυραννικόν προτεθή καί θρόνος 
μαρτυρικός άνοιγή. Καί ήμεϊς προς το σταδιον τής μαρτυρίας αναβη- 
σ^μεθα, τον άγώνα τον καλόν αγωνισαμενοι και παντοκρατορική στε- 
Τθησόμεθα τού θεού δεξιή. Οϊδεν ά λέγω ή Κύπρος, ή περιώνυμος νή- 

νέους μάρτυρας Οεασαμένη καί στρατιωτας Χριστού, οί πρότερον 
ΰδαρς ^ελΟόντες ίακοόων τή; κατανόξεω; τοϊ; λουσά-
τού; έχ τών άοζ·/ιτικών to’j τενεοΛΧτο» ιτονο>»> επι χρονο'ί, jax· 
τύ τελευταϊον λήλθον διά πυράς x«ì ύδχτο; χ,χί έςήγ^ευ αύ- 
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τους ο αγωνοθέτης Θεός είς την ουρανίαν αναψυχήν. Κζλή γε τζύτα, 
αγιότατε Πάπα κα'ι του ’Αποστόλου Πέτρου διάδοχε ; Τχΰτζ πα- 
ραγγέλλει ό τοΰ πράου καί ταπεινού τή καρδία Χριστού μαθητής;» 
Έν απαντήσει όμως ό τή, Ρώμης Πάπας πρός τον Πζτριάρχην Κ)πό’ 
λεω; έδικχιολόγει τήν έν Κύπρω δημιουργηθεϊσζν άπηνεσ τάτην κχτά- 
στασιν λέγων δτι ώφειλον οί σχισματικοί Κύπριοι νά ύποταχθώσιν είς 
τήν Ρωμαϊκήν ’Εκκλησίαν. Ή σατανική αυτή χπάν ησι; έξηκολούθει 
νά εϊνε ή βάσις τών ενεργειών τών Λατίνων έν Κύπρω, μεσοΰντος όέ 
τού ιγ' αίώνος, περί το 1240 τοιαύτη ήτο ή θρησκευτική κχι πολι
τική πίεσις έπί τών όρθοδόξων κληρικών καί λαϊκών, ώστε πλειστοι 
αύτών άπεφάσισαν άθρόοι να μετοικήσωσιν είς Κιλικίαν. Τοΰτο όμως 
ύπήρξεν εύκαιρίκ δια τούς Λατίνους πρύς κατάληψιν τών ναών καί 
τών εκκλησιαστικών κτημάτων καί τής περιουσίας τών φευγόντων.

Οί ύπολειφθέντες ύπέστησαν ολην τήν μανιώδη βίαν, άλλα κα
ραδόκησαν τες ευκαιρίαν κατάλληλον κατώρθωσαν νά έκλέξωσιν ί'διον 
βρθόδοζον’Αρχιεπίσκοπον κκί έζήτησκν τήν άποκα τάστζσιν τών πα
λαιών 14 ’Επισκοπών, οσαι ύπήρχον έν τή νήσω προ τής λατινικής 
έπιδρομής. Ό ’Αρχιεπίσκοπος Γερμανός άνέλαβε πάντολμον αγώνα 
κατά τών Λατίνων έχων ύπέρ έαυτοΰ τάς πολιτικας άρχάς τής νήσου, 
κατώρθωσε δέ νά υπερίσχυσή, άλλ’ό λατϊνος ’Αρχιεπίσκοπος Ουγων, 
κηρύξας αιρετικούς πάντας τούς Κυπρίους καί έπιβαλών άφορισμόν έφ’ 
δλης τής νήσου χώ 1251 άπεμακρύνθη είς Τοσκάνην. Μόνον δέ μετά 
τον θάνατον τοΰ Βασιλέως τής Κύπρου Ερρίκου α' τώ 1253 έπανήλθε 
πάλιν είς τήν νήσον, άγριώτερος καί άμειλιχτότερος διώκτης τοΰ ορ
θοδόξου κλήρου κκί λαοΰ. *0  ορθόδοξος ’/Αρχιεπίσκοπος Γερμανός προς 
αναστολήν τοΰ Ουγωνος άπό τών τυραννικών μέσων μετέβη μετ’ άλ
λων κληρικών είς Ρώμην, τοΰτο όμως μ χθων ό Ουγων κχθήρεσε μέν 
τον Γερμανόν άπέστειλε δέ είς Ρώμην πρεσβείαν. Το αποτέλεσμα τών 
ενεργειών τούτων ύπήρξεν ή ύπό τοΰ Πάπα ’Αλεξάνδρου δ’ τή 3 
’Ιουλίου 1260 γενομένη έκδοσις θεσπίσματος, τδ όποιον όριστικώς κα- 
θώρισε τά τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας Κύπρου, ύποταχθείσης ύπό τήν 
Λατινικήν ’Εκκλησίαν. Διά τοΰ θεσπίσματος έκείνου κατηργήθη ή όρ- 
θόδοξος ’Αρχιεπισκοπή, άφέθησαν τέσσ.αρες μόνον Επίσκοποι, έχοντες 
τήν έδραν έν χωρίοις, δίδοντες δοκον πίστεως καί ύπο ταγής είς τον 
Παπαν Ρώμης καί τον έν Λευκωσία λατϊνον ’Αρχιεπίσκοπον. Το θέ
σπισμα χαθώριζε λεπτομερέστατα τήν σχέσιν τών ορθοδόξων κληρικών 
πρδς τήν λατινικήν ’Ιεραρχίαν κατά τρόπον τελείας αύτών άφομοιώσεως.
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Έξ οίκτιρμοΰ πρδς τδν τέως ’Αρχιεπίσκοπον Γερμανόν άφέθη είς αύ
τόν ο τίτλος μόνον καί τό δικαίωμα έφ’ δρου ζωής να διαμένη παρά 
τδν ναόν τοΰ άγιου Βαρνάβα έν Λευκωσίφ. Ούδέ τοΰτο ήνέχθη ό Ού- 
γων, καί μή κατορθώσας ν’ άπομακρύνη τόν Ρερμανον, παρητήθη καί 
άπεμακρύνθη αύτδς είς Τοσκάνην, δπου ίδρυσε Μοναστήριον, ονομά- 
σας αύ ;δ Λευκωσίαν. Ό διάδοχος αύτοΰ Ραφαήλ, έφαρμόζων τδ πα
πικόν θέσπισμα, μετήλθε βιαιότατα μέσα καί έδημιούργησε κατάστα- 
σιν άπερίγραπτον. IΙάντες οί ορθόδοξοι Κύπριοι έκαλοΰντο ν’ άρνηθώσι 
τό πάτριον δόγμα. Δικαίωμα ζωής καί διαμονής έν τή πατρίδι του 
έλάμβανε μόνον ό άποστατών. Εύρέθησαν δέ, δυστυχώς, άποστάται 
τινές, καί τότε είς τα έκ τοΰ λατινικού διωγμού κακά προσετέθη ό 
εμφύλιος σπαραγμός τών άτυχών Κυπρίων, οΐτινες έν τή άπογνώσει 
αύτών πολλάκις έξηγείροντο αναφανδόν κατά τών τυράννων τής συνει- 
δήσεως λατίνων κληρικών. Λατίνοι τινες ’Αρχιεπίσκοποι μόλις διέ- 
φυγον τόν θάνατον έκ τής έξεγέρσεως τού λαοΰ, δ ιτις είς τήν τυραν
νικήν βίαν άντέταξε τήν ηθικήν βίαν τής έμμονής. Τά σποραδικά 
παραδείγματα τών άποστατών δέν ήσαν ικανά νά διασπάσωσι τάς 
πυκνάς ομάδας τοΰ ορθοδόξου λαοΰ τής Κύπρου, δστις έκ τών κόλπων 
αύτού άνεδείκνυε πάντοτε καί διά τήν καθόλου ορθόδοξον ’Εκκλη
σίαν σπουδαίους καί χρησιμωτάτους έργάτας, οίος κατά τδν ιγ' αιώνα 
ύπήρξεν ό Πατριάρχης Κ)πόλεο>ς Γρηγόριος.

Τούτου ένεκα κατά τδν ιδ' αιώνα νέα βιαιότερα μέσα μετήλθεν 
ή λατινική Έχχλησία, ών άτυχέστερον άνχμφιβόλως καί πονηρότερον 
ύπήρςε τό ύπδ τ^ύ θωμά, παπικού λεγάτου, έπιχειρισθέν. Έν συνο*  
δεία πολυπληθούς κλήρου με ταβάς ούτος είς Λευκωσίαν είσήλθεν είς 
τόν ναόν τής αγίας Σοφίας, όπου προσεκλήθησαν καί οί "Ελληνες Ε
πίσκοποι καί 1 Ιρεσβύτεροι. Αίφνης δμως έχλείσθησαν αί πύλαι τοΰ 
ναού καί άπητήθη παρά τών ορθοδόξων κληρικών διά τής βίας ομο
λογία πίστεως είς τόν Πάπαν κχί προσέλευσις είς τόν παπισμόν διά τού 
άγιου χρίσματος. Ήδη διά τής βίας είχε χρισθεί είς ίερεύς επικαλούμενος 
Μαντζας, άλλ’ οί λοιποί διεμαρτύροντο καί άπέκρουον τδ βίαιον καί άθε- 
σμον χρίσμα. Είς τάς κραυγάς αύτών προσέτρεζαν οί έξω τού ναού 
εύρισκόμενοι Ορθόδοξοι Κύπριοι καί εδρόντες κεκλεισμένας τάς πύλας 
άρχισαν συντρίβοντες αύτάς, έν ανάγκη διχνοηθέντες νά καυσωσι τον 
ναόν πρός άπελευθέρωσιν τών κινδυνευόντων όμογενιών κληρικών. 
Στρατός σπεύσας έπί τόπου ήνοιζε τδν ναόν και απηγαγε τον επαι- 
σχυντον θωμ,άν είς τό Βασιλικόν άνάκτορον, όποθεν μετά τινας ημέρας 
απήλθεν έντελώς τής νήσου ό παπικός λεγάτος.



356 Άρχιμ. Χρυσοστ. Λ. Παπαδοπούλαν

Το έπεισόδιον τούτο, χαρχκτηριστιχώ^α’ον της όλης δράσεως τών 
Λατίνων έν Κύπρω, ύπήρξε πχραδόξως πως αφετηρία βελτιώσεως της 
κχταστάσεως τών ορθοδόξων, διότι, ώ; κχί . έν άλλαις χώραις έλλη- 
νικαϊς συνέβχινεν, η πολιτική ’Αρχή δέν συνεμερίζετο τάς ιδέας τών 
λατίνων κληρικών καί ύπεστήριζε τούς ύπ’ αύτών καταπιεζομένους 
ορθοδόξους ‘Έλληνας. ‘Ένεκα τοιχύτης ύποστηρίξεως έν Κύπρω έπηλ- · 
θεν απροσδόκητος μετατροπή, καθ’ ήν οί ορθόδοξοι "Έλληνες άνα- 
θαρρήσαντες ήρξαντο πάλιν καταλχμβάνοντες τήν προ τέραν αύτών θέ- 
σιν έν τή πατρίδι Κύπρω, οί δέ λατϊνοι κχί ιδίως αί γυναίκες ήρξαντο 
μεταβαίνοντες είς τούς έλληνικούς ναούς καί μιμούμενοι τά ήθη καί 
έθιμα τών ορθοδόξων. Ή μετατροπή αύτη κατεφόβισε τον Πάπαν 
Ρώμης Ούρβανον ε' προσπάθησαν ία δι’ έπιστολών να παρχκωλύοη τήν 
άρξαμένην εύνοϊκήν έν Κύπρω ύπέρ τής ορθοδοξίας κίνησιν. Αλλά 
ταύτην έξηκολούθήσεν ύποστηρίζουσχ ή πολιτική ’Αρχή, μάλιστα ό 
βασιλικός οίκος τών Λουζινιάνων κατέστη λαοφιλής, ακριβώς ένεκα τής 
ύποστηρίξεως ταύτης, ήτις έπηυξήθη διά τού γάμου τού Πέτρου α’ 
μετά τής Μαργαρίτας, πρώην συζύγου τού Μανουήλ Καντακουζηνού, 

Δεσπότου ΙΙελοποννήσου.
Συνεπεία τής ευνοϊκής ταύτης μετατροπής τών πραγμάτων οί 

ορθόδοξοι τής Κύπρον, κατορθώσαντες νά διαιηρήσωσι διά τής ορθο
δόξου πίσ-εως τον εθνισμόν αύτών, ήθέλησαν να έλθωσιν είς έπικοι- 
νωνίαν προς τύ εθνικόν ήμών κέντρον, τήν Κ)πολιν, άπό τής οποίας 
κατά τύπους, ένεκα τών προηγηθέντων γεγονότων, ήσαν κεχωρισμένοι. 
Άλλως τε, παρά τήν μετατροπήν, ήν ύπεδείξαμεν, έξηχολούθέι έν Κύ 
πρφ το διά τού θεσπίσματος τού ΙΙάπα Αλεξάνδρου καθορισθέν κα
θεστώς. Οί έπίσκοποι έξηκολούθουν νά δίδωσι τον όρκον πίστεως καί 
ύποταγής είς τον Πάπαν, νά δέχωνται πάντα τά των Λατίνων, νά συλ- 
λειτουργώσι μετ’ αύτών, μόνον δέ τύ του Πάπα όνομα μόνοι λειτουρ- 
γούντεςοί Κύπριοι Επίσκοποι, άν ήθελον, ήδύναντο νά μή μνημονεύωσι. 
‘Ώστε, κατ’ ανάγκην, ύφίστατο χωρισμώς κχί σχίσμα μεταξύ τής έν 
Κύπρω καί τής λοιπής ορθοδόξου Εκκλησίας τής ’Ανατολής. Κατά 
τά πρώτα έτη τού ιε' αίώνος οί Κύπριοι άπετάθησκν πρύς τήν ’Εκ
κλησίαν Κ)πόλεως ζητούντες τήν ένωσιν, άπεστάλη δέ είς Κύπρον 
ό διαπρεπέστατος θεολόγος Ιωσήφ Βρυέννιος ϊνα μελετήση έκ τού 
σύνεγγυς το ζήτημα κατά τάς έξής οδηγίας: «Έάν οί Κύπριοι όμολο- 
γώσι τον ΙΙάπαν Ρώμης άγιον καί τού; παπικού; επισκόπους εαυτών 
επισκόπους η^ωνται ή Εκκλησία ου δύναται τούτοι. συγκοινωνήσαΓ
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καί έάν συμφοραίνωσι τοΐς τών Λατίνων έπισκόποις (έπεί το συμφοραί· 
νειν αύτοΐς συγκοινωνεΐν έστι τούτοις, ό δέ άκοινωνήτω κοινωνών καί 
αύτύς ακοινώνητος έστιν) ομοίως ού δύναται τούτοις συγκοινωνήσαι». 
Άμα τή άφίξει αύτου είς Κύπρον ό Βρυέννιος διείδεν δτι ή έπιζητου-^ 
μένη κοινωνία τών Κυπρίων μετά τής ’Εκκλησίας Κ)πόλεως ήδύνατο 
νά εχη ολέθριας συνέπειας, έξέλαβε μάλιστα αύτήν ώς δολίως ύπαγο- 
ρευθεΐσαν έκ Ρώμης, δθεν έσπευσε τύ ταχύτερον ν’ άπέλθτι έκ Κύ
πρου. Άλλ*  έπανέλαβον πάλιν τήν αΐτησιν αύτών οί Κύπριοι μετά 
έπταετίαν έπί Πατριάρχου Κ)πόλεως Εύθυμίου β', ό δέ Βρυέννιος, βα
θύτατο μελετήσα^ τήν κατάστασιν, είς ήν διετέλουν οί λατινοκρατού- 
μενοι έν Κύπρω καί αλλαχού ορθόδοξοι, άπήγγειλεν έμβριθέστατον λό
γον, δι’ ού ύπεδείκνυεν δτι διά τής έπιζητουμένης ένώσεως καί επι
κοινωνίας τών Κυπρίων μετά τής λοιπής Έκκλησίας μείζων έμελλε 
νά έπέλθη βλάβη είς τούς Κυπρίους αυτούς καί είς το Γένος το ελλη
νικόν ολόκληρον. ’Εάν οί τελείως, κατά τήν άντίληψιν τού Βρυεν- 
νιου, ύποτεταγμένοι είς τούς Λατίνους Κύπριοι ήνούντο μετά τής Έκ
κλησίας Κ)πόλεως ό ΙΙάπας Ρώμης γαυριών ήδύνατο νά καυχηθή δτι 
ήνωσεν ήδη καί ύπέταξε τήν ολην ελληνικήν ’Εκκλησίαν, «καθάπερ 
τις διάτορος σάλπιγξ περιηχήσει ή πραξις αυτή τά πέρατα, ούχ ώς 
έπράχθη φημιζόμενη, άλλά δυσφήμως πλχτυνομένη, λεγόντων ώς άρα 
ό νύν Οικουμενικός συνάμα τώ Αύτοκράτορι και πασι Μητροπολίταις 
καί τοϊςύπ’ αύτόν άρχουσι μετά χρονίου καί συνοδικής σκέψεως τή 
Ρώμη πάντες ύπέκυψαν». ’() Βρυέννιος, βλέπων τούς Κυπρίους ύπο- 
τεταγμένους πολιτικώς καί έκκλησιασ τικώς ύπο τούς Λατίνους, έρ- 
γασθείς δέ πρότερον έν Κρήτη καί γνωρίζων καλώς τήν κατάστασιν 
έν ταΐς λατινοκρατουμέναις νήσοις καί έλληνικαΐς χώραις, έφοδεϊτο 
τάς συνέπειας τοιαύτης ένώσεως. Μετ’ αύτήν καί οί άλλαχού λατι- 
νοκρατούμενοι "Έλληνες θά έθεώρουν ώς έπιτοεπομένην τήν μετά τής 
λατινικής Έκκλησίας επικοινωνίαν, έξ ής έμελλε νά έπέλθη πληρης 
αύτών έξομοίωσις μετά τών Λατίνων. «Οί τήν Κρήτην καί Ροδον και 
Λέσβον καί τάς λοιπάς νήσους οίκούντες 'Έλληνες ομοίως τοΐς Κυ- 
πρίοις τοΐς Φραγκοεπισκόποις ύπείκειν άναγχασΟήσονται, χαντεύθεν 
πρόχειρος έψεται λατινισμός·9 Τάς σκέψεις ταυτας όια μακρών ανέ- 
πτυσσεν ο Βουέννιος μετ’ άλγους ψυχής, άποκρυύων την ένωσιν τών 
Κυπρίων καί τονίζων τήν θεμελιώδη σκεψιν του δτι οι μέλλοντες να 
ενωθώσιν, έφ’ οσον ύφίστατο το έν Κύπρω πολιτικόν και εκκλ^σιαστι·

καθεστώς, κατ’ ανάγκην θά έξηκολούθουν τήν μετά τών Λατίνων
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έπιβεβληίΑένην εκκλησιαστικήν επικοινωνίαν. Έπρεπε λοιπόν νχ έπι- 
διωχθή πρώτον έν αύτ?ί τη Κύπρω άποξένωσις τών ορθοδόξων άπο τού 
βίαιου καθεστώτος, ν’ απόκτηση η έν Κύπρω ’Εκκλησία την ανεξαρ
τησίαν αύτής καί αύτοτέλειαν.

Οίκοθεν δμως νοείται δτι πρός τούτο άπητείτο χαί χρόνος κχι άγο>- 
νες. Οί τραγιχώς άποκρουσθέντες άπό τής Έκκλησίας Κ)πόλεως ορθόδο
ξοι Κύπριοι έπρεπε νά συνεχίσωσι τήν πάλην αυτών κατά τού έσωτερι- 
χού εχθρού. Ευτυχώς δέ μεσούντος τού ιε' αίώνος ό βασιλεύ; τής Κύ
πρου ’Ιωάννης βζ συνεζζύχθη τήν Έλληνίδα Ελένην Πχλαιολογίναν θυ
γατέρα τού Δεσπότου 1Ιελοπυννήσου Ηεοδώρου Παλαιολόγου, ήτις κα- 
τώρθωσε νά χαταλάβη είς χείρχς της τήν διοίχησιν των πραγμά
των, αίχμαλωτίσασα κυριολεκτικός τον ασθενή τόν χαρακτήρα Ίωάννην, 
διά τής ώραιότητος αύτής, τής εκτάκτου κχι δρασ; ηριότητος.
Ή Κύπρος έν τφ προσώπφ τής Ελένης εύ:ε προστάτιδα πολυτιμοτά- 
την. *11  τέως περιφρονουμένη έλ/ηνική γλώσσα άνεκηρύχθη δι’ αυτής 
επίσημος γλώσσα, οί Έλληνες προσελαμβά/οντο είς τάς δημοσίους υπη
ρεσίας, ή ελληνική ’Εκκλησία ήρξατο άνακτώσχ τα προνόμιά της, του
ναντίον δέ ή λατινική Εκκλησία ήρξατο περιοριζομένη. Έπι πλέον δέ 
μετά τον θάνατον τού Λατίνου ’Αρχιεπισκόπου, άντί να περιμένη ή 
’Ελένη τήν αποστολήν έκ Ρώμης ετέρου ’Αρχιεπισκόπου, έστειλα πρε 
σβείαν χολ έζήτησε τήν έπικύρωσιν του ύπ’ αύτής έκλεγέντος ορθοδόξου 
Έλληνος. *0  Πάπας άπέκρουσε τήν πρότασιν καί πρυέβη είς έκλογή/ 
λατίνου 1 Αρχιεπισκόπου, αλλ’ ή ’Ελένη διέταξε την σύλληψιν του παπι
κού άπεσταλμένου, μετά πολλάς όέ προσπάθειας κατώρθωσεν ό Π <πχς να 
έπιβάλτ, τόν έκλεχτόν του Αρχιεπίσκοπο/, ον δμως, μετά τινα έ:η, έξε- 
δίωξεν έκ τής Κύπρου ή Έ)ένη, ήτις μέχρι τού θανάτου αύτής (!458) 
έξηκολούθησε προστατεύουσα τήν ορθόδοξον έν Κύπρφ ’Εκκλησίαν, καίτοι 
δραστηρίως οί Πάπαι, τή βοήθεια των Ίωαννιτων της Ρόδου, είργάσθη- 
σαν πρός ένίσχυσιν του Λατινισμού έν τή νήσφ.

Μετά τον θάνατον αύτής έπηκολούθησαν μ^γάλ/ι πολιτικαί ταρζ- 
tov έπαθε καί ή ’Εκκλησία, ηυξήθησαν δέ τά παθήματα αυιης 

άπό τού 1489, δτε κατέλαβον τήν νήσον οί άπληστοι 'Ενετοί, στερή- 
σαντες τήν ορθόδοξον ’Εκκλησίαν πάσης ελευθερίας, άρπάσαντες τά κτή
ματα αύτης, ύποτάξαντες τον ελληνικόν κλήρον ύπό τούς Λατίνους ’Επι
σκόπους καί έξαναγκάσαντες τούς ορθοδόξου^ είς αποστασίαν πρός τόν. 
παπισμόν, άπαγορεύσαντες τήν διδασκαλίαν της ελληνικής γλώσσης είς 
τούς ελληνόπαιδας. Ε/εκα τής άνυποίστου ταύτης τυραννίας οί Κύ-
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πριοι προετίμων τήν τουρκικήν έξουσίαν, άγνοούντες οτι μάλλον νχ έπ- 
αυξήσ'φ τα δεινά αύτών έμελλεν αύτη, μετά τήν έπι τέσσαρας περίπου 
αιώνας λατινικήν τυραννίαν.‘Άλλ’ εΐνε θαυμαστή ή μεγάλη τών Κυ
πρίων έγκαρτέρησις έν τη όρθοόοξί^ χχτά τήν περιπετειώδη εκείνην καί 
τραγικωτάτην ιστορίαν τών τεσσάρων αιώνων, χαί άδύνατον αληθώςάνευ 
βαθύτατης συγχινήσεως νά διεξέλθη τις αύτήν. Άναμφιβόλως δέ δέν 
διεσώθησαν πάσ/ι αύτής αί λεπτομέρειαι καί επομένως αγνοούμε/ τόν 
αγώνα τού μαρτυρίου αύτών. Ούχί σπανίως προσήρχοντο καί έξωθεν έπί- 
κουροι είς τον αγώνα έχείνον, ακριβά ς δέ κατά τούς χρόνους τής ενετο
κρατίας είργάσθη έν Κύπρω ώς διδάσκαλος ό ’Ιάκωβος Διασσωκνος, 
ίδρύσας τω 1562 Σχολήν έν Λευκωσίφ. ’Αλλά, ταύτοχρόνως, παρα- 
σκευάσας έπανάστασιν τής νήσου κατά των ’Ενετών καί προκαλέσας, 
διά των ύπέρ τνίς ορθοδοξίας ένεργειών αύτού, τήν μήνι» των Αχτίνων 
κληρικών, χατ’ άρχάς μέν έξωρίσθη έκ τής Λευκωσίας, ύστερον δέ, ά- 
νακαλυ<ρθέντων τών έπαναστατικων αύτού σχεδίων, συνελήφθη πάλιν καί 
χατεδιχάσθη είς θάνατον. Ιίόσοι χαί πόσοι τοιούτοι άφανείς καί άγνωστοι 
άλλ’ ένδοξοι έργάται χαί μάρτυρες τής ορθοδοξίας χαί των γραμμάτων 
δέν ήφανίσθησαν έν Κύπρφ !

ΙΙοίος δέ δύνχται ν’ αρίθμηση τά θύματα τής τουρκικής θηριωδίας, 
άρξχμένης άπο του 1570, διά τής κατακτήσεως τής νήσου, συμπληρω- 
θείσης έν τέλει του 1571; ποιος θά περιγράψιρ τάς ερημώσεις κχι κα- 
ταστροφάς τής νήσου, τάς άρπαγάς καί λεηλασίας, τάς ατιμώσεις χαί 
τάς σφαγάς ; ’Επί τών έπισωρευθέντων δμως ερειπίων παρέμεινε πάν
τοτε ακλόνητος των Κυπρίων ή πίστις, καί ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία έ- 
χ>λείτο έτι απνξ νά έπιτελέσ^ τήν μ»γίστην αύτής αποστολήν. Τυ- 
χούσχ οπωσδήποτε προνομίων παρά τής τουρκικής έξουσίχς χζί άπχλ/ζ- 
γείσα της λατινικής τυραννίας, διωργανώθη έπι των παλαιών της βάσε
ων, Ό ορθόδοξος ’Αρχιεπίσκοπος έγκχτεστάθη έν Λευκωσία, τού λατί- 
νου Αρχιεπισκόπου εγκαίρως φυγόντος είς Ένετίαν, μετά πχντός σχε- 
οον του λατινικού κλήρου. Εςελεγησαν οέ τεσσαρες ορθοόοξοι Επίσκο
ποι, άλλά πχρουσιάσθησαν ευθύς αμεσω, δυσχερειαι περί την εκλογήν 
νομίμου κχι κανονικού ’Επισκόπου, εως ου εκλεγείς κχι χειροτονηθείς εν 
Κων)πόλει τφ 1571 άνεγνωρίσθη ώς τοιούτος έν τή νήσφ ό Τιμόθεος 
(1571 — 1592) άποκρουσθέντος άρχβοφώνου Σύρου τινός μοναχού, δστις 
ßi? XXÌ τουρχιχ? όυνκσ:εί? ηΟέλη« « ίγχαβιδουθίί ώ; Άρχιεπίσχο- 
«ος. Δυοχυγω, ιό γίγονός τοιλο ύιτήρξβν απαρχή άό'.αλείπχω/ άνωμα- 
>·ιώ« tos «ν Κυπρψ Έχχλήσίχ,. χιθ’ ολην τήν «ρίοδον τχύ:ην. Τφ
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1592, μετά τον θάνατον τού Τιμοθέου, ήρξαντο μεγάλαι ταραχαί, 
ττρούκλήθη δέ ή επέμβασής τού Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Μελετίου 
Πήγα. Κοί έξελέγη μέν Αρχιεπίσκοπος ό ’Αθανάσιος, άλλα εχ τών 
έσωτεριχών * άνωμαλιών της Κύπρου ηθέλησε να ιοφεληθή ο Αντιό
χειας ’Ιωακείμ πρός κατάργησιν :ού αυτοκέφαλου τής εκεί ’Εκκλησίας. 
Άπεκρούσθη ίντόνως υπό τού Μελετίου Πηγά. Και καθηρέθη μέν 
τφ 1600 ό ’Αθανάσιος έξελέγη δέ άν:*  αυτού ό Βενιαμίν, (1600— 
1606) άνθρωπος πεφωτισμένος, προτιθέμενος νά ίδρυση Σχολήν ανωτέ- 
ραν έν Κύπρφ. Σχετισθείς τφ 1601 μετά τού Οουκός τής Σαβοΐας ε- 
ζήτει να ίδρυθώσι σχολεία έν Κύπρφ καί οί Καθηγηταί νά πληρώνων- 
ται ύπ*  αύτού, νά Ιδρυθεί ίεροσπουδαστήριον ή Πανεπιστήμιον πρός εκ- 
παίδευσιν τού λαού «Βασιλικόν» έπιχληθησόμενον, υπό την οιεύθυνσιν 
πεπειραμένου ’Επισκόπου ή άλλου κληρικού, αντικαθιστάμενου κατά τε
τραετίαν. Ό ’Αθανάσιος όμως καί οί περί αυτόν χατεπολέμησαν τον 
Βενιαμίν, έξαναγκάσαντες αυτόν νά φύγη έκ τής νήσου. Ό εφεξής γενό- 
μενος ’Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος έξελέγη έν Κύπρω τω 1606 υπό 
του Πατριάρχου Άλεξανδρείας Κυρίλλου Λουκάρεως. Είδησις τις έν επι
στολή Κυπρίου πρός τον Λούκαριν ότι κατά τούς τελευταίους χρονους 
τής ενετοκρατίας καί εύθύς μετά τήν τουρκικήν κατάκτησιν τής νήσου οι 
Κύπριοι Επίσκοποι «ήσαν πανδρεμμένοι... .είχαν γυναίκας καί ετρωγον 
κρέας, πάρεξ άπό τον ’Επίσκοπον τής Λευκωσίας» ότι δηλαδή οί Επί
σκοποι ήσαν νομίμως έγγαμοι, δέν είνε δυνατόν νά έξηγηθή. Αί ακαθό
ριστοι ετι σχέσεις τών ’Επισκόπων πρός τον ’Αρχιεπίσκοπον προύκάλουν 
διαφόρους έριδας, προς άρσιν δέ αυτών τφ 1651 μακρον άπηύθυνε γράμ
μα είς Κύπρον ό Πατριάρχης Κ)πόλεως. Καλλίνικος. Έκ τού εσωτερικού 
βίου τής έν Κύπρφ ’Εκκλησίας αξιοσημείωτος είνε η τφ 1668 συνελ- 
θουσα Σύνοδος κατά Καλβινιστών, ής τά πρακτικά, μάλλον υπό λατι
νικόν πνεύμα, συνέταξεν ό έν τή ’Εσπερία παιδευθείς Ίλαρίων Κιγάλας, 
γενόμενος ύστερον (1674—1679) ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου μετά τον 
Νικηφόρον. Μετ’ αυτόν έν τελεί τοΰ ιζ' καί έν άρχή τού ιη' αιώνος ε- 
σωτερικάς ανωμαλίας προύκάΐεσεν ό’Αρχιεπίσκοπος Γερμανός (169Ü— 
1705) έπανειλημμένως χαθαιρεθείς. Έξελέγη δέ ύστερον τούτου ώς 
Πρόεδρος Κύπρου ό πρφην Πατριάρχης Άντιοχείας ’Αθανάσιος, 8ν έν 
τφ θρόνφ'Αντιόχειας διεδέχθη ό Σίλβεστρος Κύπριος (1707—1718). 
Λαμπρά ύπήρξεν η οράσις τού ομωνύμου ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου Σιλ- 
βέστρου (1718—1731) δν έξώρισεν η Τουρκική Κυβέρνησις, άλλ’ έτι 
σπουοαιοτέρα καί καρποφορωτέρα η τού Φιλοθέου (1731 —1759) έπί- 
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σης εξορισθέντος. Ο Φιϊοθεος, κατά τόν ιστορικόν τής Κύπρου Άρχιμ. 
Κυπριανόν, «άνήρ έφωδιασμέ.ος διά τής θεωρίας καί τής πρνξεως άρι- 
στσ, ζηλωτής παιοείας τών νέων ών έστόλισε τήν αρχιεπισκοπήν μετά 
Σχολών ελληνικής και μουσικής καί ^ιοασχάλων. Φιλόπτωχος, άφι- 
λάργυρος τον τροπον, γενναίος τήν ψυχήν, έσέμνυνε τήν άρχιεπισκοπήν 
και το αρχιεπισκοπικόν ονομα ήγειρεν εις ου τήν τυχουσαν μεγαλοπρέ
πειαν, ως ουδείς άλλος τών προ αυτού καί τή είύήσει ιών έκκλησιαστι- 
κών τάξεων την ’Εκκλησίαν τής Κύπρου χαί το ίερατείον ηύτρέπισεν>. 
Επ αυτού ηρξατο όιδασχων εν Κύπρφ, έν Λευκωσία ή έν τή Μονή 

Κύχκου ό ύστερον γενόμενος Πατριάρχης ’Ιεροσολύμων Έφραίμ. Τοΰ 
Φιλοθέου ή δράσις ύπήρξεν ευεργετικότατη διά ιήν Κύπρον. Κατά τήν 
διάρκειαν όμως τής εξορίας αύτού ή νήσος έιαράσσετο υπό φίλοδόξων 
χαί άθλιων ανθρώπων, ζητούντων ν’ άρπάσωσι τον αρχιεπισκοπικόν 
θρονον. Έξαίρεσιν μόνον άπετέλεσεν ό Κυπριανός, εκλεγείς ύστερον Πα-

Αλεξάνδρειάς. Οί μετά ταύτα ’Αρχιεπίσκοποι Παίσιος (1759
Η66) καί Χρύσανθος (1767—1810) είργάσθησαν άριστα, ούχι μό

νον ως εκκλησιαστικοί αρχηγοί αλλά καί ώς Έθνάρχαι έν Κύπρφ. Δέν 
ελειψαν καί επ*  αυτών έσωτερικαί άνωμαλίαι, π„οχαλθύμε?αι υπό φιλο
δοξών χαί αρχομανών κληρικών. Έρχεται ύστερον ώς ’Αρχιεπίσκοπος 

αρχή τού ιθ*  αιώνος ό Κυπριανός (1810—1821) έν τών σεμνωμά
των τής εν Κύπρφ ’Εκκλησίας καί τού ελληνικού Γένους, υπέρ ού έθυ- 
σιάσθη μετ’ άλλων τής Κύπρου ’Αρχιερέων καί λαϊκών. Είς τήν έρη- 
μωθείσαν ’Εκκλησίαν τής Κύπρου, μετά τάς σφαγάς τού 1821, έδέησε 
ν’ αποσταλώσιν έξωθεν ’Επίσκοποι προς χειροτονίαν νέων ’Επισκόπων. 
’Ανάξιος τής’Αρχιεπισκοπής ύπήρξεν ό ’Ιωακείμ (1821 —1824) μετά 
τον Κυπριανόν, άλλ’ ό Δαμασκηνός (1824 —182 ) ύπέμνησε τούς δια
πρεπέστερους τών ’Αρχιεπισκόπων. Διήνυσε δέ χρόνον ικανόν έν τή εξο- 
ptqc. Μακρά καί έπωφελεστάτη ύπήρξεν ή δράσις τού έφεξής ’Αρχιεπι
σκόπου Παναρέτου ( 1 827 — 1840) καί τών διαδεχθέντων αυτόν Ίωαν- 
νικίου (1840—1849), Κυρίλλου (1849— 1854), Μακαρίου ( 1 854 — 
1865) καί Σωφρονίου (1865—1900).

Άξιοσημείωτον ^έ ότι πάντων σχεδόν τών ’Αρχιεπισκόπων τής 
τρίτης περιόδου, μηδ’ αύτού τού Σωφρονίου έξαιρουμένου, ή δράσις φέ
ρει τόν αύτόν στερεότυπον χαρακτήρα, ώς εκκλησιαστικών αρχηγών τής 
νήσου αμα καί ’Εθναρχών, παρομοιάζουσα έν τούτφ πρός τήν τών Οι
κουμενικών Πατριάρχων. Ό χαρ>κτήρ ούτος τής Οράσεως τών ’Αρχιε
πισκόπων δέν έπαυσε καί μετά τήν μεταβολήν τού πολιτικού χαθεστώ-
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τος, διά τής αγγλικής καιο/ής τής νήουυ. Σπουοιιότιτ/J δέ άνομολο- 
γούντβι αί μέριαναι των π/είοτων ’Αρχιεπίσκοπων περί της θρησκευτικής 
χαί ηθικής ζωής τού Κυπριακού λαού, παρά δέ τάς έσωτερικάς άνωμα- 
λίας τής έν Κύπρω όρθοδόςου Έκκλησινς ή ιστορική αύτής πορεία ύ- 
πήρξε στσθερί, οταΟερωτέρα ή έν άλλαις αυτοχεφάλοις Έχχλησίαις και 
Πατριαρ/είοις έν Αίγύπτφ, ΙΙαλαιστίνη καί Xupiqi, έν αίς ή αραβική καί 
είτα ή τουρκική έζουσία ηφάνίσαν τέλεον πάσαν εκκλησιαστικήν χινησιν. 
’Arò τοιαύτης έπόψεως η εν Κυπρφ ΕκχΑησια άπετελεσε σπουοαίον 
κέντρον καί καθ’ εαυτήν καί έν σχέσει προς τά ΙΙατριαρχεία τών άνωτέρω 
χωρών, έξαιρετιχώς δέ διά το τών ’Ιεροσολύμων έν Παλαιστίνη· Κατα- 
νικήσασα τάς δείνας καί άντιςοοος% περιστάσεις, δια τής θαυμαστής εμ
μονής των τέκνων αυτής έν τφ όρθοοόζφ Χριστια*ισμφ,  η έν Κυπρφ 
’Εκκλησία, έ/ει μεγάλην έν τφ μέλλοντι αποστολήν πρός τήν έαυτής 
άνάπτυξιν καί προς τελεσφόρον δράαιν έν ταΐς απέναντι αύτής χώραις καί 
έν τή όρθοδόξψ καθόλου Ανατολή. Τούτου ένεκα ή μετά τήν λήξιν του 
τελευταίου έσωτεριχου αύτής ζητήματος καί τήν εκλογήν τού νύν Αρ
χιεπισκόπου Κυρίλλου άρξσμένη υπ’ αύτού τε καί τών λοιπών ’Ιεραρχών 
τής νήσου, Πάφου ’Ιακώβου, Κιτίου Μελετίου καί IΙροέδρου Κυρηνείας 
Κυρίλλου, μετά τών άντιπροσώπων τσύ λαού, κοιν^ συνεργασίφ, άναοι- 
οργάνωσις καί ρύθμισις τής Εκκλησίας τής εν Κυπρφ αποτελεί τήν αρχήν 
νέας αύτής ιστορικής περιόδου.

ΑΡΧΙΜ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α. ΠΑΠΑΑΟΠΟΥΑΟΣ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Τό Χχεδιον τού Καταστατικού Νό
μου, πύατΌ-βιςχης Α, Μακαριό- 
ιητυς του ’Αρχιεπισκόπου πρός τούς 
συγκροτυυντας τήν έπί μελέτη τού 
Σχεδίου τού Καταστατικού Νόμου Συ- 
νέλευσιν, δπως μείζονα έπιδείξωσι 
προθυμίαν περί τήν προσέλευσιν είς 
τάς Συνεδρίας, περί ής έν τ<ό προη- 
γυυμένφ τεύχει έγράψαμεν, δέν έκαρ- 
πυφορησεν. Εκ τών λαϊκών μελών έ- 
ςηκολουάησε πρυσερχόμενος τακτικώς 

είς τάς Συνεδρίας μόνος ό κ. I. 01- 
κονομίδης. Τούτου ένεκα έν τή συνε- 
δριρ της 1ης Ιουνίου άπεφασίσΟη ό- 
μοφωνως ύπό των παρόντων μελών, 
δπως κηρυχΟή ή λήξις τής παρούσης 
Συνελεύσεως, παραπεμφΟή δέ ή ουμ- 
πλήρωσις τού έργου είς νέαν Συνέ- 
λευσιν ουγκληδησομένην έντός τοΰ 'Ια
νουάριου τοϋ 1912, άποτελεσΰησομέ 
νην δέ έκ πάντων τών μελών κληρι
κών και λαϊκών τών μετασχοντων τής 

παρούσης Συνελεύσεως καί τών κατά 
'Οκτώβριον διά της ψήφου τοϋ Λαού 
άναδειχΟησομένων νέων Ελλήνων νυ- 
μοΰετικών Συμβούλων. ΤΙ αναβολή 
αύτη δύναπτι έκ τών ύστερων νά άπο- 
δειχϋή ώφέλιμος, έάν ό έν τώ μεταξύ 
έπ^άμηνος χρόνος χρησιμοποίησή ύπό 
ιών αρμοδίων πρός μόρφωσιν, διά 
μελέτης έμβριάοΰς, σκέψεων ωρίμων 
έπί του ζητήματος.

' Αρχιμ. Χρυσόστομος llajraôÔJtov- 
λος. ΤΙ Ιερά ήμών Μητρόπολις έ
χει τήν ευτυχίαν νά φιλόξενη τόν δια
πρεπή πρφην Σχολάρχην τής Θεολο- 
γικης Σχολής του Σταυρού καί νυν 
προϊστάμενον τοϋ έν ’Αλέξανδρέίρ Τε- 
ρού Ναού ιού «.Ευαγγελισμού.», ήμέ- 
τεροτ δέ πολύτιμον συνεργάτην,*  11α- 
νοσιώτατον Άρχιμ. κ. Χρυσόστομον 
I Ιαπαδόπουλον. Άφικόμενος διά ιού 
συμβατικού τή 2φ του μηνός είς Βα- 
ρώσια άνηλΟε οιδηροδρομικιύς είς 
Λευκοσίαν είς έπίσκεψιν της Α. Μα
καριότητας καί των λοιπών άγιων Άρ 
χιερέων συνεδριαζόνιιυν ετι. "Η τε 
Α. Μακαριό της ό 'Αρχιεπίσκοπος και 
οί λοιποί ’Αρχιερείς ύπεδέξαντο μετά 
πολλής της εγκάρδιοι ητος ιόν διακε- 
κριμένυν Θεολόγον ό II. Μητροπο
λίτης Κιτίου, δστις συνδέεται μετ’ αύ
του διά δεσμών Ιερών, προύπήνιησεν 
αύτόν έν μέν Βαρωσίοις διά τοϋ 
γραμματέως τής ΜητροποΑεως κ. Γ. 
Σπυριδάκι, αύτοπροσώπως δέ ι ν up 
σιδηροδρομική) σιαΟμφ ιής Λευκο- 
οιας. Μι ιά διήμερον έν Λευκοσία 
διαμονήν καιήλΰεν ένιαϋΟα μετά, ιών 
Παν. Μητροπολιτών ΙΙάφου και Κι- 
ιίου, εξακολουθεί δ’ έκτοτε εκ του 
σύνεγγυς παρακυλυϋΟων τήν πνευμα
τικήν έν Αάρνακι κίνησιν ΠροτίΟεται 
δέ vii μι ιαβη ακολούθως είς Λεμε
σόν καί Ihopov. Το ι ύσι|»έ πλήρωμα 
Σκάλάς — Λαρνακος ένετρύφησεν ήδη

έπανειλημμένως είς τό επ’ έκκλησίας 
έμπνευομένον κήρυγμα αύτοϋ.

' Εξετάσεις * ΙεροόιδασκαΧείου. — 
Γη προπαρελϋούση Κυριακή έτελέ- 
σϋησαν αί προφορικά! εξετάσεις τρϋ 
Ιεροδιδασκαλείου έν τή Μονή τοϋ 
Αγίου Γεωργίου τοϋ Κοντού μετά 

πολλής τής έπισημότητος. Κατά τήν 
έν τφ Ναό) λειτουργίαν, καίΓ ήν οί 
ίεροσπουδασταί έν χοροΐς διηρημένοι 
έ φαλλόν έμμελώς έχοροστάτει μέν ό 
Μητροπολίτης Πάφου, έδίδαξε δέ τό 
πολυπληθές έκκλησίασμα ή Λ. Πα- 
νυσιότης ό Αρχιμ. κ. Χρυσόστομος 
περί τής διη’άμεως τής πίστεως, δΓ ής 
κατηγωνίσαντο βασιλείας, ιίργάσαντο 
δικαιοσύ\*ην,  παρεμβολάς έκλιναν άλ- 
λοτρίων, έ/ένοντο ισχυροί έν πολεμώ 
οί άγιοι πάντες όχι μόνον τής II. 
ΧιαΟηκης άλλμ καί της Νέας, έν οίς 
άριΟμούνται καί οί 'Ελληνες Χριστια
νοί πάτΎων των αιώνων τής Μεγαλο- 
νήσου ταύτης, ής ή ιιακραίων ιστορία 
εΐνε αδιάκοπος σειρά κατορθωμάτων 
τής είς Χριστόν πίστεως. Μετά τήν 
λειτουργίανπροέστη τηςίεράςέπί ταΐς 
έξετάσεσι τελετής ή Λ. Π. ό Μητρο
πολίτης Κιτίου, οστις, μετά τό πέρας 
ιής τελετής έν λόγφ μακρφ ανέπτυξε 
ιόν ύπό τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου έπιδιω- 
κόμενον σκοπόν είπών μεταξύ άλλων 
ότι ή ένταύθα παρουσία τού διαπςιε- 
πούς πρφην Διευΐ)υνιού τής θεολ. 
Σχολής του Σταύρου συνδέεται πρός 
ιόν καταρτισμόν τού οργανισμού καί 
ιου προγράμματος τού 'Ιεροδιδασκα
λείου. Έλογοδότησεν ακολούθως ύ 
\ιευύυνιής τοϋ 'Ιεροδιδάσκαλείου ίε- 
ρολογιιότατος Διάκονος κ. ’Αρσένιος 
Αηλιγιάννης περί τών πεπραγμένων 
κατά τό λήξαν πρώτον σχολικόν έτος, 
άνεγνώσθη είτα υ άπυλυγισμυς τής 
κατα ιό Ληξαν έτο, οικονομικής δια- 
χειρίοεως ιου εκπαιδευτηρίου καί ο
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κατάλογος των ύπέρ αυτού προσενεγ- 
κόντων Λνομαστί δικαίως εύφημηθέν- 
των των διά τού χρήματος αύτών 
συνδραμόντων είς την ϊδρυσιν καί 
λειτουργίαν τού χρησίμου έκπαιδευ- 
ρίου. Al εξετάσεις έληξαν αυθημερόν 
παραταδεϊσαι μέχρι της δύσεως τού 
ήλιου, πάντες Ô’ οι παρακολουδήσαν- 
τες αύτάς μετ’ επιστασίας άπήλθον 
μετά τής έντυπώσεως, οτι καί έν τφ 
πνβυματικφ μέρει διά τής εργασίας 
τού πρώτου έτους κατετέδησαν ασφα
λή τά θεμέλια τής μορφώσεως διδα
σκάλων καί ιερέων άξιων τής εκκλη
σιαστικής καί εθνικής αύτών ιίποστο- 
λής. Τό προσεχές τεύχος τού «Εκκλη
σιαστικού Κήρυκος» δά εϊνε κατά τό 
πλεϊστον άφ ιερωμένον είς τό Τεροδι- 
δασκαλείον.

'Εγκαίνια Ιερού Ναού. — Τη Κυ
ριακή 5η τού μηνός ή Α. Μακαρισ
τής ό ’Αρχιεπίσκοπος έτέλεσε μετά 
πάσης τής είϋισμένης έπισημότητος 
τά εγκαίνια τού έν Λευκωσία ιερού 
ναού τής Φανερτομένης. Άναγράψας 
ό «Κυπριακός Φυλαξ» μετά τών άλ
λων εφημερίδων τής πρωτευουσης τό 
χρονικόν τών εγκαινίων προσέδηκε 
καί ταύτα*  «άδικαιολό/ητος τών επι
τροπειών αμέλεια καί τών Έπισκό
πων επιείκεια καί τήν τελετήν ταύτην 
κατέστησαν άλως τυπικήν ώς τοσαύ- 
ται άλλαι έν τή όρδοδόξφ Έκκλησίρ 
γενόμεναι τύποι νεκροί. Ό ’Ιερός 
Ναός Φανερωμένης πρό 30 όλων ε
τών ανοικοδομηθείς έχρησίμευσεν εις 
πάσας τάς λειτουργικάς τελετάς καί 
ούδείς ύπώπτευσεν, ότι ό εύπορος ου- 
τος Ναός έστερεϊτο έγκαινίιον καί μετ' 
έκπλήξεως πάντες άνέγνωσαν περί 
τούτων....πρέπει νομίζομεν νά άπαγο- 
ρεόηται έκκλησιαστικώς ή τέλεσις 
οΐασδήποτε ιεροτελεστίας έν να- 
οίς μή καδιερωμένοις δι*  έγκαινίων 

ή.τά εγκαίνια νά καταργηδώσιν καί 
μ ή παρέχηται συχνά άφορμή αΐ έκ- 
κλησιαστικαί τελεταί νά θεωρώνται 
προαιρετικοί καί τύποι επουσιώδεις 
καί νεκροί.»

Έκ τής παρατηρήσεως ταύτης ορ
θόν εϊνε μόνον τό πρώτον μέρος, διότι 
ό καθαγιασμός τών Ιερών Ναών καί 
ή κατ’ αύτόν κατάθεσις άγιων λειψά
νων Μαρτύρων επιβάλλεται έπί ποινή 
καδαιρέσεως ύπό τού ζ' Κανόνας τής 
Ζ' Οίκ. Συνόδου, τόν όποιον έρμηνεύ- 
ων ό Βαλσαμών προσθέτει τό ακό
λουθον σχόλιον. «Τά γινόμενα ύπό 
τών ’Αρχιερέων άντιμήνσια, καδ’ ον 
καιρόν καδιέρωσις Ναού γίνεται δι
δόμενα είς ευκτήριους οίκους άρκούσιν 
άντί καδιερώσεως....οι μέντοι ’Αρχι
ερείς ού ποιούσιν ιεροτελεστίας είς 
ευκτήριους άνενδρονίστους Ναούς, 
διότι τό τής Άρχιερωσύνης αξίωμα 
υποβιβάζεται δρόνου μή όντος αύτίκα 
είς ον άποστολικώς ό Επίσκοπος κα- 
διδρύεται μηδέ τών άλλων τών συνι- 
στώντων τήν τών Ναών καδιέρωσιν 
καί ευπρέπειαν». Έπάναγκες λοιπόν 
όχι νά καταργηδώσι τά εγκαίνια άλλά 
νά έπιβληδή ύποχρεωτικώς ή τέλεσις 
αυτών εύδύς μετά τήν συμπλήρωσιν 
τών πρός εύτρεπισμόν τού Ναού, ώς 
άπαιτεΐ ή κρατούσα καλώς τής Εκ
κλησίας παράδοσις.

'H ίορτη τής Στέ^ιως.—Τη 9 του 
μηνός έστέφδησαν αί Α. Μεγαλειότη
τες ό Βασιλεύς τής ’Αγγλίας Γεώρ
γιός ό Ε' καί ή Βασίλισσα Μαρία. 
Κατά τήν γένομένην επίσημον τελε
τήν έν τοϊς άγγλικανικοϊς Ναοϊς Λευ- 
κοσίας καί Λάρνακας παρίσταντο έκεϊ 
μέν ή Α. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος έν- 
ταύδα δέ ή Λ. Π. δ Μητροπολίτης 
Κιτίου. ΤΙ τελετή αύτη διεξήχδη κατά 
τήν άκόλουδον διάταξιν :

Αμα τή προσελεύσει τού ’Εκκλησία-

σματος είς τήν Εκκλησίαν ψαλήσεται 
ύ 'Ύμνος «ό θεός ή βοήδεια ήμών.» 

< ί Λειτουργός τότε άπευδιπ’όμενός είς 
ιόν λαόν λέγει :

Κύριοι, άνακηρύσσω ύμίν Γεώργι- 
γιον τόν υιόν τής Αύτού Μεγάλειύτη- 
ιος ιου αοιδίμου καί λίαν φιλαγάδου 
Βασιλέως Έδουάρδου, ώς τόν άναμ- 
φισβήτητον ήμών Βασιλέα.

Ταύτην τήν ήμέραν ο Βασιλεύς καί 
ή Βασίλισσα χρίονται καί στέφονται 
κατά τόν ακόλουθον τρόπον :

Πρώτον ή Αύτού Μεγάλειότης λαμ- 
βάνει τόν προσήκοντα είς τό υψηλόν 
άξίωμα όρκον νά κυβερτ’ήση τόν λαόν 
ιού Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγά
λης Βρεττανίας καί Ιρλανδίας καί 
των είς αύτην ανηκουσων Κτήσεων, 
κατά τούς διομολογηθέντας έν Κοι- 
νοβουλίισ θεσμούς καί τούς οικείους 
Νόμους καί Έδη ιού αύτου*  Νόμος 
καί Λικαιοούτ’η, έν Έλέει, νά έκπλη- 
ρώνται είς όλας αύτου τάς Κρίσεις. 
Παντί σδένει νά άγωνίζηται νά τηρη 
ιούς Νόμους του θεού, τήν άληδη 
Χιδασκαλίαν του Εύαγγελίου, καί ιήν 
Μειερρυδμισμένην θρησκείαν ιήν 
Λιαμαρτυρυμένην ιήν στερεωδείσαν 
διά Νόμου’ καί να διαιηρη άπαραβι- 
άστως ιήν Καδίδρυσιν της Εκκλησίας 
της Αγγλίας, καί ιό Δόγμα, τήν Λα
τρείαν, την Ιίειδαρχίαν καί τήν Διοί- 
κησίν αύτης ώς διά Νομού άποκαιε- 
στάδη έν Άγγλίρ.

Τότε ή Αύτού Μεγαλειότης οι μνο- 
πρεπώς Χρίεται, ώς βασιλεύς, ιερείς 
καί προφήται τό πάλαι αποκαδίσιανιο 
καί ήγιάζοτ’ΐο νά διδάσκωσι καί κύ
βε ρνώσι τόν λαόν ’Ισραήλ.

.Τότε περιζωννύεται το Ξίφος τής 
Δικαιοσύνης· περιβάλλεται τήν Λύτο- 
κρατυρίκήν ΙΙεριβολήν προοφέρεται 
αύτφ ή Σφαίρα, ύ Δακτύλιος, τό 
2κηπιρον τού Σταυρού, το Σκηπτρον

ιης Περιστεράς, τα Σύμβολα τής Βα
σιλικής Δυνάμεως καί Δικαιοσύνης.

Είτα ή Αύτού Μεγαλειότης Στέφε
ται έν τή άρχαίρ Έδρφ τού Βασιλέ- 
ως Εδουάρδου.

Στιφδέντι προσφέρεται αύτω ή Τέ
ρα Βίβλος, τό πολυτιμότερον έν τφ 
κόσμφ τούτφ πράγμα, έν ώ Σοφία, 
έν φ ό Βασιλικός Νόμος, έν φ αί 
ζωσαι Προφητείαι τού θεού.

Μετά τήν στέψιν του Βασιλέως, ή 
Βασίλισσα έπίσης Χρίεται καί Στέ
φεται.

Έν τελεί ό Βασιλεύς αποδέχεται 
τό Σέβας τών Έπισκόπων καί Πα- 
τρικίων, οϊτινες έκλήδησαν έπί τούτφ. 
I Είτα έπακολουδήσει ή προσευχή αύ
τη.

Κύριε, Πάτερ "Αγιε, δστις έλαίφ 
χρίων άποκαδίστας- τό πάλαι καί ή- 
γίαζας βασιλείς, ιερείς καί πρυηήτας 
vii διδάσκωσι καί κνβερνώσι τόν λα
όν σου Ισραήλ : Εύλόγησον καί άγία- 
σον τόν έκλεκτόν σου δούλον ΓΕΩΡ
ΓΙΟΝ, χρισδέντα την ήμέραν ταύτην 
δι’ 'Αγίου Ελαίου καί χειροτονηδέν- 
ια Βασιλέα : Ένίσχυοον αύτόν, Κύ- 

% ριε. τφ Άγίφ Πνεύματι τφ Ζωοποιφ*  
Βεβαίωσον καί στερέωσον αυτόν ιψ 
έλευδέριμ καί ήγεμονικω Πνεύματι 
σου, τψ Πνεύμαιι σοφίας καί διοική- 
σεως, ι<·» Πνεύμαιι βουλής καί πνευ
ματικής δυνάμεως. τώ Πνεύματι ιης 
^’ωσεως καί άληδους δεοσεβείας, και 
πλήρωσυν αύτόν. Κύριε, τού Πνεύμα- 
ματος ιού άγιου σου φόβου, νυν καί 
είς τούς αιώνας. Αμήν.

"Υμνος, Ννν πάντες εύχαριστήσωμεν 
τφ θεφ. Άποστυλικόν ανάγνωσμα - 
Πέτρου Λ' Κεφ. β 13.

Ύποτάγητε ουν πάση άνδρωπίνη 
κτίσει, διά ιόν Κύριον, εϊτε βασιλεϊώς 
ύπερέχοντι, εϊτε ήγεμύσιν ώςδΓ αύτου 
πεμπομένοις είς έκόίκησιν μέν κακό-
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Παντοδύναμε Θεέ, ή πηγή πάσης 
αγαθότητας : Έπάκουσον, ίκετεύομέν 
σε τών δεήσεων ήμών, καί πλήθυνον 
τά έλέη σου έπί τήν δούλην, τήν ο
ποίαν έν τώ Όνόματί σου μετά πάσης 
ταπεινόφρονος άφοσιώσεως χρίομεν 
Βασίλισσαν ήμών : Φύλαξον αύτήν 
διά παντός άπδ κινδύντον πνευματικών 
καί στοματικών : Άνάδειξον αύτήν 
μέγα παράδειγμα άρετής καί εύσεβεί- 
ας. καί ευλογίαν είς τδ βασιλεών της: 
διά ’Ιησού Χριστού τού Κυρίου ήμών 
τού ζώντος καί βασιλεύοντος συν Σοί. 
ώ Πάτερ. έν τή ένότητι τού 'Αγίου 
Πνεύματος είς τούς αιώνας. ’Αμήν.

Κύριε Θεέ τών Πατέρων ήμών δρό- 
μεθά σου ϊνα έκχύσης τά δαψιλή σου 
ελέη έπί τών Κτήσεων, έφ’ ών έκάλε- 
σας Βασιλέα τδν δοΰλιιν σου Γεώρ
γιον. Δδς ϊνα άπαξάπαντες οίασδήποτε 
φυλής καί γλώσσης συνέρχονται έν 
καρδίρ καί προθυμίρ ύπδ τήν σκεπήν 
τού Θρόνου, ήνωμένοι έν τοϊς δεσμοΐς 
τής αδελφότητος καί τή κοινότητι τής 
ευημερίας καί ειρήνης, ϊνα ώμεν λαός 
εύπρόσδ  εκτός Σοι τψ ζώντι καί βασι- 
λεύ.,ντι είς τούς αιώνας. ’Αμήν.

Δ έ η σ ι ς.
Εύλογήσαι Κύριος καί διαφυλάξαι 

τδν βασιλέα ήμών.
Κύριος ποιήσαι τδ φώς τής προσ- 

στασίας Τ» υ έπιλάμπειν διά παντός 
έπ’ αΐιτόν καί εϊη εύσπλαγχνος έπ’ αύ
τόν : Κύριος στηρίξαι αύτόν είς πάσας 
τάς οδούς αύτού, φυλάξαι αύτδν άπδ 
παντός κακού καί προσα/άγοι αύτδν 
είς πάν άγαθόν. Έν ταΐς ήμέραις αύ
τού τό “Ελεος καί ή ’Αλήθεια συναν- 
τηθείησαν δμού καί ή Δικαιοσύνη καί 
ή Ειρήνη άσπάσαιντο άλλήλας : Σο
φία καί Γνώσις ε’ίησαν τών χρόνων 
αύτού ο εύσταάής χαρακτήρ καί δ 
Φόβος Κυρίου ό Οηοαυρός αύτού. 
Πληάύνοι Κύριος τάς ήμέρας αυτού. 

ποιων, έπαινον δέ αγαθοποιών δτι οί*-  
τως έστί τό θέλημα τού Θεοί», άγαθο- 
ποιούντας φιμούν τήν τών αφρόνων 
άνθρτύπων άγνωσίαν ώςελεύθεροι καί 
μ ή ώς επικάλυμμα έχοντες τής κακίας 
τήν ελευθερίαν, άλλ’ ώς δούλοι Θεού. 
Πάντας τιμήσατε. Τήν αδελφότητα ά- 
γαπάτε. Τδν Θεόν φοβεϊσθε. Τύν Βα
σιλέα τιμάτε.

Εϊτα ό Λειτουργός λέγει :
Λεηθώμεν ΐ»πέρ τής εύεστούς τού 

Μονάρχου. Κυρίου ήμών, Βασιλέτος 
Γεωργίου, καί τής έκκλησίας καί τού 
έμπεπιστευμένου αύτώ λαού.

Κύριε, έπάκουσον τών δεήσεων ή
μών, ίκετεύομέν σε, καί κατεύθυνε 
καί στήριζε τδν δούλόν σου Βασιλέα 
Γεώργιον, ϊνα μή εις μάτην φέρη τδ 
Ξίφος*  άλλά χρήται αύτώ ώς. λειτουρ
γός τού Θεού πρδς τρόμον καί’ τιμω
ρίαν τών κακοποιών καί πρδς προσ
τασίαν καί ένθάρρυνσιν τών αγαθο
ποιών διά 'Ιησού Χριστού τού Κυρίου 
ήμών. Αμήν.

Θεέ, τδ Κραταίωμα τών πιστών : 
Εύλόγησον δεόμεθά σου καί ά/ίασον 
τδν δούλόν σου Γεώργιον τδν Βασιλέα 
ήμών : καί ώς σήμερον ί'θεσας Στέ
φανον έξ άπέφθου Χρυσού έπί τής 
Κεφαλής του, ούτω πλούτισαν τήν 
Βασιλικήν Καρδίαν του διά τής δα
ψιλούς χάριτος καί στέψον αυτόν δΓ 
όλων τών ηγεμονικών αρετών διά τού 
Αιωνίου Βασιλέως ’Ιησού Χριστού 
τού Κυρίου ήμών. ’Αμήν.

Δός, Κύριε, τώ Βασιλει ήμών εύ
φορον Χώραν καί εύκράτους Καιρούς, 
νικηφόρους Στόλους καί Στρατούς 
καί ειρηνικόν Κράτος· πιστήν Σύγ
κλητον, σοφούς καί ευθείς Συμβούλους 
καί Λειτουργούς· νομοταγείς Εύπατρί- 
δας καί ευπειθείς Βαθμούχους· ευσεβή, 
εύπαίδευτον καί χρήσιμον Κλήρον τί- 
μιον, φιλόπονον καί ευπειθή Λαόν.

καταστήσαι εύδαίμονα τήν βασιλείαν 
αύτού, δεηΟώμεν δέ δπως ή έκ Θεού 
καί άνΦρώπων εύνοια έπ’ αύτόν αύξάνη 
άνά πάσαν ή μέραν. 'II ένδοξος Μεγά
λε ιότης Κυρίου ττύ Θεού ήμών εϊη 
έπ’ αύτόν καί έπιδαψιλεΰσαι αύτώ πά
σαν κοσμικήν καί πνευματικήν ευτυχί
αν έν τω κόσμω τούτφ, καί στέψαι 
αύτδν δόξη καί άθανασία έν τω μέλ- 
λοντι αίώνι. ’Αμήν.

Εϊτα ψαλήσεται δ εθνικός ύμνος.
Θεέ σώσον τδν φιλάγαδον ήμών 

Βασιλέα.
Εϊτα τδ ’Εκκλησίασμα απέρχεται έν 

τάξει.
*Enl Tjj ιυπαιρία τον ιυτυ^ονς γε

γονότος τής Στέψεως τών A. Α. Μ. 
Μ. — Ή μέν Α. Μ. δ ’Αρχιεπίσκοπος 
κατά κοινήν συνεννόησιν διεβίβασε 
τό έπόμενον τηλεγράφημα·

Πρός τήν Α. Μ. τόν Βασι
λέα τής ’Αγγλίας

Είς Λονδίνον.
Έν δνόματι ’Ορθοδόξου Έκκλησί

ας, 'Ελλήνων βουλευτών, Ελληνικού 
λαού Κύπρου υποβάλλω εύλαβώς μυ- 
χιαιτάτας εύχάς, επ’ εύκαιρίρ στέψεως, 
ύπέρ μακράς καί ενδόξου βασιλείας 
Ύμετέρων Μεγαλειοτήτων καί διηνε
κούς μεγαλείου Βρεττανικού Λαού έπί 
άγαθφ άνθρωπότητος καί Κυπριακού 
λαού, προσδοκώντας Ιδία έπί ενδόξου 
βασιλείας ύμ. Μεγάλειοτήτων μέγιστον 
ευεργέτημα τήν εθνικήν άποκατάστα- 
σίν του.

’Αρχιεπίσκοπος ΚΥΠΡΟΥ.

ΟΙ δέ "Ελληνες Δήμαρχοι τό έξης’ 
Μεγαλειότατον Βασιλέα 

τής ’Αγγλίας Γ ε ώ ρ γ ι ο ν Ε'.
Λονδίνον.

ΟΙ ύπογεγραμμένοι Δήμαρχοι τής 
Κύπρου εύσεβάστως ύποβάλλοντες πρό 
τού θρόνου τής τε Ύμετέρας Μεγα- 

λειότητος καί τής Μεγαλειοτάτης Βα- 
σιλίσσης τής Αγγλίας έπί τω ευτυχεί 
γεγονότι τής Στέψε ως ύμών τά διά- 
δερμα συγχαρητήρια τών Δήμων ούς 
άντιπροσωπεύομεν έξαιτοΰμεθα τήν ά
δειαν νά διακηρΰξωμεν ταυτοχρόνως 
τούς ’Εθνικούς πόθους τών Ελλήνων 
Νησιωτών καί διάπυρον έκφράσωμεν 
ευχήν ϊνα έπί τής Βασιλείας τών 'Y- 
μετέρων Μεγαλειοτήτων ίδωμεν συν- 
τελουμένην τήν ένωσιν τής Νήσου ή
μών μετά τής πολυφιλήτου μητρός 
'Ελλάδος.

(Έπονται αί ύπογραφαί πάντων 
τών 'Ελλήνων Δημάρχων τών πόλεων 
καί*κωμοπόλεων  τής Κύπρου).

Πανήγυρις 'Αηοστόλον Βαρνάβα.
Τή 11η τού μηνός ή Λ. Μ. δ ’Αρ

χιεπίσκοπος έτέλεσε τήν πανήγυριν 
τού ’Αποστόλου Βαρνάβα έν τή φερω- 
νύμω αύτού παρά τήν Σαλαμίνα Μονή 
έν ή καί ό τάφος αύτού. 'II Α. Μακα- 
ριότης συνεδριαζούσης έτι τής Ίεράς 
Συνόδου έξέφρασε τήν έλπίδα, ότι 
συμπληρουμένων τών άπαραιτήτως ά- 
ναγκαιουσών επισκευών ή πανήγυρις 
τού προσεχούς έτους Βέλει τελεσθή 
ύφ’ δλοκλήρου τής Ίεράς Συνόδου.

* Εγκύκλιος.
Κύριλλος G ίω Ηιού Άρχιιπίσχοτοζ 

Ίουσίινιανής χ«ί πάσης Κύπρου
Κύπρου χαί οί συν ίμοί άόιλφοί πχντί 
tw πληρώματι τής χαθ’ ήμάς άγιωτά- 
της Έχχληβία; χάριν καί άρήνην άπύ 
Θ<ου ΙΙατρός.

Γινώσκετε πάντες οί εύοεβεϊς καί 
τών πατρικών παραδόσεων ζηλωταί 
πόσον θεάρεστον καί θεοφιλές έργον 
λογίζεται καί είναι τό νά παρέχηται ή 
κατά δύναμιν βοήθεια είς ιδρύματα 
'ιερά τω Θεώ καθιερωμένα, μάλιστα 
δέ έν περιστάσεσι, καθ’ α; ή σωτηρία 
αύτών ήρτηιαι έξ δλοκλήρου άπό τής 
βοήθειας ταύτης καί συνανιιλήψεως
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ενιαίου προγράμματος διά τάς σχολάς 
όλων τών ’Επαρχιών.

β'. ΊΙ φροντίς περί έλαττώσεως 
τού αριθμού τών διδακτικών βιβλίων, 
περί προκηρύξεως διαγωνισμού πρός 
σύνταξιν καί έκδοσιν καλών διδακτι
κών βιβλίων.

γ'. Ί{ φροντίς όπως συσταθή τό 
ενιαιον ιών διδασκάλων, δηλ. είς καί 
ό αυτός διδάσκαλος νά συμμεταβαίνη 
μετά τών αύτών μαθητών άπύ τής 
μιας τάξεως είς τήν άλλην, μέχρι τής 
ουμπληρώσεως τών τάξεων τής Σχολής.

δ'. Νά ληφθή φροντίς περί περιο
ρισμού τής μεταβάσεως τών διδασκά
λων άπό μιας σχολής είς άλλην.

ε'. Νά άπαγορευθούν αί ιδιαίτεροι 
παραδόσεις πρός τούς ίδιους αυτών 
μαθητάς κατά τούς εργασίμους σχολι

κούς μήνας.
στ\ Ν<λ λειψή παοα επιείκεια δια 

τάς άδικαιολογήτους άπουσίας των δι
δασκάλων καί τών μαθητών ακόμη 
καί νά έφαρμόζηται αύστηρως ύ σχε- 

. τικός νόμος, καί
ζ'. Νά ληφθη φροντίς πι ρί αμέσου 

ίδρύσεως διδασκαλείου καί μέχρις ά- 
ποκτήσεως αύτοΰ νάπροσληφθη δόκι
μος διδασκαλιοτής. ό όποιος θά διδά- 
σκη τούς έν ενεργείς διδασκάλους κατά 
τάς έορτάς τό διδακτικόν σύσιημιι.

ΊΙ επιτροπή διεσκέφΰη καί έπί του 
ζητήματος της συγκλήσεως κατά τόν 
προσεχή Ιούλιον Εκπαιδευτικού Συ
νεδρίου, είς τό όποιον θά συμμετά- 
σχουν Καθηγηταί, καθηγητικοί Σύλ
λογοι καί άλλοι λόγιοι έξ όλου του 
κλίματος τοΰ Οικουμενικού θρόνου. 
ΙΙροκειμένου δέ περί τής ασφαλείας 
τής ζωής τών διδασκάλων, ε ίδους τινός 
συντάξεως, ή Επιτροπή ένέκρινε νά 
προσκλιμΊή ό ύποβαλιόν τάς σχετικός 
προτάσεις αντιπρόσωπος τών γενικών 
ασφαλειών Τέργεοιης ίνα άναπιύξη 
ταύτας.

χών Χριστιανών, όπως συμβαίνει νυν 
0ιά τήν Ήραν Μονήν Χρυσορρυϊα- 
τίσσης.

Ή Ίβρά δηλαδή αΰτη Μονή έκ τών 
αρχαιότερων καί οεβασμιωτέρων ούσα 
Ιερών τής Νήσου ήμών Μονών δια
τρέχει τόν κίνδυνον οριστικής διαλύ 
σεως, ένεκα τών καθ’ ών παλαίει οι
κονομικών δυσχερείων αδυνατούσα ό- 
λω; νά εααρκέση «Απέναντι των δανει
στών αύτής άπειλυύντων κατάσχεοιν 
καί τής έτι λειπομένης κινητής καί ά 
κινητού περιουσίας. Ίνα λοιπόν μ ή 

• γένηιαί τι τοιούτον ούτε τφ θεφ ούτε 
τη ευσεβείς φίλον προτρεπόμεϋα πάν
τα ευσεβή καί έλεήμονα χριστιανόν, 
όπως παράσχη τήν κατά δύναμιν βοή
θειαν αύτού ύπέρ τής Μονής έγχειρί- 
ζων αύτήν είς έκείνους, ού; άν ό ‘Η
γούμενος τής Μονής διορίσας άποστεί- 
λη πρός ζήτησιν τής βοήθειας ταύτης, 
ο δέ θεός του ελέους καί τών οίκτιρ- 
μών <πληθύναι τόν σπόρον υμών καί 
αύξήσαι τά γεννήματα τής δικαιοσύ
νης υμών», «ΐνα έν παντί πάσαν αύ- 
τάρκειαν έχοντβς περισσεύητε είς παν 
έργον αγαθόν». Αμήν.

Έν Αρχιεπισκοπή, 
τή 3η ’Ιουνίου 1311.

; Ό Κύπρου ΚΥΡΙΛΛΟΣ 
I Ό Πάφος ΙΑΚΩΒΟΣ
I Ό Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ
I Ό Πρ. Κυρηνβίας ΚΥΡΙΛΛΟΣ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Εκπαιδευτικής 'Επιτροπείας 

ποφάσεις.— Κατά την συνεδρίαν τής 
28 Μαίου ύπό τήν προεδρείαν τής Α. 
Σεβασμιότητας του Μητροπολίτου Λέ- 
ρου καί Κάλυμνου μεταξύ άλλων άπο- 
«ράσεων έλήφθησαν ύπ*  όψιν ύπό τής 
Επιτροπής καί αί ακόλουθοι προτά
σεις του Προέδρου :

α. ΊΙ περί εύρύνσεως της δικαιο
δοσίας της Εκπαιδευτικής Επιτροπής 
καί συντάξεως καί έ«ραρμογης γενικού,

ΕΤΟΣ A . ΤΕΥΧ. IB . ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1911

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ KHPYS
«Κήρυξην τόν λόγον...» Β' Τιμ. δ', 2.

ΤΟ ΙερΟΔΙΔΑΣίςΑΛείΟΝ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α' ΕΤΟΣ

Λιήνυσεν «ίσί(ος τό πρώτον έτος τής λειτουργίας αύτοΰ 
το έπί χρησταϊς ταΐς ελπίσιν άπό τών αρχών τοΰ σχολικού 
έτους έν τή Μονή τοΰ ‘Αγίου Γεοργίου παρά τήν Λάρνακα 
έγκαθιδρυΦεν ‘ Ιεροδιδασκαλεϊον.

Πώς και διά τίνας λόγους ίδρύθη, πρός τίνα κατατείνει 
σκοπόν, όποιος ύπήρξεν ό εσωτερικός βίος αύτοΰ κατά τό λή- 
ςαν έτος, ποιον τό πρόγραμμα τών μαθημάτων αύτοΰ, ποιοι 
οί όροι, τής έν αύτώ παιδεύσεως, οποία ή οικονομική αύτοΰ 
κατάστασις, ποιοι οί ύποστηρίξαντες αύτό διά τής υλικής συν- 
όρομής αυτών, πάντα ταΰτα και εϊ τι έτερον σχετικόν εύρήσει 
ό άναγνώστης έν τοΐς ακολούθως δημοσιευομένοις. Αί παρα- 
τιθέμεναι δ’εικόνες θά υποβοηθήσωσι τον σχηματισμόν πλη- 
ρεστέρας κατά τό δυνατόν περί τοΰ ιδρύματος άντιληψεως.
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ΛΟΓΟΣ TOT Π. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ Κογ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 

ΕΠΙ ΤΗι ΕΝΑΡΞΕΙ

(3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1910).

Φιλόμονάος όιιήγνρις.

Εγκαρδίου άξιούσθω ευχαριστίας ό Πατήρ τών φώτων καί τής 
σοφίας χορηγός, δτι έν τή πολλή Αυτού άγαθότητι ηυδόκησεν, ϊνα 
λάβη τήν πραγμάτωσιν αυτής ή πάγκοινος ευχή ύπέρ συστάσεως Ι
ερού, διά τήν μόρφωσιν τού κλήρου τής'Αγιωτάτης Άποστολικής έν 
Κύπρω Εκκλησίας, εκπαιδευτηρίου.

Ή παγκύπριος αύτη ευχή, τήν οποίαν άμα έλθών έν τή με- 
γαλονήσφ ταύτη, τοΐς ποιμέσιν αυτοϊς κατηριθ μη μένος, ήκουσα ή 
άντελήφθην άπό πολλών όμοΰ στομάτων καί καρδιών έξερχομένην, 
εύρεν έν τή καρδία μου τήν μάλλον ζωηρόν άπήχησιν, καί ϊνα εξη
γήσω τόν λόγον, θά προβώ εις μίαν δημοσίαν έξομολόγησιν.

Τή τάξει τού Περού Κλήρου εύρέθην κατηριθμημένος πριν ή 
παιδευθώ τά ιερά γράμματα. Τής στοιχειώδους μόλις παιδείας ευ- 
μοιρών, προυχειοίσθην εις διάκονον τής ’Εκκλησίας του Χριστού. 
Και δτε μέν έκαλούμην νά κλίνω τόν αυχένα ύπό τόν ζυγόν τού Κυ
ρίου τό συνέχον με συναίσθημα δειλίας**και  φόβου πρό τού ύψους 
τού αξιώματος ήτο αόριστον καί ασαφές, έν πείρα δ’ δμως γενόμε- 
νος τών καθηκόντων τής ίεράς έν τή ’Εκκλησία διακονίας, ήδυνήθην 
και έν τή άπαιδευσίρι μου αύτή νά εννοήσω δτι κληρικός απαίδευ
τος ούδεμίαν έκπληροϊ έν τή κοινωνία αποστολήν καί δτι είνε έντε- 
λώς άχρηστος άν μή καί επιζήμιος. Τοιαΰτη ιδέα ώς δΰναμις κινη
τήριος έφερε με από τών οχθών τού Τίγρητος ποταμού εις τάς δχθας 
τού Χρυσορρόα πρό τών ποδών ενός Πατριάρχου, Κυπρίου τήν πα
τρίδα, μετά δακρύων δεόμενον αύτού νά μεταβάλη εις χρήσιμον διά 
τήν διακονίαν τής Έκκλησίας ένα άχρηστον κληρικόν. '0 Πατριάρχης 
έκεϊνος ύπό τών επιμόνων παρακλήσεων καί τών θερμών δακρύων 
καμφθείς, άπέστειλέ με τρόφιμον αυτού εις τήν έπί τών όρέων Σι- 
ών κατά τόν χρόνον εκείνον μετά τετραετή άργίαν άνοίξασαν τάς 
πύλας αύτής μεγαλώνυμον Σχολήν τού Σταυρού.

Μετά τοιούτων αισθημάτων εις τό ιερόν εκείνο έκπαιδευτήρι- 
ον είσελθών, έγενόμην αύτόπτης μάρτυς τών προσπαθειιον καί τών 
αγώνων, δι’ ών φιλόσοφος Πατριάρχης προσεπάθει καί ήγωνίζετο 
νά μεταδώσή πνοήν ζωής εις τό ύπό τής άπαιδευσίας νενεκρωμένον 
σώμα τής παλαιμάχου φρουρού τών ιερών προσκυνημάττον τής Έκ
κλησίας ήμών καί τού Γένους ‘Αγιοταφιτικής ’Αδελφότητος. Έβλε
παν ϊδίοις οφθαλμοις, έν τω μαθητικω έδωλίω καθήμενος, τον Πα

τριάρχην έκεϊνον πάσας τάς άλλας μέριμνας καί φροντίδας τού θρό
νου αύτού έν δεύτερη μοίρα πΟέμενον πρό τού καθήκοντος τού νά 
σϊηρίξη καί παγιώση τό ιερόν έκεϊνο καθ ίδρυμα <ίπό τό οποίον έξήρ- 
τα τήν άναγέννησιν, τήν έξύψωσιν καί εις τό διηνεκές διατήρησιν τής 
φρουρού τών ιερών Προσκυνημάτων φάλαγγας. Άντελαμβανόμην ότι 
ήσθάνετο άρρητόν ηδονήν καί εύχαρίστησιν διημ^ρεύων έν τή Σχο
λή καί χειραγωγών τό έργον αυτής. Καί ήκουσα αυτόν και έκ Πα- 
ρϊσίων έτι έκ μέσου τών αλγηδόνων τής συνεχούσης αύτόν σώμα 
τικής νόσου τηλεγραφικώς βεβαιούντα δτι έάν διατελή απών τφ 
Πώματι, μένει δμως αχώριστος ή ψυχή αυτοί’ άπο τής προσφιλεστά 

αύτω Θεολογικής Σχολής.

. Ητο επόμενον, δτι τό ενδιαφέρον τού φιλοσοφου Πατριαρχου υ- 
π^ρ τής παιδείας καί τών γραμμάτων θά μετοίχετευετο και εις τάς ψυ- 

Ζας διδασκόντων τε καί διδασκόμενων καί θά άνεφλεγετο ο πάθος τής 
παιδείας είς τάς ψυχάς πάντων τών άγιοταφιτών.

Ό τών απάντων Κύριος, ού ανεξερεύνητα τά κρίματα και ανεξι
χνίαστοι αί οδοί, έκάλεσεν ενωρίς είς τάς ούρανίους μονάς τον μέγαν 
τήζ παιδείας προστάτην καί χειραγωγόν, παρεχωρησε δε νά διαδεχθη 
^υτον έν τφ Πατριαρχική) θρόνω άνθρωπος κοινος, και μη μόνον παι 

άμοιρος, άλλά καί τών γραμμάτων καί μάλιστα τών ιερών άπό 
Μνήματος καί άρχών πολέμιος Καί τά μέν πρώτα έτη τή; πατριαρχεί- 

αύτού τόν τίτλον τού φωτοσβέστου φοβούμενος ήρκεϊτο εις τό να 
έκδηλοϊ απλώς τήν αδιαφορίαν αυτού καί τήν περιφρόνησιν πρός το 

συντελούμενον έργον, τής διά τής θεολογικής Σχολής βαθμιαίας τή? ά- 
δελφότητος άναζωογονήσεως, έπιδεικτικώς άποσυρόμενος είς τάς έρημν- 

Χ<*ς  αύτού έπαύλεις οσάκις ετελεϊτο γραμμάτων εορτή καί πανήγυρις έν 
Ϊερφ έκπαιδευτηρίφ. Τής αδιαφορίας δμως αύτού καί τής περί - 

<Ρθονήσεως μή ΐσχυσασ(ον νά άνακόψωσι τήν έπί τά πρόσω πορείαν 
τού έργου τής Σχολής, ένόμισεν έπάναγκβς καί θετικόν κατ αύτής ν 
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άναλάβη πόλεμον, διαιρών μέν καθήγητάς κατά καθηγητών και εφό
ρους κατά έφορων, έξεγείρων δέ κατά τής Σχολής τό άπαίδευτον μέ
ρος τής ’Αδελφότητος, καταδιώκων δέ καί προπηλακίζων πάντα λόγιον 
άγιοταφίτην, μή στέργοντα νά γίνι। υπηρέτης τών ιδεών καί τών σ/ε- 
δίων αυτού. Ή πάλη υπήρξε μακρά καί πεισματώδης. Αδυνατών 
νά κατενέγκη κατά τής Σχολής τό καίριον τραύμα έσυνθηκολόγει υπό 
όρους, ϊνα παρασκευαζόμενος άναλάβη σφοδροτέραν τήν έπίθεσιν.

Εύρέθην έν τή πρώτη γραμμή τής παρατάξειος, τής υπέρ τών 
γραμμάτων και τής παιδείας τοΰ κλήρου έν τή άγιοταφιτική άδελφό- 
τητι άγωνιζομένης, τιτρώσκων καί τιτρωσκόμενος. ’Ιδού δέ πώς διε- 
τύπωσα τάς ιδέας μου έκ μέρους έμαυτοΰ και τών συναγωνιστών μου 
από τοΰ βήματος τής Σχολής έν εύσήμφ ημέρα εορτής αυτής, κατά τήν 
έορτήν τής πεντηκονταετηρίδος αυτής, αποτεινόμενος πρώτιστα πάντων 
πρός αυτόν τόν πολέμιον αυτής τόν όποιον ένόμιζον έ'τι επιδεκτικόν 
μεταβολής αισθημάτων, σκέψεων και ιδεών : «Εϊμεθα, έλεγον, από
γονοι ένδόξων προγόνων και διάδοχοι ευκλεών πατέρων, οϊτινες τήν 
δόξαν καί τό κλέος έκτήσαντο ούχί διά τοΰ όγκου τής πληθύος ουδέ 
διά τοΰ κράτους τής· υλικής ισχύος, αλλά διά τής παιδείας, διά τών 
γραμμάτων. Πώς λοιπόν δυνάμεθα ήμεϊς οί απόγονοι φιλοσόφων 
προγόνων, οί διάδοχοι, θεολόγων πατέρων αληθινών σεμνωμάτων τής 
ανθρωπότητας, αληθών εγκαλλωπισμάτων τής ’Εκκλησίας, έν τω αίώνι 
τούτφ τών γραμμάτων, έν τή περιόδω ταύτη τοΰ καθολικού πρός τήν 
πνευματικήν άνάπτυξιν οργασμού, καθ’δν καί έθνη παντάπασι παι
δείας άγευστα καί ιστορίας χωρίς, έν τή παιδεία τήν ιδίαν έπεζήτησαν 
ευδαιμονίαν, νά διατελώμεν έστερημένοι τών έκ κληρονομιάς πνευμα
τικών αγαθών τής παιδείας ; Καί προσέθετον «και μή μοι ύπο- 
μνήση μηδείς, υπό τήν πίεσιν τών οικονομικών τής ’Αδελφότητος δυσ
χερείων διατελών, τό περιβόηιον : «δει δή χρημάτων και άνευ τού
των ούδέν έστι γενέσθαι τών δεόντο>ν>, διότι θ’ άντιτάξω κάγώ αύ- 
τφ έξ ϊσου αληθινόν αξίωμα ότι, «φιλοσοφία καί πενία αεί σύντρο
φοι τή Έλλάδι είσίν.»

Ύπέρτοιούτων αρχών ήγωνιζόμην αγώνα άπεγνωσμένον άπόθέσε- 
ως επισήμου έν τή Έκκλησίρι, φρονών ότι ’Εκκλησία άνευ πεπαιδευμένου 
κλήρου είναι σώμα χωρίς ψυχήν. Ή πάλη όλονέν έπετείνετο, ότέ μέν φα
νερά, ότέ δέ υπόκωφος, έως ού περιπλακεϊσα καί μετ’ άλλων ζητημάτων 
υψίστης σημασίας, έξέσπασεν είς επίσημον μάχην. eO πολέμιος τών 

γραμμάτων έθριάμβευσεν, οί ύπέρμαχοι αυτών κατατροπωθένιεςέφυγον 
έκ τοΰ ιερού εδάφους τής ΙΙαλαιστίνηζ, αυτών δέ φευγόντων, όπισθεν 
αυτών κατέρρεε μετά πατάγου τό έπί τών όρέων Σιών περίλαμπρον μέ- 
γαροντής παιδείας τής Ελληνικής καί τών γραμμάτων τών θεολογικών. 
Ή Σχολή διελύθη. Οί καθηγηταί άπελύθησαν, οί μαθηταί έξεδιώχθησαν 
τής Παλαιστίνης ώς φορείς καταστρεπτικών ιδεών, είς δέ τών έξ απορ
ρήτων συμβούλων τοΰ θριαμβευτοΰ έγένετο κάτοχος καί άπέφερε κομί- 
ζων έπί τής ράχεως έν σάκκω πεπληρωμένω ώς αληθινά λάφυρα τό 
χρυσοΰν καί άργυροΰν περιεχόμενον τού είς σπανίας σύλλογός νομισμά
των πλουσίου Μουσείου τής π^ριδόξου Σχολής.

’Έχετε, φιλόμουσοι άκροαταί, υπομονήν καί δύναμιν ν’ άκούσητε 
τό ψυχορράγημα τής μεγαλώνυμου τοΰ Σταυροΰ Σχολής : Πιέσατε τήν 
καρδίαν υμών ϊνα δυνηθήτε ν’ άκούσητε τί γράφουσιν οί μαθηταί έν 
κοινή έπιστολή πρός τόν αγαπητόν αυτών Σχολάρχην τής Παλαιστίνης 
ήδη έκτετοπισμένον. «Βαθυσέβαστε Σχολάρχα, ύλιγίστη πλέον παρέμει- 
νεν ήμϊν υπομονή καί ιδού δαπανώμεν τούτην όπως άναγγείλωμεν ύ- 
μίν τήν μεγίστην ημών θλϊψιν καί τήν έλαχίστην ελπίδα. Εϊμεθα βε- 
βυθισμένοι μέχρι λαιμού έν τφ πένθει, διότι ήκούσαμεν τούς απαίσι
ους κτύπους, οϊτινες συνηρμολόγουν τάς σανίδας τοΰ φερέτρου τής α
δελφότητος! »

Μετά τήν έξομολόγησιν ταύτην, τήν οποίαν μετά πόνου ψυχής καί 
Πυντριβής καρδίας ποιούμαι πρός υμάς, φιλόμουσοι άκροαταί, έχετε ά· 
νάγκην άλλων λόγων πρός έξήγησιν τής ζωηράς άπηχήσεως, ήν εύρεν 

rll έμή ψυχή ή ευχή, τήν οποίαν ήκουσα, από μυρίων στομάτων έξ- 
6ΦΖομένην περί ίδρύσεως ειδικής έ ν τ ή Ν ή σ ω ημών 
π Q ό ς μ ό ρ φ ω σ ι ν το ΰ κλήρου Σχολής; Καί ποϊαι 
^ξεις θά ήσαν ίκαναί νά παραστήσωσι τήν χαράν τήν ένδό- 
Ηυχον, ήν ήσθάνθην δτε προσκαλών εν τώ Ναώ τού Κυρίου 
τθν ευσεβή καί φιλόπατριν τής Λεμεσού λαόν καί άναπτύσσων 
^υτφ χό περί τής ίδρύσεως Ιεροδιδασκαλείου προς μόρφωσιν ιερέων 
^αι διδασκάλων άξιων τής ιερά; αυτών έν τη εκκλησία και έν τφ έθνει 
αποστολής, εύρον αυτόν ενθουσιώδη υπέρ τής ιδέας ταύτης, και πρό
θυμον είς υλικήν τού έργου ύποστήριξιν ; Καί διά ποίων λέξεων θά ή- 
δυνάμην νά παραστήσω έπαρκώς τήν συγκίνησιν, ήν ήσθάνθην έν τή

μου καί τήν παραμυθίαν δτε άπο Λεμεσοΰ ενταύθα προς υμάς ελ- 
θων ευρον έξ ίσου ύπερ τοΰ έργου θερμουργον και ταυτης της πολεως 
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τον φιλοπρόοδον λαόν ;
Τοιουτοτρόπως καί έν Κύπρω άπροόπιως δλως καί άπρομελενήτως 

κατά πρόθεσιν Θεού εύρεθείς, συναντώμαι αύθις μετά τοΰ αύτου προ
βλήματος, δπεο επί μακράν άπησχόλησε τό πλείστον μέρος τών σωμα
τικών καί πνευματικών μου δυνάμεων έν Ίεροσολύμοις. τής άνυψώσεω; 
τής έκκλησία: καί τής έμψυχώσεως τοΰ θρησκευτικού βίου διά της μορ- 
φώσεως κλήρου άξιου ιής αποστολής αύτοΰ. Ίο πρόβλημα τοΰτο εΐνε 
πρόβλημα δλου τοΰ Ελληνισμού. Τό 'Ελληνικόν εόνος στερείται αλη
θινή; θρησκευτικής ζωής Έάν έξαιρεθή ή ολίγη ζωή ή ικδηλουμενη 
ύπό τοΰ έν Τουρκία τμήματος αύτού έν τή αμύνη υπέρ των καταπατου 
μένων θρησκευτικοεθνικών αύτοΰ προνομίων καί δικαιωμάτων, το Λοι
πόν τοΰ θρησκευτικού βίου τοΰ έθνους ήμών είναι τύποι ξηροί έπι- 
δρώντες ναρκωτικώς έπί τοΰ πνεύματος καί τής καρδίας. Και επειδή το 
έθνος ήμών υπήρξε πάντοτε έθνος κατ’ έξοχήν φιλόθρησκου, κατ’ έξο 
χήν θεοσεβές έν τε τή πολυθεϊκοί έν τψ χοικιανισμφ. εύνόητον οτι 
ή ναρκωτική τών θρησκευτικών τύπων έπίδρασις έπεκτείνεται αναγκαι 
ως καί έπί πασών τών άλλων έκψάνσεων τοΰ βίου αύτου. Αληθής αρα 
τού 'Ελληνικού έθνους άναμυρφωτής θ’ άπεδεικνύετο εκείνος μονος, ο- 
στις θα κατώρθου ν’ αναζωογόνηση την ύπό τών τύπων νεναρκωμενην 
θρησκευτικήν τοΰ έθνους συνείδησιν, καί τό κατόρθωμα τοΰτο μόνον 
διά τής καθολικής τού διά δράσιν κοινωνικήν προοριζομένου κλήρου 
μορψώσεως εΐνε δυνατόν νά έπιτευχθή. Είναι δε τα μάλιστα ένθαρ 
ρυντικόν, τά μάλιστα παρήγορον δτι, ό μεγας πολίτικος της ημέρας, ού- 
τινοςόάστήρ μεσουράνιος φεγγοβολεϊ, οξέως διέγνω την νοσον χαρα 
κτηρίσας την ’Εκκλησίαν ώς έστερημένην εσωτερική: ζωής, ατε δη εις 
ξηρούς τύπους περιοριζομένην καί εχουσαν κλήρον ιδίως ένοριακον α 
νίκανον, όπως έξυπηρετήση την υψηλήν αύιής αποστολήν διά την πενί · »

αν καί τ·|ν αμάθειαν αύτοΰ.
Ύπό τοιούτων ίμπνεόμενος αρχών καί ζωηρώς αίοθανυμενος ση 

μερ..ν .νάντιθεσει προς το ΛαρεΛόόν-έπυοοοώ ι- βαρύ* ..... . ■ "
τής συνειδήσεώς μου τήν ευθύνην τό μέν ένώπιον τού Χριστού, απο 
τοΰ οποίου απορρέει ή ποιμαντορική εξουσία μου, τό δε ενώπιον του 
λαοΰ ολοκλήρου τής επαρχίας μου, οστις μετ’ελπίδων πολλών άπεβλεψε 
πρός εμέ, έχώρησα έπί τό έργον, έχων συνεργόν τήν άντίληψιν του 1 Ια
τρός τών φώτων καί τήν υλικήν πρώτιστα πάντων τού ευσεβούς ποιμνί ου 1 
μου συνδρομήν. Έχω ακράδαντον τήν πεποίθησιν ότι, τό ύπο τάς tVl 
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χάς πάντων ήμών σήμερον άρξάμενον τής λειτουργίας αύτοΰ ιερόν κα- 
θίδρυμα θα εςακολουθήση άπολαύον καί έν τή έφεξής πορεί? αύτοΰ τή- 
συμπαθειας παντός φιλοχρίστου καί φιλοπάτριδυς, καί όχι μόνον τό 
και ίδρυμα τούτο, άλλα καί παν άλλο μετρον, δπερ τή χάοιτι τοΰ Κυ- 
ρ.ου θα ηδυνάμην νά θέσω είς εφαρμογήν πρός έξύψωσ.ν’του κλήοου 
είς το προσήκον πνευματικόν καί ηθικόν επίπεδον. Έάν δμως δι’ ένα 
η δι’ άλλον λόγον αί τοιουτότροποι προσπάθειαί μου δέν θά έφαίνοντο 
επιιυγχανουσαι το · σκοπού αύτών, τότε έγώ ό έξωθεν ύπό τής ενιαίας 
φωνής του κΛήρου καί του λαοΰ κληθθς, δέν θά είχον πλέον ούτε τήν 
θελησ,ν ούτε τήν δύναμιν νά μένω συνηριθμημένο; τή 'Ιεραρχία τής 
εν Κύπρφ Αγιωτατης Άποστολικής Έκκλησίας.

Ο ουράνιος ΙΙατήρ, ή πηγή πάσης σοφίας καί συνέσεως, έξ ού 
καταβαινει παν δώρημα τέλειον, έπακούσαι τών ευχών καί τών δεήσε
ων πάντων ήμών :«ù άναδείξαι τό καθίδρυμα τοΰτο εστίαν θρησκευτι
κής ζωής, καί όρμητήριον δραστήριων εργατών τοι αμπελώνας τοΰ Κυ- 
ρίου ! Γένοιτο !

ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Π. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ Κ°ν ΜΕΛΕΤΙΟΥ ’ 

ΕΠΙ ΤΑΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΣΙ
(5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1911)

Φιλόμονίίοι; ομηγυρις9

Εάν η αρχή κργΟυ τινός ύπό τής εμπειρικής σοφίας όμολογήται ιό 
*ΐμισυ τού παντός, ημείς όυνάμεύα νά εϊπωμεν ότι έπετελέσαμεν πλέον τοϋ 
ΊΜισεος χυύ έργου. οπερ Θεού αγίου εύλογούντος, άπό τών άρ 
Χυ)ν τού εκπνέοντος σχολικού έτους άνελάβομεν. \ιότι όχι. απλώς ήρξάμεάα 

έργου τού καταρτισμού ΐερεων καί διδασκάλων, τής υψηλής αύτών εν τή 
κκλησί^ καί τφ "ΚίΙνει αποστολής άξιων, άλλά καί διά τής επιτελεσάείσης

Εκπαιδευτηρίφ καιά τό λήξαν έτος πνευματικής καί άλλης εργασίας 
ως νομίζομεν, διά τύ όλον έργον πρόσωπον τηλαυγές.

ΑίσϋανόμεΟα διά τούτο πεπληρωμένην τήν καρδίαν ήμών αισθημάτων 
ι^ρων εκχυνομένων εις αίνον καί δοξολογίαν πρός τόν ουράνιον ΙΙατέρα, την 

νζην και pò Τέλος παντός άγαάού έργου. ΆξιούσΟω εγκαρδίου ευχαριστίας 
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ό θησαυρός τών αγαθών, όστις ένεπνευσεν είς τάς καρδίας τών όια της ύλι- 
κής αύτών συνδρομής το ήμέτερυν έργον ύποστηριξάντων τήν »|V διά των 
ίων προσφορών αυτών διετράνωσαν θερμήν δια τύ ίευυν τούτο ίδρυμα α
γάπην.

Εϊνε δε τρεπυν να ε;αρθη και μεγαλοφώνως να επαινετή ·ι τε διάθεσή 
και ή πράξις πάντων τών διά πολλυύ ·ι ολίγου ποσού συντελεσαντων είς τήν 
ίδρυσιν καί κατα τύ πρώτον τούτο τής Λειτουργίας αυτού έτος συντήρησιν τού 
ήμετέρου 'Ιεροδιδασκαλείου ού μυνον διότι, ώς πάντες εύχερώς εννοείτε, άνευ 
τής υλικής ταύτης συνδρομής ό πάγκοινος πόθος θά έξηκολούθει μενών ποθος. 
άλλά καί διότι--καί είς τούτο άποδίδομεν μείζονα σημασίαν,—ή δι*  έργων υ- 
ποστήριξις τού Ιεροδιδασκαλείου έκ μέρους τού πληρώματος τών πιστών ά- 
πεδειξεν δτι ό εύσεβής τής Κύπρου Λαός κατενοησε, καί κατανοησας ήθέλησε 
νά ϊδη πραγματοποιουμένην τήν μεγάλην ταύτην αλήθειαν ότι θεμέλιον πά
σης έν τω ήμετέρφ έθνει προόδου πρέπει νά τεθή ή θρησκευτική άναγέννησις. 
καί δτι ή θρησκευτική αύτη άναγέννησις έν τω ήμετέρω έθνει θά επιτελεσθη 
μόνον διά τής άποκτήσεως κλήρου ένοριακού, ούτινος τήν πατροπαράδοτολ 
πρακτικήν ευσέβειαν νά καταυγάζη τύ άπύ τής παιδείας φώς.

Ανευ άναγεννήσεως θρησκευτικής αί καταβαλλόμεναι προσπαθειαι όπως 
άνοιγή είς τύ έθνος οδός αληθινής προόδου, θά μείνωσιν απλή εύγενής από
πειρα. όταν δ*  έκλίπωσιν οί ηράκλειοι βραχίονες, οιτινες ωθυύντες σήμερον την 
βαρεϊαν τού έθνους ολκήν παρουσιάζουσι τύ παρήγορον φαινόμενον τής νυν 
δρώμενης κινήσεως, θά άσκηση καί πάλιν την δύναμιν αύτού ό νόμος τής 
στασιμότητας. Ή δυναμις ήτις θά κράτηση εν διαρκεί πρύς τα πρόσω κινήσει 
τήν ζωήν τού έθνους εϊνε τύ πυρ της εύσεβείας, τής οποίας αί έπαγγελίαι δέν 
άναψέρονται μόνον είς τήν μέλλουσαν ζωήν αλλά καί είς τήν παρούσαν. Το 
πυρ δμως τούτο τής εύσεβείας μόνον ένοριακύς κλήρος μεμορφωμένος και έμ- 
πνευσμένος δύναται νά μετάγγιση είς τάς φυχάς τού λαού καί νά διατηρήση 
άσβεστον διά τού κηρύγματος τού θείου λόγου, τύ «»ποιον ο τού Θεού ’Από
στολος χαρακτηρίζωνώς μάχαιραν δίστομον ικανήν νά ανατέμη ολόκληρον 
τον έσω «ίνθρωπον, θέλει νά ενοικη πλουσίως έν τοΐς πιστυίς.

Έάν έν τφ έλευθέρφ τμηματι του Εθνους έδιδε το εγκαίρως ή δέουσα 
προσοχή πρύς άπόκτησιν τοιουτου ένοριακού κλήρου, γνωστού όντος οτι τύ 
παράδειγμα έκείνου θά ήσκει άναγχαίως τήν έπίδρασιν αύτού καί επί τών 
δούλων τμημάτων, τύ ήμέτερυν 'Έθνος θά παρουσίαζεν εντελώς διάφορον τής 
σημερινής κοινωνικήν καί πολιτικήν οψιν. Έν τυύτοις τόσον έν τ«·» Έλευθέριμ 
Κράτει «»συν καί έν τοϊς «ίλλοις τμήμασι τού έθνους ο ένοριακύς κλήρος 
υποτιμηθείς ως παράγων κοινωνικής καί εθνικής προόδου παρημελήθη, περιε- 
ψρονηθη, κατεδικάσθη είς τήν διά τής όπαιδευσίας έκμηδένισιν. Ιίαρατηρή- 
σατε*  ητο ποτέ καιρός δτε: ύ ‘Ιερεύς καί ο \ιδάσκαλυς ήδελφωμένυι. όσάκις 
δεν ησαν ιδωμένοι έν ένί καί τφ αύτιμ πρυσιόπφ. ευρίσκοντο έπί τού αύτού 
πνευματικού καί οικονομικού επιπέδου. ΊΙ επιθυμία τής έξαπλώσεως άνά τύ 
έθνος τών αγαθών τής παιδείας παρήγαγε τήν μέριμναν περί άποκτήσεως λει
τουργών τής παιδείας έν ειδικαίς Σχολαϊς, αϊτινες ταχέως έξηπλώθηοαί ά..ύ 
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τού ελευθέρου και είς τά ύποδουΛα τμήματα τού έθνους. Ουτω δε διά τού 
τελειότερου του Διδασκάλου καταρτισμού, διά τής μεταβολής των διδακτικών 
μεθόδων, διά τής βελτιώσεως της οικονομικής θέσεως τού Διδασκάλου ή παι
δεία μετά θαυμαστής ταχυτητος διεδύθη άνά τύ έθνος, αί στατιστικοί δι 
Σχολών. Διδασκάλων και μαθητευύντων άπυδεικνύουσιν ύτι κατά ποσοτικήν 
τουλάχιστον αναλογίαν ολίγα έθνη προηγούνται του ήμετέρου έν τη εκπαιδευ
τική κινήσει. Πώς έντύς δεκαετηρίδων τινων τοιαύτη έπήλθε μεταβολή είς τάς 
σχέσεις ίερέως καί Διδασκάλου, (όστε ο μέν Διδάσκαλος νά κατέχη πτυχίον 
προσόντων, νά καθοδηγήται ή νά προστατεύηται ύπύ νόμων, νά άμείβηται διά 
τακτικής μισθοδοσίας έστω κεΛ ^άνεπαρκούς, να θεωρήται άνήκων είς τάς με- 
μορφωμένας τάξεις τής κοινωνίας, ύ δέ ίερεύς ούτε περί προσόντων νά έρω- 
τάται ούτε ύπύ νομών νά διέπηται «ίποζών δε άπό τής έλεημοσύνης τών ένο- 
ριτών αύτού νά εύρίσκηται είς πνευματικόν επίπεδον ούδεμιάς κοινωνικής τά- 
ξεως άνώτερον

Καί όμως οί τφ έθνει την όδον της προοδου διαγραφοντες ιύφειλον να 
μη παρίδωσι τον διά τών αιώνων σφυρηλατηθέντα καί διά τού ύπερ πίστεως 
καί πατρίδος κοινού μαρτυρίου καθαγιασθέντα δεσμόν τον συνδέοντα Διδά- 
σκαλον καί "Ιερέα. Ώφειλον την έθνικήν ήμών Ιστορίαν έπισταμενως μελε- 
τώντες και τον ϊθνικύν ήμών Χαρακτήρα ψυχολογικός άναλύοντες και έπί τής 
σχέσεως θρησκευτικών πεποιθήσεων καί ηθικού χα«ρακτήρος φιλοσυηούντες και 
την προνομιακήν θέσιν του κλήρου εν Τουρκιμ ως κάτοχου τών προνομίων 
καί στηρίγματος ιής εθνικής ήμών έν Τουρκίρ ύποστάσεως ύπ’ ύψιν λαμβά- 
νοντες, ουδέ ν«τ άποπειραθάισι καν τύν χωρισμύν του λιδασκάλου άπύ του 
Ιερέως, άλλ*  ένισχύοντες ι τι μάλλον καί τελειοποιουντες τύν αίωνόβιον τών 

δυο αξιωμάτων δεσμόν νά «ίπαρτίσωοι την αρμόζυυσαν είς το ελληνικόν έ
θνος έθνικήν παιδείαν, παιδείαν δήλον ότι θεμελίουμένην έπι των θρησκευ
τικών καί εθνικών τού έθνους παραδόσεων.

Δέν κατέστη είσέτι άντιληπτύν είς πάντας ότι χωρισαντες τον Διδάσκαλον 
απύ τύν Ιερέα, έχωρίσαμεν τύ Σχολειον άπύ τήν Εκκλησίαν, την παιδείρν 
απο τήν θρησκείαν, άν όμως έξακολουθήση έπί τινας έτι δεκαετηρίδας τύ αυ
τό σύστημα δέν θά υπάρχη ούδείς, όστις δέν θά βλέπη, ότι μάτην ήλπίσαμεννά 
αναπλάσωμεν τύ έθνος διά τού Σχολείου ώς αύτύ κατηρτίσαμεν, τυύτέστιν ά
νευ επαρκούς θρησκευτικού ερείσματος, θά βλέπη πας τις. ότι έξηπλώθη μέν 
θσον έπρεπεν ή παιδεία, δέν περιωρίσθ ησαν όμως, όσον προσεδσκάτυ. αί παρα
βάσεις τών θείων καί ανθρωπίνων νόμ.ων. ηύξήθησαν οί εγγράμματοι άλλά δέν 
ήλαττι»)θησαν αί «ρυλακαί, έπληθύνθη ή γνώσις άλλά δέν ηύξησε μάλλον δε καί 
ηλαττ«όθη ή πρύς τί|ν πατρίδα αγάπη.

Υπάρχουσιν οί νομίζοντες, ότι σοφώς συντεταγμένοι νομοί, καλώς ωρ- 
ϊανωμένη \ικαιυσύνη. τελεία αστυνομική υπηρεσία, αύστηρότης έν τη έ- 
ψαρμογή τών νόμων εινε ικανά νά φέρωσιν είς αρμονίαν τάς σχέσεις τών πο
λιτών ενός Κράτους και νά άποτελέσωσι τήν βάσιν τής ήθικής αύτού άναπτύ- 
'»εως, κατά τούτων όμως έξανίσταται ό βαθύς έρευνητής των έλατηρίψν των 
ανθρωπίνων πράξεων Θουκυδίδης αξιώματικως διακηρύττων, οτι άπαντες τεί- 
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νουσιν από (ρύσεως είς τύ καί ιδία καί δημοσία άμαρτάνειν «καί ούκ έστι νό
μος, οστις άπείρ/ει τούτου» αφού καί αύτύς ό θάνατος, η φοβερότερα τών τι
μωριών είς ούόέν λογίζεται ύπό τών κακούργων, καί δτι εινε «πολλής εύηθείας, 
δστις οϊεται τής άνθρωπίνης (ρύσεως όρμωμένης προθύμως τι πράξαι αποτρο
πήν τινα έχειν ή νόμων ίσχύϊ ή άλλφ τφ δεινφ». νΟχι λοιπόν ή τελειότης 
τών νόμων ούδ’ ακρίβεια έν τή εφαρμογή αύτων. άλλά διάπλασις τής ανθρώ
πινης φύσεως έπί τφ σκοπώ καταστολής τής πρός τήν αδικίαν δρμής δέον νά 
εινε ή βάσις πάσης αναπλαστικής ένεργείας τεινούσης είς δημιουργίαν μονί
μου κοινωνικής καί εθνικής ευπραγίας, ούδέν δ*  άλλο υπάρχει μέσον κατα
στολής μέν τής πρός αδικίαν ορμής προαγωγής δέ τού αισθήματος τού προς 
τούς κειμένους νόμους σεβασμού πλήν τής έγκατοικήσεως είς τάς καρδίας των 
άνθρώπων τού λόγου τού Θεού.

Τούτων ούτως έχόντων δέν εΐνε εύκολον νά ύπολογισθή πόσης ζημίας γί
νεται είς εαυτό πρόξενον τό ήμέτερον έθνος εξακολουθούν νά παςχιμελή την 
μόρφωσιν εκείνης ακριβώς έκ τών τάξεων αύτού, ήτις έχει μεγαλειτέραν καί 
ύψηλοτέραν έν αύτφ άποστολήν, τή; τάξ^ως τού ένοριακού κλήρου. Καί πρέπει 
νά μ ή αποσιωπήσω, δτι έκ τών ’Ορθοδόξων εθνών καί Κρατών μόνον τό Ελ
ληνικόν δέν έχει ακόμη ένοριακόν κλήρον μεμορφωμένον. ’ Ας άφήσωμεν κατά 
μέρος τήν ισχυρόν Ρωσικήν Αύτοκρατορίαν ένθα άπό πολλών ήδη δεκαετηρί
δων ισχύει νόμος καθ’ δν οί μέν τών πόλεων ίερεϊς καί διάκονοι πρέπει νά 
εΐνε απόφοιτοι Θεολογικής ’Ακαδημίας, οί δέ τών χωρίων απόφοιτοι Σεμι<ι- 
ρίου. άλλ’ είς αύτά τά Βαλκανικά ορθόδοξα Κράτη, τά νεότερα τού Ελληνικού, 
είς αύτό ακόμη τό μικρόν Μαυροβούνιον τό ζήτημα τύς μορφώσεως καί συν- 
τηρησεως τού Ένοριακού κλήρου εΐνε ήδη άπό πολλού λελυμένον καί μόνον έν 
τφ Ελληνική» ϋασιλείφ δέν υπήρχε μέχρι τού παρελθόντος έτους νόμος περί 
προσόντων καί μισθοδοσίας αύτού. Πρέπει μάλιστα νά μή ταραλίπω καί τήν 
λεπτομέρειαν δτι έν Ρωσίρ έληφθη πρόνοια δπως καί αυτή ή σύζυγος τού 
έφημερίου ίερέως έχη ώρισμένην μόρφωσιν άνάλογον προς τήν κοινωνικήν θέ- 
σιν τού Ίερέως, ίδρύθησαν δε πρός τον σκοπόν τούτον είδικαί θηλέων Σχολαί.

Ηά ήμην δμως έκτος της ακρίβειας έάν παρέλειπον ν’ αναφέρω, δτι καί 
έν τφ Ελληνικό Βασιλείφ έγένοντο άπόπειραι άποκτήσεως Ενοριακού κλή
ρου άξιου τών πατρίων παραδόσεων και τών εθνικών έλπίδων. Ηδη τφ 
L8Ò6 έψηφιοθη νόμος περί συστάσεως ιερατικών Σχολών καί περί διαιρέσεως 
τών ενοριών καί περί προσόντων καί γνώσεων τών μελλόντων ίερωθήναι. οί 
νομοί δμως ούτοι ούδεμίαν ΰπέψερον βελτίωσιν ουσιώδη είς τήν κατάστασιν 
του ένοριακού κλήρου καί δι’ άλλους λόγους καί διότι διιϊ ιών νόμων εκεί
νων δεν ελύε το συγχριίνως καί rò ζήτημα τής συνιηρήσι ω ιού ένοριακού κλή
ρου.

Λί ίερατικαί ίδίρ Σχολαί ύφ’ ον κατηρτίσθησαν τύπον ήσαν καταδεδι- 
κασμέναι να μ ή έπιτύχωσι τού σκοπού αύτών. Πασών τών ειδικών Σχολών 
οί άποφοιτοι έξερχομενοι είς τήν κοινωνίαν μετά τού πτυχίου τής Σχολής. 
έ\ ή έξεπαιδι ύ ) η σαν εύρίσκουσιν ένώπιον αύτών άνοικιόν στάδιον εργασίας 
δυνάμει τού πτυχίου αυτών. Ο μετά πτυχίου δμως Ιερατικής Σχολής είσερ-
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χόμενος εις τό κοινωνικόν στάδιον δια ποιον επάγγελμα τού βίου δύναται 
νά είναι κατάλληλος ; Δι ουδεν. Δια νά γίνη έκεϊνο δι’ δ προώρισεν αυτόν 
η ειδική αυτού μορφωσις ήτοι ίερεύς πρεπει να έλθη είς τήν νόμιμον ηλι
κίαν καί πρέπει νιί αποκαταστηση εαυτόν ώς οικογενειάρχην έν τή κοινώ- 
νία, νυμφευόμενος καί τεκνσποιών. Έως ού δμως δ τής Ιερατικής Σχολής 
τρόφιμος αποκτήση μετιί τής άλλης ίκανότητος τής από τής παιδεύσεως 
καί τά (Απαραίτητα προσόντα της νομίμου ηλικίας καί τού έγγάμου βίου, 
ποθεν θά πορισθή τά πρός το ζην καί είς τί θά καταναλίσκη τόν μεταξύ 
χρονυν ; Καί έγένετο λοιπόν καί γί νεται δ.τι ύπό τής άνάγκης τών πραγ
μάτων έπε βάλλε το. Οί πτυχιυύχοι τών Ιερατικών Σχολών έτρέποντό καί τρέ
πονται τερί rip’ έκζήτησιν άλλων επαγγελμάτων, άπό τών οποίων βεβαίως 
ύέν θά είχαν πλέον τήν διάθεσιν ν άπυσπασθώσι χάριν τού ιερατικού, πρός 
το όποιον μάλιστα εινε φυσικόν νά αίσθάνωνται καί αποστροφήν τινα αφού 
τούτο υπήρξεν αίτια νά ίδωσιν έαυτούς έν ψευδεϊ θέσει απέναντι εαυτών καί 
τής κοινωνίας κατ’ αύτά τά πρώτα βήματα τής κοινωνικής αύτων ζωής.

Γί λοιπόν έπρεπε νά γείνη ; Έκεϊνο τό οποίον αργά μέν διά τό παρελ
θόν ένωρίς δέ διά τό μέλλον μελετά νά πράξη ή νυν Κυβέρνησις τής Άνορ- 
θώσεως. Τούτέστιν αντί Ιερατικών Σχολών καί Διδασκαλείων νά έχωμεν 
Ιεροδιδάσκαλειον. νά έπανασυνθέσωμεν τούτέστι τον Διδάσκαλον πρός τόν 

'Ιερέα καί τόν Ίβρέα προς τον \ιδάσκαλον διά νά καταστήσωμεν άύθις ού 
σιαστικόν καί τον σύνδεσμον Σχολείου καί Έκκλησίας. παιδεία, καί θρη 
σκείας, λύοντες συγχρόνως και τό οικονομικόν πρόβλημα τής αξιοπρεπούς 
συντηρήσεως τού Διδασκάλου καί τού Ίερέως. Διότι άναμφίβόλως εϊτε ένιό 
σωμεν τήν διδασκαλικήν καί τήν Ιερατικήν υπηρεσίαν οσάκις καί όπου τού
το εΐνε δυνατόν είς ίν καί το αυτό πρόσωπον, εϊτε συνδέσωμεν αύτάς ού
τως ώστε τήν ευδόκιμου διδασκαλικήν υπηρεσίαν νά διαδέχηται ή ιερατική, 
δέν θά έχωμεν μόνον αποτελεσματικό»τέραν ιερατικήν καί διδασκαλικήν υπη
ρεσίαν άλλά καί οίκονομικωτέραν.

Άπό των σκέψεων τούτων ώρμηθημεν είς το να υποστηρίξωμεν. κατά 
το παρελθόν έτος, έν τη Συνόδφ τήν ϊδρυσιν ούχι ιερατική; Σχολής άλλα Ι
εροδιδασκαλείου. 'Γούτον δέ καί προσεδώκαμεν αύτω ιδρυθέντι τόν τύπον 
ιδού δέ πώς έννοούμεν τήν σύστασιν αύτού καί τόν προορισμόν.

Τό ήμέτερον δηλ. ΊεροδιΟασκαλειον σκοπεί róv δι’ επαρκούς θεωρη
τικής καί πρακτικής διδασκαλία ιερών, φιλολογικών, παιδαγωγικών, έγ- 
/υκλυπαιόικων και τεχνικών μαθημάτων, καταρτισμόν Χιδασκάλων καί ύ- 
»οψηφίων Ιερέων. Τό άνελεύθεοον καί πρακτικός έπί ήμιον σύστημα τή^ 
προδεσμεύοεω. ιών μσθ»ρευοντών δι υπυσχέσειυν ή εγγυήσεων οτι εξάπαν
τος θά ίερωθώσνν άπεκλείσθη άπό τού Κανονισμού τού ήμετέρου Ιερο
διδασκαλείου. Ο μαθητής προπαρασκευάζεται είς ιο νά θέληση τήν ιερα
τικήν λειτουργίαν, άλλά δέν εξαναγκάζεται είς τό νά περιβληθή αύτήν. Έξερχό- 
μενος τού .Ιεροδιδασκαλείου θά φέρη τό πτυχίον Ιεροδιδασκάλου. Δυνάμει 
αύτού θά καταλαμβάνη θέσιν Διδασκάλου ως κεκτημένος πανία τα νόμιμα 
προσόντα άλλά καί ιεροκήρυκας συγχρόνως, όχι βεβαίως ιοιούτου όποιον 
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παρουσιάζουσι σήμερον τινες τών διδασκάλων, οϊτινες έν άγνοίμ του 
αρμοδίου Άρχιερέως αύτοχειροτυνουνται κήρυκες του θείου λόγου «μή γι- 
νώσκοντες- -κατά τον ’Απόστολον—ούτε ά λέγουσιν ούτε περί τίνων διαβε- 
βαιοΰνται»—άλλά ιεροκήρυκας νομίμως έντεταλμένου και δυναμένου νά είπη 
πρός τούς πιστούς Λόγους παραμυθίας άνευ κινδύνου διαστροφής τής Ευ 
αγγελικής αλήθειας. Τοιουτοτρόπως έκαστη κοινότης έχουσα Διδάσκαλον 
θά έχη συγχρόνως καί τόν Ιεροκήρυκα αυτής όμοΰ δέ καί τον απαραίτη
τον ψάλτην καί έν γένει βοηθόν του ίερέως έν τή έκτελέσει τών λειτουρ
γικών αύτοΰ καθηκόντων.

Οί έν τή προεκτεθείση ύπηρεσίμ εύδοκίμους εαυτούς παραστησαντες 
'Ιεροδιδάσκαλοι προσκτησάμενοι τά προσόντα του εγγάμου βίου καί τής 
ύπό τών κανόνων οριζόμενης ηλικίας εΐνε ήδη οί ένδεδειγμένοι νά γείνω- 
σι καί λειτουργοί τοΰ Ύψίστου καί πνευματικοί τοΰ λαοΰ ποιμένες. Ό άξιος 
τής αποστολής αύτοΰ Διδάσκαλος θά εΐνε καί άξιος τής άποστολής αύτοΰ 
ίερεύς, καί τάνάπαλιν ό μή άξιος διά τήν ίερωσύνην δεν θά εΐνε άξιος και 
διά τό διδασκαλικόν επάγγελμα. Δέν θά ίσχυρισθώμεν βεβαίως, ότι είναι 
δυνατόν πάντοτε καί πανταχοΰ ό ιεροδιδάσκαλος γενόμενος ίερεύς νά έξακο- 
ΛουΟπ επιτελών καί τά καθήκοντα τοΰ Διδασκάλου, άναμφιβόλως όμως ύ 
συνδυασμός ούτος εΐνε κατορθωτός εις πάσας τάς ολιγάριθμους κοινότητας 
ιών χωρίων ένθα ιά ιερατικά καί διδασκαλικά καθήκοντα έχουσι κύκλον 
περιωρισμένυν. Αλλά καί εις τάς πολυπληθεστέρας κοινότητας αντί τεσ
σάρων, έπι παραδείγματι, προσώπων δύο διά τήν ιερατικήν καί δυο διά τήν 
διδασκαλικήν υπηρεσίαν τής κοινότητας εΐνε δυνατόν νά ύπάρχωσι τρία 
μονον πρόσωπα όταν τό ίν έξ αύτών μετέχη καί τής διδασκαλικής και 
της ιερατικής υπηρεσίας.

Καθορίζοντας τον χαρακτήρα του ημετέρυυ Ιεροδιδασκαλείου δεν ήτο 
δυνατόν νά μή λάβωμεν ύπ*  όψει. ότι δι αύτου πρόκειται νά καταρτισθω· 
σιν οί μέλλοντες διδάσκαλοι και ιερείς γεωργικών ϊδίρ πληθυσμών, επει
δή δέ καί άλλως εϊμεθα ιής γνώμης ότι ή δημοτική και ή μέση εκπαί- 
δευσις παρ' ήμϊν πρέπει νά προσαρμυσθή περισσότερον πρός τάς άνάγκας 
τού καθ’ ημέραν βίου, ιίσηγάγομεν είς το Ιεροδιδασκαλείο ν τήν θεωρητι
κήν καί πρακτικήν διδασκαλίαν μαθημάτων γεωπονικών. Οί ήμέτεροι Ίε- 
οοσπουδασταί διδασκόμενοι θεωρητικός ύπό είδικοΰ Καθη/ητοΰ πάντα ή τά 
κυριώτερα τών γεωπονικών μαθημάτων, επί δύο δ*  ώρας καθ’ εκάστην έν 
τοϊς κήπυις τής Μονής την θεωρίαν έν τή πράξει υπό τάς οδηγίας πάν
τοτε τοΰ αρμοδίου Καθηγητοΰ έφαρμόζοντες θά άποκτήσωσι τήν ικανότη
τα νά γείνωσιν είς τούς γεωργικούς πληθυσμούς, έν οίς θά δράσωσι. διδά
σκαλοι καλλίτερων τρόπων καλλιέργειας τοΰ εδάφους καί είσηγηταί νέων 
μεθόδων πορισμοΰ τών πρός τό ζην αναγκαίων. ’Εξ άντιθέτου διά τους αύ- 
τούς διεγράψαμεν άπό τοΰ ήμετέρου προγράμματος την διδασκαλίαν ξένων 
γλωσσών, ών ούδεμίαν έχουσιν ανάγκην οί προοριζόμενοι νά δράσωσιν ως 
ίερεϊς καί διδάσκαλοι των ήμι τερών Κοινοτήτων. Έν γένει δέ το ημετερον 
πρόγραμμα δεν θά περιλαμβάνη είμη υ.τι συντελεί προς τόν τελειότερον 

κατιϊ τό δυνατόν καταρτισμόν τοΰ Ίερέως καί τοΰ Διδασκάλου.
Δκϊ τόν καταρτισμόν τοΰ ήμετέρου προγράμματος έκρίναμεν συνετόν 

νά μή άρκεσθώμεν είς μάνας τάς ήμετέρας αντιλήψεις, άλλά νά ζητήσωμεν 
καί τήν γνόιμην ειδικών άνδρών, ή έν μέσφ δ’ ήμών παρουσία τοΰ ήμετέ
ρου προσφιλεστάτου Διδασκάλου τοΰ πολλοΰ πρφην Διευθυντοΰ τής μεγαλώ
νυμου Θεολογικής τοΰ Σταυροΰ Σχολής ΙΙαν. Άρχιμ. κ. Χρυσοστόμου Πα- 
παδοπούλου, θά χρησιμοποιηθή πρός πληρεστέραν καί τελειοτέραν τοΰ τε 
προγράμματος καί τού κανονισμοί» διατύπωσιν.

Όποιος 0έ ύπήρξεν ό εσωτερικός βίος τοΰ Ιεροδιδασκαλείου κατά τό 
πρώτον αύτοΰ έτος, θά μάθητε ευθύς αμέσως έκ τής λογοδοσίας τής Διευ- 
θύ»νσεως. Θά μάθητε έπίσης έκ τών άναγνωσθησομένονν ύπό τοΰ Γραμματέως 
άπολογισμών έσόδων καί εξόδων καί καταλόγου εισφορών, οποία ύπήρξεν 
ή οικονομική τοΰ ίεροΰ Καθιδρύματος διαχείρισις καί τίνες όνομαστί οί 
ύπέρ αύτοΰ συνεισενεγκόντες, έφ’ ους πάντας έπικαλούμεθα ουράνιον τό 
άνταπόδομα.

Εύχήθητε πάντες μετ*  έμοΰ πρ<>ς τόν Ούράνιον Πατέρα, όπως κατα- 
πέμψη έπί τό ίδρυμα τοΰτο, τό τή Αύτου χάριτι καί βοηθείμ ίδρυθέν. 
δαψιλή τόν παρ’ Αύτοΰ φωτισμόν καί πλουσίαν τήν ευλογίαν.

Γ'.
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ TOT ΔΙΕΎΘΤΝΤΟΤ ΔΙΑΚΟΝΟΥ

Κ°υ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ

Σεβαομιώτατοι Ίεράρχαι, οεβαοτε Λιδάοκαλε, Εκλαμπρότατε 
κ. Πρόξενε καί λοιπή φιλόμονοος όμήγνρις,

Τό ήμέτερον Ιεροδιδασκαλείον κατά τό έτος τοΰτο απετελεϊτο έκ 
μιας καί μόνης τάξεως, τής πρώτης, περιλαμβανούσης 17 μαθητάς, 
πάντας οίκοτρόφους. Εις τάς εισιτηρίους εξετάσεις προσήλθον περισ
σότεροι, έν δλω 25. Έκ τούτων εις μέν εύρέθη κατά τήν Ιατρικήν 
έξέτασιν μή έχων τάς άπαιτουμένας σωματικάς δυνάμεις διά τόν αγώνα 
τής μαθητείας, έτερος ήτο μικρότερος τής όρισθείσης ήλικίας τών 14 
έτών, τρεις’ άλλοι άπεκλείσθησαν διά τήν έλλειψιν τών άπαιτουμένων 
γνώσεων καί τρεις έτεροι άπελθόντες νά έτοιμασθώσι δέν έπανήλθον 
πλέον διά τάς διαδιδόμενα;, ώς έμάθομεν, φήμας δτι τό Έροδιδα- 
σκαλεϊον δέν θά έλειτοΰργει καί άρχόμενον τής λειτουργίας αύτοΰ θά
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διελύετο άπό τόν πρώτον ή δεύτερον μήνα. Έκ τών 17 μαθητών, οϊ- 
τινες, ώς εϊρηται, άπετέλεσαν τήν πρώτην καί μόνην τάξιν, εννέα μεν 
είσήχθησαν ώς οίκότροφοι κοινοτήτων ή μοναστηριακών αδελφοτή
των, οί δέ λοιποί οκτώ ώς ιδιοσυντήρητοι. Έκ τών 17 ιεροσπου
δαστών, 3 μέν προέρχονται έκ τής περίφερείας τής ’Αρχιεπισκοπής, 1 · 
έκ τής Μητροπόλεως Πάφου, ό έκ τής Μητροπόλεως Κυρηνείας, οί δε 

λοιποί 8 έκ τής Μητροπόλεως Κιτίου.
Τα μαθήματα τής Λ' ταύτης τάξεως έδιδάχθησαν ύπό ;> καθηγη 

τών. Ό Διευθύνων έδίδαξεν ερμηνείαν τών Κυριακών Ευαγγελίων, 
Τεράν Ιστορίαν τής II. Διαθήκης, Ιστορίαν τής Αρχ. Ελλάδος μέχρι 
τής έν Μαντινεία μάχης καί πολιτικήν Γεονγραφίαν, τάς 4 ηπείρους. 
Όκ. Γ. Βοόζεμβεργ, πτυχιούχος τής έν Ίεροσολύμοις Θ. Σχολής τού 
Σταυρού καί πρώην καθηγητής τού έν Ίεροσολύμοις Γυμνασίου έδί- 
δαξε τά Ελληνικά (Λουκιανόν, Εενοφώντα, Πλούταρχον, Λυσίαν καί 
Χρυσόστομον), τό τεχνολογικόν καί ετυμολογικόν τής Γραμματικής της 
Άττ. Διαλέκτου καί στοιχεία Συντακτικού πρός δέ καί τήν Πρακτικήν 
’Αριθμητικήν. Ό κ. Ν. Μορφάκης, πτυχιούχος Γεωπόνος τής γεωργι
κής Σχολής τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί πρφην καθηγητής τών Γεω
πονικών καί τής Φυσ. Ιστορία; έν τω II. Γυμνασίω καί Π. Διδασκα
λείο) έδίδαξε τήν Ζφολογίαν, τήν ’Ανθρωπολογίαν καί Μελισσοκομίαν 
ετι δέ καί τήν Ιχνογραφίαν καί πρακτικός γειοργικά; ασκήσεις ανθο
κομίας καί δενδροκομίας, ό κ. Π. Φρανδζεσκίδης, μουσικοδιδάσκαλος 
έδίδαξε τήν ϊεράν έκκλησιαστικήν Μουσικήν καί ό κ. Γ. Βουτουρίδης 
καθηγητής τής γυμναστικής έν τώ €Ημιγυμνασίω καί τή’Αστική σουη
δικός ασκήσεις. σΗ υγεία δέ τής Σχολής διετέλεσεν ύπό τήν έποπτείαν 

τοΰ ιατρού κ. Φ Ζαννέτου.
Μετά πολλής τής εύχαριστήσεως έξαγγέλλομεν πρός τήν σεβαστήν 

καί φιλόμουσον όμήγυριν, δτι οί μαθηταί ήμών έδειξαν πολλήν περί 
τά γράμματα επιμέλειαν καί πολλήν τήν προθυμίαν πρός μόρφωσιν ή
θους χρηστού. Έν τω συνόλφ υπήρξαν επιμελείς καί ευπειθείς είς τάς 
συμβουλάς, παραινέσεις καί διαταγάς τής Διευθύνσεως, άποδείξαντες 
δτι δικαιούμεθα νά ελπίζωμεν, δτι θά έχω μεν έν τφ μέλλοντι άξιους 
τής κλήσετος αύτών έργάτας έν τώ άμπελώνι τού Κυρίου. ’Εννοείται 
δτι άπό τής τάξεως δέν έλειψαν καί οί άπό κατασκευής ή καί εξβως νω
θροί καί δυσκίνητοι ή καί τάνάπαλιν πέραν τού δέοντος ζωηροί καί 
είς παρεκτροπάς ρέποντες. Ή καταβληθεϊσα δ’ δμως ύπό τής Διευθύν· 

σεως περί τάς δύο ταύτας ακρότητας Ιδιαιτέρα μέριμνα δέν έμεινεν, ώς 
θέλομεν νά πιστεύωμεν, άτελεσφόρητος.

Προσεπαθήσαμεν, δση ήμϊν δύναμις, είς τούς μαθητάς ήμών 
vii έμπνεύσωμεν αγάπην, ένθουσιασμόν άγιον ύπέρ τού έργου τού δι
δασκαλικού καί τού ιερατικού δΓ δ έκλήθησαν. Διδαχθέντες ύπό τοϋ 
θεηγόρου Παύλου, δτι, «ή μέν γνώσις φυσιοί ή δέ άγάπη οίκοδομεί» 
προσεπαθήσαμεν νά χαράξωμεν οδόν αρμονικής άναπτύξείος τού 
νού καί τής καρδίας, δόντες είς τους μαθητάς ήμών νά έννοήσωσιν 
δτι ιεροσπουδαστήν άξιον τής αποστολής αύτού θετορούμεν ούχί εκεί
νον, δστις δεικνύει διανοητικήν τινα ικανότητα καί ευφυΐαν εις τό 
προσοικειούσθαι τά διδασκόμενα μαθήματα, άλλ’ έκεϊνον δστις μετά 
τής έπιδόσεως έν τοΐς μαθήμασιν αγωνίζεσαι έκ παραλλήλου ν’ άπο- 
βάλη τάς κακάς αύτού κλίσεις καί έξεις, γυμνάζων τήν θέλησιν αύτού 
εις τό νά θέλη καί τό σώμα αύτού εις τό νά πράττη πάντοτε τό αγαθόν. 
Προσεπαθήσαμεν νά δώσωμεν είς τούς μαθητάς ήμών νά έννοήσωσιν 
δτι ή Σχολή ήμών αποτελεί τον πυρήνα ευνομούμενης κοινωνίας καί 
πολιτείας, καί δτι δπωςέν ταύταις ή πρόοδος, ή τάξις, ή ευημερία εϊνε 
αποτέλεσμα τη ρήσεως τών κειμένων ηθικών, έκκλησιαστικών ή πολιτι
κών νόμων, τοιουτοτροπτος καί έν τή σχολή διά νά ύπάρχη τάξις, αρ
μονία, πρόοδος, πρέπει έκαστος νά επιτελή τό έπιβεβλημμένον είς αυ
τόν καθήκον, καί νά κάμνη χρήσιν μόνον τού παρεχομένου είς αύτόν 
δικαιώματος. Τόν νόμον τής σχολής προσεπαθήσαμεν νά καταστήσω- 
μεν σεβαστόν μάλλον διά τής διδασκαλίας ή διά τής τιμωρίας. Διά 
τούτο δέ καί οσάκις περιήλθομεν είς τήν άνάγκην νά έπιβάλωμεν πει
θαρχικήν τινα τιμωρίαν προσεπαθήσαμεν νά δώσωμεν εις τόν τιμω- 
ρούμενον νά έννοήση δτι ή τιμωρία εϊνε αναγκαία συνέπεια τής πα
ρεκτροπής αύτού, αφού εϊνε παράβασις κειμένου νόμου. Έάν καί ή 
επί τού σημείου τούτου παρατηρηθείσα κατά τό διάστημα τού πρώ
του έτους τής διαπαιδαγωγήσεως πρόοδος τών ήμετέρων ιεροσπουδα
στών έξακολουθήση ή αύπή καί είς τά επακολουθήσοντα έτη τής μαθη
τείας αύτών, δικαιούμεθα νά έλπίζωμεν δτι δέν θά δώσωμεν ε’ς τήν 
κοινωνίαν κοινωνικούς έργάτας έτεροφθάλμους, αφού κατά τόν θεο
λόγον Γρηγόριον «οί βίον μόνον ή λόγον κατωρθωκότες τφ έτέρφ δέ 
λείποντες, ούδέν τών έτεροφθάλμων διαφέρουσιν». Ούδέ έπαύσαμεν δΓ 
θλου τού έτους νά επαναλαμβάνω μεν καί νά έφαρμόζωμεν τήν παραί- 
νεσιν ετέρου τής Έκκλι^σίας Πατρός. « Ω παΐδες, έστω υμών μή πο



3>S4 ’Αρσενίου Δηλιγιάννη Λογοδοσία
38δ

νος μόνον ύ περί λόγους, άλλά καί κόσμος ό περί τρόπους τό σπούδα- 
σμα. Ψυχή γάρ, καθαρά κακίας, παιδείαν ειλικρινή προσίεται καί 
παρ’ οίς αν ή σωφροσύνη λάμπει τό τών αρετών τι μιώτατον».

Διά τούς θέλοντας νά παρακολουθήσωσιν εγγύτερον τήν έπιτευ- 
χθεϊσαν κατά τό λήξαν σχολικόν έτος έν τώ Ιεροδιδασκαλεία) πνευμα
τικήν πρόοδον πρόκεινται εις μελέτην τ’ αποτελέσματα τών γραπτών 
εξετάσεων τής τε Α' καί Β εξαμηνίας εις πάντα τά μαθήματα καί αί 
εβδομαδιαίοι τών μαθητών εκθέσεις’ άλλά καί αί προφορικοί εξετάσεις, 
εις άς σήμερον καλούνται οί μαθηταί έλπίζομεν δτι θά δώσωσί τινα 
ιδέαν περί τής συντελεσθείσης προόδου, τήν οποίαν θά δυνηθώσι νά 
έκτιμήσωσι πληρέστερου εκείνοι έκ τών κ. καθηγητών τού Ήμιγυμνα- 
σίου, οϊτινες άπετέλεσαν τήν ύπό τήν προεδρείαν τού Σεβασμιωτάτου 
ήμών Πατρός άποτελεσθεΐσαν εξεταστικήν επιτροπήν διά τούς εισακτέ
ους εις τήν Σχολήν μαθητάς Τήν έν τοΐς γράμμασιν έπίδοσιν τών ή- 
μετέρων ιεροσπουδαστών πας τις δικαιούται ν’ άπεκδέχηται εύρυτέραν 
καί πληρεστέραν ή τήν τών μαθητών τών αντιστοίχων τάξεων τών άλ
λων εκπαιδευτηρίων, διά τόν ουσιωδέστατου λόγου, δτι έκεΐ μέυ ό μα
θητής δέν δύναται νά ύπαχθή είς κανόνα μελέτης, έξωτερικός δέ ών 
μαθητής καί έν τώ οϊκω ή έν τή κοινωνία άναστρεφόμενος αναλίσκει 
κατ’ ανάγκην μέγα μέρος τού χρόνου αύτού διά τάς τοιαύτας ανάστρο
φός, έν τώ ήμετέρω δ’ δμως Ιεροδιδασκαλεία) ό μαθητής οίκότροφος 
ών, υπό δέ τό σύνθημα τού κώδωνος κατακλινόμένος, άνιστάμενος, 
προσευχόμενος, έσθίων, άρχόμενος ή καταπαύων τήν μελέτην, είς περί
πατον έξερχόμενος καί εϊ τι άλλο σχετικόν, έχει τόν χρόνον τού ημε
ρονυκτίου μετίοδικώς κατάνευε μη μένον ούτως, ώστε ουδέ ελάχιστου ά- 
πόλλυται μόριον έκ τού διά τήυ μελέτην προωρισμένου χρόνου.

ΙΙάντες οι έν τή σχολή διδάξαντες έπετέλεσαν μετά ζήλου ιερού και 
ενθουσιασμού τό εαυτών καθήκον, ύπό τήν συναίσθησιν διατελοΰντες, 
οτι διά τό εκπαιδευτήριου τούτο τό όποιον ύψιστον έχει τόν προορισμόν 
δέον νά κατατεθώσιν έξ αρχής βάσεις ασφαλείς διά τήν μέλλουσαν αύ 
τού σταδιοδρομίαν. Χαρακτηριστικόν δέ τού ιερού τούτου ζήλου τών 
διδαξαντων άξιου ιδιαιτέρας έξάρσεα>ς είνε τό δτι, δύοέξ αύτών, οί κ. κ. 
Π. Φρανδζεσκίδης καί Γ. Βουτουρίδης, τάς είς τήν σχολήν υπηρεσίαν 
αύτών παρέσχον δωρεάν.

Καί δέν ήτο δυνατόν άλλως νά διάκηνται πρός το εργον τής 
Σχολής οί ώς οικοδόμοι κληθέντες, άφού δλόκληρος ή Κοινότης Λάρνα- 

κος, μάλλον δέ ολόκληρον τό 'Ελληνικόν Κοινόν τής Κύπρου απεΐδε μετά 
στοργής καί αγάπης πρός τήν ϊδρυσιν τού ιερού τούτου Εκπαιδευτηρίου, 
από τού οποίου αναμένει νά έξέλθωσιν οί έμφυσήσοντες είς τάς καρδι
άς τού λαού τό πνεύμα τής θρησκευτικής ζωής, τό όποιον αγιάζει τό ά- 
τομον, έξυψοί τόν κοινωνικόν βίονκαί οδηγεί είς εθνικήν μεγαλουργίαν.

Ή υγεία τής Σχολής ύπήρξεν εξαίρετος, χάρις πάντως είς 
τήν καλήν ιατρικήν έιοπτείαν, είς τήν υγιεινήν τροφήν καί έν γέ- 
ν«ΐ τήν καλήν έν τή σχολή δίαιταν, είς τό υγιεινόν τού κλίματος καί τάς 
διώρους καθ’ έκάστην γεωργικάς τών μαθητών ασκήσεις έν τοΐς κήποις 
τής Μονής. Μόνον εις τούς πρώτους μήνας του σχολικού έτους εσχομεν 
έλαφράς τινας αδιαθεσίας.

Ιδιαιτέρως πρέπει νά σημειωθή ή έπίδοσις των ήμετέρων ίερο 
σπουδαστών εις τήν εκκλησιαστικήν Μουσικήν’ οί μαθηταί ήμών διδα
σκόμενοι 3 ώρας τήν εβδομάδα τήν θεωρίαν τής μουσικής, πρακτικώς 
δέ καθ’ έκάστην ημέραν πρωίας τεκαί εσπέρας έν τω ναφ έξασκούμενοι 
θά γίνωσιν έγκρατεΐ; τή; ίεράς ταύτης τέχνης, τής οποίας τόση υπάρχει 
ανάγκη διά τον ιερέα καί τόν δημοδιδάσκαλον.

Δι’ έλλειψιν τού καταλλήλου χώρου δέν κατέστη δυνατόν παρά τήν 
ζωηράν τής Α. Σ. τού Μητροπολίτου ήμών επιθυμίαν ν’ άρχίση άπό 
τού έτους τούτου ή πρακτική διδασκαλία τής σηροτροφίας καί τής τυ
ροκομίας, έλπίζομεν όμως δτι ή διδασκαλία τών πρακτικών τούτων μα
θημάτων θ’ άρχίση κατά τό προσεχές σχολικόν έτος.

Γ H·Τήν σχολήν , ήμών δΓ δλου τού έτους έπεσκέπτοντο πολίται τής 
Λάρνακος παρα^ολουθούντες έκ τού σύνεγγυς τήν έν αύτή γινομένην 
εργασίαν. Ή Σχολή έδέχθη επίσης τήν τιμητικήν έπίσκεψιν διαρκούντος 
τού σχολικού έτους τής Λ. II. τού Μητροπολίτου Πάφου κ. ’Ιακώβου, 
δύο άπελθόντων Προξένανν τής Ελλάδος τού τε κ. Καλούτση καίκ. X" 
’Αναργύρου, τού έντιμοτάτου πρ Διοικητοΰ Αάρνακος κ. Claude 
Relavai Cobham, τού αίδεσιμωτάτου ’Αρχιδιακόνου κ. Potted, τού 
Ατιμότατου Δημάρχου Λεμεσού κ. Χρ· Σωζου, τού Ιατρού κ. Φ Λυ- 
^ιώτου, του επόπτου τών 'Ελληνικών Σχολείων κ. Α. Αράπη και ά.

. κατά τήν εύσημον δέ ταύτην ήμεραν αισθάνεται ίδιάζουοαν χαράν τιμω- 
|ΐένη διά τής παρουσίας τού εμού σεπτού διδασκάλου, τού διαπρεπούς 
θεολόγου, τού ακαμάτου τών ιερών καί τών ελληνικών γραμμάτων 

θκαπανέως, τού πολλού Διευθυντυύ τής μεγαλώνυμου θεολογικής Σχο
λής τού Σταυρού, μητρός γνήσιας τού ήμετέρου Ιεροδιδασκαλείου, τού
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Πανοσιωίατου *Αρχιμ.  κ. Χρυσοστόμου ΙΙαπαδοπούλου, τοΰ οποίου 
ή σοφία καί ή πείρα διά κανονισμών καί προγραμμάτων καί οδηγιών 
θά χαράξωσι τήν οδόν ήν ύφείλει νά βαδίση ή Σχολή ήμών, όπως επι

τυχή τοΰ ύψηλοΰ αυτής προορισμού.
*Η Σχολή είνε οφειλέτις ευγνωμοσύνης προς πάντας, όσοι λόγω 

ή εργω έξεδήλωσαν αγάπην καί ενδιαφέρον πρός αυτήν, μεταξύ δέ τού
των πρωτεύουσαν πάντως κατέχει θέσιν καί ή επιτροπεία, ή τήν ίεράν 
ταύτην Μονήν διευθύνουσα, ήτις δι’ όλου τοΰ έτους συναντελάβετο τή 
Διευΰύνσει έν τή έπιτελέσει τών καθηκόντων αυτής.

Τοιοΰτος ύπήρξεν έν συντομία δ εσωτερικός βίος τής ήμετέρας 
Σχολής κατάτό πρώτον αυτής έτ ς. Ό tteôç δέ και 1 Ιατήρ τών φώτων, 
ή πηγή πάσης σοφίας και συνέσεως, ό προστάτης παντός έργου αγα
θού, δ ευδοκήσας νά λάβη τό ιερόν τούτο καθίδρυμα τήν σύστασιν αύ- 
τοΰ, σκέποι αυτό ύ/iò τήν κραταιάν και άμαχον ΑύτοΓι δεξιάν καί άνα- 
δείξαι διά τών ευχών τών σεπτών ήμών ποιμένων άξιον τών πόθων 
καί τώνελπίδων τοΰ ευσεβούς τής Κύπρον Ελληνικού λαού.

△ .
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΚ TOT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ TOT ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
ΚΕΦ. Α'.

1. Σκοπός τοΰ’Ιεροδιδασκαλείου τοΰ Άγιου Γεωργίου 
είνε ό διά πενταετούς επαρκούς διδασκαλίας ιερών, παιδαγωγι
κών, εγκυκλοπαιδικών και τεχνικών μαθημάτων καταρτισμός 
διδασκάλων καί Ιερέων κατά τό προσηρτημένυν πρόγραμμα.

2. Τό σχολικόν έτος άρχεται τή 15 Σεπτεμβρίου καί λήγει 
τή 2φ Κυριακή τοΰ ’Ιουνίου. Πλήν τών θερινών διακοπών καί 
τών Κυριακών τά μαθήματα διακόπτονται καί κατά τάς υπό 
τοΰ δημοσίου προγράμματος όριζυμένας εκκλησιαστικός καί 
όνικάς έορτάς.
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·">. Οί μαΰηταί είνε πάντες εσωτερικοί. \ΰναται όμως νά 
επιτροπή απλή άκρόασις μαθήματος ή μαθημάτων είς ήδη κλη
ρικούς χωρίς νά Οεωρώνται κατηριθμημένοι τοϊς μαθηταίς.

4. Ή διάταίις τών ωρών τοΰ ημερονυκτίου διά τε τήν 
διδασκαλίαν τών μαθημάτων καί τήν άλλην έν τφ Ίεροδιδα- 
σκαλείφ δίαιταν καθορίζεται υπό τής Λιευθύνσεως.

5. Ό είσαγόμενος είς τό Ίεροδιδασκαλεϊον μαθητής ύ- 
ιρείλει νό παρουσίαση : α) Πιστοποιητικόν τής ηλικίας αύτοΰ, 
ήτις πρέπει νά είνε ούτε κατώτερα τών 14 ούτε ανώτερα τών 
20 έτών, έξαιρέσει μόνον τών μοναχών καί ιερωμένων, 
ών ή ηλικία δύναται νά είναι ανώτερα τών 20 έτών. 
β) Άπόδειξιν ιατρού ότι είνε αρτιμελής καί κατά 
πάντα υγιής καί ότι ένεβολιάσθη έπιτυχώς προ 4 το πολύ έ
τών. γ) Μαρτυρικόν περί τής χρηστοήθειας αύτοΰ καί τής περί 
τά γράμματα έπιμελείας. δ) Ενδεικτικόν συμπληρώσεως πλή
ρους εξαταξίου δημοτικής σχολής, ή άπόδειξιν γνώσεως τοΰ 
τυπικού μέρους τής Ελληνικής γραμματικής, τής πρακτικής 
αριθμητικής καί στοιχειώδους Γεωγραφίας, είς ά εξετάζονται 
γραπτώς τε καί πρυφορικώς, γίνονται δέ δεκτοί μόνοι οί εύδο- 
κίμως τήν έξέτασιν ύποστάντες.

θ. Αντί τής παρεχόμενης τοϊς μαϋηταϊς διδασκαλίας, κα
τοικίας, τρυφ ής, πλάσεως, φωτισμού καί ιατρικής περιθάλψεως 
τροκαταβάλλυυσιν έν τή άρχή έκαστου Σχολικού έτους έν τφ 
Γαμείφ τοΰ’Ιεροδιδασκαλείου οί μέν τής Α καί Β τάξεως 

λίρας ’Αγγλίας δέκα (αριθ. 10) οί δέ τής Γ . \ καί Ε λίρας 
Αγγλίας δώδεκα (άριθ. 12). ’Εκτός τούτων ο τό πρώτον εί- 

θαγύμενος είς τήν σχολήν μαθητής καταβάλλει έη άπαξ το 
ποσόν μιας καί ήμισείας λίρας ’Αγγλίας διό τήν ήν παρέχει αύ- 
Τφ η Σχολή πρός χρήσιν σιδηράν κλίνην μετί στρωμνής έκ 
βάμβακος καί πρυσκεφαλαίου.

Οί μαθηταί προμηθεύονται δΓ ίδιων δαπανών τά ά- 
ναγκαιοΰντα αΰτοΐς ενδύματα καί βιβλία καί τιήν γραφικήν 
ύλην.

Χ· Οί μαί)ηταί ιμέρουσιν ένδυμα ιερατικόν, το <· ίσον μετά 
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μελανός καλύμματος τής κεφαλής ύψους 10 εκατοστών μόνον 
έν ωρη. προσευχής καί έν έπισήμοις παραστάσεσι. Κατά τάς 
λοιπάς ώρας εργασίμους ή άλλας φέρουσι τ»)ν τών άλλων 
Σχολείων ενδυμασίαν, πλήν τών τυχόν ιερωμένων, Μοναχών, 
ή δοκίμων φερόντων πάντοτε τήν ενδυμασίαν αύτών.

9. QI μαθηταί εισερχόμενοι είς τήν Σχολήν όφείλουσι νά 
φέρωσι μεθ’ εαυτών τήν έξής αποσκευήν : εν εφάπλωμα, μίαν 
μαλλίνην πατανίαν, 4 σινδόνας, δύο περικαλύμματα προσκε- 
φαλαίου, δύο ποδήρη νυκτικά υποκάμισα, δύο προσόψια, 
δύο έξωτερικάς ενδυμασίας, έν ράσον μέλαν καί εν μέλαν 
κάλυμμα κεφαλής, 6 υποκάμισα, 6 έσώβρακα, ß ζεύγη περι
κνημίδων, ß ρινόμακτρα, 2 κτένια πυκνόν καί αραιόν, μίαν 
ψήκτραν, ζεύγος έμβάδων καί δύο ζεύγη υποδημάτων.

10. Μαθητής άποπέμπεται τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου α) Έάν 
αρνήται νά συμμορφωθή πρός τούς νόμους τής Σχολής, 
β) Έάν μετά έπανειλημμένην έπιβολήν τών ύπό τοΰ εσωτε
ρικού Κανονισμού όριζομένων πειθαρχικών ποινών έπιμενη έν 
τή άμελείμ καί τή άταξίςι. γ). Έάν ύποπέση είς νόσον μεταδο
τικήν ή οργανικήν, δ) Έάν κατά τό πρώτον έτος άποδειχθή 
ανεπίδεκτος μαθήσεως ή μή λάβη προβιβάσιμον είς άνωτέραν 
τάξιν βαθμόν πλέον ή άπας.

11 Οί δι’οίονδήποτε Λόγον όιαρκοϋντος τοϋ Σχολικού 
έτους τής Σχολής άπερχόμενοι μαθηταί δέν δικαιούνται είς ά- 
παίτησιν οίουδήποτε μέρους έκ τοΰ καταβεβλημένου ύπ’ αυτών 
είς το ταμεϊον ποσού. Όφείλοντες δέ τυχόν είς τό ταμεϊον 
ύποχρεούνται είς τήν ακεραίαν έςόφλησιν αύτού.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
maohmatqn

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞ. A ÛPAI 3.

Ίερώ Ιστορία Π. Δ. μεθ’ έρμηνευηκής άναγνώσεως τής 11. Δ

ΤΑΞ. Β. ΩΡΑΙ 4.
‘Ιερά Ιστορία Κ. Δ. μεθ’ έρμηνευτικής άναγνώσεως τών Ευαγ

γελίων.γελίων.
Στοιχειώδης Εβραϊκή καί Χριστιανική Αρχαιολογία.

ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 6.’Αγία Γ ρ α φ ή. Σύντομος μέν είς τήν II. Δ. έκτενεστέρα δέ 
είς τήν Κ. Δ. εισαγωγή. Ερμηνευτική άνάγνωσις τα>ν 
Πράξεων τΦν ’Αποστόλων.

’Εκκλησιαστική 'Ιστορία, αρχαία καί μέση.

ΤΑΞ. Δ. ΩΡΑΙ 11.Αγία Γραφή. ’Ερμηνεία ’Επιστολών κατ’ έκλογήν.
’Εκκλησιαστική ιστορία νέα.
Συμβολική.
Λειτουργική, μετά πρακτικών άσκήσεων.
Κατήχησις, έκτενΦς τό δογματικόν μέρος.
’Ομιλητική καί Κατηχητική.
Πατρολογία.

ΤΑΞ. Ε. ΩΡΑΙ 11.Αγία Γραφή. ‘Ερμηνεία τών Ποιμαντικών ’Επιστολών.
’Εκκλησιαστική Ιστορία τής Κύπρου.
Ποιμαντική.
Εκκλησιαστικόν Δίκαιον.

Εατήχησις, έκτενώς τό ηθικόν μέρος.
Ομιλητική, μετά γυμνασμάτων γραπτών καί κατ’ άπαγγελίαν.
Τελετουργική, διδασκαλία περί των διαφόρων τελετών καί ακο

λουθιών μετά πρακτικών άσκήσεων κατά το Εύχολόγιον.

ΕΛ/ιΗΝίΚΑ
ΤΑξ. Α. ΩΡΑΙ 12Ελληνες συγγ*ραφεΐς,  Ιερός Χρυσόστομος, Λουκια

νός, Πλούταρχος (Βίοι παράλληλοι) ^ενοφων. Γραμμα*  
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τικής τό τεχνολογικόν καί έτυμολογικόν Συντακτικού τό 
στοιχεία τής συντάξεως. Άνάλυσις νεωτέρων δοκίμων 
συγγραφέων ίΚ. Οικονόμος, Κ. ίΐαπαρρηγόπουλος).

Συνθέσεις, περιγραφαί, τοπογραφίαι, διηγήσεις.
ΤΑΞ Β. ΩΡΑΙ 12.

Έλληνες συγγράφει ς, Μ. Βασίλειος, ‘Ιερός Χρυσό
στομος, Ιίλούταρχος (ηθικά), Ξενοφών, Λυσίας. Γραμ
ματικοί ασκήσεις, συστηματική διδασκαλία Συντακτικού, 
θεματογραφία, άνάγνωσις καί άνάλυσις νεωτέρων δο*  
κίμων συγγραφέων (Ν. θεοτόκης, Π. Παπαρρηγόπουλος, 
Ραγκαδής, Βερναρδάκης).

Συνθέσεις, αυτοβιογραφία, περιγραφαί, διηγήσεις.
ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 12.

Έλληνες συγγραφείς, ‘Ιερός Χρυσόστομος, Μ. Βασί
λειος, Ισοκράτης, Όμηρος. Γραμματικοί καί συντακτι
κοί ασκήσεις. Θεματογραφία.

Συνθέσεις, αναλύσεις λόγων έκκλησιαστικών καί θύραθεν συγ
γραφέων, έκθέσεις ιδεών, έπιστολογραφίσ, περιγραφαί. 
ιστοριογραφία.

Στοιχειώδης γραμματολογία.
Στοιχειώδης Ελληνική ’Αρχαιολογία.

ΤΑΞ; Δ. ΩΡΑΙ 9

Έλληνες συγγραφείς, Δημοσθένης, Γρηγόριος θεο
λόγος, Μ. Βασίλειος, Ιερός Χρυσόστομος, ’Εκκλησιαστι
κοί ύμνοι, Θεματογραφία.

Συνθέσεις, έκθέσεις Ιδεών, ιστοριογραφία, διάφορα γυμνάσματα, 
Στοιχειώδης Μετρική αρχαίας έλληνικής καί έκκλησιαστικής 

ποιήσεως.
ΤΑΞ. Ε ΩΡΑΙ 9

Ελληνες συγ γ ρ α φ ε ί ς, Πλάτων, Εύριπίδης, Γρηγο· 
ρίου θεολόγου ποιήσεις, Έκκλ. ύμνοι, θεματογραφία. 

Συνθέσεις διάφοροι καί γυμνάσματα.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
ΤΑΞ. Γ ΩΡΑΙ 2.

Εμπειρική ψυχολογία.
Στοιχειώδης αισθητική. 

ΤΑΞ. Δ ΩΡΑΙ 5
Στοιχειώδης Λογική.

.. ----------
Παιδαγωγική, μετά ύποδειγμάτων διδασκαλίας.
Υγιεινή, μετά στοιχείων θεραπευτικής.

ΤΑΞ. Ε ΩΡΑΙ 10.
Γενική παιδαγωγική, ιστορία τής παιδαγωγικής, οί έν Έλλάδι 

καί έν Κύπρψ ίσχύοντες νόμοι τής Δημοτικής Έκπαιδεύ- 
σεως. Διδακτικοί άσκήσεις.

’Αγωγή τοΰ πολίτου.

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΑΞ. Α ΩΡΑΙ 3
’Αρχαία ιστορία, ιδίως Ελληνική.

ΤΑΞ. Β. ΩΡΑΙ 3.
Μέση Ιστορία, ιδίως Ελληνική τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας.

ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 3
χΝέα ιστορία, Ιδίως Ελληνική τών ρετά τήν άλωσιν χρόνων καί 

τής Παλιγγενεσίας.
ΤΑΞ. Δ. ΩΡΑΙ 2.’Ιστορία πολιτική τής Κύπρου.

ΓΕΩΓΡΑφΙΑ

ΤΑΞ. Α ΩΡΑΙ 2.Αί πέντε Ηπειροι.
ΤΑΞ. Β ΩΡΑΙ 2.Ελληνική Χερσόνησος, ’Ελληνικά! νήσοι ιδίως ή Κύπρος.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΑΞ. Α ΩΡΑΙ 3.
Πρακτική ’Αριθμητική μετά μέρους τής θεωρητικής.

ταξ. β ΩΡΑΙ 3.θεωρητική ’Αριθμητική, μέρος τής Γεωμετρίας.

ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 3.Γεωμετρία καί "Αλγεβρα.

ΦΥΣΙΚΑ

ΤΑΞ. Α. ΩΡΑΙ 2.
Φυσική ιστορία, ’Ανθρωπολογία, Ζωολογία, Στοιχεία πειραματι 

κής Χημείας.
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ΤΑΞ. Β ΩΡΑΙ 2.

Φυτολογία, Γεωλογία, ή Κύπρος ύπό γεωλογικήν έποψιν.
ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 2.

Χημεία ανόργανος, Φυσική πειραματική, ορυκτολογία.
ΤΑΞ. Δ. ΩΡΑΙ 2.

Χημεία οργανική, Φυσική πειραματική. 
. * »

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ

α') Ηεωμητικη Διδασκαλία.

ΤΑΞ. Α. ΩΡΑΙ 3.

Κτηνοτροφία, ’Ορνιθοτροφία, Σηροτροφία, Μελισσοκομία, Τυρο
κομία, Γαλακτοκομία, στοιχειωδώς.

ΤΑΞ. Β. ΩΡΑΙ 3.

Όπωροκομία, Λαχανοκομία, ’Ανθοκομία, Δασοκομία, Λιπάσμα
τα οργανικά καί άνόργσνα.

ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 2.

Κτηνοτροφία, Πτηνοτροφία, Σηροτροφία, Μελισσοκομία, Γαλα
κτοκομία, Βουτυροποιία καί Τυροκομία, έν έκτάσει.

ΤΑΞ. Δ. ΩΡΑΙ 2.

Γεωργία, καλλιεργητικά! έργασίαι, έλη. Στοιχεία πολιτικής καί 
γεωργικής οικονομίας.

ΤΑΞ. Ε. ΩΡΑΙ 2.

Δενδροκομία, ειδική καλλιέργεια καρποφόρων δένδρων, κη
πουρική, δασοκομία, έλαιουργία, οινοποιία, ποτοποιία.

Υποδειγματική διδασκαλία.

Έν πάσαις ταΐς τάξεσι τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν των Γεωπο
νικών συμπληροί πρακτική άσκησις έν τοϊς κηποις καί έν 
τοϊς άγροϊς τής Μονής του άγιου Γεωργίου 2 ώρας καθ’ 
έκάστην.

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΤΑΞ. Α-Ε ΩΡΑΙ 4.

’Ρδική, Μουσική, Τετράχορδον, Καλλιγραφία, Ιχνογραφία, Χει
ροτεχνία, Ζφγραφική, (άχρώματος καί έγχρώματος εικο
νογραφία) Γυμναστική.

ΟΡΟΔΟΓΙΟΝ TQM ΜΑΘΗ/ΛΑΤΟΝ 
9F.AI ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΘ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝ ΕΚΑΣΤΗ. ΤΑΞΕΙ

1 ΓγΓ Δ . Ε'.

θρησκευτικά 4 6 11 11 35

' Ελληνικά 12 12 12
.» ♦

9 9 54

Παιδαγωγικά — 2 5 10 : 17
il

’Ιστορία 3 3 3 2 — 11

Γεωγραφία 2 2 — —- ■--- 4

Μαθηματικά 3 3 3 —— •-- 9

Φυσικά 2 2
;

2 — 8 ■ 1
Γεωπονικά Î

3 3 2 2 2 12 J

Τεχνικά 5 5 4 4 4 22

33 34 34 35 36
—Ù2 J

«'Λονικαί άσκήσεις Λ πάσαις ,αίς δύο ώρα. καβ
έκάστην.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TON ΥΠΕΡ TOT ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Είς μεταφοράν 362.00.0

‘Ιερά Μητρόπολις Κιτίου £ Ϊ1. 0.0
Μητροπολίτης Κιτίου Μελέτιος ατομικών * 25. 0.0
Κυριάκός X" Γιακουμή 

άνα Α. 20.0.0:
Ιερά Μονή Άγ. Γεωργίου, Ιερός Ναός Άγ. Λαζάρου, X" Γα

1» 50. 0.0

βριήλ Παπά Μιχαήλ * 60. 0.0
.’Ιωάννης Στίνης ιατρός

άνα Α. 10.0.0:
♦ 12. 0.0

Κιόστας Γαβριηλίδης, ‘Ιερός Ναός Όρας, Γεώργιος Μώζερας 30. 0.0
’Αρχιεπίσκοπος Ίορδάνου Μελέτιος

Ara Α. 7.0.0:
8. 0.0

Τζάπρας Πιερίδης, Ιερός Ναός 'Λγ. θεοδώρου * 14. 0.0
Γεώργιος καί Κώστας Πιερίδης

ανά Α. 5.0.0:
Ηεόδωρος Χρυσοστομίδης, Γαβριήλ Κουδουνάρης, Ιερός Ναός

* 6. 0.0

Καθολικής Λεμεσού. Ιερός Ναός Τόχνης
Ara Α. 4.0.0:

Ιερός Ναός Καλαβασού, Νικόλαος 1. Δη μητριού, 'Ιερός Ναός

* 20. 0.0

Άρακαπά
óra Α. 3.0.0:

Γειόργιος Στίνης, Γεώργιος καί Τάστων Μαυροΐδης, θεοχά-

» 12. 0.0

ρης Μιτσής, Ίωαννίκιος Οικονόμος Βάβλας, L Ναός Σωτήρος
Ara Α. 2.10.0:

» ■ 15. 0.0

Ζήνων Δ. Πιερίδης, Ιερός Ναός Χρυσοπολιτίσσης
Ara Α. 2.0.0:

Ν. Λ. Γεωργιάδης, Κωνστ. καί Κλεάνθης Καλόγερός. Μ. Τσα- 
πούρας, Φίλιος Ζαννέτος ιατρός, Κ. Κόπαμ πρφην Διοικητής 
Λάρνακος, ΜηχανουργεΙον ή * Κύπρος», Στέλιος Τσολακίδης, 
Φυσέντζος Μιχαήλ. Βασ. Σάββα. 'Ιερός Ναός Πύργου. Ιερός 
Ναός Χοιροκοιτίας, 'Ιερός Ναός Σκαρίνου, ‘Ιερός Ναός "Αγίου

» 5. 0.0 -

Ιωάννου, 'Ιερός Ναός Βουνίου.
ά*ά  Α. 1.10.0:

’Ιερός Ναός 'Λγ. Μαρίνης, I. Ναός Άγ. ’Ιωάννου, I. Ναός ‘Άγ.

> 28. 0.0

Μάμαντος. I. Ναός Παλιόδιας » 6. 0.0
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Έκ μίταφοράς £ 362« «·θ

«νά Λ. 1.5.0 :
Νέαρχος I Ιαπαδόπουλος * Ι· ^·θ

drà Α. 1.0.0 :
’Ιερός Ναός Πςρα Πεδίου, Ίβρ. Ναός Λάνιας, *1.  Ναός Μονής. 
1. Ναός Ψεματισμένου, Άναστ. Μακρίδης, Λοΐζος Τσολακίδης, 
Δημ. Λιανέλλος, Νικ. χ' Λοΐζου. Ν. Γεωργμίδης, χ' Στυλ. Νι
κολάου, Ίω. Γιασεμίδης. Γ. Μοδινός, Χριστοφής Φιλίππου. Ίε- 
ρεύς χ' Παπά Γεώργιος, χ' Νικ. Γεωργίου, χ' Εύθ. Μιχαήλ.
Άχ. Βασιλείου, χ*  Ίω. Παντελή. Σοφοκλής . Ν. 11α-
παχαραλάμπους, Σοφοκλής Θεοδώρου, χ' Γεώρ.
Κωνσταν. Ίωαννίδης. Ήλίας Γεωργίου, Έμμ. χ' Παναγιώτου, 
Ευριπίδης Ταβελούδης, Ιερός Ναός Κοιλανίου, Ίερ. Ναός Άγ. 
Αθανασίου, I. Ναός Μαρωνίου, Ήλ. Παπά Κυριάκου. Στέλιος 
Μάππας, χ' Κυριάκός Ζωοπηγής, Λάμπρος Πασχαλίδης. χ*  Γ. 
Βερεσιέ, χ' Στυλ, χ*  Πέτρου, χ*  Παπά Αντώνιος, Γεώργιος 
Λουκαίδης * 37. 0.0

«νά Λ. 0.15.0:
Αποστολής χ' Κουμής. ‘Επιτροπή Ποταμιτίσσης. Πρωτοπαπάς 
Κηριμκός * $· $·θ
χ' Λάιιπρος Γεωργίου * 0.11.0

άνά Α. Ο.1Ο.Ο:
Κωνστ. ΜυριανΟευς, Συμειον χ' Χριστοφή, Σοφοκλής Άνθούσης. 
Κάτοικοι Άγ. Φυλάξεως, Σάββας Γεωργίου, Μιχ. χ' Ίωάννου, 
Κωνστ. Χριστοδούλου. Παπά Γεώργιος Χριστοφόρου, Κωνστ. Πα
παδοπούλας, χ' Νικ. 11. Λουκάς, Γ. Πελαγίας, Ίω. Κωνσταντινί- 
όιις, ΊΙλ, χ'Παναγή, ΊΙλ. Β. Παττίχης, Κυπριανός Δαυίδ. Ε. 
Ίωαννίδης. Στυλ. Βολίδης, Εκκλησία ΒοϊΓνίου. I. Οίκονομίδης,’ 
χ*  Βασίλης χ*  Σάββα. Στυλλής χ' Ηεοδώρου. Κυριάκός Άλ- 
κιβιάδου, Στυλλής Νεοκλή, Αριστόδημος διδ. Λόφου, ’Αρχιμαν
δρίτης Σωφρόνιος, Άρ. Ε. Νικολαΐδης, Άντ. Λευκωνικιάτης, 
Σ^αυράκης Χριστοφόρου, Αεόδουλος Άντωνιάδης, Φίλ. Νικο- 
λαΐδης καί υΙός, Λ. Ζ. Δημητρίου. Κατσαρίδης καί Μαραδεύτης. 
Νικ. Συμεωνίδης, Γ. Παντελίδης, Χριστόδουλος Παντελίδης, 
I. Νικολαΐδης, Π, Λοΐζου, Κλ. Σ. Κράμβής, Λουκάς Σπ. 
Ίακωβίδης, Π. I. Λουϊζίδης, Άλέξ. Τσιρκώτης, Άχιλ. Δημη
τρίου, Ν. Γεωργίου, Στ. Γ. Μάππας. "Ομ. Μιχαηλίδης » 22.10.0

ara Λ. 0.8.0:
Κωνστ. Μιχαηλίδης, Ήλίας χ' Βασίλη, Παπά Γεώργιος, χ' Χρι- 
στοφής χ' Παναγιοιτου, Δ. I. Χριστοδούλου, χζ Ίω.Κοσμάς » 2. 8.0

ά™ Λ. 0.7.0 :
Χριστ. Μιχαηλίδης, χ' Ίω. Λοΐζου, Παπαδόπουλος > 1. 1.0

Είς μεταφοράν £ 429. 0.0

Έκ μεταφοράς 429. 0.0 
ava Λ. 0.6-0 :

Β. Χριστοφή, Ίερεύς ’Αντώνιος, χ' Χρυσόστ. χ' Γεωργίου, Παύ
λος χ' Γεωργίου, Κυρ. Μιχαήλ, θ. Γεωργίου, Μ. Παπαϊωάννου, 
Άδάμ Φλορέντζου, Ζ. Παύλου καί Παύλος Χριστοφόρου. χ' Γ. 
χ*  Νικύλα. Σ. Ίωάννου, X. ’Αριστείδης Κυιλανιεύς, χ*  Σάββας 
Φραντζέσκου » 3.18.0

Λ. 0.5.0 :
Ίερεύς Ιωάννης. ’Λνδρέας Σωκράτους. Ίω. Συμεωνίδης. Κ. Β. 
Λύτρας, Μ. Χατζησταύρου, Κουμής Πανάου, Περικλής Παπά 
Ηεοδώρου, Κ. Μ. Ηεοδυσίυυ, Κων. Γεωργίου, Άβέρκιος Σάββα 
Κ. Παπανικολάου, Χριστοφής Παπαϊωάννου, Δ. Χαραλάμπους, 
Μιχ. Κ. Όδιατης, Η. Λ.Λαμπή, Στ. Γεωργίου, χ*  Χρίστο- 
ψής Λαζαρή, χ'Όνησιφορος θεοχάρη, Στ. χ*  Κωνσταντή, Χριστ. 
Κωνσταντή, 1. χ*  Χριστοφή. Χαραλάμπης Παναγιώτου, Εύαγ. 
Κουντουριώτης. Ίερεύς Νικ. Παπά Μιχαήλ, Η. Παπαχαραλάμ- 
πους, Παπά Πέτρος . Νέστωρ Γεωργίου. Καλλιν. χ' Αύ- 
τένη. \. χ*  Κυριάκού. Παπά Χαραλάμπης, Μ. χ*  Γεωργίου. 
Παν. χ*  Χαραλάμπους. Κ. Λαζαρή. χ' Μιχ. Εμμανουήλ, Κ. Βα
σιλείου. Παπιι Κωνσταντίνος. Άριστ. Χριστοδούλου, Χριστ. Ν 
Κουβάλη, Παπά Χαραλάμπους, Χριστ. ΙΙαρασκευά. Σάβ. Χρι- 
στοφή. Νέαρχος χ'Γεωργίου. Κωνστ. Χριστοδούλου. Παν. χ*  Μι
χαήλ, Έρωτόκριτος Χαραλάμπους. ΕύέλΟων Ίωάννου, 'Ηρόδο
τος IΙαπανεοφύτου. Άγησιλ. II. Φράγκου. Φραντζέσκος Δη
μητρών. Λαζαρης χ*  Μιχαήλ. Χαραλάμπης Στυλιανού. Α
βραάμ χ Λημήτρη. Γ. Γαβριήλ. Αλέξιος χ*  Μιχαήλ, /' Νικόλαέ 
ί. Κωνσταντή. Ίερεύς Σταυρινός. Ιερεύς Ιωάννης. Γ Πέτρυς 
χ*  Νικόλα. χ*  Ζαχαρίας Γεωργίου, Νεοκλής χ? Βασίλη, χ' Βασι- 
λής χ*  Χαραλάμπους, Παπά Νικόλαος, Σωκρ. Ν. Ρώσσου, Πα- 
ναγής Παπαγεωργίυυ, Α. Μαούνης, Ίερεύς Παντολέων, Ιερός 
Ναός Άγ. Κιυνσταντίνου, Παπά Πέτρος Παπαμιχαήλ, Παπά 
Σάββας. Χριστ. χ' Ίωάννου, Νεόφυτος χ*  Γεωργίου, Χριστοη . 
Ίωάννου. Κυρ. Κλεάνθης. Άρτ. Άδαμίδης; Γ Χατζηαδάμόυ, 
Σπ. Συμεωνίδης. Χρ. Κα/.οδικης. Λ. Γ. Λοΐζου. Μ. Χριστοφίδης, 
Κ. Λοΐζου, Άγαθάγ. Δημητρίου. Χριστοφής Αναστασίου. Σάβ.
I. Τσαγγαρυύδι. Γ. Μ. Κυπριανού. Χατζή Στεφάνής ι> 21. b.O

âfà A. 0.4.0.
Άντ. Γεωργιάδης, χ Άναστ. Χριστοφή, χ' Χριστοφής χ' Άντω- 
νίου, Ίερεύς Δημήτριος, Παναγής χ Σαββα. Χριστ. Αντωνίου. 
Χαρίτων Κωνσταντίνου. Ίω. χ*  Μιχαήλ, Χριστ. Γεωργ. Σάββα, 
^ύρ. χ' Κωνσταντή. Χριστοη». Παπαντώνη. Στυλ. Λαμπριανου 
Σάβ. Μιχαήλ, χ' Λαζαρης ’Αντωνίου. Π. ’Ονησιφόρου, Ίω. θεο- > 3. 4.0

Είς μεταφοράν £ 457. 7.0
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Έκ μεταφοράς X’ 157. 7.0 

δούλου, Παν. Μαρνέρος. 'Λντ. Παύλου. Ιεροδιάκονος Λουκάς.
Πέτρος Θεοδοσίου. Χριστ. Λαρή, Γ. Χριστοφή. Γιάννης Πιερη, 
Γ. Θεοδοσίου. ’Αβραάμ Μ. Σμίνης, Λαμπριανυς Αντωνίου. Χα
ραλάμπης Ίωάννου. * -· 1·θ

άνά Λ. 0.3.0 :
Ίερεύς Μιχαήλ, θεμιστ. Μαυρομουστάκης. Ίερεύς Χριστόδου
λος, Άντ. Γεωργίου, Ίω. χ' Μιχαήλ, II. Λοίζου, Γ. Κωνσταντί
νου, Σάβ. χ'Ίωάννου. Γ. Παπαχριστοδούλου, θ. Παπαγεωργίου, 
Μοναχός Σίλβεστρος, Δημ. Μιχαήλ, Χριστ. χ' Στεφάνου, Παπά 
Κωνσταντής. Άντ. Τσόχας. Κ. Παπαχριστοφόρου, Χριστ. Λοΐζου. 
Μ. Χριστοφή, Νεοκλής χ' Μακούλη. θ. Γρηγορίου. Παπά Γε
ώργιος. Λοΐζος Αντωνίου, Α. Κυριάκού. Σολομών χ Γεωργίου. 
Παπά Παναγιώτης Βασιλείου. Α. χ Χαραλάμπους. 1. Χαραλάμ- 
πους. Γ. Χριστοφόρου, Πολυκ. Χαραλάμπους, Σάββας Μιχαήλ, 
Γ. Λαζαρή, Μ. Κ. Πύρρος, Κ. Νικολάου. Κων. ΙΙαναγή, Παπα 
Μάρκος, Κ. Ίωάννου. Κ. Δημητρίου, Μηνάς Κυριάκου. Ιωάννης 
χ' Μιχαήλ, Γ. Χριστοφόρου. Κωνστ. ΙΙαπαλουκά. Χρ. Σάββα. 
Α. χ' Κωνσταντή, Εύάγ. χ' Χαραλάμπους. Έλπιδοφόρος Κυριά
κου. χ' Παντελής Αθανασίου. Δ. Αντωνίου, Συμεών χ' Σάββα. 
Γ. Γαβριήλ. Ίωάν. Γαβριήλ, χ*  Κλεάνθης, χ' Παναγής Βώλος. 
Πέτρ. χ' Χριστοδούλου. Χαχ. χ' Χριστοδούλου. 11. Καραγιάννης. 
Παναγ. Ν. Ρούσο». Γρ. Χαραλάμπους, Χρ. Μιχαήλ. Χρ. Γεωρ
γίου, Χριστόφ. Σάββα. \ημ. Χριστοφή. Σταυρής Παπαϊωάννου. 
Γεωρ. χ' Νικόλα. Παπά Χριστόφορος. Σωφρόνιος ιερομόναχος. 
Χριστόδ. Παπαγεωργίου. Ιερός Ναός 'Αγίου Παύλου, Βασίλης 
ΙΙαναγή. Έλευϋ. θεοδιύρου, Χρίστος θεοδόση. Παν. Σπύρου.
Χριστ. Παύλου, χ' Χριστ. ΙΙαναγή. Κ. Παπά Κυριάκού. Κλεάν
θης Α. Οικονόμου. Λντ. Χριστοφή. Ίερεύς Βασίλειος. Μ. 'Χι
τωνίου, Χριστυφής Κυριάκού. 11.17.0

Λ. 0.2.0
Μιχ. Πεζυυνος, χ Χαραλ. Μιχαήλ. Μιχ. Τσιτούρης. Κ. Γιαζος, 
Κωνστ. Πολύμνιας. Κωνστ. χ Μιχαήλ, χ Ευστάθιος Δημητρίου. 
Παναγ. Τζουμάζυυ. Γιάννης χ Μιχαήλ. Ιω. Π. Χρίστοηόρου 
Ν. X. ΙΙαναγή, Κ Παπα ΊΙλία, Κ. Γεωργίου. Ίερεύς Κωνσταν
τίνος, Στ. Αντωνίου. Κ. Α. Κωνσταντής. Χαραλ. Μιχαήλ. Κ. 
Παναγιώτου. Κ. Λντωνυ. Λ. Ίωάννου. I. Γεωργίου. Γιαννακός 
ΙΙέτρου. I. Γεωργίου. Σάββας Αποστόλου. Άνδρέας Ανδρέου, 
Κωνστ. Ιωάννου. Χριστ. Ίωάννου. Χριστ. Παπακωνσταντίνου. 
Σαβ. Λοίζου, Χριστ. Ίωάνου. Ξ. Μιχαήλ. Α. Παπαγεωργίου, 
Μιχ. Σπυρου. Κυρ. Χριστοφή. χ’ Κυ»ν. Γαβριήλ. Κ. /’ Χριστο
δούλου. χ' Λουκάς, Στ. Μιχαήλ. Βασ. Κωνσταντή. Κ. Παπανικό- ·» 3.18.9

' Γ 171 ΓΛΟ Είς μεταφωρά' I
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Έκ μεταφοράς £ 174.19.0 
λας, Κ. Παπαμιχαήλ. Χαρ. Σολομού. Μαν. Αθανασίου, Άντ. 
Μιχαήλ, Άντ. Αναστασίου. Παύλος Κωνσταντή, θ. Παπαχρι- 
στοφόρου. Μ. Κωνσταντίνου. Ιάκωβος Χαραλάμπους. Χριστ. χ*  
Παπά, I. Χριστοφόρου. Μ. Χαραλάμπους, Άντ. Χαραλάμπους. 
Σοφ. Στυλιανού. Α. Μιχαήλ, Π. Κυριάκού, Α. Σάββα. Άριστ. 
Σωτηρίου, χ*  Χρ. χ*  Γεωργίου, χ’ Γ. χ*  Σωτηρίου. Κ. Ίωάννου. 
Στ. Ίωάννου. Κ. χ*  Παύλου, Χαρ. χ: Άντώνη. X. χ: Χριστοφή. 
Κ. Χριστοφή Μιχή, Νέαρχος Κωνσταντίνου. Κ. Ίωάννου. Τρ. 
Νικολάου, ΝΊκ. ΙΙαναγή, Ν. Ευαγγέλου, Χριστ. χ: Δημητρίου, 
Γ. Χριστοδούλου. 1. Κωνσταντίνου. ΕύΟ. χ: Κωνσταντίνου. 
Νεοκλ. Χριστοφόρου. X. Νικολάου. ΠαπάΓεώρ. Νικόλα, Γ. Θεο
δοσίου, Σάβ. Αντωνίου, Έρμογένης Γιάγκου. Χρυσόστ. Νικόλα. 
Σάβ. Παναγιώτου. 1. Βασιλείου, θεοφ. Χριστοδουλίδης. Σάββας 
χ: Δημητρίου. Χρυσάνθης χ: Κωνσταντή, Γαβριήλ ΆγαΟοκλέους.
Εμ. Ίωάννου, Μάρκος Νικολάου, Ίωσήη Κυριάκού. Παρασκ. 
Χριστοφή. χ: Κυρ. χ: Λαζάρου. Ναν. Κυριάκού, χ: Αποστολής 
Ηαπα ΊΙλία. Κυρ. ΙΙαναγή. Χαρ. Ίωάννου. θεοδ. Σάββα. Πολ. 
χ: Γεωργίου. 1. Παπαδοπούλας. Στυλ. Ερωτοκρίτου. Νέαρχος 
Λουκά. Στυλ, χ: Παναγή, Άλέζ. ’Ορφανός. Χριστοφής χ: Συμεού. 
Μιχ. Γεωργίου, Κων. Χριστοφή. Άριστ. Μιχαήλ. Αγαθάγγελος 
Κωνσταντή. ΙΙαπά Κυριάκός. ΙΙαπαχριστόδουλυς, Χριστόδου
λος ΙΙαπαμιχαήλ. Σοφοκλής Σολομού. ΙΙαναγής Άνδρέα. Ιωάν. 
Σ. Μεταξάς. Βρυωνής χ: Χαραλάμπους. Έφραίμ Σολομού 
Ήρόδ. Ίωάννου. Ίσίδ. Παπα Κυριάκού, Παν. Στυλιανού, Κωνστ. 
Παπά Κυριάκού, Γ. Φωτίου, Ιερών. Γεωργίου. Σάβ. Χριστοφή. 
Γ. Γαβριήλ, Χριστόδ. Γεωργίου, Γ. Πιερή, Ειρήνη Σάββα, 
Κυριάκός Μιχαήλ. Άντ. Ίωάννου. Μιχ. Δημητρίου. Μιχ. Αν
τωνίου, Μιχ. χ' Κωνσταντή, Μιχ. Παπά Πέτρου’, Πέτρος Νικο
λάου, Πέτρος Παπαναστασίου, Χαράλ. Γεωργίου, Εύστρ. Κυ
ριάκού, Άναστ. Κυριάκού. Παναγής Μιχαήλ, Μιχ. Άχιλλέως, 
ΚλεάνΟ. χ*  Γεωργίου, Κυρ. χ' Νικόλα, Άντ. Χριστοδούλου, Πα
πά Χριστόφορος. θεοδ. χ' Παπαϊωάννου, Γ. Κωνσταντινίδης.

Άντωνιάδης, Βενέδ. Δημητρίου. Νικόλ. Μαρσελλος. θεοδ. 
Παπαμιχαήλ, Παναγ. Κωνσταντίνου.. Δημ. Μιχαήλ. Μωυσής χ 

Ιωάννου, Χριστ. Ίωάννου * It. 12.0
άνά Λ. 0.1.0.

Κωνστ. Μεταξά, Γ. Χριστοδούλου, χ*  Λουκάς χ' Μιχαήλ. Γ. χ' 
^υφοκλέους, Άντ. χ*  Παναγή, Δ. Μιχαήλ, Παν. Δαμιανού, II. 
Γεωργίου, Κωνστ. χ: Χρίστου, Άνδρ. Κωνσταντίνου. Χρ. Ίωάν- 
^υυ, Σι. I εωργίυυ. Χρισταλλού Σάββα. Παύλος Μιχαήλ. Λοιζος 
Κωνσταντή. Άντ. Ίωάνου. Π. Παπαχαραλάμπους. Γ. Μιχαήλ, ~ 0.18.0

Είς μεταφοράν £ 1»7. 0.0
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Έκ μεταφοράς £ 487. 9.0
Ν. ’Αντωνίου, Χριστοφής Ίωάννου, χ' ’Αντώνιος, Τρύφ. Χα
ραλάμπους, Χαράλ. Ίωάννου, Πετρ. Παπά Γεωργίου. Άντων. 
Χαραλάμπους, Κ. Γεωργίου, Στ. χ*  Αντωνίου. Χαραλάμπους, 
Παναγης Σβργίου. Στ. Ήλία, Γ. ’Αναστασίου. Σπ. Λουκά. Σω 
ιηρ Γεωργίου. Άριστ. Δημητρίου. Χριστοφ. Κωνσταντίνου. 
Στυλ. ’Αντωνίου, Ίωάν. Παύλου. Χαρ. Κωνσταντίνου, Μιχαήλ 
Ηεοδώρου, Ιάκωβος Ίωάννου. Κωστής Χρίστου. Χριστοφή^ 
Κωνσταντη. J. Παπαπετρυυ, Νικήτας Ίωάννου, Κουμής Κων
σταντίνου. Σάβ. Χαραλάμπους. ΙΙαναγ. χ*  Χριστοφή. Σοφ. Μιχα 
ήλ. χ*  Δημ ήτριος χ' Γεωργίου. Μιχαήλ Γιωργίου. Φ. Ιωάννου. 
Άλέξ. Σάββα. Σάβ. Χαραλάμπους, Λ. Παναγιωτου, Ν. χ*  Χα 
ραλάμπους, Ίωάν. Γεωργίου. Νεόψ. Μιχαήλ. Άντ. Σάββα. 
Άριστ. Ηεοδοσίου. Ίυπίν. Μιχαήλ. Νικ. Ίωάννου. Ηεοχ. χ 
Κωνσταντίνου. Τ.ΙΙαναγή, Ίωσήη» Γιωργίου. Σάββας Αγαθάγ
γελου. Έπαμ. Χριστοδούλου. Μιχαήλ Γεωργίου, Καλ. Δημητρί- 
ου. ΜατΟ. Κωνσταντη. Σταύρος ΙΙαναγή. Ιΐαναγής χ*  Ηεοδώρου. 
II. Σάββα, Σωφρ. Παναγη, ΙΙαρασχ. Γεωργίου, Άπόστ. Χριστο
δούλου, Χρ. Νικολάου. Ηεόδ. χ : Χριστοφή. Ίωάν. Χριστοδού
λου, Συμεών Σπύρου, χ : ΕύστάΟ. χ : Νεοφύτου, Άνδ. Ήρακλε- 
ους, Κυριάκος χ : Παρασκευά, Νεόφ. Σολομού, Πολύδ. Κυριά
κου, Άριστ. Ήλία. Χρυσόστ. Χριστοφή, Ίωάν. χ : Γεωργίου. 
Μηνάς Κυριάκού. Χρήστ. Κυριάκού, Ιερών. Κυριάκού. Νευ- 

*κλής χ: Παρασκευά. Ίωάν. χ: Βασιλείου, Μιχ. Χαραλάμπους,
Πετρης Νεοφύτου. Ή λ. Δημητρίου. Λέων. Άχιλλεως, Ηεοδύσ. 
Κυριάκού. Φίλιπ. Νικολάου. Συμ. Παναγη, Ηεόφ. Ίωάννου. Μι
χαήλ Ίωάννου. Εύάγ. χ : Δημητρίου, Κώνοι. ΙΙαναγή, Γρηγόρ. 
Σάββα. Ίερευς Ματθαίος. Ίερευς Ιωάννης, Στυλ. Χριστόφο
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ΕΤΟΞ A'. ΤΕΥΧ. ΙΓ'. ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1911

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρυξον τόν λόγον...» Β' Τιμ. δ', 2.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Α . ΕΙΣ TUN H' ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ηρώδης, ό μιαρός τής Γαλιλαίας τετράρχης, άξιος υιός 
του σφαγέως τών άθωων νηπίων τής Βηθλεέμ, μή υπομένων 
τόν έλεγχον έπί αιμομιξία του Ίωάννου του βαπτιστού, διέταξε 
τήν σύλληψιν καί φυλάχισιν αύτου, τελευταϊσν 0έ έπί τή βάσει 
άνοσίου καί αθεμίτου ύποσχέσεως πρός τήν θυγατέρα τής πα
ρανόμου συνεύνου, έν καιρφ μέθης ’δοΟείσης, έστειλε καί άπε- 
*εφάλισεν έν τή φυλακή τόν μέγιστον έν γεννητοϊς γυναικών 
tiióv του Ζαχαρίου καί τής Ελισάβετ.

Ίο θλιβερόν άγγελμα οί μαθηταί τού Προδρόμου, άφ’ ού 
Σλάβον εύλαβώς καί ένεταφίασαν τό ιερόν του Διδασκάλου αυ- 
τών σώμα, ήλΟον περίλυποι κομίζοντες πρός τόν Ιησούν, δστις 
τότε άρτίως εϊχεν έξέλθη είς τό δημόσιον κήρυγμα*  τότε εΐχεν 
^Ρ/ίση νά έξαπλούται ή φ ;μη τών διδασκαλιών καί τών έργων 
του Ιησού, περί ού ό τοσουτον άγρίως σφαγείς Πρόδρομος εϊπεν 
δτι είναι «ό άμνός του Θεού ό αίρων τήν άμαρτίαν τού κό- 
σμου», καί διά τόν οποίον εϊχεν είπο ίύιαιτερως εις τούς μα- 
θητάς του δτι «’Εκείνον δει αύξάνειν, έμε δέ έλαττούσθαι.» 
Καί ή φήμη αυτή τού Ιησού φθάσασα μέχρι του Πρωδου έτά· 
Ρ*ττεν  αύτόν, ισχυρότατα άλλως τυπτόμενον υπό τής συνει-
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δήσεώς του, καί τοσοϋτον ώστε έθεώρησε τον Ίησοΰν ώς τόν 
Ίωάννην άναστάντα έκ νεκρών.

Ταϋτα πάντα κατανοήσας ό Κύριος είσήλθεν είς πλοϊον 
έν τή θαλάσση τής Τιβεριάδος καί άνεχώρησεν, έγκαταλιπών τά 
περιστοιχίζοντα αύτόν πλήθη, είς έρημον τόπον. Άλλ’ οί όχλοι 
μαθόντες τούτο ήκολούθησαν Αύτόν πεζή άπό τών πόλεων είς 
τήν έρημίαν έκείνην, περιφρονοΰντες τούς κόπους καί τάς άπο- 
στάσεις, καί είς έν μόνον άποβλέποντες, είς τόν κορεσμόν 
τής ψυχικής αύτών δίψης διά τής ούρανίας δρ όσου καί τοϋ 
ζώντος ΰδατος δπερ έξήρχετο εκ τών άγιων χειλέων τοΰ Λυ 
τρωτού. Οί άνθρωποι ουτοι έκινοΰντο ύπό τού έσωτερικοΰ τής 
ψυχής των αισθήματος, ΰπήκουον ψυχή τε καί σοθματι είς τήν 
έσωτερικήν αύτών πίστιν καί εύλάβειαν καί αγάπην πρός Εκεί
νον, δστις έθεράπευε τούς άσθενείας αύτών τάς σωματικάς καί 
παρηγόρει καί ένίσχυε τάς δοκιμαζομένας μάλιστα κατά τούς 
χρόνους έκείνους τής γενικήν διαφθοράς ψυχάς αύτών.

Ό Κύριος ήμών Ίησοΰς Χριστός έν ω ήτο τέλειος Θεός 
ήτο καί τέλειος άνΟρινπος συγχρόνως, άπηλλαγμένος δμως τής 
άμαρτίας καί επομένως δλων έκείνων τών άνθρωπίνων άτελει- 
ών, άδυναμιών καί παθών άτινα είναι τής άμαρτίας άποτελέ- 
σματα’ έφερεν δμως πάσας έκείνας τάς άγνάς καί άδιαβλή- 
τους ιδιότητας δσας έξήλθεν έκ τών χειρών τοΰ Δημιουργού 
φέρων δ άνθρωπος, καί πάντα έκεϊνα τά αισθήματα τά εύγε- 
νή δι’ ών έπροικίσθη παρά τού ούρανίου 1 Ιατρός. Ιδίως δμως 
τήν πρός τόν πλησίον αγάπην ήσκησε καθ’ δλην αύτής τήν έ- 
κτασιν ò Θεάνθρωπος Σωτήρ καί τήν εύσπλαγχνίαν έκείνην τήν 
άπέραντον τήν έκτεινομένην έπί φίλους καί έχθρούς, έπί ο
μοφύλους καί άλλοφύλους, έπί εύγνώμονας καί άχαρίστους. Καί 
έπί τού προκειμένου ό Σωτήρ ίδών τά πλήθη έκεϊνα τά μετά 
τόσης πίστεως καί άγάπης σπεύσαντα είς συνάντησιν Αύτού έ- 
σπλαγχνίσθη καί έθεράπευσε τούς άρρώστους αύτών. Άλλά 
καί μετά ταΰτα οί άνθρωποι δέν άπεχώρουν. Δέν είχον έλθη 
δλοι διά νά λυτρωθώσιν άπό νόσων σωματικών’ οί πλεϊσιοι 
αύτών ήλθον ϊνα θεραπεύσωσι πνευματικάς άνάγκας, ίνα διδα-
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χθώσι καί φωτισθώσιν, ϊνα άκούσωσι τά ρήματα τής αιωνίου 
ζωής. Καί διά τούτο δέν έφευγον, διά τούτο έλησμόνησαν καί 
τάς οικίας καί τούς οικείους, ■ καί τάς πόλεις καί τά έργα των, 
καί τήν πεινάν των καί πάσαν βιοτικήν μέριμναν. Ί ίλθεν ή 
νύξ καί έμενον άκόμη παμπληθείς περιστοιχίζοντες τόν Ναζω
ραίον Διδάσκαλον καί ένωτιζόμενοι τών Οεσπεσίων αύτοΰ ρη
μάτων, χωρίς νά σκεφθώσιν ούτε ποΰ θά έμενον ούτε τί θά έ- 
τρωγον. Ό υιός τοΰ άνθρώπου δέν είχε ποΰ τήν κεφαλήν κλί
νη, καί οί μαθηταί του μόνον περί έαυτών έφρόντισαν τροφήν, 
πέντε άρτους καί δύο ίχθύας. Καί οί μαθηταί αύτοΰ άδημο- 
νοΰντες έφ’ δ’σον έβλεπον νά παρέρχηται ή ώρα καί νά παρα- 
μένωσιν οί όχλοι έκεϊ, προσήλθον έπί τέλους πρός τόν Ίησοΰν 
ύποδεικνύοντες δτι οφείλει νά φροντίση καί περί τών σιοματικών 
τοΰ πλήθους άναγκών πλέον, δτι οφείλει ν’ άπολύση αύτούς 
δπως άπελθόντες φροντίσωσι περί τροφής άνά τάς πέριξ πόλεις 
καί κώμας. I Ιόσον απλοϊκοί ήσαν άκόμη καί οί μαθηταί Του ! 
Καί είναι δυνατόν νά έννοήση τις τήν έκπληξίν των δτε ήκουσαν 
είς άπάντησιν: «δίτε αύτοϊς ύμεϊς φαγεϊν. » Δέν έγνώριζον οτι 
αύτός είναι ό συντηρών τά σύμπαντα, ό αύξάνων τά φυτά διά 
τών ούρανόθεν ύδάτων, ό έκτρέφων τά ζφα καί ό περιέπων ώς 
τέκνα τούς άνθρώπους. Δέν άντελήφθησαν άκόμη δτι ούδέν ήτο 
άδύνατον είς Αύτόν, δέν ένόησαν δτι ήτο ό Κύριος τού Ούρα- 
νοϋ καί τής Γής καί τών έν αύτοϊς, καί δτι επομένως ήδύνατο 
νά φιλοξενήση τούς άνθρώπους τούς άκολουθοΰντας Αύτόν, 
όσοιδήποτε καί άν ήσαν, έν τινι μικρήί γωνίηι τής Γής του, καί 
νά θρέψη αύτούς δι’ έλαχίστου μέρους τής τροφής τήν οποίαν 
ή Γ ή του έν τοσαύτη άφθονί^ι παράγει. Έκπληκτοι άρα οί 
(*αθηταί  άπήντησαν : «ούκ έχομεν ώδε είμή πεντε άρτους καί 
δύο ίχθύας.» Τί θά λάβωσιν έκ τών έλαχίστων τούτων τροφί- 
μων πεντακιςχίλιοι άνδρες χωρίς γυναικών καί παιδιών ; Εάν 
αήμερον άνθριοπός τις κοινός έπεχείρει νά θρέψη τοσοΰτο πλή
θος άνθρώπων διά τόσον ολίγης τροφής θά προεκάλει τόν γέλω

τα καί τάς ειρωνείας τών άκουόντων’ άλλ οί μαθηταί δεν έ 
θεώρησ<χν τοσοϋτον άπορον καί άστεϊον το πράγμα' άλλως τε 
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ή φωνή τού Ιησού λέγοντος πρός τούς μαθητάς νά φέρωσιν έμ
προσθεν του τούς άρτους καί τους ίχθύας είχε λάβη τον υπερφυ
σικόν έκεϊνον τόνον, καί τό πρόσ(οπον Λύτου τήν ύπεράνΟρω- 
πον έκείνην έκφρασιν ήτις προεμήνυε τήν τελεσιν θαύματος, 
καί οί μαθηταί άντελήφθησαν τούτο καί έξετέλουν του λοιπού 
προθυμως τάς διαταγάς του. Ίίβαλον τούς όχλους νά καθίσω 
σιν έπί τών χόρτων, έν ώ ό Κύριος κρατών τούς άρτους καί 
βλέπων πρός τόν Ούρανόν ηύλόγει αύτούς. Έπειτα έκοψεν είς 
τεμάχια τούς άρτους καί τούς ιχθύς, καί έδωκεν αύτά είς τούς 
μαθητάς ϊνα διαμοιράσωσιν είς τούς έπί τού χόρτου καθημένους 
καί κατάπληκτους πρό τού θαύματος λαούς. Καί έφαγον όλοι, 
πεντακιςχίλιοι περίπου άνδρες χωρίς τών γυναικών καί τών παι
διών, καί έχορτάσθησαν, καί συνήθροισαν τά περισσεύσαντα 
τεμάχια καί έπλήρωσή έξ αύτών δώδεκα κοφίνους.

Τούτο εϊναι τό θαύμα τής διατροφής τών πεντακιςχιλίων 
έν τή έρήμφ, δπερ διηγείται ή εύαγγελική περικοπή τού Ματ
θαίου τής προκειμένης Κυριακής. Έν άρχή εϊχομεν ίοη δτι ό 
Κύριος άκούσας τά περί Ίωάννου καί τήν περί εαυτού έννοιαν 
τού ΊΙρώδου άπήλθεν είς έρημίαν. ϊσως δίδων τόπον τή οργή. 
Νύν μετά τό θαύμα, τήν ύψηλήν άρετήν τής ταπεινοφροσύνης 
διά τού οικείου παραδείγματος διδάσκων είσήλθεν είς πλοϊον με
τά τών μαθητών αύτού καί διεπέρασεν είς τό πέραν τής λίμνης, 
ϊνα άναγκασθώσιν οί όχλοι να διαλυθώσιν. Άλλά τό κυριώτα- 
τον σημεϊον καί δίδαγμα τής εύαγγελικής περικοπής εϊναι ή 
άφατος εύσπλαγχνία καί άγάπη τού Θεού πρός τόν άνθρωπον, 
ήτις εϊναι παρακολούθημα τής θερμής τού άνθρώπου πρός τόν 
Θεόν πίστεως. Είδομεν πώς οί Γαλιλαϊοι μαθόντες δτι ό Κύ
ριος άνεχώρησεν είς έρημον τόπον έσπευσαν κατά χιλιάδας είς 
συναντησίν του έκ τού σφοδρού πόθου τών εύεργεσιών αύτού 
κινούμενοι’ καί είδομεν πώς ό θεάνθρωπός έσπλαγχνίσθη έπ 
αυτούς καί έθεράπευσε τούς άσθενεϊς αύτών, καί πεινώντας έ*  
θρεψεν αύτούς έν τή έρήμφ, ώς πάλαι ποτέ τούς προγόνους αύ
τών διά τού μαννα. Καί ήμεϊς άρα πιοτεύοντες είς τόν τρέφον- 
τα τά. πετεινά τού ούρανοΰ μετά τόσης προνοίας καί άγάπηί

και ένδύοντα τά κρίνα τοϋ άγροϋ μετά τόσης λαμπρότητος, καί 
έχοντες πρό όφΟαλμών τήν άπειρον εϋσπλαγχνίαν τοϋ ζώντος 
Θεοΰ ήμών, ζώμεν έν τή πίστει, άνδριζόμενοι καί κραταιούμε- 
νοι πρό παντός δεινοΰ καί πάσης άντιξόου . περιστάσεως, ένθυ- 
μούμενοι δτι Λυτός έστιν ό είπών πρός τούς μαθητάς αύτοϋ : 
«έγώ ζώ καί ύμεϊς ζήσεσθε».

ΕΓ. ΕΙΣ ΤΗΝ θ' ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Άφ’ ού ò Κύριος έθρεψεν έν τή παρά τήν Γενησαρέτ έρη- 
μία τούς πεντακιςχιλίους καί έθεράπευσε τούς άσθενεϊς αύτών 
είσήλθεν είς τό πλοϊον μετά τών μαθητών αύτοϋ καί άπολύσας 
τά πλήθη διεπέρασεν είς τήν άπέναντι όχθην τής λίμνης καί 
άπεχώρησεν άπό τών μαθητών αύτοϋ είς άπόκεντρον τόπον έπί 
τίνος όρους ϊνα προσευχηθή. Μετά τήν κατά τό Ανθρώπινον 
Ηόπωσιν τής ήμέρσς έκείνης ήσθάνθη τήν άνάγκην νά έπικοινω- 
νήση·καί ώς άνθρωπος πρός τόν Ούράνιον ΙΙατέρα, νά λαλήση 
πρός ?\ύτόν καί νά άντληση έξ Λύτοΰ άνακούφισιν καί άνάπαυ- 
σιν. Καί έκεϊ έν τή ανυψώσει τής ψυχής Λύτοΰ ύπέρ τά γήινα, 

τή άνεκφράστω πρός τόν Θεόν καί ΙΙατέρα συνομιλία διήλθεν 
°Χεδόν ολόκληρον τήν νύκτα. Ίον Κύριον εύρίσκομεν συχνά 
^ρσσευχόμενον έν τή I ρ^ψή» άλλοτε μεν προ τής τελεσεως θαυ· 
Ρ·άτων, άλλοτε δημοσία πρό τών μαθητών Του ύπέρ αύτών, άλ
λοτε πρό τοϋ μαρτυρίου ύπέρ εαυτού. Λλλ είχε λοιπόν άνάγ- 
κγ)ν προσευχής και ό Θεάνθρωπος ;*

ΓΙΡοΜϋχή Λα. ή """Λ;

ν , ‘ r 1 _ - ΊΧν/.ιυ έπιτευνθη ευμενεια του
μειλιχίων καί κολακευτικών λο ( . · . . λ .

λ , ’ χ.α ιοϋ Σωτδρος έλαβεν η ανθρω-θεσποτου Θεοΰ, αλλ αφ ης θια του ιΗ
ούχ, δούλά« ά; —I«

ή προσεχή Λα.
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συνομιλία εγκάρδιος υίοΰ πρός τδν πατέρα αύτοΰ. Καί δπιος 
ενώπιον μέν τοϋ τυράννου πτήσσει καί τρέμει ò δούλος, ενώπιον 
δέ τοϋ πατρος μετά σεβασμού καί άγάπης προσέρχεται ό υιός ϊνα 
ζητήση δ,τι ποθεί, οϋτω καί ό χριστιανός, ό διά τοΰ άπειρου 
έλέους τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ λυτρωθείς τής άμαρτία; καί συναι
σθανόμενος δτι είναι Πός πλέον τοΰ Θεοΰ και κληρονόμος τής 
βασιλείας αύτοΰ, προσέρχεται κατά τόν καιρόν τής προσευχής 
καί συνομιλεί μετά τοΰ ουρανίου 1 Ιατρός. Και έάν μέν έχη 
άνάγκας ζητεί άπό τόν φιλάνθρωπον καί παντοδύναμον Πατέρα 
τήν πλήρωσιν αύτών, έάν δέ έλαβε παρ’ αύτοΰ άγαθά έκ- 
φράζει έν τή προσευχή τήν εύγνωμοσύνην του, έμπνεόμενος 
ύπό τών θαυμάσιων τοΰ Θεοΰ άτινα τοσοΰτον εύγλώττως διη
γούνται οί ούρανοί καί άναγγέλλει τό στερέωμα δοξολογεί αύτόν, 
καί έάν αίθάνηται βεβαρημένην τήν συνείδησιν αύτοΰ ύπό άμαρ- 
τημάτων, ή φόβος επικειμένου κακοΰ τυραννή τήν ψυχήν του, 
προσέρχεται είς έξομολόγησιν ενώπιον τοΰ παναγάθου καί πο
λυελέου Πατρος καί λαμβάνει παρηγοριάν καί άνάπαυλαν άπό 
τών πιεζόντων αύτών δεινών.

Συμβαίνει πολλάκις έν τώ βίφ νά συνομιλήση τις μέ πρό
σωπα σεβαστά, ύψηλήν κατέχοντα έν τή πολιτεία, κοινωνία ή 
τή Έκκλησή θέσιν*  δσοι εύρέθησαν είς τοιαύτην θέσιν ένθυ- 
μοΰνται βεβαίως, δταν μάλιστα τά σεβαστά έκεϊνα πρόσωπα 
ώμίλησαν πρός αύτούς μετ’ άγάπης, ένθυμοΰνται δτι έξήλθον 
έκ τής συνομιλίας καλύτεροι έαυτών, μέ εύγενέστερα φρονήματα 
καί μέ ύψηλοτέρας βλέψεις. Καί δσον υψηλότερα είναι τά 
πρόσωπα μέ τά όποια συναναστρέφεται δ άνθρωπος τοσοΰτον 
περισσότερον φρονηματίζεται καί έξευγενίζεταΓ οί φίλοι τοΰ 
Βασιλέως τιμών ται καί είνάι άξιολογώτεροι τών φίλων ενός 
έπαρχιακοΰ διοικητοΰ*  καί έν τή κοινωνίοι έκφαίνουσι τήν μείζο- 
να αύτών εύγένειαν οί πρώτοι’ ύπέρ τούς δευτέρους. Κατ’ άνα- 
λογίαν λοιπόν ό συναναστρεφόμενος μέ τό ‘Γψιστον Όν, τόν θεόν, 
έν γνώσει μάλιστα δτι τό Όν τοΰτο είναι πατήρ ήμών, τό ’Λ 
καί τό Ü τής ύπάρξεώς ήμών τε καί τοΰ λοιποΰ Κόσμου, ή 
άρχή καί τό τέλος τής Άνθρωπότητος. Εκείνος έξ ού έξηλθο-

μεν καί ’Εκείνος είς τόν όποιοι θά έπανέλθωμεν, ό συναναστρε- 
φόμενος μέ τοιοΰτον "Ον πρέπει νά κατέχη καί κατέχει πραγμα- 
τικώς τήν πρώτην θέσιν έν τή κοινωνίοι άπό ηθικής καί πνευμα
τικής καθόλου άπόψεως. Ί’ό τέλειον "Ον, ό Θεός δέν έπηρεά- 
ζεται άπό τήν συνάφειαν τών άτελών όντων, τών άνθρώπων, 
άλλά μόνον επιδρά έπί τών άτελών οντων καί βελτιώνει καί τε
λειοποιεί αύτά. Καί έταδρά κατά τοιοΰτον τρόπον, διότι καί 
θέλει νά έπιδράση έπειδή· άγαπά τούς άνθρώπους ώς τέκνα 
αύτοΰ' καί έπιδρα διότι δύναται νά έπιδράση άφ’ ού έχει δλην 
τήν δύναμιν καί ολην τήν έξουσίαν.

Άλλ’ ίσως είπη τις : πώς ή προσευχή εϊναι συνομιλία 
μετά τοΰ Θεοΰ, άφ’ ού έν τή προσευχή μόνος ό άνθρωπος όμι- 
λεί, ό δέ Θεός μόνον άκούει ; Λί, ό τοιαύτην έρώτησιν προβάλ- 
λων δέν προσηυχήθη ποτέ έν άληθεία’ διότι ό άληθώς προσευ
χόμενος, εκείνος δστις έκ βάθους ψυχής καί έν υίϊκή άγάπη καί 
έννοών δσα λέγει καί έκ τελείας πίστεως καί έκ τελείας έλπίδος 
Απευθυνόμενος πρός τόν θεόν προσεύχεται, είναι μέν βέβαιος 
περί τών λόγων τού Κυρίου δτι «πάντα δσα άν αίτήσησθε έν τή 
προσευχή ύμών πιστεύοντες λήψεσθε», αισθάνεται δέ κατα 
τόν καιρόν τής προσευχής δτι πράγματι συνομιλεί πρός τόν 
θεόν καί I Ιατέρα, δτι είς τούς λόγους αύτοΰ άπαντφ ò θεός 
Χατά τρόπον δλως πνευματικόν, διά φωνής άνοιθεν κατερχομένης 
δίκην ούρανίας δρόσου είς τήν ψυχήν αύτοΰ’ διότι ο θεός είναι 
πνεύμα, προσκυνείται έν πνεύματι, καί άποκρινόμενος τφ άνθρω
πο» λαλεί πνευματικώς πρός τό πνευματικόν αύτοΰ στοιχείον, 
τήν ψυχήν. 11οϊος, έλθών είς τόν Ναόν τοΰ Ì ψίστου καί είλι- 
Χρινώς προσευχηθείς δέν άπήλθεν έξ αύτοΰ έχων έντος τής ψυ- 
Χήζ του άπερίγραπτόν τινα άγαλλίασιν, φωνήν τινα έσωτερικήν 
Χαλούσαν έντός του λόγους παρηγοριάς έν ταΐς στενοχωρίαις, 
λόγους χαράς έν ταΐς εύδαιμονίαις ;

Κατά τά είρημένα ή προσευχή είναι ή ύψίστη πράξις τοΰ 
«νθρώπου, καί ή ώρα καθ’ ήν τελείται ή άγιωτάτη στιγμή τοΰ 
4νθρωπίνου βίου. Καί όπως ό παρουσιαζόμενος ένώπιον τών 
^πιγεί(0ν άρχόντων οφείλει νά είναι καθάρειος τό σώμα καί νά 
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προσέλθη μετ’ εύλαβείας, ούτω καί ό παρουσιαζόμενος ϊνα προ- 
σευχηΟή, δηλαδή ϊνα συνομιλήση μετά τοΰ ϋασιλέως τών Βα
σιλέων και Κυρίου τών Κυρίων, τοϋ έτάζοντος καρδίας και νε- 
φρούς, οφείλει καθαρός τή καρδία καί άπηλλαγμένος κατά τήν 
ψυχήν παντός ρύπου τής άμαρτίας νά προσέλθη είς τήν θεωρίαν 
τοϋ *( )ντος, είς τήν συνομιλίαν μετά τοϋ I ΙαναγάΟου Δημιουρ
γού, Δεσπότου καί I Ιατρός.

Οί αρχαίοι Ιουδαίοι ένομιζον οτι μόνον έν τφ ναώ τοϋ 
Σολομώντος, καί οϊ Σαμαρεϊται μόνον έν τώ ναφ τοϋ Γσριζεϊν 
ήτο δυνατόν νά λατρευΟή ό Θεός άληΟώς, δτι μόνον έν τοϊς δύο 
τούτοις τόποις ήτο δυνατόν νά προσευχηΟή τΓς πρός τόν I Ιατέρα 
πραγματικώς. Άλλά τούτο ήτο παραγν ορισις τής φύσεως τοϋ 
Θεοΰ' «ό Θεός ό ποιήσας τόν κόσμον καί πάντα τά έν αύτφ, 
ούτος ούρανοϋ καί γής Κύριος υπάρχων ούκ έν χειροποιήτοις 
ναοϊς κατοικεί», λέγει ό ΙΙαϋλος, καί ò I Ιροφητάναξ παραινεί τήν 
ψυχήν αύτοϋ ϊνα εύλογή τόν Κύριον έν παντί τόπω τής δεσπο- 

τίας αύτοϋ.
ΙΙανταχοϋ άρα, έν οϊκφ και έν άγρφ, έν όρεσι καί πεδιάσι, 

έν ξηρά καί έν θαλάσση, έν άτραπφ καί έν τριόδοις, δυνάμεθα 
νά άπευΟυνώμεΟα έν προσευχαϊς πρός τόν Θεόν καί IΙατέρα 
ήμών, τόν πανταχοϋ παρόντα καί προΟυμούμενον νά παρέχη 
τοϊς υίοϊς αύτοϋ δόματα άγαΟά, ών χρείαν έχο εν.

'0 δέ Κύριος καί Σωτήρ ήμών Ίησοΰς, άχώριστος ών άπό 
τοϋ Ηατρός κατά τήν θεότητα, ώς τέλειος άνθρωπος έπεκοινώνει 
καί κατά τό άνΟρώπινον διά τής προσευχής πρός τόν ούράνιον 
IΙατέρα, πάσαν σχεδόν άνεσιν άπό τού έργου τοΰ καθημερινού 
τής διδασκαλίας καί τών θεραπειών, άφιερών είς τήν ύψηλήν τής 
προσευχής ένασχόλησιν «ήμϊν ύπολιμπάνων καί έν τούτφ ύπο· 
γραμμόν, ϊνα άκολουΟήσωμεν τοϊς ϊχνεσιν αύτοϋ.» Διότι γνώ
ρισμα άσφαλές τοϋ τελείου άνθρώπου είναι ή προσευχή. Είς 
άνθρωπον είλικρινώς καί συνεχώς προσευχόμενον, δύναμαι νά 
έχω πεποίΟησιν, έν ώ δύσκολον είναι νά εύρεΟή μεταξύ μή προ- 
σευχομένων άνθρωπος πραγματικώς χρηστός καί ένάρετος’ τό 
μή προσεύχεσΟαι είναι τεκμήριον ψυχής πεπωρωμένης, μισούσης 
ή άδιαφορούσης πρός παν άγαθόν.

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ

«Ό ποιμήν ό καλός τήν ψυχήν αύτού 
τίϋησιν ύπέρ τών προβάτων.»

ι’Ιω. 11.)
•

Ίο όένδρον τής άληίΥείας φύεται έπί τής γής καί αυξάνε
ται ποτιζόμενον δι’ αίματος μαρτυρικού ανθρωπίνου, και σιλ- 
λήβδην πάσα άρετή, διότι έν τή άληθεία πάσα άρετή περιέχε- 
ται, ϊνα γιγαντυνίΐ ή καί νικήσΐ] έχει άνάγκην τελείας αύτάπαρ- 
νήσεως έκ μέρους τών ύπερμάχων αυτής. ( ) άνθρωπος λαβών 
παρά τοϋ Θεοΰ συν τή υπάρξει τήν τελειότητα ώς προορισμόν 
καί κλήρον διηνεκή αγώνα πρός επίτευξιν τοΰ προορισμού τού
του έδιδάχθη παρά τοΰ ένανθρωπήσαντος Λόγου τοΰ Θεοΰ να 
περιφρονή μέν τά πρόσκαιρα χάριν τών αιωνίων, νά προτιμά 
της Γής τόν Ουρανόν, τόν σωματικόν θάνατον υπέρ τής ai- 
ωνίου ζωής καί αλήθειας. Πρώτος αυτός ό Θεάνθρωπος, ό 
έλθών ϊνα μαρτυρήση τή άληθεία, έβάδισεν άδιστάκτως πρός 
τόν θάνατον τόν σωματικόν ϊνα άπεργάσηται τόν θρίαμβον 
"Τής αλήθειας υπέρ τών αδελφών και συγκληρονόμων τής βασι
λείας τού Πατρύς αύτοϋ, θυσιάσας εαυτόν ώς ποιμήν άγαθός 
ύπέρ τών λογικών αύτού προβάτων. Καί είς τήν ύπέρυχον ταύ- 
τ·)ν οδόν ήκολούθησαν τοϊς ϊχνεσιν Αύτοϋ οί απλοϊκοί άλιεϊς 
θί χρισθεντες είς διδασκάλους και ποιμένας τής Οικουμένης, 
Hai νέφος ολον μαρτύρων, οϊτινες εχρησι μευσαν ως οί άρρα- 
γεις λίθοι δΓ ών φκοδομήθη τό μεγαλοπρεπές οικοδόμημα τής 
βασιλείας τοΰ Θεοΰ έπϊ τής Γής.

+
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Άλλ’ ή αλήθεια καί ή αρετή είναι δένδρον, ώς είπομεν 
ήδη, απαιτούν, ού μόνον ϊνα αύξηθή άλλα κα'ι ϊνα αυξηθεί' 
διατηρηθη ζώνκαί άκμάζον, αίμα μαρτυρικόν δι’ ού νάποτί- 
ζηται. Κα'ι δι’ όλων τών αιώνιον ή βασιλεία τοΰ Θεοΰ ή έπί 
τής γής ουδέποτε έπαύσατο είσφέρουσα τόν προσήκοντα φόρον 
τοΰ αίματος είς ποτισμόν τοΰ αγλαού τούτου δένδρου. Ό αρ
χών τοΰ κόσμου τούτου καταπολεμεί το εύθαλές δένδρον, καί 
ούδέν παραλείπει μέσον προς φθοράν αύτοΰ κα'ι έκρίζωσιν, 
άλλ’ ήττάται πάντοτε πρό τής αδίστακτου αύτοθυσίας τών προ- 
μάχων αύτοΰ, και ώχριρ καί φεύγει προ τής πυρφόρου λάμ- 
ψεως τοΰ ύπέρ αύτοΰ έκχεομένου μαρτυρικού αίματος.

+

’Ελεύθερος έπλάσθη ύπό τοΰ Θεοΰ ό άνθρωπος, καί ή ε
λευθερία αύτοΰ, ή πνευματική ιδίως περιεφρουρήθη τοσοΰτον 
ίσχυρώς ύπό τοΰ Θεοΰ, ώστε τοΰτο μέν κατέστη ανεπηρέαστος 
καί αναφαίρετος δλως, τοΰτο δ’άπέβη ή εύγενεστάτη έκδήλω- 
σις τής εσωτερικής αύτοΰ αρετής καί τελειότητος. “Οσφ κρεϊτ- 
τον εϊναι τδ πνεύμα τοΰ σώματος, τοσοΰτο μείζων ή πνευμα
τική ελευθερία τής σωματικής. Καί δσω μάλλον ή άνθρωπότης 
προάγεται έν τώ πολιτισμώ, όσιο δήλα δή χειραγωγείται ό κό
σμος ύπό τοΰ πνεύματος είς τελειοποίησιν, τοσοΰτον καί ή σω
ματική ελευθερία αύξάνεται καί τιμιωτέρα καί σεβαστοτέρα 
καθίσταται, καί τοσούτφ μάλλον έξεγείρονται οί έστερημένοι 
τήν έλευθερίαν είς κτήσιν αύτής. Ύπό τήν ζωογόνον πνοήν 
τοΰ Χριστιανισμού άπηλευθερώθησαν οί δούλοι, καί έξισώθη- 
σαν οί ύπό άφόρητον ζυγόν στενάζοντες καί ώς κτήνη ζώντες. 
Καί οί λαοί οί δεδουλωμένοι έξεγείρονται άπαιτοΰντες έν όνό- 
ματι τοΰ Θεοΰ τήν έλευθερίαν ήν έστέρησαν αύτούς άνθρωποι 
βάρβαροι, ύπερφίαλοι καί πλεονέκται.

+

Τό έθνος το εκλεκτόν, ό νέος ’Ισραήλ μετά 400 ετών άφό
ρητον ζυγόν άναμιμνήσκεται δτι είναι ό εΰγενέστατος σημαιο

φόρος πλήν άλλων καί τής ελευθερίας, δτι είναι ό έντολοδόχος 
καί θεματοφύλαξ τοΰ «νόμου τής ελευθερία ς» 
καί έξεγείρεται έκ τής νάρκης τοΰ θανάτου, διασείει έκ βάθρων 
τοΰ αιμοσταγούς καί θεοστυγοΰς τυράννου τόν θρόνον καί έχει 
σιίνθημα τό πολυθρύλητον «’Ελευθερία ή θάνατος». *0  πρω- 
τομάρτυς τής άναγεννήσεώς του αποθνήσκει αφ’ ού έπλήρωσε 
τήν Οικουμένην τών πρός τήν ίεράν έλευθερίαν ύμνων.

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή.

Ή ελευθερία έσπάρη έκ νέου έπί τής Ελληνικής Γής, έξ ής 
έθεωρήθή ώς άρδην έκριζωθεϊσα. Είναι δυνατόν νά μή βλά
στηση καί νά μή γιγαντωθή ;

+

Άλλά χρειάζονται νέα θύματα νά θυσιασθώσι πρό τοΰ βιο- 
μοΰ αύτής, χρειάζεται νέον αίμα νά ποτίση τάς ρίζας αύτής. 
Θά εύρεθώσι τά θύματα, θά έκχειλίση τό αίμα ; ώ, ναί, μή 
αμφιβάλλετε/ ό ‘Ελληνισμός ούδέποτε έδίστασεν ή θά διστάση 
είς θυσίας. Καί όχι μόνον μέρος αύτοΰ, άλλ’ ολόκληρος καί έ\' 
συνόλφ καί έπί μέρους· καί δέν θά προσενέγκη τυχαίους τινάς 
είς τόν βωμόν τής ’Ελευθερίας ώς θύματα, άλλα τα πρώτα καί 
άριστα τών τέκνων του.

+

Ίδού ή κλαγγή τοΰ άγώνος ύπέρ τής έλευθερίας συνταράσ- 
σει τήν 'Ελλάδα καί ό τύραννος μαίνεται έπί τού αιμοσταγούς 
θρόνου του*  ίδού γαλήνιος καί ύπό θείας αίγλης καταυγαζόμε- 
νος ό διάδοχος τοΰ Χρυσοστόμου καί τοΰ Ναζιανζηνοΰ καί τοΰ 
Λουκάρεως προχωρεί πρύς τήν αγχόνην, ευλογεί τό σχοινίον 
καί διαπερρ αύτός τδν βρόχον τής αγχόνης περί τόν τράχηλόν 
του. ‘Ο αρχηγός τής ’Εκκλησίας καί τοΰ Γένους, άτινα άναπο- 
σπάστως συνδεδεμένα άποτελοΰσι τδν νεώτερον Ελληνισμόν, 
πρώτος θυσιάζεται ακολουθών τδν «αρχηγόν τής πίστεως ήμών 
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καί τελειωτήν Ίησοΰν», καίώς καλός ποιμήν προσφέρει τήν 
ψυχήν αύτοΰ υπέρ τών προβάτοχν.

+

Ίο αίμα τών μαρτύρων τής πίστεως καί τής πατρίδος ρέει 
ποταμηδόν, κρατΰνον τον αγώνα τοΰ ανισταμένου έκ τής δου
λείας Γένους καί καταρδευον τάς ανά πάσαν γωνίαν ελληνικήν 
έξαπλουμένας ρίζας τοΰ δένδρου τής ’Ελευθερίας, ϊνα ώς τάχι
στα αύξηθή καί σκιάση υπό τούς άμφιλαφεϊς αύτοΰ κλάδους ύ- 
λόκληρον τήν πολυστένακτον τών Ελλήνων Γην. Θά ύστερή- 
ση άρά γε είς τάς πανελληνίους ταύτας θυσίας ή Κύπρος ; 'II 
Νήσος ή μεγάλη,ή τοσάκις δουλωθεΐσα καί ξένη παραμείνασα 
πάσης από τής 'Ελλάδος άλλοτραόσεως, δέν θά συμμετάσχη 
τής πανελληνίου ύπέρ τής ελευθερίας εκατόμβης ;Βεβαίως, βε
βαίως θά συμμετάσχη καί προθύμως καί ύπερεπαρκώς.

Ιδού οί αρχιερείς αύτών σφάττονται έν τφ Σεραγίφ καί ό 
’Αρχιεπίσκοπος αυτής, ό άριστος έν τφ βίιο καί τή δράσει Κυ
πριανός τελευτά έπαξάυς εαυτού' άπαγχονίζεται άπό συκάμινου 
έν τή πλατεία τοΰ Σεραγίου.... Αί πύλαι τής πόλεως Λευκοσί- 
ας, ήτις άπό τής άλιόσεως δέν είδε παρομοίαν σφαγήν, είναι 
κλεισταί, καί αί θύραι τών οικιών τών χριστιανών αυτής κατοί
κων καί τά παράθυρα είναι έπίσης κατάκλειστα.... Αλλά τοΰ- 
το είναι ενδεικτικόν τοΰ γενικού τρόμου, όστις ώς άποπνικτι- 
κός έφιάλτης βαρύνει έπί τής πόλεως, διαρκών έπί ημέρας πολ- 
λάς. Σωρηδόν εξάγονται έκ τών ύπογείων τοΰ Σεραγίου καί 
θνήσκουσι τον τιμιώτερον ύπέρ τής πίστεως αύτών καί τής πα
τρίδος θάνατον δεκάδες καί εκατοντάδες προκρίτων άλλων, 
κληρικών καί λαϊκών....

+

Παρέρχονται έτΐ| μακρά καί πολυώδυνα'· οί τάφοι τών μαρ- 
τύρων, ώς πάλαι ποτέ κατά τούς πρώτους αιώνας τού Χριστια
νισμού, άπυβαίνουσιν άστείρευτοι πηγαί θάρρους, ένθουσια- 
σμοΰ καί έγκαρτερήσεωςείς τόν αγώνα τής άπολυτρα σεως. Καί 
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τέλος, Θεού εύδοκήσαντος τό αγλαόκαρπον τής έλευθερίας δέν- 
δρον αϊίξηθέν διά τοσούτου καί τοιούτου αϊματος σκιάζει μι
κρόν μέρος τής ελληνικής Γής. Καί βαθμηδόν επεκτείνει τούς 
κλάδους το υ καί σκιάζει άλληλοδιαδόχως καί άλλας έλευθερου- 
μένας ελληνικός χώρας.

ΙΙότε, ώ Ύψιστε, θά αύξησης τούς κλάδους τοΰ δένδρου 
τούτου μέχρι τής Κύπρου, καί πότε θά μεταβάλης τό αίμόφυρ- 
τον ράσον τοΰ Κυπριανού είς πορφύραν ;

Πανομοιυτυπον τής ύπογραφής τοΰ έθνομάρτυρος Αρχιεπισκόπου.

X. I. ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΤ, Π. Θ.

ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΕΓΠΣΤΟΛΑΙ
(9Αρχιεπισκοπής Κύπρου χργρφ· 34·)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Α'·
Τον μονάχον Λαζάμον προς τον Λαρίύης·

(Φ. 45 β.) Άπόλώλεν άρα παρ’ υμών τών αρχιερέων το τι- 
[χιώτατον τών παθών και φυσικώτατον δ παρά τού πρώτου άρχιερεως 
ειληφατε, η τ$ίς ελευθερίας τΐ[χη και δόζα, καθό>ς αύτός φησιν: «ιδού 
δέδωκα ύριιν τήν έζουοΊαν του πατείν επάνω όψεων και σκορπίων (αι
ρετικά δηλαδη Θηρία καί άπιστα), και έπί πάσαν την δύναμιν του 
®χθρου*  και ούδέν ύιχΛς ού ρ.η αδικήσει», φιλόδουλοι δέ και φιλοδέ- 
σποτοι άντ’ ελευθέρων γεγόνατε, ώσπερ έκ τών πατέρων το εικ$ιν 
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(φ. 46 α.) τοϊς πονηροί; παραλαβόντες Î άλλ’ έκεϊνοί γε πολλούς καί 
ρεγάλους ύπέρ τής πίστεως πολέμους διήνεγκαν, καί μέχρι; αίματος 
τήν αμαρτίαν αντικατέστησαν, καί ούδέν αύτοί; άπροβούλευτον έν ταΐς 
μάχαις *κατά*  τών αίρετιζόντων έπρώττετο, ούδέ αύτοσχέδιον άλλ’ εύχή 
μέν άεί παντός έργου προήγεν αύτοϊς*  τοΐς έμπνευσθεϊσι δέ έζ ευχής 
εΐπετο τά έργα· παρ’ ο και έσφάλλοντο μέν ήκιστα*  πώς γάρ έμελ
λαν σφάλλεσθαι Θεόν έχοντες έζ εύχή; συνεργύν καί συνέριθον ; κάν έ- 
πταισαν δέ, ραδίως τα σφάλματα άνελάμβανον*  ού γάρ έκ προθέσεως 
αύτοΐς ό δλισθος, άλλ’ άπό συναρπαγής. Άλλ’ έκεΐνοι μέν, έκ Θεού 
λαβόντε; την τών άδελφών προστασίαν, πολλούς και μεγάλους ύπέρ 
τής πίστεως πολέμους διήνεγκαν, καί ούτε Άρείου ούτε Νεστορίου 
ούτε Μονοθελητών, ούτε τής Είκονομάχων δυναστείας ήττήθησαν, 
ύπέρ (φ. 46 β.) του μη ποιεϊν το πρός Χριστού κελευόμενον, την ψυ
χήν ύπέρ τών προβάτων Χριστού θέντες, και το ποίμνιον αύτοΰ άπη- 
μαντον διασώζειν*  ύμεΐς δέ αί εκείνων καί τοΰ θρόνου καί τοΰ τρόπου 
καί τής χάριτος γεγονότες διάδοχοι, ούτως άναιμωτί καί άνιδρωτί καί 
ώς μηδενύ; ο φασι τοΰ διώκοντας προς αιρετικών ανθρώπων θέλημα 
κλιθήναι καί ύποπεσεΐν, άνανδραν*  καί θαύμα πώς τήν τοσαύτην σου 
σωρείαν τών άγαθών είς ούθέν άλως θέμενος, έκτος τών ύπέρ Χριστού 
στιγμάτων τοΰτο πεποίηκας*  καί ούτε ή σύνεσίς σου ή μεγάλη, ούτε ή 
άσφαλή; φιλία, ούτε ή άγαθή βουλή, ούτε ή άδολος προαίρεσις, ούτε 
ή αύθέκαστος γνώμη καί έλευθέρα, ούτε ό μισοπόνηρο; τρόπος, ούτε ή 
ούχ έτεροκλινοΰσα ψήφο; άλλ’ εύθεΐα προς τα δίκαια, ούτε παραίνε· 
σι; παιδευτική, ούτ’ έπιτίμησις πατρική, ούτ*  άλλο (φ. 47 α.) συνό- 
λως φάναι τών άγαθών ούδέν όσα κόσμος τής σής αγίας ψυχή; ύπάρ- 
χουσιν, ένεπόδισέ σου τήν προς τού; φαύλου; ροπήν άλλ’ ώ; ούθενύ; 
οντο; τού μέλλοντα; άπαιτήσειν άπό σοΰ το τοΰ κόσμου ναυάγιον ταϊ; 
θωπείαι; κατεμαλαχίσθη; τή; Δαλιδά; ό μέγα; Σαμψών, καί τοΐς άλ- 
λοφύλαι; ώσπερ έκεϊνο; έκδοτο; γέγονα,’ ή ούν άνδρισάμενο; στήθι 
ύπέρ τή; προδοθείση; πίστεως μετά σαυτου κάμε προσλαβόμενο; συνα- 
θλοΰντα καί συγκακαπαθοΰντά σοι καί μέχρι; αίματα; προ; τούς τυ
ράννου; άντιμαχησόμενον, «άδελφοί γάρ, φησίν, έν άνάγχαι; χρήσιμοι 
έστωσαν» ή εί μή τοΰτο βούλει, άφιλοσόφω προθεσει παίδων άθύρ*  
ματα καί μορμολύκεια δεδιττόμενος, άλλά θάρσει*  έγώ γάρ τοσούτον 
άποόέω κατεπτηχέναι ’Ιταλού; μετά ταύτην ύμών τών ιερέων τήν

Γεγόνασιν αύται αί έπιστολαί έπί τή; βασιλείας Μιχαήλ τοΰ 
ΙΙαλαιολόγου τοΰ λατινόφρονος.
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σύνεσίν τε καί συγκατάθεσιν (φ. 47 β.) ώσθ’ ύπολαμβάνειν τον θεάν 
Λατίνοις μέν δέλεαρ τοΰτο καθεικέναι τοΰ δοΰναι δίκας ήμϊν τής σφών 
άσεβείαις, τύ ύφ’ ήμών άναθεματισθήναι καί παντελώς έζωσθήναι, ώς 
σεσηπότα καί διεφθορότα μέλη τοΰ σώματος. Ούτε ούν τύ πεσεΐν ούτε 
τούναντίον άνθρώποις βέβαιον άλλ’ έστιν ίδεΐν έπαμειβομένην είς έκά- 
τερα τήν τύχην καί τοΰτο μάθοιμεν άν έκ τών άρχαίων ύποδειγμά- 
των. Πέτρος γάρ α ύπύ Χριστού μαρτυρηθείς καί τάς κλεϊς τής βασι
λείας έγχειρισθεί; έν τω τοΰ πάθους χαίρω μικρόν τι πειρασθήνχι συγ- 
χωρηθείς έκ τών αύτώ συμβάντων έγνω τής άνθρωπίνης φύσεως τήν 
ασθένειαν*  εϊτα μεταμεληθεί; καί ολίγα δακρύσας έν τή ίδί^ στάσει 
αμετακίνητο; έμεινεν, στηριγμο; γενόμενο; τοϊ; εί; ύστερον μέλλουσιν 
ώ; τύν χοΰν περικείμενοι; περιτρέπεσθαι καί κατα(φ. 48 α.)πίπτειν*  
ώσαύτω; δέ καί ό έκ Περσίδο; πολύαθλο; ’Ιάκωβο;· καί ούτο; ταϊ; 
τοΰ βασιλέως Οωπείαις έπικλασθεί; καί προ; άσέβειαν ύπαχθείς, εϊτα 
ύπύ τών προ; γίνου; όνειδισθεί; καί προ; ζήλον έκκαυθείς, παρρησία- 
σάμενος τήν εύσέβειαν τύν τοΰ μαρτυρίου στέφανον άνεδήσατο. Άλλά 
τίς άρα λόγος περιλαβεϊν ίσχύσει τον άριθμύν τών μικρόν τής ευθείας 
περιτραπέντων, εϊτα θερμοτέρω ζήλω ταύτην έπανηρημένων ; πασα γάρ 
σχεδόν ή τοΰ άνθρώπου ζωή τοΰτο καθέστηκεν τύ γάρ μή ποσώς τρέ- 
πεσθαι τής άσωμάτου καθέστηκε φύσεως. Ναί Δέσποτά μου*  ναί, 
πατήρ μου γλυκύτατε*  ναί, φώ; τών έμών οφθαλμών ναί, καλλώπι
σμα τοΰ Γένους σου*  δεϊζόν μοι μεταμειβομένην τήν τύχην καί ώσπερ 
έκράτησαν ύμάς διά τών προσύλων δωρεών καί τιμών οί ύπε(φ. 48 β.)- 
ναντίοι, άλέσονται νΰν καί αίσχυνθήσονται τή ύμών μεταβολή οί κρα· 
τεΐν δοκήσαντες· τύ γάρ άγαν πεποιθύς αφύλακτον ό όλισθος δέ ούτος 
διδάζει ύμα; τήν προμήθειαν*  ώστε έμοί μάλλον κάκ τού πεσεϊν ύμάς 
παρίσταται θαρρεϊν εί μέν γάρ έθρασύνεσθε πέρα τού δέοντος καί κατά 
τού κρατοΰντος καί τών φράγκων έζωρματε, καιρόν έσχεν ή έκείνων 
αΐρεσις*  νΰν δέ ή ήττκ ύμών καί το δοκούν άθυμον άσφάλειαν έμοί νί- 
**’ης έγγυάται μαρτυρικώ στεφάνω ταινιώααι τάς κεφαλά;· μόνον έ- 
γειρατε τά φρονήματα καί πείσατε τούς άσεβεϊς ώς ούτε βασιλικαί 
ύωρεοά ούτ’ άπειλαί ταπεινώσειάν ποτέ τήν τών άληθινών άρχιερέων 
ανδραγαθίαν έφ’ όσον τά; ψυχάς έχουσιν*  ούδέ περιόψεταί τι; τύν άσε- 
βεστατον ’Ιταλόν τής έαυτοΰ πίστεως καί εύσεβείας άντινομοθέτην 
(φ. 49 α.) γενόμενον, ον έκ μακροΰ έζ έαυτοΰ ώ; σεσηπύς μέλος έζέ- 
κοψε*  ύμεΐς τοίνυν, ώ πανάγιε Δέσποτα, πρώτον μέν ένθυμούμενοι 
τ’ην ίεράν τάζιν ύμών, έπειτα τύν ποιησάμενον ύμάς άνθ’ έαυτοΰ ποι
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μένας καί διδασκάλους της εαυτού Εκκλησίας και ποίμνης Ίησοΰν 
Χριστόν τον Γιον τού Θεού, τρίτον έμέ τον έν οΐς έξεστι σιωπάν ζηλώ 
δέ Οείω και πόθω παρακαλούντz και διεγείροντα, μείνατε εδραίοι, 
άμετακίνητοι, μέχρις αίματος άνδριζόμενοι κατά τής άσεβείας*  ίο γάρ 
παραθαρρύνειν έπι τά μή φέροντα τφ σώμα τι κίνδυνον, αύτόθεν τοϊς 
παραθαρρυνομένοις άκλεές*  άμέλει και τω παρχθαρρύνοντι φέρει κατά- 
γνωσιν ανδρείας*  δει δέ ούδαμώς προτροπής είς μόνα τα σφαλερά τών 
πραγμάτων, ώς έκεϊνά γε καθ’ αύτούς πράττειν *ούκ*  άξιον το δ’ δτι 
μάλιστα προσήκει μάχεσθαι τοϊς δύσκολοι; τους άρετής έφιεμένους, δτι 
καλόν έν εύκλεια τελευτάν*  (φ. 49 β.) καί φανερωθέντος τού Άρχι- 
ποίμενος, λήψεσθε τον τής δικαιοσύνης στέφανον, δν έπηγγείλατο ό 
Κύριος τοϊς άγχπώσιν αύτόν. Άνδρίζου, Γσχυε, κόσμησον το λευκόν 
τής πολιας τω έρυθρφ του μαρτυρικού αίματος*  ομολόγησαν την κα
λήν ομολογίαν, καί τον Υιόν τού Θεού καθώς παρελαβε; δόξασον, καί 
έμπροσθεν τών άνθρώπων φχνέρωσον την εύσέβειαν, ΐνα καί αύτδς όμο- 
λογήση σε ενώπιον τών εκλεκτών αγγέλων καί τοΰ J Ιατρός. Αύτδς 
δέ ό μόνος άίδιος ό τών δλων ποιητής σθενώσει, καταρτίσει ύμας, καί 
χαριεϊ τον αγώνα τον >.αλύν άγωνίσασθαι, καί δοξάσαι Αύτόν έν τοϊς 
ύμών μέλεσιν*  ΐνα καί έν μερίδι δικαίων καί κλήρω φωτεινώ συναρίθ
μηση, ένθα ήχος έορταζόντων, ένθα πανηγυρις πρωτοτόκων άπογε- 
γραμμένων έν βίβλω ζωής, μετ’ αγγέλων, μετ’ αρχαγγέλων, μετά 
αποστόλων καί (φ. 50 α.) προφητών καί μαρτύρων τήν μακαρίαν 
Τριάδα έποπτευόντων είς άπεράντους αιώνας*  η πρέπει τιμή, προσκύ- 

νησίΓ, δόξα είς τούς αιώνας*  αμήν : ψ*

(Τ

Τον αντον Λαζάρου μονάχον προς τόν Ηεόόαλονίκης·

Καιρός τοΰ λαλεϊν καί καιρός τού σιωπάν τοϊς άνθρώποις παρά 
τοΰ Σολομώντος άφώρισται*  έστι γάρ ού τοΰ λέγειν άσφαλέστερον ή 
σ:ωπη*  καί έστιν ού τ*ίς  σιωπής ό λόγος λυσιτελέστερος. Άλλ*  ό μέν 
σοφός Σολομών ουτω μέτρα καί σταθμούς λόγων καί σιωπής πασιν 
έπέταξεν*  ήμϊν δέ, κ*τανωτιζομένοις  έν καλώ τον Σολομώντα καί τά 
του Σολομώντος, καιρός αεί τού λαλεϊν κεκραγέναι γάρ ήμάς αί πρά
ξεις ύμών άναγκάζουσιν. Ίερεϊς, ΐνα τί παρεσιωπήσατε άσεβείας καί 
έφάγετε καρπόν ψευδή ; ΐνα τί ύπάρχουσιν έν ύμιν διαλογισμοί πόνων 
οΐτινες το παράπαν ούκ ώφελήσουσιν ύμας ; (φ. 50 β.) ΐνα τί δέ πε- 

ποίθατε έπί λόγοις ψευδέσιν, έφ’ ούς δταν δόξητε κατεστηρίχθαι τότε 
πεσεισθε ; ΐνα τί έβουλεύσασθε κατά τοΰ Θεοΰ πονηρά ; πάντες γάρ 
ύμεϊς ήνομήσατε, καί πάντες ύμεϊς ήσεβήσατε*  οϊμοι, δτι ούς έδόκουν 
είναι ποιμένας, τουτους λύκους όρώ*  καί ούς έδόκουν είναι τών χειμα- 
ζομένων λιμένας, ουτοι ναυάγια γεγόνασιν. Περιδράμετε, λέγει Κύριος, 
καί Γδετε, καί γνώτε, καί ζητήσατε έάν ευρητε, ει έστι ποιών κρίμα 
καί ζητών πίστιν καί ΐλεως έσομαι αύτοϊς. Ού φρίττεις τί βοφ Παύ
λος ό τής οικουμένης διδάσκαλος ; τούς γάρ πάντας, φησίν, φανερω- 
θήναι δει έμπροσθεν τού βήματος τοΰ Χριστού, ΐνα κομίσηται έκα
στος τά διά τοΰ σώματος πρύς ά έπραξεν, είτε αγαθόν είτε πονηρόν. 
Πώς ούν τη Εκκλησία Χριστού ώρύξατε λάκκον άσεβείας, ής πύλαι 
"Αδου ού κατισχύσουσιν, καί ούκ έφο(φ. 51 α.)βήθητε το- όρώντα 
Θεόν, ούτε τούς παρόντας άγγέλους ήσχύνθητε ; ώρύξατε μέν βόθρον, 
άλλ’ έν αύτφ πεσεισθε’ γινώσκει γάρ Κύριος κρίματα ποιών, καί έν 
τοϊς έργοις τών χειρών αύτού συλληφθήσεται ό αμαρτωλός*  καί ή Ούρα 
ήν έκρυψε σύλλαβέτω αύτόν*  καί έν τγί παγίδι *ήν  έστησε*  πεσεϊται 
έναύτ$. Τί ούν άπολογήσεσθε έν ημέρα κρίσεως δτε κρινεϊ ό Θεός τά 
κρυπτά τών άνθρώπων, δ re μέλλει έκζητήσειν έξ ύμών τών ιερέων ό 
Θεός το αΐμα τών άπολλυμενων ψυχών ; νοήσατε ούν δ έστε*  γνώτε καί 
σύνετε δν άναγινώσκετε νόμον*  μνήσθητε δτι θάνατος ού χρονιεϊ*  καί 
αρετής μέν σημείον ούκ οίδα εί έπεδείξασθε*  έν δέ τη κακία ύμών 
καταδαπανηθήσεσθε*  ύμεϊς γάρ οί τύ δικαίωμα τού Θεοΰ γιγνώσκον- 
τες, δτι οί τάς αιρέσεις τή ’Εκκλησία Χριστού παρεισάγοντες άξιοι 
θανάτου είσίν, ού τοΰτο (φ. 51 β.) μόνον ποιείτε άλλα καί πάντας πα
ρωθείτε τοΰ άσεβεϊν*  ούκ ήκουσας τής σοφίας λαλούσης : τέκνον, ο
δούς ασεβών μή έπέλθης, μηδέ ζηλώσης οδούς παρανόμων*  έν ω άν 

τοπω στρατοπεδεόσωσιν μή έπέλθης έκεϊ’ έκκλινον δε άπ’ αυτών καί 
^αράλλαξον*  ού γάρ μη ύπνώσωσιν έάν μη κκκοποιησωσιν*  οιόε γαρ 
σιτοΰνται σϊτα άσεβείας, οινω δέ παρανόμφ μεθόσκονται ; αλλα μη ο 
^ιπτων ούκ άνίσταται, ή ό άποστρέφων ούκ επιστρέφει , επιστραφηθι 
’•ρύς με, λέγει ό Κύριος*  έγώ γάρ είμι ό έξαλειφων τας αμαρτίας σου 
*αι ού μή μνησθήσομαι*  σύ δέ μνήσθητι καί κριθώμεν λέγε συ πρώ- 

τάς άμαρτίας σου ΐνα δικαιωθής*  είπον και αυτός τώ απατησαντι 
σε, τώ τήν εικόνα τής άσεβείας άναστηλωσαντι: βασιλεύ, τοϊς προσ- 
ταγμοζ^ζ άκούω, καί τή εί(φ. 52 α.)κονι η εστησας ου προ-
σκυνώ· έστι θεός έν τφ ούρανώ δς έξελεϊταί με έκ τής χειρός σου*  

έάν μή, γνωστόν έστω σοι δτι τοϊς προστά γμασί σου ούχ ύπακούω, 
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καί ’Ιταλών αίρέσει ούκέτι προστίθεμαι. Καί εί έπταπλασιως έκ- 
χαύσει την φλόγα της απειλής ή τής οργής αύτού πρύς σέ, μακάριος 
εί 0τι κατηζιώθης μετά τών μαρτύρων Χριστού συναριθμηθήναι καί ο
μολογητών καί χαίρε καί άγαλλιώ χαρα άνεκλαλήτω καί δεδοζασμέ- 
νη, συμπολίτης γενόμενος πάντων τών εύαρεστησάντων Χριστώ’ εί δ’, 
ίπερ άπείη, έπιλάθη Κυρίου τού Θεού ημών, καί πορβυθ^ς δπίσω τού 
αποστάτου τυράννου τού καί σέ συναποστάτην ί'ργασαμένου, οΐόας αύ
τός· μέλλεις γάρ καί σαυτού την ψυχήν ζημιωθήνζι, χαί της οικουμέ
νης άπάσης άπαιτηθήναι.

(φ. 52 (i.) Τον αντον μονάχον Λαζαοον ποός τόν Άκα- 
πνίον κνμιν *Αμ<1ενιον.

Ούκ οίδα τί γράψω ή τί λαλησω τή άγιωσύνη σου έπί τή συμφορά 
ταύτη της άσεβείας τή κζταλαβούση την τού Χριστού ’Εκκλησίαν 
ήτις μέσης μου τής ψυχής άψαμένη πείθει κλαίειν καί άποδύρεσθαι 
και την έν Γαλαάδ ρητίνην έπιζητεϊν έπιΟείναι τω τραύματι ούτως 
ίσχυκότι καθ’ δλσυ τοΰ τής Έκκλησίας πληρώματος*  ένθεν κατανοεϊν 
χρη πώς τού διαβόλου τά θηρζτρα καθ’ έκάστην προκύπτει την ημέ
ραν, καί η κακία πρός το χείρον έλαύνει την μεγάλην Ολϊψιν σημαί· 
νουσα την πάντα τά πέρατα κκταληψομένην*  τούτό με άνια, τούτο 
μοι σκοτεινόν ποιεί τον ήλιον, τοΰτό μοι σης όστέων, ταύτα τούς μυε
λούς δαπζνα*  πάντα έροέτω*  πάντα οίχέσθω*  μόνον τα τής ’Εκκλη
σίας έτύγχανον άσειστα. Ούπω γάρ άπεπλύθημεν (φ. 53 ?.) τού ά
γους, ου ό νέος διώκτης την τοΰ Χριστοΰ ’Εκκλησίαν έσπίλωσεν, τοΰ 
φόνου λέγω τού έαυτού δεσπότου, καί προσήψεν ήμϊν τά τών πατρ·.αρ- 
χών καί ούπω τά τών πατριαρχών ίσχύομεν άπομάςασθαι καί ήκρω- 
τηρίασεν ήμϊν τά τής πίστεως*  δ καί μάλλον έμοί τάς όδύνας δριμυ- 
τέρας εργάζεται’ άλλά τούτω μέν δώη ό Κύριος κατά τά έργα αύτοΰ, 
ό δίκαιος καί μόνο; κριτής, ώς τοιούτον σκάνόαλον τή Εκκλησία Χρι
στού παρεισάζζντι*  ύμεϊς δέ, επεί τά κοινά πάθη μείζονος δει ται τής 
θεραπείας ώς και μείζονα τήν βλάβην φίροντα, παραγενού προς ήμΛς 
τούς δεδιωγμένους, τούς έζουθενημένους, τούς ούδαμινούς, καί απάγ
γελλε μεθ’ ήμών έμπρακτον την τών ιδιωτών τε καί αγραμμάτων δι
δασκαλίαν, ίνα μαθητής ή; τών τού Χριστού αποστόλων’ το γάρ μετά 
τών διωκόντων (φ. 53 β.) τήν τού Χριστού Εκκλησίαν συνεϊναι καί 
συνευπαθεϊν καί συνδοξάζεσθαι έργω καί πράςει, καί μετά τών όρθώς 
σεβομένων καί δια τούτο έξουθενημένων λόγφ μόνω συνεΐναι ούκ άσφκ- 

λες είναι γιγνώσκω’ δταν γάρ άλλως υ.έν φύσει έχη τά πράγματα, 
άλλως δ’οί λόγοι περί αύταπ άνκπείθωσι, ί τροφή τίς έστι, μάλλον 
δέ διαστροφή ύπο τού. λόγου περί τήν αλήθειαν γινόμενη*  ό δέ λόγος 
ό αληθής καί άπο όικν/ιας ύγιούς προϊών απλούς έστι καί μονότροπος, 
τά αύτά καί λέγων καί πράττων καί φρονών. Καί ταύτα μέν κέντρου 
χάριν έρρέθησαν .τω όεσπότη μίυ, όπως παραζηλώσω σοι τω κυρίω 
μου, καί το συνευπαθεϊν στυγήσ’ζς τών άθέων κζί πονηρών το συμ- 
πάσχειν μεθ’ ήμ.ών άνθαιρήση, μειζω ήγησάμενος κατά Μωύσεα τών 
βασιλικών θησαυρών τον ονείδισαν' τού Χριστού*  οί γάρ (φ. 5ύ α.) 
ταύτα ποιούντες έτέρανπόλιν έπιζητούσιν, η; τεχνίτης κζί δημιουργός 
ο Θεός*  ος καί ποιήσει την άγ.ωσύνην σου ,εύζω,ον καί πολύζωον. Αί 
άγιζι εύχαί σου χαρισθείησάν μοι βίω παντί.

(’Ακολουθεί).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΖΙΡΟΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΑΤΠΑΚΤΟϊ

Ό έλλόγιμος διδάκτωρ τής θεολογίας κ. X. I. Παπαϊωάν- 
νου προκειμένου ϊνα δημοσιεύση έν τφ Έκκλ. Κήρυκι (τεύχος 
ΙΑ. σ. 348) έπιστολάς Λαζάρου τίνος Μοναχού, έν προλεγομέ- 
νοις περί τούτων αναγράφει δτι έγράφησαν αύται πρός διαφό
ρους μεταξύ τά)ν έτΦν 1274—1282, μία δέ έκ τούτων ή τετάρτη 
κατά σειράν ά αφέρεται εις Γώάννην Ναυπάκτοό Αρχιερέα τόν 
Ληρόν, έξ ού ύ εκδότης ύπολογίζει δτι ούτος. θά εινχιι ό ύπό του 
μακαρίτου Κρουμδάχερ μνημονευόμενος ’Γυάννης Ναυπάκτου. 
Δέν έχω τό γε νυν πρό εμού τί|ν Βυζαντινήν Λογοτεχνίαν, υ
ποθέτω δμως ότι ό ύπό του Μονάχου Λαζάρου άναφερόμενος 
Αρχιερεύς Ναυπάκτου Έυάννης Ξηρός θά είναι ύ περί τούς 

ίδιους σχεδόν χρόνους καί άλλοθι γνωστός Μητροπολίτης Ναυ- 
πάκτον επονομαζόμενο: Ίζιρός; Περί τουτο.υ τοΰ Ιζιρου ο Οι- 
κουμρχ^κός Πατριάρχης Γερμανός Β γράφει ί-ν έπιστολή πρός 
Μανουήλ τόν Δούκα ότι ήγρεύθη ύπό πειρατήν καί απεδόθη διά 
•^ντακοσίων χ ρ υ σ ί ν ω ν (πρόλ. και Μ ill 1οι /\εΙά
τ· Hi α. 63). Ποως άρα είς τΟϋτυν τον Μητρο^ηλίτην Ναρπμκτυυ
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Τξιρόν νά άπευθύνετο ή έπιστολή τοϋ μονάχου Λαζάρου. Τοϋ 
Τξιροϋ δε διάδοχος ήτο ύ Μητροπολίτης ’Ιωάννης Άπόκαυκος ύ 
ύπό Μιχαήλ Άκομινάτου άναφερόμενος. Συμφώνως πρός ταϋτα 
έάν ό Μητροπολίτης Ναυπάκτου ’Ιωάννης Ξηρός είναι εν καί τό 
αύτό πρύσωπον με τόν Μητροπολίτην Ναυπάκτου Τξιρόν, ή πρός 
αύτόν επιστολή τοϋ μοναχού Λαξάρου δέν ήτο δυνατόν νά έγρά- 
φη μεταξύ των έτιϋν 1274—1282. Διότι ή άλληλογραφία τοϋ 
ΓΙατριάρχου Γερμανού τοϋ Β*  μετά τοϋ δεσπότου τής Ηπείρου 
Μανουήλ τοϋ Δούκα ήτις αναφέρει ώς ποτέ τόν Μητροπολίτην 
Τξιρόν ύπάρξαντα έγράφη περί τό 1232 έτος, ώστε πάντως πριν 
τοϋ έτους τούτου άρχιεράτευσεν έν Ναυπάκτω ό Τξιρός. Προβαί
νω είς τό παρόν σημείωμα ϊνα έπακριβέστερον τά τής χρονολο
γίας ταύτης έξετάση ό έλλόγιμος έκδοτης, χωρίς όμως νά νομί- 
ξω δτι τό έμόν συμπέρασμα περί ταυτοπροσωπίας Τξιροϋ και 
Ξηρού είναι καί άλάθητον. Ιϊρός τοιαύτην δέ τής χρονολογίας 
έξέλεγξιν δέον νά έξετασθή σαφέστερον έάν ύ άορίστως καί δι’ 
υπαινιγμών άναφερόμενος καί είς τάς 4 έπιστολάς τύραννος κτλ. 
είναι Μιχαήλ ύ II’ ύ Ιίαλαιολύγος ό τω 1259 έτει στεφθείς.

Έν Τεργέστη.
■Λρχ.μ. ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΒΕΛΑΗΙΔΙΟΤΗΣ

KEKQAÎMEN01 ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΓΓΕΝΕΙΑΣ
ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ

ΕΝ ΤΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΟ, ΠΡΑΞΕΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΊI Λ. II. ό Μητροπολίτης Κιτίου θελήσας νά ιιάΟη τήν 
σύγχρονον πραξιν τής έν Ρωσία ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας έπί 
τών κεκωλυμένων βαθμών συγγένειας έν τώ γάμφ, άπετάθη 
πρός τόν διαπρεπή Καθηγητήν τής έν ΙΙετρουπόλει Άκαδτ]- 
μείαςκ. I. Σοκολώφ, ελαβε δ’ είς άπάντησιν περισπούδαστον 
σημείωμα, έν τω όποίω έγκύρως διαγράφεται ή πραξις αυτή,
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άξία πολλής προσοχής διά τούς ασχολούμενους περί τό έν λό
γιο ζήτημα. Τό σημείαψα κατά πιστήν μετάφρασιν έχει ιυς έξής:

«Έν τφ ξητήματι τής άπαγορεύσεως των γάμων διά τήν έξ 
αϊματος και έξ υιοθεσίας συγγένειαν αί πολιτικαί διατάξεις του 
Ρωσικού Κράτους όρίξουσι γενικώς δτι αάπαγορεύεται τό συνά- 
πτειν γάμον έν τοΐς βαθμοΐς τής έξ αϊματος καί έξ υιοθεσίας 
συγγένειας τοΐς ύπό των έκκλησιαστικών νόμων άπηγορευμέ- 
νοις». Οί δ’ έκκλησιαστικο'ι κανόνες, ύφ’ ών κυρίως χειραγω
γείται έν τή περιπτώσει ταύτη ή Εκκλησία, εϊσί τό ι8ον κεφά- 
λαιον τοϋ τρίτου βιβλίου τοϋ Λεβιτικοϋ, ύ 53 και 54 κανόνες 
τής Στ’. Οικουμενικής Συνόδου, καλουμένης τής έν Τρούλλω, 
καί τό Πηδάλιον, μέρος β' κεφάλαιον 5° <περί τού μυστηρίου τής 
συξυγίας ήτοι τοϋ νομίμου γάμου». Κατά τάς ένδείξεις τών έκ- 

• κλησιαστικων τούτων κανόνων έν τή Ρωσική όρθοδόξψ ’Εκκλη
σία οί γάμοι διά τήν έξ αϊματος συγγένειαν άνιούσης ή κατιού- 
σης γραμμής απαγορεύονται άπολύτως, διά τάς πλαγίας δέ γραμ- 
μάς οί γάμοι απαγορεύονται, συμφώνως τφ βιβλίψ τού Λεβιτικοϋ 
(ι8 κεφάλαιον στίχοι 7» 9» ΙΟ» 12 και 1 3) και ΤΦ 54 κανόνι τής 
άγιας Στ’. Οικουμενικής Συνόδου μόνον κατά τούς τέσσαρας 
πρώτους βαθμούς. Έν τφ πέμπτω βαθμφ τής συγγένειας έξ αϊ
ματος γάμοι έπιτρέπονται μόνον μετά δεδικαιολογημένην αιτίαν 
καί τή έγκρίσει τού Επαρχιακού Άρχιερέως. Έν τή πνευματική 
ουγγενεία ή ορθόδοξος Ριυσική Εκκλησία, χειραγωγούμενη ύπό 
Τοϋ 53 κανόνος τής Στ’ Οικουμενικής Συνόδου, απαγορεύει γά- 
μους μεταξύ των γονέων τοϋ βαπτιξομένου παιδός καί των ανα
δοχών αύτοϋ ή άλλως μεταξύ τού άναδόχου καί τής μητρός (χή
ρας) τοϋ άνσδεκτου, τής άναδόχου και τοϋ πατρός (χήρου) τοϋ ύπ’ 
αύτής άναδεχθέντος τέκνου. Έν τή συγγένεια τής έκ διγενείας 
Αγχιστείας έν τή Ρωσική Έκκλησίμ άπαγορεύονται οί γάμοι διά 
τούς πρώτους τέσσαρας βαθμούς (Λεβιτικόν ίο, 8. II. Ι4· 
16. ΐ7 καί 18. Κανών 54 τής 2τ’ Οικουμενικής Συνόδου, 5° κε- 
ψάλαιον τοϋ Πηδαλίου), άλλά κατά τούς τελευταίους χρόνους, 
°υνεπείμ πολυπληθών αιτήσεων, ή Άγιωτάτη Σύνοδος συγκατα- 
δ<Χίνουσα πρός τήν άνθρωπίνην άδυναμίαν, έπέτρεψε τοΐς Έπαρ- 
Χωκοΐς Άρχιερεϋσιν ϊνα δίδωσιν άδειαν γάμων τετάρτου βαθμού 
τήζ έκ διγενείας άγχιστείας, έξαιρέσει μόνον γάμων δύο άδελ-
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φών πρός δύο άδελφάς ή γάρων αδελφής τοϋ γαμόροϋ (συζύγου 
άδελφής) καί άδελφοΰ τής νύμφης (συζύγου αδελφού). Από δέ 
τής έκδόσεως τού ΰψηλοϋ ούκαζίου τής ϊ 7 Απριλίου Ι9θ5 *̂ερί  
ένισχύοέως τών αρχών τής άνεζιθρησκίας» ή Άγιωτάτη Σύνο
δος, πρός προφυλακήν τής άποπτώσεως τών τέκνων τής ύρθοδύ- 
ζου Έκκλησίας καί αποφυγήν του πειρασμού τής μεταπτώσεως 
αύτών είς έτερόδοζον πίστιν, έν ή οί γάμόι μεταξύ συγγενών 
έξ αγχιστείας έίσί μάλλον έλεύθεροι είς έγγυτερους βαθμούς, 
έπέτρεψε τοϊς Έπαρχιακοίς Άρχιερεϋσι τών δυτικών Επαρχιών, 
κατψκημένων ύπό πολυπληθών έτεροδόξων, έν περιπτώσει αίτή- 
σεως άδείας γάμου τίνος μετ’ αδελφής τής νύμφης και μετ’ α
δελφής του γαμβρού, νά παρέχωσι τοιαύτην άδειαν και τοιούτου 
γάμου, άναλόγως τής άνάγκης και τού άναποφεϋκτου αύτού διά 
τούς έν τοιυύτω δαθμφ συγγένειας συνάπτοντας γάμον, ύπό τόν. 
δρον δμως δπως διά τοιαύτας άδειας, προ τής έκτελέσεως αύτών, 
ζητήται, διά μίαν έκάστην έξ αύτών ιδιαιτέρως, ή έξέτασις καί 
έγκρισις τής Άγιωτάτης Συνόδου. Διά τάς άδείας γαμων έν συγ
γενείς τής έκ τριγενείας αγχιστείας ή ορθόδοξος Ρωσική Εκ
κλησία χειραγωγείται ύπό τών ένδείξεων τοϋ Πηδαλίου, "μέρος β' 
κεφάλαιον 5θ> περί τοϋ μυστηρίου τής συζυγίας, ένθα λέγεται 
«ώς πρός τούς έκ τριγενείας συγγενείς ή Εκκλησία απαγορεύει 
κατά τόν νόμον μόνον τόν πρώτον βαθμόν, ή συνήθεια δμως 
απαγορεύει καί τούς λοιπούς», δθεν ή Ρωσική ’Εκκλησία απολύ
τως άπαγορεύει μόνον τόν πρώτον βαθμόν τής έκ τριγενείας 
συγγένειας. Ή τέλεσις γάμων δευτέρου καί τρίτου βαθμού τής 
έκ τριγενείας συγγένειας έπιτρέπεται έγκρίσει τών ’Επαρχιακών 
’Αρχιερέων μετά προηγουμένην έζέτασιν τής άνάγκης αύτών. Οί 
έν τοϊς λοιποϊς βαθμοϊς, άπό τού τετάρτου καί έξής, τής έκ τριγε- 
νείας συγγένειας, γάροι τελούνται άκωλύτως».

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑΝ ΗΛΙΚΙΑΝ

ΕΠΙ ΤΑΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΣΙ

«Τί άρα τό παιδίον τούτο έσται;»
«Καί έσται χαρά σοι καί άγαλλίασις καί πολλοί 

επί τ[| γεννήσει αύτού χαρήσονται, έσται γάρ 
μέγας ένιήπκΐν Κυρίου.» (Λουκ. α*,  14. 15.)

Έδιδάχθητε βεβαίους, ώ παίδες, παρά τών διδασκάλα>ν ύμών τά 
κατά τον βίον ’Ιωάννου τού Βαπτιστού τού μεγαλύτερου τών άνθρώ
πων κατά τήν μαρτυρίαν τού Κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού, έμάθετε, 
λέγω, περί εκείνου, δστις έζη εν τή έρήμφ, τρεφόμενος μέ ακρίδας καί 
μέλι άγριον, ένεδύετο δέ μέ ένδυμα από τριχών καμήλου καί έφερε 
ζώνην δερματίνην περί τήν όσφυν αύτού. Γνωρίζετε δτι. πρός αυτόν 
έτρεχε πλήθος λαού πανταχόθεν τής άγιας Ι’ής, ϊνα άκουσωσι το κε- 
ραυνοβόλον κήρυγμα αύτού καί ϊνα βαπτισθώσιν έν τώ ’Ιορδάνη ύπ’ 
αύτού εξομολογούμενοι τάς άμαρτίας αύτών.

Μεθ’ ήμέρας οκτώ άπό τής γεννήσεως αύτού, τήν οποίαν πρό 
ολίγων ημερών έωρτάζομεν, ό πατήρ αύτού, ό ίερεύς Ζαχαρίας καί ή 
μήτηρ Ελισάβετ προσεκάλεσαν τούς συγγενείς καί γείτονας αύτών εις 
οικιακήν πανήγυριν οπότε καί έδωκαν τό όνομα εις τό νεογέννητον.

ΙΙόσον εύτυχεΐς υπήρξαν πάντες οί έν τή οικογένεια τού προβε- 
βηκότος τήν ηλικίαν ίερέως ! Άλλ’ Ιδιαιτέρως έχαιρεν αύτός ό Ζα
χαρίας διότι σύν τή γεννήσει τού υιού έπληρώθη ή ιερά αύτού έπιθυ- 
μία, πλήν τούτου κατά τήν ήμέραν ταύτην κατέστη εις αύτόν δυνατόν 
νάλαλήση, γνωστόν δ’ δτι άπό έννεαμήνου τό στόμα αύτού ήτο κε- 
^λεισμένον.

Οί προσκληθέντες συγγενείς καί φίλοι περιεκύκλωσαν τό βρέφος, 
προσεκτικώς παρετήρουν αύτό καί έλεγον ό έτερος προς τόν έτερον 
οπουδαίως : τί άρα τό παιδίον τούτο έσται ;

Τί μέλλει άρά γε ν’ άποβή τό παιδίον τούτο ; Ιδού τό ερώτημα, 
χο οποίον προύβλήθη δτε τό πρώτον προσέβλεψαν καί πρός ύμάς, φί
λοι μου, "Οτε ήσθε δλως διόλου μικροί καί διε ήσύχως έκοιμάσθε έν 

λίκνω ή μήτηρ σας πολλάκις έλεγε καθ’ έαυτήν : τί άρά γε θά 
π?οέλθη έκ τοΰ μικρού μου ; Όποία τύχη άναμένει αύτό ; 0ά γείνη 
aQa γε ευτυχής ή τούναντίον δυστυχής ; θά γείνη φιλάγαθος καί εύσε- 
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βής καί θά έκπληροϊ τιμίως τό καθήκον του ; Καί όταν ό πατήρ σας 
έπιστρέψας τό έσπέρας είς τόν οίκον λάβη υμάς εις τάς χεϊρας αύτοΰ, 
εϊτε καθίση επί τών γονάτων αύτοΰ, ϊνα παίξη μεθ’ ύμών, αμέσως γί
νεται σοβαρός, ρίπτει τό βλέμμα αύτοΰ προσεκτικώς έφ’ υμάς καί λέ
γει καθ’ εαυτόν : τί άρα έσται έκ του μικροΰ τούτου ; θά πορευθή 
άρά γε τήν κακήν ή τήν καλήν οδόν ; θά παρασκευάση δι’ εμέ λύπην 
ή χαράν ;

Καί σήμερον έτι ή έρώτησις αύτη, μετά φόβου, προβάλλεται 
περί υμών έν τή έρωτήσει ταύτη περικλείονται δλαι αί φροντίδες ή
μών, αί άνησυχίαι ήμών, αί έλπίδες καί οί πόθοι άναφορικώς πρός 
υμάς. Νά προετοιμάσωμεν είς υμάς ευτυχές μέλλον, ίδίςι δέ νά όδηγή- 
σωμεν είς τήν αίωνίαν πατρίδα, νά καταστήσωμεν καλούς Χριστιανούς, 
αληθή τέκνα τοΰ Θεοΰ, τοΰτο εϊνε τό μέγα ήμών πρόβλημα, τό άγιον 
ήμών έργον.

Τί άρα θά πρόκυψη έκ τοΰ παιδιού τούτου ; Είς τήν έρώτησιν 
ταύτην δέν δυνάμεθα νά άπαντήσωμεν. Μόνος ό Θεός γνωρίζει τό μυ
στήριον τόΰ μέλλοντος καί δ,τι θά φέρη τοΰτο είς υμάς. Τίς γνωρίζει 
οποία θά ήνε δι’ υμάς ή ζωή καί τίνας καρπούς αυτή θά σάς δώση ;

πρός καλόν ήμών, δτι δέν γνωρίζομεν τοΰτο ! Θά ήμεθα δυστυ
χείς έάν προεβλέπομεν πώς ούτος ή εκείνος έξ ύμών πορεύεται τήν ο
δόν, ήτις άγει εϊς τήν απώλειαν.

Ό πατήρ καί ή μήτηρ τοΰ Ίωάννου υπήρξαν άπηλλαγμένοι τοι
ούτων φόβων. Ούτοι καλώς έγνώριζον τί θά προέλθη έκ τοΰ μικροΰ 
Ίωάννου τοΰ δωρηθέντος αύτοϊς ύπό τοΰ Θεοΰ. Είς τήν έρώτησιν τών 
συγγενών καί τών φίλων, ήδύναντο ν’ άπαντήσωσιν εύκόλως, διότι 
έλέχθη ήδη ύπό τοΰ αγγέλου, οποία ήτο ή αποστολή τοΰ Ίωάννου.

Ήμέραν τινά, δτε ό Ζαχαρίας κατά ιήν ώραν τής προσευχής 
προσέφερε θυσίαν είς τόν Θεόν έν τφ ναώ τής Ιερουσαλήμ, αίφνης εϊ- 
δεν έκ δεξιών τοΰ θυσιαστηρίου τοΰ θυμιάματος Άγγελον άπεριγρά- 
πτου ώραιότητος, ένδεδυμένον στολήν λευκήν, δστις εϊπεν εις αύτόν δτι 
θά γεννήση υιόν καί αμέσως προσέθηκε : «καί έσται χαρά σοι καί 
αγαλλίασις καί πολλοί έπί τή γεννήσει αύτοΰ χαρήσονταΓ έσται γάρ 
μέγας ένώπιον τοΰ Κυρίου ».

Όποια προφητεία ! "Ω, έάν είς τούς ύμετέρους γονείς έδίδετο 
τοιαύτη ύπόσχεσις ώς πρός υμάς ! Όποιος ένθουσιασμός θά κατε- 
λάμβανεν αύτούς !

Σκεφθήτε έπί τών λόγων της ύποσχέσεως : έσται σοι χαρά καί 

αγαλλίασις. Τοΰτο σημαίνει : ή καρδία σου θά άγάλλεται καί θά ένθου · 
σι^’ έκ τής μεγάλης αύτής χαράς εϊνε έτοιμη νά έκπηδήση άπό τοΰ 
στήθους καί θά αϊσθανθή άρρητον εύτυχίαν. «Καί πολλοί έπί τή γεν
νήσει αύτοΰ χαρήσονται». Τούτο σημαίνει : τό παιδίον έσται άνήρ δυ
νατός, δστις θά διαπράξη τόσον μέγα καλόν, ώστε πολλοί θά χαίρωσι 
διά τήν γέννησιν αύτοΰ έν τώ κόσμω. Καί τέλος ο "Αγγελος έξεϊπε τό 
μάλλον σπουδαϊον : δτι έσται μέγας ένώπιον τοΰ Κυρίου. Μέγας ! ή 
λέξις αΰτη τήν οποίαν πολλοί άνθρωποι τόσον άγαπώσι καί πολλοί 
γονείς ονειροπολοΰσιν ήμέρας καί νυκτός διά τό μέλλον μεγαλεϊον τών 
τέκνων αύτών. Όποια εύτυχία, οποία δικαία υπερηφάνεια κατέχει τά 
παιδία, τά όποια ύπόσχονται δτι θά γείνωσι μεγάλοι. Άλλ’ ό Άγγε
λος δέν εϊπεν απλώς : μέγας, άλλά : μέγας ένώπιον τοΰ Θεοΰ. Ούδε- 
μία ύπόσχεσις δύναται νά χαροποιήση τόσον τήν καρδίαν τοΰ πατρός 
ή τήςμητρός δσον κυρίως αΰτη.

’Αγαπητά παιδία ! οφείλω νά σάς εϊπω, δτι τήν υψηλήν ταύτην 
ύπόσχεσιν τήν δοθεϊσαν ύπό τοΰ ’Αγγέλου τώ Ιωάννη υμείς δύνασθε 
νά έφαρμόσητε εϊς εαυτούς καί νά δικαιώσητε αυτήν. Έγώ προτείνω 
εϊς υμάς νά προσπαθήσητε νά έκπληρώσητε τήν προφητείαν τήν προρ- 
ρηθεϊσαν ύπό τοΰ ’Αγγέλου περί τοΰ μικροΰ Ίωάννου. Ναί, δύνασθε 
δλα ταΰτα νά έκπληρώσητε δπως καί ό ’Ιωάννης καί έπί τούτοις νά 
γείνητε δμοιοι αύτώ. ’Αμφιβάλλετε ; Θά προσπαθήσω νά διασαφήσω 
εις υμάς τοΰτο.

I.
Καί έσται χαρά σοι καί αγαλλίασις.—Τί κατά τήν ύμετέραν κρί- 

σιν έπραξεν ό Ιωάννης ϊνα φανή έκπληρώσας τήν ύπόσχεσιν ταύτην ; 
Τί ώφειλε νά πράξη τό παιδίον ϊνα γείνη παραμυθία τής μητρός καί 
τοΰ πατρός του ; Νομίζω δτι εύκολωτέραν έρώτησιν δέν ήδυνάμην νά 
προβάλω, ϊνα καί ό μικρότερος έξ ύμών δυνηθή νάάπαντήση εις αυτήν.

’Οφείλει τό παιδίον, ϊνα έπιτύχή τούτου νά εϊνε παρήκοον, αμε
λές, ίδιότροπον, δυσηρεστημένον ; Βεβαίως όχι. Τούναντίον οφείλει νά 
ήνε εύπειθες, επιμελές, πρόθυμον, εύγνωμον καί πάντοτε εύχαριστη- 
μένον.

Διά τίνος δέ ιδιαιτέρως υμείς δύνασθε νά χαροποιήσαμε τούς γο
νείς σας ; Διά τούτου, δτι θά εϊσθε έν τή σχολή αμελείς, άτακτοι, ρά
θυμοι ; Ούχί*  τούναντίον δταν προοδεύαμε έν τοΐς μαθήμασι καί τή 
διαπλάσει τής καρδίας, δταν ήσθε επιμελείς, προσεκτικοί, πρόθυμοι 
wi σεβόμενοι τούς διδασκάλους σας.
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Άλλ’ δταν άμαρτάνητε ; Τίς δέ νομίζει δτι θά είσθβ ελεύθεροι 
νά διαπράττητε παν είδος παραπτώματος ; Καί δμως καί ό ’Ιωάννης 
δέν ύπήρξεν αναμάρτητος. Διά τίνος δύνασθε νά άνακοοφίσητε τήν λύ
πην, τήν οποίαν προυξενήσατε εις τους γονείς σας ; Διά τούτου δτι θά 
προσπαθήσητε νά άποκρύψητε τό παράπτωμά σας ή νά άρνηθητε 
αυτό ; Ούχί, βεβαίως ! Πώς λοιπόν ; Έάν εϊλικρινώς άναγνωρίσητε τό 
σφάλμα σας καί ζητήσητε συγγνώμην και δείξητε δι’ έργων, οτι είνε 
άκρως θλιβερόν τό δτι διεπράξατε κακόν.

Τοιουτοτρόπως υμείς γνωρίζετε πώς πρέπει νά προξενήτε χαράν 
καί άγαλλίασιν εις τούς γονείς σας. Άλλ’ ϊσως δέν γνωρίζει® έν τίνι 
βαθμω ή ειρήνη καί ή ευτυχία τών γονέων σας έξαρτάται έκ τής ύμε- 
τέρας συμπεριφοράς. 'Υμείς δυσκόλως έτι δύνασθε νά αίσθανθήτε 
ισχυρός θλίψεις εϊτε καί πόνους, τούς οποίους δμως θ’ άντιληφθήτε 
έφ’όσον άνδροΰσθε. Ύμεϊςεΐσθεή βάσις τής πολλής χαράς αύτών, 
άλλ’ υμείς είσθε καί ή αιτία τών θλιβερών αύτών κόπων. Έν τή έμή 
ίδιότητι ώς πνευματικού ποιμένος καθ’ έκάστην βλέπω τούτο. Μέ πόσα 
πικρά δάκρυα δέν κλαίουσιν οί γονείς τήν αισχρόν διαγωγήν τών τέ
κνων των ; Γνωρίζω ανθρώπους τών οποίων δ βίος παρ’ δλην ττ|ν 
φαινομενικήν εύτυχίαν έδηλητηριάσθη υπό τής λύπης διό τό άδιόρθω- 
τον τής διαγωγής τών τέκνων των. ’Αλλά γνωρίζω καί γονείς τών ο
ποίων τά παιδία υπήρξαν ή χαρά, ό στέφανος καί ύ στολισμός τού 
βίου των. *Ω,  πόσον ευτυχείς ήσαν οί γονείς ούτοι ! 'Οποία χαρά διε 
χείτο έκ τών οφθαλμών αύτών δταν ώμίλουν περί τών αρετών τών τέ
κνων των! Πόσον ηύλόγουν τό όνομα τού Θεού διότι ήξίωσεν αύτούς 
νά γείνωσι γονείς τοιούιων τέκνων ; Θέλετε νά ήσθε ώς αί ήλιακαί 
ακτίνες έν τφ οϊκω σας, ή παραμυθία έν τοίς χαλεποίς τούτοις χρόνοις, 
ή χαρά καί ή υπερηφάνεια τών γονέων σας ;

Ύπάρχουσιν άνθρωποι οϊτινες έχουσι τοιαύτην έπίδρασιν έν τω 
οϊκω αύτών, ώστε δύνανται κατά τήν επιθυμίαν αύτών νά είσαγάγιο- 
σιν έν αύτώ τόν ήλιον ή τήν βροχήν. Τοιούτοι δέ δύνασθε νά άποβήτε 
καί υμείς, ούχί έν τή έννοίρ ταύτη δτι δύνασθε νά κάμητε είς τόν οίκον 
δ,τι θέλετε, άλλ’ έν τή έννοια, δτι έξ υμών έξαρτάται ϊνα οί γονείς ύ- 
μών ϊδωσιν ημέρας ειρήνης καί ευτυχίας, ή ημέρας τρικυμίας καί σκο
τεινών ώρών.

Όπόση μεγάλη εύθύνη, διά τήν οποίαν ό Θεός ημέραν τινά θά 
ζητήση παρ’ ύμών λόγον ! Εκείνος δστις είπεν είς τόν Κάϊν : Πού 
είναι ό άδελφός σου ;—Θά εϊπη ποτέ καί εις σέ : Πού είναι ό πατήρ 
σου, πού είναι ή μήτηρ σου; 'Οποία ύπήρξεν ή προς αύτούς διαγωγή 
σου; Πόσων ώρών χαράν καί ευφροσύνην έπρομήθευσας είς αύτούς ;

(Ακολουθεί.)

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ KYflPOY

Σχολών Εξετάσεις. — Ό II. Μητρο
πολίτης Κιτίου μετά του παρεπιδη- 
μουντος Άρχιμ. κ. Χρυσοστόμου 11α- 
παόοπούλου παρηκολούθησαν έπί ημέ
ρας δώδεκα τάς εξετάσεις πασών τών 
σχολών τών πόλεων Λάρνακος καί Λε
μεσού, εύαρέστους ό’ άπεκόμισαν εν
τυπώσεις έκ τής έκτελουμένης μορφω 
τικής έργασίας καί έκ τών άλλων μέν 
Σχολών ίδίρ δ*  έκ τού Παρθεναγωγεί
ου Λάρνακος καί τής ’Αστικής άρρέ· 
νων Λεμεσού. Είς τά έκπαιδευτήρια 
άμφοτέρων τών πόλεων έφοίτησαν κα- 
κατά τό λήξαν σχολικόν έτος περί 
τούς 1700 παϊδες άμφοτέρων τών 
φύλων. Ό Μητροπολίτης έπελάβετο 
τής ευκαιρίας τών έξετάσεων, δπως έκ· 
φράση τήν ευαρέσκειαν αυτού είς 
τούς άποτελούντας τήν εκπαιδευτικήν 
Επιτροπείαν Λεμεσού, οϊτινες έκ ζή
λου έπιδιώξαντες τήν άνέγερσιν ευ
προσώπου οικοδομήματος διά τό 
Παρθεναγωγεϊον, δεν έσταμάτησαν 
προ τής άρνήσεως τής Κυβερνήσεως 
όπως χορηγήση τό άναγκαϊον ποσόν 
έκ τού δανειστικού ταμείου, αλλά έ- 
Χώρησαν μέχρι τού νά συνάψωσι μετά 
τής Τραπέζης ’Αθηνών έπί προσωπι
κή έγγυήσει τό άναγκαϊον πρός άνέ- 
γερσιν τού σχολικού οικοδομήματος 
δάνειον, ούτω δ’ άπό τού προσεχούς 
Οκτωβρίου ή Λεμεσός παρά τά λαμ
πρά οικοδομήματα ’Αστικής καί Ή- 
μ(γυμνασίου Οά εχη καί αντάξιον αύ-

(15—30 Ιουνίου)
τής διά το ΙΙαρδεναγωγεϊον οικοδό
μημα, όφειλόμενον εις τε τόν ζήλον 
τής ’Επιτροπείας καί είς τήν προθυμί
αν τών πολιτών, όμοφώνως καί άγογ- 
γύστως άναδεξαμένων τήν πληρωμήν 
τού άναγκαίου τοκοχρεωλυσίου.

Σχολιχαί μεταρρυθμίσεις. — Συνελ- 
Ηούσα πρό τίνος πολυάριθμος έξ έγ
κριτων πολιτών τής Λάρνακος συνέ- 
λευσις υπό τήν προεδρίαν τού Π. 
Μητροπολίτου Κιτίου καί συσκεψαμέ- 
νη έπί προτάσεως περί τελειοτέρου τών 
έκπαιδευτηρίων Λάρνακος καταρτι
σμού κατέληξεν όμοφώνως είς τήν ά- 
πόφασιν όπως είς τήν θέσιν τού νύν 
Ήμιγυμνασίου ιδρυθή πλήρης Εμπο
ρική Σχολή, τήν έκτέλεσιν δέ τής άπο- 
φάσεως ταύτης άνέΟηκεν έξ ονόματος 
όλης τής πόλεως είς τήν ύπ*  αυτής 
ύποδειχδεϊσαν εκπαιδευτικήν έπιτρο- 
πείαν ήτις καί ένομιμοποιήύη άνευ εκ
λογής. Ή επιτροπεία συνελθούσα έν 
έπανειλημμέναις συνεδρίαις έλαβε τάς 
ακολούθους αποφάσεις. 'II ’Αστική 
Σχολή' προβιβάζεται είς έπτατάξιον 
ούτως, ώστε νά αντίστοιχη πρός πλή
ρες Ελληνικόν Σχολεϊον. Τό Ήμιγυ- 
μνάσιον καταργεϊται άντ’ αυτού δ’Ι
δρύεται Σχολή Γλωσσών καί ’Εμπορί
ου άποτελουμένη έκ τεσσάρων τάξεων 
κατά τό πρόγραμμα τής έν Πέραν 
Κων)πόλεως λειτουργούσης ’Εθνικής 
Σχολής Γλωσσών καί ’Εμπορίου. Μα- 
θηταί είς τήν Σχολήν ταύτην θά γίνων-
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ται δεκτοί οι άποπερατώσαντες πλή
ρες Ελληνικόν σχολεϊον. Ή Α' τάξις 
λογίζεται προκαταρκτική. Εί; τάς τρεις 
άνωτέρας τάξεις άποτελούσας το κυ
ρίως έμπορικόν τμήμα γλώσσα κυρία 
τής διδασκαλίας έσται ή αγγλική κα
τά δεύτερον δέ λόγον ή γαλλική. Η 
ελληνική γλώσσα άρχαία τε καί νέα 
θά διδάσκηται είς πάσας τάς τάξεις 
5—6 ώρας καθ’ εβδομάδα. Αί δύο ξέ
να ι γλώσσαι θά διδάσκονται ύπό κα
θηγητών τής έθνικότητος αύτών. Ή 
Σχολή θά έχη καί τμήμα οίκοτρόφων.

Καί έν Λεμεσω είχε ληφθή ήδη 
άπό τούΐίάσχα ή άπόφασις δπως αντί 
τοΰ ΊΙμιγυμνασίου λειτουργήσω εμ
πορική Σχολή, λόγοι δμως «ρύσεως 
οικονομικής ήνάγκασαν τήν εκπαιδευ
τικήν Επιτροπείαν δπως τροποποιή
σω τήν άρχικήν άπόφασιν ώς άκολού- 
θως. Διατηρείται τό κλασσικόν τμή
μα τών τριών γυμνασιακών τάξεων, 
είς άς είναι προσηρτημέναι ή Β' καί 
ή Γ' τάξις τοΰ “Ελληνικού. Είς τάς 4 
άνωτέρας τάξεις τοΰ κλασσικού τμή
ματος θά αύξηθή ή διδασκαλία τών 
γαλλικών καί τών άγ/λικών άπό Βεις 
4 ώρας δι’ έκατέραν τών γλωσσών. 
Προστίθεται δέ μία τάξις, είς ήν με- 
ταβαίνοντες οί μαθηταί τής Γ/ γυμνα
σιακής τάξεως θά διδάσκονται μόνον 
αγγλικά καί γαλλικά, μετά τινών έμ- 
πι^ρικών μαθημάτων ύπό καθηγητών 
Γάλλων καί Άγγλων τήν εθνικότητα.

'Αρχιεπίσκοπος Σιναίου Τή Iß 
τού μηνός άνεχιόρησεν έκ Λεμεσού έ- 
πιστρέφων είς τήν Μονήν αύτοΰ ό Σ. 
’Αρχιεπίσκοπος Σιναίου κ. Πορφύρι- 
ος. Ή Λ. Σ. κατά τήν έν Κύπρφ δια
μονήν Αύτής έπεσκέψατο τήν είς διά
φορα τμήματα τής νήσου κτημοσύνην 
τής Ίεράς Μονής τοΰ «ν>ρους Σινά, τήν 
Λεμεσόν, τήν ΙΙάφον καί τήν Ίεράν 
Μονήν Κύκκου, ένθα καί έτέλεσε 

τήν θείαν λειτουργίαν, πανταχού γε- 
νόμενος δεκτός μετά ενδείξεων τιμής. 
ΊΙ Α. Σ. έξεποίησεν αντί 1050 λιρών 
Αγγλίας τό έν Κριτου Τέρρα τής Πά
φου Μετόχιον τού Σινά είς τούς κα
τοίκους τών πέριξ χωρίων.

Μοίρα * Αγγλικόν Στόλον· Με- 
σούσης τής παρελθοτίσης έβδομαδος 
κατέπλευσεν είς Λεμεσόν μοίρα αγγλι
κού Στόλου έκ 4 εύδρόμων θωρη- 
κτών διοικουμένη ύπό τοΰ αντιναυάρ
χου Σίρ Γάμβελ. ΊΙ Λ. Π. ό Μητρο
πολίτης Κιτίου έν συνοδέίφ τοΰ 
Πανοσ. Άρχιμ. κ. Χρυσοστόμου, τοΰ 
Αρχιδιακόνου αύτοΰ καί τοΰ έντιμο- 
τάτου κ. Γ. Παυλίδου έπεσκέψατο έπί 
τής ναυαρχίδος τήν Α. Ε. τόν Αντι
ναύαρχον δστις μετά τιμών δεξάμενος 
τόν Μητροπολίτην, περιήγαγεν αύτόν 
καί τήν συνοδείαν είς τά διάφορα μέ
ρη τοΰ σκάφους έπεξηγών τούς δια
φόρους μηχανισμούς καί τάς ύπηρεσί- 
ας. Λύθημερόν ό Αντιναύαρχος έ- 
ξελθ«ον έν συνοδεία τού ύπασπιστού 
αύτού άντεπεσκέιρατο τόν Μητροπο
λίτην.

'Εκκλησιαστική πτι&αρχία.— Τόν 
ιερέα τού χωρίου Αγίου ’Αθανασί
ου Γεώργιον όλιγωρήσαντα νά κατα
βάλω FlÇ ταμεϊον τής ’Εκκλησίας 
έγκαίρως ποσόν τι προσενεχθέν δΓ 
αύτού ύπό ευσεβούς χριστιανού καί 
παρασχόγτα τοΐς χριστιανοϊς τήν υ
πόνοιαν άποπείρας σφετερισμού ο 
Μητροπολίτης Κιτίου κατεδίκασεν είς 
50 ημερών αργίαν άπό πάσης ιερο
πραξίας καί είς άπόδοσιν είς τό δι
πλάσιαν τοΰ κατακρατηθέντος ποσού.

'Επιτίμιο*  άφορισμου·—*0  Μα- 
καριώτατος ΙΙρόεδρος Κυρηνείας έξ 
ομολογίας αύτών τών ένοχων βεβαι
ωθείς περί τής ύπάρξεως δεσμού 
γαμικής συνάφειας μεταξύ τού έκ Κυ
ρηνείας Μιλτιάδου Σχακαλλή δικηγό

ρου καί τής χήρας συζύγου τού άδελ- 
φού αύτού Μαρίας Γ. Σιακαλλή, «ν 
1 Ιαρισίοις κατά τούς ισχυρισμούς αύ- 
τών δι’ εύλογίας ’Εκκλησιαστικής συ- 
ναφθέντος, έξέδοτο τό ακόλουθον ά- 
ποκηρυκτήριον καί άφοριστήριον 
Γράμμα, άναγνωσθέν έν Κυρηνείρ έπ’ 
έκκλησίας κατιί τήν·θείαν λειτουργίαν 
τής προπαρελθούσης Κυριακής.

I. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ.
Τοΰ γάμου «ίντος κατά τήν αγίαν 

'Ορθόδοξον ήμών ’Εκκλησίαν ενός έκ 
τών Ιερών αύτής μυστηρίων καί άπο- 
τελούντος κεφαλάιώδη θεσμόν αύτής, 
πλεϊσται ίεραί διατάξεις ΐυτό Οίκου- 
μενικών καί τοπικιυν Συνόδιυν θε- 
σπισθεισαι διέπουσι τά κατ’ αύτόν.

’Επειδή δέ παρά τάς ίεράς ταύτας 
διατάξεις τής «ιγίας ήμών Έκκλησίας 
ό Μιλτιάδης Σιακαλλής κάτοικος Κυ
ρηνείας καί ή Μαρία χήρα Γ. Σια
καλλή κάτοικος Λευκωσίας συνήψαν 
γάμον δευτέρου βαθμού έξ αγχιστείας 
(νύμφη πρός άνδράδελφον) άθεσμόν 
καί παράνομον σφοδρά άποδοκιμαζό- 
μενον καί τιμωρούμενον ύπό τών 'Εκ
κλησιαστικών κανόνων δι’ έκκλησια- 
στικών επιτιμίων,

διά ταΰτα
άποκηρύττοντες τόν γά

μον τούτον ώς άκυρον καί εντελώς 
ασύστατον καί μηδεμίαν δυνάμενον 
νά συνεπαγάγη νόμιμον συνέπειαν με
ταξύ τών είρημένων καί τ«όν έξ αύτών 
ϊεννηθησομένιον, τυχόν, τέκνων, άπο- 
‘Ραινόμεθα εκκλησιαστικά^ ϊνα οί δι- 
«ληφθέντες Μιλτιάδης Σιακαλλής καί 
Μαρία Γ. Σιακαλλή ώς ένοχοι άσυγ- 
ϊνιοστου παρανομίας ύπάρχωσιν έ- 
στερημένοι τών τής εύσεβοΰς ήμών 
Πίστεως θείων δωρεών καί παντός 
δικαιώματος άνήκοντος τοϊς πιστοϊς, 
Ι’^χρις ού συνελθόντες είς εαυτούς 
κ«ι αποστάντες τής παρανόμου συνά

φειας καί σκανδαλιόδους συμβιιόσεως 
τύχωσιν έξαιτησάμενοι τής άφέσεως 
καί μητρικής συγγνυήιης τής Έκκλη
σίας.

Έν Μητροπόλει
τή 17II Ιουνίου 1911.

(ύπ.) γ Ό Πρ. Κυρην. ΚΥΡΙΛΛΟΣ, 
βέβαιοι.

(I —15 Ιουλίου.)
9 Ο Άρχιμανδρ. Χρυσόστομος 

Άνεχώρησεν έκ Λεμεσού αίφνιδίως 
τή 1 τού μηνός είς ’Αθήνας κληθείς 
τηλεγρα«ρικ«ός δπως άναλάβη τήν δι- 
εύθυνσιν τής Ριζαρείου Σχολής ό 
ΙΙανοσκότατος Άρχιμ. κ. Χρυσόστο
μος ΙΙαπαδιίπουλος. Τό τηλεγράφημα 
έλαβεν έπί τοΰ Τροόδους έν φ χρόνω 
ήτο έτοιμος πρός άναχώρησιν διά τήν 
Μονήν τού Κύκκου, δθεν θά έπα- 
νήρχετο είς Λευκοσίαν δπως παρα- 
στή είς τό μνημόσυνον τών Εθνο
μαρτύρων. Άπό Λεμεσού άπηύθυνε 
θερμόν άποχαιρετιστήριον τηλεγρά
φημα πρός τήν Λ. Μ. τόν Αρ
χιεπίσκοπον, δστις διά θερμού έπίσης. 
τηλεγραφήματος ηύξατο αύτφ κατευό- 
διον.

Ή 9η 'Ιουλίου.—-Έπί τή έπετςίφ 
τού άπαγχονισμού καί τής καρατομή- 
σεως τών έθνομαρτύρων Κυπριανού 
Αρχιεπισκόπου, Χρυσάνθου Πάφου, 
Μελετίου Κιτίου, Λαυρέντιου Κυρη- 
καί τών άλλ«υν θυμάτων τής έθνικής 
παλιγγενεσίας έτελέσθησαν μτ^ιμόσυνα 
έν πάσαις ταΐς πόλεσι τής Νήσου. 
Τού έν Λάρνακι μνημοσύλΌυ. τελε- 
σθέντος έν τφ ναφ τού Αγίου Λαζά
ρου προΐστατο ό . Μητροπολίτης Κι
τίου. Δυστυχώς δμως τό έκκλησίασμα 
δέν ήτο δσον έπρεπε πολυάριθμον, 
τό όποιον σημαίνει δτι δέν κατανοοΰ · 
μεν έπαρκώς τήν σημασίαν τής θρη
σκευτικής ταύτης καί έθνικής τελε
τής.
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αίσθημα τύ όποιον μετέδωκε πλού
σιον καί είς τόν νύν μεταστάντα υιόν 
του Ζήνωνα δμού μετά τών άλλων οι
κογενειακών άρετών.

Ό μακαρίτης Ζήνων προ τής 'Αγ
γλικής κατοχής διηύθυνεν έπανειλημ- 
μένως τύ αγγλικοί*  ΙΙροξενεϊον τής 
Λάρνακος. Έπί τουρκοκρατί ας διέθετε 
μεγίστην επιρροήν, ής έποιήσατο πάν
τοτε φιλογενή καί φιλάνθρωπον χρή- 
σιν. Ίδίαις χερσίν ήρπασεν άπό τήν 
λαιμητόμον ανθρώπους καί έσωσεν 
αύτούς είς τόν οίκον αύτού καί είς 
άλλους δε είς ισόβια δεσμά καιαδι- 
κασθέντας δεσμά έδωκε τήν έλευθερί- 
αν. Άναφέρομεν ρητώς τόν Μιχάλην 
τής Καραντίνας καί Στεφάνήν τόν κτί
στην. Ό οϊκός του ήτο άσυλον πραγ
ματικόν, πολλοί μουσουλμάνοι δούλοι 
άνδρες καί γυναίκες καταφυγόντες είς 
είς αύτόν ανέκτησαν τήν ελευθερίαν 
των.

Μετά τήν μεταπολίτευσιν έχρημάτι- 
σε δήμαρχος, δτε δέ έχορηγήθη είς 
τήν νήσον τό αντιπροσωπευτικόν πο
λίτευμα έξελέγη μετά τού αοιδίμου 
Μητροπολίτου Κιτίου Κυπριανού καί 
τού Θεοδώρου Περιστιάνη αντιπρό
σωπος Λάρνακος—Άμμοχώστου διά 
τή Νομοθετικόν Συμβούλων. Λι αγο
ρεύσεις του έν τφ Νομοθετική) διε- 
κρίνοντο έπί καυστικό τη τι κατά τού 
καταθλιπτικού καί ίδιοτελούς συστή
ματος της Αγγλικής διοικήσεως, ά- 
γόρευσις δ’ αύτού κατά τού φόρου 
τής ύποτελείας αγγλιστί γενομένη καί 
δημοσιευθείσα είς άγγλικάς καί άλλας 
εύρωπαϊκάς εφημερίδας ενεποίησε 
ζιυηροτάτην εντυπωσίν, τό πρώτον 
δέ τότε έθιγε το επισημως τό σπου- 
δαιότατον τούτο διά τήν νήσον 
ζήτημα. Πρό τεσσάρων δέ ετών θ 
Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας δΓ επι
στολής αύτού έπιγραφομένης κ-πρός 

t Ο ΖΗΝΩΝ ΠΙΕΡΙΔΗΣ.—Με
τά μακράν καί πσλυώδυνον νόσον με- 
τέστη πρός Κύριον τή νυκτί τής 9 
πρός τήν 10 ’Ιουλίου έν ήλικίψ Ϊ2 
ετών δ Ζήνων Δ. Πιερίδης. *11  πόλις 
άπασα έν συγκινήσει έπί ημέρας πα- 
ρακολουθήσασα τήν έπιθανάτιον αγω
νίαν αύτού έπένθησε πένθος άν.υπόκρι- 
τον έπί τφ θανάτω καί παρέστη βαθέ- 
ως τεθλιμμένη έν τή κηδείρ αύτού. ής 
προέστη ή A. II. ό Μητροπολίτης 
Κιτίου περιστοιχούμενος ύπό παντός 
τού τιμίου πρεσβυτερίου τής πόλεως. 
Ύπό πολλής κατεχόμενος συγκινήσε- 
ο>ς δ Μητροπολίτης, καί διά πολλής 
άγων τιμής καί αγάπης τόν μεταστάν- 
τα, έξήρε έν έπικηδείφ λόγφ τήν εύ- 
σέβειαν υόύ άνδρός, τήν φιλοπατρίαν, 
τήν χρηστότητα, τήν αγαθότητα, προ- 
βαλιόν τόν δλον αύτού βίον είς μίμη- 
σιν καί παντός μέν πολίτου ίδίρ δι’ 
εκείνων, οϊτινες θέλουσι νά ήγώνται 
τής κοινωνίας.

Ό αείμνηστος Ζήνων 1 Ιιερίδης ήτο 
έγγονος τού έθνομάρτυρος Πιεράκη 
προύχοντος τής Λάρνακος καρατομη- 
θέντος μετά τών τεσσάρων 'Ιεραρχών 
καί λοιπών τής νήσου προυχόντων τή 
9 ’Ιουλίου 1821. Μετά τήν σφαγήν 
τού Πιεράκη ’Άγγλος εύπατρίδης πα
ραλαβών είς ’Αγγλίαν υιοθέτησε τόν 
υιόν αύτού Δημήτριον τόν πατέρα τού 
Ζήνωνος, καίτοι 0' έπί πολλά έτη έν 
Άγγλίρ διατρίι|κχς μετά τού άδελφού 
αύτού Παύλου καί αγγλιστί εκπαιδευ
τείς καί άνατραφείς ό Δημήτριος, διά 
τήν γέννησιν τού οποίου έν τφ οϊκφ τού 
Ζήνωνος φυλάττεται ώς κειμ ήλιον ι
ερά συγχαρητήριος πρός τόν ΙΙιερά- 
κην έπιστολή τού έθνομάρτυρος Κυ
πριανού Αρχιεπισκόπου, έπανήλθεν 
είς τήν γενέτειραν φέρων άμείωτον 
τό κληροδοτηθέν αύτφ ύπό τού πα
τρός του θρησκευτικόν καί εθνικόν

τόν πρώτον τών έν Κύπρω εμπόρων» 
δκόρισεν αύτόν Πρόξενον αύτού «έ- 
πειδή, ώς λέγεται έν τφ έγγράφφ, έ- 
μαθεν δτι ήτο εύδιάθετος ν’ αντιπρο
σώπευση Αύτόν».

Τήν κηδείαν του έτίμησαν διά τής 
παρουσίας αύτών ό Διοικητής Λάρνα
κος καί πάντες οί άνιότεροι κυβερνητι
κοί ύπάλληλοι καί οί αντιπρόσωποι τών 
Κρατών. Κατά παράδοξον σύμπτωσιν 
άπεθανε τήν επέτειον τής καρατομή- 
σεως τού πάππου του καί τής γεννή- 
σεως τού Ι Ιατρός του.

*Η Α. Μ. Ò Πάπας καί Πατριάρ
χης Φώτιος év Κύπρω.—'ΟΙωζ αί- 
ιρνιδίως τή παρελθούση Τετάρτη περί 
τήν μεσημβρίαν ύ II. Μητροπολίτης. 
Κιτίου έλάμβανε τηλεγρτίφημα παρά 
τού Μ. Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας έκ 
Πόρτ Σαΐδ, δτι ή Λ. Μακαριστής ά- 
νεχώρει διά τού Συμβατικού έκεϊθεν, 
έμελλε δέ άποβαίνων είς Λεμεσόν νά 
άνέλθη άμέσως είς Τροωδίτισσαν δ
πως παραθερίση. Ό IL Μητροπολί
της Κιτίου μεταβάς τή νυκτί τής Τε
τάρτης διά τού άτμοπλοίου ΙΙανταλέ- 
οντος είς Λεμεσόν ι^πεδέξατο έπί τού 
άτμοπλοίου τήν Λ. Μακαριότητα χαι- 
ρετίσας Λυτήν καί έξ ονόματος τού 
Μ. Αρχιεπισκόπου, δστις καί προση- 
γόρευσεν Αύτήν τηλεγραφικώς έξ ο
νόματος τής Κυπρ. 'Εκκλησίας. ΊΙ 
Λύτου Μακαριστής ό Πατριάρχης ά- 
παντών είς τό τηλεγρά<ρημα τού Μ. 
Αρχιεπισκόπου έβεβαίωσεν δτι θά 
διέλθη καί έκ Λευκοσίας είς έπίσκεψιν 
Αύτού, άνεχώρησε δ’ αμέσως είς Τρο- 
ωδίτι'σσαν μόνος προπεμφθείς έ<ρ’ ι
κανόν ύπό τού II. Μητροπολίτου Κι- 
τίου, δν δμώς παρεκάλεσε ν νά μ ή στε- 
ρηση ιό πυίμνιον αύτου τής ποιμαν- 
'νρικής έπισκέψεως συνοδεύων Αύτόν 
μέχρι Τροωδιτίσσης. Ό Μ. ΙΙατρι- 
άρχης ύπολογίζει δτι θά παραμείνη 
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έν Κύπριο περί τον ένα μήνα.

’ πτριοόίΐαι,— Μετά
τού παρόντος μηνός ’Ιουλίου οί Τε- 
ράρχαι ήμών ήρξαντο τής έτησίου 
άνά τάς κώμας καί τά χωρία πρός έ- 
πίσκεψιν τού ποιμνίου αύτών περιο
δείας, ήτις ώς γνωστόν διαρκεϊ ολό
κληρον τήν ώραν τού θέρους καί τού 
φθινοπώρου έστι δ’ δτε καί μέρος 
τού χειμώνος. θά έπισκεφθή έκαστος 
αύτών 90—100 κώμας καί χωρία, ί- 
ερουργών καί διδάσκων έν έκάστιο 
αύτών καί λύων τάς ύφισταμένας έν 
τφ ποιμνίφ διαφοράς. Πολλαί τών 
κοινοτήτων έπιπολαίως δλως άντι- 
λαμβανόμεναι τού έργου τούτου τής 
’Αρχιερατικής περιοδείας, προβάλλου- 
σι τήν παράλογον άξίωσιν δπως ο 
Άρχιερεύς έπισκεφθή αύτάς έν ήμέρρ 
Κυριακή ή μεγάλης τινός εορτής. Λέ- 
γομεν παράλογον άξίωσιν διότι άν 
μή τι άλλο, τούλάχιστον τούτο έπρεπε 
νά ένθυμηθώσιν δτι αί μέν κοινότητες 
είνε πολλαί αί δέ δυνάμεναι νά δια- 
τεθώσιν είς έπίσκεφιν αιιΤών Κυρια- 
καί ή μεγάλαι έορταί σχετικώς όλί- 
γαι. Οί Χριστιανοί τών χωρίων πρέ
πει νά λαμβιίνωσιν ύπ’ δψει δτι πο
λύμηνος απουσία τού Άρχιερέως άπό 
τής έδρας Λύτοΰ είνε βλάβη τής δλης 
έπαρχίας τής οποίας αί· σοβαραί ύ- 
ποθέσεις κατ’ ανάγκην ύποβάλλονται 
είς στασιμότητα έφ’ δσον χρόνον πε
ριοδεύει ό Άρχιερεύς, Όφείλουσι λοι
πόν όχι μ όνον νά μήπαρεμβάλλωσι προ
σκόμματα, άλλά καί νά διευκολύνωσιν 
όσον άπ’ αύτών έξαρτάται τό έργον 
τών Αρχιερέων όπως τό ταχύτερον 
έπανελθόντες είς τάς έ-δ^αχς αύτών έ- 
παναλάβωσι τά ηνία τής διοικήσεως 
τής όλης έπαρχίας. Οί χριστιανοί έ- 
κάστου χωρίου δύνανται άζημίως δΓ 
έαυτούς νά θεωρήσωσιν ήμέραν εορτής
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τήν οίανδήτινα ήμέραν τής έν τφ χω- 
ρίψ των παρουσίας τού Άρχιερέως, 
άλλ’ ό Άρχιερεύς δέν δύναται άνευ 
ζημίας τής δλης επαρχίας νά έπι- 
βραδύνη τήν πορείαν αύτού άνά τά 
χωρία έπί τφ σκοπφ ίκανοποιήσεως 
τής ώς άνω άξιώσεως. Έν τή προ- 
κειμένη περιπτώσει μάλιστα πάντων 
πρέπει νά λαμβάνηται ύπ*  δψει ή 
πρός τούς πιστούς παραίνεσις τού 
’Αποστόλου «πείθεσθε τοϊς ήγουμέ- 
νοις ύμών καί ύπείκετε*  αυτοί γάρ ά- 
γρυπνούσιν ύπέρ τών ψυχών ύμών 
ϊνα μετά χαράς τούτο ποιώσι καί μή 
στενάζοντες*  άλυσιτελές γάρ ύμιν 
τούτο». ___________

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Νέον ταχρίριον τών δύο Σωμάτων. 

— Επειδή είς τάς προηγουμένας δια
μαρτυρίας τού Οίκ. Πατριαρχείου 
περί τών καταπιέσεων τών χριστιανών 
ύπό τών τουρκικών άρχών δέν έδωκεν 
ή Ύ. Πύλη τήν προσήκουσαν προσο
χήν, τή 28 ’Ιουνίου τά δύο Σάηιατα 
προέβησαν είς τήν άποστολήν νέου 
τακριρίου έν φ λεπτομερώς άναγρά- 
φονται έκ τών καθεκάστην καταγγελ- 
λομένων είς τά Πατριαρχεία βιαιο
πραγιών τών όθωμ. άρχών καί τού 
όχλου κατά τών χριστιανών απαντα
χού τής Αυτοκρατορίας πλεϊσται άρ- 
παγαί γυναικών καί βίαιαι έξισλαμί- 
σεις, εξαναγκασμοί έλλήνων πρός άλ- 
λαγήν έθνικότητος, βεβηλώσεις εκ
κλησιών, καταπατήσεις τών προνομί
ων τής Εκκλησίας, καταπατήσεις 
κτημάτων χριστιανών, άτιμάσεις γυ
ναικών καί παίδων, ξυλοκοπήματα ιε- 
ρέιυν καί προκρίτων, καί φόνοι κά. 
ών ούκ έστιν άριθμός.

"Ομοια τακρίρια ύπέβαλον καί τά 
λοιπά χριστιανικά εκκλησιαστικά κέν
τρα, είς άπάντησιν δ’ άνεκοινώθη είς 
τάς εφημερίδας ότι τό Ύπουργείον 
τής Δικαιοσύνης διέταξε νά διεξα- 
χθώσιν ανακρίσεις, ό δ’ Υπουργός 
τής Παιδείας Άβδουρραχμάν έδήλω- 
σεν είς συντάκτην τής Γενή - Γαζέττας 
δτι έλήφθησαν άποφάσεις σχετικαί 
πρός τά τακρίρια τών Πατριαρχείων, 
άνακοινωθησόμεναι πρός αυτά, καί 

προσέθηκεν δτι «δέν είναι καί μεγάλη 
ή μεταξύ τής Κυβερνήσειος καί τών 
Πατριαρχείων διαφορά».

ΕΝ ΛΟΡΝΟΚΙ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1911

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ή άνα&τώρησις.— 'II άπό τού Αύ- 
γούστου τού 1909 κρατήσασα πολι
τική άνωμαλία έν Έλλάδι, έμμέσως 
ή άμέσως έπιδρώσα καί έπί τής έν 
αυτή Όρθοδόξου ’Εκκλησίας, έληξεν 
όριστικώς κατά τήν παρελθούσαν έ- 
βδομάδα, διά τής αισίως συντελεσθεί- 
σης άναθεωρήσεως τού Συντάγματος. 
*Η ευστάθεια καί πολιτική σύνεσις 
τού Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. 
Ε. Βενιζέλου έπανήγαγε τήν λειτουρ
γίαν τού Κράτους είς τήν κανονικήν 
αύτής τροχιάν, ήρξατο δέ πραγματευ
όμενος ό μύχιος πόθος τού ελληνικού 
λαού, άπό έτών πολλών ζητούντος 
τήν άνόρθωσιν τών κακώς κειμένων, 
ώς βάσεως τής τοιαύτης άνορθώσεως 
τεθείσης τής άναθεωρήσεως τού πο
λιτικού Καταστατικού Χάρτου τής 
ελληνικής συνταγματικής Πολιτείας. 
Έν τή άναθεωρήσει ταύτη τά περί 
τής Εκκλησίας δύο πρώτα άρθρα 
παρέμειναν ώς καί πρότερον εϊχον, 
άλλ’ επειδή έν τφ μεταξύ χρόνφ πα- 
ρουσιάσθη τό γνωστόν γλωσσικόν ζή
τημα προσετέθη είς τό δεύτερον άρ 
θρον διάταξις άπαγορευτική τής με
ταφράσεως τών "Αγίων Γραφών άνευ 
τής έγκρίσεως καί τής Μ. Εκκλησίας 
τού Χριστού τής έν Κ)πόλει. Νύν ή 
άνορθωτική Κυβέρνησις προτίθεται 
νά προβή είς σειράν νομοθετημάτων 
πρός έπίτευξιν πρα/ματικής άνορθώ
σεως, έλπίζομεν δέ δτι, σύντονος λη· 
φθήσεται πρόνοια καί περί τής Εκ
κλησίας ϊνα καταστή δυνατή ή θεμε- 
λίωσις τής άνορθώσεως έπί τής μόνης 
αύτής βάσεως τής θρησκείας. Παν δ,τι 
έν τφ μικρώ έλευθέρω Βασιλείω τε
λείται καθίσταται, ώς έπί τό πλεϊ- 
στον, υπόδειγμα καί διά τά λοιπά 
τμήματα τού όρθοδόξου Ελληνισμού, 
έλευθέρου τε καί άλυτρώτου, άς μή 
παρατρέχωσι δέ τήν λεπτομέρειαν 
ταύτην οί έν "Ελλάδι ταγοί τού Γέ
νους.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρυξον τόν λόγον...» Β' Τιμ. δ*,  2.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Α'. ΕΙΣ ΤΗΝ Γ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Καί πάλιν περί θαύματος λαλεϊ ό Ευαγγελιστής έν τή προ
κειμένη Κυριακή, καί τοϋ Κυρίου τό άξίωμα καί τήν παντοδυνα
μίαν έκ τών έ’ργο^ν έξαγγέλλεΓ καί πάλιν ò λόγος τοϋ Θεανθρώ
που θεραπεύει τήν νόσον τοϋ σεληνιαζομένου παιδός, καί ό έλεγ
χος τοϋ στόματος Λύτοΰ τήν όλιγοπιστίαν καί τήν άπιστίαν 
τών μαθητών καί τών λαών.

Πρό μικρού είχεν άνέλθη ό Κύριος μετά τών τριών μαθη
τών Του, I Ιέτρου, Ιακώβου καί Ίωάννου έπί τοΰ Θαβώρ καί 
μετεμορφώθη έμπροσθεν αύτών ϊνα δείξη δτι Αύτός έστι τό 
κέντρον τής Παλαιας καί Καινής Διαθήκης, ό έν μέσφ καί έπά- 
νω πάντων. Καί είχεν έξηγήση αύτοϊς, έν ώ κατέβαινον άπό 
τοϋ όρους ότι ò Ηλίας δν άνέμενον οί Ιουδαίοι κατά τάς Γρα- 
ψάς ϊνα £λθη ώς Πρόδρομος τοΰ Χριστοΰ, ήλθεν ήδη καί οί 
Ιουδαίοι άπέκτειναν αύτόν, ώς έμελλον καί τον Τίον τοΰ άν

θρώπου νά άποκτείνωσι. Καί ένόησαν οί έκλεκτοί μεταξύ τών 
Εκλεκτών δτι περί τοΰ Ίωάννου τοΰ Προδρομου έλάλει αύτοϊς.

Κατήλθον έν τφ μεταξύ καί έπλησίασαν πρός τόν όχλον 
8°τις έν τή Γαλιλαία ιδίως παρηκολούθει άδιαλείπτως τόν
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Ίησοΰν, καί δστις όχλος νϋν δτε ό Ίησοΰς ήτο άπών μετά τών 
τριών μαθητών εϊχε περικυκλοδση τούς λοιπούς μαθητάς, είς 
ους δυστυχής τις πατήρ είχε κομίση τον πάσχοντα άπο σεληνι
ασμόν υιόν του δπως τύχη θεραπείας. Οί μαθηται δέν ήδυνήθη- 
σαν νά θεραπεύσωσι τον πάσχοντα' ή άπιστία τοϋ πατρδς τοϋ 
άσθενοΰς, δστις μή εύρών τόν Ίησοΰν έκεϊ άπέβαλε τό θάρρος 
του, καί ή δλιγοπιστία και ή δειλία καί ή άτέλεια αύτών τών 
μαθητών έκώλυσαν τήν τέλεσιν τοΰ θαύματος. ’Εννοείται δτι 
οί έκ τοΰ όχλου διαφόρως διετέθησαν' τινές θά έθλίβησαν διά 
τήν άδυναμίαν τών μαθητών, τινές δέ καί θά έχαιρεκάκουν διά 
τούτο. ’Εντεύθεν δ’ έξηγεϊται καί ό αύστηρός τόνος μεθ’ ού ώ- 
μίλησε πρός τόν όχλον ό Κύριος κατελθών έκ τοΰ όρους. “Οτε 
έπλησίασεν ό Κύριος πρός τόν όχλον προσήλθε πρός αύτόν ò 
πατήρ τοΰ άσθενοΰς, έγονυπέτησε ζητών έλεος παρ’ αύτοϋ ύπέρ 
τοΰ υίοϋ του ούτινος περιέγραψε τήν άσθένειαν, είπών δτι σε- 
ληνιάζεται καί κακώς πάσχει’ έκ τής νόσου του δέ πολλάκις 
πίπτει είς τό πϋρ καί πολλάκις είς τό ύδωρ. Καί προσέθηκεν 
οίονεί παραπονούμενος : «καί προσήνεγκα αύτόν τοϊς μαθηταϊς 
σου καί ούκ ήδυνήθησαν αύτόν θεραπεϋσαι».

Ό Κύριος άπήντ^σεν ■ ώς συνήθως ούχί είς τούς λόγους 
άλλ’ είς τάς διαθέσεις' ώς σοφός ιατρός θεραπεύει πρώτον τήν 
έσωτερικήν, τήν ψυχικήν νόσον, καί έπειτα τήν σωματικήν, ούχί 
μόνον διότι ή ψυχή εϊναι άσυγκρίτως ύπερτέρα τοΰ σώματος 
κατά τήν άξίαν. άλλά καί διότι ή θεραπεία αύτη θά έξετείνετο 
έπί ψυχάς πολλάς, έν φ ή έτέρα έπί σώμα εν. Ώς παντογνώ
στης Ιατρός κατενόησεν δτι ό πατήρ έκεϊνος καί οί έν τώ τόπφ 
έκείνφ άνθρωποι έπασχον ύπό νόσου πολλφ φρικωδεστέρας τοΰ 
σεληνιασμού, νόσου ήθικής ψυχοφθόρου, τής άπιστίας*  και ή 
άπιστία, ώς συνήθως συμβαίνει, είχε καί συνακόλουθον τήν 
διαστροφήν τών ψυχών, τήν πώρωσιν τών συνειδήσεων*  διά 
τούτο καί ή έπιτίμησις τού Κυρίου κατά τής νόσου ταύτης καί 
τών νοσούντων αύτήν ήτο φοβερά έν τή έπισημότητι αύτής*  «ώ 
γενεά άπιστος καί διεστραμμένη, εϊπεν αύτοΐς ò Κύριος, εως 
πότε έσομαι μεθ’ ύμών ; εως πότε άνέξομαι ύμών ;» Καί ένόη- 

σαν ίδίως τήν σημασίαν τής έπιτιμήσεως ταύτης καί τό ύψηλόν 
περιεχόμενον αύτής έκεϊνοι έκ τών μαθητών Αύτοϋ οίτινες πρό 
μικρού παρέστησαν εις τήν θείαν Αύτοϋ μεταμόρφωσιν. Μόνος 
ό Θεός ήδύνατο νά λαλήση ούτω, ή άκριβέστερΟν μόνος ό Θε
άνθρωπος*  καί οί μαθηται έκεϊνοι πρό μικροΰ μόλις εϊδον Αύτόν 
παρουσιασθέντα αύτοΐς έν δλη τή Οείφ δόξη ώς τόν Έπηγγελ- 
μένον τών Προφητών καί τήν προσδοκίαν τών Εθνών τής Γής.

Τήν έπιτίμησιν ήκολούθησε τό θαύμα*  «φέρετέ μοι αύτόν 
(τόν άσθενή), εϊπεν ό Κύριος, ώδε.» Καί δτε έκομίσθη έπετί- 
μησεν αύτφ, καί έξήλθε τό δαιμόνων καί ίάθη ò παϊς άπό τής 
ώρας έκείνης.

Άλλά δέν εϊναι τοΰτο τό κυριώτατον σημεϊον τής προκει- 
μένης εύαγγελικής περικοπής τοΰ Ματθαίου. Τό μάλιστα ση
μαντικόν διά τό έργοντ^ς σωτηρίας δίδαγμα δπερ ό Κύριος είς 
μέν τούς όχλους έδήλωσε διά τής είρημένης έπιτιμήσεως, είς δέ 
τούς μαθητάς Αύτοϋ κατ’ ιδίαν δτε Τόν ήρώτησαν διατί 
δέν ήδυνήθησαν νά θεραπεύσωσι τόν σεληνιαζόμενον, είναι 
ίδίως τό περί τής άπιστίας δίδαγμα. ΊΙ πίστις είναι τό 
πρώτον καθήκον τοΰ άνθρώπου καί τό άριστον άγαθόν 
τής άνθρωπίνης ψυχής*  ή άπιστία εϊναι ή έλλειψις τοΰ 
άρίστου τούτου άγαθοΰ, άλλά και αυτή ή στρεβλή καί 
διεστραμμένη πίστις*  καί αϋτη ή πώρωσις καί διαστρο
φή τοϋ νοΰ εϊναι πολλάκις χείρων τής άπλής άπιστίας*  δύναται 
να όρισθή ώς άνώτερος βαθμός άπιστίας, ώς άπιστία μετά κα
κίας συνυφασμένη. Τοιαύτη ήτο ή πνευματική διαφθορά είς ήν 
'ϊχε παρασύρη τό άνθρώπινοιί γένος ή διεστραμμένη αύτη άπι- 
οτία, ώστε μετά φόβου ήτένιζον προς τό μέλλον τής Ανθρωπό- 
τητος κατά τούς χρόνους τοΰ Χριστού οί περιλειπόμενοι έλαχιστοι 
τόν άριθμόν ένάρετοι άνδρες. Τοιαύτη διεστραμμένη πίστις έ- 
μάστιζε τό Ιουδαϊκόν "Εθνος δτε περιεπάτησεν έν μέσφ αύτού 
0 Λυτρωτής, ώστε καί αύτοί οί άριστοι τοΰ λαοΰ, ού μόνον οί 
*ατ’ έπίφασιν άλλά καί οί πράγματι, έτρεφον σαθράς καί στρε
βλάς έννοιας πίστεως περί Θεοΰ καί τής περί τοΰ άνθρώπου 
οικονομίας ΛύτοΟ. Διό ò Κύριος ταύτην τήν άπιστίαν θεραπεύ·
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ων παρ’ έκείνοις οϊτινες προωρίζοντο νά άποβώσι τό άλας τής 
Ρής καί τό φως τοϋ Κόσμου άπήγγειλε ρητώς αύτοΐς δτι δεν 
ήδυνήθησαν νά θεραπεύσωσι τόν σεληνιαζόμενον «διά τήν άπι- 
στίαν» αύτών. Ούχί διότι ήπίστουν εντελώς είς Αύτόν, άλλά 
διότι δέν είχον σχηματίση σαφή καί βεβαίαν καί άκλόνητον 
πίστιν είς τό "Ονομα έκεϊνο, ού ένώπιον κλίνουσι τό γόνυ τά 
έπουράνια καί τά έπίγβια καί τά καταχθόνια. Καί έκ τών εναν
τίων έτι τά αύτά διδάσκων ό Κύριος δεικνύει τήν σημασίαν καί 
τό μέγεθος καί τήν άξίαν τής πίστεως τής γνήσιας καί άληθι- 
νής διά τόν άνθρωπον, λέγων : «’Αμήν γάρ λέγω ΰμϊν, έάν 
έχητε πίστιν ώς κόκκον σινάπεως έρεϊτε τφ δρει τούτφ, μετά- 
βηθι έντεΰθεν έκεϊ; καί μεταβήσεται’ καί ούδέν άδυνατήσει ύμϊν.»

Καί άληθώς, τί δύναται τις νά θεώρηση ίσον πρός τήν είς 
θεόν πίστιν, ή μέ τί δύναταί τις νά πληρώση τόν άχανή τόπον 
δν καταλείπει κενόν έν τή καρδίφ τοΰ άσεβοΰς έκριζουμένη ή πί- 
στίς ; Καί τί άλλο δύναται έν τή ψυχή τοΰ άνθρώπου νά έν- 
σταλάξη τοσοΰτον θάρρος καί παρηγοριάν καί δύναμιν, ή τί 
άλλο δύναται νά έμπνεύση τούς ήρωίσμοΰς οΰς μόνη ή άληθινή 
πίστις είς τό ΓΙατέρα θεόν ένέπνευσεν εις τούς άρίστους άν- 
θρώπους τής παγκοσμίου ιστορίας ;

Β' ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑ' ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Τής δεκάτης Κυριακής ή εύαγγελική περικοπή έδίδαξεν 
ήμας τήν σημασίαν ήν έχει έν τφ έργφ τής σωτηρίας καθόλου 
ή πρός τόν θεόν πίστις, τό πρώτον και ϋψιστον τών καθηκόν
των τοΰ άνθρώπου" τής ένδεκάτης Κυριακής τό εύαγγέλιον θά 
διδάξη ήμας τήν άγαθότητα καί τήν δικαιοσύνην τοΰ θεοΰ διά 
τής παραβολής τοΰ πονηροΰ δούλου. Διότι είναι πασίγνωστον 
βεβαίως δτι ό Κύριος συνηθέστατα έδίδασζεν έν παραβολαΐς. 
δήλα δή διά διηγήσεων περιγραφουσών γεγονότα τοΰ καθ’ ήμέ" 
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ραν βίου τών άνθρώπων, τό μέν ϊνα καταστήση εύνοήτους είς 
άνθρώπους ώς έπί τό πολύ άπαιδεύτους καί άπλοϊκούς τάς ύψη- 
λάς περί τής βασιλείας τοΰ Θεοΰ διδασκαλίας Του, τό δέ ϊνα 
διά τών τερπνών Ιστοριών των παραβολών έγχαράττη άνεξα- 
λείπτως έν ταΐς καρδίαις τών άνθρώπων τάς υπερφυσικάς ά- 
ληθείας άς άπεκάλυπτεν αύτοΐς. Περί τοιαύτης έξαισίας τή ά- 
ληθείφ παραβολής διαγραφούσης τόν χαρακτήρα τής άγάπης 
καί εύσπλαγχνίας τοΰ θεοΰ, τήν συνήθη κακίαν τοΰ άνθρώπου 
καί σκληρότητα πρός τόν πλησίον αύτοΰ καί τήν διά τήν σκλη
ρότητα καί κακίαν ταύτην έπερχομένην άφευκτον τιμωρίαν 
τής θείας δικαιοσύνης πρόκειται νΰν.

Έδίδασκέ ποτέ ό Κύριος τους μαθητάς Αύτοΰ τό καθή
κον δπερ έχουσι νά συμπεριφέρωνται μετ’ άγάπης καί πρμότη- 
τος πρός τούς άμαρτάνοντας άδελφούς καί νά λαμβάνωσι τά 
προσήκοντα πρός διόρθωσιν αύτών μέτρα μετ’ άγάπης. Έπί 
τή εύκαιρία ταύτη ò Πέτρος πλησιάσας πρός τόν ΊησοΟν ήρώ- 
τησεν έάν εως έπτά φοράς πρέπη νά συγχωρή ò άνθρωπος τόν 
άμαρτήσαντα άδελφόν*  ή άπάντησις τοΰ Ίησοΰ ήτο έβδομηκον- 
τάκις έπτά, ήτοι άπειράκις καί έν παντί χρόνφ καί διά παν πα
ράπτωμα. Ίνα δέ δηλώση ό Κύριος δτι τοΰ καθήκοντος τούτου 
τό παράδειγμα παρέχει αύτός όθεός, καί δτι τό καθήκον τοΰτο 
είναι άπαραίτητον διηγήθη τήν έξής παραβολήν.

Βασιλεύς τις ήθέλησε νά έξελέγξη τούς λογαριασμούς τών 
δούλων αύτοΰ, καί μεταξύ αύτών παρουσιάσθη εϊς, δστις ώφειλε 
Π·έγα ποσόν χρημάτων, δέκα χιλιάδας ταλαντα. Επειδή δέν 
£ίχε νά πληρώση τά όφειλόμενα, ό βασιλεύς κατά τήν τότε αυ- 
νήθειαν διέταξε νά πωληθή καί ό δούλος καί ή σύζυγος αύτοΰ 
καί τί τέκνα του καί δ,τι άλλο είχε διά νά πληρωθή το χρέος.

Ό δοΰλος τότε προσέπεσεν είς τό έλεος τοϋ Κυρίου του 
ΘΡπασε τάς χεϊρας αύτοΰ, έκλινε τά γόνατα καί ήσπάζετο τους 
Ηόδας του χαί παρεκάλεσεν αύτόν νά δώση είς αύτον προθεσμίαν 
τινα διά νά δυνηθή νά πληρώση τά χρέη του και ® Κύριος ευ- 
’πλαγχνιοθε'1ς δχι μόνον άπέλυσεν αύτόν άλλά έχάρισε καί τό 
Χρέος του.
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Άλλ’ ό δοΰλος έκείνος ήτο άνάξιος τής τοσαύτης εύεργεσίας 
τοΰ Κυρίου αύτοΰ*  μόλις έξήλθεν έκ τοΰ τοπου όπου τοσοΰτον μέ
γα άγαθόν άπέλαυσεν έκ τής γενναιοδωρίας τοΰ Κυρίου του 
ευρεν ένα σύνδουλόν του, δστις ωφειλεν είς αυτόν έκατον δηνά
ριά*  τί ήτο το μικρόν τοΰτο ποσόν άπέναντι τών 60 εκατομμυ
ρίων δηναρίων τά όποια ωφειλεν αύτος και τα όποια μέ μίαν ά- 
πλήν παράκλησιν έχάρισεν είς αύτόν ό Κύριος του ; Καί όμως 
ό πονηρός έκεϊνος δοΰλος συνέλαβε τόν σύνδουλον αύτοΰ καί έ- 
στενοχώρει αυτόν άπαιτών τά 100 δηνάρια*  ό δυστυχής έζήτη- 
σεν όλίγον καιρόν διά νά πληρώση άλλά μάτην*  ό πονηρός δοΰ
λος έρριψεν αύτόν είς τήν φυλακήν έως δτου πληριόση τά 100 
δηνάρια.

Οί λοιποί δοΰλοι ήγανάκτησαν διά τήν φρικώδη διαγωγήν 
τοΰ άναξίως εύεργετηΟέντος δούλου, καί άνήγγειλαν είς τόν Κύ
ριον αύτών τά συμβάντα ταΰτα. Ώργίσθη καί δικαίως ό Κύρι
ος, κα'ι καλέσας τόν άχοείον έκεϊνον δοΰλον, άφ’ ού ήλεγξεν αύ
τόν διά τήν σκληρότητα καί άσυναισθησίαν αύτοΰ, παρέδωκεν 
αύτόν είς τούς βασανιστάς έως ού έξοφλήση δλον τό χρέος του.

Καί άφοΰ έπεράτωσε τήν διήγησιν ταύτην ό Κύριος έξήγ- 
γειλε καί τό συμπέρασμα τής παραβολής : «οΰτω καί ό Πατήρ 
μου ό έπουράνιος ποιήσει ύμϊν, έάν μή άφήτε έκαστος τφ άδελ- 
φφ αύτοΰ άπό τών καρδιών ύμών τά παραπτώματα αύτών.»

Βεβαίως δέν είναι άνάγκη νά έξηγήσωμεν λεπτομερώς τήν 
παραβολήν ταύτην, ή όποια εϊναι τοσοΰτον έμφανής άφ’ έαυτής*  
ούτε εϊναι άπαραίτητον νά δηλωθή ένταΰθα δτι ό μέν Κύριος 
εϊναι ό άγιος Θεός, οί δέ δοΰλοι οί άνθρωποι*  καί δτι ό μέν Θεός 
είς δν πταίομεν άναριΟμήτους φοράς τά μέγιστα πταίσματα εϊναι 
πάντοτε πρόθυμος είς πρώτην παράκλησιν όχι μόνον νά δώση 
είς ήμάς προθεσμίαν δπως διορθωθώμεν άλλά καί νά μάς συγ
χώρηση πάντα τά πρός αύτόν πταίσματα, έν ώ οί άνθρωποι 
πταίοντες μηδαμινά ώς έπί τό πλεϊστον πταίσματα πρός άνθρώ- 
πους, σπανιώτατα ή ούδέποτε τυγχάνουσι συγγνώμης παρά τών 
πρός ούς έπταισαν. Διότι, σκέφθητε, άδελφοί, τί συμβαίνει καθ’ 
έκάστην είς ήμάς*  περιυβρίζομεν θεία καί άνθρώπινα, έκμεταλ- 

λευομεθα την άδυναμίαν τών όμοιων μας, διαπράττομεν παντο
ειδείς άδικίας είτε διά λόγου είτε δι’ έργου, καταισχύνομεν τόν 
Θεόν ούτινος κατ’ εικόνα καί καθ’ όμοίωσιν έπλάσθημεν, σπατα- 
λώμεν τάς σωματικάς καί ήθικάς δυνάμεις τάς όποιας έλάβο- 
μεν παρ’ Αύτοΰ διά σκοπούς άγαθούς είς τά έργα τοΰ σκότους 
καί τοΰ κακοΰ*  και έαν συμβή έν στιγμή τινι νά συνέλθωμεν 
καταφεύγομεν πρός τόν Θεόν καί Πατέρα καί μετανοοΰντες ζη- 
τοΰμεν καί λαμβάνομεν άφεσιν τών τοσούτων άμαρτιών, διά τάς 
πλείστας τών όποίων ή μόνη άρμόζουσα τιμωρία εϊναι ό θάνατος. 
Ί ί πραττομεν δμως κατόπιν ; Συμβαίνει έν στιγμή παραφοράς 
ό άδελφός ήμών νά μάς άπευθύνη προσβλητικήν τινα λέξιν, νά 
δώση κανέν ράπισμα, νά μάς καθυστερήση όλίγα γρόσια όφειλό- 
μενα ένεκα άνεχείας, ή έξ άπροσεξίας είτε καί έκ προθέσεως νά 
έπιφέρη είς ήμάς βλάβην τινά οίανδήποτε, σπουδαίαν, έστω, ή 
άσήμαντον. ’Αμέσως έξεγειρόμεθα, φωνάζομεν, κινοΰμεν γήν 
καί θάλασσαν ϊνα έκδικηθώμεν*  καταφεύγομεν είς τά δικαστήρια 
καί ζητοΰμεν έκδίκησιν άνένδοτοι, άκαμπτοι. Ό άνθρωπος ό άδι- 
κήσας ήμάς μετανοεί, παρακαλεί νά συγχωρήσωμεν αύτόν, ζη- 
τεϊ νά μάς ίκανοποιήση, άλλ’ ήμείς ούδέν θέλομεν νά άκούσω- 
μεν*  καταφεύγει είς κοινούς φίλους ϊνα μεσολαβήσωσιν, άλλ’ ή- 
Ρ-είς μένομεν άκαμπτοι, καί μόνον ή έκδίκησις νομίζομεν δτι θά 
μδς ίκανοποιήση. Καί έπειτα άπό τόσην κακίαν προσερχόμεθα 
Πολλάκις πρό τοΰ Θεόΰ έν τφ ναφ καί προσευχόμεθα χωρίς νά 
^τρεπώμεθα διά στόματος τοΰ λειτουργού λέγοντες : καί άφες ή 
μϊν τά όφειλήματα ήμών ώς καί ήμείς άφίεμεν 
τ°ϊς όφειλέταις ήμών! Τις δέν γνωρίζει άνθρώπους 
χαταναλώσαντας καί χρήματα καί ιδίως άνεκτίμητον χρόνον κα'ι 
ύγίειαν είς τό νά άφαιρέσωσιν άπό τόν άδελφόν αύτών ήμισυ ή έν 
βήμα γής, όλίγα σελλίνια ή Μζνά έκδικηθώσι δι’ άκουσίαν πολ-

ζημίαν ή προσβολήν ; "Ü, διά τούς τοιούτους άνθρώπους, 
^αί, έπαναλαμβάνω, τοιοϋτοι είμεθα οί πλεϊστοι, έπιφυλασσε- 
τ«ι τρομερά μέν άλλ’ άνταξία τής κακίας ήμών ή τιμωρία τής

δικαιοσύνης. Ήκούσατε ήδη πρό τινων μηνών τήν σαφή 
^δασκαλίαν «έάν μή άφήτε τοΐς άνθρώποις τά παραπτώματα 
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αύτών ουδέ ό Πατήρ ύμών ò ούράνιος άφήσει ύμϊν τά παραπτώ- 
ύμών,» καί σήμερον δτι οί μή συγχωροΰντες τφ άδελφώ Οά τι- 
μοφηθώσι φρικτως ώς ò πονηρός δοΰλος*  καί έν τή Κυριακή προ
σευχή δτι έδιδάχΟημεν νά παρακαλώμεν δπως ό Πατήρ ήμών ò 
έν τοϊς ούρανοϊς συγχωρήση ήμϊν, ώς καί ήμεϊς συγχωροϋμεν 
τοϊς όφειλέταις ήμών.

Τούτων άπάντων μεμνημένοι, καί ιδίως ισχυρότατα συγκρα- 
τοϋντες έν τή ψυχή ήμών τό παράδειγμα τοΰ πονηρού δούλου άς 
μιμώμεθα άδιαλείπτοις τό παράδειγμα τοΰ εύσπλάγχνου Κυρίου 
καί άς άποφεύγωμεν τήν σκληροκαρδίαν τού άνηλεοϋς δούλου, ϊ
να έν τε τή παρούσηκαί έν τή μελλούση ζωή, τή αίωνίςι, τύχωμεν 
ούχί τής δικαίας τοΰ παναγάΟου καί άγιου Θεού δργής καί τι
μωρίας, άλλά τοΰ άπειρου αύτοΰ έλέους και τών παρ’ Λύτοΰ αί- 
ωνίων άγαΟών. ’Αμήν.

' ΚΑΘΙΕΡΩΣΙΣ THE ΕΒΛΟΙΪΙΗΣ
Ό δήμιοι ργός Θεός συμπληρώσας εντός εξ ημερών έκ 

τοΰ μηδενός τόν καταρτισμόν τοΰ σΰμπαντος, η ύ λ ό γ η σ ε 
τήν ή μ έ ρ α ν τ ή ν έ β δ ό μ η ν καί ή γ ί α σ ε ν 
α ύ τ ή ν.

Ό αγιασμός τής έβδομης έγένετο κατόπιν τής πλάσεως 
τοΰ Άδάμ καί τής Εΰας. Εις το έν τφ Παραδείσιο φιλοξενη- 
θέν ζεΰγος ό Δημιουργός διά τοΰ παραδείγματος αύτοΰ ευθύς 
δύο τινά υπέδειξε*  Ιον τήν έργασίαν καί 2ον τόν εορτασμόν 
τής έβδομης.

*Η έργασία, είτε πνευματική είτε χειρωνακτική, έπιβλη- 
θεϊσα υπό τοΰ Δημιουργού εις τον έν τφ παραδείσφ άνθρω
πον καί διά τοΰ θείου παραδείγματος καί διά τής θείας έντο-

λής έ ρ γ ά ζ ε σ θ α ι αυτόν (Γεν. β', 15) ούχί μόνον 
δέν έξευτελίζει τόν άνθρωπον, αλλ’ ανυψώνει αύτόν είς τήν τι
μητικήν θέσιν, ήν κατεΐχεν ό Άδάμ έν τφ παραδείσφ καί έτι 
ύψήλότερον, έξομοιοΐ αυτόν πρός αυτόν τόν Δημιουργόν, τόν 
Κτίστην καί Συντηρητήν τοΰ παντός !

Κατόπιν δέ τής τιμής ταύτης, καθ’ ήν ό άνθρωπος έρ- 
γαζόμενος άναδεικνύεται βοηθός καί συνεργάτης τοΰ Δημιουρ
γού, προσκαλείται είς ύψηλοτέραν τιμήν, είς τόν μετά τού 
Θεού συνεορτασμόν τής έβδομης. Διά τής προσκλήσεως δέ 
ταύτης τοΰ συνεορτασμοΰ ύπέδειξεν ό Θεός είς τον άνθρωπον, 
ότι ώφειλε νά καταπαύη άπό τής έργασίας τήν έβδόμην ημέ
ραν καί νά άγιάζη αυτήν, ήτοι να τηρή αυτήν αγνήν, αμίαντον, 
άμωμον, δοξολογών τόν Πλάστην αύτοΰ καί ευχαριστών αυ
τόν διά τήν παροχήν τών τοσούτων πνευματικών καί υλικών 
αγαθών. Καί ύπάρχει ύψηλοτέρα τιμή διά τον χοϊκόν άν
θρωπον άπό τής τιμής τοΰ νά προσκαλήται δπως συνεορτάζη 
μετά τοΰ Δημιουργοΰ κατά τόν αγιασμόν τής έβδομης ;

Καί ή ύψίστη αύτη τιμητική πρόσκλησις γίνεται πρός τόν 
άνθρωπον ούχί ώς πρός δοΰλον, άλλά προς εικόνα καί 
όμοίωσιν τοΰ Θεού (Γεν. α', 26), προς δν πε-
προικισμένον, ώς ύ Θεός, διά πνεύματος, νοΰ καί έλευθερας 
θελήσεως*  πρός δν, τό όποιον περιεβλήθη απεριόριστόν έξου-' 
θίαν καί κυριαρχίαν έπί πάντων τών έπί τής γής (Γεν. α , 28 
30. β', 20 καί εξής).

Διά τής τοιαύτης δ’ έπικοινωνίας ο άνθρωπος έπι 
μάλλον καί μάλλον τελειοποιούμενος κατά τήν εικόνα καί 
όμοίωσιν καί προαλειφόμένος έν τφ έπιγείφ παραδείσφ, τφ 
παραδείσφ τής Έδέν (=τής τρυφής Γεν. β', 15 Ιεζ. κη , 12), 
ήθελεν άναδειχθή άξιος καί τοΰ πνευματικού παραδείσου, τής * e
ητοιμασμένης ούρανίας βασιλείας 
άπό καταβολής κόσμου (Ματθ. κε , 34). ,

Ευθύς δμως ώς άπεβλήθη ό Άδάμ τοΰ Παραδείσου απω- 
λεσε καί τήν τιμήν τοΰ συνεορτασμοΰ τής έβδομης^ συν ν 
Χρόνφ έλησμονήθη ή άγιότης τής έβδομης κατά τούς μάκρους
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αιώνας τής ειδωλολατρίας άντικατεστάθη ό εορτασμός αύτής 
διά τών θυσιών τών κατά έθνη καί κατά τόπους έφεστίων θε
ών. Είχον παρέλθει 3835 έτη από τής δημιουργίας ήτοι έν έτει 
1453 π. X. οπότε ό Θεός διά τοΰ Μωύσέως επέβαλε τήν κα- 
θιέρωσιν τής έβδομης διά τής αργίας τοΰ Σαβ

βάτου.
"Αξιόν μνείας τυγχάνει τύ γεγονός τοΰ καθορισμού τοΰ 

Σαββάτου, δπερ έπανέφερεν έπι τής γής τον προ τοσούτιον 
χιλιάδων έτών λησμονηθέντα συνεορτασμον τής Έβδομης. 
Κατόπιν οδοιπορίας ενός μηνός άπό τής ’Εξόδου ήτοι κατά 
τήν 15ην τοΰ δευτέρου μηνός οί Ίσραηλϊται έφθασαν είς τήν 
έρημον Σίν, κειμένην μεταξύ τής ’Ερήμου Σούρ και τής ορο
σειράς Χωρήβ ή Σινά. Ό σταθμός ούτος θεωρούμενος ώς ό 
όγδοος από τής Εξόδου, κατόπιν τών παρά τό Αίλείμ και πα
ρά τήν θάλασσαν σταθμών, καλείται νΰν Ο ύ ά δ ι-Μ ο κ α- 
τιέβ, κατ’ άλλους δέ Ο ύ ά δ ι-Έ λ-Σ εί κ. Έν τφ 
σταθμώ τούτφ συνέβησαν πολλά άξιομνημόνευτα· ήτοι 1) 
Γογγυσμός κατά τοΰ Μωύσέως. 2) Έμφάνισις τής όρτυγομή
τρας. 3) ’Αρχή τής πτώσεως τοΰ Μάννα. 4) Ή διά μάννα 
πλήρωσις τής χρυσής στάμνου*  και 5) ή κ α θ ι έ ρ ω σ ι ς 
τής αργίας τοΰ Σαββάτου (Άριθ. λγ', 11. 
Έξόδ. ir'.).

Ή τής ουρανίας εορτής έπί τής γής έκ νέου έγκαθίδρυσις 
έξεδηλώθη δι’ άφθονου έπιδαψιλεύσεως ουρανίων τε δωρεών 
καί επιγείων, δΓ ουρανίου μάννα καί επιγείου όρτυγομήτρας. 
Καί ευθύς άπό τής καθιερώσεως αύτής όφθαλμοφανώς έκδη- 
λοΰται ό τοΰ Θεού συνεορτασμός τοΰ Σαββάτου μετά τών υί- 
ών ’Ισραήλ· διότι κατά τήν ημέραν τοΰ Σαββάτου, 'ούτε ό 
Θεός έρριπτε μάννα πέριξ τής παρεμβολής, ούτε είς τούς Ί- . 
σραηλίτας έπετρέπετο έργασία τις. Τότε ό Μωΰσής έρμηνεύων 
τήν έντολήν τοΰ Θεού, έπέβαλε τήν αργίαν τοΰ Σαββάτου : 
Σάββατα, άνάπαυσις αγία τφ Κ υ ρ ί φ 
α ύ ρ ι ο ν (Έξόδ. ις·', 18—30).

Ή πτώσις τοΰ Μάννα ξπαυσεν εύθύς ώς οί Ίσραηλϊται

διά τοΰ Ίησοΰ τοΰ Ναυή είσήλθον είς τήν εντεύθεν τοΰ Ίορ- 
δάνου χώραν τών Φοινίκων, είς τήν γήν τής Επαγγελίας, είς 
τήν πεδιάδα τήν μεταξύ Ίεριχούς και Ίορδάνου, δπου έστήθη 
τό πρώτον Ίσραηλιτικόν στρατηγικόν όρμητήριον πρός κατά- 
κτησιν τής Παλαιστίνης, και δπου βραδύτερον έκτίσθη ή πόλις 
Γάλγαλα.

Άλλ’ ή ίερότης τοΰ Σαββάτου ώς καί ή άπό τοΰ 
Άαρών άρχιερωσύνη έμελλον νά άντικακχαταθώσι διά τής 
ίερότητος τής Κυριακής, τής ήμέρας τής άναστάσεως 
τοΰ Κυρίου, δστις ίδρυσε, νέαν ίερωσύνην, αύτός άναδειχθείς 
άρχιερεύς κατά τήν τάξιν Μελχισεδέκ (Έβρ. δ', 14. ε', 7). Καί 
ήδη προ χιλίων καί επέκεινα έτών πρό τής έγκαθιδρύσεως τής 
Κυριακής εξυμνεί αύτήν προφητικώς έν χορδαϊς καί ύργάνφ ό 
προφητάναξ Δαυίδ, άποκαλών αύτήν ό γ δ ό η ν ! Είς 
τό τέλος έν ύμνοις ύπέρ τής όγδοης 
ψαλμός τώ Δαυίδ (Ψαλμ. <7').

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΙ^ΟΥΛΗΣ
οικονόμος.

X. I. ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΥ, Π.Θ.

ΛΑΖΑΡΟΥ JWONAXOY ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
( Άρχιεπιοκοπής Κύπρον χργρφ· 34.)

* ( Συνέχβια. )

Toff avToff yova^off Λαζάρον wpoç τον Νανπακτον 

Kffpiv Ίωάννην τον ξηρόν.
Ό μέν σοφός Σολθ[χών [ΐέτρα καί ορούς επί πάντων Οεμένος [ΐε - 

πάντων καί τούτο προσέθζκεν, καιρός λέγων του σιγάν καί καιρός 
του ΧαΧειν τον γουν σοΧομώντειον λόγον μεσίτην προ σου προβαλλό
μενος άζιώ μη μέμψασθαί μοι τον λόγον Χιά τήν ανάγκην του πράγ- 
ματος· πάντα γάρ καλά έν καιρω αύτών εν καιρω ουν λαλουντι καί 



444 X. I. Παπαϊωάννου Λαζάρου μονάχου έπιστολα! 445

άκουσον καί εί βούλει καί ποίησον, σεαυτύν εύεργετών, ούχ έτερον 
λαλήσω δέ ούκ άπ’ έμαυτοΰ*  πώς γάρ, ό τούτων πενόμενος ; άλλ’ 
από του τής à (φ. 54 β) ληθείας κήρυκος, τοΰ μεγάλου Παύλου φημί*  
ο γάρ έκεϊνος προς Γαλάτας έγραψε, τούτο κάγώ γράφω *πρδς*  την 
άγιωσύνην σου : θαυμάζω δτι ουτω τ^ίως μετατίθεσθε άπό τοΰ κα- 
λέσαντος ήμάς έν χάριτι Χριστοΰ είς έτέραν παράδοσιν*  ήτις ούκ έστιν 
άλλη εί μή τινές είσιν οί ταράσσοντες ύμας και θέλοντες άναστρέψαι 
τήν ανέκαθεν έκ προγόνων παράδοσιν, τών μακαρίων πατέρων λέγω 
τών έν ταϊς συνόδοις διαλαμψάντων, είς τήν τών φράγκων αίρεσιν*  
αλλά κάν ήμεϊς, φησίν, ή άγγελος έξ ούρανου εύαγγελ ίσηται ύμιν 
παρ’ δ παρελάβετε, άνάθεμι έστω’ καί ταΰτα μέν προς ανθρώπους 
άρτι άπύ τών ειδώλων έπ'ι το Εύαγγέλιον καί έπι τήν είς Χριστόν 
πίστιν μεταταχθέντας*  είκύς γάρ καθάπερ νεόφυτα ένθεν κακεϊθεν με- 
τακλινώς έχειν και περικάμπτεσθαΓ ύμεϊς δέ, έθνος άγιον, (φ. 55 α.) 
βασίλειον ίεράτευμα, στΰλοι τής πίστεως, ποιμένες καί διδάσκαλοι 
τών ’Εκκλησιών, έρείσματα και πρόμαχοι και πρόβουλοι τής εύσεβεί- 
ας, πόθεν ούτως άνιδρωτΐ και άναιμωτι ώς ούδενός δντος τοΰ μέλλον
τος δικάσασθαι μεθ’ ύμών καί άπαιτήσαι έξ ύμών το ναυάγιον τής 
οικουμένης μικράς δόξης χάριν και χρημάτων όλίγων άπέδοσθε τήν 
εύσέβειαν και τοϊς αίμοβόροις θηρίοις το ποίμνιον τοΰ Χριστοΰ παρε- 
δώκατε ; τί άπολογήσησθε ή τί ειπητε τώ Χριστώ έν ημέρα κρίσεως 
δτε μέλλει άπαιτήσειν έξ ύμών τήν τοΰ κόσμου απώλειαν ύπέρ ου 
τοσαΰτα έπαθεν καί ύπέρ ού τύ αίμα έξέχεεν ; ώ σιδήριοι, ρίψατε 
τήν δόξαν, ρίψατε τήν τρυφήν, ρίψατε τά χρήματα’ λάβετε ήδη κα- 
τηρειπωμένης αιδώ πίστεως*  έπιστράφητε και θεάσασθε τύ κάλλος*  
δσων αγίων κόπους έπι (φ. 55 β) ταύτην όδηγεϊ τις φλόγα ! ταΰτα 
τίς τών ιερέων μηκέτ: είναι θέλει ; άτεγκτοι και λίθων απαθέστεροι 
ένεπλήσατε τήν σύμπασαν ολοφυρμών, ύμεϊς δέ αίσθησιν ού λαμβάνετε*  
πομπεύετε γάρ παρανομοΰντες*  καθ’ ήμέραν ερίζετε τίς χείρων γένη- 
ται, τίς ήμιόνους, τίς πλοΰτον, τίς χώρας και μοναστήρια *κτήσεται*  · 
τίς τρυφήν και λούεσθαι καί θεραπεύειν τά ύπογάστριι ύπέρτερος τών 
άλλων γενήσεται, τής αδικίας ώσπερ καί τής πλεονεξίας έπίό'ειξιν 
ποιούμενοι. Τήν ’Εκκλησίαν δέ Χριστοΰ παρεδώκατε είς διαρπαγήν*  
ού γάρ ποιμένες άλλά λύκοι άντί ποιμένων μετά ποιμένων μεταποιη- 
θέντες ταύτην διεσπαράξατε. Καταλείπεται δ’ δμως ύμιν σωτηρίας 
οδός έάν θέλητε*  καί το θειον εύδιάλλακτον έξομολογουμένοις καί με- 
τρινοφΟσιν καί τάναντία προς (φ. 56 α.) τον τύραννον λέγουσι καί πον·

οΰσι*  καλώς μέν Sv ποιήσειέ τις έν πρώτοις φυγ$ χρησάμενος το κα
κόν κρατηθείς δέ παρ’ αύτοΰ, άδύνατον χωρίς μάχης φυγεϊν έξ αύτοΰ*  
λοιπόν δυοϊν θάτερον ή πρύς μάχην ένστήναι καί τήν προδοθώΐσαν 
πίστιν αύθις άναλαβεϊν είς θάνατον τύ σώμα παραδούς, ή συναπαχθή- 
ναι τή άσεβεία, τήν ένεστώσαν εύπάθειαν προ τής μελλούσης ποιού
μενος. Καί ίαΰτα μέν καθο>ς αύτός έγώ φρονώ γράφω * προς * τήν i· 
γιωσύνην σου*  σύ δ’ αύτός οιδας είς τά κατά σαυτδν τί μέλλεις δια- 
πράξεσθαι*  έγώ γάρ καί έξορίας καί μάστιγας καί ύβρεις καί μυρίους 
θανάτους παραλόγως έχω ύπέρ μιας συλλαβής τής άμωμήτου καί κα- 
θαράς τής πρύς Χριστόν τον Θεόν ήμών πίστεως*  εί δ’ αύτός άδιαφο- 
ροίης αύτός άν είδείης.

(φ. 56 β.) Τον αντον μονάχον Ααζάοου προς*  τόν 

Νανπάκτον.
Άλλ’ ούχ ώς το γράμμα το σον έβούλετο, άγιε Δέσποτα, ούτως 

ήμεϊς τή άνυποταξί^ ήττήμεθα καί τή μεγαλαυχώ, Οράσεις έκπέμπον- 
τες λόγους καί τάλλα δσα το γράμμα το σον έσήμαινε καθ’ ήμών άλλ*  
οί τά πολλά τοΐς άνθρώποις χαρίζειν είδότες έως μέν τύ λανθάνειν 
αύτοϊς εύοόοΰται, ήρεμεϊν θελουσι, τήν έκ τοΰ δοκεϊν δίκαιοι είναι 
δόξαν θηρώμενοι*  έπειδάν δέ τά κατ’ αύτών φωραθή, θανατηφόρους 
προίενται λόγους, ταίς κατ’ άλλων λοιδορίαις δοκοΰντες τήν ιδίαν έ- 
πικρύπτειν άσχημοσύνην*  παλιμβούλου δέ ψυχής ταΰτα*  καί δει πρύς 
τούς φαινομένους τρόπους μεταποιήσαι τήν κρυπτομένην τής καρδίας 
ύιάθεσιν. Ποιος γάρ έκεϊνος εύεξαπάτητος καί πεπαχυσμένος καί βο- 
(φ. 57 α.) σκηματώδης τον νουν, ώστε καταλιπεϊν μέν τάς άποστολι- 
χάς καί πατρικάς παραδόσεις, τάς ύμετέρας δέ κενοφωνίας προτεθει- 
χέναι : καί ταΰτα τής παροιμίας λεγούσης : ούαί οί λέγοντες το 
γλυκύ πικρόν καί τύ πικρόν γλυκύ, εί γάρ δίκαιόν έστι, κατά τήν 
άποστολικήν φωνήν, ύμών άκούειν μΛλλον ή τοΰ θεοΰ, ύμεϊς κρίνατε*  
°ύ γάρ ήν έγκαλεϊς κακίαν ήμεϊς αίτιοι, άλλ’ ύμεϊς άνθρώπινόν τι πα- 
θόντες καί ύμας αύτούς άγνοήσαντες καί έξω τών εκκλησιαστικών θε
σμών έκτραπέντες, έκτος λιβέλλου τοϊς αίρετικοϊς κοινωνήσαντες*  

τούς έμπλεως παντός άγους τοϊς ολοκλήρους κατηριθμήσατε, ούς 
ή έκτη σύνοδος μυσαχθεισα έξ έαυτής ώς μιάσματα έξέκοψε καί πόρρω 
τού ύγιούς σώματος έρριψεν. Διά ταΰτα έγώ λάλος ώφθην καί περιτ
τός καί τήν ιδίαν έπε (φ. 57 β.) λαθόμην κατάστασιν’ άλλ’έπειδή 
Ανθρώπους όντας ήμάς είκός έστι καί τοΰ προσήκοντος έςω πολλάκις 
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γίνεσθαι, πλήν άλλ*  ούκ έπιμένειν έδει τοϊς αύτοΐς, άλλα μεταβάλλε- 
σθαι καί διορθοΰσθαι τά παρ’ ημών μή δεόντως γεγενημένα*  καλόν 
μέν γάρ ήν ύμϊν ύποτάσσεσθαι ημάς καί ώς άν αύτοί βούλησθε έ^ν 
τά ημέτερα οίκονομεϊν άλλ’ έπειδή άπό τών Ιερέων έξήλθον οί 
άληθείας εχθροί μη φειδόμενοι του ποιμνίου, είκός έστιν ημάς δοκιμά- 
ζειν το κρεϊττον άπο τοΰ χείρονος*  καί άπο τών καρπών καθώς πα- 
ροογγέλθημεν η προστρέχειν τοϊς ίερεύσιν η έκφεύγειν τούς άνιέρους· 
καί γάρ καί Άρειος ό τής μανίας επώνυμος έκ τών ιερέων έξέφυσεν, 
καί Μακεδόνιος, καί Νεστόριος, καί Εύτυχής, καί Διόσκορος καί Θε
όδωρος Μόψου έστίας, καί Σέργιος καί Πύρρος καί άλλοι πλείστοι 
(φ. 58 α.) κατά τοΰ θεοΰ φρυαξάμενοι καινά καί άδικίαν είς το ύψος 
έκμελετήσαντες. Διά τοι τοΰτο καί άπο τών νΰν πραττομένων ύφ’ ύ
μών στελλόμεθα’ το γάρ άθετεϊν ύμας τι τών γεγραμμένων έπεισα- 
γειν δέ τών μή γεγραμμένων ύπερηφανίας έστί κατηγορία, τοΰ Κυ
ρίου είπόντος : τά έμά πρόβατα τής φωνής μου άκούει, άλλοτρίω 
δέ ού μή άκολουθήσωσιν, άλλά φεύξονται άπ’ αύτοϋ, δτι ούκ οιδασι 
τών άλλοτρίων τήν φωνήν. Πώς ούν έψόμεθα ύμϊν έτέραν έαυτοϊς οδόν 
τέμνοντες καί ού την τοΰ Πνεύματος ; ού γάρ έξεστιν ή συμφέρει ή
μϊν έαυτοϊς έπιτρέπειν καί ποιεϊν ή λέγειν ά δοκεϊται καλά άνευ τής 
μαρτυρίας τών θεοπνεύστων Γραφών, τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ 
λέγοντος περί μέν τοΰ αγίου Πνεύματος : ού γάρ λαλήσει άφ’ έαυτοΰ 
άλλ’ οσα άν άκούση ταΰτα λαλήσει’ περί δέ έαυτοΰ : ού δύναται 
(φ. 58 β.) ό Γιος άφ’ έαυτοΰ ποιεϊν ούδέν καί πάλιν : έγώ έξ έμαυ- 
τοΰ ούκ έλάλησα’ άλλ’ ό πέμψας με πατήρ αύτός μοι έντολήν δέ· 
δωκε τί εί'πω καί τί λαλήσω’ καί οϊδα δτι ή έντολή αύτοϋ ζωή αιώ
νιός έστιν ά ούν έγώ λαλώ, καθώς ειρηκέ μοι ό πατήρ ουτω λαλώ. 
Τίς άν λοιπόν είς τοσαύτην μανίαν έξέλθοι ώστε άφ’ έαυτυΰ τολμή- 
σαί τι καί μέχρις έννοιας λαλεϊν ; ούδεμία γάρ έξουσία δέδοται κα
θόλου ούδενί ούτε λαλήσαί τι ή ποιήσαι τών σεσιωπημένων ή κε- 
κωλυμένων, ούτε παραλεϊψαί τι τώ» προστεταγμένων τοΰ Κυρίου άπαξ 
παραγγείλαντος καί είπόντος : καί φύλαξαι το ρήμα δ έγώ έντέλλο- 
μαί σοι σήμερον ού προσθήσεις έπ’ αύτό καί ούκ άφελεϊς άπ’ αύτοϋ’ 
φοβερά γάρ τις έκδοχή κρίσεως καί πυρος ζήλος έσθίειν μέλλοντος 
τους τοιοΰτόν τι τολμώντας. Πώς ούν (φ. 59 α.) ύποταγώμεν ύμϊν, 
αύτοΐς τω Υίω τοΰ θεοΰ μή ύποτασσομένοις ; κρεϊσσον γάρ τώ θανά- 
τω άκολουθεϊν ή ύμΐν κάν μυριάκις πάλιν ειπης με άλαζόνα καί άνυ- 
πότακτον καί γάρ ό Κύριος Ίησοΰς καταβέβηκεν έκ τοΰ ούρανού ούχ 

ίνα ποιήση το έαυτοΰ θέλημα, άλλά το τοΰ Πασρός. Εί ούν αύτός 
τούς νόμους τοΰ Πνεύματος άθετεϊς καί τά σαυτοΰ ποιείς καί ού τά 
Ίησοΰ Χριστοΰ, ού μόνον ούχ έψομαί σοι, άλλά καί ώς έθνικον καί 
τελώνην στυγήσω σε*  λοιπόν εί μή σαυτον διορθώσεις, ούδείς σε λό
γος έξαιρήσεται έξ έμοΰ, κάν τήν γλώτταν ης σοφιστικός καί περίτρα
νος, το μή ούχί τ$ άσεβεία συνθέμενος διωθεϊν τοΰ φιλοΰντος τον ε- 
λεγχον εί' τι ούν σοι μέλει τοΰ πονηράν ύπόνοιαν σαυτοΰ άποτρίψα- 
σθαι, τήν έξ άγάπης έπιστολήν άσπαστώς δέχου, καί έν εχθρών μοίρα 
ημάς μή σύνταττε’ ίνα μή καί έτερα τούτων άκούσγις πλείονα.

(φ. 59 β.) Τον αντοί? μονάχον Λαζάρον·

μέν τοϊς τον ιδιωτών λαχοΰσι βίον καί τον άνίερον διά τήν 
αναξιότητα βαθμόν ώσπερ τινα ύποστάθμην τής κατατάξεως τών πι- 
σϊών ένδικως ύφ*  εαυτών κατακριθέντα, σκοπεϊν τά οικεία, καί δπως 
καλώς έξει ταΰτα έμπόνως διανοεϊσθαι, καί μή τά ύπέρ έαυτοΰ έπε- 
κτείνεσθαι καί τον ούκ άνήκοντα τής διδασκαλίας σφετερίζεσθαι 
θρόνον, καί φαρισαϊκής έντεΰθεν κατακρίσεως προστρίβεσθαι μώμον, 
άλλ’ έαυτούς μόνους βλέπειν, έαυτους περισώζειν, έαυτούς ώς οιόν τε 
τής ιταλικής πυρκαϊάς άφλέκτους διατηρεϊν. Άλλ’ έπειδή οί ίερεϊς 
ήθέτησαν νόμους θεοΰ καί έβεβήλωσαν τά άγια αύτου, οί στΰλοι τής 
πίστεως, οί ποιμένες καί διδάσκαλοι τών ’Εκκλησιών, οί πρόβουλοι 
και πρόμαχοι τοΰ ορθοδόξου λαοΰ (δθεν δέ είς τοΰτο το βάραθρον ώ- 
λισθησαν ούδείς άγνοεϊ), προσεδέξαντο δέ τον άναιδή λύκον, τον άπε- 
ωσμένον Ιταλόν ένδον τής μάνδρας Χριστοΰ τοΰ άληθινοΰ θεοΰ ήμών, 
τής καθολικής καί άποστολικής Έκκλησίας, δν οί τών έπτά Συνόδων 
πατέρες τώ δρω τής πίστεως μακράν τής Χριστοΰ ποίμνης έξωστρά- 
κισαν καί τφ άναθέματι παρέδωκαν, κάντευθεν ούτος παρείσδυσήν έ- 
φευρών ου παύεται τούς άρνίους τοΰ Χριστοΰ έσθίειν καί κατατέμνειν 
και τής έαυτοΰ συμμορίας καί κατακρίσεως μετόχους (φ. 60 α.) έπι- 
τελεϊν δθεν ούκ έπρεπε σιγή τήν τοιαύτην συμφοράν παρελθεϊν [ καί ] 
γόνους σώζειν έαυτούς άγαπήσαντας, άλλ*  έδει κηρΰξαι έφ’ ύψηλοΰ 

εύσέβειαν καί διά τών άποστσλικών καί πατρικών ρημάτων στη*  
Χ^τευσαι τών ίταλών καί τών γραικών τήν άνοιαν, τούς μέν ώς δορά μό- 

προβάτου ένδεδυμένους, τή τοΰ χριστιανού δηλαδή ψιλή έπικλήσει, 
Μόέν τοΰ χριστιανισμού περιφέροντας*  τούς δέ ώς τάς τών άποστολικών 

πατρικών *λόγων*  παραδόσεις έν χεθσί πάντοτε περιφέροντας καί 
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μηδενός τών έγκειμένων είς γνώσιν έλθεΐν βουληθέντας, δι’ έσχάτης 
φιλοπαθείας ύπερβολήν, άλλ’ άεί καθάπερ σπάθην τούς κανονικούς πε
ριστρέφοντας λόγους ένού πολέμου καιρω*  έπιστώντος δέ τούτου φυγάδες 
και ριψάσπιδες του βουλομένου παντός άποδείκνυνται. *Όθεν  μη φέρων 
τής καθολικής πίστεως τήν κατάλυσιν θεωρεΐν, είς λόγους προήχθην, 
καί τών άμφοτέρων τήν παρανομίαν καί τήν άθεσμον κοινωνίαν άπο - 
δεΐζαι [προήχθην] πειράσομαι, τήν επί καταστροφή καί λύμη τοΰ 
όρθοδόζου λαοΰ γεγενημένην πρύς άνατροπήν μέν τών παρανομούντων, 
άσφάλειαν δέ τών όρθοδοζούντων. ’Αρχήν τοίνυν ποιούμενος άποδεί- 
ζω τί έστι παράνομος καί εί χρή συγκοινωνεΐν τοΐς τοιούτοις. Ό μέ
γας Βασίλειος άπό τών έαυτοΰ άσκητικών διδαγμάτων αύτδς ήμάς
περί τών 
έστι (φ. 
εντολήν 
δυνεύει*  
ποθανών

τοιούτων ίχανώς πληροφορήσειε ουτω φάμενος : παράνομός 
60 β.) πας ό μη ολόκληρον τον νόμον φυλάζας, ή και ό μίαν 
παραβάς*  έν γάρ τή ελλείψει του μικρού το παν κιν- 
τό γάρ παρ’ όλίγον γεγονός*  ώσπερ γάρ ό παρ’ όλίγον ά- 
ούκ*άπέθανεν  άλλά ζή, και ό παρ’ όλίγον ζήσας ού ζή 

άλλ’ άπέθανεν, καί ό παρ’ όλίγον είσελθών ούκ είσήλθεν ώς αί πέν
τε παρθένοι, ούτως ό παρ’ όλίγον φυλάζας τον νόμον ούκ έφύλαζεν, 
άλλ’ έστί παράνομος. Διό άναγκαΐον έπί τών παρανομούντων, κάν 
γνήσιοι είναι δόζωσιν, πείθεσθαι τφ Άποστόλω είπόντι ποτέ μέν : 
έάν τις αισχρός όνομαζόμενος ή πόρνος ή πλεονέκτης ή μέθυσος ή λοί- 
δορος ή άρπαζ, τώ τοιούτω μηδέ συνεσθίειν’ ποτέ δέ : νεκρώσατε 
τά μέλη ύμών τά έπί τής γής, πορνείαν, άκαθαρσίαν, πάθος, έπιθυ- 
μίαν κακήν, καί τήν πλεονεζίαν ήτις τστίν ειδωλολατρία· δι’ ά έρ
χεται ή όργή τοΰ Θεοΰ έπί τούς υιούς τής άπειθείας*  μη ούν γίνεσθε 
συμμέτοχοι αύτών καί πάλιν : στέλλεσθαι ύμας άπό παντός άδελφοΰ 
άτάκτως περιπατοΰντος καί μή κατά τήν παράδοσιν ήν παρέλαβον 
παρ’ ύμών, ένταΰθά σοι ό θειος πατήρ άριδήλως έδίδαζε τί έστι 
παράνομος καί πώς χρή στέλλεσθαι άπό τών τοιούτων. Εί ούν άπό 
τών τοιούτων τών παρ’ όλίγον τδν νόμον φυλασσόντων κελευόμεθα 
στέλλεσθαι, τών μή-ε τφ όρω τής πίστεως σφαλλο (φ. 61 α.) μενών 
μήτε τοϊς κανόσι φανερώς μαχομένων, τί χρή φάναι περί τών ίταλών, 
τών μήτε συνοδικών κανόνων φροντίδα ποιουμένων, μήτε τφ ο^ω τής 
πίστεως όρθοτομούντων ; καίει διά τοΰτο ούτοι παράνομοι, ο Παπας 
πόσον τ$ί παρανόμι^ τούτους ύπερηκόνησεν ; Διδ πορευσόμεθα καί έπι 

τον τ^ίς συγκοινωνίας τρόπον δι’ ών διδασκόμεθα μή συγκοινω>εΐν τοΐς
έργοις τοΐς άκάρποις του σκότους μάλλον δέ χαι έλέγχειν. Πάλιν ούν

ό αύτδς πατήρ, ό μέγας Βασίλειος διδάζει ήμας καί περί τοΰ τοιούτου, 
καί κατά πόσους τρόπους ή συγκοινωνία γίνεται έζ αύτοΰ μάθωμεν 
μνημονεύοντες ούν έν μέν ταΐς παρανομίαις τοΰ : έλθέ μ.εθ’ ήμών 
κοινώνησον αίματος*  παρά δέ τφ Άποστόλφ : τούς συγκοινωνούς 
μ.ου τής χάριτος πάντας ύμας όντας*  καί : συγκοινωνήσαντές μου τή 
θλίψει' καί : κοινωνείτω δέ ό κατηχούμενος τδν λόγον τφ κατηχοΰντι 
έν π#σιν άγαθοΐς*  καί τού : εί έθεώρεις κλέπτην συνέτρεχε; αύτδν 
καί μετά μοιχοΰ τήν μερίδα σου έτιθεις*  καί τοΰ : έλεγμφ έλέγζεις 
τόν άδελφόν σου, καί ού λήψει όι*  αύτδν αμαρτίαν*  κ>1 : τοΰτο έποί- 
ησας καί έσίγησα*  ύπέλαβες άνομίαν ότι έσομ.αί σοι όμοιος’ έλέγξω σε 
(φ. 61 β.) καί παρκστήσω κατά πρόσωπόν σου τάς αμαρτίας σου*  δρα 
καί : τών τοιούτων κοινωνίας ήγοΰμαι κατά μέν τδ έργον δταν άλλή- 
λοις έπί τφ αύτφ σκοπώ συλλαμβάνωνται πρδς τήν ενέργειαν*  κατά δέ 
γνώμην δταν συγκατάθηταί τις τή διαθέσει τοΰ ποιοΰντος καί συναρε- 
σθΓ|· έτέρα δέ κοινωνία *0ταν*  μήτε συνεργασάμενο; μήτε συγκατα- 
θέμενος τή διαθέσει τοΰ ποιοΰντος, γνούς δέ τήν κακίαν τής γνώμης 
άφ’ ής ποιεί, έφησυχάση καί μή έλέγζη κατά γε τά άνωτέρω γε- 
γραμμένα καί κατά τό τοΰ ’Αποστόλου είρημένον τοΐς κορινθιοις, οτι ; 
ούκ έπενθήαατε ΐνα έζαοθή έκ μέσου ύμών ό τδ έργον τοΰτο ποιησας’ 
ΰΐς καί έπήγαγεν : μικρά ζύμη δλον τδ φύραμα ζυμοΐ*  φοβηθώμεν ουν 
*<κί άνεχώμεθα τοΰ λέγηντος : έκκαθάρατε ούν τήν παλαιάν ζύμην, 
ινα ήτε νέον φύραμα....

Επίλογου· Καί τούτο μέν είναι τό κείμενον τών επιστο
λών τού μοναχού Λαζάρου διωρΟωμένον καί εκδεδομενον καθ όν 
τροπον έν τή Εισαγωγή ημών έδηλώθη. Λλλ επειδή εζ αφορμής τής 
θμοιότητος τοΰ ονόματος τού επισκόπου Ναύπακτού 1ο)άννου £/ηρού 
πθ6ς τινα άλλαχόίΚν γνοίστον έπίσης Ναύπακτού επίσκοπον, καλουμε- 
νθν δέ Ί’ζιρόν ό έν Ι εργέσιη πανοσιολογ. αρχιμανδρίτης κ. Ιεζεκιήλ 
Κελανιδιώτης έϊέη»υασε τήν ΰπόνοιαν ότι αί έπιστολαί αυται δέν εγρά- 
Ψ^σαν έπί τού Μιχαήλ η τού Ιίαλαιολόγου μεταξύ τών ετών 1274 

1282, ώς ήμείς ώρίσαμεν, άλλά πρύ τού 1232, αναγκαζόμενα νά 
^ανέλθωμεν λεπτόμερέστερον εις τό ζήτημα τούτο της χρονολογίας τών 

ε^ιστολών καί νά έκΠέσα)μεν πλατύτερον την σειράν τών σκέψεων δι 
ων διήλ0ΟμΕν πρ'ιν καταλήξωμεν είς το είρημένον συμπέρασμα.



450 X. I. Παπαϊωάννου

Αί βάσεις έφ’ ών στηριζόμενος καθόρισα ώς εϊρηται και ούχί 
έτέρως τήν χρονολογίαν τών επιστολών είναι διάφορα χωρία αυτών, 
ατινα, ώς εφεξής θά ίδωμεν, δέν δΰνανται νά άναφέρωνται εις ούδε- 
μίαν ιστορικήν περίοδον ει μή είς τήν τού Μιχαήλ η' τού Παλαιολό- 
γου, καί είδικώτερον εις τά άπο τής έν Λυών ένώσεως μέχρι τού θανά
του αύτοΰ έτη. Διό καί νομίζομεν δτι άγαν έσπευσεν δ πανοσ. αρχι
μανδρίτης κ. Ιεζεκιήλ, πριν ϊδη αυτά τά κείμενα τών έπιστολών νά 
δρίση αύταΐς χρονολογίαν έτέραν ή ήμεϊς έκ τής τυχαίας δμοιότητος 
τών ύνομάτων Τζίρος και Ξηρός.

Τά περί ών πρόκειται χωρία είναι τά εξής : Έν τή πρώτη έπιστο
λή : «καί ώσπερ έκράτησαν υμάς διά τών προσύλων δω
ρεών καί τιμών οί ύπε(φ. 48 β.)ναντίοι......... », — «εί μέν
γάρ έθρασύνεσθε πέρα τού δέοντος κα'ι κατά τού κρατούν- 
τοςκαί τών φράγκων έξωρμάτε .... »,— «ώς ούτε 
βασιλικά i δωρεά ί ούτ’ άπειλαι ταπεινώσειάν ποτέ 
ποτέ .... » ,— «ούδέ περιόψεταί τις τόν άσεβέστατον’Ιταλόν τής εαυ
τού πίστεως καί εύσεβείας άντινομοθέτην γενόμενον, δ ν έκ μ«' 
κ ρ ο**ΰ  έξ εαυτού ώς σεσηπός μέλος έξέκοψε. 
. . . »—. Έν τή γ' (πρός τόν Άκαπνίου ’Αρσένιον) έπιστολή δ Λά
ζαρος λέγει : «Ούπω γάρ άπεπλύθημεν τού άγους, ού δ νέος διώκτης 
τήν τού Χριστού Εκκλησίαν έσπίλωσεν, τού φόνου λέγω τοΰ 
εαυτού δεσπότου, κα'ι προσήψεν ήμϊν τ ά τών πά
τριά ρ χ ώ ν*  καί ούπω τά τών πατριαρχών ισχΰομεν άπομάξασθαι 
κα'ιήκρωτηρίασεν ήμϊν τά τής πίστεως....» —. 
Έν τή δ' έπιστολή (πρός τόν Ναυπάκτου α') : «εις τήν τών φράγ
κων αίρεσιν. . .»,—«μικρά; δόξης καί χρημάτων ολίγων άπέδοσθε 
τήν εύσέβειαν........... »,— «ρίψατε τήν δόξαν, ρίψατε τήν τρυφήν, ρί
ψατε τά χρήματα......... »,— «τό θειον εύδιάλλακτον έξομολογουμένοις 
καί μετανοοΰσι καί τάναντία πρός τόν τύραννον λέγουσι και 
ποιούσι........... ».

Τά χωρία ταύτα περιγράφουσι κατάστασιν κρίσιμον τής δρθο- 
δόξου Έκκλησίας, ήτις βία έξηναγκάζετο ύπό αποστάτου τυράννου νά 
ύποταχθή είς τόν άσεβέστατον ’Ιταλόν, τόν τής εαυτού πίστεως άντι- 
νομοθέτην γενόμενον, δν έκ μακρού έξ έαυτής ώς σεσηπός μέλος έξέ- 
κοψεν, οστις βεβαίως ’Ιταλός ούδείς έτερος είναι είμή δ Πάπας. Τά 
δέ μέσα, δι’ ών δ αποστάτης τύραννος έξεβίαζεν εις τήν ύπό τόν Πά
παν υποταγήν τήν ορθόδοξον ’Εκκλησίαν, τούς ποιμένας δήλα δή αύ- 
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τής, ήσαν πρόσυλοι δωρεα'ι καί τιμαί, βασιλικαί δωρεα'ι και άπειλαι, 
μικρά δόξα καί χρήματα ολίγα, δόξα τρυφή καί χρήματα. Ή δέ κλήσις 
τών δυτικών άδιαφόρως διά τών ονομάτων φ ρ ά γ κ ο ι καί λ α- 
τ ϊ ν ο ι υποδεικνύει τό μεταγενέστερον τών χρόνων καθ’ οΰς έγράφη- 
σαν αί έπιστολαί αύται. Άλλά σαφέστερον δρίζεται δ χρόνος έν τή 
πρός τόν Άκαπνίου ’Αρσένιον έπιστολή : «ούπω γάρ άπεπλύθημεν 
τού άγους ού δ νέος διώκτης κτλ. ...» ατινα παρεθέσαμεν ανωτέρω.

Τοιαύτη κατάστασις τής ορθοδόξου Έκκλησίας υπήρξε μόνον 
έπί τοΰ Μιχαήλ η' τοΰ Παλαιολόγου· ούτος μόνος δύναται νά είναι δ 
τύραννος, δ άποστάς πρός τούς Λατίνους καί διά τών ειρημένων μέ
σων προσπαθών νά ύποτάξη τήν δρθόδ. Εκκλησίαν είς τόν Πάπαν. 
Ούτος είναι δ άνοσιουργός άρπαξ τοΰ θρόνου, εις δν μόνον δύναται 
νά άποδοθή ή κατηγορία τού «φόνου τοΰ έαυτοΰ δεσπότου. > Είναι 
άληθές δ'τι έτύφλωσε μόνον καί έφυλάκισε τόν νόμιμον υπό τήν κηδε
μονίαν έαυτοΰ ανήλικον αύτοκράτορα Ίωάννην Λάσκαρην, αλλά τό 
έγκλημα μικρόν διέφερε τοΰ φόνου, κα'ι ήδύνατο είτε νά διαδοθή έξω 
τής ΚΠ. ώς φόνος, είτε καί οΰτω υπό τών έχθρών τοΰ Μιχαήλ νά 
παρασταθή. Ούτος δ αύτοκράτωρ είναι δ μόνος εις δν δύναται νά άπο- 
δοι^ή ή κατηγορία έπι άδικήματι κατά τοΰ Πατριάρχου, διότι είναι 
γνωστά τά σκάνδαλα τά έκ τοΰ άρσενιανοΰ σχίσματος, ών αίτιος ύ- 
πήρξεν δ Μιχαήλ, δστις έξέωσε τοΰ θρόνου τόν πατριάρχην ’Αρσένιον 
άφορίσαντα αυτόν διά τό έγκλημα τής τυφλώσεως τοΰ Ίωάννου Λα- 
θκάρεως καί μή στέρξαντα νά άρη έπ’ ούδεν'ι λόγφ τόν άφορισμόν, 
ανύψωσε δέ τόν Άδριανουπόλεως Γερμανόν, ούτινος παραιτηθέντος 
μετά τινας μήνας, άνυψώθη διάδοχος δ βασιλικός ίερεύς ’Ιωσήφ, δσ- 
τιζ καί ήρε τόν ύπό τοΰ ’Αρσενίου άφορισμόν τοΰ Αύτοκράτορος.

Τέλος μόνος Μιχαήλ if δ Παλαιολόγος είναι δ αύτοκράτωρ δ 
μετά τό κατά τοΰ έαυτοΰ δεσπότου έγκλημα καί μετά το κατά τοΰ Πα- 
τριάρχου άκρωτηριάσας τά τής πίστεως διά τής έν Λυών 

1274 ύπό τοΰ Άκροπολίτου, τοΰ πρώην ΚΠ. I ερμανοΰ και τοΰ 
^ικαίας Θεοφάνους δμολογηθείσης υποταγής τής ανατολικής Έκκλη- 
θίας εις τόν Πάπαν.

Έπι τούτων τών χωρίων έστηρίχθην καί διά τούτους τους λο- 
Υθυς ωρισα τήν συγγραφήν τών έπιστολών τοΰ μοναχοΰ Λαζαρου με- 
τα^ύ τών έτών 1274 καί 1282. Είμαι δέ τελείως πεπεισμένος περί 
τούτου και θεωρώ άγαντίρρητογ τήν χρονολογίαν. Περί δέ τής όμοιο- 
^τος τών δνομάτων Τζίρος καί Ξηρός καθ’ ύπόθεσιν μόνον συμπε-
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ραίνω δτι πρόκειται περί δύο διαφόραιν προσώπων, άν πράγματι ό 
Τζίρος έχρημάτισε Ναύπακτού προ τού · 1 232. Περί δέ τ »ύ παρά τού’ 
Κρουμβάχερ (— μετάφρ. Σωτηριάδου Λ', σ. 180) ανάφερομένου επι
σκόπου Ναύπακτού Ίωάννου δέν ύπελόχισα οτι είναι ό Ξηρός, είπαν 
δέ μόνον δτι δέν δύναμαι νά εϊπω άν ούτος είναι ό Ξηρός, 
έχων ύπ’ σψει δτι ύ μέν παρά τω Κρουμβάχερ Ιωάννης άναφέρεται 
ώς αντιρρητικός, έν φ ό Ξηρός κατά τάς έπιστολάς τού 
Λαζάρου έλατίνιζε.

Τελευτών ομολογώ χάριτας τω πατρί αρχιμανδρίτη κυρίο» Ιε
ζεκιήλ, διότι εδωκεν άφορμήν είς συζήτησιν, ήτις προσδύκώ καί έκ τής 
άναμίξεως άλλων, νά επιχύση πλειότερον φώς είς σημεία τινα τής σκο
τεινής κατά τύ πλεϊστον ακόμη εποχής τής έν τή Άνατδλή φράγκο- 
κρατίας. X. I. Π.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑΝ ΗΛΙΚΙΑΝ

ΕΠΙ ΤΑΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΣ!

«Τί άρα τό παιδίον τούτο έσται; fr
«Καί έσται χαρά σοι καί άγαλλίασις καί πολλοί 

έπί τή γεννήσει αυτού χαρήσοντάι, έσται γάρ 
μέγας ενώπιον Κυρίου.» ^Λουκ. α*,  14. 15.)

(Συνέχεια καί τέλος.)

II.
”Ας μβταβώμεν ήδη είς το δεύτερον μέρος τής προρρήσεως τού 

’Αγγέλου : Καί πολλοί έπί τή γεννήσει αύτού χαρήσονιαι.— Ούτως α
κριβώς καί συνέβη’ εκατοντάδες χιλιάδιον ανθρώπων εχάρησαν δια τήν 
γέννησιν αύτού. "Ολοι εκείνοι, τούς όποιους ούτος ώδήγησε διά τού 
κηρύγματος αυτού είς τήν οδόν τής μετάνοιας καί τής δικαιοσύνης, 
δλοι εκείνοι οϊτινες δι’ αύτού έγνώριοαν τον Χριστόν, τόν όποιον ού
τος έδείκνυε λέγων : *1δε  ό αμνός τού θεού ό αϊρων τήν αμαρτίαν 
τού κόσμου.

Ιωάννης ο Βαπτιστής ύπήρξεν ο Πρόδρομος τού Στοτήρος ήμών’

εκείνος δηλ. οστις κπορεύθη πρό τού Χριστού ϊνα προετοιμιίση τήν είς 
αύτόν οδόν έν ταϊς καρδίαις τών ανθρώπων. Ό ’Ιωάννης είχε λαμ
πρόν καί μεγάλην αποστολήν, ταύτην δέ και έξεπλήρωσε.

Ύπάρχουσι. δύο ειδών άνθρωποι : εκείνοι οϊτινες γινόμενοι πα
ραίτιοι τής δυστυχίας δπηρετοΰστ τώ πονηρώ καί παρασύρουσι καί 
άλλους είς τήν οδόν τής αμαρτίας καί τού θανάτου’ ούτοι καταλεί- 
πουσι δι’ εαυτούς όνομα τό όποιον οί άνθριοποι μετά φρίκης προφέ- 
ρουσι καί καταρώνται τήν ημέραν τής γεννήσεως αύτών’ καί εκείνοι 
οϊτινες εύεργετονσι τό έθνος αυτών ή καί δλην τήν ανθρωπότητα καί 
δια τών αγαθών αύτών έργων καθίστανται πρόδρομοι τής προόδου. 
Καί υμείς, παιδία, δύνασθε νά διανύσητε τόν βίον σας ούτως ώστε 
πολλοί έπί τή ύμετέρα γεννήσει νά χαρώσι^ Θέλω νά ανάψω έν ταϊς 
καρδίαις υμών τήν φλόγα τού εύγενούς ζήλου ώστε νά έπιθυμήτε νά 
γίνητέ ποτέ μεγάλοι άνδρες. Δύνασθε δέ νά γίνητε τοιούτοι εις οίον- 
δ ή ποτέ έργον καί αν καταστήση ύμάς ό Κύριος, έάν φεύγοντες τό πονη
ρόν γίνητε ύπηρέται τού άγαθού καί μάλιστα διά τής αγάπης πρός 
τούς όμοιους σας. Μήπως ό Σωτήρ δέν είπε περί εαυτού : «ούκ ήλθον 
διακονηθήναι, αλλά διακονήσαι καί δούναι τήν ψυχήν μου λύτρον 
αντί πολλών;»

’Οφείλετε νά είσδύσητε είς τήν έννοιαν τών λόγων τούτων. Καί 
έάν έπιθυμήτε νά παράσχητε (ίνάλογον τών δυνάμεων σας ωφέλειαν εις 
^ην Πατρίδα καί τήν Εκκλησίαν, έάν έπιθυμήτε νάκαταστήτε ευσυνεί
δητοι έργάται τού άγιζθού οφείλετε άπό τούδε νά παρασκευάζΐ)σθε διά 
την μέλλουσαν κλήσιν υμών σπουδαίως καταγινόμενοι είς τά μαθήματά 
Πί^ς, μεπ< χαράς δέ καί προθυμίας έπιτελούντες τά ύμέτερα καθήκοντα. 
Αλλ’ ίσως θά παρατηρήσητε : Ταύτα γίνονται ούχί άνευ κόπου, οί δέ 

άνθριοποι οί άφήσαντες έν τή ιστορία όνομα ιίθάνατον, πάντες άπο- 
^•ίστικώς έδιδάχθησαν τήν αύταπάρνησιν, τήν υπομονήν καί τήν έπι- 
Η·°νήν. Μάθετε νά μή ζητήτε τό υμών αυτών καί νά μή υποχωρήτε προ 
θ^ίδενός κόπου.

Μάλιστα, vii μί| υποχωρήτε’ τούτο είνε το μυστήριον, τούτο είνε 
το αποκρυφον παντός άληθοΰ ηρωισμού’ αί έζοχοι διανοιαι ηντλησαν 
τ(χς δυνάμεις αύτών έκ τής πηγής ταύτης.

Βεβαίως ούχί πάντες υμείς είσθε προωρισμένοι νά ύπηρετήσητε 
την ανθρωπότητα, είτε καί τό Ίίθνος σας διά τών γνώσεών σας*  διά 
τ°ύ ύμετέρόυ όμως βίου, δι<ι τού καλού παραδείγματος πάντες υμείς 
^νασθε νά διακονήσητε τούς αδελφούς σας καί τάς άδελφάς σας, τούς 
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συμπολίτας καί τούς συντοπίτας σας. 'Όταν γίνητε καλοί Χριστιανοί, 
κατά τούς λόγους τοΰ Χρίστου, θά λάμψητε έμπροσθεν τών ανθρώπων 
διά τών καλών έργων σας, διά τής καλής διαγωγής σας, διά τής εύσε- 
βείας σας, καί τότε θά εύλογώσι και υμάς οί άνθρωποι.

Έξ Ιδίας πείρας πιθανώς γνωρίζετε, οποίαν ίσχυράν επίδρασιν 
έχει τό καλόν παράδειγμα. Τις έξ υμών δέν γνωρίζει παιδία ευπειθή 
καί ύπήκοα, πάντοτε ευπροσήγορα καί πρόθυμα νά έκπληρώσι τό κα
θήκον αύτών ; Νομίζετε, δτι τά τοιαΰτα παιδία δέν χρησιμεύουσι πα
ράδειγμα διά τά άλλα ; Νομίζετε δτι δέν έπιδρώσιν άγαθώς έπί τών 
συντρόφων αύτών ; ’Οφείλετε καί ύμεϊς νά λέγητε εϊς εαυτούς πολλά- 
κις: *Ω,  εϊθε νά ομοιάσω καί έγώ τά παιδία ταΰτα ! Προσπαθείτε δέ 
νά συμπεριφέρησθε ούτως ώστε πάντοτε νά άσκήτε τοιαύτην έπίδρα- 
σιν, έπίδρασιν καλοΰ παραδείγματος. Καί έάν ακόμη καΰέξητε έν τφ 
βίφ σας μετριωτάτην καί σχεδόν άσήμαντον θέσιν, μ’ δλον τοΰτο δύ- 
νασθε νά είσθε ευλογημένοι υπό πολλών, ούτως ώστε πολλοί έπί τή 
γεννήσει υμών νά χαρώσι, θά μάθητε δέ ποτέ δσα υμείς αγαθά έπρά- 
ξατε καίτοι δέν γνωρίζετε ταΰτα, ή δέ καρδία σας θά πληρωθή τότε 
άφάτου χαράς. Περί τών τοιούτων ανθρώπων ή άγ. Γραφή λέγει : Οί 
συνιέντες έκλάμψουσιν ώς ή λαμπρότης τοΰ στερε<ήματος καί οί έπι- 
στρέψαντες πολλούς εις δικαιοσύνην ώς οί αστέρες είς τού; αίώνας 
καί έτι.

III.
Θά λαλησωμεν ήδη περί τοΰ τρίτου μέρους τής προρρήσεως : Έ- 

σται μέγας ένώπιον τοΰ Κυρίου. Τίνι τρόπφ θά 
έκπληρώσητε τό μέρος τοΰτο ; Μήπως ό Θεός επιθυμεί ϊνα ήσθε ένώ
πιον Αύτοΰ μεγάλοι ; Ναί, τοιοΰτον είναι τό θέλημα Αύτοΰ. Θέλει 
ϊνα ύμεϊς γίνητε καλύτεροι καί έτι καλύτεροι, ϊνα ύμεϊς προκόψητε έν 
τή σοφίρ καί γείνητε εύάρεστοι Θεφ καί άνθρώποις. Δυνάμεθα μά
λιστα νά εϊπωμεν : ή κλήσίς σας έν τούτφ συνίσταται, ϊνα ούτσ>ς ακρι
βώς μεγαλώσητε. Περί τής παιδικής ηλικίας τοΰ Κυρίου ήμών έλάχιστα 
γνωρίζομεν. Άλλ’ έν μόνον άναγέγραπται έν τφ Εύαγγελίφ δτι: προέ- 
κοπτε σοφίρ καί ήλικίρ καί χάριτι παρά Θεφ καί άνθρώποις. Οί λό
γοι δ’ ούτοι δεικνύουσιν ήμϊν ώρισμένως καί σαφώς, δτι ή παιδική 
ήλικία Αύτοΰ διέρρευσεν ώς έπρεπε.

Μεγάλοι ένώπιον τών ανθρώπων πάντες ύμεϊς δέν είνε δυνατόν 
νά γείνητε. Πώς δύναταί τις νά γείνη μέγας; Διαφοροτρόπως. Π. χ. 
|ΐέγας δύναταί τις νά γείνη άριστεύσας έν τφ πολέμφ ύπέρ πίστεως 

καί πατρίδος, έν τή επιστήμη, έν τή τέχνη. Άλλά οί τοιούτου είδους 
μεγαλεία κατορθουντες δέν είνε πολλοί. Διά τούτου δέν θέλω νά άρω 
άφ’ ύμών τήν τόλμην δπως έπιόιώξητε τόσον μέγαν σκοπόν, έάν 
ύμεϊς αισθάνησθε τήν δύναμιν δτι δύνασθε νά έπιτύχητε αύτοΰ. Έν- 
θυμεϊσθε μόνον δτι τοΰτο τό μεγαλεϊον, δφειλόμενον πολλάκις καί εις 
έξωτερικάς αιτίας λέγεται μεγαλεϊον ένώπιον τών ανθρώπων. Υπάρ
χει δμως καί άλλου είδους μεγαλεϊον, τό μεγαλεϊον ένώπιον του Θεοΰ, 
τοΰτο δ’ είνε καί τό πραγματικόν μεγαλεϊον. Τό μεγαλεϊον τοΰτο έκα
στος δύναταί νά τό κατορθώση καί έκαστος οφείλει νά προσπαθή δ
πως έπιτύχη αύτοΰ. ’Ιωάννης ύπήρξε μέγας ένώπιον τοΰ 
Θεοΰ, ύπήρξε μέγας κατά τοΰτο, δτι άπηρνήθη τόν εαυτόν του, ϊνα 
έκπληρώση τό έργον δπερ άνετέθη αύτφ καί έξ ολοκλήρου παρεδόθη 
είς τό έργον τοΰτο. Δέν άνήκεν βΐς εαυτόν άλλ’ εις τόν Θεόν. Εϊπεν 
εις τόν Κύριον αύτοΰ : ’Ιδού έγώ πρόθυμος νά εκπληρώσω τό θέλη
μά σου, ό Θεός. Τό μεγαλεϊον αύτοΰ έστηρίζετο έπί τής εύσεβείας αύ· 
τοΰ, έπί τής έξ ολοκλήρου ύποταγής εις τό θέλημα τοΰ Θεοΰ.

Όσφ περισσότερον φοβεϊσθε τόν Θεόν, δσφ μάλλον παραδιδετε 
Αύτφ τήν καρδίαν σας, τό έγώ σας, τόσο) περισσότερον είσθε μεγάλοι 
ενώπιον Αύτοΰ. Καί γνωρίζετε τό διατί ; Διότι ή έξ ολοκλήρου αυτή 
^αράδοσις τφ Θεφ, είνε τό δυσκολώτερον πράγμα, δπερ δύναταί νά 
υ^άρξη. Όστις δέ δύναταί νά πράξη τό δυοκολώτερον, ουτος είναι καί ό 
πλέον μέγας. Ούτως ή άγ. Γραφή λέγει : Ό κρατών εαυτού, κρείσσων 
τθΰ καταλαμβανομένου πόλιν (Παροιμ. 16, 32). Ναί, δστις είνε κύ- 
ΰιος εαυτού, είτε καλύτερον, δστις έποίησε τόν Β ύριον δεσπότην έαυ- 
τθΰ, έκεϊνος είναι πλέον μέγας, παρά ό στρατηγός δστις διά τοΰ πυρος 
κ(*ί  τών άλλο)ν πολεμικών μέσων αναγκάζει τά οχυρώματα νά παραδί- 
δωνται. Τό νά καταβάλή τις τόν εαυτόν του, τό νά έργάζηταί τις έναν- 
τίον έαυτοΰ, απαιτεί περισσοτέρας δυνάμεις ή το έργον τοΰ κατακτητοΰ 
αύτοΰ. Καί έάν ύμεϊς προσπαθήσητε νά μάθητε τήν δύσκολον καί 
θπανίαν τέχνην, τήν τέχνην δηλ. νά αγιαζητε τον Θεόν έν τή καρδιρ 
σ<*ς,  έν τοιαύτη περιπτώσει εδρίσκεσθε έν τή οδφ τή αγουση εις τό α- 
^θες μεγαλεϊον.

Ο ’Ιωάννης ύπήρξε μέγας ένώπιον τοΰ Θεοΰ διά τής ταπεινο
φροσύνης αύτοΰ. ’Ελάχιστοι ύπήρξαν τόσον ταπεινοφρονες ως έκεϊνος.

του Χριστού εϊπεν : «Ούκ ε’ιμι «ξω; λΰσαι τόν ίμάντα τοΰ ΰ- 
π°^ήματος Αύτοΰ.» Καί δτε ό Κύριος ’Ιησούς ήλθεν εις τον Ίορδά- 
Vliv ϊνα βα/κισΟή υπυ τοΰ Ίωάννου, υύτυ; άπέπυιί|«η καί εϊπεν:
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«εγώ εχω χρείαν ύπό Σου βαπτισθήναι καί σύ έρχη πρός με;» Καί δτε 
οί μαθηταί Αύτοΰ έγκατέλιπον Αύτόν ϊνα γείνωσι μαθηταί τοΰ Ίησοΰ, 
δέν ώργίσΟη, δέν προσεβλήθη, άλλ’ είπε τούς ωραίους τούτους λόγους : 
«’Εκείνον δει αύξάνειν εμέ δέ έλαττούσθαι.»

Ή ταπεινοφροσύνη αυτή τοΰ Ίωάννου καί έμεγάλυνεν αυτόν ε
νώπιον τοΰ Κυρίου. Προσέξατε εις τήν ταπείνωσιν αύτοΰ ταύτην καί 
άναμιμνήσκεσθε τών λόγων τοΰ Κυρίου: Ό υψών εαυτόν ταπεινωθή- 
σεται, ό δέ ταπεινών εαυτόν ύψωθήσεται, τ. έ. έσται αληθώς μέγας.

Καί οΰτω, μή λησμονείτε τήν πρόρρησιν τοΰ ’Αγγέλου περί τοΰ 
Ίωάννου*  άρξασθε νά έφαρμόζητε αύτήν άπό τής στιγμής ταύτης και 
έργάζεσθε τή βοήθεια ’Εκείνου, Ούτινος ή δύναμις έν ασθενείς τελεί- 
οΰται. «Καί έσται ύμϊν χαρά καί άγαλλίασις καί πολλοί έπι τή γεννήσει 
ύμών χαρήσονται,» διότι έσεσθε μεγάλοι ενώπιον τοΰ Κυρίου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΞ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Ridge street Surry Hills, 
ΣΥΔΝΕΎ· tn 28 Motov (10 Ίοι^Ιου) 1911.

Έκ μακρύς άνακοινώσεως τού ίερατικώς προϊσταμένου 
τής έν Σύδνεϋ τής Αυστραλίας ορθοδόξου ελληνικής Κοινότη
τας πρός τήν Λιεύθυνσιν τού « ’Εκκλησιαστικού Κήρυκος» ά- 
ποσπώμεν τά ακόλουθα :
«.....Άντιθέτως πρός ήμάς τους ’Ορθοδόξους, οΰς θλιβερώς περισφίγ
γει τό περιβάλλον, οϊ τε Προτεστάνται καί οί Παπισταί, κατά τύ πα
ράδειγμα τών Κυβερνήσεων αύτών, σπεύδουσιν έναμίλλως πρός δράσιν*  
αί μέν Κυβερνήσεις τίς τίνα νά προκαταλάβη έν τή επιτυχία εκμεταλ
λευτικών καί ύλικώς επωφελών επιχειρήσεων, πρός έπέκτασιν τής επιρ
ροής αύτών, άλλά πρό πάντων πρό; κορεσμόν τής δίψης τοΰ πλούτου 
καί τής πλεονεξίας έν γένει, ήτις βασανίζει άενάως τόν σύγχρονον λε
γόμενον Πολιτισμόν, αί δέ διάφοροι θρησκευτικά! προσηγορίαι καί 
αποχρώσεις πρός σαγήνευσιν ώς οϊόν τε πολλοΰ κόσμου, εις τήν δΐ' 

δασκαλίαν καί τάς σκέψεις αύτών, διατεινόμενσι έκαστη δτι διακατέχει 
τήν αλήθειαν πιστότερον τής άλλης, άλλά διά τοΰ βιαστικού συναγωνι
σμού άποκαλύπτουσαι τόν σκώληκα τής διαιρέσεως, δστις υπολανθάνει 
έν τοίς στέρνοις τών δήθεν οπαδών τής ύπ’ αύτών κηρυττομένης θρη
σκείας τής αγάπης.

ΊΙ Άγγλικανική ’Εκκλησία διηρημένη καί αύιή, ώς γνωστόν, 
εις ’ Ανω καί Κάτω, αϊτινες ού σπανίω’ς άντεγκαλοΰσι καί καταγγέλ- 
λουσιν ή μία τήν άλλην έν τή συνειδήσει τών οπαδών αύτών, μεταξύ 
άλλων έχει σχηματίσει έν Άγγλί^ Ιεραποστολήν, σκοπούσαν τήνπαί- 
δευσιν, καί, κατά τό ένόν, χριστιανικόν καταρτισμόν εκείνων έκ τών 
’'Αγγλων τής Αύστραλίας, οϊτινες ζώσι δασόβιοι είτε ώς υλοτόμοι ή 
ώς γεωργοί καί κτηνοτρόφοι, είτε ως μεταλλευταί ε’ς άποστάσεις μα- 
κράς καί άπ’ άλλήλων καί άπό τών εκτεταμένων πως καί λόγου αξίο)ν 
συνοικισμών.

Τά Μελί] τής Ιεραποστολής ταύτης, στρατολογούμενα έν Άγγλί^, 
εισίν ^Αγγλοι νέοι μεμορφωμένοι πρός τό έργον, λαϊκοί ή κληρικοί, 
ήσκημένοι περί τό διδάσκειν καί γράφειν. Φέρουσι τήν προσωνυμίαν 
’Αδελφοί τοΰ Καλού Ποιμένας, έκδίδουσιν ετήσιον 
περιοδικόν, «τόν Δ α σ ό β ι ο ν ’Αδελφόν» καί ύπηρετοΰσιν 
έπί ώρισμένον χρόνον ύφ*  ορούς άπιστεύτως γλίσχρους, καί έν άντνθέ- 
σει πρός τήν γνωστήν τών Εύρωπαίων έν γένει τής Δύσεως κλίσιν 
πρός τήν εύεσΐώ καί τήν δίψαν τού πλουτισμού.

Δαπανάται πρός τό παρόν έτησίως πρός συνιήρησιν ένδεκα ιερα
ποστόλων τό ποσόν λιρών ’Αγγλίας 1300, δπερ διατίθεται πρός ετή
σιον επίδομα έκαστου έκ λιρών 25, πρός δαπάνην 200 μέν λιρών πρός 
συντήρησιν τοΰ πρώτου κεντρικού σταθμού, 150 λιρών πρός τήν τού 
δευτερεύοντος καί λιρών 60 πρός έκδοσιν τού περιοδικού «ό Δασόβιος 
’Αδελφός». ’Εξοικονομείται δέ ιό ποσόν τούτο διά λιρών μέν 300 
πεμπομένων έξ ’Αγγλίας, αϊτινες δέον να παυσωσι στελλομεναι, λιρών · 
500 έκ τών έξυπηρετουμένων διαμερισμάτων, και ειέρων 500 λιρών 
καλυπτόμενων δι’ εράνων ένεργουμένων έν Αυστραλία.

Οί ιεραπόστολοι ούτοι διδάσκουσι, βαπτίζουσι, τελούσι γαμους, 
κηδεύουσι, κηρύττουσι τάς Χριστιανικός <ζληθείας κατα τήν ιδίαν εαυ
τών άντίληψιν εις τούς διεσπαρμένους Δασόβιους, οικογενειάρχας ή μη, 
καί συμπροσεύχονται, διατρέχοντες αποστάσεις διάφορους έκ 10—20 
— 50 μέχρις 80 καί 100 μιλίων, εϊτε έν μέσω δασών, είτε εκτάσεων 
γυμνών φυτείας, ή κεκαλυμμένων ύπό θάμνων, καί ούχί σπανίως, εν 
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καιρφ βροχών, ύπό ύδάτων ώς απέραντα τέλματα, έφιπποι, πεζοί, έπί 
οχημάτων τροχοφόρων, έπί ποδηλάτων, είτε τής νυκτόςή έν καιρω ημέ
ρας ύπό ήλιον καίοντα, ή σελήνην προσμειδιώσαν, ή ψύχος νυκτός 
διαπεραστικόν, ού σπανίως δέ πεινώντες ή ύπό δίψης βασανιζόμενοι, 
καί διανυκτερεύοντες πολλάκις έπί οχήματος, ύπό δένδρον, ή δλως 
υπαίθριοι, έπί γυμνού έδάφους αντί κλίνης, ύπό πρόχειρον σκηνήν ή 
τυχούσαν καλύβην, ή έπί αίώρας είς κλάδους δένδρου δεδεμένης.

Ιδέαν πιστήν τής οδοιπορίας αύτών παρέχει τό επόμενον από
σπασμα δπερ μεταφράζω έκ τίνος λευκώματος αύτών.

«Τήν οδοιπορίαν εις μακρυνάς αποστάσεις καί εύρείας έκτάσεις 
συνοδεύει συνήθως βαθύ ένδιαφέρον καί έκπλήξεις’ ό ’Αδελφός έκκινεϊ 
από σταθμού τίνος, ίσως μετά λίαν πρωινόν πρόγευμα. Οί ίπποι του 
έτυχον καλής περιποιήσεως δι’ άφθονου χόρτου καί βρώμης έν τφ 
σταθμώ καί έχουσι τόν σάκκον τής φορβής αύτών πλήρη διά τήν οδοι
πορίαν τής ήμέρας. Άλλά καί ή θήκη τών τροφίμων τοΰ οχήματος έ- 
λαβεν έπίσης τάς αναγκαίας προμήθειας, διεχαράχθη δέ έπιμελώς έπί 
χάρτου τό σχέδιον τής προκειμένης οδοιπορίας, καί ή πυξίς.

«"Ισως έπί έκτάσεως 30 ή 40 μιλίων, ούδεμία ύπάρχει κατοικία 
άνθρώπου ή καί απλή καλύβη. Τότε σταθμός έν μεσημβρία εις τό 
πρανές χειμάρρου ή ύπό δένδρον, ή είς τήν σκιάν άπορρώγος βράχου, 
παρέχει είς τόν ’Αδελφόν και τό όχημα αύτού ώραν καί μέρος άνα- 
παύσεως, ή άνεσιν πρός μελέτην καί σκέψεις περί τής εσπερινής ομι
λίας ή διδαχής αύτοΰ.

«Άλλοτε συναντ^ μίαν ή δύο θέσεις πρός στάθμευσιν πλησίον 
ή μακράν τών ατραπών, αϊτινες όδηγοΰσι τό βήμα αύτοΰ, ή έφιππος 
δρομεύς τής μεθορίου μέ τήν γείτονα Πολιτείαν Κουϊνσλάνδην 
(Queensland) γραμμής, δστις πλήν τοΰ ταχυδρόμου καί τού διανομέως 
τών τροφίμων ούδέν βλέπει ποτέ όν ανθρώπινον, ύποδέχεται μέ ανοι
κτάς άγκάλας τόν οδοιπόρον Αδελφόν. Ή τών δασόβιων δέ φιλοξενία 
πολύ άνωτέρα καί θερμοτέρα τής τών πυκνών συνοικισμών, έκδηλοΰ- 
ται μέ δλον τό απλοϊκόν θέλγητρον αύτής. Μετά τό δεϊπνον τότε δίδο- 
ται τό μάθημα είς τά μικρά ή γίνεται κοινή οίκογενειακή προσευχή 
ή παράκλησις καί μετά ταύτα δεϊπνον καί εσπερινή ομιλία. Έάν δέ 
μή δτέτρεξεν δ Άδελφός πολλάς εκατοντάδας μιλίων, άπελείφθησαν έν 
τφ σάκκω αύτοΰ πλαγγόνες τινές ή παιδικά παιγνίδια ή αντίτυπα πε
ριοδικών τά όποια, λίαν εΰπρόσδεκτα, τέρπουσι μικρούς καί μεγάλους 
καί μετατρέπουσι τήν συνάντησιν εις χαρμόσυνυν εορτήν. Έν καιρω 

νυκτός γίνεται ενίοτε είς άκόμη σταθμό; είς γειτονεύουσαν οΙκίαν φύ- 
λακος ΰδατος βροχίνου έκτής στέγης συναγομένου καί εσπερινός ή ά- 
πόδειπνον, δι*  ήμίσειαν δωδεκάδα παρισταμένων, καί έστιν δτε, δπου 
αν συμπέση νά συνυπάρχωσι δύο ή τρεις νεοχρισθέντες τελείται ή θεία 
εύχαριστία καί ίερά πρώτη Μετάληψις περί τήν χαραυγήν τής έπαύ- 
ριον*.

Καί τοιαύτη έν συντομία ή άποστολή καί ή ύπηρεσία ή προσφε- 
ρομένη εις τούς Δασοβίους παρά τών Αδελφών τού Καλού 
Π ο ι μ έ ν σ ς, ών τό στάδιον δύναται νά θεωρηθή ώς προπαρασκευή 
καί δοκιμασία τών μελλόντων νά ύπηρετήσωσιν εύσυνειδήτως κληρι
κών είς συνφκισμένας καίένοριακάς Κοινότητας. Πας δέ λογικός άν
θρωπος καί πρό πάντων Χριστιανός οφείλει νά θαυμάση τόν σχημα
τισμόν τής Εταιρείας τοΰ Καλού Ποιμένος, καί τήν αύταπάρνησιν 
τών 'Ιεραποστόλων αύτής, μακαρίση δ’αύτούς διάτόάληθώς άποστο- 
λικόν έργον, δπερ άναλαβόντες έκτελούσι μετά πίστεω; καί ζήλου καί 
αύταπαρνήσεως αληθώς φιλαδέλφου.

’Ήδη έρχομαι εις τό έπεισόδιον, δπερ έλαβε χώραν μεταξύ ένός 
τών Αδελφών καί έμοΰ.

Ήλθον είς Σύδνεϋ δ Προϊστάμενος καί δύο ή τρεις έκ τών Αδελ
φών, δπως, προκαλούντες συνελεύσεις είς αίθούσας πρός τοΰτο ώρι- 
σμένας, διενεργήσωσι τούς άναποφεύκτους έράνους ύπέρ τής Απο
στολής αύτών. Έν αύταϊς δέ μετά προσφωνήσεις είσαγωγικάς, καί δ- 
μιλίας έξηγητικάς τής άποστολής καί τής δράσεως αύτών παρά τοΰ 
Διοικητοΰ τής Πολιτείας ώς προϊσταμένου έπιτίμου τού Σωματείου 
καί Προέδρου τής Συνελεύσεως, ή παρά Νομομαθούς τίνος ή Βου- 
λευτοΰ ή Κληρικού διακεκριμένου Όμιλητοΰ, διηγούμενοι ποικίλα 
τοΰ πλάνητος βίου αύτών έπεισόδια οί Αδελφοί καί παντοίας ένδια- 
φερούσας απόψεις τής ζωής, τής άντιλήψεως καί τών σκέψεων τών Δασό
βιων, έπιτυγχάνουσι τήν εϊσπραξιν τού άπαιτουμένου ποσού τών 500 
λιρών ή καί πλειόνων διά τοΰ εύχαρίστως καί προθυμως καταβαλ
λόμενου τιμήματος εισόδου είς τάς αίθούσας ταύτας, έξ ων έξέρχεται 
° άκροατής πολλά συναποφέρων τά περίεργα, τά τερπνά, τά άστεϊα 
καί τά διδακτικά.

Έκ τών Αδελφών τις νεοφερμένος έκ Λονδίνου καί έχων γνώσιν 
τών ένεργουμένων έκεϊ πρός προπαρασκευήν τής ονειρευομένης ένωάε- 

τών έκκλησιών ’Ορθοδόξου καί Άγγλικανικής, έπεθύμησε νά γνω- 
ρίσθή μετ’ έμοΰ, όντος έκ τών παρισταμένων. Μεταξύ τών ανίάλλαγει- 
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σών ολίγων λέξεων έν σπουδή, είπε μοι δτι θά καταχώριση άρθρον 
περί τής Όρθοδόξου Εκκλησίας εις τύν προσεχή αριθμόν του Περιοδι
κού Δασόβιος ’Αδελφός καί θά μοι στείλη έν άντίτυπον.

Τώ δντι μετά τινας ημέρας ελαβον ταχυδρομικώς τόν «Δασόβιον 
’Αδελφόν» καί άνέγνων τό περί ’Ορθοδόξου Εκκλησίας σύντομον άρ- 
θρον. Εις τό περί χωρισμού τών εκκλησιών έφάνη μοι ότι άνεπαρκώς 
έγραψε περί τής άποσχισθείσης Δυτικής Εκκλησίας καί γριίψας έκρινα 
καλόν νά συμπληρώσω, ύπενθυμίζων τους νεωτερισμούς, ούς αύθαιρέ- 
τως έπήνεγκεν είς τήν καθολικήν διδασκαλίαν καί τό Τυπικόν τής f Η

νωμένης Εκκλησία;.
Άνταπαντων ύ αίδέσιμος ’Αδελφός, είπέ μοι οίονεί πρός διασά

φηση', δτι τής περί έκπορεύσειος τού 'Αγίου Πνεύματος έκφράσεως 
τήν οποίαν μεταχειρίζεται ή εκκλησία, ϊνα δηλώση τήν αιώνιον σχέσιν 
(relation) τού ΙΙνεύματος πρός τόν Πατέρα (’Ιωάν, ιε*  26. «δ παρά 
τού Πατρός εκπορεύεται », δέν υπάρχει βεβαίως έν ταϊς Γραφαϊς χωρίον 
ακριβώς άνταποκρινόμενον πρός αυτό, έν σχέσει πρός τόν Υιόν. Ός 
τό μάλλον προσεγγίζογ είναι τό χωρίον τής άποκαλύψεως (ΚΒ\ 1.). 
<Έδειξε μοι ποταμόν καθαρού ΰδατος ζονής, λαμπρόν ώς κρύσταλλον 
έκπορευόμενον έκ τού Θρόνου τού Θεού καί τού ’Αρνιού, (έκπορευό- 
μενον έκ συμφωνεί πρός τό τού ’Ιωάν. Η. 38. 39.)

Ό Κύριος δέ όμιλεϊ περί τού Πνεύματος ώς πεμπομένου, ότέ μέν 
ύπ’ αυτού τού ίδιου, ότέ δέ ύπό τού Πατρός. (Ίωαν. ΙΔ’ 26. καί 
ΙΕ' 26) Καί πάλιν τό Πνεύμα λέγεται Πνεύμα Πατρός (Ματθ. Γ 
20.) Πνεύμα Χριστού (Ρωμ. Η. 9.) Πνεύμα Ιησού Χριστού (Φιλ. 
Α. 19.) Καί ό Χριστός μεταδίδει τά χαρίσματα τού Άγ. Πνεύματος 
είς τούς ’Αποστόλους έμφυσών εις αύτούς, καί λέγων : Λάβετε Πνεύμα 

Αγιον κτλ. (Ίωαν. Κ. 21.) Τού θ’ δπερ σημαίνει δτι τό Πνεύμα 
έ κ π ο ρ ε ύ ε τ α ι έξ αύτού, ώς ή πνοή από τού άνθρώπου. Έπί 
τούτοις πάσι νομίζω, λέγει, δτι δυνάμεθα νά άπαιτήσωμεν, δτι ό όρος 
έ κ τού Υ ί ο ύ, είναι δρος γραφικός (^criptural).

Τούτο δέν δηλοϊ δτι ό τρόπος τής Έκπορεύσεως είναι όμοιος, 
καί ουτω νά καθιερωθώσι δύο Άρχαί έν τή Θεότητι. Φρονώ δέ ότι 
ή ’Ανατολική Εκκλησία άπέρριψε τόν όρον έ κ τού Υιού, 
ϊνα τηρήση τήν διδασκαλίαν τής Μοναρχίας καί ϊνα άποφύγη τόν 
Μακεδονισμόν’ ή δέ Δύσις παρεδέχθη αύτόν πρός προφύλαξιν κατά 
τού Αρειανισμού.

Φρονώ προσέτι δτι μάλλον έπισταμένη τις ερμηνεία θέλει καθι-
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ερώσεί τό : «εκπορεύεται έκ τού Πατρός διά τού Υιού,» κατά τόν 
Τερτυλλιανόν : Terlius esi Spiritus a Deo et Filio, (κτλ. δυσα- 
νά\[νωστα), δπερ νομίζω διαφωτίζει τό θέμα

2) Λεν έκαμα μνείαν τών νεωτέρων πλανών τής Ρωμαϊκής Εκ
κλησίας διότι σκοπός νά δείξω, δσω καλώς ήδυνάμην, τούς αρ
χικούς λόγους τού χωρισμού τής Ανατολής καί τής Λύσειος.

3) Ί2ς πρός τό σέβας τών είκόνιυν .... ομιλώ πεφυλαγμένως 
διότι έφρόνουν δτι ή ’Ανατολική ’Εκκλησία σέβεται αυτά τά πράγ
ματα (fliese tilings) εις βαθμόν προβαίνοντα πέραν τού σημείου, μέ- 
χρις ού θά έοτεργέ τις νάχωρήση, ήτοι δι’ αύτάς τάς εικόνας (είμαι 
σαφής λέγων τούτο;) μάλλον ή δι’ δ,τι αύται άναπαριστώστν. ’Ελπίζων 
δτι δέν άποκοι^κίζω υμάς μέ τάς εξηγήσεις μου, διατβλώ κτλ.

Καί ταΰτα έν συντομία ό έν Χριστώ ’Αδελφός Αγγλικανός.
Άλλ’ εις πάντα τά περί τού θέματος πρότεινόμενα γραφικά χω

ρία διμιμαίνεται άστοχος εκδοχή τού όρου Π νεύμα έν τή Νέα Δια
θήκη υπώ τών Άγγλογλιόσσσιν, καί ατελής διάκρισις τής αϊδίου έκπο
ρεύσεως καί προβολής, άπό τής έν χρόνφ άποστολής wl\ παροχής. 
Τό δέ ζήτημα τής eij τάς ιερας εικόνας άπονεμομένης τιμής, καθά καί 
παρ’ άλλων ήλλοδήξων κληρικών ήκουσα, συζητεϊται παρ’ αύτών μόνον 
ύπό τήν έννοταν τής λατρείας αύτών τούτων τών έργων τής ζηιγραψι- 
κής. Διά τούτο επιθυμών νά διαφωτίσω αύτόν, όση μοι δύναμις, 
περί αμφοτέρων τών έν λόγω ζητημάτων, απήντησα τά εξής.

(’Ακολουθεί.)
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΩΚΑΣ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ KVflPOV

Ή Α. Μ. ό Αρχιεπίσκοπος πάσης 
Κύπρου κ. Κύριλλος μειέβη τή πα- 
ρελΟούση έβδομάδι είς τήν ϊεράν 
Μονήν Τροωδιτίσσης πρός αδελφικόν 
ασπααμ,όγ ιυ£, αυτόθι διαθερίζοντος 
Μοφαρίυπάτου ΙΙάπα και Ιίατριάρχου 
Αλεζανδρείας κ. Φωτίου.

ΙΙεχί ιοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου. — Ό 
«ίίάνταινός^ τό επίσημον δργανον 
τού Πατριαρχείου ’Αλέξανδρέίας. ά- 
ναλύων τύ ιβ'τεύχος τού «Έκκλ. Κή
ρυκος» καί περιγραφών λεπτομερώς 
τάκατά τύν όργανισμύν τού Ιεροδι
δασκαλείου, επάγειαι τα έςής :
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«Τοιωΰτο τό αρτιγενές έν Κυπρφ 
’Ιεροδιδασκαλείων, δπερ καθιστάμε- 
νον Παγκύπριον, δεϊται τής άμερί- 
στου καί στοργικής ύποστηρίξεως 
πάντων τών έν Κυπρφ. Τά κατ’ αύτό 
έν συντόμφ ένταύθα έκτεθέντα μαρ- 
τυρούσιν, δτι διά τήν Σχολήν ταύτην 
διανοίγεται ευρύς όρίζων μέλλοντος 
αίσιωτέρου, lôtqi διά τήν Κύπρον, ή 
δ*  έπιφύλαξις, μεθ’ ής υπήρξαν οί 
σκεπτικώς πρός τό μέλλον αύτού δια- 
τεθέντες, φαίνεται μεταβαλλομένη 
είς πεποίθησιν, δτι ή Σχολή, έξασφα- 
λιζομένη είς τό οριστικόν Κυπριακόν 
'Ιεροδιδασκαλείων, θά χρησιμεύση ώς 
εύελπι φυτώριον, άφ*  ής ή Κυπριακή 
Εκκλησία θ’ άντλήση μεγάλας ήθι- 
κάς δυνάμεις έν τφ προσώπφ τοΰ έν 
αύτφ μορφωθησομένου ένοριακού 
κλήρου, δστις είναι ό φυσικότερος 
καί άμεσώτερος ποδηγέτης τού πολ- 
λού χριστεπωνύμου πληρώματος.»

9Ο Παν, 'Ηγούμενος Κΰκχου,— 
Ό Παν. Ήγούμ. Κύκκου κ. Γεράσι
μος εύρισκόμενος έν τή Μονή άπό 
τών άρχών τοΰ θέρους προσεβλήθη 
τή έσπέρρ τής 23 φθίνωντος μηνός 
ύπό ήμιπληγίας. Ή προσβολή ύπήρ- 
ξεν ισχυρά καί ή κατάστασις τοΰ ά
σθενοΰς ένέπνευσεν έξ άρχής φόβους 
άπευκταίου. Κληθέντες έσπευσαν πα
ρά τόν άσθενή οί ιατροί κ. κ. Τ. Στί
νης έκ Λάρνακος καί X. Καλαβρός 
άνεψιός τοΰ Πανοσ. 'Ηγουμένου, έκ 
Λευκωσίας. Εύτυχώς κατά τάς έκ 
Κύκκου πληροφορίας ή κατάστασις τοΰ 
άσθενοΰς βελτιοΰται. Ύπέρ ταχείας 
άναρρώσεως τοΰ φιλοπροόδου καί πο
λυτίμου ’Ηγουμένου τής μεγίστης 
τών έν Κύπρφ Μονών άπευθύνομεν 
θερμάς πρός τόν Ύψιστον ίκεσίας.

Παλ. Παγη, Γυμνάσια*.  — Έξεδό- 
θη είς κομψόν τεύχος ή Λογοδοσία 
τών έν τφ παλ. Παγκυπρίφ Γυμνασίφ 

πεπραγμένων έν τφ σχολ. έτει 1910- 
1911 υπό τοΰ Γυμνασιάρχου κ. Μ. 
Δ. Βολονάκη. Κατ’ αύτήν έμαθήτευ- 
σαν έν τφ έτέρφ τούτφ τών έν Λευ- 
κοσίρ Γυμνασίων 196 μαθηται. ών 
175 είς τό Γυμνάσιου, 21 δ*  είς τό 
Διδασκαλείων, καί έδίδαξαν 15 καθη- 
γηταί, ειδικοί τών διαφόρων μαθη
μάτων. Τής λογοδοσίας έπιτάσσονται 
έν τφ τεύχει τούτφ προσφωνήσεις 
τοΰ κ. Βολονάκη κατά διαφόρους 
καιρούς, ών προέχει ή έκ μέρους τοΰ 
Έθν. Πανεπιστημίου καί τών Εκ
παιδευτηρίων Λευκωσίας πρός τόν 
γεραρόν διδάσκαλον τής Λεμεσού κ. 
Άνδρέαν Θεμιστοκλέους έπί τή τεσ- 
σαρακονταετηρίδι αύτού.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΝΣΤΑΗΤΙΚΟΥΠΟΑΕΟΣ
Τό Μητροπολ. ζήτημα Σμύρνης, 

—Είναι γνωστόν τωΐς άναγνώσταις 
τοΰ *Έκκλ.  Κήρυκος» τό έπεισόδιον 
μεταξύ τοΰ Νομάρχου Σμύρνης καί 
τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου τής αύτής 
πόλεως κ. Χρυσοστόμου, έπί τφ ότι 
δήθεν έώρτασεν έλληνοπρεπώς τήν ε
ορτήν τοΰ άγ. Γεωργίου. Τά περαιτέ
ρω τοΰ ζητήματος έχουσιν ώδε, μέχρι 
τοΰ παρόντος.

Ό νομάρχης Ναζήμ πασάς μεταβάς 
είς Κων)πολιν έδήλωσεν είς τόν 'Υ
πουργόν τών Εξωτερικών δτι δέν θά 
έπανέλθη είς τήν έδραν τού Νομού 
άν μή λυθη τό μητροπολιτικόν ζήτη
μα διά τής άπομακρύνσεως τού Μη
τροπολίτου έκεϊθεν.

Ό γερουσιαστής ’Αριστείδης πασάς 
Γεωργαντζόγλους έσχε δύο μακράς 
συνεντεύξεις μετά τοΰ Υπουργού τής 
Δικαιοσύνης καί τών θρησκευμάτων 
Νετζμεδδίν βέη διά τό ζήτημα τοΰτο. 
Ό ’Αριστείδης πασάς έπέμεινε νά άρ- 
θή ή άπόφασις περί άπομακρύν
σεως τού Μητροπολίτου έκ τού Διοι-

κητικοΰ Συμβουλίου, έβεβαίωσε δέ 
δτι τό Οικουμενικόν Πατριαρχείων 
εϊναι έτοιμον νά άνακαλέση προσωρι- 
νώς τόν Μητροπολίτην είς Κων)πολιν, 
δπως έξετασθώσιν αί κατ’ αύτού κα- 
τηγορίαι. Ό Υπουργός καίπερ άνα- 
γνωρίζων, δτι ό νομάρχης Ναζήμ 
πασάς έσπευσεν είς τάς ένεργείας αύ- 
τοΰ, έδήλωσεν δτι ή Κυβέρνησις είναι 
ήναγκασμένη νά έπιμείνη είς τήν ά- 
πόφασιν τής άνακλήσεως τοΰ Μητρο
πολίτου. Αί τελευταίοι πληροφορίαι 
άναφέρουσιν δτι ή Τουρκική Κυβέρ- 
νησις έπί τή εύκαιρίρ άθρόων νομαρ
χιακών μεταβολών μετέθεσε καί τόν 
νομάρχην Σμύρνης, ϊνα μή δμως φα- 
νή δτι ή μετάθεσις αυτή έχει σχέσιν 
πρός τό ζήτημα τοΰ Μητροπολίτου, 
θά άπαιτήση παρά τοΰ Οίκ. Πατριαρ
χείου τήν οριστικήν παύσιν τού Μη
τροπολίτου.

Θτολογική Σχολή τής Χάλκης.— 
Τή 30ή ’Ιουνίου έν μέσφ πολυπλη
θούς φιλομούσου άκροατηρίου προε- 
ζάρχοντος τής Α. Θ. Παν. τού Οίκ. 
Πατριάρχου, πολλών συνοδικών καί 
άλλων ’Αρχιερέων έγένετο ή έναρξις 
τών έξετάσεων τών μαθητών τής 
Θεολ. Σχολής. Μετά τήν συνήθη ιερο
τελεστίαν ό τής Σχολής Σχολάρχης 
Πανοσ.Άρχιμανδρ. κ. Γερμανός Στρι- 
νόπουλος ευγλώττως καί τεχνηέντως 
διεξήλθε τά τοΰ έσωτερικοΰ βίου τής 
Σχολής. ’Εν τφ λόγφ Αύτής ή Λ. 
Πανοσιολογιότης έτόνισε τήν άνάγ
κην νά συσταθή είς τούς έν ταΐς έ- 
παΡχίαις Μητροπολίτας νά καταβά- 
λωσι μεγάλην προσοχήν είς τήν έ- 
κλογήν καί άποστολήν μαθητών είς 
τήν Θεολ. Σχολήν, έχαρακτήρισε τήν 
ϊενικήν υγιεινήν κατάστασιν τών μα
θητών εύχάριστον, ούχ ήττον συνέστη- 
σε τήν εισαγωγήν τής Γυμναστικής, 
ύπέμνησε τάς καταβαλλομένας φρον

τίδας πρός έθνικήν καί θρησκευτικήν 
διαπαιδαγώγησιν τών μαθητών καί 
έπικαλεσθείς τάς εύλογίας τής Α. Θ. 
Παν. καί τής Ίεράς Συνόδου, ηύχή- 
θη δπως καί έν τφ μέλλοντι τό έργον 
τής Σχολής ή καρποφόρον πρός έ· 
πίτευξιν τοΰ υψηλού αύτής προορι
σμού. Άνεγνώσθη είτα ύπό τοΰ 
Γραμματέως κατάλογος δωρεών καί 
τών έναισίμων διατριβών καί ήρχισαν 
αί έξετάσεις άπό τής Έκκλ. 'Ιστορίας 
διαρκέσασαι έπί τρεις ημέρας. Τήν 
μ.μ. τής 2ας ’Ιουλίου έν συνεδρίρ τοΰ 
Καθηγητικού Συλλόγου έγένετο ή 
βαθμολογία τών μαθητών όλων τών 
τάξεων τή δέ Τρίτη τού μηνός ^ιετ*  
έκτάκτου μεγαλόπρεπείας έτελέσθη ή 
τελετή τής άνακηρύξεως τών νέων 
διδασκάλων τής Θεολογίας. Τήν θεί- 
αν λειτουργίαν έτέλεσεν ή Λ. Θ. 
Παναγιότης, παρήσαν δέ ό ’Επιτε
τραμμένος τής Ελλάδος, πολλοί τών 
Συμβούλων, τών Βουλευτών καί τών 
Καθηγητών καί τοΰ άλλου έκλεκτού 
κόσμου. Τήν 11 π.μ. ή Α. Θ. Πα
ναγιότης, οί άγιοι Συνοδικοί καί οί 
λοιποί κατήλθον είς τόν ναόν ένθα 
μετά τήν είθισμένην Ιεροτελεστίαν 
τούς τελειοφοίτους προσεφώνησεν ό 
Παν. ’Αρχιμανδρίτης καί Σχολάρχης 
ώς έξής :

«Γίνεσθε τύπος τών πιστών έν ύπο- 
πομονή πολλή, έν θλίψεσιν, έν άνάγ- 
καις, έν στενοχωρίαις, έν πληγαϊς, 
έν φυλακαΐς, έν άκαταστασίαις, έν πό- 
νοις, έν άγρυπνίαις, έν νηστείαις...... 
ώς παιδευόμενοι καί μή θανατούμε- 
νοι καί δή χαίροντες, ώς πτωχοί πολ
λούς δέ πλουτίζοντες, ώς μηδέν έχον- 
τες καί πάντα κατέχοντες. Κατανοή
σατε, άδελφοί άγαπητοί καί έπιπόθη- 
τοι, δτι είναι καιρός ύψίστων θυσιών 
ό παρών καιρός. Εύτυχής ή Εκκλη
σία καί τό Έθνος άν έν τφ προσώ-
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πφ ύμών τών σήμερον έν τή κονίστρρ 
άπολυομένοιν, εύρη έκείνους, οϊτινες 
καί δύνανται καί θέλουσι μεθ’ ήρωϊ- 
κης καρτερίας νά ύποστώσι ταύτας.

Τό λοιπόν, αδελφοί, άνδρίζεσθε καί 
κραταιούσθε. Καί τα νυν παρατίθεμαι 
ύμας τφ θεψ καί τφ Λόγω τής χάρι- 
τος αύτού.» Μετά τήν προσφιόνησιν 
ό Γραμματεύς άνέγνωσε τύ πρακτικόν 
της βαθμολογίας τών αποφοίτων. 
Ούτως οί ιερολ. κ.κ. θεολόγος 11α- 
ναγιωτίδης. Ιωακείμ Μαλαθούρας, 
καί ’Απόστολος Μέξης έλαβον άριστα*  
οί δε "Ανθιμος Ιερομόναχου, Δημ. 
Μαλαχίου, Ήλίας Γεωργιάδης, Αθη
νόδωρος Ιίαραδείσης καί Δωρόθεος 
Μπουτζουράκης λίαν καλώς.

Τήν τελετήν έπεσφράγισεν ή Λ. Η. 
ΙΙαναγιότης διά τής εξής προσλαλιάς.

’Αγαπητά τεκνία,
Ή Μήτηρ Μεγάλη τού Χριστού 

Εκκλησία δι’ ήμών τών ταπεινών λει
τουργών αύτής, παρισταμένή' είς τήν 
τελετήν τής άποφοιτήσεώς σας καί 
τής απονομής τών Διπλιυμάτων σας, 
συγχαίρει ύμας άπό καρδίας έπί τή 
αποπερατώσει τών σπουδών σας.

Ή Εκκλησία χαίρει τούτο μέν έπί 
τοΐς ύπό τού σοφού ύμών Σχολάρχου 
σπαρεϊσιν άγαθοίς σπέρμασι, τούτο 
δέ έπί τή διαβεβαιώσει διά τήν άκραν 
ύμών άφοσίωσιν πρός τήν Εκκλη
σίαν καί τό Γένος.

Άσμενέστατα άκροασαμένη τών δι
αβεβαιώσεων σας. εύχεται νά ένισχύη 
υμάς ό "Υψιστυς είς ιόν ύπέρ τής 
’Εκκλησίας καί του Γένους άγώνά 
σας. Έχετε ύπ*  δψιν, ώς είπε καί 
ό σεβαστός ύμίν Σχολάρχης, δτι οφεί
λετε νά άσκήτε πρό παντός φρόνησιν 
ύποτασσόμενοι είς τάς ύπερεχούσας 
άρχάς. Έχετε ύπ’ δψιν δτι ιύρισκό- 
μεΟα είς δυσχερείς περιστάσεις καί

μόνον ή ενωσις ή ομοφροσύνη καί ή 
άφοσίωσις θά σώση ημάς καί θά ό- 
δηγήση τήν Εκκλησίαν είς λιμένα 
σωτηρίας».

ETOS A'. ΤΕΥΧ. IE'. 15Tyr™^

εκκλησιαστικοί: κηρυξ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

*0 νέος Αιεν&νντής τής * Εκχλ. 
Ριζαρείου Σχολής. Έγράφομεν είς 
τό προ ηγούμενον τεύχος τού «Έ. 
Κήρυκυς» δτι ό Παν. Άρχιμ. κ. Χρυ
σόστομος IΙαπαδόπουλος έσπευσμέ- 
νως προσεκλήθη είς ’Αθήνας, ϊνα 
άναλάβη τήν Διεύθυνσιν τής Έκκλ. 
Ριζαρείου Σχολής. Νυν εύρισκόμεθα 
είς τό λίαν εύάρεστον σημείον νά με- 
ταδώσωμεν είς τούς άναγνώστας τού 
«Έ. Κήρυκος» τήν εύχάριστον εϊδη- 
σιν, δτι ό κ. Χρυσόστομος ΙΙαπαδό- 
πουλος διά Βασ. Διατάγματος διω- 
ρίσθη όριστικώς Διευθυντής τής Ρι- 
ζαρείου Σχολής ϊνα πηδαλιούχηση 
αύτήν πρός εύδιον καί ασφαλή λιμέ
να. Ή επιστημονική μόρφωσις τού 
νέου Διευθυντού τής Ριζαρείου Σχολής 
είναι γνωστή είς τούς ήμετέρους άνα
γνώστας καί έκ τών άλλων πολλα
πλών αύτού επιστημονικών μελετών 
καί έκ τών έν τφ «Έκκλ, Κήρυκι» 
δημοσιευθεισών καί δημόσιευομένων. 
Ή δέ μακρά αύτου πείρα ώς Διευ- 
θυντού τής έν ‘Ιεροσολυμοις Ηεολ. 
Σχολής του Σταυρού θά διευκολύνη 
αύτόν είς το μέγα καί επίμοχθον άλλ*  
ύψηΛόν καί ένδοξον έργον τής Διευ- 
θυνσεως. Ο «Έκκλ. Κήρυξ» σεμνυ- 
νόμινος, διότι ηύτύχησε νά καταλέγω 
μεταξύ τών συνεργατών αύτού τόν 
ΙΙαν. Άρχ. Χρυσόστομον, χαιρετίζει 
γηθοσύνως τήν έπ’ αίσίοις οίωνοϊς 
νέαν σταδιοδρομίαν τού σεμνού κλη
ρικού έπί δικαιώσει έλπίδων Έθνους 
καί Εκκλησίας.

«Κήρυξον τόν λόγον...» Β' Τιμ. Ò', 2.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Η · ΗΙΣ ΤΗΝ IB ΚΥΡΙΗΚΗΝ ΤΟΥ μητθηιου.

Έπεισόδιον χαρακτηριστικιότατον τοϋ βίου τοϋ Χριστοΰ 
^ηγείται ή ευαγγελική περικοπή τής Κυριακής ταύτης' έπεισό- 
διον έν ώ έχαράχΟη άριστουργηματικώς υπό τοΰ Κυρίου ή οδός 

πΡθς τήν τελειότητα’ κατά το όποιον πάλη διεξήχΟη ισχυρά έν 
ψυχή ανθρώπινη μεταξύ τής προς τήν τελειότητα ε'μφυτου 

θΡ^ής τοΰ πνεύματος καί τής ενεκα τοΰ σώματος προς τά γήινα 
πΡ°σηλώσεως, έν ή έξενίκηοεν ή άγάπη τοΰ πλούτου καί ή μέρι
μνα τοΰ αίώνος τούτου’ έπεισόδιον δπερ κατέδειξε πόσον δυσκό- 
λως οι τά χρήματα έχοντες δύνανται νά είσίλθωσιν είς τήν βα~ 
Ηλείαν τοΰ Θεοΰ.

Νεανίας πεοσήλΟε πρός τόν Κύριον καί γονυπετήσας ήρώ- 
τ/)οε ποιον άγαΟόν ώφειλε νά πράξη ϊνα κληρονομήση ζωήν αίώ- 
νιθν. (J νεανίας προσήλθε πρός τόν Ίησοΰν μετ’ εύλαβείας πολ- 

και προσεφώνησεν αύτόν διά τών λέξεων «Διδάσκαλε άγα- 
/* ’ άπέδωκε δήλα δή είς Αύτόν έπίθετον άνήκον είς τόν Θεόν.

Κύριος άπήντησε πρώτον είς τήν προσφώνησιν ταύτην, έπειτα 
και είς τό ούσιώδες μέρος τής έρωτήσέως’ «τί με λέγεις άγα- 

Ον > είπε πρό; τόν νεανίαν ό ΊησοΟς’ ούδείς άγαΟός είμή είς, ό 
*·Μς». Ο νεανίας άπηυΟύνετο πρός τόν Ίησοΰν ώς πρός άν·
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θρωπόν, καί ό Ίησοϋς έπελάβετο τής ευκαιρίας ϊνα διδάξη δτι 
απολύτως άγαθός μόνος ό Θεός είναι, ούδείς δέ άλλος, καί δτι 
επομένως δέν είναι άκριβολεξία δταν λέγωμεν άγαθούς τούς άν- 
θρώπους, όσονδήποτε καί άν διαπρέπιυσιν έπί άγιότητι.—Άπο- 
κρινόμενος δέ περαιτέρω ό Σωτήρ πρός τό ουσιαστικόν μέρος τής 
έρωτήσεως τοϋ νεανίου ύπέδειξεν δτι ή τήρησις τών ^ντολών τοϋ 
Νόμου, τών ηθικών κανόνων τής Παλ. Διαθήκης τών δοθέντων 
έπ'ι θεοχαράκτων πλακών τώ θεόπτη Μωϋσή άπό τοϋ όρους Σινά 
ήτο επαρκής δπως καταστήση αύτόν άξιον νά είσέλθη είς τήν 
αιώνιον ζωήν. Ό νεανίας ήρώτησε τότε λεπτομερέστερον' «ποιας 
έντολάς;» Καί ό Κύριος ύπέμνησε τότε τάς κυριωτέρας έντολάς 
τοϋ Νόμου τάς διαγραφούσας τά σπουδαιότατα πρός τόν πλησίον 
καθήκοντα, τόν πρός τήν ζωήν, τιμήν, περιουσίαν, ύπόληψιν τοϋ 
πλησίον και τόν πρός τούς γονείς σεβασμόν, δν όφείλει πας άν
θρωπος άπολύτως νά έχη. ΙΊροσέθηκε δέ ταϊς έκ τοϋ Δεκαλόγου 
ταύταις έντολαϊς τήν άλλαχοΰ τοϋ Νόμου περιεχομένην κεφα
λαιώδη περί τοϋ πλησίον έντολήν «’Αγαπήσεις τόν πλησίον σου 
ώς σεαυτόν». ’Ενταύθα θά παρατηρήση τις ίσως δτι ούδεμίαν 
έκ τών έντολών αϊ όποϊαι όρίζουσι καθήκοντα πρός τόν Θεόν έ- 
μνημόνευσεν ό Κύριος' διατί άρά γε; Ό φυλάττων τά πρός τόν 
πλησίον καθήκοντα είναι καί άπέναντι τοϋ Θεοΰ έν τάξει’ όπως 
παρ’ ήμϊν τοΐς άνθρώποις ό φιλόστοργος-πατήρ είναι τελείως Ι
κανοποιημένος δταν τά τέκνα αύτοϋ διάγωσιν έν τελεία άρμονία 
καί άγάπη πρός άλλήλους, οΰτω και ό πανάγαθος Θεός, ò φιλο- 
στοργότατος τών πατέρων είναι τελείως ικανοποιημένος δταν 
βασιλεύη μεταξύ τών τέκνων Του, τών άνθρώπων, τελεία πρός 
τόν πλησίον άγάπη. Καί άλλως δέ ό άγαπών τόν πλησίον, πρός 
τόν όποιον πολλάκις ούδεμίαν εύγνωμοούνην οφείλει, δέν δύναται 
παρά νά άγαπά και τόν Θεόν είς τόν όποιον όφείλει τά πάντα. 
Μήπως ή έκτέλεσις τών ’θείων έντολών δέν είναι ή άρίστη έκδή' 

λωσις τοϋ πρός τόν Θεόν σεβασμού καί άγάπης;
Ό νεανίσκος είς τήν παραίνεσιν ταύτην τοϋ Σωτήρος έδή' 

λωσεν δτι πάσας τάς έντολάς έκείνας έτήρησεν έκ μικρά; ήλι- 
κίας, και ήρώτησε κατά τι άκόμη ϋστερεϊ, τί άκόμη ύπολείι;^ .αΐ
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είς αύτόν νά πράξη. Ό Σωτήρ εϊχεν ένώπιόν Του άνθρωπον, ού- 
τινος ή ψυχή ώρμα πρός τήν τελειότητα' καί χάριν τοϋ άνθρώ- 
που τούτου, άλλ’ ιδίως χάριν των παρισταμένων, καί χάριν τής 
’ Ανθρωπότητος δλης ήτις έμελλε τάχιστα διά τών θεοκηρύκων 
ζ\ποστόλων νά ένωτισθή τών ουρανίων Αύτοϋ διδαγμάτων καί 

άποκαλύψεων, ύπέδειξεν έπισήμως τήν πρός τήν τελειότητα όδόν' 
«εί θέλεις τέλειος εϊναι ύπαγε, πώλησόν σου τά ύπάρχοντα, καί 
δός πτωχοϊς, καί εξεις θησαυρόν έν ούρανφ' καί δεϋρο άκολούθει 
μοι». ’Ιδού λοιπόν πώς ό Σωτήρ διαγράφει τά πρός τόν θεόν 
καθήκοντα’ τά πρός τόν πλησίον είρημένα καθήκοντα καθιστώσι 
τόν άνθρωπον δίκαιον, άξιον νά είσέλθη είς τήν αίωνίαν ζωήν*  
διό καί λέγονται καθήκοντα δικαιοσύνης, καί εϊναι τά πρώτα ά- 
ίινα όφείλει πας τις νά έκτελή, καί άνευ τών όποιων δέν ύπάρ- 
χει δικαίωσις. Άλλ’ ϊνα τελειοποίησή τις έν τή άρετή, διά νά 
γίνη τέλειος όφείλει τόν μέν πλησίον νά άγαπήση όχι ώς τόν εαυ
τόν του μόνον άλλά καί ύπέρ τόν έαυτόν του’ νά άπαρνηθή τε
λείως τόν έαυτόν του καί νά άφοσιωθή καθ’ ολοκληρίαν είς τήν 
ύπηρεσίαν τοϋ Θεοϋ άκολουθών τόν Κύριον έν τή διακονίφ τοΰ 
έργου τής σωτηρίας τής Ανθρωπότητος. ΤΙ τελειότης άπαιτεϊ 
ϊνα ό άνθρο^πος θυσιάοη ύπέρ τών άδελφών αύτου δ,τι κέκτηται, 
τήν περιουσίαν του χάριν τών πτωχών, τάς δυνάμεις του, σωμα- 
τικάς τε καί πνευματικάς χάριν πάντων τών άνθρώπων’ τοϋτο 
οημαίνει τό «δεϋρο άκολούθει μοι»’ ούχί νά άκολουθήση έν τή 
οδοιπορία άνά τήν άγίαν Γήν τόν Ίησοΰν, άλλά νά προσπαθήση 
νά όμοιωθή πρός Αύτόν έν τή διδασκαλία, έν τή εύεργεσίι?, έν 
τψ Οανάτφ ύπέρ τής σωτηρίας τών άμαρτωλών.

Άλλ’ ό νεανίας ήτο πλούσιος, «ήν έχων κτήματα πολλά, 
λέγει ό Εύαγγελιστής’ καί ή άγάπη πρός τόν πλούτον καί τήν 
εύμάρειαν άντέστη έν τή ψυχή αύτοϋ κατατής πρός τήν τελειο-· 
τγίτα ορμής αύτής, καί ένίκησε’ καί ό νεανίας άπήλθε λυπούμενος 
έκ τοϋ τόπου έκείνου.

Τό δίδαγμα έκ τής συμπεριφοράς ταύτης τοϋ πλουσίου νεα- 
νίου ήτο βαθύ, καί ό Κύριος δέν παρέλιπε τήν εύκαιρίαν ϊνα έ- 
&ρη καί τονίση τοϋτο πρός τούς μαθητάς Του' δτε ό νεανίας 
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Εϊς τήν IB' Κυριακήν τοΰ Ματθαίου 469άπήλθεν, έστράφη πρός αύτούς καί ώμίλησεν άρξάμενος διά φρά- 
σεως ήν μετεχειρίζετο συνήθως οσάκις έμελλε νά έξαγγείλη 
σπουδαιότατον δίδαγμα' «άμήν λέγω ύμϊ·, εϊπεν αύτοϊς, δτι 
πλούσιος δυσκόλως είσελεύσεται είς τήν βασιλείαν τών ούρανών' 
πάλιν δέ λέγω ύμϊν' εύκοπώτερόν έστιν κάμηλον διά τρυπήματος 
ραφίδος διελθεϊν ή πλούσιον είς τήν βασιλείαν τού Θεού είσελ- 

θεϊν».
Άλλά τί είναι^λοιπόν ό πλούτος; καί, είναι κακόν ό πλού

τος; καί, έάν δέν είναι κακόν, διατί είναι τόσον μέγα πρόσκομμα 
πρός τήν τελειότητα; Είς τά έρωτήματα ταΰτα, άτινα έκ τοΰ 
τελευταίου διδάγματος τοΰ Σωτήρος προβάλλονται άφ’ εαυτών, 
θά άπαντήσωμεν δι’ ολίγων. Πλούτος είναι ή άφθονία κτημά
των, είναι δέ γνωστόν οτι έκ τών άνθρώπων οι μέν έχουσι πλείο- 
να οί δέ όλιγώτερα κτήματα*  καί είναι γνωστόν ακόμη οτι ό 
αύτός άνθρωπος έχει άλλοτε μέν πολλά άλλοτε δέ ολίγα. Άλλά 
πάντα τά όντα είναι τοΰ Θεοΰ, άρα καί ο πλούτος, καί ό άνθρω
πος είναι έπομένως άπλοΰς διαχειριστής αύτοΰ, κατά θείαν εμπι
στοσύνην καί παραχώρησιν. Επειδή δέ πάντα οσα έξήλθον έκ 
τών χειρών τοΰ Δημιουργού ήσαν καλά, άρα καί ό πλούτος είναι 
καλόν τι, και ή έπιθυμία πρός κτήσιν πλούτου, άφ’ ού είναι έμ
φυτος έν τφ άνθρώπφ προέρχεται έκ τοΰ Δημιουργού, καί δέν εί
ναι έπομένως κακή και κατακριτέα. 1 Ιώς λοιπόν ό πλούτος είναι 
τοσοϋτον μέγα πρόσκομμα είς τήν τελειοποίησιν τού άνθρώπου ;

Ή άπάντησις είς τήν έρώτησιν ταύτην είναι άπλουστάτη 
καί εύκολωτάτη. Συνήθως οί άνθρωποι ποιούνται κακήν χρήσιν 
τοΰ πλούτου, καί ούτω τό δώρον τοΰτο τοΰ Θεοΰ τό όποιον καθ’ 
εαυτό δέν είναι κακόν, άποβαίνει μέσον πρός τό κακόν*  έάνήκακή 
χρήσις τών πραγμάτων τά όποια έμπιστεύονται είς ήμάς άλλοι 
άνθρωποι είναι κατάχρησις, μέγα κακόν, πολύ περισσότερον εί 
ναι κατάχρησις ή κακή χρήσις πραγμάτων άτινα ένεπιστεύθη είς 
ήμάς ό Θεός, οϊον είναι ό πλούτος. "Επειτα συνήθως παρακο
λουθεί τόν πλούτον υπέρογκος αύξησις τής επιθυμίας πρός κτή
σιν πολύ περισσοτέρων, ή όποια τότε καταντά πλεονεξία, ήτις 
ώς γνωστόν είναι ειδωλολατρία. Καί είναι μέν άληθες ou ή 

πρός κτήσιν διαφόρων πραγμάτων έπιθυμία είναι έμφυτος ύπό 
τού Δημιουργού έν τώ άνθρώπφ, άλλά τοσούτον μόνον έφ’ οσον 
είναι άνάγκη αύτής πρός συντήρησιν τής ζωής*  πάσα ύπέρβασις 
τού ορίου τούτου είναι κακόν και άδικία κατά τής πρός τήν τε
λειότητα ορμής τής ψυχής. "Οπως έν τφ νεανίσκφ τής περικο
πής, ό πλούτος άντι μέσου γίνεται σκοπός τοΰ βίου καί τύραννος 
τοΰ άνθρώπου, καί καθιστά αύτόν άδύνατον μέν νά ποιήση[τρ ά- 
γαθόν, έπιρρεπή δέ δποις πράττη καί τό κακόν χάριν τού πάθους 
τής πλεονεξίας. ’Εντεύθεν ό πλούτος άποβαίνει τό σπουδαιότατον 
πρόσκομμα πρός τήν άρετήν καί τό ίσχυρότατον παρόρμημα πρός 
τήν κακίαν. Καί διά τοΰτο είπεν ό Κύριος*  «εύκολώτερόν έστιν 
κάμηλον διά τρυπήματος ραφίδος διελθεϊν ή πλούσιον είς τήν βα
σιλείαν τοΰ Θεού είσελθεϊν».

I Ιροσέχετε, άρα, οί πλούσιοι, καί οί άγωνιζόμενοι νυχθη
μερόν νά άποκτήσητε πλούτον’ έχετε πάντοτε πρό οφθαλμών δτι 
είσθε πάντοτε έπίτροποι καί διαχειρισταί τού πλούτου, δν έχετε, 
καί δτι όφείλετε τιμίως καί είς καλά έργα νά μεταχειρίζησθε αύ
τόν*  προσέχετε δέ νά μή καταστή δι’ ύμάς άπό άπλοΰ πράγματος 
καί μέσου πρός σκοπούς άγαθούς, σκοπός τού βίου σας καί τύραν- 
νος τής ψυχής σας*  διότι τότε ή θά άφαιρέση αύτόν άπό τάς χεϊ- 
ράς σας, διότι έδεέχθητε άνάξιοι έπίτροποι, ό Θεός, καί θά σάς 
τιμωρήση διά τήν κακήν διαχείρισιν, ή θά κλείση ένώπιον ύμών 
τήν βασιλείαν τών ούρανών.

Β'. ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΓ' ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Ιδού έν παραβολαϊς λαλεϊ ό Κύριος τοϊς Ίουδαίοις «ϊνα οί 
βλέποντες μή βλέπωσι καί οί άκούοντες μή συνιώσιν». Εύρισκό- 
Ρ-εθα είς τάς τελευταίας πρό τού I Ιάθους ήμέρας τού βίου^τού 
“*ωτήρος, μετά τήν θριαμβευτικήν είς τά Ιεροσόλυμα είσοδον, 

τά προοίμια τής έκρήξεως τής λύσσης καί μανίας τών άρ- 
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χόντων που έθνους Του. Είναι γνωστόν δτι οί ’Αρχιερείς καί οί 
Φαρισαίοι μή άνεχόμενοι νά άκούωσιν έπευφημούμενον τον Κύ · 
ριον διά τοϋ ώσανά καί άποκαλούμενον υιόν τοΰ Δαυίδ έρχόμενον 
έν όνόματι Κυρίου, προσήλθον Αύτφ καί ήξίωσαν νά έπιβάλη 
σιγήν είς τους όχλους καί έλαβον τήν άπάντησιν «έάν ούτοι σιω- 
πήσωσιν οί λίθοι κεκράξονται». Νυν είσήλθεν ύ Κύριος εις τόν 
Ναόν καί έξέβαλε τούς αισχροκερδείς οϊτινες έποίησαν τόν οίκον 
του θεοϋ οίκον έμπορίου καί σπήλαιον ληστών, πωλοΰντες καί 
άγοράζοντες έντός αύτοΰ. Οί άδιόρθωτοι ’Αρχιερείς καί Πρεσβύ- 
τεροι τήν έπομένην ήμέραν έν τή έπιοήμφ ίδιότητι αύτών ώς 
άρχηγοί τοΰ λαοΰ καί άποτελοΰντες τό μέγα Συνέδριον συναν- 
τήσαντες τόν Κύριον έν τφ Ναφ διδάσκοντα ήξίωσαν νά 
μάθωσι παρ’ Αύτοΰ έν ποια έξουσίςι έποίει δσα έποίει. Άλλ’ ό 
Σωτήρ δέν είχε πλέον δρεξιν νά όμιλήση άποκαλυπτικώς περί 
έαυτοΰ καί τής Βασιλείας Του πρός άνΟρώπους πεπωρωμένους 
τήν διάνοιαν, σοφιστάς καί έκ προκαταβολής άπιστους καί έκου- 
σίως καί έν έπιγνώσει τυφλούς πρός τήν άλήθειαν. Διά τοΰτο 
ώμίλησε κατά τήν συνήθειάν Του διά παραβολών, ϊνα, ώς είπεν 
άλλοτε είς τούς μαθητάς Του, αύτοί οί άρχοντες οϊτινες έθεω- 
ροΰντο ώς οϊ κατ’ έξοχήν βλέποντες μεταξύ τοΰ λαοΰ μή βλέπωσι 
καί οί νομιζόμενοι ότι άκούουοι μή έννοώσι. Μία τών παραβο
λών τών ρηθεισών έπί τή εύκαιρίςι ταύτη είναι καί ή τής προ- 
κειμένης Κυριακής, δι’ ής ό Κύριος άριστοτεχνικώς διαγράψας 
τό έλεος Αύτοΰ πρός τόν λαόν Ισραήλ καί τήν άχαριστίαν τοΰ 
λαοΰ τούτου πρός τόν θεόν, δι’ έρωτήσεως καταλλήλου έξηνάγ- 
κασεν αύτούς τούτους τούς τότε άπογόνους τοΰ ’Ισραήλ νά άπαγ- 
γείλωσι τήν αύτοκαταδίκην αύτών.

Άνθριοπός τις οικοδεσπότης, ό έπουράνιος Πατήρ, έφύτευ- 
σεν άμπελώνα, τήν Εκκλησίαν τής Π. Διαθήκης, καί φραγμόν 
αύτφ περιέθηκε, τόν άπό τοΰ Σινά διά τοΰ Μωϋσέοις δοθέντα 
Νόμον, καί ώρυξεν έν αύτφ ληνόν, τήν σκηνήν τοΰ μαρτυρίου καί 
μετέπειτα τόν μεγαλοπρεπή τοϋ Σολομώντος χΝαόν, καί φκοδό- 
μησε πύργον, τήν κιβωτόν τής Διαθήκης έν ή αί πλάκες τοΰ Νό
μου καί ή οτάμνος ή περιέχουσα τό μάννα καί ή ράβδος τοΰ
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Ααρών ή ^λαοτήσασα, άμφότεραι προεικονίσεις τής άγίας 1 Ιαρ- 
θενου, καί έξέδοτο οηλ. ένφκίασεν αύτόν είς γεωργούς, ένεπίστευ- 
σε τήν οΰτω κατοχυρωθείσαν ’Εκκλησίαν Του είς τόν λαόν τόν 
έκλεκτον δι ού έμελλον νά εύλογηθώσι πάσαι αί φυλαί τής Γής, 
εις τούς ’Ιουδαίους, ϊνα έργάζωνται έν αύτή τά έργα τοΰ φωτός 
καί τελειοποιώνται έν τή αρετή, καί άπεδήμησεν.

Μετά πάροδον χρόνου ίκανοϋ ό ιδιοκτήτης τοΰ άμπελώνος 
άπεστειλε τούς δούλους Αύτοΰ πρός τούς γεωργούς ϊνα ζητήσωσι 
καί λάβωσι τούς άνήκοντας είς Αύτόν .καρπούς" άπεστειλε Κύ
ριος ό θεός τούς προφήτας Του ϊνα έξελέγξωσι καί έπιθεωρή- 
σωσι τήν ’Εκκλησίαν Τόυ καί ΐδωσιν άν οί είς οϋς άνετέθη ή τή- 
ρησις καί περιποίησις αύτής άνθρωποι ύπήρξαν άξιοι τής θείας 
εμπιστοσύνης καί έτήρησαν τάς έντολάς τοΰ θεοΰ. Άλλ’ οί άν
θρωποι εκείνοι ού μόνον έδείχθησαν άνάξιοι τής θείας έμπιστοσύ- 
νης άλλά και έγιγαντώθησαν έν τή κακία. Άφεθέντες έλεύθεροι 
έκλιναν πρός τό κακόν’ άτάσθαλοι καί ύβριστότατοι άποβάντες 
όέν ήοθάνοντο ούδεμίαν έντροπήν, δέν είχον ούδ’ ίχνος συνειδή- 
οεως. Συνέλαβον τούς άπεσταλμένους δούλους καί άλλον μέν έ
δειραν, άλλον άπέκτειναν, άλλον δ’ έλιθοβόλησαν. ΙΙάλιν ό Κύ
ριος άπέοτειλεν άλλους δούλους, άλλους προφήτας περισσοτέ
ρους άπό τούς πρώτους’ άλλ’ οϊ γεωργοί έκεϊνοι εΐχον άποβή 
θηρία, διηνεκώς ζητοΰντες θύματα, καί νομίσαντες δτι αύτοί ή- 
σαν οί άδέσποτοι κυρίαρχοι τοΰ άμπελώνος δέν ήνείχοντο κατ’ 
ούδένα τρόπον τήν έπέμβασιν τοΰ νομίμου Κυριάρχου. Καί οί 
δεύτεροι άπεσταλμένοι έσχον τήν τύχην τών πρώτων. Ί’οιαύτη 
υτιήρξεν ή τύχη τών κατά διαφόρους καιρούς άποσταλέντων προς 
τδν έκλεκτόν λαόν Προφητών’ άντί τοΰ έλεγχου αύτών πρός έπι- 
οτροφήν xa't μετάνοιαν, άντί τής παραμυθίας έν τή δουλείςι καί 
τ& άπελπισμφ, άντί τών έπαγγελιών καί άποκαλύψεων περί τής 
οικονομίας τοΰ θεοΰ καί τής άπολυτρώσεως καί τής αίωνίας βα- 
οιλείας, οΐ ’Ιουδαίοι, οί κακοί γεωργοί, οί άνάξιοι έμπιστοσύνης 
''ι'!'Χειριαταί τής θείας ούσίας έπέβαλλον είς αύτούς μαοτίγωσιν, 
^Ρ^γήν, λιθοβολισμόν. Καί έν πλήρει δικαίφ καταγγέλλω^ «ύ^

ò Κύριος καί έλίγχων καί προλέγων ότι μέλλουοι νά πληρώ- 
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σώοι τό έργον τών πατέρων αύτών φονεύοντες τόν Σωτήρα καί 
Λυτρωτήν άπεκάλεσεν αυτούς μετ’ ολίγον «υιούς τών φονευσάν- 
των τούς προφήτας».

Αλλ’ ή μακροθυμία τοϋ Θεού είναι άνάλογος πρός τδ έλεος 
Αύτοΰ' άπειρον τδ έλεός Του, άπέραντος και ανεξάντλητος ή μα
κροθυμία Του. Δέν έγκατέλιπε τδν άχάριστον καί ύβριστήν λαόν' 
έξαντλεϊ καί τδ τελευταϊον μέσον δπως προκαλέση είς συναίσθησιν 
τδν πεπωρωμένον λαδν καί έξαποστέλλει είς αυτούς ούχί πλέον 
δούλους ή προφήτας άλλα, αύτδν τδν μονογενή Αύτοΰ ΙΊόν’ ίσως 
ή θέα τοΰ ί’ίοΰ συγκινήση αύτούς' ίσως ή εν μέσφ αύτών παρου
σία Του καταστήση αίσθητοτέραν τήν άπαίτησιν τοΰ Θεοϋ δπως 
μεταχειρισθώσι προσηκόντως τήν έμπιστευθεϊσαι αύτοϊς περιου
σίαν. Ή παρουσία τοΰ Υίοϋ τοΰ Θεοΰ έν μέσφ τοΰ άτασθάλου 
λαοΰ είναι τδ σπουδαιδτατον γεγονός τής άνθρωπίνης ιστορίας 
καί ή ισχυρότατη παρόρμησις τοΰ Θεοΰ πρδς μεταμέλειαν καί έ- 
πάνοδον είς τήν πα)αιάν κατάστασιν τής έμπιστοσύνης καί τής ά- 
γιότητος. Άλλ’ οϊ άνθρωποι ούτοι ήσαν άνεπίδεκτοι διορθώσεως' 
ή ήθική σή^ις καί πώρωσις είχε καταντήση είς τοιοϋτο σημεϊον, 
ώστε δέν ήτο πλέον δυνατή ή έξυγίανσις διά μέσων ήπιων. Οί 
άνθρωποι έν τή κακίοι αύτών ένόμισαν δτι θά παρέμενον άτιμώ- 
ρητοι δι’ οίανδήποτε πρδξιν" καί έν τή κακίοι αύτών έθεώρησαν 
θεμιτόν καί έπιτετραμμένον δ.τιδήποτε συνετέλει είς τήν διαρκή 
κατακράτησιν τοϋ άμπελώνος τοΰ Κυρίου καί τήν άσυνείδητον 
έκμετάλλευσιν αύτοΰ. «Ούτός έστιν, είπον έν έαυτοϊς, ό κληρο
νόμος' δεύτε άποκτείνωμεν αύτόν καί κατάσχωμεν τήν κληρο
νομιάν αύτοΰ' καί λαβόντες αύτόν έξέβαλον έξω τοΰ άμπελώνος 
καί άπέκτειναν». Αύτοί ούτοι οί άρχοντες τοΰ λαοΰ, πρός οΰς 
έλεγε τήν παραβολήν ταύτην ò Κύριος, οί υιοί τών φονευσάντων 
τούς προφήτας, διά τοΰτο άκριβώς έταράσσοντο διότι έβλεπον 
τούς λαούς συντρέχοντας περί τόν γαλιλαϊον Διδάσκαλον καί έγ*  
καταλείποντας αύτούς τούς αύθαιρέιως άναλαβόντας τδ άξίωμ« 
τοΰ Μωύσέως καί τών προφητών. Διότι άληθώς ούτος ήτο ό 
κύριος λόγος δι’ δν κατεδίωκον τόν Κύριον οί Ιουδαίοι, καί tó 
Εύαγγέλιον έκφραστικώτατα άναφέρει έπεισόδιον έπισυμβάν με*  

ταξύ αύτών έν συνεδρία’ «θεωρείτε, είπον οί μέν πρδς τούς δέ, 
δτι ούκ ώφελείτε ούδίν ; ΐδε ό κόσμος όπίσω αύτοΰ άπήλθεν !» 
Ί ουτου ένεκα κατεδίωκον Αύτόν οί Ιουδαίοι, καί τούτου ένεκα 
συνέλαβον Αύτόν καί έξήγαγον έξω τοϋ άμπελώνος, έξω τής 
άγιας πόλεως Ιερουσαλήμ καί άπέκτειναν, στριυρώσαντες ώς 
τον έσχατον τών κακουργών. Καί ένόμισαν δτι τοιουτοτρόπιος 
κατεσχον τήν κληρονομιάν Αύτοΰ καί έγένοντο άδέσποτοι κυρί
αρχοι τής έμπεπιστευμένης αύτοϊς βασιλείας τοΰ Θεοΰ.

I ό τρομερόν συμπέρασμα τής παραβολής,τήν οικαίαν τιμοιρί- 
αν τών κακών γεωργών ό Ίησοϋς άφήκεν αύτούς τούς Ιουδαίους 
νά εΰρωσιν' καί ήρώτησεν αύτούς' «δταν ούν έλθη ò Κύριος τοΰ 
άμπελώνος τί ποιήσει τοϊς γεωργοϊς έκείνοις ;» Καί αύτοί διατη- 
ροϋντες δπωςδήποτε ίχνη τής έμφύτου δικαιοσύνης άκόμη, ώρι- 
σαν οί ίδιοι τήν ποινήν, ήν έπρεπε νά έπιβάλη αύτοϊς ο Θεός' 
«κακούς κακώς άπολέσει αύτούς καί τδν άμπελώνα έκ- 
δώσεται έτέροις γεωργοϊς οϊτινες άποδώσουσιν αύτώ τους καρ
πούς έν τοϊς καιροϊς αύτών.» ΤΙ έρμηνεία τής αύτοκαταδίκης 
ταύτης ύπό τοΰ Κυρίου είναι ιδιαιτέρως συγκινητική δι’ ήμάς 
τούς Έλληνας. «Διά τοΰτο λέγοι ύμϊν, δτι άρθήσεται άφ’ ύμών 
ή βασιλεία τοϋ Θεοΰ καί δοθήσεται έθνει ποιοΰντι τούς καρ
πούς αύτής». *Ότι  τό έθνος τών λόγων τοΰ Κυρίου τού
των είναι τδ ήμέτερον, άποδεικνύεται έκ τών λόγων οΰς εϊπεν 
δτε παρουσιάσθησαν αύτφ "Ελληνες κατά τήν τελευταίαν άνά- 
βασίν Του είς Ιερουσαλήμ, τών πολυθρυλήτων έκείνων «Νΰν 
έδοξάσθη δ υιός τοΰ άνθρώπου», καί έκ τής ιστορικής σημασίας 
τοΰ Γένους τών Ελλήνων έν τω Χριστιανισμοί, δν έγκολπωσά- 
μενοι άπέβησαν νέον βασίλειον ίεράτευμα, νέον έθνος άγιον, νέος 
λαός είς περιποίησιν.

Τοιαύτης ύψηλής άποστολής κληθέντες διάδοχοι, τοιαύτης 
θείας κληρονομιάς διαχειρισταί καί οικονόμοι καθεστηκότες ύπό 
τοΰ Θεοΰ καί Σωτήρος ήμών Χριστρΰ, καί τό παράδειγμα τών 
χαχών γεωργών πρό όφθαλμών έχοντες, άς μή παύσωμεν κατα- 
νοοΰντες ποια οφείλει νά είναι ή συμπεριφορά ήμών έν τώ κόσμφ, 
ουνειδότες δτι ό Λίθος δν άπεδοκίμασαν οί οίκοδομοΰντες έγενή- · 
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είς κεφαλήν γωνίας, καί δτι ό πεσών έπί τον λίθον τούτον συν- 
θλασθήσεται, καί έφ’ δν άν πέση λικμήσει αύτόν. Οί παλαιοί ε
κείνοι γεωργοί αύΟάδεις, ύβρισταί καί υπερφίαλοι, φονευταί τών 
δικαίων καί τοϋ Γίοϋ τοϋ Θεοΰ άπώλοντο κακοί κακώς έν τή 
κακία αύτών' τριούτου ήμεϊς εύμοιροΰντες καταπληκτικού παρα
δείγματος όφείλομεν νά προσέχωμεν δπως διατελώμεν τίμιοι 
τών καθηκόντων ήμών έκπληρωταί, άποδιδόντες πρός Κύριον τόν 
Θεόν ήμών έν καιρώ τώ προσήκοντι τούς καρπούς τοΰ άμπελώ- 
λος Αύτοΰ.

Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ

'Οσάκις μεθ’ υπέρτατης ηδονής ανέρχομαι διά τών 
πτερύγων τής φαντασίας είς τούς θαυμαστούς εκείνους χρό
νους, καθ’ ούς τό απ’ αίώνος απόκρυφον μυστήριον τής ένσάρ- 
κου οικονομίας τοϋ Θεοΰ έτελεσιουργεϊτο, καθ’ ούς ό Υιός τοΰ 
Θεοΰ έκλινε τούς Ούρανούς καί έκένιοσεν Εαυτόν καί περιεπά- 
τησεν έπ'ι τής Γής έν σχήματι άνθρώπου, ίσταμαι ένεός έκ 
σεβασμοΰ καί εύλαβείας πρό τής « ύψηλοτέρας τών Ούρανών 
καί καθαρωτέρας τών ηλιακών λαμπηδόνων». Καί οσάκις 
αναπολήσω έν τή διανοία μου τήν ύπεραγίαν Μητέρα τοΰ 
Θεοΰ αδυνατώ νά συλλάβω διά τής ψυχής μου τύ άνέκφραστον 
μεγαλεϊον δι’ού ηύδόκησε νά περιβάλη δ Ύψιστος ταπεινήν 
απόγονον τής Εΰας, τής γενομένης αιτίας τής εισόδου τοΰ κα
κού έν τώ κόσμω. Ναί, δ άναλογιζόμένος τήν θέσιν ήν κατέχει 
έν τή Ιστορία τοΰ Χριστιανισμού ή ταπεινή θυγάτηρ τού ’Ιω
ακείμ καί τής’Άννης ίλιγγιά, και ταπεινώς κλίνων τδ γόνυ προ 
Αύτής αισθάνεται ύπερφυώς πληρουμένην την καρδίαν ταυ 
άνεκφράατου θαυμασμού καί καταπλήξεως προ τών ανεξιχνί
αστων βουλών τού Ύψίστου, όστις δια γυναικύς έπηνώρθωσε 

τήν ύπέρογκον ζημίαν ήτις διά τής πρώτης γυναικός ένέσκηψεν 
είς τδ ανθρώπινον Γένος.

+
Απ’ αρχής έξαιρετικά σημεία μαρτυρούσι τόν υψηλόν 

προορισμόν τής Κόρης· είναι κατ’ ευθείαν απόγονος τοΰ βασι- 
λέως Δαυίδ, καί έν τοϊς χρόνοις αύτής είναι ή μόνη αξία από
γονος η δικαιούμενη νά φέρη τδ βαρύ τούτο έπώνυμον. Γεν- 
νάται πολυπόθητος έντώ οϊκω αύτής και καθοσιούται τώ Θεφ, 
καί είσάγεται ώς δάμαλις τριετίζουσα είς τόν Ναόν ϊνα έκπλη- 
ρώση ύπτ]ρετούσα έκεϊ τήν εύχήν τών γονέοιν της. Εξέρχεται 
έκεϊθεν ένηλικιωθεϊσα κα'ι μνηστεύεται ανδρ'ι δικαίω έκ τοΰ 
οίκου κα'ι τής πάτριάς τοΰ προφητάνακτος Ααυΐδ, τφ ’Ιωσήφ, 
δστις ήτο έπίσης ταπεινός κα'ι επίσης άσημος καί άγνωστος έν 
τή κοινωνία ώς ή μνηστή αύτού. Διότι δ Υιός τοΰ Θεού έμελλε 
να ταπεινωθή μέχρι τοΰ έσχατου σημείου ϊνα άποτελέση τοϊς 
συνήθως ύπερηφανίαν νοσούσιν άνθρώποις μοναδικόν καί ά- 
παράμιλλον πρότυπον. Καί δέν κατοικοΰσιν ή Κόρη καί δ δί
καιος Μνηστήρ αύτής έντή κοιτίδι τοΰκαθαροΰ ’Ιουδαϊσμού, 
έν τή πόλει τού γενάρχου αύτών Δαυίδ Βηθλεέμ, άλλα μακράν, 
εν τή Ναζαρέτ, έν μέσφ λαού ούτινος τδ αίμα δέν έθεωρεΐτο 
ακραιφνώς ιουδαϊκόν.

+

Έκεϊ έν Ναζαρέτ συνέβη κατά τάς ημέρας έκείνας ύπερφι ές 
γεγονός· νεανίας ώραϊος ώς τδ φώς έστη αίφνης έν τφ ταπει- 
νΦ οίκίσκφ έμπροσθεν τής ύπεράγνου Παρθένου καί έχαιρέτι- 
σεν Αύτήν χαιρετισμόν ξένον, παράδοξον, άκατάληπτον 
*χαϊρε κεχαριτωμένη, ό Κύριος μετά σοΰ’ εύλογημένη σύ έν 
γυναιξίν.» τί έσήμαινον ταΰτα; ισχυροί διαλογισμοί κατέλαβον 
τήν αόοΜχν Κόρην πόθεν ήτο καί τί έσήμαινεν ό χαιρετισμός 
ούτος; άλλ’ό άγγελος, διότι δ άγγελος Γαβριήλ ήτο, έξήγησεν 
αύτή λεπτομερώς πάντα’ ότι θά γεννήση υιόν δν θά καλέση 
Ιησοΰν, όστις έσται μέγας, Υιός τοΰ Ύψίστου, είς δν ό Θεός 
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θά δώση τον θρόνον Δαυίδ τοΰ πατρός αύτοϋ ϊνα βασιλεύ)] 
είς τους αιώνας, καί θάγεννηθήύπερφυσικώς κατερχομένου έπ’ 
Αυτήν τοΰ 'Αγ. Πνεύματος. Και ή ταπεινή Μαριάμ ή καθω- 
σιωμένη τφ Θεφ έξ άκρας νεότητος αποκρίνεται έν ταπεινώσει 
πρό τής απαραμίλλου κλήσεως- ιδού ή δούλη Κυρίου, γέ- 
νοιτό μοι κατά τό ρήμα σου».

+

’Ανέρχεται ή Μαριάμ μαθοΰσα παρά τοΰ ’Αγγέλου δτι 
ή συγγενής αύτής ’Ελισάβετ ή στείρα κυοφορεί, καί άκούει 
παρά τής πλησθείσης Πνεύματος αγίου συγγενούς λόγους ούδέν 
ήττον μυστηριώδεις ή παρά τοΰ ’Αγγέλου- «εύλογημένησύέν 
γυναιξίν και εύλογη μένος ό καρπός τής κοιλίας σου. καί πό 
θεν μοι τοΰτο ϊνα ελθη ή Μήτηρ τοΰ Κυρίου μου πρός 
με; » Παρέρχεται ό χρόνος τής κυήσεως και ή παναμώμητος 
Κόρη κατά θείαν οικονομίαν ταπεινή καί άγνωστος οδοι
πορεί μετά τοΰ δικαίου ’Ιωσήφ προς τήν προγονικήν ΙΙα- 
τρίδα, τήν Βηθλεέμ, και έκεϊ έν σπηλαίφ δπερ έχρησίμευεν 
ώς στάβλος αλόγων τίκτει τον Βασιλέα τής Κτίσεως καί 
σπαργανώσασα ανακλίνει έν τή φάτνη- τδ ευτελές σπήλαιον 
γίνεται ουρανός, κατά τον ποιητήν- ή Παρθένος θρόνος 
χερουβικός, ή φάτνη ευρύνεται τοσούτον ώστε χωρεί ’Εκείνον, 
δστις είναι πανταχοϋ παρών καί πληροί τα πάντα. Καί συρρέ- 
ουσιν είς τόν έπίγειον εκείνον Ουρανόν έκπρόσιοποι τοΰ 
έθνους τοΰ έκλεκτοΰ ύπό ’Αγγέλου άποσταλέντες και τών λοι
πών τής γής εθνών ύπό ύστερος όδηγηθέντες ϊνα προσκυνή- 
σοτσι τόν Υιόν τής Παρθένου. Και άγαλλιώσιν έπί τώ τόκφ 
τής Παρθένου μετά τών επιγείων τά έπουράνια- «δόξα έν 
ύψίστοις Θεφ καί έπί γής ειρήνη- έν άνθρώποις εύδοκία.»

+
Εισέρχομαι εύλαβής καί ταπεινός προσκυνητής’ είςτό ιερόν 

σπήλαιον, καί κλίνας τά γόνατα κατασπάζομαι τό ύποπόδιον 
τών ποδών τοΰ Βασιλέως τής δόξης- και στραφείς προς τά έξω

βλέπω ώς έν έσόπτρφ γεγονότα άπομεμακρυσμένα χρόνων 
παλαιών, τοσούτον παλαιών ώστε κινδυνεύουσι νά λησμονη- 
Οώσι- βλέπω κατά τούς πρόποδας όρους βάτον πυρπολουμέ- 
νην αλλά μή κατακαιομένην- και τόν Μωύσέα πλησιάζοντα 
ϊνα ϊδη τό συμβαϊνον καί ακούω φωνήν ώς φωνήν ύδάτων 
πολλών λέγουσαν «Μωϋσή, Μωϋσή, μή έγγίσης ώδε- λΰσαι 
τό ύπόδημά σου έκ τών ποδών σου- ό γάρ τόπος έν φ σύ 
εστηκας έπ’ αυτού γή αγία έστί.» Βλέπω δώδεκα ράβδους έ- 
νώπιον τοΰ θυσιαστηρίου τοΰ Θεοΰ έν τή σκηνή τού μαρτυ
ρίου, άνηκούσαςάνά μίαν τοϊς δώδεκα φυλάρχοις τοΰ Ισραήλ’ 
καί βλέπω τήν ράβδον Άαρών τοΰ φυλάρχου τών Λευιτών 
άνάγουσαν φύλλα και ανθούσαν και καρποφορούσαν- και τη- 
ρουμένην έν τή κιβωτφ τής διαθήκης είς σημεϊον τοϊς υίοϊς 
τών άνηκιίων. Βλέπω παραπλεύρως αύτής έντή αυτή κιβω- 
τώ στάμνον χρυσήν περιέχουσαν τό μάννα, τόν έκ τοΰ ού- 
ρανοΰ καταβάντα άρτον, τόν προσφερόμενον πρός τροφήν 
τοϊς υίοϊς τής νέας χάριτος, τιϊν πάντοτε έσδιόμενον καί μη
δέποτε δαπανώμενον, τούς δε έσθίοντας άγιάζοντα είς ζωήν 
αιώνιον. Καί στρέφω τόν οφθαλμόν πρός τιήν άγιαν Παρ
θένον Μ ητέρα τοΰ Εμμανουήλ και βλέπω πληρουμένας τάς 
άπό τοσούτων αιώνων ακατάληπτους και μ υστηριώδεις προ
εικονίσεις ταύτας.

+

Άναβαίνει τή τεσσαρακοστιι ήμέρφ είς τόν Ναόν πρός 
Καθαρισμόν ή Μήτηρ τοΰ Θεοΰ και άκούει τον Συμεών α- 
^οκαλοΰντα τον Υιόν αύτής «σωτήριον ό ήτοίμασεν ό Θεός 
Κατά πρόσωπον πάντων τών λαών. Ακούει παρ αύτοϋ τοΰ

δτι ό έν ΓΙεροσολύμοις ναός εϊναι οίκος τοΰ π α- 
τ ρ ό ς α ύ τ ο ΰ- καί βλέπει αύτόν έξερχόμενον είς τό εργον 
τήζ σωτηρίας, συγχωροΰντα τας αμαρτίας, θεραπευοντα πά- 
ωζν νόσον έν τφ λαφ, και έν φ χαίρει αίσθανεται απροσδι- 
θρίστυν φόβον διά τόν μέγαν Υιόν, ένθυμουμένη τοΰ γηραι- 
00 Συμεών τόν προφητικόν λόγον- ότι «τήν καρδίαν αύτής 
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διελεύσεται ρομφαία» ενεκα τοϋ Υίοΰ τούτου. Βλέπει Αύτόν 
μισούμενον, διωκόμενον, συλλαμβανόμενον ύπό τών αρχόν
των του λαού Του, παραδιδόμενον τοΐς εθνεσιν, άνυψούμενον 
έπ'ι τοΰ σταυρού, αποθνήσκοντα, άποκαθηλούμενον, θαπτό- 
μενον, οίκτρόν τήν θέαν τον ώραϊον κάλλει παρά πάντας άν-. 
θρώπους. Σπαράσσεται ή καρδία τής Μητρός, αλλά δέν εκ
λείπει έξ αύτής ή γλυκεία παρηγοριά ήν ό Θεάνθρωπος ά- 
φήκεν αύτή είπότν «μετά τρεις ημέρας έγείρομαι.» Καί ά- 
ναστάντος τοΰ Λυτρωτοΰ πληροΰται χαράς ή καρδία αυτής.

+

ΊΓ έκ τοΰ βίου έξοδος τής «τιμιωτέρας τών Χερουβείμ 
και ένδοξοτέρας άσυγκρίτως τών Σεραφείμ» ύπήρξεν άντα- 
ξία τής κοσμοϊστορικής σημασίας ήν κατέλαβεν έν τώ κόσμφ 
ή ύπεραγία Παρθένος· νεφέλαι συνήρπασαν άπανταχυθεν 
τής Οικουμένης τούς κηρύττοντας τό Εύαγγέλιον τής βα
σιλείας τοΰ Θεοΰ αύτόπτας και ύπηρέτας τοΰ Λόγου Απο
στόλους κα'ι παρέστησαν αύτούς είς τήν κοίμησιν τής Μη
τρός τοΰ Διδασκάλου αύτών, ήν ή άγια ’Εκκλησία εορτάζει 
σήμερον, τή 15 Αύγούστου. Καί ή Οικουμένη τιμρ έπαξίως 
τήν Μητέρα τής ζωής, καί οί ποιηταί τής ’Εκκλησίας άμιλ- 
λώνται τίς κάλλιον νά ύμνηση Λύτην, πρός τε άλλήλους 
και προς τόν παλαιόν έκεϊνον Ψαλμφδόν τόν προφητικώς 
περί αύτής ποιήσαντα- «παρέστη ή Βασίλισσα έκ δεξιών Σου, 
έν ίματισμώ διαχρύσφ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη».

Κα'ι μετέχουσι τής παγκοσμίου συμφωνίας τών πρός τήν 
’Λειπάρθενον ύμνων βασιλείς και ίδιώται, πλούσιοι καί πέ- 
νητες, ιερείς καί λαϊκοί, άνδρες καί γυναίκες. Τίς αγνοεί τά 
αναρίθμητα θεοτοκία, τίς άγνοεϊ τόν Ακάθιστον, τίς α
γνοεί τούς δύο παρακλητικούς κανόνας τοΰ βασιλέως καί 
ποιητοΰ Θεοδώρου Δούκα τοΰ Λασκάρεως καί τοΰ Θεο- 
φάνους ;

' +

Χαΐρε ύψος δυσανάβατόν 
ανθρωπίνοις λογ ισ μοίς- 

χαΐρε βάθος δυσθεώρητον 
καί αγγέλων ύφθαλμοίς.

Χαΐρε κλϊμαξ έπουράνιε 
δι’ ής κατέβη ό Θεός- 

χαΐρε γέφυρα μετάγουσα 
τούς έκ Γής προς Ούρανόν. 

Χαΐρε τής ’Εκκλησίας
ό ασάλευτος πύργος- 

χαΐρε τής Βασιλείας 
τύ άπόρθητον τείχος. 

Χαΐρε νύμφη ανύμφευτε.

0 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΑΡΩΝ
Η ΙΔΡΤΣΙΣ ΑΤΤΟΤ. — ΤΑ ΕΝ ΑΤΤΩ, ΚΕΙΜΗΛΙΑ

(Συνέχεια έκ τής σιλ. 276.)

Έν τω τεΰχει Θ’ τοΰ Περιοδικού τούτου διά βραχέων διελάβο- 
μεν περί τής ίδρΰσεως τοΰ Ναού τοΰ Σταυρού τών Λευκάρων καί 
παρέσχομεν λεπτομερή περιγραφήν τοΰ έν αύτφ αποκειμένου Κειμη
λίου τοΰ Τίμιου Σταυροΰ τοΰ Κυρίου ήμών.

Νΰν συμπληροΰντες τήν περί τής ίδρΰσεως τοΰ Ναοΰ τούτου με
λέτην μας εϊμεί)α υποχρεωμένοι νά αναδράμωμεν εις τούς δυο Έλλη
νας Κυπρίους Χρονογράφους, τόν Λεόντων Μαχαιράν (142G— 58) 
καί Άρχιμ. Κυπριανόν ( 1778 — 88) ϊνα ίδωμεν τήν άφήγησιν έκα- 
τέρου τούτων περί τής τύχης τοΰ ύπό τοΰ μικροΰ ποιμένος άνευρεΟέν-

Ί’ιμίου Σταυρού τοΰ εκ τής εκκλησίας τής Τόχνης κλαπέντος, 
έν τφ είρημένφ τεΰχει ήδη έν συντόμψ άφηγήθημεν, καί περί άνε- 
γέρσεως ναοΰ είς τιμήν τοΰ Σταυρού, έν φ ούτος έναπετεθη.
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Γεώργιος άμα τή άνευρέσει τού Σταυρού τω 1340 έδραμεν εις τόν 
βασιλέα Ούγον Δ' πρός δν άφηγήθη τήν διά θαύματος άνεύρεσιν αύ
τού έφ’ ω και ό βασιλεύς έθηκε τόν σταυρόν έν τω Βασιλικω Μεγάρω 
έν ω έπι J4 ημέρας πολλά και δαχτρορα έ^ετέλεσε θαύματα. Έκ τού
του δ βασιλεύς διανοήσεις νά κρανήση τό τιμιον ξύλον τήν νύκτα είδεν 
«έναν δρομαν πολλά κακόν καί φοβήθην και έκραξεν τόν Γεώργιον 
και έδωκέν του τόν σταυρόν». 1 Ό Γεώργιος μετέβη είς Κερύνειαν 
δπου δ σταυρός πολλά έποίησε θαύματα καί δπου δ Γεώργιος πεσιυν 
έθραυσε τόν πόδα ΐαθέντα διά «θελήματος Θεού καί ένεργείας τού 
ζωοποιού σταυρού» δτε δ Γεώργιος ήσπάσθη τόν μοναχικόν βίον κλη
θείς Γαβριήλ.

1 Λ. Μαχ. χρονικόν σελ. 87. Μεσ. Βιβλ. Κ. ΣάΟσ τόμ. 2 .

Τά θαύματα ταΰτα κατετρόμαξαν τόν Λατινικόν κλήρον καί έκί- 
νησαν τόν χόλον αύτού, ήρξατο δέ διά τοΰ Λατίνου επισκόπου τής 
Αμμόχωστου, όνόματι Φρέ Μαρά, διαβάλλων τούς Ρωμαίους ("Έλλη
νας) παρά τώ Βασιλεί ώς δήθεν έξαπαιώντας τόν λαόν καί λέγοντας 
«διά τόν σταυρόν πώς ένι τίμιον ξύλον άπό τόν σταυρόν τοΰ Χρι
στού». '0 έπίσκοπος διά *τών  ραδιουργιών άς έπεσώρευσεν ένώπιον 
τοΰ βασιλέως διέσεισε τήν πεποίθησιν αυτού, πείσας αύτόν δπως 
τώ έπιτρέψη νά δοκιμάση έν πυρί τό γνήσιον τοΰ σταυρού. ’Εντεύθεν 
μεγάλη πυρά άνήφθη έν τή μεγάλη βασιλική θερμαστρίδι έν ή έβλήθη 
δ σταυρός ενώπιον τοΰ βασιλέως Οΰγου, τής βασιλίσσης Άλικης 
καί πολλών αύλικών και λοιπών. Ό σταυρός άφέθη έπί πολλήν ώραν 
έν τώ πυρί καί πολλοί έλεγον δτι έγένετο παρανάλωμα τοΰ πυρός ΕΙ- 
τα διά λαβίδος έξεβλήθη ό σταυρός σώος καί ακέραιος. Έν άκαρεϊ μέ
γα έπιτελείται θαύμα δπερ φίμωτρον έθηκε τώ άπυλώτιο στόμα τι τοΰ 
φράγκου Επισκόπου καί τοΰ ύπ*  αύτόν φανατικού κλήρου καί έστε- 
ρέωσε τήν πίστιν καί πεποίθησιν τού βασιλέως Οΰγου έπί τό γνή
σιον τοΰ τιμίου σταυρού. Άς άφήσωμεν όμως τόν χρονογράφον νά 
δμιλήση· «41 ρήγαινα ή Άλίς ή γυναίκα τού ρέ Ούνγκε ήτον ή 
γλώσσά της πιασμένη άπέ τήν Μαχαιριώτισσαν. Τό νά ’δή τό ξύλον 
τοΰ σταυρού σωστόν καί καλά, ώς γιον τό βάλασιν, έβαλεν φωνήν 
μεγάλην’ πιστεύω κύριε, ότι τούτον τό ξύλον εϊνε άπό τό ξύλον τοΰ 
Χριστού' καί λαλώντα τόν λόγον, έκαθάρισεν ή γλώσσά της, ώ τού θαύ
ματος! Τότε ό Ρήγας έκραξεν τόν μοναχόν Γαβριήλ καί ειπέν του' ε· 

παρ’ τό ζωοποιόν σταυρόν καί άμε δπου θέλεις εις δλον μου τό νησίν, 
μόνον μέν τορμίσης νά τόν πάρης έξω τής Κύπ ?ου καί άν τόν πάρης 
θέλω σοΰ δαισειν κακόν θάνατον». 1 Μέχρι τοΰ σημείου τούτου άμφό- 
τεροι οί εΐρημένοι χρονογράφοι συμφωνούσι πληρέστατα. Εφεξής δ- 
μως αί μαρτυρίαι αύτών εϊνε έκ διαμέτρου αντίθετοι, φαινομενικώς 
τούλάχιστον.

Επειδή τό ζήτημα εϊνε σπουδαιότατον καί επειδή άναλαμβάνο- 
μεν τό βαρύ έργον τοΰ νά σχολιάσωμεν καί, έν τισι σημείοις, συνδυά- 
σωμεν τάς δύο ταύτας μαρτυρίας, έπάνα^κες θεωροΰμεν χάριν τών α
ναγνωστών τοΰ «Εκκλησιαστικού Κήρυκος», νά παραθέσωμεν τά σχε
τικά χωρία τών χρονογράφων. Καί δ μέν Λεόντιος Μαχαιράς λέγεΓ 
*Είς ταϊς ήμέραις έκείναις ή τάμε Μαρία Τεπλησίε διά τό θαύμα τό 

«Xöev είς τήν άδελφοτέκνην της καί διά νά κατευοδοθή δ άντρας της, 
θπ ό ρήγας έπεψέν τον μαντατοφόρον εις τόν πάπαν νά μεριυσουν μέ 
τούς Γενουβίσους διά μάλλωμαν τόγίνην μεσόν τους καί τούς Κυπρι- 
ώταις, έζήτησεν μέ ύλην της τήν καρδίαν τοΰ ρηγός νά τής δώση δ- 
ρίσμόν καί τόπον νά κτίση ναόν τοΰ τιμίου σταυρού άπού γής. Ό 
^ΙΥας μετά χαράς έδωκέν της ορισμόν. Τότες ή άρχόντισσα έκραξεν τόν 
Μοναχόν Γαβριήλ καί ειπέν του’ διά τά [ΐεγάλα θαυμάσια τού τιμίου 
θταυροΰ έμπήκαν εις δρεξιν νά κτίση ναόν τοΰ τίμιου σταυρού διά 
την ψυχήν της’ διά τούτον, ειπέν του, άμε δπου να σ άρέση νά ευρης 
τόπον νά κτίσω μεν ναόν. Άκομί ή χωρά δεν ητον κτισμενον το τει- 
Ζών, ό μοναχός έζιμηοε τού Θεού νά τού αποκάλυψη πού να τον 
*τίση τόν ναόν, και έπλημμέλαν δτοσα, δτε έφάνην του εις έναν άνα- 
^ο,μενθγ τόπον νά τόν έγείρουν οπού είναι εις την γην τοΰ άγιου 
Α°μ»ίου. Καί βΐπέν το τής καβαλλαρίας, ή ποια παραϋτα ώρισεν καί 
^Υάψαν καί έ9εμελιώσάν τον μέ τήν εύ^ήν του επισκόπου Λευκοσίας. 

αι ανταν έτελειώΟην δ ναός, ώρισεν ή κυρά ή ρήγαινα καί έκτισαν 
^λλία διά μονάχους καί εποϊκεν τήν μονήν, καί έξωδίασεν καί έζω- 
ΥΟαφίσαν p|v καί έβαλαν τάς εικόνας είς τά στασίδια, καί εποϊκεν τά 

αργυρά καί τό βιβλία- καί οϋλην τούτην τήν έξοδον εποϊκεν την
Ρήγαινα Άλίς ή γυναίκα τοΰ ρηγός τοΰ ρέ Ουνγκε- και εκράκτην ο 

-^ρος ό ’Ι’ανερωμενος- καί τό ξύλον εκόσμησέν το με το ασήμι και 
^°iov καί μαργαριτάρι καί πέτραις πρετζιοΰζες και έβαλαν τον εϊς 
ν<ίν οεντοΰκιν καί έβαλαν τον μέσα είς τον αυτόν ναόν.

Τόν καιρόν εκείνον εύρέίΙην εϊς τήν Κύπρον ό πατριάρχης τής 

λ· Μαχ. χρυνικύνσβλ. ÖÖ —
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Άντιοχείας όνόματι Ίγτ'άτιος θ< ορών τα τον έξοδον καί τό θέλημα τής 
καβαλλαρίας καί τής ρήγαινας, καί τα θαύματα του σταυρού, έποίκεν 
καί έποΐκαν εναν σταυρόν μέγαν, ξυλένον κάρενον, τό μάκρος πιθα- 
μαΐς ε' καί τό πλάτος τοΰ ξύλου δ' δακτυλία, και εγκ· ινίασεν τον καί 
έμύρωσέν τον μέ γ' λοαϊς άπού πάνω εως κάτο) καί έβαλεν μέσα ολίγον 
άπό τό τίμιον ξύλον καί έβαλεν άπέ τύ σώμα τοΰ Κυρίου τής αγίας 
Πέφτης μέσα καί εγραψεν τού; δέκα ορισμούς καί το Εύαγγέλιον τοΰ 
κατά Ίωάννην, τήν διαθήκην τής Άγ. Πέμπτης καί έβαλεν λείψανα 
τών αγίων μστ' τοΰ άγιου Έπ κρανίου αρχιεπισκόπου Κύπρου, τοΰ α
γίου Τριφυλλιού επισκόπου Λευκοσίας, τοΰ αγίου Σωζομένου ΙΙοτα- 
μίας καί τοΰ αγίου ΊΙρακλειδίου, καί τών αγίων μ' μαρτύρων τών 
έν Σεβαστεία, καί τοΰ άγιου Ευθυμίου μονής τών ιερέων, καί έποίκεν 
οπίσω τοΰ σταυρού χολέτραν κ’ εκεί μέσα έβαλεν τά άνωθεν καί έσφα- 
λίσεν τα, καί έσκεπασέν τα δλον τόν σταυρόν μέ τό μεταξωτόν καί έ- 
βάλεν τον εις ιό κουβοΰκλιν τοΰ αύτοΰ ναού, καί είναι γραμμένον 
εις τό βιβλίον τοΰ αύτοΰ σταυρού, καί δτταν γινίσκεται θανατικόν 
ή ακρίδα, ή άβροχία νά πολομοΰν λιτήν καί νά εβγάλουν τόν Φανε
ρωμένου σταυρόν καί νά τόν λιτανέσουν τριγύρου τής εκκλησίας καί 
νά ποίσουν δρόσος νά τόν βουτύσουν καί νά τόν ραντίσουν κατά 
τόν αέραν, καί ό Θεός νά σηκώση τήν οργήν, καθώς έπροείπσμεν>. 1 
Ώς βλέπομεν ό Μαχαιράς ούόεμί.αν απολύτως μνείαν ποιείται άνιδρύ - 
σεως ναού εις τιμήν τοΰ Σταυρού έν Λευκάροις, άλλ’ ούδ’ άλλοθι που 
τού χρονικού του άναφέρεται καν δτι έν Λευκάροις υπήρχε τοιούτο; 
ναός. 2 Ό Μαχαιράς άναφέρει είδικώς τούς έξης ναούς αφιερωμένους

1 Μεσ. Βιβλ. Κ. ΣάΟα. Χρον. Λ. Μαχ. σελ. 89—90.
- Ό Καθ. Σ. Μενάρδος έν τη Πραγματεία αυτού «Ή ‘Αγ. Ελένη είς την 

Κύπρον» δημοσιευθείση έν τη «Λαογραφία» τού κ. Ν. Πολίτου άναδημοσιε^- 
θείση δ’ έν τη «Αλήθεια» τής Λεμεσού, μάς πληροφορεί δτι «τό Όξφορδ«*'  
νόν χειρόγραφον εδώ προσθέτει «καί ό σταυρός τών Λευκάρων. τούς οποίους 
έκτισεν ή αγία Ελένη» σελ. 24 τής β' έκδ. . Αλλ’ οτι ή προσθήκη αύτη 
τή 2α έκδόσει είνε νεωτέρα, έγένετο δέ πως βεβιασμένως, μαρτυρεί ή λέξιί 
«όποιους» ήτις έάν ήτο γνήσια, υπό τού Μαχαιρά γραφεισα. Οά ·Ιτ0 
«ποιους». Ή τού Όξφορδιανού χειρογράφου μαρτυρία αναιρείται επίσης 
τού γεγονότος δτι τούτο, προκειμένου περί τής ίδρύσεως ναού τού Σταυρού 
τήν Λευκοσίαν. σιγά, έ/καταλεϊπον οιΆω τήν είρημένην προσθήκην, ήτις 
φέρεται απλώς είς τήν άπαρίθμησιν τών Ναών του Σταυρού, δλως άστήρι^0' ’ 
Αλλ’αύτη ελέγχεται ασύστατος, όσον αφορά τήν έν Λευκάροις υπό τής 
Ελένης άνίδρυσιν Ναού τού Σταυρού, διά τής μαρτυρίας τού Αγ. Νεοφύτου 
ώς θά ίδωμεν παρακατιόντες.

εις τόν Τίμιον Σταυρόν, α' Τόν Σταυρόν τού Σταυροβουνίου δν κα- 
λεΐ καί * Μέγαν*  λέγων καί εύρέθην εις τύ βουνόν τό λεγόμενον 
’Ολυμπία, διά τόν σταυρόν τό Όλυμπάτο όνομα τού καλού λήστοΰ ' Η 
(ΊΙ τού Μαχαιρά απόπειρα παραγωγής τοΰ ονόματος «Όλυμπάτο» 
είνε άνεπιτυχεστάτη. Κατά τήν εποχήν αύτοΰ καί πολλούς πρό αυτού 
αιώνας έτηρεΐτο εισέτι έκ παραδόσεως τό όνομα «’Όλυμπος» τοΰ 
Στράβωνος (i4, 6. 5) διά τό Σταυροβοΰνιν, δπερ ό Μαχαιράς παρερ- 
μηνεύσας ή μή είδώς τούς αρχαίους συγγραφείς, ένόμισεν δτι τό βου
νόν ’Ολυμπία*  έλαβε τό όνομα έκ τοΰ Λυμπά» του ληστού(!!!) 1 
β' Τόν Σταυρόν τής Τόχνης έπί τής γέφυρας τού Βασιλοποτάμου (Τε- 
τίου Ποταμού) έν τή έπαρχία Λάρνακος. γ' Τόν Σταυρόν τόν Φανε- 
ροΰμενον, έν Λευκοσία. δ' Τόν Σταυρόν τής Ψόκας τόν λεγόμενον 
Κοκά. 2 Ό Μαχαιράς περαίνων τήν άπαρίθμησιν λέγει*  «καί ούλοι 
έχουν άπέ τύ τίμιον ξΰλον καί πολομοΰν θαυμαστά θαύματα». Άλλ’ 
ό τόσο) λεπτολόγος χρονογράφος είνε παράδοξον πώς παρελιπε να 
ποιήσηται μνείαν σπουδαιοτάτου καί σημαντικωτάτου γεγονότος τής ΰ- 
πάρξεο)ς Σταυρού μέ τίμ|ον ξύλον έν τη Έγκλειστρα, περί ου ο Αγιος 
Νεόφυτος έν τή «Τυπική Διατάξει» αύτοΰ τή έν Ενετια τω 1779 εκ- 
δοθείση, σελ. 5—(5 λέγει τάδε τά αξιοσημείωτα*  « Εν έτει εξακισχιλιο- 
στω εξακοσιοστή) έξηκοστω εβδόμω, Ίνδικτιώνος έβδομης, μηνι Ιου- 
νίω εικοστή τετάρτη 3 έν τή γεννήσει τοΰ Τιμίου Προδρομου εις τό 
ρηθέν σπήλαιον προσφοιτήσας, ήν έτών πέντε και είκοσι’ ανιχνευτον 
δε τού τόπου τό ήσυχον, μέχρι καί τοΰ Σεπτεμβρίου μηνος απερι- 

κτυπον δέ καί άνενόχλητον έπιγνους το χωρίον, λαξευειν ηρξαμην το 
σπήλαιον καί περιευρύνειν αυτό, καί τά σαθρωματα αύτοΰ κατασπάν 
έδρων δέ τούτο, έν δλω έκείνω τώ ένιαυτώ, μέχρι καί τού έξης Σε- 

πτεμβρίου, καί τής αγίας ύψώσεως τοΰ 1 ιμιου Σταυρού διαγλυψας δε 
καί τάφον πρός τά ενδότερα τού σπηλαίου είπον τή φύσει, ούδέν πλέον 
τθύτου καθέξεις κάν καί τοΰ δλου Κόσμου φθάσης κρατήσαι’ κέκληκα 
δέ τύ σπήλαιον, κλήσει τοΰ Τιμίου Σταυρού, θυσιαστήριον πήξας 
τών Ιερών Τελετών, ϊνα μή μακρυνθώ τής Θείας Κοινωνίας τοΰ Σώ- 
Γ——__ _

1 Περί του Σταυροβουνίου ώς Όλυμπου δρα I. Κ. Περιστώνη «Γενικήν 
Ιστορίαν τής Νήσου Κύπρου» σελ. 808-09. ’Επίσης Άγ. Νεοφύτου «Τυπτ-

Λιάταξιν» σελ. 8.
1 Ενταύθα ό Μαχαιράς φαίνεται θεωρών ενα καί τόν αύτόν ναόν τής ψό- 

««5 Καί Κουκάς ή Kqw, ehe δύο δlaipaqeuwì WÙ f Ui ömqpqQf WW
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(Μίτος καί Αίματος του Χριστού*  πενταετούς δέ χρόνου παρωχηκότος, 
διηγέρθην, καί πρός Τιμίου Ξύλου ζήτησιν έργοδώς’ καί ώς έν πάσιν 
άληθεύσας καί έν τούτω, ό είπών*  δτι, ο αϊτών λαμβάνει καί ό ζητών 
ευρίσκει*  εύρον ήδη κάγώ τό ζητούμενων».......................................

«καί αύθις μετά χρόνους όλιγοστούς, διά τίνος ιήρεως, έδόκουν άνέρ- 
χεσθαι τό όρος τοΰ Όλυμπου, τύ κατέναντι Λευκάρων, πόλεως άμα- 
θούντων, πατρίδος ημεδαπής, εις προσκύνησιν δήθεν τοΰ Σταυρού τοΰ 
Χριστού»..............................................................................................

......................................................................................................... .....
< Έν δέ τφ εΐκοστφ τετάρτω έτει τής κάθε ίρξεώς μου 1 ίστορήθη τε
λείως ή Έγκλείστρα, καί ο πλησίον αυτής κρημνός λαξευθείς τοΰ πάν
σεπτου Σταυρού καθιερώθη Ναός». ’Αλλαχού δέ λέγει*  «Άρκεϊ υμάς 
ό παρ' έμοί λαξευθείς έν τώ κρημνω Ναός, τού Τιμίου καί Ιΐανσέπτου 
Σταυρού τού Χριστού, καί ταύτα μέν ώδε. Περί όέ τών θείων Εικό
νων, καί τών Ιερών Σκευών καί τών Ί’ ι μ ί ω ν καί Σ τ α υ ρ ι- 
κ ώ ν Ξ ύ λ ω ν, καί τών Αγίων Λειψάνων, Μαρτύρων καί Όσιων, 
ών ή ποσότης τριάκοντα, ά καί κατά τό έγχωρούν έκόσμησα εγώ πόθφ 
καί πίστει, καθώς καί ή βρέβιος βίβλος σαψεστέρως δηλοί, χρή φυλάι 
τειν ασφαλώς καί μετ’ ευλαβείας δτι πολλής τιμάν καί άσπαζεσθαι * 
ταύτα δέ ού δυνάμει έμή, αλλά προμήθεια καί νεύσει θεού έπρυτανεύ- 
θησαν ώδε». 2

Έκ τής ανωτέρω αυθεντικής μαρτυρίας τού Άγ. Νεοφύτου προ- 
κύπτουσι τά έξης αναμφισβήτητα*  α') δτι έν Κύπρω υπήρχε Τίμιον 
Ξύλον τοΰ Σταυρού τοΰ Χριστού δπερ ούκ ήν άλλως έλθει ν εις Κύπρον 
ειμή δια τής Άγ. Ελένης*  β') δτι έπί τοΰ Όλυμπου, νυν Σταύρο 
βουνίου, υπήρχε ναός τοΰ Σταυρού τοΰ Χριστού έπί Νεοφύτου τοΰ 
Εγκλείστου, πολύ προ τής Φραγκοκρατίας· γ') δτι έν Λευκάροις δέν 
ύψίστατο ναός τοΰ Σταυρού έπί Νεοφύτου τοΰ ’Εγκλείστου, διότι έάν 
τοιοΰτος υπήρχε πάντως ό έκ Λευκάρων άγιος θα έμνημόνευε τούτου. 
Εντεύθεν ή έν τή δευτέρα έκδόσει τού Όξφορδιανοΰ χειρογράφου 
προσθήκη, περί ής έν τή άνωτέρφ υποσημειώσει μνείαν ποιούμεθα, 
έλέγχεται δλώς αστήρικτος, παραμορφούσα δ επί πλέον καί τό αρχικόν 
καί γνήσιον κείμενον τού χρονικού τοΰ Λ. Μαχαιρα.

Καί εινε μέν αληθές δτι ό *Λγ.  Νεόφυτος δέν αναφέρει τι περί 
i 1183 μ. X.
* Τυπική Διάταξις τού Νεοφύτου ιού Έγκλείσιου. 1770. σελ. 18.

τής άφίξεωσ τής Άγ. Ελένης είς τήν Κύπρον καί τής άνεγέρσεως ναών 
καί άφιεροϊσεως εις αύτούς τεμαχίων έκ τού Τιμίου καί Ζωοποιού 
Σταυρού τοΰ Κυρίου ήμών, άλλ’ αρκεί ήμϊν ή μαρτυρία του λέγουσα*  
δτι πάνθ*  δσα ούτος έπραξε «προμήθεια καί νεύσει θεοΰ » επραξε, καί 
κατ’ ακολουθίαν ό θεός (οδήγησε τόν 'Αγ. Νεόφυτον νά άνευρη τί
μιον ξύλον έν Κύπριο καί θέση έν τφ τοΰ Σταυρού λαξευτώ ναισκω 
τής Έγκλείστρας. Ή έν Κύπρω ΰπαρξις τιμίου καί θαυματουργού 
ξύλου έπικυροΰται μετά 3 περίπου αιώνας διά τής θεία πάλιν έμπνεύ- 
σει άνευρέσεως ύπό τοΰ μικρού Γεωργίου τού κλαπέντοςέκ τής έκκλη
σίας τής Τόχνης Τιμίου καί θαυματουργού Σταυρού, δν ή Άγ. Ε
λένη έθεσεν εκεί.

Όθεναί ανωτέρω μαρτυρίαι συνδυαζόμεναι μέ τήν κρατούσαν παρά- 
δοσιν ήν ώς έπί τό πλεϊστον δέον νά άσπαζώμεθα, ούδεμίαν άφίησιν 
αμφιβολίαν δτι καί ή Βασιλομήτωρ ήλθεν εις τήν Κύπρον καί Τίμιον 
Ξύλον έκτού Τιμίου τοΰ Κυρίου ήμών Σταυρού άφήκεν εις τόν Ναόν 
τής Τόχνης καί τοΰ Σταύροβουνίου.

(ακολουθεί.)
I. Κ. ΠΕΡΙΣΤΙΑΝΗΣ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΞ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Hidge street Surry Hills,

1ΎΛΝΕ Υ τη 28 Motov (10 Ιουνίου) 1911.

(Συνέχεια καί τέλος.)
Αιδεσιμότατε*  λίαν εύπρόσδεκτος έγενετο ή έπιστολή ύμών τής 

23. XII ώς δώρον τοΰ νέου έτους....φρονώ δέ ότι είμεθα σύμφωνοι 
αμφότεροι ώς πρός τό φρόνημα, ότι συζήτησις έπί θέματος οίουδη- 
πθτε, είναι έλευθέρα καί άπηλλαγμένη πάσης προσιοπικής άπόψεως, ως 
όπλή ανταλλαγή σκέψεονν καί φρονημάτων περί ζητήματος έξ ίσου έν- 
διαφέροντος τούς συζητοΰντας. Έπί τή βάσει δε ταυτη ομολογώ οτι 
δεν δύναμαι νά έννοήσω τόν λόγον, δι’ δν λέγετε οτι ο ορος έκτου 
Υ ί ο ΰ έν τώ Συμβολή) είναι γραφικός’ ένφ φρονώ καί πιστεύω δτι 

πάσαγ άλλην περίστασιν δύναται νά έκληφθή ώςτοιαύτος, aWértQW 
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δε είς ιό Σύμβολον. Διότι έν αυτφ όμολογειται ή αρχική καί θεμελιώ
δης χριστιανική διδασκαλία περί τών τριών προσώπων τής παναγίας 
Τρίοδος, καί περί τών δρων τής αιωνίου υπάρξεως αύτών. Εις τήν 
τοιαύτην δέ τού "Αγίου Πνεύματος συνθήκην ουδόλως χωρεϊ ό δρος 
καί έ κ τοΰ Υιού και δή ούτε εις τό Ιερόν Σύμβολον.

Λέν είναι επίσης ακριβές ότι ή ηνωμένη χριστιανική Έκκλησία, 
όχι ή ’Ανατολική μόνη, άπέκρουσε τοΰτο ϊνα τηρήση τήν περί μοναρ
χίας διδασκαλίαν καί αποφυγή τύν Μακεδονισμόν. Διότι έκ τής ιστο
ρικής έξελίξεως τοΰ δρου γνωρίζετε τάς διαφόρους περιπέτειας αύτοΰ, 
μέχρι τής οριστικής ύπό τής Δύσεως αποδοχής καί τής είς τύ Ιερόν 
Σύμβολον παρεισαγωγής αύτοΰ.

Γνωρίζετε τί Γρηγόριος ό Διάλογος καί μετ’ αύτόν ό Ζαχαρίας ό 
τών έργων έκείνου μεταφραστής είς τήν ελληνικήν, άπεφάνθησαν περί 
τοΰ *Αγίου  Πνεύματος, ώς έπίσης καί τί ό Λέων Γ καί ό Βενέδικτος 
ομοίως Πάπαι τής Ρώμης, διέταξαν’ ϊνα δηλ. καί είς Ρώμην καί εις 
τάς λοιπός Έκκλησίας τής Δύσεως τάς ύπό τήν δικαιοδοσίαν αύτής 
ύπαγομένας άναγινώσκηται τό "Ιερόν Σύμβολον έν γλώσση "Ελληνική 
άνευ προσθήκης τίνος μή γραφικής, ώς καί τά τοΰ Δέοντος Γ' «έ
θη κ α ταΰτα δΓ αγάπην καί προφύλαξιν τής 
ορθοδόξου πίστεως», έπί τών έκ । ιετάλλου πλακών, ώς καί 
άλλα ιστορικά γεγονότα λαβόντα χώραν άπύ τής πρώτης έμφανίσεως 
τής φράσεως κ α ί έ κ τοΰ Υιού έν Ί σπανά;, περί τάς άρχάς 
τοΰ πέμπτου ή τέλη τοΰ έκτου αίώνος, πρός φυλαξιν τοΰ Συμβόλου 
τής Νίκαιας άπό τοΰ μή γραφικοΰ κ α ί έ κ τού Υ ί ο ΰ. Είναι 
διά τοΰτο αναχρονισμός τό λέγειν δτι, φράσις έπινοηθείσα τώ 400 ή 
589 έν "Ισπανία, άποκηρυχθεϊσα καί καταπολεμηθεϊσα καί ύπό τών 
1 Ιαπών τής Ρώμης μέχρι τοΰ ΙΙάπα Χριστοφόρου 904, άπεκηρύχθη 
καί άποκηρύσσεται ύπό τής ’Ανατολικής Έκκλησίας πρός τήρησιν τής 
Μοναρχίας καί διά τόν Μακεδονισμόν.

Τό κρατήσαν τότε καί διηνεκώς κρατούν πνεύμα τής ’Ορθοδόξου 
Έκκλησίας ήν, έστι καί έσται, τηρεΐν απαρασάλευτος τήν παρά τού 
ΙΙαναγίυυ Πνεύματος διά τών Πατέρων συζητηθείσαν, διά τών Γρα
φών άποδειχθεϊσαν καί άνακηρυχθεϊσαν Ορθόδοξον Χριστιανικήν 
"Ομολογίαν, καί διά τών υπογραφών τών Ηεοπνεύστων Πατέρων καί 
τοΰ ά ν α 0 έ μα τ ο ς κατοχυρωθεϊσαν, ήτις ούτω άνεγνωρίσθη καί 
άσπαστή καί αποδεκτή έγένετο παρά τής δλης Χριστιανωσύνης, ώ; ή 
μόνη θεία κα» αληθή; "Ομολογία II ίοτεως υύσα φώς έξ Άποκαλύψεως’ 
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άποκαθαρθεϊσα καί συντελεσθεϊσα δΓ έμπνευσιν τοΰ "Αγίου ΙΙνεύμα- 
τος’ ουδέποτε δέ ως έρ/ον ή έπινόησις ανθρώπων έπιδεχομένη προ- 
σθαφαίρεσιν ή τροποποίησιν ή συμπλήρωσιν δήθεν καί άνάπτυξιν, ά- 
τινα έπήνεγκον τοιαύτην άλλρίωσιν είς τήν καθιερωθείσαν "Ιεράν "Ο
μολογίαν καί τύ τελετουργικόν, ώστε νά παρίσταται έν τή Ίίκκλησία 
τής Ρώμης ώς ΙΙαπική, έν τφ συνόλφ αύτής αντί Χριστιανικής. "Ως 
τυιαύτη δέ δοΰσα αφορμήν πρύς τήν ΙΙροτεσταντικήν αυθαιρεσίαν, 
τήν μεταχειριζομένην τον Χριστιανισμόν ώς επινόημα ανθρώπινον,, 
προωρισμένον νά συμμεθαρμόζηται πρύς τάς έκάστοτε ανθρωπίνους δ- 
ρέξεις κοί καιρικός ιδιοτροπίας, κατεμελίσθη εις τήν π χπταίνουσαν 
πρύς χριστιανικύν φώς προτεσταντικήν πολυώνυμον σύγχυσιν, ή; τήν 
βαρεϊαν εύθύνην φέρει ή αγέρωχος τής Ρώμης θρασύτης, ώς καί τύ 
βάρος του ίδιου έαυτής αναθέματος.

Τύ "Άγιον ΙΙνεΰμα λέγεται Πνεύμα Πατρός, καί Πνεύμα Υίοΰ, 
διότι δίδοται ή πέμπεται καί παρά τοΰ Υίοΰ ώς καί παρά του Πατρός. 
Ώς καί δτι είναι ΙΙνεΰμα τοΰ Θεοΰ καί Πνεύμα τοΰ Ίησοΰ Χριστού. 
Καί πάσαι αί εκβράσεις αύταί είσι φυσική συνέπεια τής έν Θεότητι 
ίσότητος ή τού Όμοουσίου Πατρός καί Υιού. Ώς προσέτι λέγεται δτι 
χύ ΙΙνεΰμα ενεργεί άφ’ έαυτοΰ, δΓ εαυτού, καί δτι αποστέλλει καί 
Τύν Υιόν.

Έκαστος δύναται νά μεταχειρίσθή τήν φράσιν κ α ί εκ τοΰ 
Υί ο ύ έν πάση άλλη σχέσει πλήν τής έννοιας τής άίδίυυ έκπορεύ- 

σ^ως, άλλά διατρέφει πάνιοτε τύν κίνδυνον νά έκληφθή ώς τείνων νά 
συγ/ύση τήν άΐδιον πρόοδον, μέ τήν έν χρόνιο αποστολήν τοΰ "Αγίου 

νεύματος.
"Ως πρύς τό τής Άποκαλύψεως KIT 1. τό έκπορευόμενον έκ τού 

θρόνου τού Θεού καί τοΰ Άρνίου θά προέκρινα τήν είς τήν άγγλι- 

μετάφρασιν τούτου διά τού έκρεον (flowing out ol) ή 
Ερχόμενον (coming oui ol ή issuing oui ol,) ως η έν τη I ενέ- 
σΕι Β' 10 ή φράσις τών έβδομήκοντα ποταμός δέ έξετορεύετο έκ τής 
Κδεμ>^ αποδίδεται είς τήν εκ τοΰ εβραϊκού |ΐεταπεφρασμενην και α- 

'^ύεωρηθεϊσαν αγ/λικην γραφήν δια του went oui ol 1πΙ(Ίΐ —ε- 
^ΜΟχετο έκ τής Έδέμ διότι περί τοΰ υδατος της Ζωής, ά?Ληγορικώς 
δ»|λοΰντος τό 1 Ινεΰμα τύ Άγιον, εκπορευόμενου λαμπρού ώς κρυστάλ- 
λου £κ ro~ {}ράνου το5 Θεού καί τοΰ άρνίου, δηλ. έκπεμπομένου ή 
διδομένου, ώς τύ λάβετε I Ινεΰμα Άγιον, τύ έ κ π ο ρ ε ύ ε σ θ α ι έ- 
W*eiai  καί εις τήν έλληνικήν ώςκαί είς τήν αγγλικήν άνευ κινδύ- 
νυυ συγχύσεως.
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Περί δέ τών εικόνων ή σύγχρονος ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία καί προ 
αυτής ή πρωτόγονος Ενιαία, ή βαθμηδόν συστάσα καί έν μέσιο κιν
δύνων καί διωγμών αγρίων διοργανωθεϊσα Καθολική Χριστιανική 
Εκκλησία παρεδέξατο αύτάς εις τούς τόπους τής χριστιανικής λατρείας, 
διότι άρχικώς είχε καί έτίμα τήν μνήμην τών 'Αγίων Μαρτύρων, ούς 
είδεν, έν τή αγωνία τών διωγμών, μαρτυρήσαντας μέχρι θανάτου τήν 
έξ άποκαλύψεως αληθή πίστιν αυτών’ συνήγαγε καί πολλάκις λαθραίως 
τά ιερά όστά αυτών καί έτήρει αυτά μετά σεβασμού ώς πάροχα θείας 
χάριτος, ήτις καθηγίασεν αυτά διά τού μαρτυρίου καί τών θαυμάτων. 
Είσήγαγε διά τούτο βαθμηδόν καί τά απεικονίσματα αύτών, πρός άνά- 
μνησιν τής αρετής, τής άσαλεύτου πίστεως, τής καλής ομολογίας καί 
τού ύψίστου χαρίσματος τού μαρτυρίου καί πρύς αντικειμενικήν διδα
σκαλίαν λίαν τελεσφόρον. Ή άνάρτησις δέ τών ιερών εικόνων καί ή 
άφήγησις τού έναρέτου βίου καί τών κατά τό μαρτύρων ύπέρ κατά- 
ληψιν ώς έπί τύ πλεϊστον αγωνισμάτων αύτών, καί τότε καί σήμερον 
τά μέγιστα συμβάλλεται πρύς παραδειγματισμόν καί εξεγείρει πρός μί- 
μησιν αύτών.

Ταύτα ενδέχεται νά θεωρώνται ώς έστερημένα σημασίας ή σπου- 
δαιότητος σήμερον, έκεϊ ένθα επικρατεί ψυχρός ορθολογισμός, έγωΐσμός 
καί τάσεις καί πνεύμα καθαρώς υλιστικά. Άλλ’ έάν αί στρατιωτικά! ά- 
ρεταί καί τά ύπέρ IΙατρίδος καί Έθνους ανδραγαθήματα ή θυσίαι εύ- 
γενών πολιτών κρίνωνται παρά πάντων καί παρά τών υλιστών άξια εν
τίμου μνήμης, καί ιερόν καθήκον τών Πολιτειών καί τών Κυβερνήσεων 
πρύς τούς πολίτας ή σύστασις τιμής πρύς τά πρόσωπα καί τάς είχόν^ς 
αύτών, καί ταύτα περί γηίνης Πατρίδος καί δόξης επιγείου εθνικής, έ- 
χόντων ακμήν καί παρακμήν, πόσφ μάλλον εισι καθήκοντα πρός τά 
Μέλη αύτής, πάσης Εκκλησίας, ή τιμή καί τά εγκώμια πρός τό προ- 
σωπον καί τήν εικόνα εκείνων οϊτινες ήγωνίσθησαν καί έξέχεαν τ° 
αίμα αύτών διά τόν υψιστον Θεόν αύτών, διά τήν έξ ΆποκαλύψεοΚ 
αληθή πίστιν αύτών, ήν έκληροδότησαν καί ήμϊν, δια τής άκλονήτον 
εύσταθείας, είς ήν οφείλομεν τό είναι χριστιανοί ; Έάν δέ τιμώμ* ν 
κατά καθήκον απαραίτητον καί γεραίρωμεν τούς κληροδοτήσαντας είζ 
ήμάς τήν πολιτικήν έλευθερίαν, οφείλομεν νά τιμώμεν καί γεραίρωμ  ̂
τούς κληροδοτήσαντας εις ήμάς τήν χριστιανικήν πίστιν ήμών, το*  
σούτω μάλλον, δσφ ή ψυχή ήμών ή άυλος, καί ή πνευματική καί μόνΌ 
αληθής ύπόστασις ήμών, είναι άνωτέρα γήινου σώματος, καί ή αίω- 
νιος ζωή άνωτέρα τής έγκοσμίου ύλικής καί προσωρινής.

Παρεκτος δε τής αισθητικής άληθείας ότι καί ή Ζωγραφική, ό
πως καί ή Αρχιτεκτονική καί ή Γλυπτική, ώ; ωραία τέχνη, συντελεί 
τά μέγιστα προς καλλιοπισμύν καί εύπρέπειαν τών οϊκο)ν τής κοινής 
προσευχής, οσω και αν αντιφασκωσι προς εαυτούς οι άποκλείοντετ μέν 
τά έργα τής Ζιογραφικης απο των ιερών τής προσευχής αύτών τόπων, 
έπιζητούντες δέ καί εϊσάγοντες αυτά είς πάν μέρος τύ οποίον θέλουσι 
νά έξάρωσιν ενώπιον τής κοινής άντιλήψεως, αί εικόνες έν ουνδυασμώ 
πρός τά αδόμενα παντός είδους έγκώμια καί ύμνους πρύς έπαινον τών 
Μαρτύρων καί’τών Άγιων έν γένει, καί δόξαν τού Ύψίστου Θεού 
έπί πάσιν, έίλλαις λέξεσιν ή συναδέλφωσις τής Ζωγραφικής, τής ιέραξ 
ποιήσεως καί τής Μουσικής, τών τριών τούτων εμπνεύσεων, δΓ ών 
έξωτερικεύεται ή διάνοια, ή καρδία καί ή εύγενής καί λεπτή αίσθητι- 
κόιης τού άνθρώπου, άλλίος είπεϊν, πλήρης καί τελεία ή έκφανσις τής 
έν αύτώ πνευματικής ύποστάσεως έν τή πρύς τύ ύπέρτατον ”()ν λα- 
τρείρ συναπαρτίζουσι φυσικωτέραν καί γλυκυτέραν ίκανοποίησιν τής 
εμφύτου τω άνθρώπω έφέσεως, ϊνα τιμά καί γεραίρη τούς καθ’ οίον- 
δήποτε τρόπον εύεργετήσαντας αυτόν ή υπέροχους άναδειχθέντας. Τό 
εύγενές δέ τούτον ένστικτον ούδείς ούδέποτε θέλει τολμήσει νά ψέξη ή 
χλευάσή έάν έκδηλωθή καί έκ μέρους τών δασόβιων πρός υμάς ζώντας 
καί πρός τήν μνήμην καί τήν φωτογραφίαν υμών άποιχομένων, ώς 
πρώτων σκαπανέων τής θρησκευτικής καί ήθικής διαμορφώσεως αύτών, 
καί Αποστόλων τού χριστιανικού πολιτισμού έν τώ μέσφ τών απο
κλήρων τούτων τής κοινωνίας.

Θά ήτο άληθώς άστεϊον ν’ άπαγορεύηται ή ψέγηται βαναύσως ή 
εισαγωγή τής Ζωγραφικής καί ή εξαρσις τής έξ αύτής επί τών αισθη
τηρίων καί τών αισθημάτων προσγινομένης έντυπώσεως είς τούς τόπους 
τής κοινής προσευχής, ένθα είσίν είσηγμέναι καί έναμίλλως καλλιερ
γούνται ή αρχιτεκτονική ή γλυπτική καί ή Μουσική, ή φωνητική, οχι 
ή οργανική. Διότι ή πρώτη Εκκλησία κατά το «Π ν ε ύ μ α ο Θεός 
καί τούς προσκυνοΰνταςΑυτόν εν πνευματι 
καί ά λ η θ ε ί ρ δ ε ϊ π ρ ο σ κ υ ν ε ϊ ν» έπέτρεψε καί ένίσχυσε 
τήν φωνητικήν Μουσικήν τήν διά ζώσης μελωδίας εκφέρουσαν τα έν 
τή καρδία αισθήματα τής χαράς, τής δοξολογίας, τής συντριβής, τής 
μετάνοιας, τής παρακλήσεως καί ένθέρμου έπικλήσεως, άλλ όχι καί 
τό άψυχον καί άναίσθητον όργανον, ου η χρήσις και έμμονος κινησις 
διά τών δακτύλων καί τών ποδών πρός προσευχήν θά ήτο άνεκτή διά 
μόνους ϊσως τούς αλάλους.
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Νά έπιτρέπηται., νά επιβάλλομαι, νά επικροτούμαι καί έγχωμιά- 
ζηται ή πρός τούς εγκοσμίους ήρωας, εύεργέτας, ή ενάρετους πολίτας, 
βασιλείς, και προγόνους καί τήν μνήμην αύτών καί τάς εικόνας, ή 
τιμή καί ή δόξα καί τό σέβας, καί νά χαρακτηρίζηται δυσμενώς ή χλευά
ζομαι ώς ειδωλολατρία ή πρός τούς Μάρτυρας καί τούς Όσιους καί 
τούς αγίους Πατέρας τού Χριστιανισμού τιμή καί δόξα καί σεβασμόςΐ! 
Καί ταύτα παρ’ ανθρώπων πεπολιτισμένων, οϊτινες είς πάσαν άλλην 
τού τε ιδιωτικού καί τού δημοσίου βίου αύτών περίστασιν επιδεικτι
κός άναπτύσσουσι καί συνιστώσι τήν βσΟείαν συναίσθησιν, τήν τήρη- 
σιν καί τήν εκδήλωσιν τοιούτων αισθημάτων καί έξελέγχουσιν ούτως 
εαυτούς οτι καταφέρονται κατά τών αγίων εικόνων, όχι έκ πεποιθήσεως 
άλλ’ έκ μόνου καί αγνού άτοπου πνεύματος άπεχθείας κατά τών αντι
πάλων αύτών 1 (απιστών, ών τάς είσέτι τηρούμενα; παρ’ αύτών, άλλας 
άτοπους καινοτομίας, αν άπέρριπτον θά ήσαν λογικότεροι.

Άλλά τήν τιμήν τών εικόνων, λέγετε, έπακολουθεϊ ή έπίκλη- 
σις τής μεσιτείας αύτών, καί τούτο είναι αντιγραφικόν. Ναι αληθώς 
θά ήτο αντιγραφικόν έάν είχεν δπως υμείς φρονείτε. Άλλ’ δπως περί 
τής τιμής τών εικόνων παρανοεϊτε καί διδάσκετε άτοπα περί τής ’Ορ
θοδόξου Έκκλησίας, δτι δήθεν αύτη άπονέμβται εις τήν εικόνα, είς 
τό έργον τής τέχνης, είς τό ξύλον ή είς τό κηριυτόν, έφ’ ού άναπα- 
ρίσταται ο άπεικονιζόμενος Άγιος, δέν δύνασθε δέ η δέν θέλετε νά 
μάθητε καί παραδεχθήιε ότι. ιίναφέρεται κα'ι άπονέμεται εί; τό πρω
τότυπον τής εικόνος, τόν απεικονίζομενον "Αγιον κα· τήν μνημην 
αυτού, καί δέν εχεται άληθεία;, ώς πολλοί έξ υμών έναο μενίζουσι λέ· 
γοντες, τό δτι ή ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία επιτρέπει διά τών εικόνων 
ειδωλολατρίαν. Καί ούτω Χριστιανοί υμείς, γίνεσθε συκοφάνται 
κατά τής Μητρός τών Εκκλησιών, ήτις γνωρίζει καί διδάσκει ότι 
μετά θάνατον ε’σερχόμεθα είς ύπαοξιν καί ζωήν πνευματικήν, καί μό
νον διά τού πνεύματος δυνάμεθα καί όφείλομεν νά έπικοινωνώμεν 
πρός τά πνεύματα τά εύαρεστήσαντα τή) Θεώ. Ούτω καί ; ν τή έπικλή- 
οει, λέγετε, είτε έν γνώσει εϊτε έν άγνοια ότι έπικαλούμεθα τήν μεσι
τείαν, ένώ είς έστι Μεσίτης πρός τόν Θεόν ΙΙατέρα, ό Κύριος καί Θεός 
ήμών Ιησούς Χριστός.

Έν τή έπικλήσει έξαιτούμεθα τά; πρεσβείας, τήν υπέρ ήμών δέη- 
σιν τών Αγίων, ήτις πιστεύομεν δτι είναι εύ τρόσδεκτος τώ Θεώ ώς 
προερχόμενη έκ πνευμόπων, άτινα εύηοέ πησαν τή Άπείρψ Αγαθό - 
τητι, ήτις διά τούτο καί έξεδηλωσε και έ/.δηλοί τήν άπειρον άγάτην
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καί έπιείκειαν διά θαυμάτων έπιτελουμένωνεπί των ζώντων διά τών 
πρεσβειών τών Αγίων.

Ori δε ταυκί δεν είναι παρανόησις ή επίνοια τής χριστιανικής 
εν γένει Έκκλησίας καί λατρείας ϊδε ’Ιακώβ. εΖ 16 -20. Έφ. 
στ 18, 19. Κολ. δ', 23. Ρωμ. ιε' 30 Λουκ. ιη', 7. 8. 
ϊνα παραλείψω τά λοιπά, έφ’ ών βασίζεται, καί ή ύπέρ άλλων προ
σευχή τιμάν τε καί υμών, ώ; κληρικών, τοϋτο έχόντων τό καθήκον, ϊνα 
προσευχώμεθα καί ύπέρ ήμών αύτών καί ύπέρ τών εςαιτουμένων τήν 
προσευχήν ήμών, ήτις πιστεύομε,·, κατά τήν διαβεβαίωσιν τοΰ τε Κυ
ρίου καί τών ’Αποστόλων, δτι έν πίστει καί πεποιθήσει τελούμενη εί
ναι εύπροσδεκτος τφ Θεφ, καί ή πίστις άμφοτέρων ήμών, καί τών 
Εκκλησιών ήμών, μετά πάντων τών πάσης προσηγορίας Χριστιανών, 

εις τήν μετά θάνατον ζωήν, καί τάς τών 'Αγίων ύπέρ των ζώντων δεή
σεις. Καί η Ορθόδοξος Εκκλησία καί ή ’Λγγλικανική (Τΐΐο catho
lic Religion of (he Anglican church page 222. VI Commu
nion of Sainis I'hey remember us before God, and pray 
lor us) διδάσκουσιν δτι οί τώ Θεώ εύαρεστήσαντες εύχονται ύπέρ 
ήμών.

1 ούτου δ’ ούτως έχοντος δέν φρονείτε δτι είναι άντικρυς άντί- 
ψασις πρός τε εαυτούς καί πρός τήν διδασκαλίαν τών Εκκλησιών ή- 
μων, εάν, πιστεύοντες καί προσδοκώντες μέλλουσαν ζωήν, πιστεύοντες 
εις Αγίους δρώντας τύ πρόσωπον τοΰ Θεού καί δεόμενους ύπέρ τών 
ζωντων, ητΐέλομεν διακηρύξει δτι. επικαλούμενοι τάς ύπέρ ήμών δεή
σεις των 'Αγίων καί πιστεύοντες είς τήν ύπέρ ήμών ζώντων μεσολά- 
βησιν αυτών παρά τή Άπείρφ Άγαθότητι, σφαλλόμεθα ; Καί δτι ένφ 
ζώντες ημείς εύχόμεθα καί προσευχόμενα ύπέρ τών αίτουμένων τΐ|ν 
δέησιν καί προσευχήν ήμών ύπέρ αύτών, θέλομεν δήθεν παύσει πράτ- 
ϊοντες τό αύτό, καί θερμότερον μάλιστα μετά θάνατον, έάν απερχόμενοι 
εκ τοΰ κόσμου καί τών πειρασμών αύτοϋ, εύρεθώμεν εύαρεστήσαντες 
κ,(ι αξιωμένοι τής οψεως ιοΰ ’Απείρου ’Αγαθού ;

Ιαΰτα καί άλλα τίνα έπιστείλας τφαίδεσίμφ άλλοδόξφ Κληρικφ 
«νηκοντι ώς εικάζω είς τήν Κάτω Άγγλικανικίρ· Εκκλησίαν τήν καί 
(•άλλον ορθολογίζουσαν καί ούσαν άμείλικτον προς παν τύ ύπομιμνή- 
σκον τήν Παπικήν Εκκλησίαν, δέν έλαβον απάντησίν του.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΦΩΚΑΣ
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ Κ Y fl PO Y

Ή A. Μ. ό Πατριάρχης Φώτιος.— 
Tfi 1 Αύγουστου ό Μακαριότατος Πα- 
τριάρχης Αλεξάνδρειάς κ. Φώτιος 
προσκληθείς καταλλήλως μετέβη είς 
τόν έορτάζοντα Πεδουλάν, γενόμενος 
τιμητικότατα δεκτός ύπό των ευσε
βών κατοίκων. Τήν Λ. Μακαριότητα 
προσεφώνησε καταλλήλως ό διδάσκα
λος του χωρίου ύπομνήσας τήν διΓ 
Αυτής έπιγενομένην είρήνευσιν τής 
αγίας άποστολικής Κυπριακής ’Εκ
κλησίας, είς δν ή Λ. Μ. άπήντησε 
τά είκότα.

Ποιμαντορικαί περιοόεΐαι.— Πλήν 
τών άπό πολλού έκτελούντων ποιμαν- 
τορικάς περιοδείας άνά τάς θεοσοι- 
στους επαρχίας αύτών λοιπών Αρχιε
ρέων επ’ ευλογία καί διδασκαλία τού 
πληρώματος τών πιστών, καί ή Λ. 
Μακαριστής ό Αρχιεπίσκοπος έπα- 
νελθων έκ Τροωδιτίσσης ένθα μετέβη 
πρός άδελφικύν ασπασμόν τού Μακ. 
Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς, έξήλθεν ε
πίσης άπο τής παρελθούσης έβδομα- 
δος είς ποιμαντορικήν περιοδείαν άνά 
τό δυτικόν τμήμα τής θεοσώστου Αύ
τού επαρχίας.

ψ 9 Ο * Ηγούμενος Κύκκου Γεράσι
μος.—Παρά πάσας τάς περιθάλψεις 
τών περί Αύτόν αδελφών καί τής επι
στήμης καί τάς έν τε τή Μονή καί 
αλλαχού δεήσεις πρός τόν "Υψιστον 
ύπέρ διασιόσεως τού, καθ’ ά έγράφο- 
μεν εν τφ προηγουμενφ τιΰχει τού 

«Ε. Κ.», υπό ημιπληγίας οξείας προσ- 
βληθέντος Ηγουμένου Κόκκου Γερα
σίμου, ούτος μετέστη μετά δευτέραν 
προσβολήν τής νόσου πρός τήν άμείνω 
ζωήν περί τήν 10 π. μ. ώραν τής προ- 
παρελθούσης Πέμπτης, (4 Αύγουστου» 
καταλιπων βαθύ πένθος καί δυσανα- 
πλήρωτον κενόν έν τή Μονή Κύκκου, 
ής έπί είκοσι καί εν έτη διετέλεσεν ό 
άπαράμιλλος οίακοστρόφος, καί έν τή 
κυπριακή καθόλου ’Εκκλησία ής έν 
τφ κλήρφ άπετέλει έπίλεκτον προσω
πικότητα.

Ό 'Ηγούμενος Γεράσιμος κατήγετο 
έκ τού χωρίου Κάμπου, είσήλθε δέ 
δεκαετής μόλις είς τήν γειτονεύουσαν 
Μονήν Κύκκου ώς δόκιμος, ένθα παι- 
δευθείς τάέν αυτή διδασκόμενα μα
θήματα φοιτήσας δ’ εΐτα καί είς τήν 
'Ελληνικήν έν Λευκοσία Σχολήν καί 
είς τήν προσήκουσαν ηλικίαν προ- 
ελθι'υν έγένετο ιερομόναχος καί δι- 
ωρίσθη γραμματεύς έν τή Μονή. 
Μείζονος δ’ όρεγόμενος παιδεύσεως 
καί μή κατορθώσας νά έπιτύχη πα
ρά τής Μονής αύτού τά πρός πε- 
ραιτέρο) σπουδάς υλικά μέσα άνεχιό- 
ρήσε τολμηρότατα, δηλώσας ότι θά 
εξακολούθηση δ ιατελών Κυκκώτης, 
ίνα κρείττων διά τής παιδείας άπο- 
βάς προσενέγκη άξιολογωτέρας είς τήν 
Μονήν υπηρεσίας, καί μετέβη είς Χάλ- 
κην, ένθα έπί έπταετίαν έσπούδασεν, 
υπηρετών άμα καί ώς έφημέριος έν 
τφ ναώ τής Σχολής, καί άπελύθη 
άρισιεύαας έξ αύτής,

Ετι δέ μείζονος όρεγόμενος μορ- 
φώσεως άπήλθεν έκ Χάλκης είς τήν 
Γενεύην τής Ελβετίας πρός σπουδάς 
ειδικός τού Κανονικού δικαίου καί τής 
Φιλοσοφίας, καί διέτριψεν αύτόθι έπί 
τριετίαν σπουδάζων, συντηρούμενος δέ 
έξ ιδιαιτέρων παραδόσεων καί εκ τίνος 
άντιμισθίου οσάκις άνεπλήρου τόν έ- 
φημέριον τού έν Γενεύη ορθοδόξου 
ρωσικού ναού. Μνημεϊον δέ τών περί 
τήν φιλοσοφίαν σπουδών αυτού κατέ- 
λιπε τόν «ούράνιον Πατέρα» ιού έν 
Γενεύη καθηγητού τού Πανεπιστημίου 
Έρνέστου Ναβίλλ. δνπερ μετέφρασε 
τότε καί έξέδωκε βραδύ τι ρον έν Κύ- 
πρφ.

Έν Γενεύη ευρισκόμενος τφ 1890 
έκλήθη όπως έφημερεύση μετά του 
Ηαλαμά έν τω ύπό ιού αειμνήστου 
Στεφάνοβικ τότε άρτίως ίδρυθέντι έν 
Παρισίοις έλληνικφ Ναφ. έπί τώ ούκ 
εύκαταφρυνήτφ μισθφ έξακυσίων εί- 
κοσαφράγκων. Άλλ’ ό ηγούμενος τού 
Κύκκου Σωφρόνιος είχεν άποθάνη έν 
ταΐς ήμέραις έκείναις καί ή Άδελφό- 
της τής Μονής έστρεψε τά βλέμματα 
πρός τόν Γεράσιμον, δστις έκλήθη είς 
διαδοχήν τού αξιώματος. ’Εννοείται 
δτι ό Γεράσιμος δέν έδίστασε νά προ- 
τιμήση τής έν Παρισίοις εύμαρείας 
τήν πρός τήν Πατρίδα καί τήν Μονήν 
αύτού υπηρεσίαν, καί κατελθών είς 
τήν Γενέτειραν προέστη έπί 21 έτη 
τού πρώτου παρ' ήμϊν μοναχικού ι
δρύματος, είσαγαγιυν είς τά πράγματα 
καί τήν διοίκησιναύτού τάξιν καί έμ- 
Λνεύοας αύτφ νέαν ζωήν καί δύναμιν, 
κατα τήν κοινήν ομολογίαν, διά του 
απαράμιλλου αύτου πρακτικού καί οί 
κονομολογικού πνε ύ» 111τος.

Δυστυχώς τό δρέπανον του θανάτου 
απεκοψε προώρως τό νήμα τής ζωής 
τού ακμαίου εϊπερ ποτέ τό τε σώμα 
και τιήν ψυχήν Ηγουμένου Γερασί

μου. Έγκαρδίως εύχόμεθα δπως οί 
σεβάσμιοι πατέρες τής Μονής χειρα
γωγούμενοι άνωθεν έκλέξωσι τόν άρι· 
στον μεταξύ αύτών πρός άναπλήρωσιν 
τού καταλειφθέντος κενού, ό δέ διά
δοχος τού Γερασίμου άναδειχθή έξ 
ίσου πρός αυτόν φιλοπρόοδος καί ικα
νός έν τφ έπιμόχθφ τού ηγουμένου ά- 
ξιώματι.

πανήγυρις.- Τή (ίη Αύγου
στου εορτή τής Μεταμορη ώσεως τού 
Κυρίου ήμών πανηγυρίζοντας τού έν
ταύθα Μητροπολιτικού ναού τού Σω- 
τήρος, τήν θείαν λειτουργίαν έτέλεσεν 
ύ J1. 'Αρχιμ. κ. Μελέτιος, τού Πανιερω- 
τάτου Μητροπολίτου ήμών τά θρη
σκευτικά πρός τό ποίμνιον καθήκοντα 
επιτελούντος <λνα ιά χιυρία τού τμήμα- 
ματος Λεμεσού. Κατά τήν πανηγυρι
κήν τάύτην λειτουργίαν συνέδραμε πλή
θος πολυάριθμον ευλαβών φιλεόρτων 
έξ άμφοτέρων τών πόλεων καί ιών πέ- 
ριξ χυχρίιυν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΪΠΟΛΕΩΣ
Χειροτονιαι καί μεια&ίσεις ΛΙεραρ· 

χών. - Άπό τής 25 Ιουνίου καί εξής 
εγένοντο έν τή Ίεραρχίρ τής Μεγ. 
Έκκλησίας αί επόμενοι μεταβυλαί. 
Χηρευούσης τής Μητροπόλειος Φιλα
δέλφειας μετετέθη είς αύτήν ό Βερ- 
ροίας καί Ναούσης κ. Λουκάς, είς τήν 
κενωθείσαν δέ τελευταίαν Μητρόπολιν 
ό Βελεγράδων κ. Καλλίνικος. Έξελέγη 
βοηθός έπίσκοπος τής Μητροπόλεω; 
Νικομήδειας ό καθηγητής καί ίερο- 
ζήρυξ κ. Ιωακείμ Σιγάλας. λαβών τόν 
τίτλον έπισκόπου Άπολλωνιάδος. Είς 
πλήρωσιν δέ τού κενού μιμροπολιιι- 
κού θρόνου Βελεγράδων έξελέγη ό 
προϊστάμενος τού ναού τής Θεοτόκου 
Καιρατιανής αρχ. κ. Ιυ^ακειμ Μαρτι- 
νιανός. ΊΙ δέ περί ιόν Μητροπολίτην
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Θεσσαλονίκης ιερά σύνοδος έξέλεξεν 
επίσκοπον Άρδαμερίου καί Γαλατί - 
στης τόν έν Σταυροδρομίω εφημέριον 
κ. ’Ιωακείμ Στρουμπήν.—ΆπέΟανε τή 
15 Ίουλ. έν ’Αντιγόνη ό Μητροπολί
της Καστοριάς Ιωακείμ Βαξεβανίδης 
άπό τοΰ 189G υπηρετών ώς επίσκοπος 
έν τώ κλίμα», τοΰ Οικουμενικού Πα
τριαρχείου.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 

αύτών èv γίν,ι όριοΙΙήΛονται Sià Β. 
Διατάγματος.

β'ι Έκ τών κατά τόπους εφημερίων, 
όπου έδρεύουσι Σώματα. μή έχοντα 
στρατιωτικούς ιερείς.

Ό αριθμός τών εφημερίων τούτων 
ορίζεται εϊς 20, ή δέ αντιμισθία αύ
τών είς δραχμάς 20 κατά μήνα.

Τά περί τού διορισμού τών έιρημε
ρίων πρός έκτέλεσιν θρησκευτικής ύ- 
ρεσίας έν Σώμασιν ή στρατιωτικούς 
Καταστημασιν όρισδήσονται διά Βασ. 
Διατάγματος.

Οί διατελούντες ήδη έν τή υπηρε
σία μόνιμοι στρατιωτικοί ιερείς, δια- 
τηροϋσι τόν βαθμόν καί τήν αρχαιό
τητά των καί προάγονται ώς ορίζεται 
ανωτέρω.

Οί έκτελούντες τήν θρησκευτικήν 
υπηρεσίαν σωμάτων τού στρατού καί 
καταστημάτων έφημέριοι ύποχρεοΰν- 
ται νά έκτελώσι καί τήν θρησκευτι
κήν υπηρεσίαν τής έν τώ αύτώ τόπφ 
χωροφυλακής.

Μ ή υπαρχόντων μονίμων στρατιω
τικών ιερέων έν τοΐς Συντάγμασι, διο
ρίζονται διά τήν θρησκευτικήν αύτών 
υπηρεσίαν εφημέριοι, άνά είς δι’ έκα
στον Σύνταγμα, έπί τή αύτή μηνιαία 
άντιμισύία τών δραχμών είκοσι».

*Η 75ετηρίς τού * Εθν. Πανεπι
στημίου__ Ύπό τής Συγκλήτου τού 
Έθν. Πανεπιστημίου άπεφασίσθη δ- 
πως τή 25 Μαρτίου 1912 έορτασθή 
ή οε' έπετηρίς αύτού έν συνδυασμώ 
πρός τήν έν Άθήναις έναρξιν τοΰ Συ
νεδρίου τών Ανατολιστών, έκδοσή δέ 
διπλή έπετηρίς, ής τό μέν α' μέρος 
θά περιέχη επιστημονικός πρωτοτύ
πους έργασίας τών καθηγητών καί υ
φηγητών τού Πανεπιστημίου, καί Οά 
είναι έτοιμον πρός διανομήν κατόπιν 
1Ö ήΛ αύχοϋ MbQxioV) tà |J' μί·

* Η θρησκευτική υπηρεσία èv τω 
στρατω. Κατά τήν άναθεώρησιν τοΰ 
Συντάγματος ύπό τής διπλής Βουλής 
έτροποποιήθη καί ό νόμος περί τοΰ 
οργανισμού του στρατού. Τό 20 άρ
θρον περί τής θρησκευτικής υπηρε
σίας έτροποποιήΟη ώς εξής.

'II θρησκευτική υπηρεσία τού στρα
τού άποτελεϊται :

α*) Έκ τών παρά τοΐς συντάγμασι 
στρατιωτικών ιερέων.

Οί ιερείς ούτοι διορίζονται έκ προ
λυτών τής Θεολογίας διά Β. Διατάγ
ματος, τή προτάσει τού υπουργού τών 
Στρατιωτικών, καί ονομάζονται ιερείς 
γ', β', καί α' τάξεως, καί δή γ' τά
ξεως άμα τφ διορισμώ αύτών. Ούτοι 
δύνανται νά προαχΟώσι μετά τετραε
τή υπηρεσίαν είς άνωτέραν τάξιν κατά 
σειράν άρχαιότητος.

Αί ανωτέρω άναφερόμεναι τάξεις 
ιερέων άντιστοιχούσι κατά σειράν είς 
τούς βαθμούς άνθυπολοχαγοΰ, ύπολο- 
χαγοΰ καί λοχαγού βας τάξεως, πρός 
ους έξομοιούνται οί στρατιωτικοί ιε
ρείς ώς πρός τε τόν μισθόν καί τήν 
σύνταξιν, μή άπολαύοντες όμως τών 
έκ τού Μετοχικού Ταμείου τού κατά 
γήν Στρατού ευεργετημάτων.

Τά περί τοΰ τρόπου τού διορισμού 
τών στρατιωτικών ιερέων καί τά περί 
ιή; ύπηρρσίης καί τόν KaityHÓww

ρος Οά περιλάβη τάς ύπό αλλογενών 
καθηγητών έπιστημονικάς συμβολάς, 
και θά δημοσιευθή έντός τοΰ έπιόντος 
έτους.

Επετηρίς Εθνικού Πανεπιστη
μίου. ΈξεδόΟη ό στ' τόμος τής Έ- 
πετηρίδος τού Εθνικού Πανεπιστη
μίου τού άκαδημεικού έτους 1909 
1910. 'Ο τόμος ούτος περιέχει σπου- 

δαιοτάτας έργασίας καθηγητών .τού 
Έθν. Πανεπιστημίου, οΤον τού κ. Γ. 
Ν. Χατζιδάκι α Θουκυδίδεια, β) Περί 
τού Έρωτοκρίτου, γ) Άκαδημεικά α
ναγνώσματα περί τού γραπτού ήμών 
λόγου (σπουδαιότατα), δ; Ετυμολογι
κά, ε) Λεξιλογικά- τοΰ κ. Ρ. Νικολαΐ- 
δου Συμβολήν είς τήν Θεωρίαν τών 
ανασταλτικών φαινομένων, τού κ. Ν. 
I. Χατζιδάκι Sur I’ όIrmen I dr 
varii'-lr dans l’espace general En, 
τού κ. Κ. Μ. Ράλλη Περί ένιοσεως 
μονών κατά τό δίκαιον τής· όρθοδ. α
νατολικής Εκκλησίας.

’Αλλά τό μάλιστα ένδιαφέρον δημο
σίευμα τής Έπετηρίδος ταύτης είναι 
τό έν τέλει καί τό μέγιστον μέρος αύ
τής καταλαμβάνον β' μέρος τής ελλη
νικής βιβλιογραφίας (σελ. 139 —G12) 
τού κ. Ν. Γ. ΙΙολίτου, περιλαμβάνον 
άναγραφήν τών κατά τά έτη 1909 καί 
1910 ελληνικών δημοσιευμάτων, καί 
όσων δέν έδημοσιεύθησαν έν τώ α' 
μέρει τώ καταχωρισΟέντι έν τή Έπε- 
τηρίδι τού άκαδ. έτους 1906—07 δη
μοσιευμάτων τών έτών 1907 καί 1908.

Τό β' μέρος τούτο τής βιβλιογρα
φίας διαιρείται είς 30 κεφάλαια, ανα
γράφει δέ τήν έκδοσιν 130 περ. έλλην. 
περιοδικών καί G άλλογλώσσων. 30

Επετείων δημοσιευμάτων καί ήμερο- 
λογίων. 250 συγγραμμ,άτων καί 500 
περίπου διατριβών φιλολογικών, 50 
μεταφράσεων αύτοτελώς έκδεδομένων 
καί 550 έν διαφόροις περιοδικοΐς, 
20 βιβλίων καί 180 διατριβών γεω
γραφικών, 4 βιβλίων καί 2 I διατρι
βών εθνογραφικών, I I λαογραφικών 
βιβλίων καί 350 διατριβών, 70 ιστο
ρικών βιβλίιον καί ύπέρ 350 διατρι
βών, 30 αρχαιολογικών βιβλίων καί 
ΙΟΟ διατριβών. 70 βιβλίων άναφερο- 
μένων είς τάς καλάς τέχνας καί 180 
διατριβών, 5 μαθηματικών βιβλίων 
καί GO διατριβών, 27 βιβλίων φυσι
κών έπιστημών καί 110 διατριβών, 
100 ιατρικών βιβλίων καί 700 δια
τριβών, GO βιβλίων περί τών δια<ρό- 
ρων τεχνών καί ύπέρ 400 διατριβών, 
20 βιβλίων καί 70 διατριβών περί 
δημοσ. έργων, οδοποιίας, συγκοινω
νίας, 30 βιβλίων καί 9 διατριβών 
περί αθλητισμού, 23 βιβλίων καί 15 
διατριβών στρατιωτικών, 17 βιβλίων 
καί 7 διατριβών ναυτικών, 140 βι
βλίων καί 750 διατριβών θεολογικών, 
40 βιβλίων καί 130 διατριβών φιλο
σοφικών, 250 βιβλίων (ών τά 150 δι
δακτικά) καί 250 διατριβών παιδαγο)- 
γικών, 75 βιβλίων καί 100 διατριβών 
νομικών, 120 βιβλίων καί 300 δια
τριβών αναφερομένων είς τάς πολιτι
κός έπιστήμας.

Έν τή Βιβλιογραφία πολλαχοΰ ανα
γράφονται καί αί δημοσιευΟεϊσαι περί 
διαφόρων έργων βιβλιοκρισίαι. — Με- 
τέσχον δε είς τήν συγγραφήν τούτων 
πάντων τών δημοσιευμάτων περίπου 
3,500 συγγραφείς.
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ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Χρήστου ' Ανδρούτσου, «ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ» έν Άθή- 
ναις, 1911.

Η. Delehaye, S. 1. = «SAINTS 
DE CHYPRE» Bruxelles. 1907.

Σιμού Μενάρδου,— «H ΑΓ. ΕΛΕ
ΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ», έν Άθή- 
ναις, 1910.

Δ. Γεωργιάδου, Άρχιμ. — «ΠΕΡΙ 
ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΩΝ ΙΙΔΗ ΚΛΗΡΙ
ΚΩΝ (πρώτου και δευτέρου)» Κων- 
σταντινούπολις, 1910.

Μελισσηνοΰ Χριστοδούλου ’Επισκό
που Παμψίλου. «Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ» 
Κων)πυλις, 1911.

Σωφρονίου Ενα*ρατιάδου,  Μηιρυ- 
πυλίτου Λι ονιοπόλεως, νΕΥΛΓΓΕ- 
Λ1ΟΝ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΛΑ1ΟΛΟ- 
ΓΙΝΛΣ» ’Αλεξάνδρεια. 1911.

« ΕΚΚΛ1ΙΣ1ΑΣΤIΚ Π Λ Λ11 ΘΕΙΑ » 
έκδιδομένη κατά Σάββατον έν Κωνι- 
πύλει. έτος ΛΑ έπίτιμος Διευθυντής 
κα'ι Συντάκτης Μ. I. Γ εδεών, συνδρο
μή έτησία προκαταβαλλόμενη, έν τφ 
έσωτερικφ μετζίτια άργ. 5, διά τόν 
κατιότερον κλήρον καί τούς δημοδι
δασκάλους 3, ùv τφ έξωτερικφ φρ, 25.

« ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ». 
’Επιστημονικόν Θεολογικόν σύγγραμα 
έκδιδόμενον κατά μήνα έν Άλεξαν- 
δρείφ, έτος Δον, διευθυνής Γρηγ. 
ΙΙαπαμιχαήλ, Γραφεία ruc (lessi 
Pacha IO.

«ΠΑΝΤΑΙΝΟΣ» έβδομαδιαϊον πα
ράρτημα τού «Έκκλ. Φάρου», συν
δρομή έτησία άμφοτέρων φραγ. 25 
διά τούς σπουδαστάς τής θεολογίας 
12,50.

«ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ» έκκλ. πε
ριοδικόν τού ομωνύμου Συλλόγου, έκ- 
διδόμενον δίς τού μηνός, έν ΆΟήναις, 
έτος Z'Περίοδος Β*,  Διευθυντής Κ. I. 
Δυοβουνιιύτης, συνδρομή έτησία διά 
τό έσωτερικόν δραχ. 6 διά τό έξωτε- 
ρικυν φρ. 7. Γραφεία έν τή 'I. Μη- 
τροπόλει.

«Η ΧΑΡΙΣ »» εκκλησιαστικόν πε
ριοδικόν τού Πατριαρχείου Αντιό
χειας. έν Δαμασκφ τής Συρίας.

«ΑΝΛΗΛΑΣΙΣ» θρησκευτικόν ψύλ
λον τού ομωνύμου Συλλόγου έκδιδό- 
μενον κατά Πέμπτην έν ΆΟήναις, 
Αρχισυντάκτης Μιχαήλ 1. Γαλανός, 
συνδρομή έτησία έσωτερικοϋ δραχ. 6, 
εξωτερικού φρ. χρ. 10, γραφεία οδός 
Άδριανού 70 λ.

«ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ» ΉΟικο- 
Ορησκευτικόν έβδομαδιαϊον ψύλλον 
οργανον τού ομωνύμου Συλλόγου, έν 
ΆΟήναις έτος Β', Διευθυντής II. Α. 
Βαρυμποπιώτης, συνδρομή έτησία έ- 
σιυτερικού δραχ. 5, εξωτερικού 8, Α
μερικής δολλάρια 2, γραφεία οδός 
Αιόλου 128.

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΦΩΣ» έν Χανί- 
οις—Κρήτης έτος Γ*  ΔιευΟ. ΆγαΟ. 
Νινολάκης άρχιμ. καθηγητής.

EHANOPOQSEIS ΚΑΙ ΞΥΛΛΠΛΗΡΟΞΕΙΞ

Έν σελ. 273 στ. 12, μετά τήν λέξιν «χώρου» άναγνωσιέον «αρχαιό
τερου ναϋδρίου» άνιί τού «αρχαίου Βυζαντινού ναϋδρίου.»

Έν σελ. 276 στ. 1, · μετά τήν λέξιν «ποιμένα» προσδετέον «ΤΟΝ 
ΤΛΗΗΛΘΗΝ.»

Ένσελ. 276 στ. 8, άνιί ΛΧ1Γ άναγνωστέον ΑΧΓ\

EMâ™ M3
«Κήρυξον τον λόγον...» Β' Τιμ. δ', 2.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Α'. ΕΙΣ THfl ΙΑ' ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Καί πάλιν έν παραβολαις λαλεί ό Κύριος πρός τδ γένος 
τών έβραίων, προλέγων τήν κατάστασιν αύτών έν τή βασιλείς 
τών ούρανών, διαγραφών τήν θέσιν αύτών τε καί τών όμοιαζόν- 
των αύτοΐς άπέναντι τοϋ Βασιλέως τών βασιλέων, τοϋ Κυρίου 
τών κυρίων. Καί πάλιν πειράται ò συγκαταβάς μέχρι τοϋ νά 
λάβη δούλου μορφήν Λόγος τοϋ Θεοΰ νά έπιστρέψη τούς σκλη
ροτράχηλους και σκληροκαρδίους διαδόχους τοΰ άξιώματος τοΰ 
Μωύσέως καί τών ΙΙροφητών είς συναίσΟησιν τής ήθικής αυτών 
άθλιότητος καί μετάνοιαν πρός έπιτυχίαν τής σωτηρίας αύτών 
καί τοΰ λαοΰ έφ’ δν έδυνάστευον. Άλλά, φεϋ, ή πώρωσις τών 
καρδιών αύτών ήτο τελεία, ή άσυνειδησία αύτών εϊχεν ύπερβή 
παν δριον’ καί ούδέν μέσον ύπελείπετο πρός ίκανοποίησιν τής 
προσβαλλόμενης καί άτιμαζομένης δικαιοσύνης τοΰ Θεοΰ, εί μη 
ή δικαία τιμωρία αύτών.

Ή έξαίρετος παραβολή ήν άναγινώσκει ή Εκκλησία έν τή 
προκειμένη ιδ' τοϋ Ματθαίου Κυριακή, έδιδάχΟη ύπό τοΰ Κυ
ρίου ευθύς μετά τήν παραβολήν τών κακών γεωργών, ήτις ά- 
ναγινώσκεται έν τή ιγ’ Κυριακή ώ; είδομεν έν τφ φροηγουμέ- 
νω τεύχει τοϋ «Έ. Κ.» καί πρός τήν οποίαν ώ; θά ίδωμεν έχει
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πολλήν τήν όμοιότητα. Άκούσωμεν ήδη τόν Κύριον άναπτύσ 
σοντα διά της θείας Λύτου φωνής τήν παραβολήν ταύτην’ 
εϊναι ή παραβολή τών γάμων του Τίοΰ του Βασιλέως.

Βασιλεύς τις, εϊπεν ό Κύριος, έτέλει γάμους του Πού αύ · 
τού, καί πρός τά κατά τους γάμους τούτους συμβάντα όμοιά- 
ζουσι τά κατά τήν βασιλείαν τών ούρανών. Ό πανάγαθος 
Θεός δστις δέν εϊναι ώς οί έπίγειοι βασιλείς, άλλ’ ό μόνος ά- 
ληθινός βασιλεύς, φιλάνθρωπος καί πάσης εύκαιρίας δραττό- 
μενος ϊνα έπικοινωνήση πρός τούς αγαπητούς Του ανθρώπους, 
έτέλει τούς γάμους τού μονογενούς Πού Του πρός νύμφην μοναδι
κήν καί άπαράμιλλον ίντώ Κόσμω, τήν έπί Γης ίδρυομένην βασι
λείαν Αύτοΰ, τήν ’Εκκλησίαν. Καί ήσαν έκ τών προτέρων προσκε
κλημένοι είς τούς μοναδικούς τούτους γάμους οί έκλεκτότεροι 
φίλοι τού θεοΰ, οί Ιουδαίοι, τό "Εθνος έν ώ έμελλον νά εύ- 
λογηθώσι πάσαι αί φυλαί τής Γης. "Οτε λοιπόν έγένοντο δλαι 
αί προετοιμασίαι τοΰ γάμου, άπέστειλεν ό Βασιλεύς τους δού
λους Του δπως είδοποιήσωσι τους προσκεκλημένους νά έλθωσι, 
λέγοντες πρός αύτούς δτι ή γαμήλιος τράπεζα είναι έστρωμέ- 
νη, οί ταΰροι καί τά λοιπά θύματα ε σφαγμένα καί παρεσκευα- 
σμένα καί τά πάντα έτοιμα. "Οτε έγενετο ή ϊδρυσις ύπό τοΰ 
’Ιησού Χριστού τής άγιας ’Εκκλησίας άπεστάλησαν οί θεοκή- 
ρυκες Αποστολοι ϊνα καλεσωσιν δπως συμμετάσχωσιν άγια- 
σμοΰ καί άπολυτρώσεως έν τή Εκκλησία τούς πάλαι προσκε
κλημένους, τά πρόβατα τά άπολωλότα τού οικου ’Ισραήλ.

Άλλ’ οί προσκεκλημένόι δέν προσηλθον είς τούς γάμους’ 
ήθέτησαν τήν ύπόσχεσιν αύτών, παρημέλησαν τό καθήκον των, 
καί άπήλθον άλλοι είς τήν γεωργίαν των καί άλλοι είς τό έμπό- 
ριόν των. ’Εάν προσήρχοντο είς τούς γάμους θά έγεύοντο παν
τοειδούς άρετής, θά έβλεπον τό πρόσωπον τοΰ Κυρίου, θά ά- 
νυψουντο καί θά έξηγνίζοντο ήθικώς, άλλά χρήματα δέν θά έ- 
κέρδαινον, χρυσός δέν θά είσέρρεεν είς τά θυλάκιά των’ καί 
προετίμησαν τήν γεωργίαν καί τό έμπόριον καί τά ύλιχά άγα- 
θά άτινα έξ αύτών κερδαίνονται, τής σωτηρίας καί τής άπολυ
τρώσεως τών ψυχών αύτών ταλαίπωροι άνθρωποι ! — Άλλά 
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δέν είναι τοιουτοι πάντες οί διεφθαρμένοι άνθρωποι*  ύπάρχουσι 
καί έν τούτφ βαθμοί, δπιος καί :ν παν ri έτέρφ*  καί έκ τών προ
σκεκλημένων οί περισσότερον διεφθαρμένοι δέν ήρκέσθησαν νά 
άδιαφορήσωσι καί νά άπέλθωσιν είς τά έγκόσμια αύτών έργα, 
άλλά έκράτησαν καί τούς δούλους τού Βασίλειος και ύβρισαν 
αύτούς καί άπέκτειναν. I Ιόσον λεπτομερώς καί πόσον άκρι- 
βώς προφητεύει ό Κύριος τά συμβησόμενα ! Τις δέν ένθυμεϊ- 
ται έν τώ σημείφ τούτω τής παραβολής τήν σύλληψιν τών 
’Αποστόλων, τούς ραβδισμού; καί τάς φυλακίσεις, τόν φόνον 
τών Ίακώβων, τόν λιθοβολισμόν τοΰ Στεφάνου, τόν λυσσώδη 
διιογμόν τοΰ Παύλου ύπό τοΰ "Εθνους τών προσκεκλημένοι 
είς τούς γάμους τοΰ Γίοΰ τού Θεοΰ ;

’Ενώπιον τής έλεεινής ταύτης διαγωγής τών προσκεκλη- 
μένο>ν έξηντλήθη ή μακροθυμία τού Βασιλέως’ ή άγανάκτησις 
αύτοΰ έκορυφιοθη, καί άποστείλας τά στρατεύματα αύτοΰ κα
τέστρεψε τούς φονεις εκείνους καί ένέπρησε καί τήν πόλιν αύ
τών. Άς άναμνησθή τις τί συνέβη μετά 40 περίπου έτη άφ’ 
ής στιγμής έλέχθη ή παραβολή αυτή ύπό τοΰ Κυρίου’ στρατός 
πολυάριθμος ρωμαϊκός περιέκλεισε τήν σκληροτράχηλον Πρω
τεύουσαν του Ισραήλ καί άπώλεσεν όντως τούς φονεις τών 
δούλων τοΰ Θεοΰ καί έπυρπόλησε τήν πόλιν αύτών.

’/Αλλ’ οί γάμοι ήσαν έτοιμοι, καί ή εύσπλαγχνία του 
Θεοΰ πρός τον άνθρωπον δέν ήτο δυνατόν νά ίκανοποιηθή διά 
τής τιμωρίας τών άσεβών προσκεκλημένιον. Ή Εκκλησία I- 
δρυθεϊσα ύπό τοΰ Θεοΰ έλαβεν έξ άρχής τόν προορισμόν νά 
περιλάβη έν τοϊς κόλποις αύτής σύμπαντα τόν Κόσμον, καί τήν 
δύναμιν ώστε πύλαι Άδου νά μή κατισχύσωσιν αύτής. Καί 
ό ύψηλός ουτος προορισμός (’οφείλε νά έκπληρωθή’ «πορεύεσθε 
ούν, εϊπεν ό Βασιλεύς είς τούς δούλους αύτοΰ, έπί τάς διε
ξόδους τών οδών καί όσους άν εΰρητε καλέσατε είς τούς γά
μους». 01 προσκεκλημένοι έδείχθησαν άνάξιοι τής τιμής’ οι 
μή προσκληθέντες έμελλον νυν νά καταλάβωσι τάς θέσεις αύ
τών. Καί ήσαν μέν καί ούτοι προωρισμένοι νά είσέλθωσιν είς 
τούς γάμους τού Βασιλέως, άλλά ούχί πρώτοι’ διότι δέν ήσαν
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τοσοΰτον προητοιμασμένοι είς τήν ύψηλήν ταύτην κλήσιν δπως 
οί άπό παλαιών χρόνων κεκλημένοι" διά τούτο τό Εύαγγέλιον 
λέγει αύτούς παραστατικότατα «πονηρούς τε και άγαθούς» πε- 
ρισυλλεγέντας άνά τάς όδούς.

Έπληρώθη τοιουτοτρόπως ò γάμος άνακειμένων, ή Έκ
κλησία πιστών κληθέντων είς τό υψηλόν τοϋ χριστιανού άξί
ωμα έξ άπάντων τών έθνών τών διεσπαρμένων άνά πάσαν τήν 
Γην. Καί είσήλθεν ö Βασιλεύς είς τήν Εκκλησίαν αύτοΰ 'ίνα 
ίδη τούς άνακειμένους, τούς καθημένους είς τήν γαμήλιον τρά
πεζαν. Καί οί πανταχόθεν περισυλλεγέντες εκείνοι άνθρωποι 
εύρέθησαν, άντιθέτως πρός τούς' έκπαλαι προσκεκλημένους, ά
ξιοι τής προσγενομένης είς αύτούς τιμής. Οϊ άνθρωποι έκεϊνοι 
έφιλοτιμήθησαν νά άνταποκριθώσι προσηκόντως πάντες είς τοϋ 
Βασιλέως τήν εύμένειαν, καί μόνον είς μεταξύ τοσούτου πλή
θους εύρέθη δστις δέν έφρόντισε νά έτοιμασθή καταλλήλως 
δπως προσέλθη είς τούς γάμου;. Ίον τοιοΰτον άσεβή επισκέ
πτην ήλεγξε καί έτιμώρησεν ό Βασιλεύς διά τιμωρίας άναλό- 
γου πρός εκείνην τήν οποίαν έπέβαλεν είς τούς άναξίους προ*  
σκεκλημένους προηγουμένως.

Ό έπίλογος τής παραβολής ύπήρξε βραχύς άλλά βαρυ
σήμαντος. «1 Ιολλοί είσι κλητοί, ολίγοι δέ ε'κλεκτοί.» ΓΙραγ- 
ματικώς πολλοί ήσαν άνέκαθεν οί κεκλημένοι είς τήν βασι
λείαν τοϋ Θεοϋ. καί ολίγοι τινές ύπήρξαν οί έκλεκτοί οί έννο- 
ήσαντες τήν φωνήν τοΰ Υίοΰ καί άκολουθήσαντες τοΐς ίχνεσιν 
Αύτού' δεκάδες τινές καί εκατοντάδες μόνον τό κατ’ άρχάς 
άντεμετώπισαν διά τής άκαταβλήτου δυνάμεως τής άνωθεν πα- 
ρασχεθείσης αύτοϊς τό άναρίθμητον πλήθος τών τραπέντίυν έπί 
τή προσκλήσει τού Θεανθρώπου είς τήν γεωργίαν καί τό έμπό- 
ριον αύτών' μικροί καί άσθενεϊς ισοφάρισαν έν τφ ήθικψ μεγα- 
λεέφ αύτών τήν -διαφθοράν της ( Ιίκουμένης άπάσης, κα: ήδυνή- 
θησαν νά καθάρωσι την Γήν καί νά έξυγιάσεοσι τήν άτμόσφαι- 
ραν αύτής.

Ύπάρχουσι καί σήμερον πολλοί οί φέροντες τήν μεγα- 
λώνυμον κλήσιν τού όνόματος τοϋ Σωτήρος Χριστού, οί προ -
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σκεκλημένοι καί δικαιούμενοι νά μετέχωσι τής χαράς έπί τοΐς 
αίωνίοις γάμοις τού ίΊοΰ τοΰ Βασιλέιος, καί ήμεϊς έσμεν μετα
ξύ αύτών' άλλ’ είμεθα άξιοι τής μεγαλωνύμου κλήσεως ; "Θχι, 
δυστυχώς' καί σήμερον ώς καί πάλαι άληθεύει ή βραχεία καί 
βαρυσήμαντος ρήτρα οτι «πολλοί είσι κλητοί, όλίγοι δέ έκλε
κτοί.» Είς τοΰτο έκαστος συναισθάνεται δτι ήμεϊς μονώτατοι 
πταίομεν' έκαστος άκούει φωνήν ενδόμυχον άληθώς πάντοτε 
λαλοΰσαν καί άσφαλή κρίσιν ποιούσαν, καί ή φωνή αΰτη ρητώς 
έπιρρίπτει έφ’ ήμάς τήν εύθύνην τής παρούσης άθλιότητος. 
Ναί, άδελφοί μου άγαπητοί, έλεύθεροι πλασθέντες καί λαβόν- 
τες προορισμόν μέγαν νά όμοιάσωμεν τώ Θεώ καί νά άποβώμεν 
άξιοι τής κλήσεως ήμών είς τούς γάμους τοΰ Υίοΰ Αύτοΰ, έξε- 
τράπημεν είς παν είδος κακίας καί άνομίας' καί άντί νά προσερ-' 
χώμεθα είς τήν πνευματικήν τράπεζαν έορτάσιμα ένδεδυμέ- 
νοι τήν ψυχήν, μεταβαίνομεν πρό τού ούρανίου Ιίατρός συ
νήθως ώς έκεϊνος δστις δέν έφερεν ένδυμα γάμου' τό δ’ άποτέ- 
λεσμα, προφανές δν, δέν είναι βεβαίως άνάγκη νά καταδηλώ- 
σωμεν.

Διπλοΰν άρα καθήκον έπιβάλλεται ήμϊν έκ τής παραβο
λής ταύτης' νά ύπακούωμεν καλούμενοι ύπό τοΰ Θεοΰ είς ά- 
πόλαυσιν τών ήθικών έν τή ’Εκκλησία άγαθών, καί προσερχό- 
(*ενοι  νά φέρωμεν ένδυμα ήθικόν τήν άγνότητα τής ψυχής ή- 
(*ων  καί τήν καθαρότητα αύτής τήν άμεμπτον άπό πάσης δια- 
νοήσεως καί έπιθυμίας πονηρας' ϊνα μή έν τή μοίρα τών άσε- 
δών καί ύλοφρόνων προσκεκλημένων ούδ’ έν τή τοΰ μή έχοντος έν
δυμα γάμου λογισθώμεν, άλλά μετά τών ολίγων καί έκλεκτών 
Χ«ταριθμηθώμεν, χάριτι τήςύπεραγίας καί όμοουσίου Τριάδος. 
Αμήν.
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B.' STOYPOS

Ιουδαίος επίσημος, έπι σοφίςι πολύς καί μέλος τοΰ Συνε
δρίου, ό Νικόδημος, πληροφορηθείς τά περί Ίησοΰ έπεθύμησε 
νά ίδη Λύτόν καί νά συνομιλήση ιδιαιτέρως περί τών ύψίστων 
και τιμιωτάτων άπορημάτων της ανθρώπινης ψυχής, περί τής 
σωτηρίας καί τής μετά θάνατον τύχης αύτής. Καί τοσούτφ 
μάλλον ήθέλησε νά ϊδη τόν Ίησοΰν δσφ -περισσότερον έξέ- 
πληττον αύτόν αί καιναί καί άναντιρρήτως όρθαί διδασκαλίαι 
Λύτου, αϊτινες δέν εΐχον μέν ρηθή ύπ’ ούδενός πρότερον, έπέ- 
χεον δέ νέον φώς έπί τής Άνθρωπότητος καί έδείκνυον νέας 
οδούς καί νέας άπόψεις τής ζωής, τάς μόνας ώμολογημένως 
όρθάς καί συμφώνους πρός τά αιτήματα τής άνθρωπίνης διά
νοιας. Οί ’Απόστολοι εγένοντο μαθηταί τοΰ Χριστοΰ δι’ άμέ- 
σου κλήσεως, διά τής ένεργείας κυρίως τής θείας χάριτος, 
ό σοφός Νικόδημος έγένετο μαθητής τοΰ Σωτήρος κατανοή- 
σας Αύτόν διά τής ίσχυράς διανοίας καί τής άγνής καί άνο 
Οεύτου σοφίας δι’ ής ήτο πεπροικισμένος. Άλλ’ αί περιστά
σεις καί ή θέσις τοΰ Νικοδήμου δέν έ«έτρεψαν αύτφ νά άκολου· 
θήση φανερώς τόν πτωχόν Ίησοΰν' είναι γνωστή ή μαρτυρία 
τοΰ Εύαγγελίου ότι «πολλοί καί έκ τών άρχόντων έπίστευσαν 
είς τόν Ίησοΰν, άλλά διά τούς Ιουδαίους ούχ ώμολόγουν ϊν® 
μή άποσυνάγωγοι γένωνται. ήδη γάρ συνετέθειντο οί Ιουδαίοι 
ϊνα έάν τις αύτόν όμολογήση Χριστόν άποσυνάγωγος γένηται 
Φρονίμως άρα ποιών ό Νικόδημος ϊνα άποφύγη τό σκάνδ®’ 
λον καί τόν θόρυβον τών ύποκριτών συναδέλφων του προσήλ' 
θε νύκτωρ πρός τόν Κύριον ϊνα ίκανοποιήση τόν βαθύν πόθον 
τής ψυχής του καί συνωμίλησε μετ’ αύτοΰ περί τών ύψίστων 
ζητημάτων τών διαφερόντων τόν άνθρωπον' άπόσπασμα δέ τήί 
συνομιλίας ταύτης εϊναι ή εύαγγελική περικοπή ή άναγινω’ 
σκομένη τή πρό τής Τψώσεως τοΰ τίμιου Σταυροΰ Κυριακή.

Ό Κύριος ώς άριστος παιδαγωγός προσαρμόζει τόν λο'

γον κατά τό πρόσωπον μεθ’ ού συνδιαλέγεται’ πρός άνθρώ- 
πους άπλοϊκούς όμιλεϊ έν παραβολαϊς, πρός τούς έρευνητάς 
τών Γραφώ; όμιλεϊ άπό τών Γραφών' καί έχει ό λόγος Αύ
τοΰ τήν αύτήν θείαν δύναμιν, τό αύτό ούράνιον μεγαλεϊον, τήν 
αύτήν τομότητα καί βαθύτητα καί άσκεϊ τήν αύτήν έπιρροήν 
πάντοτε καί έπί πάντας.

Ή προκειμένη περικοπή άποτελεϊ τό τρίτον μέρος τής 
πρός τόν Νικόδημον συνομιλίας τοΰ Ίησοΰ, άναφέρεται δέ είς 
τήν ούσίαν τοΰ Σωτήρος, ποϊός τις θά είναι καί κατά ποιον 
τρόπον θά έπιτελέση τό έργον τής άπολυτρώσεως τοΰ άνθρωπί- 
νου γένους. Ό Λυτρωτής είναι διαρκώς έν τώ ούρανφ, άχώ- 
ριστος τοΰ IΙατρός καί τοΰ Πνεύματος, καίπερ έν σχήματι 
άνθρώπου έπί τής γης βαίνων καί τοϊς άνθρώποι: άναστρεφό 
μένος’ «ούδείς δέ άναβέβηκεν είς τόν Ούρανόν εί μή ό κ τοΰ 
ούρανοϋ καταβάς,” τοιοΰτος δέ μόνος ό υιός τού άνθρώπου 
εϊναι. ■ Έγνώριζε δέ ό Νικόδημος ποιος είναι ό υιός τοΰ άν- 
Ορώπου ένθυμούμενος τούς λόγους τοΰ προφήτου Δανιήλ (ζ', 
13) δτι’ «έθεώρουν έν όράματι τής νυκτός, καί ιδού μετά τών 
νεφελών τοΰ ούρανοΰ ώς υιός άνθρώπου έρχόμενος ήν καί εως 
τοΰ παλαιοΰ τών ήμερών έφθασε, καί ένώπιον αύτοΰ προσήγα- 
γον αύτόν’ καί αύτφ έδόθη ή άρχή καί ή τιμή καί ή βασιλεία 
κ.τ.λ.»

Ό Υιός δέ τοΰ άνθρώπου ούτος, ό άρχων καί βασιλεύς 
τών άπάντων, ό κατ’ εξοχήν καί τέλειος άνθρωπος, ό περι- 
λαμβάνων ώς νέος Άδάμ δυνάμει έν έαυτφ δλον τό άνθρώ- 
πινον γένος, μέλλει νά δώση τήν ψυχήν αύτοΰ λύτρον άντί 
πολλών, άναλαμβάνων τήν εύθύνην τής άμαρτίας πάντων τών 
άνθρώπων καί τιμωρούμενος άντ’ αύτών πρός ίκανοποίησιν τής 
θείας δικαιοσύνης καί καταλλαγήν τής Άνθρωπότητος πρός τόν 
έν ούρανοϊς Πατέρα’ μέλλει νά άναβή έπί τοϋ Σταυροΰ, πλη
ρών τά έν ταϊς Γραφαϊς περί έαυτοϋ γεγραμμένα μέχρι τών 
έσχάτων λεπτομερειών.

Μεταξύ τοσούτιον προεικονίσεων τοΰ Σταυροΰ έν τή ΠΔ. 
έξέχει τό μυστηριώδες καί άνεξήγητον διά τούς Ιουδαίους γεγο
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νός τό έν τφ κα' κεφαλαίφ τοΰ βιβλίου τών Αριθμών περιγρα- 
φόμενον’ ένφ οί Ιουδαίοι ήσαν έσκηνωμένοι έν τή έρήμφ, έπειδή 
έγόγγυσαν κατά τοϋ Θεού, όφεις δηλητηριώδεις ένέσκηψαν καί 
δάκνοντες έφόνευον πλείστους έξ αύτών. Il pò τής τοιαύτης κα- 
ταστάσεως ò λαός κατέφυγε προς τόν Μωυσέα ϊνα μεσολαβήση 
παρά τφ Θεφ προς άπαλλαγήν άπό τής μάστιγος τών όφεων' 
ή άπάντησις τοϋ Κυρίου προς τόν Μωΰσέα προσευξάμενον περί 
τοϋ πράγματος ήτο" «ποίησον σεαυτίρ όφιν, καί θές αύτόν έπί 
σημείου’ καί έ'σται, έάν δάκη όφις άνθρωπον, πας ό δεδηγμένος 
ίδών αύτόν ζήσεται.» Και έποίησεν ό Μωύσής συμφώνως πρός 
ταΰτα όφιν χάλκινον καί άνύψωσεν αύτόν έπί ξύλου ΰψηλοΰ έν τή 
έρήμφ και παρήγγειλε τοΐς Ίουδαίοις οσάκις ήθελον δηχθή ύπό 
τών όφεων νά άτενίζωσι πρός τόν έπί τοΰ ξύλου χάλκινον όφιν, 
και νά άπαλλάσσωνται άπό τής βλάβης τοΰ δήγματος.

Τό θαΰμα τοϋτο ήτο μυστηριώδες καί άνεξερεύνητον είς 
τούς πρό Χριστοΰ αιώνας. ΓΙολλάκις θά έστράφη ή έρευνητική 
προσοχή τών ραββίνων έπί τοΰ σκοτεινού τούτου σημείου τής ΠΔ. 
και πολύ θά έκοπίασαν οϊ περί τόν Νόμον διατρίβοντες ϊνα κατα- 
νοήσωσι τί άρα προετύπου ò όφις ό χαλκούς’ άλλ’ ήτο άνάγκη 
νά λαλήση περί τούτου πρός τόν Νικόδημον αύτός ό Θεάνθρωπος 
διά νά λυθή τό σκοτεινόν περί αύτοϋ πρόβλημα. «Καθώς Μωϋ- 
σής ύψωσε τόν όφιν έν τή έρήμφ, ούτως ύψωθήναι δεί τον υϊόν 
τοΰ άνθρώπου». Ιδού λοιπόν ποιος εϊναι ο όφις ό χαλκούς τοΰ 
βιβλίου τών ’Αριθμών, καί ίδού ò μίτος πρός τελείαν κατανόησιν 
τοΰ μεγαλοπρεπούς τύπου τούτου τής Σταυρώσεως. 01 όφεις οί 
δάκνοντες τούς άνθρώπους είς θάνατον εϊναι τού όφεως τοΰ άρ- 
χαίου τοΰ άπατήσαντος τήν Εύαν ή είκών, τοΰ Ιίονηροΰ καί τών 
άγγέλων αύτοϋ, οϊτινες άρχουσι τοϋ Κόσμου καί τοϋ αίώνος τού
του. Άλλ’ δ όφις ό χαλκούς ό άφθαρτος καί άναλλοίωτος, εις δν 
έβλεπον καί έθεραπεύοντο οϊ Ιουδαίοι δέν έχει σχέσιν πρός τούς 
όφεις τούτους’ εϊναι ή είκών τοΰ ΓηγενοΟς, τοϋ βασιλεύοντος τής 
Γής καί γνήσιον γήϊνον σώμα περιβεβλημένου, τοϋ υίοϋ τοϋ άν
θρώπου, τοϋ κατ’ έξοχήν άνθρώπου, τοϋ ένδεδυμένου τελείαν 
άφθαρσίαν καί άθανασίαν. τοΰ Θεανθρώπου. Κατά τον τύπον

άρα τοΰτον έμελλε νά ύψωθή έπί τοΰ σημείου τοΰ Σταυρού ò 
έπηγγελμένος Λυτρωτής, ϊνα οι δακνόμενοι ύπό τοΰ όφεως τοΰ 
άρχαίου καί τών εταίρων αύτοϋ, οί τελοϋντες τετραυματισμένοι 
έν χώροι καί σκίιφ θανάτου καί ύπό τό κράτος τής άμαρτίας, άτε- 
νίζωσι πρός Αύτόν, έσταυρωμένον υπέρ τής του κόσμου ζωής καί 
εύρίσχωσιν ΐασιν καί σωτηρίαν τών ψυχών αύτών.

Τό ξύλον τοϋ γινώσκειν καλόν καί πονηρόν τό έν τφ Πα- 
ραδείσφ, ύπήρξε τό όργανον τής πτώσεως καί τής άμαρτίας’ τό 
ξύλον τοϋ Σταυρού ύπήρξε τό όργανον τής άνορθώσεως καί τής 
σωτηρίας’ άπό ξύλου άτιμωτικοϋ καί σημείου τής έσχάτης κατα- 
φρονήσεως καί όργάνου έκτελέσεως τοϋ αίσχίστου θανάτου άπο- 
βαίνει όΣταυρός τοϋ Χριστού τό άγιώτατον κειμήλιον τής ’Αν
θρωπότητος, τύ τιμιώτατον καί ίερώτατον σύμβολον τής Οικου
μένης. Ό Χριστιανισμός έξαπλοϋται άνά τήν Γήν, καί τό ση- 
μείον τοϋ Σταυροϋ κοσμεί πάν δημόσιον καί -ιδιωτικόν πράγμα, 
ένδυμα, έπιπλον, σκεΰος, κτίριον’ κοσμεί τοϋ Βασιλέως τό στέμ
μα καί τό σκήπτρον καί τοΰ στρατιώτου τήν άσπίδα καί τό δόρυ’ 
τόν χιτώνα τοΰ πτωχού καί τήν άλουργίδα τοΰ Άνακτος’ τό ύ- 
πέρθυρον τής καλύβης τοΰ ποιμένος καί τό άέτωμα τοΰ ’Ανακτό
ρου. Καί ή άγια ιΜ,ήτηρ τοΰ πρώτου χριστιανοΰ Άνακτος άπέρ- 
χεται μετά συνοδείας μεγάλης είς τήν άγίαν Πόλιν καί μετά έ- 
ρεύνας μακροχρονίους καί μετ’έπιμονής καί ένθουσιασμοΰ άδια- 
πτώτου άνευρίσκει τέλος τον τίμιον τοΰ Κυρίου Σταυρόν καί ά- 
νυψοΐ καί αυθις έπί τοΰ φρικτοΰ Γολγοθά ούχί είς καταισχύνην 
καί όνειδος άλλ’ είς εγκαλλώπισμα καί σέμνωμα καί είς θρίαμ
βον καί προσκύνησιν τής Οικουμένης άπάσης.

Ή άγια Βασιλίς έγείρει μεγαλοπρεπή εύκτήρια έπί τών 
τόπων τών ΓΙαθών καί προικίζει αύτά διά τεμαχίων τοΰ άνεκτι- 
μήτου κειμηλίου τοΰ ξύλου τής ζωής, καί διασπεί- 
ρει τεμάχια αύτοϋ είς άγιασμόν άνά τάς χώρας δι’ ών διέρχεται 
έπιστρέφουσα πρός τόν ίσαπόστολον Γίόν αύτής τφ 327. Ιδίως 
ή ήμετέρα πατρίς Κύπρος εύνοεΐται ύπερβαλλόντως ύπ’ αύτής’ 
έρημος κατά τό πλεϊστον ύπό μακροχρονίου άνομβρίας ούσα εϊλ- 
κυσε τήν συμπάθειαν τής Βασιλίδος, ήτις άίΐοβάσα ένταΰθα παρά 
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τό Βασιλοπόταμον κατεκόσμησε τήν Νήσον διά ναών έπ’ όνό- 
ματι τοϋ τιμίου Σταυροΰ, ούς έπροίκισε διά τεμαχίων τοϋ ζωο 
ποιοΰ ξύλου, καί κατέστησε πηγήν ιαμάτων καί άγιαστήρια άνά 
τήν εύδαίμονα καί πολυύμνητον Νήσον.

Ό Σταυρός έκτοτε βασιλεύει καί άποτελεϊ τήν άγιαστικήν 
σφραγίδα άνά μέσον τών λαών καί τών άτόμων. Καί έπί αιώνας 
μακρούς προσκυνεϊται άνυψωμένος έπί τοΰ φρικτοϋ Γολγοθά άπα· 
στράπτων έξ αίγλης καί μεγαλείου ώς θρόνος τοΰ βασιλέως τής 
δόξης' ή σκιά αύτοϋ άπό τοϋ ύψους τοΰ λόφου τοϋ Κρανίου πί
πτει έπί τά τέσσαρα πέρατα τής Οικουμένης, άίδιον σύμβολον 
τής έν μέσφ τής Έκκλησίας παρουσίας ’Εκείνου, δστις έπ’ αύτοϋ 
τάς χεϊρας έξέτεινεν ϊνα συναγάγη είς έν τά διεστώτα καί συνα- 
νυψώση άπό τοϋ βορβόρου τής άμαρτίας τους έν αύτή κυλιομέ
νους είς τούς ουρανούς πρός τόν Θεόν καί 1 Ιατέρα.

Άλλά λαϊλαψ άγρια έπήλθεν έπί τήν άγίαν Πόλιν άρχο· 
μένου τοϋ ζ' αίώνος” οί Πέρσαι έπωφελούμενοι τήν άσθένειαν τοϋ 
Κράτους τών Ελλήνων ένεκα τής κυβερνήσεως ανικάνων αύτο- 
κρατόρων, είσέβαλον είς τήν Παλαιστίνην, καί ώς οί άρχαϊοι 
πρόγονοι αύτών έπραξαν έν Έλλάδι, ούτω καί ούτοι είσώρμη- 
σαν είς έτέραν άκρόπολιν τοϋ Ελληνισμού, τήν Ιερουσαλήμ, 
ένέπρησαν τά ιερά αύτής, έβεβήλωσαν τούς άγιους αύτής τόπους 
καί άπήγαγον είς τήν Περσίαν τόν τίμιον τοϋ Κυρίου Σταυρόν. 
Συνεκλονήθη ολόκληρος ό ελληνικός Κόσμος έπί τφ άπαισίφ άγ- 
γέλματι καί οί έν ΚΠ. άνώτεροι τοΰ Έθνους ταγοί έκάλεσαν είς 
τόν αύτοκρατορικόν θρόνον τόν υιόν τοϋ έξάρχου τής ’Αφρικής 
Ηράκλειον, μετά τοϋ βαρέος κλήρου τής έκδιώξεως μέν τών 
Περσών έκ τής πατρίου Γής τής άνακτήσεως δέ τοϋ τιμίου 
Σταυρού τοϋ Κυρίου. ’Αποδύεται είς τόν ύπεράνθρωπον άγώνα 
ό πιστός Βασιλεύς, καί μετά όκταετεϊς άπαραμίλλους καί άει- 
μνήστους άγώνας, καθ’ ούς έν Σαλβανφ τής ’Αρμενίας, παρά 
τόν Σάρον ποταμόν καί παρά τά έρείπια τής Νινευί άνενεώθησαν 
τά έν Μαραθώνι καί Πλαταιαϊς, έν Γρανικφ καί Ίσσφ καί Γαυ- 
γαμήλοις περιφανή τών Ελλήνων κατά τών Περσών τρόπαια, 
άπολαμβάνει τέλος τφ 628 μετά τών παρά τοϊς Πέρσαις αίχμα- 

λώτων καί τόν τίμιον Σταυρόν τοϋ Κυρίου, δν τφ έπιόντι έτει 
κομίσας αύτοπροσώποις ό βασιλεύς είς τήν άπολυτρωθεΐσαν Ιε
ρουσαλήμ άνυψοΐ πάλιν είς τήν προτέραν θέσιν τή 14 τοϋ Σε
πτεμβρίου μηνός, καί καθιεροϊ ούτω τήν βασιλικήν έορτήν τής 
Γψώσεως τοϋ Σταυροΰ, ήν έκτοτε μεγαλοπρεπέστατα άπαντα- 

χοΰ τής Οικουμένης πανηγυρίζουσα ή Εκκλησία δέεται τοϋ Κυ
ρίου ϊνα φυλάττη διά τοϋ Σταυροΰ Αύτοϋ τό Κράτος, σφζη τόν 
Λαόν καί εύλογή τήν κληρονομιάν Αύτοϋ, «νίκας τοϊς βασι- 
λεΰσι κατά βαρβάρων δωρούμενος.»

Σταυρός τό σύμβολον τής δυνάμεως καί τής ισχύος, Σταυ
ρός τό σύμβολον τής ταπεινώσεως καί τοϋ μαρτυρίου” Σταυρός 
τό άήττητον δπλον κατά τής άμαρτίας, Σταυρός τό φυλακτήριον 
ύπό πάσης τοϋ πονηρού έπηρείας” Σταυρός ή βεβαίωσις τής δι
καιοσύνης καί τής άληθείας, Σταυρός τό ξύλον τής ζωής, ή έγ- 
γύησις τής αίωνιότητος καί τής άθανασίας. Σταυρφ διατέμνει 
τήν Ερυθρόν καί διαβιβάζει άβρόχοις ποσί δι’ αύτής τούς ’Ιου
δαίους ò θεόπτης Μωϋσής, Σταυρόν προστησάμενος τών στρα
τευμάτων αύτοϋ όρμοι έπί τόν άντίπαλον καί νικά ό μέγας Κων
σταντίνος. Σταυρός τό σύμβολον καί ή δόξα τοϋ Γιοϋ τοϋ ’Αν
θρώπου καί τής σωτηρίας ήμών ’Αρχηγός, Σταυρός τό σημεϊον 
δπερ θά έμφανισθή έν τφ Ούρανψ, προάγγελον τής δευτέρας καί 
ένδοξου Αύτοϋ πάλιν παρουσίας.

Σταυρός ό φύλαξ πάσης τής Οικουμένης,
Σταυρός ή ώραιότης τής Έκκλησίας,
Σταυρός βασιλέων τό κραταίωμα.
Σταυρός πιστών τό στήριγμα.
Σταυρός άγγέλων ή δόξα 
καί τών δαιμόνων τό τραϋμα.
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«Μέγα μάθημα εύσεββίας ή τής «ρύσεως με
λέτη. Ό αθεϊσμός έστι παραφροσύνη».

Οί φυσιοδίφαι καί οί μελετώντες τούς ενσωμάτους οργα
νισμούς έπρεπεν οί θεοσεβέστεροι νά ώσι καί οί ευσεβέστεροι, 
διότι προ αύτών αποκαλύπτεται μεγαλεϊον σοφίας, δυνάμεως 
κα'ι άγαθότητος άνέκφραστον ποικίλοι συνδυασμοί, οργάνων 
έν συνειρμώ πολυπλοκωτάτω και συνδυασμώ άρμονικωτάτω 
άνυψοΰσι τον παρατηροϋντα νοϋν είς τήν νόησιν τής ύπάρ- 
ξεως Νοϋ πανσόφου, παντοδυνάμου καί παναγάθου, "Οστις 
έποίησε τούς οργανισμούς μέ τέχνην ύπερθαύμαστον, ύπερά- 
φραστον και πρός σκοπόν τινα τελικόν.

"Εκαστον όργανον και τό έλάχιστον έν τφ όργανισμφ 
συντελεί είς τόν σκοπόν τής ζωής, δι’ ής παρέχει λειτουρ
γίας έν τφ συνόλφ τοΰ οργανισμού, καί γίνεται μέσον πρός 
τήν λειτουργίαν τοΰ ετέρου· πάντα δέ όμοϋ είς τήν διατήρη- 
σιν τοΰ όλου οργανισμού. Καί καθώς έν έργοστασίφ τινί 
εισερχόμενος τις βλέπει θαυμάσιον σύμπλεγμα μηχανών κινου- 
μένων πρός τινα σκοπόν έκφράζοντα τήν θέλησιν τοΰ ποιή- 
σαντος τό έργοστάσιον καί τάς μηχανάς, ούτω καί ό διά τής 
επιστήμης εισερχόμενος είς τήν μελέτην καί τήν θεωρίαν τοΰ 
σύμπαντος, βλέπει θαυμασκότατον σύμπλεγμα οργανισμών 
συνισταμένων έκ ποικίλων καί πολλών οργάνων ών έκαστον 
ύποβοηθεϊ είς τήν τοΰ έτέρου λειτουργίαν, πάντα δέ έν συνόλφ 
συντελοΰσιν είς ένα σκοπόν έκφράζοντα τήν θέλησιν ’Εκεί
νου, "Οστις έποίησε τούς πολλούς καί ποικίλους οργανισμούς, 
καί ώρισε τήν λειτουργίαν έκάστφ πρός τέλεσιν ενός τελικού 
σκοπού, καί δέν είναι ανάγκη ϊνα τις διέλθη παρατηρών τήν 
ποικιλίαν τών οργανισμών, δπως αναχθή είς την νόησιν τής 
ύπάρξεως ύπερτάτου Νού, καί ύπερτάτης θελήσεως, άλλα καί

ένα τών οργανισμών τούτων έάν παρατηρήση θά άνεύρη τήν 
σοφίαν, καί τήν δύναμιν τοΰ Ποιητοΰ άποτετυπωμένην έν 
αύτφ καί θά άνακράξη μετά τοΰ θεόπνευστου ίεροΰ ψαλμφ- 
δοΰ· «Ώς θαυμαστά τά έργα Σου Κύριε, πάντα έν σοφία έ- 
ποίησας».

Ή ’Επιστήμη τής φύσεως είναι ό μέγας καί διαπρύσιος 
κήρυξ τής ύπάρξεως τής ύπερτάτης Σοφίας καί βουλήσεως. 
Πας οργανισμός είναι σύνθεσις ύργάνιον καί μελών προς ένα 
σκοπόν συνηνωμένων καί λειτουργόύντων. Ή συνένωσίς των 
προϋποθέτει δύναμιν σοφήν, ήτις συνήνωσε ταΰτα άρμονικώς. 
Ή σκόπιμος συνεργασία των καί λειτουργία προϋποθέτει Νούν 
καί βούλησιν ύπερτάτην, ήτις ώρισεν είς αύτά τήν λειτουργίαν 
των καί ενέργειαν. Αλλά καί έκαστον όργανον έν τφ ύργανι- 
σμφ είναι σύνολον μικρότερων στοιχείων, ήτοι μορίων, τά ό
ποια Σοφία καί Δύναμις συνήνωσεν είς σκόπιμον λειτουργίαν 
τοΰ οργάνου, τό όποιον μετά τών λοιπών οργάνων έν τφ όρ- 
γανισμφ, συντρέχει είς τήν σκόπιμον λειτουργίαν τοΰ όλου ορ
γανισμού. Θαύμα μέγιστον ή Φύσις έν τφ συνόλφ τοΰ οργα
νισμού της καταπλήττόν με ! ’Αλλά τό θαύμα τούτο είναι έρ
γον ύπερτάτης διανοίας, (άουλήσεως, δυνάμεως, Θεοΰ πανσό
φου, παντοδυνάμου, καί παναγάθου. τεχνίτου άρίστου καί 
παμμεγίστου Δημιουργού τοΰ Σύμπαντος,

Θεέ μου αύτή ή φύσις μαρτυρεί το μεγαλεϊον τής σοφίας 
Σου, τής δυνάμεώς Σου, τής αγαθότητάς Σου ! Τί λέγω ; 
Καί ενός μορίου ύλικοΰ ή μελέτη αποκαλύπτει είς έμέ τον έλά
χιστον τήν καταπληκτικήν Σου σοφίαν καί δύναμιν ! Θεέ μου ! 
τό μεγαλεϊον Σου αύτή ή θεωρία τής φύσεως άνομολογεϊ καί 
αυτός είναι ό αψευδέστατος μάρτυς ! ’Αδυνατώ νά είπω ότι 
Σύ δέν ύπάρχεις. άφ’ ού τά έργα ύπάρχοντα καί έν τοϊς έλα- 
χίστοις καταβοώσι τρανώς τήν ϋπαρξίν Σου διαλαλυύντα ! 
Ναί ! ‘Υπάρχεις Συ, ό αιώνιος, ό άναρχος, ό άΐδιος, ό πάν
σοφος, ύ παντοδύναμος, ό πανάγαθος, ό άναλλοίωτος ! Υπάρ
χεις· καί τήν ϋπαρξίν Σου μόνον άφρονες καί. παράφρονες ά- 
παρνοΰνται ! «Εϊπεν σφρων έν καρδία αυτού ούκ έστι Θεός».
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Καί τί θά ύπήρχεν έάν Σύ δεν υπήρχες ; "Αρα πάσα ύπαρξις 
τήν άΐδιον ύπαρξιν Σου άνομολ'ογεΐ, καί ή έναρμόνιος και 
σκόπιμος λειτουργία τών έν τώ κόσμφ οργανισμών τρανώς α
ποκαλύπτει καί διαλαλεί τήν άπερινόητον καί άκατάληπτον 
σοφίαν Σου, αγαθότητα καί δύναμιν !

’Αλλά πώς φυσιοδίφαι τινές καί ιατροί, ώς μή ώφελε, 
μελετώντες τά έργα Σου, παμμέγιστε Θεέ, Σέ άπαρνοΰνται; 
Πώς άνθρωποι λεγόμενοι επιστήμονες έπαισχύνονται το παμ- 
μέγιστον, το μεγάτιμον, τό πανένδοξον, τύ ίερώτατον όνομά 
Σου, καί είς τήν άλογον καί ασυνείδητον φύσιν κατηγοροΰσι 
τά έξοχα προσόντα Σου ; Πόθεν ούτοι άρύονται τήν είς Σέ α
πιστίαν των, άφ’ ού ό κόσμος Σέ άνομολογεϊ πανηγυρικό
τατα καί έν τοϊς έλαχίστοις τών οργανισμών του ; Τό διατί αυ
τοί Σέ άπαρνοΰνται ανάγεται είς ηθικά αίτια καί ούχί είς λό
γους Επιστήμης ! Αυτοί Σέ άπαρνοΰνται, διότι είναι έγωι- 
σταί, τετυφωμένοι, κουφόνοες καί αλαζόνες, διά τής είς Σέ 
άπιστίας των θέλοντες νά φαίνωνται, οί κουφόδοξοι καί άτα- 
λόφρονες, ύπέρτεροι τών άλλων ανθρώπων τών είς Σέ πι- 
στευόντων ! Άλλισς θά έξομοιώνται τοΐς πολλοϊς καί δέν θά 
τιμώνται ώς σοφοί, τών άλλων ύπερέχοντες. Πτωχαλαζονικά 
πνεύματα ! Ό κόσμος πιστεύει λογικώς είς τήν ΰπαρξίν Σου ! 
Αύτοί δ’ άπιστοϋσιν είς Σέ άπό κουφότητος γνώμης, ϊνα μή 
συγκαταλέγωνται μετά τών πολλών ! Θά έπραττον δέ τό έναν- 
τίον έάν οί πολλοί ήπίστουν είς Σέ, ώ έπιεικέστατε καί λίαν 
μακρόθυμε καί πολυέλεε Θεέ! "Οθεν άπό μόδας καί συρμού αυ
τοί οί συρμόφιλοι φρενόπληκτοι έχουσι τήν αθεΐαν καί τήν ύ- 
λοφροσύνην, καί ούχί, διότι ή φωνή τής Έπ στήμης (—τού 
κλάδου τούτου τής πολυεράστου Σοφίας τοΰ Θεού, έξ ής πάσα 
γνώσις άπορρέει τοΐς άνθριόποις—) τοιούτον τι ένηχεϊ είς τά 

ώτά των.Αθεϊσμός καί παραφροσύνη είναι συνώνυμα ! Παρα- 
φρονας δέ πρέπει νά λογιζώμεθα τούς γλωσσάλγους καί ληρώ- 
δεις άθέους τούς μή πιστεύοντας είς ύπαρξιν ύπερτάτης Σο
φίας, Δυνάμεως, Βουλήσεως, είς ύπαρξιν Θεοΰ. Διά τής πί- 

στεως ταύτης εξηγούνται ή συνένωσις τών στοιχείων είς σύστα- 
σιν τών οργανισμών, ή άρμονική καί σκόπιμος λειτουργία τών 
όργανισμών, προσέτι δέ καί αυτή ή υπαρξις τών στοιχείων, 
άπό τών όποιων σύγκειται ό κόσμος έν τώ συνόλφ τών οργα
νισμών αύτοΰ, καί έν έκάστω όργάνω καί μέρει. Ή υπαρξις 
τής ύλης—ή μόρφωσις τής ύλης είς οργανισμόν, καί. τάξεις 
όντιον— ή σκόπιμος τούτων λειτουργία τά τρία ταύτα δέν 
εξηγούνται διά τής καταρωτάτης εθνοκτόνου άθεΐας, καί πα- 
ραμένουσιν αινίγματα άλυτα ! Λύονται δέ καί εξηγούνται διά 
τής λογικής πίστεως είς τήν άναγκαίαν ύπαρξιν Θεού παντο
δυνάμου, πανσόφου καί παναγάθου.

Έκ Λιβαδιού τοΰ Όλυμπου (Μακεδονίας).

ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΙΧΑΗΑ
(Διδάκτωρ τής Ιατρικής.)

ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΙΑΣΣΡΡίμΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΝ ΚΤΠΡΩ· ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΙΓ ΑΙΩΝΑ

Κατά τον ιστ' αιώνα [χέγαν Θόρυβον διηγειρε καί έν τ$ Εσπερία 
καί έν τγί καθ’ ·ψ.£ς ’Ανατολή θ ’Ιάκωβος Βασιλικός, οστις παρουσι- 
άσθη ώς καταγόμενος έκ του αρχαίου γένους τών Ήρακλει^ών και έ· 
πισάμως άνεγνωρίσθη ώς Δεσπότης Σάμου και ΙΙάρου. *)  ’? νδραγα- 
θησας ύπό τόν Αύτοκοάτορα τής Γερμανίας Κάρολον ε' άνηγορεύθη 
Ιππότης μετά τού τίτλου κόμητος Παλατίνου καί τοΟ δικαιώματος 

του άναγορεύειν Διδάκτορας και στέφειν ποιητάς. Τοιουτος ών ό Ίά-

1) Ε. L e g r a n d, Deux vies de Jacque Basilicos, seigneur 
de Samos marquis de Paros, comte palitin et prince de Moldavie 
[ Collection de documents concernant Γ histoire politique et lit
téraire de la Grèce médiéval et moderne, tome 1 ] Paris 1889. E. I. 
Σταματιάδ ου, Βίος ’Ιακώβου Βασιλικού, Δεσπότου Σάμου, Μαρκητ- 
*ίου Πάρου κόμητος Παλατίνου καί ήγεμόνος Μολδαυΐας, έν Σάμω 1894.— 
Ν. Jorg a, Nouveaux matériaux pour servir à Γ histoire de 
Jacque Basilicos Γ Héraclide dit le despot, prince de Moldavie, 
Bucarest 1900.
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κωβος Βασιλικός προύκάλεσε την προσοχήν τών Μεταρρυθμιστών, ών 
τάς ιδέας φαίνεται ήσπάσθη, έμβαλών αύτοΐς ελπίδα περί διαδόσεως 
αύτών έν τή ’Ανατολή, οπού έσκόπει ν’ άποκαταστηση το ηγεμονικόν 
αύτοΰ αξίωμα. Χ) ’Ιδιαιτέρως συνεδέετο μετά τοΰ Φιλίππου Μελάγχθο- 
νος, τοΰ διαπρεπούς παραστάτου τοΰ Λουθήρου, ώς φαίνεται έξ επι
στολής αύτοΰ (1555), έν ή καλεΐ τον Μελάγχθονα «εύεργέτην καί 
βοηθόν.» *)  Δια τοΰ ’Ιακώβου Βασιλικού έγνωρίσθη μετά τοΰ Με- 
λάγχθονος ό έξάδελφος αύτοΰ, τοΰ Βασιλικού, ’Ιάκωβος Διασσωρΐνος, 
δστις είργάσθη ώς διδάσκαλος έν Κύπρω.

Και ό μέν ’Ιάκωβος Βασιλικός φαίνεται δτι κατήγετο έκ Σαμια
κής οικογένειας, γεννηθείς περί το 1523, άόηλον ποΰ άχριβώς, ώς 
άδηλον εϊνε άν τώ ον τι έξεπαιδεύθη ύπο τοΰ Έρμοδώρου Ληστάρχου, 
έν Χίω βεβαίως κα'ι ^ύχί έν Κρήτη, ώς έπληροφόρησεν ό Μελάγχθων. 
Ό δ’ έξάδελφος αύτοΰ ’Ιάκωβος Διασσωρΐνος έγεννηθη έν Ρόδω, την 
οποίαν έγκατέλιπε τώ 1522, μετά την άλωσιν αύτής ύπο τών Τούρ
κων. Έσχε πιθανώς μετά τοΰ Βασιλικού διδάσκαλον τον Έρμόδωρον 
Λήσταρχον έν Χίω, διέτριψε δ’ έν Ένετία και άλλαις τής Εσπερίας 

πόλεσι. 3)
Τφ 1555 ηύρίσκετο ό Διασσωρΐνος έν Βρυξέλλαις, έκεΐθεν δ’ έ

γραψε προς τον Μελάγχθονα μετά τοΰ Βασ.λικοΰ. Είς άμφοτέρους 
αντί τοΰ άπουσιάζοντος Μελάγχθονος άπήντησε τώ 1556 έκ Λειψίας 
ό περιφανέστατος φιλόλογος ’Ιωακείμ Καμεράριος, εξύμνησα; θαυ- 
μασίως την ’Ελλάδα καί το ελληνικόν Γένος, ό δέ Μελάγχθων κατά 
το αύτό έτος έγραψε διαφόρους συστατηρίους έπιστολάς ύπέρ τοΰ ’Ια
κώβου Βασιλικού, μεταβάντος είς Δανίαν. Δέν γνωρίζομεν έάν ο Ιά
κωβος Διασσωρΐνος παρηκολούθησεν αύτόν είς το ταξείδιον έκεΐνο, δι
ότι μετά εξ έτη εύρίσκομεν αύτόν έν Κύπρω ώς Διδάσκαλον. Είναι ό
μως λίαν πιθανόν δτι είς Κύπρον μετέβη μετά πάροδον τών έξ έτών, 
διότι τώ 1562 έν Λευκο^σία τής Κύπρου ίδρυσε Σχολήν, έν ή εύδο-

1) W. G a s s. Symbolik der gr. Kirche, Berlin 1872, σ. 42. 
43. .1. 11. K u r t z Lehrbuch der K. G. 14 IT, I. σ. 139.

2) Μ a r ( i n i C r u si i. Turcograecia, Basileac 1584, σ. 556. 
E. L e g r a n d. Bibliographie hellénique ou description raison- 
née des ouvrages publiés en grec par les Grecs au XVe et XVTe 
siècles, Paris 1885, TI, 352.

3) E. L c g r a n d. Deux vies de Jacque Basilicos, σ. 317— 
336.—Bibliographie I, 297.—Μ. C r u s i i. Turcograecia, σ. 556.7 
Ε. Στα μάτι άδου, ’Ιάκωβος Βασιλικός, σ. 27—34.
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κιμώτατα ήρξατο εργαζόμενος. Διε τέλει δμως είς άδιάλειπτον σχέσιν 
προς τον έξάόελφόν του ’Ιάκωβον Βασιλικόν καί ί'σως ή είς Κύπρον 
μετάβασις έγένετο κατά προμεμελετημένον σχέδιον αύτοΰ τοΰ Βα
σιλικού.

"Οντως όέ ό παραβολώτατος ουτος άνθρωπος έκ Δανίας απεχθών 
διά διαφόρων χωρών καί μετά πολλάς περιπέτειας κατήντησεν είς 
Μολδαυιαν, άνέλαβεν έπανειλημμένας παντόλμους εκστρατείας κατά 
τού τυράννου Ηγεμόνας αύτής Άλεξάνόρου Λεπαισνιάνου, δν τέλος 
έκδιώξας άνεκηρύχθη τω 1561 σΔεσπό της Βασιλεύς Μολδαυίας». Μή 
έχων δμως φρόνησιν ισην προς τήν ριψοκίνδυνο*  αύτοΰ τόλμην όέν ή- 
δυνήθη νά θέση σταθεράς βάσεις τών ένεργειών αύτοΰ, αίτινες άπε- 
σκόπουν ίσως είς τήν άποκατάστασιν τής ’Ελληνικής Λύτοκρατορίας 
τοΰ Βυζαντίου. Μέγα οέ σφάλμα αύτοΰ ύπήρξε τύ δτι διενοήθη νά 
είσαγάγη τήν μεταρρύθμισιν είς τήν ’Ανατολήν, διότι έξήγειρε καθ 
εαυτού τούς ορθοδόξους τής Μολδαυίας.

Κατά τήν εποχήν δ’ έκείνην ο ΙΙατριάρχης Κ)πόλεως Ίωάσαφ 
είχεν άποστείλει είς τήν Μητρόπολιν τής Μεταρρυθμίσεως, τήν Βιτ- 
τεμβέργην, τον έν Καιρω πρότερον τής Αίγύπτου έργασθέντα Διάκο
νον Δημήτριον Μυσόν, δστις έπζνελθών έκόμισε παρά τοΰ Μελάγ
χθονος έπιστολήν, δΓ ής έγένετο απόπειρα τών πρώτων έπισήμων 
σχέσεων μεταξύ τής ορθοδόξου έν τή ’Ανατολή ’Εκκλησίας καί τής 
Μεταρρυθμίσεως τής Δύσεως. Ούδέν δμως πρακτικόν αποτέλεσμα ά- 
πέδωκεν ή απόπειρα έκείνη, στερούμεθα δέ δυστυχώς ένδείξεων περί 
συμμετοχής έν τή απόπειρα εκείνη τοΰ 'Ιακώβου Βασιλικού, ήγεμονεύ- 
οντος έν Μολδαβία κκί τοΰ Ιακώβου Δικσσωοίνου, διδάσκοντος έν 
Κύπρω. Γινώσκομεν δμως δτι έν Κ)πόλει έπεκράτει καλλίστη γνώ
μη πε,ί τοΰ Βασιλικού, ής διερμηνεύς έγένετο ό έν τώ Ιίατριαρχείω 
έργαζόμενος ’Ιωάννης Ζυγομαλας, γράψας πρύς τον Βασιλικόν. ’Εν 
τή άπαντήσει,του δέ ούτος τώ 1562 έλεγε πρύς τον Ζυγομαλαν «τώ 
Παναγιωτάτω Δεσπότη έν πασιν εμέ ύπήκοον συνίστημι, ούόέ τι έπο? 
ούτε έργον άνευ τής αύτοΰ γνώμης περανώ». Έν τή έπιστολή άκρι- 
βώς ταύτη υπογράφεται ό Βασιλικές «Δεσπότης Βασιλεύς Μολδαυίας».

Εϊνε δέ περίεργος ή έκ παραλλήλου πολιτική δρασις τοΰ Ιά
κωβου Διασσωρίνου έν Κύπρω, γινόμενη έν συνεννοήσει μετά τού Βκ- 
σιλικοΰ. Διότι ό Διασσωρΐνος είργάζετο έν Κύπρω συντόνως ύπό το 
Πρόσχημα τοΰ διδασκάλου παρασκευάζων τήν άπό τών ’Ενετών ά· 
π^στασίαν τής νήσου. Τώ 1502, γράψας προς τον Ιίατριάρχην Ίωά-



514 Άρχιμ. Χρυσοστ. Α. Παπαδοποΰλου

σαφ περί τοΰ έξαδέλφου .ίου ’Ιακώβ υ Βασιλικού, έλεγαν οτι ούτος 
«έκ τών ήμετέρων έστι καί Έλλην άνήρ, έξ εύγενοΰς φύτλης και εύ- 
γενεστάτης, το ανέκαθεν Ήρακλείδης. Και εί δει ιερείς τε και αρ
χιερείς έπεύχεσθαι 'Έλλησιν άρχουσι, τανΰν ύπέρ αύτοΰ προσήκει, 
και ούτως Ικετεύω ποιήσατε, ΐνα εύάρεστος τω Θεώ γενόμενος και ύ- 
γιής, δια τών πρεσβειών ύμών, το κατ’ εκείνον εύεργετήση τοις δυ- 
στυχέσι τών Ελλήνων, ώς καί έφίεται, καί τής Παναγιότητός σου 
πιστός φίλος έσεται».

Δια τούτων ύποδηληυνται τά μεγάλα σχέδια tqG Βασιλικού καί 
τοΰ Διασοωρίνου. Δυστυχώς όμως άμφότεροι άπέτυχον. Κατά το πα
ράδειγμα τοΰ Διασσωρίνου ίδρύσαντος, ώς είπομεν, Σχολήν έν Κύ
πρω, άπεφάσισεν ό Βασιλικές τώ 1563 να ίδρύση Σχολάν έν Μολ- 
δαυία καί προσεκάλεσεν έκ Χίου ώς διδάσκαλον τον Έρμόδωρον Λή
σταρχον. Άλλ’ ούτος καθ’ οδόν έμαθε, παρά προσδοκίαν, οτι ό Βα
σιλικός στενώς έπολιορκεϊτο έν τώ φρουρίω Σουτζάβφ. Ή πολιορκία αυτή 
διήρκεσεν έπί μακρόν καί άντέστη μέν ηρωικότατα ό Βασιλικός, άλ
λα προδοθείς ύπό τών τρανσυλβανών στρατιωτών του οίκτρώς έφονεύ- 
θη τή 5 Νοεμβρίου 1563, μόλις τεσσαρακοντούτης την ηλικίαν.

Παρόμοιον τέλος έσχεν έν Κύπρω καί ό Διασσωρινος. Η Σχολή 
αύτοΰ καλώς είργάζε-ο, άλλ’ οί καταπιέζοντες τους Κυπρίους Λατί
νοι κληρικοί εύρον έν τώ προσώπω αύτοΰ δεινόν πολέμιον, έπιτιθέμε— 
νον κατ’ αύτών. "Οθεν -ή ένεργεία αύ-ών έξωρίσθη τής Λευκωσίας, 
άποφάσει τών Ένετικών άρχών, έπειδή όμως άνεκαλύφθησαν τά σχέ
δια αύτοΰ περί έπαναστάσεως τής νήσου συνελήφθη καί κατεδικάσθη 
είς θάνατον. 1 2) Ούτως άνεκόπη άποτόμως τύ διδασκαλικόν αύτοΰ 
έργον.

1) Σταματιάδου, Ιάκωβος Βασιλικός, σ. 66.7. L e g r a n d. 
Bibliographie 11,355.

2) Ε. L e g r a n cl, Deux vies de Jacque Basilicos, σ. 232 έξ.

Άρχιμ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α· ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΑΟΣ

I. I. ΣΜΥΡΝΩΦ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΩΣΑΪΚΑ ΤΗΣ ΚΤΠΡΟΤ
(κατά μίτάφραηιν Ληλιγιάννη Λιακόνον).

I.

Δηιγηύις πεοί Κι*π(>ιακοβ  μωσαϊκού.—Εικόνες της 
«Κυπριακής Ιΐαναγίας» έν ΡαχΗα·

(Συνέχεια έκ τής σβλ. 322.)

ΙΙερισσοτέραν άξιοπιστίαν παρά τά φύλλα ταύτα παρέχει ή εί
κών τής Κυπριακής Παναγίας τής έν τω χωρίω Στρομίν^, έν τ^ πε
ριφέρεια τής Θεοτόκου (Bogorodskii) έν τω Κυβερνείω τής Μόσχας. 
Κατά τήν περιγραφήν τοΰ Άρχιμ. Σέργιου (πλήρες μηνολόγιον τής 
’Ανατολής, II, παρατηρ. σελ. 199) καί τής Σνεσσορέβας (σελ. 209)» 
αριστερόθεν τής Θεοτόκου, καθημένης έπί θρόνου μεταξύ δύο αγγέ
λων, έδηλοΰντο έτι «γονυκλινείς αί μορφαί τής μεγαλομάρτυρος Πο
τάμιας καί Φωτεινής.» Το όνομα τής πρώτης μνημονεύεται έν τώ 
άριθμώ τών Κυπρίων άγιων Χ), τό δέ λείψανον τής δευτέρας εύρίσκε- 
το έν σπηλαίω πρός το Β. Α. μέρος τής νήσου, ού μακράν τής ’Εκ
κλησίας τής Παναγίας τής Κανακαρίας έν τή οποία ευρηται τό κα
τωτέρω έκδιδόμενον μωσαΐκόν. Πλήν τούτου ή είκών ή έν Στρομίν$ 
Ρ-έχρι τοΰ 1841 ήτο άνηρτημένη άνωθεν τών θυρών τή. Εκκλησίας, 
Ακριβώς έκεί όπου εύρίσκετο καί τό διά θαύματος δοξασθέν μωσαίκόν. 
Πρός σύντομον περιγραφήν καί λήψιν ιχνογραφημάτων έκ τής είκόνος 
τ«ύτης έπεσκέφθημεν το χωρίον Στρομίνη ένθα εύρισκομένη έν τή Εκ
κλησία τής Κοιμήσεως, απολαύει ύπό τών περιχώρων μεγάλης τιμής 
Χαί σεβασμοΰ άπό τοΰ 1841, οπότε έδοξάσθη διά τής γνωστής θερα-

1) Fr. Stellano Lusignan di Cipro, ( ’hronogralia et breve historia 
Universale dell Isola di Cipro. Bologna. 1572. Ελληνική μετάφρασις 

βιβλίου τούτου υπάρχει έν χειρογράφω του Χ\Ί1Ι αίώνος έν τ[| βιβλιο
θήκη τού μετοχιού τού άγ. Τάφου έν Κ πόλει ύπ' άριΐήι. 325 κατά τδν κατά
λογον τοό 1894.
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πείας παρθένου τίνος καλούμενης Μαύοας. Το έν Στρομινη τούτο μο- 
ναστήριον της Κοιμήσεως ίδρύθη τω 1379 πρώτος όέ προϊστάμενος 
αύτού έχρημάτισεν ό δσιος Σέργιος ι). Έ είκών καταπλήττει δια 
την ομοιότητα τής συνθέσεως προς την άπε.κόνισιν τής Κυπριακής 
είκόνος έπί τών ανωτέρω ύποδειχθέντων φύλλων. Ti ελλήνιζα μάλι
στα γράμματα φέρονται ακριβώς εκεί, ένθα εύρηνται καί έπί τών φύλ
λων, αί δέ διακοσμήσεις της έμπροσθινής οψεως τού θρόνου είναι τοι- 
αΰται ώς καί έκεϊ, άλλ*  έν-αΰθα βεβαίως αύται είναι μάλλον έπε- 
ξειργασμέναι καί επιμελέστερων κατά δέ την μορφήν αύτών ύπενθυ- 
μίζουσι τον άνανάς. Διαφοράν άποτελοΰσι δύο μόνον μικραί μορφαί 
εύρισκόμεναι προς τά κάτω έπί τοΰ περιθωρίου καί έξ άμφοτέρων τών 
μερών τής είκόνος, έπί δέ τού άνωτέρου μέρους τοΰ αύτού περιθωρίου 
άναγινώσκεται : Ob raj Kipriskia preswiatia Bogoroditsi = 
είκών τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Κυπριακής.

Παρομοίου είδους μικραί μορφαί ζωγραφοΰνται λίαν συχνά έπί 
τών περιθωρίων τών εικόνων, είκονίζουσαι τους παραγγελιοδότας τών 
εικόνων έν μορφ^ αύτών των αγίων. *Υπάρχουσι τοιαΰται είκονογρα- 
φίαι έπί τής έν Στρομίνιρ είκόνος, ούχί δμως γονυκλινείς ώς τού «ιερο
μάρτυρας Άντίππα»,—ούδαμώς δέ τής Ιίοταμίας, ώς καί τής «αγίας 
μάρτυρος Φωτεινής.» Επομένως αί μορφαί αυ-αι είναι’ τυχαϊαι καί

1) Περί τής είκόνος ταύτης, έκτος τοΰ Άρχιμ. Σέργιου, τοΰ Πάνοβα καί 
τής Κ. Σνεσσορέβας βλ. Δόξα τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου, 
σελ. 70—71. Έπαρχιακαί ειδήσεις τής Μόσχας, 1870, No 40 σ. 3—4. L. Β. 
Ρ-φ, OuSpenskii Strominskii Monastir- Ψυχωφελή ’Αναγνώσματα, έ. 
XIII (1872) μέρος III (Όκτώβρ.) VII, σ. 208—211 : II. Rojanof, Είκώντής 
Παναγίας τής Κυπριακής... κατά τάς πληροφορίας τοΰ έκκλ. συνεδρίου τ. έ. 
άπάντησις τοΰ κλήρου είς τήν αϊτησιν τοΰ μητροπολίτου Φιλαρέτου. Τό ΰαΰ- 
μα έγένετο τή 16 Φεβρουάριου τοΰ 1841 Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας (περίεργος 
συμπτωσις πρός τήν ύπόδειξιν τοΰ Γαλιατόβσκαγο περί ύπάρξεως τής διηγή
σεως περί τής Κυπριακής είκόνος έν τφ Έλληνικφ Συναξαρίφ τής ήμέρας 
ταύτης) διό καί νΰν έορτάζουσι κατά τήν Κυριακήν ταύτην. Ή έιέρα έορτή 
τής 9 ’Ιουλίου πιΰανώτερον νά έωρτάζετο τή 20 ’Απριλίου. Μέχρι τοΰ 1841 
φαίνεται, έορτασμός ούδαμώς έγίνετο. ΤΙ δέ είκών μέχρι τοΰ 1829 εύρίσκετο 
είς τήν εκκλησίαν τοΰ χωρίου (ούχί δέ τοΰ Μοναστηριού) τοΰ αγίου Νικολάου, 
ώς μνημονεύεται έν περιγραφή τοΰ 1783. Έν τοϊς χειρογράφοις βιβλίοις του 
1642 ούδεμία περί τούτου μνεία γίνεται. Βλ. Άρχείον ιστορικών καί πρακτι
κών πληροφοριών περί Ρωσίας, έκδ. Καλατσέφ, III, (1860—1861), Πετρού- 
πολις, 1862, άρΰρ. XII. Σ. Σμυρνώφ, ’Ολίγα περί τοΰ άρχαίυυ έν Στρομίνη 
μοναστηριού.

4)16

δέν εύρίσκονται έν στενή σχέσει προς αυτήν τήν εικόνα. Επειδή ή 
είκών είναι μεγάλη (1 πηχ. 2)16 πλατεία, καί 1 πηχ.
ύψηλή), διά ταΰτα είναι εύκρινέστεραι αί λεπτομέρεια», έπ’ 
αύτής*  οί άγγελοι βαστάζουσιν έν χερσί καλάμην κρίνων μετά φύλλων 
καί άνθέων. Το στέμμα τής Θεοτόκου κατά το καινόν τής μορφής 
είναι ώς καί το έπί τών χαλκογραφημάτων. Διαφοράν τής είκόνος 
παρουσιάζει μόνον ή πλατεϊκ λωρ’ ο άκρον τής έσθήτος τή;κατα
Θεοτόκου, ώσεί πεποικιλμένης διά μαργαριτών καί λίθων.
ματογθαφία παρήχθη προφανώς δλω 
κου προσδίδει είς τήν μορφήν αύτής

Ή χρω-
τυχαίως : ό μανδύας τής Θεοτό- 
τοιαύτην άλλοίωσιν, οΐαν πκρα-

τηροΰμεν καί έπί τών χαλχογραφιών, είναι κίτρινος- ή κά-ωθεν αύτοΰ 
ενδυμασία κυανή, ή δέ ύπόδεσις κόκκινη. Οί άγγελοι φέρουσιν άνω 
τής κόκκινης χατωτέρας ένδυμασίας, πρασίνους χιτωνίσκους μέ εύρείας 
χειρίδας κουμβωμένους προς τύ στήθος, καί κόκκινους μανδύας. Ό
θρόνος είναι λευκό 
τήν δψιν διά χΐτ<

:, αί βαθμίδες αύτοΰ πράσινοι, κεκοσμημέναι κατά 
ί/ου χρώχατος, 1 ε χρυσού, καίτοι οί έν αύτφ

κόκκοι είναι κόκκινοι καί λευκοί' αί σφαϊραι είς τάς χεϊρας τών αγ
γέλων είναι γαλαναί, καί εύρίσκονται είς μέν τον ένα έν τ$ δεξιά 
είς δέ τον έτερον έν τή αριστερά. Η βάσις ούσα χρυσή, κεκοσμη- 
μένη δι’ αναγλύφων είναι επικλινής καί διατεμνεται ύπό γραμμών 
καί κύκλων μικρών έκ γραμμών π^ριστανουσών έσωτερικώς ρόμβους· 
έπί τών ακτινοειδών κύκλων τών αγγέλων εύκρίνώς είναι γεγραμμ,έ- 
νον, έπί μεν τού αριστερού : άγγελοι, επι δε τοΰ δεξιού : τού Κυ
ρίου. Αί ένδυμασίαι είναι έζωγραφημέναι άμελώς, ένω τά πρόσωπα 
άντεγράφησ/ν έπιμελώς. Κρίνο»τες έξ αύτών δυνάμεθα νά είπωμεν 
δτι ή είκών δέν φαίνεται νά ήνε πολύ αρχαία- ή άρχαιότης αύτής 
μόλις δύναται ν’ άνέλθτ) είς τάς άρχάς τοΰ XVI1I αίώνος, ή όμοιότης 
δέ αύτής προς τά χαλκογραφημένα φύλλα είναι τόσον μεγάλη, ώστε 

αμοιβαία έξάρτν.σις μεταξύ τής εικονος και αυτών εις ουδεμιαν υπό- 
κειται αμφιβολίαν, φαίνεται δέ είς ήμας πιθώνωτερον, δτι η εικων έ- 
ζφγραφήθη χα.ά παραγγελία*  τών δουλών τοΰ Θεοΰ Αντιππα καί 
Φωτεινής κατά τι έ*.  τών όμοιων φύλλων, επειδή κωλύει ημάς να 
ύποθέσωαεν, δτι το κοινόν είς πάντα τά φύλλα πρότυπον αντέγραψε 
τήν εικόνα ταύτην, τούτο μέ*  ή άπο τών φύλλων έλλειψις τής υποδει- 
ζεως περί τοΰ τόπου τής ύπάρξεως τής ειχονος, — πράγμα το οποίον έ· 
Ρ^μήθ^σαν καί πάσαι αί ρωσικαί εικόνες,—τούτο όε η θεσις τών γραμ
μάτων, ήτις είναι ή αύτή προς πάσας τάς εικόνας τών φύλλων.
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Τοιουτοτρόπως άπεδείχθη, οτι όλαι αί γνωσταί (μοι) ρωσικαί α
πεικονίσεις της Κυπριακής είκόνος ούδαμώς δύνανται νά θεωρηθώσιν 
ώς αντίγραφα του κυπριακού μωσαϊκού. Υπολείπεται έτι είς έξέτα- 
σιν ή εύρισκομένη έπί τινων φύλλων χρονολογία τής «φανερώσεως», 
ή'τις δια την θαυματουργόν εικόνα δύναται να σημαίνη, ώς γνωστόν, 
είτε τον χρόνον τής έμφανίσεως (φανερώσεως) αύτής τής είκόνος, είτε 
τόν χρόνον τής πρώτης φανερώσεως τής θαυματουργού δυνάμεως. Έπί 
τινων μερών τής είκόνος τής Κυπριακής Παναγίας φαίνεται ή χρονολο
γία 9 ’Ιουλίου 5900 (τ. έ. 39?), έπί άλλων δέ ή χρονολογία αυτή 
άναφέρεται προς τήν άπειχόνισιν τής μέχρι του στήθους (κατά τόήμισυ) 
είκόνος τής Θεοτόκου, τ. ε. προς το πρωτότυπον τής είκόνος τής έν τώ 
μητροπολιτικω ναώ τής Κοιμήσεως έν Μόσχα (βλ. άνωτέρω). Ότι ή 
χρονολογία αυτή αποδίδεται είς τήν ήμετέραν εικόνα κατά λάθος, 
περί τούτου μαρτυρεί ήδη αύτή ή ημερομηνία 9 ’Ιουλίου αντί 20 ’Α
πριλίου. Άλλ’ έάν πάντοτε άνεφέρετο καί έν τοιαύτη περιπτώσει α
κόμη έπρεπε να άνεγνωρίζετο αδύνατος, έπειδή τα γνωστά ήμϊν μνη
μεία δέν έπιτρέπουσι νά ύποθέσωμεν κατά το τέλος τού IV αίώνος α
πεικονίσεις τής Θεοτόκου καθημένης έν θεϊκώ μεγαλείω έπί τού θρό
νου μεταξύ αγγέλων, ώς άνωτέρω ήδη έλαλήσαμεν.

Τοιουτοτρόπως οί συνθεται τών φύλλων, πρ,φζνώς, διά τήν έν- 
διαφέρουσαν ήμάς κυπριακήν εικόνα ούδεμίαν χρονολογίαν έγνώριζον 
ομοίως δέν έγνώριζον ουτοι καί τον τόπον τής διαμονής αυτής. Τις δ’ 
ό λόγος δι*  δν παρεδέχθησαν ώς ημέραν τού έορτασμού τήν 20 ’Απρι
λίου, τούτο θά μένη αίνιγμα έφ’ οσον δέν ύποδειχθώσιν αί πηγαί τών 
φύλλων τούτων.

Φαίνεται έν τοσούτω καί έτέρα χρονολογία, συνοδευομένη καί ύπό 
τής ύποδείξεως τού τόπου τής διαμονής τής κυπριακής είκόνος, καί 
έν τή πηγφ, ή σχέσις τής όποιας μετά τών ελληνικών πηγών είναι 
μάλλον πιθανή, παρά μετά τών χαλκογρκφηθεισών έν Ρωσία εικονο
γραφιών τών εικόνων τής Θεοτόκο^, καί κυρίως.έν τώ εικονογραφημένο) 
προτύπω τού Kliustsevskavo. Δυστυχώς ή ένδειζις αύτη είναι γνω
στή (μοι) μόνον έκ παραπομπής τού 1). Λ. Rowiuskavo (IV, σελ. 
686) διό καί δέν ήδυνήθην νά έζακριβώσω αύτήν λ%1 νά λάβω οίας- 
όήτινας μ.αρτυρίας περί τού χρόνου αύτού τού πρωτοτύπου. «’Απριλίου 
10 τού 480 ί, £τιί τού τόπου ένθκ έτάφη ό Λάζαρος?», λέγει ό D· 
Λ. Rowiuskii, μή πληροφοοών ί,μΖ; προ παντός έν τινι ιδίως κυ
πριακή είκόνι άνεφέρετο ύπό τού πρωτοτύπου ή υπόδεσις αύτη. Άλ ·
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λως τε άν άμφιβάλλωμεν περί εκείνου, οπερ έχει ύπ’ δψει ίδια ή έν- 
διαφέρουσα ήμάς είκών, ή έορταζομένη τή 20 ’Απριλίου, δύσκολον 
είναι άν πρέπει καί άν δυνάμεθα μάλιστα νά έννοήσωμεν, οτι ή έν τώ 
πρωτοτύπω το 10 δέον νά διορθωθή είς 20, έκτος έάν δέν είναι τυτ 
πογραφικόν λάθος, ή το έν τοϊς φύλλοις 20 είς 10, πράγμα το όποιον 
δι’ ήμάς κατ’ ούσίαν είναι άδιάφορον. Πλήν τούτου ό προσδιορισμός 
ύπό τού πρωτοτύπου τού τόπου τής διαμονής τής κυπριακής είκόνος, 
πίπτει άκριβώς προς το «νότιον μέρος τής νήσου», οπού θέτει το 
θαυματουργόν μωσαϊκον ή έλληνική διήγησις. Έπί Λέοντος τού Σοφού 
έπί τής νοτιάς άκτής τής νήσου έν τή τοποθεσία τής άρχαίας πόλεως 
Κιτίου υύτινος πρώ τος έπίσκοπος, κατά τήν παράδοσιν, ύπήρξεν ό Λά
ζαρος, εύρίσκετο πχλχ’.ος σαοκοφκγος μετά τίνος έπιγραφής ούχί Ελ
ληνικής, ή'τις κατά μετάφρασήν είχε : «Λάζαρος φίλος του Χριστού». 1 
Τά εύρεθέντα λείψανα έν τώ μνημείω έ-έθησαν έν άργυρέ θήκη καί 
μετηνέχθησαν είς Κ)πολιν, ένθχ ό αύ-οκράτωρ άνήγειρε ναόν έπ’ όνό- 
μάτι τού άγ. Λαζάρου. 2 Επομένως το πρωτότυπον θέτει τήν θαυμα
τουργόν εικόνα είς τήν σημερινήν Λάρνακα, ή^ις κεϊται έν τή τοποθε
σία τού άρχαίου Κιτίου καί ένθκ ύπάρχει μέγας ναός τού άγ. Λαζά*  
ρου 3 έπί μαρμάρινου σαρκοφάγου περί τοΰ οποίου Οά λαλήσωμεν λε- 
πτομερέστερον έν άλλω μέρει. ΙΙαρά τήν Λάρνακα κεϊται τδ χωρίον 
Κίτι είς δ μετεβιβάσθη το όνομα τής αρχαίας πόλεως, πιθανώς, μετά 
τινα τελείαν καταστροφήν καί έρήμωσιν αύτής, έν τω χωρίω δέ τούτφ 
(έν ‘τη έκκλησία τής Θεοτόκου) διεσώθη μέχρι σήμερον το άρχαϊον μω- 
σαϊκον τής άψϊδος, τήν όπο αν έκδίδομεν κατωτέρω καί περί τής ο
ποίας άρχαιόθεν άναφέρεται διήγησις περί τής θαυματουργού έκ μωσαϊ
κού άπεικονίσεως τής Θεοτόκου. Ώς δψόμεθα έν τοις εφεξής ή συνταύ- 
τισις αύτη δέν είναι άκριβής, διότι ούτε ή Οέσις τής διαμονής τού μω
σαϊκού, ούτε ί σύνθεσις αύτού άνταποκρίνεταί προς τας λεπτομέρειας 
τάς μεταδιδομένας ύπό τής διηγήσεως περί τού μωσαϊκού, άλλα προ-

1) Ό Κωνσταντίνος ό Σιναίου (Κύπριάς Χαρίεσσα, σελ. I ΙΟ) ως εξής υμι- 
λεϊ περί τής έπιγραφής ταύτης : . .. . « Υποκάτω τής ίεράς Τραπέζης έστιν ή 
του πρώτου ιεράρχου τής Κιτιαίων Έκκλησίας λάρναξ μετ’ έπιγραφής εβραί- 
*ης, έπί τής πλευράς τής πρός τόν τοίχον σωρού ταύτης : Λάζαρος ο τετραή
μερος καί φίλος Χριστού». Σ. Μ.

2) Ζωναράς, IV, σελ. 42, έκδ. Dindorf. '0 Συναξαριστής τής έκδ. ’Αθηνών 
άνάγει τό γεγονός τούτο είς τό 890 ε. Σακελλαρίου, μν. σ. I, σ. 34.

3) ΚτισΟείς κατά βυζαντινόν ρυθμόν τφ 1001 ύπό Λέοντος τού Σοφού' ύ Μ.
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ίηλον εϊναι, και πεοί τούτου ούοεμία αμφιβολία, δτι έν τώ πρωτοτυπώ 
του KliustsevskavO πρόκειται κυρίως περί τοΰ νυν χωρίου Κίτι, 
ούχί δέ περί τοΰ παλαιού Κιτίου, της νυν Λάρνζκος. Τούτο όμως είναι 
λάθος συγγνωστόν προελΟον έκ της ταυτότητος τών ονομάτων καί της 
έγγύτητος της άποστάσεως. Άλλ’ έάν ό προσδιορισμό; τοΰ τόπου 
φαίνεται βάσιμος, έν τοιαύτη περιπτώσει άναφορικώς προς την χρονο
λογίαν, αφού δέν γνωρίζομεν την πηγήν τοΰ πρωτοτύπου καί τον βαθ
μόν της αξιοπιστίας αύτου, δφείλομεν νά ώμεν λίαν προφυλαχτικοί, 
καί δέν δυνάμεθα παρά προσωρινώς νά δεχθώμεν το 480 ώς έ;ος της 
συντελέσεως τοΰ δοξασθέντος διά *ου  θαύματος μωσαϊκού τοΰ άνω*  
Οεν της θύρας της μικρας Έκκλησίας της Θεοτόκου έν τω νοτίω μέρει 
της νήσου, καίτοι, ώς ανωτέρω έγένετο περί τούτου λόγος, το μωσαϊ- 
κον ανήκε πιθανώς είς το μεταξύ τοΰ V καί τοΰ VII αίώνος χρονικόν 
διάστημα. Ή χρονολογία η άναχοινωθεϊσα ύπό τοΰ πρωτοτύπου του 
KliustsevskavO φαίνεται έν τοιαύτ*ρ  περιπτώσει δυνατή, άλλ’ ού· 
δέν πλέον. (ακολουθεί)

ΤΑ ΥΠΟ ΣΧΕΜΟΝ IEP0&IÛAÏKAAE1A ΕΝ ΕΛΛΑΑΙ

Ό II. Μητροπολίτης Κιτίου διαγραφών έν τώ έπί ταϊς έξετάσεσι 
τοΰ έν Λάρνακι Ιεροδιδασκαλείου λόγω Του τόν χαρακτήρα αύιοΰ 
είπε μετάξι’ άλλων καί τά έξής * «....Τί λοιπόν έπρεπε νά γείνη ; Ε
κείνο τό όποιον αργά μέν διά τό παρελθόν ενωρίς δέ διά το .μέλλον 
μελετά νά πράξη ή νυν Κυβέρνησις τής Άνορθώσεω:. Τουτέστιν αντί 
'Ιερατικών Σχολών καί Διδασκαλείων λά έχωμεν Ίεροδιδασκαλεϊον, 
νά έπανασυνθέσο>μεν τουυέστι τόν Διδάσκαλον πρύς τόν Ιερέα καί τόν 
'Ιερέα πρός τόν Διδάσκαλον, bicx νά καταστήσωμεν αύθις ουσιαστικόν 
καί τόν σύνδεσμον Σχολείου καί Έκκλησίας, παιδείας καί θρησκείας, 
λύοντες συγχρόνως καί τό οικοδομικόν πρόβλημα τής αξιοπρεπούς 
συντηρήσεως τού Διδασκάλου καί τοΰ Ίερέως. Διότι άναμφιβόλως είτε 
ένώσωμεν τήν διδασκαλικήν καί τήν ιερατικήν υπηρεσίαν, οσάκις καί 
όπου τούτο είναι δυνατόν, είς έν καί τό αυτό πρόσωπον, είτε συνδέσω- 
μεν αύτάς ούτως ώστε τήν εύδόκιμον διδασκαλικήν υπηρεσίαν νά
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διαδέχηται ή ιερατική, δέν θά έχωμεν μόνον άποτελεσματικωτέραν 
ιερατικήν καί διδασκαλικήν υπηρεσίαν, αλλά καί οικονομικωτέραν 
κτλ.> (Ε. Κ. σ. 379).

Ή όρθότης τών σκέψεων τούτων κατενοήθη ευτυχώς πλήρως ύπό 
τοΰ νΰν τοσοΰτον έπαξίως προϊσταμένου τής Παιδείας έν τώ έλευθέρω 
Βασιλείφ. Ώς έγράψαμεν έν καιρώ χρονογραφικώς, άνέφερε δέ καί ό 
II. Μητροπολίτης Κιτίου έν τώ παρατεθέντι ανωτέρω χωρίω τοΰ εϊ- 
ρημένου λόγου Του, ή Κυβέρνησις τής ΆνορΟώσεως μελετά τήν ϊδρυ- 
σιν πολλών άνά τό Κράτος Ιεροδιδασκαλείων, σκοπόν έχόντων νά 
συνδέσωσιν έν ένί καί τώ αύτω προσώπφ τόν 'Ιερέα καί τόν Δημο
διδάσκαλον, δπερ, ο>ς γνωστόν είς τούς μελετήσαντας τό ιβ' τεΰχος τοΰ 
«Ε. Κ.» αποτελεί καί τόν σκοπόν τοΰ ήμετέρου Ιεροδιδασκαλείου. 
'0 κ. Άλεξανδρής έν συνεντεύξει πρός συντάκτην τής «Άκροπόλεως» 
διετύπωσεν ώς ακολούθως τάς σκέψεις αύτοϋ έπί τοΰ μέρους τών εκ
παιδευτικών αύτοϋ νομοσχεδίων τοΰ άίρορώντος τά 'Ιεροδιδασκαλεία :

— Σάς έλεγον λοιπόν, έξηκολούΟησεν ό κ. Άλεξανδρής, 
ότι είς τήν Ελλάδα υπάρχει μεγάλη τάξις άνθρώπων, οϊτινες 
ούτε πρός τά πρακτικά επαγγέλματα στρέφονται πρός άρτίαν 
μόρφωσιν είς αύτά, ούτε πρός τόν κλασικισμόν. Οί άνθρωποι 
0έ αυτοί είς 6ο ή χθ έκατόν άνερχόμενοι είναι οι ορεινοί 
καί οί άγρόται. Είναι δηλαδή οί άνθρωποι που μένουν αγράμ
ματοι καί αμόρφωτοι. Καί δι’ αύτούς έσκέφθημεν λοιπόν δτι 
εϊχομεν κυρίως καθήκον να φροντίσωμεν.

Διά τούς ανθρώπους αύτούς ύλίγη γραφή, ολίγη άνάγνωσις 
καί ολίγη αριθμητική διά νά μή τούς γελούν είς τάς συναλλα- 
γάς των, θά ήσαν αρκετά. Δέν θά έχρειάξοντο δηλονότι οί άν
θρωποι αύτοι παρά μίαν καλήν στοιχειώδη έκπαίδευσιν έκ πα
ραλλήλου μέ διδασκαλίαν ηθικήν, ήτις θά έδιδεν είς αύτούς νά 
έννοήσουν ποιον είναι τό καλόν καί π ϊον είναι τό κακόν, 
ποια είναι τά καθηκοντά των πρός τόν πλησίον των καί πρός τό 
Κράτος, κυρίως πρός αύτό. Ηά έμάνθανον ούτω νά σέόωνται 
τόν νόμον κοί θά έγίνοντο τέλειοι πολϊται μορφωμένοι, πολι
τισμένοι.

Άλλά τίνες θά ήσαν έκεϊνοι, έξηκολούθησεν ό κ. ύπουρ- 
γóςi οϊτινες θά άνελάμόανον τιήν τοιαιτην διδασκαλία» καί δι 
απαιδαγώγησιν τών ορεινών πληθυσμών ; Ό σήμερον διδάσκα
λος τοΰ χωρίου κ(»ί ύ ίερεύς είναι άξεστα όντα, είς τά όποια 
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είναι φανερόν οτι δεν ήδυνάμεθα νά έμπιστευθωμεν. Τά έξατά- 
ζια δημοτικά σχολεία άφ’ έτέρου, τά όποια καθιεροί τό έκπαιδευ- 
τικόν σύστημα τής Κυβερνήσεως, δέν θά ήτο δυνατόν, ώς είναι 
προφανές, νά υπάρξουν είς δλα τά χωρία. Τί έπρεπε λοιπόν νά 
γείνη ; Έσκέφθημεν καί άπεφασίσαμεν. Καί ύπεβάλαμεν είς 
τήν Βουλήν νομοσχέδιον, διά τοϋ οποίου συνιστωμεν τά ιερο
διδασκαλεία. Ώρίσαμεν δηλαδή, δτι οί έξερχόμενοι των ιερατι
κών σχολών, διορίζονται αμέσως διδάσκαλοι είς δλα τά χωρία, 
είς έκαστον άνά εις. Ό ουτω διοριζόμενος ιεροδιδάσκαλος πα
ραμένει τοιούτος είς τό χωρίον, είς τό όποιον διωρίσθη, μέχρι 
τοϋ 30 έτους τής ηλικίας του, χειροτονείται δέ κατόπιν ίερεύς 
είς τό ’ίδιον χωρίον καί παραμένει έκεί καθ’ δλον τό υπόλοιπον 
τής ζωής του. Κατ’ αύτόν τον τρόπον καί τήν στοιχειωδώς άναγ- 
καίαν έκπαίδευσιν τοϋ όρεινοϋ ή άγρότου έπιτυγχάνομεν, διότι 
αρκετά βεβαίως ικανός θά είναι ό απόφοιτος μιας ιερατικής 
σχολής νά διδάξη ταύτην, άλλά καί τήν άπσραίτητον κοινωνι
κήν καί πολιτικήν μόρφωσιν αύτοΰ κατορθοϋμεν, διότι ό ίδιος 
διδάσκαλος, δστις έχει σήμερον μαθητήν τόν άγρότην, θά τόν 
έχη αύριον ένορίτην, ίερεύς καθιστάμενος είς τό χωρίον, ούτως 
ώστε πάντοτε παρακολουθων αύτόν είς τήν ζωήν του θά έζασκή 
άναγκαίως τήν εύνόητον έπιρροήν έπ’ αύτοΰ καί θά προλαμβάνη 
διά τής ύπομνήσεως των όσων τοϋ έμαθεν είς τό σχολεϊον πάσαν 
παρεκτροπήν του. Έχει τήν πεποίθησιν ή Κυβέρνησις, έπέρα- 
νεν ό κ. Άλεζανδρής, δτι κατά τόν τρόπον αύτόν θά κατορθώση 
\ά άποκτήση ή ’Ελλάς πρότυπα πολιτών μορφωμένων, σεβομέ- 
νων τόν νόμον άφ’ έαυτων, θά έκλειψη δέ πλέον ή άγριότης καί 
ή έγκληματικότης άκόμη, ήτις βασιλεύει σήμερον είς τά όρεινά 
μέρη τής ’Ελλάδος.»

Ό κ. Άλεξανδρής είναι άξιος τής ευγνωμοσύνης τοΰ Έθνους 
ειδικώς διά τά περί 'Ιεροδιδασκαλείων νομοσχέδια αύτοΰ. Δι’ αυτών 
άποκαθισταμένου αΰθις τοΰ συνδέσμου Τερέως καί Διδασκάλου συμ- 
φώνως πρός τάς έθνικάς παραδόσεις τίθενται τά θεμέλια ηθικής τοΰ 
Έθνους άναπλάσεως καί λύεται τό πρόβλημα τής άποκτήσεως κλήρου 
ένοριακοΰ μεμορφωμένου, άξιου τής θρησκευτικής καί εθνικής αύτοΰ 
αποστολής.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΚΛΗςια Κ y (I ρο y
^νλλίΐτονργία ΓΓατριάρχου καί Μη

τροπολιτών,— Ή έορτή τής Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου έπανηγυρίσθη εφέ
τος έν τή Τερά Μονή Τροοδιτίσσης 
μετά λαμπρότητος εξαι ρετικής. Οί δύο 
Μητροπολίται Πάφου καί Κιτίου πε- 
ριοδεύοντες έκάτερος άνά τά χωρία 
τής επαρχίας αύτοΰ κατέληξαν είς τήν 
'ϊεράν Μονήν Τροοδιτίσσης έν ή άπό 
μηνάς ό Μακαριο3τατος Πάπας ^αί 
Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς έποιειτο 
τάς διατριβάς υγείας ένεκα. Συνεορ- 
τάζοντες λοιπόν τήν έορτήν τής Πα
ναγίας Μητρος τοΰ Κυρίου ουνελει- 
τούργησαν, τοΰ ΐεροΰ ναοΰ άσφυκτι- 
κώς πεπληρωμένου ευσεβούς έκκλη- 
σιάσματος. Μετά τά Εύαγγέλιον ή Λ. 
Θ. Μ. ό Πατριάρχης έδίδαξε μετά 
δυτ’άμεως λόγοι» τό έκκλησίασμα πως 
νά έορτάζη τήν έορτήν τής θεομήτο- 
ρος. Καί άκολούΰως δέ έπανειλημμέ- 
νως ή Λ. θ. Μ. διέκοψε τήν άνάγνω- 
σιν τών ευχών τής λειτουργίας δπως 
υπόδειξη είς τούς χριστιανούς τοΰτο 
μέν δπως ιελουμένης τής θείας Μυ- 
σταγωγίας ίστανται μετά φόβου θεοΰ 
έν τφ ναφ άπο9)εύγοντες πάσαν συνο
μιλίαν ή κίνησιν θορυβοποιόν, ιοΰτο 
δέ ότι είνε άπηγορευμένον είς τούς 
λαϊκούς ύπό τών θείων νόμων νά εί- 
οέρχωνται είς τά άγιον Βήμα καί δτι 
άρα άμαρτάνουσι μεγάλως καί πολ- 
λήν τήν αταξίαν προξενοΰσιν δσοι 
τούς νόμους τούτους παραβαίνουσι. 
Περί τήν μεσημβρίαν ό Πανοσιώτα-

τος τής Μονής Ηγούμενος κ. Έπι' 
φάνιος παρέΰηκε πλουσίαν πανδαι
σίαν ής μετέσχον πολλοί τών πανη
γυριστών καί καθ’ ήν άντηλλάγησαν 
προπόσεις εγκαρδίου άδελφικής άγά- 
πης δεικτικαί καί πόδων ύπέρ κοινής 
έργασίας πρός άνύψιοσιν τοΰ θρη
σκευτικού βίου έκφραστικαί.

Άναχώρησις Πατριάρχου * Αλ^ξαν 
δρείας. —Μετά τεσσαρακονθήμερον 
έν Κύπρω διαμονήν άνεχώρησεν επα
νερχόμενος είς τά ίδια ή Λ. θ. Μ. ό 
Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξάνδρει
άς κ. Φιότιος διά τοΰ συμβατικού τής 
παρελθούσης Παρασκευής. 'Π Λ. θ. 
Μ. θέλουσα νά άνταποδώση τήν έπί- 
σκεψιν τοΰ Μακαριαπάτου Αρχιεπι
σκόπου κατηυθύνθη <ίπά Τροοδιτίσ
σης είς Λευκοσίαν ένθα διέμεινεν έπί 
τετραήμερον, τή πρωίφ δέ τής Πα
ρασκευής κατελδούσα είς Λάρνακα 
έπεβιβάσΰη τοΰ άτμοπλοίου πρός 
εσπέραν. Ό Π. Μητρ. Πάφου κ. 
’Ιάκωβος καί ο Πανοσ. Ηγούμενος 
Τροοδιτίσσης κ. Έπιφάνιος προέπεμ- 
ψαν τήν Λ. θ. Μ. μέχρι τού Τροό- 
δους. ο δέ Παν. Μητροπολίτης Κι
τίου συνώδευσεν Αύτή είς Λευκοσίαν 
ύποδεξάμενος δέ Αυτήν άκολούθως 
έν Λάρνακι συνώδευσεν Αύτή καί έπί 
τοΰ άτμοπλοίου μέχρι Λεμεσού. Τήν 
Λ. θ. Μ. συνιόδι υσαν έν Κύπρφ δύο 
εύέλπιδες τής 'Εκκλησίας έργάται ο 
Πανυσιώτατος Πρωτοσύγκελλος κ. 
ΙΙαρΟένιος τρόφιμος τής Θεολ. Σχο-
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Παράνομος ενέργεια 'Επιτρόπων 
τιμωρούμενη,—Οί ’Επίτροποι τού ιε
ρού ναού τών Κυβίδων προέβησαν ά
νευ τής νομίμου άρχιερατικής άδειας 
είς τήν έναρξιν οίκοδομητικών έργα- 
σιών πρός άνέγερσιν ιερού Ναού. Ό 
Π. Μητροπολίτης Κιτίου μεταβάς έπί 
τόπου τή π. Κυριακή πρός ποιμαντο- 
ρικήν έπίσκεψιν καί έξετάσας τά κατά 
τήν ύπόθεσιν έξέδοτο άπόφασιν, καθ’ 
ήν οί μέν έπίτροποι παύονται άπό τής 
’Επιτροπείας καί ύποχρεούνται νά 
πληροισωσιν έξ ιδίων πάντα όσα διά 
τήν γενομένην παρανόμως έργασίαν έ- 
δαπανήθησαν, ό δέ ίερεύς τελέσας α
γιασμόν έπί καταθέσει θεμελίου λί
θου άνευ άδειας άρχιερατικής τιμω
ρείται δι’ άργίας μηνών τεσσάρων.

Τό *1εοο0ιδαοκαλε'ον, — Διωρίσθη 
καθηγητής τού Ιεροδιδασκαλείου ό κ. 
Χαρίλαος I. Παπαϊωάννου, Διδάκτωρ 
τής Θεολογίας τού ’Εθνικού Πανεπι
στημίου καί τέως έπί πενταετίαν Κα
θηγητής τού Παγκυπρίου Γυμνασίου. 
—Τό Ίεροδιδασκαλείον έφέτος θά 
περιλαμβάνη δύο τάξεις Α' καί είς 
άς γίνονται δεκτοί μαθηταί ύφ’ οϋς 
δρους αναγράφεται έν τφ Κανονισμφ 
τού ’Εκπαιδευτηρίου τφ δημοσιευθένιι 
είς τύ IB' τεύχος τού «Έκκλ. Κήρυ- 
κος». Αί έξετάσεις τών εισακτέων μα
θητών θά γείνωσι κατά τάς ήμέρας 
21—24 Σεπτεμβρίου, τά δέ μαθήμα
τα άρχονται όριστικώς τήν 26ην.

Ό *Έκκλ.  Αγγελιοφόρος» Πε· 
τρουπόλεως περί τοϋ ' Ιεροδιδασκα· 
λείου, Τύ έπίσημον οργανον τής έν 
Πετρουπόλει Θεολογ. Ακαδημίας, ύ 
«Εκκλησιαστικός ’Αγγελιοφόρος» α
νέλυσε διά μακρών τύ περιεχόμενον 
τού IB' τεύχους τού «’Εκκλ. Κήρυ- 
κος» άφιερωμένου ώς γνωστόν ολο
κλήρου είς τύ Τεροΰιδασκαλείον, έπά- 
γεται δέ : «’Εν γένει τό έν Κύπρφ

λής τών "Ιεροσολύμων καί ό Ίερολ. 
Διάκονος κ. Νικόλαος Εύαγγελίδης 
τρόφιμος τής Θεολ. τού Εθνικού Πα
νεπιστημίου Σχολής. Η Α; Θ. Μ. έβε- 
βαίωσεν έπανειλημμένως τήν τε Λ. Μ. 
τόν ’Αρχιεπίσκοπον καί άλλους δτι 
έχει σκοπόν κατ’ έτος νά διέρχηται 
ολόκληρον τό θέρος ή μέρος αύτού 
έν Τροοδιτίσση.

* Η Α. Π, ό Μητροπολίτης Κιτίου 
έξακολουθών τήν ποιμαντορικήν πε
ριοδείαν αύτού άνά τά χωρία τής Πι- 
τσιλλιάς έπεσκέφθη μετά τών άλλων 
καί μικρόν ορεινόν χωρίον τήν 
Συκόπετραν, τό όποιον άπομεμονωμέ- 
νον έν τφ μέσφ δυσπρόσιτων όρέων 
είχε νά ϊδη πρόσωπον άρχιερέως άπό 
27 έτών. Μανθάνομεν δτι ή συγκίνη- 
σις τών κατοίκων ύπήρξεν άκρως ζωη
ρά έπί τή άρχιερατική έπισκέψει. Τήν 
εορτήν τής Μεταμορφόσεως ό Μη
τροπολίτης έλειτούργησεν έν Άγρφ. έν 
τφ νεοδμήτφ μεγαλοπρεπει ναφ τής 
Θεοτόκου. Τή έπιούση δέ Κυριακή έ- 
τέλεσε τά έγκαίνια τού έν Άγριδίοις 
ιερού ναού τού Προφήτου Ήλιού έν 
μέσω μεγάλης συρροής πλήθους έκ 
τών πέριξ χωρίων ’Αγρού Κηπερούν- 
τος, Χανδριών, Πελενδριών κτλ.

Πει&αρχικαί ποιναί,— Ό Μητρο
πολίτης Κιτίου έτιμωρησε δι’ άργίας 
άπό πάσης ιεροπραξίας ένεκα κανονι
κών παραπτωμάτων τόν μέν ιερέα 
Χριστόδουλον έφημέριον Κάτω Μύ
λου καί τόν ιερέα Νικόλαον έκ τών 
έφημερίων ’Αγρού δι’ άργίας έξ μη
νών τόν δέ τών Άγριδίων έφημέριον 
ιερέα Μιχαήλ δι’ άργίας τεσσάρων 
μηνών. Πλήν δέ τούτων έπετιμήΟη- 
σαν δι’ άργίας άπό πάσης ιεροπρα
ξίας δ έφημέριος τών Πλατρών ίε
ρεύς Νεόφυτος 50 ημερών, ό έφη
μέριος τών Κυβίδων ίερεύς ’Ιωάννης 
4 μηνών.

πνευματικόν έκπαιδευτήριον έφ’ δσον 
δύναται τις νά κρίνη έκ τού βίου τού 
πριότου αύτού έτους παρουσιάζεται ί
δρυμα συμπαθέστατον καί σπουδαιό- 
τατον. Διό καί δέν δυνάμεθα νά μή 
εύχηθώμεν αύτφ πάσαν πρόοδον έν 
τή έπωφελεϊ δράσει, ήν άπαιτούσιν αί 
άνάγκαι τής ’Ορθοδόξου Έκκλησίας 
έν Κύπρω».

*0 Καταστατικός *Εκκλησιαστικός 
Νόμος,—Τό αυτό έκκλησιαστικόν πε 
ριοδικόν ποιούμενον μνείαν τής γενο- 
μένης διακοπής έν τή μελέτη τού Σχε
δίου τού Καταστατικού Νόμου τής ή- 
μετέρας Έκκλησίας παρατηρεί : « Ή 
έπελθούσα αναβολή έσται (όφέλιμος 
δι’ έκεϊνα έκ τών λαϊκών μελών τής 
Επιτροπής, άτινα δέν έννοούσιν έπαρ- 
κώς τά θέματα τής Εκκλησιαστικής 
νομοθεσίας καί πειρώνται νά είσαγά- 
γωσιν είς τόν ’Εκκλησιαστικόν βίον 
διατάξεις καί έξεις πολιτικού χαρα- 
κτήρος καί προορισμού. Τό Σχέδιον 
τού νέου νόμου τής Κυπριακής ’Εκ
κλησίας εΐνε λίαν σοβαρόν καί άπαι_ 
τεϊ τά μάλιστα προσεκτικήν καί μεμε- 
λετημένην έκτίμησιν».

ΕΚΚΑΗΣΙΑ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΕΟΣ
Κανονικοί φήφοι Hai χειροτονίαι, 

—Τή 2 τού λήγοντας μηνός είς άν- 
τικατάστασιν τού είς Κύριον έκδημή- 
σαντος Καστοριάς ’Ιωακείμ έξελέγη, 
-ψήφων κανονικών έν τφ πατριαρχικφ 
ναφ γενομένων, ό Μητροπολίτης 
Πρεσπών καί Λυχνιδού κ. ’Ιωακείμ. 
Τή δέ 4 τού αύτού έξελέγη νέος Μη
τροπολίτης Πρεσπών καί Λυχνιδού ό 
θεοφ. έπίσκοπος Σεβαστείας κ. ’'Αν
θιμος. — Έχειροτονήθη δέ τή Κυρία- c 
κή 31 ’Ιουλίου έν Νικομηδείρ ό έψη- c 
φισμένος έπίσκοπος Απόλλων ιάδος c
κ. ’Ιωακείμ. \ 

V * Εθνική ευεργεσία,— Τή 31 τού
5 ’Ιουλίου ή Α. Θ. II. ό Οικουμενικός 

Πατριάρχης έτέλεσε τά έγκαίνια τοΰ 
Φαρμακείου τών έν ΚΠόλει εθνικών

I νοσοκομείων, δπερ ίδρυσεν ίδίαις δα- 
’ πάναις ό έρίτιμος ομογενής κ. Ευστά

θιος Εύγενίδης.
** Εγκόλπιον Χριστιανού στοατι· 

ώτου,» - Κατά χιλιάδας άπεστάλησαν 
είς τάς διαφόρους έπαρχίας τοΰ οι
κουμενικού Θρόνου τά άντίτυπα τού 
άρτι έκδοϋέντος χρησιμωτάτου· καί 
σωστικωτάτου διά τούς έν τφ τουρ- 
κικφ στρατφ ύπηρετοΰντας ομογενείς 
έγκολπίου τούτου.

Έτέρα έ&νικη ευεργεσία,— Ό έν 
Άθήναις έρίτιμος ομογενής κ. Στέφ. 
Σκουλούδης έχορήγησεν είς τά έν 
Κωνσταντινουπόλει ’Εθνικά Φιλαν
θρωπικά 'Ιδρύματα 3.000 τουρκικάς 
λίρας πρός ϊδρυσιν έν αύτοϊς ειδικού 
*Οφ ί) αλμ ιατρέ ίου.

• Έ&νικόν έλληνογαλλικόν Αϋκει· 
ον.»—-Ύπέρ τοΰ Λυκείου τούτου τοϋ 
είς περίοδον νέας ζωής είσελθόντος 
άπεστάλη τοϊς σεβασμ. άρχιερεΰσι 
τού Οίκουμεν. πατριαρχικού κλίματος 
ή παρά πόδας έγκύκλιος· 
, Λ πρωτ. 6998
Αρι&. ------------ΰ διεκ. 4167

Αιδεσιμότατοι καί οσιότατοι προϊ
στάμενοι, καί έντιμότατοι έπί- 
τροποι καί λοιποί εύλογημένοι 
χριστιανοί τών έν τφ έξωτερικφ 
ορθοδόξων ελληνικών κοινοτή
των, τέκνα ήμών έν Κυρίφ άγα- 
πητά, χάρις εϊη ύμϊν καί ειρήνη 
παρά Θεού.

"Ενεκα τής πολλής όμολογουμένως 
άνάγκης καί ώφελείας, ήτις διά τάς 
άπαττήσεις τών καιρών υπήρχε πρός 
άρτιωτέραν έκμάθησιν τών ξένων 
γλωσσών και ίδίφ τής τοσούτον δια-
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περέχει άμα κατά τούτο τών ξένων 
όμοειδών σχολών, δτι έν αύτφ, πρός 
τή άρτια έκμαθήσει τής γαλλικής κα^ 
θώς καί τής τουρκικής καί άλλων ξέ
νων γλωσσών, καί ή ελληνική γλώσσα 
ώς έμπρέπει διδάσκεται, καί άρτία έλ- 
ληνοπρεπής καί χριστιανική μόρφωσις 
τοΐς σπουδάζουσι παρέχεται. Ή δέ 
τοΰ Θεού χάρις καί τό άπειρον έλεος 
εϊη μεθ’ ύμών.

αηία' αύγούστου θ'.
; Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

έν Χριστώ ευχέτης.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Νέος προϊστάμενος τον ίεροΰ ναόν 

τον Ευαγγελισμόν. —Είς άντικατάστα- 
σιν τού παραιτηθέντος άπδ τής θέ- 
σεως ταύτης άρχιμανδρίτου κ. Χρυ
σοστόμου Α. Παπαδοπούλου, προτάσει 
τοΰ προεδρεύοντας τής Έλλην. Κοι- 
νότητος Αλεξάνδρειάς κ. Γ. Ζερβου- 
δάκη διωρισθη τηλεγραφικώς έκ Κύ
πρου ύπο τής Λ. Θ. Μακαρ. τοΰ Πα
τριάρχου Αλεξάνδρειάς ό Πρωτοσύγ- 
γελος τοΰ Πατριαρχείου γνωστός δέ 
τοϊς Κυπρίοις άλλοτε γραμματεύς τής 
περί τοΰ ’Αρχιεπισκοπικού ζητήματος 
Πατριαρχικής άντιπροσωπείας κ. Γε
ράσιμος.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
* Ο διορισμός τον άρχιμ. κ. Χρυσό· 

ατόμου—Ώδέ πως άνέγραψεν άττική 
έφημερίς τόν διορισμόν τοΰ άρχιμ. κ. 
Χρυσοστόμου Α. Παπαδοπούλου ώς 
διευθυντού τής Ριζαρείου Έκκλησ. 
Σχολής, δστις διορισμός άπετέλεσε 
κατά τάς τελευταίας ταύτας ημέρας τό 
σπουδαιότατον έκκλησιαστικόν γεγονός 
έν τή έλευθέρφ Έλλάδι :

«Διά Β. Διατάγματος διωρίσθη διευ
θυντής τής Ριζαρείου Σχολής ό αρχι
μανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδόπου-

δεδομένης γαλλικής γλώσσης ύπό τών 
ήμετέρων νέων, ιδιωτική πρωτοβου
λία συνέστη, ώς γνωστόν, καί άπό μα- 
κρού έλειτούργει ενταύθα τό Έλληνο- 
γαλλικόν λεγόμενον Λύκειον Χατζή- 
χρήστου, δπερ είς τέλειον κατηρτισμέ- 
νον γυμνάσιον, άνεγνωρισμένον ύπό 
τών πανεπιστημίων, έπεδίωκε τόν δι- 
πλούν σκοπόν τής έν τε τή μητρική 
ελληνική καί έν τή γαλλική γλώσση 
σπουδής τών εγκυκλίων μαθημάτων, 
καθώς‘καί τής έκμαθήσεως καί άλ
λων ξένων γλωσσών. Περί τού ομογε
νούς φυτωρίου τούτου, δπερ έπί το
σοΰτον ήδη χρόνον άπρόσκοπτον καί 
τελεσφόρον διήνυσε σταδιοδρομίαν 
περιφανώς τό εύκαιρον καί χρήσιμον 
τής συστάσευις αύτοΰ έπιμαρτυρήσα- 
σαν, άγγέλλοντες διά τής παρούσης 
πατριαρχικής ήμών καί συνοδικής εγ
κυκλίου δτι τοΰτο άπό τών μέσων τού 
παρελθόντος σχολικού έτους, άποχω- 
ρήσαντος τού τέιος ιδιοκτήτου, περι- 
ήλθεν ύπό τήν άμεσον έξάρτησιν καί 
κηδεμονίαν τήςΜητρός Μεγάλης τοΰ 
Χριστού Εκκλησίας, άποφάσει τοΰ Δ. 
Ε. Μ. Συμβουλίου καταλεχθέν μεταξύ 
τών έθνικών εκπαιδευτηρίων καί Ε
θνικόν Έλληνογαλλικόν Λύκειον με- 
τονομασθέν, καί δτι, άναδιοργανωθέν- 
των ί)δη εντελώς καί ασφαλώς τών 
κατ’ αύτό, εισέρχεται έπ’ αίσίοις άπό 
τού έπί θύραις σχολικού έτους, υπό 
την άγρυπνον τής Εκκλησίας έπο- 
πτείαν, είς νέαν περίοδον λειτουρ
γίας, προαγόμεθα προτρέφασθαι πάν- 
τας τούς όμογενεϊς, τούς προτιθεμέ- 
νους ϊνα άποστείλωσι τά τέκνα αύτών 
ενταύθα πρός άναλόγους σπουδάς, ο- 
πως’προτιμώσι τών άλλων δμοειδών 
ξένων σχολών τό έθνικόν τούτο καθί- 
δρυμα, δπερ, άνεγνωρισμένον δν, ώς 
καί πρότερον, ύπό πάντων τών πανε
πιστημίων ώς τέλειον γυμνάσιον, υ

λος, πρφην διευθυντής τής έν Ίεροσο- 
λύμοις Θεολογικής Σχολής του Σταυ
ρού έσχάτως δέ προϊστάμενος τής έν 
’Αλεξάνδρειά Κοινότητας.

*Ο κύριος Παπαδοπούλας συνδυά- 
ζων έκτακτον πατρικήν γλυκύτητα καί 
σοβαρότητα εϊνε μοναδικός διά διεύ- 
θυνσιν τοιούτου είδους Σχολής. ΓΩς 
επιστήμων εϊνε πολύ δυνατός καί άκα- 
ταπόνητος*  αύτός εϊνε ό δημιουργός 
τής έν Ίεροσολύμοις μεγάλης θεολο
γικής κινήσεως, πατήρ δέ καί συντελε
στής τής έν ’Αλεξάνδρειά καί Κύπρω 
τοιαύτης. Τό ’Εθνικόν Πανεπιστήμιον 
αύθόρμητον έτίμησε πέρυσι τόν κ.

Παπαδοπούλαν, άνακηρΰξαν αύτόν ε
πίτιμον Διδάκτορα. Ρωσικά καί Εύ- 
ρωπαϊκά Πανεπιστήμια έγραφαν πάν
τοτε διθυραμβικώς διά τό επιστημο
νικόν έργον του. Τό περιοδικόν τοΰ 
Κρουμβάχερ άναλύον τά συγγράμματα 
τοΰ κ. Παπαδοπούλου καί ίδίρ τήν 
«Ιστορίαν τών Ιεροσολύμων» εκφρά
ζει τόν θαυμασμόν του, δτι είς Πατρι- 
αρχεϊον τής ’Ανατολής υπάρχει τόσον 
μέγας επιστήμων. 'Αξίζει μεγάλη τιμή 
είς τόν ύπουργόν τής Παιδείας διά 
τήν μετάκλησιν τοΰ μοναδικού αρμο
δίου θεολόγου διά τήν άναδιοργάνωσιν 
τής ’Εκκλησιαστικής μας έκπαιδεύ 
σεως.» 

ΔΙΑΦΟΡΑ
'O Επίσκοπος Σαλισβουρίας 

* Ιωάννης Wordsworth. Ό έπίσκο- 
πος Σαλισβουρίας ’Ιωάννης Ούώρδσ- 
ουωρθ, γνωστός τοϊς έν Κύπρω άτε 
έπισκεψάμενος τήν ήμετέραν Νήσον 
καί είς σχέσεις πρός τούς ήμετέρους 
Επισκόπους έλθών, άπέθανε τή 16 
Αύγ. έ. ν. έν Σαλισβουρίφ έκ καρδί" 
ακοΰ νοσήματος.

Ό άνήρ ύπήρξε διάσημος διά τήν 
σοφίαν αύτοΰ καί τάς περικοσμουσας 
αύτόν χριστιανικός άρετάς. Έγεννήθη 
τφ 1843, έχειροτονήθη δ’επίσκοπος τφ 
1885 καί έποίμανε τήν έπισκοπήν 
Σαλισβουρίας έπί 26 έτη. Ύπήρξεν 
υιός τοΰ έπισκόπου Λίγκολν Χριστό
φορου, καί άνεψιαδοΰς τού μεγάλου 
άγγλου ποιητοΰ Ούώρδσουωρθ. ’Πτο 
ίδίφ διάσημος διά τήν βαθεϊαν γνώ- 
σιν τής Ελληνικής καί τής Λατινικής 
γλώσσης. Κατέλιπε μέγα πλήθος συγ
γραμμάτων έν οίς καί μετάφρασιν τού 
^γγλικανικοΰ Εύχολογίου πρός πλη
ροφορίαν τών ορθοδόξων, σχετιζομέ-

νην πρός τήν πολυπόθητον αύτφ έ- 
νωσιν τής Άγγλικανικής πρός τήν 
ήμετέραν αγίαν ’Εκκλησίαν.
— Ή έλβετική ομοσπονδία ζητεί παρά 
τών Μεγάλων Δυνάμεων τήν συγκρό
τησήν Διπλωματικής συσκέψεως περί 
παγίου καθορισμού τής εορτής τοΰ 
Πάσχα καί άπλοποιήσεως τοΰ Γρηγο- 
ριανοΰ Ημερολογίου*  οί δέ εμπορικοί 
κύκλοι τής Ελβετίας ζητοΰσιν δπως 
ή Κυβέρνησις κανονίση τό ζήτημα 
κατά τάς άποφάσεις τοΰ έν έτει 1910 
συγκροτηθέντος έν Λονδίνφ συνεδρίου 
τών διεθνών έμπορικών έπιμελητη- 
ρίων.

— Ό διακεκριμένος Αιγυπτιολόγος 
Αύστριακός Έρνέστος Σαλλέν άναγ- 
γέλλει, δτι άνεκάλυψε παρά τήν άπό 
Ιερουσαλήμ είς Ιεριχώ άγουσαν οδόν 
τό παλάτιον τοΰ Ήρώδου.

—Τά κυριώτερα σημεία τού ψη- 
φισθέντος έν Πορτογαλλίφ νόμου, 
δΓ ού χωρίζεται ή ’Εκκλησία άπό 
τής Πολιτείας εϊνε τά έξής : Πά- 
σαι αί έν Πορτογαλλίρ θρησκεϊαι ά-
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πολαύουν ίσης ελευθερίας μή άνα^νω- 
ριζομένης ούδεμιάς ώς έπικρατούσης· 
οί ναοί κηρύσσονται ιδιοκτησία τού 
κράτους, όπερ δύναται κατά βούλησιν 
νά παρέχη αύτούς είς χρησιν τών ιε
ρέων ή τών εκκλησιαστικών συνδέ
σμων επιτρέπεται είς τούς ιερείς νά 
νυμφεύονται, παρέχεται δέ καί σύνια- 
ξις είς αύτούς, ή τις έν περιπτώσει θα
νάτου των, μεταβιβάζεται είς τήν χή
ραν ή τά τέκνα .τού ίερέως· αί γυναι
κείοι μοναί καί τά τάγματα κηρύσσον 
ται διαλελυμένα, τά δέ σεμινάρια έλατ- 
τούνται είς πέντε' ό διορισμός έφημε- 
ρίων ή καθηγητών τών σεμιναρίων 
πρέπει νά έπικυρώται ύπό τής Κυβερ- 
νήσεως· ή δημοσία λατρεία διενεργεϊ- 
ται ύπό φιλανθριοπικών συνδέσμων 
οϊτινες διατελούν υπό τόν έλεγχον καί 
τήν έποπτείαν διοικητικών συμβου
λίων.— Πρός μόρφωσιν καλών οίκοδε- 
σποινών καί φρονίμων μητέρων ίδρύ- 
θη έν Τοκίφ τής ’Ιαπωνίας Πανεπι- 
στήμιον, είς τό όποιον διδάσκουσι 
περί τούς 80 καδηγητάς καί φοιτώσι

βιβλία και ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«ΦΟΡΜΙΓΞ» Μουσική έφημερίς ει
κονογραφημένη έκδιδομένη δίς τοΰ 
μηνός μετά 12 μηνιαίων μουσικών 
τευχών, έν Άθήναις, έτος στ' περιοδ. 
β', διευθυντής ’Ιωάννης Θ. Τσώκλης, 
συνδρομή έτησία δραχ. 6, έξωτερικού 
φράγ. 6, γραφεία όδός Πραξιτέλους 32.

«ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,». 
Περιοδικόν κοινωνικόν καί φιλολογι
κόν έδιδόμενον δίς τού μηνός έν Σύρφ, 
διεύΟυνσις έν Κων)πόλει, οδός Κίλιτζ 
18, συνδρομή έτησία έν Έλλάδι δραχ. 
6, διά τήν Τουρκίαν γρόσ. άργυρά 30, 
διά τό εξωτερικόν φρ. χρ. 7·

κατά τό έτος τούτο 1000 περίπου 

μαθήτριαι.
— Ή τελευταία τής ’Ιταλίας στατι

στική παρέχει περί τής έν αύτη θρη
σκευτικής κινήσεως τάς έπομένας πλη
ροφορίας. Ύπάρχουσιν έν ’Ιταλία 
8272 παρά κληρικών διευθυνόμενα 
φιλανθρωπικά καταστήματα, 2000 ά
συλα παίδων, 4900 μοναστήρια, 300 
ιεροδιδασκαλεία, 20500 ναοί, 540 
θρησκευτικά! έφημερίδες καί περιο
δικά καί 420 έκδοτικά θρησκευτικών 

βιβλίων καταστήματα.
— Εσχάτως σφοδρά ήγέρθη διαμαρ

τυρία έπί τή εύκαιρίρ ίδρύσεως Πα
νεπιστημίου έν Frankfurt άνευ Θεο- 
λογικής Σχολής, ύφ’ όλων τών Πρυ 
τάνεων τών Πρωσσικών Πανεπιστη
μίων. Οί Πρυτάνεις έπολέμησαν τήν 
γνιύμην, ότι δύναται νά υπάρξη Πανε- 
πιστήμιον άνευ Θεολ. Σχολής ύπο- 
στηρίζοντες, ότι ή γνώμη αύτη «εϊνε 
αξιοθρήνητος απάτη», διότι ή Θεολ. 
Σχολή «εινε άναγκαϊον μέρος τού όλου 
οργανισμού τού ΙΙανεπιστημίου».

ΕΤΟΣ Ά'. ΤΕΥΧ. ΕΝ ΛΟΡΝΟΙΊ 
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1911

Μ
«Κήρυξον τόν λόγον...» Β*  Τιμ. δ', 2.

« ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ». Περιοδικόν 
κοινωνικόν καί οικογενειακόν έκδιδό- 
μενον έν Έρμουπόλει τής Σύρου τή 
συνεργασίφ πολλών έπιστημόνων καί 
λογίων, διευθυντής Γ. Ε. ’/Ανδρεάδης. 
συνδρομή έτησία έσωτερικού δραχ. 5, 

έξωτερικού φρ. 7.
«ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ». Μηνιαϊον περιοδι

κόν τού έν Σμύρνη Έλληνογερμανικού 
Λυκείου Κ. Γιαννίκη, έτος Β' τιμή έ
καστου φι λ. γρ. χρ. 5.

« ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ ». Δεκαπενθήμερον 
περιοδικόν ανάγνωσμα φιλολο /ικόν καί 
κοινωνικόν, έτος 19ον, διευθυντής Λ. 
X. Ζώης, έν Ζακύνθφ,

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

εις την η' κυριηκΗΝ του λουκ«

«Καί είπε πρός τόν Σίμωνα ό ’Ιησούς· 
Μή φοβού’ άπό τού νυν ανθρώπους 
έση ζωγρών.» (Λουκ. ε', 10.)

Όπόσον έζαισίως αμείβει ό Κύριος πασαυ αρετήν χαί δή 
έπι τού προκειμένου τήν αρετήν τής ταπεινοφροσύνης ! Όπόσον 
έξυψούνται παρά τφ Θεφ οι ταπεινούντες εαυτούς καί συναισθα
νόμενοι καί όμολογούντες τήν ούδαμινότητα καί τήν άναξιότητα 
$ύτών !

ΆνέλΟωμεν δή καί ήμεϊς, τήν φαντασίαν καί τήν μνήμην 
^ί τήν διάνοιαν οδηγούς έχοντες είς τάς ήμέρας έκείνας εν αϊς 
τό άπ’ αίώνος άπόκρυφον μυστήριον έξετυλισσετο προ τής κατα- 
^λήκτου καί εμβρόντητου ενώπιον τής έξαπλώσεως τού κακού 
άνθρωπότητος. Καί ίδωμεν ώς έν είκόνι τάς μεγάλας γραμμας 
του έξηπλωμένου καί παγκρατούς κακού καί τού άπό εύτελεστά- 
των χαί ασημότατων άρχών όρμωμενου έργου τής σωτηρίας. 
Καί Οαυμάσωμεν. έχοντες πρό ήμών εικόνα τών τότε καί εικόνα 
τών νυν, του Θεού τήν άγαθότητα καί τήν παντοδυναμίαν, τής 
αθεΐας τήν αιωνιότητα καί τό άκαταμάχητον. Ναί ! "OTav 
Ζ^βη τζς πρό όφθχλμών δτι τότε μέν άπανταχου τής Οικουμένης
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«ούκ ήν δίκαιος ούδέ εις, ούκ ήν ό συνιών, ούκ ήν ό έκζητών τον 
Θεόν' πάντες έξέκλιναν, άμα ήχρειώθησαν" ούκ ήν ποιων χρη
στότητα, ούκ ήν εως ενός ... », πρός έξυγίανοιν δέ τής έν τοι
αύτη καταστάσει διατελούοης άνθρωπότητος είργάζετο ταπεινός 
τις άνήρ έκ Ναζαρέτ παρά τάς όχΟας τής Τιβεριάδος, μόνον μέ
σον πρός τόν γιγαντώδη αγώνα τόν λόγον αύτοΰ έχα>ν, νϋν δέ 
δτι διά τοϋ αύτοΰ πάντοτε μέσου οί τοΰ άνδρός εκείνου μαθηταί 
καί έντολοδόχοι θειον πνέοντες πϋρ καί θώρακα τήν εις ’Εκείνον 
πίστιν περιβεβλημένοι καί πάση άρετή κεκοσμημένοι έπεξέτειναν 
άνά πάσαν τήν Οικουμένην τό θεσπέσιον Αύτοΰ κήρυγμα, καί 
καταβαλόντες έν τφ λόγφ αύτοΰ τό παντοδύναμον κακόν έπλά- 
τυναν καί έξαπλοΰσι διηνεκώς τήν βασιλείαν τοΰ άγαθοΰ έν τφ 
κόσμφ, δέν δύναται είμή νά άποκαλυφθή πρό τής άγαθότητος καί 
τής παντοδυναμίας τοΰ ταπεινοΰ Γαλιλαίου. ’Αλλ’ άκολουθήσω- 
μεν κάλλιον, κατά τήν εύαγγελικήν περικοπήν τής προκειμένης 
Κυριακής, τόν Ναζαρηνόν Διδάσκαλον άνά τάς δχθας τής Τι- 
βεριάδος.

Εύρίσκεται έν τή άρχή τοΰ κηρύγματος του’ ò κύκλος τών 
γνωριζόντιον Αύτόν δέν έκτείνεται πέραν τών περί τήν Ναζαρέτ 
χωρίων. Καί έν τή κυκλοτερεϊ ταύτη χώροι ήτο γνωστόν μόλις 
είς ολίγους δτι ό λόγος αύτοΰ ού μόνον είσέδυνεν βαθύτατα είς 
τάς ψυχάς, είς άς έπέφερε σωτήριον κλονισμόν, άλλά καί τών 
άσθενών σωμάτων τήν κατάστασιν άνέτρεπεν ςίς θεραπείαν καί 
άσφάλειαν άγων. Άλλ’ άρέσκεται ιδίως είς τήν μετά ταπεινών 
άνθρώπων άναστροφήν ò καινός Διδάσκαλος" καί έν τούτφ δια
φέρει τών λοιπών ίουδαίων διδασκάλων" άρέσκει είς αύτόν ή γή 
καί οί έργάται αύτής, άρέσκει είς αύτόν ή λίμνη καί οί έν αύτή 
άλιείς" έξαιρετικώς μάλιστα άρέσκει είς αύτόν ή λίμνη καί οί ά' 
γαθοί και πολύπονοι αύτής έργάται" διό καί συνήθως παρά τάς 
γελαστάς αύτής όχθας καί άπό τών άλιευτικών πλοιαρίων ώς άκο 
παγκοσμίου άμβωνος έξαγγέλλει τάς υπέροχους Αύτοΰ διδασκα
λίας. Τοΰτο δέ εϊχε πράξη καί έπι τοΰ προκειμένου. Είσήλθ^ 
είς τό πλοϊον τοΰ Σίμωνος δπως άποφύγη τόν συνωθισμόν toO 
πλήθους, παρεκάλεσεν δπως τό πλοϊον άποχωρήση ολίγον τήί 

ξηράς, καί έκεϊθεν έκ τής θαλάσσης άπηύθυνε πρός τά πλήθη τά 
ρήματα τής αιωνίου ζωής. Καί δτε έπαύσατο διδάσκων, ήθέληοε 
τό μέν νά ίκανοποιήση θλίψιν τινά τοΰ Σίμιονος, ήν ώς παντο
γνώστης Θεός έγίνωσκεν, δτι άνκαι έκοπίασε δι’ δλης τής νυκτός 
άλιεύων ούδέν ήδυνήθη νά συλλάβη, τό δέ νά έπιληφθή, τής πε- 
ριστάσεως ταύτης δπως εύαγγελισθή είς αύτόν τή ν ύψηλήν κλή- 
σιν είς ήν ήτο παρ’ Αύτοΰ προωρισμένος. Έπί τφ λόγφ τοϋ 
Κυρίου έύαλεν ò 11 έτρος τό δίκτυον είς τήν θάλασ σαν καί συνελή- 
φθησαν τόσοι ιχθύες ώστε έκ τοϋ βάρους τό μέν δίκτυον έσχίζετο, 
δ δέ Σίμων μετά τών συντρόφων του δέν ήδύναντο νά σύρωσιν 
αύτό" καί έπληρώθησαν έκ τοϋ πλήθους τών ιχθύων δύο πλοία ώσ
τε έβυθίζοντο.

Τό γεγονός ήτο όμολογουμένως θαύμα" καί ό Πέτρος έννοή- 
σας δτι εύρίσκετο ένώπιον άνδρός ούχί συνήθους έν τή συναισθή- 
σει τής άναξιότητος αύτοΰ προσέπεσεν είς τά γόνατα τοΰ Ίησοΰ 
καί παρεκάλεσεν αύτόν νά έξέλθη έκ τοΰ πλοίου του διότι δέν ή
το άξιος νά τόν φιλόξενή ώς άνήρ άμαρτωλός" άλλά τοιοΰτος ά
νήρ, τοσοΰτον βαθέως συναισθανόμενος τήν ήθικήν αύτοΰ κατά- 
στασιν, καί τοσοΰτον έτοίμως κατανοών τό μεγαλεϊον τοΰ πρό 
αύτοΰ καθημένου Σωτήρος ήτο άρμοδιώτατος νά γίνη συνεργάτης 
καί βοηθός τοΰ Άναμορφωτοΰ τοΰ Κόσμου' θά ένθυμεϊσθε ίσως, 
άγαπητοί άναγνώσται, οτι ό Κύριος έπήνεσε καί έθαύμασε καί 
άντήμειψε τήν πίστιν τοΰ έθνικοΰ έκατοντάρχου, είπών περί αύ- 
τσΰ τοϊς παρεστώσι: «άμήν λέγω ύμϊν, ούδέ έντφ Ισραήλ τοσαύ- 
την πίστιν εύρον.» Καί ένταϋθα έπί τοΰ προκειμένου άντήμειψεν 
ò Σωτήρ τήν πίστιν καί τήν άγνότητα τής ψυχής τοϋ Σίμωνοςκαί 
τών μετ’ αύτοΰ υίών τοΰ Ζεβεδαίου καταστήσας αύτούς άποστό- 
λους τής καινής Βασιλείας καί συνεργάτας έν τφ ύψίστφ καί τι- 
μιωτάτφ τών έργων Αύτοΰ, τφ έργφ τής άπολυτρώσεως. «Μή 
φοβοΰ, είπε πρός τόν Σίμωνα ò Κύριος, άπό τοΰ νϋν άνθρώπους 
έση ζωγρών.»

“Οτι ό II έτρος ήτο άξιος τής άπαραμίλλου κλήσεως άπεδεί- 
Χθη άμέσιος μετά ταύτα" δτε άπέβησαν είς τήν ξηράν ύπείκοντες 
°ί μετά ταϋτα ύπηρέται τοϋ Αόγου τής ζωής είς τήν έγκάρδιον 



Ευαγγελικόν. Κήρυγμα Είς τήν Β' Κι·ριοκήν τοΰ Λουκά 6333Γ82

παρακίνησή τής άνωθεν κληΟείσης ψυχής αυτών, έφ’ ήν έπέδρα- 
σεν ίσχυρώς καί όξέως ή κλήσις του Θεανθρώπου, άφήκαν άπαντα 
καί ήκολούθησαν τόν Αρχηγόν τής ζωής Ίησουν, καί άπέβησαν 
κατόπιν ποιμένες καί διδάσκαλοι τών Εκκλησιών, θεμέλιοι λίθοι 
τής βασιλείας τών ούρανών.

Ιδού άρα πώς ό Κύριος άνταμείβει τήν ταπεινοφροσύνην καί 
τήν αύτοσυναίθησιν. Έάν ό IΙέτρος ήτο ύπερόπτης καί άλαζόον 
δέν θα έτιμάτο διά τής έπισκέψεως τοϋ Κυρίου’ έάν δέν ήτο άθφ- 
ος καί άκακος δέν θά εϊλκυε τήν εμπιστοσύνην τοϋ Κυρίου, έάν 
δέν εϊχε συναίσθησιν οτι ήτο άμαρτωλός δέν θά άπέβαινεν άνθρώ- 
πων άλιεύς, κορυφαίος άποστόλων, έκκλησιών διδάσκαλος, Θεού 
συνεργάτης.

Έστέ λοιπόν, άδελφοί, ταπεινόφρονες, καί έχετε έν παντί 
καιρώ πλήρη συναίσθησιν τής εύτελείας καί τής σμικρότητος του 
άνθρώπου έμπροσθεν του Θεού’ καί ουτω ποιοΰντες έστέβέ βαιοι οτι 
ό διά τοιαύτας άρετάς τόν μικρόν Σίμωνα μέγαν Πέτρον κατα- 
στήσας θά άποδώση ύμΐν έκατονταπλασίονα καί ζωήν αιώνιον έν 
τή βασιλεία Λύτου, ής είθε νά άξιωθήτε άπαντες. 'Αμήν.

Β'. εις ΤΗΝ β' ΚΥΡΙΑΚΗΝ του λουκά

Ή εύαγγελική περικοπή τής Κυριακής ταύτης, άγαπητοί 
άναγνώσται, πραγματεύεται τό πρός τόν πλησίον καθήκον άπό 
ήθικής άπόψεως, διαγράφουσα τήν ποιότητα καί τήν έκτασιν αύ
τοϋ. Εϊδομεν άλλοτε δτι ό Κύριος άπεκάλυψεν ού μόνον τάς τε
λείας περί Θεοϋ καί τών πρός τόν κόσμον σχέσεων αύτοϋ αλήθει
ας, άλλά ύπήρξε καί τής Ήθικής ό άριστος διδάσκαλος καί τό 
άπαράμιλλον καί άνέφικτον πρότυπον. Τοιοΰτος δέ ών έν τή επί 
τοΰ "Ορους όμιλίοι, ώς άλλοτε έρρήθη, συνεπλήρωσεν τόν άτελή 
μωσαϊκόν ήθικόν νόμον, έξάρας τήν ήθικήν καί ούχί τήν νομικήν 
σημασίαν τών διαφόρων πράξεων τοϋ άνθρώπου, καί έλατήριον 

αύτών ούχί τόν φόβον άλλά τήν άγάπην άποφήνας. ’Ιδίως δέ 
έπέμεινεν ό Κύριος έντή άναπτύξει καί διατυπώσει τοΰ χαρακτή- 
ρος τής πρός τόν πλησίον άγάπης, σκοπών διά τής διασποράς έν 
ταϊς ψυχαϊς τών άνθρώπων ύγιοΰς άντιλήψεως περί τοΰ πλησίον 
νά έξαλείψη πάντα τά έν άνθριοποις κακά καί αύτό τοϋτο νά άρη 
τό πονηρόν έκ τής γής. Είς τούτον τόν μεγαλοπρεπή σκοπόν τεί
νει άπ’εύθείας ή σημερινή εύαγγελική περικοπή, ήτις είναι άπό- 
σπασμα τής έπί τοΰ όρους Όμιλίας.

Εϊναι γνωστή ή έσφαλμένη Ιδέα ήν εϊχον οί Ιουδαίοι περί 
τοΰ πρός τόν πλησίον καθήκοντος’ ό νόμος τοΰ Μωΰσέως έλεγεν 
«άγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν' οι έρμηνευταΐ προσέθη- 
καν «καί μισήσεις τόν έχθρόν σου» κακώς νομίσαντες δτι πλησίον 
εϊναι μόνον ό φίλος" άκολουθοΰντες περαιτέρω τήν αύτήν έσφαλ- 
μένην άντίληψιν εϊχον δογματίση καί δτι «όφθαλμόν άντί όφθαλ- 
μοΰ καί όδόντα άντί όδόντος,» δτι δήλα δή πρέπει νά ποιή τις 
είς τόν άλλον δ,τι πάσ/.ει ύπ’ αύτοϋ άγαθόν είτε κακόν. Τοιαύτην 
έσφαλμένην ή μάλλον άτελή περί τοϋ πράγματος άντίληψιν έχου· 
σι καί σήμερον άκόμη πολλοί τοϋ λαοΰ, ώς μαρτυρεί καί ή δη
μώδης κυπριακή παροιμία «κατά ποΰ σοϋ κάμνουν κάμ.νε καί 
κακίαν μέν κρατής.» "Οτι δέ ή τοιαύτη άντίληψις εϊναι έσφαλμέ
νη μαρτυρεί τό έξής γεγονός" ύποθέσωμεν δτι κακοποιός τις νυ- 
κτός έλθών έπυρπόλησε τήν οικίαν μου" οφείλω άρά γε καί έγόι νά 
πυρπολήσω τήν ίδικήν του οικίαν; έκ ή τούναντίου" φίλος τίς μοι 
παρέθηκε μεγαλοπρεπές δεϊπνον, διά τό οποίον επειδή εϊναι πλού
σιος έξώδευσε χρήματα πολλά" έάν καί έγώ παραθέσω είς τόν 
φίλον μου τοΰτον έπίσης μεγαλοπρεπές δεϊπνον, ούτε έκεϊνος ώφε- 
λήθη ούτε έγότ, διότι τό πιθανώτατον εϊναι δτι ζημ·α μάλλον θά 
προκύψη έκ τής τοιαύτης άνταποδόσεως, ψυχρότης ίσως καί δια- 
οάλευσις τής φιλίας ή τι τοιοϋτον.

Τόν μόνον άληθή καί άκριβή τόνον έπί τοϋ προκειμένου ζη
τήματος δίδει ή σημερινή περικοπή: «Καθώς θέλετε, εϊπεν ò 
Κύριος, ϊνα ποιώσιν ύμΐν οί άνθρωποι, καί ύμεϊς ποιείτε αύτοίς 
Ομοίως. » Ούχί καθώς π ο ι ο ϋ σ ι ν άλλά καθώςθέλετε 
1 ν α ποιώσιν" ποτέ δέν θά θελήσω νά μέ ύβρίσωσιν, ούδέ- 
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ποτέ θά θελήσω νά με φονεύσωσιν, ουδέποτε θά θελήσω νά ψευ- 
δομαρτυρήσωσι κατ’ έμοϋ’ όφείλω άρα νά μή ύβρίζω, νάμή φο
νεύω νά μή ψεδομαρτυρώ’ ούδέποτε Uà θελήσω νά με κλέπτωσι, 
έάν έχω τέκνα, θά θελήσω τά τέκνα μου νά μή είναι άσεβή πρός 
έμέ’ όφείλω άρα μήτενά κλέπτω μήτε νά εϊμαι άσεβής πρός τους 
γονείς μου. Καί έν γένει έν παντί πράγματι όφείλω νά πράττω 
πρός τόν πλησίον έκεϊνο τό όποιον θά ήθελον ό πλησίον νά 
πράττη πρός έμέ, άδιάφορον έάν τό πράττη ή όχι' έν παντί 
πρέπει νά μετέρχωμαι είς τήν θέσιν τοϋ πλησίον, καί πρό 
πάσης πράξεως νά έρωτώ έμαυτόν έάν θά μέ ηύχαρίστει νά 
μοι έπραττον οί άλλοι δ,τι έγώ σκοπώ νά πράξω αύτοϊς.

Αύτη εϊναι ή άρχή τής καθαράς ηθικής’ νά πράττω τοϊς 
άλλοις άνθρώποις δ,τι έγώ θέλω έκεϊνοι νά πράττωσιν είς έμέ' 
δτι δέ ούτως έχει τό όρθόν άπέδειξεν ό Κύριος καί διά παραδειγ
μάτων : «έάν, εϊπεν, εύεργετήτε έκείνους οί όποιοι σάς εύεργε- 
τοϋσι μόνον, ποιον εϊναι τό κέρδος σας ; βεβαίως τίποτε’ διότι 
άπλώς πληρώνετε δ,τι όφείλετε’ έπειτα τό ίδιον ποιοϋσι και οί 
άμαρτωλοί άνθρωποι’ άγαπώσιν έκείνους οί όποιοι άγαπώσιν 
αύτούς καί εύεργετοϋσι τούς εύεργέτας των’ δανείζουσι χρήμα
τα είς τόν πλησίον όχι έξ άγάπης πρός αύτόν, άλλά έξ άγάπης 
πρός τόν τόκον δν θά είσπράξιοσιν, είτε μέ τήν ύστεροβουλίαν 
νά τύχωσι τής ίδιας εύκολίας δταν εύρεθώσιν έν τή άνάγκη. Έάν 
θελήσωμεν περί τούτων νά έκφρσσθώμεν έμπορικώς, ή έργαοία 
τών τοιούτων άνθρώπων ούδέν κέρδος άφίνει, άλλά μόλις ίσο- 
ζύγιον’ ό όφείλων πληρώνει άπλώς τά χρέη του, καί ό δανειστής 
ούδέν περίσσευμα κτάται, άπλώς άπολαύει τών ίσων.

Δέν εϊναι λοιπόν τοιαύτη ή άληθινή άρετή’ ό άληθής ό· 
παδός τοϋ Κυρίου όφείλει νά όμοιάζη πρός τον ούράνιον Πατέ
ρα τόν οίκτίρμονα, τόν πατέρα τών οίκτιρμών καί θεόν πάσης 
παρακλήσεως’ καί έπειδή τό κεφάλαιον πάσης άρετής εϊναι ή 
άγάπη, ή άγάπη πρός τόν πλησίον πρέπει νγ έκτείνηται έπί 
πάντας τούς άνθρώπους άνεξαρτήτως ήλικίας, φύλου, έθνους, 
τόπου, χρόνου, καί δή καί έπ’ αύτούς τούς έχθρούς' «αγαπάτε 
τούς έχθρούς υμών καί άγαθοποιεϊτε καί δανείζετε μηδέν άπελ- 
πίζοντες’ καί έσται ό μισθός ύμών πολύς καί έσεσθε υιοί τοΰ 
Τψίστου’ δτι αύτός χρηστός έστιν έπί τούς άχαρίστους καί πο
νηρούς.»

ΑΡΜΟΝΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΤΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΙΣ ΤΙ ΣΚΟΠΟΥΣΙΝ ΑΙ ΘΕΙΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ! ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΙ 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ;

Κύριος τής ζωής ήμών ό Θεός. Άλλ’ ή απόλυτος τοϋ 
Θεοΰ κυριότης άφ’ ήμών ουδόλως αναιρεί τήν σχετικήν κυ
ριότητα, ήν ήμεϊς έφ’εαυτών έχομεν, ώςούδεή απόλυτος τοΰ 
Θεοΰ έφ’ήμάς πρόνοια αναιρεί τήν πρόνοιαν, ήν πρέπει νά 
έχωμεν περί ήμών. Ό Θεός δίδωσιν ήμϊν τά αγαθά πρός τήν 
διατήρησιν τής ζωής, άλλ’ ήμεϊς ύφείλομεν νά σπείριομεν καί 
νά θερίσωμεν, νά παρασκευάσωμεν τήν τροφήν, νά κατα- 
σκευάσωμεν τύ ένδυμα, και νά οίκοδομήσωμεν τόν οϊκον είς 
ασφάλειαν ήμών από τής επιρροής τοΰ ψύχους και τής θερ
μότητας . Έάν άμελήσωμεν τοΰ καθήκοντος ήμών πρός διατή- 
ρησιν τής ζωής, άποθνήσκομεν, και υπεύθυνοι γινόμεθα ένώ
πιον τοΰ Θεοΰ, ότι έξ άμελείας ήμών τύ ζήν απεβάλομεν. Ή 
πρόνοια ήμών αυτή προς διατήρησιν τής ζωής οιΊδόλως δύνα
μαι κωλΰσαι τήν θέλησιν τοΰ Θεοΰ τοΰ νά αναίρεση τήν ζωήν 
ήμών. 'Θ Θεός είναι απολύτως κύριος τής ζωής ήμών, καί δύ- 
ναται και δικαιούται άναιρέσαι αυτήν οσάκις θελήση. 'Ημείς 
όμως ύφείλομεν πάντοτε συμμορφοΰσθαι τοϊς νόμοις τής δια- 
τηρήσεως αύτής. οϋς ώρισεν ή θεία Πρόνοια καί Άγαθότης, 
πίστεύοντες οτι έκ τοΰ Θεοΰ ή διατήρησις τής ζωής καί ούκ 
$ξ ήμών, καί δτι ό Θεός έν πάση στιγμή δύναταί, έάν θέλη, 
^αί δικαιούται νά άναιρέση αυτήν, ούδαμώς ούδαμόθεν κω
λυόμενος.

Άλλ’ ήμεϊς ύφείλομεν να διατηρώμεν τήν ζωήν, συμ- 
Ρορφούμενοι τοϊς νόμοις καθ’ οϋς αυτή διατηρείται’ πρός 
°υμμόρφο)σιν δε ήμών τοϊς νόμοις τούτοις πρέπει να γιν,ό- 
σ*ωμεν  αύτούς, τήν δέ γνώσιν τών νόμων τούτων πορίζεται 
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ήμϊν ή Έ π ι σ τ ή μ η. ’Ίδιον δέ τής ’Επιστήμης νά ύποδει- 
κνύη ήμϊν τά μέσα τής ασφαλείας και τής συντηρήσεως τής 
ζωής, τής ίάσεως καί, θεραπείας ήμών άπό τών νοσημάτων 
τοΰ σοιματος, καϊ νά προφυλάσση άπό τών φυσικών κακών. 
Άλλ’ ή ενέργεια τής επιστήμης ουδόλως, εϊπομεν, κωλύει τήν 
δύναμιν τοΰ παντουργοΰ καί παγκρατοΰς Θεοϋ τοΰ ποιήσαι, δ 
βούλεται.

Διότι ό Θεός δύναται νά ένεργήση εναντίον πάσης προ- 
φυλάξεως ανθρώπινης, καθιστών ουτο) τάς γνώσεις ήμών 
άνισχύρους είς σωτηρίαν ήμών, καί δύναται σώσαι ήμάς τοΰ 
κινδύνου και εναντίον τών στοιχείων τών άπειλούντων τήν 
ήμετέραν ζωήν. '0 Θεός ποιεί τό Έαυτοΰ πρός διάσωσιν 
ήμών από τών κινδύνων, διαφωτίζων ήμάς διά τής ’Επιστή
μης και ύποδεικνύων τά μέσα τής ασφαλείας καί τής ζωής, 
οίς όφείλομεν συμμορφοΰσθαι. Πάσα αλήθεια έρχεται είς 
ήμάς έκ τοΰ Θεοΰ διά τής έρεύνης καί τής έξετάσεως ήμών. 
Ή δέ ’Επιστήμη είναι αληθειών άποκάλυψις έκ τοΰ Θεοΰ διά 
τής ανθρώπινης έρεύνης. Άλλαι είσίν αί άλήθειαι αί αμέσως 
παρά Θεοϋ τοϊς άνθρώποις άποκαλυφθεϊσαι διά τοϋ Λόγου 
Αύτοϋ, καί. άλλαι αί έμμέσως διά τής ανθρώπινης έρεύνης καί 
έργασίας. Αί πρώται καλούνται θεϊαι άλήθειαι, σκοποΰσι δέ 
τήν αιώνιον τοΰ θεοπλάστου λογικού άνθρώπου σωτηρίαν 
καί ασφάλειαν καίζιοήν έν τώ μέλλοντι βίω, καί ύποδεικνύου- 
σιν έκείνα τά μέσα τά άσφαλίζοντα τον ήθικόν καί ελεύθερον 
άνθρωπον από τών ήθικών κακών. Αί δεύτεραι καλούνται 
φυσικαί και επιστημονικά! άλήθειαι, σκοποΰσι δέ τήν διατήρη- 
σιν τής ζωής έν τφ παρόντι μέχρι παρακμής αύτής, καί ύπο- 
δεικνύουσι τά μέσα τής άσφαλείας αύτής άπό τής επιρροής 
τών στοιχείων τής φΰσεως.

Αί πρώται είναι άλήθειαι θρησκευτικοί, ήθικαί, θεολο- 
γικαί, αί δεύτεραι είναι άλήθειαι φυσικαί, φυσιολογικοί, κο
σμολογικοί, άνθρωπολογικαί. Ό σύνδεσμος δέ τών δευτέρων 
μετά τών πρώτων, τών άνθρωπίνων μετά τών θείων άλη- 
θειών, συνδέει τον άνθρωπον μετά τού Θεοΰ, τήν Έπιστή- 

μην μετά τής πίστεως είς τον Θεόν. "Ο έστιν ή άρχή καί τό 
θεμέλιον τής ’Επιστήμης. ‘0 άληθης καί γνήσιος ορθόδοξος 
Χριστιανός πείθεται είς τιήν ’Επιστήμην, ώς πείθεται καί είς 
τόνέξ Άποκαλύψεως λόγον τοΰ Θεού, καί δέν καταφρονεί 
τοϋ ενός χάριν τοΰ ετέρου. Το πείθεσθαι τή ’Επιστήμη είναι 
άρεστύν τώ πανσόφφ καί πανεπιστήμονι Θεφ, ώς εϊναι άρε- 
στόν καί το πείθεσθαι τώ Λόγω Αύτού. *Η  ’Επιστήμη εϊναι 
έμμεσος τοΰ Θεού άποκάλύψις είς ήμάς. Ή δέ έν τφ Λόγφ 
Αύτού Άποκάλυψις εϊναι άμεσος Αύτού είς ήμάς φανέρωσις. 
Ναί ! Άλλα προσεκτέον δπως μή συγχέωμεν τήν Επιστήμην 
μετά τών άνθρωπίνων πλανών καί εικασιών, καί αβέβαιων 
γνωμών τούτου ή έκείνου τοΰ δοκοΰντος έπιστήμονος, ούδέ 
τήν έν τφ Χριστφ τοϋ Θεοΰ άποκάλυψιν μετά τών γνωμών 
τούτου ή έκείνου τοϋ δοκοΰντος θεολόγου, μετά τών δεισιδαι
μονιών, κακοφροσυνών, πλανών καί προλήψεων, αϊτινες ώς 
έκ τής πολυχρονιότητος αύτών υποστηρίζονται πολλάκις ώς 
λόγοι Θεού, καί τοΰ Αγίου Πνεύματος υπαγορεύσεις. ΊΙ 
διάκρισις τών λόγων τοΰ Θεού, άπο τών λόγων τών άνθρά- 
πων προφυλάττει ήμάς άπο τής πλάνης καί τών προλήψεων, 
καί ή διάκρισις τής ’Επιστήμης άπο τών δοξασιών, καί εικα
σιών, καί παραληρημάτων, καί άκριτομυθιών, καί ύθλοφω- 
νημάτων τών άνεπιστημόνων καί ψιευδοσόφων εϊναι ασφαλής 
οδηγός είς τήν έπιστημονικήν νόησιν τής άληθείας. Οί ψευδε- 
πιστήμονες λαλοΰσιν έν ύνόματι τής Επιστήμης, καί άξιοΰσι 
νά πιστεύωνται ώς θεράποντες τής ’Επιστήμης, καθάπερ καί 
οί ψευδοθεολόγοι λαλοΰσιν έν όνόματι τοΰ Θεοΰ άξιοΰντες νά 
πιστεύωνται ώς αληθείς Αύτοϋ Απόστολοι καί κήρυκες. Κα
θώς λοιπόν ύπάρχουσι ψευδοδιδάσκαλοι καί ψευδοθεολόγοι 
διδάσκοντες τάς πλάνας αύτών έν όνόματι τού Αληθινού 
Τριαδικού Θεού ήμών, ούτιος ύπάρχουσι καί ψευδεπιστήμο - 
νες καί ψευδοφιλόσοφοι διδάσκοντες τάς δόξας αύτών καί φαν
τασιοπληξίας καί άταλαφροσύνας των ώς άληθείας έπιστημο- 
νικάς. Άμφοτέρους δέ διαγινώσκομεν διά τού κριτηρίου τής 
άληθείας καί τών άρχών τής αληθούς επιστήμης, κρίνοντες 
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τούς λόγους και τά έργα αύτών, καί έξ αύτών κατανοοϋντες 
τήν εαυτών φύσιν. Έκ τών αποτελεσμάτων άναζητοΰμεν τά 
αίτια, διότι τύ δένδρον έκ τοϋ καρπού γινώσκεται. Σεβόμενοι 
δέ τήν ’Επιστήμην, ώς σεβόμενα τήν έν τώ Χριστώ θείαν 
άποκάλυψιν, άκούομεν άμφοτέρων καθ’ δ,τι έκαστη τούτων 
γνωρίζει ήμίν, καί κανονίζομεν τόν ήμέτερον βίον κ αά τά 
εντάλματα αύτών. Ή ’Επιστήμη γνωρίζει ήμίν τούς νόμους 
της φύσεως, ή δέ έν τφ Χριστώ άποκάλυψις τούς νόμους τής 
θρησκείας καί τής ήθικής, τούς νόμους καθ’ οΰς διοικεΐται ύ 
ήθικος καί πνευματικός κόσμος.

*0 τε φυσικός καί πνευματικός κόσμος διέπονται ύπό νό- 
μιον ακαταγώνιστων. Καί τούς μέν νόμους τής διοικήσεως τοΰ 
φυσικοϋ κόσμου ζητοϋμεν νά μάθωμεν διά τής ’Επιστήμης, 
τούς δέ νόμους τής διοικήσεως τοΰ ήθικοΰ καί πνευματικού κό
σμου αδύνατον νά μάθωμεν δι’ ιδίας έρεύνης, αν μή ύ Θεός 
αύτούς ήμίν αποκάλυψη. Λοιπόν τήν μέν γνώσιν τών φυσικών 
νόμων όφείλομεν να έφαρμόζωμεν έν τοϊς ύλικοίς καί σωματι- 
κοίς, τήν 0έ γνώσιν τώνήθικών, καί θρησκευτικών, καί πνευ
ματικών νόμων έν τοϊς ήθικοϊς καί πνευματικοϊς, συνδέοντες 
άμφοτέρων τών νόμων τήν ύπαρξιν καί ενέργειαν έν τή πεποι- 
θήσει τής ύπάρξεως τοΰ αεί δντος Θεού, καί τή άκραδάντφ 
πίστει, δτι παν αγαθόν καί σωτήριον ήμϊν έκ τής τελείας αγα
θότητας τοΰ Θεοΰ προέρχεται.

Έκ Λιβαδιού τοΰ Όλυμπου (Μακεδονίας).

ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
(Διδάκτωρ τής ’Ιατρικής.)

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙφΗΝΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ή έν Κύπρω αγία Άποστολικη καί Καθολική Έκκλησία, δια 
τοΰ κηρύγματος τών ’Αποστόλων Παύλου και Βζρνάβα '-ήν αρχήν 
αύτής λαβοΰσα, διήνυσεν έν άφανεία τους τρεις πρώτους αιώνας. Κατ’ 
αύτούς δέν έλειψαν έν αύτ^ οί μάρτυρες τής χριστιανικής πίστεως καί 
οί κηρυκες τοΰ Χριστιανισμού, μετά τούς πρώτους Επισκόπους, έ'ργω 
καί λόγω διαδίδοντες καί ένίσχύοντες αύτόν. Άλλα τα γεγονότα 
τοΰ εξωτερικού καί έσωτερικοΰ αύτίς βίου παρέμειναν άγνωστα. Άπδ 
τοΰ δ' αίώνος ήρξατο νέα περίοδος τής έν Κύπρω Έκκλησίας. Μετά 
δέ τούς αρχαίους αύτής πολυπληθείς αγίους άνδρας άναφαίνεται 
κλεΐζων αύτήν ό άγιος Σπυρίδων, Έπίσκοπος Τριμυθοΰντος, έν αρχή 
τοΰ αίώνος, έν τελεί δ’ αύτοΰ ό άγιος Έπιφάνιος Έπίσκοπος Σαλα- 
μϊνος (Κωνσταντίας) καί τής όλης νήσου Κύπρου ’Αρχιεπίσκοπος.

Τδν βίον και τήν δρασιν αύτοΰ δέν δυνάμεθα να μάθωμεν έκ τών 
περισωθέντων αύτοΰ συγγραμμάτων, μή ύπαρχουσών έν αύτοϊς αύτο- 
βιογραφικών ειδήσεων, πλήν μιας κυρίως καί μόνης άναφερομένης είς 
τδν κίνδυνον τής παραπλανήσεως αύτοΰ ύπδ τών αιρετικών Γνωστι
κών. Και σώζεται μέν βιογραφία τις αύτοΰ, συνταχθεϊσα, δήθεν, ύπδ 
μαθητών αύτοΰ, Χ) άλλ’ αυτή έλέγχεται ανακριβής. Οί μαθηταί 
αύτου ΙΙολύβιος ’Επίσκοπος Ρινοκορούρων καί Πρεσβύτερος ’Ιωάννης 
παρουσιάζονται έν αύτή παρέχοντες άναξιοπίστ.ους πληροφορίας. Πάν
τως ό άγνωστος συντάκτης τής βιογραφίας εϊχεν ύπ’ δψει άρχαιοτέρας 
πηγάς, άλλά παρέφθειρεν αύτάς, παρεισαγαγών ολως απίθανους λε
πτομέρειας αντικείμενα; πρδς τά πραγματικά γεγονότα. Ή βιογραφία 
είναι διμερής. Τδ μέν πρώτον μέρος παρίσταται συγγράφων ο ’Ιωάννης 
τδ δέ δεύτερον ό Πολύβιος, συνεχίζων τδ έργον τοΰ Ίωάννου. Η βιο
γραφία αυτή έκρίθη πάντοτε ώς αναξιόπιστος, μή άνηκουσα πράγματι 
είς μαθητάς τοΰ άγιου Έπιφανίου, δυναμένους να γνωριζωσι καλώς τα 
κατ’ αύτόν. Τούτου ένεκα ιδίως τδ πρώτον στάόιον τής ζωής αύτοΰ 
έν Παλαιστίνη καί Αίγύπτω καί ή ποιμαντική αύτοΰ έν Κύπρω δρα-

1) Βίος τού άγιου Έπιφανίου, Επισκόπου πόλεως Κωνσταντίας τής 
Κύπρου — I Ιολυβίου Έπισκόπου πόλεως Ρινοκορούρων είς τά ύπολοιπα τού βίου 
τού άγίου πατρός ήμών Έπιφανίου Έπισκόπου πόλεως Κωνσταντίας, έν ΙΙα- 
τρολογίρ-Μignev. 11 σ. 21 έξ.
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σις δέν διεφωτίσθησαν έπαρκώς. Ή συμμέτοχη δμως του άγιου Έπι- 
φανίου έν ταΐς Ώθιγενιστικαΐς έ'ρισι καί έν τοΐς γενικοΐς εκκλησιαστι
κοί; ζητήμασι του δ', αίώνος έδωκεν άφορμάς είς τούς άρχαίου; εκ
κλησιαστικού; 'Ιστορικού; να παράσχωσι σπουδαίας περί αύτού ει
δήσεις *).  . Είδικώτερον δέ την συμμετοχήν αύτού έν τοΐς ζητημασιν 
έκείνοις ανέγραψαν ό ΙΙαλλαδιος Έλενουπόλειος 3) καί ό λατίνος 
Πρεσβότερος ‘Ιερώνυμος, 4) οστις όέν ύπήρξεν δλως αμερόληπτος ι
στορικός τών έν Παλαιστίνη Ώριγενιστικών ερίδων.

At έ'ριδες αύται, ώς τό σπουδαιότερον σημεΐον έν τή δράσει τού 
άγιου Έπιφανίου, μετά τά; βιογραφικάς περί αύτοΰ μελετάς, ας έδη- 
μοσίευσαν ό Papebrochius, 5) ό Tillemont, β) ό Doucin 
7) καί ό Gervais (άνωνύμως) 8) κατά τον ιζ' καί ιη' αιώνα, 
έγένοντο ύποκείμενον είόικών έρευνών κατά τον ιθ' αιώνα ύπό τού 
Β. Eberhard ö) καί Λ. Vincenzi 10), ώς καί έν τοΐς Πατρολογι
κοί; συγγράμμασι καί έν ταΐς Ιστορίαι; της καθόλου η τής έν Κύ
πρφ Εκκλησία; γενικώτερον 11). Έν τφ μεταξύ χρόνω έζέδιδον τά

2) Σωκράτους, Έκκλ. ιστορία VI, 10. 12. 14. Σωζομενού, Έκκλ. ίστο" 
ρία VI, 32. VII, 27· \ΊΙ1, 14. Πρβλ. Θεοδωρήτου, Έκκλ. ιστορία V, 8.

3) Διάλογος ιστορικός...περί βίου καί πολιτείας του μακαρίου Ίωάννου 
έπισκόπου Κωνσταντινουπόλειος τού Χρυσοστόμου, έν Πατρολογία Μ igne, 
τ. 47 σ. 26 έξ.

4) De viris illustribus, c. Ili. Vila beati Hilarionis έλλ. μετά- 
φρασις ύπό Σωφρονίου έν Α. Π — Κεραμέως, Άναλέκτοις Ίεροσολυμιτικής 
Σταχυολογίας Ε σ. 82 έξ. Apologia adversus Ru li nu ni 11, 21 έξ. Ill, 23 
έξ. Contra Joanueni Hierosolymitanum. Epistolae 51. 57. 82 
καί αλλαχού. Έν πολλαϊς επιστολαϊς αύτού ό 'Ιερώνυμος διέσωσε μετάφρασιν 
σχετικών πρός τάς Ώριγενιστικάς έριδας έπιστολών τού Θεοφίλου ’Αλεξάν
δρειάς καί τού Έπιφανίου Κύπρου.

5) Acta Sanctorum 12 Mai τ. III.
6) Mémoires pour servir à l’histoire ecclésiastique. X 484 έξ. 

802 έξ.
7) L’histoire des mouvements arrivés dans Γ Eglise au sujet 

d’ Origene. Paris 1700.
8) L’histoire et la vie de St Epiphane, Paris 1738.
9) Die Beteiligung des Epiphanius an dem Streite über Ori- 

genes, Trier 1859.
10)4’ Historia critica quaestionis inter Theophilum Epiphaniam 

et Hieronymum, Origenis adversarios, et inter Joh. Chrysostomum, 
Theotimum, Rutinum, et monachos nitriensis, Origenis patronos έν 
S. Oregorii Nyssensi et Origenis scripta et doctrinam nova recensio, 
vol. IIL Romae 1865.

11) Φιλαρέτου Τσερνιγόβου, ιστορική διδασκαλία περί τών Πατέρων τής
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συγγράμματα τού άγιου Έπιφανίου ατινα εύστοχώτατα έκρινεν έν 
τη άρχαιότητι ό Φώτιος Πατριάρχη; Κ)πόλεω; ia) έν συνόλω ή έν 
μέρει ό J. llcrvagius (1544), ό 1). Pctavius (1622), ό W. Din- 
dorf(1859—1862), ό Fr. Oehler (1859-1861) καί άλλοι, ό δέ 
Aligne συμπεριέλαβεν αύτά ίν τη Πατρολογία (τ. 41 — 43) μετά 
τών σπουδαίων σημειώσεων τού Πεταβίου. Άλλά καί έν τοΐς νεωτέ- 
ροις χρόνοις έξηκολούθησαν έν τη Εσπερία αί κριτικαί έκδόσεις τών 
συγγραμ,μάτων τοΰ άγιου Έπιφανίου, ιδίως τοΰ «Παναρίου», περί 
τό όποιον είδικώτερον ήοχοληθησαν ό Lipsius, Harnack, Ilin- 
gelleid, Kunze, λ oigt, Rolffs καί άλλοι, προς καθορισμόν τών 
πηγών, άφ’ ών ό ιερό; Επιφάνιας ήρύσθη τάς ειδήσεις αύτοΰ περί 
τών αιρέσεων. 13)

Ουτω δ’ έπί τη βάσει τών πηγών καί τών σ/ετικών προς τον 
άγιον Έπιφάνιον έρ^ων δυνάμεθα νά έξετάσωμεν τά κατ’ αύτόν καί 
ίδωμεν, έν ολίγοι;, τήν δρασιν αύτού έν τή έν Κύπρω καί έν τφ7ι κχ~ 
θόλου Εκκλησία εί; ήν άνήκει ώ; Πατήρ αύτή; καί Διδάσκαλος.

Κατά τόν βιογράφον αύτοΰ ό «Έπιφάνιος γένος μέν ήν Φοινίκων 
τής παροικίδο; Έλευθεροπόλεως», έξ ’Ιουδαίου πατρός, γεωργού τό 
έπάγγελμα, γεννηθείς, μετ’άδελ'^ής, Καλλιτρόπου καλούμενης. Λίαν 
ένωρίς άπορφανισθεί; τού πατρός του Υ^ετράφη έν τώ Ίουδαϊκώ νόμω 
ύπό τίνος Τρύφωνος ’Ιουδαίου, υίοθετήσαντος αύτόν καί καταλιπόντος 
αύτω μεγάλην περιουσίαν. Τούτου δέ πάλιν τοΰ ’Ιουδαίου θανόντος 
ό Έπιφάνιος γνώριμος γενόμενος τω ερημίτη Λουκιανω καί είς τόν 
Χριστιανισμόν προσελθών κατέλιπε τ·4ς δεομένοις τήν περιουσίαν καί 
τόν μοναχικόν ήσπάσθη βίον. Είς τόν Χριστιανισμόν προσήλθε καί

’Εκκλησίας, μετάφρασις Νεοφύτου Παγίδα, τομ. ΓΖ. σελ. 351 έξ. ’Αποστόλου 
Χριστοδούλου, Πατρολογία τομ. Λ', σελ. 500 έξ. Ο. Bardenhcwcr, Patro
logie 2 σελ. 271 έξ. X. Bonwetsch. Epiphanius von Constantia èvRE*  
V. 417 έξ. Moeller-Schubort, Lehrbuch der Kirchengeschichte 
τ. I, σελ. .527. J. Hackett, History of the orthodox Church in Cyprus 
from the Coming of the Apostles Paul and Barnabas to the com
mencement of the British Occupation (45—1878) London 1901 σ. 399 
«ξής. Χρυσοστόμου Λ. Παπαδοπούλου, ό άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, έν ’Α
λεξάνδρειά 1908, σ. 78 έξ. Τστορία τής Έκκλησίας "Ιεροσολύμων, έν Ίερου- 
θαλήμ καί ’Λλεξανδρείςι 1910, σ. 137 έξ.

12) Βιβλιοθήκης Άναγν. 122 —124.
13) hvantzow-Piatonow, Αιρέσεις καί σχίσματα τών τριών πρώτων 

αιώνων ιου Χριστιανισμού, ρωσ. Μόσχα 1877, Λ, 268 έξ. Πρβλ. Bonwetsch 
καί Bardenhcwer ένΟ  άνώτέρω.*
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ή αδελφή αύτοΰ Καλλίτροπος, ής τήν φροντίδα άνέθνικεν ό Έπιφά- 

νιος είς τινα Βερενίκην άντί χιλίων νομισμάτων.
Ή ειδησις αυτή τοΰ βιογράφου του άγιου Έπιφανίου, ώς καταγο- 

μένου έξ ’Ιουδαίων καί διά τοΰ Λουκιανού προσελθόντος είς τον Χριστι
ανισμόν δέν δύναται νά διαπιστωθή δι’ ενδείξεων έκ τών συγγραμ
μάτων αύτοΰ, διότι δέν παρουσιάζεται έν αυτοϊς ό Έπιφάνιος έχων 
έκ καταγωγής οχέσιν προς τον ’Ιουδαϊσμόν. Τούτου ένεκα θεωρείται 
αμφίβολος. Βέβαιον δέ είναι οτι ό άγιος Έπιφάνιος, κατά τάς ειδή
σεις τοΰ ίστορικοΰ Σωζομένου, έγεννήθη έν τω χωρίφ Βησανδούκη, 
παρά τήν Έλευθερόπολιν της ΙΙαλαιστίνης, νΰν Beit Djibrin, και 
έπειδή κατά το 392, δτε περίπου ό ’Ιερώνυμος συνέγραφε το σύγ
γραμμα αύτοΰ De viris illustribus ό άγιος Έπιφάνιος ήτο πολύ 
γέρων (in extrema jam senectute), φαίνεται δτι έγεννήθη μετα
ξύ τών ετών 310—320 καί δή περί τδ έτος 315. *Ήκμαζε  δέ τότε 
ού μακράν της Έλευθεροπόλεως, μεταξύ Γάζης καί Μαϋουμα, ασκού
μενος άπό τοΰ 306, ό άγιος Ίλαρίων, ό πατήρ καί εισηγητής τοΰ 
μοναχικού βίου έν Παλαιστίνη, πολλούς είς τον Χριστιανισμόν καί τον 
μοναχικόν βίον έλκύων. Ό ’Ιερώνυμος έν τφ βίω τοΰ άγιου Ίλαρίω- 
νος, συγγραφέντι τω 391, ύποδεικνύει στενωτάτην σχέσιν μεταξύ 
τοΰ Έπιφανίου καί Ίλαρίωνος (quanquam...sanctus Epiphanius 
Salaminae Cypri episcopus, qui cum Ililarione plurimum 
versatus est) λέγων προσέτι δτι ό Έπιφάνιος έγραψε σύντομον 
έγκωμιαστικήν επιστολήν περί τοΰ άγιου Ίλαρίωνως (laudem ejus 
brevi epistola scripserit, quae vulgo legitur). “Όθεν φαίνεται 
δτι λίαν ένωρίς συνδεθείς μετά τοΰ Ίλαρίωνος ό Έπιφάνιος ύπ’ αύ
τού ώδηγήθη είς τον Χριστιανισμόν καί τον άσκητικδν βίον.

Άλλ’ έπιθυμών νά ιδη τούς πρώτους διδασκάλους καί πατέρας 
τοΰ μοναχικού βίου μετέβη είς Αίγυπτον, δπου τον γενικόν θαυ
μασμόν προύκάλει τότε ο άγιος ’Αντώνιος, χειραγωγός χρηματίσας 
καί αύτοΰ τοΰ άγιου Ίλαρίωνος. Εύρεθείς-δμως έν μέσω τίίς μεγά
λης θρησκευτικές κινησεως τές χώρας ταύτης, καί δή τές Αλεξάν
δρειάς, καί θελήσας νά καταμάθιτ βαθύτερον καί άκριβέστερον, κατά 
το δυνατόν, τήν χριστιανικήν πίστιν καί θρησκείαν άδοκήτως δλως 
είλκύσθη ύπο τών Γνωστικών, άλλα κατώρθωσε νά έκφύγη τάς παγί
δας αύτών. Γυναίκες άνήκουσαι είς τούς Γνωστικούς, έλχυσακαί 
διά τούς νεαρούς άνδρας, προσεπάθηιαν νά σαγηνεύσωσιν αύτόν, άλλ’ 
ό Έπιφάνιος, άποκρούσας τον έκ τές ώραιότητος καί τών γλυκέων

λόγων τών γυναικών έκείνων πειρασμόν, κατήγγειλε τήν υπαρξιν 
τής αίρέσεως είς τούς επιτόπιους Επισκόπους καί συνετέλεσεν είς τήν 
έκδίωξιν τών μελών αύτής. Το γεγονός τοΰτο έσχε μεγάλην έπίδρα- 
σιν έπί τοΰ άγιου Έπιφανίου, διότι ού μόνον τδ μίσος αύτοΰ πρδς τάς 
αιρέσεις ανέπτυξε και θερμότατον κατέστησε τδν ύπέρ της ορθοδόξου 
πίστεως ζήλον, ύπερβαίνοντα πολλάκις τά δρια της έπιγνώσεως, άλλα 
καί παρέσχεν άφορμήν είς είδικάς μελέτας της ιστορίας τών αιρέσε
ων. Καί ή μέν αίρεσις τοΰ Γνωστικισμού διήνυε τότε τδ τελευταϊον 
αύτης στάδιον. Αί έν Αίγύπτω Σχολαί τοΰ Βαλεντίνου, Βασιλείδου 
καί Καρποκράτους ηύρίσκοντο έν παρακμή. Παρέστη δέ πάντως ο 
άγιος Έπιφάνιος μάρτυς τών έκ τοΰ Άρίΐανισμοΰ ταραχών έν Άλε- 
ξανδρεί^ καί τ?1 λοιπή Αίγύπτφ, έκ τών συγγρτμμάτων δ’αύτοΰ κατα
φαίνεται δτι προσωπικώς έγνώρισε τδν μέγκν ’Αθανάσιον, άτρόμητον 
πρόμαχον τής ορθοδοξίας. Ούτω λ.χ. προκειμένου περί τοΰ αιρετικού 
Μαρκελλου Άγκύρας λέγει’ «Ήρόμην δέ αύτδς έγώ χρόνφ τινί τδν μα
καρίτην Πάπαν ’Αθανάσιον περί τούτου τοΰ Μαρκέλλου πώς αν έχοι 
περί αύτοΰ. *0  δέ ούτε ύπεραπελογήσατο, ούτε πάλιν πρδς αύτδν 
άπεχθώς ήνέχθη*  μόνον δέ διά τοΰ προσώπου μειδιάσας ύπέφηνε μο- 
χθηρίας μή μακράν αύτδν είναι καί ώς άπολογησάμενον είχε». Έν 
μεσφ τών έκ τών αιρέσεων ταραχών έκείνων ήκούετο τδ μέγα δνομα 
τοΰ Ώριγένους, διότι οι τε άρειανοί καί οί ορθόδοξοι συζητηταί ή- 
ρύοντο έξ αύτοΰ έπιχειρήματα.

Άλλως τε ο μοναχικός κόσμος τής Αίγύπτου, έν ω έζηοεν ό Έ
πιφάνιος, ήσχολεϊτο μάλλον περί τδν ’Ωριγένη ή τδν Άρειον. Διε
ξάγοντες μεγάλους πρρς άλλήλους άγώνας τινές μέν τών μοναχών ά- 
πέφευγον τά συγγράμματα αύτοΰ, ώς πηγήν πάσης αίρέσεως, έτε
ροι δ’ ένετρύφων έν τή μελέτη αύτών. Καί οί μέν άποκρούοντες 
τδν ’Ωριγένη μοναχοί ύπέπεσον είς τάς δοξασίας τοΰ «άνθρωπομορ- 
φισμοΰ», οί δέ αώριγενισταί», ώς έκλήθησαν οί θαυμασταί τοΰ Ά- 
λεξανδρέως Διδασκάλου, oîoi ήσαν ιδίως οί μοναχοί τής Νιτρίας έν 
Αίγύπτω, άπεδέχοντο καί τάς «θεολογουμένας» αύτοΰ γνώμας ώς 
ορθάς.

Ό Έπιφάνιος έτάχθη άνεπιφυλάκτως έν ταϊς τάξεσι τών πρώ
των, σχηματίσας τήν πεποίθησιν, δτι ό Άλεξανδρεύς Διδάσκαλος 
αύπδ τής έλληνικής παιδείας τυφλωθείς» έγένετο άρχηγέτης πασών 
τών αίοέσεων. Ή πεποίθησις αύτη ένέπνευσεν είς τδν Έπιφάνιον 
άδιάλλακτον μίσος π.δς τδν Ωριγένη. Αύτή> έσχεν ώς βάσιν τής 
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όλης αύτού ίράσεως και είς χύτην οφείλονται παρολισθηματά τινα, 
προκληθέντα ύπό τών χρησιμοποίησών των τον αγνόν καί άγιον ζήλον 
τού Έπιφανιου κατά προσώπων νομιζομένων ώς Ώριγενιστών. Ά- 
ποκρούων όμως τον Ωριγένη δέν περιέπεσεν είς τας ιδέας τών άν- 
θρωπομορφιτών, ήτοι τών άποδεχομένων οτι ό Θεός έχει, ομοίως 
τοϊς άνθρώποις, σώμα, χεϊρας, πόδας χαι λοιπά, άπεδείχΟη δέ ύπ’ 
αύτών τών γεγονότων άβώσιμος η εύρύτατα άνά την ’Εκκλησίαν δι· 
αδοθεϊσα περί αύτοΰ ώς άνθρωπομορφίτου κατηγορία. Εϊνε αλη
θές οτι η περί του Ώριγένους γνώμη του Έπιφανιου προσέ- 
λαβε παρ' αύτώ τον χαρακτήρα προκαταληψεως μάλλον, διότ 
ύπηρζεν αδιαφώτιστος. Κατά την γνώμην αύτου ταύτην ό 
ύπό. τνίς ελληνικής παιδείας τυφλωθείς Ωριγένης ύπήρςε 
«πατήρ τοΰ Άρείου, ρίζα καί ,τοκεύς πασών τών αιρέσεων», τούτο δέ 
διότι τώ δντι ό νΑρειος, σοφιστευόμενος, ώς συμ.φώνους τάς έαυτοΰ 
προς τας τοΰ Ώριγένους παρουσίαζε γνώμας. ’Ενώ ό ’Αθανάσιος καί 
οί λοιποί μεγάλοι Πατέρες καί Διδάσκαλοι, οί σύγχρονοι τοΰ Έπι- 
φανίου, άπέκρουον τα σοφιστεύματα ταΰτα, Οαυμάζοντες καί μελε- 
τώντες τον Ωριγένη, Άποκρούοντες τάς άποδιδομένας αύτώ έσφαλ- 
μένζς γνώμας έδέχοντο τά ορθά αύτοΰ διδάγματα καί κκτεπρλέ- 
μουν δι’ αύτών τούς αιρετικούς. Μή πράΕας το αύτό ό Έπιφάνιος, 
ώς θεολόγος κατέλαβεν όλως ιδίαν θέσιν μεταξύ τών συγχρόνων αύ 
τώ ΙΙατέρων καί Διδασκάλων. (Ακολουθεί.)

ΑΝΑΓΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΑΗΣΕύΣ

Πηγή πασών τών πράξεων τοΰ ανθρώπου εινε ή θέλησις αΰτοΰ. 
*Ινα ό άνθρωπός πράγματι σταθή έπί τής ύπ’ αΰτοΰ χαραχθείσης 
λογικής καί άληθοΰς οδού τής ζωής δέν άρκεϊ μόνον ή γνώσις τοΰ 
πνεύματος, άλλά πρέπει αυτό τοΰτο νά κατορθώση τήν εσωτερικήν 
κίνησιν τής βουλήσεως. Διά τοΰτο θά ένόμιζέ τις, οτι ή περί ορθής 
διαπαιδαγωγήσεως τής βουλήσεως επιστήμη ώφειλεν ευρύτατα νά δι- 
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αδοθή ώς επιστήμη θεμελιώδης τής ζωής. Έν τοσούτο) εϊνε πολύ πε
ρίεργον, λέγει Γάλλος τις συγγραφεύς— δτι «οί άνθρωποι ένφ άνα- 
γνωρίζουσι τήν χρησιμότητα τών διδασκάλων καί τών παντοίων γνώ
σεων καί μεγάλας καταβάλλουσιν ώς προς τοΰτο προσπάθειας, μό
νον τήν ’Επιστήμην τής ζωής δέν μανθάνουσι καί δέν θέλουσι νά 
μάθωσι». Παρατηρήσατε πόσον οι γονείς φροντίζουσι περί τής <ρύ- 
σικής καί πνευματικής άναπτύξεως τών τέκνων αυτών, πόσον δμως ο
λίγον σκέπτονται καί άλγοΰσι τήν καρδίαν, δσον αφόρα τήν ηθικήν 
διαπαιδαγώγησιν αύτών’ ύπόση προσοχή, άνησυχίαι καί φροντίδες 
κατά τήν μίαν περίπτωσιν, καί όποια εκπληκτική αδιαφορία καί απα
θής ακηδία κατά τήν έτέραν. Έπιτηροΰσιν έκάστην ανοικτήν θυρί
δα τών κοιτώνων τών τέκνων των, έπιμελώς προφυλάττουσιν αΰτά 
άπό τής ελάχιστης υγρασίας καί από τοΰ μόλις έπαισιθητοΰ ρεύματος 
τοΰ άέρος’ άνά πάσαν ώραν ώς φάρμακον δίδουσιν εις αυτά τροφήν, 
κατακλίνουσιν αΰτά καί παρακολουθοΰσι καί τόν μόλις ακουστόν 
ρόγχον καί βήχά των’ μετ’ ανησυχίας επίσης παρακολουθοΰσι καί 
τήν ελαφράν ΰψωσιν τής θερμοκρασίας τοΰ παιδός. ’Αρχίζει έπειτα ή 
σπουδή τών τέκνων’ εις τήν διάθεσιν αυτών τίθενται διάφορα βρα- 
βευθέντα διδακτικά βιβλία, αί τελειότατοι μέθοδοι διδασκαλίας, παι
δαγωγοί, προγυμνασταί, αυτοί οί γονείς παρακολουθοΰσιν έκαστον 
προετοιμαζόμενον μάθημα. Άφιεροΰται άρά γε έστω καί εκατοστήμό- 
ριον προσοχής τών γονέων καί τών παιδαγωγών εις τό έργον τής η
θικής διαπαιδαγωγήσεως τών παίδων ; "Οταν τό παιδίον αΰξάνηται, 
τί άρά γε ταράττει καί λυπεί περισσότερον τους γονείς ; ή πρώι
μος ηθική διαφθορά τής παιδικής ψυχής, ή ή λίαν ο'ψιμος άνάπτυ- 
ξις τοΰ νοΰ ; 'Όταν τό παιδίον μεθ’ έκάστην νέαν δκαν βάρους 
άρχηται νά δεικνύη ταπεινά ένστικτα, άπομυζηθέντα ύπ’ αύτοΰ μετά 
τοΰ γάλακτος τής μητρός καί άπορροφηθέντα έκ τής περιβαλλούσης 
αυτό παιδικής ατμόσφαιρας, όταν μεθ’ έκάστην νέαν λέξιν άρχηται 
έπί μάλλον καί μάλλον νά έκδηλοί απληστίαν, ψεύδος, πανουργίαν 
καί άλλας ίδιαζούσας εις τά παιδιά κακίας, έν τή περιπτώσει ταύτη 
τά πρώτα ταΰτα σημεία τής ήθικής διαφθοράς τοΰ παιδός προκαλοΰσιν 
άρά γε έν τή οικία έστω καί παραμικρόν τινα ανησυχίαν, οποίαν συ
νήθως προκαλοΰσι τά πρώτα συμπτώματα παιδικών ασθενειών, οϊον 
τής έρυθρίτιδος, τής κυνάγχης, τής διφθερίτιδας κτλ ; Καταβάλλονται 
αρά γε αί δέουσαι προσπάθειαι πρύς άνεύρεσιν τών αιτιών τής ήθικής 
νόσου καί γίνεται άρά γε έπιμελής ήθική αύτών άπολύμανσις, ώς τοΰτο
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συνήθως συμβαίνει κατά τάς κολλητικά; νόσους τών τέκνων ;
Μεταβώμεν άπό τής παιδικής εις τήν νεανικήν ηλικίαν. Πόσους 

άρα γε ήθικούς συλλόγους τών νέων γνωρίζομεν άποσκοπούντας εις τήν 
ηθικήν αυτών αύτοδιαπαιδαγώγησιν, καθ’ δν χρόνον ή αύτή σπουδά- 
ζουσα νεολαία μετά τόσου ζήλου εργάζεται πρός ϊδρυσιν συλλόγων ε
πιστημονικών, γυμναστικών, αθλητικών και καλλιτεχνικών ; Πάντα 
ταύτα είνε ζητήματα, εις τά όποια ή πραγματικότης δίδει απαντήσεις 
άκρως θλιβερός. Διατί τό πράγμα έχει ούτω δέν είναι δύσκολον νά έ- 
ξηγηθή. Έν τή πολιτική οικονομία είνε άνεγνωρισμένον ώς νόμος, δτι 
ή καλλιέργεια τών γαιών άρχεται πάντοτε έκ τών ήπον παραγωγικών 
στρωμάτων καί βαθμηδόν μεταβαίνει εις τά καρποφορώτερα μέν μέρη, 
άλλ’ άπαιτοΰντα καί περισσοτέρους κόπους καί περισσοτέρας δαπάνας, 
ϊνα καταστώσι καλλιεργήσιμοι. Αύτό τούτο παρατηρούμεν καί έν τή 
σφαίρα τής ανατροφής. Καί ένταύθα συνήθως ή αρχή γίνεται διά τής 
σπουδής τών άπλουστέρων ήθικών ζητημάτων, τών οποίων τ’ απο
τελέσματα δέν είνε καί πολύ σπουδαία καί σοβαρά έπί τής ήμετέρας 
διαγωγής, μόλις δ’ ίσως έν άπωτέρω μέλλοντι θά μεταβληθώσιν εις 
ουσιώδη φαινόμενα καί ριζικά, άτινα άπαιτούσι καί προσοχήν ’περισ- 
σοτέραν καί κόπους, διά τούτο δμως καί εύεργετικώτερον έπιδρώσιν έπί 
τού βίου. Άναμφιβόλως εύκολώτερον είνε νά ενίσχυση τις τον φυσι
κόν οργανισμόν τού παιδός, νά καταστήση αυτόν ισχυρόν, καρτερικόν, 
δεξιόν, νά πλουτίση τόν νούν τών διδασκόμενων διά ποικίλων γνώσε
ων, παρά νά κατεργασθή έν αύτοίς πλήρη ήθικόν χαρακτήρα, νά δι- 
ευθύνη τήν βούλησιν αύτών εις τήν έρευναν τής αιωνίου αλί]θείας καί 
τής ψυχικής καλλονής. ’Ακριβώς δέ τό τελευταίον τούτο είνε τό σπου- 
δαιότερον έν τφ άνθρώπφ. Ό Επίκτητος λέγει που : «Θά παράσχη- 
τε μεγίστην υπηρεσίαν εις τό κράτος, έάν, άντί νά έγείρητε υψηλά 
οικοδομήματα, προσπαθήσητε νά έξυψώτητε τήν ψυχήν τών ύμετέρων 
συμπολιτών’ διότι είνε πολύ προτιμότερον, άνθρωποι μετά ψυχής 
πρός τά υψηλά τεινούσης νά ένδιαιτώνται έν μικραϊς καλΰβαις, ή τα
πεινοί ψυχαί είς μεγαλοπρεπείς οίκους», Ό δέ άγγλος Συυήφτ συμβου
λεύει : <*Όταν  πρόκειται νά έκλεγώσι πρόσωπα, ϊνα διορισθώσιν είς 
κυβερνητικός θέσεις, πρέπει νά προσέχωμεν περισσότερον εις τάς ηθι
κός αύτών ιδιότητας ή είς τάς ικανότητας καί τά προσόντα των. Καί τό 
ΰψιστα πνευματικά προσόντα δέν δύνανται ν’ άντικαταστήσωσι τά ηθι
κά καί διά τούτο είνε έπικινδυνωδέστερον νά έμπιστευώμεθα τά; κυ
βερνητικός θέσεις εις ευφυή μέν πρόσωπα, άνευ δ’ δμως ήθικών έρει- 

σμάτων, διότι ύπαρχούσης αγαθής προθέσεως ή έκ τής άγνοιας πλάνη 
δέν δύναται νά έχη ολέθρια άποτελέσματα διά τό κοινόν άγαθόν τοι- 
αύτα, οποία ή διαγωγή τού ήθικώς έκ φύσεως διεφθαρμένου άνθρώ
που, δστις χάρις είς τά προσόντα του, δύναται έτι μάλλον νά άναπτύξη 
καί νά κρύψή τήν διαφθοράν αύτού». Ό Ρουσσώ έπιπροσθέτει’ «με- 
γιστάν δύναται νά γείνή δ τυχών, άλλ’ άνθρωπος, δχι.» Πνα καταστή 
τις άνθρωπος έν τή πλήρει êwoiç τής λέξεως, άνάγκη μεγάλης έργασίας 
ιδιωτικής, μακρού έπιμόνου άγώνος έναντίον τών άγροίκο>ν, κτηνωδών 
ένστικτων του, αδιάλειπτος πρόοδος πρός τό ύψιστον τής ζωής ιδανι
κόν. Έν τούτφ άκριβώς έγκειται ή κυρία πλάνη τής ήμετέρας άνατρο- 
φής. Άφελώς νομίζομεν, δτι αν μόνον δείξωμεν είς τά παιδία τί είνε 
ορθόν καί τί έσφαλμένον, ταύτα θά πράττωσι τό πρώτον. Ώς έπί τό 
πλεϊστον δέν κατενοήσαμεν άκόμη, δτι ή ήθική ώφέλεια, ή οποία δύ
ναται νά έπιτευχθή διά τής άνατροφής, πρέπει νά παρουσιάζηται ώς 
αποτέλεσμα τής παιδαγωγήσεως τής θελήσεως μάλλον καί τής καρδίας, 
ή τού νού. Έάν άντί νά διδάξητε τόν παΐδα «τούτο είνε καλόν, έκείνο 
είνε κακόν», κατασιήσητε αύτόν ικανόν νά συναισθανθή τούτο, άναγ- 
κάζοντες αύών ν’ άγαπρ (δι’ ίδιου ή δι’ έτέρου τίνος παραδείγματος) 
ιήν άρετήν και ν’ άποστρέφηται τήν κακίαν, ένισχύοντες έν αύτφ τάς 
εύγενεΐς επιθυμίας καί άμβλύνοντες τάς ταπεινός, προκαλούντες εις τήν 
ζωήν τό νυσταλέον μέχρι τούδε άγαθόν αίσθημα, έγκεντρίζοντες εις 
αυτόν τήν συμπαθητικήν κλίσιν, τότε πραγματικώς διαπαιδαγωγείτε τό 
παιδίον, άπεξεργάζεσθε έξ αύτού τον άνθρωπον. Ό Γερμανός ηθικο
λόγος Χίλτυ λέγει : «είνε άδύνατον νά μή άναγνωρίση τις ώς μέγα 
παιδαγωγικόν σφάλμα τήν τάσιν τού νά ύπερπληρώσι τάς κεφαλάς τών 
ετι μικρών παίδων διά θρησκευτικών διδασκαλιών. Τό τόσον σύνηθες 
τούτο φαινόμενον εξηγείται διό τής δλως έσφαλμένης άντιλήψεως τού 
λεχθέντος ύπό τού ’Ιησού Χριστού είς τά παιδία. Εμείς πραγματικώς 
γνωρίζομεν, δτι ούτος ένηγκαλίσθη αύτά καί ηύλόγει, άλλ’ ούδαμού 
βλέπομεν άποτεινόμενον πρός αύτά δΓ οίασδήποτε άπαιτήσεως καί 
εκθέτοντα τήν διδασκαλίαν αυτού ή άπαιτούντα, όπως ταύτα τόν 
«άκολουθήσωσιν». Τά παιδία έχουσι μεγίστην άνάγκην άποκτήσεως 
<*Υάπης  καί άγαθών αισθημάτων, δλιγίστην δέ θρησκευτικής διδασκα
λίας. Έν τοσούτω παρέχουσιν είς αύτά πλείστα; γνώσεις (δπερ καί εύ- 
κολώτερον), όλίγισ:α δμω; παραδείγματα άγάπης. Οιαν δέ έλθη δ 
"καιρός, καθ’ δν τά ιέκνα δύνανιαι ανεξαρτήτως νά ά.τουδάζωσι τήν 
θρησκείαν, τότε κατά τό πλείσον παραμελείται ή διδασκαλία αυτής.
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Παρατηρήσατε ήδη εις ποια άποιελέσμαια άγει ή άστοχος ανα
τροφή τών μελλουσών γενεών. Καί έντή φιλολογία, καί έν τή κοινω- 
νίρ, αίωνίως γίνεται λόγος περί έλλείψεως υψηλών τάσεων παρά τή 
νεολαίρ, περί πλήρους έξασθενήσεως τής βουλήσεως’ δέν ύπάρχουσιν 
έργάται τοΰ ιδεώδους’ ή συνείδησις, τό καθήκον, τό κοινόν αγαθόν 
έλησμονήθησαν. Άλλά πόθεν νά ληφθώσι τά υψηλά ιδεώδη, οί ισχυ
ροί χαρακτήρες καί ή αδαμαντίνη θέλησις; Έν τφ άγρφ φύεται δ,τι 
τις σπείρει Ή νεολαία καθίσταται τοιαύτη οϊαν θά τήν διαπαιδαγω- 
γήσωσιν ή οικογένεια, τό σχολεϊον, αύτή ή ζωή. Ό ακέραιος ήθικός 
χαρακτήρ, δηλ. ή ακατάβλητος δΰναμις πρός επεξεργασίαν ήμών αύτών, 
ή ήθική αύτοκυβέρνησις, ή σταθερά έπικράτησις έν τή ήμετέρα ψυχή 
εύγενών αισθημάτων καί ήθικών ιδεών κατά τών κτηνωδών ορέξεων, 
ταΰτα πάντα δέν ιδιάζουσιν εις τον άνθρωπον άπ’ αύτής τής γεννήσεώς 
του. Οί χαρακτήρες ήμών κατεργάζονται ούχί εις μυστηριώδη τινά ερ
γαστήρια της φύσεως δι’ αγνώστου τινός δυνάμεως, άλλ’ έν τφ μέσα) 
τής περιβαλλοΰσης ήμάς ζωής, δι’ ήμών αύτών. Έάν κατά τήν δια- 
παιδαγώγησιν τής νεολαίας δέν στραφή ή αναγκαία προσοχή εις τήν 
άπεργασίαν χαρακτήρος, δΰναται μέν ν’ άναπτύσσηται ό νοΰς καί νά 
έκλεπτύνωνται αί ορέξεις, αλλά δέν διαπαιδαγωγεΐται ή βοΰλησις, άρα 
δέν ύπάρχουσι χαρακτήρες καί δέν θά ύπάρξωσιν, έφ’ δσον ή μέθο
δος αυτή δέν μεταβάλλεται.

Ενταύθα θεωρώ άναγκαϊον νά εϊπω ολίγα τινά περί τής διδα
σκαλίας τοΰ Σοπεγχάουερ, δσον άφορά τό ενδιαφέρον ήμάς ζήτημα. 
Ό διάσημος ούτο’ κήρυξ τοΰ άπαισιοδοξισμοΰ διαβεβαιοϊ, δτι ό χα
ρακτήρ γεννάται μετά τοΰ άνθρώπου καί δέν δύναταί νά μεταβληθή. 
*Υπό τό μεταβλητόν περικάλυμμα τοΰ άναστήματος, τών σχέσεων καί 
αύτών τών γνώσεων καί θεωριών αύτοΰ κρύπτεται, ώς ό καρκίνος έν 
τφ κελύφει του, δλως άμετάβλητος, πάντοτε είς καί ό αύτός άνθρω
πος. Μόνον έξωτερικώς μεταβάλλεται ό χαρακτήρ, κατά τάς εξωτερικός 
αύτοΰ μορφάς κατά τάς διαφόρους περιστάσεις, κατ’ ούσίαν δμως μέ
νει πάντοτε είς καί ό αύτός. Έκ δύο ανθρώπων έξ ίσου καί κατά τόν 
αύτόν βαθμόν κακών, δύναταί ό μέν ν’ άποθάνη έπί τής λαιμητόμου, 
ό δέ ήσύχως έν τοϊς κόλποις τής οικογένειας του. Ό αύτός βαθμός τοΰ 
κακοΰ παρά τφ ένί λαφ δύναταί νά έκδηλώται δι’ αγροίκων χαρακτη
ριστικών, δολοφονιών καί άνθρωποφαγίας, παρά δέ τφ έτέρφ δι’ αύ- 
λικών μηχανορραφιών, καταπιέσεων καί λεπτεπιλέπτων σκευωριών, 
μετά χάριτος μάλιστα καί έπιφυλάξεως. Ή μορφή μόνον είνε διάφο-

ρος άλλ’ ή ούσία ή αύτή. Τό ύδωρ εϊτε κατακρημνίζεται άπό τοΰ βρά
χου άφρίζον ώς καταρράκτης, εϊτε άνακλα τάς δχιθας του ο>ς ήρεμος 
λίμνη, εϊτε αναπηδά πρός τά άνω <ί>ς πϊδαξ, μεθ’ δλα ταΰτα μένει 
ύδωρ μεθ’ δλων τών φυσικών αύτοΰ ιδιοημων. ’Ακριβώς ούτως έκ- 
δηλοΰται καί ό άνθρώπινος χαρακτήρ κατά διαφόρους συνθήκας, κατά 
διαφόρους μορφάς, αλλά πάντοτε ο αύτός κατ’ ούσίαν. Είνε άδύνατον 
νά μεταβάλη τις τόν χαρακτήρα, λέγει ό Σοπεγχάουερ, ώς είνε άδύνα
τον νά μετατρέψη τις τόν χρυσόν εις άδάμαντα. *0  εγωιστής δέν είνε 
δυνατόν νά έλευθερωθή τοΰ έγωϊσμοΰ, ώς δέν είνε δυνατόν ν’ άπο- 
μάθη ή γαλή τό μισός της πρός τούς μΰς. "Εκαστος άνθρωπος καί 
κατά τάς διαφορωτάτας περιστάσεις άμεταβλήτως μένει ό αύτός. Έάν 
ήδύνατο δ χαρακτήρ βαθμηδόν νά μεταβάλληται, νά τελειοποιήται άνά 
πάνέτος, τότε οί γέροντότεροι θά ήσαν προφανώς έναρετώτεροι τών 
νεωτέριον, άλλ’ έν τή πραγματικότητι δέν παρατηρεϊται τοΰτο.

Πάντα ταΰτα τά έξαγόμενα είνε κατώτερα πάσης κριτικής. Ταΰτα 
άποδεικνύουσιν ούχί δτι οί χαρακτήρες δέν δύνανται νά μεταβληθώσιν, 
άλλ*  δτι συνήθως δέν μεταβάλλονται, δτι ή πλειονότης τών άνθρώπων 
δέν προσπαθεί ν’ άναπλάσση έαυτήν. Προτιμώμεν νά διέλθωμεν τήν 
πεπατημένην ήδη οδόν, έστω καί άν είνε ολισθηρά, παρά να διαχα- 
ράξωμεν νέαν έντιμον καί ένδοξον. Ήμεϊς οί άνθρωποι φοβούμεθα 
τόν άγώνα καί τούς άπαραιτήτους πόνους προκειμένου νά διεξαγάγω- 
μεν άγώνα έναντίον τών κακών τάσεων ήμών καί έκείνων, οϊτινες έκή- 
ρυξαν πόλεμον έξοντώσεως καθ’ ήμών αύτών, καί έντεΰθεν εύκολώτε- 
ρον θυσιάζομεν τά ήμέτερα ιδεώδη μάλλον ή τήν εύμάρειαν καί τήν 
ήσυχίαν τοΰ βίου. Έάν δέ, άμα ώς άρχίσητήν άνεξάρτητόν του ζωήν, 
κατά τά έτη τής κοινωνικής του δράσεως, εις δλα του τά ιδεώδη καί 
τθύς άρίστους τής νεανικής ήλικίας ρεμβασμούς, θέση τελείαν στιγμήν, 
βύνόητον, δτι κατά τό γήρας δέν θά καταστή πρότυπον αρετής, κατά 

ιόν Σοπεγχάουερ, δι’ δλου τοΰ βίου αύτοΰ θά μείνη πιστός είς τόν 
Ζαρακτήρά του. Έφ’ δσον δέν υπάρχει ή πρόθεσις πρός μεταβολήν 
*οΰ χαρακτήρος, έφ’ δσον δέν καθίσταται έπαισθητή ή άνάγκη νά κα- 
ταβληθή έσωτερική προσπάθεια πρός άπόκρουσιν τοΰ κακοΰ, έπί το- 
Ποΰτον ό χαρακτήρ μένει αμετάβλητος*  άλλά τοΰτο δέν σημαίνει, δτι 
δέν δύναταί νά μεταβληθή.

Δέν είνε λοιπόν δυνατόν ν’ άποδειχθή, δτι πάς αγών είνε μά- 
*αΐος καί δ άνθρωπος παρά πάσαν αύτοΰ τήν έπιθυμίαν καί έπι- 
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μονήν δέν δΰναται νά γίνη διάφορος. ’Απ’ εναντίας ό εγωιστής δΰ
ναται νά εξυψωθη μέχρις αυτοθυσίας, ό δολοφόνος καί ληστής νά 
γείνη έλεήμων Σαμαρείτης καί ό διεφθαρμένος έκ φιληδονίας νά γεί- 
νη αυστηρός ασκητής. Πληθύν τοιούτων παραδειγμάτων γνωρίζομεν, 
καθ’ α καί οί χείριστοι άνθρωποι υπό τήν έπίδρασιν ιδιαιτέρων περι
στάσεων εύρεθέντες, κατέστησαν αυτό τοΰτο άσκηταί, έπραξαν υψηλά 
και εΰγενή έργα. Οί βίοι πολλών άγιων, δ τοΰ Γολγοθά ληστής και άλ
λοι πολλοί εινε ζώντες μάρτυρες αποτόμου μεταβολής τής ανθρώπινης 
βουλήσεως.

'Ώστε ό χαρακτήρ δέν εινέ τι αμετάβλητον' εινε προϊόν άφ’ ένός 
μέν τοΰ υπό τής φύσεως έν ήμϊν δοθέντος ύλικοΰ καί έκείνου άφ’ ετέ
ρου, τό όποιον προέρχεται έκ τής καταλλήλου επεξεργασίας τοΰ φυσικοΰ 
τούτου ύλικοΰ ύπό τής οικογένειας, τής Σχολής, τής κοινωνίας και κυ
ρίως ήμών αυτών. Διά τοΰτο, έάν α’ισθάνησθε δίψαν πρός ιδεώδες τι, 
αγίας δρμάς πρός τό άγαθόν, τάσεις πρός τήν άλήθειαν, καί, έάν δέν 
θέλητε νά καταστραφώσι ταΰτα πριν ή καρποφορήσωσι, πριν δ βίος 
καταπνίξη και καταπατήση έν τώ πηλώ τά ύμέτερα χρυσά όνειρα, άπερ- 
γάσθητε τόν χαρακτήρά σας, Ισχυροποιήσατε τήν βοΰλησίν σας πρός 
ύπηρεσίαν έκείνου, ούτινός έστι χρεία καί δι’ ού δ μέν βίος έξωραιζε- 
ται, οί δέ άνθρο?ποι πραγματικώς ζώσι*  κατατείνετε πρός ένδοξοτέραν 
νίκην, τήν καθ’ ύμών αύτών, καί τών ταπεινών ορμών τής ύμετέρας 
φύσεοκ. Δέν ύπάρχει νίκη ένδοξοτέρα τής καθ’ ήμών αύτών νίκης. 
«"Οστις έχει τήν δύναμιν νά ύποτάσση τά άγρια ένστικτα εις τό πνεΰμα 
καί τό πνεύμα παντελώς εις τόν Θεόν, ούτος, προσθέτει Θωμάς δ έκ 
Κέμπης, εινε άληθής νικητής έαυτοΰ καί δ κυρίαρχος τοΰκόσμου».

Δέν δύναμαι ν’ άποκρύψω, οτι ή νίκη αυτή δυσκόλως παρέχεται. 
« *Η  βασιλεία τοΰ Θεοΰ βιάζεται», λέγει τό Εύαγγέλιον, μετά κόπον 
δηλ. άποκτάται. Ή ήθική διαπαιδαγώγησή, ή βαθμιαία άνάπτυξις τήζ 
πνευματικής φύσεως εινε έργον άπαιτοΰν επίπονον καί σταθερόν έπα- 
γρύπνησιν καί άσκησιν. Ούχί μάτην Πέτρος δ Μέγας, όμολογών τήν 
έμπάθειαν καί τήν άκρασίαν τής φύσεώς του μετά λύπης έλεγε : «τό
σος νίκας κατήγαγον καί όμως τόν εαυτόν μου νά νικήσω δέν δύ
ναμαι».

(άκολονθεϊ).

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ύπό τέν τίτλον τούτον ή έν Νέα Ύόρκη έκδιδομένη «Άτλαντίς» 
έν τώ φύλλω του ’Ιουνίου γράφει τά έξης αξιανάγνωστα λεχθέντα 
ύπό του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Ροΰζβελτ :

«Έφ’ οσών εύρίσκεσθε έν μέσω της τύρβης της καθημερινής σας 
ζωής, μή λησμονείτε τήν σημασίαν τήν όποιαν οί πατέρες σας έδιδον 
είς τήν ’Αγίαν Βίβλον. Θά έπεθύμουν νά έβλεπον το Εύαγγέλιον 
άναγινωσκόμενον μέ τήν ιδίαν ζωηρότητα είς τάς κοσμικάς σχολάς 
καί τά σεμινάρια. Δέν έπιτρέπεται είς κανένα μορφωμένον άνθρωπον 
νά αγνού, τήν Βίβλον. Όσον δέ αμόρφωτος καί άν εΐνε ό άνθρωπος, 
πάλιν εΐνε ασυγχώρητος άν άγνοή τήν Βίβλον.

Διάφοροι κύριοι, λαμβάνοντες χωρία τινα τής ΙΙαλαιας Γραφής, 
ορίζουν, δτι αί διδασκαλίαι αΐτιν^ς περιλαμβάνονται είς αυτά δέν 
συμβιβάζονται μέ τάς πεποιθήσεις μας και μέ τάς ιδέας τάς όποιας 
ήμεις σήμερον έ'χομεν περί ηθικής. Άλλ’ οί κριτικοί ούτοι λησμο- 
νουσιν, δτι ή II. Διαθήκη δέν είχε γρ*φή  δια σημερινήν έποχήν, τήν 
ο’ίθμισθεΐσαν έπί τή βάσει τοΰ Εύαγγελίου, άλλα δια τήν έποχήν 
έκείνην, καθ’ ήν δέν ύπήρχε καμμία ηθική είς τον κόσμον.

Ή II. Διαθήκη δέν προήγαγε τον ’Ισραήλ μέχρι τοΰ σημείου 
είς ό έφερεν ήμας ό Χριστιανισμός. Ιίροήγαγεν δμως αυτόν μέχρι τοΰ 
σημείου είς δ δέν είχε φθάσεί κινείς άπο τούς συγχρόνους του λαούς 
ύπο έποψιν ηθικής. Έν τούτοις άπο πάσης άπόψεως ή σπουδή τής 
Βίβλου οφείλει ν’ άποτελή τό θεμέλιον τών σπουδών κάθε άνθρώπου.

Ή άνάγνωσις τής II. Διαθήκης μάς δίδει ιδέαν τών πρωτων 
άρχών τής ηθικής, ή δέ Καινή μας παρέχει τήν ύψηλοτέραν καί 
καί άγιωτέραν ηθικήν τήν όποιαν εΐνε άδύνατον νά άπαντησιρ κανείς 
είς οίονδήποτε άλλο βιβλίον τοΰ κόσμου.

Μερικοί φρονοΰν δτι ή Άγ. Γραφή ώς βιβλίον δέν εΐνε ένδιαφέρον 
δι’ ανθρώπους, οΐτινες έγειναν ένήλικες. Άλλ’ έκεϊνος ό όποιος δέν 
εύρίσκει τήν Βίβλον ένδιαφέρουσαν πρέπει νά εΐνε πολύ περιωρισμένου 
νου άνθρωπος. ΙΙοϊον λοιπόν άνάγνωσμα εΐνε ένδιαφέρον δταν ή Γραφή 
εινε άνιαρά ; Μήπως τα κυριακάτικα φύλλα τών έφημερίδων ;
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Δέν θέλω να έζληφθώ ώς θρησκόληπτος, ούτε επαγγέλλομαι τον 
*Ιεθοκήρυκα. ’Αποτείνομαι όμως είς τούς ανθρώπους, οί όποιοι έχουν 
κοινόν νουν, καί διάθεσιν όπως αναπτυχθούν, και συμβουλεύω ολους να 
διαβάσουν τήν Γραφήν.

Και συνιστώ τήν μελέτην της Γραφής όχι μόνον, διότι πιστεύω 
οτι ή άνάγνωσίς της έςυψοϊ και έςευγενίζει τό φρόνημα, άλλα και 
διότι τό βιβλίον αύτό έχει τήν μεγαλητέραν ήθικοποιητικήν δύναμιν, 
τήν όποιαν δέν ήμπορεϊ κάνεις πουθενά νά εύρη.

Μεταφρασμένοι είς όλας τάς γλώσσας τού κόσμου τό βιβλίον τοΰτο 
έφερεν είς όλα τα σημεία τής οικουμένης αποτελέσματα τοιαύτα, ό
ποια δέν θα ήδύνατο νά φέρη καμμίχ ανθρώπινη δύναμις έπιδιώκουσα 
τήν ήθικοποίησιν τής ανθρωπότητας.

Ζητώ άπό κάθε πολίτην νά διδάσκη είς τά παιδιά του τήν Βί
βλον, το Σύνταγμα αύτό τών πτωχών και τών ταπεινών, τό δημο- 
κρατικώτερον βιβλίον τού κόσμου, ώς το έχαρακτήρισεν ό Iloxley.

Μάθετε τα παιδιά σας να άγαπώσι τήν Βίβλον, νά τήν δια
βάζουν καί να τήν μελετούν, καί νά εϊσθε βέβαιοι, ότι τοϊς παρέ
χετε τήν μεγαλητέραν ηθικήν προίκα διά τήν ζωήν των.

Κρίνων τδ βιβλίον, δπως τό κρίνω, φρονώ, οτι ή μεγαλητέρα δυ
στυχία τήν οποίαν θά ήδύνατο να ύποστή ό ’Αμερικανικός λαός, θα 
ήτο άν έπαυε νά έχη τήν Βίβλον ώς ηθικόν οδηγόν καί Μέντορα. 
Διαβάζετε τήν Βίβλον, όχι πρός έπίδειξιν άλλ’ ίνα βλέπετε κατά 
πόσον αί πράξεις σας συμφωνούν μέ τά διδάγματά της.

Δέν αγαπώ τόν κλέπτην μεγάλον ή μικρόν. Δέν τόν αγαπώ είς 
τήν καθημερινήν ζωήν, καί δέν τόν αγαπώ είς τήν πολιτικήν.

’Αλλά τόν άπεχθάνομαι δταν τον ξεύρω τί -εΐνε και τόν βλέπω 
να κρύπτεται ύπό τήν ασπίδα τού «φιλοθρήσκου ανθρώπου».

Άνθρωπος κλέπτης ή κακοήθης εΐνε άλλο τόσον φιλόθρησκος 
όπως ό Φαρισαίος τού Εύαγγελίου. Καί είδον πολλούς άνθοώπους, 
οϊτινες φαύλοι δντες, κομπάζουν ώς στύλοι τής Έκκλησίας. Άλλα 
τέτοιοι άνθρωποι εΐνε σάπιοι καί σκωληκόβρωτοι στύλοι. ΔΓ αύτό ά- 
ναγινώσκοντες τήν Γραφήν όφείλομεν νά τήν διαβάζωμεν μέ ειλικρί
νειαν καί νά προσπαθώμεν να γινούμεθα καλλίτεροι.»

ΕΜΠΟρ^ΟΝ AVIÇEIQN
ΛΑΡΝΑΚΟΣ

Γεγονός πολλαχώς βαρυσήμαντον εύρίσκεται είς τήν έξό- 
χως εύχάριστον θέσιν ò «Εκκλησιαστικός Κήρυξ» νά άναγγεί· 
λη τοϊς άναγνώσταις αύτοΰ καί τφ παγκυπρίφ Κοινφ. Αί μεταρ
ρυθμίσεις τών Εκπαιδευτηρίων Αάρνακος. είς ας προέβη τε- 
λευτώντος τοϋ ’Ιουνίου συνέλευσις τών πολιτών αυτής, ήτις και 
τήν έκτελεσιν αύτών άνέΟηκεν είς ’Επιτροπείαν άνευ έκλογής νο- 
μιμοποιηθεϊσαν, ώς έν τώ ir' τεύχει άνεκοινώσαμεν, έφηρμόσθη- 
σαν ήδη πάσαι ύπό τής μετ’ άδιαπτώτου ζήλου καί θάρρους και 
άφειδώς πόνων και Ουσιών έργασΟείσης φιλοτίμου ’Επιτροπείας, 
τό δέ στεφάνωμα τοϋ συνόλου τούτου τών ’Εκπαιδευτηρίιον, τό 
Εμπορικόν Αύκειον, ούτινος τήν άνάγκην άπό έτών κατενόησαν 

πάντες οί περί τής προόδου τής ήμετέρας Μεγαλονήσου ένδια- 
φερόμενοι καί ò Τύπος πολλάκις καί έντονώτατα κατέδειξεν, 
είναι ήδη όριστικώς κατηρτισμένον. Τό προσωπικόν, άποτελού- 
μενον έξ ’Ελλήνων, Γάλλων καί "Αγγλων καθηγητών διωρίσΟη, 
τό άναλυτικόν Πρόγραμμα καί ò Κανονισμός εύρίσκονται ύπό 
τά πιεστήρια, τό οίκημα είναι έτοιμον, πρός προσωρινήν έγκα- 
τάστασιν, καί μαθητών δηλώσεις καταφΟάνουσιν άθρόαι πρός 
τήν ’Επιτροπείαν.

Εν τφ «’Εμπορικψ Αυκείφ Λάρνακας » θά διδάσκωνται 
έκ παραλλήλου ή ’Ελληνική, ή ’Αγγλική καί ή Ι’αλλική ούτως 
ώστε οί άπόφοιτοι αύτοΰ νά ώσι κάτοχοι τών τριών γλίυσσών 
τούτων ώς άριστα διά τόν πρακτικόν βίον, ίδιοι τόν εμπορικόν καί 
τραπεζιτικόν. ΊΙ ’Ελληνική Οά διδάσκηται ώς έν τοϊς κλασσι- 
Χοϊς I ’υμνασίοις, οί δ’ άπόφοιτοι τοϋ Λυκείου θά δύνανται νά 
καταταχθώσιν είς τήν άνωτάτην τάξιν τοΰ Γυμνασίου, καί άρα
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μετά £ν έτος νά λαμβάνωσιν άπολυτήριον έξ αύτου. ’Εννοείται 
οίκοθεν ό λόγος δι’ δν έδόθη ή τοιαύτη προτίμησις είς τήν πά
τριον ήμών γλώσσαν' οι Έλληνες οφείλομεν πανταχοϋ καί πάν
τοτε νά μορφωνώμεθα έλληνοπρεπώς, δπως δέ παρα πάσι τοΐς 
λαοις οδτω καί παρ’ ήμΐν ή μητρική γλώσσα όφείλει νά εί
ναι ή άρραγής βάσις καί τό άκατάλυτον θεμέλιον πάσης περαι
τέρω άγωγής.—Άλλά καί αί περί τήν Γαλλικήν καί ’Αγ
γλικήν γνώσεις τών άποφοίτων θά είναι πλέον η έπαρκεϊς δια τας 
άνάγκας τοϋ πρακτικού βίου*  άρκεΐ, όπως καταστή τοΰτο αντι
ληπτόν πάσι, νά σημειωθή οτι οϊ μαθηταί προπαρασκευαζόμενοι 
καταλλήλως θά ώσιν Ικανοί νά άκούωσι μαθήματα καί νά έξετά- 
ζωνται είς αύτά έπί τρία συνεχή έτη.

Παρά τήν ειδικήν ταύτην διδασκαλίαν τριών ταυτοχρόνως 
γλωσσών καί τά έγκύκλια μαθήματα άφθονοϋσιν. Ό άπόφοιτος 
τοϋ έμπορικοΰ Λυκείου ούτε ώς πρός τήν Ιστορίαν καί Γεωγρα
φίαν, ούτε ώς πρός τά Μαθηματικά καί Φυσικά καί Χημείαν, ού
τε ώς πρός άλλο τι τών χρησίμων μαθημάτων θά ύστερή, του
ναντίον μάλιστα θά ύπερέχη τών άποφοίτων άλλων όμοιων Σχο
λών. Τό Λύκειον προικίζεται διά Φροντιστηρίων Φυσικής 
κ α ì X η μ ε ί α ς , ώστε ού μόνον θεωρητικώς άλλά καί πρα- 
κτικώς νά μανθάνη ό μαθητής νά ποιή τά πειράματά του καί τάς 
άναλύσεις του. Έν τφ Λυκείω καταρτίζεται ύποδειγματικόν 
τραπεζιτικόν Κατάστημα μετά τοΰ άναγκαίου προσωπικοΰ, πρός 
πρακτικήν έξάσκησιν καί πείραν τοΰ Όργανισμοΰ τών τραπεζών 
καί τής ύπηρεσίας αύτών. Δέν θά έκταθώμεν είς πλείονας λε
πτομέρειας, καθ’ όσον τάχιστα θά τεθή είς τήν διάθεσιν τοΰ Κοι
νού τό ύπό τά πιεστήρια άναλυτικόν Πρόγραμμα καί ο Κανονι- 
μός τοΰ Λυκείου’ άρκούμεθα μόνον νά προσθέσωμεν τοϊς άνω- 
τέρω τό σπουδαιότατον γεγονός οτι τό εύεργετικάπατον όντως 
"Ίδρυμα κατέστη προσιτόν τοϊς πάσι διά τού καθορισμού είς το 
κατώτατον δυνατόν δριον τροφείων μέν καί διδάκτρων άμα διά 
τους έσωτερικούς μαθητάς είς £23.— έτησίως, διδάκτρων δέ 
διά τούς έξωτερικούς μαθητάς είς £3.— έτησίως.καί ταύτας 
πληρωτέας κατά δόσεις, ώστε νά εύκολύνηται καί ò πενέστατος
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γονευς όστις θά ήθελε νά έκπαιδεύση πρακτικώς τά τέκνα του. 
Έπί πάσι, δέ εϊμεθα είς θέσιν νά βεδαιώσωμεν δτι ή Επιτρο
πεία θά καταβάλη πάσαν μέριμναν π ρ ό ς τε
λείαν έφαρμογήν τοΰ Προγράμματος καί περί 
τής διαίτης καί άγωγής τών μαθητών έντός 
τε καί έκτος τοΰ Λυκείου.

Τό Λύκειον έφέτος θά λειτουργήση έν τή ύπό τών κ. κ. Γ. 1. 
ΙΙιερίδου και άδελφών δωρηθείση τή Κοινότητι Λάρνακος μεγά
λη πατρική αύτών οίκί^ι, άλλ’ άπό τοΰ προσεχοΰς έτους έν ίδίφ 
Κτιρίφ ίδρυθησομένφ έπί οικοπέδου ό'περ μετ’ άφθονου ύδατος 
καί έν άρίστη τοποθεσίφ έδωρήσατο πρός τόν σκοπόν τοΰτον έτε
ρον εύγενές τής Λάρνακος τέκνον, ό κ. Ίάκ. Στ. Δημητρίου.

Εμπρός λοιπον, Κύπριοι ! Άποστείλατε άθρόα τά τέκνα 
σας είς τήν Εμπορικήν μας καί τών Γλωσσών Σχολήν, και εκ
παιδεύσατε αύτά έλληνοπρεπώς, έθνοπρεπώς, άνταξίως τοΰ με
γάλου παρελθόντος τής φυλής ήμών, έν όνόματι τοΰ εύέλπιδος 
μέλλοντος αύτής. Προφυλάξατε τήν χρυσήν ήμών καί τοΰ Έ
θνους μας νεότητα άπό τήν λύμην τών προπαγανδικών Σχολών, 
καί καταστήσατε τό Λύκειον τής Λάρνακος Δούρειον ίππον, έξ 
ού νά έκπηδώσιν έκάστοτε οι άριστοι τών Δαναών οί μέλλοντες 
καί τήν ιδιαιτέραν ήμών Μεγαλόνησον νά άνυψώσωσιν είς πρόο
δον καί άκμήν, καί νά κατακτήσωσι καί πρακτικώς καί οίκονομι- 
κώς, άγωνιζόμενοι παρά τό πλευρόν τών άλλων όμαιμων, τήν 
έλληνικήν έκπαλαι ’Ανατολήν.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ KVpPOY

“Η Α. Π. ό Μητροπολίτης Κιτίου 
συνεχίζων τήν άνά τήν θεόσωστον Αύ
του επαρχίαν ποιμαντορικήν περιο
δείαν έλειτούργησε χθές, έορτή τής 
Ύψώσεως τοΰ Τιμίου Σταυρού έν τφ 
πανηγυρίζοντι ίερφ Ναφ νΑνω Λευ- 
κάρων, όμιλήσας πρός τό πολυπληθές 
έκκλησίασμα τά είκότα. Ή Αύτοΰ Πα- 
νιερότης άπό τής ’20 τοΰ μηνός θά 
εύρίσκηται έν Λάρνακι δπως προστή 
τής τελετής έπί τή ένάρξει τών μαθη
μάτων τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου εισερχο
μένου έπ’ αίσίοις είς τό δεύτερον αύ
τοΰ έτος, καί τών έγκαινίων τοΰ έπί 
χρησταΐς έλπίσιν άπό τοΰδε τού σχολ. 
έτους άρξαμένου νά λειτουργή ’Εμπο
ρικού Λυκείου Λάρνακος.

ΕΜΑΗΣΙΜύΝΣΤΑΝΤΙΝΟΪΠΟΑΕΩΣ
"Αγιον Μύρον. —Επειδή αί άγιώ- 

ταται Έκκλησίαι Αλεξάνδρειάς καί 
Ελλάδος ήτήσαντο παρά τής Μεγά
λης τού Χριστού ’Εκκλησίας δπως ά- 
ποσταλή αύταϊς άγιον Μύρον, ένεκρί- 
θη συνοδικώς δπως συνοδεύση τό αί- 
τούμενον δ διάκονος καί κιοδικογρά- 
φος τών Πατριαρχείων κ. ’Ιωακείμ 
Άποστολίδης· δς δή καί άνεχώρηοε 
τή 23 Αύγ. προσωπική τής Λ. Θ. Π. 
τοΰ Οίκουμεν. Πατριάρχου κυρίου 
Ιωακείμ δαπάνη κομίζων τό αίτηθέν 
άγιον Μύρον πρώτον είς ’Αλεξάνδρειαν 
καί είτα είς Αθήνας.

“Αναβολή ίνάρξεως σχολείων.— 
Ένεκα τής λυμαινομένης τήν ΚΠ. χο

λέρας άνεβλήθη ή έναρξις τών μαθη
μάτων τών έν τή άρχιεπισκοπή Κων
σταντινουπόλεως έθνικών Σχολών.

* Επίροωσις τών αίτημάτων τοΰ 
ΟΙχ. Πατριαρχείου.— Είς ένίσχυσιν 
τοΰΟίκουμ. Πατριαρχείου άγωνιζομέ- 
νου τόν γνωστόν παγχάλεπον άγώνα 
έναντίον τοΰ νεοτουρκικού σωβινισμού 
ύπέρ τού κινδυνεύοντος έξ αύτοΰ Γέ
νους ήλθον λίαν έπικαίρως αί δια- 
μαρτυρίαι καί τά ψηφίσματα αύτών 
τών άπειλουμένων δι’ έξοντιύσεως ο
μογενών κοινοτήτων άπανταχόθεν τής 
τουρκικής Αύτοκρατορίας. Τελευταίοι 
οί έν ΚΠ. καί τοΐς πέριξ ομογενείς 
δΓ αντιπροσώπων τής αρχιεπισκοπής 
Κων)πόλεως, καί τών μητροπόλεων 
Χαλκηδόνος, Δέρκων καί Σηλυβρίας, 
συνελθόντων είς τά γραφεία τοΰ συν
ταγματικού πολιτικού Συνδέσμου ά- 
πηύθυναν πρός τήν Μ. Βεζυρίαν τό 
άκόλουθον ψήφισμα, γνωρίσαντες άμα 
αύτό έν αντιγράφω πρός τό Οίκουμ. 
Πατριαρχεϊον :

«Πρός τήν A. Υ. τόν μέγ. Βεζύρην. 
Είναι αναμφίβολον δτι διά νά άξιω- 
θή ή Πατρίςήμών ησυχίας καί £ύη- 
μερίας ανάγκη ν’ άποκτήση τό Κρά
τος ίσχύν καί κύρος είς βαθμόν έμ- 
πνέοντα έσωτερικώς μεν είς τούς πο- 
λίτας έμπιστοσύνην, έξωτερικώς δέ 
παρά τοΐς ξένοις σεβασμόν.

Πρός έπίτευξιν τούτων είναι απα
ραίτητον πρό παντός ν’ άξιωθώσιν αί 
διάφοροι όθωμανικαί εθνότητες έν 

ίσότητι τών πολιτικών αύτών δικαιω
μάτων, καί νά έγκαθιδρυθή έν τή 
χώρςι πολιτεία έδραζομένη έπί τής 
βάσεως άληθοΰς ίσότητος. Ολα τά 
λοιπά ζητήματα είναι δευτερευούσης 
σημασίας.

Εϊμεθα στερρως πεπεισμένοι ότι τά 
ύπό τών θρησκευτικών αρχηγών τών 
διαφόρων έθνοτήτων διά κοινού τα- 
κριρίου ύποβληθέντα τή σεβαστή Κυ
βερνήσει έν σχέσει πρύς τήν έκπαί- 
δευσιν καί τήν στρατολογίαν αιτήμα
τα έξυπηρετοΰσι τήν έν τφ Κράτει 
έγκαθίδρυσιν διοικήσεως έδραζομένης 
έπί τής άληθοΰς ίσότητος καί τήν 
συνένωσιν τών όθωμανών πολιτών διά 
δεσμών ειλικρινούς άγάπης. Τοΰτο θά 
συμβάλη είς τήν έπίρρωσιν καί αύξη- 
σιν τής ισχύος καί τοΰ μεγαλείου τοΰ 
Κράτους ύπό τήν προστασίαν τών ο
ποίων θά άξιωθώμεν καί ημείς ησυ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Φ. ΖΛΝΝΕΤΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ, τ ό μ. Λ', έ ν Λ ά ρ ν α κ ι, 
τύποις «Φιλοκαλίας», 1910. Τοΰ πε- 
ρισπουδάστου τούτου συγγράμματος 
τοΰ πρό πολλοΰ άνηγγελμένου, δπερ 
διά τούς γνωρίζοντας τόν μελετηρόν, 
άκαταπόνητον καί άφειδή χρόνου καί 
χρημάτων συγγραηιέα, άσφαλώς θά εί
ναι μνημειώδες διά τήν κυπριακήν, 
IÔLQL τήν άπό τής Μεταπολιτβύσεως 
τοΰ 1878, 'Ιστορίαν έργον, έξεδόθη 
ό ώς εισαγωγή χρησιμεύων πρώτος 
τόμος, ογκωδέστατος, έκ 1213 σελίδων.

*0 τόμος ούτος, διηρημένος είς 
δέκα κεφάλαια, περιέχει συστηματι- 

χίας καί εύημερίας. Παρακαλοΰμεν, 
επομένως, ϊνα ή οεβ. Κυβέρνησις μετ’ 
εύμενείας καί άνευ αναβολής άποδε- 
χθή τά ρηθέντα αιτήματα.

Επίσης παρακαλοΰμεν έν όνόματι 
τής σωτηρίας τής Πατρίδος ϊνα ή 
σεβ. Κυβέρνησις έφαρμόση άποτελε- 
σματικά μέτρα δι’ ών θά έμποδισθή 
ή έξακολούθησις τών είς διάφορα μέ
ρη του Κράτους ύπό τών κατά τόπους 
ύπαλλήλων γινομένων είς βάρος τών 
κατοίκων τυραννιών, ύπερβασιών, βι
αιοτήτων καί παρανόμων πιέσεων.

Έχομεν πεποίθησιν δτι τό διά τήν 
σωτηρίαν τής άγαπητής ήμών Πατρί
δος γενόμενον διάβημά μας τοΰτο θά 
κριθή εύμενώς παρά τής σεβ. Κυβερ- 
νήσεως καί ή παράκλησίς μας θέλει 
γίνη δεκτή».

(Έπονται αί ύπογραφαί.) 

κώς καί έν έκτάσει, ώς ούδέν τών μέ
χρι σήμερον έκδοθέντων ιστορικών 
περί Κύπρου έργων, τήν ιστορίαν τής 
Νήσου άπυ τής πριότης αύτής ύπ’ 
άνθρώπων οίκήσεως μέχρι τοΰ 1878, 
καί δή : 1) άπό τής πρώτης οίκήσεως 
μέχρι τοΰ 1600 π. X., 2) άπό τοΰ 
1600 π. X. μέχρι τής αιγυπτιακής κα- 
τάκτήσεως έπί ’Λμάσεως (550 π. X.), 
3) άπό τού 550 μέχρι τής περσικής 
έπί Καμβύσου κατακτήσεως (525 π. 
X.), 4) άπό τοΰ 525 μέχρι τής άπε- 
λευθερώσεως έπί ’Αλεξάνδρου (33’2), 
5) άπό τού 332 μέχρι τού 310, 6) άπό 
τού 310 ύπό τούς Πτυλεμαίους μέχρι
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τής ρωμαϊκής κατακτήσεως (30 π.Χ.), 
7) άπό του 30 π. X. (ύπό τούς Ρω- 
μαίους) μέχρι τής ύπό τό ανατολικόν 
Κράτος ύπαγωγής (330 μ. X.), 8) άπό 
τοΰ 330 μ. X. (ύπό τούς Βυζαντηνούςι 
μέχρι τοΰ 1191 μ. X., 9) άπό τοΰ 1191 
μ. X. (φραγκική περίοδος, Ριχάρδος, 
Λουσινιάνες, Ενετοί) μέχρι τής ύπό 
τών Τούρκων άλώσεως (1571 μ. X.), 
καί 10) έντεΰθεν μέχρι τής άγγλικής 
Κατοχής (1878).

Τό έργον διεξέρχεται τήν μακραί
ωνα ταύτην ύπερτετρακιςχιλιετή ιστο
ρίαν μετά πάσης έφικτής σαφήνειας, 
λεπτομέρειας καί άμα πυκνότητος, 
καί έπί τή βάσει πλουσιωτάτων πη
γών, είς ας όπου είναι άνάγκη γίνον
ται καί αί προσήκουσαι παραπομπαί, 
καί αϊτινες ύπό τοΰ άκαταπονήτου 
συγγραφέως όπου συγκρούονται όξύ- 
τατα διονυχίζονται καί άνακρίνονται 
πρός εΰρεσιν τής άληθείας.

Τοιοΰτον όντα τόν πρώτον τούτον 
τόμον, «πρόσο)πον τηλαυγές» τοΰ όλου 
έργου συνιστώμεν πρός πάντα φιλί- 
στορα, ήμέτερόν τε καί ξένον έν αύτφ 
καί οί τέρψιν καί οί μελέτην καί οί 
σπουδήν έκ τών πηγών τής κυπρια
κής 'Ιστορίας ζητοΰντες θα ίκανο- 
ποιηθώσι.

Ό πρώτος ούτος τόμος φιλοκάλως 
καί έπί έκλεκτοΰ χάρτου έκτετυπωμέ- 
νος τιμάται δεδεμένος 11 σελινιων.

Δ. Καλλίμαχον, διακό
νου, Δ. Θ., Ο ΜΑΚΟΥΚΑΣ ή αί 
τελευταϊαι ήμέραι τής έ λ- 
λην. κυριαρχίας έν Αίγύ- 
πτφ, βυζαντινή μελέτη κριτική τής 
θεωρίας τοΰ A. I. Butler, άνατυ- 
πωσις έκ τοΰ «Έκκλ. Φάρου» έν Ά- 
λεξανδρείςι 1911, έκ τοΰ Πατριαρχι
κού Τυπογραφείου.

Σπουδαιοτάτη μελέτη χύνουσα ά- 
φθονον φώς είς τήν ιστορίαν τής ύπό 

τών ’Αράβων κατακτήσεως τής Αίγύ- 
πτου καί προωρισμένη νά χρησιμεύση 
ώς εισαγωγή είς έργον σπουδαιότα- 
τον, δπερ παρασκευάζει ό φιλοπονώ- 
τατος καί κριτικιότατος συγγραφεύς 
ύπό τόν τίτλον «"Ελληνες καί Κόπται 
κατά τήν εισβολήν τών ’Αράβων».

Γ. Ν. Χατζιδάκι κ α θ η γ η- 
τοΰ τού Έθν. Πανεπιστη
μίου, ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΜΕΛΕ- 
ΤΑΙ. Ό άκαταπόνητος καί μοναδικός 
μας γλωσσολόγος έχει πάντοτέ τι 
σπουδαίον νά εϊπη έν παντί ζητήματι 
σχετικφ πρός τήν έΟνικήν ήμών γλώσ
σαν αί μελέται δ*  αύται αϊτινες είναι 
Ετυμολογικά, Φωνητικά, 
Βιβλιοκρισία, Περί τοΰ κα
λύτερος καί τών όμοιων, 
σπουδαίως διαφέρουσαι τοϊς περί τήν 
γλώσσαν άσχολουμένοις, είναι άναιύ- 
πωσις έκ τοΰ κδ' τόμου τής «’Αθή
νας». .

I. Κ. Περιστιάνη, Μελέτη 
περί τής έν τφΚυβερνητι- 
κ φ δάσει Ρ α ν δ ί άρχαίας 
θέσεως, έλληνιστί τύποις « Ένώ
σεως» έν Λάρνακι, καί άγγλιστί τύ- 
ποις « Ελευθερίας » έν Λευκοσίρ, 
1911. Ή μελέτη αύτη είναι άποτέ- 
λεσμα τών πέρυσιν έν Ραντιδίφ διε- 
ξαχθεισών δοκιμαστικών άνασκαφών 
ύπό τού έταίρου τής έ<Βερολίνω Βα
σιλικής άρχαιολογικής Άκαδημείας 
διδάκτορος Φ. Τζάν, άς ό κ. Περι- 
στιάνης παρηκολούθησεν ώς άντιπρό- 
σωπος τής Κυβερνήσεως καί τοΰ 
Μουσείου, κοσμείται δέ καί ύπό 5 
πινάκων περιεχόντων 16 φωτοτυπίας 
κυπριακών έπιγραφών.

Άρχιμ. ’Αγγέλου Πεφάνη 
Σύντομος έκκλησιασική Ι
στορία, τεύχος Α', άπό τής έμφα- 
νίσεως τού Χρισ)σμοΰ μέχρι τού Σχί
σματος, έν Άθήναις, 1911.

Ο ΜΟΔΕΡΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΗι ΑΓΓΛΙΚΑΝΙΚΗι ΕΚΚΛΗΣΙΑ^

ΛΕν τή *μετερρυ&μισμένη»  άγγλικανική Εκκλησία επ\ μάλλον 
καί μάλλον διαδίδονται μεταξύ τοϋ κλήρου αύτής ΰεωρίαι τής άρνητι - 
κής κριτικής σχολής προκαλοϋσαι μεγάλας ανησυχίας μεταξύ τών αρί
στων άντιπροοώηων τής ιεραρχίας αύοτηρώς Ιηιτηρούντων τον πνευ
ματικόν βίον Ιν τ ή Έκκληοίφ. 9Ιδού οποίαν καταγγελίαν Ιδημοοίευοεν 
ού πρό πολλοϋ εν τω τνπω ό γνωοτος επί αύοτηρότητι διαΰέοεων 
προς τήν 9Εκκλησίαν 9Επίσκοπος Βιρμιγχάμης Charles Hor :

«Ούδέν δύναται νά έμπνευση τόσας ανησυχίας έν τφ καθό
λου έκκλησιαστικφ βίω τής έποχής ήμφν οσας τάσεις τινές έν 
τη κριτική τής Ν. Διαθήκης. Έχω ύπ*  δψει μου κατά τήν στιγ
μήν ταύτην πέντε ή έξ βιβλία έν οίς τίθεται είς άμφιόολίαν ή 
αμέσως απορρίπτεται ή πραγ ματικότης των ευαγγελικών θαυ
μάτων καί Ιδίως τΦν σχετιξομένων πρός αύτο τό πρόσωπον του 
Σωτήρος καί περί ών λέγεται έν τφ συμβόλψ. Τό γεγονός τούτο 
δημιουργεί νέαν καί λίαν ένδιαφέρουσαν κατάστασιν. Εΐνε άλη- 
θές δτι τά ύποδειχθέντα κληρικό πρόσωπα ώς έπί τό πλείστον δέν 
άνήκουσιν εις τόν ένοριακόν κλήρον, αλλά τούτο δέν σημαίνει. 
Πάντες ήμείς οί κληρικοί παντός γένους καί βαθμού έξ ϊσου εΐ- 
μεθα ύπόχρεοι διαρκώς νά όμολογωμεν : «πιστεύω είς τόν Ίη- 
σούν Χριστόν σαρκωθέντα έκ ΓΙνεύματος άγίου, γενν ηθέντα έκ 
τής Παρθένου Μαρίας, σταυρωθέντα, άποθανόντα καί ταφέντα... 
τήν τρίτην ήμέραν άναστάντα έκ των νεκρών». Καί δέν ύπάρχει 
άμφιβολία περί τής έννοιας των λόγων τούτων*  σημαίνουσιν ά- 
κριβως έκείνο περί ού λέγεται έν τοις Εύαγγελίοις. Άναφέρον- 
ται είς γνωστά γεγονότα, καί δέν έπιδέχονται άλλην έρμηνείαν 
πλήν τής ιστορικής. Αί σημειωθεΐσαι ύπ' έμού άμφιβολίαι καί 
άρνήσεις έγείρουσι δύο διάφορα ξητήματα : τό ξήτημα περί τής 
ιστορικής άληθείας καί τό ξήτημα περί τής δημοσίας χρηστό- 
τητος. Κατά τό πρώτον δέν νομίξω δτι καμμία νόμιμος κριτική 
δύναται νά ταπεινώση τό πρόσωπον τού ’Ιησού Χριστού μέχρι
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τών άνθρωπίνων ορίων ή νά άρη τύ αύστηρώς θαυμαστόν έκ τοϋ 
βίου αύτοϋ. Έν πλήρει πεποιθήσει αναγνωρίζω on βίαν έπί τών 
γεγονότων έπιτρέπουσιν έκεϊνοι, οϊηνες άμφιβάλλουσιν ή άρ- 
νοϋνται τήν πραγματικότητα των θαυμάτων τοϋ Εύαγγελίου καί 
τών θαυμάτων του συμβόλου. Νομίζω δτι τά θαύματα καί ή δι
δασκαλία, ό υπερφυσικός χαρακτήρ τού προσώπου καί τά υπερφυ
σικά γεγονότα εύρίσκονται έν συνδέσμψ καί εινε αχώριστα άπ’ 
άλλήλων. Άλλ’ έάν τις ύριστικΦς προβή είς τήν λύσιν τοϋ ζη
τήματος, δτι δηλ. τά υποδεικνυόμενα γεγονότα έν τη πράγματι- 
κότητι δέν έλαβον χώραν, έν τοιαύτη περιπτώσει δι’ εμέ εινε φα
νερόν δτι ούτος δέν δύναται νά εινε λειτουργός τής δημοσίου 
ηθικής, διαρκώς όμολογών τήν πίστιν του είς έκεϊνο, δπερ ούτοι 
φέρουσιν είς φώς. Θά άνεφερόμην πρός ύποστήριζιν τούτων είς 
τούς ορθούς λόγους άνθρώπου, δστις αύτός ό ίδιος δέν ύπήρζε 
μέν όρθόδοζυς πιστός, άλλ*  ύπήρζε βαθύς ηθικολόγος,—είς τούς 
λόγους τοϋ μακαρίτου Ερρίκου Σίδζβικσ, έν τφ ώραίψ αύτου λό- 
γψ περί τής «ήθικής θρησκευτικής συμφωνίας* ’ ut κληρικοί τί 
συγγράμματα τών όποιων άνωτέρω φέρονται, έκαμον πρακτικήν 
πρόκλησιν πρός τήν Εκκλησίαν. Νομίζω δτι καθήκον τής Έκ
κλησίας εινε ν’ άποδεχθη τήν πρόκλησιν ταύτην καί νά δείζη διά 
τής συνελεύσεως τών άντιπροσώπων, δτι αύτη δέν συμφωνεί δ

πως τά σύμβολα αύτής,—άτινα εινε ού μόνον ή διαθήκη τοϋ πα
ρελθόντος άλλά καί εκφρασις τής παρούσης ήμών πίστεως,—έρ· 
μηνεύωνται ύπό τών λειτουργ*ών  της κατά τρόπον, δστις κλίνει 
νά όδηγήση είς τήν άνειλικρίνειαν πάσας τάς δημοσίας ύμολο- 
γίας τής πίστεως*.

Είς τών συγγραφέων, ούς έχει ύπ*  δψει ύ έπίσκοπος lior, 
εινε ύ έν τφ έν Όζφόρδη Κολλεγίιυ τής Μαγδαληνής κοσμήτωρ 
τής θεολογίας Τόμσον, δστις διά τήν δημοσίευσιν βιβλίου τινός 
περί τών θαυμάτων τής Ν. Διαθήκης έστερήθη τών εισοδημάτων 
του ύπό τοϋ οικείου έπισκόπου.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρυξον ιόν λόγον...» Β' Τιμ. δ', 2.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

ΠΛ ΕΙΣ ΤΗΝ Γ' ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ

«Ό Λόγος σαρξ έγένετο καί έσκήνωσεν έν ήμϊν» λέγει 
έν τφ Εύαγγελίφ του ό ήγαπημένος μαθητής ’Ιωάννης, καί έν 
τή σκηνώοει ταύτη ό Παντοδύναμος Θεάνθρωπος ύπεδήλω- 
σεν έαυτόν έν πολλοϊς τεκμηρίοις, άρξάμενος άπό τής Γα- 
λιλαίας καί τήν άγίαν Γήν σύμπασαν κατ’ άρχάς, τήν Οι
κουμένην όλόκληρον μετά ταΰτα πληρώσας τής φήμης τών θαυ
μάτων καί τών θείων Αύτοϋ διδασκαλιών. Ί Ι πρώτη τών ιδιο
τήτων τοΰ Θεοΰ είναι ή άγαθότης, δι’ ήν καί ό Κόσμος έγέ· 
νέτο, καί χάριν τής άπολυτρώσεως τοΰ άνθρώπου άπεστάλη καί 
έγένετο άνθρωπος ό συνέχων παλάμη τήν Κτίσιν, ό άίδιος Γίός 
«αί Λόγος τοΰ Θεοΰ. Καί ταύτην τήν ιδιότητα κατ’ έξοχήν 
^ζεδήλωσεν ό ένανθρωπήσας Λόγος καί έν τω βραχεί χρόνω 
Καθ’ δν άνεστράφη μεταζύ ήμών τών άνθρώπων. Τά έργα αύτοϋ 
YjOav προϊόν τή^ παντοδυναμίας Του άλλά καί δείγματα τής 
θείας Αύτοϋ ΰποστάσεως καί τής άπείρου Αύτοϋ άγαθότητος. 
Οπως ό ούράνιος Πατήρ άνατέλλει τόν ήλιον Αύτοϋ έπί πο- 

καί άγαθούς καί βρέχει έπί δικαίους καί άδικους, ούτω 
® ΪΊός Αύτοϋ ό άγαπητός έν φ εύδόκησεν, ήλθεν έπί τής Γής 
^«κονήσαι τή άνθρωπότητι καί δούναι τήν ψυχήν Αύτοϋ λύτρον
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ύπέρ τής τοϋ Κόσμου ζωής, γενόμενος τών πτωχών καί ταπει
νών φίλος, τών τελωνών καί άμαρτωλών σωτήρ, τών άσθενών 
ιατρός καί τών πασχόντων άπ’ Ούρανοϋ παρηγορία καί ένίσχυ- 
σις. ’Ενώπιον Του έκλινον εύλαβώς είς προσκύνησιν τά σύμ- 
παντα, καί είς τόν Λόγον Του ύπήκουον τά κτίσματα άνευ ούδε- 
μιάς άντιστάσεως’ οί πάσχοντες όργανισμοί έθεραπεύοντο, οί 
δαίμονες έτρέποντο είς φυγήν καί ό "τ^δης άφινεν έλευθέρους 
τούς τεθνεώτας ϊνα έπανέλθωσιν είς τήν ζωήν' διότι Λύτός έχει 
τάς κλεϊς τοϋ ‘^δου καί τοΰ θανάτου.

Τοιαύτην τινά περίπτωσιν άγαθότητος καί παντοδυναμίας 
τοϋ θεανθρώπου άπεμνημόνευσεν ό ιερός Λουκάς έν τή περικοπή 
τής προκειμένης Κυριακής, δι’ ής ή άγια ’Εκκλησία προβάλλει 
είς μίμησιν τήν άπαράμιλλον τοΰ Σωτήρος Χριστού εύσπλαγχνί- 
αν ήμϊν τοΐς όπαδοϊς καί έν τφ όνόματι Λύτοΰ σεμνυνομένοις καί 

άγιαζομένοις.
Πρό μικρού είχε θεραπεύσει ό Κύριος τόν δοΰλον τοΰ ρω

μαίου έκατοντάρχου έν Καπερναούμ, καί πλήρης έσωτερικής 
ίκανοποιήσεως διά τήν άκραιφνή καί βαθεϊαν πίστιν ήν συνήν*  
τησε παρά τφ έθνικφ έκείνφ στρατιώτη, έξήλθεν έκ τής Καπερ
ναούμ καί έπορεύετο μετά τών μαθητών Λύτοΰ καί άλλων άκο- 
λουθούντων πολιτών είς τήν πλησιόχωρον μικράν πόλιν Ναίν. 
Παρά τήν πύλην τής πόλεως ταύτης θέαμα σπαραξικάρδιον πα- 
ρουσιάσθη έμπροσθέν Του’ νέος νεκρός έξεφέρετο έξω τής πό
λεως πρός ταφήν, άκολουθούμενος ύπό χήρας γηραιάς μητρός 
όλολυζούσης έπί τή άπωλείφ τοΰ μονογενούς υιού, τοΰ μόνου 
στηρίγματος, τής μόνης έλπίδος, τής μόνης παρηγοριάς τοΰ γή*  
ρατος αύτής. Ή συμπαθής καρδία τοΰ Θεανθρώπου συνεκινήθ^ 
ένώπιον τής άπεριγράπτου ταύτης όδύνης' είς άλλας περιστά
σεις προσήρχοντο οί πάσχοντες καί έζήτουν τήν βοήθειαν Αύ' 
τοΰ, ϊνα θεραπευθώσιν’ έπί τοΰ προκειμένου δέν συνέβη τοιοΰτόν 
τι’ τίς ήδύνατο νά φαντασθή δτι ό ταπεινός Γαλιλαίος δέν ήτ° 
άπλοϋς προφήτης, άλλ’ Αύτός ό έχων τάς κλεϊς τοϋ 'Λδου 
τοΰ θανάτου; Διά τοϋτο ό Κύριος προήλθεν σύθόρμητος είς 
άνάστασιν τοϋ υίοϋ τής χήρας’ έπλησίασε, καί παρηγόρησε

όλοφυρομένην γυναίκα πρώτον, είπών τόν λόγον « Μ ή κ λ α ϊ ε » 
πρός αύτήν’ δέν ήτο άνάγκη νά είπη πλείονας λόγους πρός τήν 
γυναίκα’ ή φωνή αύτη ήχησεν παραδόξως και ξένως καί κατά 
τρόπον θαυματουργόν έν τή έσπαραγμένη καρδίςι τής Μητρός’ 
Μή κλαίε’ ή φωνή τοΰ θεοΰ, έστω καί ύπό τύπον φωνής άνθρω- 
πίνης είναι ή μόνη πραγματική καί άληθής παρηγορία ή κατα- 
βαίνουσα δίκην δρόσου ούρανόθεν έπί τήν καθημαγμένην έκ τοΰ 
πόνου καί τοΰ πένθους ψυχήν τοΰ άνθρώπου.—Καί μετά τήν 
θείαν ταύτην παρηγοριάν έπλησίασεν ò Κύριος πρός τήν σορόν, 
καί ήγγισεν αύτήν ϊνα ύποδηλώση δτι δέν έπεθύμει νά κομισθή 
περαιτέρω ό νεκρός’ οι φέροντες τόν νεκρόν έστησαν’ καί άντή- 
χησε παντοδύναμος πέραν τών πυλών τοϋ ‘τ^δου ή προσταγή 
τοϋ θεανθρώπου’ «Νεανίσκε, σοι λέγω, έγέρθητι !» Έγνώρισεν 
ò θάνατος τήν φωνήν ταύτην, τοΰ βασιλεύοντος ζώντων και νε
κρών, καί άπέδωκεν άμέσως όπίσω τήν άρπαγεϊσαν ψυχήν είς 
τό νενεκρωμένον σώμα’ «καί άνεκάθισεν ό νεκρός καί ήρξατο 
λαλείν’ καί έδωκεν αύτόν τή μητρί αύτοϋ» ό Κύριος. Φαντάζε
ται πάς τις τήν άνέκφραστον χαράν τής πρό μιας στιγμής άπηλ- 
πισμένης μητρός καί τό θάμβος καί τήν έκστασιν τών παρακο- 
λουθούντων τήν κηδείαν άνθρώπων. Καί δπως είναι φυσικόν, 
οί κατάπληκτοι θεαταί τοΰ υπερφυούς θαύματος έτράποντο είς 
δοξολογίαν τού θεοΰ, δστις τοιοϋτον μέγαν Προφήτην ήγειρε 
μεταξύ τοΰ λαοΰ, καί δτι συνεπάθησε τόν κακοπαθούντα λαόν 
Του καί άπέστειλεν αύτφ λυτρωτήν καί σωτήρα.

Καί ταΰτα μέν έκεϊνοι, οϊτινες δέν εϊχον άκόμη σαφή γνώ- 
σιν περί τοΰ Προφήτου δι’ ού έπεσκέψατο ό Κύριος τόν λαόν 
αύτοϋ’ άλλ’ ήμεϊς οϊτινες άπολαύομεν άπάντων τών άγαθών 
δσα δεκαεννέα αιώνων χριστιανικός βίος έπεσώρευσε τή άνθρω- 
πότητι ένταϊς ήμέραις ταύταις, οϊτινες γινώσκομεν όρθώς και 
άκριβώς ποιος ήτο ò τόν υιόν τής χήρας τής Ναίν άναστήσας 
έκ νεκρών, οϊτινες προσκυνοΰμεν έκ προγόνων καί πατέρων πα- 
ραλαβόντες τήν Αληθινήν πίστιν τφ θεφ τφ ζώντι, πώς νά μή 
κλίνωμεν τά γόνατα ένώπιον τοΰ άνιστάντος τους νεκρούς, τοΰ 
παρέχοντος είρήνην ταϊς ψυχαίς καί ζωήν τοΐς θνήσκουσι, τήν
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βασιλείαν Αύτοΰ τοϊς πτωχοϊς καί ευδαιμονίαν αιώνιον τοϊς 
προσκαίρως έν τή Γή ταύτη δοκιμαζομένοις ; Ναί, Αδελφοί μου 
άγαπητοί’ ò διά τοιούτων καί τηλικούτων θαυμάτων τεκμηριώ- 
σας έαυτόν έν τφ Κόσμω Σωτήρ, ò τφ ίδίφ Αύτοΰ αϊματι έξα- 
γοράσας ήμάς καί άπολυτρώσας, πάρεστι διαρκώς έν μέσφ ή
μών, και έρχεται καλούμενος καί κατοικεί μετά τοΰ Πατρός Του 
και Πατρός ήμών καί μετά τοΰ άγιου Του Πνεύματος έν ταϊς 
καρδίαις ήμών, άλλ’ ύπό τον όρον αί καρδίαι ήμών νά εϊναι 
καθαραί παντός ήθικοΰ μολυσμοΰ καί πάσης ανομίας. Καί το 
δή μέγιστον, πρωτότοκος Αύτός τών νεκρών γενόμενος θά έγείρη 
ήμάς έκ τών τάφων είς τήν αίώνιον Αύτοΰ βασιλείαν, όταν 
έλθη μετά δόξης κρϊναι ζώντας καί νεκρούς*  τίς άρα δέν θά θε- 
λήση νά άπολαύση τοΰ Θεοΰ κατοικοΰντος έν τή ψυχή του ; ώ, 
τίς δέν θά θελήση νά άναστή πλήρης δόξης έν τή ήμέρφ τής 
κρίσεως τή μεγάλη δπως κληρονομήση τήν άπό καταβολής κό
σμου ήτοιμασμένην βασιλείαν τοΰ θεοΰ ; Ώ, μηδείς, μηδείς θε
λήση τά έναντία*  άλλά πάντες τό άπειρον έλεος τοΰ άναστή- 
σαντος τόν υίόν τής χήρας έν Ναϊν, και τήν φιλανθρωπίαν τήν 
άνείκαστον τοϋ παραδόντος Εαυτόν ύπέρ ήμών ένθυμούμενοι, 
χωρώμεν, έγκονώμεν, άλλήλοις παρακελευόμενοι, ϊνα διά πί
στεως Ακραιφνούς καί δι’ έργων άγαθών καταστώμεν άξιοι νά 
ίδωμεν Αύτόν πρόσωπον πρός πρόσωπον καί νά προσκυνήσωμεν 
Αύτόν έν πνεύματι έν τή βασιλείς τών Ούρανών. ’Αμήν.

Β'. βις ΤΗΝ Α' ΚΥΡΙΑΚΗΝ του λουκά

Ό λόγος τοΰ θεοΰ, ό πάλαι μέν πολυμερώς καί πολυ- 
τρόπως λαληθείς τοϊς άνθρώποις διά τών προφητών, έπ’ έσχάτων 
δέ δι’ αύτοΰ τοΰ μονογενοΰς Ποΰ τοΰ θεοΰ καί διά τών όλίγων 
έκείνων άγιων άνδρών οϋς Αύτός έξελέξατο ϊνα χρηματίσωσιν 
Αύτφ μάρτυρες καί ύπηρέται έν τφ έργω τής σωτηρίας, τών

’Αποστόλων καί τών μαθητών, ύπήρξεν άπ’ Αρχής τό μόνον 
μέσον καί όργανον δι’ ού είλκύσθησαν είς τήν καινότητα τής 
ζωής καί έγένοντο υιοί τής βασιλείας οί πρφην άπομεμακρυσμέ- 
νοι τοΰ θεοΰ καί έχθροί αύτοΰ. Καί ό λόγος τοΰ θεοΰ ö ούτω 
κηρυχθείς τή Οίκουμένη καί έξακολουθών νά λαλήται κατά τήν 
έντολήν τοΰ Κυρίου έν τή Έκκλησίφ Αύτοΰ μέχρις ού γένηται 
μία ποίμνη ύπό ένα ποιμένα, εϊναι τό ύποκείμενον τής παραβο
λής τής περιεχομένης έν τή εύαγγελική περικοπή τής πρό όφθαλ- 
μών Κυριακής.

Είπομεν άλλοτε δτι ό Κύριος έλάμβανεν έκ τοϋ καθ’ ήμέ- 
ραν βίου τάς ύποθέσεις τών παραβολών Αύτοΰ*  καί έν τή προ
κειμένη περιστάσει ένώπιον Αγροτών καί έν τοϊς άγροϊς εύρεθείς 
έκ τών άγρών καί τής γεωργικής ζωής έλαβε τής παραβολής 
Αύτοΰ τό ύποκείμενον. Ήθέλησε νά διδάξη πώς ό λόγος τοΰ 
θεοΰ κηρύττεται καί καρποφορεί έν τφ κόσμφ, καί έλαβεν ύπ’ 
δψει γεωργόν έξελθόντα είς τήν σποράν τοΰ σίτου. Έκ τοΰ σπα- 
ρέντος σίτου έτερος μέν έπεσε παρά τήν οδόν, κατεπατήθη ύπό 
τών διαβατών, καί τά πτηνά τά έν τφ ούρανφ κατέβησαν καί 
κατέφαγον αύτόν*  έτερος έπεσεν έπί τόπου πετρώδους, άνεβλά- 
στησεν άμέσως Αλλ’ έξηράνθη καί τάχιστα, διότι δέν εϊχε βα· 
θεϊαν γήν ϊνα ριζοβολήση’ έτερος σίτος έπεσεν είς άγαθήν γήν 
Αλλ’ έν μεσφ Ακανθών*  καί αί άκανθαι άνεπτύχθησαν μετά τοΰ 
σίτου καί άπέπνιξαν αύτόν*  έτερος τέλος έπεσεν είς Αγαθήν καί 
καθαράν γήν καί έβλάστησε καί άπέδωκε καρπόν έκατονταπλα- 
σίονα.—Ή παραβολή αύτη ήτο δύσκολον νά έννοηθή ύπό τών 
Απλοϊκών Ακροατών τοϋ Ίησοΰ’καί αύτοί οί μαθηταί Του δέν 
ήδυνήθησαν νά έννοήσωσιν αύτήν*  καί διά τοΰτο προσήλθον πρός 
αύτόν καί τόν ήρώτησαν τί ήθελε νά διδάξη διά τής παραβολής 
ταύτης. Καί ό Κύριος ήρμήνευσε τήν παραβολήν ταύτην τοϊς 
μαθηταϊς Αύτοΰ, δικαιολογήσας καί τό διατί αύτοϊς μέγ ήρμήτν 
νευεν αύτήν, τοϊς δέ λοιποϊς ούχί, διότι είς αύτούς είναι δ$δομέτ 
νον άνωθεν νά γνωρίσωσι τά μυστήριατ .τής.βασιλείας, τοΰ θεοΰτ 
Απ’ εύθείας καί άνευ περιστροφών, καί ρητώς, άνευ ύπαινιγμώ>ό’π 
τοϊς δέ λοβποίςένπαραύολαϊς, ϊνα οί καυχώμενο^δτι. βλέπουσίτ 
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μή βλέπωσι, και οί άκούοντες μή έννοώσι*  καί ταΰτα διά τδ 
σκληροτράχηλου αύτών, διότι προφανώς περί τών δοκησισόφων 
διδασκάλων τοϋ Ιουδαϊκού "Εθνους ώμίλει ό Κύριος.

Ήρμήνευσε λοιπόν ò Κύριος τήν παραβολήν τοΰ σπορέως 
είς τούς μαθητάς Αύτοΰ ώδε*  ό σπόρος είναι ό λόγος τοΰ Θεοΰ, 
τό κήρυγμα τής χριστιανικής πίστεως, τά ρήματα τής αιωνίου 
ζωής*  άρα Ò σπορεύς, ό γεωργός ό σπειρών τόν λόγον τοΰτον 
είναι ò Θεός, ό Υιός Αύτοΰ ό μονογενής, ό ένανθρωπήσας, καί 
οι ύπ’ Αύτοΰ άποσταλέντες μαθητεΰσαι πάντα τά έθνη, καί οί 
τούτων Διάδοχοι, οί τήν ’Εκκλησίαν έκπροσωποΰντες, τόν στΰ- 
λον καί έδραίωμα τής άληθείας.

Ό ούράνιος ούτος σπόρος σπείρεται άδιακρίτως άπανταχόϋ 
τοΰ άγροΰ τοΰ Κυρίου, ò λόγος τού Θεοΰ κηρύττεται πρός άπαν- 
τας τούς κατοικούντας τήν ύπ’ Ούρανόν μετά τής αύτής προθυ
μίας καί δυνάμεως. Καί όπως ή γή’ή σπειρομένη είναι διαφό
ρων ποιοτήτων, οΰτω καί αί καρδίαι τών άνθρώπων*  ò λόγος 
τοΰ Θεοΰ ριπτόμενος είς πάσας τών άνθρώπων τάς καρδίας 
συναντφ άλλοτε μέν άπεσκληρυμμένας ύπό τών ποικίλων τοΰ 
τοΰ κόσμου κακών ώς αί πολυπάτητοι οδοί καρδίας*  έν αύταίς 
δέν εύρίσκει έδαφος μαλακόν δπως ριζοβολήση, δέν εύρίκει 
τρόπον εισόδου, καί πλήττει τάς καρδίας ταύτας ματαί· 
ως καί άνευ ούδενός άποτελέσματος’ καί ού μόνον τοΰτο, 
άλλ’ οί διαβάται, οί τάς τοιαύτας οδούς τής πωρώσεως καί τής 
κακίας τής άμετανοήτου άκολουθοΰντες καταπατοϋσι τόν λόγον 
τοΰ Θεοΰ, περιυβρίζουσι καί περιφρονοΰσι τά ρήματα τής αίωνίου 
ζωής*  πλήν, ούαί τοΐς τοιούτοις άνθρώποις ! ò λόγος δν έλά- 
λησα, εΐπεν ό Κύριος, εκείνος κρίνει αύτούς έν τή έσχάτη ήμε
ρα.—"Αλλοτε δέ ό λόγος τοΰ Θεοΰ πίπτει ώς έπί λεπτογείου 
πετρώδους τόπου, είς καρδίας άψικόρους, διεφθαρμένας δέ καί 
άπεσκληρυμμένας κατά βάθος καί κατ’ ούσίαν, φαίνεται δτι ριζο’ 
βολεί άμέσως, άλλά είς τήν πρώτην δοκιμασίαν άφανίζεται*  
τίς δέν έγνώρισε καί δέν συναντφ καθ’ έκάστην τοιούτους άνθρώ- 
πους οϊτινες μόλις άκούσωσι τόν λόγον τοΰ Θεοΰ έγκολποΰνται 
τά λεγόμενα καί δείκνυνται προθυμότατοι νά έκτελώσι τά πα-
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ραγγελλόμενα καί νά μυήσωσι καί προτρέψωσι καί τούς άλλους 
είς τήρησιν τών έντολών τοΰ Κυρίου ; άλλ’ δμως τό άγαθόν 
δέν έπιτυγχάνεται άνευ κόπου καί μόχθου, πολλάκις μάλιστα 
καί διώκεται έν τφ κόσμφ τούτψ*  λοιπόν δέν είναι σπάνιοι οί 
άνθρωποι οϊτινες ένώπιον τής πρώτης δυσκολίας, ένώπιον τής 
άπειλής διωγμού τίνος λησμονοϋσι καί τοΰ Θεοΰ τόν λόγον καί 
τήν προθυμίαν μεθ’ ής ένεκολπώθησαν αύτόν καί άκολουθοΰσι 
τά γήινα αύτών συμφέροντα, τής σαρκός αύτών τά δρμήματα. 
Δέν ύπάρχει ή άναγκαιοϋσα δρόσος έν τή καρδίφ τών άνθρώπων 
τούτων δπως ένισχυθή ή ρίζα τοΰ λόγου τοΰ Θεοΰ καί αύξηθή 
ούτος έν αύτή είς καρποφορίαν.—Άλλοτε ό λόγος τοΰ θεοΰ πί
πτει έπί γής πλήρους άκανθών άλλ’ εύφορου*  ό σίτος έν τοιαύτη 
περιπτώσει βλαστάνει καί αύξάνεται, άλλά συναυξάνονται καί 
αί άκανθαι, καί έπειδή είναι πλείονες καί ίσχυρότεραι κατα- 
πνίγουσι τόν σίτον. Τοΰτ’ αύτό πάσχει καί ό λόγος τοΰ θεοΰ 
έν κσρδίαις έπιδεκτικαίς μέν μορφώσεως καί διορθώσεως, άλλά 
πεπληρωμέναις ύπό τών κακιών τοΰ κόσμου καί τών μεριμνών 
τής παρούσης ζωής. Ριζοΰται έν ταΐς καρδίαις τών τοιούτων 
άνθρώπων ό λόγος τοΰ θεοΰ και αύξάνεται μέχρι σημείου πολύ 
έγγύς πρός τήν καρποφορίαν, άλλά καταπνίγουσιν αύτόν καί μα- 
ταιοΰσι τήν καρποφορίαν του τά πάθη τά άνθρώπινα, αί έριδες, 
τό συμφέρον, δ φθόνος, τά μίση, ή φιλαργυρία, αί κακαί έπιθυ- 
μίαι, τό ψεΰδος, ή άπάτη. Τό άγαθόν αύξάνεται έν τή άνθρω- 
πίνη ψυχή κανονικώς καί ήρεμα, τό κακόν αύξάνεται άλματωδώς 
*αί ραγδαίως*  καί έντεΰθεν δταν έν τή αύτή καρδίφ καλλιεργήται 

κακόν καί τό άγαθόν όμοΰ πάντως θά νικήση τό κακόν ώς 
τ®χύτερον αύξανόμενον καί θά καταθλίψη καί θά άφανίση τό ά- 
Υαθόν’ ϊνα έν τινι ψυχή άγαθή βλάστηση τό άγαθόν καί καρ- 
παφορήση άπαραίτητον είναι ή ψυχή αΰτη νά είναι άπηλλαγμένη 
Ξαντός κακού, νά είναι έδαφος έντελώς άγνόν καί καθαρόν’ τοι- 
°ύτο δ’ έδαφος είναι οί άνθρωποι οί παραβαλλόμενοι πρός 

άγαθήν γήν. — Μέρος τοϋ σπειρομένου σίτου πίπτει 
γήν καλήν, βλαστάνει, αύξάνεται, καί έν καιρφ τών καρπών 

^δει έκατονταπλάσιον ποσόν’ καί ό λόγος τοϋ θεοΰ πίπτει» 
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ούχί σπανίως ευτυχώς εις καρδίας έπιδεκτιζάς διαπλάσεως 
χριστιανικής καί ήθικής άναγεννήσεως’ ριζοβδλεϊ έν ταϊς καρ- 
δίαις ταύταις ζαί διαπλάττει αύτάς κατά τό άγιον τοϋ Θεοΰ 
θέλημα' στερεοί αύτάς έν τή πίστει είς τόν Θεόν τον ζώντα' 
ποιεί αύτάς κατοικίαν τοϋ άγιου Πνεύματος' καθιστήί αύτάς τοΰ 
Κυρίου Ίησοΰ όπαδούς άφωσιωμένους, άκολούθους μετ’ αύταπαρ 
νήσεως αίροντας τον σταυρόν αύτών' έξαίρει αύτάς ύπεράνω 
τής φαυλότητος και τής εύτελείας τοΰ κόσμου τούτου, καί πα
ρέχει αύταϊς τήν εσωτερικήν γαλήνην, ήν ούδεμία έγκόσμιος δο
κιμασία δύναται νά διαταράξη, το ήθικόν μεγαλεϊον, προς δ 
ούδέν άνθρώπινον μεγαλεϊ-.ν δύναται νά συγκριθή. Καί έν τφ 
καιρφ τών καρπών αί καρδίαι αύται παρέχουσι πλούσιον αμητόν 
είς έργα δικαιοσύνης καί φιλανθρωπίας, λατρείας προς τον θεόν, 
άγάπη; καί άφοσιώσεως πρός τόν πλησίον, χρηστότητας, πρφό- 
τητος, έγκρατείας, έλεημοσύνης, πάσης άγαϋωσύνης. Αΰτη 
είναι ή άμοιβή, ή ίκανοποίησις τοΰ 'Σπορέως θεοΰ, τοΰ σπείρον- 
τος είς τήν γήν τήν άποτελουμένην έκ τών καρδιών τών άνθρώπων 
^όν λόγον Αύτοΰ τον έκφράζοντα το θειον Αύτοϋ θέλημα.

Ιδού, λοιπόν, άδελφοί μου, πλήρης είκών τών ποικίλων 
καταστάσεων τής ανθρώπινης καρδίας’ άς προσέξωμεν είς τήν 
ύπέροχον ταύτην περιγραφήν καί άς φροντίσωμεν ώστε μήτε 
οδός πεπατημένη, μήτε πέτρα λεπτόγειος, μήτε γή πλήρης ά- 
κανθών νά είναι ή ψυχή μας, άλλά γή άγαθή, άπηλλαγμένη 
παντός ρύπου, πάσης κακίας, παντός πάθους άνθρωπίνου’ ϊνα 
έν τή τοιαϊτη καρδίηι ήμών ό λόγος τοϋ θεού ö κηρυττόμενος 
καθ’ έκάστην ύπό τών λειτουργών Λύτου ριζοβολή καί άποφέρη 
διηνεκώς τούς άγλαούς καρπούς έν àyOoviq, καί παρέχη ήμϊν 
τά άγαθά ά έπηγγείλστο ö θεός τοϊς άγαπώσιν Αύτόν έν τε τψ 
νΰν αίώνι καί έν τφ μέλλοντι. Αμήν.

ΑΝΑΓΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ θΕΛΗΣΕΩΣ

(Συνέχβια καί τέλος.)

*Η ήθικώς τελειωθεϊσα προσωπικότης εϊνε ενσάρκωσις έν τφ 
ζώντι άνβρώπφ τών Ιδεών τής αγάπης και τοΰ δικαίου καί δσω ή Ιδέα 
είναι υψηλότερα, τοσοΰτω μεγαλυτέρας προσπάθειας απαιτεί πρός 
πραγματοποίησιν αύτής. 'Όπως καθ’ολοκληρίαν απόκτηση τις ταύτην 
δφείλει άπάσας αύτοΰ τάς πνευματικός δυνάμεις πρός αύτήν καί μό
νην νά στρέψη. ’Ανάγκη ή ιδέα αΰτη διά τής βαθμιαίας αύξανούσης 
άλληλεπιδράσεως αύτής έπί τών άλλων ϊδεών ήμών νά εύρύνη τόν κύ
κλον τής δράσεως καί νά καταστή ουτω ή χειραγωγός αρχή πρός άνα*  
μόρφωσιν τοΰ δλου εσωτερικού ήμών βίου. Ό γνωστός καλλιτέχνης 
Ίβανώφ πριν ή ζωγραφήση τήν περίφημον εικόνα «έμφάνισις τοΰ 
Μεσαίου» πλέον τών είκοσιν έτών ειργάσθη πρός διασάφησιν τής θε
μελιώδους αύτής Ιδέας, βαθέως ένεβάθυνεν είς τό άντικείμενυν αύτοΰ, 
έσπούδασε παν δ,τι άφεώρα αύτό έστω καί κατ’ έλάχιστον. Ότε ήρώ· 
τησαν τόν Νεύτωνα πώς άνεκάλυψε τον νόμον τής έλξεως, άπεκρίθη : 
«διαρκώς περί αύτοΰ σκεπτόμενος». ’'Αλλοτε έξεφράσθη όριστικώτερον 
έτι : «διαρκώς έχω έν νφ τό άντικείμενον τής έρεύνης μου καί μεθ’ υ
πομονής αναμένω, μέχρις ού τό ασθενές πρωινόν λυκόφως βαθμηδόν 
και κατ’ δλίγον μεταβληθή εις πλήρες λαμπρόν φώς». Έν ένι λόγφ 
έκαστον σπουδαϊον καλλιτεχνικόν προϊόν, έξοχον έπιστημονικόν έργον, 
πρωτότυπός τις Ιδέα μεγαλοφυής, παρουσιάζεται ούχι αιφνιδίως. 
Ταΰτα προηγουμένως έπί μακράν κυοφορούνται έν τφ πνεύματι και 
τή καρδίφ τού συγγραφέως, ώριμάζο^σιν έπί σειράν έτών καί άπαι- 
τοΰσι μακράν καί έπίμονον έντεταμένην προσοχήν. Ή αύτή έξέλιξις 
άπαιτεΐται καί κατά τον άπαρτισμάν τελείας ήθικής προσωπικότητας. 
Έάν θέλωμεν π.χ. δπως τά Ιδεώδες τής εύαγγελικής αγάπης και τής 
δικαιοσύνης καταστή ήμετέρα αναφαίρετος κληρονομιά, γίνη σάρξ καί 
αίμα ήμών, όφείλομεν νά άφιευώσωμεν είς αύτά ιδιαιτέραν προσοχήν. 
Έάν τοΰτο μόλις προφανή είς τήν συνείδησιν ήμών, εϊνε τό αύτά ώς 
νά μή υπήρχε*  θ*  άποθάνη, θά λησμονηθή, χωρίς ν’ άφήση ουδέ 
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ϊχνος τής διαβάσεώς του, ένφ πρέπει νά συγκεντρώσωμεν επ’ αυτό τήν 
σκέψιν καί τήν προσοχήν σοβαρώς*  τότε μόνον θ*  απόκτηση τήν ζω
τικότητά του, τή βοηθείφ δέ μυστηριώδους μαγνητικής δυνάμεως, 
της άναπλάσεως τών παραστάσεων, θά έλκύση πρός εαυτό άλλας γονί
μους έννοιας, ισχυρά αισθήματα καί θά συγχωνευθή μετ’ αυτών είς 
εν άδιάρρηκτον δλον. Τήν εργασίαν ταύτην τής έν τή ψυχή ένισχύσεως 
υψηλής ιδέας ή άναπτύξεως ιδεώδους αισθήματος ό Γάλλος ψυχολόγος 
Πεϊώ παραβάλλει πρός τόν τεχνητόν σχηματισμόν τών κρυστάλλων.

Έάν είς χημικήν διάλυσιν, λέγει ούτος, περιέχουσαν έν βαθμώ 
κόρο ο διάφορα σώματα, ρίψωμεν τεμάχιον κρυστάλλου, τότε τά συγ
γενή πρός τόν κρύσταλλον μόρια ύπό τήν έπίδρασιν τής μυστηριώδους 
δυνάμεως τής έλξεως χωρίζονται έκ τοΰ ρευστού καί βαθμηδόν περί· 
κάθηνται πέριξ αύτού. Ό κρύσταλλος θ’ αύξηθή συν τω χρόνφ καί 
έάν ή διάλυσις μένή έν πλήρει ήσυχί^έπι έβδομάδας καί μήνας, πα
ράγεται έν έξ έκείνων τών μεγαλοπρεπών προτυπωμάτων, τά όποια διά 
τήν ώραιότητα καί τήν έντασιν άποτελούσι τήν χαράν καί τήν υπερη
φάνειαν τών χημικών έργαστηρίων.

Τό αυτό παρατηρεϊται καί έν τή ψυχολογί^. Λάβετε οίανδήποτε 
ψυχικήν κατάστασιν, θέσατε αυτήν έν τή ύμετέρ$ συνειδήσει έν τή 
πρώτη θέσει, διακρατεϊτε αυτήν ούτως έπί μακράν χρόνον, οΰτω δέ, 
άνεπαισθήτως, διά παρόμοιας μυστηριώδους συγγένειας, ώς έν τή χη
μική διαλύσει, πέριξ αυτής θά περισυνέλθωσιν αί ομογενείς πρός αυ
τήν ίδέαι καί ψυχικαί κινήσεις*  θά προέλθη μέγα καί Ισχυρόν αίσθημα 
είς δ δούλικώς θά ύποτάσσηται ή βούλησις. Πρό αύτής πάσα άλλη 
Ιδέα υποχωρεί καί αύτά ετι τά ταπεινά, τά αισχρά αϊσόήματα, έάν 
ύποτασσώμεθα εις αύτά δύνανται ν’ άποκτήσωσιν έφ’ ήμών απεριό
ριστον δύναμιν. «Ό φιλάργυρος Ιππότης» τού διασήμου ρώσου 
ποιητοΰ Πούσκιν, ίστάμενος έν μέσφ σωρών χρυσού, μονολογεί :

Ποιος γνωρίζει πόσας πικράς στερήσεις 
πόσα χαλιναγωγηθέντα πάθη, σκέψεις θλιβερά;, 
καθημερινός φροντίδας καί άόπνους νύκτας 
ταΰτα πάντα μοί έκόστισαν. Ή μήπως θά εϊπη ό υίός μου, 
δτι ή καρδία μου είναι βράχος, 
οτι δέν έγνώρισα πόθους, δτι ούδέποτε 
ή συνείδησις μέ έτυψεν *, .........
ούχί’ άς πάθη πρότερον, δσα έπαθον έγώ
καί τότε θά έννοήση τί θά εϊπη πλούτος.
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νΑλλος συγγραφευς αναφέρει ολόκληρον σειράν ατόμων, τών ό
ποιων αί κατώτεραι όρμαί κυριαρχήσασαι διηύθυναν άπάσας τάς ένερ- 
γείας των. ’Αναφέρει π.χ. τινά, δστις καθ’ άπασαν τήν ζωήν αύτοΰ 
έφρόντιζε μόνον περί τού στομάχου του. Περιήλθε πάντα τά μέρη τής 
Γαλλίας, δσα έφημίζοντο δΓ οίονδήποτε έδώδιμον προϊόν. Έσπού- 
δασεν έπιμελώς τήν φυσιολογίαν τής πέψεως, ώς καί τήν ιστορίαν καί 
τά ταξείδια, άλλ’άποκλειστικώς μόνον έκ μαγειρικής άπόψεως. ’'Αρι
στα έγνώριζε καί ήγάπα νά διηγήται κατά ποιον έτος, έπί τίνος βασι- 
λεως, τί φαγητόν, υπό τίνος καί πόθεν άνεκαλύφθη. ’Εκτός τής γα
στρονομίας περί ούδενός άλλου ώμίλει καί είλικρινώς έξετίμα μόνον 
τούς γαστρονόμους καί τούς μαγείρους. Άλλος παρόμοιος κύριος είς 
εξ έτη έδαπάνησε τήν περιουσίαν αύτοΰ, τής όποιας ή πρόσοδος μόνον 
άνήρχετο εις έκατομμύριον φράγκων. Είχε πράκτορας έν Μεξικφ, έν 
Κίνα, έν Καναδή κ.τ.λ., οϊτινες άπέστελλον αύτφ δρεκτικά. *Όταν  
πλέον έν τφ θυλακίφ του έμεινεν ή τελευταία λίρα, ήγόρασε δΓ αύτής 
μπεκάτσαν έψησεν αύτήν καθ’ όλους τούς κανόνας τής μαγειρι- 
ρικής τέχνης, έδωκέν εις τόν στόμαχόν του δύο ώρας καιρόν είς εύάρε- 
στον πέψιν καί άπολαύσας αύτής διά τελευταίαν φοράν, άπήλθε καί 
έπνίγη. Ή έννοια τού βίου άνευ χρημάτων πρός ίκανοποίησιν τοΰ 
πανισχύρου στομάχου άπώλεσε δι’ αύτόν τήν σημασίαν αύτοΰ καί ώς 
έκ τούτου έθηκε τέρμα εϊς τήν ζωήν του.

Έάν τοιαύται ταπειναί τάσεις, παρ’ δλην τήν ασχήμιαν αύτών 
δύνανται νά έπιθέσωσι τοιαύτην άνεξάλειπτον σφραγίδα έπί πάσης τής 
πνευματικής ύπάρξεώς τοΰ άνθρώπου, νά χρησιμεύωσιν ώς άφετηρία 
έκτιμήσεως πάντων τών φαινομένων τής ζωής, πολύ περισσότερον βε
βαίως τά ύψίστης υφής αίσθήματα, αί τάσεις πρός ήθικήν τελείωσιν, 
δύνανται νά διευθύνωσι τήν ήμετέραν ένέργειαν πρός μίαν διεύθυνσιν, 
έάν λάβωμεν τόν κόπον νά συγκεντρώσω μεν άπασαν ήμών τήν ζωήν 
πρός τά λαμπρά ιδεώδη τοΰ δικαίου καί τής άληθείας, έάν έμποτισθώ- 
μεν ύπ’αύτών. Τό Εύαγγέλιον παρέχει ήμϊν τό τελειότατον ιδεώδες 
τοΰ βίου. Ή ήθική μορφή τοΰ άνθρώπου, ή ένσεσαρκωμένη έν τφ 
θείφ κήρυκι τήςάγάπης, άποπνέει γοητευτικήν πνευματικήν ώραιότητα. 
Έχετε τό Ιδεώδες καί τήν είκόνα αύτοΰ ένώπιον τών οφθαλμών ύμών 
πάντοτε καί αί χαρακτηριστικά! τούτου γραμμαί θά έγχαραχθώσιν έν 
τή ύμετέρρ ψυχή. Παρετηρήθη, δτι σύζυγοι, οϊτινες έν στενή έπικοι- 
νωνίρ διήλθον μακρά έτη όμοΰ, ού μόνον κατά τόν χαρακτήρα καί 
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τάς έξεις, αλλά καί κατ’ αύτό τό πρόσωπον κατέστησαν δμοιοι προς 
άλλήλους. Τόσον ίσχυρώς ενεργεί έπι τοΰ άνθρώπου ή συχνή έπανάλη· 
ψις τών αύτών εντυπώσεων.

Al έκ της άναγνώσεως λοιπόν τοΰ Ευαγγελίου έφ’ ήμών εντυπώ
σεις ας μή ώσι τυχαϊαι, διακεκομμένοι, στιγμιαίοι. Όσφ συχνότερον 
λαμβάνετε τήν θέσιν τής Μαρίας παρά τούς πόδας τοΰ Ίησοΰ, δσφ πε- 
ρισσοτέρας ώρας διεξάγετε έμβαθύνοντες έπί τών σελίδων τών Ευαγγε
λιστών, τόσω γνωριμωτέρα, πλησιεστέρα καί άκριβεστέρα καθίσταται 
ή μορφή τοΰ Χριστοΰ, τόσω ζωηρότεροι καί έμφαντικώτεραι αί χαρα
κτηριστικοί αύτοΰ Ιδιότητες θά έκφαίνωνται έν τή ύμετέρρι ηθική 
μορφή. Ώς ύπό κτυπήματα σμ»λης μεγαλοφυούς γλύπτου αί άνωμα- 
λίαι και άσχημίαι τοΰ χαρακτήρος σας θά ισοπεδωθώσι καί θά έξομα- 
λυνθώσιν έως ού ή Ιδία ύμών εσωτερική μορφή, μεταβαίνουσα άπο 
ιδιότητος είς ιδιότητα, άπό τών κατωτέρων είς τ’ άνώτερα, άπό τάνώ- 
τερα είς τά άριστα, βραδέως και βαθμηδόν μεταμορφωθή είς τελείαν 
μορφήν τοΰ Χριστοΰ.

Ή μορφουμένη δ’ έν ήμϊν είκών τοΰ Χριστοΰ οφείλει νά ήνε 
το σπουδαιότερον πρόβλημα τής ήμετέρας ζωής τής τε άτομικής καί 
κοινωνικής. "Αλλως τε γνωστόν, δτι, εάν ό σύγχρονος ήμών βίος, ό
πως νΰν παρουσιάζεται, εύρίσκηται έτι μακράν τής ηθικής τελειότητος, 
έάν ούτος συχνάκις άμαυροΰται ύπό τών σκαιών εκφάνσεων τοΰ έκβια- 
σμοΰ, τής άναιδείας καί άνειλικρινείας, τοΰτο έξηγεϊται έκ τούτου, δτι 
δέν ύπάρχουσιν άρκετοι άνθρωποι, οϊτινες έν τφ χαρακτήρι αύτών νά 
ένεσάρκουν τήν μορφήν τοΰ Ίησοΰ, νά διεπαιδαγώγουν τήν θέλησιν 
αύτών πρός άναπλήρωσιν τών λόγων αύτοΰ. Έν τφ ήμετέρφ άτομικφ 
και κοινωνικφ βίω παρατηρεΐιαι μεγίστη έλλειψις μιμήσεως τοΰ Ίη
σοΰ. Ούδαμοΰ εύρίσκονται φορείς τών Ιδεών του. Διά τοΰτο πάντες, 
δσοι διατηρείτε τόν θειον σπινθήρα, δσοι δέν έχετε θεόν τήν κοιλίαν, 
φωτίσθητε ύπό τοΰ εύαγγελικοΰ φωτός, φέρετε είς τον κόσμον τήν 
χριστιανικήν δικαιοσύνην, οίκοδομεϊτε τον βίον έπ'ι τών αρχών τοΰ 
Σωτήρος. "Ας υπάρχω σκότος έν τφ βίφ· σείς θά είσθε τό φώς τοΰ 
κόσμου.

Αΰτη ή έκείνη ή είδικότης, τοΰτο ή έκεϊνο τό είδος τής έργασίας 
εΐνε ένταΰθα αδιάφορα. "Εκαστος καϊ έκάστη έξ ήμών, πριν ή είσέλθη 
είς τον ίδιον αύτοΰ κύκλον τής δράσεως, όφείλομεν νά γίνωμεν â V ·

θ ρ ω π ο ι έν τή άληθεϊ évvoiç τής λέξεως τούτης. ^Ίνα καταστή τις 
επωφελής παράγων, ανάγκη νά καταστή ηθικώς διαπαιδαγωγημένη 
προσωπικότης. ’Απαραίτητος δρος τοΰ άνθρωπίνου μεγαλείου, έν οία- 
δή τινι μορφή τοΰτο καί αν παρουσιασθή, δέον νά θεωρήται ή ηθική 
άξια. Σπουδαϊον δέν εΐνε κυρίως τό είδος τοΰ έργου, τό όποιον έργά- 
ζεσθε’ εϊτε δηλονότι κατόρθωμα έπιτελεϊτε ή μέτριον καί τετριμμένον, 
εΐνε τό αύτό*  σπουδαϊον εΐνε νά φαίνεσθε πάντοτε καί πανταχοΰ πιστοί 
είς τήν έντολήν τοΰ Σωτήρος <έστέ τό άλας τής γής, εστέ τό φώς τοΰ 
κόσμον>, νά έξασκήτε εύεργετικήν επίδρασιν πανταχοΰ, πάντοτε καί 
έπί. πάντας τούς περί υμάς, ν’ άναγκάζητε αύτούς διά τής δυνάμεως τσΰ 
παραδείγματος σας1 ν’άγαπώσι τό άγαθόν κα'ι τό δίκαιον, νά διδά- 
σκητε αύτούς νά έκτιμώσιν έπαξίως τήν ηθικήν ωραιότητα τοΰ βίου’ 
<εϊτε ούν έσθίετε, εϊτε πίνετε, εϊτε έτερον ποιείτε, πάντα είς δόξαν Θεοΰ 
ποιείτε» (Α\ Κορινθ. 10,31) παραγγέλλει δ ’Απόστολος. <Ουτω λαμ- 
φάτω τό φώς ύμών έμπροσθεν τών άνθρώπων, δπως ιδωσι τά καλά 
ύμών έργα καί δοξάσωσι τόν Πατέρα ύμών τόν έν τοϊς ούρανοϊς» 
(Ματθ. 5,16) διδάσκει δ Ί. Χριστός.

Έκάστη άπόκλισις άπό τής εντολής ταύτης παρουσιάζεται ώς προ
δοσία τοΰ καθήκοντος, έξασθενεϊ τήν ήμετέραν ηθικήν ενέργειαν, έκ- 
φαίνει φθοροποιόν επίδρασιν έπι πάντα τόν ήμέτερον έπίλοιπον 
βίον. Σταγών ελώδους πηλοΰ πεσοΰσα εις καθαρόν κρήνην ή ρύακα θά 
ήνε άδιόρατος διά τών οφθαλμών, άλλά διαλυομένη είς τά κρυστάλ
λινα ρεύματα θά επιφέρω έν αύτοΐς θόλωσίν τινα καί δύναται νά κα
ταστή πηγή πληθύος νοσογενών μυκητιδίων ή βακτηριδίων. Τοιοΰτος 
εΐνε δ φυσικός νόμος δρών ίσοδυνάμως, ώς έν τώ φυσικώ, καί έν τφ 
πνευματικφ κόσμφ. Διά τοΰτο έστέ προσεκτικοί, μαλισια έν ταΐς ίδιαι- 
τεραις μερικαϊς περιπτώσεσι. Τό δηλητηριον καθ’ οίασδήτινας δόσεις 
καί άν λαμβάνηται, πάντοτε εΐνε δηλητήριον, τό κακόν είναι πάντοτε 
κακόν, έστω καί άν φαίνηται άσήμαντον. CH χορδή χαλαρωθεΐσα έστω 
καί κατ’ έλάχιτσον, κρουομένη, άμέσως παράγει ήχον ψευδή και κατα 
στρέφει τήν έντύπωσιν τοΰ δλου τεμαχίου. Τό αυτό λεκτέον και περί 
τής ηθικής άρμονίας τοΰ άνθρωπίνου πνεύματος. Συνειθίσαμεν άνευ 
μεγάλης δυσκολίας ν’ άποβλέπωμεν πρός τάς ιδιαιτέρας ήμών έλαφράς 
αδυναμίας και ελλείψεις, ένφ αύται έχουσι σπουδαιοτάτην σημασίαν. 

*Ως at "Αλπεις καί τά Ίμαλάΐα σύγκεινται έκ μηδαμινών κόκκων άμ
μου, οί άχανεϊς ωκεανοί έξ έλαχίσιωνσιαγόνων, ουιω καί ή ζωή άπο- 
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τελείται έκ μεμονωμένων λεπτομερειών. Γνωστόν, δτι οί ήρωες γεν- 
νώνται διά τών αίά>νων καί τά κατορθώματα ούχί καθ’ έκάστην ώραν 
έπιτελούνται*  ή ζωή βαίνει Ιν τούτοις τήν τροχιάν αύτής, συναποκομί- 
ζουσα και τάς συνήθεις καθημερινός άνάγκας και φροντίδας. '0 άνθρω
πος γνωρίζεται καί αποκαλύπτεται, κυρίους είπεϊν, ακριβώς έκ τών 
τοιούτων μωρολογημάτων τοΰ βίου του. ’Ενταύθα, ούτως είπεϊν, έκα
στον μηδαμινόν πτερόν δεικνύει τήν διεύθυνσιν τοΰ άέρος, έκαστον 
μηδαμινόν κόρφος ορίζει τήν διεύθυνσιν τοΰ ποταμού*  <ό πιστός έν 
έλαχίστφ— λέγει ο Σωτήρ—καί έν πολλφ πιστόςέστΓ και ό έν έλαχίστφ 
άδικος (άπιστος) καί έν πολλφ άδικός έστιν» (Λουκ. 16,10).

Πρό τινων έτών κατά τάς ανασκαφάς τής Πομπηίας άνεσκάφη 
πάνοπλος Ρωμαίος στρατιώτης μετά δόρατος έν τή χειρί καί περικεφα
λαίας προσκλινοΰς έπί τοΰ μετώπου. Προφανώς, φρουρών ό πολεμι
στής, έβλεπε τόν έπισειόμενον κατ’ αύτού άφευκτον θάνατον, αλλά πι
στός είς τό έαυτοΰ καθήκον, έμεινεν ακίνητος εις τήν ιδίαν θέσιν’ μό
νον κατεβίβασε τήν περικεφαλαίαν, δπως μή ϊδη τήν περί αύτόν φρίκην 
καί τοιουτοτρόπως, καταληφθείς έπί τόπου ύπό τής τέφρας, διετηρή- 
θη μέχρι τών ήμερών ήμών. Βεβαίως ούτος εΐνε είς έκ τών απειρα
ρίθμων αγνώστων ηρώων, αί πράξεις τών όποιων έάν έτελοΰντο έν 
καταλληλοτέρφ περιστάσει, θά κατεγράφοντο εις τάς σελίδας τής ιστο
ρίας πρός διδαχήν τών έπιγόνων. Έάν δέν κατεστρέφετο έν τή Πομ
πηία ό βίος αύτοϋ καί έάν έτι δέν έπιπτεν είς αύτόν ό κλήρος νά έπι- 
τελέση μέγα τι κατόρθωμα, έν πόση δμως περιπτώσει θά ήτο βίος αν
δρείου καί πιστού είς τό καθήκον άνθρώπου.

Διά τοΰτο, μή λησμονείτε, δτι εις ούδένα ίσως έξ ύμών άπόκει- 
ται νά έκτελέση μεγάλα έν τή ζωή έργα, πάντες δμως δύνασθε καί ο
φείλετε έντίμως νά έκπληριόσητε τόν προορισμόν ύμών, δηλαδή νά 
πραγματοποιήτε έν τφ βίφ καί μόριον έστω τοΰ αγαθού καί τοΰ δι
καίου, δπερ άνταποκρίνεται είς τάς ύμετέρας εμφύτους ικανότητας. ’Ε
παναλαμβάνω. δ ηρωισμός δέν έδόθη είς πάντα, αλλά καί δστις εΐνε 
ήρως, δέν έπιτελεϊ καθ’ έκάστην ήμέραν κατορθώματα πάντες δμως 
ημείς δυνάμεθα νά ήμεθα αγαθοί, τίμιοι άνθρωποι, φορείς τών ύψί- 
στων ιδεωδών τής ζωής, σκαπανείς έν τφ έργφ τής έλεύσεως τής βασι
λείας τοΰ Ηεού έπί τής γής. Έάν θέλητε τιμίως νά έκπληρώσητε τόν 
προορισμόν σας έν τφ κόσμφ, έτοιμάσθητε πρός τοΰτο, έργάσθητε έφ 
ύμών αύτών, δπως καταστήτε άξιοι τοΰ μεγάλου έκείνου σκοπού, πρός 

δν έκ τής ανυπαρξίας είς τό είναι έκλήθητε ύπό τής τοΰ Ύψίστου βου- 
λήσεως. Μάθετε, δτι αί ήθικαί δυνάμεις καθ’ δν τρόπον καί αί φυσι
κοί, αύξάνονται διά τών ασκήσεων' διότι, ϊνα π. χ. δύναται τις νά 
μετακινή βάρη μεγάλα, πρέπει πρώτον ν’ άρχίση ασκούμενος έπί τών 
μικροτέρων. νΑνευ τούτου δέν θά γίνη διά μιας αθλητής. Διά τούτο 
άδιακόπως καλλιεργείτε τήν ύμετέραν .θέλησιν, έξασκείτε αύτήν πρός 
διάπραξιν τοΰ άγαθοΰ καί τού δικαίου, έπιδιώκετε πάντοτε τήν ιδεώδη 
αύτής έκφανσιν. Τίς οίδεν, ίσως καί ή μάλλον άσήμαντος περίστασις 
γίνεται αιτία νά κρούωνται έν τοϊς μυχιαιτάτοις τής ύμετέρας ψυχής αί 
κάλλισται καί μέχρι τοΰδε άγνωστοι ύμϊν αύτοίς χορδαί καί ίσως πάσα 
ή ζωή ύμών καταστή εις νικητήριος ύμνος τής άγάπης πρός τόν Θεόν 
καί τούς ανθρώπους. Τό Εύαγγέλιον σημειοϊ έκπληκτικά τινα έν σχέσει 
πρός τοΰτο περιστατικά. Λάβωμεν έπί παραδείγματι τήν έπιστροφήν 
τοΰ Ζακχαίου (Λουκ. 19, 1—12).

Ό *1.  Χριστός περικυκλούμενος ύπό πυκνού πλήθους λαού, δι- 
ήρχετο διά τής Ίεριχοΰς. Ό Ζακχαίος, άρχιτελώνης, άνθρωπος πλού
σιος, έπωφελούμενος τής περιστάσεως ταύτης, έζήτει νά ϊδη τόν Ίη- 
σοΰν, αλλά δέν έγνώριζε πώς νά κατορθώση τοΰτο. Νά πλησιάση δέν 
άπεφάσιζεν’ έθεώρει εαυτόν ανάξιον. Έπί μόνη τή άναμνήσει τού πα
ρελθόντος πυκνόν έρύθημα αίδοΰς, έκάλυπτε τό πρόσωπον τοΰ Ζακχαί
ου καί όδυνηρώς συνεστρέφετο ή καρδία αύτοϋ. *Έχει  άρά γε μέρος ό 
ληστής τοΰ λαού, ό καταστροφευς τών ασθενών καί τών άπροστατεύτων 
παρά τφ μεγάλω διδασκάλφ τής άγάπης καί τής δικαιοσύνης ; Ούχί*  
ό Ζακχαίος συναισθάνεται, δτι τφ αρμόζει μάλλον νά καταποθή ύπό 
τής γής ή νά πλησιάση τόν πτωχόν τοΰτον δίκαιον καί νά ϊδη άντικρύ- 
ζον αύτόν τό βλέμμα τών καθαρών έκείνου οφθαλμών, οί όποιοι ομι- 
λούσι, διεισδύουσι μέχρι τοΰ βάθους τής ψυχής καί άναγινώσκουσι τά 
άπόκρυφα τής καρδίας. Άλλ’ άκαθέκτως έπεθύμει νά ϊδη αύτόν. Ό 
Ζακχαίος τόσα καί τόσα ήκουσε περί τής άγαθότητος καί άγιότητος τοΰ 
διερχομένου νΰν διά τής Τεριχοΰς Ίησοΰ, ώστε νΰν πάσα ή ψυχή αύ- 
τοΰ έτεινε πρός Αύτόν. Καί έν τφ βίφ αύτού καί έν τφ βίφ τών άλλων 
άνθρώπων δ Ζακχαίος τόσον όλίγας έβλεπεν άληθείας, ώστε θά έδιδε 
πολλά ϊνα καί μόνον άτενίση εις ’Εκείνον, Όστις ήν ή άλήθεια καί 
ταύτην έδίδασκεν εις τούς άλλους. Κατά δυστυχίαν ό Ζακχαίος ήτο 
μικρού αναστήματος καί δέν ήδύνατο όπισθεν τών άνθρώπιον μακρό- 
θεν νά ϊδη τόν Ίησονν. Τότε έδραμε πρός τά πρόσω καί άνέβη έπί
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συχομορεας ύψουμένης έπί τής οδού καί περιέμενε νά διέλθη έκεϊθεν ό 
*Ιησοΰς. «Καί ώς ήλθεν έπί τόν τόπον, άναβλέψας ό Ιησούς είδεν 
αύτόν, και είπε πρός αύτόν*  Ζακχαίε, σπεΰσας κατάβηθι. Σήμερον 
γάρ έν τφ οικφ σου δει με μεϊναι» (Λουκ. 19, 5). Ό Ζακ
χαίος έξαλλος κατέβη έκ τού δένδρου ταχέως και μετά χαράς 
έδέχθη τόν Ίησούν εις τόν οίκον αύτού. ’Ολίγοι λόγοι τοΰ Σω
τήρος ήσαν αρκετοί, δπως ή καρδία τού Ζακχαίου άκαριαίως άναγεν- 
νηθή. Ή ιδέα, δτι ό ’Ιησούς, ό "Υψιστος δίκαιος, δέν βδελυσσεται 
αύτόν, τον άτιμον, τον καταχραστήν, ώς αστραπή έφώτισε τήν σκο
τεινήν του ψυχήν. '0 Ζακχαίος άνεθάρρησεν*  άς έξακολουθώσ ιν οί άλ
λοι νά περιφρονώσιν αύτόν ώς υβριστήν, ώς κλέπτην καί ώς κακο
ποιόν. '0 Ζακχαίος σαφώς ένόει, δτι δι’ αύτόν δέν άπώλετο τό παν 
ένώπιον τού Θεού, δτι έντός αυτού έσώζετο σπινθήρ τις ΟεΧος, οστις 
ήτο πολύτιμος διά τόν ύψιστον ξένον και οστις νύν θά γίνη πολυ
τιμότατη περιουσία πάσης τής μελλούσης ζωής τού Ζακχαίου. “Όσα 
πρότερον έγίνοντο αιτία, ϊνα άναιδώς καταπατή ούτος τό άγαθόν και 
τό δίκαιον, νύν άπώλεσαν τήν σημασίαν αύτών. Δι’ αυτόν σπουδαϊον 
είνε εν καί μόνον, νά διατηρήση ύπέρ εαυτού τήν εύμέιειαν ταύτην, 
μεθ’ ής άπροσδοκήτως άπηυθύνθη πρός αύτόν ό ’Ιησούς. Καί δ Ζακ
χαίος, ώς λέγεται έν τώ Εύαγγελίφ, «σταθείς είπε πρός τόν Ίησούν’ 
ιδού τά ήμίση τών υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοΐς πτωχοϊς’ καί 
εϊ τινός τι έσυκοφάντησα, άποδίδωμι τετραπλούν. Είπε δέ πρός αύτόν 
δ ’Ιησούς, δτι σήμερον σωτηρία τφ οϊκφ τούτω έγένετο> (Λουκ. 19, 
8 — 9). *Αρά  γε δ Ζακχαίος έσκέπτετο δτε πρό δέκα λεπτών άνερρι- 
χήθη εις τήν συκομορέαν, δπως ΐδη έστω καί μακρόθεν τον διερχόμε- 
νον Ίησούν, δτι θά έπέλθη έν αύτφ τοιαύτη μεταβολή ;

Υπάρχει αρχαία ινδική παροιμία λέγουσα, δτι πατήρ τις άπέ- 
σπασεν έκ πολυκλάδου δένδρου ώριμον καρπόν καί έτεμεν αύτόν 
εις δύο ήμίση, είτα δέ, δεικνύων τό μέσον είς τόν υιόν, ήρώτησεν 
αύτόν τί βλέπει ένταύθα.

—Μικρά τινα σπέρματα, άπεκρίθη άμέσως δ υιός.
—Λάβε εν έκ τούτων, θραύσον διά τών όδόντων και είπε μοι 

τί υπάρχει έντός αύτού.
—Ούδέν υπάρχει έντός, διαπορών άπεκρίθη δ μικρός.
— Υίέ μου—σοφώς άπεκρίθΐ] τότε ό πατήρ—έκτος τοΰ καρπού, 

έκεϊ ένθα ούδέν σύ βλέπεις, υποκρύπτεται δυνατότης ζωής μεγάλου δέν-
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δρυυ*  διά τών καρπών αύνοΰ θά ήδύναντο νά εύφρανθώσι χιλιάδες 
ανθρώπων, έάν μόνον τό σπέρμα έπιπτεν εις γήν αγαθήν καί άνεβλά- 
στανε.

Πόσα τοιαύτα ακριβώς αγαθά σπέρματα άπόλλυνται έν οίφδή- 
τινι έξ ήμών, μόνον διότι άνεξετάστως, είς τά παιδία, ούδέν βλέπο- 
μεν έν αύτοίς, διότι δέν δίδομεν σημασίαν εις αύτά ! ΙΙόσαι άγιαι 
ύψηλαι ιδέαι καταπνίγονται, διότι δέν έμμένομεν έν αύταϊς μετά τής 
δεούσης προσοχής, δέν άφίνομεν αύτάς ν’ άναπτυχθώσι και ένισχυθώ- 
σιν έν ήμϊν ! Καί ιδού σύν τφ χρόνφ σκληρύνεται ή λεπτή καί εύ- 
αίσθητος καρδία, σπανιώτερον αναφαίνονται αί άγαθαι τάσεις, δέν έ- 
πίτελοΰνται τά δυνατά έργα τής αγάπης και τοΰ δικαίου καί, όσφ 
μάλλον ύ βίος στερείται αυτών, τοσούτφ περισσότερον τούτων έχει α
νάγκην.

( Κατά τόν Γρ. Petrow. )

Ο ΒΓΙΟΣ ΕΓΠΦ^ΝΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

( Συνέχεια. )

Είς τούτο συνετέλεσε καί ή αποφυγή της φοιτήσεως εις Σχο- 
έν αίς εκείνοι έζεπζι^ευοντο’ προκατειλημμένος ων κκτα της 

ελληνικής παιδείας ή καί στερούμενος τών μέσων πρός εκπαίόευ- 
κατά τήν επάνοδον αύτου εις την Ιίαλαιστινην, ο Επιφανιος 

Ακολούθησε μέν τχς στενάς σχεσείς προς τον άγιον Ιλαρίωνχ, περί 

όποιου, ώς είδομεν, συνεζχζεν εγκωμιαστικήν επιστολήν, χπεχωρη- 
δέ είς έρημον κχί άνυδρον τόπον, άγων τότε, κα.ά τήν ειόησιν τού 

άγραφου, το εικοστόν ττίς ηλικίας έτος, καί εκεί έπεόόΟη είς αυστηράν 
^κησιν καί συντόνους μελετάς, γενομενος κυ roòiòxx ,ον Ου.ω όέ 
^ζ^γραψεν ίδιαν τάσιν καί έν τή θεολογία, ως αυστηρός σ^ν^ηρητι- 

μή άνήκων είς ούδεμίαν Σχολήν καί Οεολυγικήν τάσιν. Τούτο 
Χθζΐέδειξε διά τών συγγραφών αύτού. Δέν υπήρζε πρωτότυπός συγγρχ- 

αλλά καί δέν έπεδίωζε τήν πρωτοτυπίαν. ΙΙροσεπάΟησε νχ 
πιστός είς τήν παραδεδομένην εκκλησιαστικήν διδασκαλίαν, 

Κρατούμενος άπ’ αύτής ώς άπό άγκύρας. Μη άναλαμβάνων νά λύσρ
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θεολογικά καί θεολογούμενα; γνώμας έχειραγωγήθη είς
τ’ ασφαλέστατα συμπεράσματα αυτού ύπό τής ορθοδόξου διδασκα
λίας τού μεγάλου ’Αθανασίου και τών τριών Καππαδοκών Πατέρων και 
Διδασκάλων. Άπέρριπτεν έξ ίσου τάς θεολογούμενα; γνώμας καί τάς 
καταφανεσ.τάτας πλάνας έν τή πίστει, αύστηρώς έχόμενος μόνον τοΰ 
άναντιορήτω; ορθού, δθεν έθεώρει πλανωμένους ού μόνον τούς κεκηρυγ- 
μένους Ώριγενιστάς άλλα πολλάκις καί τούς θαυμαστά; τού Ώριγέ- 
νους, τους διακρίνοντας το ορθόν από τού μή ορθού έν τή διδασκαλία 
αύτού. Έξεδήλου μεγάλην άγανάκτησιν κατά τοΰ παντόλμου Ώρι- 
γένους, άποπειραθέντος τής έρεύνη; τών έπουρανίων και τής ερμηνείας 
άπάσης τής άγίατ Γραφής. Τοΰτο ύπήρξεν ή αιτία τής πτωσεως τοΰ 
Ώριγένους, κατά τον Επιφάνιαν αποκρόυσαν τα την ριψοκίνδυνον άλ- 
ληγορικήν μέθοδον τής Γραφής. Μάτην, κατ’ αύτόν, ό ’Ωριγένης, ο 
πολύκομπο; καί φλύαρος έθελόσοφος άπεκλήθη Αδαμάντιος, οστις ού 
μόνον αύτός μεγάλην έ'παθε βλάόην άλλα καί πολλούς άλλους έβλαψε. 
Δηχθείς ύπό τής φοβέρας έχίδνης, ήτοι τής ελληνικής παιδείας, άπέ- 
βη καί διά τούς λοιπούς δηλητήριον, τυφλωθείς ύπό τής Ελληνικής 
παιδείας άπέβη δηλητηριώδης τροφή διά πάντας τούς μετ’ έμπιστο- 
σύνης προσελθόντας πρός αύτόν καί πρός τά συγγράμματα αύτοΰ, 
βλάψας αύτούς διά τής Ελληνικής παιδείας, δΓ ής αύτός τήν με- 
γάλην καί άνεπανόρθωτον έπαθε βλάβην. «Οίμοι ! λέγει πρός τόν 
Ωριγένη απευθυνόμενος, πώς έβλάβης ; πόσους τε άλλους έβλαψα; 
ώς ύπό δεινής έχίδνης δηχθείς από τής κοσμικής προπαιδείας, φημι» 
καί άλλοις δηλητήριον γέγονας ;»

Τοιοΰτον έμόρφωσεν εαυτόν ό άγιος Έπιφάνιος αύτοδιδάκτως, συν
τηρητικόν καί ανυποχώρητο*  ζηλωτήν τοΰ όρθοδόξου έκκλησιαστικοΰ 
δόγματος, μή γνωρίζοντα ούδεμίαν άπολύτως συγκατάβασιν καί οικο
νομίαν έν τοϊς ζητήμασι τής πίστεως. Διά τών μελετών αύτοΰ άπε- 
κτησεν εύρυτάτας Οεολογικάς γνώσεις καί άνεδείχθη είς τών σπου- 
δαιοτάτων τής ’Εκκλησίας Διδασκάλων, έγίνωσκε δέ πρός τή Ελλη
νική γλώσστι τήν Λατινικήν, 'Εβραϊκήν, τήν ένιαχοΰ τής ύπαιθρο0 
χώρας τής Παλαιστίνης λαλουμένην Συριακήν καί τήν Αιγυπτιακή*  
(Κοπτική/), ήν ήκουσε παρά τών μοναχών τής Λίγύπτου. Ούτως ώ
στε ό Ιερώνυμος έκάλει αύτόν «πέντάγλωττον» («papa EpiphaniUS 
πεντάγλωττος») σημείων οτι έγίνωσκε τάς ανωτέρω γλώσσας 
(«Graecam, Syram, Hebraeam, Aegyptiacam, et parte et 
Latinam linguam noverat»). Συνέδεσεν ό άγιος Έπιφάνιος τή*
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θαυμαστήν αύτοΰ εύρυμάθειαν μετά τοΰ άκαταβλήτου ζήλου ύπέρ τής 
ορθοδοξίας καί τής Οερμουργοΰ πίστεως.

Ήδη δ’ έν τή έρήμω ασκούμενος, παρά τήν Έλευθερόπολιν, 
έξεδήλου τόν ζήλον αύτοΰ διαδίό'ων τόν Χριστιανισμόν παρά τισι νο- 
μαδικαϊς φυλαϊς, παρ’ ών κατ’ άρχάς έκινδύνευσε, λέγει δέ ό βιο
γράφος αύ^οΰ δτι έκήρυξε παρα τοϊς πυρολάτραις τοΰ ΖωροάστροΟ,’ 
άνευ πολλής έπιτυχίας. Δέν είνε δυνατόν νά έξακριβωθή άν απομα
κρυνόμενος τοΰ έρημικοΰ αύτοΰ ασκητηρίου άνελάμβανεν Ιεραποστολι
κά; περιοδείας, άλλα φαίνεται μάλλον δτι κατά τό παράδειγμα τοΰ 
άγιου Ίλαρίωνο; έκήρυττε τόν Χριστιανισμόν πρό; τούς προσερχομέ- 
νους αύτώ. ’Επίσης κατά τό παράδειγμα αύτοΰ ΐδρυσεν ίδιον Μονα- 
στήριον, ”Λδ καλούμενον, παρά τήν Έλευθερόπολιν, χειροτονηθείς 
εις ΙΙρεσβύτερον παρά τοΰ ’Επισκόπου τής πόλεως ταύτης, επειδή δέ 
ο βιογράφος αύτου άναγράφει περιοδείαν τοΰ άγιου Έπιφανίου 
είς Αίγυπτον καί Κύπρον, άνευ δμως χρονολογικής άκριβείας, διότι 
θέτει αύτήν εις μεταγενέστερον χρόνον, φρονοΰμ·ν δτι ή περιοδεία 
αύτη έγενετο μετά τοΰ άγιου Ιλαρίωνος, ένεκα τοΰ έπί Ίουλιανοΰ του 
ΙΙαραβάτου έξεγερθέντος έν ΙΙαλαιστίνιρ διωγμοΰ κατά τών Χριστια
νών. Οί έθνικοι κατέστρεψαν τό Μοναστήριον τοΰ άγιου Ιλαρίωνος 
καί κατεδίωξαν έμμανώς τού; μοναχού;. ΙΙιθανώς παρόμοιόν τι έπα
θε καί ό άγιο; Έπιφάνιος συναποδημήσας μετά του άγιου Ιλαρίωνος 
εις Αίγυπτον καί Κύπρον ένθα ήκροάσατο τοΰ άββα Γρηγορίου καί 
ένθα έγένετο γνωστός ύπό τών Κυπρίων, πεφημισμένος άλλως τε ών 
διά τήν μεγάλην του βίου άγιότητα.

Έκ Κύπρου έπανέκαμψεν είς τό Μοναττήριον αύτοΰ *Αδ,  έξα*  
κολουθήσα; τούς άσκητικούς αύτοΰ άγώνας, ένεκα δέ τοΰ ζήλου αύτού 
°πέρ τής ορθοδοξίας άπεχωρίαθη τής έκκλησιαστικής κοινωνίας τοΰ 
Επισκόπου Έλευθεροπόλεως Εύτυχίου γενομένου άρχηγοΰ τών Ά- 

ρείανών έν Ιίαλαιστίντ), μετά τόν θάνατον (365) τοΰ Ακακίου Και- 
σ«ρείας καί πολεμήσαντος τόν ν Αγιον Κύριλλον, ’Επίσκοπον Ίερο- 
σολύμων. Τω 367 οί ’Επίσκοποι τής νήσου Κύπρου έξέλεξαν αύτόν 
Επίσκοπον Σαλαμϊνος, ό δέ άγ. Έπιφάνιος έδέχθη τήν έκλογήν ταύ- 

ν/)ν, καταλιπών έν τφ Μοναστηρίω Λδ, ώς άντιπρόσωπον Ήγούμε- 
*ον, τόν Γρηγόριον, χωρίς νά παύση έχων μακρόθεν τήν άνωτάτην 
εποπτείαν έπί τοΰ μοναστικού αύτοΰ καθιδρύματος. . '0 ΙΙαλλάδιος, 
Επίσκοπος Έλενουπόλεως, υποδεικνύει, δτι ό άγιος Έπιφάνιος έ/ρη- 
^τισεν ’Επίσκοπος έπί 36 έτη. Επειδή δέ εινε γνωστόν δτι έτελεύ·
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τησεν τφ 403 έτει μένει αναμφίβολον τύ 367 ώς έτος τής έκλογής 
αύτου, την οποίαν δμως ό βιογράφος παρουσιάζει ώς γενομένην κατα 
τον ,έξής τρόπον. Ηύρίσκετο ό Έπιφάνιος έν Κύπρφ μετά του αγίου 
Ίλαρίωνος, άσκουμένου έν Πάφφ. Θέλων δέ, παρά την συμβουλήν του 
Ίλαρίωνος, ν’ άπέλθη είς Άσκάλωνα έναυάγησε παρά τήν Σαλαμίνα 
τής Κύπρου, καθ’ άς ήμέρας οί ’Επίσκοποι τής νήσου συνεσκέπτοντο 
έκεί προς ευρεσιν καταλλήλου διαδόχου του τελευτήσαντος ’Επισκό
που Σαλαμινος Γελασίου. Τή θαυμαστή ύποδείζει του Έπισκόπου 
Κυθρίας μικρας πόλεως, 25 μιλιά τής Σαλαμινος άπεχούσης, Πάππου 
καλούμενου, καθ’ ήν στιγμήν ό Έπιφάνιος ήγόραζε σταφυλάς ωδηγήΟη 
είς τον ναόν καί παρά τήν άντίστασιν αύτοΰ έξελέγη και έχειροτο- 
νήθη Έπίσκοπος Σαλαμινος. Ό βιογράφος π;οστίθησι πλείστας λε
πτομέρειας περί τοΰ γεγονότος τούτου και τής δράσεως του άγιου *Ε-  
πιφανίου, βέβαιον δέ είνε δτι ούτος ώς Έπίσκοπος Σαλαμινος άνεδει- 
χθη Μητροπολίτης καί ’Αρχιεπίσκοπος τής δλης νήσου Κύπρου, έντεΰ- 
θεν δ’έπεκράτησε νά καλήται Έπίσκοπος ή ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.

Διότι το κέντρον τής έκκλησιαστικής ζωής έν Κύπρω, κατά τον 
δ' αιώνα, άπετέλει ή Σαλαμίς. Έν τοΐς άρχαίοις χρόνοις δυο κυρίως 
πόλεις ήσαν έν αύτή κεντρικαί, ή 1 Ιάφος, προς το δυτικόν μέρος, και ή 
Σαλαμίς προς τό ανατολικόν, μεγάλως άκμάζουσα ένεκα τής έγγύτη- 
τος αύτής πρός τήν Συριακήν παραλίαν. Άμφότεραι αί πόλεις συνε- 
δέοντο προς άλλήλας διά δύο οδών, διατεμνουσών τήν δλην νήσον. Έν 
τή χριστιανική ίστορί<η τής νήσου άμφότεραι αί πόλεις κατέλαβαν την 
αύτήν θέσιν, διότι ήξιώθησαν του άποστολικού κηρύγματος. Οί Άπ. 
Παύλος καί Βαρνάβας μετά τοΰ Ίωάννου Μάρκου άποβιβασθ:ντες εις 
Σαλαμίνα διέτρεξαν δλην τήν νήσον κηρύξαντες τον λόγον τοΰ Θεού 
καί έν Ιϊάφφ. Ούχ ήτταν κατ’ άρχάς φαίνεται δτι έκκλησιαστικώς 
ύπερεϊχεν ή Πάφος. Έν τή πρώτη οικουμενική Συνόδω παρήσζν προς 
τφ άγίφ Σπυρίδωνι Τριμυθοΰντος καί τοΐς άλλοις έκ τής νήσου Κυπρου 
Έπισκόποις ό Πάφου Κύριλλος και ό Σαλαμινος Γελάσιος, ύπεγραφη 
δε πρώτος ό Πάφου καί δεύτερος ό Σαλαμινος. ’Οκτώ έτη μετά τη*  
Σύνοδον ή Σαλαμίς έπαθε μεγάλην έκ σεισμού καταστροφήν και έτι 
μείζονα τφ 343, δτε ό Βασιλεύς Κωνστάντιος, υιός τοΰ Μ. Κωνσταν
τίνου, άνφκοδόμησε τήν πόλιν, Κωνσταντίαν αύτήν όνομάσας, καί 
ταστήσας πολιτικόν άμα καί έκκλησιαστικόν κέντρον. Εντεύθεν ή 
ύπεροχή τού Έπισκόπου τής Σαλαμινος, ούτως όνομαζομένης καί % 
την μετονομασίαν αύτής. ’Ώστε ό άγιος Έπιφάνιος, ώς Επίσκοπος
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Σαλαμίνας, θέσιν ’Αρχιεπισκόπου καταλαβω? έν τή νήσω, ευρεν έδα
φος μεγάλης δράσεως, ουτω δέ, κατά τον ιστορικόν Σωζόμενον, «έπι- 
σημότατος έν μοναστική φιλοσοφία γέγονεν ό Έπιφάνιος παρά τε Αι
γύπτιοι; καί Παλαιστινοϊς, μετά δέ ταΰτα καί Κυπρίοις, παρ’ οϊς 
ήρέθη τής μητροπόλεως τής νήσου έπισκοπειν».

Πρό παντός δ’ εν Κύπρω ό άγιος Έπιφάνιος έστρεψε τήν προσο
χήν αύτοΰ είς τούς ύπολειφθέντας έν αύτή έθνικούς, μετά θερμού ζή
λου έργασθείς πρός διάδοσιν τοΰ Χριστιανισμού, έντός δέ βραχέος χρο
νικού διαστήματος έπεκράτησεν έν αύτή τελείως ό Χριστιανισμός. 
Άλλά, παρά προσδοκίαν, είς τήν νήσον πρό τής μεταβάσβως τού ά
γιου Έπιφανίου είχον είσδύσει αί αιρέσεις, ού μόνον ή τοΰ ’Αρειανι
σμού άλλά καί αί τών Γνωστικών, έλκύσασαι πλήθος πολύ τών Κυ
πρίων, καί ιινα τών ’Επισκόπων τής νήσου Άέτιον, μεθ’ου πολλάκις 
συνεζήτησεν ό άγιος Επιφάνιας. ’Ανταγωνισθείς πρός τόν ’Αρειανισμόν, 
κατά τήν έπικράτησιν αύτού καί έν ταΐς λοιπαΐς έζω τής Κύπρου έπαρ- 
χίαις, ήδυνήθη νά παραμείνη έν τή θέσει αύτοΰ καί έπί τοΰ άρειανοΰ 
έτι Βασιλέως Ούάλεντος, οστις κατεδίωζε τούς ορθοδόξους Επισκό
πους. Άλλά μή άρκούμενας είς τούς έπιτοπίους αύτοΰ αγώνας έξήρ- 
χετο τής νήσου πρός καταπολέμησιν τών αιρέσεων. Ουτω δέ τφ 376 
μετέβη είς ’Αντιόχειαν ϊνα πείση τόν Επίσκοπον Βιτάλιον, δπως ά- 
ποστή τής νεοφανοΰς αίρέσεως τοΰ Άπολλιναρίου. Καί μή άρκούμενος 
μόνον είς τήν διά τοΰ λόγου καταπολέμησιν τών αιρέσεων άντεπεξήρ- 
χετο κατ’ αύτών διά συγγραφών, είς άς παρωρματο εκ τών άπανταχό- 
θεν προκαλούντων αύτόν καί έρωτώντων περί τών ζητημάτων τής πί
στεως. Ούτω κατηρτίσθησαν τά σπουδαιότερα αύτοΰ συγγράμματα· 
περί τό 374 ό «Άγκυρωνός» καί κατά τά έτη 374 — 377 τό «Πανά- 
ριον», περί ών κατωτέρω έσται ήμϊν λόγος. Τό μέν πρώτον τών συγ
γραμμάτων τούτων άπεστάλη πρός Ταρσϊνον Μαθίδιον, Νουμέριον καί 
άλλους Πρεσβυτέρους έν Παμφυλία καί πρός Παλλάδιον καί Σεβηρινον 
άρχοντας, τό δέ δεύτερον πρός τούς έν Κοίλη Συρία Άρχιμανδρίτας 
Ακάκιον καί Παΰλον, χάριν τών όποιων έφιλοπονήθησαν. Έτερον 

βύγγραμα «Περί ιών δώδεκα λίθω. τών ό'ντων έν τοΐς στολισμοΐς τοΰ 
Ααρών» άφιέρωσεν είς τόν Διόδωρον Έπίσκοπον Ταρσού, μεθ’ ού ώς 

<κ τούτου φαίνεται συνεδέετο. Επειδή δέ αί τών Γνωστικών ποικι
λώνυμοι αιρέσεις εύρον είσοδον καί μεταξύ τών σημαινόντων καί πλου
μιών Κυπρίων, έφωρατο ανίσχυρος ό άγιος Έπιφάνιος διά τού λόγου 
χχΙ τών συγγραμμάτων πρός καταστολήν αύτών. *Οθεν  προύκάλεσε
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του Βασιλέως Θεοδοσίου αύστηρόν κατά τών αιρετικών διάταγμα, δι’ 
ου πάντες παρεκελεύοντο νά πείθωνται τοΐς θείοι; λόγοι; του Έπιφκ- 
νίου, Επισκόπου τής Κύπρου, οί δέ μη πειθόμενοι ώφειλον ν’ άπομα- 
κρύνωνται τής νήσου. Το διάταγμα τούτο ένίσχυσε τάς ένεργείας του 
άγιου Έπιφανιου, καθάραντο; . ήν νήσον άπό τών αιρέσεων. 1 Ιρο; μεί- 
ζονα έμπέδωσιν του Χριστιανισμού καί τη; εύσεβείας είσήγζγε τον 
μοναχικόν βίον εί; την Κύπρον, αυτός έξακολουθών και ώ; ’Επίσκοπο; 
να ζή αύστηρδν ασκητικόν βίον, και προκαλών τον γενικόν θαυμασμόν - 
καί σεβασμόν. Την προς τού; πτωχού; ελευθεριότητα του άγιου Έπι- 
φανίου περιγράφων ό Σωζόμενος λέγει, προς τοΐς άλλοι;, «μεταδοτικό; 
ών περί δεομένους, η ναυαγίου;, η άλλω; δυστύχησαντας, επειδή πά
λαι την ούσιαν ήνάλωσεν, είς δέον έσπάθα τοΐ; τη£ Εκκλησίας χρή- 
μασι· πλεϊστα δέ ήν*  πάντοθεν γάρ πολλοί ιόν πλούτον εύσεβώ; άνα- 
λίσκειν προθέμενοι καί ζώντες ττ, υπ' αύτόν Εκκλησία παρεϊχον και 
τελευτώντας κατελίμπανον*  έθάρρουν γάρ ώ; οικονομικός και θεοφιλή; 
ών, κατά γνώμην αύτοϊς αναλώσει τά δώρα . . . έπεί δέ πάντα άνή- 
λωτο, έπιστά; τι; τώ δωματίω, ού διηγεν ό οικονόμος, βαλάντιον 
πολλών χρυσών νομισμάτων έδωκεν». Πολλοί κα εχρώντο της γεν
ναιοδωρίας αύτου, άλλ’ ύπήρξεν ανεξάντλητος.

Αληθής ών πατήρ καί ποιμην έν τή Εκκλησία τή έν Κύπρω ό 
άγιος Έπιφάνιος δέν έπαυε συμμετέχων καί τών γενικών έκκλησια-, 
στικών ζητημάτων. Ουτω δέ παρεστάθη έν τή δευτέρα έν Κ)πόλει 
οικουμενική Συνόδφ τω 381 μετά τών ’Επισκόπων ’Ιουλίου Πάφου, 
θεόπεμπτου Τριμυθοΰντος, Τύχωνο; Ταμασσού καί Μνήμονος Κιτίου. 
Μετά δέ την Σύνοδον, τώ 382, μετέβη καί μέχρι της Ρώμης, διά 
τά γενικά έκκλησιαστικά ζητήματα του Μαξίμου, παρανομώ; έκλε- 
γέντο; ’Επισκόπου Κων)πόλεω;, καί τού ΙΙαυλίνου, άντιποιουμέν υ 
επίσης παρανόμως τού ’Επισκοπικού θρόνου ’Αντιόχειας. ’Εν Ρώμη 
ό άγιος Έπιφάνιος κατέλυσεν έν τή οικία της Παύλας, χήρας τού 
Τοξοτίου, γνωστός γενόμενος καί τοϊς έκεϊ διά τε τού άγιωτάτου 
βίου αύτοΰ καί διά τών συγγραμμάτων. Ό λατϊνο; πρεσβύτερος Ι
ερώνυμος γνωρίζων αύτόν προσωπικός, διά τ/j; όικβάσεω; διά της 
Κύπρου συνεδέθη στενώ; μετ’ αύτού, καίτοι μή ών κατ’ άρχάς 
σύμφωνος έν τή καταπολεμήσει τού ’Ωριγένους. Σφοδρό; αντίπαλος 
τού Έπιφανιου έν τούτω ητο ό ’Αλεξάνδρειά; Επίσκοπο; Θεόφιλος, 
δστις, κατά τον ιστορικόν Σωκράτη, «εμέμφετο Έπιφκνίφ, ώ; μικρά 
φοονούντι περί θεού, οτι άνΟρωπόμορφον αύτόν εϊναι ένόμιζεν».

Ό *Λγ.  Έπιφάνιος ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 583 

μόνον έν έορταστικαίς περί τοΰ Πάσχα έπιστολαϊ; έμέμφετο τοϊς 
άνΟρωπομορφίται; ό Θεόφιλος, άλλα καί ποοσωπικώ; κατά τού Έ- 
πιφανίου έπετίΟεη , διεοάγων έν Αίγύπτω αγώνα κατά τών άνθρω- 
πομορφ.τών μοναχών. Άλλ’ ού.τε ό Ιερώνυμος ηΖιστα δέ ό Θεόφιλο; 
παρέμειναν σταθεροί έν ταϊ; ύπέρ ή κατά τού Ώριγενου; γνώμαις 
αύτών. Άμφόζεροι δέ παρέσυραν τον άγιον Έπιφάνιον είς άσκοπον 
καί άδικον αγώνα κατά δήθεν Ώριγενιστών ’Επισκόπων έν τε ’Ιε
ρουσαλήμ καί έν Κ)πόλει.

Έν ’Ιερουσαλήμ περί τον διαπρεπή ’Επίσκοπον αύτη; Ίωάννην 
ύπαρχε κύκλος θαυμαστών τοΰ Ωριγένους, έν οίς έτάσσοντο οί δύο 
λατίνοι Ιίρεσβύτεροι, ό Ιερώνυμο;, μελετών καί ασκούμενο; έν Βη
θλεέμ, καί ό Ρουφϊνος, μελετών καί ασκούμενος έν τω *Ορει  τών 
Έλαιών. Άμφοτέρους συνήνωσεν είς φιλίαν, νομισθεϊσαν άδιάρρηκτον, 
ό θαυμασμό; κκί ή αγάπη προ; τον ’Ωριγένη, ουτινο; τά συγγράμ
ματα άμφότεροι άπλήστως άνέγνωσκν καί κατά μέγα μέρος είς τήν 
λατινικήν μετέφρασαν γλώσσαν. Μετά τού; Αποστόλου; δέν ευρισκεν 
ό ’Ιερώνυμος μεγαλείτερον τού Ώριγένους διδάσκαλον έν τή χριστια
νική ’Εκκλησία. Δέν έδίσταζε καί νά πλαναται μετά τού Ώριγένους 
έάν ποτέ έφωρα-ο πεπλανημένην αύτού αποδεχόμενο; δόξαν. Άλλ*  
ίμως τδ τοιούτον αύτου φρόνημα λίαν άποτόμως μ,ετέβαλεν ό ’Ιερώ
νυμο; δτε περί τδ 390 έτος προσκυνηταί τινε; έκ τ9ίς Δύσεως, ό Ά- 
τέρβιος καί Βιγιλαντιος, είς προσκύνησιν τών άγιων τόπων τής Παλαι
στίνης μεταβάν τες ή'κουσαν έκθειαζομενον τοΰ Ώσιγένου; τδ μέγα ο'νομα, 
ένώ έν τή Δύσει ούδείς τών αρχαίων αιρετικών οσον ό Ωριγένη; κατεδι- 
κάζετο, ώ; πατήρ πάσης αίρέσεως. Είς τα; διαμαρτυρίας τού Άτερβίου 
καί Βιγιλαντίου ό μέν Ρουφϊνος άντέταξε φρονιμωτάτην σιωπήν, περιορι- 
σθείς έν τω ήσυχασ ηρίω αύτού έπί τού δρους τών έλαιών, γράψαςβραδύ- 
τερον κατά τοΰ Άτερβίου. Άλλ’ ό ’Ιερώνυμος, γνωσιμαχήσας προ; διά- 
σωσιν τής έν τή Δύσει δίκαια; αύτού φήμη; ώ; θεολόγου όρθοδόξου, 
ήρξατο κατήγορον ύψών φωνήν κατά τού δήθεν αίοεσιάοχου Ώοιγένους, 
ήδη δ’ έν τινι αύτού ομιλία πεοί άναστάσεω; διεξεδήλου αντιθέτους 
πρύς ;άς τού Ώριγένους δόξας καί καθώρισε τήν θεολογικήν αύτού κκί 
φιλολογικήν πρδ; τα τού Ώριγένους ώ; προς αιρετικού συγγοάμματα 
επιφυλακτικήν σχέσιν.Μετά τού έτέοου τών έκ τή; Δύσεω; προσκυνητών 
τού Βιγιλαντίου, συνδεθεί; οίκειότερον δέν περιώρίσθη εί; άτλήν τού Ώ
ριγενου; άποκήρυξιν αλλά καί θετικόν κατ’ αύτού άνέλάβεν αγώνα, όξυ- 
^άτην άμα καί πικρότά την μεταχειρίσθεί; γρκφϊδκ, μίσους αλόγου ύπη- 
θέτιδα καί ύβρεως κατά τών τέως φίλων έρμηνεύτριαν.
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Δυστυχώς έν τώ άγώνι τούτω προσφοράν εΰρεν οργανον ό ’Ιερώνυ
μος τον γέροντα ’Επίσκοπον ’Επιφάνιαν, όστις άγνοοΰμεν^διά τίνας α
κριβώς τότε λόγους μετέβη είς την Παλαιστίνην. ’Απίθανα καί ανα
ξιόπιστα άφηγειται ό βιογράφος αύτοΰ, άδηλον δέ άν τώ οντι προσε- 
κληθη ύπο τοΰ ’Ιερωνύμου είς Παλαιστίνην ο Έπιφάνιος ή κατά συγ
κυρίαν μετέβη τώ 392 έκεϊ. Κατά το έτος εκείνο είχε συγγράφει το 
σπουδαιότατον αύτοΰ σύγγραμμα « 1 Ιερι μέτρων καί σταθμών», αιτή
σει Πέρσου τίνος ίερέως. Ό Ιεροσολύμων ’Επίσκοπος ’Ιωάννης έδέχθη 
αύτόν προσηνέστατα, ίσως μάλιστα έκ πολλοΰ γνώριμος ών αύτω. 
Διανύσας το πρώτον στάδιον τΤίς ζωής αύτοΰ έν τοϊς Μοναστηρίοις τής 
Νιτρίας έν Αίγύπτω, λόγιος ών και λίαν μεμορφωμένος, μεγάλην έν- 
δεικνύμενος την αρετήν μετά τής ποιμαντικής ικανότητας έπί τοΰ επι
σκοπικού θρόνου τών ’Ιεροσολύμων ό ’Ιωάννης εΐλκυε προς εαυτόν τήν 
αγάπην και τον σεβασμόν ομοίως τω Έπιφανίω. 'Έν μόνον έχώριζεν 
αύτούς, Ό μεν ’Ιωάννης έφίλει ό δ’ Έπιφάνιος έμίσει τον Ωριγένη. 
Άμφότεροι άντεπρόσώπευσαν τότε έν Παλαιστίνη τών έν Αίγύπτω 
μοναχών τήν προς τον πολύφημον Άλεξανδρέα διδάσκαλον σχέσιν, ά
λως αντίθετον ούσαν.

Και κατ’ άρχάς μέν ό Έπιφάνιος ούδέν είπε προς τόν ’Επίσκο
πον Ίωάννην ούδέ προς τόν πρεσβύτερον Ρουφϊνον περί Ώριγένους καί 
Ώριγενισμοΰ. Ήμέραν δέ τινα έν τώ Ναφ τής Άναστάσεως, έπί πα
ρουσία πυκνού εκκλησιάσματος, ώμίλησε κατά τών Ώριγενιστών, ύπαι- 
νισσόμενος τον έκεϊ παρόντα Επίσκοπον Ίωάννην, μετά τοιαύτης ζωη
ρότητας, ώστε ούτος άπέστειλε τον Αρχιδιάκονον προς τον όμιλουντα 
συνιστών ίνα παύση τήν ομιλίαν προς πρόληψιν σκανδάλου. *Ο  ταΰτ’ 
αφηγούμενος ’Ιερώνυμος, χωρίς δυστυχώς νά εϊνε δυνατός ο έλεγχο*  
τής ακρίβειας τών πληροφοριών αύτοΰ, λέγει ότι κατά τήν διάρκεια 
τής ομιλίας τοΰ Έπιφανίου ό ’Ιωάννης μετά τών περί εαυτόν έγέλα, 
έφθόνησε δέ ύστερον βλέπων τον λαόν συντρέχοντα ν’ άσπασθή τήν δε
ξιάν τοΰ γηραιοΰ καί άγιου Επισκόπου, κατά τήν άπό τοΰ Ναοΰ τή*  
Άναστάσεως είς τήν Βασιλικήν τοΰ Μ. Κωνσταντίνου μετάβασιν. 
ΙΙροσθετει δέ ο Ιερώνυμος οτι μετά μεσημβρίαν τής αύτής ημέρας ώ*  
μίλησεν έν τω Ναώ και ό ’Επίσκοπος ’Ιωάννης κατά τών άνθρωπο- 
μορφιτών, ύπαινισσόμενος τον Έπιφάνιον. Ουτος όμως, όμιλήσας πά
λιν μετά τον Ίωάννην, κατεδίχασε τον ανθρωπομορφισμόν, μετά δα
κρύων παρακαλέσας τον Ίωάννην να καταδικάση καί αύτδς τόν Ώρι- 
γενισμόν. (άκολουΜ).

Ο ΑΙΚΕφΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ

Όρθάς παρατηρήσεις περί τής μετά στοργής διατηρήσεως έν τή 
,καιΤ ήμάς άγιωτάτη αποστολική Έκκλησίςι τοΰ πανενδόξου συμβόλου 
τών βυζαντηνών ήμών Λΰτοκρατόρων, τοΰ δικεφάλου Άετοΰ, έδημο· 
σίεΰσεν έν τφ ύπ’ άρ. 287 τελευταίφ αύτοΰ φύλλω δ « Κυπριακός Φυ- 
λαξ.> Διότι αληθώς είναι μάλιστα άξιοσημειωτον τό γεγονός τή: το
σοΰτον ζωηράς ταύτης άναμνήσεως τής συνδεούσης την ήμετέραν Νή
σον πρός τήν περικλεά ήμών Αυτοκρατορίαν άφ’ ής τοσοΰτον περιπε
τειώδεις τύχαι έκράτησαν αυτήν κεχο)ρισμέντ|ν ήδη άπό τοΰ 1191 μ. X.

Ό ρωμαϊκός ’Αετός έν τφ χριστιανικφ Βυζαντίφ έγένετο δικέ
φαλος εις δήλο>σιν τής διπλής Ιδιότητος τοΰ Αΰτοκράτορος ώς προ
στάτου τής Πολιτείας καί τής ΙΙίστειος (κατά τόν πολυθρύλητον λόγον 
τοΰ μεγάλου Κιονσταντίνου διακηρύξαντος εαυτόν «έπίσκοπον έπί τών 
έξω τής Εκκλησίας»), καί έλαβε συν τφ χρόνφ τόν γνωστόν τύπον 
έπί τών Κομνηνών καί Παλαιολόγο)ν μεθ’ ενός ή δύυ στεμμάτων, καί 
άπέβτ) τό γνωριμώτατον αύτοκρατορικόν σύμβολον, κοσμοΰν καί δια- 
κρίνον πάντα τά άνήκοντα τφ Βασιλεϊ πράγματα, καί έπέχον τήν θε- 
σιν ήν έν τοϊς νΰν χρόνοις καιέλαβεν ό βασιλικός θυρεός ή τό Στέμμα.

Μετά τήν ήρωϊκήν καί πολύστονον πτώσιν τής Βασιλίδος τών 
πόλεων διεκόπτ] μεν ή σειρά τών ήμετέρων Αύτοκρατόρων, άλλ’ ή 
ελπίς τοΰ Γένους εις τήν παλιγγενεσίαν, ή προσδοκία τής άναστάσεως 
τοΰ μαρμαρωμένου Βάσιληά, ϊνα συνέχιση τήν άρχήν αύτοΰ έπί τοΰ 
πιστοΰ γένους τών Ελλήνων δέν έσβέσθη,καί τό σύμβολον τής Αυτο
κρατορίας δέν έξέλιπεν, δ δικέφαλος ’Αετός δέν άπέθανεν. "Οπως 
άλλοτε έν τή άκμή τής Αυτοκρατορίας ή πολιτική ’Εξουσία παρέσχεν 
ισχυρόν χεϊρα βοήθειας τή Εκκλησία εναντίον έχθρών έσωτερικών 
καί έξωτερικών, οΰτω νΰν τό βασιλικόν άξίωμα τοΰ Γένους τών Ρω 
μαιών μετά τοΰ μεγαλοπρεπούς Συμβόλου του, τοΰ δικεφάλου Άετοΰ, 
κατέφυγεν ύπό τήν σκέπτ^ν καί τό θάλπος τής ’Εκκλησίας τοΰ Χριστού 
φεύγον τόν βαρύν χειμώνα τής δουλοσύνης.... Καί ή θεοσύστατος 
καί ακατάβλητος ’Εκκλησία, «ής πύλαι "Αδου ού κατισχύσουσι> πα
ρέλαβε καί περιέθαλψε καί έθέρμανεν έν τοϊς ζειδώροις κόλποις αύτής 
τήν πρόσφυγα άδελφήν ’Ιδέαν καί προσφκειώθη καί ήνωσεν άδιασπά- 
στως αυτήν πρός Έαυτήν. Ό Αρχηγός τής Εκκλησίας θείρ βουλή α
ναγνωρίζεται ύπό τού Κατακτήτου ’Εθνάρχης τοΰ δουλωθέντος Γένους 
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καί καθιστά σύμβολον τής διπλής αύτού ταύτης ιδιότητος το μέγα τών 
Αύτοκρατόρων σημειον' ό δικέφαλος ’Αετός έξεπεσε τού μεγαλοπρε
πούς Θρόνου τού Βυζαντίου, ύπήχθη εις τάς βαρβάρους ορέξεις τοΰ 
άποφωλίου τυράννου, αλλά δέν άπέθανε*  πολλάκις φοινίσσει διά τού 
αϊματός του τό πάτριον έδαφος, άλλα ζή*  είναι άθάνατος, δέν’ άποθνή- 
σκει. Ή σφραγίς τών Πατριαρχών καί τών λοιπών ’Αρχηγών τών ορ
θοδόξων Εκκλησιών φέρει αύτόν, κα'ι έν τοϊς Ναοϊς, έκεϊ δπου ίδρύετο 
έπι τού εδάφους άλλοτε ό βασιλικός θρόνος, γλΰφεται ό δικέφαλος Αε
τός σύμβολον τού άπόντος άλλά πάντοτε προσδοκα>μένου Βασιλέως, οιω
νός βαρυσήμαντος κα'ι προφητικόν όραμα της άναστάσεοίς τοΰ Γένους.

Οΰτω ό δικέφαλος ’Αετός άπέβη διά τών αιώνων έν τφ ήμετέρφ 
νΕθνει τό ορατόν σύμβολον τής άδιασπάστου ένώσεως τής Πίστεως 
κα'ι τής ΙΙατρίδος, ή αισθητή άπεικόνισις τής μεγάλης εθνικής Ιδέας, 
ήτις θερμαίνει καί πληροί πάσαν ελληνικήν ψυχήν εϊτε δούλην εϊτε 
ελευθέρων’ ώς τοιοΰνο; δέ είναι σύμβολων τών έκπροσωπούννων τήν 
εθνικήν ένότητα θρησκευτικών άρχηγών, και δύναταί τις παρ’ ήμϊν 
νά έννοήση ταύτα ενθυμούμενος δτι άμφότεραι αϊ σφραγίδες τής 
’Αρχιεπισκοπής αύτόν εικονίζουσι, μέγας δέ άνάγλυφος δικέφαλος ’Αε
τός προ τινων έτών άνακαινισθείς κοσμεί τό δάπεδον τοΰ έν Λευκοσία 
άρχιεπισκοπικού Ναού. Είναι δέ φυσικόν άλλως τε δτι και ή Κύπρος, 
τμήμα τίμιον και άναποσπαστον τής όλης Ελληνικής ΙΙατρίδος δέν 
ήδύνατο ή νά τρέφηται μέ τούς αύτούς πανελληνίους πόθους και έλ- 
πίδας, καί νά ζή μέ τά αύτά πανελλήνια ιδανικά, καί νά περιέπ^ έν 
τή Εκκλησία αυτής τον δικέφαλον ’Αετόν μετά τής αύτής στοργής καί 
άγάπης μεθ’ ής καί οι άλλοι Πανέλληνες.

Η ΕΚΛΟΓΜ
ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΥΚΚΟΥ

Σπουδαϊον γεγονος έν τη καθ’ ήμας άγιωτάτη Έκκλησή 
έν ταΐς ήμέραις ταύταις είναι ή παμψηφεί ανάδείξις ύπύ τών 
σεβ. Πάτερων τής ιεράς βασιλικής κα'ι σταυροπηγιακής Μονής 
Κόκκου νέου ηγουμένου είς διαδοχήν τοΰ αοιδίμου Γερασί- 
μου τοϋ ύσιολογ. ιερομόναχου κ. Κλεόπα. Έπί ιφ χαρμοσύ- 

νφ γεγονότι ύφείλομεν νά συγχαρώμεν ίίερμότατα και έξ ίσου 
τούς τε έκλέξαντας κ<χί τόν έκλεγέντα· τούς μέν έκλέξαντας 
Πατέρας διότι διά τής ομοφώνου και έν αγαθή συμπνοί^ α- 
ναθεωρήσεως τών διεπόντων τά κατά τήν ευαγή Μονήν αυ
τών έσωτερικών κανονισμών, και διά τής αναδείξειας τοϋ νέου 
αυτών πνευματικού Αρχηγού κατέδειξαν οτι δέν έκοπίασε 
μάτην έπί μακρά έτη ό αείμνηστος Γεράσιμος έργασθείς το 
μέν ϊνα προικίση τήν Μονήν διά πεπαιδευμένων ’Αδελφών, 
τό δέ ϊνα έύϊση τούς περί έαυτύν Πατέρας νά προκρίνωσι 
παντός ετέρου προσόντος τήν παιδείι,ι κατηγλαίσμένην αρετήν’ 
τον 0έ έκλεγέντα διότι έκ τοΰ γεγονότος τούτου λαμβάνει α
φορμήν καί δύναμιν όπως στοιχών τφ φωτεινώ παραδείγματι 
τού έξαιρέτου Προκατόχου του άναπτύξη πάντα τον ένΟεον 
ζήλον και τάς περίκοσμούσας αυτόν άρετάς καί ανυψώση τό 
πρώτον τών παρ’ ήμϊν μοναστηριακόν Καθίδρυμα εις τήν 
πρόοδον καί περιωπήν, ής είναι άξιον, καί καταστήση αυτό 
εστίαν ευεργετικού πυράς διά τήν Νήσον πάσαν. Διότι δέν δια
φεύγει βεβαίως τύν νέον Ί Ιγούμενον τύ γεγονός ότι οί μονα
χοί πλήν τής κατά Θεόν τελειιυσεως έχουσιν έν τοϊς νϋν και- 
ρυϊς, μάλιστα έν Έκκλησίαις ύπ’ αλλοφύλους διατελούσαις, 
καί έτέραν έξ ϊσου σπουδαίαν ύποχρέωσιν, να χρησιμεύωσι δι
δάσκαλοι πίστεως καί ηθικής διά τε τοΰ λόγου κιχί τού παρα
δείγματος, καί πρακτικών γνώσεων διά τάς κοινωνίας ών έν 
μέσφ ξώσι. Πρός τήν κατεύΰυνσιν ταύτην διηύΟυνε τήν 
Μονήν τοΰ Κόκκου όλαις δυνάμεσιν ό αοίδιμος Γεράσιμος, 
μετά ζήλου ακολουθούμενος ύπό τών περί εαυτόν Πατέρων 
δέν υπάρχει ούδ’ ή ελάχιστη αμφιβολία ότι ό νέος Ηγούμε
νος πανοσιυλογιώτατος κ. Κλεόπας, ό τοσοΰτον ταχέως καί 
έπαξίως ανυψωθείς είς τύ άνώτατον τής Μονής αύτοΰ αξίωμα 
θά έντείνη πάσας τάς δυνάμεις αύτοΰ πρός τήν κατευθύνσιν 
ταύτην, έκπαιδεύων τούς ’Αδελφούς, προβιβάζων την τε ηθι
κήν καί ύλικήν ακμήν τής Μονής καί καθιστών αυτήν φυτώ- 
ριον προόδου καί ακμής τής τε Ίίκκλησίας καί τής ΙΙατρίδος.



01 ΝΕΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ
Αί τελευταϊαι βουλευτικά! έκλογαι άνέδειξαν αντιπρο

σώπους τοΰ λαοΰ έν τώ άνωτάτω πολιτικω Συμβουλίφ τής 
Νήσου έν μέν τφ διαμερίσματι Λευκοσίας—Κερυνείας, τούς 
κ. κ. Π. Κωνσταντινίδην, Θ. Θεοδότου και Α. Λιασίδην, έν 
δέ τφ Λάρνακος—’Αμμόχωστου τους κ. κ. I. Οίκονομίδην, 
Ε. Χατζηιιοάννου καί Λ. Λοΐζου, καί έν τφ Λεμεσού—Πά
φου (άνευ ψηφοφορίας) τούς κ. κ. I. Κυριακίδην, Ε. Ζή
νωνα καί Ν. Κλ. Λανίτην. Πλήν τώνδύο τελευταίο™ οί λοι
ποί προϋπηρέτησαν οί μέν έπί πλείονας οί δ ’ έπί μίαν βουλευ
τικήν περίοδον τήν Πατρίδα. Πάντας τούς έκλεγέντας ό 
«Έκκλ. Κήρυξ» συγχαίρει έγκαρδίως έπί τή έκλογή, προσα- 
γορεΰων δέ καί τούς έπιλαχόντας έλπίζει δτι δέν θά παύση ή 
μεταξύ αύτών άμιλλα περί τοΰ τίς Οά φανή περί τών δημο
σίων συμφερόντων μεριμνών ώφελιμ<ότερος είς τήν Πατρίδα.

‘Ιδιαιτέρως περί τών έν σχέσει πρός τό λεγόμενον έκ- 
κλησιαστικον ζήτημα σκέψεων τών πλείστων έκ τών υποψη
φίων, ών τινες καί έξελέγησαν, παρατηροΰμεν μετά λύπης δτι 
δέν έξέΌηκαν αύτάς μετά τής προσηκούσης ειλικρίνειας καί τοΰ 
άπαιτουμένου πρός τούς εκκλησιαστικούς θεσμούς σεβασμού, 
άλλ’ ύπό τύπον άγαν ριζοσπαστικόν, ίσως διά λόγους δη
μαγωγικούς, καίτοι ουδέ τοΰτο επιτρέπεται. Έν τούτοις έν 
πεποιθήσει φρονοΰμεν δτι πάντες οί έκλεγέντες, άνθρωποι 
εγνωσμένης πείρας, συνέσεως καί φιλοπατρίας, δταν κληθώ- 
σιν ώς αντιπρόσωποι τοΰ λαοΰ να βοηθήσο^σι τή Άγίρ Συ*  
νόδφ πρός οριστικόν διακανονισμόν τών καΟ ’ ήμάς έκκλη- 
σιαστικών πραγμάτων, θά πράξωσι προσηκόντως δ,τι έπι- 
βάλλει αύτοΐς ή έγνωσμένη φιλοπατρία καί ή ορθόδοξος χρι
στιανική αύτών συνείδησις. Καί έπί τούτοις εύχόμεθα δπως 
δ Ύψιστος όδτ)γή τάς σκέψεις καί ένισχύη τή πανσθενεϊ Αυ
τού δεξιρ τάς ύπέρ τοΰ χριστεπώνυμου λαοΰ καί τής αγίας 
Μητρος Έκκλησίας προσπάθειας αύτών.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΤΠΡΟΤ

^£ναρξις 'Ιεροδιδασκαλείου.— 
παρελίΐούσπ Πέμπτη ήρξαντυ έπισή- 
μως τά μαθήματα τοΰ έν Λάρνακι 
’Ιεροδιδασκαλείου τοΰ άγιου Γεωρ
γίου. Τόν νενομισμένον αγιασμόν έ- 
ιέλεσεν ή A. II. ό Μητροπολίτης Κι
τίου, είδικάς εύχάς άναπέμψας πρός 
Κύριον ύπέρ ένισχύσεως καί προκοπής 
του εύέλπιδος ’Εκπαιδευτηρίου. Ό 
διευθυντής τοΰ 'Εκπαιδευτηρίου ίερο- 
λογ. κ. 'Αρσένιος Δηλιγιάννης άπηύ- 
ΰυνε προοδοποιητικάς ευαγγελικας πα
ραινέσεις πρός τούς μαθητάς τοΰ "Ιε
ροδιδασκαλείου, καί έδωκε τόν λόγον 
εις τόν νέον έν τφ Έκπαιδευτηρίφ 
καθηγητήν κ. Χαρίλαον 1. Παπαϊωάν- 
νου, οστις ώμίλησε περί τοΰ συστή
ματος τής εν τφ Ιεροδιδασκαλειφ δι
δασκαλίας τοΰ μαθήματος τών Ελλη
νικών.

ΕΚΚΛΗΣΙΛ KQNITANTtNOïnOAEQI
Λ0 λοιμός — Άποφα-

σει τής Πέρας Συνόδου παρακληύει- 
σα ή ιερά Μονή Βατοπεδίου τοΰ νΑ- 
ΰο) άπέστειλεν έν συνοδεί^ τοΰ πςιυη- 
γουμένου αύτής Πανοσ. κ. Γερασίμου 
τήν έν αυτή άποκειμένην τιμίαν ζιό- 
νην τής Ύπεραγίας Θεοτόκου είς 
Προύσαν καί άλλας πόλεις όπως γέ- 
νωνται δι’ αύτής λιτανείαι πρός απο
τροπήν του μαστίζοντος τόν εύσεβη 
λαόν λοιμόν της χολέρας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ή Α. Μ. ils Ά&ήνας.-Ό Μα- 

καριώτατος Πάπας καί Πατριάρχης 
’Αλεξάνδρειάς κ. Φώτιος άνεχώρησε 
τή 10 τοΰ μηνός είς ’Αθήνας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
'Άπαντα Διονυσίου Λάια.— Είναι 

γνωστότατος καί έν Κυπρφ ύ αείμνη
στος μέγας τής Ζακύνθου αρχιεπίσκο
πος Διονύσιος Λάτας, διότι πλεϊστοι 
παρ’ ήμϊν ένετρύφησαν είς τούς ογ
κώδεις τόμους τής <Σιών», άφΰονοΰν- 
τας έν τή Νήσω. Ό Λάτας ύπήρξεν 
είς τών ολίγων σπουδαίιυν έκκλησια- 
στικών άνδρών, όσους άνέδειξεν ή ά- 
ναγεννηΟεϊσα Ελλάς, καί διά τών 
συγγραφών αυτού έτίμησε καί έλάμ- 
πρυνε καί εαυτόν καί τήν ορθόδοξον 
’Εκκλησίαν καί τό 'Ελληνικόν "Εθνος. 
Διά τούτο σπουδαιοτάτην έκδούλευσιν 
παρέχει τφ "Εθνει καί τή ’Εκκλησίρ 
ό φιλότιμος αύτου ανεψιός Διονύσιος 
Ν. Λάτας, δ. Θ., προβαίνων είς τήν 
έκδοσιν τών απάντων τοΰ σοφού ‘Ιε
ράρχου, δέν άμφιβάλλομεν δέ δτι 
πολλοί θά εύρεθώσι καί παρ’ ήμϊν οί 
θελήσοντες νά άποκτήσωσι τήν σει
ράν τών ' Λ πάντα» ν τοΰ Λάτα, ήτις θά 
είναι άνεκτίμητον αυτόχρημα κτή|ΐα 
καί έντρύφημα.
Διεύΰυνσις :

Γράφείον «’Απάντων Δ. Λάτα*
είς Ζάκυνθον, Grèce.
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[Ό «Έκκλησ. Κήρυξ» ανταλλάσσεται πρός πάντα τά 
θρησκευτικά, θρησκευτικοκοινωνικά, παιδαγωγικά καί φιλο
λογικά περιοδικά, αναγγέλλει δέ τήν εκδοσιν παντός συγ- 
γράματος ού αντί τύπον άποστέλλεται είς τήν ΛιευΟυνσιν, 
μετ άναλύσεως δέ τοΰ έργου οσάκις δύο αντίτυπα ήθελον 
άποσταλή.]

ΣΠ. I. ΣΠΥΡΙΔΛΚΗ Π.Θ., καθη- 
γητού τοΰ Παγκυπρίου, Ό ρ θ ό δ Ο
ζος χριστιανική Κ α τ ή χ η σις 
πρός χρήσιν τών Γυμνασίων, έν Λευ- 
κωσίρ, τίμημα σελ. 1 1)2. Τύ έγκε- 
κριμένον ύπό τής Ίεράς Συνόδου τής 
ήμετέρας άγιωτάτης Εκκλησίας διδα
κτικόν τοΰτο βιβλίον, μετ’ ακρίβειας 
επιστημονικής συντεταγμένον είναι ά- 
ξιον πάσης συστάσεως πρός τε τήν 
μαθητευομένην νεότητα καί πρός τούς 
έπιθυμοΰντας νά κτήσωνται σαφή, σύν
τομον καί πλήρη γνώσιν τών δογμα
τικών καί ή δικών αληθειών τής άμω- 
μήτου ήμών πίστεως. Συγχαίρομεν τω 
Συγγράφει καί εύχόμεθα δπως μή 
παύσηται πλουτίζων τήν ίεράν ήμών 
Φιλολογίαν διά παρομοίων καί κρειτ- 
τόνων έργων.

ΒΥΖΛΝΤΤΣ, έπιϋεώρησις τών βυ 
ζαντ. σπουδών, έκδιδομένη κατά τρι
μηνίαν ύπό τής έν Άιθήνας βυζαντιο- 
λογικής Εταιρείας, τόμ. Β', τεύχη 
α'—β', έν ΆΦήναις, 1911, παρά Έ- 
λευθερουδάκη καί Μπάρτ.

Τό άρτι έκδοδέν μέρος τοΰτο τοΰ 
σπουδαιοτάιου βυζαντιολογικοΰ τού
του περιοδικού συγγράμματος περιέ
χει ώς πάντοτε άξιολογωτάτας μελε
τάς, καί δή : A'. 1) Νίκου Α. Βέη σέρ

βικά καί βυζαντιακά γράμματα Με
τεώρου ( μετά 12 πανομοιοτύπων ). 
2) .1. Laurent Byzance et les Turcs 
Seldjoucides en Asie mineur. 
Leur traités antérieurs à Alexis 
Comncne. 3) Ε. Λ. Πεζοπούλου α
θησαύριστοι λέξεις. 4; Dr Joh. B. 
Aulhauser· Eine apokalyptische 
vision des Hl. Öeorg. 5) K. Μ. 
Ράλλη*  Περί τοΰ τής επισκοπής προ
βιβασμού κατά τό δίκαιον τής όρθοδ. 
άνατολ. ’Εκκλησίας. 6) Κ. Γ. Ζησίου*  
Έπιγραφαί χριστιαν. χρόνων τής 'Ελ
λάδος ίΜουσεϊον Μυστ^ά). 7) Λίμ. Γ. 
Ζολώτα*  Δύο τοπογραφικά σημεία έκ 
τής πρεσβείας τού Λουϊτπράνδου. 
8) Στεφ. Ν. Δραγούμη*  Έπανόρθωσις 
τού διαγράμματος τής πρώτης έκ Νί
καιας στρατείας τού Έλληνος αύτο- 
κράτορος Θεοδώρου β'. . 9) J. Β. Bu- 
ry The άπληκτα of Asia Minor. 
10) Σ. Βάση· Είς Ψελλόν. Α. Παπα- 
όοπούλου — Κεραμέως*  Γρηγόριος ό 
θεολόγος κρινόμενος ύπό Μιχαήλ 
Ψελλού. 11) II. Ν. Παπαγεωργίου*  
Νέον χειρόγραφον τού βίου τού οσίου 
Δαβίδ τού έν Θεσσαλονίκη. — Β'. Κρι- 
τικαί.—Γ'. Έλάσσονες ανακοινώσεις. 
Ειδήσεις. Λογοδοσία τών πεπραγμέ
νων τής Βυζαντιολογ.’ 'Εταιρείας κατά 
τό έτος 1909—1910.

ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΒΕΛΛΝΙΔΙΩΤΟΥ άρ- 
χιμανδρίτου τής τεργεσταίας έλλην. 
Κοινότητος· Ά ν α γ κ α ΐ α ι μεταρ
ρυθμίσεις έ ν τ ή Έ κ κ λ η σ ί φ 
τής 'Ελλάδος. Ύπό τόν τίτλον 
τούτον δ πολυμαθής ήμών συνεργάτης 
πανοσ. αρχιμανδρίτης κ. ’Ιεζεκιήλ έ- 
ξέδωκε φυλλάδιον έκ 16 σελίδων, έν 
φ έπ’ εύκαιρίρ τής γενικής τών έν τή 
έλευθέρρ Έλλάδι άνορθώσεως τών 
κακώς έχόντων υποδεικνύει κατά τίνα 
τρόπον δύναταί καί ή ’Εκκλησία νά 
παράσχη τάς όφειλομένας ύπηρεσίας 
προσηκόντως καί όρύώς τών κατ’ αύ
τήν κανονιζομένων. Έξαίρων κατ’ άρ- 
χάς τήν ευεργετικότητα τών τελευ
ταίως δεσπισθέννων νόμων περί ένο- 
ριών, περί γενικού έκκλησιαστικοΰ 
ταμείου καί περί άπαγορεύσεως τής 
ψηφοφορίας έν τοϊς Ναοϊς, ύποδει- 
κνύει έτερον τρόπον καταρτισμού τής 
Ίεράς Συνόδου μάλλον συμφωνοΰντα 
πρός τάς διατάξεις τών ιερών Κανό- 
νων, δτι πρέπει νά παρασχεθή πραγ
ματική Μητροπολιτική έξουσία είς 
τόν Μητροπολίτην ’Αθηνών, περί ί
δρύσεως Σωφρονιστηρίου τών τιμω- 
ρουμένων κληρικών καί μοναχών καί 
περί έσωτερικής διοργανίύσεως τών 
Μοναστηρίων συνφδά τοϊς Κανόσι, 
περί έσωτερικής διοργανώσεως τών 
’Επισκοπών καί άξιοπρεπεστέρας συν- 
τηρήσεως αύτών, καί περί τοιαύτης 
διοργανώσεως τής Ριζαρείου Σχολής 
δι’ οϊας θά ήδύνατο αΰτη νά έξίκηται 
τού ύψηλού σκοπού δν προτί^θεται, 
ϊνα δηλαδή άποτελέση διαρκές φυτώ- 
ριον μεμορφωμένου κλήρου, άξιου τής 
αποστολής αύτού καί ικανού νά άντα- 
ποκρίνηται είς τήν πρόοδον τής άνα- 
γεγεννημένης 'Ελλάδος έν τοϊς λοιποϊς 
τοϋ πολιτισμού κλάδοις.

« ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ. » 
Έξεδόθη τό τεύχος τοΰ Αύγούστου έ. 
έ. Περιεχόμενα : Γ. Παπαμιχαήλ δ 
Τολστόη ώς λογοτέχνης καί ίδεολό- 
γος· Δ. Χαβιαρά Σιγίλλιον, έπιστολαί 
καί άλλα έγγραφα Γρηγορίου τοΰ ε'· 
Σωφρονίου Λεοντοπόλεως δ οίκουμ. 
πατριάρχης Κάλλιστος ώς έκκλησια- 
στικός ρήτωρ· Μαργαρίτου Κωνσταν- 
τινίδου Γράμματα έκ τοΰ αρχείου τής 
τής ελληνικής Κοινότητος Τεργέστης· 
Άρχϊμ. Χρυσοστ. Α. Παπαδοπούλου 
Συμεόϊν δ μεταφράστης κατά γεωρ- 
γιανάς πηγάς. Κριτική. Παράρτημα : 
Εισαγωγή είς τήν ΠΔ. (συνέχεια).

ΑΤΛΛΝΤΙΣ μηνιαία, εικονογραφη
μένη, Ρ. Ο. Station Ε. New York. 
U. S. America. Έξεδόθη τό τεύχος 
τοΰ Αύγούστου. Περιεχόμενα : Ή ζωή 
ενός μηνός. '0 Τόγκο είς τήν ’Αμερι
κήν. Αί θέρμαι τού Aix, ό Βασιλεύς 
τών 'Ελλήνων είς τά Λουτρά. ’Αστε
ρίσκοι. Τό μέγα έργατικόν κίνημα τής 
’Αγγλίας. Άπό τά εύρωπαϊκά περιο
δικά. 'Έν βλέμμα γύρω μας. Αί έξο- 
χαί τής Κωνσταντινουπόλεως. ’Ινδική 
παλαιοντολογία. Στίχοι. Πώς νά κα
λοπερνάτε είς τήν έρημον. Τό μυστή
ριον τοΰ κυανού άδάμαντος τοΰ Χόπ. 
Ή βεβήλωσις τοΰ τεμένους τοΰ Ό- 
μάρ. Motor Boating. Burning 
daylight, κτλ. κτλ. κτλ. Συνδρομή 
έτησία έξωτερικοΰ φρ. χρ. 15.

«ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟ- 
ΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ» Σ. Γ. Βλα- 
βιανοΰ, τεΰχ. 3—4 Μαρτίου—’Απρι
λίου 1911. έν Άθήναις, δδ. Σταδίου 
45. Περιεχόμενα : Θεοθεραπεία. Περί 
τής θανατικής ποινής. 'II άντοχή τού 
οργανισμού τών φύσει κακούργαιν καί 
ή μακροβιότης αύτών. Περί κολλοει 
δών μετάλλων. Ό αλκοολισμός καί
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τά φρενικά νοσήματα παρά τοΐς άρ- 
χαίοις Έλλησι. Φρενοβλαβείς ύποκρι- 
νόμενοι κτλ. κιλ.

ΕΛΛΗΝΙΚ1Ι ΕΠΙΘΕύΡΗΣΙΣ μη- 
νιαϊον περιοδικόν είκονογραφημένον, 
διευθύντρια Εύ/ενία Ζωγράφου, συν
δρομή ετήσια εξωτερικού ήμίσεια αγ
γλική λίρα, έν Άύήναις, οδός Μενάν
δρου 83.

1ΊΙΝΛΚΟΘΙΙΚΗ μηνιαϊον καλλιτε
χνικόν περιοδικόν, διευθυντής Λ. I. 
Καλογερόπουλος, συνδρομή εξωτερι
κού φρ. 12, έν Άϋήναις, όδ. Χαριλάου 
Τρικούπη, 22α.

ΠΛΝΛΘΙΙΝΛΙΛ είκονογραφημένον 
δεκαπενθήμερον περιοδικόν, διευύ. 
Κίμων Μιχαηλίδης, συνδρομή έτησία 
φρ. χρ. 25. έν Άϋήναις, όδ. Άριστο- 
τέλους 35.

ΚΟΣΜΟΣ δεκαπενθήμερον είκονο- 
νραφημένον περιοδικόν, διευϋ. Μ. Νι- 
κολαΐδης, συνδρομή έτησία έν Κύπρφ 
φρ. 20. Γραφεία έν Σμύρνη, τρίστρα- 
τον άγιας Φωτεινής.

Η ΦΥΣΙΣ δεκαπενθήμερον περιο
δικόν σύγγς>αμα διευϋ. Φρ. Πρίντε- 
ζης, συνδρομή έτησία φρ. 20, έν Ά- 
Οήναις, όδ. Σωκράτους 2.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ μηνιαϊον έγ- 
κυκλοπαιδικόν περιοδικόν επιμελείς 
Γ. Λελεδάκι καί X. Έλευϋεριάδου, 
συνδρομή έτησία έξωτερικού φρ. 7. 
έν Χανίοις Κρήτης.

ΑΣ1ΙΙΣ παιδαγωγ. δεκαπενθήμερον 
περιοδικόν, όργανον τού παγκρητίου 
διδασκαλικού Συλλόγου, συνδρομή έ- 
ξωτερικού φρ. 8., έν Χανίοις Κρή
της, πλατεία Τοπανα.

ΔΗΛΩΣΙΣ

ΙΙαρακαλοΰνται οί κ. κ. συνδρομητα'ι τοΰ «Έκχλ. Κή
ρυκος» οι μήπω καταβαλόντες τήν συνδρομήν αυτών ν’ άπο- 
στείλωσιν αύτήν προς τήν Διαχείρισιν τοϋ «Έκκλ. Κήρ.» οΐ 
μέν έν τφ Εξωτερικό διά τραπεζικής ή ταχυδρομικής επιτα
γής διά Λονδίνου, οΐ δέ εν τφ Έσωτερικψ διά ταχυδρομικής 
έπιταγής ή γραμματοσήμων. Ai σχετικαι άποδείξεις άποστα- 
λήσονται άμέσως.

(Έκ xhç Διαχεψίϋεως).

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΤ3
«Κήρυξον τον λόγον...> Β' Τιμ. δ', 2.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ 
4

ΕΙΣ ΤΗΝ Ε' ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΟΥ /VOYKA

Ιδού καί έτερον θαύμα ούχί όλιγώτερον τών προειρημένων 
καταπληκτικόν καί υπερφυές. Έν τή άναστάσει τού υιού τής χή- 
ρας τής Ναίν ά Κύριος έδειξεν δτι εϊναι ό παντοδύναμος αρχών 
τής Οικουμένης καί τού άνθρώπου ού μόνον έπί τής γής ταύτης 
άλλά καί πέραν τού τάφου, έν τω σημερινώ θαύματι δεικνύει τό 
άπόλυτον Αύτού κράτος έπί τού πνευματικού κόσμου ολοκλήρου, 
ού μόνον έπί τών άνθρωπίνων ψυχών. Καί μαρτυρεϊται ό 
Κύριος ήμών Ιησούς Χριστός έν τή σημερινή περικοπή ώς 
Γίός τού Θεού τού ’Γψίστου ύπ’ αύτών τών έχθρών τοΰ Θεού, 
τών*πονηρών  πνευμάτων’ καί διδάσκονται οί τότε άνθρωποι, καί 
ήμεϊς καί οί σύμπαντες μέχρι τέλους τών αιώνων τήν ά- 
λήθειαν περί τοΰ Σωτηρος ήμών ού μόνον έκ στόματος Αύ- 
τοΰ ή τών άγγέλων αύτοϋ τών άγαθών, ή τών νηπίων καί 
θηλαζόντων, ή τών λίθων, ή τών νεκρών τών άναστάντων, άλ- 
λά καί έκ τοΰ στόματος αύτών τών έχθιστα πρός τόν Θεόν τόν 
ζώντα διακειμένων κακουργοτάτων δαιμόνων. Διά τοϋτο έχει 
ιδιαιτέραν σημασίαν ή σημερινή περικοπή καί εϊναι πλείστης 
προσοχής άξία. * Ας άκολουθήσωμεν λοιπόν τόν Ιερόν Λουκάν 
^ηγούμενον τό θαύμα τοϋτο.
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Ό Κύριος ήθέλησέ ποτέ νά διέλθη πέραν τής θαλάσσης 
τής Τιβεριάδος, καί είσελθιόν είς το πλοϊον έκοιμάτο, έν ώ οί 
μαθηταί Ί’ου άνεπέτασαν τά ιστία. Αίφνης λαϊλαψ φοβερά κατέ- 
λαβεν αύτούς, έμβάλλουσα τά κύματα είς τδ πλοϊον' έντρομοι 
οί μαθηταί πρδ τοϋ κινδύνου άφύπνισαν Αύτδν, δστις διέταξε 
τδν άνεμον καί τήν τρικυμίαν καί έκόπασαν. Κατάπληκτοι οί μα
θηταί διεπεραιώθησαν είς τήν άντιπέραν άκτήν, διερωτώμενοι έν 
άλλήλοις’ «τίς άρα ούτός έστιν, οτι καί τοϊς άνέμοις έπιτάσσει 
καί τφ ύδατι καί ΰπακούουσιν αύτφ ; »

Έξήλθον παρά τήν πόλιν τών Ραδαρηνών, πριν δέ άκόμη 
ò Κύριος είσέλθη είς τήν πόλιν συνηντήθη μετά άνθρώπόυ έν 
φρικώδει ηθική καταστάσει ευρισκομένου’ ò άτυχής «εϊχε δαιμόνια 
έκ χρόνων ικανών», δπερ δηλοϊ δτι άεί έπί τδ χείρον προέβαινε, 
διηνεκώς έπί μάλλον υπό τοϋ δαίμονος καταλαμβανόμενος καί 
κυριευόμενος. Ενδύματα δέν ένεδύετο, έν οίκίςι δέν περιωρίζετο, 
άλλά διητάτο έν τοϊς σπηλαίοις τής πέριξ χώρας άτινα έχρησί- 
μευον ώς τάφοι. Θέαμα, οίκτρδν, άποτρόπαιον ! Ό δυστυχής 
άνθρωπος έζη καί ήτο νεκρός, καί έν χείρονι καταστάσει έτι, 
διότι ούδέ τήν άνάπαυσιν τών νεκρών ήδύνατο νά άπολαύση ! καί 
τό δή χείριστον, διά τής διανοίας αύτοΰ καί τής γλώσσης έσκέ- 
πτοντο και ώμίλουν οι δαίμονες !

’Αλλ‘ένώπιον τοΰ μεγαλείου τοΰ Θεοΰ κλίνουσι τά γόνατα 
καί οί δαίμονες’ ό άπδ τοσούτων έτών ταρασσόμενος καί υπό 
τών δαιμόνων κεκυριευμένος άνθρωπος ίδών τόν Ίησοΰν προσέ- 
πεσεν είς τούς πόδας του καί είπε διά φωνής μεγάλης, 
ούχί ò άνθροιπος άλλ’ οι δαίμονες οί ένοικοΰντες έν αύ
τφ*  «τί έμοί καί σοί Ίησοΰ, υιέ τοΰ Θεοΰ τοΰ Γψί· 
στου ; δέομαι σου μή με βασανίσης.» Ό Κύριος, ò πατήρ οίκτιρ- 
μών καί Θεός πάσης παρακλήσεως, μόλις είδε τδν άθλιον έκεϊνον 
άνθρωπον εύσπλαγχνίσθη, καί είχε διατάξη τά δαιμόνια νά έξέλ- 
θωσιν έξ αύτοΰ. Διότι τόσον είχον κατακυριεύση αύτδν οί δαίμονες, 
τοσαύτην μανίαν είχον έμβάλη είς αύτόν, ιόστε καί αύτάς 
άλύσεις δι’ ών τόν έδενον καί αύτούς τούς κλοιούς δι’ ών έ" 
δέσμευον τούς πόδας του τούς έθραυε καί έξώρμα ύπό τοΰ δαί- 
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μονος έλαυνόμενος είς τάς έρήμους. Καί εΐπομεν ήδη δτι ό 
Κύριος έλυπήθη τόν άνθρωπον τοΰτον, οίκτρόν θΰμα τοΰ Πονη- 
ροΰ καί τών άγγέλων αύτοΰ, καί διέταξεν αύτούς νά έξέλθωσιν 
έξ αύτοΰ. Άλλ’ οί δαίμονες άγνοοΰντες δ’τι ό Κύριος δέν εϊχεν έλ· 
θη τότε «ϊνα κρίνη άλλ’ ϊνα σώση τδν κόσμον», καί νομίσαντες 
δτι έμελλε νά διατάξη αύτούς νά άπέλθωσιν είς τήν άβυσσον, 
ήτις θά είναι ή αίωνία αύτών καί τών λοιπών άμαρτωλών 
κατοικία, παρεκάλουν Αύτδν νά μή κρίνη αύτούς τήν τελευ- 
ταίαν κρίσιν. Είδες δτι καί οί δαίμονες άναγνωρίζουσι τόν 
Γίόν τοΰ Θεοΰ, δν άγνοοΰσιν άκόμη τόσα άνθρώπων πλήθη; εί
δες δτι καί αύτοί οί δαίμονες έπικαλοΰνται τήν έπιείκειαν καί 
τήν εύσπλαγχνίαν Αύτοΰ, είς ήν ήμεϊς οί καυχώμενοι έπί τφ αγίφ 
Όνόματί του σπανίως καταδεχόμεθα ένεκα άκατονομάστου ά- 
λαζονείας καί άσυγγνώστου άσεβείας νά προσφύγωμεν ;

ΊΙσαν δέ ούκ ολίγοι οϊ δαίμονες οί κατασκηνώσαντες έν 
τφ άθλίφ έκείνφ άνθρώπφ’ δτε ό Κύριος ήρώτησε τό όνομα 
αύτών έλαβε τήν άπάντησιν «Αεγεών», δηλαδή στρατός ολό
κληρος δαιμόνων είχον μεταβάλη εις δοχεϊον πάσης πονηριάς 
τήν δύσμοιρον έκείνην ψυχήν. ΊΙ λεγεόιν δέ αυτή τών δαιμό
νων βλέποντες τήν άναπόδραστον άνάγκην νά έξέλθωσιν έκ 
τοΰ άνθρώπου έκείνου, παρεκάλεσαν δπως έπιτρέψη αύτοϊς ò 
Κύριος νά είσέλθωσιν είς άγέλην τινά χοίρων πολλών έκεί 
που βοσκομένων’ ό Κύριος έπέτρεψε τοΰτο καί οί χοίροι ύπό 
τών δαιμόνιου έλαυνόμενοι κατεκρημνίσθησαν είς τήν θάλασ
σαν καί έπνίγησαν. Καί αύτά τά άκαθαρτότατα τών ζώων, 
οι χοίροι δέν εϊναι άρμοδία διά δαίμονας κατοικία’ και είς 
αύτά τά ζώα άτινα σύν τφ σωματικώ Οανάτφ τελείως άφα- 
νίζονται, διά τά οποία ò σωματικός θάνατος είναι τδ ύψι- 
στον κακόν, οί δαίμονες άπ’ άρχής άμαρτάνοντες, δέν εϊναι 
δυνατόν ή νά έπαγάγωοι τό μέγιστον δυνατόν κακόν’ καί ò 
πνιγμός τών χοίρων είς ους ένέβησαν οί δαίμονες, καί ή τύχη 
τοΰ άθλιου έκείνου δν ήλευθέρωσεν άπδ τούς όνυχας αύτών 
β Ίησοϋς όφείλουσι νά προειδοποιήσιοσιν ήμάς περί τοΰ ψυχι
κού καί ήθικοϋ θανάτου, δστις θά εϊναι τό άφευκτον άποτέ- 



Ευαγγελικόν Κήρυγμα596

λεσμα πάσης άπομακρύνσεως ήμών άπό τοϋ Θεοΰ καί προση- 
λώσεως τφ διαβόλφ καί τοϊς έργοις αύτοΰ.

Οί ποιμένες τών χοίρων έσπευσαν καί άπήγγειλαν είς 
τούς έν τοϊς άγροϊς και τούς έν τή πόλει τά γενόμενα, οί- 
τινες έξήλθον ϊνα ϊδωσιν έξ ίδιας άντιλήψεως αύτά, καί εύρον 
τον πρφην φρικαλέον παράφρονα καθήμενον παρά τού^ πόδας 
τοϋ Ίησοΰ ίματισμένον καί σωφρονοΰντα. Καί πληροφορηθέν- 
τες λεπτομερώς τά κατά τήν θεραπείαν τοΰ δαιμονιώντος καί 
τά κατά τον πνιγμόν τών χοίρων έφοβήθησαν σφόδρα’ καί 
άντί νά ζητήσωσιν τήν χάριν καί εύλογίαν τοΰ Παντοδυνά
μου θεανθρώπου, άντί νά καθήσωσι μετά τοΰ θεραπευθέν- 
τος παρά τούς πόδας Λύτοΰ καί νά ζητήσωσιν έλεος και 
εύσπλαγχνίαν παρ’ Αύτοΰ καί ϊνα διδάξη αύτούς τά ρήματα 
τής αιωνίου ζωής, παρεκάλεσαν Αύτόν νά άπέλθη έκ τής 
χώρας των, διότι.... «φόβφ μεγάλφ συνείχοντο». ’Ιουδαίοι 
δντες παρέβαινον άναφανδόν τον Νόμον αύτών τρέφοντες χοί
ρους, καί έπειδή έφοβήθησαν ίσως μήπως καί δι’ άλλας 
παρανομίας τιμωρήση αύτούς άναλόγως ό Κύριος, προέκριναν 
πιθανώς νά διατηρήσωσι σφα τά ύλικά αύτών συμφέροντα 
παρά νά τύχωσιν ώφελείας άνυπολογίστου ήθικής, έπί πιθα
νή βλάβη τών ύλικών αύτών συμφερόντων.

Τοιοϋτος είναι συνήθως ό άνθρωπος*  πολλοί clvai έξ Ò- 
λοκλήρου προσηλωμένοι είς τά έγκόσμια, καί συχνά δέχον
ται μέν καί έπαινοΰσι καί τά ούράνια καί όμολογοΰσι τήν 
σπουδαιότητα καί τό λυσιτελές αύτών, άλλά μόνον δταν δέν 
άντιστρατεύωνται πρός τά έγκόσμια αύτών συμφέροντα*  καί 
εύθύς ώς ήθελον κινδυνεύση ένεκα τών θείων νά ύποστώσιν 
ύλικήν τινα ζημίαν, λησμονοΰσιν έντελώς τά ούράνια, κολλώ- 
μενοι ώς δστρεα είς τά ύλικά αύτών συμφέροντα. Οϊα πλά
νη ! Άλλ’ ήμεϊς οί φέροντες το τιμιώτατον όνομα τοΰ θε
ανθρώπου Σωτήρος, δν τρέμει τά σύμπαντα, οδ τό έλεος 
καί τήν έπιείκειαν μετά θάρρους ζητοΰσι καί αύτοί οι δαί
μονες, άς καλέσωμεν Αύτόν είς τούς οίκους μας καί είς τάς 
πόλεις μας καί είς τήν ψυχήν μας καί έάν πρόκειται νά ύπο*  
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στώμεν καί τάς έσχάτας ύλικάς ζημίας, καί άς παρακαλώ- 
μεν Αύτόν ϊνα μένη μεθ’ ήμών είς τόν αιώνα.

Β'. ΕΙΣ ΤΗρί ^flPBBOAHN του

ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

’Ακούσατε καί έτέραν παραβολήν θεσπεσίαν τοΰ Κυρίου 
καί Σωτήρος ήμών, άγαπητοί άδελφοί, καί διδάχθητε έξ αύτής 
τήν άλήθειαν περί τοΰ βίου τοΰ άνθρώπου έπί τής Γής καί με 
τά ταΰτα*  συνδράμετε καί άκροάσασθε πόσον θαυμασίως διέγρα- 
ψεν ò θεάνθρωπος έν τή παραβολή τοΰ πλουσίου καί τοϋ πτω- 
χοϋ Λαζάρου τούς δύο έπικρατοΰντας έν τώ Κόσμφ χαρακτή
ρας τοΰ ύπερφιάλου και ύβριστοΰ καί κοιλιοδούλου πλουσίου 
καί τοΰ ταπεινού καί άσημου Λαζάρου, καί τήν μετά θάνατον 
άντίστροφον έκατέρου τύχην. Και άντλήσατε έκ τής παραβολής 
ταύτης διδάγματα όρθά καί ύψηλά, καί ποιήσατε τήν καρδίαν 
ύμών άρουραν δεχομένην καί αύξουσαν τόν λόγον τοΰ θεοΰ είς 
καρποφορίαν χρηστότητος καί πάσης άγαθωσύνης. Καί άποστρά- 
φητε οί πλούσιοι άπό πάσης κακίας ύφ’ ής τυχόν κατέχεσθε έπί τφ 
πλούτφ θαρροΰντες, καί άντλήσατε θάρρος οί πενόμενοι καί δυ- 
στυχοϋντες έπί τής Γής, βλέποντες τον Λάζαρον καί οϊος ών 
οϊων κατηξιώθη έπί τής μετά θάνατον ζωής άγαθών είς άμοι- 
βήν τής άρετής αύτοΰ καί τής δικαιοσύνης.

Τπήρχεν άνθρωπος πλουσιώτατος, δστις περί ούδενός ετέρου 
έφρόντιζεν εΐμή πώς νά άπολαύση πάντων τών έγκοσμίων άγα
θών’ ένεδύετο βασιλικά ένδύματα ούχί διότι ήτο ύποχρεωμένος 
είς τοΰτο ώς οί βασιλείς, άλλ’ άπλώς ϊνα έπιδείξη τόν πλοΰτον 
αύτοΰ. Μή έχων δέ ό πλούσιος έκεϊνος έργον περί τδ όποιον νά 
άσχοληθή, ούδέ άνάγκην τινά περί τής όποιας νά φροντίση, 
ήσχολεϊτο μόνον είς τό νά διασκεδάζη πολυτελώς καθ’ έκάστην,
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ούδεμίαν προσοχήν παρέχουν είς τήν κυκλοΰσαν τόν οίκον αύτού 
άνθρωπίνην δυστυχίαν. Έμπροσθεν αύτής τής μεγαλοπρεπούς 
πύλης τοΰ μεγάρου του έν τή όδφ ήτο έρριμμένος κατά γής 
πτωχός τις πλήρης πληγών έκ τής δυστυχίας, μόνην τροφήν 
προσπαθών νά έχη τά ψιχία τά πίπτοντα έκ τής τραπέζης τού 
πλουσίου. Είς τήν άλλην δέ δυστυχίαν τού άνθρώπου προσε- 
τίθετο καί ή άπό τών κυνών ένόχλησις, οϊτινες άπέλειχον τάς 
πληγάς αύτού, χωρίς νά δύναται ό δυστυχής ουδέ αύτούς τούς 
κύνας νά άποδιώξη’ αυτό τού άθλιου τούτου άνθρώπου τό όνο
μα ήτο συνώνυμον τής δυστυχίας*  ώνομάζετο Λάζαρος, τ’, έ. 
έγκαταλελειμμένος. Ιίαρατηρήσατε, άγαπητοί, τήν μεταξύ τών 
δύο τούτων άνθρώπων άντίθεσιν, κατανοήσατε αυτήν ίσχυρώς, 
ϊνα μή έκπλαγήτε διά τήν μεταστροφήν ήν Uà ίδωμεν έν τή τύ-
χη τών άνθρώπων τούτων μετά τον σωματικόν θάνατον

Άπέθανεν ό πτωχός Λάζαρος καί ώδηγήθη υπό τών
* Αγγέλων είς τόν κόλπον τού πατρός ‘αύτού Αβραάμ, είς τόν 
τόπον τής αιώνιας μακαριότητας*  άπέθανε δέ καί ό πλούσιος καί 
έτάφη, καί άπήχθη είς τόν τόπον ένθα έμελλε νά άπολαύση 
Τής άναλόγου πρός τά έν τή γή ανομήματα αύτού τιμωρίας. 
Δέν λέγει είς ήμάς ό Κύριος άν έτάφη ό Λάζαρος, διότι τοΰτο 
δέν έχει σημασίαν τινά άπέναντι τοΰ μεγίστου άγαθου, τής έν 
τοϊς κόλποις τοΰ ’Αβραάμ καθοδηγήσεως*  αναφέρει δέ τήν τα
φήν του πλουσίου ήτις πάντως θά ήτο μεγαλοπρεπής καί άνα- 
λογος πρός τόν πλούτον αύτού, διότι τούτο ήτο τό τελευταϊον 
άγαθόν ού άπέλαυσεν, ό πάντοτε είς τήν χλιδήν καί τού πλού
του τήν άπόλαυσιν ασχολούμενος πλούσιος. ’Ακόμη ό Λάζα
ρος είς τοσούτον δυστυχίας έξίκετο ώστε είναι ζήτημα άν ήξι- 
ώθη ταφής, ής καί αύτοί οί άθλιώτατοι τών άνθρώπων τυγ- 
χάνουσι.

Άλλά τά έν τή πέραν τού τάφου ζωή διαδραματισθέντα 
είναι πολλφ τραγικώτερα τών έν τή π κρούση ζωή. Έκεϊ ό 
πιών έν τή γή μέχρι τρύγος τό ποτήριον τής δυστυχίας Λάζα
ρος εύρέθη έν τώ μέσφ τών αιωνίων άγαθών, οίονεί συνεχί- 
ζων τήν άρετήν ήν έν τού Κόσμου τούτου τή βραχεία στα-
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διοδρομίοι είχεν έπιδείξη, πάμπλουτος είς πνευματικά άγαθά 
ένταυθά τε καί έν τφ Ιίαραδείσω. ό δέ πλούσιος, ό πιών ώ- 
σαύτως μέχρι τρύγος τό ποτήριον τών έγκοσμίων ήδονών ευρέ- 
θη έν τφ μέσω φρικαλέας στερήσεως παντός άγαθου, καθόσον 
τά μέν έγκόσμια άγαθά ούδεμίαν άξίαν έχουσιν έκεϊ, έκ τών 
άγαθών δ’ έκείνων τών πνευματικών άτινα είναι άριστα είς 
τήν έκ τού βίου έξοδον έφόδια ούδέν έφρόντισε νά έχη μεθ’ έαυτοΰ 
ό άπερίσκεπτος πλούσιος. Πύξήθη δ’ έτι μάλλον ή θλίψις- καί ή 
κόλασις αύτοϋ δτε είδε τόν Λάζαρον έν τοϊς κόλποις του Α
βραάμ’ καί έν τή άφορήτφ στενοχώρια του άνέκραξε πρός τόν 
μακάριον Γενάρχην: «ΙΙάτερ Αβραάμ’ έλέησόν με, καί πέμψον 
Λάζαρον, ϊνα βάψη τό άκρον τοΰ δακτύλου αύτου ύδατος καί 
καταψύξη τήν γλώσσάν μου’ ότι όδυνώμαι έν τή φλογί ταύτη.» 
ΊΙάπάντησις τοΰ Αβραάμ ήτο ίοχυρός κόλαφος διά τόν 
πλούσιον, καί σπουδαιότατον δίδαγμα δι’ ήμάς τούς μήπω έ- 
ξελθόντας έκ τοΰ έπιγείου βίου. «Ένθυμήθητι, τέκνον, είπε πρός 
τόν πλούσιον ό Αβραάμ, δτι σύ άπέλαυσες έν τφ κόσμψ βλα τά 
άγαθά σου, έν φ ό Λάζαρος δλα τά κακά, καί τόρα, αύτός 
μέν παραμυθεϊται καί άπολαύει τών αιωνίων άγαθών, συ δέ τι- 
μωρεϊσαι. Εκτός δέ τούτου μεταξύ του νΛδου καί τοΰ ΙΙαρα- 
δείσου χάσμα μέγα καί άβατον υπάρχει ώστε νά μή δύναται τις 
νά διαπερφ έκ του ενός είς τό έτερον μέρος.

Άφ’ ού άντελήφθη ό πλούσιος ό έν τφ βασανιζόμενος 
δτιέντψ \\δη ούκ έστι μετάνοια δι’ αύτόν συνήλθε καί ένε- 
θυμήθη τούς έν τή γή οικείους του, οϊτινες έζων όπως αύτός καί 
έμελλον φυσικά νά έλθωσι καί αύτοί, όταν θά άπέθνησκον, 
είς τόν τόπον τής βασάνου έν φ καί αύτός ηύρίσκετο. Καί 
ταΰτα ένθυμηθείς παρεκάλεσε τόν Αβραάμ ϊνα πέμψη είς τήν 
γήν τόν Λάζαρον δπως διδάξη αύτούς τά έν τφ νΛδη συμ- 
βαένοντα, ϊνα μεταβάλωσι βίον καί μή ύποστώσι καί αύτοί 
δ,τι ό άποθανό>ν άδελφός των. Άλλ’ ή άπάντησις τού Αβρα
άμ ήτο έξ ίσου πρός τήν προηγουμένην αύστηρά καί βαρεία. 
«Έχουσιν, είπε τφ βασανιζομένφ πρώην πλουσίφ, τόν Μωύ- 
σέα καί τούς Προφήτας*  άκουσάτωσαν αύτών.» ’Αλλ*  έκεϊνος
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ύπέδειξεν δτι έάν τις έκ τών νεκρών πορευθή προς αύτούς θά 
μετανοήσωσιν εύκολώτερον. Άλλ’ ό Αβραάμ έγίνωσκεν ά- 
κριβέστερον τήν άνθρωπίνην φύσιν' «εί Μωσέως καί τών προ
φητών ούκ άκούουσιν, άπήντησεν, ούδ’ έάν τις έκ νεκρών - 
άναστή πεισθήσονται.»

Ώ ναί! ό άνθρωπος ό άγαθός υπακούει είς τον θειον νόμον 
έν τή συνειδήσει δτι άριστα έχουσιν αί θεϊαι έντολαί' μόνον 
οί κακοί ζητοϋσι σημεία ϊνα πεισθώσι καί υπακούσωσιν είς τόν 
Θεόν, καί πάλιν ούχί τοΰτο, άλλ’ ϊνα έφεύρωσι νέας προφάσεις 
καί προβάλωσι νέας ένστάσεις’ ίδού ήλθε πρός τούς Ιουδαίους 
τούς διεφθαρμένους τών χρόνων τοϋ Χριστού ό Ιωάννης, αύστη- 
ρός άσκητής, μήτε έσθίων μήτε πίνων, καί έλεγον, δαιμόνιον 
έχει' ήλθεν ό Κύριος έσθίων καί πίνων, καί έλεγον, ίδού άνθρω
πος φάγος καί οίνοπότης τελωνών φίλος καί άμαρτωλών. 
Καί πάς τις γνωρίζει δτι οί διεφθαρμένοι έζήτουν παρά τοϋ 
Κυρίου σημεϊον τής έξουσίας λύτου ϊνα δήθεν πεισθώσιν, 
καί πρό τών σημείων τής παντοδυναμίας Λύτου έλεγον έν τφ 
Βεελζεβούλ τφ άρχοντι τών δαιμονι ·*ν  εκβάλλει τά δαιμόνια. 
Είδον Αύτόν τρέφοντα μέ 5 άρτους πεντακισχιλιους άνθρώπους, 
είδον τά στοιχεία τής φύσεως ΰπακούοντα είς τά κελεύσματα 
Αύτοΰ, είδον Αύτόν έγείροντα έκ τών νεκρών τόν υιόν τής χή
ρας έν Ναίν, τήν θυγατέρα τοΰ Ίαείρου, τόν τετραήμερον 
Λάζαρον, καί ούτε είς τούς έκ νεκρών έγερθέντας πείθονται, 
αύτόν τε τόν Λάζαρον μετά τοΰ Ίησοΰ ζητοΰσι νά φονεύσωσι.

‘Ωστε, άδελφοί μου άγαπητοί, άείποτε προτιμάτε έν 
Λαζάρου μοίραι μάλλον ή έν τή τοΰ πλουσίου τύχη νά ζώμεν. 
“ϊνα έν τή παρούση ζωή πάσαν άρετήν κτησάμενοι καί έφόδια 
ικανά πρός τόν αιώνιον βίον συναγαγόντες άξιωθώμεν έν τοΐς 
κόλποις τοΰ ’Αβραάμ νά λάβωμεν θέσιν, τή χάριτι καί φιλαν
θρωπία τοΰ ύπέρ ήμών ένανθρωπήσαντος ϊΊοϋ τοΰ Θεοΰ καί 
Σωτηρος ήμών. ’Αμήν.

XApAMHpEI

Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ

( κατά τόν Οεϊον X pvdódTOμον. )

Άς ύποθέσωμεν δτι υπάρχει άνθρωπος, πΰρ έκ τών 
οφθαλμών έκβάλλων, μέλας, έκ τών ώμων του αντί χει- 
ρών δράκοντας έχων κρεμαμένους· και δτι το μέν στόμα 
του άντι όδόντων έχει ξίφη οξέα, άντί δέ γλώσσης πηγήν 
άναβλύζουσαν φαρμάκι καί δηλητήριον και δτι ή κοιλία 
αύτοΰ καταναλίσκει πάντα τά ριπτόμενα έντός αυτής εύ
κολώτερον καί ταχύτερον πάσης καμίνου' καί δτι οί πόδες 
αύτοΰ είναι πτερωτοί, ταχύτεροι πάσης φλογός' καί τό πρό- 
σωπον αύτοΰ κράμα κυνός και λύκου- καί δτι ή λαλιά του 
δέν είναι ανθρώπινη άλλα άπαισία και αηδής καί έμπνέου- 
σα φόβον καί ότι κρατεί φλόγα είς τάς χεϊράς του' (βεβαί
ως φαίνονται είς ύμας φοβερά ταΰτα, άλλα δέν έπλάσαμεν α
κόμη αύτόν προσηκόντως- πρέπει είς ταΰτα κα'ι άλλα νά προσ- 
θέσωμεν), καί δτι τούς συναντώντας αύτόν σφάττει, κατατρώ- 
γει, γεύεται τών σαρκών αύτών. Αϊ, καί τοΰ τοιούτου άν
θρώπου είναι χειρότερος ό φιλάργυρος, δστις έπέρχεται κα
τά πάντων δπως ό Άδης, πάντας καταπίνει, παρουσιάζεται ώς 
κοινός πολέμιος δλου τοΰ ανθρωπίνου γένους- διότι έπιθυ- 
μεϊ νά μή ζή κανείς άνθρωπος, διά νά έχη αυτός δλον τόν 
κόσμον. Καί δέν άρκεϊται είς αυτά μόνον, άλλα δταν έν τή 
ψυχή του έπιθυμήση νά εΐχον άφανισθή πάντες, θέλει καί 
τής γής τήν φύσιν νά μεταβάλη και νά καταστήση αύτήν χρυ
σόν- όχι δέ τήν γην μόνον άλλα καί τά δάση καί τα όρη καί 
τάς πηγάς κα'ι παν δ,τι φαίνεται- Καί ϊνα έννοήσητε δτι δέν 
παρεστήσαμεν ακόμη προσηκόντως τήν μανίαν του, άς μή» ύ- 
πάρξη ό καταγγέλλων ή φοβερίζων αύτόν, άλλ’ άς έκλίπη ό έκ 
τών νόμων φόβος, καί θά ϊδητε αύτόν να άρπάση ξίφος κα'ι νά 



602 '0 Φιλάργυρος κατά τον θειον Χρυσόστομον

φονεύΐ] πάντας, χωρίς νά φεισδή ούδενός, ούτε φίλου, ούτε 
συγγενούς, ούτε αδελφού ούδ’ αύτών τών γονέων του. Μάλ
λον 0έ ούδ’ είναι ανάγκη νά κάμνωμεν ενταύθα υποδέσεις· 
άλλ’ ας έρωτήσωμεν αύτόν έάν δέν πλάττει καά’εαυτόν τοι- 
αύτας πάντοτε φαντασίας κ<*1  διά τοΰ λογισμού διέρχεται και 
φονεύει όλους καί φίλους και συγγενείς κ<χι αύτούς τούς γονείς 
του. Άκόμη δέν είναι ανάγκη ούδέ νά έρωτήσιυμεν διότι 
πάντες γνωρίζουσιν ότι οί κατεχόμενοι ύπό τής ασθένειας αυ
τής τής φιλαργυρίας καί τό γήρας τού πατρός των βαρύνονται, 
καί τό γλυκύ καί ευχάριστου δι’όλους πράγμα, τό να έχωσι 
τέκνα, βαρύ κα'ι άνυπόφορυν νομίζουσι. Πολλοί τουλάχιστον 
έψρόντισαν να μ ή έχωσι τέκνα, ο ύχί φονεύσαντες τά παιδία αυ
τών γεν νηδέντα, αλλά απ’αρχής ούδέ νά γεννηϋώσι τοιαΰτα 
έπιτρέψαντες. Μ ή δαυμάσητε λοιπόν έάν τοιοΰτον κατεσκευ- 
άσαμεν τον φιλάργυρον (διότι είναι καί πολύ χειρότερος από ό
σα έχω εϊπΐ|), άλλ’ ας φροντίσωμεν πώς δά απαλλάξωμεν αύ
τόν τοΰ δαίμονας. Πώς λοιπόν δά τον άπαλλάξωμεν ; 
Έάν μάδ|) σαφώς ότι ή φιλαργυρία πρός αύτόν τον 
σπουδαιότατον πόδυν αύτοΰ, τύ κερδίζειν χρήματα, έ- 
ναντιοΰται· διότι, κατά τήν παροιμίαν, οί τά μικρά έπιδυ- 
μυΰντες νά κερδήσωσι μεγάλα απώλεσαν. Τουλάχιστον πολλοί 
πολλάκις δύλοντες να δανείσωσι μέ μεγάλους τόκους, επειδή 
έπί τή έλπίδι τοΰ κέρδους δέν έξήτασαν τούς δανειζόμενους, έ
χασαν μετά τού τόκου καί τό κεφάλαιον ολόκληρον. ’Άλλοι 
περιπεσόντες εις κινδύνους καί μή δελήσαντες ολίγα νά δυσιά- 
σωσιν έχασαν μετά τής περιουσίας και τήν ζωήν. Άλλοι δέ 
έν ψ ήδύναντο αξιώματα προσοδοφόρα ή άλλο τι τοιοΰτο ν νά 
αγοράσωσιν, ένεκα μικροσυζητήσεων απώλεσαν τά πάντα. Δι
ότι επειδή δέν γνωρίζουσι νά σπείρωσι, άλλα φροντίζουσι 
πάντοτε μόνον να δερίζωσι, διά τοΰτο καί τόν δερισμόν χάνου- 
σι*  διότι ούδε'ις δύναται πάντοτε να δερίζΐ], όπως ούδέ πάντοτε 
νά κερδαίνη ....

(Παράφρασις).

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙφΑΝΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Τ 0Τ VO'f »Τ*». ’ ν jö .·’ uJC· VJv «* Τ « t J X. <«>'C V- OTSVBVê ΎΤΜΧι ■ » 1

( Σννέχβια. )

Μετά τάς ομιλίας ταύτας διεζγιχθησαν φαίνεται κατ’ ιδίαν μα- 
κθαι συζητήσεις μεταξύ Ιών ’Επισκόπων Έπιφανίου καί Ίωάννου, 
καθ’ άς ύπέβαλεν ό πρώτος τας κατά του Ώριγένους κατηγορίας. Έκ 
τούτων, κατά τον ’Ιερώνυμον τρεις μόνον άνηρεσεν ό ’Ιωάννης περί τί\ν 
λοιπών μηδέν είπών, αλλ*  ότι άλλην ημέραν έν τω Ναώ όμιλησας ό 
’Ιωάννης μετά την λειτουργίαν περί πάντων τών ζητημάτων της πί
στεως έξέθηκεν αύτά όρθοδόξως, συνομολογησαντος καί το9 Έπιφα
νίου. Άλλαι δμως ειδήσεις ίου Ιερωνύμου παριστώσι τον Έπιφάνιον 
μετά το πρώτον εκείνο έν τω Ναω έπεισόδιον άπομακρυνόμενον είς 
Βηθλεέμ, τ$ συμβουλή τών μοναχών έπιστρέφοντα είς Ιερουσαλήμ καί 
άπομακρυνόμενον έκεΐθεν πάλιν νυκτός είς το παρά την Έλευθερόπο- 
λιν ί'διον Μοναστηριον *Αδ,  τού οποίου εξηκολούθει λογιζόμενος Ηγού- 
μενος. Έκ τοΰ Μοναστηριού αύτου άπευθύνας ό Έπιφάνιος έπιστολάς 
πρύς τούς μοναχούς προέτρεπεν αύτούς νά διακόψωσι την προς τύν Ίω- 
άννην έκκλησιαστικην επικοινωνίαν. Καίτοι δέ ό ’Ιωάννης προσεπά- 
θησε νά συγκράτηση αύτόν άπο τοιούτων διαβημάτων, καίτοι διά 
τοΰ ’Ηγουμένου τοΰ Μοναστηριού *Αδ  Γρηγορίου ειδοποίησε τύν Έ
πιφάνιον νά μη προβη είς άντ ικανονικην τινα πράξιν ό 'Ιερώνυμος 
προσηγαγε προς αύτύν τύν ίδιον άδελφύν αύτοΰ 1 Ιαυλινιανόν, ον ό Έ
πιφάνιος παρ’ ένορίαν έχειροτόνησε τφ 393 είς Διάκονον καί Πρε- 
σβύτεοον, έν τινι παοά την Χεβρώνα Μοναστηρίω. Τύ γεγονύς τοΰτο 
έπηνεγκεν οριστικήν ρηξιν μεταξύ τών δύο ’Επισκόπων καί τών ά- 
κολούθων αύτών, μεταξύ της Ιερουσαλήμ καί τΤίς Βηθλεέμ, λίαν τα
χέως δέ φαίνεται έπανέκαμψεν είς Κύπρον ό Έπιφάνιος.

ΈκεΤθεν άπελογηθη κατά τών κατηγοριών τοΰ Ίωάννου διά μα- 
κράς έπιστολής, ης τύ πρωτότυπον δέν διεσώθη. Ό Ρουφΐνος κατέκρινε 
την μετάφρασιν, ώς έν έπιγνώσει διαστρέψασαν τύ πρωτότυπον. ’Ο 
δέ ’Ιερώνυμος έλεγεν οτι δέν είχε προορίσει την μετάφρασιν πρύς κοι- 
νοποίησιν είς τύ πολύ δημόσιον, ΖΛλ’ ότι έκλάπη αυτή έκ τής τρα- 
πέζης τοΰ Εύσεβίου Κρεμώνης, χαριν τ0$ όποιου έφιλοπόνησεν αύτήν. 
Έν πάση όμως περιπτώσει έκ της μεταφράσεως ταύτης γινώσκομεν 
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την άπολογίαν του Έπιφανίου κατά τά σπουδαιότερα αύτής σημεία. 
Την χειροτονίαν του Παυλινιανοΰ έζήτει νά δικαιολογήσω λέγων δτι 
αυτή έγένετο έν Μοναστηρίω και δτι οί έν αύτφ δέν ύπήγοντο ύπο τήν 
ποιμαντικήν δικαιοδοσίαν του ’Επισκόπου ’Ιεροσολύμων, ήτο δ’ έργον 
θείας προνοίας περί τών άναγκών τής Έκκλησίας. Άλλως τε ή ίερω- 
σύνη εϊναι μία και ή αύτή πανταχοΰ. Βεβαίως τά δρια τής ποιμαντι
κές δικαιοδοσίας έκαστου Επισκόπου είναι καθωρισμένα και πρέπει 
τις να μή έπεμβαίνη είς τήν δικαιοδοσίαν του άλλου, ούχ ήττον ύπαρ- 
χουσι πράξεις έκτελούμεναι έξ αγάπης του Χρίστου, αΐτινες πρέπει νά 
κρίνωνται ύπο τάς περιστάσεις έν αις έξετελέσθησαν, τον τόπον κα'ι 
τον χρόνον. Το Μοναστήριον, διά το όποιον έχειροτονήθη ό Παυλινια- 
νός, έστερείτο Πρεσβυτέρων θελόντων νά τελέσωσι το μυστήριον τής 
Θείας Εύχαριστίας. Είνε αληθές δτι ύπήρχον έν αύτοϊς ό ’Ιερώνυμος 
ό Βικέντιος και τρεις ή τέσσαρες άλλοι οϊτινες έφερον τύ αξίωμα τοΰ 
Πρεσβυτέρου, άλλ’ έκ σεβασμού προς το μυστήριον καί έκ ταπεινο
φροσύνης άπέφευγον νά τελέσωσιν αύτό. ΡύδεΙς δ’ έτερος ’Επίσκοπος, 
πλήν αύτου, τυΰ Έπιφανίου, ήδύνατο νά πείση τον Παυλινιανον δπως 
χειροτονηθή. Άλλα και ή χειροτονία έτελέσθη μετά πολλάς ένστά- 
σεις του Παυλινιανοΰ, διά τής βίας. Έπαναλαμβάνων ό ’Επιφάνιας 
τήν λεπτομέρειαν δτι ή χειροτονία έτελέσθη έν Μοναστηρίω, έκτος 
τής δικαιοδοσίας του Επισκόπου Ίωάννου, φέρει είς ένίσχυσιν τής 
δικαιολογίας αύτου τήν σύγχρονον πράξιν τής έν Κύπρφ ’Εκκλησίας 
έν η δέν έτηρειτο τοιαύτη περιοριστική ακρίβεια. Τούτο κυροΐ διά πολ
λών λεπτομερειών. Περαιτέρω δέ δηλοι δτι ό άντιπροσωπεύων αύτόν 
Ηγούμενος Γρηγόριος ούδέν απαγορευτικόν διεβίβασεν άπό μέρους τοΰ 
Ίωάννου καί ούδεμίαν έδωκεν ό Έπιφάνιος σχετικήν ύπόσχεσιν. Άπο- 
κρούων δέ άλλας τινάς κατηγορίας τών περ'ι τον Ίωάννην και διαφό
ρους φήμας τών ζητούντων τά σκάνδαλα όμιλεΐ διά μακρών περί τοΰ 
Ώριγένους και τών πλανών αύτοϋ, άφ’ ών προτρέπει τον Ίωάννην ν’ 
άπομακρυνθή. Έν τέλει τής μακροτάτης ταύτης έπιστολής άφηγεΐται 
το έξής έπεισόδιον ό Έπιφάνιος, έκ τοΰ οποίου καταφαίνεται δτι δέν 
ένέκρινε τήν χρήσιν εικόνων έν τοίς ναοϊς, μή γενικευθεϊσαν είσέτι 
κατά τήν έποχήν έκείνην. Μετέβη ποτέ μετά τοΰ Ίωάννου είς ίερον 
τόπον, καλούμενον Βαιθήλ, και έκεϊθεν είς τήν κώμην Άναβλαθα. 
Διελθών ναοΰ τίνος εϊδεν έν αύτφ παραπέτασμα κρεμάμενον έπ'ι τών 
θυρών τοΰ ναοΰ κα'ι φέρον έζωγραφισμένην εικόνα τοΰ Χρίστου ή άλλου 
τίνος άγιου. Θεωρήσας τήν τοιαύτην ζωγραφικήν άναπαράστασιν ώς 
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άντικειμένην είς τήν αγίαν Γραφήν και είς τήν διδασκαλίαν τής| Εκ
κλησίας συνεβούλευσε τούς φύλακας τοΰ ναοΰ νά σχίσωσι και δώσωσι 
το παραπέτασμα είς τινα πτωχόν δπως χρησιμοποιηθώ ώς σινδών, ά- 
ναλαβών ν*  άντικαταστήση αύτό δι’ άλλου παραπετάσματος έκ Κύ
πρου. Τοιοΰτο δέ λαμπρόν παραπέτασμα άποστέλλων τφ Ιωάννη πα- 
ρακαλεϊ αύτόν να φροντίση περί τής τοποθετήσεως αύτοϋ και συνιστα 
ν’ αποφεύγω είς το εξής παραπετάσματα έ'χοντα εικόνας, διότι τούτο 
άντιβαίνει είς τήν χριστιανικήν θρησκείαν.

Τοιοΰτο το περιεχόμενον τής έπιστολής τοΰ αγίου Έπιφανίου, 
κατά τήν μετάφρασιν τοΰ Ιερωνύμου, δστις έχρησιμοποίησε τον άγιον 
ζήλον αύτοϋ έν τφ άγώνι κατά τοΰ Ίωάννου και τοΰ Ρουφίνου. Τον 
αγώνα δέ τοΰτον συνεχίζων καί μετά τήν έκ Παλαιστίνης άναχώρη- 
σιν τοΰ Έπιφανίου συνέγραψε μακράν κατηγορητήριο'/ έπιστολήν κατά 
Ίωάννου προς Παμμάχιον, έν ή άφηγήθη τ’ άνωτέρω γεγονότα κατά 
τάς ιδίας άντιλήψεις. Έν τή έπιστολή ταύτη μέμρεται προς τοΐς άλ
λοι; τοΰ Ίωάννου δτι παρατρέξας τον Μητροπολίτην Καισαρείας Ίω
άννην, ύφ’ όν ώς Επίσκοπος Ιεροσολύμων ύπήγετο, άπετάθη προς 
τον ’Αρχιεπίσκοπον ’Αλεξάνδρειάς Θεόφιλον καί έζήτησε τήν έπέμβα· 
σιν αύτου. Όντως δέ ό Θεόφιλος άποστείλας τον Πρεσβύτερον Ισίδω
ρον έδικαίωσε τον Ίωάννην. Παρενέβη και ό διοικητής της Παλαιστί
νης Αρχέλαος ΐνα θέση τέρμα είς τάς έκ τών Ώριγενιστικών έρίδων 
ταραχάς τής χώρας καί μόλις τφ 396 έστερξεν ό Ιερώνυμος νά συν
διαλλαγή προς τον Ρουφΐνον, άπελθόντα είς τήν Δύσιν. Άλλ αί έριδες 
έκτοπισθεΐσαι έκ Παλαιστίνης έξηκολούθησαν έκτος αύτής. Ό άγων 
μεταξύ Ρουφίνου καί Ιερωνύμου, διά συγγραμμάτων διεξαχθείς, έ· 
λήξε μόλις τφ 410, δτε άπέθανεν ό Ρουφΐνος, άνερρίπιαε δέ τον ά- 
γώνα κατά τών Ώριγενιστών έν Αίγύπτφ ό Θεόφιλος, ούχί δλως ά- 
προσδοκήτως, διότι ήτο άνθρωπος άνευ άρχών, το συμφέοον πάντοτε 
έπιζητών καί είς αύτό πασαν θρησκευτικήν ή ηθικήν άρχήν θυσιάζων. 
Οί τής Νιτρίας μοναχοί, ιδίως δέ οί λεγόμενοι μακροί άδελφ^ί ύπέ- 
στησαν τής άνεπισχέτου αύτού μανίας τήν ορμήν είς έρείπια ^μεταβα- 
λοΰσαν τάς άκμαζούσας έν τή έρήμω έκείνη Μονάς. Ό Ιερώνυμος 
δέν έδίστασε να έπαινέση τάς βανδαλικάς πράξεις τού Θεοφίλου, δια- 
σώσας αύτού έν μεταφράσει έπιστολάς, καταδικαζούσας τον Ωριγένη 
καί τον Ώριγενισμόν. ΔΓ έπιστολής αύτού ό Θεόφιλος, διασωθείσης 
έπίσης παρά τοΰ Ιερωνύμου έζήτησε τήν συνδρομήν τοΰ γηραιοΰ ’Ε
πισκόπου Έπιφανίου, προτρέψας αύτόν είς συγχρότησιν Συνόδου έν
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Κύπρω πρδς καταδίκην τοΰ 'Ώριγενισμου. Ό Έπιφάνιος, χαιρων, 
διότι, ώς ύπελάμβανεν έκ τών νρσμμάτων του Θεοφίλου παραπειθό- 
μενος, ό ζήλος αύτοΰ εΐλκ>σεν είς τήν ορθοδοξίαν τον τέως άδιάλλα- 
κτον Ώριγενιστήν Θεόφιλον, συνεκρότησεν εν Κύπρω Σύνοδον και κα- 
τεδίκασε τον πολυμίση^ον Ώοιγενισμόν !

Είς τήν πράξιν ταύτην εξώθησε τδν άγιον Έπιφάνιον ό Θεόφι
λος, διότι ήθελε νά χρησιμοποίησή αύτδν κατά τοΰ Ίωάννου Χρυσο
στόμου ’Αρχιεπισκόπου Κ)πόλεως, δήθεν ωριγενισ του, προς ον απέστει· 
λε τά πρακτικά τής fv Κύπρω Συνόδου. Κατα τοΰ αγιωτατου τού του 
άνδρός διεξήγεν ό Θεόφιλος δεινδν άγώνα, τάς άφορμάς λαβών έκ τοΰ 
ζητήματος τώ/ μακρών αδελφών, οϊτινες, διωκόμενοι αγρίως υπ αύτοΰ, 
κατέφυγον κατ’άρχάς είς Παλαιστίνην, άλλα μή γενομενοι δεκτοί, 
συνεπεία γοαμμάτων τοΰ Θεοφίλου, ού μόνον πρδς τους εν Παλαι
στίνη ’Επισκόπους άλλά καί πρδς τδν άγιον Έπιφάνιον τής Κυπρου, 
μετέβησαν είς Κ)πολιν, ϊνα τήν προστασίαν τοΰ ίεροΰ Χρυσοστόμου 
έπικαλεσθώσι. Κσί ούτος μέν προσεπάθησεν ν*  άποφύγη πάσαν α- 
νάμιξιν ϊνα μή έξερεθίση καθ’ έαυτοΰ τδν βιαιότατον Θεόφιλον. 
Άλλ’ έπιμενόντων εκείνων έγραψε παρακαλών ϊνα συγχωρηθώσι. 
*0 Θεόφιλος άπήντησεν άποτόμως πρδς τδν άγιον Χρυσόστομον, οστις, 
τούτου ένεκα, άπέφυγε νά μεσιτεύση δευιέραν φοράν. Άλλ οι 
μακρο'ι άδελφοί κατόρθωσαν ημέραν τινά έν όδφ νά παρακαλε- 
σωσι τήν Εύδοξίαν, σύζυγον τοΰ Βασιλέως Άρκαδίου, ήτις ύπεσχέθη 
νά προσκληθώ είς Κ)πολιν ό Θεόφιλος δπως δικασθή ύπδ Συνόδου, δια 
τάς κατηγορίας, ας διετύπουν κατ’αύτοΰ οί μακροί άδελφοί. Όντως 
δέ άπεστάλη είς Αλεξάνδρειαν ό άξιωματικδς Έλάφιος ϊν’ άγάγη 
τδν Θεόφιλον είς Βασιλεύουσαν.

Ένεκα τής άδοκήτου ταύτης τροπής τοΰ ζητήματος ό Θεόφι
λος έζήτει προθεσμίαν, σπεύσας έγκαίρως νά προτρέψη τδν άγ.Έπι- 
φάνιον όπως μεταβάς αύτοπροσώπως είς Κ)πολιν πολεμηση την αϊ- 
ρεσιν του Ώριγενισμοΰ έν τώ προσώπω τοΰ ’Αρχιεπισκόπου αυτής 
Ίωάννου, καθ’ ον τρόπον και έν Ιερουσαλήμ. Ό Έπιφάνιος ύπε- 
λαβεν δτι είχε καθήκον νά πράξη τοΰτο, καίτοι δέ ύπερογδοηκον- 
τούτης, έν καιρφ γειμώνος, κατά Μάρτιον τού 403, μετέβη αύτο
προσώπως είς Κ)πολιν. Έκει, δυστυχώς, δέν ήθέλησε νά έξετάση 
κατά πόσον ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Ιωάννης ήτο οίος παρουσιάσθη αύτώ 
ύπδ τοΰ Θεοφίλου. Άλλά πιστεύσας δτι ήτο Ώριγενιστής δέν ήθέλη
σε νά έπικοινωνήση πρός αύτόν, επομένως δέν μετέβη είς τδ Έπι- 

σκοπεϊον. άλλ’ άπεβψάσθη είς τδ προάστειον Έβδομον, δπου ύ- 
πήρχε ναδς τοΰ άγιου Ίωάννου, γενόμενος οεκτδς ύπδ τοΰ πλήθους 
μετά πολλής ευλαβειας. Εν τώ προαστείφ έκείνω διαμείνας, άνευ 
γνώσεως καί άδειας του ’Αρχιεπισκόπου, δπως καί έν Παλαιστίνη, 
είς αντικανονικές και παρ’ ένοριαν προέβη πράξεις, τελέσας τήν 
Λειτουργίαν καί χειροτσνήσας Διάκονον. Εισελθών ύστερον είς τήν 
Κ)πολιν απεδειςεν οτι άπεβη θύμα τών κατά τοΰ άγιου Χρυσοστό
μου διάβολων, διότι παρακληθείς νά διαμείνη έν έκκλησιαστικοις 
οίκημασι δέν εδέχθη, διαρρήδην άποκρούσας τήν μετ’ αύτοΰ εκκλησι
αστικήν κοινωνίαν άν μη έξεδίωκε τούς μάκρους άδελφούς καί άπε- 
κηρυττε τα συγγράμματα τοΰ Ώριγένους. Ό ’Αρχιεπίσκοπος έμή- 
νυσεν οτι πρόκειται νά συνέλθη Σύνοδος, προσκληθέντος ήδη τού 
Θεοφίλου, ήτις έμελλε νά έξετάση τά ζητήματα ταΰτα. Δυστυχώς 
ο άγιος Επιφάνιος, προκατειλημμένος ών κατά τοΰ ίεροΰ Χρυσοστό
μου, ουδέν ήθελε ν’ άκουση, προβαίνων δέ είς νέας τολμηρές άν- 
τικανονικας πράξεις καί παρασκευαζόμενος έπισήμως έν τώ ναώ 
τών αγίων Αποστολών ν*  άποκηρύξη τά συγγράμματα τοΰ Ώριγέ
νους, τον Ιωάννην Χρυσόστομον, τούς μακρούς άδελφούς καί πάντα 
Ώριγενιστήν, έκινδύνευε νά προκαλέση εΕέγερσιν του άφωσιωμένου 
εις τον Χρυσόστομον λαοΰ. Όθεν ό Χρυσόστομος έυ,ήνυσεν αύτώ διά 
του διακόνου Σεραπίωνος «Παρά κανόνας πράττεις πολλά, ώ ’Επί
σκοπε, πρώτον μέν χειροτονίαν έν ταΐς ύπ' εμέ Έκκλησίαις ποιη- 
σαμενος, ειθ’ δτι μή προτραπείς ύπ’ έμοΰ έν αύταις έλειιούργησας, 
οικεία αυθεντία χρησαμενος. Πάλιν τε αύτόθι προτραπείς ού πκρη- 
τήσω καί νυν αύθις έπιτρέπεις σεαυτώ. Φύλαξαι ούν μή ταοαχής 
έν τώ λαώ διαγενομένης τδν έκ ταύτης κίνδυνον άναδέξη καί αυτός». 
Τδ μήνυμα τοΰτο άνεχαίτισε τδν Έπιφάνιον άπδ πάσης περαιτέρω 
άντικανονικής ένεργείτς. Φαίνεται δέ δτι, μικρδν κατά μικρδν, άνε- 
γνωρισε τήν αθωότητα του άγιου Χρυσοστόμου, δστις εϊχε μέν κα
τηγόρους κακούς άλλ’ εϊχε καί Οαυμαστάς ενθέρμους καί κήρυκας 
τής άγιότητος τ·»ύ βίου αύτοΰ καί τής ορθοδόξου διδασκαλίας. Ού 
μόνον δέ πάσης κατά τοΰ άγιου Χρυσοστόμου άπέστη ένεργείας άλλά 
καί κατά τών μακρών άδελφών, μεθ’ ών συνηντήθη καί παο’ ών 
έμαθε τοΰ Θεοφίλου τήν κακίστην πολιτείαν. Έπί πλέον επεφυλάσ- 
σετο τφ Έπιφανίφ έν Κ)πόλει καί τις έκπληξις, προκειαένου περί 
αυτού τοΰ Ώριγένους. Παρήν τότε έκεϊ ό Γότθος Έπίσκοπος τής 
παρά τδν Δούναβιν μικ?άς Σκυθίας θεότιμος, περιφανέστατος ένεκα 
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τ^ς παιδείας αύτοΰ και τής άποστολικής πρός διάδοσιν τοΰ Χριστι
ανισμού μεταξύ τών βαρβάρων λαών δράσεως. Ουτος ημέραν τινά 
άνέγνω είς έπηκοον τοΰ άγιου Έπιφανίου απόσπασμα έκ συγγράμ- 
τος τοΰ Ώριγένους θαυμασιώτατον και ύπέδειξεν είς τον άγιον Έπι- 
φάνιον ότι ητο άδικωτάτη ή προκατάληψις αύτου κατά τοΰ μεγά 
λου Άλεξανδρέως Διδασκάλου. Έάν εύρίσκωνται έν τοϊς συγγράμμα- 
σιν αύτοΰ καί τινες αποπλανήσεις, τάς οποίας άλλως τε και ζών 
άπεκηρυττεν ό Διδάσκαλος, αύται δέν έδικαιολόγουν τον κατ’ αύ- 
τοΰ πόλεμον. Ή τοιαύτη γνώμη τοΰ Θεοτίμου ητο όρθοτάτη, ητο 
γνώμη πάντων τών θαυμαστών τοΰ Ώριγένους. Αύτός ό Θεόφιλος, 
προ της τελευταίας του μετατροπής, παρέβαλε τον Ωριγένη πρός 
κήπον, έν ω εύρίσκονται άνθη, σπανίας ώραιότητος, καί μεταξύ αύ
τών άκανθαι καί θάμνοι. Δέν ήθελε νά καταστρέψη ένεκα τούτων 
τόν κήπον άλλ’ άποσπών τάς άκάνθας άπήλαυε τών άνθέων.

Οί λόγοι τοΰ Θεοτίμου, ή συνάντησις μετά τών μακρών άδελ- 
φών, παν δ,τι ήκουεν ύπέρ τοΰ Χρυσοστόμου διεφώτιζον τόν άγιον 
Έπιφάνιον καί ύπεδείκνυον αύτοΰ τήν δολιότητα τοΰ Θεοφίλου. Καί 
τοι δέ ουτος άνεμένετο εντός ημερών τννων είς Κ)πολιν έσπευσεν ό 
Έπιφάνιος νά φύγη τάχιστα καί να μή συμμετάσχη τών κατά τοΰ 
αγίου Χρυσοστόμου παρανόμων ενεργειών. Μετά τοΰ Χρυσοστόμου 
φαίνεται ότι δέν συνηντήθη. Κατά τόν βιογράφον αύτοΰ πεισθείς ό 
Χρυσόστομος «ότι συνήνεσεν έπί τή έαυτοΰ έξορί$ ό Έπιφάνιος, λαβών 
δίπτυχον έγραψεν Έπιφανίω. Έπιφάνιε σοφέ, συνήνεσας έπι τή έμή 
έξορί$· ού μή έτι κάθισες επί τοΰ θρόνου σου. Όμοίως δέ καί ό Έπι
φάνιος αντιγράφει Ιωάννη. Άθλητά, δερου καί νίκα*  άνθ’ ών δέ έπί- 
στευσας, ότι έγώ συνήνεσα έπί τή εξορία, έπί τφ τόπω ω έξωρίσθης, 
ού μή φθάσης.» Ό αδόκιμος βιογράφος, μεταγενεστέρως γράψας καί 
μή έχων ακριβή γνώσιν τών γεγονότων καί χρονολογιών, άφωρμήθη 
είς τήν έπινόησιν τών ανωτέρω έκ τής πληροφορίας τών ιστορικών 
Σωκράτους καί Σωζομένου, καθ’ ήν ό μέν ’Ιωάννης Χρυσόστομος προ- 
εϊπε τώ Έπιφανίφ οτι ούκ οψεται τό ποίμνιον αύτοΰ, ό δέ Έπι
φάνιος άντεϊπεν ότι καί αύτός ούκ άποθανεϊται έν τή έπισκοπή αύ
τοΰ. Απερχόμενος δέ τής Κ)πόλεως ό ιερός Έπιφάνιος είπε πρός 
τούς αποχαιρετώντας αύτόν «Άφίημι ύμϊν τήν πόλιν καί τά βασίλεια 
καί τήν ύπόκρισιν, έγώ γάρ άπειμΓ σπεύδω γάρ, πάνυ σπεύδω » !

( ’Ακολουθεί. )

ΛΟΓΟ2
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΠΑΗΙΕΡΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟ^ 

ΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΓΚΑΙ- 
ΝΙΟΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ AV- 

ΚΕΙΟΥ ΛΑΡ>ΝΑΚΟΣ.

I Τή Κυριακή, 2 ίσταμένου, έτελέσΟησαν έν πάση έπισημό- 
τητι τά εγκαίνια τής άρτίως ίδρυΟείσης Σχολής Εμπορίου καί 
ξένων γλωσσών Λάρνακος’ έν τή τελετή ταύτη ή Λύτου 1 Ιανιε- 
ρότης ό Μητροπολίτης Κιτίου, ώς πρόεδρος τής Σχολικής Επι
τροπείας Λάρνακος διέγραψε τά κατά τήν ϊδρυσιν και τόν σκοπόν 
του Λυκείου τούτου διά τού παρά πόδας λόγου. |

’Αγαπητοί έ ν Χριστώ,

Κατά τήν ημέραν ακριβώς ταύτην τό παρελθόν έτος ετελέσαμεν 
ίεράν τελετήν έν τή εύαγεϊ Μονή τού άγ. Γεωργίου έπί τοϊς έγκαινίοις 
καθιδρΰματος ιερού, προορισμόν εχοντος νά όίόη έργάτας δοκίμους 
διά τόν έν Κύπρο) αμπελώνα τού Κυρίου, διακόνους τού Ευαγγελίου 
τού Χριστού. Δέν ήτο δυνατόν ιότε νά έλπίσωμεν δτι έντός 12 μηνών 
θά ηύρισκόμεθα εις τήν έξόχως εύχάριστον θέσιν νά τελέσωμεν τά εγ
καίνια ετέρου έπ’ ίσης σπουδαϊον τόν προορισμόν εχοντος Εκπαιδευ
τηρίου. Ιδού δμως εν παράδειγμα διαπιστούν δτι δταν ύ άνθρσ^πος 
συνεισφέρη παν τύ έξ έαυτοΰ ύπέρ τού αγαθού, ό Θεός άναπληροϊ τά 
έλλείποντα.

Τίτο ή δεύτερα ή ή τρίτη έβδομός τής ενθάδε καθόδου μου ώς 
ποιμένος τής ΙΙόλεωςκαί Επαρχίας ταύτης, δτε συγκαλέσας όμήγυριν 
έπιλέκτων πολιτών έν τή ίερα Μητροπόλει ϊνα συσκεφθώμεν περί τών 
έκπαιδευτικών ήμών πραγμάτων, έσχον τήν εύχαρίσνησιν νά βεβαιωθώ, 
δτι δ,τι έγώ έσκεπτόμην περί τού ζητήματος τούτου, τό αυτό έσκεπτον- 
το καί οί συγκληθέντες έγκριτοι πολΐται. ΊΙσαν δ’ αί σκέψεις ήμών 
δα έν τφ αίώνι έν ώ ζώμεν καί έν τή θέσει ήν κατέχομεν οί Κύπριοι 
ώς εμπροσθοφυλακή τού ’Έθνους έν σχέσει πρός τάς χώρας ίδίρι τοΰ 
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Βασιλείου τών Σελευκιδών, οφείλομεν νά άποκτήσωμεν σύστημα παι- 
δεύσεως δυνάμενον νά παραστήση ήμάς οργανισμόν τέλειον, οίον άπαι- 
τούσι τά συμφέροντα τού παρόντος καί αί βλέψεις τού μέλλοντος. * Η 
ήμετέρα Νήσος διά τής διαδόσεως τής κλασσικής παιδείας έπετέλεσεν 
εν γενναϊον βήμα πνευματικής προόδου*  επιστήμονες διδάκτορες τού 
Εθνικού ί Ιανεπιστημίου ά'ριστοι καί πολυάριθμοι έπλήρωσαν τάς τε 
πόλεις καί τάς επαρχίας, διδάσκαλοι άξιοι τής εθνικής αύτών αποστο
λής κατηρτίσθησαν κατά εκατοντάδα;, μεταλαμπαδεύοντε; μετ’ ενθου
σιασμού άνά καί τάς αποπάτας γωνίας τής Νήσου τό φώς τής 
παιδείας*  καί ά/εττυγμένων άνδρών καί λογίων πλήθος ανακαι
νίζει άνεπαισθήτως τάς ήμετέρας κοινωνίας. "Ίνα μή δέ νομισθή δτι 
θεωρώ όψιγενή δλως τήν έν Κύπρω παιδείαν, καίτοι όμολογουμένως 
ή πρόοδος αυτί] έσημειώθη κατά τά τελευταία κυρίως έτη, οφείλω νά 
μνημονεύσω έν τή ίερα ταύτη στιγμή δτι ό αοίδιμος προκάτοχός μου 
Μελέτιος προ 52 έτών παρεχώρησεν έξ ένθεου ύπέρ τής παιδείας ζή
λου τάς προσόδους ενός τών προσοδοφορωτέρων μοναστηρίων τού θρό- 
VOJ ύπέρ προαγωγής τής εκπαιδ χύσεως.

Άλλ’ δμως παρά τήν ώμολογημένην ταύτην γενικήν πρόοδον 
προσέπιπτε πάντοτε είς τύ βλέμμα προσεκτικού παρατηρητού ή έλλειψις 
σχολών ειδικών προς καταρτισμόν πρώτον μέν ιερέων άξιων τής άποστο- 
στολής αύτών, καί δεύτερον άνδρών ικανών νά κατέλθωσιν εις τήν εμ
πορίαν καί νά θεραπεύσωσι τον Κερδώον μετά αύτοπεποιθήσεως καί 
βεβαιότητας περί τής έπιτυχίας, δπως εξακολουθεί έτι νά προσπίπτη 
ή έλλειψις τών απαραιτήτων διά χώραν κατ’ εξοχήν εύφορον γεωργικών 
σχολών. Διότι ούδείς έκ τών περί τούς νόμους τής ανθρώπινης προό
δου ένδιατριβόντων δύναται νά παρίδη τό γεγονός δτι διά νά ύπάρξη 
πρόοδος πραγματική καί αληθινή εύημερία πρέπει νά συμβαδίζωσι 
πάντα τά είδη τής άναπτύξεως έκ παραλλήλου καί άρμονικως*  τό έν συ- 
νόλω δ’αποτέλεσμα αυτών εινε ή ποθουμένη καί έπιζητουμένη πρό««~ 
δος. Τό έν τή ΙΙρωτευούση Γυμνάσιον (ή Γυμνάσια, διά τόν χρόνον 
καθ’ δν εγίνετο ή σύσκεψις έν τή Μητροπόλει) καί τά έναμίλλως πρός 
το~το λειτουργούντα Ήμιγυμνάσια τών άλλων πόλεων παρέχουσιν 
άριστα τήν κλασσικήν έκπαίδευσιν. Δέν εινε δμως αρκετόν τούτο*  παρά 
ταύτα έδει νά ύπάρχωσιν κατ’ αναλογίαν καί τά λοιπά ειδικά έκπαιδευ- 
τήρια. Τούτων μή ύπαρχόντων ή παιδεία ομοιάζει πρός στράτευμα τό ό
ποιον έχει άριστα μέν μεμορφο>μένον εν σώμα, τό πεζικόν π.χ. ή τό πυ
ροβολικόν, στερείται δέ ή έχει έν άτελεία τά άλλα σώματα, τό ιππικόν,
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τό μηχανικόν, τό μεταγωγικόν καί εϊ τι έτερον, ών άνευ καί τά υπάρ
χοντα έν τελειότητι άδυνατούσι νά έπιτύχωσι τό ζητούμενον αποτέλε
σμα. Ακριβώς τούτο συνέβη είς τήν ήμετέραν γενικώς είπεϊν έθνικήν 
έκπαίδευσιν. Στράτευμα όλόκληρον άποφοίτων τών Γυμνασίων συνω- 
θούμενον πρό τών εισόδων Σχολών τινων ιδία τού IΙανεπιστημίου, 
ακολούθως άλλη στρατιά διδακτόρων δυσανάλογος τόν αριθμόν πρός 
τάς άνάγχας καί τάς δυνάμεις τής κοινωνίας, χωρίς τά δύο ταύτα 
σώματα νά συμπληρούνται ύπό τού σώματος τών επιστημόνων γεωρ
γών, τού σώματος τών επιστημόνων βίομηχάνων, τού σώματος τών 
έπιστημόνων έμπορων καί ουτω καθεξής. Καί συνέβη έντεύθεν έκ 
τής πληθώρας τών άποφοίτων τών Γυμνασίων καί τού Πανεπιστη
μίου έν μεγάλη δυσαναλογία πρός τάς άνάγκας τής κοινωνίας νά 
εύρεθώσιν επιστήμονες, δαπανήσαντες καί νεότητα καί χρήματα είς 
σπουδάς, έστερημένοι τών χρειωδών τού βίου καί έν χείρονι ιών 
χειρωνάκτων θέσει, καί ν’ άναγκασθώσιν ή νά τραπώσιν εϊς έργα 
καί επαγγέλματα δι’ ά ούδόλίος ήσαν παρεσκευασμένοι, μετά πολύ όλί- 
γων έλπίδων εύδοκιμήσεως, ή νά έκπατρισθωσιν έπιζητοΰντες έν τή 
ξένη τήν εύημέριαν αύτών.

Εύτυχώς κατενοήθη ήδη πανταχού τοΰ νΕθνους τό πλημμελές τού 
τοι.,ύτου συστήματος έκπαιδεύσεως, άπ’ άκρου δ’ είς άκρον τοΰ ήμετέ
ρου Έθνους πνέει νΰν Ισχυρόν πνεύμα πρακτικισμού, έν τε τή έλευ- 
θέρα καί τή δούλη Έλλάδι, ώς πολλαχώς καί δή έξ ιδίας άντιλήψεως 
γινώσκο), συνοδευόμενον ύπό τάσεων καί προσπαθειών δχι μόνον πρός 
αύξησιν τών ειδικών πρακτικών σχολών άλλά καί πρός πρακτικοποίη- 
σιν τοΰ δλου συστήματος τής Εθνική; ήμών Έκπαιδεύσεο);. Διά τοΰτο δέ 
καί έγώ έκ τούτων τών γεγονότων όρμώμενος ^ιεγάλως ηύχαριστήθην, 
ώς προεϊπον, δτι εύρον συμφιόνους πρός τάς έμάς τάς σκέψεις τών 
πολιτών τής Λάρνακος. Άφ’ ού υπάρχει τό Γυμνάσιον τής Πρωτευ- 
ούσης, διαπρεπή κατέχον θέσιν μεταξύ τών Έλλη νικών Γυμνασίων, 
δέν ύπάρχει δέ έθνική πρακτική Σχολή, δυναμένη νά προσελκύση εις 
έαυτήν εκείνους πρό πάντων τών ήμετέρων νέων, οϊτινες στρεβλούνται 
έν ταϊς τών ξένων σχολαϊς, είς άς καταφεύγουσι διά τήν δίψαν πρακτι
κής παιδεύσεως, διατί νά μή τολμήσωμεν ήμεϊς, έπερειδόμενοι έπί τής 
προσφοράς τοΰ αοιδίμου Μελετίου καί τών κληροδοτημάτων άλλων φι
λότιμων καί φιλοπατρίδων τέκνων τής πόλεως ταύτης νά προβώμεν 
είς τήν άναπλήρωσιν τής προφανεστάτης ταύτης ελλείψεως ; ΓΌθεν ευ
θύς ώς άνασκοπήσαντες τάς ήμετέρας δυνάμεις ένομίσαμεν τό πράγμα 
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κατυρθωτόν έχωρήοαμεν έπί τύ έργον, λαβόνιες συν ίίλλοις καί τοΰτο 
ύπ ιίψει οτι τό ΙΙμιγυμνάσιον ήραΐυϋτο ακριβώς διότι δέν ικανοποιεί 
τάς περί παροχής πρακτικής έκπαιδεύσεως αξιώσεις τών είς αυτό φοι- 
τώντων. Έάν ή σκέψις αΰτη είναι ορθή πρέπει νά πληρωθή τό οίκο- 
δόμημα τοΰτο μαθητών, έν αντιθέσει πρός τό τέως Ήμι γυμνάσιον, 
χωρίς βεβαίως ή όρθότης τής νέας ταύτης κατευδύνσεως τής έκπαιδευ- 
σεως να έξαρτηθή έκ τοΰ γεγονότος τούτου.

Διότι έχω έσχη ματισμένη ν πεποίθησιν, κα'ι άλλοτε ένδιατρίψας περί 
τήν μελέτην τών ιοιούτων σχολικών ζητημάτων, δτι οφείλομεν νά δώσω
μεν πρακτικήν κατεύθυνσιν εις τήν ήμετέραν εθνικήν έκπαίδευσιν, καθ’ 
ον μάλιστα χρόνον είς τόν περί ήμάς διεξαγόμενον οικονομικόν πόλε
μον οί αντίπαλοι κατέρχονται φέροντες ώς πανοπλίαν τέλειον θεωρητι
κόν καί πρακτικόν καταρτισμόν. Ούδένα δ’ ήμών πρέπει νά διαφευγη 
ποιαν έχει συμβολήν διά τό παρόν καί διά τό μέλλον τοΰ Έθνους ήμών 
ή ήμετέρα οικονομική έπικράτησις, ιδία έν ταϊς περιβαλλούσαις τήν 
Κύπρον από βορρά καί νότου καί ανατολών χώραις, έν αίς τό ελληνι
κόν πνεύμα καί ή έπιχμρηματικότης έχουσι κεκτημένα δικαιώματα ιθα
γένειας. νΟχι λοιπόν μόνον έκ συμφέροντος οικονομικού αλλά μάλιστα 
καί έκ φιλοπατρίας καί έξ αληθινής πρός τούς προγόνους αγάπης καί 
τιμής έχομεν καθήκον νά στραφώμεν πρός τήν πρακτικήν έκπαίδευσιν, 
ϊνα τά αυτά πρός τούς αντιπάλους όπλα άποκτώντες έν ταϊς πρακτικαϊς 
Σχολαϊς δυνηθώμεν καί έπί τοΰ οικονομικού εδάφους νά άποκρούσω- 
σωμεν τούς παντοειδείς ήμών πολεμίους καί περισώσωμεν τάς χώρας, 
έν αις οί πρόγονοι ήμών εθαυματούργησαν καί άς κατέλιπον ήμϊν 
τιμίαν καί άναφαίρετον κληρονομιάν.

11ρό ολίγων ακόμη ετών καθ’ δλην τήν παραλίαν τής Συρίας τό 
Ελληνικόν έμπόριον εύρίσκετο είς ζηλωτήν ακμήν καθιστών σεβαστόν 
τό Ελληνικόν όνομα είς τούς ιθαγενείς τής χώρας κατοίκους. Έλειπε 
τότε από τών μερών έκείνων μετά τής άλλης παιδείας καί ή εμπορική 
επιστημονική μόρφωσις, έν τώ άπό τού ϊσου δ’ έμπορικώ άνταγωνισμφ 
ό Έλλην διά τής φυσικής αύτοΰ ευφυΐας ένίκα. Άλλ’ ή ευφυΐα είναι α
νίσχυρος απέναντι τής έπιστήμης*  διό καί δτε ό Έλλην έμπορος εύρέθη 
απέναντι ξένων έπιστημόνιον έμπορων έν ταϊς χώραις ταύταις, μόνον έ- 
φόδιον αυτός έχων τήν εμπορικήν του ευφυΐαν, δέν ήδυνηθη νά άντιστή, 
καί σήμερον μάτην θά άναζητήσητε έν τοϊς παραλίοις τής Συρίας ακ
μάζοντας ελληνικούς έμπορικούς οίκους ή καν μέτριον έμπόριον διεξά
γοντας. Ή ύποχώρησις έγένετο καθ’ δλην τήν γραμμήν.

Έπί τοϊς έγκαινίοις τού Έμπ. Λυκείου Αάρνακος 613

Έξ άλλου τό φιλαπόδημον τού Έλληνος, γνώρισμα τού ήμετέ- 
ρου εθνικού χαρακτήρος απ’ άρχαιοτάτων χρόνων, τό όποιον, δπως έπί 
τών ήμερών ήμών έν τή πράξει έκφαίνεται, παρουσιάζει τό φαινόμενον 
βαθμιαίας έξαντλήσεως τού εθνικού οργανισμού, ήδύνατο όχι μόνον 
επικίνδυνον νά μή εϊνε άλλά καί τά μάλιστα ευεργετικόν διά ττ>ν ήμε- 
τέραν φυλήν. Πώς ; Έάν τό μεϊζον ή τούλάχιστον μέγα μέρος τών ά- 
ποδημούντων έξηρχετσ τής πατρίδος φέρον ώς έφόδιον άρτίαν εθνι
κήν εμπορικήν μόρφωσιν. Τότε δέν θά εϊχομεν έν τή ξένη ομάδας 
δυσσυντάκτων άποχειροβιώτων διατρεχόντων τόν κίνδυνον τής άπορρο- 
φήσείσς ύπό τοΰ ισχυρότερου περί βάλλοντας, άλλά οργανισμούς ισχυρούς 
άδιάρρηκτον διατηροΰντας τήν μετά τοΰ έθνους συνοχήν αύτών καί 
μεταβιβάζοντας είς αύτό δύναμιν ώς αί ρίζαι δένδρου πρός τόν μεθ’ 
ού συνέχονται κορμόν.

Δέν βλάπτεται δέ ή ήμετέρα προγονική δόξα έκ τής τροπής τής 
ήμετέρας Έκπαιδεύσεως έπί τό πρακτικώτερον, νομίζω δέ δτι ούχί κα
λώς μεταφέρονται αί έν Εύρώπη περί τής θέσεως τής αρχαίας Έλλην. 
γλώσσης έν τοϊς έκπαιδευτηρίοις τής Μέσης Έκπαιδεύσεως συζητήσεις 
εις τά καθ’ ήμάς. Διότι άλλην θέσιν καί σημασίαν έχει ή αρχαία ελ
ληνική γλώσσα εις πρόγραμμα εύρωπαϊκοΰ κλασσικού ή πρακτικού Γυ
μνασίου καί άλλην εϊς τό πρόγραμμα ελληνικού. Έκεϊ ή ελληνική 
γλώσσα εϊνε εντελώς ξένη καί επιτρέπεται άρα νά έξετασθή άν ή πρός 
σπουδήν αύτής θυσία τού μαθητού εϊνε άνάλογος πρός τήν έξ αύτής 
ωφέλειαν. Έν Έλληνικώ δμως έκπαιδευτηρίω οίουδήτινος χαρακτήρος 
καί προορισμού ή ελληνική γλώσσα κατέχει θέσιν αύτοδικαίως άνήκου- 
σαν αύτή έν τώ προσήκοντι πάντοτε μετρώ. Εϊνε διά τοΰτο εύχής έρ
γον σύδέ νά άπτώμεθα κδν τοιούτων συζητήσεων, άλλά νά χωρώμεν 
σταθερώς πρός τήν έν γένει πρακτικοποίησιν τής παρ’ ήμϊν έκπαιδεύ- 
σεως προσαρμόζοντας αύτήν περισσότερον είς τάς άνάγκας τοΰ παρόν
τος καί τού μέλλοντος έάν θέλωμεν εις ταύια νά άνήκωμεν.

Τό "Ιδρυμα άρχεται τής λειτουργίας αύτού ύπό οιωνούς αισίους. 
Πάσαι αί προσπάθειαι τής Έπιτροπείας, άς άνακηρύττω δημοσία α
ξίας τής εύγνωμοσύνης τής Πόλεως, έστέφθησαν ύπό πλήρους έπιτυ- 
χίας, καί οΰτω κατωρθώθη νά εϊμεθα κατά πάντα έμπρόθεσμοι. 
Οί μετακληθέντες έξ Εύρώπης καθηγηταί πρός διδασκαλίαν τών γλωσ
σών αγγλικής καί γαλλικής, ών ό έτερος θά άναλάβη καί τήν διεύθυν- 
σιν, άφικνοΰνται τή εβδομάδι ταύτη, καθυστερήσαντες όλίγον δι’ έλ- 
λειψιν θέσεων έν τοϊς άτμοπλοίοις. Τό λοιπόν προσωπικόν εϊνε ήδη
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εις τήν θέσιν αύτού καί το Λύχειον άρχεται τών εργασιών αύτού όρι- 
στικώς από σήμερον. *Π  Πόλις άς περιβόλι। αύτό δι’ αγάπης πολλής, 
άν αλόγου προς τήν ώφέλειαν ήν επαγγέλλεται εις τήν Κύπρον και τύ 
Έθνος, αλλά μάλιστα είς τήν Λάρνακα αυτήν. Ή ιδιαιτέρα δμως αύτη 
στοργή απαιτεί νά καταψρονηθώσιν αί σχολαί τών ξένων, οϊτινες α
νοχή ύμετέρα εν μέσφ ήμών έγκαθιδρυθέντες έπί σκοποϊς προσηλυτι- 
στικοϊς προσπαθοΰσι νά έλκύσωσιν είς έαυτούς καί τα εαυτών τήν προ
σοχήν ήμών μετά τών άλλων καί διά τού όγκου τών οικοδομών αύτών. 
Ήμϊν αρκεί έπί τού παρόντος το κτίριον τούτο, δώρον εύσεβοΰς καί 
φιλοπάτρίδος πολίτου, δπερ Οά ένθυμίζη διαρκώς εις πάντας ήμάς καί 
τούς έν αύτφ παιδευομένους Έλληνόπαιδας, δτι έν αύτφ πλειστάκις έν 
χρόνοις ζοφεροϊς έγένοντο σπουδαιότατοι συσκέψεις περί τών εθνικών 
της Νήσου πραγμάτων. Πρό τού κτιρίου δ’ έκείνου δπερ ύποκριταί 
δήθεν φιλάνθρωποι έγείρουσιν έκεϊ ϊνα καταπλήξωσιν, υμείς πρέπει 
νά παρέρχησθε μετά περιφρονήσεως, θά θεωρήσω δέ εθνικόν καί θρη- 
σκευτικύν προδότην έκεϊνον, δστις θά έξακολουθήση νά στέλλη τά τέ
κνα τοϋ εφεξής πρός αύτούς. Δέν εινε ούτοι λόγοι άφιλοξενίας ή μι
σαλλοδοξίας. Τό φιλόξενον καί άνεξίθρησκον εινε ούσιώδες γνώρισμα 
τής φυλής καί τής θρησκείας είς άς πάντες οί ένταύθα άνήκομεν, άλλ’ 
δταν ένθυμηθώ τά έν ΙΙαλαιστίνη κατορθώματα τών προσηλυτιστών 
στρέψω δέ τήν προσοχήν μου πρός τά έδώ καί ϊδω δτι ταύτά καί έν 
μέσω ήμών προσπαθούσι νά διαπράξωσι καταχρώμενοι τήν φιλοξενίαν 
καί τήν ανοχήν ήμών, αδυνατώ νά άποκρύψω τήν πρός τά έργα των 
απέχθειάν μου. (Χειροκροτήματα.) Πρέπει νά διδαχθώσιν έμπράκτως 
δτι δ τόπος ούτος εινε ακραιφνώς έλλ^νικιΐς, καί επομένως δέν υπάρχει 
δι’ αύτούς έδαφος δι’ έργασίανπ ροσηλυτιστικήν. (Χειροκροτήματα πατ 
ρατεταμένα). Χαίρω βλέπων υμάς έπιδοκιμάζοντας ταύτα, ούδ’ άμφέ- 
βαλλόν ποτέ περί τούτου. Έν παντί οϊκφ ύπάρχουσι καί άχρηστα σκεύη. 
Έάν ήδυνήθησαν νά παρασύρωσί τινας είς τά δίκτυα αύτών, ούδέποτε 
περί τοιούτων έπένθησε τό Έθνος. Ουδέ ήμεις θά στενοχ ωρηθώμεν 
περί αύτών. Εϊμεθα φιλόξενοι, ανεξίθρησκοι, θαυμασταί χωρίς φθό
νον τής τών άλλων αρετής. ’Λγαπώμεν τούς ξένους καί συναναστρε- 
φόμεθα μετ’ αύτών όκ μετά οικείων. ’Λλλ’ όταν ούτοι καταχρώμενοι 
τούς όρους τής ξενίας έννοούν νά έπιβουλευθώσιν δ,τι έχομεν ιερόν 
καί άγιον, τήν θρησκείαν καί τόν έθνισμόν ήμών, τότε παραιτοΰμεν 
τάς φιλοφρονήσεις καί λαμβάνομεν τά όπλα τής άμύνης καί τής έπτθέ- 
σεως. Έπί τού προκειμένου, "Ελληνες δντες καί ιδίαν Σχολή/ έμπορι- 

κήν καταρτίσαντες οφείλομεν νά άποσύρωμεν έκ τής προσηλυτιστικής 
έκείνης καί πάσης άλλης ξένης Σχολής πάντα Έλληνόπαιδα*  ούδέ εις 
ήμέτερος πρέπει νά παραφίνη έν αύταϊς. Καί δταν ή Λάρναξ προσε- 
νεχθή ούτως εθνοπρβπώς και ανδρικές προς τούς προσηλυτιστάς τού
τους, έστε βέβαιοι δτι καί οί τυχόν έκ τών άλλων μερών έγγραφέντες 
παρ’ αύτοΐς μαθηται τάχιστα θά άκολουθήσωσι τό παράδειγμα τής 
Λάρνακος. Ηά παραμείνωσι τότε παρ’ αύτοΐς οί Μουσουλμάνοι μόνοι 
καί τά τέκνα τής δυστυχίας, οί ’Αρμένιοι*  αλλά καί οι Μουσουλμάνοι, 
οί εξαναγκαζόμενοι ύποκριτικώς νά συμπροσεύχωνται διά τού «ΙΙάτερ 
ήμών» έν τή Εκκλησία αύτών, ένω έν τή ψυχή των βεβαίαις μυκτη- 
ρίζουσι τήν χριστιαν. πίστιν, τάχιστα θά έξεγερθώσι καί θά καταλεί- 
πωσι κενά τά μεγαλοπρεπή οικοδομήματα.

Πριν ή δώσω πέρας είς τόν λόγον μου έχω καθήκον νά έπαι- 
νέσω δημοσία καί εύχαριστήσω έν τή εύσήμφ ταύτη στιγμή τόν κ. 
Ίάκ. Δημητρίου, δστις αμα τω άκούσματι διι άπεφασίσθη ή ϊδρυσις 
’Εμπορικής Σχολής έσπευσε νά προσενέγκη τό άναγκαιούν οίκόπεδον 
μεθ’ ΰδατος, δπως έπ’ αύτού κτισθή αντάξιον τής φιλοτιμίας τής Πό
λεως κτίριον διά τήν Σχολήν, νά έκφράσω δέ τήν έλπίδα δτι τάχιστα 
θά παρουσιασθή ό ευεργέτης δστις κατά τό παράδειγμα τών αειμνή
στων Εύρυβιάδου, ’Λποστολίδου και Ζαχαριάδου θά συμπληρώση 
τήν δωρεάν τού κ. Δημητρίου.

Ας εύχηθώμεν δπως ώς τάχιστα άξιωθώμεν νά τελέσωμεν τά έγ- 
καίνια καί άλλου χρησίμου Ιδρύματος, καί μάλιστα έκείνου διά τό ό
ποιον έξ αισθήματος φιλανθρωπίας προσηνέχθη ή ευρύχωρος αύτη 
κατοικία υπό τού εύσεβούς οίκου τού ήμετέρου συμπολίτου κ. Γεωργίου 

r Πιερίδου, είς δν έπίσης απονέμω σήμερον δημοσία τόν δίκαιον έπί τή 
προσφορά ταύτη έπαινον καί αποδίδω τήν όφειλομένην αύτφ ύπό τής 
πόλεως εύχαριστίαν διά τήν προσφοράν.

Καί ήδη καταπαύω τόν λρ/ον επικαλούμενο; έπί τύ ήμέτερον 
’Εμπορικόν Λύκειον τήν εύλογίαν τοΰ ούρανίου ήμών Πατρός.
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I. I. ΣΜΎΡΝΩΦ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜύΣΑΤΚΑ ΤΗΣ ΚΤΠΡΟΤ
(κατά μετάφραοιν Άροενίου Αηλιγιάννη Αιακόν ου).

II.

ΙΙαναγία Άγγελόκτιότος.

( Συνέχεια έκ της σελ. 520.)

Είς τούς προσκυνητάς τούς πλέοντας έξ Ευρώπης διά τήν 
άγίαν Γήν, έάν ούτοι διευθύνωνται έκ Κωνσταντινουπόλεως, ή 
έκ Βενετίας ή Κύπρος παρουσιάζεται ό συνήθης σταθμός καί κυ
ρίως οί μεσημβρινοί αύτής λιμένες Πάφος, Λεμεσός και Λάρ» 
ναξ. Πολλοί μή άρκεσθέντες είς τόν μικρόν σταθμόν τών πλοίων, 
προμηθευομένων έντεύθεν ύδωρ καί τρόφιμα, έξήλθον καί διέ- 
μειναν έπί πολύ έν τή νήσφ πρός έπίσκεψιν τών πολυαρίθμων 
αύτής ιερών κειμηλίων- 1

1 Άπαρίθμησιν τών •κειμηλίων τής Κύπρου δρα παρά Λεοντίφ Μαχαιρφ 
(εκδ. Σόδα, σελ. 54 έξ. καί 67 έξ.) καί Strambaldi (έκδ. Mas Latrie, σελ.
12 έξ.), ομοίως παρά Florio Bustron (έκδ. Mas Latrie, σελ. 32 έξ.) Stef- 
fano Lusignan (Ϊνθ’άνωτ. σελ. 23 έξ.) Κυπριανφ, Ιστορία χρονολογική κ.λ,π 
σελ. 345 357. Έκ τών πολλών μνημονευόμενων προσκυνητών ιδιαιτέρας, 
μνείας τυγχάνει ό Barski i, δστις λεπτομερώς περιγράφει τά μοναστήρια καί 
τά ιερά τής Κύπρου. Έπεσκέφθη περί τά 50 μοναστήρια (έκ τών 70) καί 
Ιχνογράφησεν 24, δέν διεσώΰησαν δμως δλα τά ιχνογραφήματα αύτοΰ. 2) Συλ
λογήν τών αφηγήσεων τών προσκυνητών περί τοΰ όρους τούτου (τοΰ Σταυ- 
ροβουνίου» δρα έν τώ άρΰρω «Der Berg des Heiligen Kreuzes auf Cy- 
pern» τοΰ καΟηγητοΰ Εύγ. Oberhummer έν τφ περιοδική) τής Στουτγάρτης

Ή Ρωμαία δέσποινα άγία Παύλα ήλθε καί διέμεινε κατά 
τό 382 έν Κύπρω πρός έπίσκεψιν τού γνωστού αύτής έκ Ρώμης 
άγ. Έπιφανίου, οί δέ μεταγενέστεροι προσκυνηταί προσήρχοντο 
ϊνα προσκυνήσωσι τόν τάφον αύτού.Ό ρώσος προσκυνητής Δανιήλ, 
ό όποιος ομοίως έπεσκέφθη τήν Κύπρον (m3—ΙΠ5) αφιέρωσε 
δι’ αύτήν πολύ όλίγας γραμμάς, παρέχει δέ μόνον λεπτομέρειας 
«περί τού ορούς έπί τοϋ οποίου ή άγία Ελένη έστησε τόν σταυ
ρόν.» 2 «Ή Κύπρος εΐνε σφοδρά μεγάλη νήσος, πολυάνθρωπος 

καί πλούσια έν παντί άγαθφ. Ύπάρχουσιν έν αύτή 24 έπίσκοποι, 
είς μητροπολίτης, αναρίθμητοι δέ άγιοι: ένταύθα άναπαύονται 
ό άγιος Έπιφάνιος, ό απόστολος Βαρνάβας, ό άγιος Ζήνων, ό 
άγιος Τριφύλιος, έπίσκοπος, τόν όποιον έόάπτισεν ό άπ. Παύ
λος»...« Καί ταύτην ό ανάξιος έγώ έπεσκέφθην ώς καί δλα τά έν 
αύτή άγαθά». (Δανιήλ).

Δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι ύ Δανιήλ πάντως έπεσκέφθη 
καί τό θαυματουργόν μωσαϊκόν, άλλά, δυστυχώς, δέν περιέγραψε 
πάν δ,τι εϊδεν έν Κύπρω μετά τής αύτής λεπτομερείας, μεθ’ δσης 
τάέν τή άγίηι Γή. Ό Διάκονος Ζωσιμάς δστις διέμεινεν έν Κύ- 
πρψ κατά τό(ΐ4ΐ9—έπί ένα καί ήμισυ μήνα περί τού μω
σαϊκού ώσαύτως ούδέν άναφέρει. ’Εκτός τής μονής τού Σταυρο- 
βουνίου, οί προσκυνηταί έν Λάρνακι έπεσκέπτοντο τόν τάφον 
τού άγιου Λαζάρου καί τόν έγγύς κείμενον φοινικικόν τάφον 
μειαβληθέντα είς παρεκκλήσιον τής Ιΐαναγίας τής Φανερωμένης, 
τέλος είς άπόστασιν δύο ώρών νοτιοδυτικώς τής Λάρνακος έδει- 
κνύετο αύτοϊς τό μωσαϊκόν, είς δ άνέφερον τήν άνωτέρω μνημο- 
νευθεϊσαν παράδοσιν. Τό μωσαϊκόν τούτο φαίνεται έν πρώτοις 
εύρισκόμενον έν τφ ναώ, φέροντι'παράδοξον, προφανώς έκ τι- 
τος παραδόσεως, όνομα: ΙΙαναγία Άγγελόκτιστος. 
Τανύν ό ναός ούτος κεϊται παρά τούς κήπους τού χωρίου Κίτι, 
κειμένου παρά τό ομώνυμον άκρωτήριον καί χωριζομένου τής

das Ausland, 1892 σ. 364, 380, 394 καί 407. — Ό ένα αιώνα ύστερον τοΰ 
Δανιήλ έπισκεφθείς τήν Κύπρον Willebrand ab Oldenborg περί τοΰ Σταυ- 
ροβουνίου εκφράζεται ώδε :.... ipso (monachorum) coenobio est capella 
parva, in qua honorabilis illa Crux multo reservatur honore, quae 
etiam, ut dicunt, nullo innitens adminiculo, in aere pendet, et flu
ctuat (quod tamen non videtur de facili)...... δηλ : είς αύτό (τών μονα
χών) τδ κοινόβιον υπάρχει μικρόν παρεκκλήσιον, δπου φυλάσσεται μετά μεγά
λης τιμής ό Σταυρός έκεϊνος, δ όποιος, ώς λέγουσι, χωρίς νά στηρίζηται είς 
κανέν στήριγμα, κρέμαται είς τόν αέρα καί κινείται (τδ όποιον δμως δεν φαί
νεται ευκόλως).... L. Allatti, Σύμμικτα, I, 143, βλ. καί [Σίμου Μενάρδου, 
Ή άγία Ελένη είς τήν Κύπρον έν Λελτίφ τής Έλλην. λαογραφικής Εταιρείας 
τομ. Βί τεΰχος Β'. καί Γ*.  Νοέμβριος, 1910, σ. 273, 274. Ό Baldensel 
(1336) καί δ Anselmus (1509) λέγουσιν δτι, κατά τήν παράδοσιν, ό σταυρός 
ούτος εΐνε αυτός ούτος, έφ’ού έσταυρώθη δ άγαμός ληστής (Guil. (le Bald
ensel, Hodoeporicon, Anseimi, Descript, t. sanctae, ap. Caniscii Te- 
saur. munumentor. Eccles. 1725, t. IV, p. p. 338 καί 792.
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Λάρνακος (άρχαϊον Κίτιον) διά μεγάλης άλμυράς λίμνης, έξ ής 
έπρομηθεύοντο άλας καί κατά τήν αρχαιότητα καί κατά τούς μέ
σους αιώνας, καθ’ ούς ενίοτε έκαλεϊτο καί λίμνη τοϋ άγ. Λαζά
ρου (Viaggio [I 194] di Pietro Casola, ed. G. Porro, Milano 
1855 σ. 87: el lagho de Santo Lazaro). Δέν γνωρίξομεν άν 
ή ύπό τοϋ Άβου-Βέκρ, τό 632, ή άλλη τις μεταγενεστέρα κατα
στροφή τοϋ αρχαίου Κιτίου ύπήρξεν αιτία τής μεταβιβάσεως τοϋ 
ονόματος τής αρχαίας πόλεως είς τήν νέαν αποικίαν. Εΐνε α
ληθές, δτι ύπάρχουσι δύο μαρτυρίαι περί τοϋ γεγονότος τούτου 
άπό τοϋ τέλους τοϋ VIII αίώνος, άλλ’ έκ τούτων δέν φαίνεται 
άν ή πόλις ή φέρουσα τό όνομα τοΰτο έκειτο ετι έπί τής άρχαίας 
τοποθεσίας: ή μία ποιείται μνείαν τής Έκκλησίας τής Θεοτόκου 
έν τή πόλει Κιτίψ, ή έτέρα λαλεϊ περί 32 Κιτιέων μεταύαινόν- 
των περί τό 7$ 5 έπί δύο πλοίων είς τήν συριακήν πόλιν Γάόαλα 
(όρα, διηγήσεις Κωνσταντίνου Άμχιεπ. Κύπρου, έν τή τετάρτη 
συνεδρία τής έβδομης οικουμενικής Συνόδου, Labbc VIÎ, σ. 
769). Κατά τήν τελευταίαν ταύτην μαρτυρίαν πιθανώτερον φαί
νεται δτι τό Κίτιον έκειτο τότε έτι παρά τήν θάλασσαν, τ. έ. έν 
τή άρχαία τοποθεσία, καίτοι βεβαίως έκεϊ ήδύνατο νά ύπάρχη 
μόνον μικρός όρμος, ώς τοιοϋτος ύπήρχε βραδύτερον, υτε ή 
Λάρναξ έκαλεϊτο ύπατων ξένων συνήθως Scala di Saline. Έάν 
τότε ή πόλις Κίτιον έκειτο έν τή παλαιά τοποθεσίη., έν τοιαύτη 
περιπτώσει ήδύνατο νά έξαφανισθή διά τής έπιδρομής τοϋ Άα- 
ρούν-αλ-Ρασίδ, κατά τό 804, δτε κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ θεο- 
φάνους (έκδ. de Boor σ- 4^2) κατεστράφησαν αί έν τή νήσφ Έκ- 
κλησίαι, μετψκίσθησαν δέ οί κάτοικοι. Έν τή άρχή τής δεσπο- 
τίας των Λουξινιανιϋν (1192—14&9) έπί τής μεσημβρινής ά- 
κτής τής νήσου πρώτος λιμήν ύπήρξεν ή Λεμεσός ώς τοΰτο γί
νεται δήλον έκ τούτου, ότι έπί τοϋ βίαιου περιορισμού τοϋ αριθ
μού των έλληνικων έπισκόπων τής νήσου άπό 14 (έξ ών, βεβαίως, 
πολλαί ύφίσταντο τότε μόνον κατ’ όνομα) είς 4» ό λατϊνος έ- 
πίσκοπος τοϋ μεσημβρινού μέρους τής νήσου έτιτλοφορεϊτο συμ- 
φώνως πρός τόν τόπον τής διαμονής αύτού έπίσκοπος Λεμεσού 
καί ούχί Κιτίου. Έν τή θέσει τής άρχαίας πόλεως Κιτίου ίδρύδη 
τό χωρίον Λάρναξ, —λαόόν τό όνομα, πιθανώς έκ τού σαρκο
φάγου τοϋ άγ. Λαξάρου ή έκ των πολλών σαρκοφάγων τής νε- 
κροπόλεως τοϋ άρχαίου Κιτίου,— γνωστόν ύπό τό όνομα τούτο 

ήδη έπί τοϋ Λεοντίου τοϋ Μαχαιρά (1458), μνημονεύοντ ος αύτό 
(σ. 72 έκδ. Σάθα) έξ άφορμής τοϋ έκεϊ ευρισκομένου μοναστη
ριού τού άγ. Όλ^ιανού, ένός των 3°θ φυγόντων έκ τής 
Συρίας Γότθων (δρα πέρί άύτων Μαχάφαν» σ. 68), έξ αύτοΰ δέ 
ληφθέν έδόθη τό όνομα καί είς τήν σημερινήν πόλιν, κειμένην 
έπί τής τοποθεσίας τού άρχαίου Κιτίου 1

Τοϋ ονόματος τού χωρίου Κίτι, πιθανώς έκ τής έκεϊ μετοι- 
κήσεως των κατοίκων τοΰ καταστραφέντος Κιτίου, γίνεται μνεί α 
έπί των Λουξινιανων έξ άφορμής τοΰ έκεϊ εύρισκομένου πύργου 
(château) έν φ διέμενον ένίοτε χάριν τέρψεως οί βασ ιλεϊς, ώς 
λ. χ. Πέτρος I, κατά τό 1367. 2 Κατ’ έπίσημα έγγραφα (ΐ4$4 
—1468) ό βασιλεύς έδωκεν οικόπεδα έν Κίτι εις τινας εύγε- 
νεϊς καί μάλιστα είς τόν Carion Lusignan, Gabriel Gentil, 
Honofrio Reguesenz (Florio Bustronio σ. 422, 423 καί 421), 
δτε δέ ή νήσος περιήλθεν ύπό τήν έξουσίαν των Ενετών, τό 
Κίτι μετεδιβάσθη είς τήν γενεάν των Ποδοκατάρων, ών ό τε
λευταίος (ό ’Εκτωρ) διεκρίθη διά τόν ήρωικόν αύτοΰ θάνατον 
κατά τήν υποταγήν τής νήσου εις τούς Τούρκους (ι 571 )· Τότε 
ώς καί νΰν τό Κίτι έφημίξετο διά τούς κήπους του, κειμένους ο
λίγον τι μακράν τοΰ χωρίου παρά τά έρείπια τής βασιλικής έ- 
παύλεως (πύργου) καί τής Έκκλησίας τής Παναγίας τής Άγγε- 
λοκτίστου, περικλειούσης μέχρι σήμερον τό άρχαϊον μωσαϊκόν 
έν τή κόγχη τής άγ. Τραπέξης.

1 Ό Μ. Didol, notiis d’un voyage dans le Levant, 1816—1817 
λέγει : Ισχυρίζονται δτι έπί τών ερειπίων τού κοιμητηρίου τής αρχαίας πό
λεως άνηγέοδη ή νέα πόλις, έξ ού έλαβε τήν κλήσίν της. Παρά L. Lacroix, 
Ιστορία τής νήσου Κύπρου κ.τ.λ. μεταφρ. Λ. Βοντιτσιάνου 1877, τ. Α.  σ. 25. 
2) Μαχαιράς, σ. 109, Slrambaldi. σ. 83 : ritrovandosi il re nel casal 
Chili alla cazza. Φλώριος Βουστρώνιος, σ. 265. Mas Latrie, L’ile de 
Chypre et sa situation présente, Paris, 1879, σ. 19.

*

(’Ακολουθεί.)
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Η ΤΡΙΠΟΛΙΤΙΣ

Δικαίως προσελκύει την προσοχήν σύμπαντος του κόσμου ή Τρι- 
πολϊτις, ύπέρ τές καταλήψεως τές οποίας έκήρυξε κατά της Τουρ
κίας τον πόλεμον ή ’Ιταλία*  καί είναι ευεξήγητος η χαρά ιδίως τοΰ 
πεπολιτισμένου κόσμου έπί τ95 νίκτ τών ιταλικών οπλών, καθ’ όσον 
ουτω μία άκόμη ιστορική χώρα, περικλεής χατά τούς προ Χρίστου 
καί κατά τούς πρώτους χριστιανικούς αιώνας, άπό τές έμφανίσεως δέ 
τοΰ Ίσλάμ ύποδουλωθεΐσα χαί τελείως βεδαρδαρωμένη μέχρι σήμερον 
διατελοΰσα, απαλλάσσεται τέλος του ζυγοΰ και είσάγεται είς τον 
χριστιανικόν πολιτισμόν πάλιν, οίονεί έκ νεκρών άναστάσα.

Διότι δέν δύναται νά λησμονησ/) ό Έλλην μάλιστα καί δη ό 
χριστιανός Έλλην την άκμαιοτάτην αποικίαν τών θηραίων έν τή Τρι- 
πολίτιδι, ής τό άριστον μέρος έκαλείτο τότε Κυρηναϊκή καί είχε πέντε 
μεγάλας καί πλούσιας Έλληνικάς πόλεις, τάς άποτελούσας την Κυ
ρηναϊκήν Πεντάπολιν, ούδέ δτι λίαν ένωρίς τέκνα τές εύάνδρου ταύτης 
γές προσετέθησαν ένθουσιωδώς είς τούς μαθητάς τοΰ Κυρίου. Κύπριοι 
καί Κυρηναϊοι πρώτοι κατέλθον έξ ’Ιερουσαλήμ είς ’Αντιόχειαν καί 
έκάλεσαν τούς πρώτους έθνικούς είς τον Χριστιανισμόν. Αύτή ή Κυ- 
ρηνη δέν ήτο δυνατόν νά παραμείνη έπ'ι μακρόν χώρα είδωλολατρική*  
ό άχμαϊος αύτές έλληνικύς πολιτισμός ητο ικανόν τεκμηριον ΐνα άπο- 
φανθ/j τις δτι τάχιστα έμελλε νά λάβη την χριστώνυμον κλέσιν. Kal 
δέν ύπάρχει αμφιβολία δτι ό ακμαιότατος Χριστιανισμός της Αίγύπτου 
ύ έκ τές κατηχητικές Σχολές τές ’Αλεξάνδρειάς άντλών διηνεκώς 
δύναμιν καί ζωήν εύρών πρόσφορον έν Κυρηναϊκή έδαφος έγιγαντώθη 
καί άπήνεγκε καρπούς αγλαούς, έν οίς μάλιστα έξέχουσαν θέσιν κα
τέχει ό σύγχρονος τοΰ Χρυσοστόμου περιώνυμος φιλόσοφος έπίσκοπος 
Πτολεμαίδος Συνέσιος. Τίς αγνοεί τοΰ ένγάμου τούτου έπισκόπου και 
πολεμιστοΰ και πολιτικοΰ τόν πολύπλαγκτον βίον, την πρός τήν διδά- 
σχαλον αύτοϋ νεοπλατωνικήν Ύπατίαν συγκινητικήν καί μέχρι θανά
του άφοσίωσιν, τήν έξαίρετον πρός τόν βασιλέα Άρκάδιον παρρησίαν 
και την ύπερτέραν παντός εγκωμίου άντίστασίν του πρός τούς ύπερ- 
ζ^ιάλους τές Κυρηναϊκής διοικητάς ύπέρ τοΰ λαοΰ του; *Ή  τίς δέν ά- 

νέγνω μετά συγκινήσεώς τούς εξαίρετους ύμνους του, τάς έπιστολάς 
του πρός τήν 'Τπατίαν καί τόν αδελφόν του ;

Άλλ’ έπέλθεν ό άραδικός τύφων κατά τήν ζ' έκ. καί ό άκμά- 
ζων Χριστιανισμός της τε Κυρηναϊκές και τών έξές χωρών ήφανίσθη, 
έξηπλώθη δέ ßiqt έν τή χώρα τό Ίσλάμ. Κατά τήν ιστ' έκ. ύπετάγη 
πάσα ή βόρεια ’Αφρική μέχρι τοΰ Μαρόκου ύπό τούς Τούρκους, οϊτινες 
δμως άρχομένου του x' αίώνος εύρέθησαν μόνην άμεσον κτέσιν έν ’Α
φρική έ/οντες τήν Τριπολίτιδα, ής νυν άφαιρουμένης θά παθαμείνρ ή 
Τουρκία έν ’Αφρική άνευ έ τέρας κτήσεως πλήν τών σκιωδών έπιχυ- 
οιαρχικών ύικαιωμά των έπί τής Αίγύπτου.

Έκκλησιαστικώς ή Τριπολϊτις ύπάγεται ύπό τον Πατριάρχην 
Αλεξάνδρειάς, άλλ’ ούδέποτε ή Τουρκία έπέτρεψε τήν αποστολήν έξ 
Αίγύπτου ορθοδόξων έπισκόπων ή ιερέων, ίνα μή θεωρηθή τό πραγμα 
ώς τεκμηριον έξαρτήσεως τές έπαρχίας ταύτης έκ τές Αίγύπτου ! Διά 
τοϋτο οί γνωστοί τοΐς Κυπρίοις Μητροπολϊται Τριπόλεως Θεοφάνης 
κ»ί ό διάδοχος τοΰ Συνεσίου εκείνου Πτολεμαίδος Μιχαήλ ζώσιν έν 
Αίγύπτφ ώς έπίσκοποι τών έν τοΐς βαρδαρικοΐς, πρό τινων δ’ ετών 
έφημέριος τές έν Τριπόλει εύαρίθμου ελληνικές κοινότητας άποσταλείς 
ύπό του Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς έξεδιώχθη ύπο τών τούρκων έκεΐ- 
θεν ! Καί ού μόνον κατ’ ούδένα τρόπον δέν μετεπείσθησαν οί Τοΰρχοι 
νά έπιτρέψωσιν είς τόν ’Αλεξάνδρειάς τήν αποστολήν εφημερίων, άλλά 
κ»ί έζήτησαν νά πιέσωσι τό Οικουμενικόν Πατριαρχειον νά ύπαγάγη 
τήν Τριπολίτιδα έκκλησιαστικώς ύφ’έαυτό, δπως παύσ$ ή άπ*  ’Αλε
ξάνδρειάς έξάρτησις !
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

* Εγκύκλιος πορί τώ*  προσηλυ- 
τιστικών σχολών,— Ή A. Π. 
Μητροπολίτης Κιτίου μερίμνων πε
ρί προφυλάξεως τής μαθητευομένης 
νεότητος ίδίρ τών πόλεων Λάρνακος 
καί Σκάλας άπό τού έκ τών προ
σηλυτιστικών σχολών, ιδίως τών λε
γομένων Ευαγγελικών, κινδύνου, ά- 
πέλυσε πρός τό ποίμνιον αύτού τήν 
παρά πόδας εγκύκλιον, άναγνωσθεϊσαν 
έν τοϊς Ναοϊς άμφοτέρων τών πόλε
ων τήν προπαρελθούσαν Κυριακήν.

Άριθ. 251.
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΧΛΡΙΤΙ ΧΡΙΣΤΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΥ.
κτλ. κτλ.

Ευλογημένοι Χριστιανοί τής πόλεως 
Λάρνακος—Σκάλας, αγαπητά ήμών έν 
Κυρίο) τέκνα, χάρις εϊη ύμίν καί ειρή
νη άπό Θεού Πατρός καί Κυρίου ’Ιη
σού Χριστού τού Σωτήρος ήμών.

Μεγάλη καθ’ύπερβολήν είνε ή θλϊ- 
ψις, ήν αίσθανόμεθα βλέποντες με
ρίδα τινά τών ’Ορθοδόξων Ελλήνων 
τής πόλεως ταύτης τόσην νά δεικνύη 
αδιαφορίαν διά τήν θρησκευτικήν καί 
εθνικήν ανατροφήν τών τέκνων αύτής, 
τά όποια είνε καί τέκνα τής ’Εκκλη
σίας καί τής Πατρίδος, ό'ιστε ελαφρά 
τή συνειδήσει νά έμπιστεύηται τήν 
πνευματικήν αύτών άνάπτυξιν καί η
θικήν διάπλασιν είς χεϊρας ανθρώπων 
ξένων πρός τήν Θρησκείαν ήμών καί 
τόν εθνισμόν έστι δ’ όπου καί πολε
μίων. Καί είνε θλίψεως πολλής καί 
δακρύων αξία ή ύπόθεσις αύτη, διότι 
καθ’ δν χρόνον τό όλον νΕθνος 
αγωνίζεται ν’ άναγεννηθή καί ν’ 

άναπλασθή διά τής άναζωπυρήσεως 
τής ειλικρινούς πρός τόν Θεόν πίστε
ως καί τής γνήσιας πρός τήν Πατρί
δα άγάπης, εύρίσκόνται γονείς ’Ορ
θόδοξοι Έλληνες, οί όποιοι διά τής 
ανατροφής, ήν ζητοΰσι νά δώσωσιν 
είς τά τέκνα αύτών πολεμούσι τήν 
έπιδιωκομένην εθνικήν άναγέννησιν, 
ύποσκάπτουσι τά θεμέλια τού ύπό 
τών άλλων μετά πόνων καί Ιδρώ
των άνεγειρομένου οικοδομήματος τής 
έθνικής άναπλάσεως.

Διότι, τί δύναταί νά περιμένη τό 
Έθνος καί ή ΙΙατρίς παρ’ εκείνων 
έκ τών τέκνων αύτών, άτινα άφρονες 
γονείς παραδίδουσιν έν τρυφερά ηλι
κία πρός διαπαιδαγώγησήν είς ανθρώ
πους, οϊτινες καί δταν δέν είνε πολέ
μιοι τού· έθνισμού καί τής Θρησκείας 
ήμών είνε αδύνατον νά συντελέσωσιν 
είς τό νά διαπλασθή Έλληνοπρε- 
πώς τού Έλληνόπαιδος ή καρδία ; Τί 
άλλο ή ψυχράν αδιαφορίαν πρός 
πάν ό,τι τά λοιπά τού Έθνους μέλη 
θεωρούσιν υψηλόν καί άγιον; Τί άλ. 
λο ή αναισθησίαν πρός τά παθήματα 
τής ’Εκκλησίας καί τού Γένους; Τί 
άλλο ή περιφρόνησιν πρός τά όνειρα 
καί τούς πόθους τούς ’Εθνικούς ; Ναί 
ασφαλώς ταύτα καί όμοια τούτοις καί 
έτι χείρονα τούτων δύνανται μόνον νά 
περιμένωσι τό Έθνος, ή Πατρίς, ή 
Εκκλησία παρά τών Έλληνοπαίδων 
εκείνων, οί οποίοι παιδαγωγούνται είς 
Σχολάς ξένας πρός τήν Θρησκείαν κα ί 
τόν ’Εθνισμόν ήμών, είς σχολάς μή 
Έθνικάς. Καί ταύτα προκειμένου ά
πλώς περί ξένιον σχολών.

"Οταν δέ συμπέση αί ξέναι αύται 
σχολάί νά έχωσι τάξει είς έαυτάς 
σκοπούς προσηλυτιστικούς, όταν οί δι- 
ευθύνοντες αύτάς καί οί έκπαιδεύοντες 
είνε έξ έκείνων, οϊτινες περιέρχονται 
γήν καί θάλασσαν ϊνα ποιήσωσιν ένα 
προσήλυτον, δπως καταστήσωσιν αύ
τόν υιόν γεέννης διπλότερον αύτών, 
δπως εϊπεν ο Κύριος περί τών προση- 
λυτιστών τών ημερών αύτού, τότε δεν 
εϊνε δυνατόν νά παραστήση τις έπαρ- 
κώς το μεγεθος τής ζημίας διά τήν 
’Εκκλησίαν καί τό Έθνος. Δέν φερό- 
μεθα ταύτα ίσχυριζόμενοι πρός υπερ
βολές, άλλά βεβαιούμεν πράγματα τά 
οποία δια τών ίδιων ήμών αισθήσεων 
εδιδαχθημεν, έπί δύο δλας δεκάδας έ
τών παρακολουθήσαντες έπί τοΰ ιερού 
εδάφους τής Παλαιστίνης τήν μανίαν 
και τάς μεθόδους τών προπαγανδι- 
στών. Εϊδομεν έκεϊ καί γνωρίζομεν 
πως ο άσεβής φανατισμός τών προση- 
λυτιστών, ένεργούντων διά σχολείων 
παντός είδους καί παντός βαθμού, διά 
νοσοκομείων, διά φαρμακείων, δι’ ια
τρικών επισκέψεων, διά κηρυγμάτων, 
δι’ υποστηρίξεων είς θέσεις, διά πολι
τικών προστασιών, διά χρηματικών 
παροχών, δι’ όλων καθ’ όλου τών μέ
σων άκόμη καί τών αθεμίτων, εϊδομεν, 
λέγομεν, καί γνωρίζομεν πώς Ö Ρόλων 
τών μέσων τούτων ό προσηλυτισμός 
κατώρθωσε τήν Αγίαν τού Χριστιανι
σμού κοιτίδα τήν ύπό τοΰ/ιδρώτος καί 
τού αϊματος τού Υιού τού Θεού βε- 
βρεγμένην γήν, τό λίκνον τής αληθι
νής θρησκείας νά μεταβάλη είς τόπον 
έν ω ή Θρησκεία πωλείται καί αγορά
ζεται πλειοδοτικώς ώς εμπόρευμα. 
Ταυ τα εϊνε τά ένδοξα κατορθώματα 
τού επαράτου προσηλυτισμού, τού 
οποίου οί οπαδοί άντί νά κατευθύ- 
νωνται πρός έθνη βάρβαρα, πρός λα- 
°υς μήπω άκούσαντας κήρυγμα Εύαγ- 

γελικόν έρχονται νά διδάξωσι τόν 
Χριστιανισμόν είς έκείνους παρά τών 
οποίων παρέλαβον αύτόν, νομίζουσι 
δέ ότι κατώρθωσαν μέγα τι όταν 
μετά πολλούς άγώνας προσηλυτίσωσιν 
ένα Πεπονιάδην ή ένα Δημητριάδην, 
έν ω τό αληθές αύτών κατόρθωμα 
εϊνε ότι διασπείρουσι διαφθοράν χα
ρακτήρων, ύπονομεύοντες τό θεμέλιον 
τών θρησκευτικών πεποιθήσεων διά 
τρόπου πλήρους υποκρισίας καί δο- 
λιότητος.

Διότι έν ω τά έργα αύτών φωνή 
μεγάλη διακηρύττουσι τούς σκοπούς 
αύτών, οί ίδιοι έν ύποκρίσει ψευδολο- 
γοΰντες, ] προσπαθούσι νά πείθωσι 
τήν κοινωνίαν, ότι ή έν μέσω ήμών 
παρουσία αύτών ούδένα έχει προση
λυτιστικόν σκοπόν. "Ιδρυσαν ’Εκκλη
σίαν χωρίς νά έχωσι ποίμνιον, τήν 
οποίαν έκόσμησαν καί δι’ Ελληνι
κών επιγραφών όπως οί έμποροι τά 
καταστήματα τά θηρεύοντα πελατείαν. 
’Λνήγειραν μεγαλοπρεπή σχολικά μέ
γαρα καί δέχονται έν αύτοϊς μαθη- 
τάς δωρεάν χωρίς νά εϊπιοσιν ήμϊν 
ποιοι εϊνε οί έν Αμερική φιλέλληνες, 
οϊτινες δαπανώσιν ύπέρ τών Κυπρίων 
τόσον άφειδώς, ιυστε νά γνωρίζωμεν 
τούς ήμετέρους εύεργέτας. Ύποχρε- 
ούσι πάντας τούς μαθητάς νά συμ- 
προσεύχωνται μετ’ αύτών, ιίναγκάζον- 
τες όχι μόνον τούς χριστιανούς άλλά 
καί αύτούς τούς μουσουλμανόπαιδας 
ϊνα προσεύχιονται όπως αύτοί. Οϊος 
έμπαιγμός τής ιδέας τής θρησκείας ! 
’Λλλά καί ταύτα πάντα άν έλειπον 
ήρκει είς ήμάς ή όλη συμπεριφορά έν 
Κύπρω τών αδελφών ΜacCarÒIÌ <ϊπό 
τής ήμέρας τής έν Λευκωσίρ καί έν 
Λάρνακι έγκαταστάσεως αύτών ϊνα 
δικαιούμεθα διά τής γλίύσσης τού 
Άποστολου τών ’Εθνών νά ονομάσω·
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μεν αύτούς «έν ύποκρίσει ψευδολό- 
γους κεκαυτηριασμένους τήν ιδίαν 
συνείδησιν» (Α' ΤιμοΟ. 4, 2) είς ά- 
πάντησιν τών ισχυρισμών αύτών τοΰ 
οτι τά σχολεία αύτών δέν έχουσι σκο
πούς προσηλυτιστικούς.

'Υμείς δέ.· τέκνα έν Κυρίφ αγαπη
τά, δσοι έχετε φόβον Θεού, δσοι δια
τηρείτε έν τή καρδίρ ύμφγ άφοσί- 
ωσιν είς τήν αγίαν ήμών Έκλησίαν 
και άγιίπην πρός τήν φιλτάτην Ελ
ληνικήν Πατρίδα, φεύγετε τούς τοιού- 
τους ώς διαφθορείς τών συνειδήσεων 
καί τών χαρακτήρων τών σπλάγχνων 
ύμών τά οποία είναι αί χρυσαϊ έλπί- 
δες τοΰ μέλλοντος τής Πατρίδος. Φεύ
γετε αύτούς ακριβώς διότι προσφέ- 
ρονται νά έκπαιδεύσωσι δωρεάν τά 
τέκνα ύμών. Ούδείς ποτέ σφας έχων 
τάς φρένας πίνει δηλητήοιον, διότι 
προσφέρεται αύιψ δωρεάν. Ή δωρεάν 
ύπ’ αύτών παρεχόμενη έκπαίδευσις είς 
τά τέκνα ύμιύν είναι δηλητήριον διά 
τάς φυχάς αύτών. Τφ θειο χάρις ή πό
λις ήμών έχει σήμερον πλήρες καί τέ
λειον κατά τό δυνατόν σύνολον Εθνι
κών Εκπαιδευτηρίων. Έχει Νηπια
γωγέ ίον ύπό τήν διεύύυνσιν πτυχι- 
οιίχων νηπιαγωγών. Έχει πλήρες 
όκτατά'ξιον ΠαρΟεναγωγείον. Έχει 
πλήρη έπτατάξιον ’Αστικήν σχολήν

Βιβλία και
Άρχιμ· ϋολυκάρηον Συνοδικού 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΕΞ 
ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ, ανατύπωσές έκ τοΰ 
«Εκκλησιαστικού Φάρου» έν Άλεξαν- 
δρείρ, έκ τοΰ Πατριαρχ. Τυπογραφεί
ου, 1911.

Α. Αιμ^ρίτου ΠΕΓΙ ΓΛΩΣΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟΣ, διάλεξις έν τφ επιστημονική) 

καί ύπεράνω τούτων απάντων τό σή
μερον έγκαινιζόμενον πλήρες τετρατά- 
τάξιον Εμπορικόν Λύκειον, έν ω ό 
Ελληνόπαις πρός τή Εθνική παιδεύ
σει καί αγωγή θά διδαχθή καί παν 
δ,τι αναγκαίοι αύτφ είς γνιόσεις καί 
γλιόσσας, ϊνα διαπρέψη έν τώ Έμπο- 
ρικφ καί Τραπεζιτική) σταδίω. Βλέ
πετε λοιπόν δτι δέν ύπάρχει ούδεμία 
απολύτως δικαιολογία δι’ εκείνους έκ 
τών Ελλήνων γονέων, οϊτινες θά 
έξακολουθήσωσι στέλλοντες τά τέκνα 
αύτών είς ξένας σχολάς.

Ήμείς δμως θέλομεν ύμας καί πάν- 
τας τούς Έλληνας Κυπρίους ούτως 
στερρώς άντεχομένους τών παραδόσε
ων τής Εκκλησίας καί τοΰ Έθνους 
ήμών, ώστε καί έν τή περιπτώσει καθ’ 
ήν δέν Οά ύπήρχον ήμέτερα εθνικά 
’Εκπαιδευτήρια νά θεωρήτε προτιμο- 
τέραν τήν άπαιδευσίαν ή τήν παίδευ- 
σιν έν τοιαύιαις σχολαίς.

'Υπακούσατε, τέκνα έν Κυρίφ άγα- 
πητά, είς τάς συμβολάς ήμών ταύτας, 
άς ύπαγορεύει γνησία πρός ύμας καί 
πρός τήν ΙΙατρίδα άγάπη, ϊνα. ή διά 
παντός μεθ’ ύμών καί τών τέκνων ύ- 
μών ή εύλογία τοΰ Ύψίστου. ’Αμήν.

Έν Λάρνακι 2 ’Οκτωβρίου 1911.
; Ο ΚΙΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Έν Χριστφ εύχέτης πάντων ύμών.

ETOS: A' ΤΕΥΧ ΙΖ' εν aapnäkL_I— I r~\ . I L. I /X. . 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1911

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρυξον τόν λόγον...» ΙΓ Τιμ. δ', 2.

ΠΗΡΙΟΔΙΚΑ

Συλλογή) «ό ΙΙτολεμαίος», άνατύπω- 
σις έκ τοΰ «Έκκλ. Φάρου», έν Άλε- 
ξανδρείρ, έκ τοΰ Ιίατριαρχ. Τυπογρα
φείου, 1911.

ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ πρεσβυτέραν * Ιερό*  
σολύμων, ΕΓΚΩΜ10Ν είς τόν άγιο*  
μάρτυρα Θεόδωρον ετι δε καί '.τω^ 
αύτού θαυμάτων μερική διήγηοίζί 
έκδοσις Ίω. Φωκυλίδου, έν Ίεροσο- 
λύμοις, 1911.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Λ'. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ 

ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ.

Καί πάλιν περί θαυμάτων ύ λόγος, καί πάλιν έν παντοδυ
ναμίας έργοις πιστοί ό Κύριος τήν θεότητα Αύτοΰ. Καί πάλιν 
φανερώς καί κρυφίως ελεεί ό Πλάστης τά πλάσματα, καί πά
λιν άμείβει Οεσπεσίως τήν πίστιν τών άνθρώπων ό υπερφυής 
θείος Αόγος. Πάλιν ή φωνή Αύτοΰ διαρρηγνύει πανίσχυρος 
τάς πύλας τοΰ 'Λδου, πάλιν έκ τοΰ άχράντου Αύτοΰ σώματος 
διαχέεται θαυματουργός κι ί σώτειρα ή θεία χάρις.

Δύο θαυμάτων τήν τέλεσιν μνημονεύει ό ιερός Λουκάς 
έν τή περικοπή τή άναγινωσκομένη τήν εικοστήν τετάρτην Κυ
ριακήν, θαυμάτων όφειλομένων είς τήν άφατον του Κυρίου 
εύσπλαγχνίαν καί είς τήν ζωηράν καί άκραιφνή καί’ άξιάγαστον 
πίστιν τών οΰτω πλουσιοπαρόχως άπολαυσάντων τοΰ έλεους 
τοΰ Θεοΰ. Διότι, ώς πολλάκις ήδη έρρήθη, ό Κύριος συνήθως 
άπήτει πίστιν παρά τών προσφευγόντων είς τό παντοδύνα
μον έλεος Αύτοΰ, έπιδιώκ .»ν πάντοτε ούχί κυρίως τήν σωματι
κήν άνακαίνισιν τών άνθρώπων, ήτις έλάχιοτα ή ούδέν 
σημαίνει άπέναντι τοΰ προορισμού τοΰ άνθρώπου, άλλ’ ιδίως 
καί κατ’ έξοχήν τήν ηθικήν άνακαίνισιν, τήν δικαίωσιν καί 
τόν άγιασμόν, δστις είναι αύτή ή ούσία τοΰ άνθρωπίνου προ-
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ορισμού. Είναι δέ ή πίστις έν τφ ζητήματι τούτφ τό ιερόν 
πυρ δι’ ού ή άνθρωπίνη ψυχή καθαιρομένη παντός σπίλου 
δύναται να έξαρθή ισχυρά καί φωτοβόλος ύπεράνω του τα
πεινού και ύλικοΰ τούτου κόσμου είς τούς ουρανούς, πρός σα
φή θεωρίαν του Ύπερτάτου Όντος.

Έπανήλθεν ό Κύριος έκ τής χώρας τών Γαδαρηνών ο
πού έθεράπευσεν τόν ύπό λεγεώνος δαιμόνων μαστιζόμενον 
άνθρωπον, έπιτρέψας είς τούς δαίμονας νά πνίξωσι τούς χοί
ρους, ώς είδομεν έν προηγουμένφ κηρύγματι, καί ό άναμένων 
Αύτόν παρά τήν θάλασσαν όχλος ύπεδέχθη Αύτόν μετά 
χαράς.

Καί ιδού έμφανίζεται ένώπιον Λύτου, του βαστάσαντος 
τάς νόσους καί τάς άμαρτίας τών άνθρώπων, όδυνώμενος 
ό άρχισυνάγωγος πλησιοχώρου κώμης Ίάειρος όνόματι, δστις 
εϊχεν έτοιμοθάνατον τήν μονογενή αύτού θυγατέρα. Δύναται 
έκαστος νά αίσθανθή τόν πόνον τού δυστυχούς άρχισυναγώγου 
καί νά κατανοήση ευκόλως ύπό ποιων αισθημάτων πλήρη 
τήν ψυχήν έχων έπεσε γονυκλινής πρό τών ποδών τού παν
τοδυνάμου Ιατρού καί έζήτησε τήν ϊασιν της κινδυνευούσης 
τά έσχατα μονογενούς αύτού θυγατρός. Καί ό Σωτήρ ίδών 
τήν πίστιν μεθ’ ής προσήλθεν ζλύτφ ό Ίάειρος είσήκουσεν ά
μέσως είς τήν δέησιν αύτού καί ήρχετο είς τήν οικίαν του, δτε 
καθ’ οδόν πλήθος πολύ συνωστίζετο περί Αύτόν*  διότι άκόμη 
δέν είχε διαχυθή έν τφ λαφ τό δηλητήριον τού φθόνου καί τής 
κακίας τών Φαρισαίων. Έν τφ μέσφ τού πλήθους έκείνου, 
δπερ έσπευδεν, άκόρεστον έκ τής διδασκαλίας καί έκ τής θέ
ας τών θαυμάτων τού Κυρίου, ϊνα παραστή καί είς τό 
μέλλον θαύμα τής θεραπείας τής θυγατρός τού άρχισυναγώ- 
γου, ύπήρχε καί γυνή πάσχουσα άπό έτών δώδεκα νόσον ήν 
ώς έκ τής φύσεως αύτής ήσχύνετο νά άποκαλύψη ένώπιον 
πλήθους τοσούτου. Άλλ’ ή πίστις τής γυναικός ταύτης είναι 
τή άληθείφ άξια τού θαυμασμού ήμών καί τών έπαίνων 
αύτού τοΰ Κυρίου. Άν καί είχε διατελέση έπί τόσα έτη άνί- 
ατος, άν καί είχε δαπανήση πάντα τά ύπάρχοντα αύτής

Είς τήν άνάστασιν τής θυγατρός τού Ίαείρου 627 

ιατρούς χωρίς ώφελειαν τινα, δέν άπηλπίσθη τελείως περί 
τής θεραπείας της, άλλά πίστει μεγάλη κατοχυρωθεϊσα διέσχι
σε τά πλήθη έκεϊνα τά συνωστιζόμενα καί συνθλίβοντα τόν 
Κύριον, έφθασε μέχρι Αύτού καί ήψατο τού κρασπέδου τού 
ίματιου Λύτού’ καί ήτο βεβαία ή γυνή έκείνη δτι καί μόνον τό 
ένδυμα τού Κυρίου άν ήγγιζεν Οά έθεραπεύετο. Καί δέν έ- 
ψεύσθη τής έλπίδος ταύτης*  πράγματι παραχρήμα έθεραπεύ- 
Οη άπό τής χρονιάς καί άνίατου αύτής ασθένειας ή γυνή 
έκείνη.

Λλλ ό Κύριος ήθελε να έξάρη τήν άξιάγαστον έκείνην πίστιν 
τής γυναικός ένώπιον τών άνθρώπ<ον τής γενεάς τής άπιστου 
καί διεστραμμένης, σκοπών ούχί τής γυναικός τήν εύλογον αί- 
δημοσύνην, άλλά ύπέρ τού γενικωτέρου άγαθου παραβλέπων 
αυτήν καί 0-λων ϊνά έν τή καθαρά καί έξαισία έκείνη θαλάσ
ση τής πίστεως βαπτισθώσιν ώς πλειστοι καί έκ τοΰ παραδεί
γματος τής γυναικός φωτισθώσι καί διδαχθώσι τό πρώτον 
πρός τόν Θεόν καθήκον, τήν άληθινήν καί άδίστακτον πίστιν 
εί δυνατόν σύμπαντες οί άκολουθοΰντες. Καί ήρώτησε, κύκλω τό 
βλέμμα περιβλέψας, τίς ό άψάμενός μου; ΊΙ έρώτησις έφάνη 
παράδοξος’ τόσοι άνθρωποι συνωστίζοντο πέριξ καί συνέθλιβον 
τόν Κύριον’ καί πώς ήρώτα: ποιος μέ ήγγισεν ; Καί ό Πέτρος 
έν τή συνήθει σφοδρότητί του έκαμε τοιαύτην τιν ά παρατή- 
ρησιν πρός τόν Κύριον. Άλλ’ ό’Ιησούς δέν ήρώτησε τόν Πέ
τρον ή οίονδήτινα έκ τών άκολουθούντων’ ήρώτησε κατά τρόπον 
τοιουτον ώστε μόνη ή θεραπευθεϊσα γυνή νά έννοήση τήν έρώ- 
τησιν ταύτην. Καί ή γυνή νομίζουσα δτι διέλαθεν έξηκολούθει 
νά κρύπτηται μεταξύ τοΰ πλήθους. Άλλ’ δτε ό Κύριος δια- 
σαφηνίζων τήν έρώτησίν Του είπεν δτι ό έγγίσας Αύτόν τόν 
ήγγισε καί έθεραπεύθη άπό άσθενείας, ή γυνή δέν έκρατήθη 
πλέον, άλλά προσήλθε τρέμουσα, έπεσεν είς τά γόνατα αύ
του καί έξήγγειλε πλέον ένώπιον παντός τοΰ λαοΰ τήν νόσον 
ύφ’ ής έπασχεν καί δτι ίάθη μόλις ήγγισεν Αύτόν. Ό Κύ
ριος ένεθάρρυνεν αύτήν καί έπεϊπεν : «ή πίστις σου σέσωκέ σε*  
πορεύου είς ειρήνην.»
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Μετά τδ ισχυρόν τοΰτο περί πίστεως δίδαγμα προυχώ- 
ρησεν ό Κύριος μετά των άκολουθούντων είς τήν οικίαν του 
Ίαείρου. Έν τω μεταξύ έν ώ ώμίλβι άκόμη πρός τήν γυναίκα 
έρχεται τις έκ τής οικίας του άρχισυναγώγου καί φέρει είς αύτόν 
τό θλιβερόν άγγελμα δτι άπέΟανεν ή Ουγάτηρ του καί νά μή ένο- 
χλή τόν διδάσκαλον. Ό Ίησοΰς ήκουσε τόν διάλογον τούτον. 
Καί ϊνα μή ό Ίάειρος όλιγοπιστήση έπεμβαίνει είς τήν μεταξύ 
αύτου καί του άγγελιαφόρου συνομιλίαν λέγων : «Μή φοβού’ 
μόνον πίστευε καί σωθήσεται.»

Καί είσήλθεν είς τήν οικίαν του ’Αρχισυναγώγου ό Κύ
ριος έν μέσςο τών κοπετών καί θρήνων τών άπαρηγορήτων 
οικείων. Καί έζήτησε νά παρηγόρηση καί τούτους, λέγων οτι 
δέν άπέθανεν, άλλά καθεύδει, προλέγων ουτω είκονικώς τήν 
έπικειμένην άνάστασιν, άλλά δεν εύρεν ενταύθα τήν πίστιν, ήτις 
έπλήρου τά στήθη τού Ίαείρου. Οί έν τή οικία άκούοαντες 
ταύτα «κατεγέλων αύτού, λέγει ό Εύαγγελιστής, είδότες οτι 
άπέθανεν.» Καί διά τούτο ό Θεάνθρωπος, τιμωρών τήν άπι- 
στίαν τών άνθρώπων τούτων έξέβαλεν έξω πάντας πλήν τού 
Ίαείρου, τής συζύγου αύτού καί τών τριών εκλεκτών μαθητών, 
καί άνέστησε τήν νέκραν κόρην διά μόνου, ώς πάντοτε, τού παν
τοδυνάμου λόγου Του. Καί ϊνα πιστώση οτι ού μόνον άνέστη 
πραγματικώς ή νεκρά, άλλα καί έν τελεία ύγεία, διέταξε νά 
δώσωσιν είς αύτήν νά φάγη.

Ιδού άρα καί παλιν ό Κύριος νικητής τού Άδου καί τού 
θανάτου, βρύων χάριτι καί ίώμενος τούς νοσοΰντας διά τής δυνά- 
μεως τής έκπορευομένης καί έξ αύτού τού χιτώνός Του. τής 
άκαταλήπτου καί άφθάστου φιλανθρωπίας τοΰ Θεού, άλλά καί 
τής άγαστής καί άνεκτιμήτου πίστεως τού ’Αρχισυναγώγου 
καί τής αίμορροούσης ! Καί έκεϊνοι μέν πίστει έπέτυχον τού 
άπειρου έλέους τού Θεού τών οίκτιρμών*  ήμεϊς δέ διά τής άπι- 
στίας ήμών καθιστώμεν άνενέργητον ώς έπί τό πλεϊστον τήν 
Οείαν χάριν ! ώ, ναί, όφείλομεν τήν πίστιν τής αίμορροούσης 
καί τού Ίαείρου νά άποκτήσωμεν ϊνα έχωμεν τό δικαίωμα νά 
παρουσιαζώμεθα πρό τοΰ Σωτήρος ήμών καί νά ζητώμεν ούχί
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πλέον σωματικάς θεραπείας καί σωματικήν άνάστασιν άλλά ήθι- 
κάς ύγιάνσεις καί πνεύματος άνάστασιν είς κληρονομιάν τών 
άγαθών τής βασιλείας, τής ήτοιμασμένης τοϊς έκλεκτοϊς άπό 
καταβολής κόσμου. ΊΊς γένοιτο άπαντας έπιτυχεϊν τή χάριτι 
καί φιλανθρωπία τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ήμών Ίησοΰ 
Χριστού. Αμήν.

Β’. εις την (ΐΑΡΑΒ0ΛΗΝ του Σαμαρείτου.

Έγείρεσθε, άδελφοί, άγωμεν μετά τοΰ Σωτήρος ήμών έκ 
τής Γαλιλαίας είς τήν Ίουδαίαν, έκ τής χώρας τών άθωων 
καί άπλοϊκών είς τήν γήν τών πονηρών καί σοφιστών φαρισαί- 
ων καί γραμματέων, καί δή είς τήν IΙόλιν τήν άγίαν τήν περι- 
κλείουσαν τάς ένδοξοτάτας άναμνήσεις τού έκλεκτου λαού, τήν 
πολιν του Δαβιο καί τού Σολομώντος, ήτις όμως φευ ! είναι νυν 
μεμιασμένη σκιά τού πάλαι μεγαλείου. Έγείρεσθε, έλθωμεν με
τά τού γαλιλαίου Διδασκάλου είς τήν I Ιόλιν τήν άποκτείνουσαν 
τούς I Ιροφήτας καί λιθοβολούσαν τους άπεσταλμένους πρός αύ
τήν, καί άς παρακολουΟήσωμεν Αύτόν πεφώμενον νά διάνοιξη 
τούς οφθαλμούς τών τετοφλωμένων καί πεπωρωμένων.

Ιδού, νομικός τις γαυριών έπί σοφία καί γνώσει τοϋ νόμου, 
άνίσταται έκπειράζων Αύτόν καί έρωτών τί πρέπει νά ποίηση 
ϊνα κληρονομήση ζωήν αιώνιον' καί ο Σωτήρ παραπέμπει αύτόν 
είς τόν Νόμον τοϋ Μωΰσέως, έρωτών : «έν τφ νόμο» τί γέγρα- 
πται; πώς άναγινώσκεις; » Οίονεί λέγει πρός αύτόν ò Κύριος : σύ 
νομικός ών καί είς τήν μελέτην τοΰ νόμου αναλισκόμενος άγνοεϊς 
τίνα εϊναι τά καθήκοντα σου ; Ό νομικός δέν ήδύνανο βεβαίως 
νά άρνηθή τήν ιδιότητά του' καί κατέδειξεν οτι έγνώριζε μέν τί 
ώφειλε νά πράξη πρός κληρονομιάν τής αιωνίου ζωής, ή δ’
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έρώτησις αύτου ήτο άπλώς πειρακτική διά τόν Κύριον’ και ά- 
πήντησεν δτι ό Νόμος όφιζεν ΰψιστον καθήκον τήν διπλήν πρός 
τόν Θεόν καί τόν πλησίον αγάπην. «Όρθώς άπεκρίθης, ύπέλαβεν 
ό Χριστός’ τούτο ποίει καί ζήση,» Έκ τούτων πάντων ό νομι
κός έξηυτελίζετο, διότι άπεδεικνύετο ώς έκ μοχθηρίας άπευθύνας 
τήν έρώτησιν έκείνην. *1  Ιτο άνάγκη λοιπόν προσχήματος τίνος 
όπως δικαιολογηθή άν μή ένώπιον τοϋ Κυρίου τούλάχιστον ένώ
πιον τών περιεστώτων, ένώπιον τών όποιων έξηυτελίζετο ό πε- 
φυσημένος νομικός’ καί προσεποιήθη δτι ήγνόει τίς έστιν ό πλη
σίον, καί έδωκεν άφορμήν εις τόν Σωτήρα νά είπη μίαν τών 
Οαυμασιωτάτων παραβολών δσαι έξήλΟόν ποτέ του άχράντου 
στόματός Ί ου. ΤΙ παραβολή αύτη εϊναι ή του καλού Σαμαρείτου.

’Άνθρωπος κατέβαινεν άπό Ιερουσαλήμ είς ’Ιεριχώ’ καθ’ 
οδόν περιέπεσεν είς χεϊρας ληστών, οϊτινες έκδύσαντες αύτόν καί 
καταπληγώσαντες άπήλθον καταλιπόντες αύτόν ήμιθανή. Μετά 
μικρόν δι^βαινεν έκείθεν ίερεύς. δστις ίδών τόν άθλιον έκεϊνον 
τραυματίαν διήλθεν άδιάφορος πρό αύτου. Καί λευίτης δέ τις 
έλθών εως έκεϊ παρετήρησε τόν ήμιθανή άνθρωπον περιέργως 
καί άντιπαρήλθεν, τόν ιερέα μιμούμενος. Μετά τούτους διέβαι- 
νεν έκ τής αύτής οδού εις Σαμαρείτης, άνθρωπός έχθιστα πρός 
’Ιουδαίους διακείμενος ένεκα του άσπονδου μίσους τοΰ μεταξύ 
τών δύο τούτων φυλών ύφισταμένου’ Ιουδαίος πάντως ήτο ό 
τραυματίας’ άλλ’ ένώπιον του ταλαιπώρου έκείνου έν τω Σα
μαρείτη έσίγησεν ό φυλετικός έγωϊσμός καί έλάλησεν ό άνθρω- 
πισμός*  τό φυλετικόν μίσος έλησμονήθη καί τό καθήκον του άν- 
θρώπου πρός τόν πάσχοντα δμοιον άνέλαβεν δλον αύτου τό κρά
τος έν τή ψυχή του Σαμαρείτου. Καί ό άνθριοπος ούτος δστις 
μετά δυσκολίας θά ήδύνατο νά δώση καί ύδωρ καί πυρ είς ύγιά 
’Ιουδαίον, κατέβη εύσπλαγχνος έκ του ζώου του, έπλησίασε τόν 
τετραυματισμένον, έπλυνε τάς πληγάς αύτου, έπιχέων έλαιον 
καί οίνον, έπεβίβασεν αύτόν έπί τό ίδιον κτήνος καί ήγαγεν αύ
τόν είς πανδοχεϊον καί έπεμελήθη αύτου. Καί τήν άλλην ήμέ- 
ραν έξελθο^ν είς τήν έργασίαν του έδωκε χρήματα είς τόν παν
δοχέα καί παρήγγειλεν ϊνα φροντίση περί του άσθενοΰς, άναλα- 

βών, δταν θά έπανήρχετο νά πληρώση είς αύτόν δ,τι δήποτε 
ήθελεν έξοδεύση έπί πλέον.

Άφου έπέρανε τήν διήγησιν ταύτην ό Κύριος ήρώτησε τόν 
πεφυσιωμένον νομικόν ούτως ώστε νά έξαγάγη αύτός τό συμπέ
ρασμα τής παραβολής’ καί ό νομικός μή έχων τί έτερον νά ά- 
παντήση άπεκρίνατο: «ό ποιήσας τό έλεος μετ’ αύτου» δήλ. τοϋ 
έμπεσόντον, είς τούς ληστάς, είναι ό πλησίον αύτου. Ό Κύριος 
τότε άπέπεμψε τόν νομικόν μέ τήν βαρυσήμαντον παραίνεσιν 
«πορεύου καί συ ποίει ομοίως.»

Τίς άρα έστιν ό πλησίον καί ποιον τό ήμέτερον καθήκον 
πρός αύτόν; 01 αρχαίοι Ιουδαίοι άναγνόντες έν τώ Νόμω τήν 
έντολήν «άγαπήσεις τόν πλησίον σου» καί παρερμηνεύσαντες 
δτι πλησίον σημαίνει τόν φίλον, προσέθηκαν είς τήν έντολήν τήν 
κατ’ αύτούς αύτονόητον καί άντίστοιχον ρήτραν «μισήσεις τόν 
έχθρόνσου.» Άλλ’ ιδού ό έλθών ϊνα πληρώση τόν μωσαϊκόν 
Νόμον Χριστός άπό του όρους τών Μακαρισμών άνακαινίζει τήν 
περιλάλητον ταύτην φαρισαϊκήν έντολήν διά τής παγκοσμίου 
άγάπης έπιτάσσων : «έγώ δέ λ:γο3 ύμΐν, άγαπάτε τούς έχθρούς 
ύμών, εύλογείτε τούς καταρωμένους ύμάς, καλώς ποι
είτε τούς μισουντας ύμάς καί εΰχεσθε ύπέρ τών έπηρε- 
αζόντων ύμάς καί διωκόχτων ύμάς....» Καί ιδού δτι έν τή 
είρημένη παραβολή διδάσκει δτι πλησίον τινός δέν εϊναι ούδ’ ό 
άριστος τών ομοφύλων δταν μή συμπονή καί βοηθή τφ πάσχον- 
τι, άλλ’ ό αλλόφυλος καί έχθιστος άνθρωπος, άρκεί νά έκπληροί 
πρός τινα τό έξ άνθρωπισμου έπιβεβλημένον τής άγάπης καθή
κον’ άπαξ εϊναι τις άνθρωπος οφείλει άπεριόριστον άγάπην καί 
πάσαν άνθρωπένην βοήθειαν πρός τόν δμοιον αύτου, άδιαφόρως 
τοΰ άν εϊναί τις εχθρός ή φίλος, οικείος ή ξένος, όμοεθνής ή άλ- 
λοεθνής, ομόθρησκος ή έτερόθρησκος.

Ί’ό δέ πρός τόν πλησίον τοϋτο καθολικόν καθήκον τής άγά
πης πρέπει μάλιστα διά πραγμάτων νά τηρήται, έκαστος όφείλει 
πρός πάντα άπόλυτον σεβασμόν πρός τήν ζωήν, τιμήν καί περι
ουσίαν αύτοϋ, καί έτι πλέον, όφείλει πάσαν δυνατήν βοήθειαν 
πρό τόν έχοντα οίαςδήποτε έλλείψεις, πάντες δ’ ώς γνωστόν 
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έχομεν ό μέν πλείονας ό δέ όλιγωτέρσς ελλείψεις. *Λς  φαντα- 
σθη έκαστος έξ ήμών πρός στιγμήν τούς άνθρώπους φροντίζον
τας acepi τών έλλείψεων τών άδελφών διηνεκώς έν τφ πνεύματι 
τούτω τφ χριστιανικώ, καί θά κατανοήση άμέσως πώς θα ύπάρ- 
ξη πραγματικώς ή βασιλεία του Θεού έπι τής Γής. "Οταν έφαρ- 
μοσθή ή καθολική αΰτη άγάπη έπί τής Γής θα έκλίπωσιν έξ αυ
τής έν ριπή οφθαλμού πάντα τής άδικίας τά είδη. I Ιόλεμοι δέν θά 
συμβαίνωσιν, καί αυτοί οί ύπέρ ελευθερίας, οί μόνοι δίκαιοι, δέν 
θά εϊναι άναγκαϊοι, διότι ή έλευθερία τών λαών καί τών ατόμων 
θά εϊναι έξησφαλισμένη διά τής παγκοσμίου άγάπης. ΊΙ πλεο
νεξία, έξ ής τά πλεϊστα τών κοινών άδικημάτων, θά έκλίπή, 
καί άφαιρεθείσης τής ρίζης τό τεράστιον τής άδικίας δένδρον 
δπερ καλύπτει νυν τό μέγιστον άκόμη μέρος τής Οικουμένης θά 
άφανισθή πρόρριζον. Τό ιδεώδες τής πολιτείας, ή έκλειψις τών 
δικαστηρίων καί ή άπαλλαγή τής όχληροτάτης τών φροντίδων, 
τής περί τής έξωτερικής άσφαλείας διά παρασκευής στόλων καί 
στρατών καί τής περί τής εσωτερικής άσφαλείας διά συντηρή- 
σεως πολυδαπάνων άστυνομιών, θά έπιτευχθή ύπό τό κράτος 
τής παγκοσμίου άγάπης, ής τήν πρόοδον όφείλομεν πάντες οί 
τής χριστιανικής άναγεννήσεως μέτοχοι πάση δυνάμει νά διώκω- 
μεν. Έν τή συναισθήσει του καθήκοντος τούτου, άδελφοί, «ά- 
γαπατε άλλήλους> καί πάντα άνθρωπον τήν αύτήν μέύμάς θείαν 
περιβεβλημένον εικόνα.

+ ο ΓΡΕΒΕΝΩΝ ηηνπΛίοΝΟΣ

Καί έτέραν ύψικάρηνον τής Έκκλησίας καί τοΰ Γέ
νους κορυφήν έπληξεν έπ’ έσχάτιον έν τή περιμαχήτφ τοΰ 
Αλεξάνδρου Γή ή στυγερά τών λυμεώνων αύτής χείρ. 'Ο 
Γρεβενών Αίμιλιανός μετά τοΰ διακόνου, τοΰ καβάση κα'ι 
τοΰ όδηγοΰ αύτοΰ μεταβαίνοντες περί τήν 17 Σεπτ. έ. έ. 
έκ τοΰ χωρίου Γρόνταβι είς Ζίχνοβον έξηφανίσθησαν, θ' 

ίπποι δέ αύτών κα'ι αί άποσκευαί εύρεθησαν έν τφ δάσει. 
Βραδύτερον εύρέΌησαν κα'ι τά σώματα τών τιμίων θυμά
των ήκρωτηριασμενα φρικωδώς έν τφ αύτώ δάσει.

Κατά τάς ύπαρχούσας πληροφορίας έργάται τοΰ φρι
καλέου κακουργήματος είναι νεότουρκός τις αξιωματικός 
καί τά (im όργανα τής ρουμανικής προπαγάνδας, αίτιον 
δέ τό ότι ό αείμνηστος Μητροπολίτης ήμύνετο έρρωμένως 
κατά τών έναντίον τοΰ Γένους ενεργειών τών τουρκορρου- 
μανικων συμμοριών, τών ύπό τήν ανοχήν καί προστασίαν 
τών τουρκικών άρχών, αϊτινες ούχί άπιθάνως θεωρούνται 
καί καταγγέλλονται έπί συνενοχή. Τήν ενοχήν τής τουρκι
κής κυβερνήσεως είς τό άνανδρον κακούργημα άποδεικνύει 
ου μόνον ή συμμετοχή είς αύτό νεοτούρκου αξιωματικού 
(ίλλά καί ή σπουδή τής Ύ. IΙύλης δπως προλάβη πάσαν 
τοιαύτην ύπόνοιαν· τήν πρωίαν δηλαδή τής ήμέρας, καθ’ · 
ήν έτηλεγραφήθη είς τό Πατριαρχεϊον ή έξαφάνισις τοΰ Μη
τροπολίτου ό Υπουργός τής Δικαιοσύνης άπήτει έντόνως 
παρά τοΰ Πατριαρχείου τήν άντικατάστασιν τοΰ ήδη μάρ- 
τυρος 'Ιεράρχου, έπί τφ λόγφ ότι ύπεκίνει δήθεν τόν πλη- 
θυσμόν πρός έξέγερσιν κατά τής Κυβερνήσεως, πρός δν 
σκοπόν συνεννοείτο μετά προσώπων άφιχθέντων έξ Ελλά
δος είς Γρεβενά άπό τής αρχής τού ίταλοτουρκικοΰ πολέ
μου, καί δτι τή 8 Σεπτ. ελαβε χώραν συνεδρία μυστική ύπό 
τήν προεδρίαν του, καθ’ ήν οί χριστιανοί ώμοσαν νά έξε- 
γερθώσι κατά τής Κυβερνήσεως.

Ό τραγικός θάνατος τοΰ αειμνήστου Γρεβενών είναι 
απλώς εξωτερική εκφανσις τοΰ καταχθονίου καί ακήρυκτου 
πολέμου δν ώμοσεν ή νέα Τουρκία τοΰ Κομιτάτου 
πρός έξόντωσιν παντός δ,τι Ελληνικόν, έν τή έλπίδι ότι 
ούτω μόνον θά καταστή δυνατόν να διατηρηθή είς τήν 
ζωήν ή καταρρέουσα μετά πατάγου Αύτοκρατορία, ής τά 
θεμέλια πρώτοι οί "Ελληνες έσεισαν. Καί λησμονοΰσιν οί 
άνανδροι δολοφόνοι δτι τό Έθνος τδ όποιον καταπολεμοΰ- 
σι δέν είναι άσυνήθιστον είς τοιαύτας θυσίας, καί δέν λαμ-
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βάνουσιν ύπ’ δψει οτι έν τφ Έθνει τοΰτφ, όπερ μόνον τών 
έπ'ι Γης ζή άδιαλείπτως άφ’ δτου υπάρχει 'Ιστορία, έκ τής 
τέφρας τοΰ ενός μάρτυρος άνίστανται κατά εκατοντάδας οί 
ήρωες. *Ω,  ναί ! θά ελθη τάχιστα ή ήμερα καθ’ ήν θά ά- 
παυδήση τό "Εθνος να βλέπη βεβηλουμένην τήν πάτριον Γην 
ύπό τών ασιανών βαρβάρων, μιαινόμενα τα ίερά του, δολο
φονούμενους τούς ταγούς του· θά έλθη ήμερα καθ’ ήν θά 
έγερθή ώς πρό τίνος άκατάβλητον ώς άλλος ’Ανταίος έκ τής 
μητρός Γης άντλοΰν τήν δύναμιν καί διά χάλκινου βραχίονος 
θά λάβη έκδίκησιν άνθ’ όσων άπό τοσούτων ζοφερών αιώ
νων ήδίκησαν καί άδικοΰσιν αύτο θεοστυγεΐς κατακτηταί.

Τό άγιον αίμα τοΰ Μητροπολίτου Γρεβενών έξεχύθη 
άφθονον κα'ι ήγίασε τά μακεδονικά εδάφη τά βαφέντα διά τοΰ 
αίματος τοσούτων φανερών τε καί αφανών έθνομαρτύρων, 
κα'ι έπότισεν άφθόνως τό αγλαόν τής πανελληνίου ελευθερίας 
δένδρον ή ιλαρά αύτοΰ μορφή προσετέθη είς τό I Ιάνθεον τών 
μαρτύρο)ντής εθνικής άναγεννήσεως, παρά τήν τοΰ Πατριάρ- 
χου Γρηγορίου τοΰ Ε', και τοΰ χθες έτι μαρτυρήσαντος αοι
δίμου Κορυτσάς Φωτίου. 'I I Κύπρος δέ ή προσενεγκοΰσα 
κατά τήν ήώ τής μεγάλης Έπαναστάσεως εις τόν βιομόν τής 
ΙΙίστεως καί τής ΙΙατρίδος και τούςτέσσαρας αύτής ’Αρχιερείς 
δέν δύναται είμή νά αίσθανθή βαθύτατα τήν σημασίαν τοΰ 
μαρτυρίου τοΰ αειμνήστου Γρεβενών, καινά εύχηθή δπως ό 
Ύψιστος έκτείνη τούς άμφιλαφεϊς κλάδους τοΰ δένδρου τής 

, ελληνικής έλευθερίας μέχρι τής ηρωικής τών Μακεδόνων Γης, 
τής ύπό τοσούτου κα'ι τοιούτου μαρτυρικού αίματος ποτι- 
σθείσης.

ΗΘΙΚΟΣ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΣ

Έάν κατά τούς λόγους τού Ψαλμωδού οι άφρονες μόνον δΰ- 
νανται νά εϊπωσιν εν τη καρδία αύτών «ούκ εστι Θεός», ούχι φρο
νιμότεροι τούτων δέον νά θεωρηθώσι και οί έλπίζοντες, δτι διά 
λογικών άποδείξεο)ν θά μεταπείσωσι τούς απίστους. WAκαρπόν και 
επισφαλές εΐνε νά προσάγη τις αποδείξεις περί ζητημ<ίτο)ν άναφερο- 
μένων εις τήν πίστιν και τήν θρησκείαν’ διά τούτων ώσει προσπα
θεί νά παραστήση είς τόν τυφλόν τήν θαυμασίαν χάριν τής Πανα
γίας τού Ραφαήλ ή νά έρμηνεύση εις κο)φόν τάς πολυσυνθέτους με
λωδία; τού Ροσσίνη καί τού Μόζαρτ. ’'Ισως και δ τυφλός και ό κω
φός προθύμως πιστεύσωσιν είς τούς λόγους ύμών, ίσιος όμολογήσω- 
σιν, δτι πάντα ταύτα ούτως έχουσιν, άλλ’ οί ίδιοι ουδέποτε αισθά
νονται ζωηρώς τάς ύμετέρας εντυπώσεις, δέν δοκιμάζουσιν έν τή καρ- 
δίςι αύτών τάς δυνάμεις έκείνας, αϊτινες έθιξαν καί συνεκίνησαν υ
μάς. Τό αυτό συμβαίνει και έν ταΐς άληθείαις τής πίστεως. ’Αναπτύ
ξατε ενώπιον τών άπιστων μακράν σειράν φαεινοτάτων, άκαταγωνί- 
στων αποδείξεων υπέρ τών άληθειών τής θρησκείας, δέν θ’ άποδε- 
χθώσιν ούχ ήττον αύτάς. Δύνανται νά δμολογήσωσιν, δτι ή πίστις 
εΐνε λογική, αλλά δέν δύνανται νά πιστεύσωσιν*  ή άναγνώρισις 
τής λογικότητος τής πίστεως καί ή πραγματική πίστις πολύ άπ’ άλ
λήλων άπέχουσι. Μεταξύ τών άντικειμένων τού λογικού, τών έπι- 
δρώντων έπί τής σκέψεως καί τών άποτελούντων τό περιεχόμενον 
τής καρδίας και έπιδρώντων έπί τής βουλήσεως, υπάρχει μεγάλη ά
βυσσος. Δύναταί τις νά σι μφωνή πρός τά πρώτα καί νά μή ύπακούη 
είς τά δεύτερα’ ϊνα δμως πλήρως πιστεύση τις, δέον νά πιστεύη ού 
μόνον έν δλη τή διανοία, άλλά καί έν δλη τή καρδία καί έν δλη τή 
ψυχή (Ματθ. 22, 37).

Ό φιλόσοφος Φίχτε λέγει, δτι «τό ήμέτερον σύστημα τών Ιδε
ών εΐνε συνήθως ιστορία τής ήμετέρας καρδίας». Οί άνθρωποι δηλ. 
δέν έπιθυμούμεν ώς σκεπτόμεθα, άλλά σκεπτόμεθα ώς έπιθυμοΰμεν. 
Τούτου ενεκα ή ήμετέρα πίστις ή απιστία εΐνε κατά τό πλεΐστον άντα- 
νάκλασις τής ηθικής ήμών διαθέσεως. Ούτως άκριβώς και δ ’Ιησούς 
Χριστός έξήγησεν είς τούς Γραμματείς και Φαρισαίους τήν αιτίαν τής 
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απιστίας αυτών εις τήν θείαν αύτού αποστολήν, είπών : τΎμεϊς εκ 
τών κάτω έστέ, έγώ έκ τών άνω ειμί*  ύμεϊς έκ τού κόσμου τούτου 
έστέ έγώ ούκ ειμί έκ τού κόσμου τούτου.... Ό ών έκ τού Θεού τά ρή
ματα τού Θεού ακούει*  διά τούτο ύμεϊς ούκ ακούετε, ότι έκ τού Θεού 
ούκ έστε.» (Ίωαν. 8, 23, 47).

Ό Χριστιανισμός εϊνε jò Εύαγγέλιον τής Σωτηρίας δι’ ά
παντα τόν κόσμον, διότι άπας ό κόσμος, ώς λέγει δ λόγος τού Θεού, 
έν τώ πονηρφ κεϊται. Τήν οδόν τής σωτηρίας έκ τού παγκοσμίου 
τούτου κακοΰ ήνέφξεν δ ’Ιησούς Χριστός διά τής διδασκαλίας και τής 
ζωής αύτού. Έκεϊνος δ’ δστις έπιέζετο ύπό τού κακού τούτου, οστις 
δέν ύπέφερε τήν ύπάρχουσαν τάξιν τού βίου καί ήγωνίζετο, ϊνα 
πραγματοποιήση τήν δικαιοσύνην τού Θεού έπί τής γής, ουτος ένό· 
ησε τούς λόγους τού Χριστού και ήκολούθησεν αύτούς. Δι’ έκεϊνον 
δμως, δστις αισθάνεται εαυτόν καλώς εχοντα έν τούτφ τφ κόσμφ, ή 
τούλάχιστον, δστις δι’ ιδίων δυνάμεων προσπαθεί νά βελτιώση τύ 
μέλλον, διά τον τοιούτον ή έννοια τοΰ Χριστιανισμού άπέμεινε σκο
τεινή. Διά τόν τοιοΰιον το κήρυγμα τοΰ Χριστού υπήρξε κενός λό
γος, ώς μή έννοήσαντα τό κακόν εκείνο, έξ ού ό Ί. Χριστός έσωσε 
τόν κόσμον. Δέν ένόησε δέ και δέν νοεί αυτό, διότι αυτός ουτος έκ 
τοΰ κόσμου τούτου ών, εϊνε καθ’ ολοκληρίαν δούλος τού έγκοσμίου 
κακού και δέν θέλει νά έξυψωθή ύπεράνω έατ’τοΰ και ν’ απαλλαγή 
τούτου.

Εκατομμύρια ανθρώπων μέχρι τοσούτου βαθμού ήνε βεβυθι- 
σμένοι εϊς φροντίδας πρός έξασφάλωιν υλικής εύημερίας, ώστε αύτό 
τούτο δέν έχουσι τόν κατάλληλον χρόνον νά σκεφθώσιν ύπό ποίων 
έλατηρίων χειραγωγούνται έν τή δράσει αύτών, νά έκτιμήσωσι τήν αξί
αν, τό ύψος ή τό χθαμαλόν τών έλατηρίων τούτων και έν γένει τί 
εϊνε αύτοι καθ’ εαυτούς, οποίαν θέσιν κατέχουσιν έν τώ πολιτικώ, 
τώ κοινωνικά) καί τώ θρησκευτικώ βίω καί έάν άνταποκρίνηται ή 
θέσις αύτη έστω και κατ’ ολίγον πρός τάς απαιτήσεις, αίτινες άφ’ εαυ
τών άπορρέόυσιν έκ τών ιδεών περί τής ανθρώπινης προσωπικότητας. 
Οι τοιούτοι άνθρωποι συνήθως χάνουσι και αύτήν τήν τάσιν πρός τά 
ύψιστα ζητήματα, θεωρούσι δέ τήν περί τά τοιαΰτα ένασχόλησιν μά- 
ταιον έργον, ούδαμώς ϊδιάζον εις έ μ μ έ ρ ι μ ν g ν άνθρωπον.

*Λλλοι, δντες τελείως έξησφαλισμένοι ύλικώς καί τελείως ελεύθε
ροι άπό ίϊάσης ασχολίας, παρασύρονται καθ’ ολοκληρίαν ύπό τής επι
θυμίας προς ίκανοποίησιν τών ηδονών και τών έξωτερικών τέρψεων 

τής ζωής. II ύπέρ τού κοινού αγαθού αύταπάρνησις παρουσιάζεται 
δι αύτούς ώς μωρία φαντασιοκόπων ύνειροπόλων. Αί ύψισται απαι
τήσεις τής ηθικής θεωρούνται ώς ανωφελείς περιορισμοί τής ελευθερίας 
τής δράσεως. « Η ζωή μειδιά, λέγουσιν ούτοι. ελκύει πρός έαυτήν, ύ- 
πισχνεϊται ευδαιμονίαν. ΙΙρος τί λοιπόν πρόσωπα κατηφή, πρός τί ζη
τήματα περί οκοπών και προβλημάτων τού βίου; Υγείας και μέσων 
δαψιλείς*  απαιτείται! Ζηθι σύ, άψες δέ καί τούς άλλους νά ζώσιν!»

Ανθρωποι τοιαυτην κοσμοθεωρίαν έχοντες, φυσικώς δέν δύναν- 
ται νά έχωσιν ειλικρινή, έγκάρδιον συμπάθειαν πρός τόν Χριστιανι
σμόν, ως προς φωνήν έκκαλούσαν τήν ανθρωπότητα έκ τοΰ φαύλου έ- 
γωίσμοΰ τής ζωικής φύσεως πρός ένσάρκωσιν έν έαυτοϊς καί τοΰ πλη * 
σίον τής υψίστ^ς αγάπης καί δικαιοσύνης τοΰ Θεοΰ. Καθ’ ολοκληρίαν 
παραδίδονται εις τά γηϊνα καί δέν σκέπτονται ποσώς περί τών ούρα- 
νίων. H φωνή τοΰ Χριστού δέν εύρίσκει είσοδον είς τήν καρδίαν αύ" 
τών, δέν διεγείρει έν αύτοϊς δυσαρέσκειαν καθ’ εαυτών, δέν παρακινεί 
αυτους εις εσωτερικήν εργασίαν. Δεν αναπτύσσονται πνευματικώς. Οί 
μη αναπτυσσόμενοι όμως οργανισμοί άναμφιβυλως καταπίπτουσιν. eO 
νόμος ουτος έξ ίσου εφαρμόζεται καί έν τώ πνευματικά) κόσμω.

Ο ανόργανος κόσμος εϊνε αδρανής καί ακίνητος*  ελεύθερος ών 
έξωτερικών αντιδράσεων διαφυλάττει τήν μονιμότητα αύτοΰ. Διάφορος 
δμως εινε ύ ύργανικός κόσμος’ αί ζώσαι ύπάρξεις κινούνται. *Ηδη  ό 
αρχαίος Ελλην φιλοσοφος Ηράκλειτος έδίδασκεν, δτι, καθώς εϊνε α
δύνατον δίς νά εισέλθη τις εις ρεύμα ΰδατος, δπερ διηνεκώς ρέει έν τώ 
ρύακι, ούτως εινε αδύνατον καί δίς, ήτοι κατά δύο διάφορα χρονικά 
διαστήματα, νά ύπαρξη τις έν ένί καί τφ αύτφ σώματι, νά εύρεθή έν 
μια και τή αύτη καταστάσει. < Τά σώματα ήμών, λέγει ουτος, ρέουσι 
καθώς οί ποταμοί' ή ύλη αυτών αιωνίως άνανεοΰται, ώς τά ΰδατα έν 
τφ ποταμφ. Κινείται, μεταβαλλομένη, καί ή ήμετέρα συνείδησις.»

Κατά τήν τοιαύτην διηνεκή μεταβολήν τής ύλης μέν έν τφ σω· 
ματικώ, τών συναισθημάτων δέ έν τφ πνευματικά) κόσμος, δύσκολον 
εινε, ϊνα μή ειπωμεν αδύνατον, δπως διαφυλάξωσιν οί ζώντες ύργανι- 
σμοι τήν ισορροπίαν αυτών. ΤΙ ζωή αύτών βαίνει ή πρός τά άνω, ή 
πρός τά κάτω*  οί οργανισμοί ή τελειοποιούνται καί αναπτύσσονται, ή 
έκφυλίζονται, καθίστανται χειρότεροι. Λάβετε έπί παραδείγματι φυτόν 
οίονδήποτε. Διά καταλλήλου έπισταμένης περιποιήσεως δύναταί νά 
μεταβληθή έπί τό βέλτιον τοσούτον, ώστε νά καταστή άγνώριστον’ καί 
ή μορφή καί ή εϊκών καί ή οσμή τοΰ άνθους καθίστανται καθ’ ύλοκλη- 
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ρίαν διάφορα. Τόαύτό δυνάμεθα νά εϊπωμεν καί περί τών ζώων. Έν 
’Αγγλία ύπάρχουσι περίφηαοι πτηνοτρόφοι, οϊτινες εν διαστήματι 
τριών ετών άναλαμβάνουσι νά προσδώσοοσιν εις τά πτερά τής περιστε
ράς οιονδήποτε χρώμα*  έν διαστήματι δ’ έξ έτών δύνανται νά άνανεώ- 
σωσι τήν κεφαλήν και το ράμφος. Διά τής άναλόγου γνώσεως και τής 
επιμόνου εργασίας δίδουσιν είς τύ φυτόν, καθώς και εις τό ζώον, έπί 
μάλλον καί μάλλον ώραιοτέραν μορφήν. Τό αντίθετον δμως συμβαίνει, 
δταν παύσή ή έμμέριμν )ς περίθαλτρις τών φυτών καί τών ζώων*  ταΰτα 
τότε παρακμάζουσι καί εκφυλίζονται. Τοιοΰτος εΐνε ό παγκόσμιος φυσι
κός νόμος: οί οργανισμοί τελειοποιούνται, ευρισκόμενοι ύπό συνθήκας 
καταλλήλους πρός τελειοποίησιν, άνευ δέ τούτων παρακμάζουσιν. Εις 
τόν νόμον τούτον ύπόκειται καί δ άνθρωπος κατά τε τόν σωματικόν καί 
τόν πνευματικόν αύτού οργανισμόν. 'Όταν δ πεπολιτισμένος Ευρω
παίος ριφθή μετά ναυάγιον είς έρημον νήσον καί άναγκασθή έπί τινα 
έτη νά παραμελήση τό ίδιον αύτού σώμα, ή μορφή αύτού εκφυλίζεται 
καί καθίσταται κατά τό ήμισυ κτήνος καί κατά τό ήμισυ άνθρωπος.

Έάν κατά παρόμοιον τρόπον ό άνθρωπος στερηθή τής δυνατό- 
τητος ν’ άσχοληθή περί τήν άνάπτυξιν τού πνεύματος αύτού, εκπίπτει 
πνευματικώς, αμβλύνεται, δύναται δέ νά καταντήση μέχρι βλακείας. 
Λυπηρά άπόδειξις τούτου δύνανται νά χρησιμεύσωσιν αι επί μακρά 
έτη κατ’ άτομα φυλακίσεις, αϊτινες συχνάκις μεταβάλλουσι τούς πεφυλα- 
κισμένους εις βλάκας. '11 αυτή έξέλιξις τού εκφυλισμού συμβαίνει καί 
έν τή ηθική φύσει τού άνθρώπου, δταν έκλίπη ή άπαιτουμένη μόρ- 
φωσις. Έάν παραμελώμεν τάς πνευματικός άνάγκας, έάν παύσωμεν 
ν’ άκούωμεν τήν φωνήν τής συνειδήσεως, θά καταστώμεν φαύλοι άν
θρωποι, θ’ άπολέσωμεν πάν ηθικόν συναίσθημα. Συν τώ χρόνω τό 
ήθικόν τούτο συναίσθημα τέλεον θά έξαφανισθή, ύ δέ άνθρωπος ού 
μόνον δέν θ’ άναπτυχθή πνευματικώς καί δέν θά τελειοποιήται, άλλά 
θά άπολέση καί αύτήν τήν ικανότητα τού νά προσλαμβάνη καί ν’ άν- 
ταποκρίνηται είς πάσας τάς ωραίας ηθικός έντυπώσεις. Θά παρουσια- 
σθη τύπος αληθούς κακούργου, άναιδώς καταπατούντος πάν αγαθόν. 
Πάν ύψηλόν, πάνάληθώς ανθρώπινον, θό πάθη ατροφίαν' δ άνθρω
πος θ’ άπομείνη μόνον ώς κακόν ζώον, ώπλισμένον διά τής δυνάμεώς 
τού νού καί τής ισχύος τής έπιστήμης. Ό άπόστολος Παύλος δικαίως καί 
βασίμως έρωτα: «πώς ημείς έκφευξόμεθα τηλικαύτης. άμελήσαντες σω
τηρίας, ήτις, άρχήν λαβούσα λαλεϊσθαι διό τού Κυρίου, ύπό τών ά*  
κουσάντων είς ημάς έβεβαιώθη ;» (Έβρ. 2, 3).

Έν τή φύσει τή τε υλική καί ιή πνευματική ύπάρχει νόμος, κατά 
τόν όποιον πάν υργανον μή άναπτυσσόμενον, ολίγον κατ’ ολίγον 
έζασθενεϊ, πάσχει άτροφίαν, τελείως παραλύεται καί δή καί έξαφανίζε- 
ται. Εΐνε γνωστόν π.χ., δτι έν τοϊς μεγάλοις σπηλαίοις τής αύστριακής 
έπαρχίας Καρνεολίας καί τής άμερικανικής πολιτείας Κεντούκης ζώσιν 
δλόκληρα ιδιαίτερα γένη μυών, εντόμων, βατράχων, καρκίνων καί δή 
καί ιχθύων, καθ’ δτι έν τοϊς σπηλαίοις τούτοις εύρίσκονται ύπόγειοι 
λίμναι καί ποταμοί. Πάντα ταΰτα τό ζώα, άνήκοντα εις διαφόρους δι
αιρέσεις καί τάξεις, όμοιάζουσι πρός άλληλα κατά τούτο, δτι εΐνε καθ’ 
ολοκληρίαν τυφλά. Έκεϊνα, τά όποϊα ζώσι πλησίον τής εισόδου τών 
σπηλαίων, έχουσιν οφθαλμούς άλλά δέν βλέπουσιν’ άλλα δέ εις τό βα- 
θύτατον μέρος τού σπηλαίου εύρισκόμενα, όχι μόνον ούδέν σημεϊον 
όράσεως έχουσιν, άλλά στερούνται καί αυτών τών οπτικών κοιλοτήτων. 
Προφανώς έκεϊ, ύπό τούς θολούς τών σπηλαίων, έπί δλοκλήρους αιώ
νας δέν είσέδυσεν ούδεμία άκτίς φωτός’ τούτου δ’ ένεκα οί ιχθύες καί οί 
μύες ούδέποτε έπωφελήθησαν τοΰ οργάνου τής όράσεως, δπερ κατ’ άρ- 
χάς μέν έξησθένησεν, ακολούθως παρελύδη, εΐτα δέ παντελώς έξηφανί- 
σθη. Ό άετός, ζών εις ύψηλάς κορυφάς, ώξυνεν επί τοσούτυν τήν δρα· 
σιν αύτού, ώστε έλευθέρως δύναται ν’ άτενίση εις αύτόν τόν ήλιον, ένφ 
απεναντίας, δ ιχθύς τών σπηλαίων τού Μάμαντος ούδέ ϊχνη οπτικών 
κοιλωμάτων διέσωσε. Τό αύτό συμβαίνει καί έν τή πνευματική δράσει*  
τό καθαρόν ήθικόν αίσθημα καθίστησι τόν άνθρωπον ικανόν, ϊνα ά- 
κούη έν έαυτώ τήν φωνήν τού Θεού*  «Μακάριοι οι καθαροί τή καρδία 
δτι αύτοί τόν Θεόν όψονται» (Ματθ. 5,6). Ή άμέλεια τής ηθικής αύ- 
τοαναπτύξεως όδηγεϊ εις πνευματικήν τύφλωσιν, είς πλήρη έξασθένησιν 
καί αυτής τής εύαισθησίας πρός πάν άγαθόν, ύψηλόν καί άγιον. Περί 
τοιούτου είδους άνθρώπων ύ Ί. Χριστός παρετήρησεν : «καί άναπλη- 
ρούιαι έπ’ αύτοΐς ή προφτμεία 'ΙΙσαίου λέγουσα : άκοή άκούσετε καί 
ού μή συνήτε*  καί βλέποντες βλέψετε, καί ού μή ϊδητε*  έπαχύνθη γάρ ή 
καρδία τού λαού τούτου, καί τοϊς ώσίν βαρέως ήκουσαν καί τούς ύ- 
φθαλμούς αύτών έκάμμυσαν μή ποτέ ϊδωσι τοϊς όφθαλμοϊς καί 
τοϊς ώσίν άκούσωσι καί τή καρδία συνώσι, καί έπιστρέψωσι, καί 
ίάσωμαι αύτούς» (Ματθ. 13, 14, 15.) Μετά τό άνωτέρω καθί
στανται καταληπτοί καί οί λόγοι τής παραβολής περί τών ταλάντων : 
Τώ γάρ έχοντι πανιί δοθήσεται καί περισσευθήσεται, άπό δέ τοΰ μή 
έχοντας καί δ έχει άρθήσεται άπ’αύτού» (Ματθ. 25,29).

'Έκαστος ήμών έχει ιδίας απαιτήσεις τής καρδίας καί πνευματικός 
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άνάγκας. Αί άνάγκίχι αύται εινε τό θελκτικώτατον καί άγιώτατον τά- 
λαντον ήμών. Μάθετε νά εκτιμάτε καί προσπαθείτε νά άναπτύσσητε 
καί πολλαπλασιάζητε αύτό. Μή καταπνίγητε εντός ύμών αύτών τάς αγα
θός τάσεις, ακολουθείτε εύπειθώς τήν αγαθήν τάσιν τής έτι καθαρός καί 
μή μολυνθείσης ύπό τής βιοτικής χυδαιότητος καί τού βορβόρου καρ
δίας ύμών. Διατηρείτε έν τή καρδία ύμών τόν θειον σπινθήρα’ εϊνε 
εύκολον νά σβΰσητε αύτόν, άλλ’ ένθυμεϊσθε, ότι, όταν τό πυρ σβεσθή 
καί ό άνεμος τής ζο^ής διασπείρη καί αύτήν έτι τήν τέφραν, τότε πλέον 
φυσώντες δέν θ’ άναπαραγάγητε τήν φλόγα. «c0 λύχνος τού σώματός 
έστιν ο οφθαλμός’ έάν ούν ό οφθαλμός σου απλούς ή, δλον τύ σώμα 
σου φωτεινόν έσται, έάν δ’ ό οφθαλμός σου πονηρός ή, δλον τό σώμά 
σου σκοτεινόν έσται. Έάν ούν τό φώς τό έν σοί σκότος έστί, τύ σκότος 
πόσον;*  (Ματθ. 6, 22, 23). Πώς δμως δυνάμεθα ν’ άποφύγωμεν τύ 
σκότος τούτο, έάν άρχίσωμεν νά παραμελώμεν τύ φώς εκείνο, τό οποίον 
έδωκεν ήμΐν ό Ί. Χριστός;

«Γνώθι καί μέμνησο—έδίδασκεν ό αρχαίος σοφύς Επίκτητος — 
δτι, έάν οί άνθρωποι γίνωνται δυστυχείς, ευθύνην ύπέχουσιν αυτοί ού- 
τοι, διότι ό Θεύς έδημιούργησε πάντας τούς ανθρώπους ούχί διά νά 
εινε δυστυχείς, αλλά διά νά εινε εύδαίμονες.» Ό Θεύς προσηνέχθη ή- 
μίν ώς άγαθύς πατήρ. Κατά τήν αγαθότητα αύτού έδωκεν ώς Ιδιοκτη
σίαν ήμών πάν δ,τι άγει εις τύ αληθές αγαθόν. Έάν δέ παρ’ ολα 
ταύτα ή ζωή ήμών βαίνη άνεπιτυχώς καί πιέζη ήμάς, «ώς ομαλή όδύς 
άνευ σκοπού, ώς συμπόσιον έπί ξένη εορτή», τούτο σημαίνει, δτι ή
μεϊς άμαθώς καί άφρόνως έπωφελούμεθα αυτή-. Καί πράγματι’ ήμεϊς 
μετ’ εκπληκτικής έλαφρότητος καί δή καί έγκληματικώς φερόμεθα πρύς 
τύ ζήτημα τού διακανονισμού τού ήμετέρου βίου. Ό Σπένσερ λέγει : 
«Δυνάμεθα νά εϊπωμεγ, δτι ή πλειονότης τών άνθρώπων θεωρεί ώς 
σκοπύν αύτής νά ζή, έχουσα δσον τύ δυνατόν ύλιγωτέρας σκέψεις.» 
Ούδείς αναλαμβάνει νά ρίκοδομήση καί σταύλον έτι άνευ προηγουμέ
νου ύπολογισμού, ισολογισμού καί άλλων αναγκαίων συνδυασμών. 
Ούδείς ούδέ σειράν πλίνθων θέτει, έάν μή πρότερον κανονίση αύτήν 
διά τής στάθμης’ καί δμως ήμεϊς άκαταπαύστως οικοδομούμεν άπασαν 
τήν ζωήν ήμών, ούδαμώς ενδιαφερόμενοι διά ζητήματα άναφερόμενα 
εις τήν έννοιαν καί τύν σκοπύν αύτής, μηδέν έχοντες κριτήριον πρύς 
έκτίμησιν τής κανονικής καί λογικής αύτής πορείας. Ούδόλως άρα πα
ράδοξον, έάν παρόμοια οικοδομήματα καταρρέωσι καί ύπό τά ερείπια 
αυτών βαρέως συντρίβωσιν ήμάς. Διότι πώς δυνάμεθα ν’ άποψύγω- 

μεν τοιούτον κίνδυνον, άφ’ ού περιφρονοΰμεν τύ μοναδικύν αληθώς 
διάγραμμα τής ζωής, τύ ύποδειχθέν ήμϊν ύπύ τού Ί. Χριστού ;

"Ας ύποθέσωμεν, δτι έφ’ δσον εϊμεθα νεαροί καί επιπόλαιοι, έφ’ 
όσον έχομεν μέσα, ώραιότητα, ύγείαν καί δέν έμβαθυνομεν εις οίονδή- 
ποτε ζήτημα, δημιουργούμεν ίσως βίον εύκολον, φαιδρόν, εύάρεστον 
καί εύχαριν. Ό βίος δμως ούτος έπί μακρον δέν δύναται ^ά ίκανοποιή 
ήμάς. Θάττον ή βράδιον ούτος άναποφεύκτως θ’ άποδειχθή «κενή καί 
ανόητος παιδιά.» Ό,τι δήποτε καί αν ειπωμεν, δσον δήποτε καί άν ά- 
πομακρυνωμεν τον νουν μας μακράν τών ύψίστων ζητημάτων τού πνεύ- 
ματος, ό άνθρωπος δμως ούκ έπ’ άρτφ μόνον ζήσεται. Θά ελθη ποτέ ή 
στιγμή, καθ’ ήν έκαστος μετά τοϋ πηητοΰ θ’ άναγκασθή νά εϊπη :

Θέλω νά ζώ ούχί έν σχολαά/ μέΟ^
φοβούμενος νά έρωτώ έμαυτύν έταστικώς «όιατί;»
’Αλλά ύέλω νά ζώ ούτως, ώστε έν έκαστη ώρ$ καί στιγμή 
νά κρυπτηται έν τυ ζωΰ ή αιώνια ιόεα, η όίόουσα τό δικαίωμα τού ζην.

Ό απαισιοδοξισμός ώς ίύς έπί μάλλον καί μάλλον καταβιβρώσκων 
τήν σύγχρονον ζωήν, έξηγείται ακριβώς έκ τοΰ γεγονότος, δτι ήμεϊς διά 
τής μιας μέν πτέρυγος μετεωριζόμεθα είς τά ύψη, τήν δ’ έτέραν νωχε- 
λώς σύρομεν έπί τής βιωτικής χυδαιότητος καί τοΰ βορβόρου. ’Εντεΰθεν 
προκύπτει κατ’ άνάγκην έσωτερική δυσαρμονία, δυσαρέσκεια καθ’ ή
μών αύτών καί τοΰ βίου καί συχνή, πρόωρος καί βιαία άποτερμάτωοις 
αύτοΰ. Άλλ’ ή ζωή, δσον θλιβερά καί δν φαίνηται πάντοτε εινε γλυκυ- 
τέρα τεμαχίου μολύβδου, ή ροφήματος πρωσσικοΰ οξέος. ’Απαιτείται 
μόνον όπως έννοήσωμεν τήν αληθή αύτής έννοιαν καί γνωρίσωμεν τήν 
αρχήν, ύφ’ ής κυβερνωμένη αποκτά μεγάλην αξίαν.

'Η Ιδέα αΰτη δι’ ήμάς, τούς έχοντας τό Εύαγγέλιον καί αναγνω
ρίζοντας τοΰτο, έπρεπε νά εΐιε καθαρά άπό τής πρωίμου παιδικής ήλι- 
κίας, θά ένόμιζέ τις, δτι πας καλών εαυτόν Χριστιανόν δέν δύναται νά 
νοήται άλλως, ή ώς άνθρωπος διαρρυθμίζων τύν δλον αύτι,ΰ βίον κατά 
τήν έντολήν τοΰ Χριστοΰ. ‘H πραγματικότης δμως δυστυχώς δέν έπι 
βέβαιοί τοΰτο. Έν τή περιπτιύσει ταύτη συναντώμεθα πρός μίαν έκ 
τών λυπηρών έκείνων αντιφάσεων τής ζωής, καθ’ ας ό ορθός λόγος 
βαίνει κυριολεκτικώς άντιστρόφως. Άπορριπτέος θεωρείται στρατιώ
της μή γνωρίζων τόν στρατιωτικόν κανονισμόν, απαράδεκτος τυγχάνει 
δικαστής μή γνωρίζων τούς κώδικας τών νόμων φαινόμενον δμως 
σύνηθες εϊνε Χριστιανός μή έννοών τάς θεμελειώδεις άλτ]θείας τής δι
δασκαλίας τοΰ Χριστιανισμοΰ. Δέν θά εΰρητε ούδένα άνθρωπον, άπό- 
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φοιτον καί αύτού έτι τού δημοτικού σχολείου, δστις ν’ άγνοη τούς μύ
θους τού Αισώπου*  θά συναντήσητε δμως εκατοντάδας άνθρώπων, οϊ
τινες δέν θά δύνανται νά μεταδώσωσιν ύμιν τό περιεχόμενον τής έπί 
τοΰ όρους διδασκαλίας τού Χριστού. Εϊνε δυνατόν νά όνομασθή τις 
μεμορφωμένος άνθρωπος, μή άναγνώσας τόν 'Όμηρον, τόν Πλάτωνα, 
τόν Δημοσθένη; Πόσοι δμως έκ τούτων θά εύρεθώσι μή γνωρίζοντες 
ούδ’ αύτά έτι τά ύνόματα τών τεσσάρων Εύαγγελιστών !

Διδαχθέντες έπί ιών σχολικών βάθρων γεγονότα τινά έκ τού βίου 
τού Χριστού, νόμίζομεν, δτι αρκούντως έγνωρίσαμεν το Εύαγγέλιον, 
τούτου δ’ ένεκα καθ’δλον τόν έπίλοιπον ήμών βίον δέν λαμβάνομεν 
αύτό άνάχεϊρας. Τί θά έλεγομεν περί τού άνθρώπου εκείνου, δστις, 
γνωρίσας σειράν έπεισοδίων έκ τού βίου τού Σωκράτους, τού Βάκω · 
νος, τοΰ Σπινόζα, τού Έγέλου καί τοΰ Κάντιου καί έπί τούτων στηρι- 
ζόμενος, ένόμιζεν έαυτόν φιλόσοφον ή τούλάχιστον γνώστην τής φιλο
σοφίας; Καί δμως Χριστιανούς όμοιους πρός τοιούτονς φιλοσόφους 
συναντάτε κατά εκατομμύρια. Πρός τί λοιπόν νά έκπληττώμεθα, έάν 
ούτοι, παρ’ δλον τό φώς τής παιδείας, μένωσι κατά τήν πνευματικήν 
αύτών φύσιν άγροϊκα κτήνη, αφού δέν πιστεύουσιν εις αίσιώτερον 
μέλλον τής άνθρωπότητος, είς τήν άδελφοποίησιν τών λαών, εις τό δυ
νατόν τής πραγματοποιήσεως τής βασιλείας τού Θεού έπί τής γής, 
αφού δέν θέλονσι νά έργασθώσιν, δπως ή πλε’.ονότης τών άνθρώπων 
καταστή εϊκών καί όμοίωσις τοΰ Θεού πρός έπίτευξιν τής λαμπράς με- 
ταμορφώσεως τοΰ κτήνους τούτου, τού άνθρώπου, εϊς υιόν τοΰ ούρα- 
νίου Πατρός; Πώς δυνάμεθα ν’ άποφύγωμεν τήν συνήθη ηθικήν ήμών 
άποθηρίωσιν, έάν δέν διεισδύσωμεν εϊς τό πνεύμα τού Εύαγγελίου, 
έάν δέν έννοήσωμεν καί δέν αισθανθώμεν βαθέως τό μεγαλεϊον τής 
Βίβλου ταύτης ώς βάσεως τοΰ βίου ήμών ;

(έπεται τό τέλος.)

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΠΙφΑ|4Ι0Σ ΚΥΠΡΟΥ

( Συνέχεια’καί τέλος.)

Όντως δ’ έσπευδε νά φθάση είς Κύπρον ό ’Αρχιεπίσκοπος 
αύτής, καταβεβλημένος ύπο του γήρατος καί τών ύπερβολικών μόχ
θων, είς ούς ύπεβάλλετο έξ αγνού ζήλου κκί ειλικρινέστατων προ
θέσεων, χάριν τής ’Εκκλησίας. ’Αλλά κατά τον πλούν, τή 12 
Μαΐου 403, έτελεύτησεν, άγων τδ 87 περίπου έτος τής ηλικίας 
αύτου. Κατά τον απίθανα πάντοτε λέγοντα βιογράφον ό Έπιφάνι- 
ος ήτο 105 έτών χρημκτίσας ’Επίσκοπος έπί 55 έτη.

Είς τήν νήσον άνεκομίσθη το λείψανον τού άγιου άνδρός, όσης 
καί ζών έπετέλεσε θαύματα, κατά τάς πληροφορίας τού ιστορικού 
Σωκράτους, καί μετά τήν τελευτήν. Έτάφη δέ έν μέσω πολλοΰ θο
ρύβου ον ήγειραν δύο έκ τών Γνωστικών προσήλυτοι διάκονοι Λογ- 
γινος καί Πετρώνιος μή στέργοντες νά ταφή έντός τοΰ τοίχου τοΰ 
ναού. Οί μαθηταί αύτοΰ ίδρυσαν έν Σαλαμϊνι τής Κύπρου ναόν 
είς τιμήν αύτού, έν τφ ναώ δέ κατά τάς ειδήσεις τής Ζ' Οικουμε
νικής Συνόδου, άνεζωγραφήθη ή εϊκών αύτοΰ μετά πολλών άλλων 
εικονικών στηλογραφιών. Ό Θεόδωρος Στουδίτης πληροφορεί ότι 
ιδρυτής τού ναοΰ τοΰ άγιου Έπιφανίου ύπήρξε κυρίως ό έκ τών μα- 
θητών αύτοΰ Σαβϊνος, ’Επίσκοπος Σαλαμίνας γενόμενος μετά τδν 
’Επιφάνιαν, άναζωγραφήσας επί τών τοίχων άπασαν τήν εύκγγελικήν 
ιστορίαν, έγραψε δέ προς τδν Σαβϊνον καί έπισιολήν ζητών νά μάθη 
περί τών λειψάνων τού αγίου Έπιφανίου ό Ιίολύβιος, Ρινοκορούρων 
’Επίσκοπος, μαθητής τοΰ αγίου Έπιφανίου, ή δ’ έπιστολή αΰτη 
σώζεται ώς παράρτημα τής ανακριβείς περιεχούσης ειδήσεις βιογρα
φίας ής φέρεται συγγραφεύς καί ό Ιίολύβιος. Άνεςαρτήτως τών ειδή
σεων τούτων τ*  ανωτέρω έξηκριβωμένα ολίγα γεγονότα τοΰ βίου 
καί τής δράσεως τού αγίου Έπιφανίου, παριστώσι τά κατ’ αύτδν 
μόνον έα>’ δσον κατέστη γνωστός έν ταϊς αναγραφείσαις λεπτομερεί- 
αις, έν αίς έζέχει ό μέγας αύτου ζήλος υπέρ τής όρθοδοξου πίστεως. 
Τοιουτον πάντως θερμουργόν ζήλον έκδηλώσας καί έν τή ποιμαντική 
αύτοΰ δράσει ύπήρξεν έπωφελέστερος μάλλον τή έν Κύπρφ Έκχλη- 
σί$, έργφ καί λόγφ ένισχύσκς έν αύτή τδν Χριστιανισμόν καί τήν 
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εύσέβειαν. Άναμφιβόλως δέ δια του άγιου Έπιφανίου ίο άξίωμα 
τοΰ Επισκόπου Σαλαμϊνος ή Κωνσταντίας ώς ’Αρχιεπισκόπου Κύ
πρου προσέλαβεν ίδιαι τέρζν σημασίαν, κατά τάς παρχμονάς σχεδόν 
τοΰ μεγάλου ζητήματος διά την έν Κύπρω Εκκλησίαν, περί τοΰ 
αύτοκεφάλου και άνεξαρτήτου αύτής. Το άγιον λείψανον του Έπιφα- 
νίου άνεκομίσθη έκ Κύπρου μετ’ άλλων ιερών κειμηλίων είς Βασι
λεύουσαν ύπο τοΰ Λέοντος τοΰ Σοφού κατά τον 0' αιώνα. Ή μνή- 
μη δέ αύτοϋ παρέμεινεν ού μόνον έν τή έν ή έπεσκόπευσεν · άλλά και 
έν τή καθόλου Έκκλησίφ ζωηρά και περιφανής ώς IΙατρός καί Διδα
σκάλου αύτης, ού μόνον ενεκα τοΰ άγιου αύτου βίου καί της δράσεως 
άλλά καί ένεκα τών συγγραμμάτων, άτινα κατέλιπεν αύτ^.

Ό 'Ιερώνυμος, άναγράψας τά κατά τών Αιρέσεων συγγράμματα 
του Έπιφανίου, λέγει ότι ούτος ουνέγραψε /.αί limita alia. Αναμφι
βόλους δέ δέν έσώθησαν πάντα όσα συνέγραψε καί τινα τών έπ’ όνόματι 
αύτοϋ φερομένων δέν άνήκουσιν είς αύτόν.

ΙΙρώτον αύτοϋ σύγγραμμα είνε ό « Άγκυρωτός», ούτως άπο- 
κληθέν «οτι ά^κύρας δίκην τον περί σωτηρίας έρευνώντα νουν άγει», 
ΐνα μη οί πιστοί «περιφερώνται παντί άνέμω της διδασκαλίας». Συ- 
νετάχθη δέ, ώς εί'δομεν, τω 374, διότι έν αύτω λέγεται «έπειδή δέ 
έν τή ήμετέροζ γενεά ένέκυψαν άλλαι τινές αιρέσεις άλλεπάληλοι τού- 
τέστιν άπό χρόνων Βαλεντινιανοΰ καί Ούάλεντος τών Βασιλέων κατά 
το δέκατον αύτών της βασιλείας έτος καί πάλιν κατά το έκτον έτος 
Γρατιανοΰ τούτέστιν έν τφ ένενηκοστώ έτει Διοκλητιανοΰ τοΰ τυ- 
οάννου, τούτου χάριν κτλ». Το σπουδαϊον τοϋτο αίρεσιολογικον σύγ
γραμμα τοΰ Έπιφανίου έν 1 *20  παραγράφοις περιλαμβάνει ούχί πρω
τότυπον Θεολογικήν έκθεσιν περί της άγιας Τριάδας, περί τοΰ Γιου 
καί Λόγου τοΰ Θεοΰ, περί άναστάσεως νεκρών καί αιωνίου ζωής, 
έναντίον τών συγχρόνων αιρετικών καί μάλιστα τών Άρειανών καί 
ήμιαρειανών, μετά παρεκβάσεων περί τών άρχαίων αιρετικών, τών 
’Ιουδαίων καί ’Εθνικών, άλλά μάλλον παρουσιάζει έπιτομήν της 
συγχρόνου τώ άγίφ Έπιφανίω Θεολογίας. Άξια δέ προσοχής είσι τά 
δύο έν τέλει παρατιθέμενα Σύμβολα, ών το μέν έν μαχρότερον συνε- 
τάχθη ύπ’ αύτου τού άγιου Έπιφανίου, το ό’ έτερον, συντομώτερον, 
ήτο άρχικώς το τής Α'. Οικουμενικής Συνόδου, διότι λέγει ό άγιος 
’Επιφάνιος ότι παρεδόθη «άπό τών άγιων ’Αποστόλων καί έν έκκλη*  
σίςο τή άγια πόλει (==Νικαία) άπό πάντων όμοΰ τών Επισκόπων 
ύπερτριακοσίων δέκα τον αριθμόν», δθεν καλεϊ «άγίαν πίστιν τής Καθ^- 
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λικής Έκκλησίας, ήν παρέλαβον οί ταύτης παίδες παρά άγιων Πα
τέρων, τούτέστι τών άγιων ’Αποστόλων». Είς το Σύμβολον τοϋτο 
προσετέθησαν μεταγενεστέρως, είτε ύπ’ αύτοϋ τοΰ Έπιφανίου είτε ύπ’ 
άλλου τινός, αί ύπο τής Β*.  Οικουμενικής Συνόδου γενόμεναι προσ- 
θήκαι καί μεταβολαί.

Άσυγκρίτως σπουδαιότεροον είνε το δεύτερον σύγγραμμα τοΰ 
ίεροΰ Έπιφανίου, φέρον τήν έπιγραφήν «Πανάριον», ήτοι Κιβώτιον, 
ώς έξηγεϊ ό συγγραφεύς, δπερ περιέχει σωτηριώδη φάρμακα πρός 
θεραπείαν άπό τών δηγμάτων τών θηρίων καί ερπετών. Ύπο ταΰτα 
δ*  έννοεϊ τάς αιρέσεις, ας άριθμεϊ είς 80, έντεΰθεν το σύγγραμμα κα
λείται συνήθως έν τή Θεολογική έπιστήμη Αιρέσεις ή κατά Αιρέσε
ων. Τον άριθμον έςήγαγεν ό συγγραφεύς έκ τοΰ χωρίου ^Ασματος 
’Ασμάτων 6, 7 έν ω ό λόγος περί 80 παλλακών καί μιας συζύγου, 
έχων δέ ύπ’δψει τύ τοΰ ’Απ. Παύλον (Κολοσ. 3, 11) δπου ούκ ένι 
Έλλην καί ’Ιουδαίος, περιτομή καί ακροβυστία, Βάρβαρος, Σκύθης, 
δοΰλος ή έλεύθερος, άλλα τά πάντα καί έν πασι Χριστός, διηρεσε τήν 
όλην προ Χριστοΰ θρησκευτικήν καί ηθικήν κατάστασιν είς Βαρβα- 
ρισμόν, Σκυθισμόν, Ελληνισμόν, ’Ιουδαϊσμόν μετά τοΰ Σαμαρειτι- 
σμοΰ, περιλαμβάνοντας είκοσι αιρέσεις. Ευρίσκει δέ μετά Χριστόν 
έτέρας έξήκοντα αιρέσεις. Ούτως είς βιβλία τρία καί τμήματα έπτά 
περιγράφει άπό θρησκευτικής καί ηθικής άπόψεως τον βαοβαρισμον ήτοι 
την κατάστασιν τοΰ άνθρωπίνου γένους μέχρι τοΰ κατακλυσμοΰ, τον 
Σκυθισμόν μέχρι τής πυργοποιίας, τον 'Ελληνισμόν μετά τήν πυργο- 
ποιιαν, ούχί πάντοτε άκριβώς έκθέτω; τήν διδασκαλίαν τών Στωϊ- 
κών, ΙΙλατωνικών, Πυθαγορείων καί Επικούρειων. Μετά δέ τάς Σα- 
μαρειτικάς καί Ίουδαϊκάς αιρέσεις εξιστορεί τάς χριστιανικάς αιρέσεις, 
διεξοδικώς άνασκευάζων τήν διδασκαλίαν αύτών καί παρατιθέμενος 
μακρά χωρία έκ συγγραμμάτων τών αιρετικών ή τών προ αύτοϋ αίρε- 
σιολόγων. Έν κατακλεϊδι τοΰ συγγράμματος, κατ’ άρχαϊα πάλιν ύ- 
ποδείγματα, έπάγει «Σύντομον αληθή λόγον περί πίστεως καθολικής 
καί άποστολικής Έκκλησίας» έν ω έκθέτει τά ορθόδοξα δόγματα καί 
έν άντιθέσει προς αύτά τάς γνώμας τών άρχαίων φιλοσόφων καί τάς 
τελετάς έθνικών θρησκευμάτων, προς συμπλήρωσιν τών ειδήσεων περί 
τής άρχαίας μυθολογίας και φιλοσοφίας.

Καίτοι δ’ έν ά:ρχή έκάστου μέρους τοΰ Παναρίου παρέχει άπα- 
ρίθμησιν ιών έξεταζομένων καί άνασκευαζομένων αιρέσεων έν τούτοις 
συνέταξεν ιδιαιτέραν πραγματείαν, ήν έπέγραψεν «’Ανακεφαλαίωσιν», 
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άτε περιλαμβάνουσαν τοΰ δλου «Παναρίου» περιληπτικήν έκθεσιν κατά 
την έν αύτώ διαίρεσιν καί τάξιν είς τρία βιβλία και επτά μέρη. Ή 
’Ανακεφαλαίωσή, ώς ούσιωδώς περιέχουσα παν δ,τι καί τό Πανάριον, 
ύπήρξεν εύχρηστοτέρα παρά τοΐς μεταγενεστέροις αίρεσιολόγοις. Υ
πάρχει δέ γνώμη οτι ή Άνακεφαλαίωσις, ώς ιδιαιτέρα πραγματεία, 
συνετάχθη ούχί ύπ’ αύτοΰ τοΰ ιδίου (Bonvctsch) άλλ*  ύπ’ άλλου 
τίνος έπι τή βάσει τοΰ συγγράμματος τοΰ Έπιφανίου (Bardcn- 
hewer).

Έτερον σύγγραμμα τοΰ Έπιφανίου «Περί μέτρων και σταθμών» 
άπεκλήθη ούτως έξ έλαχίστου μόνον μέρους αύτοΰ, έν ω ερμηνεύονται 
τα έν τή άγία Γραφή μέτρα και σταθμά. Έν τφ πρώτφ αύτοΰ μέρει 
έκθέτει ό συγγραφεύς τά κατά τον Κανόνα και τάς αρχαίας μεταφράσεις 
τής Παλαιας Διαθήκης και τάς κριτικάς έπ*  αύτής έργασίας, έν τω 
τρίτω πραγματεύεται περί τής Γεωγραφίας τής Παλαιστίνης. Κυρίως 
το σύγγραμα άποτελεΐται έκ σειράς μελετών καί συνετάχθη, ώς εί'δο- 
μεν, καί καθά εξάγεται έκ τοΰ ι' κεφαλαίου, τω 392 (Zahn). Έκ 
τοΰ πρωτοτύπου ελληνικού κειμένου έσώθησαν μόνον 24 κεφάλαια, 
άλλ’ έν συριακή μεταφράσει έδημοσιεύθησαν ύπό Lagard ετερα 60 
κεφάλαια.

Τδ προς Διόδωρον Ταρσοΰ άποσταλέν ύπό τοΰ Έπιφανίου σύγ
γραμμα «Περί τών δώδεκα λίθων τών δντων έν τοϊς στολισμοις τοΰ 
Άαρών> έκ 12 κεφαλαίων ή παραγράφων άποτελούμενον έσώθη ελληνι
στί μέν έν συντόμφ κειμένω (Πατρ. Migne 43, 293—304) λατινι
στί δ’ έν μακροτέρφ (αύτόθι 43, 321—366). Έν αύτφ έπί τή βάσει 
τών χωρίων ’Εξόδου 28, 17—21*  39, 10—14) έρμηνεύει ό ιερός 
συγγραφεύς τά όνόματα, τύ σχήμα καί τάς ιδιότητας τών δώδεκα πο
λυτίμων λίθων τών έπί τοΰ Λογείου τοΰ Άρχιερέως τών ’Ιουδαίων. 
Τοΰ συγγράμματος μνημονεύει καί ό ’Ιερώνυμος έν τή έπιστολή αύτου 
ad Fabiolain.

Έτερα ερμηνευτικά ίου Έπιφανίου συγγράμματα άπώλοντο. Ή 
ερμηνεία είς το Ασμα ’Ασμάτων, ήτις πρότερον άπεδίδετο είς αύτόν, 
γνωστή ούσα έκ λατινικής μεταφράσεων, μετά τήν ύπύ Giacomelli 
έκδοσιν τοΰ έλληνικοΰ κειμένου άπεδείχΟη ώρισμένως δτι άνήκει είς 
τον Φίλωνα ’Επίσκοπον Καρπάσου ή Καρπασίου έν Κύπρφ, μαθητήν 
τοΰ άγιου Έπιφανίου, έν άρχ^ του ε' αίώνος άκμάσαντα. Τά ύπομνη- 
μάτια περί τών δώδεκα ’Αποστόλων καί τών ο' μαθητών, περί τών 
Προφητών πώς έκοιμήθησαν καί ποΰ κεϊνται, περί τοΰ άριθμοΰ τών 

μυστηρίων, περί τών ο' ερμηνευτών καί τών παρερμηνευσάντων, φυσιο
λόγος, καί επτά λόγοι καί όμιλίαι τάσσονται έν τοΐς άμφιδόλοις έργοις 
τοΰ Έπιφανίου ή νόθοις. Έκ τών πολυαρίθμων έπιστολών αύτοΰ δύο 
μόνον διέσωσεν έν λατινική μεταφράσει ό ’Ιερώνυμος, μίαν πρδς εαυτόν 
καί έτέραν πρδς Ίωάννην ’Ιεροσολύμων. Ελληνικόν απόσπασμα έπι- 
στολής τοΰ Έπιφανίου έδημοσίευσε τώ 1888 ό Pi tra.

Έκ πάντων δέ τών συγγραμμάτων του Έπιφανίου μεγίστην 
έχει άξίαν τδ αίρεσιολογικδν αύτοΰ σύγγραμμα «Πανάριον» ή Αιρέ
σεις, καί έπί τή βάσει αύτοΰ κυρίως δύναται νά κριθή ώς συγγραφεύς. 
’Αληθώς δέ τδ σύγγραμμα τοΰτο, οσυν ούδέν έτερον έν τή άρχαιότητι, 
συνεκέντρωσε πολυτίμους ειδήσεις περί τής ιστορίας καί τής διδασκα
λίας τών άρχαίων αιρέσεων, άποτυπώσαν τδ κεντρικόν σημεΐον τής δ*  
λης δράσεως τοΰ ίεροΰ συγγραφέως, στραφείσης κατά τών αιρέσεων. 
Αύταί αί περιστάσεις τοΰ βίου, ώς ειδομεν, καί ή μόρφωσις τοΰ αύτο- 
διδάκτου Έπιφανίου ώδήγησαν αύτδν είς τήν μελέτην καί έρευναν τών 
αιρέσεων. Ή γνώσις δέ τών άνατολικών γλωσσών εβραϊκής, συριακής 
καί αιγυπτιακής, ήν ούδείς τών άρχαίων αίρεσιολόγων έκέκτητο, ύ- 
πήρξε δΓ αύτόν άνεκτίμητον μέσον πρδς έγγυτέραν μελέτην καί γνώσιν 
τών αιρέσεων. Άλλως τε, φύσει φιλομαθής ών, έγκαίρως έπεδόθη είς 
μελέτας τών αίρεσιολογικών συγγραμμάτων έπί τώ προδήλω σκοπφ 
τής συμπληρώσεως αύτών δΓ ιδίων παρατηρήσεων καί έρευνών. *Όθεν  
άπέβη, κατά τδν κριτικώτατον Φώτιον «πάντων τών πρό αύτοΰ κατά 
αιρέσεων καταβεβληκότων πόνους πλατύτερος τε καί χρησιμώτερος*  
δτι άπερ τε έκείνοις έρρήθη τδ χρήσιμον έχοντα, ουτος ού παραλέ- 
λοιπε, καί ει τι προσεξευρεΐν ήδυνήθη, προσέθηκε». Ίίδυνήθη δέ ό Έ
πιφάνιος νά λάβη ύπ’ δψει ού μόνον ορθοδόξων αίρεσιολόγων άλλά καί 
αύτών τών αιρετικών τά συγγράμματα, άτινα έκτοτε ή έν μέρει μόνον 
έσώθησαν ή έντελώς άπώλοντο. Προσωπικώς πολεμήσας τινάς τών 
περιγραφομένων αιρέσεων είτε έν Κύπρω είτε άλλαχοΰ έγνώρισεν άκρι- 
βώς τήν ιστορίαν καί τήν διδασκαλίαν αύτών. Ό ί'διος δέ λέγει έν 
άρχή τοΰ Παναρίου «τών ύφ’ ήμών μελλόντων είς γνώσιν ήκειν τών 
έντυγχανόντων αίρέσεών τε καί τών άνωτάτω τά μέν έκ φιλομαθίας 
ΐσμεν, τα δέ έξ άκοής κατειλήφαμεν, τοΐς δέ τισιν ίδίοις ώσί καί ό- 
φθαλμοΐς παρετύχομεν».

Ουτω δέ κριτική έπιστασία έπί τοΰ Παναρίου, ώς πρώτος έν τοϊς 
νεωτέροις άπέδειξεν ό Lipsius, μαρτυρεί δτι ό Έπιφάνιος πρδ παν
τός έσχεν ώς βάσιν τόν Ειρηναίον, ούτινος προσάγει μεγάλα άποσπά- 
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σματα και τοιουτοτρόπως διέσωσε, κατά τδ πλεΐστον, ελληνιστί το α' 
αύτου κατά Αιρέσεων βιβλίον. Ό Έπιφάνιος εσχεν επίσης ύπ’ δψει 
τδ άπολεσθέν Σύνταγμα κατά Αιρέσεων τοΰ ’Ιππολύτου Ρώμης και 
τδ υπόμνημα αύτου περί τοΰ Εύαγγελίου και τής Άποκαλύψεως τοΰ 
Ίωάννου. Κατά δεύτερον δέ λόγον έσχεν ώς βάσιν τοΰ ίδιου έργου αί- 
ρεσιολογικά καί ιστορικά συγγράμματα τών σπουδαίοτέρων εκκλησια
στικών συγγραφέων τών τριών πρώτων αιώνων, ώς λεπτομερώς μετά 
τδν Lipsius απέδειξαν οί νεώτεροι κριτικοί. Τας έκ τών συγγραμμά
των τούτων ειδήσεις συνεπλήρωσε δι’ ειδήσεων έκ συγγραμμάτων αύ
τών τών αιρετικών καί τών ίδιων ερευνών καί παρατηρήσεων.

'0 άριστος ούτος τρόπος τν5ς εργασίας πρδς καταρτισμόν τοΰ Πα- 
ναρίου μίαν μόνον καί σπουδαίο τάτην εσχεν έλλειψιν την έκ της άτε- 
λοΰς μορφώσεως τοΰ συνγραφέως, η τις πρώτιστα πάντων έξεδηλώθη 
έν τω ύφει αύτοΰ. «Την δέ φράσιν ταπεινός τε, λέγει ο Φώτιος, καί οΐα 
είκδς ’Αττικής παιδείας άμελέτητον τυγχάνειν. Ασθενής δέ έκ τοΰ 
έπί πλεΐστον έν ταΐς κατά τών δυσσεδών αιρέσεων συμπλοκαΐς. Ένια- 
χοΰ μέντοι αριστεύει ταΐς έπιβολαΐς, εί καί τών ρημάτων αύτω καί 
τής συντάξεως ούδέν τδ ιδίωμα συμβελτιοΰταιο. ’Αληθώς δέ παρά την 
φιλομάθειαν αύτοΰ και εύρυμάθειαν, στερούμενος συστηματικής μορφώ
σεως, ό Έπιφάνιος δέν ήδύνατο να διεξαγάγη τελείως τδ σπουδαιότα- 
τον έργον τοΰ αίρεσιολόγου. Είχε τόσον ατελή τήν φιλοσοφικήν άνά- 
πτυξιν ώστε, παρά πασαν τήν προσπάθειάν του, δέν κατώρθου νά έν- 
νοήσνι τήν ούσίαν τών διαφόρων φιλοσοφικών συστημάτων καί διδα
σκαλιών. Έντεΰθεν έπικρατεΐ παρ’ αύτφ σύγχυσις καί συνταύτισις 
δλως αντιθέτων φιλοσοφικών Σχολών. Μή κατανοών βαθέως τήν διδα
σκαλίαν τών Ελλήνων φιλοσόφων δέν ήδυνήθη να είσδύση καί είς τήν 
διδασκαλίαν τών αιρετικών συστημάτων καί να κρίνη αύτα όρθώς. Ά
γιον έχων τδν ζήλον καί θερμήν τήν πίστιν, τήν άλήθειαν πανταχοΰ 
καί πάντοτε άναζητών, δέν ήδυνάθη ν’ άποφύγΊρ, ούχ ήττον, τας ύ- 
περβολάς καί νά φανή ανώτερος προκαταλήψεών τινων έν ταΐς κρίσεσι 
καί ταΐςγνώμαις περί τών διαφόρων αιρετικών, ίδια δέ περί τοΰ Ώρι- 
γένους. ΆπλΛς φήμας έξελάμβανεν ώς πραγματικά γεγονότα καί έπ*  
αύτών έστήριζε τήν έν τώ συγγράμματι αύτοΰ μετάδοσιν διαφόρων ει
δήσεων. Έντεΰθεν αί άνακρίβειαι περί τά πρόσωπα, τά πράγματα καί 
τάς χρονολογίας καί αλλαι τινες έλλείψεις θεολογικαί, ίστορικαί καί 
φιλολογικαί.

Ούχ ήττον έκ τούτων μετριάζεται μέν άλλά δέν αφανίζεται ή 
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μεγάλη άξια τοΰ έργου τοΰ άγιου Έπιφανίου. Έν αύτω συνεκεντρώ- 
θησαν πληρέστεραι ή έν άλλω τινί συγγράμματι ειδήσεις περί τών αι
ρέσεων. Αί μέχρις έσχάτων άναζητούμεναι έν αύτω άντιφατικαί δή
θεν πρδς άλλους συγγραφείς ειδήσεις διά τής άνευρέσεως άρχαίων κει
μένων άποδεικνύονται άκριβέστεραι, διότι άλλως τε ή διδασκαλία δια
φόρων αιρέσεων ύπέστη, κατά τήν διάρκειαν τοΰ χρόνου, διαφόρους με- 
ταβολάς, αϊτινες άπετυπώθησαν έν τώ έργω τοΰ Έπιφανίου. Ή έμ- 
δριθεστέρα μελέτη τοΰ έργου τούτου άποδεικνύει δτι αί έλλείψεις εΐνε 
μάλλον έξωτερικαί. Είς αύτδ δέ δφείλεται ή γνώσις ού μόνον τής ιστο
ρίας τών μετά τούς αρχαίους αίρεσιολόγους μέχρι τών ημερών τοΰ Έ- 
πιφανίου αιρέσεων άλλα καί άρχαιοτάτων τινών, περί ών έκεΐνοι ούδέν 
εϊπον. Ού μόνον δ’ έν τω Παναρίω άλλα καί έν τοΐς άλλοις συγγράμ- 
μασιν ό άγιος Έπιφάνιος παρέσχε δαψιλεστάτας ειδήσεις περί πλεί- 
στων λεπτομερειών τοΰ έκκλησιαστικοΰ βίου κατά τδν δ' αιώνα, περί 
τών ιερών συνάξεων τών πιστών, περί τών τελετών τοΰ βαπτίσματος 
καί τής θείας Εύχαριστίας, περί τών νηστειών καί άλλων. Ώς τοιαύ- 
τας περιέχοντα ειδήσεις τα συγγράμματα αύτοΰ άπέβησαν πολύτιμος 
καί πλουσιωτάτη πηγή τής έκκλησιαστικής διδασκαλίας καί τών έκ- 
κλησιαστικών παραδόσεων.

I. I. ΣΜΥΡΝΩΦ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΩΣΑΪΚΑ ΤΗΣ ΚΤΠΡΟΤ
(κατά μετάφραοιν *Αροενίον  Δηλιγιάννη Διακόνου).

II.
Παναγία Άγγελύκτιότος.

( Συνέχεια. )

Δυστυχώς δέν ήδυνήθην νά εξετάσω τάς αφηγήσεις δλων τών προ
σκυνητών τών έπισκεψαμένων την Κύπρον, πληθυν τών οποίων ή- 
ρίθμησεν έν τφ άνωτέρφ μνημονευθέντι άρθρφ δ Oberhummer’ αί 
ύφ’ ήμών εύρ^θεΐσαι μαρτυρίαι περί τού μωσαϊκού τούτου άρχονται 
μόλις άπό τού παρελθόντος αιώνος. Ό άριστα περιγράψας τά Ιερά κει
μήλια τής Ανατολής, ρώσος Plaka-Barskii, έπεσκέφθη τήν Έκ- 
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κλησίαν εν ή τό μωσαϊκόν κατά τήν οδόν έκ Λάρνακος εις Λεμεσόν ή 
κατά τήν 2αν Ιουνίου ή τάς άρχάς τού ’Ιουλίου τού 1727 (πρβλ. 
Περιηγήσεις, I» σ. 400—407), άλλ’ όμιλεϊ περί ταύτης ούχί έν τή πε
ριγραφή τών οδοιποριών αύτού έν Κύπρω, συντόμως δέ μόνον έν τή 
γενική έπεθεωρήσει περί τών κυπριών ιερών κειμηλίων (II, σ. 332) : 
«υπάρχει ναός ωραίος εις τό Κίτι, τό οποίον έχρημάτισε πρότερον 
έδρα άρχιερέως, εκεί δέ υπάρχει καί ή θαυματουργός εικών τής Θεοτό
κου, έκ μωσαϊκού, ήτις παρά τίνος Άραβος πληγεΐσά ποτέ, Ιστορείται 
δτι ανέβλυσεν αΓια» Ωσαύτως έννώρισε τό μωσαϊκόν τούτο καί ό 
ούχ ήττον προσε. ικό; προσκυνητή; άββάς Mariti, έπισκεφθείς τήν 
νήσον τό 1748 : ^questo casale (di Citi)—λέγει ουτος (Viaggi 
per 1 isola di Cipro e per la Siria e Palestina fatti di Gio
vanni Mariti, Lucca, 1769, I, σ. IBI), — fu già feudo di un 
signore delle casa Lusignani ; anche al giorno presente 
si vede qualche segno di essere slato una grossa terra. 
Fra le altre è la osservarsi una chiesa piuttosto grande, 
dedicata alla Madona, conservandosi ivi una sua Immagine 
lavorata a Mosaico, la (piale da i Greci è tenuta in venera
zione». Τό 1845 ο διάσημος αρχαιολόγος Loss είδε τήν Εκκλησίαν 
μόνον έκ τού εξωτερικού, διότι άλλως, πάντως θά έμνημόνευε τού μω
σαϊκού ,. Ό Α. Σακελλάριος, ό πολλά περί Κύπρου γράψας, έλάχιστα 
αφιεροΐ περί τού μωσαϊκού, προφανώς ούδέν γνωρίζων περί τής μετ’ 
αυτού συνδεόμενης παραοοσεως ώς καί περί τής άλλης εϊκόνος τής Θεο
τόκου τής έν τή αύτή ’Εκκλησία ευρισκόμενης : «Βορείως δέ τής κώ
μης τούτης (Κίτι) κείται ό ναός τής Παναγίας τής Άγγελοκτίστου, ή 
δ εν αυτω εικών λεγεται δτι είναι έκ τών έβδομήκοντα, ας ό Από
στολος Λουκάς ίστόρησεν. Εν τω ναω δ’ έτι υπάρχει ψηφιδωτόν, πα- 
ριστών τήν Θεομήτορα έν μέσω τήν ’Αγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ» 
(I, σ. 47). Δέν γνωρίζομεν άν έτερός τις έκ τών γραψάντων περί Κύ
πρου ποιείται μνείαν τού μωσαϊκού τούτου, έπειδή άπασα ή εύρυτάτη 
νεωτερα περί Κυπρου φιλολογία ιδίως ή * Ελληνική καί ή ’Αγγλική 

I) Ross, Reisen auf den griechischen .Inseln, IV, σ. 91: Au sei
nem (des Dories Kitin) nördlichen Ende liegt eine ansehliche Kir
che zum Theil von gothischer Bauart also noch von fränkischer 
Zeit, der Panagia Angélo-ktistos und unweit derselben die Ruinen 
eines Ritterschlosses.

τυγχάνει ήμϊν απρόσιτος. 1 Ό ναός τού Κιτιού, τόν οποίον έπεσκέφθη- 
μεν τήν 15 Σεπτεμβρίου τού 1895, κατά τό έσωτερικόν αύτού δέν πα
ρουσιάζει τι τό ιδιαίτερον : είνε βυζαντινού τύπου, ώς καί πολλοί άλ
λοι έν Κύπρφ 2, τήν οίκοδόμησιν τών οποίων δυσκόλως δύναταί τις 
νά άναγάγη εις οιανδήτινα περίοδον, έν πάσ^ι δμως περιπτώσει πάντες 
ούτοι δέν εινε αρχαιότεροι, πιθανώς, τού X—XI αιώνος. Ό ναός 
φέρει τρούλλον μεθ’ υψηλού τυμπάνου, φέροντας οκτώ στενά παρά
θυρα. Ούδέν σημεϊον γοτθικού ρυθμού προσέπεσεν εϊς τούς οφθαλ
μούς μου, καίτοι δυνατόν άψϊδές τινες νά εϊνε τοξοειδείς, άλλ’ έκ τούτου 
δέν δυνάμείΐα νά συμπεράνωμέν τι περί τού χρόνου τής οϊκοδομήσεοις 
τού ναού, ώς τοΰτο έπραξεν ό Ross. 7) ναός, βεβαίως, δέν εϊνε άρ- 
χαιότερος τής φραγκικής κατοχής, άλλ’ ήδύνατο νά οϊκοδομηθή καί μετ’ 
αύτήν: ή τοξοειδής άψίς παρανηρεϊται καί έν ταϊς συγχρόνοις οικοδο- 
μαίς καθά παρετήρησεν ήδη ό Mas Latrie (σ. 556). Εϊς τόν θολοειδή 
τούτον ναόν βραδύτερον προσετέθησαν δύο παρεκκλήσια (chapelles): 
έν μικρόν πρός Β. (τιμώμενον επ’ ονόματι τών αγίων ’Αναργύρων) 
έπί τών τοίχων τού οποίου όρώνται παλαιαί τοιχογραφίαι, ούχί άρχαιό- 
τεραι τοΰ XVI αιώνος καί έτερον αρκετά μέγα πρός τόν νότιον τοί
χον 3. ’'Ανωθεν τής θύρας τής άγούσης έκ τοΰ |ΐέρους τούτου εϊς τόν 
ναόν κείται πλάξ (ψαμμόλιθος) μετ’ επιγραφής περί άνοικοδομήσεως

1) "Ορα τον βιβλιογραφικόν πίνακα τοΰ ( )bcrhummer έν τφ Bursians 
Jahresberichte, 1893, III, σ. 29—96. 'II ενταύθα μνημονευομένη ·μελέτη 
τοΰ ΙΙαπαδάκη : «ΊΙ Μονή τοΰ Κιτίου» έν τω εικονογραφημένο) περιοδικφ 
«Έσπερος» (1884, σ. 17) τω έκδιδομένφ έν Λειψίρ, περιγράφει καί απεικονί
ζει έν τφ παρατιΟεμένφ ίχνογραφήματι τήν Μονήν τοΰ Κόκκου, άν καί δίς έν 
αύτφ άναφέρεται : Κιτίου αντί : Κύκκου. Ό έξερευνητής τών έν Ραβέννη μω
σαϊκών J. Ρ. Richter ήλθεν εις Λάρνακα, άλλά δυστυχώς περί τοΰ έν Κιτίω 
μωσαϊκού, φαίνεται, δέν ήκουσέ τι. (J. Ρ. Richter, Die Mosaiken von Ra- 
venna, σ. 79.— 2) Μικράς παρατηρήσεις περί αύτών βλ. Mas Latrie, έν 
τοϊς: Archives des Missions scientifiques I (1850), Paris, 1855, σ. 555 
καί έ. Δυστυχώς απρόσιτος έγένετό μοι ή μελέτη τοΰ Schroder έν τω περιο- 
δικφ Globus τοΰ έτους 1878 — 79, ήτις κατά τήν ένδειξιν τοΰ Ohnefalsch- 
Richter (Repertorium fur Kunstwissenschaft, IX (1886 σ- 206) έποι- 
εϊτο λόγον καί περί τών βυζαντινών μνημείων, τοΰθ’ δπερ δέν απαντάται έν 
τή φιλολογία τής Κύπρου.—3) Καθ’ δν χρόνον έπεσκέφύη τόν περί ού δ λό
γος ναόν δ συγγραφεύς, τό παρεκκλήσιον τοΰτο έχρησίμευεν ώς σχολεϊον, ήδη 
μετατε^έν είς έτερον μέρος τής κώμης. Σ. Μ.
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τοΰ ναού τό 1714 \ Άναμφιβόλως ή πλάξ αΰτη έτέθη ένταύθα ήδη 
πρό τής ανοικοδομήσω ως τού μεσημβρινού παρεκκλησίου. Έτι νεώτε- 
ρον τού παρεκκλησίου τούτου εΐνε τό δωμάτ-ον. νύν κενόν, μετά θύρας 
καί παραθύρων, προστεθένέν τή γωνία μεταξύ τού μεσημβρινού τοί
χου τής Έκκλησίας καί τού δυτικού τοίχου τού ώς σχολεϊον χρησι- 
μεύοντος παρεκκλησίου 2. Βραδύτερον τού Β. παρεκκλησίου προσετέ- 
θησαν δύο τοίχοι πρός τόΔ. αύτού μέρος*  αρχαιότερον (προσετέθη) ή 
είσοδος, εις δέ τόν ναόν διά τών βορείων θυρών ώς καί εις τό Β. 
παρεκκλήσιον ήγεν (εϊσυδος) αμέσως έκ τής οδού. Εντός τού ναού ό 
θόλος υποστηρίζεται ύπό τεσσάρων κιόνων, παχύτερων τών στηριζο- 
μένων έπ’ αύτούς αψίδων (τόξων), έξ ού, φαίνεται, δυνάμεθα νά 
προϋποδέσωμεν, δτι ό θόλος σχετικώς εινε νεώτερος, ή οί υποβαστά
ζοντας κίονες*  έτεροι δύο κίονες ύποβαστάζουσι τούς θόλους τού δυτι
κού μέρους τού ναού, δστις κατ’ ουσίαν πλήν τού μεγέθους καί τού 
πολυαρίθμου ούδέν τό ιδιαίτερον παρουσιάζει, άλλ’ έάν ένθυμηθώμεν 
τήν προτέραν ακμήν τού Κιτιού καί ταύτα πάντα πληρέστατα θά κα
τανοήσω μεν. Δέν εινε δυνατόν νά καθορισθή ό χρόνος τής οίκοδομή- 
σεως τής Έκκλησίας ταύτης, δέν έχομεν δέ ούδεμίαν βάσιν καί συνεπώς 
δέν δυνάμεθα ϊνα αναγάγοιμεν αύτήν είς τούς πρό τής δεσποτίας τών 
Λουζινιανών χρόνους. Καί έν τώ σχεδίω τής Έκκλησίας ταύτης, έτι δέ 
μάλλον έν τή θέα αύτής κατά τήν ανατολικήν πλευράν, έκ τού εξωτερι
κού, έκπλήττουσιν αί ύπερμέτρως μικραί διαστάσεις άψϊδος. αϊτινες ού- 
δαμώς άναλογούσι πρός τό μέγεθος τής Έκκλησίας. Τούτο εξηγείται 
εντεύθεν, δτι ή νύν υφιστάμενη Εκκλησία προσετέθη πρός τήν σημαν- 
τικώς άρχαιοτέραν έαυτής αψίδα. eH νέα Εκκλησία εΐνε τόσον με
γάλη ή δέ άψίς τόσον μικρά, ώστε κατά τήν οικοδομήν έπί τής θέσεως 
τής παλαιάς έκκλησίας νέας τοιαύτης, δέν ήτο δυνατόν παρά νά καταρ- 
ρίψωσι τήν παλαιάν <ζψιδα λαί νά άντικαταστήσωσιν αύτήν διά νέας*  
έάν δέ αυτή διέμεινεν όχι μόνον μ ή καταστραφεϊσα αλλά καί έτι μάλ
λον ένισχυθείσα, αιτία τούτου μόνη υπήρξε, βεβαίους, τό άρχαϊον μω- 
σαϊκόν τό διατηρηθέν έν τή κόγχη αύτής. Όποια ύπήρξεν ή αρχαία 
αύτη Εκκλησία αδύνατον νά κρίνωμεν άνευ αρχιτεκτονικών μελετών. 
Έξο)θεν, πέριξ τής άψϊδος κεϊται άπόθραυσμα μαρμάρινης στήλης 
μετά ραβδώσεων έλικοειδών, άλλά τούτο ήδύνατο πολύ καλώς νά με- 
τενεχθή όθενδήποτε ή καί νά άνήκη εις τινα τών ένδον ευρισκομένων 
κιονοστοιχιών τής αρχαίας Έκκλησίας, έάν αύτη ήτο συμφώνως πρός 
τό έπίμηκες σχέδιον τό υφιστάμενον νύν «δρομική» τ. έ. βασιλική.

_____  (’Ακολουθεί.)
1) Ή έπιγραφή αύτη πλήρης έχει ώς έξης : Άνακενουργήϋη(ν) ό πάνσε

πτος ούτος ναός τής Ύπεραγίας Θεοτόκου Κιτίου διά συνδρομής τού ΙΙανιε- 
ρωτάτου Κυρίου Κυρίου Σιλβέστρου καί τών ευσεβών Χριστιανών J- ΛΨΙΔγ 
ΧΥ. Ό Μ. 2) Ό τοίχος ούτος έξέλιπε καί μόνον τά ερείπια αύτού δείκνυν- 
ται σήμερον. Ό Μ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΝίΤίΗΠΜΟΥΠΟΛΕΩϊ
Έάν άναντιρρήτως μόνη άληύώς 

στρατευομένη Εκκλησία τού Χρισιού 
έπί τής γής όμολογήται ή Ελληνική 
’Ορθόδοξος Εκκλησία, μερικιότερον 
καί έπ’ αληίίείας, ώς πάλαι ποτέ έν 
τοίς χρόνυις τών διωγμών, διεξάγει 
τύν περί πίστεως άγώνα κατά τρόπον 
άναμιμνήσκοντα ζωηρότατα τήν άρ- 
χαίαν έκείνην γιγαντομαχίαν τής άλη- 
ίίείας πρός τήν πλάνην, τού Χριστιανι
σμού πρός τήν είδωλολατρείαν, ή προε- 
ξάρχουσα τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησι
ών γεραρά Οικουμενική Εκκλησία. 
Αύτη είναι ή ακόμη έν τοι; νύν και- 
ροϊς τής προόδου, τού πολιτισμού, τής 
έξαπλιόσεως άνά σύμπαντα τόν πεπο- 
λιτισμένον κόσμον τού χριστιανικού 
φωτός διωκόμενη, ή είσφέρουσα α
φειδώς είς τόν πανάγιον βωμόν τήα 
άληϋ·νής ΙΙίστ^ως πολυπληθείς τούς 
μάρτυρας, ή έξακολουΟούσα νά «άνα- 
πληροί έν τή σαρκί αυτής τά υστερή
ματα τών θλίψεων τού Χριστού ύπέρ 
τοϋ σώματος Λυτού, ό έστιν ή Έκ- 
κλησία», ύπερηφάνως «βαστάζουσα 
έν τφ σώματι αύτής τά στίγματα τού 
Κυρίου ’Ιησού.» Λύτη είναι ή πλου- 
τίζουσα τόν καινόν ουρανόν διά νέου 
νέφους μαρτύρων, ή ανεξάντλητος είς 
Ουσίας ύπέρ τής ΙΙίστεως, ή άκατά- 
βληΐος έν τφ ύπέρ τής άληθείας ά- 
γώνι.

Γ1Ι τελευταία ύπέροχος Ουσία, περί 
ής γράφομεν άλλαχού τού παρόντος 
τεύχους, ή άγρια δολοφονία καί κα- 
τακρεούργησις τού άοιδίμου ιερομάρ
τυρας Μητροπολίτου Γρεβενών Λίμι- 
λιανού καί τού διακόνου του, έν γνώ*  
σει καί ύποκινήσει αύτής τής τουρκι

κής κυβερνήσεως, συνετάραξε βαθύ
τατα τήν έΟνικήν ψυχήν απανταχού 
γής, καί πρώτιστα αυτό τό κέντρον 
τής τοσούτο φρικαλέως πληγείσης 
Μεγάλης Έκκλησίας. Πλήν τών έντο- 
νωτότων διαβημάτων είς ά προέβη 
ή Λ. Θ. II. ό Οικουμενικός ΙΙατριάρ- 
χης μετά τής περί Αύτόν Ί. Συνόδου 
καί τού Ε. Μ. Συμβουλίου παρά τή 
Κυβερνήσει πρός έξακρίβωσιν τών έ- 
νόχων διά τό φρικαλέον άνοσιούργη- 
μα καί παραδειγματική τιμωρίαν αύ
τών, διετάχΟη ύπό*  τού Εθνικού ήμών 
έν Κωνσταντινουπόλει Κέντρου ϊνα ή 
κηδεία τών θυμάτων τελεσΟή ώς οϊόν 
τε μεγαλοπρεπώς μεταβαινόντων έπί 
τόπου πατριαρχική έντολή τών Μη
τροπολιτών Καστοριάς, Κοζάνης καί 
Έλασσώνος, αυθημερόν δέ έτελέσΟη 
έν τφ πατριαρχικό) Ναφ έν Κωνσταντι- 
νουπύλει λειτουργούντος τού Παναγ. 
Οίκουμεν. Πατριάρχου μετά τής περί 
Αύτόν 'Αγίας Συνόδου κατανυκτικόν 
μνημόσυνον έν μέσω άναριϋμήτου πλή
θους, πρός δ απευθυνόμενη ή Λ. Θ. 
11. είπε περίπου τά εξής βαρυσήμαντα:

«11 λειτουργία τής σήμερον 
παρέχει δύο έννοιας. Πρόξε
νος μέ είναι ή πρώτη λύπης 
διότι άπωλέσαμεν στρατιώτην 
άκαμάτως ύπέρ τής Έκκλησίας 
άγωνιξόμενον, ή δέ δευτέρα 
πρόξενος χαράς διότι έν τή 
Έκκλησίφ ύπάρχουν άνδρες 
αφωσιωμένοι.

Μή νομίσωμεν οτι έληξεν ή 
σειρά τών μελλόντων νά ύπο-
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στώσι τόν θάνατον. Άπύ αιώ
νων ήρχισεν αυτή, εχομεν δέ 
αναρίθμητους μάρτυρας, οί ό
ποιοι μάς άφήκον κληρονομιάν 
νά έργαξώμεθα άφωσιωμένοι 
μετά φρονήσεως καί άνευ θορύ
βου καί έπιδεικτιάσεως.

’Οφείλομεν, έφ’ δσον ή 
στρατευομενη ’Εκκλησία πά
σχει νά έκτελώμεν τό καθήκον 
ημών, έχοντες ύπ’ όψει καί 
τάς δυσχερείς περιστάσεις.

Ό κλήρος έργαξόμενος πρέ
πει νά έχη τήν συνείδησίν του 
άναπεπαυμένην,’ διότι έργάξε- 
ται μετ’ αύταπαρνήσεως ύπέρ 
Πίστεως καί Πατρίδος.

Ό Χριστός ούδέν άλλο δι
δάσκει ειμή δικαιοσύνην, αλή
θειαν, αγάπην. Μεγαλειτέρα 
φιλοσοφία τών τριών τούτων 
λέξεων δεν υπάρχει. ζ

Έλάλησαν καί άλλοι μετά 
Χριστόν, άλλά διδάγματα τοι- 
αϋτα ούόαμοϋ άλλαχοΰ άπαν- 
τώνται.

Ό άπλοΰς έκεϊνος άνθρωπος 
θ 33 έτη είς τήν γήν έ
κείνην τής επαγγελίας δπου 
καί έόίδαξεν, ύπέστη καί ούτος 
τύν ύπέρ τής πίστεως μαρτυρι
κόν θάνατον.

Έτιμωρήθημεν έσχάτως, διό
τι ή «’Εκκλησιαστική Αλή
θεια» λέγουσα άληθείας τινάς 
στηριξομένας έπί τών διδασκα
λιών τοϋ Χριστού έγραψε δύο 

λέξεις : «Στώμεν καλώς». ’Αλ
λά τάς λέξεις ταύτας έπρεπε νά 
έχη ύπ*  δψιν ή Κυβέρνησις, έάν 
ήθελε νά έχη καλά αποτελέ
σματα. Δυστυχώς παρεξηγήθη- 
μεν. Δέν πρέπει δμως νά ά- 
πελπιξώμεθα, διότι θ^ττον ή 
βράδιον θά άναγνωρισθώσι τά 
δίκαιά μας.

Ή Κυβέρνησις ώφειλε νά μάς 
εύχαριστήση, ή πολιτεία έπρεπε 
νά μάς κάμη τεμεννά διά τάς 
άληθείας ταύτας, άλλά δέν τάς 
άνεγνώρισεν. Ή ’Εκκλησία 
έπληγη λέγουσα άληθείας. Ό 
Χριστός δέν έδίδαξε τό μίσος, 
δέν πιστεύω ποτέ καί ή μωαμε
θανική θρησκεία νά διδάσκη 
τήν καταστροφήν τού άνθρώ
που. Καί έκεϊνοι μέν μάς κα- 
τηράσθησαν, ημείς δμως πρέπει 
νά εύχώμεθα ύπέρ αύτών καί 
νά εύλογώμεν αύτούς. Ώς συν
ταγματικοί πολϊται οφείλομεν 
νά μή έξέλθωμεν τοϋ κύκλου 
του νόμου, άλλ’ έντός αύιοϋ νά 
έργαξώμεθα ύπέρ του άγαθοΰ.

Ίσως ή ένταϋθα άθρόα πα
ρουσία ήμών παρεξηγηθη καί 
σχηματισθη ή ιδέα δτι άλλους 
σκοπούς έχομεν. Δυστυχώς αί 
πληροφορίαι των είναι συνηγ- 
μέναι άπό τάς τριόδους καί τά 
καπηλεία. Ήμεϊς δέν πρέπει 
νά κάμωμεν τούτο ή έκεϊνο. 
Όφείλομεν έξερχόμενοι έκ τού 
ναού νά δείξωμεν τήν λύπην

τα τον συλλυπητήριαν τηλεγράφημα 
άπέστειλε πρός τήν Α. Θ. ΙΙαναγιό- 
τητα τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην, 
έχον ώδε :

«Και ήμεϊς έν Έκκλησή πολλή 
καί απαν ορθόδοξον εν Λιγυπτφ 
σύστημα μεθ’ Ιεραρχίας έν παν- 
δήμοις μνημοσύνοις ύπέρ αοιδί
μου άθλητού Γρεβενών Αιμιλια- 
νού έδεήθημεν Κυρίου τού Θεού 
έπιδεϊν έπ’ άνηκέστους δεινών 
συμφοράς καί ένισχύειν σΐρατευ- 
ομένην άγιωτάτην ’Εκκλησίαν 
συν Ύμετέρα Παναγιόνητι κατά 
μανίας ακήρυκτου φανερού τε καί 
αφανούς διωγμού καί σώζειν ευσε
βές Γένος από κινδύνου παντός. 
ϋατριάρχης 'Αλεξάνδρειάς ΦΩΤΙΟΣ.

'Ωσαύτως έν Καιρφ δ χοροστατή- 
σας κατά τό μνημόσυνον ΙΙαν. Μη
τροπολίτης Μένφιδος άπηύΟυνε τά 
εικότα τή περιστάσει προς τύ απει
ροπληθές έκκλησίασμα τύ άθρόως 
συρρεύσαν είς τύν έκεϊ πατριαρχικύν 
ναόν.

Έν Άύήναις ή εϊδησις τού φρι- 
κτού μαρτυρίου κατέλαβε τήν Ίεράν 
Σύνοδον έργαζομένην. ’Αμέσως διε- 
κόπη ύπύ πένθους ή συνεδρία, ολό
κληρος δ’ ή 'Ιερά Σύνοδος άνέπεμψέν 
έπιμνημόσυνον δέησιν ύπέρ τής ψυχής 
τών τραγικώς σφαγιασθέντων Έ- 
θνομάρτυρος Αίμιλιανού καί τών μετ’ 
αύτού, τή δέ 16 ’Οκτωβρίου έτελέ- 
σθη πάνδημον μνημόσυνον θρησκευτι
κόν καί πολιτικόν έν τφ Μη- 
τροπολιτικφ ναφ ύπέρ τών νέων θυ
μάτων τής τουρκικής θηριωδίας. Ό 
δέ Παν. Μητροπολίτης ΆθηΜών άπέ- 
στειλε πρός τον Παναγιώτατον Οι
κουμενικόν Πατριάρχην καί θερμό- 
τατον συλλυπητήριον τηλεγράφημα, 
έχον ώδε :

H 'Ιερά Σύνοδος τής Εκκλη
σίας τής 'Ελλάδος σνμμττέχονσα μν- 
χιαίτατα 0α&*ος  ^^ονς Μεγάλης

μας, πολιτευόμενοι νομοταγώς 
μέν, εύθαρσώς δέ. Όταν ό 
άγων είναι δίκαιος ούδένα έ
χομεν νά φοβηθώμεν.

'II Λ. 0. II. έπερανεν έν τελεί ώς 
έξης:

Έπλήγημεν άνθρωπίνως, έ- 
θλίβημεν άνθρωπίνως, έκλαύ- 
σαμεν άνθρωπίνως, άλλ’ έχο
μεν τήν ιδέαν δτι ούκ έκλεί- 
ψουσιν οί στρατιώται τής ’Εκ
κλησίας. Πρέπει νά δοξάξωμεν 
τόν Ύψιστον, δπως ένισχύη 
τούς ύπέρ τής πίστεως καί τών 
δικαίων τοΰ Έθνους άγωνιξο- 
μένους.»

Άλλά καί απανταχού τού κλίματος 
τού Οικουμενικού θρόνου έτελέσθησαν 
κατανυκτικώτατατα καί συγκινητικό
τατα πάνδημα μνημόσυνα υπέρ τών 
νέων Εθνομαρτύρων, μάλιστα δέ έν 
τή πολυστόνω τού Αλεξάνδρου καί 
τού ’Λριστοτέλους γή, τής οποίας τό 
ιερόν έδαφος κατήρδευσε τό πάναγνον 
αύτών αήια.

Ούχί δ’ ύλιγώτερον συνεκίνησε τό 
λοιπόν Έθνος, τό τε ελεύθερον καί 
τό υπόδουλον ή τραγική δολοφονία 
τού αειμνήστου ‘Ιερομάρτυρας. Έν 
τή Έκκλησίρ ’Αλεξάνδρειάς έτελέ
σθησαν πανταχού δπου παροικούσιν 
Έλληνες καί έν πάσι τοϊς^έλληνικοΐς 
ναοϊς πάνδημα κατανυκτικά μνημό
συνα ύπέρ τών νέων ’Εθνομαρτύρων 
προεξαρχούσης τής Λ. Η. Μακαριό
τητας τού ΙΙατριάρχου Φωτίου, δστις 
έτέλεσε τό μνημόσυνον έν τφ ασφυ
κτικός πεπληρωμένφ ιερφ ναφ τού 
Ευαγγελισμού έν Άλεξανδρείρ, καί 
είπεν τόν προσήκοντα έπαινον τοΐς 
μνημανευθεΐσιν, μεθ’ υ καί θερμό-

Μ. . **
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Χρίστου * Εκκλησίας έπι τφ άκωλν· 
τως /ν μέσω χριστιανών Εύρώπης 
τβλεσθέντι άνοσιουργήματι άγριας 
έξολοθρεύσεως χριστιανόν ’ Αρχιερέ· 
ως καί τών συν αύτφ πρός παρεμ- 
πόδισιν έκτελέσεως καθηκόντων έ- 
πιβεβλημένων τη Μητροπόλει ύπό 
κανόνων και νομίμου καθεστώτος 
ηύχ>ήθη θερμώς πρός τόν "Υφιστσν 
θπως άναπαύση “ψυχήν Έθνομάρζυ· 
ρος 'Ιεράρχου έν σκηναΐς δικαίων, 
κρατύνη δέ Ιθύντορας Μεγάλης Έκ· 
κλησίας έν τη διεξαγωγή ιερού αύτών 
έργου,— '0 Μητροπολίτης Αθηνών 
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ,*

Ού μόνον Ö’ έν ’Αθήναις άλλα και 
έν άπάσαις ταϊς λυιποϊς πόλεσι καί 
κώμαις τής έλευθέρας Ελλάδος, τής 
Κρήτης ή βαθύτατη συγκίνησις τοϋ 
λαοΰ έξεδηλώθη έν πανδήμοις μνη- 
μοσύνης ύπέρ τοϋ ’Εθνομάρτυρας 
Μητροπολίτου.

Πάνδημα μνημόσυνα έτελέσΟησαν 
ωσαύτως καί έν ’Αμερική ύπο πασών 
τών έκεϊ ελληνικών παροικιών.

Άλλά καί ή ήμετέρα Εκκλησία δέν 
έμεινεν ασυγκίνητος ένώπιον τής ά- 
νεκφράστου έθνικής συμφοράς. Ευ
θύς ώς έγνιόσθη ένταΰθα ή στυγερά 
δολοφονία, καί ή ημέρα τών πανελ
ληνίων υπέρ τοϋ Έθνομάρτυρος μνη
μοσυνών, δ μέν Παν. Μητροπολίτης 
ΙΙάφου έν περιοδείρ ευρισκόμενος 
καί μή προφθάνων νά κατέλθη είς 
τήν έδραν αύτοΰ έτέλεσε μνημόσυνον 
ύπέρ τών νέων πολυκλαύστων ’Εθνο
μαρτύρων έν τφ χωρίφ ΙΙολεμίφ τή 
16 λήγοντος μηνός, ύ δέ Παν. Μη
τροπολίτης Κιτίου περί τήν Λεμεσόν 
περιοδεύων διέκ ·ψε τήν περιοδείαν 
αύτοΰ καί κατελθων είς Λεμεσόν 
έτέλεσεν τή αύτή ημέρα έν τώ ναώ 
τής άγ. Νάπας πάνδημον μνημόσυνον 
έν φ καί τόν προσήκοντα εϊπεν έπαι-

./ 

νον έπί τοϊς μνημονευθεϊσιν, θερμόν 
δέ συλλυπητήριον τηλεγράφημα άπέ- 
στειλε μετά τό μνημόσυνον πρός τήν 
Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οικουμενικόν 
Πατριάρχην, έχον ώδε :

• Οίκουμενικφ Πατριάρχη 

Κωνσταντινούπολή.
Ψυχή συντετριμμένη έδεήθημεν 

σήμερον μετά κλήρου και λαοΰ 
ύπέρ αναπαΰσεως 'Ιερομάρτυρος 
Αιμιλιανοΰ καί ένισχύσεως Ύμε- 
τέρας ΙΙαναγιότητος.

Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

Ούτως άπαν τό Έθνος σύσσωμον 
συνησΟάνη βαθύτατα τό άνοσιούργη- 
μα, δπερ δέν είναι άπλοΰν κατά τοΰ 
Ελληνισμού πλήγμα, άλλά καί κατά 
τοΰ πολιτισμού καί τού Χριστιανι
σμού καί κατ’ αύτού τού ανθρωπι
σμού τερατούργημα, ού δμοια σπα- 
νίως άπαντώσιν έν τή ‘Ίστορίρ. Καί 
τά πανελλήνια μνημόσυνα έκτος τής 
σημασίας τής πρός τόν Πανάγαθον 
θεόν ικεσίας, ένέχουσι καί έτέραν, τήν 
τής διαμαρτυρίας πρός τόν πεπολιτι- 
σμένον Κόσμον τόν άνεχόμενον νά 
τελώνται τοιαύτα εγκλήματα έν αύτή 
τή γηραιφ τού πολισμού Κοιτίδι, 
τή Εύριόπη, καί ύπό τά δμ- 
ματα αύτής καί τήν τής θερμής 
πρός τόν Δωρητήν τής ζωής καί τής 
έλευθερίας καί παντός άγαθού Παν
τοδύναμον Θεόν, δπως έπακούση τέ
λος τών γόων καί τών στεναγμών το- 
σούτων καταδυναστευομένων άδελφών 
καί άπαλλάξη αύτούς δουλείας στυγε
ρός, οΐαν ούδείς ποτέ λαός ύπέστη έ
πί τής Γής. «"Εως πότε ό Δεσπότης 
ό άγιος καί ό αληθινός ού κρίνεις καί 
έκδικεϊς τό αίμα ήμών άπό τών κα- 
τοικυύντων έπί τής γής ;»

ΕΤΟΣ O'. ΤΕΥΧ. KÖ'. ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ^ 
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1911

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΕ
«Κήρυξον τύν λόγον...» Β' Τιμ. δ', 2.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Α'. ΕΙΣ ΤΗΝ (1APAB0/VHN ΤΟΥ

ΑφΡΟΝΟΣ (1/νΟΥΣΐΟΥ

«νΑφρον, ταύτη τή νυκτί τήν ψυχήν σου 
άπαιτούσιν άπό σού’ ά δέ ήτοίμασας 
τίνι έσται ;» (Λουκάς, ιβ*,  20.)

Είς ταύπην τήν τρομεράν τύχην άπέληξαν αί σύντονοι τοΰ 
πλουσίου τής παραβολής μεριμναΓ και τοιοϋτο τέλος λαμβάνουσι 
συνήθως οί πολυστένακτοι μακροχρόνιοι άγώνες τοϋ άνθρώπου 
πρός άπόκτησιν τοϋ πλούτου. Σχεδόν πάντες οί άνθρωποι, έγωι- 
σμόν καί ιδιοτέλειαν περιβεβλημένοι, άγωνιώντες έργαζόμεΟα 
νυκτός καί ήμέρας νά άποκτήσωμεν πλούτον, άλλοι πολύ καί 
άλλοι όλίγον, οί μέν διά νά άπολαύσωμεν πάσης έγκοσμίου τρυ
φής, οί δέ νά τυρρανήσωμεν τούς πτωχοτέρους, έτεροι διά νά 
έπιδειχΟώμεν είς τούς άλλους, δμοιοι μέ παιδία γαυριώντα μέ τά 
νέα των φορέματα ή ύποδήματα, ή μέ άγριους ,έξαρτώντας έκ 
τής κόμης πολύχρωμα πτερά ! Καί ούδείς σκέπτεται έν ταϊς 
μακραΐς ταύταις άγωνίαις τήν φρικτήν τελευταίαν στιγμήν, είς 
ήν εύρέΟη ò πλούσιος τής παραβολής τής σήμερον έν τφ μέσω 
τής άπεράντου άφΟονίας τών άγρών του.

Ούδεμίαν εύκαιρίαν παρέλειπεν ô Κύριος, ώς καί άλλοτε
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Είς τήν παραβολήν τοΰ άφρονος πλουσίου 659

πολλάκις έρρήθη, ϊνα διδάξη, είτε διά παραβολών είτε άπ’ εύθεί*  
ας, τήν άλήθειαν καί τό ορθόν περί τε τών ύψίστων καί τών 
ταπεινοτάτων ζητημάτων, περί τε τής αίωνίας καί τής πρόσ
καιρου ζωής, περί τής δημοσίας καί τής κατ’ ίδιαν συμπεριφοράς 
τών άνθρώπων πρός άλλήλους. Καί έκ ιοιαύτης τινός άφορμής 
κινηθείς έξεσφενδόνησε τήν προκειμενην παραβολήν κατά τής 
κεφαλής τών άφρόνων πλουσίων.

Προσήλθέ τις έκ τοϋ όχλου, βλέπων έν τώ Ιησού ούχί τόν 
μέγαν τής ήθικής καί τής άληθείας διδάσκαλον, τόν κατα- 
γαγόντα τήν ουρανίαν άλήθειαν είς τήν γήν, άλλά τόν έχοντα 
μεγάλην επιρροήν άνθρωπον, δστις ήδύνατο νά μεταπείθη τούς 
δύστροπούς’ καί προσήλθεν ούχί ϊνα ζητήση τήν θείαν βοήθειαν 
πρός σκοπούς ήθικούς, άλλά πρός σκοπούς έντελώς υλικούς’ «Δι
δάσκαλε, είπε τφ άδελφφ μου, είπε πρός τόν Κύριον, μερίσα- 
σθαι μετ’ έμοϋ τήν κληρονομιάν ! » Ό Κύριος άπήντησεν άποτό- 
μως εις τήν εύτελή ταύτην πρόκλησιν, άγανακτήσας προφανώς’ 
«άνθρωπε, τίς με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν έφ’ύμάς ;» 
Καί στραφείς πρός τούς περιισταμένους συνεβούλευσεν αύτούς 
ϊνα προσέχωσιν καί προφυλάσσωνται άπό τήν όλεθρίαν έπίδρα- 
σιν τής πλεονεξίας’ διότι ή άληθινή ζωή δέν έγκειται είς τήν 
άφθονίαν κτημάτων ή χρημάτων. Καί ϊνα σαφεστέραν καταστή- 
ση τήν άναντίρρητον ταύτην άλήθειαν είπε τήν έξής παραβολήν.

Πλουσίου τινός άνθρώπου εύφόρησαν οί άγροί τοσοϋτον, 
ώστε δέν είχε ίκανάς άποθήκας ϊνα άποθηκεύση τά καταπλημ- 
μυρήσαντα προϊόντα του. “Αλλοι άνησυχοϋσιν καί σκέπτονται 
πώς θά κατορθώσωσι τήν έξοικονόμησιν τοΰ έπιουσίου άρτου έαυ- 
τών καί τών τέκνο>ν των, ό πλούσιος ούτος ειχεν έτέραν άγωνιω- 
δεστέραν μέριμναν, ποϋ νά συνάξη καί άποθηκεύση τόσα άγαθά. 
Έπί τέλους άπεφάσισε’ θά χαλάσω, είπε, τάς άποθήκας μου 
καί θά οικοδομήσω μεγαλυτέρας’ καί θά συναθροίσω έκεϊ πάντα 
τά γεννήματά μου καί τά άγαθά μου, καί θά εΐπω είς τήν ψυχήν 
μου’ «ψυχή, έχεις πολλά άγαθά, άποθηκευμένα, δυνάμενα νά 
έπαρκέσωσι δι’ έτη πολλά’ άναπαύου, φάγε, πίε, εύφραίνου.»

Δέν προέλαβεν δμως ό φιλήδονος πλούσιος ούδέ άκρφ δα- 

κτύλφ νά άπολαύση τών άνυπολογίστων έκείνων άγαθών’ αύτήν 
εκείνην τήν νύκτα καθ’ ήν έλαβε τήν άπόφασιν νά κτίση μεγα" 
λυτέρας άποθήκας ήκουσε τήν τρομεράν τοϋ Θεοΰ άπόφασιν. 
«"Λφρον, ταύτη ,τή νυκτί τήν ψυχήν σου άπαιτοΰσιν άπό σοΰ’ 
ά δέ ήτοίμασας τίνι έσται ;» Καί έπεϊπεν ό Κύριος τοΐς άκούου- 
σιν ώς έν συμπεράσματι : « ούτως ο Οησαυρίζων έαυτφ καί μή 
είς Θεόν πλουτών.»

Ας έπιστήσωμεν τήν προσοχήν ήμών έπί τινων σημείων 
τής παραβολής ταύτης συντόνως’ καί πρώτον είς τόν χαρακτήρα 
τοΰ πλουσίου ώς διαγράφεται ύπό τοΰ Κυρίου. Άναντιρρήτως 
έν ταϊς όλίγαις γραμμαϊς αϊτινες άφιεροΰνται είς τάς σκέψεις καί 
άποφάσεις τοΰ πλουσίου τής παραβολής κατοπτρίζονται άριστο- 
τεχνικώς οί ύπολογισμοί καί αϊ σκέψεις τών έγωϊστών πλουσίων 
πάσης περιόδου καί πάσης χώρας. Πάντες γινώσκομεν δτι οί 
πλεϊστοι τών άνθρώπων, ού μόνον οί πλούσιοι, περί έν συνήθως 
κατατρίβουσι πάσας τάς διανοητικός καί σωματικάς αύτών δυ- 
νάμεις, περί τό πώς νά ά^οκτήσωσι πλοΰτον, ή μέριμνα δέ αύτη 
παρά τοΐς διαφόροις άνθρώποις καί κατά τά διάφορα στάδια τής 
ζωής καί τής καταστάσεως τοϋ άτόμου λαμβάνει διαφόρους 
μορφάς’ οί μέν δηλαδή τών άνθρώπων, ούδέν κεκτημένοι κατα
τρίβονται άγωνιζόμενοι νά άποκτήσωσι χρήματα, πλάττοντες 
μεγαλοπρεπή όνειρα διά τό μέλλον’ οί δέ, μικρά κεκτημένοι διη— 
νεκώς μεριμνώσι πρός έπαύξησιν αύτών’ οί δέ πολλά κεκτημένοι 
πλήν τής άκορέστου δίψης πρός έπαύξησιν τών ήδη κεκτημένων 
μεριμνώσι μάλιστα περί τής άρίστης συντηρήσεως αύτών, καί 
δταν ό Θεός βοηθήση τά άγαθά αύτών νά αύξηθώσιν ύπερμέτρως 
άγοράζουσι πλείονα σιδηρά χρηματοκιβώτια, ή κτέζουσιν καί 
άλλας άποθήκας πρός συσσώρευσιν τών άφθονούντων άγαθών. 
Και είς τό ύψιστον σημεϊον τής νομιζομένης ταύτης εύδαιμονίας 
άφικόμενοι, ούχί σπανίως μετά τελείας άποκτηνώσεως, ούδέν έ
τερον σκέπτονται είμή πώς νά έφεύρωσιν περιεργοτέρους καί ή- 
δονικωτέρους τρόπους άπολαύσεως τοΰ συσσωρευθέντος πλούτου, 
ούχί πώς νά άποδείξωσιν εαυτούς άνθρώπους θείοι είκόνι πε- 
προικισμένους, άλλά πώς νά καταστήσωσιν ώς μάλιστα φανεράν 
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τήν εσωτερικήν αυτών άποκτήνωσιν’ γίνονται σκληροί πρός τήν 
περί αύτούς τών όμοίιυν άθλιότητα’ καί ούχί άσυγκίνητοι μόνον 
άλλά καί ύβρισταί’ καί ού μόνον ύβρισταί άλλά καί άσεβεϊς καί 
άδικοι’ τυρρανικοί καί χαμερπεϊς, καί πάσαν συλλήβδην κακίαν 
ήμφιεσμένοΓ άνηλεεϊς, άνοικτίρμονες πρός τούς άνθρώπους, ά- 
ναιδεϊς, ύβρισταί, έπιλήσμονες τής θείας δικαιοσύνης !

Αλλά δέν περιέλαβεν έν τή σημερινή παραβολή ό Κύριος 
πάντας τούς οπωσδήποτε καί όθενδήποτε πλουτούντας, άλλά, 
φαίνεται, τάξιν τινά αύτών, τούς τυχαίως καί χωρίς νά κοπιά- 
σωσιν εύρεθέντας αίφνης κατόχους μεγάλης περιουσίας*  οί τοιοΰ- 
τοι εϊναι οί χείριστοι πλούσιοι, οίονεί άποβάλλοντες τάς φρένας 
έκ τής άθρόας εισβολής είς τάς οικίας αύτών τοϋ πλούτου. Ού- 
τοι οί πλούσιοι οί μέχρι χθές άξιουντες παρά τών άλλων πλου
σίων ϊνα φροντίζωσι καί περί τών πενήτων, σήμερον, αίφνης 
πλουτήσαντες, άποβλέπουσι μετά περιφρονήσεως πρός τούς χθές 
έν τή πενί^ συντρόφους, καί ούδεμίαν μηχανήν άπολείπουσι 
πρός τό νά έπιδείξωσι τοϊς λοιποϊς τόν πλούτον, γέλωτα ούχί 
σπανίως διά τών προσπαθειών αύτών τούτων παρά τοϊς λοιποϊς 
άνθρώποις κινουντες. Οί τοιουτοι άντί, ώς προσήκε, νά ένθυμη- 
θώσι τήν χθεσινήν κατάστασιν αύτών, καί εύχαριστουντες τώ 
θεφ διά τήν παροχήν τών άγαθών Του νά μεριμνήσωσι καί περί 
τών άδελφών του Κυρίου τών πτωχών, άγωνιώσι πώς θάοίζο- 
νομήσωσι καί θά φυλάξωσιν διά τήν άτομικήν των άπόλαυσιν τόν 
αίφνιδίως συσσωρευθέντα πλούτον. Ματαία άγωνία, ματαία 
φροντίς ! Επέρχεται τρομερός ό θάνατος, ένσκήπτων αίφνιδίως 
καί άπροσδοκήτως, καί έγκαταλείπεται έπί τής γής ό πολυπόθη
τος καί πολυμέριμνος πλούτος. Ιδού καί έτερον μάλιστα άξιοση- 
μείωτον τής παραβολής σημεϊον. Άλλ’ ένφ άπαντες γινώσκο- 
μεν δτι έν ώροι άπροσδοκήτω επέρχεται παντοδύναμος άρπαξ ή
μών άπό τής γής ό θάνατος, ούχ ήττον άεί άδιόρθωτοι, άεί άσυ- 
νέτιστοι, άεί άπαραδειγμάτιστοι όμοιάζομεν πρός τόν πλούσιον 
τής παραβολής, ούδέποτε σκεπτόμενοι τό τέλος του, καί ούδέποτε 
φροντίζοντες νά «πλουτώμεν είς Θεόν.»

Καί ταυτα μέν είναι ό γενικός κανών’ άλλά δέν έλλείπουσιν
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ευτυχώς, μάλιστα έν τψ ήμετέρω εύσεβεϊ Έθνει οί φροντίζοντες 
είς Θεόν νά πλουτώσιν, άποτελοϋντες χριστιανικωτάτην έξαίρε- 
σιν τοΰ γενικώς συμβαίνοντος. Τόσοι καί τόσοι έθνικοί εύεργέται, 
είτε υπέρ τών πτωχών καί άσθενών, είτε ύπέρ τών νεωτέρων γε
νεών, είτε ύπέρ ένισχύσεως τής έθνικής Δυνάμεως άφιερώσ-χντες 
τόν έντίμως καί δι’ άγώνων μακρών καί ούχί τόσον υπέρ εαυτών 
δσον υπέρ τών άδελφών των κτηθέντα πλούτον, εϊναι άξιομίμητα 
χριστιανικώτατα παραδείγματα, τής άγαθής διαχειρίσεως τής 
παρά του Κυρίου έμπιστευθείσης είς αύτούς υλικής εύδαιμονίας. 
Τούτων τό παράδειγμα άκολουθείτω έκαστος έν τω βίω αύτου 
τό κατά δύναμιν, τόν είς Θεόν πλούτον διωκέτω, καί έστω βέ
βαιος δτι άξιωθήσεταί ποτέ τών αιωνίων είς άντάλλαγμα παρ’ 
Λύτου άγαθών.

Β'. ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

Καί πάλιν περί πλούτου ό λόγος σήμερον, περί τοΰ στοιχείου 
έκείνου δπερ εϊναι τοϊς άνθρώποις πρόξενον τοσούτων κακών ή 
τοσούτων άγαθών, δπερ εϊναι τοσουτον σπουδαϊον κώλυμα διά 
πολλούς καί τοσουτον μεγάλη ευκολία πρός τήν κτήσιν τής αιω
νίου ζωής δι’ άλλους*  δπερ εϊναι ή αίτια τοσούτων έγκλημάτων, 
καί τό δργανον τοσούτων άγαθοεργιών, ό σκοπός καί τό τέρμα τοΰ 
βίου διά τούς πολλούς, τό είσιτήριον είς τόν άληθινόν βίον διά 
τούς όλίγους καί έκλεκτούς. Ναί, εϊναι κώλυμα είς τήν κτήσιν 
τής αιωνίου ζωής διά τούς πολλούς ό πλοΰτος, διότι, ώς εϊπεν ό 
Κύριος έν τή εύαγγελική περικοπή τής Κυριακής ταύτης, εύκο- 
λώτερον εϊναι ή κάμηλος νά διέλθη διά τής όπής τής βελόνης 
παρά νά είσέλθη ό πλούσιος είς τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ*  άλλά 
εϊναι καί διευκόλυνσις είς τό έργον τής σωτηρίας καί είς τήν άπό- 
λαυσιν αύτής, διότι παρέχει είς τόν άνθρωπον άφθονα τά μέσα 
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πρός έκτέλεσιν του άγαθοΰ και άσκησιν τής χριστιανικής άρετής.
Καί περί μέν τής περικοπής τή; παρούσης Κυριακής έρρή- 

θησαν τά είκότα έν τφ πρώτφ κηρύγματι του ιε' τεύχους τού 
«Ε. Κ.», καθ’ όσον έν τή ιβ' Κυριακή άνεγνώσθη ή παράλληλος 
πρός τήν παρούσαν περικοπήν έκ του Ευαγγελίου του Ματθαίου*  
ένταυΟα δ’ δμως γενικεύοντες τό ζήτημα Οά είπωμέν τινα βραχέα 
περί τών τρόπων τής κτήσεως τού πλούτου καί περί τής χρησι- 
μοποιήσεως αυτού, όποιοι τινες είναι καί όποιοι όφείλουσι νά εί
ναι ϊνα μή προσκρούωσιν είς τήν χριστιανικήν ηθικήν.

Έν πρώτοις, όπως ήδη έρρήθη άλλαχού, έφ’ οσον ό άν
θρωπος περιβάλλεται σώμα φθαρτόν καί ζή έντός τού ύλικού 
κόσμου έχει άπαραιτήτως καί τήν έμφυτον έπιθυμίαν τής ιδιο
κτησίας, ήτις είναι ή άφετηρία τής καθολικής πρός κτήσιν πλού
του κινήσεως τής άνθρωπότητος’ έφ’ οσον ό άνθρωπος ζή έχει ά- 
νάγκην τής ύλης διά νά συντηρηθή καί αύξηθή και διαγάγη προ- 
σηκόντως έν τή γή ταύτη. Ή αύξησις σημαίνει πρόοδον*  και ή 
πρόδος σημαίνει κίνήσιν πρός τήν τελειότητα, ήτις δή και άπαι- 
τεϊ στοιχεία πολύ πλείονα καί μέσα πολύ άφθονώτερα όσων 
χρειάζονται πρός συντήρησιν οί μακράν τής προόδου καί τού πο
λιτισμού ζώντες. Έντεΰθεν καί ή άνάγκη κτήσεως πλούτου, 
ήτις έν αύτή τή βάσει της δέν είναι κατακριτέα αύδέ άπόβλητος, 
άτε έμφυτος άπ’ άρχής τφ άνθρώπφ ούσα. Δέν πρόκειται ενταύ
θα περί τών σπανίων έξαιρέσεων. περί τών άνθρώπων τών όρ- 
μώντων πρός τήν τελειότητα μετά περιφρονήσεως τελείας πρός 
τά ύλικά μέσα, αλλά μόνον περί τού συνήθως συμβαίνοντος, περί 
τών κοινών, τών πολλών άνθρώπων.

Έρρήθη άνωτέρω, δτι μεταξύ τών μέσιον δι’ ών διευκολύνε
ται ή πρός τήν πρόοδον οδός είναι καί τά ύλικά πράγματα, ατινα 
ιδιοκτησία τινός γινόμενα καί πολυπληθή άποβαίνοντα άποτε- 
λοΰσι τόν πλούτον’ ό πλούτος άρα είναι μέσον, σκοπός δέ είναι 
ή πρόοδος, ήτις έν τή ύψίστει έκφάνσει αύτής είναι ή ήθική τε- 
λειοποίησις. Δέν είναι δέ μόνον σκοπός ή ήθική τελειοποίησις 
άλλά καί ό άπαράβατος κανών ού μόνον τής κτήσεως τού βίου 
άλλά καί σύμπαντος συλλήβδην τού άνθρωπίνου βίου, καί δή το - 
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σουτον σπουδαίος κάνουν, ώστε πάσα πράξις καί πάσα σκέψις, 
πάσα ένέργεια καί πας διαλογισμός έναντίως πρός τήν ήθικήν έ- 
χων άποβαίνει είς ήθικήν ζημίαν τού άνθρώπου, είς άμαρτίαν. 
Ούτως'άρα, άπ’ άρχής έν τή έργασία πρός κτήσιν πλούτου άπα- 
ραίτητον είναι πάσαν ήμών σκέψιν καί ένέργειαν να προσαρμό- 
ζωμεν πρός τήν ήθικήν ήμών τελειοποίησιν. Ουδέποτε πρέπει νά 
προσπαθώμεν νά άποκτήσωμεν τΛοΰτον διά μέσων άντιβαινόντων 
πρός τούς κανόνας τής Ηθικής. ΊΙ κτήσις πραγμάτιον ή χρη
μάτων δι’ άρπαγής, κλοπής, άπάτης ή δόλου, ή αυξησις τών κε- 
κτημένων διά τόκου είτε ύπερμέτρου ή καί μέτριου έτι, ή έκμε- 
τάλλευσις τών δυσχερείων τού πλησίον πρός ίδιοτελεϊς σκοπούς, 
ή άρνησις πληρωμής τών όφειλομένων ή ύπεσχημένων, ή πώλη- 
σις έμπορευμάτ<ην πρός άνθρώπους άγνοούντας τήν πραγματικήν 
άξίαν αύτών είς τιμάς ύπερόγκους, οί έκβιασμοί’καί αί καταπιέ
σεις πρός κτήσιν άθεμίτων κερδών, ταύτα πάντα είναι πηγαΐ 
πλούτου άκάθαρτοι, βορβορώδεις, άθέμιτοι, άνήθικοι, άφ’ ών δ
μως δυστυχώς άντλουσι τοσούτοι άνθρωποι καθ’ έκάστην τόν 
πλούτον αύτών ! Έάν δέ ό πλούτος καθ’ εαυτόν, άνεξαρτήτως 
τής προελεύσεώς του είναι τοσοΰτον ισχυρόν κώλυμα πρός τήν 
ήθικήν τελειοποίησιν, πόσον άρά γε ύπέρτερον κώλυμα πρέπει νά 
είναι ό μετ’ άνομίας σεορευθείς πλούτος ; Ο τοιουτος πλοΰτος 
είναι τοσούτω μάλλον άποκρουστέος 2σω ή έντιμος πενία είναι 
προτιμοτέρα καί ύπήρξε γενικόν γνώρισμα τών έξοχωτάτων 
άνδρών τής Οικουμένης. Είναι δέ ταύτα τοσοΰτον καταφανώς ά- 
ληθή ώστε δέν έχουσιν άνάγκην περαιτέρω λόγου πρός βεβαίω- 
σιν. Ό πλοΰτος, πολλω μάλλον δέ ό άθεμίτως κτηθείς, όρθώς 
παραβάλλεται πρός βάρος άπό τού τραχήλου τού άνθρώπου έξηρ- 
τημένον καί κωλΰον αύτόν νά άναβλέψη πρός τόν ουρανόν, προ- 
σηλούν αύτόν πρός τήν γήν καί τά έπ’ αύτής, καί μή έπιτρέπον 
τήν πρός τά άνω πτήσιν. νΟσω πλείονα πλούτον έχει τις, τοσοΰ
τον ύλοφρονέστερος είναι, δσφ όλιγώτερον τοσοΰτον εύαπαλλα- 
κτότερος τής έπηρείας αύτου. Καί οί πένηιες, άτε έλαχίστους 
πρός τήν γήν καί τά γήινα δεσμούς έχοντες, εύκόλως άναφέρον- 
ται πρός τόν ούρανόν, έλάχιστα περί τών ύλικών μεριμνώντες, 
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άφθόνως δέ τά ουράνια δυνάμενοι νά μελετήσωσι. Ιΐαντός άρα 
πλούτου κατά τήν έποψιν ταύτην προτιμότερα ή πενία, μεταξύ 
δέ πλούτου καί πλούτου προτιμότερος πάντοτε ό έντίμως κτη- 
Οείς, άποκρουστέος δέ πας άΟέμιτος πλούτος" άδιστάκτως δέ με
ταξύ πενίας εντίμου καί πλούτου άΟεμίτου προτιμότερα ή έντι
μος πενία. Ίσως είπη τις δτι σήμερον ούδείς τηρεί τόν κανόνα 
τούτον' πρώτον, τούτο δέν είναι άληθές, διότι ύπάρχουσι πάντοτε 
έπί τής Γής οί προτιμώντες τό καθήκον καί τήν άρετήν παντός 
άθεμίτου μέσου πρός άπόκτησιν πλούτου" καί έπειτα άκριβώς ή 
ύπό πλείστων παράβασις τού κανόνος έξαίρει είς ύψηλότερον ή- 
θικόν έπίπεδον τούς τηροΰντας αύτόν.

*Ας έλθωμεν νΰν έπί τό ζήτημα τού τρόπου τής συντηρή- 
σεως καί χρήσεως τοΰ πλούτου" διότι δέν είναι άρκετόν νά γνω- 
ρίζη τις πώς πρέπει νά άποκτήση πλούτον" είναι άναγκαϊον νά 
γνωρίζη καί πώς νά συντηρή καί χρησιμοποιή αύτόν, δπερ δή 
είναι ίσως καί δυσκολώτερον έκείνου. 11ώς, πράγματι, πρέπει 
νά συντηρήται ό πλούτος καί νά χρησιμοποιήται ; Καί έν τφ 
έργφ τούτφ πρέπει νά καθοδηγή τά βήματα τού άνθρώπου ό 
κανών ό άπ’ άρχής τεθείς, τής ήθικής τελειοποιήσεως. ’Αλλά 
καί έτερόν τι όφείλει νά έχη πρό οφθαλμών ό πλούσιος έν τούτφ 
τφ ζητήματι’ δτι τού πλούτου δέν είναι αύτός άπόλυτος δεσπό
της, άλλ’ άπλούς Επίτροπος τοΰ άπάντων κτήτορος Θεοΰ, δστις 
συνφδά τή παραβολή τών ταλάντων άφαιρεϊ άπό τοΰ άναξίου 
’Επιτρόπου τά έμπιστευθέντα καί τιμωρεί άκόμη αύτόν. Ότι δέ 
ò άνθρωπος είναι ούδέν άλλο ή έπίτροπος τοΰ πλούτου αύτοΰ, ά- 
ποδεικνύουσι πολυάριθμα παραδείγματα καθ’ ήμέραν συμβαίνον- 
τα, καί ή κοινή τύχη πάντων τών κακώς μεταχειριζομένων τόν 
πλοΰτον. Ταΰτα λοιπόν έχοντες πρό όφθαλμών ύφείλομεν καί τόν 
πλοΰτον, ώς καί παν άγαθόν νά θεωρώμεν δώρημα τοϋ Θεοΰ, 
καί ώς καλοί οικονόμοι νά προφυλάττωμεν αύτόν άπό πάσης ά- 
νωφελοϋς καί κακής φθοράς, ώς μέλλοντες νά άποδώσωμεν λό
γον τφ Ιδιοκτήτη Θεφ μίαν ήμέραν. ’Αλλ’ ιδίως ύφείλομεν νά 
προσέχωμεν μήπως σπαταλήσωμεν τόν έντίμως κτηθέντα ή έκ 
κληρονομιάς καταλειφθέντα ήμϊν πλοΰτον έφ’ ά μή δεϊ, είς ήδο- 

νάς και άνοησίας, είς πράγματα άχρηστα ή έπιβλαβή είς τήν 
σωματικήν ή ηθικήν ύγίειαν ήμών. Όφείλομεν νά μή μεταβάλ- 
λωμεν αύτόν είς όργανον καταπιέσεως, άδικίας, κούφης καί γε
λοίας έπιδείξεο>ς, γελοίας κατασωτεύσεως, άνοήτου προκλήσεως 
τής κοινής περιέργειας, καί έν γένει πάσης κακίας. Καί αυτή μέν 
είναι ή άρνητική, ώς είπεϊν, χρήσις τοΰ πλούτου. Άλλ’ όφεί
λομεν άκόμη, τό καί σπουδαιότερον, νά χρησιμοποιώμεν τόν 
πλοΰτον είς έργα άγαθά, μιμούμενοι και έν τούτφ τόν πάμπλου- 
τον Δημιουργόν καί 1 Ιατέρα, Όστις τόν πλοΰτον τής χρηστό- 
τητος Λύτου είς άγαθόν άεί μεταχειρίζεται, Αύτός πάντη ά- 
νενδεής ών καί πάντα τοϊς άνθρώποις καί τοϊς λοιποϊς κτίσμασι 
παρέχων" «πάντα πρός Σέ προσδοκώσι λέγει ό ψαλμφδός, δοΰ- 
ναι τήν τροφήν αύτών" δόντος Σου αύτοϊς συλλέξουσι...» Άλλά 
μήπως εϊναι άνάγκη κάν νά ύποδείξωμεν λεπτομερώς τό πώς 
όφείλει νά γίνηται ή χρήσις τοΰ πλούτου; μήπως ύπάρχει τις ά- 
γνοών ποια είναι τά άγαθά έργα; μήπως δέν ύπάρχουσι πρό ή
μών τόσα έργα μεγάλων φιλανθρώπων, τήν άγάπην πρός τόν 
πλησίον ύπό τήν ίεράν πνοήν τοΰ Χριστιανισμού διά μεγαλοπρε
πών έργων έφαρμοσάντων; Άς έννοήσωμεν τόν Κύριον καλοΰντα 
τούς «ευλογημένους τοΰ Πατρός του ϊνα κληρονομήσωσι τήν ή- 
τοιμασμένην αύτοϊς άπό καταβολής κόσμου βασιλείαν», έπί τφ 
δτι έπείνασαν, έδίψασαν, γυμνοί ήσαν, άσθενεϊς καί έν φυλακή 
οί άδελφοί Αύτοΰ, καί προσήλθον είς περιποίησιν αύτών οί ά· 
θρο>ποι τής άγάπης. Καί μήπως εϊναι ολίγοι οί καθ’ έκάστην ή
μέραν έν τή γή θυσιάζοντες τόν πλοΰτον αύτών είτε ύπέρ τοΰ κοι
νού είτε ύπέρ τοϋ άτομικοΰ τών χρείαν έχόντων άγαθοΰ ; Καί 
ιδιαιτέρως έν τφ ήμετέρφ εύσεβεϊ Έθνει εϊναι τοσοΰτοι οί δια- 
δόντες καί διαδίδοντες τόν πλοΰτον αύτών τοϊς πτωχοϊς, οί ίδρυ 
ταί ορφανοτροφείων καί γηροκομείων, νοσοκομείων καί έκπαιδευ- 
τηρίων, καί παντός είδους εύεργετικών ιδρυμάτων, ώστε άγνοεϊ 
τις τίνα πρώτον νά καταλέξη καί τίνα δεύτερον. Καί ϊνα μή μα
κράν έλθωμεν, μήπως ή ήμετέρα ΙΙόλις δέν καυχαται περί τών 
φιλανθρώπων τέκνων της, ών τό μέν Γυμνάσιον. τό δέ ΙΙαρθε- 
ναγωγεϊον, τό δέ ΙΙτωχοκομεϊον ’ίδρυσαν τά δέ έτέρων κατάρ- 
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χουται κοινωφελέστατα^ εύεργεσιών ; Τούτο είναι, άγαπητοί, τδ 
«είς Θεόν πλουτείν» τής παρελθούσης Κυριακής, τούτο εϊναι τό 
«δανείζειν θεφ» του Σολομώντος, έπί άπολαβή έκατονταπλα- 
σιόνων καί ζωής αιωνίου έν τή βασιλεία του Θεού. ΊΙς άπαντες 
έπιτόχοιτε χάριτι και φιλανθρωπία του Κυρίου καί Θεού καί Σω- 
τηρος ήμών Ίησοΰ Χρίστου. ’Αμήν.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Επιτρέπεται τό φιλοσοφεϊν παντί τώ έφίεμένω γνώσεως, 
διότι όθεόπλαστος λογικός άνθρωπος, κατά τον τηλέκλυτον 
σοφόν πρόγονον ήμών Άριστοτέλην, φύσει τοΰ είδέναι ορέ
γεται, καί Ì«’Ερευνάτε τάς Γραφάς», λέγει ό σωτήρ ήμών 
Θεάνθρωπος. 'Ο δέ έρίφρων και σοφός Βασιλεύς Σολομών 
λέγει: «Τιμήσατε σοφίαν, ϊνα είς τον αιώνα βασιλεύσητε».

Άλλα φιλοσοφεϊν είναι νοητική οδοιπορία, κίνησις τοΰ 
πνεύματος προϋποθέτόυσα 1) τήν αρχήν δθεν τις εκκινεί νοών 
καί ερευνών 2) το τέλος είς δ κατευθύνεται νοών καί ερευ
νών 3) τήν οδόν τήν άγουσαν είς τό τέλος τήν διάνοιαν από 
τής αρχής τοΰ νοεϊν καί ερευνάν. ’Εντός τών τριών τούτων 
σημείων πρέπει νά κινήται ή νόησις, ϊνα ύγιώς φιλοσοφή, 
διότι διά τών σημείων τούτων θηρεύεται ή αλήθεια κα'ι ανευ
ρίσκεται· άλλως ή άφεγγής και ζοφώδης πλάνη εΐνε άνέκφευ- 
κτος. ’Εάν λοιπόν, φίλε άναγνώστα, φιλοσοφής διαγινά σκων 
τά σημεία ταΰτα τής νοητικήςκινήσεως θά διέλθης τόν σκο
τεινόν τής άγνοιας λαβύρινθον άβλαβώς, θά άποφύγης τόν 
μινώταυρον τής πολυταράχου πλάνης, και δεν θά καταφαγω- 
θής ύπ’ αύτοϋ, και θά άνευρης τήν άξιέραστον αλήθειαν, ήν 
ποθεί αγνή ψυχή, φιλόσοφος, άπηλλαγμένη εγωισμού κα'ι 
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παθών άλογων, έχουσα σταυρόν εϊς τά πάθη τής φύσει φθαρ
τής και θνητής σαρκός καί τής ματαιότητος.

Τό όνομα δε Φιλοσοφία άημαίνέΐ τήν σπουδαιοτέραν και 
ύψηλοτέραν έν τοϊς άνθρώποις επιστήμην, έίς ήν οί έφιέμενοι 
γνώσεως έξοχοι νόες άνίπτανται, τήν πλατυτέραν καί βαθυτέ- 
ραν γνώσιν τών όντων κα'ι ήμών <<.ύτών καί τήν μάλλον ένδια- 
φέρουσαν καί. πας δστις τό όνομα τοΰτο άκούει,1 εννοεί σο
φίαν καί γνώσιν τούς πολλούς τών άνθρώπων λανθάνουσαν, 
καί. τόν φιλόσοφον ύπαλάμβάνει πολλώ τών άλλων ύπερέχοντα 
κατά τό νοεϊν καί γινιόσκειν καί. κρίνειν τό άληθές περί παντός 
επιστητού πράγματος. Τήν κοινήν ταύτην περί τής φιλοσο
φίας ύπόληψιν καί ό πολυμαθέστατο^ ’Αριστοτέλης έν τοϊς 
Μεταφυσικοίς έκφραζόμενος λέγει*  «Ύπολαμβάνομεν δή 
πρώτον μεν έπίστασθαι πάντα τόν σοφόν ώς ένδέχεται; μή 
καθ’ έκαστον έχοντα έπιστήμην αύτών εΐτα τόν τά χαλεπά 
γνώναι δυνάμενον καί. μή ρρδια άνθρώπω γινιόσκειν τούτον 
σοφόν έτι τόν άκριβέστερον καί. τόν διδασκαλικώτερον τών 
αιτίων σοφώτερον είναι περί πάσαν έπιστήμην καί. τών επι
στητών δέ τήν αύτής ένεκεν κα'ι τοΰ είδέναι χάριν αιρετήν ού- 
σαν μάλλον εϊναι σοφίαν ή τήν τών άποβαινόντων ένεκεν, καί 
τήν άρχικωτέραν τής ύπηρετούσής μάλλον εϊναι σοφίαν ούγάρ 
δεϊν έπιτάττεσθαι τόν σοφόν, άλλ’ έπιτάττειν, καί ού τούτον 
έτέρω πείθεσθαι, άλλα τούτω τόν ήττον σοφόν.» Τοιαύτης 
λοιπόν έξοχου ύπολήψεως περί τής φιλοσοφίας ύπαρχούσης, 
τοϊς φιλοτιμότερον κα'ι φιλομαθέστερον διακειμένοις εγείρε
ται ή έπιθυμία τού μυηθήναι είς τά τής φιλοσοφίας μυστήρια 
καί φιλοσόφους γενέσθαι και φιλοσοφεϊν, περί τήν σοφίαν 
καί τήν γνώσιν τών μεγάλων καί ύψηλών σπουδάζοντας.

Άλλα φιλοσοφών κράτει καλώς τήν θεόσδοτον Άγ. 
Γραφήν, ιός ό έρίγνωστος Θησεύς τόν τής Αριάδνης μϊτον. 
καί έχε πάσαν είς Αύτήν ύπόλ'ηψιν, ώς είς λόγον Θεοΰ, κα'ι 
γίνωσκε ότι όσοι έφιλοσόφησαν καταφρονήσαντες τής Άγ. 
Γραφής ύπέπεσον είς πλάνας τερατωδεστάτας, διότι ή έφαν- 
τάσθησαν Θεόν μηδεμίαν έχοντα σχέσιν πρός τόν κόσμον καί 
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τον άνθρωπον, Θεόν εγωιστήν καί έστερημένον προνοίας τε 
και αγάπης, ή έφαντάσθησαν Θεόν συνταυτιζόμενον μετά τής 
ύλης, ή έπλασαν έν τή φαντασία των—οί χιμαιροπλάσται καί 
μυθοποιοί—Θεόν τήν ύλην, κα'ι είς αυτήν άπέδωκαν δ,τι δι
καίως κατηγορεϊται έπί τοΰ παντουργοΰ καί παντάρχου Θεοΰ. 
Άπό τών παραπλανήσεων τούτων διαφυλάττει ήμας ή θεοδώ
ρητος Άγ. Γραφή κα'ι ή κατ’ Αύτην φιλοσοφία ή άποδεικνύ- 
ουσα κα'ι μαρτυρούσα Θεόν ποιητήν τοΰ παντός, κα'ι προνοη- 
τήν καί κυβερνήτην, έκ τοΰ μή δντος δημιουργόν τών κόσμων, 
και έν Λόγφ καί Πνεύματι τελείφ παραγαγόντα είς ύπαρξιν τά 
όντα, κοσμοποιήσαντα και διακυβερνώντα αυτά. 'II Άγ. 
Γραφή διαστέλλει τό έν χρόνω γεγονός άπό τοΰ αεί δντος, 
τόν κόσμον άπό τοΰ κοσμοπλάστου Θεοΰ, τό δημιούργημα 
από τού Δημιουργοΰ, λαλεϊ περί τών σχέσεων τοΰ Θεοΰ πρός 
τόν κόσμον κα'ι τόν άνθρωπον, περί τής άγαθωτάτης προνοίας 
Αύτοΰ καί τής αγάπης πρός τόν άνθρωπον, περί άποκαλύ- 
ψεως Αύτοΰ, κα'ι υποδεικνύει είς ημάς τούς καλούμενους ορ
θοδόξους χριστιανούς τάς αρχάς τάς πρώτας τοΰ ύγιώς φιλο- 
σοφεϊν, δπως μή έν όίγνοίίΛ τούτων φιλοσοφοΰντες έμπέσω- 
μεν είς τάς ζοφώδεις καί έρεβώδεις πλάνας τοΰ αλόγου θεϊ
σμού, τοΰ παγγελάστου πανθεϊσμού και τοΰ έπαράτου καί έ- 
θνοκτόνου ύλισμοΰ, κα'ι ώς σοφούς άνδρας έκλάβωμεν, αντί 
τοΰ έξοχου καί ένθέου Αποστόλου τών Εθνών καί ύπερθαυ- 
μάστου ούρανοβάμονος Παύλου, και τής τιμαοτάτης κορυ
φαίας τών θεολόγων ακράτητος Ίωάννου τοΰ Εύαγγελιστοΰ, 
κα'ι τής χορείας τών έν Χριστφ κοσμοκλύτων κα'ι έρισέ- 
πτων Αποστόλων κα'ι περιπύστων Αγίων καί βαθυνουστά- 
των καί πανθαυμάστων φιλοσόφων χριστιανών ’Ορθοδόξων, 
ώς τοΰ Βασιλείου, Γρηγορίου, Χρυσοστόμου, Αθανασίου, 
Διονυσίου, 'Ιεροθέου, ’Ιουστίνου, Κλήμεντος, Εύσεβίου, Κυ
ρίλλου, Γρηγορίων (Νεοκαισαρείας καί Νύσσης), Σωφρονίου, 
Νείλου, Μαξίμου, Ίωάννου (τής Κλίμακος), Φωτίου, Θεο
δώρητου, Δαμασκηνοΰ, ’Ιωσήφ καί Θεοδώρου (Στουδιτών), 
Μάρκου (τοΰ Έη>έσου) και άπαντος τοΰ μεγακλευΰς κα'ι θεο- 

φόρου χορού τών Πατέρων—τόν Σπινόζαν, τόν Έγελον, τόν 
Καρτέσιον, τόν Κάντιον, τόν Βολταϊρον, τόν Ρουσσώ, τόν 
Στράους, τόν Ρενάν, τόν Πίνγερ, τόν Χάρτμαν, τόν Σοπεγ- 
χάουερ, τόν Σπένσερ, τόν Δαρβϊνον, τόν Βύχνερ, τόν Χέκελ, 
τόν Μολεσσόθ, τόν Νίτσε, τόν Τολστόη, καί τούς όμοιους 
αύτοΐς θεϊστάς, πανθεϊστάς, όρθολογιστάς, μασόνους καί ύλι- 
στάς, τούς πολεμίους τούτους τής ύγιούς γνώσεως τής χριστια
νικής καί τής εκ ταύτης έκπορευομένης ειλικρινούς ήθικής.

Ζητών ζήτει, καί παρ’ έμοί οϊκει, λέγει ή πάνσεπτος Άγ. 
Γραφή. "Πτοι φιλοσοφεί, έρεύνα, αλλά κράτει καλώς τάς άρ- 
χάς τής υγιούς γνώσεως, είδώςδτιτό ζήτημα τών αρχών είνε 
τό σπουδαιότατον καί μέγιστον διότι έξ αύτοΰ έξαρτάται ή είς 
τήν γνώσιν όρθή πρόοδος καί τό αγαθόν τέλος, είς δ φιλοσο- 
φοΰντες άφικνούμεθα. Διό καί οί σοφοί ήμών πρόγονοι όρθώς 
έδογμάτιζον λέγοντες «αρχής καλής κάλλιστον καί τέλος, καί 
κακής αρχής καί τέλος κάκιστον». "Ολοι οί φιλοσοφήσαντες 
άνευ τής έπιγνώσεως αρχών υγιών έπλανήθησαν, έκτισαν ούχί 
έπί τής πέτρας, άλλ’ έπί τής άμμου, καί διά τοΰτο τά φιλοσο
φικά συστήματα αύτών κατέστησαν αλληλαναίρετα.

Άλλ’δσοι φιλοσοφοΰσι κατά τάς υγιείς αρχάς κρατούν
τες ώς άη>ετηρίαν τόν λόγον τοΰ Θεοΰ τόν έν ταϊς Άγ. Γρα- 
φαϊς, ουτοι φιλοσοφοΰντες άφικνοΰνται είς αίσιον τέλος, άνα- 
γνωρίζουσι τον Ίησοΰν Χριστόν ώς Αύτήν τήν αίιόνιον Αλή
θειαν, ώς τον Θεόν άνθρωπον, καί τό θεόκραντον Εύαγγέ- 
λιον ώς τήν άπό Θεοΰ διδασκαλίαν καί νομοθεσίαν καθ’ ήν 
πρέπει νά διαταχθώσι καί διαρρυθμισθώσι τά έν τοϊς άνθρά)- 
ποις έπ’εύδαιμονία αύτών άληθεΐ. Δέν κωλύεται λοιπόν άπό 
τοΰ όρθοΰ λόγου τό φιλοσοφεϊν, άλλά και επιβάλλεται· κω
λύεται δέ τό κακώς φιλοσοφεϊν καί το παρακαίρως φιλοσοφεϊν 
ούχί έξ ειλικρινούς έφέσεως τοΰ είδέναι, άλλ’έκ τίνος περιερ- 
γίας νεανικής, ή έκ μωράς κενοδοξίας, ϊνα φαινώμεθα έν λό- 
γοιςτών άλλων σοφώτεροι! Ή έκ περιεργίας απλής ή δοκη- 
σισόφου ζήτησις τοΰ άληθοΰς δέν είνε φιλοσοφεϊν, καί τήν 
δοξοσοφίαν πρέπει παντί σθένει ν’ άποφεύγωμεν. Οί νέοι δι
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δάσκονται καί άκούουσι παρά τών ειδημόνων καί έπαϊόντων 
καί προσέχυυσιν ϊνα έννοώσι καλώς τά άκουόμενα καί διδα
σκόμενα. Μανθάνουσιν απλώς αλλά δεν φίλσσοφουσι. 11ι- 
στεύυυσι καί έπιμέλονται κυρίως τοΰ ήθους καί τής διαγωγής 
αύτών, διότι έν τφ ύγιώς φιλοσοφεϊν προαπαιτεϊται ευσέβεια, 
ήθική, χρηστότης, βίος αρετής, λογικότης, εύθύτης χαρακτή- 
ρος, ταπεινοφροσύνη καί φόβος Θεοΰ. Οί φαύλοι δέν φιλοσο- 
φοΰσι, διότι είσίν είς τούτο ανίκανοι, διότι δέν αισθάνονται 
πρός την έρασμιωτάτην αλήθειαν γνήσιον καί αληθή έρωτα, 
καίτοι ενίοτε προσποιούνται ότι ζιμούσιν, ότι διαφέρονται 
περί τής αλήθειας. Νέος οίνος δέν τίθεται είς ασκούς πιΔαι- 
ούς, ούδέ ή παρθένος καί φερόλβιος αλήθεια είνε δυνατόν νά 
ένοικήση είς ψυχήν αγενή, χοιρώδη, αίσχρόβιον, φιλοβόρβυ- 
ρον καί ποταπόφρονα. 11 φιλοσοφούσα ψυχή πρέπει νά είνε 
παρθένος, ήτοι αγνή, αφελής, εύγενής, φιλαλήθης, άκακος, 
θεοσεβής, αγαθή, ευθεία, ηθική, λογική καί ταπεινή είς τήν 
αιώνιον τής άειζώου καί άειλαμποΰς ’Αλήθειας αρχήν, είς τόν 
πάνσοφον καί πανεπιστήμονα καί παντοδύναμον ’Αληθινόν 
Θεόν ήμών τού Ευαγγελίου, ζηλωτής ένθερμος καί διάπυρος 
τής φωτοδότιδος καί ζωοποιού) αλήθειας, χρηστοήθης, κρείτ- 
των τών επιθυμιών τής σαρκός καί τών ψυχωλέθρων κακιών, 
τής μυσαρωτάτης λαρφθόρου φιλαυτίας καί τού καταρω- 
τάτου έωσφοροπνεύστου εθνοκτόνου εγωισμού.

’Εκ Σερβίων (τής Μακεδονίας).

ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΝΤ. ΠΑΙΙΑΜΙΧΑΗΑ
(Δίδάκτωρ τής Ιατρικής.)

ΠΕΡΙ ΠΑ1ΑΜ ΑΜΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΜΕΑΜ ΓΟΟ

( Κατά τόν ie^òv Xyutiódxojiov. )
....Kai ημείς μιμούμενοι τόν Ίώβ καί ’Αβραάμ μέχρι τέλους 

τού βίου ήμιύν όφείλομεν ταύτα νά συμβουλεύωμεν διαλεγό- 
μενοι μετά τών παίδων καί νά πείθωμεν αύτούς, ότι μέγας 
πλούτος καί κληρονομιά αδιάπτωτος καί θησαυρός ασφαλής ήνε 
ό φόβος τού Θεού*  και ύ ^ηλος ήμών πρέπει ν’ άποβλέπη είς 
τήν μετάδοσιν τής εύσεβείας, ήτις μένει αδαπάνητος, καί ούχί 
είς τό νά καταλίπωμεν χρήματα πολλά είς αύτούς, άτινα αφα
νίζονται. Διότι όπου ή ευσέβεια καταφρονείται έκεϊ καί τά υ
πάρχοντα χρήματα μετά κινδύνου καί τής έσχάτης αισχύνης 
άπόλλυνται, έν τή παρουσία δέ ταύτης καί ούδενός ύπάρχον- 
τος πάντα τά άγαθά άθρόα προσέρχονται. Έάν άναθρέψης 
σύ καλώς τόν παϊδα, ούτω καί έκεϊνος τόν υΙόν τόν αύτού καί 
ούτος τόν υίόν*  καί ώσπερ σειρά τις καί ακολουθία πολιτείας 
άρίστης λαβούσα παρά σού τήν αρχήν καί τήν ρί^αν θά βα- 
δίΓη άπροσκόπτως καί θά άπολαύσης έξάπαντος τών καρπών τού 
έπαίνου καί τής δόξης τών έκγόνων σου. ΙΙαιδευόντων τών 
πατέρων μετ’ ακρίβειας τούς παϊδας αύτών οίδεμία ανάγκη 
θά ύπήρχε τότε τών νόμων, τών δικαστηρίων, τών τιμωριών 
καί κολάσεων καί τών δημοσίων φόνων, διότι νόμος διά τόν 
δίκαιον δέν κεϊται, άλλά διά τόν άδικον καί άμαρτωλόν. ’Ε
πειδή δέ άμελουμεν αύτών, δι ί τούτο γινόμεθα αφορμή μεγα- 
λυτέρων κακών είς αύτούς, καί σύν τφ χρόνω παραδίδομεν 
αύτούς είς τάς χείρας τών δημίων καί είς τά βάραθρα κατα- 
κρημνί^ομεν*  διότι, κατά τόν έκκλησιαστήν, ό περιψύχων, τούτ’ 
έστιν ό έλεών, ό κολακεύων, ό θεραπεύων ύπέρ τό μέτρον τόν 
υίόν αύτού, έν ω ούτος έχει άνάγκην αύστηρότητος καί επι
μέλειας καί φόβου, κατόπιν θά θρηνή τά τραύματα καί τάς 
πληγάς αύτού, άς μάτην θά £ητή νά έπουλώση. Ταύτα λέγων 
δέν έννοώ νά μεταχειρι^ώμεθα τούς παϊδας τραχέως, άλλ*  ότι 
πρέπει νά μή φαινώμεάα πρός αύτούς εύκαταφρόνητοι. Πολλφ 
μάλλον όφείλει τύ παιδίον νά φοβήται τόν πατέρα ή ή γυνή
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τόν άνδρα. Καί μή προφασίσου ότι αδύνατον νά περιστείλη τις 
τάς όρμάς τής νεότητος*  τό βέβαιον εινε οτι ή πονηριά έν 
γένει συμβαίνει διά τήν αμέλειαν καί ραθυμίαν ήμών, καί δι
ότι έξ άρχής καί έκ πρώτης ηλικίας δέν μετεδώκαμεν είς αύ
τούς τήν εύλάβειαν. Έν τούτοις πολλάς φροντίδας καταβάλ- 
λομεν δπως μετάσχωσι τής έξωθεν παιδεύσεως καί άλλων νο- 
μιξομένων άγαθών καί χρήματα δαπανώμεν καί φίλους παρακα- 
λοϋμεν πρύς τούτο καί πολλάς μεταχειριξόμεθα μεθόδους, άλλ' 
δπως εύδοκιμήσωσι παρά τώ βασιλεϊ τών αγγέλων, ούδέ λόγον 
άπλοΰν έκφέρομεν. Καί είς θεάματα μέν συνεχώς έπιτρέπομεν 
νά έρχωνται, είς Εκκλησίαν δέ ούδέποτε άναγκάξομεν, άλλά 
καί άν άπαξ ή δίς παραστή τύ παιδίον, απλώς καί είκή καί μά- 
την καί ένεκα διασκεδάσεως ένταΰθα παρίσιαται. Κατά τοι- 
οΰτον τρόπον δέν έπρεπε νά συμβαίνη*  άλλ’ δπως πέμποντες 
είς διδασκαλεϊον άπαιτοΰμεν τών μαθημάτων τήν κατανόησιν καί 
άκριβή γνώσιν, ουτ υ καί είς > ήν Εκκλησίαν πέμποντες, ή, δπερ, 
κρείττον, ήμεϊς αύτοί όδηγούντες, ν’ άπαιτώμεν μετά ταύτα τήν 
μνήμην τής ένταΰθα άκροάσεως καί διδασκαλίας. Ουτω καί 
μόνον ουτω ή τών παίδων διόρθωσις θ' άπέβαινε πρός τό συμ
φέρον ήμών εύκολος καί όμαλωτέρα. Άν προσέτι καί έν τι] 
οίκίη. διά παντός ήκουον ήμών διαλεγομένων περί φιλοσοφί
ας καί συμβουλευόντων τά δέοντα, καί τά ένταΰθα προσετί- 
θεντο μετά τών τής Εκκλησίας διδαγμάτων, ταχέως καρπόν 
γενναϊον τών καλών τούτων σπερμάτων θά παρήγον πρύς 
χαράν ήμών. Άλλ’ ούδέν έκ τούτων πράττομεν, άλλά τά ά- 
ναγκαϊα νομίξομεν πάρεργα’ καί άν τις συμβουλεύση περί 
τούτων, γέλως εύθέως είς τούς άκούοντας συμβαίνει’ καί διά 
τοΰτο ή τάξις τών πραγμάτων ήλλοιώθη, τά άνω κάτω έγένοντο 
καί τούς μή παιδευομένους ύπύ τών γονέων παιδεύουσιν οί έ- 
ξωθεν νόμοι.

( ΙΙαράφρασις. )

I. I. ΣΜΥΡΝΩΦ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΩΣΑΤΚΑ ΤΗΣ ΚΤΠΡΟΤ
(κατά μετάφραοιν Άροειίου Ληλιγιάννη διακόνου).

II.

ΙΙαναγία ΆγγελόκτιΟτος.

( Συνέχβια. )

Ή παλαιά άψίς (διαμέτρου 3,50 μ.) κατά τήν οικοδομήν τής 
νέας ’Εκκλησίας περιετοιχίσθη έ'ςωθεν δια νέου τοίχου, έπί πλέον δέ 
το νέον παράθυρον έγένετο μικρότερον του παλαιού. Τό τόξον τής 
κόγχης κατά τον χρόνον τής άνοικοδομήσεως, πιθανώς, έκινδύνευσε νά 
πέση διό καί ύπεστήριξαν αύτό δια νέο^ θόλου, δστις συνέστειλε τό 
πλάτος τού τόξου καί κατεκάλυψε τό μωσαϊκόν, δπερ πρός τό αριστε
ρόν μέρος κατέρρευσε, έν τω μέσω δέ εύρεϊα ρωγμή διέρχεται διά του 
θόλου τής κόγχης. Τό μωσαϊκόν ήτο κατεσκονισμένον καί κατάμαυρον, 
διό αδύνατόν μ.οι κατέστη δπω; έξετάσω τα χρώματά τινων κύβων. 
Παραδόξως τα πρόσωπα τής θίοτόκου καί τοΰ Χριστοΰ εϊνε κεκαλυμ- 
μένα δια χρίσματος άσβεστου καί άκόμψως έζωγραφημένα διά χρώμα
τος ρόδου, καίτοι ύπό τό χρίσμα διασώζονται σαφώς ολόκληροι οί κύ
βοι τοΰ μωσαϊκοΰ. Έκτος τών ορατών έπί τών φωτογραφιών έπιγρα- 
φώ^ ΜΙΧΑΗΛ καί ΓΑΒΡΙΗΛ έπί τοΰ φωτοστεφάνου τής Θεοτόκου 
έπί τής λευκής ζώνης μεταξύ τοΰ χρυσοΰ βάθους καί τών φωτοστεφά- 
νων καί τών πτερύγων τών αγγέλων, ύπό τήν αιθάλην παρετήρησα καί 
καθαρίσας άνέγνων τήν έπιγραφήν ψ Η ΑΓΙΑ (φωτοστέφανος) Θ. Μ. 
ΜΑΡΙΑ ψ, έξέχουσαν έκ τών φοινικοΰν (βαθύ κόκκινον) έχόντων χρώ
μα κύβων δια γραμμάτων υψου; 9 έκατοστομέτρων. Κάτωθεν τής κόγ
χης ύπάρχει κε/.οσμ.ημένη ζώνη έκ κοσμημάτων ροδοειδών, σταυ
ρών, χωριζομένων δια κύκλων. Τό μ.ωσαϊκόν αύτής πρός τά αριστερά 
εϊνε ροδόχρουν, πρός δέ τα δεξιά τά χρώματα τών κύβων δέν δύναται 
να διακρίνη τις. Έν τώ μέσω ή ζώνη αυτή διακόπτεται υπό ύποπο- 
δίου, έφ’ ούίσταται ή Θεοτόκος· τό άνω μέρος αύτοΰ εϊνε έζωγραφη-
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μένον λευκόν, τ’ ε. έξ αργύρου μετά κεχρωματισμένων λίθων. Επειδή 
δέ παρομοία παρυφή φαίνεται και έπι της οπίσθιας πλευράς τοΰ υπο
ποδίου, τδ ύποπόδιον τοΰτο πρέπει να παριστώμεν έν μορφή διαφράγ
ματος, έστω καί κατά το μέσον έξυψωμένον. Ή Παρθένος Μαρία πα- 
ρίσταται ίσταμένη μετά τοΰ νηπίου Χριστοΰ άναπαυομένου έπι της ά- 
ριστερας αύτής χειρός. Οί ^φωτοστέφανοι εΐνε έκρασπεδωμένοι (σειρι- 
τωμένοι) δια κυανών και λευκών γραμμών, άλλα το χρώμα τοΰ έσωτε- 
ρικοΰ σκοτεινοΰ μέρους δέν ήδυνήθην να έξακριβώσω. Ό σταυρός ό 
φαινόμενος έζωγραφημένος έντδς τοΰ άκτινοειδοΰς στεφάνου τοΰ Χρι- 
στοΰ δέν εΐνε τόσον εύκρινώς απεικονισμένος, ώς συνήθως άπεικονίζου- 
σιν αύτόν, και είς έμέ δέ φαίνεται αμφίβολος η παρουσία αύτοΰ, ε
πειδή ύπεράνω της κεφαλής το τετράγωνον φωτεινόν σημείο ν δέν κα
τέρχεται μέχρι τοΰ άνω άκρου του φωτοστεφάνου’ δεξιόθεν ή φωτεινή 
ζώνη έχει δψιν ούχί δεξιού άκρου σταυροΰ. αλλά μάλλον ζώνης κύβων, 
φωτεινοτέρου η οί λοιποί χρώματος, έξερχομένων κατά τό τόξον τοΰ 
κύκλου, δπερ άγει είς την προϋπόθεσιν, ήτις δυστυχώς δέν μοι ήλθε 
τότε είς τον νουν δταν εύρισκόμην προ τοΰ μωσαϊκού, δτι ό φωτοστέ
φανος τοΰ Χριστοΰ παρίσταται ύπό μορφήν δίσκου, συνισταμενου έκ 
ζωνών μεταβαινουσών άπό τοΰ ενός τόνου είς τον έτερον, παράδειγμα 
τοΰ όποιου εύρίσκομεν καί είς τά άρχαιότερα μωσαϊκά τής Ρώμης. Τήν 
τοιαύτην προϋπόθεσιν έπιβεβαιοϊ ό φωτοστέφανο; τοΰ άρχαγγέλου Γα
βριήλ έν τω όποίω εύκρινέστατα διακρίνεται ή φωτεινοτέρα ζώνη κατά 
τό έξωτερικόν άκρον τοΰ φωτοστεφάνου. Ή δεξιά χειρ τοΰ Χριστοΰ 
εΐνε τεταμένη προς τά ύψηλά καί πιθανώς ηύλόγει, δπερ νΰν δέν φαί
νεται, συνεπεία βλάβης κατά τδ μέρος τοΰτο τοΰ μωσαϊκού. *11  άρι- 
στερα χειρ κεϊται έπί του γόνατος, ό καρπός αύτής συνεσφιγμένος 
κατά το φαινόμενον είς πυγμήν, ούτε κύλινδρον χάρτου ούτε βιβλίον 
φαίνεται κρατών. Το κοινόν χρώμα τών ένδυμάτων τοΰ Χριστοΰ καί τής 
Θεοτόκου δέν ήδυνήθην να καθορίσω: ή ένδυμκσία του Χριστοΰ εΐνε 
φωτεινοτέρα τής τής Θεοτόκου, άλλ’ ούχί λευκή, συγκρινομένη πρός τά 
ενδύματα τών άγγέλων. Ή Θεομήτωρ κρατοΰσα το παιδίον — Χριστόν 
διά τής άριστεράς. χειρός, ής οί τέσσαρες δάκτυλοι φαίνονται, διά τής 
δεξιάς υποστηρίζει αύτό κατά το γόνυ. Συνεπεία τούτου το βάρος τοΰ 
σώματος αυτής στηρίζεται έπί τοΰ άριστεροΰ ποδός. ό δέ δεξιός έλα- 
φρώς κυρτοΰται κατά το γόνυ καί έπ’ όλίγον έκτεινόμενος.

Ή περιβολή άπεικονίσθη έντελώς όρθώς : έν έξαρτήσει άπό τής 
θέσεως ένώπιον τοΰ άριστεροΰ ποδός ό χιτών πίπτει διά καθέιων

Χριστιανικά Μωσαϊκά τής Κύπρου 6Ϋ5

σχεδόν παραλλήλων διπλώσεων, προ δέ τοΰ δεξιοΰ μορφοΰται σειρά 
επικλινών προς τά κάτω χωριζομένων πτυχών, καθ’ ον χρόνον έπί 
τών γονάτων καί τών μηρών εΐνε έντεταμένον το ένδυμα. Ύπεράνω 
τοΰ μετά στενών χειριδών χιτώνος τούτου έξ ών τδ άκρον τής μιας 
φαίνεται έπί τοΰ καρποΰ τής δεξιάς χειρός,—έπιρρίπτεται μανδύας, 
κατακαλύπτων κατά τδ φαινόμενον τήν κεφαλήν. Έπαφίεται ούτος 
στενώς προσαρμοζόμενος έπί τοΰ κορμοΰ μετά τής δεξιάς αίρομένης ύπ*  
αύτοΰ χειρδς μέχρι τών γονάτων, κατά τδ άλλο μέρος αύτοΰ ό μανδύας 
παριστα εύρύν κόλπον ένώπιον τοΰ στήθους. Κρίνοντες έκ τής διευθύν- 
σεως τών πτυχών έπι τοΰ στήθους, παρατηρυΰμεν οτι ό μανδύας ήτο 
κουμβωμένος έπί τοΰ άριστεροΰ ώμου*  ή μακρά ούρα τοΰ μανδύου ριπτο- 
μένη διά τής δεξιάς χειρδς έπικρέμαται έξ αύτής σχεδόν μέχρι τής γής, 
άφισταμενη όιά τών έαυτής εύρυτάτων πτυχών άπδ τοΰ σώματος, δπερ 
πληρέστατα εΐνε άληθές, έπειδή ή άριστερά χειρ έπί τής όποιας άνα- 
παυεται τό Παιδίον έπίσης έξογκοΰται (κεϊται παράμερα), άλλα τό 
οξύ άκρον τοΰ μανδύου λίαν άφυσίκως άναδιπλοΰται πλαγίως, δπερ 
ιδίως γίνεται άποτόμως καταληπτόν τοϊς όφθαλμοϊς, διότι ομοίως ά- 
κριβώς άπεικονίσθη καί τδ άκρον τοΰ μανδύου τοΰ άρχαγγέλου Μι
χαήλ. Τδ χρώμα τής έσθήτος δέν ήδυνήθην νά καθορίσω’ ό μανδύας 
φαίνεται φωτεινότερος τής κάτωθεν έσθήτος*  έπί τής κεφαλή:, άνω
θεν τοΰ μετώπου φαίνεται κατά πασαν πιθανότητα, κάτωθεν τοΰ μαν
δύου, φωτεινή γραμμή τοΰ διακόσμου τής κεφαλής. Ό μανδύας κατά 
τδ άκρον περιβάλλεται ύπό κρασπέδου σχηματιζομένου ύπδ διαφόρων 
πτυχών. Ή έσθής τής Θεοτόκου καί τοΰ Χριστοΰ εΐνε γενομένη πρω- 
τοτύπως: εΐνε κατεσπαρμένη διά φωτεινών καί ροδόχρων κύβων, εύρι- 
σκομένων είς ούχί μεγάλας άπ’ άλλήλων άποστάσεις, τοΰθ’ δπερ κω- 
λΰον δπως τις λάβη έννοιαν περί τοΰ γενικοΰ χρώματος τής έσθήτος, 
παράγει ιδίως νΰν, δτε τδ χρώμα τών σκοτεινών κύβων δέν φαίνεται, 
λίαν ουσάρεστον έντύπωσιν, έν τή έσθήτι τοΰ Χριστοΰ τοιοΰτοι φω
τεινοί κΰβοι ύπάρχουσι περισσότεροι. ’Ιδίως δ’ δμως δύσμορφοι εΐνε οί 
φωτεινοί ούτοι κΰβοι, οϊτινες φαίνονται έρρυτιδωμένοι είς τούς όφθαλ’ 
μούς έπί τών εύρέων καθέτων πτυχών πρδ τοΰ άριστεροΰ ποδός τής 
Θεομήτορος. Άλλά πρέπει νά φρονώμεν, δτι οί φωτεινοί ούτοι κΰβοι δέν 
προσέπιπτον είς τούς οφθαλμούς τόσον άποτόμως, οτε σαφώς θά έφαί- 
νοντο τά χρώματα τών διαμέσων, τών μάλλον σκοτεινών (κύβων). Έ. 
κατέρωθεν τής Θεομήτορος ίσ τανται δύο ’Αρχάγγελοι. Τδ μεγαλύτε- 
ρον μέρος τοΰ Μιχαήλ κατεστράφη, εΐνε δέ νΰν κεχρισμένον δΓ άσβέ- 
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ούχί δ ς λίαν άποτόμως προσπίπ τουσιν είς τούς οφθαλμούς. Ό

στου. Τύ πρόσωπον, εύτυχώς, διετηρήθη εκπλήττει διά τήν καλ
λονήν αύτου’ άποτελεϊται δέ έκ κύβων, ύπερύθρων, ερυθρών, ροδόχρων, 
είς δέ τάς σκιάς π. χ. ύπό τούς οφθαλμούς κα'ι κάτω τών όφρύων ώς 
καί έπί τοΰ μετώπου έκ δεξιών, ολίγον ύποπρασίνων, άλλ’ ούχί πρα
σίνων. Ή εύρεία σκιώδης ζώνη έπί τής δεξιάς παρειάς, προς δήλωσιν 
τής μεταβώσεως άπύ τοΰ φωτός είς τήν σκιών, έχει σειράν φωτεινών ύ- 
ποκιτρίνων κύβων, τεθέντων είς αποστάσεις τινας τοΰ ενός άπύ τοΰ 
άλλου. Οί οφθαλμοί εΐνε γαλανοί, ΊΙ ξανθή κυματοειδής κόμη άπεικο- 
νίσθη έπί τής κανελλοειδ.υς έπιφανείας δι’ ύπολεύκων ζωνών (γραμ
μών), αϊτινες, εί καί φανερώς έκφρώζουσι τον χαρακτήρα τών τριχών, 

ομω
μέγας φωτοστέφανος δέν εΐνε χρυσούς*  νυν ούτος φσίνεται υπόλευκοι 
φωτεινότερος δέ προς τύ έξωτερικον άκρον, κρασπεδούμενον ύπύ σκο- 
τεινώς έρυθρών καί λευκών ζωνών, ή πρός τύ μέρος τής κεφαλής. Τα 
γράμματα (έπί τής κεφαλής) έπί τής χρυσής έπιφανείας εΐνε λευκά. 
Ή σφαίρα έπί τής δεξιάς χειρύς του ’Αρχαγγέλου εΐνε σκοτεινή, ύπο- 
πρασίνως κυανή, μετά μικρού σταυρού έπ’ αύτής απεικονισμένου. Τύ 
όρατύν μέρος τής άριστεράς πτέρυγος εΐνε κεκοσμημένον έκ κυανών καί 
πρασίνων κύβων*  είς τύ άνώτερον μέρος αύτοΰ αί πτέρυγες παρίσταν- 
ται δίκην λεπίων, κατά τύ κάτωθεν δέ, ύπύ τήν χεϊρα, φαίνεται σκο- 
τεινύν σημεϊον μετά κίτρινης στεφάνης δίκην στιγμάτων ούράς ταώ. 
Ή δεξιά χειρ έφ’ οσον αύτη διεσώθη, άπεικονίσθη ούχί ζωηρώς, τύ 
μωσαϊκύν σύστημζ δέν έό'ηλώθη, εί καί κατά τήν άπεικυνισθείσαν 
χλίσιν ιδίως άποτόμως οί μυς δέν παρίστανται. ’Αντί όμως τούτου 
λίαν φυσικώς παρεστάθη κατά τύ κάτωθεν σκιώδες μέρος αύτής, διά 
τών τοποθετηθέντων έκεϊ ερυθρών καί πρασίνων κύβων, ή άντανάκλασις 
διά ποικιλοχρόου πτέρυγος. Διά τής άριστεράς χειρός, οί δάκτυλοι τής 
όποιας σαφώς διακρίνονται,—ό Μιχαήλ κρατεί κεκλιμένως ράβδον σχη- 
ματ^ζομένην έξ ύπογλαύκων γύρων—έξ ών ό άνώτερος εΐνε φωτεινό
τερος τοΰ κατωτέρου — καί χρυσής ζώνης μεταξύ αύτών.

Έκ τών έσθήτων ολίγα διετηρήθησ ζν: ό λευκύς μανδύας άπύ τής 
δεξιάς χειρύς πίπτων σχηματίζει τόσην όξεϊαν γωνίαν, οίαν καί παρά 
τή Θεομήτορι*  κατά τύ άκρον αύτοΰ εύδιακρίτως φαίνεται σημεϊον, 
ύπύ τήν μορφήν γράμματος I. Τύν λευκόν χιτώνα φαινόμενον κάτωθεν 
του μανδύου τέμνει εύρεϊα χρυσή κάθετος ζώνη. Τύ ίχνος τοΰ ποδός έν 
χρυσω σανδαλίω ΐσταται έπί πρασίνου εδάφους καί άπεικονίσθη έκ 
του πλαγίου. Ή στάσις του άρχαγγέλου, λαμβανομένης ύπ’ οψεΐ τής 

θέσεως τοΰ ποδύς τούτου, τών καθέτων πτυχών τοΰ χιτώνος καί τής 
θέσεως τοΰ μανδύου, ή*ο  ήρεμος: ιστατο στραφείς κατά τα 3)4 πρύς 
τήν Θεομήτορα κρατών έν μέν τή δέξιμο χειρί, έκτεινομένρ πρύ τοΰ 
στήθους, σφαίραν, έν δέ τή άριστερα ράβδον.

(’Ακολουθεί.)

ΗΘΙΚΟΊ ΕΚΦΥΛΙ^/ΛΟ^

(Συνέχεια καί τέλος.)

Μία εκ τών λυπηροτάτο^ν πλανών τοΰ άνθρώπου εΐνε ή ματαία 
αυταρέσκεια έπί τή ήόική αύτοΰ καταστάσει. Ούχί άπαξ ώς ό Φαρισαί
ος τής ευαγγελικής παραβολής έν τή ψυχή ήμών έπαναλαμβάνομεν 
κολακευόμενοι : «Ό Θεός, ευχαριστώ Σοι, δτιουκειμι ώσπερ οί λοιποί 
τών ανθρώπων» (Λουκ. 18,11). Καί μέχρι μέν τίνος βαθμοΰ έχομεν 
δίκαιον -πρύς τοΰτο. Περικυκλούμενοι πανταχόθεν ύπύ ηθικών έλλεί- 
ψεων δέν δυνάμεθα φυσικώς νά παρατηρήσωμεν τήν ήμετέραν ήθικήν 
έλλειψιν. Άναπαραγάγετε δμως πρύ ήμών τήν μεγαλοπρεπή ήθικήν 
μορφήν τοΰ θείου διδασκάλου τής άγάπης καί τής δικαιοσύνης καί θέ
λετε ϊδη, δτι αίφνιδίως θά μεταβληθή ή έντυπωσις ή έκ τής εσωτερι
κής αύτοεκτιμήσεως ύμών παραχθεΐσα. Έν τή συνειδήσει ήμών θά 
διακρίνωμεν σαφώς τύ άγροϊκον τών ήμετέρων ενστίκτων, τύ ταπεινύν 
τών ήμετέρων τάσεων, τήν άξιοθρήνητον ματαιότητα, τήν χυδαιότητα 
τοΰ βίου ήμών. Άντί τοΰ φαύλου έγωϊσμοΰ τοΰ Φαρισαίου, ήμεϊς βε
βαρημένοι ύπύ τοΰ συνειδητού όγκου τοΰ έν ήμϊν έθνικοΰ βορβόρου 
μετά τοΰ ευαγγελικού τελώνου ήρέμα κλίναντες τήν κεφαλήν ας δεη- 
θώμεν : «Ό Θεός, ίλάσθητι ήμϊν τοϊς άμαρτωλοϊς» (Λουκ. 18,14)*  ή 
συναίσθησις δέ τών ελαττωμάτων ήμών εινε ήδη τύ πρώτον βήμα πρύς 
έπανόρθωσιν αύτών.

Θαυμαστύν τήάληθεί^, δτι δέν παρέρχεται ήμέρα, καθ’ ήν νά μή 
παρατηρώμεν πολλάκις ήμας αύτούς έν τώ κατόπτρω άπύ κεφαλής μέ- 
χρις ονύχων, ούτως ώστε έν τή ένδυμασία ήμών ούδεμία νά ύπάρχη 
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έλλειψις, έν τφ προσώπφ ήμών ούδεμία ρυτίς*  δυστυχώς δμως, παρ’ 
δλα τά έτη, άτινα φέρομεν έπί τής ράχεως ήμών, πολλάκις καθ’ δλην 
ήμών τήν ζωήν, ούδ’ άπαξ έξητάσαμεν τήν αγνότητα καί καχθαρότητα 
τής ήμετέρας ήθικής μορφής, ούδ’ άπαξ άντιπαρεθέσαμεν ένώπιον ήμών 
ώς κάτοπτρον τήν τελείαν εικόνα τού Χριστού τήν άποτυπωθεϊσαν έν 
τώ Εύαγγελίφ. Άναγνώσατε τάς έπομένας γραμμάς έκ τίνος «Έκκλή- 
σεως συναδέλφου πρός τούς φοιτητάς», έν αις ζωηρώς άπετυπώθη ή 
φωτεινή έσωτερική διάθεσις, έξαχθεϊσα έκ τής αμέσου πρός το Εύαγ- 
γέλιον γνωριμίας.

«Φίλοι μου—έγραφεν δ φοιτητής—δταν μεγάλως έκτιμώμεν 
«οίονδήποτε σοφόν, προσπαθούμεν νά γνωρίσωμεν τάς σκέψεις και 
«τάς θεωρίας αύτού*  άπλήστως άναγινώσκομεν τά έργα αύτού*  
«τό σύγγραμμα αύτού καθίσταται κόσμημα τοΰ ήμετέρου γρα- 
«φείου. Διατί, λοιπόν, έρωτώ, ήμεϊς, άνθρωποι ανεπτυγμένοι, 
«νουνεχείς, μεμορφωμένοι, άγαπώντες τό άγαθόν, τήν άλήθει- 
«αν, τήν δικαιοσύνην, ήμεϊς οι θαυμαστοί τής αδελφικής ά- 
«γάπης, τόσον ολίγον ένδιαφερόμεθα περί ’Εκείνου, "Οστις 
«παντός άλλου περισσότερον εΐργάσθϊ) ύπέρ τών ιδεών τούτων ; Οΰ- 
«τως άσυγγνώστως ολίγον ένδιαφερόμεθα περί τού ’Ιησού Χριστού, 
«καίτοι, Ουτος έδωκεν ήμϊν τήν έαυτοΰ διδασκαλίαν, έζησε καί άπέ- 
«θανεν ύπέρ τής πρός τούς άνθρώπους άγάπης, και έν τούτοις ούδέ 
«απλήν περιέργειαν έχομεν πρός άνάγνωσιν τής διδασκαλίας αύτοΰ. 
«Διατί τό Εύαγγέλιον δέν στολίζει τό ήμέτερον γραφεϊον ; Διατί ή 
«άνάγνωσις τοΰ Εύαγγελίου εϊνε παρ’ ήμϊν παρημελημένΐ] ; Διατί δ 
«άναγινώσκων τό Εύαγγέλιον μεταξύ τής σπουδαζούσης νεολαίας θε- 
«ωρεϊται ύποκριτής ; Ζητοΰμεν τήν άλήθειαν, άλλά πώς δυνάμεθα 
«νά είίρωμεν αύτήν, άφού παραμελοΰμεν τό Εύαγγέλιον, δπερ είνε ή 
«πηγή αύτής ; "Ινα ϊδή τις τόν ήλιον δέον νά στρέψη τό όμμα πρός 
«τόν ούρανόν, ϊνα δέ γνο)ρίσωμεν τήν δδόν τής ζωής, δέον νά στρα- 
«φώμεν πρός τόν *1.  Χριστόν. Ούδαμού θά εΰρητε τόσον σαφή καί 
πλήρη άπάντησιν εις πάντα τά προβλήματα τοΰ πνεύματος, ώς έν τφ 
«Εύαγγελίφ, έν τή διδασκαλία ’Εκείνου, δστις είπε περί Εαυτού : 
«Έγώ ειμι ή άλήθεια και ή ζωή>.

’Ανοίξατε τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον και άνάγνωτε τά 5, θ 
και 7 κεφαλαία ούχί μόνον έφάπαξ, άλλά πολλάκις, και έξακριβώσατε 
Την σημασίαν εκάστου στίχου καί μάλιστα έκάστης λέξεως και θά θαυ- 

μάσητε πόσον σαφώς, καθαρώς καί συγχρόνως άπλώς, μέχρι ψηλαφητό- 
τητος λύονται ένταύΟα τά συνθετώτατα, τά μοιραία, τά φλέγοντα προ
βλήματα τοΰ βίου. Λάβετε π. χ. τό θεμελιώδες πρόβλημα τής ήθικής 
φιλοσοφίας, τό πρόβλημα περί τού προορισμού τοΰ άνθρώπου, ζήτημα, 
εις τό όποιον ύφείλομεν ν’ άφιερώσωμεν πάσας τάς δυνάμεις τής ψυ
χής καί τού σώματος, καί πάσαν τήν ήμετέραν ζωήν. Κατά διαφόρους 
καιρούς, μεταξύ διαφόρων έθνών και ποικίλων κοινωνικών τάξεων ώς 
πρός τό προκείμενον ζήτημα έχομεν τάς πολυειδεστάτας καί διαφορω- 
τάτας άπαντήσεις. «Έάν ήδυνάμεθα νά παραβάλωμεν τά ιδεώδη τοΰ 
άπλοΰ έργάτου καί τού μεγαλοφυούς σοφού, λέγει άγγλος φιλόσοφος, θ’ 
άνεκαλύπτομεν έν τφ συστήματι τών ιδεωδών τούτα>ν καταπληκτικήν 
διαφοράν». Άλλ’ έπειδή ή άλήθεια εϊνε μία, διά τούτο καί έκ τής 
πληθύος τών έναντίων άλλήλαις άπαντήσεων εϊς τό έρώτημα περί τοΰ 
σκοπού τής ζωής, μία άληθής άπάντησις δύναταί νά ΰπάρξη, ή εύρι- 
σκομένη δηλονότι έν τφ Εύαγγελίφ καί έκφραζομένη έν Τρισί λόγοις, 
οϊτινες κατανοούμενοι αδύνατον νά μή φέρωσιν εϊς τήν σκέψιν, ^δτι 
έτέρα λογικωτέρα καί τελειοτέρα άπάντησις δέν υπάρχει καί δέν δύναταί 
νά ίίπάρξη.

Ό Ί. Χριστός έξηγών*  τοϊς έαυτοΰ μαθηταϊς τον προορισμόν αύ
τών έν τώ κόσμφ, λέγει : «Ύμεϊς έστε τό άλας τής γής» (Ματθ. 5, 
13). Τό άλας, ώς γνωστόν, καθιστά τήν τροφήν εΰγευστον καί προφυ- 
λάττει αύτήν έκ τής φθοράς. ’Άνευ άλατος καί αύτά τά άριστα πρός 
τροφήν προϊόντα δέν ίκανοποιούσι τήν γεύσιν καί αύτά τά νωπότατα 
τρόφιμα συνήθως σήπονται ταχέως. "Ο,τι λοιπόν εϊνε τό άλας διά τήν 
τροφήν, τοιοΰτο κατά τούς λόγους τοΰ Ί. Χριστού, πρέπει νά εϊνε τό 
Εύαγγέλιον διά τήν ζωήν, οι. άκόλουθοι αύτού διά τήν άνθρωπότητα. 
Ή περαιτέρο) ούσιώδης βελτίωσις τής ζωής εϊνε δυνατή μόνον έάν δι- 
εισδύση εις αύτήν τό πνεύμα τής εύαγγελικής δικαιοσύνης καί τής άγά- 
πης*  ή πραγμαιοποίησις τών μύχιων ήμών πόθων καί τών ίερών 
ιδεωδών περί τής γενικής εύδαιμονίας νοείται μόνον ώς διηνεκής καί 
έπίπονος έργασία πρός άπαρτισμόν τής βασιλείας τού Θεοΰ έν ήμϊν καί 
έν ταϊς καρδίαις τών πλησίον ήμών. νΑνευ τών δρων τούτων έν τή 
ζωή τής άνθρωπότητος αί λαμπρόταται πρόοδοι τού πολιτισμού γίνον
ται φανιασιώδεις, φαινομενικοί καί ούχί πραγματικοί, διαρκείς καί ά- 
ναλλοίωτοι. Ή δέ ζωή διά πικράς πείρας πείθει ήμάς περί τούτου 
καθ’ έκαστον ήμών βήμα.

Έσκέφθητέ ποτέ πόσαι έπί τής γής ύπάρχουσι θαυμάσιοι χώραι 
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μετά φύσεως εξαίσιας, κλίματός εύκραούς και εύφορου γης, ένθα τό 
παν φαίνεται δημιουργηθέν ύπό τού Θεού πρός τερπνήν καί φαίδραν 
ζωήν καί ένθα, έν τούτοις, ώς πανταχού, χύνονται δάκρυα, ακούονται 
στόνοι, εκφωνούνται κατά τής ζωής κατάραι; Πόσον καταπληκτικώς 
καί ταχέως ηύξήθησαν και αυξάνονται πάντα τά δυνατά πρός εύμαρή 
βίον μέσα, άλλ’ ή ευτυχία δέν καθίσταται έγγυτέρα καί πλέον έπιτεύξι- 
μος ! Ή στυγνή φιλοσοφία τού Σίοπεγχάουερ και τοΰ Χάρτμαν, ή 
κηρύσσουσα, δτι ή ζωή εϊνε τό κακόν, ό δέ θάνατος τό ύψιστον αγα
θόν, εϊνε προϊόν τών ήμετέρων χρόνων. Διατί πάντα ταύτα; Υπαρ
χόντων τών ποικιλωτάτων καί πολυαριθμοτάτων μέσων, τών δοθέντων 
πρός ευδαιμονίαν τού άνθρώπου, τί έτι λείπεται ;

Τό κυριώτατον, δηλ. εκείνο, δπερ ό Ί. Χριστός ονομάζει «άλας 
τής γής»*  λείπει ή ευαγγελική άγάπη καί ή δικαιοσύνη έν τοϊς άνθρώ- 
ποις*  άνευ τούτων ή ζωή και έν ταΐς πλουσιωτάταις πρωτευούσαις τού 
κόσμου, έν τοϊς τρυφηλοϊς μεγάροις καί όπισθεν τών κρυστάλλινων ύά- 
λων δέν εϊνε εύτυχεστέρα τής ένταϊς σκηναϊς τών Βεδουΐνων, είτε καί 
τής έν ταϊς κρύπταις τών Έσκιμώων. Μέσα βεβαίως ύπάρχουσι σήμε
ρον άφθονώτερα, άλλά ταύτα δέν άγουσιν εις τήν ευτυχίαν.

’Αναγνώσατε περίεργόν τινα σελίδα έκ τών «Περί Μαρόκου α
ναμνήσεων» τού Έδμόνδου-δέ-Άμίτσης.

«Σήμερον—λέγει ό συγγραφεύς—συνήψα ζωηρότατον δκίλογον 
πρός ένα έμπορον μαύρον. ’Ήνοιξα συζήτησιν, έπιθυμών νά μάθω τί 
σκέπτεται ούτος περί τοΰ ήμετέρου πολιτισμού, έπειδή πολλάκις έταξεί- 
δευσε καί έσχε τήν ευκαιρίαν προσωπικώς νά γνωρίση αύτόν.

— Τί λέγετε περί τών ήμετέρων μεγαλοπόλεων ; ήρώτησα αυτόν.
Ούτος προσεκτικώς μέ παρετήρησε * καί ψυχρώς άπήντησε : Τί 

νά εϊπω;.,..Όδοί μεγάλαι, καταστήματα - μέγαρα.... Τά πάντα καθα
ρότατα.

— Δέν υπάρχει λοιπόν τίποτε καλύτερον; τόν ήρώτησα άνυπομό- 
νως. Εϊνε δυνατόν νά μή κατέπληξεν υμάς ή υπεροχή τοΰ ήμετέρου 
κοινωνικού βίου ύπέρ τον ύμέτερον; Τότε πώς άλλως δύναται νά σάς 
έκπλήξη τις ;

— Μή παραφέρεσθε, άπήντησεν δ συνομιλητής μου. Έν τίνι 
έγκειται ή ύπεροχή σας ; Έν τή τιμιότητι; νΟχι*  ήμεϊς εϊμεθα τιμιώ- 
τεροι ύμών. Εϊνε άληθές, δτι οί μαύροι άπατώσιν έ ν ί ο τ ε τούς 
Ευρωπαίους, άλλ*  οί Ευρωπαίοι τούς μαύρους πάντοτε.

Τότε έστρεψα τόν λόγον εις τόν ήμέτερον άνετον βίον.
—νΩ, ναί! γνωρίζο)—ήρχισε νά γελά ό μαύρος. Καί πώς όχι; εις 

τούτο είσθε πράγματι διδάσκαλοι...
Καί ήρξατο κωμικώς ν’άπαριθμή. '
—*Ηλιος —άλεξήλιον’ βροχή — άλεξίβροχον’ κόνις—χειρόκτια*  

περίπατος — ράβδος*  οφθαλμοί — δίοπτρα’ ϊνα κάθησθε μαλακώς—α
νάκλιντρα*  δ δάκτυλος πονεϊ —Ιατρός*  θάνατος—μαυσωλεϊον... Πόσα 
πράγματα έχετε, άνευ τών δποίων δέν δύνασθε νά ζήσητε! Τί άνθρω
ποι εισθε σεις! Αύτό τούτο — ηλικιωμένα παιδία!...Ούχί, έπεϊπε, δέν 
θ’ άντήλλασσον τήν θέσιν μου πρό; τήν ΐδικήν σας...Μέσα εύμαρείας 
έχετε περισσότερα, άλλά δέν είσθε εύτυχέστεροι ήμών».

Προσέξατε άκολούθως είς τήν έπομένην σύγκρισιν :
Οί έρυθρόδερμοι Ινδοί φαντάζονται τήν μέλλουσαν ζωήν ώς συ

νέχειαν τής παρούσης. Τό μέγα Πνεύμα—πιστεύουσιν ουτοι—θά φέρη 
αύτούς εις άγρούς βρίθοντας έκ κυνηγίου. 'Ομοίως καί οί πολεμικοί 
κάτοικοι τής νέας Ζηλανδίας θεωρούσι τήν μετά θάνατον ζωήν άδιά· 
κοπον σειράν ένδοξων μαχών, έξ ών οί μακάριοι έκάστοτε έξέρχονται 
νικηταί. Οί παλαιοί Γερμανοί έτρεφον τάς αύτάς ελπίδας. Τά παραδείγ
ματα ταΰτα μαρτυρούσιν, δτι οί περί ών δ λόγος λαοί κατά τάς ταπει- 
νοτάτας βαθμίδας τοΰ πολιτισμού αύτών, έν συγχρίσει πρός ήμάς, ύ- 
πήρξαν πολύ περισσότερον εύχαριστημένοι έκ τής ζωής των. Ούτοι καί 
τόν πέραν τοΰ τάφου κόσμον, δστις παρ’ άπασι τοΐς λαοϊς διαφόρων 
θρησκειών διαζωγραφεϊται διά τερπνών χρωμάτων, θεωρούσι μάλλον 
ιελειοποιημένην καί βεβελτιιομένην συνέχειαν τής γηίνης αύτών ύπάρ
ξεως. Έρωτώμεν νύν ήμάς αύτούς’ θά εϊμεθα άρά γε ικανοποιημένοι 
πέραν τού τάφου, έστω καί έπ’ έλάχιστον έκ τής ήμετέρας πολυπράγμο- 
νος παρούσης ύπάρξεως; Εϊνε διατεθειμένος, έπί παραδείγματι, δ έργά— 
της νά θεωρή τήν πέραν τοΰ τάφου ζωήν ώς άπείρως μακρόν έργαστή- 
ριον, ο στρατιώτης ώς σειράν άτελευτήτων παρατάξεων, έκστρατειών 
καί γυμνασίων, δ ύπάλληλος ώς έν άπειρον τμήμα, δ έμπορος ώς εύ- 
ρύτατον κατάστημα καί άποθήκας εμπορευμάτων; Δέν μαρτυρεί τούτο 
σαφώς καί εύγλώττως, δτι ή πρόοδος τού συγχρόνου πολιτισμού θεμε- 
λιουμένη έπί τών άρχών τού οικουμενικού ύλισμού, άποφέρει μόνον έ- 
ξωτερικήν ευμάρειαν ζωής καί δτι μόνος ούτος, άνευ τής ήθικής άνα- 
γεννήσεως τού άνθρώπου, άνευ τής άνακαινίσεως τής κοινωνικής ζωής 
έπί τών άρχών τής ευαγγελικής αγάπης καί τού δικαίου, δέν δύναται νά 
καταστήση αύτήν φαεινήν καί τερπνήν.
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*Ανευ τής Ευαγγελικής διδασκαλίας ή ζωή είνε ώς ή άνευ άλατος 
τροφή’ δέν δύναται νά έχη εύχάριστον γεύσιν. Αυτή άναποφεύκτως θά 
διαφθαρή, θά διαλυθή, θά έκφυλισθή. Πώς δέ δυνάμεθα ν’ άποφύ- 
γωμεν τούτο, άφού καταφρονούμεν τής σωτηρίας, ήτις έκηρύχθη υπό τού 
Κυρίου ήμών Ί. Χριστού ; Πώς θά δυνηθώμεν νά εισαγάγωμεν τόν 
έξευγενισμόν εις τόν κόσμον τής ασχήμιας καί ματαιοδοξίας, τήν αγά
πην εϊς τόν κόσμον τού έγοησμού, τό φώς τής αλήθειας εις τόν κόσμον 
τού κακού καί τής αδικίας, έάν ήμεϊς αυτοί εϊμεθα ξένοι πρός αύτά, 
έάν δέν έννοώμεν τό πλήρωμα τής έννοιας αύτών, έάν δέν αίσθανώ- 
μέθα έν ήμϊν αύτοϊς τήν μαγείαν τού γοητευτικού αύτών μεγαλείου. 
Μόνον ό άναγινώσκο)ν καί εκμανθάνουν τό Εύαγγέλιον, μόνον ό γνω- 
ρίζων τόν Ίησούν Χριστόν δύναται νά γνωρίσή καί νά αϊσθανθή τί 
έστιν άγαθόν, άγάπη, άλήθεια.

«Γνώσεσθε τήν αλήθειαν, λέγει ό Ιησούς Χριστός, καί ή αλήθεια 
έλευθεράωει ΐήιάς» (Ίωαν. 8,32).

Κατά τόν Γρ. Petrow.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ KYJIPOY

Χειροτονία 'Ηγουμένου Κύκχου, 
—Τη 30 ’Οκτωβρίου ή Α.Μ. ό Αρχι
επίσκοπος μεταβάς έπί τούτω είς τήν 
Ίεράν Μονήν Κόκκου έχειροτόνησεν 
είς Πρεσβύτερον καί έχειροθέτησεν 
είς Ηγούμενον τόν άπό πολλοΰ ήδη 
ψήφφ όμοφώνφ τής ευαγούς τών 
αδελφών χορείας έκλελεγμένον 11α- 
νοσιώτατον κ. Κλεόπαν έν μέσφ τής 
γενικής χαράς τών συγκροτούντων 
τήν Ίεράν τού Κόκκου Αδελφότητα.

Συνέχεια έ&νικού πέν&ους,— 'II 
Λ. Μ. ύ ’Αρχιεπίσκοπος ιερουργών 

έν τή Ιερά Movq Κόκκου έπί χειρο 
τονίφ τού νέου Ηγουμένου αύτής έ- 
τέλεσεν άμα μετά τών πατέρων τής 
Μονής καί ιερόν μνημύσυνον ύπέρ 
τού Μάρτυρος Μητροπολίτου Γρεβε- 
νών Αίμιλιανού. Κατελθών δ*  ακο
λούθως είς Λευκωσίαν προέστη τή 
επομένη Κυριακή G Νοεμβρίου παν
δήμου μνημοσύνου τελεσθέντος έν τφ 
ναώ τής Φανερωμένης συμπαραστα- 
τούμενος ύπό τού Πανοσ. 'Ηγουμένου 
Κύκκου κ. Κλεόπα καί παντός τού 
ίερού τής πρωτευούσης κλήρου. Μετά 

τήν έπιμνημόσυνον δέησιν ώμίλησε 
τά άρμόζοντα τή περιστάσει ή Λ. Μ. 
ό ’Αρχιεπίσκοπος πρός τό συμπροσευ- 
χόμενον καί συμπενθούν έκκλησίασμα, 
πρός ό καί πρότερον κατά τήν ώραν 
τού κοινωνικού ώμίλησε περί τού μαρ
τυρίου τού έθνους καί τής δυνάμεως 
καί τής αντοχής αύτού ό κ. Κατα- 
λάνος. Τήν συγκίνησιν τού έκκλη- 
σιάσματος έκορύφωσεν ή πρός τόν 
Μάρτυρα Ιεράρχην προσλαλιά τού 
συμμαθητοΰ αύτού Π. Ηγουμένου 
Κύκκου κ. Κλεόπα, ήν έπέρανε δι’ 
ορκου ότι θά βαδίση έπί τά ίχνη αύ
τού. Ό κ. Χαρ. ΙΙαπαδόπουλος δι
δάσκαλος καί μέλος τής έπιτροπείας 
τού Διδ. Συνδέσμου κατέθεσεν έπί 
τού κενοταφίου στέφανον έξ ονόμα
τος τών συναδέλφων αύτού.—Μνη
μόσυνα έτελέσθησαν καί είς πλείστας 
κωμοπόλεις καί κώμας τής Νήσου.

Αύθημερόν ή Λ. Μ. ό ’Αρχιεπίσκο
πος άπέστειλε πρός τήν Α. Θ. II. τόν 
Οικουμενικόν ‘Πατριάρχην τό ακό
λουθον τηλεγράς>ημα :

Παναγιώτατον Οικουμενικόν 
Πατριάρχην ’Ιωακείμ.

«Εκκλησία Κύπρου μετέχουσα ΙΙα- 
νελληνίου πένθους έπί άγρία δολοφονί^ 
Έθνομάρτυρος Γρεβενών Αίμιλιανού έ- 
τέλεσε μνημόσυνα έν Πόλεσι, Κώμαις 
καί Μοναίς ύπέρ αύτού καί έκφράζει 
έγκάρδια συλλυπητήρια Μεγάλη Εκ
κλησία εύχομένη θερμώς όπως άπαίσι- 
οι δολοφόνοι άπολαύσωσιν έπίχειρα κα
κίας αύτών, τίμιον δέ αίμα θύματος 
ποτίση 'Ιερόν δένδρο*  έλευθερίας Γέ
νους καί Έκκλησίας ήμών.

Νοεμδρ. 6. 1911.
φ Ό Κύπρου ΚΓΡΙΛΛΟΣ.

Ωσαύτως τή προπαρελθούση Κυ
ριακή 6 Νοεμβρίου ό Μ. Ιϊρόεδρος 
Κυρηνείας έν περιοδεία διατελών έ- 

τέλεσε πάνδημον μνημόσυνον είς Εύ- 
ρύχουν ύπέρ τοΰ Έθνομάρτυρος Μη
τροπολίτου Γρεβενών, καθ’ δ έδεήθη 
πρός τόν Ύψιστόν ύπέρ τής ψυχής 
τού σφαγιασθέντος 'Ιεράρχου καί είπε 
κατάλληλον λόγον.

ΙΙρός τούς Βασιλείς τής 'Αγγλίας, 
—Πρός τάς Λ.Α. Μ.Μ. τόν Βασιλέα 
καί τήν Βασίλισσαν τής ’Αγγλίας 
κατευθυνομένους εις Ινδίας όπως 
στεφθώσιν Αύτοκράτορες τών ’Ινδιών 
ή Α. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος καί οι Έλ
ληνες Βουλευταί άπηύθυναν είς 
Πύρτ Σαΐδ τό άκόλουθον τηλεγρά
φημα :

Μεγαλειότ. Βασιλέα τής ’Αγγλίας
Γεώργιον τόν Ε’.

Πόρτ Σαΐδ.
'Ελληνικός λαός Κύπρου δραττόμε- 

νος μετά χαράς τής έζαιρετικής εύκαι- 
ρίας τής έγγύθεν τής Ιστορικής ήμών 
Νήσου διελιύσεως τής 'Γμετέρας Με
γαλειότητας καί τής Μεγαλειοτάτης 
Βασιλίσσης τής ’Αγγλίας ύποβάλλει 
εύλαβώς θερμοτάτας εύχας ύπέρ εύ- 
πλοίας καί αίσίας έπανόδου τών *Γμε-  
τέρων Μεγαλειοτήτων πλήρης έλπίδων 
ότι έπί τής κραταιάς καί ένδόξου βα
σιλείας τής 'Τμετέρας Μεγαλειότητος 
οί έθνικοί αύτού πόθοι θά πραγματο- 
ποιηθώσιν.

’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καί 
Έλληνες Βουλευταί.

'Εγκαίνια Ναού.— Τή προπαρελ
θούση Κυριακή 6η Νοεμβρίου έτελέ
σθησαν ύπό τής Λ. II. τοΰ Μητρο
πολίτου Κιτίου έν μεγάλη συρροή 
εύσεβών χριστιανών έκ τε τής πόλεως 
καί τών χωρίων*  τά έγκαίνια τοΰ 
έν Λεμεσώ καθεδρικού ναού τής 'Αγί
ας Νάπας καθιερωθέντος είς τιμήν 
καί μνήμην τού . Εύαγγελισμοΰ τής 
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τής Ύπεραγίας Λεσποίνης ήμών Θε
οτόκου.

"Εργον επαίνου αξιον.— Πανταχοΰ 
τής νήσου εΐχεν έκλίπει άπό πολλοΰ 
ή έπί δεκαετίαν δλην κρατήσασα έν 
διαστάσει μεγάλας καί μικρός κοι
νότητας διά τό αρχιεπισκοπικόν ζή
τημα κομματική διαίρεσες καί μό
νη ή Πάφος εΐχεν άκόμη δρεξιν καί 
δύναμιν νά άνΟίσταται κατά τής έ- 
πιδράσεως τοΰ χρόνου καί τής επή
ρειας τών πραγμάτων παρά τάς περί 
τοΰ εναντίου συμβουλάς καί παραι
νέσεις τοΰ Μητροπολίτου αύτής. Έπί 
τέλους δμως ή όρΟοφροσύνη έΰριάμ- 
βευσεν. Ή ομόνοια υποκατέστη πλή
ρης κατόπιν μιας συντόνου καί δεξιάς 
ένεργείας τής Λ. II. τοΰ Μητροπο
λίτου, χαρά δ’ έξεδηλώϋη είς πά
σας τάς λοιπάς επαρχίας τής Νήσου 
έπί τώ ευχαριστώ γεγονότι.

Λαϊκοί καί Εκκλησία t— Ό « Κυ
πριακός Φύλαξ» έπικρίνων όσα έγρά- 
ψαμεν έν τφ ΙΛ' τεύχει (σελ. 588) 
τού «Έκκλ. Κήρυκος» έπ’ ευκαιρία 
τών βουλευτικών εκλογών καί χα- 
ρακτηρίζων ταΰτα ό>ς αποκλειστικήν 
καί εγωιστικήν γνώμην, όφειλομένην 
είς τήν μή τελείαν έξοικείωσιν πρός 
τό κυπριακόν περιβάλλον τού έν πε- 
ριβάλλοντι άποκλειστικώς μογαχικφ 
έπί μακρά έτη διαβιώσαντος Μητροπ. 
Κιτίου, τονίζων δέ τόν έξαιρέτως λα
ϊκόν χαρακτήρα τής Κυπριακής Εκ
κλησίας άποφαίνεται, δτι

δέν sive δυνατόν νά περισταλή δ χα- 
ραχτήρ ούτος καί vi περιορισθή ύπό 
περιορισμών, οϊτινες αποκρούονται δι- 
αρρήδην ύπό τού νεωτεροποιού πάντοτε 
πνεύματος τής προάγομένης άνύρωπό- 
χητος. Ή Κυπριακή Εκκλησία — -πιλέ- 
γ<ι—φαίνεται προδραμούσα τών άδελ» 
φών αύτής αγίων Εκκλησιών του Χρι

στού καί τής καθ’ ήμάς ’Ανατολής, καί 
άντί νά οπισΟοδρομήση έκείνη, οφείλου· 
σιν αύται νά προχωρήσωσιν έν τώ δέον· 
τι χρόνω.

Έκ τούτων λαμβάνων αφορμήν ό 
«Ηάνταινος», τό έπίσημον δργανον 
τοΰ ΙΙατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς, έ
γραφε τάδε :

Βεβαίως εις φράσεις οΰτω γενι
κώς περί ώρισμένου ζητήματος 
διατυπουμένας δεν είνε δυνατόν 
λεπτομερώς νά ένδιατρίψωμεν 
προς τό παρόν. Τοΰτο μόνον λέ· 
γομεν, δτι έάν δεν ήνε καθ' ολο
κληρίαν εφαρμόσιμοι έπί τοιούτων 
ζητημάτων αί αΰστηρώς είδικαί 
μοναστηριακοί διατάξεις, έτι πλέ
ον δέν είνε δυνατόν νά ύποκατα- 
στήσωσι την ’Εκκλησίαν έν τοΐς 
έκκλησιαστικοϊς πράγμασι, καί, εί- 
δικώτερον, έν τή διαρρυθμίσει τών 
εκκλησιαστικών κτημάτων, περί ών 
πάντως ενταύθα ό λόγος, οί λαϊ
κοί. Τό γεγονός, δτι διεσώθησαν 
μέχρις Ζμών, καί δή ύπό δυσμε
νείς (ϊντιξόων χρόνων συνθήκας, 
αί μοναστηριακοί περιούσιοι ού 
μόνον σώαι, αλλά καί αυξανόμε
νοι, μαρτυρεί περί τοΰ σωτηριώ- 
δους τού έκκλησιαστικού καθεστώ
τος. Τού καθεστώτος τούτου τήν 
έπί τό βέλτιον διαρρύθμισιν δύ- 
νατσι νά έπιδιώξη ή ’Εκκλησία 
τή αρωγή καί τών λαϊκών, άλλ’ ή 
παντελής αύτοΰ διά λαϊκών ανα
τροπή διαφεύγει τήν δικαιοδοσίαν 
τούτων.

«Ζητείται διάκονος.*— Ή άξιότι- 
μος έπιτροπεία του ιερού ναού Χρυ- 

σοπολιτίσσης έν Λάρνακι έξήλΟε ζη
τούσα διά τών εφημερίδων διάκονον 
έπί τφ λόγφ μόνφ δτι έληξεν ή τριε- 
τής προθεσμία δι’ ήν καί μόνην κατά 
τήν άντίληψιν αύτής έχειροτονήΟη ο 
νΰν έν τφ είρημένφ ναώ τά τής δια
κονίας έπιτελών διάκονος. Γ1Ι Λ. II. 
ό Μητροπολίτης Κιτίου έν περιοδεία 
άνά τό ποίμνιον ευρισκόμενος καί έκεϊ 
τό πράγμα μαθιυν έπετίμησε δι' έπι- 
στολής τήν έπιτροπήν διά τό διπλοΰν 
άτάκτημα τ. ε. πρώτον τής ζητήσεως 
διακόνου, το ιού του ήδη ύπάρχοντος 
καί νομίμως τήν θέσιν κατέχοντας, 
καί δεύτερον τής ζητήσεως αύτοΰ διά 
τών εφημερίδων έν άγνοια τοΰ Μη
τροπολίτου. Ή έπιτροπεία έσπευσε 
νά άνομολογήση πρός τον Μητροπο
λίτην τό σφάλμα είς δ έξ άπροσεξίας 
ύπέπεσε.

Νυκτερινή Σχολή 'Απόρων έν Λε- 
μεσω,— 'ΙΙ άπό πολλοΰ λειτουργούσα 
έν Λεμεσώ Σχολή αύτη τεΰεϊσα άπό 
τίνος ύπό τήν προστασίαν τοΰ II. Μη
τροπολίτου Κιτίου ανασυγκροτείται, 
κατά τάς Λεμεσιανάς εφημερίδας, έπί 
νέων βάσεων, κατά τό σύστημα τής έν 
ΆΟήναις Σχολής άπορων παίδων τοΰ 
«Παρνασσού».

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
δολοφονία τοϋ Μ. Γρεβενών.— 

Εξακολουθεί κρατούσα βαΰυτάτη συγ- 
κίνησις έν τή Μ. Έκκλησίφ έκ τοΰ 
φρικαλέου μαρτυρίου τοΰ άοιδίμου 
Μητροπολίτου Γρεβενών Λίμιλιανοΰ. 
Μεταξύ τών συλλυπητηρίων καί άλλων 
τηλεγραφημάτων, τών άποσταλέντων 
πρός τόν Οίκουμ. Πατριάρχην άξιον 
ιδίας μνείας είναι τό τηλεγράφημα 
τής βαρυπενΟοΰς μητρός τοΰ μάρτυ
ρας Μητροπολίτου, έχον ωδε :

«Οικουμενικόν Πατριάρχην
Καίτοι ό φρικώδης φόνος τοΰ υιού 

μοΛίμιλιανοΰ Μητροπολίτου Γρεβε
νών έβύΰισεν είς άφατον πένΰος τήν 
οικογένειαν ήμών, έκ τοΰ γεγονότος 
ότι έΰυσιάσΟη έν τή έκτελέσει τών 
πνευματικών αύτ ύ καθηκόντων παρη- 
γορουμενη, υποβάλλω μετά κατωδύνου 
ψυχής τή Ύμετέρρι σεπτή Θ. Πανα- 
γιότητι τάς ΰερμάς ευχαριστίας μου 
έπί ταϊς πατρικαϊς ύπέρ άναπαύσεως 
τής ψυχής αυτού δεήσεσι καί τή άνεν 
δύντω έπιμονή Λυτής πρός άνακάλυ- 
ψεν καί τιμωρίαν τών δολοφόνων τοΰ 
τέκνου μου. — Θ ε α ν ό) Λ α ζ α ρ ί- 
δ ο υ.»

Έν τή τουρκική Βουλή διεξήχΟη 
έπί έπερωτήσεως τών ύμογινών βου
λευτών ζωηροτάτη συζήτησις, έν ή 
ώμίλησαν έκ τών ήμετέρων οί κ. κ. 
Έμμανουηλίδης, Νόλης, Μπούσιος 
καί Βαμβακάς, έρρωμένως καταγγεί- 
λαντες ώς συνενόχους είς τόν φόνον 
τάς τουρκικός ’Αρχάς καί χαρακτηρί- 
σαντες αύτόν ούχί ώς έγκλημα κατά 
τοΰ άτόμου τοΰ Μητροπολίτου άλλ ϊ 
καίΓ ολοκλήρου τοΰ νΕθνους, κατά 
τής ιδέας τής έλευίίερίας, τής δικαι
οσύνης, τής ίσότητος.

Έν συνεδρία τών Δύο Σωμάτων ά- 
νεγνώσδη τή 19 Όκτ. επίσημός έκ- 
θέσις τών έκκλησ. αρχών Γρεβενών 
περί τής δολοφονίας. Αί λεπτομέρειαι 
άς αναφέρει ή έκΟεσις είναι φρικια- 
στικαί. Ό Μητροπολίτης καί ό διά
κονος αύτοΰ έβασανίσΰησαν πριν φο- 
νευΟώσι έπί δύο τούλάχιστον ώρας. 
eû δεξιός οφθαλμός τοΰ Μητροπολί
του ήτο έξωρυγμένος, ο πιόγων κατά 
τό πλεϊστον βιαίως έξερριζωμένος, 
ο δεξιός βραχίων τεΟραυσμένος καί 
τό σώμα ολόκληρον μεμωλωπισμένον. 
Του δέ διακόνου τό κρανίον ήτο διερ- 
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ρηγμένον ό καί εγκέφαλος έκκεχυμέ- 
μένος.

Αί έλληνικαί εφημερίδες Κων
σταντινουπόλεως έδημοσίευσαν έξ ο
νόματος τοΰ έν Τουρκία ελληνικού 
τύπου τήν εξής διαμαρτυρίαν :

«Ό 'Ελληνικός Τύπος τής πρωτευ- 
ούσης ταύτης, πεποίθαμεν δέ καί 
σόμπας ό έν ταΐς έπαρχίαις τής εύ- 
ρείας ήμών Αυτοκρατορίας, θεωρεί 
ότι έκπληροϊ ύψιστον καθήκον είς 
τήν συνταγματικήν ήμών Κυβέρνησιν 
έρμηνεύων τήν δυσφορίαν καί τήν ά- 
πόγνωσιν τοΰ όλου 'Ελληνικού ’Έ
θνους έπί τή άδιαλείπτω σειρά τών 
κατ’ αυτού άδεώς διαπραττομένων 
κακουργημάτων, άπερ έπισφραγίζει ή 
τελευταία δολοφονία τού Μητροπολί
του Γρεβενών Αίμιλιανοΰ.

Έν όνόματι τών συνταγματικών 
άρχών τής έλευθερίας, τής ίσότητος 
καί τής δικαιοσύνης, έν όνόματι τών 
ζωτικωτάτων συμφερόντων τοΰ ’Έ
θνους ήμών καί τοΰ Κράτους, έν ό- 
νόματι αυτού τοΰ ανθρωπισμού, κραυ
γήν οδύνης καί διαμαρτυρίας βάλλων 
ό Ελληνικός τύπος έπί τή άφορήτφ 
καταστάσει είς ήν περιέρχεται ’Έθνος 
πρεσβυγενές έν τή χώρα ταύτη καί 
πολυπληθές, νομοταγές δέ καί ειλικρι
νές, έχει τήν στερράν έλπίδα, ότι ή 
κραυγή αύτη θά άπηχήση έπί τέλους 
έν τή καρδίφ τών διεπόντων τά τοΰ 
Κράτους τούτου, δπως άρωσι τήν 
κατάστασιν ταύτην, συμφώνως πρός 
τάς επαγγελίας τοΰ Συντάγματος καί 
πρός τήν όφειλομένην εύλάβειαν εις 
τε τά ατομικά καί τά έθνικά δίκαια.

Ή έλπίς αυτή τού Ελληνικού Τύ
που ένισχύεται έτι μάλλον έκ τών τε
λευταίων διαβεβαιώσεων, είς άς προ- 
έβη έν τή Βουλή ό Μέγας Βεζύρης, 
πρός δν ίδίρ ποιείται, έκκλησιν διά 

τήν ταχεΐαν καί πραγματικήν άρσιν 
τών κατά τοΰ ’Έθνους ήμών αδικημά
των καί έγκλημάτων, ταχυτάτην δέ 
ίκανοποίησιν τών δικαίων αιτημάτων, 
άτινα νομοταγώς ύπεβλήθησαν είς τήν 
Κυβέρνησιν ύπό τε τοΰ ήμετέρου καί 
τών άλλων χριστιανικών εθνών.

Αί Έλληνικαί Εφημερίδες τής 
Πρωτευούσης «Νεολόγος» «Ταχυδρό
μος» «’Ηχώ» «Αμερόληπτος» «Νέα 
ΙΙατρίς» «Ίσοπολιτεία».

Ή δημοσίευσις τής δηλώσεως ταύ
της είς μέν τούς "Ελληνας τής Τουρ
κίας ένεποίησεν άρκετά εύχάρ ιστόν 
έντύπωσιν είς δέ τούς Τουρκικούς κύ
κλους βαθυτάτην αϊσθησιν.

Άλλ’ είναι αφάνταστος καί όντως 
κυνική ή αναίδεια μεθ’ ής αί τουρκι- 
καί άρχαί μετά τών ρουμανιζόντων 
άφ’ ού έν συνεργασία έξετέλεσαν τό 
άνοσιούργημα} πειρώνται νύν, πάλιν 
έν συνεργασία, νά έπιρρίψωσιν αυτό 
είς τούς "Ελληνας. Οί ρουμανίζοντες 
Μπεσάρια γερουσιαστής καί Μίσε 
βουλευτής άπεκάλεσαν «κακοήθειαν» 
τήν άπόδοσιν τής δολοφονίας είς τούς 
ρουμανίζοντας τών Γρεβενών, οί 
τοΰρκοι τών Γρεβενών διεκήρηξαν 
ότι ό μουσουλμανικός πληθυσμός 
εύρίσκεται τόσον υψηλά, ώστε δέν 
φθάνυυσι μέχρις αύτού αί συκοφαν- 
τίαι.... » (τούς καϋμενους !), καί αί 
τουρκικαί άρχαί εύρον έπί τέλους ά- 
ποδιοπομπαϊον τράγον τούς "Ελληνας 
λησταντάρτας Ζίφο καί Γάμο ! Άλλά 
τούς ισχυρισμούς τούτους άπέκρουσαν 
καί άνέτρεψαν δ μέν πρφην Γρεβε
νών νΰν δέ Δράμας ’Αγαθάγγελος έν 
τή «Μακεδονία» διά γεγονότων κα- 
ταδείξας, ώς βαθύς γνώστης τών έν 
Γρεβενοϊς προσώπων καί πραγμάτων, 
ότι ή δολοφονία είναι έργον τών ρου- 
μανιζόντων, ή δέ αδελφή τού έθνο- 

μάρτυρος 'Ιεράρχου διά συνεντεύξεως 
έν τή «Ν. Άληθεία» τής Θεσσαλονί
κης διαρρήδην καταγγείλασα ώς ηθι
κούς αυτουργούς τής δολοφονίας τόν 
Καϊμακάμην Γρεβενών, τόν λοχαγόν 
τής χωροφυλακής καί επίσημον νεό- 
τουρκον Μπεκήρ καί έτερόν τινα α
ξιωματικόν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πατριαρχείο*  καί Κοινότητες.— 

Είς τάς λυπηράς προστριβάς αίτινες 
άπό τίνος χρόνου έπισυμβαίνουσιν έν 
Λίγύπτφ μεταξύ τοΰ ’Οθωμανικής ύ- 
πηκοότητος Πατριαρχείου καί τών 
Ελληνικής υπηκοοτητος κοινοτήτων 

μάλλον δε κοινοτικών άρχών έρχεται 
νά θέση τέρμα μία συνετή καί νομι- 
μόφρων εγκύκλιος τής Ελληνικής 
Κυβερνησεως. '11 'Ελληνική Κυβέρ- 
νησις διακηρύττουσα πεπλανημένην 
τήν άντίληψιν ότι αί Κοινότητες ώς 
Έλληνικαί δηλ. ώς ιδρύματα Έλλη 
νικής υπηκοοτητος δέον νά ώσιν άπηλ- 
λαγμέναι πάσης καί αυτής τής πνευμα
τικής άπό τού 1 Ιατριαρχείου έξαριήσε- 
ως λέγει απλώς μίαν στοιχειώδη αλή
θειαν τήν οποίαν πρέπει νά έννόή καί 
νά εκτιμά καί ό τελευταίος Έλλην 
’Ορθόδοξος Χριστιανός τής Αίγυπτου. 
Έάν γενικώς είπεϊν ή τάσις τοΰ νά 
καταστήσιομεν ελληνικόν παν τό έν 
τή διασπορά ελληνικόν περιέχει πο
λύ τό επιβλαβές διά τά άπό περιωπής 
βλεπόμενα συμφέροντα τοΰ Έθνους 
ή προσπάθεια είδικώς τοΰ νά άπο- 
μακρυνθώσιν άπό τοΰ ’Ορθοδόξου 
'Ελληνικού IΙατριαρχείου ό ’Ορθό
δοξος Ελληνισμός τής Αίγυπτου καρ
ποφορούσα θά έδιδε τούτο τό άπο- 
τέλεσμα ότι αί Έλληνικαί Κοινότη 
τες τής Αίγύπτου, αί θεωρουσαι νΰν 
ζυ*ών  δουλείας τήν άπό Ιίατριάρχου

Έλληνο; άλλά διά τήν άνάγκην τών 
πραγμάτων μή "Κλληνος ύπηκόου έ- 
ξάρτησιν, θά εύρίσκετο ύπό τήν πνευ
ματικήν έξάρτησιν Πατριάρχου μηδέ 
Έλληνος τήν έθνικότητα.

’Ιδού ή συνετή άπόφασις τής Κυ- 
βερνήσεως Βενιζέλου :

Αριθμός Πρωτ. 27582)911.

Πρός τό εν Καίρφ Γενικόν 1 Ιρο- 
ξενεϊον καί Διπλωματικόν Πρα- 
κτορεϊον.

Τήν προσοχήν τής Β. Κυύερνήσεως 
έπεσπάσαντο πληροφορίαι, καθ’ ας, άπό 
πολλοΰ, ίδ($ δέ άπό τίνος, αί μεταξύ 
του Ιίατριαρχείου καί τών κατά τό
πους Εκκλησιαστικών Άρχών καί 
τινων Ελληνικών Κοινοτήτων σχέσεις 
ήκιστα όμαλαί έκ τών πραγμάτων προ - 
κύπτουσι.

Άφορώντες είς τάς έκ τοιαύτης κα- 
ταστάσεως έπιβλαβείς τώ έν Αίγύπτω 
Ελληνισμό συνεπείας, καταστάσεως, 
τήν άφορμήν αύτής έχούσης είς τήν 
πεπλανημένην άντίληψιν ό'τι αί Κοινό
τητες, ώ; Έλληνικαί, δέον νά ώσιν ά- 
πηλλαγμέναι πάσης καί αύιής τής 
πνευματικής άπό του ΙΙατριαρχείου έ· 
ζαρτήσεως, £χομε- ύπό μελέτην τό θέ
μα, πρός γενικήν αύτου καί έν ταις 
λεπτομερείαις διαρρύθμισιν τών έν λό
γω σχέσεων. Άλλ’ εως ού συντελεσθή 
ή τοιαύτη έργασία σκόπιμον θεωροΰμεν 
όπως πρός άποφυγήν έπεκτάσεως καί 
έκτραχύνσεως τών τοιούτων σχέσεων, 
άνακοινώσητε άρμοδίως πρός τάς έν 
Αίγύπτω 'Ελληνικός Κοινότητας τάς 
έπομένας όδηγίας μετά συσ;άσεως ό’πως 
συμμορφωθώσι πρός αύτάς.

Άπαντες οί έν Αίγύπτω Ιεροί Ναοί 
τών Ελληνικών Κοινοτήτων ύπάγονται 
έκκλησιαστικώς είς τήν πνευματικήν 
δικαιοδοσίαν τού Ιίατριαρχικού Θρόνου 
Αλεξάνδρειάς. '0 Ιίατριάρχης άρα δι
καιούται νά άσκή κατά τού; κανόνας 
τής ’Εκκλησίας, εϊτε αύτός άμέαακ, ή 
διά τών ύφισταμένων αύτώ Μητροπολι
τών καί Έπισκόπων τήν κανονικήν 
πειθαρχίαν έπί τών έν τοις Ναοίς τού- 
τοις λειτουργούντων καί ύπηρετούντων 
κληρικών. Είς τόν Ιίατριάρχην προσή-
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κβι έτι άποχλιιστικώς ό διορισμός καί ή 
παυσις τών κληρικών έν τοις Ναοις.

'Γποχκιμένης περιπιώσεως παύσεως 
ή πειθαρχικής τιμωρίας κληρικών, έάν 
τό Πατριαρ/ειον ή ό έκασταχοΰ ’Επί
τροπος ή Μητροπολίτης δέν προβή είς 
άπόλυσιν ή άλλην πειθαρχικήν τιμωρί
αν, άν και έλαβεν ό'πως δήποτε γνώσιν 
τών λόγων τών δικαιολογούντων τήν 
τοιαύτην τιμωρίαν, ή έπιτροπή τών 
έκασταχοΰ ναών άναφέρεται αμέσως είς 
τόν Πατριάρχην κχί προτείνει τήν άπό- 
λυσιν ή άλλην τιμωρίαν τών κληρικών, 
ό δέ Πατριάρχης μετ’ έξέτασιν άχριβή 
άποφαίνεται άμετακλήτως καί ή έπι- 
βάλλει αύτοϊς τήν προσήκουσαν τιμώ' 
ρίαν ή απαλλάσσει αύτούς τής κατη
γορίας. '0 ύπουργός

(Ύπογρ.) I. ΓΡΓΠΑΡΗΣ.
'Υπερβασία δικαιωμάτων.,— ΤΙμέ- 

ρας ύλίγας πρό τής κοινοποιήσεως 
του ανωτέρω παρ ιτεΟέντος έγγράφου 
τής "Ι^ληνικής Κυβερνήσεως ή Έ
πιτροπή τής έν Πόρτ-Σαΐδ Ελληνι
κής Κοινότητος προέβη είς τήν άπό- 
λυσιν τού έν αυτή Ίερατεύοντος 
αίδεσ. Πρεσβυτέρου κ. Αθανασίου 
Καντοπούλου. Ό ούτως άναρμοδίως 
τής Όέσεως αύτού απολυθείς ίερεύς 
άνηνέχΰη πρύς τήν Λ. Μ. τόν Πατρι
άρχην. Ό 0έ Πατριάρχης κηρύξας 
παράνομον τήν άπόφασιν τής Επι
τροπής διέταξε τύν "Ιερέα νά έξα- 
κολουύήση έπιτελών τά ‘Ιερατικά 
αύτού καθήκοντα.

Μητρόπολις Τριπόλεως. — Έξ 
αφορμής τού έν τφ προηγουμένφ 
τεύχει τού «Ε.Κ.» δημοσιευδέντο; 
περί Τριπολίτιδος άρθρου, ό «ΙΙάν- 
ταινος» τού Πατριαρχείου ’Αλεξάν
δρειάς δημοσιεύει τάς εξής λεπτομε- 
ρεστέρας πληροφορίας.

«...Τό δτι ούδέποτε ή Τουρκία έπέ- 
τρεψε τήν έξ Αίγύπτου είς Τρίπολιν 
αποστολήν ιερέων είναι ακριβής μό
νον διά τήν τελευταίαν πενιαετίαν, έξ 

του έκ ραδιουργιών ούχί ξένων, άλλά

δυστυχώς ήμετέρων, διεβλήθη παρά 
τοϊς ύψηλοϊς κύκλοις έν Κ)πόλει ώς 
έπιζημία ή έκεί αποστολή ιερέων άπύ 
τού Θρόνου Αλεξάνδρειάς, ή δέ δη
μοσιογραφία εύρέύη είς τήν λυπηράν 
θέσιν ού μόνον νά άναφέρη τά περί 
τούτου, άλλά καί νά δημοσιεύσχι καί 
τινας αναφοράς Ελλήνων δυστυχώς 
έν Τριπόλει τά πρώτα φερόντων καί 
ζητούντων άπύ τής Ύψ. Πύλης μετά 
τήν διατύπωσιν μυρίων συκοφαντιών 
νά στέλλη αύτή τύν ιερέα είς Τρίπο
λιν ! Πρύ τής πενιαετίας δμως ταύ
της άπύ χρόνων μακρών είς Τρίπολιν 
άπεστέλλοντο ίερεϊς έξ Αλεξάνδρειάς. 
Είς τούς πλησιεστέρους πρύς ημάς 
χρόνους, πρύ τού 1870 Μητροπολί
της Τριπόλεως ήν Θεοφάνης ό σάμι
ός, λίαν γνωστός τοϊς έν "Ιεροσολύ- 
μοις ώς αύτόάι τελευτήσας. Ό άεί- 
μνηστος Πατριάρχης Σωφρόνιος άπέ- 
λυεν έγκυκλίους καί προς τούς έν 
Τριπόλει ιερατεύοντας, ύπάρχουσι 0’ 
έν τοϊς πατριαρχικοϊς άρχείοι: έγγρα
φα άπύ Τριπόλεως προερχόμενα δι’ 
υποθέσεις έκκλησιαστικάς. Τω 1000 
άπεστάλη είς Τρίπολιν ό νύν πανιερώ- 
τατος Μητροπολίτης Τριπόλεως κ. Θε
οφάνης, δστις γενόμενος δεκτός έν τι 
μαϊςύπύ τών αύτόύι πολιτικών άρχών 
κατ’ ειδικήν Βεζυρικήν Εγκύκλιον, 
διηυδέτησε τά άνώμαλα τότε πράγμα
τα τής Κοινότητος καί σννήψε τά 
διεστώτα, Ό αύτύς Άρχιερεύς μετα- 
βάς εϊτα είς Τύνιδα, έτέλεσε τά έγ
καίνια τού αύτόΟι ιερού ναού τού 
αγίου Γεωργίου. Κατά τήν τελευταίαν 
δεκαετίαν έστάλησαν είς Τρίπολιν κα
τά σειράν ό ίερομ. Λύγουστϊνος, ό 
πρεσβ. Σκευοφύλαξ Πικραμένος, καί 
δ ίερομ. ’Αρτέμιος, δστις καί έπαύε 
τύν διωγμόν περί ού αναφέρει ό «Εκ
κλησιαστικός Κήρυξή. Μετ’ αύιόν ά- 
πεστάλη ό Άρχιμ. Τιμόθεος, σήμερον 
δ’ ιερατεύει αύτό'ΰι ό ίερεύς Μανασ- 
οής».

ETOS A'. ΤΕΥΧ. ΚΒ\ 

βΗΚ ΚΗΡΥΞ
«Κήρυξον τόν λόγον...» Β' Τιμ. δ', 2.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Ά'. ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΤΗΝ ΕΒΑΟΜΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

Κύριος ό θεός συντελέσας έν εξ ήμέραις τδ έργον τής δη
μιουργίας κατέπαυσεν άπδ πάντων τών έργων Αύτοΰ τή ήμέρ? 
τή έβδομη, καί ηύλόγησεν αύτήν καί ήγίασεν. Βραδύτερον δέ τήν 
ήμέραν ταύτην, Σάββατον ήτοι άνάπαυσιν όνομασθεϊσαν, διέταξε 
δι ειδικής εντολής έν τφ Δεκαλόγω νά τηρή ή Έκκλησία τής 
II. Δ. ώς ήγιασμένην τφ θεφ' ή εντολή αύτη έλεγεν, ώς γνω
στόν, τά εξής : «Μνήσθητι τήν ήμέραν τών σαββάτων τοϋ ά- 
γιάζειν αύτήν· έξ ήμέρας έργςί καί ποιήσεις πάντα τά έργα σου, 
τή δέ ήμέρα τή έβδομη σάββατα Κυρίφ τφ θεφ σου». Ήχο 
λοιπόν ή ήμέρα αΰτη ήμέρα καταπαύσεως τών καθημερινών έρ
γων, διακοπής τοΰ βιοτικοΰ άγώνος, καί άφοσιώσεως Κυρίφ τφ 
θεφ.

Αλλ’ οϊ Ιουδαίοι παρεξήγησαν καί τήν έντολήν ταύτην" έ- 
λαβον ύπ’ δψει μόνον τδ πρώτον μέρος αύτής, τήν κατάπαυσιν άπδ 
παντός έργου, είτε βιοτικού είτε άλλοίου, καί έλησμόνησαν δλως 
τήν άφοσίωσιν τώ θεφ, ήτις μάλιστα δι’ άγαθών έργων έκδη- 
λοΰταΓ καί ό θεάνθρωπος Αυτρωτής ò έλθών ϊνα διαφώτιση τόν 
Κόσμον συμπληρών τδν Νόμον, έδίδαξε καί περί τής άργίας τοΰ 
Σαββάτου τήν άλήθειαν έκ τής έξής περιοτάσεως.

Έδίδασκέ ποτέ ό Κύριος έν ήμέρ^Σαββάτφ έν τινι Συνα-
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γωγή. Εΰρίσκετο δέ μεταξύ τών άκροατών τοϋ Κυρίου γυνή συγ- 
κύπτουσα, κυφή είς βαθμόν άπελπιστικόν, μή δυναμένη ούδαμώς 
νά άνακύψη, άπό δέκα καί οκτώ ολοκλήρων έτών. ‘Ο Ίησοϋς εύ- 
σπλαχνίσθη τήν άθλίαν γυναίκα, καί έπέθηκεν είς αυτήν τάς χεϊ- 
ρας λέγων" «Γύναι, άπολέλυσαι τής άσΟενείας σου'» καί ή γυνή 
παραχρήμα άνωρθώθη καί έδόξασε τόν Θεόν.

Τήν σημασίαν τής πράξεως ταύτης τοϋ Κυρίου δέν κατε- 
νόησαν οί έν τή Συναγωγή παρεστώτες, καί μάλιστα ò άρχι- 
συνάγωγος. Οί ’Ιουδαίοι διύλιζον τόν κώνωπα καί έν τώ ζητή- 
ματι τής άργίας τοΰ Σαββάτου ώςκαί έν παντί έτέρφ ζητήματι" 
έπέτρεπον τήν διά λόγων καί άπηγόρευον τήν δι’ έργων δοξολο
γίαν τοΰ Θεού" διότι δπως ή λατρεία καθόλου είναι διά τής φω
νής δοξολογία τοΰ Τψίστου, οΰτω καί πολλφ σπουδαιοτέρα αύ
τής είναι ή δι’ έργων εύσπλαγχνίας ύπακοή πρός Αύτόν, καί 
έκτέλεσις τών θείων Αύτοΰ βουλών. Άλλά δέν ήτο τοΰτο μόνον’ 
οί άρχηγοί τοΰ Ισραήλ τής έποχής έκείνης καί δή ό Άρχισυ- 
νάγωγος τής σημερινής περικοπής ένεπνέοντο ύπό άδιαλλάκτου 
φθόνου καί μίσους έναντίον τοΰ παντοδυνάμου μέν, πλήν εύτε- 
λοΰς τήν καταγωγήν κατά τήν άντίληψιν αύτών, Διδασκάλου. 
’Αλλ’ δμως δέν ήδύνατο ö Άρχισυνάγωγος νά άπαγορεύση είς 
τόν Κύριον νά εύεργετή τούς χρείαν έχοντας έν ήμέρα Σαββά
του" δέν έτόλμα νά κάμη πρός Αύτόν παρατήρησιν, διότι ήτο 
βέβαιος δτι ή άπάντησις θά ήτο βαρεία δι’ αύτόν" καί επομένως 
άπηυθύνθη πρός τήν ίαθεϊσαν καί πρός τό πλήθος γενικώς καί 
ύπέδειξε τήν πρός τό Σάββατον εύλάβειαν, κατά τάς ιδέας τών 
τότε κατεχόντων τήν καθέδραν τοΰ Μωϋσέως καί τών προφητών" 
«1ξ ήμέραι είσίν έν αϊς δει έργάζεσθαι' έν ταύταις ούν έρχόμενοι 
θεραπεύεσθε, καί μή τή ήμέρ$ τοϋ Σαββάτου!»

Έν τούτοις δέν διέφυγε τόν παντογνώστην Κύριον ή πο
νηριά τοΰ ’ Αρχισυναγώγου" καί δ,τι ούτος έφοβεϊτο δέν ήδυνήθη 
καί νά άποφύγη. Έν άλλη περιστάσει ό Κύριος ήτιολόγησε τήν 
έν Σαββάτφ ένέργειαν τοΰ άγαθοΰ άπό τοΰ ούρανίου Πατρός Του 
είπών' «ό Πατήρ μου έως άρτι έργάζεται, κάγώ έργάζομαι"» 
άλλ’ έν τή προκειμένη περιστάσει θέλων νά κολαφίση τήν μοχνη- 
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ρίαν καί διανοητικήν διαστροφήν τοΰ ’ Αρχισυναγώγόυ λαμβάνει 
άπό τής γής τά έπιχειρήματα, άπό τών πράξεων αύτών τούτων 
τών σαββατοφυλάκων. «Τποκριτά, έκαστος υμών τφ Σαββάτφ 
ού λύει τόν βουν αύτοΰ ή τόν όνον άπό τής φάτνης καί άπαγα- 
γών ποτίζει ; ταύτην δέ, θυγατέρα ’Αβραάμ ούσαν, ήν έδησεν 
ό Σατανάς ιδού δέκα καί οκτώ έτη, ούκ έδει λυθήναι άπό τοΰ 
δεσμού τούτου τή ήμέρςι τοϋ Σαββάτου ;» Έν τοϊς λόγοις τούτοις 
τοΰ Σωτήρος περιέχεται ή πλήρης ερμηνεία τής παλαιάς έκείνης 
τοΰ Δεκαλόγου περί τοϋ Σαββάτου έντολής, καί ή τελεία περί 
τής άργίας τοΰ Σαββάτου, ήτοι τής παρ’ ήμϊν Κυριακής άργίας 
διδασκαλία.

Ή άρχαία έντολή τής άφιερώσεως μιας ήμέρας καθ’ εβδο
μάδα, πρός δοξολογίαν τοΰ Θεοΰ καί διακοπήν τών καθημερινών 
έργων διατηρείται άσυζήτητος. Καί ναί μέν όφείλομεν «άδιαλεί- 
πτως προσεύχεσθαι καί έν παντί εύχαριστεϊν» τφ Θεφ περί 
πάντων, άλλ’ έξαιρέτως έν μιοί ήμέρςι όφείλομεν, άπαλλαττόμε- 
νοι πάσης άλλης μερίμνης, νά άνυψώμεν άπερίσπαστον τήν 
διάνοιαν ήμών διά τής προσευχής ΰπεράνω τών Ούρανών, μέχρι 
τοΰ θρόνου τής Μεγαλωσύνης. ϊνα διά τής προσπελάσεως ταύτης 
πρός τό άνέσπερον φώς, καταυγάσωμεν τάς πολλάκις έκ τοΰ έπι- 
γείου σκότους έζοφωμένας ζυχάς ήμών, ϊνα διά τής προσεγγί- 
σεως πρός τήν άέναον πηγήν τοΰ ζώντος υδατος καί πάσης χα
ράς σταθεράς καί άληθινής, άντλήσωμεν καί καταρδεύσωμεν τάς 
ούχί σπανίως αύχμούσας ψυχάς ήμών διά τοϋ θείου νάματος τοΰ 
έκχεομένου έκ τοϋ στόματος τοΰ Λόγου.

Δι’ ήμάς τούς υιούς τής Παλιγγενεσίας τοιαύτη ήμέρα άνέ- 
καθεν ώρίσθη άντί τοΰ Σαββάτου τής II. Δ. ή πρώτη τής έβδο- 
μάδος ήμέρα, διότι έν αυτή συνερληρώθη ή δόξα τοΰ Κυρίου ή
μών διά τής έκ νεκρών αύτοΰ άναστάσεως. Καί ή ήμέρα αϋτη ή 
ήγιασμένη, άφιερωθεϊσα τφ Θεφ πρέπει νά άγιάζηται ούχί δι’ 
άργίας καί τών παρακολουθούντων αύτήν κακών, άλλά διά προ
σευχής, μελέτης τοΰ λόγου τοΰ Θεοΰ καί ένεργείας τοΰ θείου θε
λήματος. “Ώστε κυρίως είπεϊν ή Κυριακή παρ’ ήμϊν τοϊς χριστια
νοί; δέν είναι ήμέρα άργίας, άλλ’ ήμέρα έργασίας τών καλών



692 Ευαγγελικόν Κήρυγμα ΕΙς τήν εϊκοστήν δγδόήν Κυριακήν 693

έργων, ήμέρα λήθης τών έγκοσμίων καί έξάρσεως πρός τόν ου
ρανόν, ημέρα έν ή κατ’ έξοχήν όφείλει νά έκφαίνηται ή σωτη- 
ριώδης έπίδρασις τοϋ Χριστιανισμού έπί τής Άνθρωπότητος.

Καί έν τούτφ τφ σημείφ ού μόνον διά τοΰ λόγου άλλά καί 
διά τοϋ παραδείγματος έδίδαξεν ήμάς ό θεάνθρωπος τήν τελείαν 
άλήθειαν. ’Εργαζόμενος άε'ι τό άγαθόν άνά πάσαν ήμέραν, ήρέ- 
σκετο μάλιστα νά έργάζηται τά έργα τοΰ 1 Ιατρός Αύτοΰ έν 
σαββάτφ, οίονεί λέγων ήμϊν ότι καί άν πάσας τάς ήμέρας, ώ 
άνθρωποι, άπερροφημένοι άπό τών βιοτικών έργων λησμονήτε τά 
έργα τής άγάπης, άλλά τούλάχιστον κατά τήν τακτήν καί άφιε- 
ρωμένην τφ Κυρίφ ήμέραν, καθ’ ήν καί τούτου καί τής άπό τών 
καθημερινών έργων άναπαύσεως ένεκα δέν κοπιάζετε καί δέν ά- 
σχολεϊσθε είς τάς συνήθεις άσχολίας, έκτελέσατε τά έργα ταΰτα 
τής άγάπης· μή θεωρήσητε τήν ήμέραν τοΰ θεοΰ ώς ήμέραν 
τελείας άργίας μηδέ νομίσητε οτι ή μέν πρός τά ζφα εύσπλαγ- 
χνία έπιτρέπεται έν Κυριακή, ή δέ πρός τούς άνθρώπους όχι, ώς 
οί ’Ιουδαίοι έφρόνουν. Άλλά άκριβώς το έναντίον θεωρήσατε 
ώς όρθόν, ότι καί έν πάση μέν ήμέρ$ μάλιστα δ’ έν τή ήμέρςι 
τοΰ Κυρίου έπιβάλλεται ή άγαθοεργία, κατά τό παράδειγμα τοϋ 
ένανθρωπήσαντος καί σώσαντος ήμάς μονογενοΰς Τίοΰ καί Λό
γου τοϋ θεοΰ.

βΖ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΤΗΝ ΟΓΑΟΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

Πολλάκις άπό τών σελίδων τούτων τοΰ «Ε. Κ.» ύπεδείχθη 
όπόσον μέγα έμπόδιον πρός τήν σωτηρίαν είναι ό κόσμος ουτος 
καί τά άγαθά αύτοΰ έξ άφορμής ποικίλων εύαγγελικών περικο
πών άναφερουσών είτε ρητάς είτε έν παραβολαϊς διδασκαλίας 
τοΰ Κυρίου. Καί νΰν πάλιν ή εύαγγελική περικοπή τής Κυρια
κής ταύτης τών Προπατόρων έπανάγει ήμάς είς τήν μελέτην 
θαυμασίας παραβολής, τής τοΰ μεγάλου δείπνου, έν ή ό Κύριος

καί Σωτήρ ήμών άριστοτεχνικώς περιέγραψε τούς προφάσει τών 
έγκοσμίων άσχολιών άφισταμένους τής σωτηρίας καί είς τά χα
μαί κείμενα προσκολλωμένους.

Είναι δέ άξιον τή άληθείμ νά έπιστήσωμεν συντόνως έπί 
τινας στιγμάς τήν προσοχήν ήμών είς τά συνήθως συμβαίνοντα 
κακά ταΰτα, καί νά ίδωμεν κατά ποιον τρόπον εϊναι δυνατόν νά 
άποφύγωμεν αύτά καί νά διευκολύνωμεν τήν έμφυτον τής ψυχής 
ήμών πρός τόν ούρανόν ορμήν. Διότι άναμφιβόλως οί πλεϊστοι 
τών άνθρώπων προτιμώσι τά έπίγεια άγαθά, οί δέ καί άναβάλ- 
λουσι πολλάκις τήν περί τής ψυχής αύτών φροντίδα διηνεκώς, 
έως ού προκαταλαμβάνει αύτούς αίφνης ό θάνατος, πριν ή άκόμη 
ένθυμηθώσιν ότι έπέστη ò καιρός τής περί σωτηρίας φροντίδος. 
Ποικίλαι είναι αί άσχολίαι αίτινες έπισπώνται ολόκληρον τήν 
προσοχήν τοΰ άνθρώπου είς τά έπί γής, έν φ πας άνθρωπος κα
λείται ύπό τοΰ θεοΰ είς τήν βασιλείαν Του, καί πρώτον καθήκον 
έχει είς τήν πρόσκλησιν ταύτην νά σπεύση νά ύπακούοη. ’Ιδού 
δέ έν όλίγοις πώς ò θεός καλεϊ τούς άνθρώπους είς τήν βασι
λείαν Του καί πώς οί άνθρωποι ύποδέχονται συνήθως τήν πρόσ- 
κλησιν ταύτην, κατά τήν παραβολήν τής σημερινής εύαγγελικής 
περικοπής.

"Ανθρωπός τις έποίησε μέγα δεϊπνον καί έκάλεσε πολλούς, 
οϊτινες προθύμως άπεδέξαντο τήν πρόσκλησιν' άλλ’ δτε ήτοιμά- 
σθησαν άπαντα καί είδοποιήθησαν οί κεκλημένοι νά προσέλθω- 
σιν είς τό δεϊπνον ήρχισαν ώς έκ συνθήματος νά άποφεύγωσιν 
ύπό διαφόρους προφάσεις’ ò εϊς εϊπεν οτι ήγόρασεν άγρον καί εϊ- 
χεν άνάγκην νά έξέλθη καί ίδη αύτόν’ άλλος ήγόρασε πέντε 
ζεύγη βοών καί εϊχεν άνάγκην νά δοκιμάση αύτά’ έτερος ένυμ- 
φεύετο καί έπομένως δέν ήδύνατο νά μεταβή είς το δεϊπνον. Τίς 
δέν κατανοεί βτι καί σήμερον οί πλεϊστοι έξ ήμών έκ παρομοίων 
προφάσεων άφιστάμεθα τής πρός τόν θεόν άφοσιώσεως καί τής 
περί τής ψυχής μας μερίμνης ; 'Οσάκις εϊναι καιρός νά μετα- 
βώμεν είς τήν ’Εκκλησίαν καί νά προσευχηθώμεν, τότε άκριβώς 
ένθυμούμεθα ολας τάς βιοτικός μέριμνας μας’ καί πολλάκις σω- 
ματικώς παριστάμενοι έν τφ οίκφ τοΰ Κυρίου άπουσιάζομεν τώ 
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πνεύματι σκεπτόμενοι τά έμπορικά καί τά άλλα παντοϊα συμφέ
ροντα ήμών, ή άσεβώς περί τών τοιούτων χαμαιζήλων πραγμά
των συνομιλοϋμεν πρός άλλήλους έν ώ χρόνω ώφείλομεν μετά 
τοϋ Κυρίου νά συνομιλώμεν. 01 άνδρες συζητοΰμεν ένώπιον τοϋ 
Θεοΰ τοΰ καλέσαντος ήμάς είς τον οϊκόν Του έπί άγιασμφ, περί 
τών ύποθέσεων ήμών, τών έπιτυχιών ή τών άποτυχιών έν τώ 
βιοτικφ άγώνι, τών σχεδίων μας καί τών έλπίδων έν ταϊς καθη· 
μεριναϊς έπιχειρήσεσι, καί πολλάκις, δταν μή έχωμεν περί τίνος 
άλλου νά φλυαρήσωμεν όμιλοΰμεν περί Αέρων καί ύδάτων*  καί αί 
γυναίκες συνήθως περί άλλήλων, περί ένδυμάτων καί φαγητών 
καί άλλων ών οΰκ έστιν άριθμός ούδέ δριον. Καί πολλάκις άν 
τύχη νά βραδύνη ή λειτουργία ή φεύγομεν έκ τής ’Εκκλησίας, ή 
άδημονοΰμεν καί άγανακτοΰμεν κατά τών λειτουργών, οϊτινες, 
κατά τήν λογικήν μας, δέν έχουν άλλην έργασίαν, έν ώ ήμεϊς έ- 
χομεν καί άλλας ! Άλλ’ Ακούσατε, Αδελφοί, ποιον είναι τό 
μέλλον ήμών ουτω άσεβώς φερομένων*  ό δούλος ό πεμφθείς ϊνα 
ειδοποίηση τούς κεκλημένους ϊνα προσέλθωσιν είς τήν τράπεζαν 
τοΰ Κυρίου έτοίμην ήδη, έλθών Ανήγγειλεν αύτφ δτι πάντες έ- 
κεϊνοι παρέβησαν τήν ύπόσχεσιν αύτών έπί ποικίλαις προφάσεσιν. 
Ό οίκοδεσπότης ώργίσθη, καί δικαίως*  καί Απέστειλε τόν δοΰ- 
λον αύτοΰ είς τάς πλατείας καί τάς οδούς τής πόλεως, καί διέτα- 
ξεν ϊνα συνάθροιση τούς πτωχούς καί Αναπήρους καί χωλούς 
καί τυφλούς καί καθίση αύτούς είς τό μέγα δεΐπνον*  καί έπειδή 
ύπελείφθη Ακόμη τόπος, ό δοΰλος Απεστάλη καί δευτέραν φοράν 
είς τάς Ατραπούς καί είς τούς Αγρούς καί συνήγαγεν δσους εύρε 
καί ήνάγκασεν αύτούς νά προσέλθωσιν είς τδ δεϊπνον, ϊνα γεμισθή 
ò οϊκος τοϋ ούρανίου Πατρός. Διότι ή Απόφασις Αύτοΰ ήτο 
μηδείς έκ τών κεκλημένων έκείνων νά γευθή τοΰ ιερού καί μυ
στικού δείπνου τής ούρανίου βασιλείας.

Ναί, πολλάκις οί εύτελέστατοι καί Ασημότατοι τών Αν
θρώπων προάγουσιν ήμάς εις τήν βασιλείαν τών ούρανών, οι δέ 
υιοί τής βασιλείας ήμεϊς έκβαλλόμεθα έξω, δταν Αποδειχθώμεν 
ΑνΑξιοι τής τιμής καί τής Αγάπης τού Θεού. Καί’έγείρεται πά
λιν πρό ήμών τό άσήμαντον κατά τό φαινόμενον, σπουδαιότα- 
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τον δμως κατ’ ούσίαν ζήτημα, τής προσηκούσης πρός τά έγκό- 
σμια Αγαθά σχέσεως τού άνθρώπου. Ιίάντες οί λογιζόμενοι^ Α
ξιόλογοι προσκεκλημένοι τής παραβολής ύπό τών περί τών ύλι- 
κών Αγαθών των μεριμνών Απησχολημένοι, καί ταΰτα προκρί- 
ναντες τής ύπακοής πρός τό θειον κέλευσμα, έστερήθησαν τοΰ 
δείπνου τοΰ Θεοΰ, Απώλεοαν πάσαν ελπίδα σωτηρίας*  οί δέ έ- 
λάχιστα ή ούδέν ύλικόν αγαθόν κεκτημένοι, οί ούδεμίαν Αφορμήν 
προσηλώσεως καί αγάπης πρός τά έγκόσμια έχοντες ταχέως 
άνηρπάγησαν είς τόν οϊκον τού βασιλέως τής δόξης*  οί πτωχοί, 
ών τόν τράχηλον ούδέν πλούτου φορτίον βαρύνει, οί τυφλοί καί οί 
χωλοί δι’ οΰς μόνον πικρίας έχει ò παρών βίος, οί άποχειροβίω- 
τοι έργάται τών όρέων καί τών φρακτών, δι’ οΰς ό κόσμος είναι 
μόνον ίδρώς, πάντες ουτοι ούδέν βάρος έκ τού τραχήλου των έ
χοντες άνηρτημένον εύκόλως άνίπτανται πρός τόν Ούρανόν, ά- 
πόνο^ς καί άλύπως καταλείπουσι καί Ανταλλάσσουσι τά ένθάδε 
πρός τά έκεϊ, ούδένα δεσμόν πρός τήν Γήν καί τά έπ*  αύτής έ
χοντες. Καί όρθότατα έρρήθη ποτέ, δτι δσον πλείονα έχει τις 
κτήματα καί χρήματα, τοσοϋτον δυσαπαλλακτότερος Απ’ αύτών 
εϊναι, καί τοσοϋτον πλείονες εϊναι αί άλύσεις αί δεσμεύουσαι αύ- 
τόν πρός τήν Γήν καί μή έπιτρέπουσαι αύτώ νά Ανανεύση πρός 
τόν Ούρανόν. Καί έντεϋθεν έξηγεϊται διατί ό Κύριος, αύτός μέν 
διήγαγεν έπί τής Γής μή έχων πού τήν κεφαλήν κλίνη, τούς μα
θητάς Αύτοΰ έξελέξατο μεταξύ τών πενεστάτων άνθρώπων, παρά 
τών Οελόντων νά άποβώσι τέλειοι ήξίωσε νά άπαλλαγώσι τοΰ 
πλούτου αύτών διανέμοντες τοϊς πτωχοϊς, νά έγκαταλίπωσι πα
τέρα καί μητέρα καί Αδελφούς, δηλαδή πάσαν, καί τήν νομιμω- 
τάτην έγκόσμιον μέριμναν, χάριν Αύτοΰ, παρέταξεν έχθρόν τοΰ 
Θεοΰ ρητώς ούδέν έτερον είμή τόν θεόν τοΰ πλούτου Μαμμωναν, 
καί κατεδίκασεν έν τή σημερινή παραβολή τούς προκρίνοντας τής 
θείας τραπέζης τά έγκόσμια αύτών συμφέροντα είς στέρησιν τής 
βασιλείας Αύτού.

Μηδέποτε, πρός Θεού, λησμονήσητε, Αγαπητοί Αδελφοί, 
ταύτα πάντα*  εϊναι τόσον σαφή καί άπερίφραστα, ώστε δέν 
δέονται σκέψεως πολλής πρός κατανόησιν*  «ού δύνασθε, εϊπεν δ
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Κύριος, Θεώ δουλεύειν καί μαμμωνά.» Καί έχοντες ταυτα 
πάντα διηνεκώς πρό οφθαλμών έστέ έτοιμοι πάντοτε νά ύπα- 
κούητε είς τά θεία κελεύσματα, νά οπεύδητε είς τήν πρόσκλησιν 
του θεού διά τήν μυστικήν καί ίεράν Αύτου τράπεζαν, έγκατα- 
λείποντες πάσαν βιοτικήν μέριμναν χάριν αύτής, ϊνα τή χάριτι 
καί φιλανθρωπία τού Κυρίου Ιησού άξιωθήτε έν καιρφ τώ δέοντι 
τών αιωνίων άγαθών καί τής έπουρανιου βασιλείας. ’Αμήν.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗ ΧΡΙΝΕΙΝ
ΤΟΎΣ ΠΡΟΕΣΤΩΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Έπ'ι τών άποστολικών χρόνων τοϋτο τό άξιοθαύμαστον 
συνέβαινεν, δτι δηλ. οί Χριστιανοί πολλάκις τό αίμα των και 
τήν ζωήν των έθυσίαζον ύπέρ τών διδασκάλων των. Τήν σή
μερον μετά λύπης παρατηρεί τις, δτι ού μόνον ουδέ τύ αίμα 
των, ούδέ τήν ζωήν των θυσιάζουσιν ύπέρ αύτών, άλλ’ ούδέ 
λέξιν απλήν τολμώσιν ύπέρ αύτών νά εΐπωσι, καί ενώ άκούουσι 
νά λοιδορώνται καί νά βλασφημώνται καί άπό τούς (δικούς 
μας καί άπό τούς ξένους, ού μόνον δέν άποστομώνουσι τούς 
ύβρίζοντας αύτούς, ούδέ έμποδίζουσιν αύτούς, ούδέ έλέγχουσιν 
αύτούς, άλλα πολύ περισσότερον αυτοί σκώπτουσι καί όνειδί- 
ζουσι τούς άρχοντας τής Έκκλησίας, αυτοί οί πιστοί καί όμό- 
φρονες παρά οί άπιστοι. Καί διά τούτο μετ’ απορίας ερωτώ, 
πόθεν άρά γε προυκλήθη ή τόση ανευλάβεια καί καταφρόνη- 
σις, ή τόση απέχθεια πρός τούς πατέρας τούς ίδικούς μας ; 
Διότι δέν ύπάρχει, δέν ύπάρχει κανέν, τό όποιον ήθελε δυνηθή 
νά καταλύση καί καταστρέψη τήν Εκκλησίαν, μάλλον δέ δέν 
είνε δυνατόν τόσον ευκόλως νά γείνη τούτο από άλλου, παρά 
δταν οί μαθηταί πρός τούς διδασκάλους καί πρός τούς πατέρας 
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οί παϊδες καί πρός τούς άρχοντας οί άρχόμενοι δέν είνε συν- 
δεδεμένοι μέ πολλήν αγάπην. Έπειτα άν μέν τον αδελφόν του 
κακολογήση τις, καί από τήν άνάγνωσιν τών θείων Γραφών 
εμποδίζεται· ένφ τόν πνευματικόν πατέρα σου κατηγορείς, 
νομίζεις τόν έαυτόν σου άξιον νά πατήση είς τά ιερά πρόθυ
ρα ; Καί πώς ήθελεν είναι εύλογον τούτο ; Διότι, έάν οί κα- 
κολογοΰντες τόν πατέρα των ή τήν μητέρα των είς θάνατον 
καταδικάζωνται (Έξοδ. 21, 17), ποία τιμωρία αξίζει κατά 
τού τολμώντος νά κακολογή εκείνον, οστις είνε πολύ αναγ
καιότερος καί καλλίτερος άπό τούς γονείς εκείνους ; Καί δέν 
φοβείται, μήπως διανοιχθεϊσά ποτέ ή γή εντελώς τον άφα- 
νίση, ή κεραυνός άνωθεν καταπεσών καταφλέξη τήν κατή
γορον γλώσσάν του ; Δέν ήκουσας τί επαθεν ή αδελφή τοΰ 
Μωύσέως, επειδή κατηγόρησε τον άρχοντα ; πώς ακάθαρτος 
έγεινε, καί τήν έσχάτην ύπέμεινε καταφρόνησιν, καί ένφ ό 
αδελφός της παρεκάλει καί ένώπιον τοΰ Θεοΰ έγονυπέτει, ούδε- 
μιάς έτυχε συγχωρήσεως, καί οτ> μόνον τούτο, αλλά καί χάριν 
αύτής αυτός ό Μωύσής έπεπλήχθη σφοδρώς· διά νά μάθωμεν 
ήμεϊς πόσον κακόν είνε τό νά κακολογή τις τούς άρχοντας, 
καί νά κρίνη την διαγωγήν τών άλλων. Διότι βεβαίως κατά 
τήν ήμέραν έκείνην θά μάς κρίνη ό Θεός έξάπαντος δχι άπό 
τά άμαρτήματά μας μόνον, άλλά καί από τάς περί τών άλλων 
κρίσεις μας*  καί πολλάκις εκείνο τό αμάρτημα, τό όποιον 
έλαφράς φύσεως είνε, τούτο φοβερόν καί άσυγχώρητον γίνε
ται, δταν ό άμαρτάνων κρίνη διά τούτο τόν άλλον. ’Ίσως 
είναι ασαφές τό λεχθέν λοιπόν θά προσπαθήσω σαφές νά τό 
κάμω. Ήμάρτησε κάποιος- καί άλλον διαπράττοντα τήν ιδίαν 
αμαρτίαν κατεδίκασεν σφοδρώς. Κατά τήν ήμέραν έκείνην 
δέν θά τιμωρηθή τόσον, όσον ή φύσις τής άμαρτίας απαιτεί, 
άλλά καί ύπέρ τό διπλάσιον πολύ καί τό τριπλάσιον διότι 
όχι άπό τάς ιδίας του άμαρτίας, άλλα από τήν βαρεϊαν κατά- 
κρισίν του έναντίον άλλου ύποπεσόντος είς τά αυτά άμαρτή- 
ματα, θά όρίσή είς αύτόν τήν τιμωρίαν ό Θεός. Καί δτι τούτο 
είνε άληθές, από τά γενόμενα καί συμβάντα, είς μεγαλύτερον 
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βαθμόν θά το κάμω φανερόν. 'Ο Φαρισαίος άν καί αυτός 
διόλου δεν ήμάρτησεν, άλλα καί με δικαιοσύνην έζησε καί 
πολλά ήδύνατο κατορθώματα νά εϊπη, επειδή τον τελώνην, 
τον άρπαγα καί πλεονέκτην καί παρανομώτατον κατεδικασε, 
τόσον έτιμωρήθη, ώστε νά εύρίσκεται είς μεγαλυτέραν άπό 
εκείνον κόλασιν. Έάν δέ εκείνος, δστις διόλου μέν αύτός δέν 
ήμάρτησεν, άλλου δέ άμαρτάνοντα καί δημοσίρ γνωστότατον 
διά τάς παρανομίας του όντα μέ λέξιν απλώς κατεδικασε, τό
σην έπέσυρε τιμωρίαν, ήμεις, οϊτινες πολλά μέν καθ’ έκάστην 
ήμέραν αμαρτήματα διαπράττομεν, άλλων δέ τήν διαγωγήν 
καταδικάζομεν, ήτις ούτε φανερά εΐνε είς όλους, ούτε δήλη, 
σκέφθητι πόσην θά ύποστώμεν τιμωρίαν, πώς θά έκπέσωμεν 
άπο πάσαν συγχώρησιν; «Διότι μέ όποιον κρίμα, λέγει, κρίνε
τε, καί σείς θά κριθήτε. »

Δια ταΰτα λοιπόν σάς παρακαλώ καί σας συμβουλεύω, 
καί δέομαι ν’άπομακρυνθήτεάπό τήν κακήν ταύτην συνήθειαν. 
Διότι τούς ιερείς μέ τάς ύβρεις διόλου δέν θά παραβλάψωμεν, 
όχι μόνον άν ψευδή είνε τά λεγάμενα, άλλά καί αν εΐνε αληθή 
καθόσον καί ό Φαρισαίος τον τελώνην διόλου δέν έβλαψεν 
άλλά καί τον ώφέλησεν, άν καί βεβαίως άληθή περί αύτοϋ 
έλεγεν ημείς δέ θά έπισύρωμεν εναντίον μας τά έσχατα κακά' 
διότι καί ό Φαρισαίος εναντίον τοΰ έαυτοΰ του τό ξίφος ώθησε 
καί θανάσιμον πληγήν λαβιον άπήλθεν. Διά νά μή πάθωμεν 
λοιπόν καί ήμεις τά αύτά, άς κρατώμεν τήν άχαλίνωτον γλώσ- 
σάν μας.... Διά νά μάθης δέ ότι ό άρχόμενος οφείλει νά άπέχη 
άπο τοΰ νά διορθά νη τά τών ιερέων άκουσον. Οτε ποτέ ή 
κιβωτός τής Διαθήκης άνεκομίζετο, επειδή τινες έκ τών τοΰ 
λαοΰ ίδόντες αύτήν άνατρεπομένην καί νά καταπίπτη μέλλου- 
σαν τήν έβάστασαν, είς τόν αύτόν τόπον έτιμωρήθησαν, πα- 
ταχθέντες υπό τοΰ Κυρίου καί νεκροί μείναντες. "Αν καί βε
βαίως κανέν άτοπον δέν εκαμνον διότι ούδέ άνέτρεπον τήν 
κιβωτόν, άλλ’ενώ ν’ άνατραπή έμελλε καί νά καταπέση τήν 
άνώρθουν. Άλλά διά νά μάθης καθ’ υπερβολήν τών ιερέων 
τό αξίωμα, καί πώς δέν επιτρέπεται ό ύποτεταγμένος καί είς 

τήν τάξιν τών λαϊκών ευρισκόμενος τοιαΰτα νά έπανορθώνη, 
έφόνευσεν αύτούς είς το μέσον τοΰ πλήθους, όλους τούς 
άλλους ύπερβολικώς φοβίζων καί πείθων μηδέποτε νά πλησι- 
άζωσιν είς τής ίερωσύνης τά άδυτα. Διότι έάν έπρόκειτο έκα
στος, μέ τήν πρόφασιν τοΰ νά διορθώνωσι τά κακώς γινό
μενα, νά είσάγωσι τον έαυτόν των είς τήν δικαιοδοσίαν τοΰ 
ίερατικοΰ άξιώματος, ούτε αφορμή διορθώσεως θά λείψη 
ποτέ, ούτε άρχοντα ούτε άρχόμενον θά διακρίνωμεν, επειδή 
{ίά είνε άναμίξ καί άμοιβαίως θά έπεμβαίνωσιν είς τά τών άλ
λων. Καί άς μή με νομίση κανείς, ότι λέγω ταΰτα κατηγορών 
τούς ιερείς, αλλά διά νά μάθητε σείς, ότι καί ελεεινούς άν 
έχετε πατέρας, καί φορτικούς διδάσκιίλους, ούδέ τότε άκίνδυ- 
νον θά βάς ήτο, ούδέ άσφαλές το νά τούς βλασφημήτε καί νά 
τούς κακολογήτε.... "Εκαστος τον ίδικόν του βίον άς έξετάζη 
έπιμελώς διά νά μή άκούσωμεν εκείνην τήν ήμέραν «ύπο- 
κριτά, τί βλέπεις το κάρφοςτό είς τον οφθαλμόν τοΰ άδελφοΰ 
σου, τήν δέ είς τον ίδικόν σου οφθαλμόν δοκόν δέν άντιλαμ- 
βάνεσαι;» Διότι ίίποκριτών έργον ήνε, τό δημοσία μέν καί 
ύπό τά βλέμματα όλων τάς χεϊρας νά φιλώμεν τών ιερέων, 
καί τά γόνατά των νά έγγίζωμεν, καί νά τούς παρακαλώμεν 
ύπέρ ήμών νά εΰχωνται, καί όταν έχωμεν άνάγκην βαπτίσμα- 
τος είς τάςιίύρας εκείνων νά τρέχωμεν, είς τόν οίκόν μας δέ καί 
είς τήν αγοράν τούς αιτίους τόσων πρός ήμάς άγαθών μέ 
άναριθμήτους ύβρεις νά τούς περιλούωμεν ή άλλους κακολο- 
γοΰντας αύτούς ν’ άνεχώμεθα... Διότι κανέν δέν καταστρέφει 
τόσον τήν ’Εκκλησίαν, όσον τοΰτο το νόσημα- καί καθώς 
σώμα είς τό όποιον χαλαρωμένον είνε τό νευρικόν σύστημα, 
πολλάς γεννρ αρρώστιας καί άβίωτον καθιστά τον βίον, 
τοιουτοτρόπως καί ή ’Εκκλησία τήν οποίαν δέν περιβάλλει 
Ισχυρά καί άδιάρρηκτος ή άλυσις τής άγάπης, άναριθμήτους 
γεννρ πολέμους, καί τήν οργήν τοΰ Θεοΰ αύξάνει καί πολλών 
πειρασμών γίνεται αιτία. Διά νά μή συμβαίνωσι λοιπόν ταΰ
τα, μηδέ τον Θεόν παροργίζωμεν καί τά ίδικάς μας κακά έ- 
παυξήσωμίέν, καί τήν καθ’ ήμών τιμωρίαν άναπόφεύκτον 
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προετοιμάζωμεν καί άπό πολλήν αηδίαν γεμίζω μεν τήν ζωήν 
τήν ίδικήν μας, πρός έπαινον τήν γλώσσαν μας μεταστρέψαν- 
τες, τον ίδικόν μας βίον καθ’ έκάστην ήμέραν έπιμελώς ας ε
ξετάζω μεν καί τήν κρίσιν περί τής ζωής τών άλλιον άφήσαντες 
είς τόν ήξεύροντα νά κρίνη μέ ακρίβειαν τά απόρρητα, ημείς 
οί ίδιοι τά ίδικά μας αμαρτήματα άς κρίνωμεν. Διότι τοιουτο
τρόπως καί τής γεέννης τό πΰρ θά δυνηθώμεν νά διαφύ
γω μεν.

το jwYXTHPiOH της μετάνοιας

Κοινωφελές και χρησιμώτατον έργον προ/ίγαγεν εις φώς ό προϊ
στάμενος τής έν Κωνστάντζη της Ρουμανίας Ελληνικής ’Εκκλησίας 
πανοσ. άρχιμ. κ. Χριστόφορος Κτένας, περί του Μυστηρίου τής με
τάνοιας κατ’ έγκρισιν τής Μεγάλη; τοΰ Χρίστου ’Εκκλησίας. (Έκ 
τοΰ πατριαρχ. τυπογραφείου Κων)πόλεως 1911).

Ό συγγραφευς ώς ομολογεί άφωρμήθη είς την μελέτην ταύτην, 
καθ’ δσον παρετήρησεν ώς έν Κωνστάντζη έγκατεστάθη, δτι οί εκεί 
ομογενείς, δέν έπετέλουν ώς έδει το μυστήριον τοΰτο, άνά έκαστον 
προσερχόμενοι τώ πνευματικφ καί προσεπιλέ^ οντες τους λογισμούς, ΐνα 
είτα δεχθώσι την άφεσιν τών άμαρτιών η τον προσήκοντα κανονισμόν, 
άλλ’ ουοθυμαδον έν τφ Ναώ περί το τέλος τής Λειτουργίας, έλάμβα- 
νον παρά τοΰ ίερέως την άφεσιν. ά'ιά τής απλής άναγνώσεως τής επί 
τοΰτο εύχής. Άναμφιβόλως το ουτω έπιτελούμενον μυστήριον εϊναι ά- 
κυρον, πλήν άτυχώς ού μόνον έν Κωνστάντζη, άλλ’ είς πολλας τής 
Ευρώπης Κοινότητας οΰτω έπιτελειται, εύτυχώς δέ ό συγγραφευς ήδυ- 
νήθη ώς προσεπιλέγει νά περικόψη τήν συνήθειαν ταύτην, έπιτυχών 
τήν ενός έκαστου έζαγόρευσιν.

Ό συγγραφευς φιλοπόνως πλείστας πηγάς έλαβεν ύπ’ δψει συγ
γραφών το έργον αύτοΰ, άς και παραθέτει.

Τήν σύστασιν τοΰ Μυστηρίου άνάγει είς ρήσεις έν αύτή τή Πα- 

λαια: Γραφή ευρισκομένας, είτα δέ άναφέρεται είς τά έν τη Νέα Γραφή 
καταγραφομενα, εζ ών αριδηλως δηλοΰται δτι ιδρυτής αύτοΰ τυγχάνει 
αύτος ό Κύριος, μεταδώσας τοιαύτην έξουσίαν τοΰ δεσμεϊν καί λύειν 
τα αμαρτήματα τών άνθρωπων είς τούς Θείους αύτοΰ μαθητάς και 
Αποσιολους. Οι Αποστολικοί κανόνες καί αί κατόπιν οικουμενικά! 

και τοπικαι Σύνοδοι ω; καί αι Σύνοδοι τοΰ 1Ç*  αίώνος, καί αί διάφοροι 
ύπο τούτων έγκριθεϊσαι όμολογίαι, προσεπικύρωσαν καί καθόρισαν τάς 
τοΰ μυστήριου τουτου διατάξεις. Έπιτυχώς είτα ύπο τοΰ συγγραφέως 
έρευνώνται καί καταγράφονται, τα ορατά σημεία, ή μεταδιδομένη χά
ρις, ή δύναμις ττίς άφέσεως τών άμαρτιών καί ή κατά τοΰ Άγιου 
Πνεύματος βλασφημίχ, εϊτα δέ τά έπιτίμια καί αί Γραφικαί ρήσεις έφ’ 
ων εδράζονται ταΰτα, καί ό έκ τούτων σκοπός κατά το πνεΰμα τ?ίς 
Ορθόδοξου Εκκλησίας, ένάντιθεσει τών ιδεών της Δυτικής ’Εκκλησίας.

1 οιουτοτρόπως ο συγγραφευς έςαντλει δλας τάς θέσεις τοΰ ύπ*  δ
ψει θέματος, μετά καλών παραινέσεων προς τούς εύσεβεις χριστιανούς 
ώς καλός πνευματικός πατήρ.

Εξ όλων τούτων ενός μόνον έπιμάχου ζητήματος δέν έπιλαμβά- 
νεται ό συγγραφεύς παρατρέχων τήν έξέτασιν τούτου, μή συντρέχοντος 
ίσως του δΓ δν συνετάχθη τό έργον σκοποΰ.

’Εν σελίδι 38 άναγράφει δτι «οί ’Απόστολοι έχορήγησαν το δι
καίωμα τοΰτο είς τους διαδόχους αύτών τούς Έπι σκοπούς 
δ η λ. και τούς πρεσβυτέρους·» καί παραπέμπει είς Β' 
Τιμ. α. 6 και Ίιτ. α. 6. Καί έν σελίδι 42 άναγράφει «το μυστήριον 
τής ίερα; έζομολογησεως ένώπιον μόνον του ’Επισκόπου ή καί τοΰ 
παρ αύτοΰ κανονικώς προκεχειρισμένου ίερέως δέον νά 
τελήται» καί παραπέμπει είς κατήχησιν Δ. Ν. Βερναρδάκη σελ. 161.

Θά ήτο εύκταιον έάν ό συγγραφεύς διευκρίνιζε τήν έπί τοΰ μυ
στηρίου τούτου δικαιοδοσίαν τοΰ ’Επισκόπου καί πρεσβυτέρου. Διότι 
είναι έπίμαχον ζήτημα έάν ό ίερεύς έχει έπί τοΰ μυστηρίου τούτου έ
ξουσίαν. Καί είδικώτερον άμφισβητεΐται έάν ο ίερεύς άμα τή χειροτο- 
viqt αύτοΰ λαμβάνει παρά τοΰ ’Επισκόπου τύ δικαίωμα καί τήν ά
δειαν τοΰ έπιτελείν τύ μυστήριον τής έξολομογήσεως, ή λαμβάνει μέν 
τύ δικαίωμα ούχί δμως καί τήν άδειαν τής ένεργείας ήν λαμβάνει παρά 
τοΰ ’Επισκόπου διά τής ιδιαιτέρας χειροθεσίας καί τοΰ ένταλτηοίου, ή 
ούδέτερον τούτων λαμβάνει διά τής χειροτονίας, καί μόνον διά τής χει
ροθεσίας καί τοΰ ένταλτηρίου έξουσιοδοτεΐται είς τοιοΰτον λειτούργημα.

Ό συγγραφεύς έν μέν τή σελίδι 38 ώς άνω, αναμιγνύει Έπισκό- 
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πους και πρεσβυτέρους μή διευκρινίζων τάς εξουσίας έκαστου, ενφ έν 
τή σελίδι 42 καταγράφει τήν γνώμην του αοιδίμου Βερναρδάκη διά 
τής φράσεως «προκεχειρισμένου ίερέως» ήτις νομίζω ori συμφωνεί προς 
τήν ιδέαν τής ιδιαιτέρας χειροθεσίας. Αί έν τή πρώτη περιπτώσει 
(σελ. 38) παραπομπαί του συγγραφέως, καταδηλοΰσιν δτι ό Παύλος 
μετέδωκε προς τον Τιμόθεον καί Τίτον τα θεία χαρίσματα καί εντο
λήν ΐνα καταστήσωσι κατά τόπους πρεσβυτέρους, άτινα χαρίσματα οί 
’Απόστολοι έ'λαβον παρά τού Κυρίου. Επομένως οί διάδοχοι τών ’Α
ποστόλων ίχουσι τήν έξουσίαν τού ποιεί ν δσα τοις Άποστόλο-.ς ένετεί- 
λατο ό Κύριος, καί είόικώς έπί τού μυστηρίου τούτου νά συγχωρώσιν 
ή να κρατώσι τάς άμαρτίας (Ίω. Κ. 21—22),

Είναι αληθές έν τή Γραφή πολλάκις ή Λεξις πρεσβύτερος άναφέ- 
ρεται άλλοτε μέν είς τούς πρεσβυτέρους ιερείς άλλοτε δέ είς τούς 
’Επισκόπους, καί ό Πέτρος δέ ώνόμασεν εαυτόν σ υ μ π ρ ε σ β ύ- 
τ ερ ον (Α'. ε. 1.). Ό Ιίαυλος γράφων πρύς Τιμόθεον «οί καλώς 
προεστώτες πρεσβύτεροι διπλής τιμής άξ.ούσθωσαν» (ΑΖ. Τιμ. ε. ί7), 
έννοεϊ τους Επισκόπους, ομοίως καί πρύς Τίτον αναφέρει πρώτον πρε
σβυτέρους καί εϊτα Επισκόπους ουτω όνομάζων τούς Επισκόπους «κα
τά πόλιν πρεσβυτέρους» (Tir. Α. 5), ό δέ ιερός ΙΙολύκαρπος γράφων 
προς Φιλιππησίους «ύποτασσόμενοι τοϊς πρεσβυτέροις» (Έπιστ. στ') 
έννοεϊ τούς Επισκόπους, καί ό Πέτρος «πρεσβυτέρους τούς έν ύμϊν 
παρακαλώ, ποιμάνατε τό εν ύμϊν ποίμνιον τού Θεοΰ» τούς ’Επισκό
πους πάλιν έννοεϊ. Έξ άλλου πάλιν διά τής λέξεως πρεσβύτερος νο
ούνται καί οί ίερεϊς ώς ο ’Ιάκωβος παραγγέλει «προσκαλεσάσΟω τούς 
πρεσβυτέρους» (βΖ. 14), καί ό Λουκάς «χειροτόνησαντες πρεσβυτέρους 
κατ’ ’Εκκλησίαν» (ΙΕάξ. ιδ. 23), καί ό Ιίαυλος «πέμψας είς Έφεσον 
μετεκαλεσατο τούς πρεσβυτέρους» (Ιίραξ. κ. 17 —18), διότι ή Έφε
σος δέν ήδύνατο να εχα) πολλούς’Επισκόπους. Καί gì παλαιοί Πατέρες 
άποφαίνονται δτι ή Γραφή ένιαχου πρεσβυτέρους ονομάζει τούς ίερεϊς 
καί τούς Επισκόπους. Σημαίνει δμως ή λέξις καί τούς πάλαι γεγενη· 
μένους (έβρ. ιχ. 12.)

Περί τής έν τή Γραφή συγχύσεως τών ονομάτων ’Επίσκοπος καί 
πρεσβύτερος ό μακάριος διδάσκαλος Ν. Δαμαλάς αναγράφει «ή καθαοά 
μεταξύ πρεσβυτέρου καί ’Επισκόπου διάκρισις άρχεται άπό τής κοιμή- 
σεως τών αποστόλων καί τής διαδοχής αύτών ύπό Επισκόπων είς τήν 
κυρίαν τής λέξεως σημασίαν» (πρβλ. περί Άρχών Λειψία 1865 σ. 92). 
Πασιφανής δέ διάκρισις ’Επισκόπου καί πρεσβυτέρο) αναφαίνεται έν 
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έπιστολή του ’Ιγνατίου Έπισκόπου ’Αντιόχειας αμέσως μετά ròv Πέ
τρον (προς Μαγν. κ. 3) «πάντες ένδρεπέσθωσαν τούς διακόνους, ώς έντο- 
λήν Θεοΰ, καί τόν ’Επίσκοπον ώς Ίησοΰν Χριστόν όντα υιόν τοΰ Πα
τρός, τούς δέ πρεσβυτέρους ώς συνέδριον τού Θεοΰ καί σύνδεσμον ’Απο
στόλων», έ'νθα όμιλεϊ πώς έκάστη Έκχλησία πιστών πρέπει νά τιμά τό 
πρεσβυτέριον.

Τοιουτοτρόπως ήδύνατο τις νά ύποΟέση δτι οϊ τε πρεσβύτεροι καί 
οί ’Επίσκοποι δύνανται τά τής έξομολογήσεως έπιτελεϊν, άφού έν τή 
Γραφή διά τοΰ αύτού παρίστανται ονόματος, πλήν άναποφεύκτως σφα
λερά έ'σεται ή τοιαύτη άπόφανσις. Ό Κύριος έόωκε τήν έντολήν του 
λύειν καί δεσμεϊν τάς άμαρτίας τοϊς δώδεκα Άποστόλοις, οί δέ ’Α
πόστολοι τοϊς διαδόχοις αύτών πλήν τών ’Αποστόλων διάδοχοι μόνον 
οί ’Επίσκοποι είσίν, ένω οί πρεσβύτεροι είσί τών Ο' αποστόλων διάδο
χοι ώς οί παλαιοί Πατέρες αποδέχονται (πρβλ. Συμεών θεσσζλ. Ά
παντα ΆΟήναι 1868 σελ. 352). Έν δέ τή Γραφή ονομάζονται μέν 
άπό κοινού πρεσβύτεροι οί τε ίερεϊς κ^ί ’Αρχιερείς, πανταχοΰ δμως 
άμφότεραι αί τάξεις τούτων εύκρινώς διαχωρίζονται, ώς έν παραδείγ- 
ματι «πρεσβύτεροι κατά πόλιν» (Τιτ. α. 5) είσίν οί Επίσκοποι, ένω 
«πρεσβύτεροι κατ’ έκκλησίαν» (Ιίραξ. ιδ. 23) νοούνται οί ίερεϊς, καί 
έν τή πρώτη Συνόδω τών ’Ιεροσολύμων διακρίνονται «οί ’Απόστολοι 
καί οί πρεσβύτεροι», οί τούς ’Επισκόπους καί ίερεϊς ύποσημαίνοντες 
(πρβλ. Σπ. Μηλιά Συνοδ. Συλλογή Βενετία 1761 τ. Α. σελ. 10.

Κατ’ άκολουθίαν τό δικαίωμα τής έπιτελέσεως τοΰ μυστηρίου , 
τής μετάνοιας κέκτηται μόν ν ό ’Επίσκοπος ώς άμεσος τών ’Αποστό
λων διάδοχος. ’Επομένως άπαιτεϊται άπαραιιήτως καί χειροθεσία Έ
πισκοπική καί ίδιον ένταλήριον ίνα ό ίερεύς έγκύρως άσκηση το ιερόν 
τοΰτο μυστήριον, δπερ εϊναι άποκλειστικόν τοΰ ’Επισκόπου δικαίωμα 
καί καθήκον. Διά τής χειροθεσίας καί τοΰ ένταλτηρίου, ό ίερεύς λαμ
βάνει τό τε δικαίωμα καί τήν άδειαν τής άσκήσεως τού 
λειτουργήματος τούτου, δυναμένου καινά άνασταλή κατά γνώμην τοΰ 
’Επισκόπου.

Ή περιορισμένη έξουσία τοΰ ίερέως περί τό μυστήριον τής έξο
μολογήσεως καταφαίνεται καί έκ τών ιερών κανόνων, άμφισβητεϊται 
μόνον έάν δυνάμει τής χειροτονίας έχουν τό δικαίωμα τούτο καί μόνον 
ή ένέργεια του δικαιώματος υπολείπεται διά τοΰ ένταλτηρίου. Συμεών 
ό Θεσσαλονίκης (άποκρ. ιαΖ), ούδέτερον έκ τούτων νομίζει δτι έχουσιν 
οί ίερεϊς. Ό ΛΘ’ Άποστολικός κανών γενικώς έμποδίζει πάσαν ένέρ- 
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γειαν του ίερέως άνευ γνώμης του Επισκόπου. Άλλ’ ό κανών ούτος 
έν Έλλάδι τούλάχιστον άογεϊ, διότι κατά το Θ' άρθρον τού Σ. νόμου, 
δέν δύναται ό ίερεύς κανονικήν έχων χειροτονίαν και ενορίαν, νά τεθή 
είς άργίαν δι’ οίον δήποτε λόγον άνευ άποφάσεως καί τών παρομαρ- 
τούντων ταύτης ανακρίσεων κλήσεως κτλ. τού ’Επισκοπικού δικα- 
στηρίου. Άλλ’ οί κανόνες 6ος καί 7ος τής έν Καρθαγένη Συνόδου 
ρητώς άπαγορεύουσι το μυστήριον τής Μετάνοιας άπο τους Ιερείς «Μή
τε δέ καταλέξαι τι à I Ιρεσβυτέρω έξεϊναι» έπιπροσθέτει δέ ό έρμηνευ- 
τής οτι ό ίερεύς δέν δύναται να λύη από τής αμαρτίας τον μετανοούντα 
καί ειτα νά κοινωνή αύτόν.

Ό δέ πολύς Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας Γαβρ’.ήλ ό Σεβήρος 
(1541 —1616) έντω περί Μυστηρίων έργω αύτού αναγράφει «Τοΰ 
μέν Έπισκόπου τύ έργον έστί, το διδάσχειν, τύ βαπτίζειν, τύ λύειν καί 
δεσμεϊν αμαρτίας, το χειροτονεϊν . . . - . τοίς δέ ίερεύσιν έδόθη έξου
σία ύπό του χειροτόνησαντος, τύ ίερουργειν τα άχραντα μυστήρια καί 
τύ με-αδιδόναι ταύτα τοίς πιστοϊς» κζί αλλαχού γράφει «Όθεν έστιν 
άναγκαιον έρευναν τούς καλουμένους Πνευματικούς ειγ’ έξουσίαν έ- 
χουσι, καί έν υαλτηριώδες γράμμα» (πρβλ. Συνταγμάτιον περί Μυστη
ρίων Ένετίησιν 1601 σελ. 94 — 95 καί 102).

Το δτι ό ίερεύς διά τής χειροτονίας δέν λαμβάνει τήν δύναμιν 
ποος έπιτέλεσιν τού μυστηρίου τής μετάνοιας δηλούται καί έκ τής ο
μολογίας τοΰ Πατριάρχου άοσιθέου «Εί δέ καί δοκιμή καί άοετή δια · 
φέροι ό ίερεύς, λαβών έξουσίαν παρά τού Έπισκό
που διορθοϊ τούς πρύς αύτόν ερχομένους εύσεβεΐς, και είς τήν πρύς 
κτήσιν τής ούρανίου βασιλείας οδόν ποδηγετεί, καί κ ή ρ υ ξ τού 
ιερού προχειρίζεται Ε ύ α γ γ ε λ ί ου......ό δέ άρχιε- 
ρεύς..... κατά ποώτον καί ύπέρτατον λόγον ούτος όεσμεϊ χαί λύει» 
(Συμβ. I. Μεσολωρα παράρτ. Άθήναι 1893 σελ. 110). Έκ τούτων 
καταφαίνεται δτι ό ίερεύς στερείται τού δικαιώματος ού μόνον τής έπι- 
τελέσεως τού μυστηρίου τής μετάνοιας, άλλά καί τής διδαχής καί έρ*  
μηνειας τών Γραφών, άτι ,α άποκλειστικώς καθ’ ύπέοτατον 
λόγον άνήκουσι τω Επισκοπώ.

Τοιοΰτον το έργον τοΰ πανοσ. άρχιμ. κ. Χριστοφόρου Κτένα, 
γνωστοΰ έν τή Εκκλησιαστική φιλολογία καί έξ άλλων αύτοΰ άξιολό- 
γων πονημάτων.

Έν Τεργέστη. Άοχιμ. ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΒΕΛΑΜΙΔΙΟΤΗΣ.

I. I. ΣΜΎΡΝΩΦ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΩΣΑΪΚΑ ΤΗΣ ΚΤΠΡΟΐ
(κατά μετάφραοιν Άροενίυυ Δηλιγίάννη Διακόνον)^

11.

Ιΐαναγία Άγγελόκτιότος.

( Συνέχεια. )

Ή άπεικόνισις τοΰ Γαβριήλ εΐνε ετέρου χαρακτήρος. Άπεικονί- 
σθη έν ταχεία κινήσει πρός τ’ άριστέρα κατά τήν διεύθυνσιν πρύς τήν 
Θεομήτορα, εί καί ή κίνησις αυτή άντιτίθεται πρύς τήν ήσυχον θέσιν 
τοΰ Μιχαήλ. Το πρόσωπον αύτοΰ άποτόμως διακρίνεται τοΰ τρυφερού 
προσώπου τοΰ Μιχαήλ καί συνεπείς τών σκοτεινών όφρύων, τών μεγά
λων ανοικτών οφθαλμών καί ρυτίδων έπί τοΰ μετώπου παρατηρεί λίαν 
αύστηρώς καί μάλιστα απειλή τικώς πως. Ή σκιά κατά μήκος τής ρίνας 
λίαν άποτόμως παρίσταται δια μελκίνης ζώνης. Ή κόμη δεθεΐσα έπί 
τοΰ μετώπου δια ταινίας, τής οποίας τα άκρπ έπί τοΰ έπιπέδου τού 
φωτοστεφάνου μή διαχρινόμενα άπεικονίσθησχν ομοίως ώς καί παρά τώ 
Μιχαήλ’ άλλ’ έκεϊ άντί τών ύπολεύκων ζωνών, οί βόστρυχοι παρεστά- 
θησαν ώς ζώναι κανελλοειδεϊς καί διά τούτο δέν είνε τόσον ζωηραί. 
Ώς φαίνεται ό καλλιτέχνης παραδέχεται τήν κόμην τοΰ Γαβριήλ μάλ
λον άμαυράν. Έν τή σκιά έπί τής άριστεράς παρειάς σαφώς παρατη- 
ρεϊται ό αύτος πρωτότυπος τρόπος τού άποδιδόναι τάς μεταβάσεις τού 
φωτός προς τήν σκιάν όι’ άλληλοδιαδεχομένων ότέ μέν ύπολεύκων, 
ότέ δέ βαθέων κυανών κύβων. Τύ αύτο παρατηρεϊται καί είς πολλά 
μέρη τής έσθήτρς. Αί πτυχαί αύτής άπεικονίσθησχν λίαν ζωηρώς καί 
έπιμελώς καί αρκετά πιστώς. Ό μανόύας μετά δύο βαθέων ερυθρών 
σημείων Η καί Γ χαλύπτει μόνον τον αριστερόν ώμον καί τήν άριστε- 
ράν χεϊρα, ώς ώφειλε νά παρίσταται καί ό μανόύας τοΰ Μιχαήλ. Έπί 
τοΰ δεξιού ώμου καί έπί τοΰ κά:ω άκρου τού χιτώνος μετά μικρών 
κατά τύν άγχώνα χειριδών φαίνεται κάθετος χρυσή ζώνη κατεσχευα- 
σμένη έκ χρυσών, ύποκιτρίνων καί ύπολεύκων κύβων. Έν τή άριστερα 
χειρί ό Γαβριήλ κρατεί ράβδον άποοοθεϊσαν διά χρυσών καί μαύρων ζω
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νών, έν τή δεξιφ ύποπράσινον καί νυν ίσχυρώς άμαυρωθεϊσαν σφαίραν 
μετά σταυροΰ ή μάλλον μετά του γράμματος X έπ’ αυτής. Αί πλήρεις 
διατηρηθεϊσαι πτέρυγες φαίνονται ενταύθα έν όλη αύτών τή αρχική 
λάμψει : κατά το άνώτερον μέρος (αί πτέρυγες) είνε λεπιδωταί, δπερ 
παρουσιάζει, βεβαίως, μικρότατα πτερά, κατά το κατώτερον δέ, άντί 
τών συνήθων δακεκριμένων μακρών πτερών εκτείνονται έπί της έπιπέ- 
δου έπιφανείας τής πτέρυγος ποικιλόχροοι οφθαλμοί αύρας ταώ, κατε- 
σκευασμένοι έκ κυανών, πρασίνων, έρυθρών, κίτρινων καί άλλων κύ
βων. *Απασαι  αί τρεις εικόνες εϊνε κατειργασμέναι έκ χρυσού βάθους 
συνεχούς πρασίνου έπιφανείας, έφ’ ής ίστανται δι’ αποτόμων κύκλων. 
Δια μελανών γραμμών ενίοτε οί τεχνϊται βοηθούσιν έχυτούς έν τή έπι- 
δόσει τών μεταβάσεων τής σκιάς έν ταϊς πτυχαΐς καί έπί τούς μύς, 
ουτω λ. χ. παρεστάθη έκτάκτως άποιόμως ό μύς έπί τοΰ λαιμού 
τού Γαβριήλ.

Έκ τής μορφής τών έν ταϊς έπιγραφχϊς γρζμμάτων έξ ών δέν 
δυνάμεθα να έξαγάγωμεν χρονολογικά συμπεράσματα, έκπλήττει ή 
όνομασία τής θεομήτορος «αγία Μαρία», ήτις νύν δΓ ήμας παρίστα:αι 
τελείως ασυνήθης καί ήτις κατά τον χρόνον τού σχίσματος τών έκκλη- 
σιών ύπό τών θεολόγων τής ’Ανατολής παρίστατο ώς κατηγορία κατά 
τής Δύσεως, ώς σμίκρυνσις τοΰ αξιώματος τής Ύπεραγίας Θεοτόκου, 
ήν ή έν Έφέσφ σύνοδος άνεγνώρισεν ώς θεομήτορκ. ΙΙρύ τής συνόδου 
ή όνομασία αυτή ήτο τοπική, έλαβε δέ πάγκοινον χρήσιν καί, ύπο- 
χρεωτικήν βεβαίως μετά τήν σύνοδον. Εϊνε περίεργον δτι καί παρ’ αύτφ 
τφ ’Αλεξάνδρειάς Κυρίλλφ, τώ ζηλωτή υπερασπιστή τής ονομασίας 
ταύτης, εύρίσκομεν άπαξ ονομασίαν τής μεγάλης έν Έφέσω ’Εκκλη
σίας, έν τή όποίφ συνήλθεν ή Σύνοδος, έκκλησίαν « τής αγίας Μαρίας», 
έτέραν «τής αγίας Μαρίας Θεοτόκου» (Migne Patì’ gr. 77, σελ. 131 
καί 138), δθεν, ώς φαίνεται ή έκκλησία έκαλεϊτο, έκκλησία «τής 
άγιας Μαρίας». Δέν δυνάμεθα να παρακολουθήσωμεν επί τή βάσει φι
λολογικών μνημείων, πότε καί πόσον ταχέως τύ άρχαϊον καί άπλουν 
δνομα «άγιας Μαρίας», παρηγκωνίσθη ύπό τοΰ θεολο>ικου ορισμού 
«Θεοτόκος». Άλλά τύ ύποθέτειν, δτι αμέσως μετά τύ 431 ήρξαντο 
πανταχοΰ να μεταχειρίζωνται μόνον τύ νέον εϊτε, τούλάχιστον, τύ τε- 
λειωτικώς καθιερωθέν ύπύ τής συνοδικής άποφάσεως δνομα Θεοτόκος, 
τοΰτο δυσκόλως δυνάμεθα να έννοήσωμεν. Τούτου ενεκα ή ονομασία 
τής θεομήτορος έν τφ μωσαϊκφ τοΰ Κιτίου διά τοΰ : άγιας Μαρίας, 
μαρτυρεί, δτι το μωσαϊκόν τούτο άπεικονίζον τήν θεομήτορα έν τφ 
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ούρανίφ μέγαλείφ, ίδιάζοντι τή θεοτόκφ, συμφώνως προς τάς συνοδι- 
κάς αποφάσεις, αλλά δίδον αύιή τύ παλαιόν δνομα, έγένετο τότε, δτε 
το παλαιόν τοΰτο δνομα δέν εϊχεν έτι παραγκωνισθή ύπύ τοΰ νέου 
τίτλου. Άλλά πότε έγένετο τοΰτο, δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά εϊπω- 
μεν. Ώς πρός τήν αναλογίαν τής έπιγραφής τοΰ κυπριακού μωσαϊκού, 
θά ύποδείξωμεν μόνον δύο μνημεία, τών όποιων, δυστυχώς τήν άκριβή 
χρονολογίαν δέν δυνάμεθα νά όρίσωμεν : έν τφ καταλόγφ τής ’Αλεξαν
δρινής κατακόμβης, ώς φαίνεται, τού VI αιώνος r, έν τή απεικονίσει 
τού θαύματος έν Κανα τής Γαλιλαίας, υπάρχει ή έπιγραφή : Η ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΙΑ, όμοια προς τήν τοΰ Κιτίου καί ώς προς το είδος τών γραμ
μάτων. Έν τφ Museo Trivulzi τοΰ Μιλάνου υπάρχει έλεφαντόδους 
γεγλυμμένος— άνερχόμενος είς τον VI αιώνα—έπί τοΰ οποίου παρί- 
σταται ό Εύαγγελισμός*  άνωθεν τής κεφαλής τής θεομήτορος ύπάρ
χουσι δύο μονογράμματα, άτινα εύκρινώς άναγινώσκο/ται: γΗ ΑΓΙΑ 
ΜΑΡΙΑ».2 Ό Μ. I. Bostowtsew μοΰ έδειξεν είκονίδιον (χάλκινον) 
ευρισκόμενον είς τον Codex Epigraphicus Marini έν τή βιβλιο
θήκη τοΰ Βατικανοΰ (Cod. dat. 9071 ρ. 167)—άλλοτε εύρίσκετο 
έν Φλωρεντία — έπί τοΰ οποίου σημειοΰνται : ΛΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΟΗ- 
ΘΗΟΟΝ, είς δέ τάς γωνίας ΘΕΟΓΧΑΡΙΟ. Ή παράδοξος μορφή τοΰ 
κεκολοβωμένου έν αρχή Α δέν μοι έπιτρέπει τούλάχιστον νά κρίνω 
περί τής άρχαιότητος τοΰ εικονιδίου. Έπί τών νομισμάτων Λέοντος 
τοΰ Σοφού (Garrucci, 482, 13. Saulcy, Essai de classfication 
... des monnaies byzantines, πίναξ XIX 7), άνωθεν τής προτομής 
τής θεομήτορος έν τή θέσει oranti κεϊται μεταξύ δύο σταυρών ή έπι
γραφή -[-ΜΑΡΙΑ-]-, κάτωθεν δέ προστίθεται ΜΗΡ 0V.

Έν ταϊς έπιγραφαϊς τών χρόνων τοΰ Ίουστινιανοΰ έκτος τοΰ 
αρχαίου τύπου «Άγια Μαρία» 3) προστίθεται έτι «Θεοτόκος» F(C. I. 
Gr. 8640, 8643 cf. Papers of American School at Athens II, 
No 280).

1) Bullétino di Archeologia cristiana. 1865, σ. 58. Garrucci 105 Β. 5. 
Περί τού χρόνου τού καταλόγου, δρα Schultze, Die Katakomben, σ. 283— 
284. 2) Ό Garrucci άνέγνω (453. 1.) πλημμελώς : παναγία Μαρία*  όρθώς ά- 
νέγνω τά μονογράμματα ό West wood. A descriptive catalogue of the 
fictile ivories in the South Kensington Museum, London, 1876 σ. 336.

3) Ή έπιγραφή έκ τής Έζρας (Τραχωνίτιδος): ή αγία Μαρία κ.λ.π. (Wa- 
dington No 2502) έπισκοτίζεται ύπό τών ακολούθων λέξεων (αυτόθι, Expli
cations, σ. 570) καί ϊσως δέν είνε καθαρώς χριστιανική.
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Ή διακόσμησις της οριζοντίου ζώνης της κόγχης παρά την 
απλότητα αύτής και το σύνηΟες ύπομιμνήσκει πολύ τον διάκο
σμον του πλαισίου του περιβάλλοντος την εικόνα τών ιατρών έν τφ 
βιενναίω χειρογράφφ του Διοσκορίδου περί τας άρχάς του VI αίώνος 
(βλ. την εικόνα παρά Louandre, Les arts somptuaires).

Ή σύνθεσις τοΰ μωσαϊκού εκπλήσσει διά την άσυμμετρίαν του. 
Ή θεομήτωρ άπεικονίσθη συμφώνως πρύς την κεντρικήν αύτής θέσιν 
αύστηρώς en face, οί δέ ‘Αρχάγγελοι οί άποτελοΰντες την ούράνιον 
αύτής φρουράν, άντί νά ίστανται είς τάς άναλόγους επίσημους θέσεις 
τών βασιλικών σωματοφυλάκων, παρίστανται διφόρως : ό Μιχαήλ 
ώς φαίνεται έκ του άβλαβους ύπολοίπου τής μορφής αύτοΰ ϊσταται 
δλως ήρεμος, ό δέ Γαβριήλ άπεικονίσθη ώς όρμητικώς μεταβαίνων 
πρύς τ’ άριστερά.

Εϊνε άληθές οτι έν τοϊς μνημείοις τής άρχαίας χριστιανικής τέ
χνης δέν εϊνε σπάνιαι αί μορφαί, αί είκονιζόμεναι μεθ’ ύπερβ^λικής 
γοργότητος ή ύπερμέτρου κινήσεως : σχεδόν πάντοτε ουτω άπεικο- 
νίζοντο οί μάγοι μετά τών δώρων, ούχί σπανίως δέ και άλλαι μορφαί. 
Έν τή συνήθει συνθέσει τοΰ Χριστοΰ μετά δύο λαμβανόντων παρ’ 
Αύτοΰ τόν «νόμον» ’Αποστόλων, ή συμμετρία ένίοτε ταράσσεται 
περισσότερον ύπύ τής ίσχυρας κινήσεως τής δεξιάς μορφής ώς καί έν 
τφ ήμετέρφ μωσαϊκφ, άλλ’ έκεϊ ή τοιαύτη άσυμμετρία έξηγειται έκ 
τούτου ότι ό Χριστός δίδει τόν «νόμον» ιδίως έκ δεξιών τής μορφής 
’Αλλ' έν τφ μωσαϊκφ τού Κιτίου ή άθέτησις τής συμμετρίας χατά 
τύ φαινόμενον, δέν παραβλάπτει, έκπλήττει δέ τοσούτω μάλλον, κα
θόσον έν άπάσαις ταϊς έπιλοίποις γνωσταϊς άπεικονίσεσι τών άγγέλων 
έν παρομοίαις σκηναϊς, τόσον άπότομοι διαφοραί έν ταϊς θέσεσιν αύτών 
δέν παραητροΰνται.

Ό άρχάγγελος Μιχαήλ καθόσον δυνάμεθα νά κρίνωμεν έκ τοΰ 
διασωθέντος μωσαϊκοΰ, παρουσιάζει σημαντικήν ομοιότητα, πρύς την 
εικόνα Ίησοΰ τοΰ Ναυή τήν άποκειμένην έν τφ Βατικανφ *)  : ή δια
φορά έγκειται έν τούτφ οτι έκεϊ ό Μιχαήλ, «ώς άρχιστράτηγος δυνάμε- 
ως Κυρίου» (Ί. Ναυή, 5, 14), εϊναι είκονισμένος ώς πολεμιστής μετά 
ξίφους, μεθ’ ύψηλών ύποδημάτων καί βραχυτάτου πολεμιστοΰ μαν- 
δύου. eH στάσις όμως εινε ή αύτή : τά ίχνη τοΰ αριστερού ποδος

1) Βλέπε τήν εικόνα παρά Wickhollï καί Hartel, Wiener Genesis, 
ναξ 6. 

εϊνε έζωγραφημένα έκ τοΰ πλαγίου (profil)· ή άριστερά χειρ εϊναι 
κεκυρτωμένη πρύς τύν άγκώνα, κρατεί δέ έπικλινώς έν μέν τ$ μι
κρογραφία θήκην τοΰ ξίφους, έν δέ τφ μωσαϊκφ ράβδον. Ή άριστερά 
πτέρυξ άπεικονίσθη έπικλινώς ούτως ώστε εϊνε ορατή μόνον κατά τύ 
άνω μέρος αύτής, άλλ’ έν τή μικρογραφία ή κλίσις εϊνε μεγαλύτερα 
καί διά τοΰτο αυτή άνω τής φωτοστεφάνης δέν διατέμνεται, ώς έν 
τφ μωσαϊκφ. Φανερύν ότι τύν δεξιύν πόδα καί τήν δεξιάν, έφθαρμένα 
έν τφ μωσαϊκφ, οφείλομεν νά παραστήσωμεν ούτως ώς καί έν τή 
μικρογραφία : τύν πόδα μετεστραμμένον, ούτως ώστε τύ ίχνος κατά 
τά 3)4 νά εϊνε πρύς τά έξω, τήν δέ πτέρυγα άπομεμακρυσμένην 
πολύ πρύς τά άριστερά άπύ τής μορφής, ένθα ώφειλε νά κατέχη ση- 
μαντικύν διάστημα μεταξύ τής μορφής τοΰ Μιχαήλ καί τής καθέτου 
διακεκοσμημένης ζώνης κατά τύ μέρος τής κόγχης. Ό φωτοστέφανος 
έν τή μικρογραφία εϊνε τόσον λευκός, όσον καί οί λοιποί άλλοι έπί 
τοΰ χάρτου φωτοστέφανοι. Τύ δέ πρόσωπον τόσον νεανικόν όσον καί 
έν τφ μωσαϊκφ, ένθα ένεκα τής άτελοΰς έπεξεργασίας τής μικρογρα
φίας βλέπει νοστιμότατα, έστραμμένον πρύς άμφότερα τά είκονιζόμενα 
πρόσωπα πρύς τά δεξιά, ή κόμη άπεικονίσθη ούτως ώσεί νά πίπτη 
έπί τοΰ λαιμοΰ καλύπτουσα τύ ούς καί πβριδενομένη διά ταινίας, τής 
οποίας τά άκρα δέν περιστρέφονται, ώς τοΰτο συμβαίνει είς τάς νεωτά- 
τας άπεικονίσεις τών άγγέλων, έπί τής βάσεως τοΰ φωτοστεφάνου. 
Αί τρίχες τής κόμης έν τή μικρογραφία έχουσι τύ σχήμα παραλλήλων 
κεκαμμένων γραμμών, είς τας οποίας έν τφ μωσαϊκφ άναλογοΰσιν 
αί φωτειναί καί ομοίως παράλληλοι λωρίδες*  ύπεράνω τοΰ μετώπου αί 
τρίχες εϊνε διατεταραγμέναι καί έντεΰθεν καλύπτουσι τήν ταινίαν, 
άλλ’ έπειδή έν τφ μικρογραφήματατι τύ πρόσωπον εϊνε έστραμμένον 
πάρα πολύ πρύς τά δεξιά ή έν τφ μωσαϊκώ διά τοΰτο καί αί ταινίαι 
φαίνονται έκεί πάρα πολύ μεγαλαι.

Τοιαύτη όμοιότης κατά τήν στάσιν κκί τύν τύπον άμφοτέρων 
τούτων τών παραστάσεων τοΰ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ πρέπει νά έξη- 
γηθή προφανώς έντεΰθεν, ότι άμφότεραι έξαρτώνται έκ κοινού έν χρή- 
σει τότε τύπου εικονογραφίας τοΰ άρχαγγέλου, αλλά νά προσδιορί- 
σωμεν τύν χρόνον καί τύν τόπον, έν ω άνεφάνη ουτος δέν δυνάμεθα. 
Έν τοϊς μωσαϊχοις τής S. Maria Maggiore έν Ρώμη ό αρχάγγελος 
έν τή αύτή σκηνή, έν γ καί έν τή μικρογραφία άπεικονίζεται απλώς 
ώς πολεμιστής μετά λόγχης, άνευ πτερύγων καί διαφέρει άπύ τών 
θνητών τοιούτων μόνον έκ τοΰ γαλανού, πρασίνου, φωτοστεφάνου
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(Gamici, 251, 1. Δ. Β. Άϊνάλωφ, Μωσαϊκά του IV καί V αίώνος, 
σ. 127), αλλά έκ τής φαινομένης ταύτης έξαρτήσεως του είδους 
τούτου τών μωσαϊκών από τών αρχαιότερων μικρογραφιών, παριστα- 
νουσών πρόσωπα, έν χειρογραφοις βιβλίοις (πρβλ. Δ. Β. Άϊνάλωφ, 
σ. 108—109) έκ τοιαύτης άπεικονίσεως του αρχαγγέλου ούδαμώς 
έπιτρέπεται να συμπεράνωμεν δτι έν τ$ άρχη τοΰ V αίώνος δέν 
ύπήρχον άλλαι παραστάσεις αύτοϋ. άγγελικώ εί'δει. Την ύπόθεσιν περί 
τής έζαρτησεως τών συγκρινομένων παραστάσεων του άρχαγγέλου Μι
χαήλ έκ συνήθους τύπου παραστάσεων αύτου (και βεβαίως καί τών 
άλλων αγγέλων ομοίως) βλέπομεν είς όμοιας μορφάς αγγέλων περι- 
βεβλημένων λευκά ένδύματα — ώς και ό Μιχαήλ του Κιτιακου μω
σαϊκού— καί έν τή στάσει του Μιχαήλ έν τφ κυλίνδρφ τοΰ Βατικανοΰ, 
έν τοϊς μωσαϊκοΐς τής θριαμβευτικής άψΐδος τής S. Maria Maggiore 
(Carruci 212, 1 : δεύτερος άγγελος έξ αριστερών καί 212, 2 : 
άγγελος έκ τών όπισθεν τής Θεοτόκου), ομοίως έν τή παραστάσει τοΰ 
άγγέλου προ τοΰ ’Ιακώβ έν τοΐ βιενναίοις άποσπάσμασι τοΰ βιβλίου 
τής Γενέσεως (Wickhoff und Hartel, Wiener Genesis, πίναξ 
XXI), πάρα πολύ ομοιάζει προς την στάσιν τοΰ Μιχαήλ έν τώ μωσα- 
ικώ τοΰ Κιτίου καί ομοίως κρατεί ράβδον, άλλ’ ώς καί οί λοιποί 
άγγελοι τών μικρογραφιών τούτων δέν έχει ούδένα φωτοστέφανον.

’Ιδιαζόντως καί μάλιστα άπδ τών άρχαιοτάτων χρόνων έτιμάτο 
ό αρχάγγελος Μιχαήλ είς το έσωτερικόν τής Μικράς ’Ασίας κατά τα 
μέρη τής Φρυγίας καί Πισιδίας Γ), πιστοποιείται δέ καί ή έπί τών 
χρόνων τοΰ Κωνσταντίνου έν Κ)πόλει καί’Αλεξάνδρειά λατρεία αύτοϋ. 
Ό αρχάγγελος Μιχαήλ *)  τιμώμενος καί άπεικονιζόμενος ένίοτε μετά 
τοΰ Γαβριήλ, ίστατο, έν τούτοις, συνήθως έν τή πρώτη θέσει.

I) Βλ. συλλογήν τών ειδήσεων παρά Robert Sinker έν τφ Dictionnary 
of Christian Antiquities τοΰ Smith, σ. 1176. έ. καί Bonnet, Narratio 
de miraculo a Michaele Archangelo Chonis patrato...Paris, 1890, 
σ. XXVI. Όμοίως έν Ath. Mitth. VII 1882, σ. 144. — 2) Ή ένδιαφέρου- 
σα εϊδησις περί της κατακρημνίσεως τοΰ όρειχαλκίνου ειδώλου, τής μετα- 
σκευής αύτοϋ είς σταυρόν καί τής μεταβολής είς χριστιανικήν έκκλησίαν επ’ 
όνόματι τοΰ Μιχαήλ τοΰ έν ’Αλβξανδρείρ μεγαλοπρεπούς έθνικοΰ ναοΰ ύπό τής 
Κλεοπάτρας είς τιμήν τοΰ Κρόνου άνεγερΟέντος μεταδιδομένης ύπό τοΰ Ευτυχίου 
πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς έν τή διηγήσει περί τοΰ πατριάρχου ’Αλεξάνδρου 
(+326) (Eutychii patr. Alexandr. Annales ed. Pococke, 1659. I, 
σ. 495, προλ. σ. 300.) οφείλει πιθανώς νά έξηγηΰή έν τφ αίγυπτιακφ γνω- 
στικισμφ, έν τφ όποίφ ό Μιχαήλ έμφανίζεται άλλοτε μέν ώς δαίμων «οφιοεί-
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Τα μνημεία, βεβαίως, είνε Ολιγάριθμα, αί δέ φιλολογικαί ειδή
σεις μαρτυροΰσι περί τής σπουδαιότητος άμα καί ποικιλίας τών άπεικο- 
νίσεων τών αρχαγγέλων κατά τους άρχαιοτάτους χρόνους. Ούτως ό ιερός 
Χρυσόστομος είδε ζωγραφιάν του άρχαγγέλου καταδιώκοντος καί άφα- 
νίζοντος πλήθη βαρβάρων τήν όποιαν οί πατέρες τής έβδομης Οικουμενι
κής Συνόδου καί τινες σύγχρονοι άρχαιολόγοι έθεώρουν ώς τήν άπεικόνι- 
σιν τοΰ άγγέλου τοΰ πατάξαντος 185 χιλ. ’Ασσυριών (4 Βασιλ. 19, 35), 
καίτοι ή τοιαύτη παράστασις τοΰ άρχαγγέλου ήδύνατο ν’ άναφέρηται 
καί είς έτέραν ιστορικήν σκηνήν, συμφώνως πρός τάς πολυαρίθμους διη
γήσεις περί τής άγγελικής βοήθειας έν ταϊς μάχαις (Πρακτικά τής Έ- 
δβόμ. Οίκ. Συνόδου, έκδ. Labbé, VU, à. 202. Ή Άγάθη είδεν έν τφ 
νάρθηκι τής Έκκλησίας ΧΊωάννου τοΰ Θεολόγου έν Έφέσφ παράστα- 
σιν τοΰ ’Αρχαγγέλου Μιχαήλ, έγχειρίζοντος εις τινα Θεόδωρον 
άνθύπατον τήν ζώνην τοΰ μκγίστρου (Anthol. Palatina, I, άριθμ. 
36)· λίαν συχνά δύο άρχάγγελοι παρίστανται έκατέρωθεν του Χρι
στού, καί Θεοτόκου ή τοΰ Σταυροΰ, άλλ’ αί στάσεις παρά ταΰτα εις 
πάσας τάς γνωστάς ήμΐν άπεικονίσεις είνε ήρεμοι καί συμμετρικαί.

Είς τήν δεξιάν χεϊρα τοΰ άρχαγγέλου Μιχαήλ έτέθη σφαίρα συμ
φώνως πρός πολυαρίθμους όμοιας άπεικονίσεις. Άμφότεροι δέ οί άρ- 
χάγγελοί είσι περιβεβλημένοι λευκήν ένδυμασίαν, συνήθους έν τοϊς μνη- 
μείοις τοΰ ν—νΐ αίώνος κοψίματος. Ή φωτοστεφάνη τοΰ Μιχαήλ δέν 
είνε χρυσή, οποία δέ ή τού Γαβριήλ δέν ήδυνήθην να έξακριβώσω, 
διότι εύρίσκετο ύπό στρώμα αιθάλης, άλλ’ ή φωτοστεφάνη τοΰ Μιχαήλ 
φαίνεται ύπόλευκος καί πρός τα άκρα φωτεινοτέρα ή έν τώ μέσφ.

δής» (βλ. Dieterich Abraxas σ. 126) άλλοτε δέ μετά κεφαλής λέοντος 
(Όριγ. κατά Κέλσου, IV, 30, έκδ. Spenser, 1677, σ. 245). Έπί τίνος λιΰί- 
νου άναγλύφου τό όνομα τοΰ Μιχαήλ κεϊται παρά τή παραστάσει τοΰ Έρμου 
(βλ. Jo. Macarii Abraxas seu Aristopistus 1657, πίναξ, XXI, άριθμ. 85), 
δπερ έξηγεϊται πιθανώς, έκ τής σχέσεως τοΰ Μιχαήλ πρός τόν πλανήτην Έρ- 
μήν, έπί τίνος δέ φυλακτηρίου ή παράστασις τοΰ Μιχαήλ κεϊται παρά τήν τοΰ 
Άνούβεως (θεοΰ τών αίγυπτίων), ταυτιζομένου πρός τόν Έρμήν. Είς τόν 
Κωνσταντίνον αποδίδεται ή οικοδομή τών ναών τοΰ άρχ. Μιχαήλ έν τή Άνάπλη 
καί τφ Σωσθενίφ (Cramer, Anecdota Pàrisina, II, σ. 297) άμφότεροι οι ναοί 
ώκοδομήθησαν μετά συνεχείς έμφανίσεις τοΰ άρχ. Μιχαήλ : δ πρώτος κατά 
τόν 5 αιώνα προσηγορεύετο Μιχαήλιον (Σωζομεν. Έκκλ. 'Ιστορία II, 3), περί 
τοΰ δευτέρου ό Κεδρηνός (I, σελ. 210 έκδ. Βόννης) μεταδίδει παρομοίαν πα- 
ράδοσιν πρός τήν ’Αλεξανδρινήν : άργοναΰται έστησαν άγαλμα έμφανιζομέ- 
νου είς αύτούς άνθρώπου μετά πτερύγων άετοΰ, ό δέ Κωνσταντίνος μετέβαλεν
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Κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους οί φωτοστέφανοι τών αγγέλων ώς 
καί τών άγιων καί τοΰ Χρίστου παρίστανται συνήθω; χρυσοί. Έν του- 
τοις έν τοΐς άρχαιοτάτοις μνημείοις, έν οίς ύπάρχει φωτοστέφανος, ού
τος δέν εινε πάντοτε χρυσούς και έν αύτφ έτι τώ Χριστώ. Ό,τι δ*  
αφόρα τον φωτοστέφανον τοΰ Χριστοΰ, ούτος άπό τοΰ VI αίώνος τοπο
θετείται έντός σταυροΰ λ. χ. ώς έν τοΐς ναοΐς τοΰ άγιου Βιταλίου, Ά- 
πολλιναρίου τοΰ νέου κ.λ.π.

Ή παράστασις τής Θεομήτορος βασταζούσης τον Χριστόν—Βρέ
φος έν τή αριστερά χειρί, παρ’ δλην την απλότητα τής συνθέσεως, 
έχει έν τούτοις γραμμάς τινας, αίτινες προσδίδουσιν αύτή, προφανώς, 
συμφώνως προς το θέμα τοΰ καλλιτέχνου επίσημον μνημειώδη χαρα
κτήρα. Ή κεφαλή τής Θεοτόκου, βλέπει αύστηρώς en face 
έπί τοΰ θεα-ού, ούχί δ’ έπι τοΰ Βρέφους, ώς θά ήτο φυσικώτερον 
καί ώς συνήθως απεικονίζεται ή Θεοτόκος είς μεταγενεστέρας Αύτής 
ανατολικά; καί δυτικά; εικόνας. Το Βρέφος κάθηται έπί τής αριστε
ρές χειρός Αύ.ής ομοίως έν λίαν τεχνική καί ήττον φυσική στάσει*  τδ 
ποόσωπον αύτοΰ άπεικονίσθη en face, ή περιβολή εϊνε ένήλικος άν
θρώπου, δέν λέγομεν περί τής εύλογίας διά τής δεζιάς χειρός. Ταΰτα 
πάντα μαρτυροΰσι περί τούτου, οτι ό καλλιτέχνης διά τής άπείκονίσεως 
τών δύο τούτων παραστάσεων έπεθύμει να παραστήση τήν θειότητα 
αύτών. ΙΙόθεν ακριβώς προήλθεν ό τύπος ούτος τής άπείκονίσεως τής 
Θεοτόκου μετά τοΰ Χριστοΰ δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν. Παραβαλλο- 
μένης τής όμως ή Θεοτόκος τοΰ κιτιακοΰ μ ωσαϊκοΰ προς τα μωσαϊκά τής 
S. Maria Maggiore, άναμφιβόλως, έπεται, δτι τά τελευταία εϊνε

αύτόν είς εύκτήριον οίκον τοΰ άρχ. Μιχαήλ. Ό ναός ούτος άνφκοδομήθη έπί 
’Ιουστινιανού ( Procop. de aedif I, 8). Ό ’Ιουστινιανός δέ άνήγειρεν (έν μέ- 
ρει έπί τών παλαιών τοποθεσιών) ναούς τού άρχ. Μιχαήλ έν Κ)πόλει (I, 3 σελ. 
185) άντικρύ τής ’Λνάπλης ή τού Σωσύενιου (I, 8, σελ. 198—199), έπί τοΰ 
Βοσπορου (σ. 201) έν Biüwiçt (V, 3. σ. 316), ασυλον τού άρχ. Μιχαήλ έν 
Πέργρ τής ΙΙαμφυλίας (V. 9. σ. 329) καί ναόν έν Άντιοχείρι (II, 10), πιθανώς 
έν τή τοποθεσία τή κατακαείσ^ ύπό τών Περσών (Procop de Bollo Persico, 
II, 11). ΙΙερί τής τιμής καί τού σεβασμού πρός τόν Μιχαήλ κατά τόν VI 
αιώνα βλ. τά έπιγράμματα έν Anthol. Palatina, I, άριΟμ. 9, 32, 33, 34, 35, 
36. Σπανιώτερον μνημονεύονται ναοί έπ’ όνόματι τοϋ ’Λρχαγ. Γαβριήλ : έν 
Λυκί^ άνιδρυθείς κατά τό 812 (Petersen und Lusohan, Reisen in Lykien, 
σ. 39*  έν Κ)πόλει δύο : έν Άδόφ, οίκοδομηΟείς έπί ’Ιουστίνου II Κεδρην. Ι· 
σ. 685, πρβλ. Κωδηνός σ. 85 έκδ. Βόννης, καί έν Χάλδαις ή Χάλλαις (Μη- 
ναϊον, 26, Ιουλίου),

άρχαιότερα...... Έπί μικρογραφίας τοΰ 586 καί ό Χριστός καί η Θεο
τόκος έχουσι φωτοστεφάνους χρυσοΰς, λείπει δέ άπό τοΰ Χριστοΰ ό 
σταυρός, αν καί ούτος φαίνεται ήδη έν τοΐς μωσαϊκοις τής Ραβέννης 
τών χρόνων τοΰ ’Ιουστινιανού. Ό φωτοστέφανος τοΰ Χριστοΰ κρασπεδοΰ- 
ται διά κυανής, τής Θεομήτορος διά πορτοκαλλεόχρου καί κυανής ζώ
νης. Έν τώ μωσαϊκώ τό χρώμα τών φωτοστεφάνων δέν ήδυνήθην νά 
διακρίνω, φαίνεται δμως δτι ό φωτοστέφανος τοΰ Χριστοΰ άρχικώς δέν 
ήτο σταυροειδής. Έκ τής συγχρίσεως τής μικρογραφίας πρός τό μωσαϊκόν 
τοΰ Κιτίου, παρά τήν έγγυτάτην αύτών ομοιότητα, δυνάμεθα, φαίνε
ται, νά παρατηρήσωμεν μεγαλυτέραν ομοιότητα τή: μικρογραφίας προς 
τούς μεταγενεστέρους έκ παραδόσεως τύπους, δθεν δυνάμεθα νά θεω- 
ρησωμεν το μωσαϊκόν άρχαιότερον ταύτης. Έάν τοΰτο εϊνε άληθές, 
τότε τό μωσαϊκόν τοΰ Κιτίου άποδείκνυται νεώτερον τών μωσαϊκών τής 
S. Maria Maggiore καί παλαιότερ^,ν τής μικρογραφίας τοΰ συρια- 
κοΰ Εύαγγελίου.

Ώς μάλλον πιστόν κριτήριον του χρόνου ήδύνατο να χρησιμεύση 
ό χαρακτήρ καί ή έργχσία τοΰ μωσαϊκοΰ, άλλ’ δτε ήμην έν Κύπρω δέν 
εϊχον έτι ί'δη τά μωσαϊκά τής Ραβέννης πλήν τούτου τα έπιχρίσματα 
είς τά φθαρέντα μέρη τοΰ κιτιακοΰ 'μωσαϊκοΰ καί ό χρωματισμός τοΰ 
προσώπου τής Θεοτόκου καί τοΰ Χριστοΰ, δέν έπέτρεπον νά κρίνω περί 
πολλών λεπτομερειών. Καί δμως δτε άκολούθως έπεσκέφθην τά μω
σαϊκά τής Ραβέννης καί τής Ρώμης παρετήρησα δτι ούδεμία έγγυτά- 
τη όμοιο της αύτών έν τη κατασκευή ύπάρχ&ι πρός τό μωσαϊκόν του 
Κιτίου. Ούτω λ. χ. ή χαρακτηριστική μέθοδος τών μεταβάσεων άπό 
τοΰ φωτός πρός τήν σκιάν ούδαμοΰ άπανταται μετά τοιαύτης ζωηρότη
τας δσον έν τφ μωσαϊκώ τοΰ Κιτίου. Έν τή άριστερφ παρει^ τοΰ 
Χριστοΰ — Ποιμένος έν τφ μαυσωλείφ τής Γάλλης Πλακιδίας έτέ- 
θησαν άντί ενός τρεις πορτοκαλλεοειδεΐς κύβοι, άλλ’ έκεϊ ούτοι έχουσι 
σκοπό*  νά παραστήσωσι ζωηρό τέραν τήν έρυθρότητα. Έν τή τοπογρα
φία προσαρμόζεται ή μετάβασις τοΰ ενός τόνου εις άλλο/ διά μέσου 
τοιαύτης μεθόδου, ώς έν πολλοΐς τόποις έπί τοΰ φορέματος τοΰ άρ- 
χαγγέλου Γαβριήλ*  συγκρίνοντες δέ τήν χείρα τοΰ άρχ. Μιχαήλ 
πρός τήν τ0$ Χριστού, πειθόμεθα δτι οί τεχνΐται τών μω
σαϊκών τής Γάλλης Πλακιδίας είργάσθησαν δλως διόλου κατ’ άλλον 
τρόπον ή οί τεχνΐται τοΰ κιτιακοΰ μωσαϊκοΰ. Ή προσαρμογή εις τάς 
μεταβάσεις ταύτας έπί τοΰ προσώπου τοΰ Γαβριήλ τών ύποκιτρίνων 
κύβων ευρίσκει άναλογίαν πρός τά; κίτρινα;—τούλάχιστον νΰν φαί
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νονται αυται τοιαΰται—λωρίδας (ζώνας) τάς σκιαζούσας το πρόσωπον 
τών νέων αγίων έν τφ θόλφ του άγ. Γεωργίου έν Θεσσαλονίκη. Καθό
λου δέ έξ όλων τών μωσαϊκών του V—VII αίώνος, άτινα εΐδον τδ 
μωσαϊκδν του Κιτίου διακρίνεται, ώς φαίνεται μοι, διά την μεγάλην 

έκείνα επιμέλειαν περί την έργασίαν. ’Ιδία τούτο γίνεται δήλον έκ 
τής παραβολής τών ένδυμάτων του Γαβριήλ πρδς τά ένδύματα του 
ομοίως βαίνοντος πρδς τ*  αριστερά άγ. Λαυρέντιου έν τφ μαυσωλείφ 
τής Γάλλης Πλακιδίας (φωτ. Ricci, άριθμ. 67, Ε. Κ. Ριέδιν, σ. 63, 
ίχν. 1 4).

Έτι μεγαλύτερα εΐνε ή διαφορά έν τοϊς προσώποις : τδ πρόσωπον 
του Γαβριήλ έχει τι τδ κοινόν πρός τδ πρόσωπον τοΰ άγ. Λαυρέντιου 
κατά τοΰτο, οτι οί οφθαλμοί αύτών δέν εΐνε έζωγκωμένοι, άλλ*  ή μεγάλη 
κύρτωσις τών όφρύων καί τών πτυχών παρά τφ Γαβριήλ κάμνει πάρα 
πολύ να διαφέρωσι. Μεταξύ τών νέων προσώπων τών μωσαϊκών τοΰ 
άγ. Γεωργίου έν Θεσσαλονίκη καί τοΰ Κιτιακοΰ ύπάρχει τοιαύτη 
όμοιότης, τήν οποίαν ούδαμοΰ πάρε τήρησα. Εΐνε αληθές, ότι έκεϊ τά 
πρόσωπα, κατά τδ φαινόμενον, ίσχυρώς’ήλλαξαν τά χρώματα αύτών, 
άλλ’ έκπλήττουσι διά τήν στρογγυλότητα καί τήν νεανιχήν ωραιότη
τα τών άρχαίων τύπων, τούθ’ οπερ έν τφ προσώπω τού άρχ. Γαβριήλ 
δέν παρατηρεϊται.

Να παραβάλωμεν τδ μωσαϊκδν του Κιτίου πρδς τα πολυάριθμα 
βυζαντινά τοιαύτα τών μεταγενεστέρων χρόνων, τού XI καί εξής 
αιώνων, θά ήτο μάταιος κόπος: ή μεγάλη μεταξύ αύτών διαφορά 
είνε φανερά είς πάντας.

Τοιουτοτρόπως ή έλλειψις εγγύτατης χαρακτηριστικής όμοιότη- 
τος μεταξύ τού μωσαϊκοΰ τού Κιτίου καί τών βυζαντινών είτε τών 
έξαρτωμένων έξ αύτών μωσαϊκών τής Εύρώπης δέν έπιτρέπει νά δεί- 
ξωμεν τόπον έν τή χρονολογική σειρό£ αύτών είς τδ μωσαϊκδν τού 
Κιτίου. Καί έκεϊνα δέ τά μωσαϊκά τής Ανατολής έκ τών οποίων εν 
άνήκον είς την ομάδα αύτών εΐνε καί τδ τού Κιτίου, είτε δέν έξητά- 
σθησαν ώς τά τής Θεσσαλονίκης καί τά τού Σινα, εί'τε διατελούσιν 
είσέτι κεκρυμμένα, ώς τά τής Κ)πόλεως, εΐτε μένουσιν άγνωστα, ώς 
έπί τδ πλεϊστον δέ κατεστράφησαν.

Τδ μωσαϊκδν τού Κιτίου κατά ταύτα παρουσιάζεται κατά τδν 
χαρακτήρα αύτού έν πολλούς μοναδικόν, μή έ'χον έγγυτάτας άναλογίας 
πρδς άλλα, ούτως ώστε άδύνατον νά κρίνωμεν περί τού χρόνου τής έμ- 
φανίσεως αυτού*  δΓ ήμας τούλάχιστον φαίνεται σχεδδν αδύνατον, το- 
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σούτφ μάλλον καθ’ οσον άπο πολλών αιώνων κονιορτος καί αιθάλη 
καλύπτουσι πολλάς λεπτομέρειας.

Άπομένουσιν επομένως μόνον κριτήρια έξωτερικά : τδ ιχνογρά
φημα, ή σύνθεσις καί τδ περιεχόμενον τούθ’ δπερ άγει ήμας είς τά 
έξής συμπεράσματα ή μάλλον μόνον προϋποθέσεις.

Τδ μωσαϊκδν έγένετο έκτος έξαρτήσεως έκ τών συνήθων, γνωστών 
κατά τά μνημεία τού V καί VI αίώνος, απεικονίσεων τής Θεομήτορος 
μεταξύ τών αγγέλων, συμφώνως πρδς τήν άναγνώριην αύτής ύπδ τής 
έν ’Εφέσφ Συνόδου ώ; Θεοτόκου, έπειδή έπ’ αύτών οί ’Άγγελοι άπει- 
κονίζονται μάλλον ώς κατέχοντες τήν Οέσιν φρουρών τού βασιλέως. Τδ 
περιεχόμενον δέ τής παραστάσεως, ώς καί ή διαμονή αύτής έν τή 
άψϊδι τής Έκκλησίας άφιερωμένης πιθανώς είς τήν Θεοτόκον, σαφώς 
μαρτυρεί περί τοΰ θέματος τού τεχνίτου τού νά παραστήση τήν θεομή- 
τορα ώς Θεοτόκον.

Πρδς άποπεράτωσιν τού θέματος αύιού τούτου, συνέταξεν ιχνογρά
φημα ουμφώνως προς τούς υφισταμένους πρότερον τύπους : πιθανόν νά 
εΐχεν ύπ’ δψει τήν εικόνα τής Συριακής Θεομήτορος καί απεικονίσεις τών 
αρχαγγέλων, άνηκούσας είς άλλας συνθέσεις, περιωρίσθη δέ μόνον νά έ- 
πιφέρη τάς μάλλον αναγκαίας μεταβολάς είς τους ληφθέντας τύπους, 
συμφώνως πρδς τδ νέον θέμα. Πρδς τήν τοιαύτην επεξεργασίαν τής συν- 
θέσεως αναλογεί καΛ ή χρήσις τής αρχαίας ύποδηλώσεως τού ονόματος 
τής Θεοτόκου διά τού: τής άγίας Μαρίας. Τα δύο ταύτα περιστατικά 
ήδύναν.ο νά πλησιάσωσιν ημάς πρδς τιύς χρόνους τής έν Έφέσφ Συνό
δου, έάν τά μωσαϊκά τής S. Maria Maggiore, έν Ρώμη, δέν έμαρ- 
τύρουν, ότι έν τή τέχνη αί Απεικονίσεις τής Θεοτόκου έν ούρανίφ δόξη 
— πρότερον άνηκούση μόνφ τω Χριστφ—, άμέσως μετά τήν Σύνοδον δέν 
ένεφανίσθησαν.

Έάν δυνάμεθα νά κάμωμεν προϋποθέσεις περί τοΰ άγνώστου, έν 
τοιαύτη περιπτώσει ή μορφή τής θεομήτορος μετά τού Χριστού καί αί 
πτέρυγες τών Αγγέλων, μαρτυρούαι περί τού συνδέσμου τού Κυπρίιχοΰ 
μωσαϊκοΰ μετά τής τέχνης μάλλον τής Συρίας ή Άλεξανδρείας παρά 
τής Κων)Λ0λεως· τήν τελευταίαν προϋπόθεσιν, παρ’ όλην τήν προβλημα
τικότητα αύτής, ευνοεί ή χαρακτηριστική διαφορά αύτού Από τών μωσαϊ
κών, τών ίσταμένων έν πιθανή έξαρτήσει εκ τών έν Κων)πόλει μωσαϊ
κών τοΰ V καί VI αίώνος. Δυνάμεθα νά στρέψωμεν τήν προσοχήν ήμών 
είς έν έτι περισιατικόν. Έν τω γνωστφ μωσαικω τφ άπεικονίζοντι τόν 
θρίαμβον τσύ Ποσειδώνος (άνακαλυφθέντι κατά τδ 1842 έν Κωνσταντί·
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vç, νυν έν Αούβρφ) παρατηρεϊται ό αύτός ιδιόρρυθμος τρόπος τών μετα
βάσεων τών ιόνων τ$ συνεργείς χών μεταλλασσομενων σκοτεινών καί 
φωτεινών χύβιιν, κατανταγμένων έν μια σειρ$, ήτις άποτόμως διακρί
νει το μωσαϊκόν τού Κιτίου σπο τών μωσαϊκών τής Ρώμης καί τής Ρα- 
βέννης. Το μωσαϊκόν του Κιτίου πρέπει να θεωρώμεν ώς προϊόν τεχνι
τών έκ Συρίας ή ’Αλεξανδρείας. Ή όμοιότης αύτού πρός τδ μωσαϊκόν 
τής Κωνσταντίνας (πόλεως τού ομωνύμου καί ανατολικωτάτου νομού 
τής γαλ. άποικίας ’Αλγερίας), καθίστησι μά)λον πιθανήν τήν δευτέραν 
προύπόθεσιν. Το μωσαϊκόν τού Κιτίου δύναται να θεωρήται έργον τεχνι
τών έλθόντων έκ τής ’Αλεξάνδρειάς μεθ*  ής ή Κύπρος ώς καί νύν διετέ- 
λει είς στενάς σχέσεις, ώς περί τούτου μαριυρούσιν ή πολλών αιώνων 
ιστορία αύτής καί τα διαφόρων έποχών μνημεία τής τέχνης, άτινα εύρί- 
σκονται έν αύτή.

Ό ίδιάζων χαρακτήρ τού Κιτιακού μωσαϊκού, καθίστησι δύσκο- 
λον τδν όρισμον τής χρονολογίας αύτού, έάν δέ τέλος παρίστα;αι ανάγκη 
νά όρίσωμεν τοιαύτην, έν τοιαύτιρ περιπτώσει φαίνεται ήμίν δυνατόν ν’ 
άναγάγωμεν αύτήν περί τά τέλη τού V ή τάς άρχάς τού VI αίώνος.

( ’Ακολουθεί. )

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ Κν^ΡΟΥ

Καταστατικός Χάρτας.—Περί τάς 
άρχάς τοΰ δεκαπενθημέρου συνεκεν- 
τρώΟησαν έν Λευκωσία πάντες οί 
Έλληνες βουλευταί τής Νήσου δπως 
άνταλλάξωσι τάς σκέψεις αύτών έπί 
τών διαφόρων ζητημάτων τοΰ τόπου. 
Αί συσκέψεις έγένοντο έν τφ παρά 
τήν πόλιν Μετοχίο) τής Ίεράς Μονής 
Κύκκου ύπό τήν προεδρείαν τής Α. 
Μ. τοΰ ’Αρχιεπισκόπου, μετέχοντος 
αύτών καί τοΰ Παν. 'Ηγουμένου Κύκ
κου κ. Κλεόπα. Ί2ς πόρισμα τών δι
ασκέψεων τούτων υπήρξε τό κατωτέ

ρω έν περιλήψει δημοσιευόμενον πρός 
τήν Α. Ε. τόν Μ. 'Αρμοστήν υπόμνη
μα έν φ υπάρχει καί ιδιαιτέρα παρά
γραφος άγγέλλουσα δτι έκπονεϊται ό 
Καταστατικός Χάρτης τής Έκκλησίας 
τής Κύπρου, δστις υπάρχει έλπίς νά 
περατωθή έγκαίρως δπως είσαχθή καί 
περιβληθή κατά τήν διάρκειαν τής 
προσεχούς Συνόδου τού Νομοθετικού 
Συμβουλίου το κύρος τού νόμου.

Θειον Κήρυγμα, — Έν ταΐς πόλεσι 
Λάρνακος καί Σκάλας διδάσκουσι τόν 
θεϊον λόγον τακτικώς, πλήν τοΰ Παν 

Μητροπολίτου πάντοτε διδάσκοντος ο
σάκις εύρίσκηται ένταύθα, ό μέν διευ
θυντής τού Ιεροδιδασκαλείου ίερο- 
λογ. κ. ’Αρσένιος έν τή ιερά Μονή 
τού Άγ. Γεωργίου τού Κοντού, ό δέ 
αίδ. οικονόμος κ. Ιωάννης Μακούλης 
καί ό καθηγητής τού Ιεροδιδασκα
λείου κ. Χαρίλ. Παπαϊωάννου έκ περι
τροπής έν τοϊς ναοϊς άμφοτέρων τών 
πόλεων.

Έν δέ τή Λευκοσί^ προτροπή τού 
Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου οί έν 
τοϊς σχολείοις τής Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως καθηγηταί κ. κ. Σ. Σπυριδάκης, 
Κ. Κωνσταντινίδης καί Ί. Παπαπορ- 
φυρίου θά κηρύττωσι διαρκούσης τής 
νηστείας τών Χριστουγέννων τόν θειον 
λόγον κατά Κυριακήν έκ περιτροπής 
έν τοϊς ίεροϊς ναοϊς τής πόλεως, άρξά- 
μενοι άπό τής παρελθούσης Κυριακής.

Έν Λεμεσφ δέ πλήν τού τακτικού 
ίεροκήρυκος κ. Χρ. Οίκονομίδου άνέ- 
λαβε νά διδάσκη έπ’ Εκκλησίας καί 
ό έκ τών άρχαίων τροφίμων τής Σχο
λής τού Σταυρού καί διδάκτωρ τής 
νομικής κ. Κων. Μυριανθόπουλος.

Άς έλπίσωμεν δτι ταχέως καί αί 
λοιπαί πόλεις καί κωμοπόλεις θά 
άποκτήσωσι τούς τακτικούς αύτών 
ιεροκήρυκας μέχρι ού άνατείλη ή 
ποθητή ήμέρα καθ’ ήν έκαστος να
ός πόλεως ή κώμης, μεγάλης ή μι
κρός θά έχη έν τφ προσ όπφ τού 
λειτουργού ίερέως καί τόν Ιεροκή
ρυκα αύτού.

~Εξαρχος Καρπασίας.— ΊΙ Αύτού 
Μακαριότης ύ ’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
έξέλεξε καί προυχειρίσατο είς τήν 
άπό δέκα που έτών κενήν θέσιν Έ- 
ξάρχου Καρπασίας τόν πανοσ ιώτα τον 
κυκκώτην Ιερομόναχον κ. Χριστόφο
ρον. Ό νέος ’Έξαρχος θά έδρεύβ έν 
τή κατά τό άκρωτήριον τών Κλειδών 
ιερά Μονή τού Αποστόλου Άνδρέου.

Τό εκηαιόευτικόν ζήιημ,α. — ΊΙ 
Αύτού Έξοχο της ό νέος Αρμοστής 
Κύπρου σίρ Χόμιλτυν I. Γκούλδ Ά- 
δαμς έπεδείξατο άπό τής αρχής τής 
ενθάδε άφίξεώς του ζωηρόν ύπέρ τής 
παιδείας διαφέρον. Επειδή ώς γνω
στόν, ή δημοτική παιδεία έν Κύπρφ 

συντηρείται δΓ ιδιαιτέρας φορολογίας 
λία*'  έπαχθούς οί αντιπρόσωποι τού 
τόπου ήξίωσαν έπί τού πρφην Άρμο- 
στού ϊνα τάς δαπάνας αύτής άναλάβη 
ό δημόσιος προϋπολογισμός, δστις α
πολήγει σχεδόν πάντοτε είς περισσεύ
ματα. Άλλ’ ή κεντρική Κυβέρνησις, 
άπαντώσα εί; τοΰτο διά γριφιόδους 
γράμματος ύπεδήλου τήν πρόθεσινϊνα 
ώς άντιστάθμημα λάβη δικαιώματα 
εσωτερικής έπεμβάσεως είς τά έγχώρια 
σχολεία’ τοΰτο δμως άπεκρούσθη διαρ
ρήδην υπό τοΰ Νομ. Συμβουλίου καί 
εντεύθεν διεκόπησαν αί συνεννοήσεις. 
Νύν ό νέος Αρμοστής έπί τφ δτι οί 
άντιπρόσωποι τού τόπου παρεξέλαβον 
τό γράμμα έκεϊνο τού Υπουργού, προ- 
εκάλεσε συνέλευσιν ύπό τήν προεδρίαν 
αύτού, είς ήν μετέσχυν έκ τών ήμετέ- 
ρων ό Μ. ’Αρχιεπίσκοπος καί έκ τών 
βουλευτών οι κ. κ. Θ. Θεοδότου, I. 
Κυριακίδης καί Α. Λιασίδης. Μετά 
μακράς προκαταρκτικός συζητήσεις οί 
ήμέτεροι άνέλαβον νά διατυπώσωσιν 
έν σημειώματι τάς άξκόσεις τοΰ Τό
που έπί τού έκπαιδευτικού ζητήματος, 
δπερ νά ύποβάλωσι τή Αύτοΰ Έξοχό- 
τητι. Τό σημείωμα συνταχόέν τή 1 
Δεκ. ν. έ. περιέχει τάς εξής προτάσεις: 
1) δπως ή δημοτ. έκπαίδευοις διαρ- 
ρυθμισϋή έπί τό πρακτικώτερον 2) δ
πως ίδρυδώσι πρακτικαί καί έπαγ- 
γελματικαί οχολαί έν κέντροις ύπο· 
δεικνυομένοις υπό τών έπαρχ. έκπαιδ. 
έπιτροπειών καί έγκρινομένοις ύπό τού 
Έκπαιδ. Συμβουλίου· 3) δπως ταΐς 
δημοτ. σχολαϊς προσαρτηθώσιν άγρο- 
κήπια καθ’ ύπόδειξιν καί ύπό τήν έ- 
πίβλεψιν τού Γεωργ. τμήματος καί 
έγκρίσει τού Έκπαιδ. Συμβουλίου*  
4) δπως οί διδάσκαλοι προπονώνται 
είς τά τής πρακτικής έκπαιδεύσεως 
κατά τάς διακοπάς καί άλλας πρόσφο
ρους έποχάς*  5) δπως ίδρυθώσι ταμεία 
έξ ών νά πληρώνηται είς τούς διά γή
ρας ή άλλην εύλογον αιτίαν άποχω- 
ρούντας διδασκάλους ποσόν τι έφά- 
παξ, καί έπιδόματα πρός έπίπλωσιν 
καί άλλας σχολικός άνάγκας. 6) δπως 
μετακληθή έκ Δανίας, Σουηδίας ή 
Ελβετίας ειδικός ίνα ύποδείξη τήν 
εισακτέαν είς τά δημ. σχολεία πρα
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κτικήν έκπαίδευσιν καί όργανώση 
τάς ίδρυθησομένας έπαγγελματικάς 
σχολάς*  7) δπως γένηται τριετής ή 
διάρκεια ιών χωριτικών καί επαρ
χιακών έκπαιδ. έπιτροπειών, τού Έκ- 
παιδ. Συμβουλίου καί τού διορισμού 
τών δημοδιδασκάλων 8) δπως τό έκ- 
παιδ. Συμβούλιον όρίζη κατά τριετίαν 
τήν τάξιν τών διδασκάλων οϋς έκα
στον χωρίον οφείλει νά διορίζη*  καί 
9) δπως αύξηθή ό μισθός τών δημο
διδασκάλων. Ή δαπάνη τών εκπαι
δευτικών τούτων μεταν ρυθμίσεων, 
δήλ. ή συντήρησις τής δημοτ. παιδείας, 
δ μισθός τού μετακληθησομένου ξέ
νου όργανωτού, καί ή πρός πρακτι
κήν προπόνησιν καί έξάσκησιν τών 
δημοδιδασκάλων δαπάνη νά έπιβαρύ- 
νη τόν προϋπολογισμόν ή δαπάνη 
τών αγροκηπίων τάς κοινότητας πυρ*  
αΧς θά Ιδρυθώη ταύτα*  ή προικοδό- 
τησις τών ειδικών ταμείων τού άρ
θρου 5 τά περισσεύματα τού προϋ
πολογισμού*  ή δέ πρός σεντήρησιν τής 
μέσης παιδείας καί τών πρακτικών 
καί επαγγελματικών σχολών τάς πό
λεις καί τά κέντρα ένοΧς θά ίδρυθώ- 
σιν, έπικουρούντος κατά τό δυνατόν 
τού προϋπολογισμού. Τό υπόμνημα 
αποκρούει έν τέλει πάσαν άλλην έ- 
πέμβασιν τής Κυβερνήσεως είς τά 
τής παιδείας, πλήν τής καί σήμερον 
άσκουμένης οικονομικής έπιβλέψεως.

Μετά τήν υποβολήν τού σημειώμα
τος τ ή παρελθούση Τετάρτη συ\ήλθον 
είς δευτέραν σύσκεψιν ύπό τήν προ- 
δρίαν τού Άρμοστού τά αύτά μέλη 
καί συνεζήτησαν κατ’ άρθρον τό πε- 
ριεχόμενον τού σημειώματος μετ’ αύ
τού καί τών λοιπών κυβερνητικών 
μελών. Κατά τήν συζητησιν ή Α. Έ
ξοχο της συνεφώνησεν άνεπιφυλάκτως 
πρός τά 8 πρώτα άρθρα*  κατά τήν συ- 
ζήτησιν τού άρθρου 4 προσέθηκεν 
δτι σκέπτεται τήν ϊδρυσιν γεωργικής 
Σχολής μικράς έν Λευκωσία μετά 
2— 3 διδασκάλων, έν ή θά δύνανται 
οί διδάσκαλοι καί άλλοι νέοι νά δι- 
δάσκωνται χημείαν, βοτανικήν, γεω
πονικά καί άλλα πρακτικά μαθήματα 
λαμβάνοντες καί μικρόν έπίδομα έκ 
τού γεωργικού τμήματος. Κατά τήν 
συζήτησιν τού άρθρου 5 είπεν δτι θά 

ποιήσηται τήν περί τούτου σύστασιν 
είς τό Ύπουργεϊον, άλλ’ έπί τφ δρφ 
δτι είς τάς σχετικός αποφάσεις τού 
Έκπαιδ. Συμβουλίου θά έχη πάντοτε 
ή Κυβέρνησις τό velo. Περί τού άρ
θρου 6 ώρίσθη δτι ό ξένος οργανω
τής θά παραμείνη έν Κύπρφ μόνον 
2—3 έτη, μόνον δέ σκοπόν θά έχη 
τήν όρ/άνωσιν καί τακτοποίησιν τών 
ίδρυθησομένων πρακτικών καί έπαγ- 
γελματικών σχολών. Τό άρθρον 7 
έγένετο δεκτόν άλλ’ έπί τφ δρφ δτι 
θά ληφθώσι καί μέτρα έξασφαλί- 
ζοντα τάς κοινότητας έν περιπτώσει 
άνεπιτυχούς διορισμού διδασκάλου. 
Έπί τού άρθρου τούτου ή A. Ε. εί- 
σήγαγε καί προσθήκην παρέχουσαν 
τφ Έκπαιδ. Συμβουλίφ τό δικαίω
μα παύσεως χωριτικών καί έπαρχια- 
κών έκπαιδ. Έπιτροπειών έν περι- 
πτώσει παραλείψεως καθήκοντος, άλ
λά τά ελληνικά μέλη ένέστησαν. Περί 
δέ τών έν ιφ άρθρφ 9 τιροτεινομέ· 
νων άνεβλήθη πάσα συζήτησις μέχρι 
έξακριβώσεως τής γνώμης τής κεντρι
κής Κυβερνήσεως. Περί έλέγχου δ’ 
ούδείς λόγος έγένετο.

Κατά τό τέλος τής συζηιήσεως ή 
A. Ε. είπεν δτι έπειδή τό έκπαιδευτι- 
κόν ζήτημα είνα. σπουδαιότατον, διό 
καί δείται προσυνεννοήσεως πρός 
τούς έν Άγγλίρι καί πολλής νομοθε
τικής έργασίας, είναι εύθετον νά 
συγκληθή ειδική σύνοδος τού Νομο 
θετικού κατά τά τέλη τού επομένου 
έτου*,  ϊνα ή έφαρμογή τών άποφασι- 
σθησομένων άρξηται άπό τού προσε
χούς σχολικού έτους.

'Υπόμνηαα τών 'Ελλήνων Βου· 
λευιώ*. —Έπ’ εύκαιρός τής περί τού 
έκπαιδευτικού ζητήματος έν Λευκω
σία συγκεντριόσεώς των οί έλληνες 
βουλευταί τής Νήσου προέβησαν καί 
είς σύνταξιν πολιτικού υπομνήματος 
έπιδοθέντος τή Κυβερνήσει περί τών 
σπουδαιότερων ζητημάτων τού τόπου. 
Έν τφ ύπομνήματι τούτφ, διηρημέ · 
νφ είς δέκα κεφάλαια, έν οΧς : θίγε
ται προσηκόντως τό ζήτημα τής ένώ- 
σέως τής ελληνικής έκπαλαι Κύπρου 
πρός τήν έλε ιθέραν Ελλάδα, χωρίς 
τούτο νά θεωρήται δτι άποκλείει 

πάσαν άλλην συνεργασίαν τών αντι
προσώπων τής Νήσου πρός τήν ξέ- 
νην κυβέρνησιν*  ζητείται οικονομική 
χειραφέτησις τελεία, έξουσία είς τό 
Μομοθ. Συμβούλιον περί τήν διάθε- 
σιν τών δημοσίων προσόδων, καί επι
στροφή τών περισσευμάτων είς τήν 
Νήσον πρός προαγωγήν τής παιδείας, 
γεωργίας, συγκοινωνίας κτλ. : ζητεί
ται, έπί τή βάσει τής άρχής καθ’ ήν 
κατηρτίσθη κατ’ άρχάς τό νομοθ. 
Συμβούλιον, ϊνα έκπροσωπηθή κατ’ 
άναλογίαν έν αύτφ τό έλλην. στοι- 
χεϊον, άφαιρεθή δέ τό δικαίωμα ψή
φου άπό τά έπίσημα μέλη, άτε ού- 
δαμόθεν δικαιολογούμενον*  ζητείται 
ϊνα ούχί σκιωδώς άλλ’ ούσιωδώς με- 
τέχη ό λαός τού τε Εκτελεστικού Συμ
βουλίου καί τών άνωτέρων διοικητι
κών καί δικαστικών θέσεων άναλό- 
γως τού πληθυσμού τών δύο έν τή 
Νήσφ κυριωτάτων στοιχείων ζητεί
ται αύξησις τού άριθμού τών ειρη
νοδικείων καί βελτίωσις τού προσω
πικού τών υπαρχόντων*  άνακιίνισις 
τού πλημμμελώς έκ δύο άγγλων 
δικαστών μόνον συγκεκροτημένου ά- 
νωτάτου δικαστηρίου*  ψήγισις ύπό 
τής Βουλής πολιτική; δικονομίας, 
σύνταξις νέου ποινικού κώδικος καί 
παραδοχή τού όρκωτικού συστήματος*  
ζητείται βυήθεια ύπέρ τής Έκπαιδεύ- 
σεως, ύπέρ τών συνεργατικών εται
ρειών, ύπέρ τής γεωργίας, έπέκτασις 
τού εκλογικού δικαιώματος, ύπό τής 
’Αγγλίας προστασία τών Κυπρίων έν 
τφ έξωτερικφ, άφομοίωσις τών γαιών 
άραζί πρός τά μούλκ κτλ., ειδοποι
είται 0έ ή Κυβέρνησις δτι ή Αντι
προσωπεία έκπονεϊ έν συνεργασία με
τά τής eI. Συνόδου τής ’Εκκλησίας 
Κύπρου τόν Καταστατικόν Χάρτην 
αύιής, δστις έλπίζει δτι θά είναι 
έγκαίρως πεπερατωμένος δπως διέλ- 
θη διά τού Νομοθετικού κατά τήν 
προσεχή σύνοδον ϊνα περιβληθή τό 
κύρος Νόμου.

* Εγκαίνια ναών. — Ό II. Μητρο
πολίτης Κιτίου τή Κυριακή τής 20ής 
Νοεμβρίου καί τή έπιούση εορτή τών 
Είσοδίων τής Θεοτό/.ου έτέλεσε τά 

έγκαίνια δύο 'Ιερών Ναών τού τής 
Θεοτόκου έν Πραστειω καί τής 'Αγί
ας Μαρίνης έν Όρφ. Έν άμφοτέραις 
ταϊς τελεταϊς ή συρροή τών ευσεβών 
ύπήρξε μεγάλη.

Σχολικής Έ^ιτροηίΐας έκτροπος 
διαγωγή, — Ή Σχολική Επιτροπεία 
τού χωρίου Πεντακώμου άσυνείδητον 
ποιουμένη χρήσιν τού δικαιώματος 
αύτής διώρισε διδάσκαλον άνθρωπον 
δστις καί έγκαταλιπών τήν νόμιμον 
σύζυγον αύτού καί συζών καί τεκνο- 
ποιών παρανόμως διατελεϊ άπό και
ρού άποκεκηρυγμένος τού σώματος 
τής Έκκλησίας. Ό Π. Μητροπολί
της Κιτίου έπισκεψάμενος τό χωρίον 
κατεδίκασε μετ’ αύστηρότητος τήν έκ- 
τροπον τής έπιτροπής διαγωγήν καί 
άπηγόρευσεν είς τούς εύσεβεΐς τού 
χωρίου κατοίκους νά άποστέλλωσι τά 
τέκνα αύτών πρός διδάσκαλον έκβε- 
βλημένον τής μάνδρας τών πιστών. 
Ή Α. Π. δι’ έγγράφου αύτού πρός 
τήν Επαρχιακήν Εκπαιδευτικήν Επι
τροπήν άπήτησε τήν άκύρωσιν τού 
διορισμού τούτου δστις άντιβαίνει 
πρός τό πνεύμα καί τό γράμμα τού 
περί προσόντων τών διδασκάλων νό
μου τής Πολιτείας. Είς δμοιον έκτρο- 
πον άπόφασιν είχε προβή καί ή Σχο
λική Επιτροπεία Λάτιας, ήτις δμως 
κατόπιν τής γενομένης υπό τού Μη
τροπολίτου άποκηρύξεως τού διορι- 
σθέντος διδασκάλου έσπευσε νά έπα- 
νορθώση έγκαίρως τό ολίσθημα 
αύτής.

’ Αποκήρυξις παρανόμου γάμου, 
— 'Π Λ. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος Ιε
ρουργών έν Παλουριωτίσση τή εορτή 
τών Είσοδίων άπεκήρυξεν έπ’ ’Εκ
κλησίας γάμον παρανόμως συναφθέν- 
τα, υπέβαλε δέ ύπό έπιτίμιον άκοι- 
νωνησίας πάντας τούς συνενόχους 
καί υπευθύνους έπιφυλαχθείς νά τι- 
μωρηση κατά τούς ιερούς κανόνας 
τόν εύλογήσαντα τόν γάμον ιερέα δταν 
άνακαλυφθή.

Μητροπολίτης ΙΙάφου.— Ό II. 
Μητροπολίτης Πάφου κ. ’Ιάκωβος πα
ρεπιδημεί έν Λεμεσφ άπό τής Κυρία-



720 Έκκλησιστικά Χρονικά

κής ξενιζόμενος παρά τφ Π Μ. Κι 
τίου άναμένων τήν άτμοπλοϊκήν ευ
καιρίαν ιής αΰριον Πέμπτης δπως 
μεταβή είς Αίγυπτον δι*  ατομικός αύ
τοΰ υποθέσεις.

Λήξις ηοιμαντορικής περιοδείας. 
— Ή έπί πεντάμηνον ήδη μετά βρα
χέων διαλειμμάτων διαρκοΰσα ποιμαν- 
τορική περιοδεία τοΰ τε Μ. ’Αρχιεπι
σκόπου καί τών Μητροπολιτών άνά 
τάς αγροτικός κοινότητας έληξεν ήδη 
ή εύρίσκεται περί τήν λήξιν αύτής. 'Ο 
Μ. Πρόεδρος Κυρηνείας εύρίσκεται 
ήδη είς τήν έδραν αύτοΰ. Καί ό Μη
τροπολίτης δέ Κιτίου άφικ^εϊται εν
ταύθα επίσης περί τά τέλη τής έβδο- 
μάδος ταύτης έκ Λεμεσού.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ευχαριστήριον, — Ή Μεγάλη ιού 

Χριστού Έκκλησία, βαρυαλγούσα διά 
τόν άγριον καί θηριώδη φόνον τοΰ α
ειμνήστου Μητροπολίτου Γρεβενών κυ- 
ροΰ Αίμιλιανοΰ, παραμυθίαν καί άνα- 
κούφισιν έν τώ πένΟει αύιής εύρεν έν 
τοϊς διαβιβασθεϊσιν αύτή συλλυπηιη- 
ρίοι; καί έκδηλώσεσι συμπάθειας τών 
'Αγιωτάτων Αύτοκεφάλων Εκκλησι
ών, τών Περωτάτων Μητροπολιτών 
καί Θεοφιλεστάτων Επισκόπων, τών 
Έντιμοτάτων Κοινοτήτων, τών Σω
ματείων, Συλλόγων καί ’Αδελφοτή
των τής τε Αύτοκρατορ ας καί τοΰ ’Ε
ξωτερικού καί πάντων τών εγγύς καί 
τών μακράν αύτής εύσεβών τέκνων, 
διό καί καΟηκόντως έκφράζει πάσιν 
όμοΰ τάς θερμός αύιής αδελφικός 
καί μητρικός εύχαρισιίας, έπισιέφου- 
σα πάντας διά τών εύχών καί εύλο- 
γιών αύτής.

Τή 1 Νοεμβρίου, 1911.
(Έκ τοΰ Γραφείου τής Πέρας Συνό
δου). (Τ. Σ.)

Μητρόπολις Θεσσαλονίκης. — ΠΙ 
περί τόν Παν. Μητροπολίτην Θεσσα
λονίκης ιερά έπισκοπική Σύνοδος συ- 
νελθούσα έξελέξατο έπίσκοπον τής 
χηρευούσης έπισκοπής Περισσού καί 
'Αγίου νΟρους τόν πανοσιολ. προϊστά
μενον έν Μακροχωρίφ Κων)πόλεως κ. 
Σοτκράτην Σταυρίδην. Πλήν τής έ- 
κλογής ταύτης ή αύτή 'Ιερά Σύνοδοί 
άπεφάσισε τήν ϊδρυσιν ιερατικής Σχο
λής έν τή περιφερείς τής Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης καί τόν διορισμόν τριών 
ιακτικών ιεροκηρύκων έν τή Μητρο
πόλε ι Θεσσαλονίκης καί έν ταϊς έπι- 
σκοπαϊς Καμπανίας, Άρδαμερίου καί 
Περισσού, μισίίοδοτουμένων υπό τών 
οικείων κοινοτήτων.

Συνέχεια διωγμών.— Παρ’ ολίγον 
νά πέση καί έτερον θύμα τής τουρκι
κής θηριωδίας ό έπ·'σκοπος Άρδαμε- 
ρίου, δστις έρχόμενος είς Θεσσαλονί
κην μικρόν πρό αύιής ύπέστη δολοφο
νικήν έπίΟεσιν παρό τουρκαλβανών έρ- 
γατών, έξ ής διεσώθη ώς έκ θαύματος. 
Είς τάς έντονους διαμαρτυρίας τοΰ 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ό Βαλής 
ώμολόγησεν δτι «οί περισσότεροι κυ
βερνητικοί υπάλληλοι δέν είναι άξιοι 
τής θέσεοις των, διότι δέν έκτελοΰσι 
πιστώς τά καθήκοντα αυτών, άλλά με- 
ροληπτούσιν*  άτυχώς δμως αρκετοί 
έξ αύτών πορανομοΰσι τόσον τεχνηέν
τως, ώστε κατορθοΰσϊ νά φαίνονται 
καί περιστεράς λευκότεροι !» — Έξ άλ
λου ό προϊστάμενος τής ορθοδόξου 
κοινότητος Πριγκίπου άρχιμ. Βασί
λειος δικασθείς έπί τή βάσει συκο
φαντιών ύπό τού Στρατοδικείου κατε- 
δικάσίϊη άναπολόγητος είς οκτάμηνον 
φυλάκισιν. 'Ως έκ τού άδικήματος ή 
ομογενής κοινό της τής Πριγκίπου είναι 
ανάστατος, διαμαρτυρίαι δ’ αλλεπάλ
ληλοι στέλλονται έκεϊΟεν πρός όν 
Μητροπολίτην Χαλκηδόνος, πρός τό 
Οίκ. Πατριαρχεϊον καί πρός αύτόν τόν 
Σουλτάνον.

ΤΓνν iz,—, EN AAPNA*C_
I Ε. Τ A. ΙΑΙ . 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1911

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΤΞ
Ό

Κήρυξον τόν λόγον...» ΙΓ Τιμ. δ', 2.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Α'. εις ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

(ΊΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ γεννηςεως
——Ζ · ■ ' ♦H”'**  ν,ττ VTJCX

Μετά τήν έξωσιν τών προπατόροιν έκ τού Παραδείσου οι' 
ύπό τό κράτος τής αμαρτίας πληθυνθέντες άνθρωποι τήν π^ός τά' 
κακόν ροπήν άκολουθοϋντες άπέβαινον άει χείρονες, και έν τω 
Κατακλυσμφ ό Θεός οίονει ήθέλησε νά άποπνίξη τήν αμαρ
τίαν, νά άποπλύνη δ’ έν μέρει τόν περισωθέντα δεύτέρον γενάρ
χην τοϋ άνθρωπίνου Γένους καί τούς οικείους αύτοΰ" άλλ’ ή 
άνθρωπίνη φύσις είχε λάβη όριστικώς τήν πρός τήν άμαρτίαν 
κλίσιν, καί οϊ άπόγονοι τοϋ Νώε άπέβησαν σύν τφ χρόνω προί- 
όντι ούχ ήττον άσεβεϊς ή οϊ ύπό τοΰ κατακλυσμού άφανισθέντές. 
Καί έν τφ πύργφ τής Βαβέλ ήθέλησαν νά άποκορυφώσωσι τήν 
πρός τον Θεόν άσέβειαν αύτών, καί νά καταλίπωσι τον πύργον 
τούτον αιώνιον μαρτύρων τής προς τήν ύπόσχεσιν τοΰ Θεοΰ ά- 
πιστίας καί τής κατά τής παντοδυναμίας Αύτοΰ αυθάδειας 
αύτών.

Άλλ’ ή σύγχυσις τών γλωσσών έθηκε τέρμα είς τήν άσέ- 
βειαν ταύτην. 01 άνθρωποι ήναγκάσθησαν, άδυνατοΰντες νά συ- 
νεννοηθώσι προς άλλήλους, νά διασκορπισθώσιν άνά πάν το 
πρόσωπον τής Γής πρός πάσας τάς διευθύνσεις καί νά πλη-
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ρώσωσι τάς χώρας λαών, λαβόντων άναλόγως τής γεωγραφικής 
θέσειος, τών κλιματολογικών συνθηκών καί άλλων ποικίλων αι
τίων ίδιάζοντα τύπον. Άλλ’ έν τώ βάθει ή άνθρωπίνη φύσις πα- 
ρέμεινεν ή αύτή, πεπροικισμένη διά τών αύτών δυνάμεων, έχουσα 
τάς αύτάς άδυναμίας καί Αλείψεις, διασώζουσα τάς άναμνή- 
σεις τής κοινής καταγωγής καί τών παναρχαίων συμβάντων τών 
έν τφ αύτφ τόπψ βιόντων κοινών προπατόρων, έχουσα τους αύ
τούς πόθους καί τάς αύτάς προσδοκίας καί τάς αύτάς παραδό
σεις, άψευδή τεκμήρια τής κοινής άπάντων τών άνθρώπων κα
ταγωγής.

Οί αίώνες παρέρχονται άλλεπάλληλοι, μακροί, άτελεύτητοι, 
καί αί γενεαί διαδέχονται άλλήλας άκατάπαυστοι καί άεί πλείο- 
νες*  αί χώραι πληροϋνται άεί έπί μάλλον άνθρώπων" τά έθνη τής 
Γής μεγαλύνονται, προοδεύουσιν άκολουθοϋντα τά όρμήματα καί 
τάς τάσεις τής ψυχής «πληροϋσι τήν γήν καί κατακυριεύουσιν 
αύτής»» κατά τήν έντολήν τοϋ Δημιουργού*  καί έν τή πληθύνσει 
αύτών έκτείνεται ο άνθρώπινος πληθυσμός καί οί άπόγονοι τών 
έντός άχανών έκτάσεων κατοικησάντων τό πρώτον άνθρώπων 
συναντώσιν ούχί άνευ έκπλήξεως πέραν τών όρέων ή τών έρήμων 
ή τών θαλασσών τών όριζουσών τάς χώρας αυτών ετερα όντα 
όμοια αύτοϊς, τό δέ σπουδαιότερου έχοντα τάς αύτάς παν αρχαί
ας παραδόσεις καί άναμνήσεις, παρηλλαγμένας έν ταϊς λεπτομε- 
ρείαις άλλά τάς αύτάς κατά τήν βάσιν καί τήν ούσίαν. Άλλά 
δέν βλέπουσι τούτο μόνον μετ’ έκπλήξεως οί λαοί*  βλέπουσι καί έ
τερόν τι πολλφ άκόμη σπουδαιότερον*  διακρίνουσιν, οί έκλεκτό · 
τεροι τούλάχιστον τών άνθρώπων, ότι Κύριος ό Θεός τοϋ Ούρα- 
νοϋ καί τής γής «ούκ άμάρτυρον έαυτόν άφήκεν, άγαθοποιών, 
ούρανόθεν τοϊς άνθρώποις ύετούς διδούς καί καιρούς καρποφό
ρους, έμπιπλών τροφής καί εύφροσύνης τάς καρδίας αύτών, 
καίτοι γε έν ταϊς παρφχημέναις γενεαϊς ειασε πάντα τά έθνη πο- 
ρεύεσθαι ταϊς όδοϊς αύτών.»

Άλλ’ ή άγάπη τοΰ Θεοΰ πρός τόν άνθρωπον δέν περιωρίσθη 
είς ταΰτα μόνα, ούδ’ ή πρόνοια Αύτοΰ ήρκέσθη είς τήν συντή- 
ρησιν τήν σωματικήν τοΰ άνθρώπου’ κυρίως περί τής άνθρωπί ·
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νης ψυχής μέλει τφ Θεφ, καί είς ταύτην φωτεινόν οδηγόν καί 
παρηγορίαν έν τοϊς δεινοϊς καί έλπίδα παλινορθώσως έδωκε τήν 
πρώτην περί τούτου εύαγγελικήν ύπόσχεσιν πρός τήν προμή- 
τορα Εΰαν" «καί έχθραν θήσω, είπε πρός τόν δφιν τόν άρχαϊον, 
άναμέσον σοϋ καί άναμέσον τής Γυναικός, καί άναμέσον τοΰ 
σπέρματός σου καί άναμέσον τοΰ σπέρματος αύτής*  αύτός σου 
τηρήσει κεφαλήν καί σύ τηρήσεις αύτοΰ πτέρναν.» Ούδ’ άρκεϊται 
είς μόνα ταΰτα ό "Γψιστος*  έκλέγει λαόν περιούσιον, έθνος άγιον, 
βασίλειον ίεράτευμα έν τφ προσώπφ τοΰ δικαίου Αβραάμ καί 
τών άπογόνων του, ίδρύων μεταξύ Έαυτοΰ καί έκείνου τήν δια
θήκην τήν παλαιάν, λέγων: «έξελθε έκ τής γής σου καί έκ τής 
συγγένειας σου καί έκ τοΰ οίκου τοΰ Πατρός σου είς τήν γήν 
ήν άν σοι δείξω*  καί ποιήσω σε είς έθνος μέγα καί εύλογήσω σε 
καί μεγαλυνώ τό όνομά σου καί έση εύλογητός..... καί εύλογηθή- 
σονται έν οοί πάσαι αί φυλαί τής γής.» Παρέχει είς τόν Αβραάμ 
και τό έθνος τό έξ αύτοΰ ίερωσύνην, βασιλείαν καί προφητείαν, 
σκιάν πάντοτε τών μελλόντων άγαθών, πολυμερώς καί πολυτρό- 
πως παιδαγωγεί είς τήν ύποδο,ήν τής έκπληρώσεως τοΰ πρώτου 
έκείνου πρός τήν Εΰαν εύαγγελίου τό έθνος τών Ισραηλιτών.

Καί κατ’έξοχήν έπί τή βάσει τοΰ Εύαγγελίου τούτου 
άναπτύσσεται καί άποκαλύπτεται ή εύσπλαγχνία τοΰ Θεοΰ πρός 
τήν Ανθρωπότητα έν τοϊς μετά ταΰτα χρόνοις. Τούτου άνάπτυξις 
καί σαφεστέρα όλονέν διατύπωσις είναι ή περαιτέρω προφητεία, 
τής μελλούσης έπιφανείας τοΰ Θεοΰ προαπεικόνισις εϊναι έν τοϊς 
κυριωτάτοις αύτής σημείοις ή ιστορία τοϋ λαοΰ τοΰ Ισραήλ. 
Καί, παιδαγωγικώτατα, όσον παρέρχονται οί αίώνες καί προσεγ
γίζει τό πλήρωμα τοΰ χρόνου, τοσοϋτον σαφέστεραι, άποκαλυπτι- 
κώτεραι, άναλυτικώτεραι γίνονταιαί περί τοΰ έργου τήςάπολυ- 
τρώσεως προφητεϊαι.

"[Ίδη ό πατριάρχης Ιακώβ μέλλων νά άποθανη καί εύλο- 
γών τούς υιούς αύτοΰ, τούς γενάρχαςτών φυλών τοΰ έκλελεγμενου 
έθνους ύπέδειξε τήν φυλήν έξ ής θά έγεννάτο ό έπηγγελμενος 
Λυτρωτής: «ούκ έκλείψει άρχων έξ Ιούδα καί ήγούμενος έκ τών 
μηρών αύτοΰ έως άν έλθη ψ άπόκειται καί αύτόςπροσδο- 
κ ί α έθνών.»

i
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Ό μέγας Μωϋσής μικρόν πριν άποΟάνη προλέγει τοϊς 
συνηγμένοις περί αύτόν άρχουσι τοϋ λαοϋ δτι «προφήτην έκ μέ
σου σου, έκ τών άδελφών οου, ώς έμέ, άναστήσει σοι Κύριος Ò- 
θεός σου*  αύτοϋ άκούσεσΟε.» Ό προφήτης ούτος Οά εϊναι ώςό 
Μωϋσής έλευΟερωτής τοϋ Ισραήλ καί τής Οικουμένης άπάσης 
άπό ζυγοΰ πολλφ χείρονος τοΰ αίγυπτιακοΰ, καί νομοΟέτης τοΰ 
νόμου τής χάριτος καί χορηγός διαθήκης καινής, ήγιασμένης 
καί έσφραγισμένης τώ αϊματι Λύτοΰ.

Δέν είναι δέ μόνον έν λόγοις αί προφητεϊαι περί τοΰ έρχο- 
μένου Μεσσίου, άλλά καί έν τύποις οϊτινες εϊναι προαπεικονί- 
σεις τών μελλόντων άγαθών*  ή βάτος έν τή έρήμφ Χωρήβ 
πυρπολεϊται άλλά δέν καταναλίσκεται άπό τοΰ πυρός, καί ή 
ράβδος ή ξηρά τοΰ ’Λαρών ή βλαστήσασα Οαλλόν καί άνθη και 
κάρυα παραγαγοΰσα, καί τό μάννα τό έκ τοϋ ούρανοΰ είς κατά- 
παυσιν τής πείνης τών έν τή έρήμφ ύπό λιμοΰ κινδυνευσάντων 
υιών τοϋ Ισραήλ, «ό έκ τοΰ ούρανοΰ καταβάς άρτος.»

θέλετε νά ίδωμεν πρό αιώνων πολλών έρμηνευόμενα ταϋτα χ 
πάντα υπό τών Ιίροφητών; Ιδού ò μεγαλοφωνότατος αύτών Ή- 
σαΐας έρμηνεύων τήν βάτον τήν άκατάφλεκτον καί τήν ράβδον 
του Άαρών: «ιδού ή ΙΙαρΟένος έν γαστρί έξει καί τέξεται υίόν 
καί καλέσεις τό όνομα αύτοϋ Εμμανουήλ.» Καί πάλιν: «παι- 
δίον έγεννήΟη ήμϊν, υιός, καί έδόθη ήμϊν*  καί καλείται τό όνομα 
αύτοϋ μεγάλης βουλής άγγελος, θαυμαστός σύμβουλος, έξουσια- 
στής ισχυρός, άρχων ειρήνης, πατήρ τοΰ μέλλοντος αίώνος. » 
Καί πάλιν: « έξελεύσεται ράβδος έκ τής ρίζης Ίεσσαί καί άνθος 
έκ τής ρίζης άναβήσεται*  καί άναπσύσεται έπ’ αύτόν πνεΰμα τοΰ 
τοΰ θεοΰ, πνεύμα σοφίας καί συνέσεως, πνεΰμα βουλής καί ισχύ
ος, πνεΰμα γνώσεως καί εύσεβείας.»

"Ας κατέλθωμεν ταχέως είς τούς κάτω χρόνους, τούς χρό
νους τής πολιτικής ύποδουλώσεως τοΰ’Ισραήλ καί ας έρωτήσωμεν 
τόν προφήτην Δανιήλ πότε άκριβώς μέλλει νά συντελεσΟή τό σω
τήριον τοΰ Θεοΰ καί ποιου είδους θά εϊναι ή έρχομένη βασιλεία*  
ιδού ö Προφήτης άπαντ^ σαφώς καί άπεριφράστως είς τό έρώ- 
τημα ημών*.  «Έβδομήκοντα εβδομάδες συνετμήΟησαν έπί τόν
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λαόν σου Ισραήλ καί έπί τήν πόλιν τήν άγίαν σου, τοϋ συντελέ*  
σαι άμαρτίαν καί τοΰ σφραγϊσαι άμαρτίας, καί άπαλεϊψαι τάς ά- 
νομίας καί τοΰ έξίλάσασΟαι άδικίας, καί τοΰ άγαγεϊν δικαιοσύνην 
αιώνιον, καί τοΰ σφραγϊσαι δρασιν καί προφήτην, καί τοΰ χρϊσαι 
άγιον άγιων.» Καί άλλαχοΰ: «άναστήσει ο Θεός τοΰ ούρανοΰ βα
σιλείαν, ήτις είς τούς αιώνας ού διαφθαρήσεται καί ή βασιλεία 
αύτοϋ λαφ έτέρφ ούχ ύπολειφΟήσεται, λεπτύνει δέ καί λικμήσει 
πάσας τάς βασιλείας, καί αύτη άναστήσεται είς τούς αιώνας...»

Αλλ’ άς άρκεσΟώμεν είς ταύτας έκ τών πολυαρίθμων έν τή 
παλαια Διαθήκη προφητειών περί τοΰ έπηγγελμένου Σωτήρος*  
άς παραδράμωμεν πάντας τούς λοιπούς προφήτας μέχρι τοΰ δι
καίου Συμειον τοΰ δοξολογήσαντος τόν Θεόν καί ζητήσαντος 
πο:ρ’ Αύτοϋ άπόλυσιν άπό τοΰ όχληροΰ γήρατος «δτι εϊδον οί 
όφθαλμοί αύτοϋ τό σιοτήριον τοΰ θεοΰ, δ ήτοίμασε κατά πρόσω- 
πον πάντων τών λαών*  φώς είς άποκάλυψιν έΟνών καί δόξαν τοΰ 
λαοϋ Λύτοΰ ’Ισραήλ», καί τοΰ τελευταίου και μεγίστου τών 
προφητών Ίωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ τοΰ έπιδείξαντος τοϊς Ίου- 
δαίοις «τόν άμνόν τοΰ Θεοΰ τόν αίροντα τήν άμαρτίαν τοϋ 
Κόσμου,» ϊνα μή πολύ μακράν τόν λόγον έκτείνωμεν*  άς ρίψωμεν 
εν βλέμμα ταχύ μόνον έπί τούς Σίνας, πρός ους ò μέγας Κομφού- 
κιος προεϊπεν δτι έκ τών δυτικών χωρών Οά έμφανισΟή άνήρ θαυμα
τουργός, έξ ούρανοΰ κατελΟιον καί μέλλων νά έξουσιάση πάσης 
τής γής, έπί τούς Ινδούς προσδοκώντας τήν ένανθρώπησιν τοΰ 
Βισνού έπί οριστική άνακαινίσει τής άνΟρωπότητος, έπί τούς 
Πέρσας άναμένοντας τήν τελειωτικήν έπικράτησιν τοΰ άγαΟοϋ Ό- 
ρομάσδου, έπί τούς Αμερικανούς έρωτώντας άν οί Εύρωπαϊοι 
έκόμιζον μεθ’ εαυτών τόν άναμενόμενον παμβασιλέα, καί δή έπί 
τούς ήμετέρους προγόνους, τούς “Ελληνας, προσδοκώντας εως 
άν έξ ούρανοΰ τις έλΟη καί διδάξη πώς χρή διακεϊσΟαι πρός Θε
ούς καί άνΟρώπους ή τούς I ‘ωμαίους ταραττομένους έπί τή γενι
κώς διαδεδομένη παλαιά δόξη δτι «ή άνατολή κατισχύσει καί έκ 
τής Ίουδαίας Οά έξέλΟωσιν οί διοικήσοντες τήν γήν,» καί άς 
κλίνωμεν τό γόνυ μετά τών ποιμένιυν τής Βηθλεέμ καί τών μά
γων τής ’Ανατολής ένιόπιον τοΰ έν τώ τα πεινώ σπηλαίω τελε- 
σιουργηΟέντος ύπερφυοΰς μυστηρίου.
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B'. H ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Όλαός δ καθήμενος ένσκότει, ΐδετε φώς μέγα' οί κατοι- 
κοΰντες έν χώροι σκιάς θανάτου, φώς λάμψει έφ’ υμάς.» Ένω· 
τίσασθε τούς λόγους τοϋ προφήτου οί λαοί οί ταλαιπωροΰντες 
έπι τής γής, οϊ προσδοκώντες άπολύτρωσιν άπό τοσούτων 
αιώνων, έξεγερθητε άπό τοϋ φρικαλέου άπελπισμοΰ και 
ύποδέξασθε έν άσμασι καί χοροϊς, έν τυμπάνφ καί έν κυμβάλοις 
άλαλαγμοΰ τόν Υιόν τοΰ Θεοΰ έρχόμενον είς τόν κόσμον' ίδού 
τό σκότος διαλύεται, ίδού ή σκιά τοϋ θανάτου έκδιώκεται ύπό 
τοϋ άνεσπέρου φωτός τής άνατδλής έξ ύψους. Τό πλήρωμα τοΰ 
χρόνου ήλθε, τό γεγονός πρός δ ένητένιζον έν ταϊς προφητικαϊς 
αύτών έκτάσεσιν οί άπ’ άρχής προφήται καί Ιεροί άνδρες καί δι’ 
αύτών πάντες οί λαοί τής γής, τελεσιουργεϊται νΰν' τό παιδίον, 
δ πατήρ τοΰ μέλλοντος αίώνος γεννάται σήμερον' δ βασιλεύς δ 
ιδρυτής τής αιώνιας βασιλείας άγιάζει σήμερον τήν γήν πατών 
έπ’ αύτής διά τών άγίων ποδών Του' δ έξ ούρανοΰ έρχόμενος ϊνα 
διδάξη πώς χρή διακεϊσθαι πρός Θεόν καί άνθρώπους έλαβε σή
μερον σάρκα καί όστα έκ τής άγίας Παρθένου’ ό προσδοκώμενος 
βασιλεύς τών Ιουδαίων πάρεστιν ήδη έν μέσω ήμών' «Χριστός 
γεννάται δοξάσατε, Χριστός έξ ούρανών, άπαντήσατε...»

«Καί σύ Βηθλεέμ, γή ’Ιούδα, ούδαμώς έλαχίστη εί έν τοϊς 
ήγεμόσιν Ιούδα' έκ σου γάρ μοι έξελεύσεται ήγούμενος, δστις 
ποιμανεϊ τόν λαόν μου τόν ’Ισραήλ.» *Λς  άνέλθωμεν καί ήμείς 
έως τής Βηθλεέμ καί άς έπισκεφθώμεν τήν πόλιν τοΰ Δαυίδ, 
τήν περικλείουσαν τάς τιμιωτάτας βασιλικάς άναμνήσεις καί 
τάς γλυκυτάτας προσδοκίας τοΰ ’Ισραήλ' καί άς είσέλθωμεν είς 
τό Ιερόν σπήλαιον, δπερ μετεβλήθη κατά παράδοξον καί ξένον 
μυστήριον είς ούρανόν' άς άτενίσωμεν τήν μεταβληθεϊσαν είς 
θρόνον βασιλικόν φάτνην καί κλίναντες τά γόνατα άς προσκυ- 
νήσο>μεν τφ έπί τοΰ θρόνου τούτου καθειμένφ θείφ Βρέφει. 
Άλλ’ ίδού πρό μικροΰ έξω τής Βηθλεέμ ύπερφυή τινα γεγο

νότα διετάραξαν τήν γαλήνην τής νυκτός' άγγελος κατήλθε πρός 
τούς άγραυλοΰντας ποιμένας, καί ό λόγος αύτοΰ συνεκλόνισε 
τάς ψυχάς των : «Μή φοβεϊσθε' ίδού γάρ εύαγγελίζομαι ύμϊν 
χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τφ λαφ' δτι έτέχθη ΰμΐν 
σήμερον σωτήρ, ος έστι Χριστός Κύριος έν πόλει Δαυίδ’ καί 
τοΰτο ύμϊν τό σημεϊον' εύρήσετε Βρέφος έσπαργανωμένον, κεί
μενον έν τή φάτνη.» Καί έσπευσαν οί ποιμένες άλλήλους πα- 
ρακελευσάμενοι : «διέλθωμεν δή εως Βηθλεέμ και ίδωμεν τό 
ρήμα τοΰτο τό γεγονός, δ ό Κύριος έγνώρισεν ήμϊν,» καί προ- 
σεκύνησαν πρώτοι τών ’Ιουδαίων καί τής έκκλησίας τής πα- 
λαιας άντιπρόσωποι τών άπό τοσούτων έτών προσδοκώμενον 
Χριστόν’ καί έθαύμασαν τήν ταπείνωσιν τοΰ τοσοΰτον πολυπο- 
θήτου Λυτρωτοΰ, καί κατενόησαν τάς τηλικαύτας άντιθέσεις 
άς τοσοΰτον έξαισίως διετύπωσε βραδύτερον ό μέγιστος τών 
αιώνων θρησκευτικός ποιητής Ρωμανός δ μελωδός :

«ΊΙ Παρθένος σήμερον
τον Υπερούσιον τίκτεί' 
καί ή Γή τό σπήλαιον 
τφ Άπροσίτφ προσάγει. 
Άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοΰσΐ’ 
Μάγοι δέ μετά άστέρος όδοιποροϋσΓ 
δΓ ήμάς Γάρ εγεννήθη 
παιδίον νέον
ό πρύ αίώνοιν Θεός.»

Ψ

Άλλά μεταστώμεν πρός στιγμήν είς τήν Ανατολήν, καί 
έπισκοπήσωμεν τά έν αύτή τελούμενα’ άστήρ άφανής τέως κα
ταυγάζει δι’ ιδιαιτέρας λάμψεως τόν γαλήνιον καί βαθύν ούρανόν 
τών χωρών τούτων’ τό φαινόμενον έκπλήττει τούς περί τά 
τοιαυτα άσχολουμένους μάγους, καί τινες αύτών άναμιμνή- 
σκονται τής παλαιφάτου πεποιθήσεως τής έξηπλωμένης καθ’ 
άπασαν τήν ’Ανατολήν δτι έκ τής Ιουδαίας μέλλει νά άνα- 
στή ό Κυβερνήτης τού Κόσμου. Και έννοούσιν δτι τήν Γεν- 

L
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νησιν τοϋ προσδοχωμένου Βασιλέως άναγγέλλει ò άστήρ, καί 
έν τφ άμα σπερδουσιν είς τήν Ίουδαίαν, πρώτοι καί νάπαρχαί 
τ,φν λριπών τής Οικουμένης Εθνών, ϊνα προσκυνήσωσι τον 
iy τηλιχαύτη ούρανίςι δόξη τεχθέντα Βασιλέα.’Εύλογημένοι 
Ι^άγοι J 01 ποιμένες άντιπροσωπεύουσι τήν έξ άποκαλύψεως 
θείας τμστευ.ουσαν, υμείς τήν διά τής άληθινής έπιστήμης ό- 
δηγουμένην ύπό τοϋ Θεοΰ είς τήν προσκύνησιν Αύτοϋ άνθρω- 

•πότη,τα.—“Ερχονται οί Μάγοι είς 'Ιεροσόλυμα, και ή πόλις 
ταράσσεται έπί τφ έρωτήματι αύτών : «πσϋ έστιν ό τεχΟείς 
βασιλεύς τών ’Ιουδαίων;» καί ίδίςε ό παμμίαρος Ηρώδης’ οΐ 
ροφρί Ιουδαίοι ύποδεικνύουσιν αύτοΐς δτι έν Βηθλεέμ μέλλει 
νά γεννηθή ö Χριστός, καί οί μάγοι άπέρχονται πρδς τά έκεϊ 
χ^ί χαίρουσι βλέποντες τον άστέρα, δν εΐδον έν τή ’Ανατολή 
προάγοντα αύτούς, εως ού έλΟών έστη έπάνω ού ήν τό παιδί
ον. Καί εισήλΟον οί Μάγοι, έκλιναν τά γόνατα, προσεκύνη- 
σαν τό θειον Βρέφος, καί άνοίξαντες τούς θησαυρούς αύτών 
χρυσόν καί λίβανον και σμύρναν

«Χριστώ προσενήνοχαν βοώντες· 
δέξαι δώρημα τρίχροον 
ώς τών Σεραφείμ ύμνον τρισάγιον 
μή απόρριψης 
ώς τά τοΰ Καιν 
άλλ’ έναγκάλισαι αύτά 
ώς τήν τοΰ Άβελ προσφοράν 
διά τής Σέ τεκούσης 
έξ ής ήμϊν έγεννήθης 
παιδίον νέον
ύ πρό αίώνων θεός».

Ψ
’Λλλ’ άς συνέλΟωμεν έν τάχει έκ τών τοσούτων έκπλή- 

ξεων’ άς γίνωμεν άθφοι ώς οί ποιμένες, πιστοί ώς οί μάγοι, 
^YW ώς οί άγγελοι’ άς άναμιχθώμεν έκεϊ έν τή Βηθλεέμ 
μετά τ,ούτων άπάντων, μετέχοντες καί ημείς τής*παγκοσμίου  
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χαράς έπί τή ένανθρωπήσει τοΰ Λόγου τοΰ Θεοΰ, καί άς ά- 
κούσωμεν καί άς συμψάλωμεν μετά τής ούρανίου στρατιάς τόν 
χαρμόσυνον τής άπολυτρώσεως ύμνον : «Δόξα έν ύψίστοις 
θεφ, καί έπί γής ειρήνη, έν άνθρώποις εύδοκία.»

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΠΕΡΙ ΦΘΟΝΟΥ

.... Ούδέν πάθος όλεθριώτερον τοΰ φθόνου φύεται έν 
ταΐς ψυχαίς τών ανθρώπων. Ό φθόνος έλάχιστα βλάπτει 
τούς άλλους, μάλιστα δέ και σοβαρότατα βλάπτει τούς 
φθονοΰντας. Διότι όπως ή σκωρία φθείρει τον σίδηρον, 
ούτως ό φθόνος καταναλίσκει τήν εχουσαν αυτόν ψυχήν 
μάλλον δέ, καθώς λέγεται, όπως αί εχιδναι διά νά γεννηθώ- 
σι κατατρώγουσι τήν κυοφορήσασαν αύτάς γαστέρα, τοιου
τοτρόπως καί ό φθόνος έκ φύσευις καταδαπανά τήν έγκυμο- 
νησασαν αυτόν ι^υχ ήν. Ό φθόνος είναι λύπη διά τήν ευ
τυχίαν τοΰ πλησίον, και διά τοΰτο ακριβώς ούδέποτε έλ- 
λειπουσιν από τόν φθονερόν αί θλίψεις. Εύφόρησαν οί α
γροί τοΰ πλησίον ; ευτυχεί κατά πάντα ό οίκος αύτοϋ ; δέν 
έλλειπουσιν άπ αύτοϋ ευτυχήματα ; ταΰτα πάντα εΐνε τροφή 
τής νόσου καί προσθήκη είς τήν λύπην τοΰ φθονερού, το- 
σοΰτον ώστε ούτος ούδαμώς διαφέρει άνθριόπου γυμνού πα
ρά πάντων πληγωνομένου. Είναι τις ανδρείος ; χαίρει σωμα
τικήν ύγίειαν ; ταΰτα πληγώνουσι τόν φθονερόν. Ό άλλος 
εΐνε ώραιότερος ; άλλη πληγή είς τόν φθονερόν. Ό δείνα 
υπερέχει τών πολλών κατά τά προτερήματα τής ψυχής ; θαυ
μάζεται και θεωρείται ζηλευτός διά τήν φρόνησιν καί τήν 
δύναμιν τών λόγων του ; είναι πλούσιος άλλος και εχει τήν 
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λαμπρόν φιλοτιμίαν νά έλεή καί να έπικοινωνη πρός τους 
πτωχούς, καί επαινείται πολύ ύπό τών ευεργετούμενων ; ταΰ- 
τα είναι πληγα'ι καί κτυπήματα κατά τοΰ φθονερού, προσ- 
βάλλοντα αύτόν είς αύτήν τήν καρδίαν. Καί τό φοβερώτερον 
είναι δτι δέν δύναται ουδέ να φανερώση τήν ασθένειαν ταύτην 
ό φθονερός, αλλά περιπατεΐ κύπτων καί κατηφής καί τετα- 
ραγμένος καί στενάζων, καί δυσανασχετεί μέχρι θανάτου ύπό 
τοϋ κακού. Καί όταν έρωτηθη τί πάσχει, ερυθριώ νά όμολο- 
γήση τήν συμφοράν αύτοΰ, δτι δηλαδή είμαι φθονερός καί 
πικρός, καί μέ θλίβουσι τά καλά τοΰ φίλου μου, καί οδύρομαι 
διά τήν ευθυμίαν τού αδελφού μου, και δέν ύποφέρω νά 
βλέπω τά καλά τών άλλων άνθρώπων, άλλα θεωρώ συμφοράν 
τήν ευημερίαν τού πλησίον μου. Διότι ταΰτα θά εϊπη έάν θε- 
λήση νά εϊπη τήν άλήθειαν. Άλλ’ επειδή δέν θέλει νά εϊπη 
ούδέν έκ τούτων κρατεί έν τώ μυχώ της ψυχής του τήν νόσον 
ή όποια ύποκαίει καί κατατρώγει τά σπλάγχνα αύτοΰ.

Εντεύθεν ούτε ιατρόν διά τήν άσθένειαν αύτοΰ παραλαμ- 
βάνει, ούτε φάρμακον προληπτικόν τοΰ κακού δύναται νά έ- 
φεύρη, άν καί αί Γραφαί είναι πλήρεις τών φαρμάκων τού
των μίαν δέ μόνην άνάπαυσιν άπό τοΰ κακού προσδοκά, νά 
ϊδη τινά έκ τών φθονουμένων ύπ’ αύτοΰ να καταπέση· τοΰτο 
είναι το τέρμα τοΰ φθόνου, νά ϊδη τον φθονούμενον άθλιον 
άπό εύδαίμονος, νά γίνη άξιος οίκτου δ πρώην άξιος ζήλου. 
Τότε μόνον γίνεται φίλος αύτοΰ ό φθονερός, δταν ϊδη αύ
τόν δακρύοντα καί πενθοΰντα. Καί έν ω ούδέποτε συνηυ- 
φράνθη μετ’ αύτοΰ δτε ηύδαιμόνει, συνδακρύει μετ’ αύτοΰ 
δταν δδύρηταΓ καί παρουσιάζεται συλλυπούμενος διά τήν με
ταβολήν τοΰ βίου έξ οποίας εύδαιμονίας είς οποίαν δυστυχίαν 
έχει μεταπέση, όχι ένεκα φιλανθρωπίας ή συμπάθειας, άλλ’ 
ϊνα καταστήση είς αύτόν βαρυτέραν τήν συμφοράν. Το παιδί
ον μετά τόν θάνατον έπαινεϊ, καί διά άπειρων έγκωμίων έξυ- 
ψώνει, δτι ήτο ώραϊον, εύμαθές καί κατά πάντα ζηλωτύν, 
έν ω έάν έζη ούδέποτε ήθελεν εύφημήση αύτό· έάν δμως ϊδη 
πολλούς συμφωνούντας είς τύν έπαινον μεταβάλλεται πάλιν

καί φθονεί. Τον πλοΰτον θαυμάζει δταν άπολεσθή· τήν ω
ραιότητα, τήν εύρωστίαν καί τήν ύγίειαν τοΰ σοηιατος μετά 
τάς νόσους έπαινεϊ καί έξαίρει. Καί έν γένει, είναι εχθρός 
μέν τών παρόντων, φίλος δέ τών άπολεσθέντων.

........ "Ας άποφύγωμεν, αδελφοί, νόσον διδάσκουσαν ή - 
μάς τήν θεομαχίαν, μητέρα ανθρωποκτονίας, σύγχυσιν τής 
φύσεως, άγνοιαν τής οίκειότητος, συμφοράν δλως διόλου α
δικαιολόγητον. Διατί λυπεϊσαι, άνθρωπε, έν φ δέν έχεις 
πάθη ούδέν κακόν ; διατί είσαι έχθρός τοΰ άπολαύοντος ά
γαθών τινων, χωρίς ό άνθρωπος νά σε έστέρησε τίνος τών 
ίδικών σου πραγμάτων ; έάν δέ άκόμη καί εύεργετούμενος ύ
πό τίνος μισής αύτόν, δέν διαταράττεις άκριβώς το ίδικόν 
σου συμφέρον ;

........ Ό φθόνος είναι τό μάλιστα δυσμεταχαριστον είδος 
τής έχθρας· διότι οί μέν δι’ άλλην αιτίαν δυσμενείς διά τών 
εύεργεσιών γίνονται ήμερώτεροι*  δ δέ φθονερός καί κακός 
περισσότερον έρεθίζεται εύεργετούμενος, καί δσω περισσο
τέρων τύχη, τόσφ πλέον άγανακτεϊ καί στενοχωρεϊται. Δι
ότι περισσότερον θλίβεται διά τήν δύναμιν τοΰ εύεργέτου 
ή δσον εύγνοψονεϊ διά τήν εύεργεσίαν. Ποιον θηρίον δέν 
ύπερβάλλουσιν οί φθονεροί κατά τήν χαλεπότητα τών τρόπων ; 
Ποιου άνημέρου ζφου δέν ύπερέχουσι κατά τήν αγριότητα ; 
Οί κύνες τρεφόμενοι γίνονται ήμεροι· καί οί λέοντες διά τής 
περιποιήσεως γίνονται χειροήθεις· οί δέ. φθονεροί διά τής 
εύεργεσίας μάλλον έξαγριαίνονται.

.........Διά τοΰ ενός τούτου όπλου, τοΰ φθόνου, άπό κα
ταβολής κόσμου άρξάμενος μέχρι τέλους τών αιώνων πάν
τας πληγώνει καί καταστρέφει δ λυμεών τής ζωής ήμών δι
άβολος, ό χαίρων διά τήν άπώλειαν ήμών, ό ένεκα τοΰ φθό
νου έκπεσών καί ήμάς μεθ’ έαυτοΰ διά τοΰ αύτοΰ πάθους 
προσπαθών νά παρασύρη. Σοφός λοιπόν ήτο ό άνήρ, ό μή 
έπιτρέπων ήμϊν μηδέ νά συνδειπνώμεν μετά φθονερού άν- 
δρός, άπό τής συνδειπνήσεως πάσαν τήν έν τφ βίω πρύς τύν 
τοιούτον επικοινωνίαν δηλών. Διότι όπως άκριβώς τάς εύ- 
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φλέκτους ΰλας φροντίζομεν οσον το δυνατόν πορρωτάτω τοΰ 
πυράς νά τοποθετώ μεν, οΰτω πρέπει, κατά το δυνατόν, νά 
άπομακρΰνωμεν τήν φιλίαν ήμών από τών φθονερών, έκτος 
βολής άπ’ αύτών ίστάμενοι. Διότι ούδέ δυνατόν είναι άλλως 
νά έμπλακώμεν είς τά δίκτυα τοΰ φθόνου, έκτος έάν μετ’ οί- 
κειότητος προσεγγίσωμεν τοΐς φθονεροϊς, ώς ακριβώς παρε- 
τήρησεν ήδη ό Σολομών, δτι «τώ ανδρΐ ό ζήλος παρά τοΰ ε
ταίρου αύτοΰ.» Καί πράγματι ούτως έχει. Δέν φθονεί ό 
αίγύπτιος τον ρώσον, άλλα τον ομοεθνή έκαστος· καί έκ τών 
ομοεθνών δμως ούχι τους άγνωστους άλλα τούς συνηθεστά- 
τους· καί έκ τούτων πάλιν τούς γείτονας, τούς ομοτέχνους 
καί τούς καθ’οίονδήποτε τρόπον οικείους· καιέκ τούτων πά
λιν τούς συνηλικιώτας, τούς συγγενείς, τούς αδελφούς· καί 
καθ’ δλου, δπως ή έρυσίβη είναι ή ίδιάζουσα νόσος τοΰ 
σίτου, ούτω ό φθόνος είναι ή ίδιάζουσα ασθένεια τής φιλίας.

( ’Ακολουθεί. )

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

( Συμπλύ^ωιια -coir έν τώ π^οηγονμένω τεύχει. )

Έν τώ προηγουμένω τεύχει του Ε. Κ. (άρ. κβ*.)  έπραγματεύ- 
θην περί του 'Ιερού τή; Μετάνοιας μυστηρίου ές άφορμής της άςι- 
ολόγου πραγματείας του λογίου συναδέλφου κ. Χριστόφορου Κτένα.

Πρόκειται ήδη περί διευκρινήσεως έάν ό ίερεύς δυνάμει της χει- 
ροτονίας του έχ^ το δικαίωμα τού έπιτελεϊν το μυστήριον τούτο, 
κα'ι έλλείπη είς αύτόν η άδεια της ένεργείας τοΰ δικαιώματος ήν 
λαμβάνει δια τής Έπισκοπικής χειροθεσίας καί τού ένταλτηρίου, 

έλλειπουσι τέλεον άπό τον ιερέα τό τε δικαίωμα καί η τής ένερ- 
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γειας άδεια, ά αμφοτερα λαμβάνει δια της χειροθεσίας κα'ι τοΰ 
’Επισκοπικού ένταλτηρίου.

Ο ΝΒ Αποστολικος κανών όμιλεί αδιαφορώ; περί Έπισκό
πων και πρεσβυτέρων ω; πρός τήν μετάνοιαν άναγράφων «Ει τις Ε
πίσκοπος ή ΙΙρεσβύτερος τον έπιστρέφοντα από αμαρτίας ου προσδέ- 
χεται, καΟαιρεισΟω». Ο Βαλσαμων ερμηνεύων τόν κανόνα τούτον 
λεγει οτι υπονοείται η τοΰ Επισκόπου προτροπή πρώτον, ϊνα ειτα ό 
πρεσβυτερος καταστή ικανός προ; ύποδοχήν τών μετανοούντων 
καί μη εναντιω0?| σοι ο νο Αποστ. κανών λεγων, τούς Επισκόπους 
και τους Πρεσβυτερους δέχεσΟζι τού; έπιστρέφοντας άλλ*  είπε καί 
τουτους του; πρεσβυτερους κκτα προτροπήν τών ’Επισκόπων δέχε· 
σθαι τού; μετανοούντας» (πρβλ. Γ. 'Ράλλη καί Μ. Ι1οτλ?ί Σύντ. 
τ. 4 σ, 313 ΆΟήναι 1859).

Ομοίως ό ΛΟ' Άποστ. κανών αναγράφει «Οί Πρεσβύτεροι καί 
Διάκονοι μηδέν επιτελειτωσαν ανευ γνώμης του Επισκόπου». Διά 
τοΰ κανόνος τοΰτο αναστέλλεται πάσα ένέργεια όλων τών έκ της 
χειροτονιας απορρεοντων δικαιωμάτων τοΰ ίεοέως άνευ Έπισκοπικής 
αδειας. Επομένως ο ιερευς δεν δύναται νά ένεργήση ού μόνον τύ 
όικαιωμα τής αφεσεως τών άμαριιών άνευ ’Επισκοπικής άδείας, 
αλλ ουδεν έτερον και έκ τών άλλων δικαιωμάτων όσα τό μυστήριον 
τής χειροτονιας όπερ έλαβεν παρέχει είς αύτόν. Ή Οέλησις λοιπόν 
τοΰ Επισκόπου δια του του τοΰ κανόνο; παρίσταται ώς ή κινητή- 
ριος δυναμις όλων τών δικαιωμάτων ατινα κατέχει μέν ό ίερεύς, 
πλήν άνενέργητα άνευ ταύτης μένουσι.

Ιίλην εκ τών δικαιωμάτων τοΰ ίερέω; τών άνευ Έπισκοπικής 
γνώμης άνενεργήτων, ύπάρχουσιν ιδιαιτέρά τινα, δι’ à απαιτείται 

αοριστως η τού Επισχόπου άδεια πρό; ενέργει
αν τούτων, άλλ’ ιδιαιτέρως καί σΛγκεκριμένω; δι’ έκαστον τούτων. 
Ό κανών 6 τής έν Καρθαγένη άναγράφει ποια είναι ταύτα*  «Χρί
σματος ποιησιν, και κορών καΟιέρωσιν, άπό πρεσβυτέρων μή γίνε- 
σΟαι, μήτε δέ χαταλλάξαι τινά.» Όμοίω; καί ό Ν' «ώστε τοις μετα- 
νοοΰσι κατά τήν τών άμαρτημάτων διαφοράν τή τών Έπισκόπων χρί
σει τάς μετάνοιας έν καιρώ ψ^φίζεσΟαι, πρεσβύτερο; δέ παρά γνώ- 
αην τοΰ ’Επισκόπου μή καταλάσσ^ μετανοοΰντα».

Επομένως διά μόνου τοΰ γενικοΰ ένταλτηρίου περί τό ίεροποα- 
κτεϊν ό ίερεύς δέν δύναται Μύρον νά ποιήση μηδέ καθιέρωσιν ή κου· 
ραν παρθένων, μηδε αφεσιν άμαρτιών. Έκ τούτων ποίησιν Μύρου 
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μηδ’ ό Έπίσκοπος μηδ’ ολόκληρος Σύνοδος αύτοκεφάλου Εκκλη
σίας δύναται νυν να κατασκευάση, έπαφεθέντος του δικαιώματος 
τούτου τή Μεγάλη ’Εκκλησία καί τη έν Τωσσία, ένω έξ άλλου είς 
ταΰτα δέον να συναριθμηθώσι καί "τά έγκαίνια Ναών, ά ποιεί ό Ίε
ρεύς δι’ ειδικού Επισκοπικού ένταλτηρίου.

Ή άνικανότης του Ίερέως προς μετάδοσιν της χάριτος τού 
Άγ. Πνεύματος τεκμαίρεται και έκ της Γραφής. Ό έκ τών 7 διακό
νων Φίλιππος έβάπτισε πολλούς είς Σαμάρειαν, πλήν τήν Οείαν 
χάριν μετέδωκαν τοϊς βεβαπτισμένοις έκεϊσε μεταβάντες ό Πέτρος 
καί ό ’Ιωάννης όι’ έπιθέσεως τών χειρών, (Πραξ. 11. 12- 14) δι
ότι μόνον οί 12 έ'λαβον τήν παρά τοΰ Κυρίου έντολήν, «Λάβετε 
πνεΰμα ‘Άγιον, άν τινων άφήτε τας αμαρτίας άφίενται αύτοϊς, άν τι· 
νων κρατήτε, κεκράτηνται» (Ίω. Κ. 22). Επομένως μόνον οί 
Έτίσκοποί είσιν οί τών 12 διάδοχοι, είς ου; μετεδόθη ή έξουσία 
αυτή.

Άλλα ούδέ οί χωροεπίσκοποι έ'χουσι τήν άδειαν τοΰ ένεργείν 
το μυστήριον τής Μετάνοιας. Ματθαίος ό Βλάσ:αρης έρμηνεύων τον 
Άποστολικον κανόνα προσεπιλέγει συγκρίνω τήν έξουσίαν χωρεπισκό- 
πων καί πρεσβυτέρων «Εί ούν οί χωρεπίσκοποι ουτοι ούτε αμαρτιών 
άφεσιν, ούτε Πνεΰμα "Αγιον έδύναντο χορηγεϊν, οί πλείω τών Πρε
σβυτέρων τά προνόμια κεκτημένοι, σχολή γ’ Sv ουτοι λογισμούς δέ- 
ξασθαι δυνηθεϊεν, καί αμαρτήματα λύειν τε καί δεσμεϊν, άν μή παρ’ 
’Επισκόπων τήν έξουσ'αν λάβωσι ταύτηνχ>.

Όλοι δέ οί αρχαίοι τών κανόνων έρμηνευταί συμφωνοΰσιν οτι 
ό Πρεσβύτερος δέν δικαιούται νά έπιτελή τύ μυστήριον της Μετά
νοιας άνευ ειδικής έντολης καί χειροθεσίας τοΰ Επισκόπου.

Έρμηνεύων τον Ç' κανόνα τής έν Καρθαγένη Ματθαίος ό Βλά- 
σταρης λέγει «Οί χωρίς έπιτροπής ’Επισκόπων δεχόμενοι λογισμούς 
άνθρώπων ίερωμένοις κακώς ποιοΰσι καί λίαν έπικινδύνως. Ούτε 
γάρ λύειν ούτε δεσμεϊν έ'χουσι έξουσίαν...... τοϊς γάρ άρχιερευσιν ή 
τούτων διοίκησις».

Καί ό Βαλσαμών έρμηνεύων τον ΝΒ' άποστολ. κανόνα λέγει 
«καί οί πρεσβύτεροι μετά προτροπής επισκόπων δέχονται λογισμούς». 
Όμοίως ό ίδιος καί έν τή έρμηνείο: τοΰ Ç' κανόνος Καρθαγένης λέγει 
«... ταΰτα ούν (δηλ. ή μετάνοια καί ή καθιέρωσις παρθένου) γί- 
νεσθαι παρά πρεσβυτέρου άπηγόρευσεν ή Σύνοδος ώσπερ καί τήν 
τών Ναών καθιέρωσιν». Καί ό Ζωναρας έρμηνεύων τύν ίδιον κανόνα 

λέγει «καταλλαγή μετανοούντων γίνεται παρ’ αρχιερέων οίς γάρ 
δεσμεϊν δέδοται, τούτοις καί τύ λύειν έπιτέτραπται». Ό ίδιος ανα
γράφει έν τή έρμηνεί^ τοΰ β' κανόνος Λαοδικείας «Τούς άφισταμέ- 
νους τελείως τοΰ χαχοΰ μετά έξομολογήσεως καί μετάνοιας άξιοΰ- 
σθαι τής θείας κοινωνίας. Ταΰτα δέ πάντα διευκρινήσει ή έπισκο- 
πική δοκιμασία».

Καί ό Άριστηνος έρμηνεύων τον ç’ τής Καρθαγένης κανόνα 
λέγει «... καί τήν τελείαν καταλλαγήν τών έν μετανοί^, καί τών 
θείων μεταλαμβάνειν αγιασμάτων, πρεσβυτέροις ού συγκεχώρηται 
ποιείν άλλά παρ’ έπισκόπου ταΰτα όφείλουσι γίνεσθαι». Ό Βαλ
σαμών έρμηνεύων τούς Ζ' καί Ν' κανόνας Καρθαγένης γράφει «Φησί 
έάν κινδυνεύη τις περί τήν ζωήν, καί.ζητήση καταλλαγήναι, ή- 
γουν παραχωρηθήναι είς μετάληψιν τών θείων αγιασμάτων μετά 
έξομολόγησιν, άπεστι δέ ό ’Επίσκοπος ού δύναται ίερεύς καταλλά- 
ξαι τοΰτο*  άλλ’ οφείλει έρωταν τον ’Επίσκοπον, κκί μετά προ
τροπής αύτού ποιειν τήν καταλλαγήν, έάν τέως έστίν εύχερές γε- 
νέσθαι τήν έρώτησιν. Εί γάρ άπεστι μακράν ό ’Επίσκοπος καί ό 
θάνατος έφίσταται, καί χωρίς τοΰ έρωτηθήναι τύν ’Επίσκοπον δο- 
Οήσεται καταλλαγή παρά τοΰ ίερέως».

Έκ τούτου καταφαίνεται οτι πάντες οί άρχαϊοι κανονολόγοι εν 
έξάγουσι συμπέρασμα έπί τών ιερών κανόνων, ότι μόνον ό Έπίσκο
πος έ'χει τύ δικαίωμα τοΰ έπιτελεϊν τύ μυστήριον τής μετάνοιας. 
Έκ τών κανόνων δέ μόνον ό Ν' Κζρθζγένης μα; δίδει τήν εί'δησιν 
οτι έν στιγμή άπολύτου άνάγκης έν ώριρ θανάτου καί άπόντος τοΰ 
Έπισκόπου δύναται ό ίερεύς νά έπιτελέση το μυστήριον τοΰτο.

Οί Πατέρες τής ’Εκκλησίας δέν ένδιατρίβουσι ώς οί άνω κα- 
νονολόγοι περί τύ ζήτημα τοΰτο, άλλ’ άκολουθοΰντες τίπ ΝΒ' ά- 
ποστολικύν κανόνα όμιλούσι γενικώς περί Επισκόπων καί πρεσβυ
τέρων ώς πρύς τύ ζήτημα τής μετάνοιας. Ό Χρυσόστομος λέγει 
«Επίσκοποι γάρ είσι καί οί πρεσβύτεροι μόνη τή χειροτονί^ 
ύποβεβηκότες», (Περί Ίερωσ. γ'), ομοίως καί ό Αύγουστϊνος καί ό 
Ιερώνυμος. Καί έκ τών νεωτέρων δέ Κωνσταντίνος έκεϊνος ό έξ 
Οικονόμων γράφει «μόνον δέ τοΰ χαρίσματος τής ίερωσύνης μόνος 
ό έπίσκοπος μεταδοτικός» (Περί τών τριών Ίερατ. βαθμών Ναύ- 
πλιον 1835 σελ. 47). Καί ό κ. X. Άνδροΰτσος λέγει ότι οί 
ερεϊς τελοΰσ.ν δ, τι καί οί Επίσκοποι πλήν τής μεταδόσεως τής 
ίερωσύνης καί τής τοΰ Μύρου καθαγιάσεως (Δογμ. σελ. 285), ό δέ 
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κ. Δ, Μπαλανος έπιπροσθέτει είς τήν ανωτέρω γνώμην «καί εγκαί
νια Ναού» (Κρίσις κτλ. Ά θ. 1907 σελ. 31), έν τούτοις ούδ’ ό 
’Επίσκοπος καθαγιάζει Μύρον, ενώ ό ίερεύς τελεί εγκαίνια Ναού, ώς 
προανεφέραμεν.

Έκ της μελέτης όλων τούτων δύναται τις να ύποθέστ οτι ο 
ίερεύς στερείται της άδειας προς ενέργειαν, καί δχι τού δικαιώματος 
τού άφιέναι άμαρτίας δπερ δικαίωμα δυνάμει τής χειροτονίας του 
κατέχει. Έκ τών άποσ Γολικών χρόνων ύπήρχεν ή διάκρισις τών 
τριών ιερατικών βαθμών, ώς φαίνεται έκ τής Γραφής «Έδοξε τοις 
’Αποστόλοις και τοΐς Πρεσβυτέροις» (Πρας, ΙΕ. 6 — 22), «καταστή- 
σομεν διακόνους έπί τής χρείας ταύτης» (IΙράξ. Ç 3—4), έκτοτε 
άρα το δικαίωμα τοΰ άφιέναι'άμαρτίας ειχον μόνον οί ’Απόστολοι, ό 
όμιλος τών δώδεκα, δστις μόνος ούτος έλαβε τήν έντολήν παρά τού 
Κυρίου, καί οί Επίσκοποι εϊτα οί τούτων διάδοχοι, οϊτινες είς τούς 
πρεσβυτέρους μεταδίδοσι διά τής χειροτονίας. Άνευ δμως τής ιδιαι
τέρας χειροθεσίας καί τοΰ ειδικού ένταλτηρίου ό ίερεύς επιτελών το 
μυστήριον τής μετάνοιας άντικανονικώς τούτο καί χαθ’ ύπέρβασιν 
τής δυνάμεως αύτού έπιτελει.

Ό Άποστ ολικός κανών ΝΒ όμιλών γενικώς περί ’Αρχιερέων ώς 
προς τήν ύποδοχήν τών μετανοούν των, καί ό Ν*  Καρθαγένης δστις 
έπιτρέπει έν ώρα ανάγκης τώ ίερεΐ άνευ ’Επισκοπικής άδειας είς 
έπιτέλεσιν τού μυστηρίου τής μετάνοιας, ώς καί τα διάφορα Πατε- 
ρικα χωρία, ένισχύουσι τήν γνώμην δτι ό ίερεύς μόνον τής ένεργείας 
καί ούχί τοΰ δικαιώματος τού συγχωρεΐν άμαρτίας στερείται.

Έν Τεργέστη. Άρχιμ. ΙΕΖΕΚΙΗΛ BEAANIAIQTHI.

I. I. ΣΜΥΡΝΩΦ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ Μ0ΣΑΊΚΑ ΤΗΣ ΚΤΠΡΌΤ
(κατά μετάφραοιν Άροετίον Ληλιγιάννη Αιαχόνου).

III.

Ιΐαναγία Κανακαοία.

( Συνέχεια. )

Ή μονή τής Παναγίας τής Κανακαρίας ή κατά τήν εγχώριον κυ
πριακήν προφοράν, Κανακαρκάς κειιαι Β.Α. τή^ νήσου έν τ^ χερσο- 
νήσφ τής Καρπασίας. Ό ναός αυτής κεϊται έν τή μεσημβρινή κλιτύι 
τής βραχώδους όρεινής σειράς, τής χωρούσης είς τύ κέντρον τής 
Χερσονήσου μεταξύ τής κώμης Λυθραγκωμη καί τών έρειπίων άρ- 
χαίας πόλεως, καλουμένων ύπο τού Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου Άκρη 
(Σακελλάριος. I, σ. 166). Το όνομα Κανακαρία δέν είνε Ελληνι
κόν. Άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων ύπό το ονομα Κανκκκρίχ έση*  
μαίνετο ή περιφέρεια έν ή υπήγε το ή κώμη άγιος ’Ανδρόνικος, 1 
κειμένη ΒΑ. τής Κανακαριάς. Κατά τον XV αιώνα ή Κανακαρία καί 
ή γείτων κώμη Λυθραγκώμη άνήκον είς τον βασιλέα, ώς τούτο φαί
νεται έκ τού έκδςθέντος ύπό οΰ Mas-Latrie (Histoire de Chy
pre, IH, σ. 508) έπισήμου έγγράφου, έν ω έν τφ άριθμω τών βασιλι
κών κτήσεων εύρηται casal Canacharia καί casal Lethrancoini 
et petii. Έν έπισήμω εγγράφω τοΰ 1464—1468 (Fiorio Bustron,

1> Λιόνιιος ύ Μαχαιρας, όμιλ ον περί της εύρέσευις τών λειψάνων τής 
άγιας Φωτεινής xqi τής θαυματουργού πηγής έν ιώ τόπψ της ταφής αύτης, ιο- 
πο^ετι ι αύιήν (Έκό. ΣάΟα, Μεσαιωνική Βιβλιοΐίήκη, ο. 7Ο)ΐ είς τήν Άκράτίι- 
κήν (προφανώς τήν χερσόνησον της Καρπασίας) είς τήν χοήιην τού Αγίου 
’Ανδρονίκου τής Κανακαρίας' παρά Στραμβάλβί (έκδ. M.is-Latiic σ. 17 
τούτο μετεφράσύη: nel casal Λ< rosichi nel casal Comin Santo AndVo- 
nico nel casal Canacaria—μετάφρασις ήτις ήνάγκασε τόν Mas-Tjahàe 
(έν ταϊς παρατηρήσεσιν αύτού είς τόν Στραμβάλδι) ματαίο)ς νά ζητή τά χωρίσ 
Äcrosichi καί Comin! Ό Φλ. Βουστρώνιος (έκδ. Mas-Latrie, σ. 31, γράψει) 
ήδη: Al Carpasso, cioè al casal Conia fu trovata una Santa Photìni, 
che vuol dice Santa Lucida. ΙΙρέπει νά ένοήσωμεν, ότι τά λείψαΜί τής ά. 
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σ. 421) ή Charchia, i δωρηθεϊτα ύπό του βασιλέως είς τον εύπα- 
τρίδην Filippo Mistachicl, δύναταί νχ σημαίνη, φχίνεται την Κχ- 
νακαριάν, επειδή το ονομα τής τελευταίας έγραφαν ενίοτε καί κεχω- 
ρισμένον: Cana-Charia ή Kana-Kargha. *Αλλας  μαρτυρίας περί 
τής Κανακαρίας δέν ήδυνήθην νά ευρώ. Κατά τον XVIII αιώνα έν τώ 
άριθμώ τών άνηκουσών είς τον αρχιεπίσκοπον πόλεων καί κωμών άνα ·· 
φέρεται καί ή μονή της Κανακαρίας (Κυπρ. ’Ιστορία της Κύπρου 
σ. 392)’ είς αύτόν δέ ανήκει καί σήμερον η μονή αυτή, άλλ*  άπό της 
όποιας άπό πολλού έλειψαν οί μοναχοί,

Ή ’Εκκλησία αύτής είνε του αύτου βυζαντινού τύπου, ώς καί 
η της Παναγίας τής Άγγελοκτίστου, χ.εϊται δέ έν τφ μέσω της αύλης 
περικλειομένης ύπό τοίχου. Έξωτερικώς ομοιάζει την έν Κιτίω καί ού
δέν σημεϊον άρχαιότητος παλαιάς παρουσιάζει*  την προσοχήν έλκύουσι 
μόνον τά ταπεινά παράθυρα κατά μήκος τών τοίχων της Εκκλησίας 
κεκειλσμένα ήδη δι*  ύέλων. Έν τή άψίδι σαφώς παρατηρείται νέα έπέ- 
κτασις τού μεσαίου παραθύρου καί δύο άλλων έκ τών πλαγίων, έξ ών 
προς νότον διατηρείται έτι η διαιρέσασα αύτά έζ ήμισείας στήλη. Έκ 
τού έξωτερικοΰ τής ’Εκκλησίας φαίνεται αμέσως δτι καί ή Έκκλησία 
αυτή άνωκοδομήθη έπί τής θέσεως αρχαίας τοιαύτης. Άρχιχώς ή Έκ
κλησία κεκοσμημένη διά μωσαϊκού κατά τήν εύρεϊαν άψιδα (περί τά 
5 μ. διαμέτρου) εϊχεν οψιν βασιλικής, άλλ’ άντί τών κιόνων τήν στέ
γην τής Εκκλησίας ύπεστήριζον δύο σειραί λίθινων στύλων, συνδεο- 
μένων διά τόξων, έφ’ ών ήγέρθησαν δύο θόλοι... Κατά το δυτικόν μέ
ρος τής Εκκλησίας άντί τοΰ καταστραφέντος άρχαίου τοίχου (έάν ή 
βασιλική δέν έδραχύνθη) προσετέθη πρόδομος μετά χαμηλού θόλου 
κατά το μέσον. Ό χρόνος τοΰ τελευταίου τούτου παροικοδομήματος ό-

γίας μετεκομίσθησαν είς τήν Λευκωσίαν, λαμβάνοντες ύπ’ όψει, δτι τό 1369 
ύπήρχεν έν Λευκωσία γυναικεία λατινική μονή τής αγίας Φωτεινής (Σακελλά- 
ριος, I, σ. 482). Ό Φλ. Βυστρα>νιος αναφέρει έτι, οτι έν τή Καρπασίρ ύπήρχον 
molte chiese lavorate di musaico minutissimo in terra et è alquanto 
in fra terra, άλλά τοΰτο άναφέρεται, προφανώς, μόνον είς τά ερείπια τών 
Εκκλησιών μετά περιθωρίων έκ μωσαϊκού έπί τής τοποθεσίας τής αρχαίας 
πόλεως Καρπασίας (Σακελλάριος, I, σ. 158 έ.). Ό Φλ. Βουστρώνιος αναφέρει 
δτι ύπήρχον μωσαϊκά καί έν Κηρυνεί<^ (σ. 19), ώς καί άνατολικώς τής μονής 
«’Αχειροποίητος» παρά τήν ΛάπηΟον (Σακελλάριος, I, σ. 142, πρβλ. Barski,
Π, α. 251). 

ριζεται, κατα την έπιγραφήν τοΰ 'Ιερομονάχου Χουσάνθου, το έτος 
1779.

Το μωσαϊκόν τής ’Εκκλησίας ταύτης άρχικώς ήτο λίαν μεγαλο
πρεπές, σήμερον δ*  όμως άπέμε.ναν ές αύτού μόνον τεμάχια έν τή κόγ
χη. ’Ασήμαντα τεμάχια μωσαϊκού έκτος εκείνου περί ού μέλλοαεν να 
διαλάδωμεν ενταύθα, άπαντώσι κατά τήν μεσημβρινήν κόγχην παρά 
την κεκοσμημένην ζώνην, κατά το άκρον τής άψϊδος μετά τών εγκολ
πίων άποστόλων: κυρίως δέ έκεϊ διετηρήθη εν νέον πρόσωπον ave j έ· 
πιγραφής, και μέρος τοΰ προσώπου, μετά πολιοΰ γενείου, τοΰ ’Ιακώ
βου και τοΰ Βαρθολομαίου. Το περί ου ό λόγος μωσαϊκόν έν πολλοίς έ- 
φθαρμένον έχει ώς έξής : Τό μέσον τής συνθέσεως κατέχει ή Θεοτόκος 
μετά τοΰ Χριστοΰ καθημένη έν δόξη έπί ούρχνίου θρόνου. Το μάλιστα 
ίδιαζον τοΰ μωσαϊκού τούτου άποτελεί ή ωοειδής λχμψις, δι’ ής διχ· 
κρινετα; άπό τής χρυσής βάσεως άπασκ ή μορφή τής Θεοτόκου. Ή έ· 
ζωτερική ζώνη αύτοΰ είνε ίριώδ<;, μετ’ αύτήν δ’ έπεται στενή λευκή 
λωρίς· αύτή δέ ή λάμψις άπεικονίσθη βχίνουσχ διά μέσου σκοτεινών 
(σχεδόν μελανών) καί κυανών ζωνών. Το πρόσωπον τής Θεομήτορος Ο
λόκληρόν εινε κατεστρχμμένον, διετηρήθησαν δέ μόνον τεμάχια τοΰ 
χρυσοΰ φωτεινού κύκλου ή άλω (nimbus), έκρασπεδωμένου δι’ έρυ- 
θρών καί κυανών λωρίδων. Ή έσθής τής Θεοτόκου άποτελεϊται έξ ίο- 
δαφοΰς, τ. έ. «πορφυρού» χιτώνος καί κυανού μανδύου, οστις πιθανώς 
εκαλυπτε καί τήν κεφκλήν. *0  Χριστός μετά χρυσών σανδκλίων, κυα
νού χιτώνος καί λευκού μανδύου φέρει χρυσοΰν σταυροειό'ή φωτοστέφα
νον μετά έρυθρας καί πράσινης λωρίδος κατά το άκρον. Τής Θεοτόκου 
διεσωθη μόνον ή άριστερά χειρ φέρουσα τον Χριστόν, καθήμενον έν τώ 
κόλπφ αύτής, έπί του άριστεροΰ γόνχτος. ’Ο Χριστός κρατεί έσφραγι- 
σμένον σταυροειδή κύλινδρον (χάρτου) διά τής δεξιάς γυμνής χειρός, 
τής άριστέρας κρυπτομένης ύπό τον μανδύαν. Το πρόσωπον τοΰ Χρι
στού διετηρήθη ολόκληρον: βλέπει εύθύ πρός τά έμπρός, ώς έβλεπε, 
βεβαίως, καί ή Θεοτόκος· έκ τού προσώπου τού άγγέλου διαπρέπει έ- 
κεϊνο, οπερ άποτελεϊ-αι έκ κύβ ον μάλλον φωτεινών, μόνον δέ κατά 
τάς παρειάς έτέθησαν έρυθροί κύβοι. Το έπίμηκες φοειδές τοΰ προσώ
που άποτόμως διακρίνετχι έκ τοΰ συνήθους κατά τήν μεταγενεστέραν 
βυζαντιακήν παράδοσιν εύρέως στρογγύλουϊ προσώπου τοΰ Χριστού — 
παιδιού. Αί χεϊρες τοΰ Χοιστοΰ καί τής Θεοτόκου άπεικονίσθησαν έπί- 
μελώς διά ποικιλοχρώμων, έκτος τού πρασίνου — κύβων. Η περί το 
πρόσωπον καί τάς χείρας μέλαινα περιφέρεια ταράττει την φυσικότητα 
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τής άπείκονίσεως αύτών. Ή θέσις τών ποδών τού Χριστού καί τής 
Θεοτόκου ήτο, πιθανώς, ή αύτη: α δεξιός πούς έτέθη υψηλότερο/ του α
ριστερού’ παρά τγί Θεοτόχω ή στάσις αύτη ήδύνατο νά αιτιολογηθώ διά 
τού ύποποδίου τοΰ θρόνου, παρά δέ τώ Χριστώ, ουτινος άμφότεροι οί 
πόδες προϋποτίθενται κρεμάμενοι, ή ύποθετικότης τής στάσεως ταύτης 
φανερώς κτυπ£ είς τούς οφθαλμούς.

Έκ τοΰ θρόνου διετηοηθη μόνον ή δίκην λύρας κεκαμμένη λευκή 
ράχις μετά ζωνών φωτοπρασίνων καί ποικιλόχρων ρόμβων καί παραλ
ληλογράμμων, δηλούντων, προφανώς, τούς κεχρωματισμένους λίθους, 
τούς κειμένους επ’ αύτοΰ, καί τύ προσκεφάλαιον, έφ’ ού κάθηται η 
Θεοτόκος, ομοίως λευκόν μετά κυανής εγκαρσίου ζώνης, μετά πρασί
νου καί χρυσής παρυφής κατά τά άκρα.

Εκατέρωθεν ΐσταντο δύο άγγελοι, τού δεξιοΰ διετηοηθη μόνον ή 
χειρ, έξερχομένη έξ εύρείας πλήν βραχείας χειρίδος τοΰ χιτώνος*  κρέ- 
μαται δέ καί ώς φαίνεται ή παλάμη αύτής είνε ανοικτή, ούδέν κρα
τούσα, έκφράζουσα δέ μόνον θαυμασμόν. ’Όπισθεν τής χειρδς ταύτης 
όρώνται πρύς τά κάτω πράσιναι έκ κύβων διαφόρων αποχρώσεων κυ
κλοτερείς ύποθετικαί απεικονίσεις λόφων ώς καί πράσινο/ μετά κανελ- 
λοειδοΰς κατά τύ μέτωπον ζώνης στέλεχος, ώς φαίνεται, φοίνικος, 
έάν κρίνωμεν έκ τοΰ σχήματος τών φύλλων τής κορυφής. Ό αριστερός 
άγγελος διετηρηθη καλύτερον: διά τής αριστερό*  κρε μαμένης χειρδς 
έκράτει, ούτος, ώς πιθανώς, καί ό δεξιός άγγελος, ράβδον, την θέσιν δ
μως τής δεξιάς νά όρίσωμεν δέν είνε δυνατόν. Ή ένδυμασία αύτοΰ ά- 
ποτελεϊται έκ γαλανού μεθ’ υποκίτρινης ζώνης χιτώνος καί λευκοΰ μαν- 
δύου, έπιρριπτομένου έπί του αριστερού ώμου κκί έλαφρώς μόνον καλύ- 
πτοντος τον δεξιόν. Αί πτέρυγες στ^ναί καί μακραί έχουσι την συνήθη 
μορφήν: τά πτερά αύτών είνε κυανά, γαλανά καί ίοβαφή. Τύ πρόσωπον 
του αγγέλου διετηοηθη ολόκληρον. Δυστυχώς δέν ήδυνηθην νά διακρίνω 
τάχρώματα τής κόμης καί τού σκοτεινού, κατά το φαινόμενο/, ούχ 
ηττον δ’ ούχί χρυσού φωτοστεφάνου.

Τύ πρόσωπον άπεικονίσθη λίαν ζωηρόν, συγκείμενον έκ λευκών, 
ροδόχρων, μελανών κκί άλλων, πλην πρασίνων, κύβων, ομοίως οί μΰς 
του λαιμοΰ παρεστάθησαν λίαν έπιμελώς. Τό πρόσωπον τοΰτο, είνε 
ζωηρότερον καί φυσικώτερον τού προσώπου τοΰ Χριστού, άμφότεροι όέ 
οί οφθαλμοί κλίνουσι πρύς τδ μέρος τής Θεοτόκου.

Ή μαχρά άχρα τοΰ έξωτεριχ,οΰ κρασπέδου τής άψϊδος, πλέον του 
ήμίσεος χ,εκαλυμμένη ύπο νέου τόξου, έχ,οσμεϊτο διά τριάκοντα έγκολ- 

πίων άποστόλων καί τού Χριστού, πιθανώς, έν τώ μέσω. Ή κεκοσμη- 
μένη παρυφή αύτής άπεικονίσθ/) διά μαιάνδρων 1 μετά φύλλων καί 
κυανών χύκλων καί ρόμβων. Έπί τής σκοτεινής βάσεως τής μεσαίας 
ταύτης ζώνης ύπάρχουσι πλατέα φύλλα καί καλλωπίσματα είς σχήμα 
ρόδου έπί τεσσάρων οξέων φύλλων καί λευκαί γραμμαί άνά τρεϊς όμοΰ. 
Έν τοϊς έγκολπίοις έπί τής κυανής βάσεως απεικονίζονται τά πρόσωπα 
τών άποστόλων: είς τδ βόρειον (άριστερδν) μέρος τής άψϊδος τά πρό
σωπα σχεδόν ολως διόλου έξετέθησαν έπί τής νέας άψϊδος, όρώνται 
δέ μόνον τά τέλη τών έπιγραφών, καί κυρίως άπδ τών άνω πρδς τά 
κάτω ... IAC, ... ÖEOC, ... ΔΕΟΟ, ... K0C καί ... MAC. Είς δέ 
τδ μεσνμβρινδν όρώνται τά πρόσωπα καί αί άρχαί τών έπιγραφών: 
υπάρχει έν νέον πρόσωπον άνευ επιγραφής, παρά δέ τινι πολιοτρίχφ 
προσώπω ύπάρχει ώς επιγραφή ΙΑ KO καί παρ’ έτέρω γενειοφόρφ, 
άλλ’ ούχί πολιώ : ΒΛ ΘΩ.

Καίτοι έκ τοΰ μωσαϊκοΰ διετηρήθησαν μόνον τεμάχια, ούχ ηττον 
καί έκ τούτων ή καθόλου σύνθεσις δύναται ν’ άναπαρασταθή σαφώς: 
έν τφ κέντρω έπί τής βάσεως ωοειδοΰς άκτινοειδοΰς στεφάνης έπί τού 
θρόνου έκάθητο ή θεομήτωρ βαστάζουσα έν κόλποις τδν Χριστόν—Βρέ
φος, εκατέρωθεν τής άκτινοειδοΰς στεφάνης, χωριζομένης δίκην λόφων 
ζώνης γής, έβλάστησαν δύο φοίνικες άνερχόμε’ οι πρδς τά άνω μέχρι 
τοΰ άνωτάτου μέρους τής άκτινοειδοΰς στεφάνης· έκατέρωθεν πρδ αύ
τών ΐσταντο δύο άγγελοι, έχοντες στάσεις ήρέμους σεβαστής φρουράς. 
Τδ κάτωθεν μέρος τοΰ μωσαϊκού είνε ολως έφθαρμένον ένταΰθα χατ*  
άλλας άναλογίας ήδύνατο νά εύρίσκηται έπιγραφή, άλλ’ ή εύρεία κε- 
κυσμημένη άκρα δέν έπιτρέπει νά προϋποθέσωμεν τοιούτόν τι, διότι, 
έάν άναπαραστήσωμεν τδ κάτω μέρος τής ακτινοειδούς στεφάνης ο
μοίως τφ ύπεράνω, διατηροΰντι μέρη τινά αύτοΰ, τότε διά τήν ζώνην 
δέν φαίνεται τοιοΰτος χώρος. ·

ΊΙ στάσις τής Θεοτόκου είνε αρκούντως εύκρινής, ένω τάς τών 
άγγέλων δύναται τις εύκόλως νά φαντασθη συμφώνως προς πολυαρίθ
μους άλλας άπεικονίσεις αύτών κατεχόντων θέσιν παρά τόν θρόνον τής

1) Μαίανδρος κ. ποταμός τής Καρίας, επίσημος διά τούς ελιγμούς αύτού, 
μεταφορ. κόσμημα επίπεδον, ευρισκόμενον κυρίως έπί τών έργων τής αρχαίας 
ελληνικής αρχιτεκτονικής καί κεραμευτικής (γαλ. bordure grecque.) Ά- 
παντ^ δέ είς δύο μορφάς, ών ή μέν συνίσταται εκ γραμμής ύρδογωνίως πάντοτε 
κεκλασμένης, ή δέ έκ καμπύλης γραμ μής, όμοιαζούσης πρός κύματα παράλληλα.
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Βασιλίσσης τών ουρανών ή τού Παντοκράτορος. Ή θέσις του δεξιού 
άγγέλου, εΐνε σχεδόν δλως κατεστραμμένη καί ασαφής, ή του αριστε
ρού διετηρήθη πως.

Ή θέσις ^οΰ μανδύου, δστις. ώς παρά τω άγγέλφ, ουτω καί παρά 
τω Χριστώ του μωσαϊκού τής Κανακαρίας, καλύπτων τήν άριστεράν 
πλευράν έπιρρίπτεται ελαφρώς καί έπί τοΰ δεζιοΰ ώμου, εύρίσκει πολυ
αρίθμους αναλογίας, λ. χ. έν τοϊς συριακοϊς μικρογραφήυ.ασι του Εύαγγε- 
λίου τοΰ Έδζμιατζίν, παρά τοϊς εύαγγελισταϊς (Strzygowski, Byz. 
Denkm. I, πίναξ III, 1 καί 2) τώ ’Αβραάμ (αύτ. IV, 2) τφ Χριστφ 
(αύτ. IV, 1) τοΰ οποίου ή έχει, ώς καί έν τή μονή τής Κανακαρίας, α
ριστερά χειρ εινε δλως κεκρυμμένη ύπό τον μανδύαν, παρά τω Χριστφ 
έπί τών έν Ραβέννη διπτύχων (Garrucci, 456), παρά τισι άροις έν 
τοϊς μωσαϊκοϊς τής Έκκλησίας τοΰ άγ. Άπολλιναρίου τοΰ νέου έν Ρα- 
βεννη (Garriteci, 246. 13 καί 247) παρά τφ Άπ. Πέτρω έν τή έκ- 
κλησία τοΰ άγ. θεοδώρου έν^Ρώμιρ (Garrucci, 252. 3) ,κ.λ.π. Τοιου
τοτρόπως ούτε αί στάσεις, ούτε αί ένδυμασίαι τών αγγέλων παρου 
σιάζουσί τι τδ χαρακτηριστικόν: κλίνουσιν έλαφρώςσυμφωνως προς πολ
λά άλλα μωσαϊκά και άλλα μνημεία τοΰ V—VII αίώνος καί έπομένως 
άνήκουσιν είς τήν γενικήν κατάστασιν τής Χριστιανικής τέχνης τών 
χρόνων έκείνων. Οί φοίνικες, οί είσαχθέντες έν τή συνθέσει, άναμφιβό- 
λως δύνανται νά έννοηθώσιν ώς έ'νδειξις τοΰ ούρανίου παραδείσου, 
συμφώνως προς τήν συνήθη μέθοδον τοΰ παριστάνειν αύτούς έν τή έν
νοια ταύτγι έπί παντοειδών μνημείων τοΰ IV—VII αίώνος. Παρα
δείγματα περί τούτου τόσον πολλά καί τόσον γνωστά ύπάρχουσιν, 
ώστε ν’ άναφέρη τις αύτά ένταύθα θά ήτο δλως διόλου περιττόν. * 1

«1) Βλ. Kraus, Rftal-Encyclopadic der christl. Alterthumer, exö.
I, σ. 146, IT, 579, 583 έ. V. Schultze, Archäologie der altchristlichen 
Kunst, σ. 374. Έν τφ άποκρύφω εύαγγελίω του (ψευδο-)Ματθαίου (κεφ. XX) ό 
Χριοτός λέγει είς τόν φοίνικα : esto consors arborum mearum quae 
aunt in paradiso patris mei.

Ή σύνθεσις τού μωσαϊκοΰ είνε ή αύτή ώς κατά το περ·εχόμενον 
προς τήν έν τή ’Εκκλησία τής Ιΐαναγίας τής Άγγελοκτίστου έν Κι- 
τίω, άλλ’ ετέρου χαρακτήρος. ’Ενταύθα ή Θεοτόκος κάθηται έπί βα
σιλικού θρόνου, περιβαλλομένη ύπό τής αύτής αίγλης, μεταξύ δύο 
φοινίκων ύποδηλούντων τον παράδεισον, οί δέ πλησιάζοντες προς τον 
θρόνον αύτής άγγελοι φαίνονται ανάλογοι κατά τον χαρακτήρα προς 
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τάς στάσεις αύτών, ομοιοι πρδς άλλας συνήθεις απεικονίσεις τοΰ αύτοϋ 
περιεχομένου. Τδ μωσαϊκδν τής Κανακαρίας, παρουσιάζεται τοιουτο
τρόπως, σύνθεσις ήττον πρωτότυπος παρά τδ του Κιτίου, καί εντεύθεν, 
ώς ίστάμενον λίαν έγγύς πρδς άλλας, μάλλον έπεζειργασμένας ή πρδς 
τδ μωσαϊκδν τοΰ Κιτίου, συνθέσεις, φαίνεται ήμϊν ήττον άρχαϊον, ε
πειδή δσον μεταγενέστερον, τόσον έπί μάλλον και μάλλον ή πρωτοτυ
πία γίνεται φανερά έν ταΐς συνθέσεσι τής χριστιανικής τέχνης : Εΐνε 
δυνατδν νά φαίνωνται αί συνθέσεις νέαι, άλλ’ αί παλαι αί επαναλαμβά
νονται συνήθως είς τούς έκ παραδόσεως τύπους καί μόνον έν ταΐς λε- 
πτομερείαις· έν τή ένδυμασία, έν τοϊς χαρακτηριστικοϊς καί, βεβαίως, 
έν τώ χαρακτήρι παρουσιάζεται ή έπίδρασις του χρόνου.

*Ο,τι άφορα τδν τύπον τής θεομήτορος, καθημένης επί τού θρό
νου en face μετά τού Χριστού—Βρέφους έν τφ κόλπω, δέν εΐνε ά- 
νάγκη νά ομιλήσωμεν λεπτομερώς. *0  Strzygowski, ώς άριστα έπε- 
δειξε τήν διαφοράν τοΰ τύπου τούτου έκ τών απεικονίσεων τοΰ αύτοϋ 
περιεχομένου έν ταΐς κατακόμβαις, καθώρισε τδν χρόνον τής γενέσεως 
τής έποχής αύτοϋ μετά τήν έν Έφέσω Σύνοδον, έδειζε τήν έζάρτησιν 
τοΰ τύπου αύτοϋ έζ άναλόγων τύπων μεταγενεστέρας τέχνης καί πα- 
ρουσίασεν άρκετδν άριθμδν παραδειγμάτων άπεικονίσεων τής θεομήτο
ρος κατά τδν τύπον τοΰτον, ώς λ. χ. έν τή σκηνή τής προσκυνήσεως 
τών μάγων και ιδιαιτέρως—ώς βασίλισσαν τών ούρανών ώς έν τώ μω- 
σαϊκω τής Κανακαρίας Strzygowski, Cimabue und Rom. σ. 
44—48. Byzantinische Denkmäler, I. σ. 39—42).

Κατ’ αύτδν άκριβώς τδν τύπον άπεικονίσθη ή θεομήτωρ μετά 
τοΰ Χριστοΰ καί έν τώ μωσαϊκφ τής Κανακαρίας. Έξ δλων τών λοι
πών όμοιων άπεικονίσεων Αύτής, τδ Κυπριακόν μωσαϊκδν άποτόμωςδι- 
ακρίνεται διά τήν τοποθέτησιν τής μορφής τής Θεομήτορος έσω τής ελ
λειπτικής λάμψεως. Έν τή προσαρμογή πρδς τδν Χριστόν, σπανίως δέ 
καί άλλας μορφάς, ή λάμψις αύτη άπανταται συχνότατα ίδίως έν ταΐς 
άπεικονίσεσι τής Μεταμορφώσεως, τής Άναλήψεως κ. λ. π., άλλα 
πέριζ τής θεομήτορος είς ήμας τούλάχιστον είνε γνωστή μόνον είς 
μεταγενέστερα μνημεία, ώς έν τή Δύσει ουτω καί έν τή ’Ανατολή 1). 
Άπωτέραν άναλογίαν εύρίσχομεν μόνον είς τάς παραβαλλομένας ύπδ 
τοΰ Strzygowski δύο πρωτοτύπους άπεικονίσεις : έν τή μικρογραφία

1) Βλ., έπί παραδείγματι, Didron, Histoire de Dieu, σ. 100 έ. Rohault 
de Fleury, La Sainte Vierge, passim.
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τοΰ Ευαγγελίου του Έδζμι^τζΙν καί έπί άποθραύσματος χρυσου ίΧά· 
σματος έκ τ$ς μεσημβρινής Ιταλίας (Garrucci,436. 5).

Ή ίριώ^ης άκρα εύρίσκει Si*  αύτήν αναλογίας πολλάς : τοιούτο 
ίριώϋες πλαίσον είίρηται έν τή Έκκλησία του άγ. Γεωργίου έν Θεσσα
λονίκη, περί τον στέφανον, έν τφ θόλω, έν τω ναω τής άγ. Σοφίας έν 
Θεσσαλονίκη έν τω 6ολω τοΰ πρεσβυτερίου (τέλη τοΰ VIII αίώνος) πε
ρί την παράστασιν της θεομήτορος έν τη άψιδι τής άγ. Σοφίας έν Κ,πό- 
λει (ΙΧου αίώνος βλ. Sal· Zenberg 16. 33) κ.λ.π.Τοιαΰτα Si iSeóS^ 
πλαίσια εύρίσκομεν καί έν ταΐς μικρογραφίαις, έν τω βιενναίω χειρογρά- 
φφ του AiocxopiSoo περί την άπεικόνισιν τοΰ Διοσκορί$ου έν ταΐς άψι- 
άωταΐς στοαΐς τών συριακών μικρογραφιών τοΰ ΈSζμιατζιvείoυ καί 
Φλωρεντινού Εύαγγελίου (Strzygowski, Byz Denkin. I, ν*  57). 
‘Επομένως, ώς φαινόμενον σύνηθες, ή ίρκ^ης άκpa(κpaσπέSoυ) ούδολως 
συμβάλλεται είς τόν καθορισμόν τοΰ χρόνου τού μωσαϊκού τής Κανα- 
καρίτς.

( ’Ακολουθεί. )

0 ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΪ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ*

Ό χριστιανός πεφοιτισμένος ύπό τοΰ πνεύματος τοΰ Θεοΰ γινώ- 
σκει τήν οδόν τού βίου ήν βαδίζει, την αρχήν καί τό τέλος αύτής, 
καί δεν φοβείται τήν πλάνην ένόσψ βαδίζει ύπό τό φώς τοΰ φωτοδό- 
τον καί πανεπιστήμονος θεανθρώπου Χριστοΰ καί τοΰ παγκοίνως 
πάνσεπτου Εύαγγελίου. Ή πρόθεσις αύτοΰ εΐνε τό τελικόν σημεϊον 
πρός ΰ κατευΛύνεται, καί ό τελικός σκοπός τής οδοιπορίας αύτοΰ συμ- 
φώνως πρός τόν όποιον κανονίζει τά κατάλληλα μέσα δπως άφίκηται 
εις αυτόν. Τις δέ ό τελικός τοΰ χριστιανοΰ σκοπός, δν συλλαμβάνει 
ευθύς άφ’ ού άναγεννηθή καί λάβη συνείδησιν τής υψηλής αύτοΰ 
κλήσεως δια τοΰ θεοδότου Εύαγγελίου ; ό τελικός σκοπός πρός δν δ 
άγ^γεννηθείς χριστιανός κατευθύνεται εΐνε ή ηθική τελειότης, ή όμοί- 
ωρις αύτοΰ πρός τόν παντέλειον καί πανταίτιον Θεόν, δστις είναι τό 
έξοχον καί τέλειον ήθικόν δ'ν. Πρός τήν ήθικήν τελειότητα άφορών 
δ χριστιανός καί σφοδρόν εχων τήν επιθυμίαν νά άνυψωθη είς τήν 

ήθικήν τάξιν τών όντων έν ή ζή ό Θεός, ανέρχεται δι’ ών μέσων 
χορηγεί αύτώ ο παντοδύναμος Θεός, τήν προσήκουσαν τούτων ποιού
μενος χρήσιν. Ή ήθική τελειότης ώς τελειότης καί σκοπός τοΰ 
χριστιανού διά μόνου τοΰ άγαθοδότου καί ζωοποιοΰ Σωτήρος ήμών 
Χριστοΰ αποκτάται. Διότι ό Θεάνθρωπος Χριστός είναι δ τέλειος 
ηθικός άνθρωπος, ό τήν βουλήν τοΰ Θεού πραγματοποιήσεις πρώτος 
καί ύποδείξας τόν τρόπον δΓ ού δυνάμεθα γενέσθαι ήθικώς τέλειοι 
καί όμοιοι πρός τόν Θεόν. Όθεν ό αληθή; καί γνήσιος ορθόδοξος 
χριστιανός ού μόνον γινώσκει ότι πρόθεσις καί τελικός σκοπός τού 
βίου αύτού έστιν ή ηθική τελειότης, αλλά γινώσκει καί τά μέσα δΓ 
ών δύναται γενέσθαι ήθικώς τέλειος καί όμοιος τώ Θεω.

Ούδείς δύναται γενέσθαι ήθικώς τέλειος έάν μή ή χριστιανός 
άναγεγεννημένος έν τώ βαπτίσματι τού Χριστού, συνδεδεμένος μετά 
τοΰ Θεοΰ διά τής πίστειος εις τόν Χριστόν. Διότι πας άνθρωπος φύ
σει ών αμαρτωλός είναι καί φύσει καταδεδικασμένος εϊς θάνατον, 
δούλος και αιχμάλωτος ύπό τήν έξουσίαν τοΰ άρχιψεύστου καί άρχι- 
πλάνου άνθρωποκτόνου (αοράτου, καθό πνεύμα) Διαβόλου καί τής 
αμαρτίας, καί επομένως δεϊται Σωτήρος, Λυτρωτοΰ και Έλευθερωτοΰ, 
δπο>ς απαλλαγή σκληράς, άτεράμνου καί ψυχοκτόνου δουλείας. Ή 
δέ άπολύτρωσις καί σωτηρία αύτοΰ γίνεται διά τής πίστεως είς τον 
άγαθοπάροχον Χριστόν, δστις εΐνε ύ Σωτήρ πάντων τών Αύτφ πι- 
στευόντων. Διότι δστις πιστεύει βΐς Χριστόν, Σωτήρα καί ’Ελευθερω
τήν τών θεοπλάστων λογικών άνθρώπων άπό τής εξουσίας τοΰ μισοθέ- 
ου καί μισανθρώπου παγκάκιστου Διαβόλου απαλλάσσεται τής δουλεί · 
ας, γίνεται ελεύθερος, ^αί άφίεται έν τή όδώ τού έπικήρου παρόντος 
βίου νά έπιδιώξη τήν ήθικήν τελειότητα, ήτις παρακολουιθεϊ τήν 
πνευματικήν αύτού άναμόρφωσιν, άναγέννησιν και άνάπλασιν. Έν τή 
οδοιπορία δε ταύτη τή πρός τήν ήθικήν τελειότητα άφορώση ό αληθής 
όρθόθοξος χριστιανός συναντάται μετά τών αντιπάλων αύτοΰ εχθρών, 
μετά τών πονηρών άλαστόρων πνευμάτων άτινα συνάπτουσιν μετ’ 
αύτοΰ αγώνας κα» μάχας διά τής σαρκό: καί τών επιθυμιών αύτής, διά 
τής κοινωνίας καί τών έξουσιών τοΰ κόσμου, διά τών εναντίων ιδεών 
καί φρονημάτων, έξεγείρετα·, κατά τού γνησίου χριστιανού ή φύσις, 
έξεγείρεται κατ’ αύτού ή κοινωνία, οί συγγενείς, οί φίλοι, οί συμπα- 
τριώται, οί ομογενείς καί ομόγλωσσοι, αί πλάναι, αί προλήψεις, αί 
σατανοδοξίαι, αί κακοφροσύναι αί δεισιδαιμονίαι καί αί ψευδείς 
ιδέαι, ο σατανοκίνητος κόσμος τής ανομίας άπας, καί έπαγωνίζονται 
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δπως διακόψωσι τήν πρός τήν ήθικήν αύτοΰ τελειότητα έξοχον καί 
πολύτιμον οδοιπορίαν εις έκαστον βήμα τής οποίας έν φ πίνει καί 
άνά έν ποτήριον οδύνης καί θλίψεως, δέν σταματά δμως, ούδέ αποθαρ
ρύνεται, αλλά μετά θάρρους καί γενναιότητος άσαλεύτου καί αδιάσει
στου μιμούμενος τόν παμφίλτατον καί γλυκύτατον Θεάνθρωπον Ίησούν 
καί ένισχυόμενος ύπ’ Αύτοΰ χωρεϊ έπί τά πρόσω. Άφ’ ού δέ μετά 
πολλούς αγώνας και κόπους και πειρασμούς φθάση πρός τό τελικόν 
τής προθεσεως αύτοΰ σημεϊον τής ηθικής τελειότητος καί εισέλθη έν 
τή τάξει και τή χορεία τών ήθικών και έλευθέρων προσώπων, μετά 
χαράς ύπεραφράστου αναφωνεί [λέγων’ «Θαρσεϊτε οί συνοδοι
πόροι, δτι έγώ νενίκηκα τόν κόσμον.»

’Αληθής δέ, αδελφοί μου Ελληνορθόδοξοι, ήττα εΐνε τοΰ κό- 
σμοΰ ή κατόρθωσις καί πραγματοποίησις τής ήθικής τελειότητος. 
Ήττα αυτή εΐνε τοΰ παμμοχθήρου καί παμμιάρου δοκησιθέου Σατα
νά, διότι ούτος έν τή παμμεγίστη πονηρίρι αύτοΰ δέν ήδυνήθη νά 
διακόψη τήν οδόν τής ήθικής τελειότητος τοΰ άληθινοΰ καί ακραι
φνούς, ’Ορθοδόξου χριστιανοΰ. Τοιαύτη δέ νίκη τοΰ χριστιανού κατά 
τοΰ διαβολογεννήτου κοί σατανοβλαστουργήτου κόσμου εΐνε νίκη 
πραγματική κα'ι αληθής, διότι ό νικών απολαύει τιμής και δόξης Ισό
θεου γινόμενος κληρονόμος τής αιωνίου τοΰ Θεοΰ βασιλείας και άπε- 
ράντου καί άλήκτου μακαριότητος.

Τοιαύτη ένδοξος κατά τής ψυχοκτόνου αμαρτίας νίκη εΐνε αληθώς 
έπίζηλος, καί τής νίκης ταύτης καλούνται νά μετάσχωσιν οί βουλόμε- 
νοι, ίνα άνέλθωσιν είς τήν ήθικήν τάξιν, καί γένωνται ήθικώς τέλειοι, 
εικόνες καί δμοιώματα τού παντουργού καί παντάρχου Θεοΰ. Διότι 
κατά τό σοφόν λόγιον τό νικάν τάς επιθυμίας νικών πασών ή άρίστη.

Έν χωρίφ Λαζαράδες (Σερβίων Μακεδονίας).

ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΝΤ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΑ
Διδάκτωρ τής Ιατρικής.

ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

Ή ιστορία, ήτις κατά τινα συγγραφέα είναι τό σημειωματάριο*  
τής άνθρωπότητος, τού ακαμάτου τούτου ταΕειδιώτου τής ζωής, κα
ταγράφει καί αναφέρει ποικίλας πράξεις έκάστης γενεάς έν τή εξελί
ξει καί τροχι^ τών αιώνων. Τις όμως θέλει κρίνει και έξετάσει δλας 
τάς πράξεις άπασών τών γενεών και αιώνων ; Ό Δημιουργός του 
παντός, ό Πλάστης τών δλων καί περί πάντων προνοών Θεός. Είναι δέ 
αληθές, δτι ό παρών βίος είναι θέατρον, αί δέ πράξεις μας, αί διάφο
ροι παραστάσεις τού θεάτρου, ώς κάλλιστα διετύπωσε τούτο ό χρυσορ- 
ρήμων Ιωάννης δια τών εξής : e Ό παρών ήμών βίος εί
ναι θέατρον, αί δέ πράξεις τοΰ άνθρώπου δρά
μα· ή ένδεια και ό πλοΰτος και πάσαι αί δ:α
φόρα I αί χωρίζουσαι τούς ανθρώπους είναι 
θεατρικά ι παραστάσεις^ Άλλα μετά τήν επί
γειον ζωήν το θέατρον κλείεται ή αίρονται 
τα προσωπεία*  τότε δέ έκαστος θά κ ρ ι θ ή κα
τά τα έργα αύτοΰ». Καιτώ όντΓ πόσοι καί πόσοι δέν 
παίζουν πρόσωπον ήθοποιοΰ είς τας διαφόρους κοινωνικάς σχέσεις και 
συναλλαγάς; πόσαι και πόσαι πράξεις χαί εγκλήματα δέν καλύπτον
ται είς το θέατρον τοΰτο τής ζωής ύπό τά προσωπεία τών διαφόρων 
τοιούτου είδους ηθοποιών ! Ύπό το προσωπεϊον πολλάκις ενός πένη- 
τος, ενός ρακενδύτου, ένος έν γένει αθλίου, κρύπτονται πολλοί ψυχι
κοί μαργαριται κεκαλυμμένοι και αφανείς ώς έκ τής έξωτερικής ά- 
Ολιότητος τών κατόχων τοιούτων τούναντίον δέ συμβαίνει μέ τους 
περισσοτέρους πλουσίους, οΐτινες ύπύ τύ έξωτερικύν λαμπρόν προσω- 
πειόν των, δπερ στολίζουσι τα τόσα κοσμήματα τοΰ πλούτου, κρύ- 
πτουσι “καρδίαν μοχθηράν, ψυχικήν ρυπαρότητα και έν γένει φαυλότη- 
τα καί διαφθοράν ! Άλλ’ εως πότε θά καλυπτωνται αί τόσαι πράξεις 
ή μάλλον παραστάσεις έν τφ Οεάτρω τούτω τού βίου; Έως πότε ή 
φαυλότης θά καταδιώκη τήν αρετήν, ή διαφθορά καί άσωτεία θά ύπε- 
ρισχύη τής άγνότητος καί ψυχικής καθαρότητος διά τών διαφόρων 
προσωπείων τών αθεμίτων ηδονών καί ματαίων άπολαύσεων; Έως 
Τνότε θά στενάζω ό πτωχός έν τή δεινή οικονομική στενοχωρίφ, έν^ ο
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πλούσιος θριαμβεύει Sia τόσων κοινωνικών σκανδάλων καί δραμάτων 
οργιαστικών ; Μέχρις ου δια τών άνά τα πέρατα του κόσμου διδασκα
λιών τών θειων ρεμάτων του Εύαγγελίου διαδοθώ ό Χριστιανισμός είς 
όλην την ύφηλιον, οτε γενησεται ό κόσμος μία ποίμνη ύπό τον Άρ· 
χιποιμένα και Κύριον τών απάντων Θεόν, δστις τότε θα κλείσνι το θέα-
τρον τοΰ κόσμου τούτου, Οά άρτ) τα προσωπεία και θα κρίνη σύμπασαν 
την υφηλιον, καταδικάζων τους φαύλους και κακούς και άμείβων τούς 
ενάρετους.

Την στιγμήν οΟεν ταύτην τί)ς άρσεως τών προσωπείων μετά τύ 
κλείσιμον τού θεάτρου της ζωής έχοντες ύπ’ οψει, ώς και τήν απο
λογίαν μας έπι τοΰ φοβεροΰ βήματος ενώπιον τοΰ Δικαστηρίου, άς 
προσπαθώμεν, δπως μή εύρεθώμεν τότε εν ψυχική ρυπαρότητι, ή τις 
και ένταΰθα τιμωρείται και έν τή πέραν τοΰ τάφου αίωνιότητι.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
——

ΕΚΚΛΗΣΙΑ KVflPOY

Ο Π. Μητροπολίτης ΙΙάφου κ. 
“Ιάκωβος, άνεχώρησεν είς Αίγυπτον 
χάριν ιδιωτικών αύτοΰ υποθέσεων, 
άρχομένου τοΰ νΰν λήγοντος δεκαπεν
θημέρου, καθ’ α έν τφ προηγουμένφ 
τεύχει άνηγγείλαμεν.

Εισφοράς ύπερ τής παιδείας ή 'I. 
Μονή Κύκκου έφήφισεν εσχάτως τάς 
εξής : ΙΟΟλιρον είς τά Εκπαιδευτή
ρια Λευκοσίας συμπεριλαμβανομένων 
και τών διδάκτρων τών έν αύταϊς παι- 
δευομένων δοκίμων αύτής, 20λιρον 
διά τά τής Λεμεσοΰ, Ιδλιρον διά τά 
τής Λάρνακος, 15λιρονδιά τά τοΰ Κτή
ματος, ΙΟλκρον διά τά τής Κερυνείας

Γ. Π. ΚΑΛΑΙΟΝΤΖΗΣ

καί ΙΟλιρον διά τά τής ’Αμμόχωστου, 
ΒΟλιρον διά τήν κατά Χάλκην Θεο- 
λογικήν Σχολήν, καί 30λιρον διά τούς 
δύο έν τή Μονή διδασκάλους.

Πλήν τούτων ά π ε φ α σ ί σ ü η
σαν καί τά έξης : 1) Νά άποστα- 
λή είς Χάλκην ώς υπότροφος τής 
Μονής εις τών έν αυτή άποιροίτων 
Γυμνασίου δοκίμων. 2) νά άποσταλή 
υπότροφος είς Αθήνας πρός σπουδήν 
τής Γεωργίας· καί 3) νά διορισΰώσιν 
ιατροί μέλλοντες νά παρέχωσι δωρε
άν ιατρικήν περίθαλψήν είς τούς έν 
τω κεντρικφ Μοναστηρίφ καί τοϊς 
Μετοχίοις Ξηροποτάμου καί άγ. Προ
κοπίου Πατέρας τής Μονής.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ό ακήρυκτος διωγμός κατά τοΰ 

Γένους καί τής ’Ορθοδόξου Εκκλησί
ας έξακολουδεϊ δυστυχώς έν Τουρ- 
κίφ. Καθ’ ά έγνώσΟη τυχαίως είς τά 
Πατριαρχεία είναι προγεγραμμένοι 
έκ τών έν Μακεδονίφ Ιεραρχών οί 
Μητροπολϊται Σισανίου, Δράμας καί 
Πελαγονίας, καί ό έπίσκοπος Χρυ- 
σουπόλεως τής Μητροπόλεως Σερρών. 
Τό Οίκουμ. Πατριαρχεϊον ευθύς ειδο
ποίησε περί τοΰ κινδύνου τούς είρη- 
μένους Τεράρχας.

Τριάκοντα φόνοι διεπράχΰησαν έν- 
τός ολίγων εβδομάδων καί ατιμωρητί 
μόνον έν τή έπαρχίφ Θεσσαλονίκης. 
Τό Οίκ. Πατριαρχεϊον κατή/γειλε 
τήν άπαισίαν ταύτην κατάστασιν πρός 
τήν Βουλήν δι’ έντονωτάτου τακριρί- 
ου, δι’ ού ύπεδηλοΰτο οτι ή ’Εκκλησία 
έχει φθάση είς τά έσχατα τής υπομο
νής της. "Ενεκα τούτων καί τής αδια
φορίας τών άρχών πρός τάς διαμαρ
τυρίας του έπί ταϊς ποικίλαις κακώσε- 
σιν έκ μέρους τών οργάνων τής έξου- 
σίας κατά τών ορθοδόξων τής Μη
τροπόλεως Θεσσαλονίκης, έν αίς ούχί 
ή ελάχιστη είναι ό δι’ απειλών, δαρ
μών καί φόνων έξαναγκασμός αύτών 
νά άποστέλλωσι τά τέκνα των είς τά 
σχολεία τής ρουμανικής προπαγάνδας, 
ύ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης παρπ- 
τήΰη.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

’Αγγέλλεται ότι λίαν προσεχώς Οά 
άρξηται ή οίκοδομή του Καποδιστρι- 
ακον Πανεπιστημίου, παρεχούσης 
τής Γωσσικής Κυβερνήσεως πρός τήν 
Ελληνικήν 500,000 φράγκων έκ τού 

κληροδοτήματος Λομπόλη. ’Απαραί
τητος δρος είναι καί ή κτίσις ναού έν 
τφ περιβόλφ τοΰ νέου Πανεπιστημίου.

’Ανάγκη συντάξεως Εκκλησιαστι
κής Δικονομίις.— Παρά τοϊς έν Έλ 
λάδι πολιτικοϊς κύκλοις έχει πλείστους 
οπαδούς ή γνώμτ) δτι ανάγκη πάσα νά 
ΰεσπισΟή έκκλησιαστική Δικονομία, 
καύορίζουσα τήν διαδικαστικήν ένέρ- 
γειαν τών έκκλησ. Δικαστηρίων καί 
τής Τ. Συνόδου ώς άνωτάτου Δικα
στηρίου. Διότι, ώς έχουσι νΰν τά 
πράγματα, πολλάκις παραλείπονται 
σπουδαιότατοι δικονομικοί τύποι, έ- 
νίοτε 0έ έφαρμόζονται καί διάφοροι 
τρόποι διαδικασίας άναλόγως τής πρός 
τούς κατηγορουμένους διαϋέσεως.

ΊΙ Μεγάλη ’Εκκλησία, άν καί τηρεί 
μετά προσοχής τάς διαδικαστικός δια
τάξεις, τείνει δμως καί έργάζεται πρός 
συστηματικώτερον αύτών καθορισμόν. 
’Εσχάτως δέ συνεστάΰη καί ’Επιτρο
πεία ύπό τήν προεδρίαν τοΰ έντριβε- 
στάτου περί τά νομικά Μητροπολίτου 
Σάμου, ήτις έργάζεται πρός συστημα- 
τοποίησιν καί συμπλήρωσιν τών δικο- 
νομικών οδηγιών διά τά έκκλησιαστι- 
κά Δικαστήρια τοΰ Οίκουμ. Πατριαρ
χείου.

Ύπουργεΐον Δικαιοσύνης.—- Σύμ- 
βολον τής άνακαινίσεως τής Δικαιοσύ
νης έν Έλλάδι έπί τού νύν Υπουργού 
κ. Ν. Δημητρακοπούλου είναι ευμεγέ
θης καί ώραία είκών τού Κυρίου ή
μών Ιησού Χριστού, άναρτηύεϊσα ύπ’ 
αύτού ύπεράνω τού ύπουργικού Γρα
φείου έν τφ Ύπουργείφ, φέρουσα κά
τωθι τήν εξής έπιγραφήν «ΚαΟόις α
κούω κρίνω, καί ή κρίσις ή έμή δί
καια έστί.» Ίω. ε', 30.
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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΥΠΕΡ ΔΙΑΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΙΣΜΟΥ

Ό άμερικανός ζάπλουτος τραπεζίτης James Loeb άποσυρθείς 
τών εργασιών αύτού άπεφάσισε νά δαπανήση σημαντικά ποσά όπως 
μεταφρασθώσιν είς τήν αγγλικήν πάντα τά αρχαία κλασσικά ελληνικά 
καί λατινικά συγγράμματα, ϊνα αντί μέτριας αμοιβής διαδοθή ή σο
φία τής άρχαιότητος καί άνυψωθή ή παραμελημένη κλασσική φιλολο
γία. Κατ’ έτος θάέκδίδωνται 10 τόμοι, τό δ’έπί τής μεταφράσεως 
συμβούλων θά άποτελέσωσιν οί εξής: Drs Paye καί Bouse, ό Dr. 
Ed. Cappe τού Πανεπιστημίου Princeton, ό Maurice Croiset 
τοΰ Γαλλικού Ινστιτούτου, ό di*  Otto (’rusius τού Πανεπιστημίου 
τού Μονάχου, ό dr Hermann Diels τού Πανεπιστημίου τού Βερολί
νου, ό dr Frazer τού Πανεπιστημίου τής Κανταβριγίας, ό dr Hale 
τοΰ Πανεπιστημίου τού Σικάγου, ό Sal. Reinach τού ’Ινστιτούτου 
τής Γαλλίας, δ dr Sandys τού Πανεπιστημίου τής Κανταβριγίας 
καί δ dr White τού Πανεπιστημίου Harvard.

ΝΕΑ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Άπδ τοΰ 1912 εν τώ Πανεπιστημίω τής πόλεως Leyden τής 
'Ολλανδίας (Λουγδούνου τών Βαταυών) ιδρύεται νέα έδρα τής 'Ιστο
ρίας τοΰ έλληνανατολικού Χριστιανισμοί’, ύπέρ ής ή Κυβέρνησις έψη- 
φίσατο 3,000 γκούλδ. Έν τφ δικαιολσγητικώ σημειώματι τής δαπά
νης ταύτης λέγεται δτι «κατά τά τελευταία 15 έτη αί αρχαιολογικοί α
νακαλύψεις καί αί φιλολογικά! έρευναι ηύρυναν τήν γνώσιν τής ιστο
ρίας τού Χριστιανισμού έν τώ άρχαίω άτατολικώ κοσμώ*  άνεκαλύφθη- 
σαν πάπυροι, έπιγραφαί, απόκρυφα καί πλεϊστα άλλα εύρήματα δογ
ματικού καί Ιστορικού περιεχομένου έν κοπτική, αρμένική, συριακή καί 
αίθιοπική γλώσση, ών ή σπουδή καί μελέτη τά μάλιστα πλουτίζει τήν 
περί τού αρχαίου Χριστιανισμού γνώσιν. Έξ άλλου οί έν τή Βιβλιο
θήκη τής Leyden άποκείμενοι βιβλιογραφικοί καί χειρόγραφοι θη
σαυροί, οί άναφερόμενοι είς τόν ανατολικόν Χριστιανισμόν τής ελλη
νιστικής εποχής μεταβάλλουσι τήν πόλιν είς κέντρων ανατολικών με - 
λετών.>

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΝ ΦΥΛΑΚΑΙΣ

Έν Άγγλί$ δ Υπουργός τών Εσωτερικών διωργάνωσεν ύπέρ 
μορφώσεως τής διανοίας καί τοΰ ήθους τών έν φυλακαϊς διαλέξεις, 
εσχάτως δέ προσέθηκε καί εκτελέσεις μουσικών τεμαχίων.

Η ΕΝ ΚΙΝΑ*  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Ή εξακολουθούσα έν Κίνα έπανάστασις έχει άπώτερον αίτιον 
τήν έξέγερσιν τής φιλοτιμίας τών Σινών διά τούς κατά τών Ρώσων 
ιαπωνικούς θριάμβους. '0 έπαναστατικός οργασμός μετεδόθη έκεϊ είς 
δλας τάς τάξεις ανεξαιρέτως καί εις αύτάς τάς γυναίκας, σκοπός δέ τής 
έξεγέρσεως είναι νά ριφθή είς τάς άγκάλας τού πολιτισμού τό άπό 
αιώνων πολλών άποκεκλεισμένον έν τή σιασιμότητι αύτού αχανές σι
νικόν Κράτος. Οί κύριοι πρωτεργάται τού κινήματος καί οί διευθύ- 
νοντες αύτό θέλουσι νά έγκαταστήσωσιν έν Κίνα πολίτευμα καί όρ^ά- 
νωσιν δμοίαν πρό τά τών Ήν. Πολιτειών τής ’Αμερικής. "Αξιόν ανα
γραφής είναι δτι δ αρχηγός τού κινήματος, (δστις, έάν τούτο έπιτύχη 
θά είναι δ αναμορφωτής τής Κίνας,) καλούμενος Sun-Yat-Sen, 
ιατρός τό έργον, είναι χριστιανός. Άλλά μήπως καί δ μέγας θαλασσι
νός ήρως τών ’Ιαπώνων, δ Τόγκο, δέν είναι χριστιανός ;

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Έν ’Αγγλία έψηφίσθη νόμος προστατευτικός τής παιδικής ηλι
κίας. Κατά τινας τών διατάξεων αύτοΰ οί γονείς οί άφίνοντες τά 
τέκνα αύτών νά παίζωσι μόνα έν δωματίφ ένθα ύπάρχει πύρ άνημ- 
μένον τιμωρούνται διά προστίμου 375 φρ. Επίσης οί ώθοΰντες 
τά παιδία εις τήν έπαιτείαν. Ή δέ ’Αστυνομία ύποχρεούται νά μέριμνα 
δπως μή καπνίζωσι παϊδες καί κοράσια ηλικίας κάτω τών 16 έτών. 
’Απαγορεύεται δέ εις τούς διευθυντάς οίνοπνευμαιοπωλείων νά δέ- 
χωνται παϊδας κάτω τών 14 έτών ηλικίας.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟΝ

Έν Ηαρισίοις πρός άντίδρασιν κατά τής άπό τών κοινών θεά
τρων διαφθοράς ίδρύθη καί λειτουργεί ήδη τό τό οΰτω κληθέν Χρι
στιανικόν θέατρον, δπερ σκοπεί διά τής διδασκαλίας ήθικών δρα
μάτων νά συντελέση είς τήν μόρφωσιν πιστών καί έναρέτων χαρακτή
ρων. Άρά γε θά δυνηθή καί πάλιν δ Δαυίδ νά καταβάλη τόν 
Γολιάθ ;



ΕΤΟΣ O'. ΤΕΥΧ. ΚΖΥ. ΕΝ ΛΑΕΝΑΚΙ 
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1911

Βιβλία κπι ΓΙηριοδικ/^

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΛΣ«ΕΛΛΙΙΝΙ- 
ΚΑΣ ΝΗΣΟΥΣ». Έξεδόθη ύπό τών 
κ. κ. Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ υ
πό ύ λ ο υ, προέδρου τής Ελληνι
κής Γεωγραφικής Εταιρείας, γνωστό
τατου δέ τοίς έν Κύπρφ. καί Γ. I. 
Κ ρ ί τ σ α υποπλοιάρχου τού 11ο- 
λεμικού Ναυτικού συμβούλου τής αυ
τής Εταιρείας, τεύχος έξ 152 σελί- 
δφν ώς εισαγωγή είς τήν ύπό τά πιε 
στήρια τρίτομον αύτών ύπό τήν επι
γραφήν «Αί Έλληνικαί Νήσοι» συγ“ 
γραφήν. Έν τή «Εισαγωγή» γίνεται 
εκτενής λόγος περί τής Μεσογείου θα
λάσσης, τών πέλαγων καί θαλάσσιόν αύ
τής, κόλπιον, ακρωτηρίων, Νήσων, 
καί τών όνομά(ων αύτών, γεωγραφι
κών τινων όρων, περί τών νήσων παρ’ 
ήμϊν καί τού σχετικού μεγέθους αύ
τών, περί νήσων μεταβλητών κτλ.

Έάν έφαρμόζηται έπί τού παρόν
τος ή παροιμία «έξ όνυχος τόν λέον
τα» δυνάμεθα άπό τούδε μετά βεβαιό
τητας νά άναγγείλωμεν ότι τό άγγελ- 
λόμενον τρίτομον έργον θά είναι αύ- 
τόχρημα κλασσικόν είς το είδος του, 
καί έκ τών ολίγων τελείων πνευματι
κών προϊόντων τής νεωτέρας Ελλά
δος, περί ών δή αρετών έγγυάται καί 
τών συγγραφέων ή γνωστή πολυμά- 
θεια καί φιλοπονία.

Ά ρ χ ι μ. Ί ε ζ ε κ ι ή λ Β ε- 
λανιδιώτυυ ΣΙΩΝ ΕΥ1Έ- 
ΡΕΤΗΡΙΟΝ έν Άθήναις, 1909. 
Σπουδαιότατον καί απαραίτητον βοή
θημα διά πάντας τούς κεκτη μένους τήν 
άνεκτίμητον σειράν τού σπουδαίοτάιου 
θρησκευτικού περιοδικού «Σιών» τού 
σοφού ποτέ αρχιεπισκόπου Ζακύνθου 
Διονυσίου τού Λάτα συνέταξε καί έξέ- 
δωκεν ο πολύτιμος συνεργάτης τού 

«Ε. Κ.» πανυσιολογ. άρχιμ. κ. Ιεζε
κιήλ. Γινιόσκοντες ότι πλεϊστοι οί έν 
Κύπρφ Ιερείς ίδίρ, οί κεκτημένοι τήν 
«Σιων» συνιστώμεν αύτοίς ώς άναγ- 
καίον συμπλήρωμα τού έργου τούτου 
καί απαραίτητον οδηγόν τής μελέτης 
αύτού το προκείμενον εύρετήριον, πω- 
λούμενον έν Άθήναις άντί δύο δραχ
μών παρά τφ κ. X. Σαλιβέρφ, ο0ός 
Σταδίου 38.

ΕΚΘΕΣΙΣ τής άγωνοδίκου Επι
τροπείας τού σεβαστοπουλείου άγώνος 
Κ πόλειυς, άναγνωσθεϊσα τή 19 Σε. 
1911 έν τή μεγ. τού Γένους Σχολή 
ύπό τού είσηγητού καθηγ. κ. Δημοσθ. 
Η. Οίκονομίδου, έν Κωνσταντινουπό- 
λει, έκ τού ΙΙατριαρχ. Τυπογραφεί
ου, 1911.

ΒΥΖΑΝΤΗΝΗ 1ΙΙΝΑΚΟΗΗΚΗ. 
Ύπό τόν τίτλον τούτον ό ακάματος 
μελετητής τής χριστιανικής αρχαιολο
γίας καί υφηγητής αύτής έν τφ Έθν. 
Ιΐανεπιστημίφ κ. Γ. Λ α μ π ά κ η ς 
αναγγέλλει τήν έκδοσιν μακρας σειράς 
εικόνων διαφόρων κειμηλίων τής χρι- 
στιαν*  τέχνης, έν Έλλάδι, Τουρκίρ, 
Ίταλίρ, Σικελίρ καί αλλαχού άποκει- 
μένων. Έκάστη είκόιν μεγέθους 0,13X 
0,18 μ. τιμάται λεπτών 50*  διά τόν 
αγοραστήν 25 εικόνων καί <ϊνω γίνε
ται έκπτωσις 10 ο;ο, διά δέ τόν άγο- 
ράζοντα 500 εικόνας καί άνω έκπτω- 
σις 20 ο>υ. Τά δέ ταχυδρομικά (διά 
50 εικόνας δρ. 0,50, έπί συστάσει δρ. 
0,75) είς βάρος τών άγοραστών. Ά- 
πευθυντέον τφ κ. Γ. Λαμπάκη, οδός 
Χάρητος 17, ή φωτογράφε ιον Ρωμαΐ- 
δου όδ. Σταδίου 11, ή Βιβλιοπωλεϊον 
'Εστίας όδ. Σταδίου 44, ή Βιβλιοπω- 
λεϊον Μπάρτ—Έλευθερουδάκη πλα
τεία Συντάγματος, είς ’Αθήνας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
~ : Γ5 ; Ύνμο vi

«Κήρυξον τόν λόγον...» Β' Τιμ. δ', 2.

ΕΠΙ ΤΩ, ΗΕΩ, ΕΤΕΙ

«9Εκκλησιαστικός Κήρυξή μετέχωτ της παγκοσμίου 
χαράς επί τη άτατο^η τοΰ réov έτους προσαγορεύει έγκαρ· 
διώτατα τούς συνδρομητάς καί άναγνώστ^ς αύτου. Χίλια ένεα- 
κόσια καί ενδεκα έτη παρήλί^ον άφ9 διού εν τω ταπεινω τής 
Βη&λεέμ σπηλαίω έγεννήύη, βουλήν προαιώνιον έκπληρών, 
ό Κύριος ήμών "Ιησούς Χριστός, Θεός έκ Παρθένου έναν· 
ϋ'ρωπήσας, καί διά τής διδασκαλίας, τοΰ βίου καί τού απο
λυτρωτικού θανάτου Αύτού άπελύτρωσεν άπδ τήί δουλείας 
τής άμαρτίας τό ανθρώπινον Γένος καί κατήλλαξεν αύτό πρός 
τον Θεόν και ΙΙατέρα, · άφ ού είχεν άπομακρυνθή διά τής 
παρακοής τών πρωτοπλάστων. Τό ταπεινόν παιδίον, το άνδρω- 
θεν καί πληρώσατ τήν άγιον τής 9Επαγγελίας γήν και τήν 
οικουμένην ούμπαοαν τών ουρανίων Αύιοϋ διδαγμάτων καί 
ιήζ φημηζ ^ώ>ν υπερφυών θαυμάτων τής παντοδυναμίας Αύ
τοϋ, ίδρυοεν έπι τής Γής βασιλείαν πνευματικήν εί; ήν έόωκε 
τήν έντολήν νά συνέχιση τδ θειον έργον τής άναπλάσεως τής 
ανθρωπότητας «μαθηιεύουοα πάντα τά έθνη». Καί ή "Εκ
κλησία τοΰ Χριστού έζακολουθεϊ έκτοτε τδ μέγα έργον, έν 
τω όνόματι τοϋ Ιδρυιοΰ αύτής διδάσκουσα, οδηγούσα, άγιά- 
ζουσα τήν Οικουμένην, ήιις βαίνει όλονέν συντείνουσα είς 
τήν άποτέλεσιν, κατά τδν λόγον τοΰ Κυρίου, μιας ποίμνης 
ύπδ ενα ποιμένα, τδν Αυτρωτψ Χριστόν.
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Ό <9 Εκκλησιαστικός Κήρυξή άπό ενός ήδη έτους εταζεν 
εαυτόν έλάχιστον υπηρέτην τον λόγου τής ζωής, καί έν τω 
έργφ τούτω έγνώρισε πολλούς καί προοεπά^ησεν έν τω μετρώ 
των δυνάμεών τον vd ενίσχυση αντονς είς τήν οδόν τής άλη- 
ϋ'είας. Ννν έπί τή έπιτολή τον έτονς 1012 εύχεται πασι τοϊς 
γνωρίμοις αντον καί φίλοις άναγνώσταις ϊνα ή χάρις τον 
Κνρίου 9Ιησού, ον τήν γέννησιν χαρμοούνως έώρτασεν ή Οι
κουμένη πρό έβδομάδος, άγιάζη αντονς καί τηρή έν τω όνό- 
ματί Τον είς τό διηνεκές, καί ένισχνη αντονς ϊνα αεί άγωνί- 
ζωνται τόν άγώνα τόν καλόν τής δικαιοσύνης.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Η'. φΩΤΗ

«Εύφράνθητι, έρημος διψώσα, άγαλλιάσθω έρημος καί άν- 
θείτω ώς κρίνον*  καί έξανθήσει καί ύλοχαρήσει καί άγαλλιά- 
σεται τά έρημα του Ίορδάνου*  καί ή δόξα του Λιβάνου έδόθη 
αύτή καί ή^ιιμή τού Καρμήλου, καί ό λαός μου όψεται τήν 
δόξαν Κυρίου καί τό ύψος τού Θεού,» εϊπεν ό Κύριος διά τού 
Ήσαίου πρό αιώνων πολλών ύποδεικνύς τφ λαφ Αύτού τήν 
μεγάλην τής βαπτίσεως καί τών θεοφανίιον ήμέραν. Διότι δέν 
εξήγγειλε τοϊς άνθρώποις διά τών Προφητών ό Θεός μόνον 
τήν κάθοδον τοΰ Μεσαίου καί τήν δι’ Αύτού άπολύτρωσιν άπό 
τής δουλείας άπλώς, άλλά καί έφανίρωσε καί τάς κυριωτάτας 
λεπτομέρειας τοΰ βίου Λύτου, καί άπεκάλυψε τάς έξωτερικάς 
ένεργείας, δι’ ών έμελλεν ό ένανθρωπήσας μονογενής Αύτοΰ 
Υιός καί Λόγος νά έπιτε).έση τό μέγα Αύτοΰ έργον, έν τή 
μεγαληγόρφ καί ύψηλή εκείνη γλώσση τή ήχούση δίκην φω
νής ύδάτων πολλών.

Ό Σο^τήρ γεννηθείς, συμφώνως πρός τά πάλαι ύπό τών 
Γραφών είρημένα, έκ τής βασιλικής οικογένειας τοΰ Δαβίδ, έν 
αύτή τή πόλει αύτου καί πληρώσας πάντα τόν παλαιόν έκ-- 

νον Νόμον, άναβάς δήλα δή καί άφιερωθείς τφ Θεφ ώς άρσεν 
πρωτότοκον, άφ ού τή όγδόη ήμέρςι περιετμήθη καί έλαβε 
τό έπηγγελμένον όνομα ΊησοΟς, διήγαγε μέχρι τής άνδρικής 
ήλικίας τηρών πάσας τάς έντολάς τοΰ Νόμου, ταπεινός καί 
άσημος έν τή Ναζαρέτ τής Γαλιλαίας^ χωρίς ούδέν νά ύπο- 
δεικνύη τό μέγα έργον, είς δ είχε κατέλθη.

Αλλ ήγγιζον πλέον αί ήμέραι τής δημοσίας έμφανίσε- 
ως 1 ου προς τον λαόν ύπό τήν ιδιότητα τοΰ Μεσσίου, ήμέραι 
έν αίς ώφειλε νά παρέλθη ή σκιά του Νόμου έλθούσης τής 
Χάριτος. Η περίοδος τής προφητείας έβαινε γοργώς πρός τήν 
λήξιν αύτής, καί ή αύγή τής ΙΙαλιγγενεσίας ήδη ύπέφωσκεν*  
έτι μικρόν καί ό Πρόδρομος ό έσχατος τών Προφητών θά έ- 
ξέλειπεν έκ τής Γής κλείων οΰτω τό Κράτος τής Παλαιάς Δι
αθήκης καί παραχωρών τόπον είς τήν βασιλείαν τής Νέας Δι
αθήκης. Ήτο έποχή όμοια πρός τήν άπροσδιόριστον μεταξύ 
νυκτός καί ήμέρας στιγμήν τοΰ λυκαυγούς, καθ’ ήν τά τελευταία 
ίχνη τοΰ σκότους τής νυκτός ύποχωροΰσι πρό τών έπερχομέ- 
νων πρώτιον άκτίνων τοΰ Φωστήρος τής ήμέρας. Καί όπως 
κατά τήν χαραυγήν αίφνιδίως ή νύξ γίνεται διαυγεστέρα, καί 
αν καί έλαττοΰνται οί φαινόμενοι άστέρες, όμως φαίνονται οί- 
ονεί προοδοποιοΰντες τήν έμφάνισιν τής ήμέρας, ούτως ή άρ- 
χαία προφητεία έν τφ προσώπφ τοΰ τελευταίου αντιπροσώ
που αύτής λαμβάνει μείζονα ζωήν καί λάμψιν, καί καίπερ 
έκλείπουσα προπαρασκευάζει τήν Ανθρωπότητα είς ύποδοχήν 
τής έν μέσφ αύτής ήδη εύρισκομένης σωτηρίας ζωηρότερον. 
σαφέστερον. ’Ο Ιωάννης δέν όμιλεϊ πλέον άορίστως περί τοΰ 
Μεσσίου ώς έν άπωτέρφ χρόνφ προσδοκωμένου, δέν άσχολεϊ- 
ται, ώς ό Δανιήλ, περί τών βασιλειών ών μετά τήν πάροδον 
θά έμφανισθή ό Σωτήρ, ούδέ καθορίζει δι’ άριθμών τά έτη, 
άτινα θά παρέλθωσι μέχρι τής σωτηρίας τοΰ Ισραήλ δι’ Αύ
τοΰ. Άλλ*  έν τή συναισθήοει ότι αύτός έστιν ό Ήλίας ό κατά 
τάς Γραφάς έρχόμενος ϊνα προπαρασκευάση τήν όδόν τοΰ Κυ
ρίου, ό "Αγγελος τής έμφανίσεως Αύτοΰ, διαιτάται έν ταϊς 
έρήμοις ώς έκεϊνος, έλέγχει άτρομήτως τούς Άχαάβ καί τάς
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Ίεζάβελ τών χρόνων αύτοϋ, καί πληροί τάς ερήμους καί τάς 
κατοικουμένας τοϋ χαρμόσυνου άγγέλματος’ «μετανοείτε, ήγ- 
γικε γάρ ή βασιλεία τών Ουρανών.»

Τά πλήθη συνέρρεον πρός αύτόν έπί τω χαρμοσύνφ άκού- 
σματι κατά όμάδας πολυαρίθμους καί έβαπτίζοντο ύπ’ αυτού 
έν τφ ’Ιορδάνη βάπτισμα άτελές ώς ήτο άτελής καί ή Δια
θήκη, ής ό ’Ιωάννης ήτο ο τελευταίος μέγας άντιπρόσωπος. Καί 
είς τήν άπό τών Γραφών έρώτησιν τών άπεσταλμένων τοϋ 
Συνεδρίου, άν αύτός ήτο ό Χριστός ή ό 1 Ιλίας ή ό Προφήτης, 
άπήντησεν αύτοΐς πάλιν άπό τών Γραφών, δηλώσας ποιος ήτο*  
«έγώ φωνή βοώντος έν τή έρήμω : ετοιμάσαμε τήν οδόν Κυ

ρίου, εύθείας ποιείτε τάς τρίβους αύτοϋ*  πάσα φάραγξ πλη- 
ρωθήσεται, και παν όρος καί βουνός ταπεινωθήσεταΓ καί έ
σται τά σκολιά είς εύΟεϊαν καί αί τραχεϊαι είς οδούς λείας" 
καί όψεται πάσα σάρξ τό σωτήριον τοΰ θεοΰ.» Άλλ’ έγίνω- 
σκον πιθανώς οί Ιουδαίοι τών χρόνων εκείνων δτι ό Μεσσίας 
μέλλει νά καθιερώση τό βάπτισμα άντί τής περιτομής' καί ή- 
ρώτησαν άρα αύτόν*  «τί βαπτίζεις, εί σύ ούκ εΐ ό Χριστός, 
ούτε ΊΙλίας ούτε ό Προφήτης ;» Καί άπήντησεν αύτοΐς σα
φώς πλέον δτι εύρίσκεται ήδη έν μέσω αύτών ό Έπηγγελμένος 
τών Προφητών, ό Άγγελος τής μεγάλης βουλής, δν άνέμειναν 
καί είς δν έπίστευσαν καί δν ύμνησαν τόσαι γενεαί’ «έγώ βα- 
πτίζω έν ύδατι*  μέσος δέ ύμών εστηκεν, δν ύμεϊς ■ ούκ οίδατε’ 
αύτός έστιν ò όπίσω μου ερχόμενος, δς έμπροσθεν μου γέγονεν' 
ού έγώ ούκ είμι άξιος ίνα λύσω αύτοϋ τόν ιμάντα τοϋ ύποδή· 
ματος. Αύτός ύμάς βαπτίσει έν Πνεύματι Άγίω καί πυρί*  
ού τό πτύον έν τή χειρί αύτοϋ, καί διακαθαριεϊ τήν άλωνα 
αύτοϋ, καί συνάξει τόν σίτον αύτοϋ εις τήν άποθήκην αύτοϋ, 
τό δέ άχυρον κατακαύσει πυρί άσδέστφ.»

«Φωνή Κυρίου έπί τώνύδάτων, ό Θεός τής δόξης έδρόν- 
τησε, Κύριος έπί ύδάτων πολλών*  φωνή Κυρίου έν ίσχυι, 
φωνή Κυρίου έν μεγαλοπρεπείς» έψαλλε πάλαι ποτέ ò Πρ«- 
φητάναξ μελφδός προφητικώς, καί φωνήν Κυρίου μεγαλοπρ^· 

πή ώς βροντήν άπό τών Ούρανών' ήκουσαν έκ νεφέλης φωτει
νής κατερχομένην ό Ιωάννης καί οί μετ’ αύτοϋ, ύπεράνω τών 
ήγιασμένων τοΰ Ίορδάνου ναμάτων δτε άνήλθεν έξ αύτών βα- 
πτισθείς ο Χριστός. .’Εκείνος δν χθές μόλις έξήγγειλεν ό ’Ιω
άννης πρός τούς άπεσταλμένους τών Φαρισαίων ώς εύρισκό- 
μενον έν μέσω αύτών, ιδού προσέρχεται νΰν πρός αύτόν παρά 
τόν Ίορδάνην ίνα βαπτισθή ύπ’ αύτοϋ. Καί έν τή ήμέρς ταύτη 
τή έπισήμφ καί μεγάλη, ήτις είναι τό μεταίχμιον, ώς είπεϊν, 
τής παλαιάς καί καινής Διαθήκης, ή ήμέρα έν ή τελευτς μέν 
ή προπαρασκευή είς Χριστόν, άρχεται δέ έπισήμως τό έργον 
τής σωτηρίας καί ή πλήρωσις τών παλαιών έκείνων προσδο
κιών καί άποκαλύψεων, ò έσχατος τών Προφητών έκφέρει τήν 
τελευταίαν προφητείαν του' «ίδε, λέγει πρός τούς περιεστώ- 
τας ό ’Ιωάννης δεικνύων τόν Ίησοΰν, ίδε ό άμνός τοΰ θεοΰ, ò 
αίρων τήν άμαρτίαν τοΰ κόσμου.» Καί ζητοϋντα νά βαπτισθή 
άρνεϊται νά βαπτίση Αύτόν ό Ιωάννης, λέγων' «έγώ χρείαν 
έχοι ύπό σοΰ βαπτισθήναι, καί σύ έρχη πρός με ;»

Πάσα πραξις τοϋ Κυρίου είναι συμπλήρωσις τών παλαι
ών καί νομοθεσία διά τήν βασιλείαν Αύτοϋ' καί νϋν έν τω βα- 
πτίσματι Αύτοϋ τελειοποιείται μέν τό παλαιόν βάπτισμα, τό 
τοΰ ’Ιωάννου, καί πληροϋται ό λόγος δν εϊπεν, δτι «Αύτός 
βαπτίσει ύμας έν Πνεύματι Άγίω,» νομοθετείται δ’ ό άπαραί- 
τητος δρος τής εισόδου είς τήν βασιλείαν τοΰ θεοΰ, ώς έδή- 
λωσε μετ’ ολίγον αύτός ò Κύριος πρός τον Νικόδημον είπών' 
«έάν μή τις γεννηθή έξ ΰδατος καί Πνεύματος, ού δύναται 
είσελθείν είς τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ.»

Άλλ’ δμως δέν ένομοθετήθη μόνον ό τρόπος τής εισόδου 
είς τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ διά τοϋ έν ΰδατι καί Πνεύματι 
βαπτίσματος κατά τήν ήμέραν ταύτην' ύπεδείχθη άνωτέρω δτι 
ή μεγάλη αϋτη ήμέρα είναι ή τελευταία τής Π. Διαθήκης καί 
ή πρώτη τής Καινής, καί δτι κατ’ αύτήν έξηνέχθη ή τελευ
ταία προφητεία τοΰ έσχάτου Προφήτου περί τής έλεύσεως 
τοΰ Χριστοΰ, δείξαντος Αύτόν παρόντα μεταξύ αύτών τοϊς 
άνθρώποις τής Διαθήκης. Σύν τή νομοθεσίοι λοιπόν τών είσο- 



758 Ευαγγελικόν Κήρυγμα

δίων είς τήν έγκαινιζομένην βασιλείαν συμπληροΰται καί ή 
περί Θεοϋ διδασκαλία τών παλαιών, καί είς τήν μαρτυρίαν 
τοϋ τελευταίου Προφήτου προστίθεται ή περί τοΰ Μεσσίου μαρ
τυρία αύτοΰ τοΰ Θεοΰ Πατρος λαλήσαντος τή οικεία φωνή. Ό 
θεός δήλα δή ό γνωσθεις τοΐς Πατριάρχαις καί τοϊς Προφή- 
ταις κυρίως ώς είς, άμυδρώς δέ πως ώς τριαδικός, εμφανίζε
ται νϋν σαφώς καί ρητώς ώς τριάς έν μονάδι, ώς Εϊς Θεός, 
έν Πατρί Υίώ καί άγίω Πνεύματι γνωριζόμενος. Παρέρχεται 
πλέον ή έποχή τοΰ θεωρεΐν τόν Θεόν έν έσόπτρφ καί έν αΕνίγ- 
ματι' φώς άπλετον διαχύνεται πανταχοΰ. Καί έν τή ήμέρφ 
ταύτη, τή όνομασθείση Φώτα διά τό άπλετον ήθικόν φώς τό 
έκπηγάσαν ήμϊν κατ’ αύτήν, ό Γίός έβαπτίζετο καί τό Πνεΰμα 
τό άγιον κατέβαινεν έν εΐδει περιστεράς έπ’ Αύτόν, καί ό Πα
τήρ άπό τής νεφέλης έβόησεν έπί τών ΰδάτων, συμπληρών 
τήν μαρτυρίαν τοΰ Ίωάννου καί βεβαιών αύτήν’ «ούτός έστιν 
ό Υιός μου ό άγαπητός έν ώ εύδόκησα’ αύτοΰ άκούετε.»

Ούτως είναι πολλαχώς μεγάλη καί σωτήριος ήμϊν ή άγια 
αυτή ήμέρα τών Φώτων, καί δικαίως πανηγυρϊζομεν αύτήν 
ώς μίαν τών μεγίστων τής Πίστεως εορτών. Πολλά καί με
γάλα είναι τά προκύψαντα ήμϊν κατ’ αύτήν άγαθά’ έληξεν ή 
περίοδος τής προσδοκίας καί ήρξατο ή περίοδος τής Παλιγ
γενεσίας’ κατελύθη ή περιτομή καί ίδρύθη τό βάπτισμα τής 
άναγεννήσεως έν ΰδατι καί Πνεύματι’ ή άρχαία κατάρα κα- 
τηργήθη καί τό Εύαγγέλιον τής υιοθεσίας ήρξατο κηρυττόμε- 
νον’ παΰσις τών δεινών, δουλείας άπαλλαγή, άνάκτησις τής πρό 
τής παρακοής καθαρότητος, καινής άνθρωπότητος έγκαινισμός’ 
καί έπί πάσι Θεοΰ έπιφάνεια, ενός μέν άλλ’ έν Τριάδι προσ- 
κυνουμένου καί λατρευομένου’ φωτισμός ψυχής καί σώματος, 
άπέκδυσις φθοράς καί ένδυσις άφθαρσίας χιτώνος φωτεινοΰ. 
Δεΰτε λοιπόν άπαντες οί άναγεγεννημένοι έξ ΰδατος καί Πνεύμα
τος εύλαβώς προσκυνήσωμεν τόν έν Τριάδι έπιφανέντα Θεόν, 
ώ ή δόξα καί τό κράτος είς τούς αώίνας τών αιώνων. Αμήν.

Β'. Ο ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΩΝΗΣ

«Πας ό υψών εαυτόν ταπεινωΟήσεται, ό δέ τα
πεινών εαυτόν ύψωΟήσεται.» (Λουκ. ιη', 14.)

Υπήρξαν καί υπάρχουσι πάντοτε άνθρωποι ύψουντες εαυ
τούς ύπεράνω τών λοιπών, νομίζοντες δήλα δή δτι εϊναι άνώ- 
τεροι τών άλλων καί περιφρονουντες αύτούς, καί άποφεύγοντες 
τάς πρός αύτούς σχέσεις καί συναναστροφάς ώς έξευτελιστικάς, 
πολλάκις δέ καί μή καταδεχόμενοι ούδέ νά άποκριθώσιν είς τόν 
χαιρετισμόν των. Άντλούσι δέ τήν τοιαύτην έπαρσιν έκ διαφό
ρων πλεονεκτημάτων, είτε έκ τής σωματικής των δυνάμεως ή 
ώραιότητος, είτε συνηθέστερον έκ τού πλούτου ή τής εύγενους 
καταγωγής των, είτε, τό δή χείριστον, έκ του βίου των δν θεω- 
ρούσι καθ’ εαυτούς άμεμπτον. Εϊπον δτι τό τελευταιον τούτο 
είδος τών ύψηλοφρονούντο^ν έπί τφ άμέμπτφ κατ’ αύτούς βίφ 
των είναι τό χείριστον είδος τών ύπερηφάνων, διότι άκριβώς ή 
καταγλαίζουσα τόν χρηστόν βίον άρετή είναι κατ’ έξοχήν ή τα
πεινοφροσύνη, έν φ έκ τούναντίου ή ύψηλοφροσύνη μολύνει, 
μιαίνει καί καθιστά ούδενός άξιον καί τόν άγιώτατον βίον. Πρός 
τοιούτους άνθρώπους, «πεποιθότας έφ’ έαυτοίς δτι είσί δίκαιοι» 
είπεν ό Κύριος τήν παραβολήν τού τελώνου καί Φαρισαίου, δι
δάσκων τήν παλαίφατον άλήθειαν δτι παρά τφ θεφ είναι εύ- 
πρόσδεκτος ό ταπεινόφρων αμαρτωλός μάλλον ή ό ύπερήφανος 
τηρητής τού Νόμου.

Διότι έν τοίς χρόνοις τού έπί γής βίου τού Θεανθρώπου 
είχε πλεονάση κατ’ έξοχήν ή εύσέβεια τοΰ τοιούτου είδους*  πλεί- 
ονες τότε ή έν πάση άλλη χρόνου περιόδφ έν τφ Ίουδαϊκψ έ- 
θνει έπετήδευον έξωτερικώς εύλάβειαν πρός τόν Νόμον καί σε
βασμόν πρός τάς διατάξεις αύτοΰ, θεωρούντες άνωφελή και πε
ριττήν τήν έσωτερικήν τής ψυχής καθαρότητα, πλήρεις παντός 
ηθικού ρύπου, μεστοί ύποκρίσεως καί ανομίας. Μάλιστα δέ τοι*  
οΰτοι ήσαν έκ τών Ιουδαίων οΐ άποτελοΰντες τήν αϊρεόιν τών 
Φαρισαίων, οί φανατικοί τηρηταί τοΰ Νόμου καί τών δήθεν πα
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τρίων παραδόσεων δι’ ών αύτοί κατεσπίλωσαν καί παρηρμήνευ- 
σαν αύτόν, οϊ πάσαν τήν εξωτερικήν αύτών εύσέβειαν πρός τό 
θεαθήναι τοϊς άνθρώποις έχοντες, οί περιφρονοΰντες καί μισοϋν- 
τες πάντας τούς λοιπούς άνθρώπους ώς άδικους και άσεβεϊς καί 
μή πλησιάζοντες αύτούς ϊνα μή μιανθώσι, φθονεροί, ύβρισταί, 
έκμεταλλευταϊ τών άδυνάτων καί άπλοίκών προφάσει εύσεβείας, 
•θεοστυγεΐς, δημοκόποι, όμοιάζοντες, κατά τόν λόγον τοϋ Σωτή
ρος, πρός τάφους κεκονιαμένους, οϊτινες έξωθεν μέν φαίνονται 
ωραίοι, έσωθεν δέ γέμουσιν όστέων νεκρών και πάσης άκαθαρσί- 
ας. Τοιοϋτόντινα ψευδευσεβή λαμβάνει ώς τύπον τοϋ δικαίου ò 
Κύριος έν τή προκειμένη παραβολή, είς δν άντιτίθησι τελώνην, 
ώμολογημένως βεβυθισμένον μέχρι λαιμού είς τήν άδικίαν. Ή
σαν δέ οί τελώναι τότε παρά πάντων μισητοί, διότι ένοικιάζοντες 
παρά τών Κυβερνήσεων τούς φόρους κώμης, πόλεως ή επαρχίας 
τινός καί λαμβάνοντες πρός τήν εϊσπραξιν τών φόρων τούτων 
στρατιώτας έπήρχοντο δίκην γυπών έπι τούς άτυχεϊς φορολογου- 
μένους ών άπεμύζων κυριολεκτικώς τό αίμα καί τδν μυελόν τών 
ύστέων.

Άνέβησαν λοιπόν είς τόν Ναόν ϊνα προσευχηθώσιν οί δύο 
ούτοι άνθρωποι, ό δίκαιος τηρητής τοϋ νόμου Φαρισαίος καί δ 
πλήρης πάσης άνομίας καί άδικίας τελώνης. '0 Φαρισαίος ώς 
έχων τό θάρρος τρόπον τινά πρός τόν Θεόν προύχώρησε πολύ 
εντός τοΰ Ναοΰ, άνύψωσεν υψηλά τό μέτωπον καί εϊπεν*  «δ Θεός 
εύχαριστώ σοι ότι οϋκ είμι ώς περ οί λοιποί τών άνθρώπων, 
άδικοι, αρπαγές, μοιχοί ή καί καθώς ούτος ò τελώνης !» ’Ολί
γον έλειψε νά άπαιτήση άπό τόν Θεόν καί άμοιβήν διότι δέν ήτο 
δπως ό τελώνης.—Τό έναντίον συνέβαινεν έκεί που πλησίον περί 
τόν τελώνην. 'Ολόκληρος τραγφδία διεδραματίζετο έντός τοΰ 
πνιγομένου ύπό τών λυγμών στήθους τοΰ άμαρτωλοΰ άνθρώπου. 
Δέν έτόλμησεν ούδέ νά είσέλθη είς τόν Ναόν, άλλ’ έστη μακρό- 
θεν- δέν έτόλμα νά άνυψώση τούς όφθαλμούς του είς τόν ούρανόν, 
αίσχυνόμενος καί νοερώς νά άτενίση τόν θρόνον τοΰ άοράτου 
Κριτοΰ τοΰ έτάζοντος καρδίας καί νεφρούς- βαρύς όγκος άμαρ- 
τιών έπίεζε τούς ώμους τοΰ άμαρτωλοΰ τελώνου καί έκαμνεν αύ-

*0"Φαρισαίος καί δ Τελώνης 761
•

τόν νά ζύπτη είς τό έδαφος’ καί τής αισχύνης ή πληθώρα συνβ- 
κράτει τήν γλώσσάν του, καί μόλις ήδύνατο νά προφέρη μίαν 
μόνην άλλ’ άπαραμίλλου κάλλους καί άνυπερβλήτου υψους 
φράσιν μετάνοιας : «ό Θεός, ίλάσΟητί μοι τω άμαρτωλφ». Καί 
αύτό τό σώμα του ταλαιπώρου άνθρώπου έτρεμε, καί μόνον αί 
χεϊρές του είχον δύναμιν, άλλά καί ταύτην ϊνα τύπτωσι τό στή
θος του. Θέαμα οίκτρόν διά τούς πολλούς τών άνθρώπων, άλλά 
κατ’ εξοχήν εύάρεστον ένώπιον του Θεού, δστις «πάντας άνθρώ
πους θέλει σωθήναι καί είς έπίγνωσιν άληθείας έλθεϊν.»

Ή κρίσις του Θεού ύπήρξε δίκαια’ κατέβη, λέγει ό Κύριος, 
ό τελώνης μάλλον δεδικαιωμένος του Φαρισαίου’ ό πόνος του 
τελώνου είσηκούσθη παρά τφ Θεφ, έν φ ό κομπασμός τού Φα
ρισαίου έγένετο αύτφ είς κατάκριμα. Διότι ή ύπερηφανία, ό έ- 
γωίσμός, ή ύπεροψία εϊναι μέγιστον κακόν, καί ύπήρξεν άπ’ άρ- 
χής όλέθριον. Αύτη ή κακία ύπήρξεν ή αιτία τής πτώσεως τού 
Εωσφόρου, θελήσαντος νά στήση τόν θρόνον του ύπεράνω τοΰ 
Θρόνου τού Τψίστου’ αύτη ύπήρξεν ή αιτία τής πτώσεως τών 
πρωτοπλάστων, οϊτινες έπείσθησαν είς τούς λόγους τού Σατανά, 
ύποσχεθέντος αύτοϊς οτι άν φάγωσιν έκ τού δένδρου τού γινώ- 
σκειν άγαθόν καί πονηρόν θά γίνωσι καί αύτοί θεοί. Διά τούτο 
πολλάκις κατέκρινεν ή παλαιά Γραφή τήν ύπεροψίαν καί τήν ύ- 
περηφανίαν ζωηρότατα, έπήνεσε δέ λαμπρώς τήν ταπεινότητα. 
«Ύβρις, λέγει ό Σολομών έν ταΐς ΙΙαροιμίαις, άνδρα ταπεινοί, 
τούς δέ ταπεινόφρονας έρείδει δόξη Κύριος», καί άλλως «Κύριος 
ύπερηφάνοις άντιτάσσεται, ταπεινοϊς δέ δίδωσι χάριν». Καί δέν 
εϊναι άνάγκη νά μακρηγορήσωμεν περί τής ύπεροχής τής ταπει
νοφροσύνης ύπέρ τήν ύπεροψίαν πρός άνθρώπους έν κοινωνία 
ζώντας’έκτού στόματος τού ταπεινόφρονος ρέει κυριολεκτικώς 
μέλι’ ò δρόμος του εϊναι εύωδίας πλήρης, καί ή συναναστροφή του 
άφίνει άνεξαλείπτους εύαρέστους έντυπώσεις πρός τούς μεθ’ ών 
συνωμίλησε’ έάν δέ τύχη ό ταπεινόφρ<ον νά κατέχη καί ύψηλήν 
τινα θέσιν οί προσεγγίζοντες αύτφ έρχονται πλησίον του μετά 
θάρρους, ειλικρίνειας καί μέ τό μειδίαμα είς τήν καρδίαν καί είς 
τά χείλη. 'Όλως τά εναντία συμβαίνουσι περί τόν άλαζόνα καί 
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ύπερόπτην. Τον βδελύσσοντσι πάντες*  μισεί καί μισείται, περιφρο- 
νεί καί περιφρονειται’ δέν καταδέχεται νά ίδη ή χαιρετίση τινά, 
καί οί άλλοι παρέρχονται άδιάφοροι πρό αύτου’ καί έάν τινες 
κατ’ άνάγκην πλησιάσωσιν αύτόν έχουσι τόν τρόμον καί τήν Ορ
γήν έν τή καρδία των καί τήν χολήν έν τφ στόματί των*  ώ, εϊναι 
φρικαλέα άληΟώς ή κατάστασις τού ύπερηφάνου, ειδεχθής ή είκών 
αύτού παρά τοϊς λοιποϊς τών άνθρώπων*  καί έάν άλαζονεύηται ό 
υπερήφανος κατ’ αύτού τού Θεού, δύναται τις άνευ υπερβολής νά 
άποφανθή δτι δέν ύπάρχει χείρον κακόν έπί τής ράχεως τής Γής. 
ΗΩ, πρός Θεού, άδελφοί,

«Φαρισαίου φυγωμεν υψηγορίαν 
καί τελώνου μάΟωμεν 
τό ταπεινόν έν στεναγμοϊς...

ΒΑΣΙ/VEIOY ΤΟΥ Μ^Γ^ΛΟΥ

ΠΕΡΙ ΦΘΟΝΟΥ

( Συνέχεια καί τέλος.)

Εκείνο μόνον δύναται τουλάχιστον νά έπαινέση τις τοΰ 
φθόνου, δτι δσον σφοδρότερος είναι τοσούτφ επιβλαβέ
στερος γίνεται είς τόν εχοντα αυτόν. Λιότι ακριβώς δπως 
τά ορμητικότερα βέλη δταν πέσωσιν έπί σκληρού τίνος αντι
κειμένου έπιστρέφουσι κατά τοϋ τοξεύσαντος, ουτω καί τοΰ 
φθόνου αί προσβολαι ένφ δέν λυποΰσι τόν φθονούμενον, 
γίνονται πληγαί είς αυτόν τόν φθονερόν. Διότι ποιος ήδυνή- 
θη φθόνων τόν πλησίον νά έλαττώση τά αγαθά αΰτοΰ ; 
άλλ’ δμως εαυτόν κατέφαγεν υπό τής λύπης κατατηκόμενος. 
Καί ναι μέν θεωρούνται οί φθονεροί ύλεθριάιτεροι τών ιοβό
λων ερπετών, διότι, λέγουσι, τά μέν ερπετά έμβάλλουσι τύ 

δηλητήριον διά τής πληγής, και ουτω βαθμηδόν σήπεται τδ 
δηχθέν' τούς δέ φθονερούς νομίζουσιν δτι κα'ι μόνον διά 
τών οφθαλμών έπιφέρουσι τήν βλάβην, ούτως ώστε τά εύρω
στα σώματα καί δταν άκμάζωσιν έξόχως ώραία ώς έκ τής 
ακμής τής ηλικίας, τήκονται δήθεν βασκαινόμενα ύπ’ αύτών 
καί ολόκληρος διά μιας ό όγκος αύτών καταστρέφεται οίονε'ι 
έκ τών οφθαλμών αύτών ρεύματός τίνος όλεθρίου άπορρέον- 
τος καί λυμαινομένου καί διαφθείροντος αΰτά. Άλλ’ έγώ 
τόν λόγον μέν τούτον απορρίπτω ώς άγροϊκον καί είς τάς 
γυναίκας λεχθέντα ύπό γραϊδίων τοΰτο δέ μόνον λέγω, δτι 
οί μισόκαλοι δαίμονες, δταν εΰρωσι καταλλήλους διά τούς 
σκοπούς αύτών προαιρέσεις, ποικιλοτρόπως μεταχειρίζονται 
αύτάς πρός τά θελήματά των ούτως ώστε καί τούς οφθαλ
μούς τών φθονερών μεταχειρίζονται ϊνα κατορθώσωσιν δ,τι 
θέλουσι. Καί λοιπόν δέν φρίττεις, ώ φθονερέ, ποιών σεαυτόν 
ύπηρέτην δαίμονος όλεθρίου, άλλ’ έγκολποΰσαι κακόν δι’ ού 
θά άποβής εχθρός μέν τών άνθρώπων οϊτινες ούδόλως σε 
ήδίκησαν, εχθρός δέτοΰ Θεοΰ, δστις είναι αγαθός καί άπηλ- 
λαγμένος φθόνου ;

"Ας άποφύγωμεν αφόρητον κακόν είναι δφεως δίδαγμα, 
έφεύρεσις δαιμόνων, σπέρμα εχθρικόν, άρραβών κολάσεως, 
έμπόδιον εύσεβείας, οδός πρός τήν γέενναν, στέρησις τής βα
σιλείας. Είναι δέ φανεροί καί έκ τοΰ προσώπου των οί φθονε
ροί. "Εχουσιν οφθαλμούς ξηρούς καί αλαμπείς, παρειάς κατη- 
φείς, όφρΰς καταπιπτούσας· ή ψυχή αύτών διατελεϊ έν συγχύ
σει ύπό τού πάθους, δέν εχει πλέον ιήν δύναμιν τοΰ κρίνειν 
αληθώς τά πράγματα. Ούδεμίαν πράξιν ουτοι παραδέχονται 
ώς ένάρετον, ούδεμίαν δύναμιν λόγου κεκοσμημένην διά σεμνό - 
τητος καί χάριτος, ούδέν θεωρούσι ζηλωτόν καί περίβλεπτον. 
Οπως δέ οί γύπες φέρονται πρός τά δυσώδη πτώματα πετό- 

μενοι ύπεράνω πολλών λειμώνων καί πολλών εΰωδών καί 
ευχάριστων τόπων, αί δέ μυΐαι περιφρονούσι μέν τό ύγιές 
σώμα, σπεύδουσι δέ πρός τό έλκος, ούτως οί φθονεροί, τάς 
μέν λαμπρότητας τοΰ βίου καί τό μέγεθος τών κατορθωμάτων
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ούδέ προσοχής άξιοΰσιν, έπιπίπτουσι δε κατά τών αδυνάτων 
όψεων τοΰ βίου. Καί αν συμβή νά πταίση τις, όπως συμ
βαίνει πολλάκις παρά τοϊς άνθρώποις, τοΰτο έκβάλλουσιν είς 
τό φανερόν καί διατυμπανίζουσι, καί έξ αυτών άξιοΰσι νά 
καταστήσωσι γνωστούς τούς άνδρας*  δπως οί κακοί ζφγρά- 
φοι ποιοΰσι, ζητοΰντες άπό τής κακοσχήμου ρινός, ή άπό 
τίνος ουλής ή κολοβώματος εϊτε έκ φύσεως εϊτε έκ παθήματος 
προελθόντος τάς μορφάς τών ζωγραφουμένων νά παραστή- 
σωσι. Είναι δέ φοβεροί είς τύ νά ποιώσιν έμπτυσμών άξιον 
πράγμά τι επαινετόν διά τής πρός τό χείρον παρατροπής αύ
τοΰ, καί είς το να διαβάλλωσι τήν αρετήν έκ τής γείτονος κα
κίας· καλοΰσι δήλα δή θρασύν μέν τον άνδρεΐον, άνάλγητον 
τον σώφρονα, τον δίκαιον σκληρόν, κακοΰργον τον φρόνιμον' 
καί τον μέν αξιοπρεπή διαβάλλουσιν ώς βάναυσον τον δέ 
ελευθέριον ά»ς άσωτον και τόν οικονομικόν ώς φιλάργυρον. 
Καί καθ’ δλου όλα τά εϊδη τής αρετής δέν στερούνται κα
κού ονόματος παρ’αύτοίς, δπερ ούτοι προσεκόμισαν έκ τής 
αντιθέτου κακίας.

......Τί λοιπόν ; πώς δυνάμεθα έξ αρχής νά άποφύγωμεν 
τήν νόσον ταύτην, ή άφ’ ού ύπεπέσομεν νά άπαλλαγώμεν αύ
τής ; Πρώτον μέν έάν θεωρήσωμεν ούδέν τών άνθρωπί- 
νων μέγα ούτε υπερφυσικόν ούτε τήν εύπορίαν, ούτε 
τήν δόξαν, ούτε τήν εύεξίαν τοϋ σώματος· διότι δέν δρίζο- 
μεν τό άγαθδν διά τών παρερχομένων πραγμάτων, άλλ’ εϊ- 
μεθα κεκλημένοι είς συμμετοχήν αιωνίων και άληθινών ά
γαθών. "Ωστε δ πλούσιος δέν εϊναι ζηλωτδς διά τον πλού
τον του, ούτε δ αρχών διά τον όγκον τού άξιώματός του, 
ούτε δ ισχυρός διά τήν ρώμην τοΰ σώματος, ούτε δ σοφός 
διά τδν πλοΰτον τοΰ λόγου του. Λιότι ταΰτα είναι άπλώς 
όργανα τής άρετής διά τούς έχοντας αύτά, μή έχοντα αύτά 
και) έαυτά τήν ευδαιμονίαν έν έαυτοϊς· δ μέν λοιπόν κακώς 
μεταχειριζομενος αύτά είναι άξιος οίκτου, δπως δ μεταχειρι- 
ζόμενος τδ ξίφος δπερ έλαβε κατά τών εχθρών ϊνα πληγώ- 
ση εαυτόν έκουσίως. Εάν δέ μεταχειρίζηται καλώς καί κατά τδν 
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ορθόν λόγον τάς ύπαρχούσας δυνάμεις και οίκονομή τά παρά 
τοΰ Θεοΰ δώρα, δέν θησαυρίζη δέ πρδς άτομικήν του άπό- 
λαυσιν, είναι δίκαιον νά έπαινήται κα'ι νά άγαπάται διά τδν 
φιλάδελφον καί κοινωνικόν τρόπον του. Πάλιν ύπερέχει τις 
κατά τήν φρόνησιν και εϊναι τετιμημένος διά τοΰ θείου λό
γου και εϊναι έξηγητής τών ιερών ρημάτων ; μή φθονήσης 
τδν τοιούτον, και μή έπιθυμήσης ποτέ νά σιωπήση ό ύπο- 
φήτης τών ίερών λόγων, έάν τή χάριτι τοΰ άγ. Πνεύματος 
έπαινήται κα'ι εύδοκιμή ούτος παρά τοϊς άκροαταϊς. Διότι ί- 
δικόν σου εϊναι τύ άγαθόν, «αί πρδς σέ έπέμφθη τδ δώρον 
διά τής διδασκαλίας τού αδελφού, έάν θέλης νά δεχθής αύτό. 
"Επειτα, πηγήν μέν άναβλύζουσαν ούδείς έμφράττει, και δταν 
λάμπη ύ ήλιος ούδείς κλείει τούς οφθαλμούς, ούδέ φθονεί 
τούς άπολαύοντας άλλ’ εύχεται και αύτδς νά άπολαύη· δταν 
δέ άφθονη έν τή ’Εκκλησία ό πνευματικός λόγος κα'ι εύσε- 
βής καρδία άποβαίνη πηγή τών χαρισμάτων τοΰ άγ. Πνεύμα
τος, δέν ανοίγεις τά ώτά σου μετά χαράς ; δέν υποδέχεσαι 
ευχαρίστως τήν ώφέλειαν ; άλλά σε δάκνει ή επιδοκιμασία 
τών άκροατών και θά ήθελες μήτε ό ωφελούμενος να ύπάρ- 
χη μήτε ό έπαινών. Τίνα άπολογίαν θά δο σωσιν ύμϊν ταΰτα 
ένώπιον τοΰ Κριτοΰ τών καρδιών μας ;

Πρέπει μέν λοιπόν νά θεωρώμεν ιρύσει καλόν τδ άγα
θόν τής ψυχής· έκεϊνον δέ δστις άνθεϊ κατά τδν πλοΰτον, καί 
μεγαλοφρονεΐ έπί τή εύρωστία τοΰ σώματος ή έπί τώ άξιώ- 
ματί του, μεταχειρίζεται δέ καλώς δσα έχει, νά άγαπώμεν καί 
νά περιποιώμεθα αύτόν, ώς άνθρωπον έχοντα κοινά τά πρδς 
τδν βίον μέσα, έάν βεβαίως ήθελε μεταχειρίζεσθαι αύτά κα
τά τδν ορθόν λόγον, ώστε νά χορηγή πλουσιοπαρόχως έκ 
τών άφθονων χρημάτων του τοϊς πτωχοϊς, διά τοΰ σώμα
τός του νά ύπηρετή τούς αδυνάτους, καί παν έν γένει δ,τι έχει 
νά μ ή τδ νομίζη δτι άνήκει μάλλον είς αύτδν παρά είς οίον- 
δήποτε έκ τών άλλων άνθρώπων. Τδν δέ μή διάγοντα κατά 
τούτον τδν τρόπον πρέπει μάλλον νά θεωρώμεν άθλιον παρά 
φθόνου άξιον, έάν κλίνη ένεκα τούτων μάλλον πρύς το κακόν.
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Διότι τοΰτο είναι τό έκ πλείονος τής παρασκευής και πραγ
ματείας άπόλλνσΰυχ. Έάν μέν ό πλούτος είναι έφόδιον πρός 
αδικίαν, είναι άξιος οίκτου ύ πλούσιος· έαν δέ είναι υπηρεσία 
πρός αρετήν, δέν εχει τότε τόπον ύ φϋόνος, άφ’ού ή ώφέ- 
λεια πρόκειται κοινή διά πάντας, έκτος έάν τις ώς έκ τής υ
περβολικής πονηριάς του ήθελε φθυνή καί εαυτόν διά τα ά- 
γαθά του. Καθ’ όλου δέ έάν τις ύπερβή τά ανθρώπινα καί 
άτενίσΐ] πρός το όντως καλόν καί επαινετόν, ουδόλως δύνα- 
αι νά θεωρήσ»] τι τών γηίνων καί φθαρτών μακαριστόν καί 
ζηλωτόν. "Οταν δέ τις ούτως εχη καί μή καταπλήσσηται έπί 
τοϊς κοσμικοϊς ώς έπί μεγάλοις πράγμασιν, αδύνατον είναι νά 
παρουσιασθή ποτέ ύ φθόνος. Έάν δέ έπιθυμής εξάπαντος να 
δοξασθής, καί θέλης νά διακριθής τών λοιπών, καί δέν ά- 
ανέχησαι νά είσαι δεύτερος (διότι καί τούτο ενίοτε είναι αφορ
μή φθόνου), μετάθες τήν φιλοτιμίαν σου ώς ποταμόν είς τήν 
κτήσιν τής αρετής. Μή θελήσης νά πλουτήσης έκ παντός τρό
που, μηδέ να ευδοκίμησης είς τά έγκόσμ α πράγματα, διότι 
ταΰτα δέν είναι καί είς τήν εξουσίαν σου. Άλλ’ έσο δίκαιος 
καί σώφρων καί φρόνιμος καί ανδρείος καί υπομονητικός έν 
τοϊς ύπέρ τής εύσεβείας παθήμασιν. Διότι ούτω καί θά σω- 
θής καί θά γίνής έπιφανέστερος διά μεγαλύτερα αγαθά. Δι
ότι ή μέν άρετή εϊναι είς τήν εξουσίαν μας καί είναι δυνατόν 
να κτηθή ύπό τοΰ φιλοπόνου’ ύ δέ πλεονασμός χρημάτων, καί 
ή ώραιότης τοΰ σώματος καί ό όγκος τών αξιωμάτων δέν εί
ναι είς τήν έξουσίαν ήμών. Άφοΰ λοιπόν καί μεγαλύτερον 
αγαθόν είναι ή αρετή καί διαρκέστερον καί κατά τήν κοινήν 
ύμολογίαν προτιμότερον παντός ετέρου, ταύτην ύφείλομεν 
να έπιδιώκωμεν ήτις όμως είναι αδύνατον νά κατοίκηση έν 
■ψυχή ΙιΠ κεκαθαρμένη καί από πάντων μέν τών άλλων πα
θών, μάλιστα δέ από τοΰ πάθους τοΰ φθόνου...

( Ηαοά^αόκ;. )

I. I. ΣΜΥΡΝΩΦ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΩΣΑΤΚΑ ΤΗΣ ΚΤΠΡΟΤ
(κατά μετάψραοιν 9Αροενίυν Δηλιγιάννη Διακόνου).

111.

Παναγία Κανακα£>ία.

. (Συνέχβια καί τέλος.)

Ή στάσις του Χριστού έν τω [χωσαΐκω τ^ς Κανακ,αρίας ομοίως έν 
τω συνόλω ούδέν το πρωτότυπον παρουσιάζει και έυφαίνεται εις πλ?)- 
Ούν απεικονίσεων διαφόρων θρόνων’ την έςαρτησιν αύτου έζ αναλογών 
τύπων της ρεταγενεστέρας τέχνης λααπρώς άπεδειξεν ό StrzygOWSki 
(Byzant. Denkm. I, σ. 31—33). Ή ^όνη διαφορά του Χριστού 
τής Κανακαρίας άπο τών συνήθων απεικονίσεων Αύτού συνίσταται εν 
τούτω, δτι κρατεί κύλινδρον (χάρτου) δι’ άαφοτέρων τών χειρών συ
νήθως τον κύλινδρον ή το βιβλίον ένετίθεσαν μόνον είς τήν άριστεοάν 
χεϊρα Αύτοΰ, ένώ ή δ-ζιά άπεικονίζετο εύλογούσα. Νά προσδιορίσω- 
αεν'ακριβώς τήν στάσιν της Θεομήτορος νυν δέν εϊνε δυνατόν, επειδή 
δέν εϊνε σαφές, άν έκειτο ή δεςιά χειρ αύτης, ώς έν πολλαϊς όμοιου 
είδους άπεικονίσεσιν, έπι τού όεζιού ώμου τού Χριστού, ή άν έπαφίετο 
καί έχράτει Αύτόν έκ τών κάτω. Κρίνοντες έκ τοΰ διατηρηΟέντος έκ 
δεξιών ιχέρους της δεξιάς χειρος της Θεομήτορος. μάλλον πιθανόν θεω- 
ρούμεν το δεύτερον, διότι άλλως έδει νά τρε ορατή καί έπί τού διατη- 
ρηθέντος τεμαχίου η έξωτερική περιφέρεια της ύψωθείσης έκ τοΰ άγ- 
κώνος προς τόν ώμον τού Χριστού χειρός, ομοίως ους έ'δει νά έκφράζη- 
ται τοΰτο καί έν τη περιφερείς τοΰ πήχεως. Ή θέσις τών ποδών της 
Θεομήτορος ομοίως δέν εϊνε εύκρινής, φαίνεται δ’ όμως δτι ύπηρχεν 
ύπο τούς πόδας αύτης σφαίρα, πράγμα άσύνηθες χαί μή έχον αναλο
γίας, ώς καί στέφανος της δόξης (άλως, nimbus) περιβάλλων άπα- 
σαν τήν μορφήν, ιδιάζονια χαρακτηριστικά τού μωσαϊκού τ$5ς Κανακα
ρίας. ‘Ωσαύτως οί γυμνοί δάκτυλοι,—άν όρθώς έννοούμεν τ’ ασήμαντα 
λείψανα τοΰ δεξιού ποδός,—έν ταϊς άπεικονίσεσι τής Θεοτόκου, καθη- 
μένης έπί θρόνου, εϊνε ολως ασυνήθες.
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Όσω καί άν ^νε άπομεμακρυσμένη ή αναλογία μεταξύ του μω
σαϊκού τής Κανακαριας και τής μικκυλογραφίας ή ιστορίας (minia
ture) του X αίώνος, τής έκδοθείσης ύπό του Didron (Histoire de 
Dieu, σ. 101), εν τούτοις όυνάμεθα να καμωμεν συγκρίσεις τινάς i έν 
τ/4 μικκυλογραφια η Θεομήτωρ απεικονισθη άνευ του Χριστού, άμφό- 
τεραι αι χείρες αυτής εινε τεταμεναι προς τά άνω μέ ανοικτάς τάς 
παλαμας προ τοΰ στήθους· η Θεομήτωρ κάθηται έπ'ι σφαίρας, οί δέ 
ποδες, φεροντες ερυθρά, πιθανώς, υποδήματα, ετεθησαν έπί τίνος κυ
κλοτερούς τεμαχίου. Ίο άνω μέρος τής μορφής περιεστοιχίσθη ύπο έ- 
ξερχομένης τής σφαίρας, άντικαταστησάσης τον θρόνον, ακτινοειδούς 
στεφάνης, έπ'ι τοΰ έδάφους τής οποίας ομοίως καί επί τής σφαίρας οί 
έγκατεσπαρμένοι μικροί κύκλοι έκ στιγμών δύνανται νά σημαίνωσι τά 
άστρα. 1 Ό Didron δέν εισέρχεται είς διασαφήσεις τής άπεικονίσεως 
ταύτης, άλλ’ είνε, φαίνεται εύδιάθετος (σ. 102) να διασάφηση αύτήν 
συμφώνως προς άλλην, έτι μάλλον μεταγενεστέραν τοΰ XVI αίώνος 
άπεικόνισιν τής Θεομήτορος μετά τοΰ Χριστού — ΙΙαιδίου, έπ'ι τή βάσει 
τοΰ κειμένου τής Άποκαλύψεως, ιβ’, 1: «Καίσημεϊον μέγα ώφθη έν 
ούρ/νφ, γυνή περιβεβλημένη τον ήλιον, κα'ι ή σελήνη ύποκάτω τών 
ποδών αυτής, καί έπί τής κεφαλής αύ τής στέφανος αστέρων δώδεκα, 
κ λ.π.»—Άλλα νά διε,κρινήσωμεν διά τής Άποκαλύψεως τδ μωσαΐ- 
κόν τής Κανακαριας δέν δύνάμεθζ : βεβαίως αή ώδίνουσα καί βασανι
ζόμενη τεκεϊν» γυνή ήδύνατο συμφώνως προς τήν ομοιότητα αύτής 
προς τήν θεομήτορα ν’ άπεικονισθή, ώς Θεομήτωρ μετά τοΰ Χριστού 
— Παιδιού, άλλά το κυανοΰν χρώμα τοΰ ακτινοειδούς κύκλου ούδαμώς 
αντιστοιχούν προς τον ήλων, ή απουσία τών άστέρον πεο'ι τήν κεφα
λήν, τδ άδύνατον νά θεωρήσωμεν τήν σκοτεινήν σφαίραν ώς τήν σελή
νην— καθιστώσι τήν τοιαύτην διασάφησιν διά τδ μωσαϊκδν τής Κανα- 
καρίας άδύνατον. Έπαφίνοντες τήν έξήγησιν τής σημασίας αύτού είς 
πρόσωπα άρμοδιώτερα ήμών, παρατηρουμεν μόνον ότι τούτο παρουσιά
ζεται, καθ’ όσον γνωρίζομεν, ώς τδ πρώτον παράδειγμα αρχαίας έν 

• Ανατολή άπεικονίσεως τής Θεομήτορος, περιβαλλομένης δι’ άκτινοει- 
δοΰς κύκλου. Τά έν τή Δύσει δέ όμοιου είδους μνημεία όφείλουσι νά 
- ; ± —r ——·

1) Καθόλου ή σύνϋεσις τής μορφής ταύτης σαφώς όηλοϊ δτι έξαρτάται 
έξ όμοιων απεικονίσεων τού Χριστού, ω τινι καί ή σφαίρα αντί τού θρόνου 
καί ή ακτινοειδής στεφάνη είνε συνήθεις, πρβλ. Didron ίχν. 14 έν σελ. 23, 
τοιχογραφία τσύ XI αίώνος, έν ή δ Χριστός κάΟηται έπί σφαίρας, έφ’ ής έ- 
τέύη καί προσκεφάλαιον !
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θεωρώνται έξαρτώμενα παρ’ ετέρων άγνώστων ή μή διατηρηθέντων τής 
’Ανατολής, όμοιων πρδςέκεινα, οΐα τδ μωσαϊκδν τοΰ Κιτίου, δπερ πα- 
ρέσχεν έγγυτάτην άναλογίαν πρδς τήν πρωτότυπον άπεικόνισιν τών 
πτερύγων τών Χερουβείμ έπί Λογγοβαρδικών άναγλύφων, τδ δέ σινχϊ- 
τικδν μωσαϊκδν σαφώς δεικνύει τήν άνατολικήν προέλευσιν τής αυνθέ- 
σεως τής Μεταμορφώσεως, παρκσταθείσης κατά τδν XII αιώνα έπί 
τών χρωματιστών ύέλων τοΰ καθεδρικού ναοΰ τής Σάρτρης (Chartres, 
πρβλ. Garrucci, 268 καί Didron. ίχν. 73 ένσ. 95.)

Σπουδαιότατον κώλυμα τού νά παραβάλωμεν τήν γαλλικήν μικ- 
κυλογραφίαν προς τδ κυπριακόν μωσαϊκδν παοίσταται τδ έξής, οτι έν
ταύθα ή σφαίρα η ύπο τούς πόδας τής Θεομήτορος έμφανίζεται ολως 
άτοπος, καθόσον ή Θεομήτωρ κάθηται ούχί έπί ούρανίου σφαίρας, άλλ’ 
έπί πραγματικού βασιλικού θρόνου. Τοιούτος άκριβώς θρόνος είς ημάς 
ούδαμοΰ εινε γνωστός, άποτομως δέ διακρίνεται άλλων, ώς φαίνεται, 
τό υλικόν αύτού : τά λευκά κεκαμμένα πλάγια έρείσματα τής ράχεως 
αύτου άναγκάζουσιν ήμάς νά ύποθέσωμεν. οτι ταύτα ήσαν ή άργυρά ή 
δπερ πιθανόν, περικεκαλυμμένα δι’ έλεφαντόδοντος καί κεκοσμημένα 
διά ποικιλοχρόων λιθαρίων. Ή καμπή δέ αύτών δέν εινε τοιαύτη, ώστε 
νά Οεωρήσωμεν αύτά ολόκληρα έξ έλεφαντόδοντος· είνε κερατοειδή, δ- 
μοια πρός έκεϊνα, άτινα μετεχειρίζοντο διά τάς πλαγίας άντηρίδας τών 
λυρών, έ'νθα αύται συνίστανται έξ ολοκλήρων χεράτων. Ό λευκός χώ
ρος μεταξύ αύτών δηλοϊ, ώς είς πολλάς άπεικονίσεις βυζαντινών θρόνων, 
τήν ύλην, ήτις έχρησίμευσε διά τήν ράχιν. Ή λυρόμορφος ράχες τού 
θρόνου απαντάται ούχί σπανίως έπί μνημείων δικφόρων χρόνων, άπό 
τοΰ VI αίώνος ήδη, άλλ’ αυτή σύγκειται συνήθως έκ πλατέων Ευλίνων 
ή μετάλλινων στηλωμάτων, πλουσίως κεκοσμημενων διά ποικιλοχρόων 
λιθαρίων, καί τοιουτοτρόπως έγγυτάτην άναλογίαν πρός τδν θρόνον 
τής Κανακαριας δέν παρουσιάζει Χ). Έγγυτάτην άναλογίαν τ?5 ράχει 
τού θρόνου έν τω αωσαϊκώ τής Κανακαριας παρίστησιν ό θρόνος έπί

1) Λ. χ. παρά τη βασίλισσα έν τοΐς διπτύχοις τής Βιέννης (Sühneider, 
Albuin der Antiken—Sammlung des Allh. Kaiserhauses, Wien, 
1895 πίναξ L) παρά τω Χριστώ έν τφ ναφ τού άγ. Άπολλιναρίου τού Νέου 
έν Ραβέννη Garucci 242, φωτ. Ricci άριθμ. 101), παρά τφ Χριστώ έν τφ 
ναφ τής αγίας ’ΑγάΟης τής Μεγάλης, αύτόΟι, (Garucci 254). παρά τή Θεο- 
τόκφ έν τή μικκυλογραφ·\ι τού Ευαγγελίου τού Έτζμιατζίν (Strzygowski, 
Byzant. Denkm I, πίναξ VI 1), έν τώ μωσαίκφ άνωθεν τής Ουράς τής άγ. 
Σοφίας έν Κ—Πόλει (Salzenberg, πίναξ 27, τού VI ή IX αίώνος;) κ.λ.π. 
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καλύμματος, — κεκοσμ.ημένου δι*  αναγλύφου άπεικονίσεως τ9$ς Θεομή
τορος μετά του Χρίστου—Βρέφους,—στρογγυλής καί άργυρας λειψανο
θήκης εύρισκομένης έν Γράδη καί αναγόμενης είς τον VI αιώνα χ), έν ή 
ή ράχις άπεικονίσθη ομοίως δια δύο κερατοειδών στηλωμάτων καί 
έξωγκωμένων μεταξύ αύτών ύλών. Την διαφοράν του θρόνου τούτου 
άπο πάντων τών λοιπών παρίστησιν ή έ'λλειψις του προσκεφαλαίου’ 
έπί τών άνω άκρων τών στηλωμάτων έτέθησαν ομοιώματα καλύκων 
άνθέων, ή υπαρξις τών οποίων έπί του μωσαϊκού δέν παρατηρειται, 
έπειδή τα άκρα τών στηλωμάτων τούτων κατεστράφησαν. Έάν δέ 
ύπήρχον ταΰτα, έν τοιαύτη περιπτώσει ώφειλον νά προσαρμόζωνται 
τόσον πλησίον προς τύ όριον του ακτινοειδούς κύκλου, ώς έπί τού κα
λύμματος τής παρειας τοΰ αναγλύφου. Έπί του αναγλύφου τούτου τά 
έρείσματα άπεικονίσθησαν σπειροειδώς, οπερ προσεγγίζει πρδς την 
προϋπόθεσιν περί προελεύσεως αύτών έκ τών κεράτων τίνος αντιλόπης 
(αιγάγρου). Ό θρόνος δέ ούτος ώς και ό θρόνος έπί τής βιενναίας πλα
κάς καί ό του μωσαϊκού τής Κανακαρίας διακρίνονται τών λοιπών 
άνωτέρω μνημονευθέντων θρόνων μετά λυρομόρφων ράχεων έτι κατά 
τοΰτο, οτι ένταύθα ή υλη ή είκονίζουσα την ράχιν είνε έντεταμένη άμέ
σως μεταξύ δύο πλαγίων στηλωμάτων, διά τών άλλων δέ έρεισμάτων 
ούτοι συνδέονται πρδς τά άνω δι’ έγκαρσίας δοκοΰ, έξ ής κρέμαται 
ύφασμα, κωλυούσης να στηρίζηται έπί τής απαλής έξ ύφάσματος ρά- 
χεως : τά τρία ταΰτα μνημεία, επομένως, παρέχουσιν εικόνα πραγ- 
ματολογικωτέραν όμοιου είδους θρόνων, έπι άλλων δέ παρίστανται ού- 
τοι μεγαλοπρεπέστεροι άλλ’ ήττον κατάλληλοι.

*) Βλέπε,·ίχν. παράGarrucci, 436.5, Rossi, La capsella argentea 
africanalRoma, 1889 a. 28.

Τοιουτοτρόπως ή σύνθεσις έν τή άψϊδι τής Κανακαρίας παρουσιά
ζει ολόκληρον σειράν χαρακτηριστικών, δι’ ών παρίσταται άδύνατον, 
δι’ ήμας τούλάχιστον, να δείξωμεν ίκανώς έγγυτάτας διασαφιστικάς 
αύτών άναλογίας μεταξύ άλλων μνημείων τής παλαι£ς χριστιανικής 
και παλαιας βυζαντινής τέχνης.

Ή διακόσμησις τής έξωτερικής καθέτου άκρας τής κόγχης—έξ 
άπεικονίσεων κατά τδ ήμισυ ώς αί άρχαϊαι imagines clipeatae — 
εύρίσκει άναλογίας πολλάς. *Ο,τι  άφορΛ τήν τάξιν ιών παραστάσεων 
έν τώ μωσαϊκώ τής Κανακαρίας, δέον να προσέξωμεν είς τάς εξής πα
ραστάσεις τών Αποστόλων, σημειουμένων διά τών ονομάτων αύτών : 

έπι τών μωσαϊκών τοΰ βαπτιστηρίου τών ’Ορθοδόξων έν Ραβέννη 
(Garucci, 226), έπι τών μωσαϊκών, καταστραφέντων ήδη, τής 
’Εκκλησίας τής άγιας Άγάθης έν Ρώμ^ (Garucci, 240) τοΰ θριαμ
βικού τόξου τής Εκκλησίας τοΰ άγ. Βιταλίου (Garucci, 259), έν τώ 
σιναϊτικφ μωσαϊκφ (Garucci, 268. 2) καί έπι τής χαλκής πυ
ξίδας έκ Ρώμης (Garucci, 426. 2), ομοίως έν τώ μωσαϊκώ τοΰ πα
ρεκκλησίου (capella) ΙΙέτρσυ τοΰ Χρυσολόγου έν Ραβέννη, ένθα οί 
’Απόστολοι ομοίως εϊνέ διηρημένοι είς δύο συμπλέγματα (Garucci, 
224 και IV σ. 33). Έφ’ όλων τούτων τών μνημείων, πλήν τοΰ Σι- 
ναϊτικοΰ μωσαϊκού, είς τά πλάγια τοΰ Χριστοΰ τοποθετείται ό άπ. 
Παύλος (έξ άριστερών) και ό Πέτρος (έκ δεξιών)· τδ αύτδ πρέπει νά 

ύποθέσωμεν και διά τδ μωσαϊκδν τής Κανακαρίας.
Τοιουτοτρόπως ή τάξις τών άπε κονίσεων πρδς τδ άρισ τερδν βό

ρειον μέρος τής άψϊδος δέον να η ή έξής : άρχόμενοι άπδ άνωθεν τοΰ 
Χριστού πρδς τά κάτω, Παύλος, [Ματ]0ίας, [Ματθ]έος, [θαδ]δέος, 

[Μάρ]κος, [Θω]μ.ας.
Τοιαύτη τάξις έπ’ ούδενδς τών μνημονευθέντων μνημείων δεί- 

κνυται, πλήν τούτου τδν Μάρκον καί τδν Ματθίαν εδρίσκομεν μόνον 
έν τώ σιναϊτικώ μωσαϊκώ : έάν έν τώ τελευταίω έν τώ άριθαφ τών 
έγκολπίων δέν υπάρχει ό Πέτρος, ό ’Ιωάννης και ό είς ’Ιάκωβος, 
τοΰτο, προδήλως, μόνον διότι ούτοι άπεικονίσθησαν έν τή κυρίως πα- 
ραστάσει τοΰ μωσαϊκού, έν τή σκηνή τής Μεταμορφώσεως.

Τοιουτοτρόπως, τδ μωσαϊκδν τής Κανακαρίας, έν τή έκλογή τών 
άποστόλων δείκνυται κείμενον εγγύς τώ σιναϊτικώ μωσαϊκώ ώς έγγύς 
κεϊται και τφ τόπω τής διαμονής. Ούχ ήττον ή τάξις τής τοποθετή- 
σεως αύτών και ό άριΟμδς ένταΰθα ύπήρξε διάφορος. Πρδς τδ μεσημβρι
νόν μέρος τής άψϊδος διετηρήθησαν μόνον τρεις, άρχόμενοι άπό τών 
κάτω, αν δέν άπατςί ήμας ή μνήμη, ό Βα(ρ)θω[λομαϊος], Ίάκω[βος] 
καί νεαρόν τι πρόσωπον άνευ έπιγραφής, ίσως Ιω (=Ίωάννης). Έκ 
τών τριών έξιτήλων γενομένων (πρδς τα άνω), κα^εχωρίσθησαν, βεβαί
ως, ό Πετοος καί ό Άνδρέας· υπολείπεται νά έκλέξωμεν έκ τών λοι
πών ’Αποστόλων τρίτον καί πιθανώτερον, φαίνεται, νά έκλέξωμεν τδν 
Φίλιππον, έπειδή ούτος ευρηται είς πάσας τάς ύποδειχθείσας άπεικο- 

νίσεις.
*Ό,τι άφορα τούς τύπους τών άποστόλων, φαίνεται οτι ό είς (ά

νευ ονόματος, πιθανώς ό ’Ιωάννης) άπειχονίσθη νεαρός, οίος άπεικονί- 
ζεται συνήθως ό ’Ιωάννης, εί καί εν τω μωσαϊκώ τοΰ έν Ραβέννη vaoQ 
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τής αγίας ’Αγάθης, παρίστατο νεαρός, άλλα μετά γενείου (βλ. 
Müntz, Amer. Journal of Archeol. Π, (1886) σ. 310). Ό ’Ιά
κωβος άπεικονίσθη έν τφ μωσαϊκφ πολιός, ένφ έν τω ναω τής αγίας 
’Αγαθής, ό εις ’Ιάκωβος παρίσταται ώς πρόσωπον νεαρόν, ό δ’ έτερος 
φέρων καστανόχρυυν πώγωνα. ’Ιάκωβος ό Ζεβεδαίου έν τω έν Ραβέννη 
ναφ του άγιου Βιταλίου άπεικονίσθη νεαρός μετά κόμης μικράς και μι - 
κράς ρινός. ^Ομοιος τύπος ευρηται έν τω βαπνιστηρίφ τών άρειανών ώς 
και ίν τφ τών ’Ορθοδόξων, άλλά μετά άκιδωτοΰ γενείου, έν τφ πα- 
ρεκκλησίφ (capella) του Χρυσολόγου μετά (γενείου) στρογγυλωτοΰ 
μάλλον ώριμος τήν ηλικίαν (Ε. Κ. Ρέδιν, Μωσαϊκά τών ναών της 
Ραβέννης, σ. 150). ’Ιάκωβος ό Άλφαίου, έν τφ ναω τοΰ άγίου Βι- 
ταλίου, μετά μικρού γενείου, τύπου όμοιου τοΰ έν ώ μωσαϊκφ τοΰ 
Σινά, έν τφ μωσαϊκφ τού παρεκκλησίου τοΰ Χρυσολόγου και έν τφ 
βαπτιστηρίφ τών ορθοδόξων έν τφ τών άρειανών παρίσταται νέος ά- 
γένειος. Ένεκα τής διαφοράς ταύτης τών τύπων, δέν δυνάμεθα νά ει- 
πωμεν, όποιον ακριβώς ’Ιάκωβον άπεικονίζει το μωσαϊκύν τής Κανα· 
καρίας, έφ’ οσον δέν εΐνε ελεύθερον το δεξιόν ημισυ τής έπιγραφής. 
Ό Βαρθολομαίος έν τφ μωσαϊκφ τής Κανακαρίας παρίσταται φέρων 
πώγωνα, ένφ έν τφ ναω του άγίου Βιταλίου άπεικονίσθη κατά τον 
τύπον τελείου άνδρός, μετά μακροΰ, πυκνοΰ, μέλανος πώγωνος (ολίγον 
χωρισμένου), ώς και έν τφ σιναϊτικφ μωσαϊκφ, έν τφ μωσαϊκφ τού 
παοεκκλησίου τοΰ Χρυσολόγου, ένθα όμως παρίσταται νεότερος μετά 
βραχείας κόμης καί βραχέος πώγωνος. (Ε. Κ. Ρέδιν, σ. 151, 149).

Τοιουτοτρόπως, κρίνοντες έπι τή βάσει τών δύο ορατών απεικο
νίσεων τών Αποστόλων, παρατηρούμεν, ότι το μωσαϊκύν τής Κανα
καρίας κεϊται προδήλως, έγγύτερον προς τά μνημεία τοΰ VI παρά τοΰ 
V αίώνος.

Μεταξύ πολυαρίθμων άπεικονίσεων τής Θεομήτορος μετά τοΰ 
Χριστοΰ—Παιδιού, καθημένου έπί θρόνου, έγγυτάτη καί κατά τήν 
σύνθεσιν καί κατά τόν χρόνον, φαίνεται ευρηται έν Parenzo Χ. Τό 
μωσαϊκύν τοΰτο άναμφιβόλως άνήκει είς τήν τάξιν έκείνων τών μω
σαϊκών, είς ήν καί τα τής Ραβέννης καί έγένετο ύπό μουσειωτών τής 
αύτής σχολής. Ανάγεται είς τον VI αιώνα, άλλ’ ή όμοιότης αύτού 

προς το μωσαϊκύν τής Κανακαρίας περιορίζεται μόνον είς το κοινόν τοΰ 
περιεχομένου καί τών χής Θεομήτορος, τοΰ Χριστοΰ καί τών ’Αγγέλων, 
έν τοϊς καθέκαστα δ9 όμως τόσαι διαφοραί ύπάρχουσιν, ώστε νά θεω- 
ρήσωμεν το μωσαϊκύν τούτο γενόμενον ύπύ μουσειωτών τής αύτής σχο
λής, εργαζομένων έν Κύπρφ, μοί φαίνεται άδύνατον. *0  χαρακτήρ καί 

ή έργασία τοΰ μωσαϊκού τής Κανακαρίας, άποτόμως διακρίνονται τοΰ 
τελευταίου τούτου καί άπύ τύ του Κιτίου. διύ καί άναγκαζόμεθα να 
ύποθέσωμεν τήν έκτέλεσιν αύτοΰ ή έν άλλφ χρόνφ ή ύπύ τεχνιτών 
άλλης σχολής: ένταύθα δέν παρατηρεϊται ή λεπτή καί έπιμεμελημένη 
έργασία καί ό πρωτότυπος εκείνος τρόπος τής μεταβάσεως άπύ τής 
σκιάς είς τύ φώς, άπερ χα'ακτηρίζουσι τύ μωσαϊκύν τοΰ Κιτίου. *Εν  
τφ συνόλφ τύ μωσαϊκύν τής Κανακαρίας ισταται έγγύτατα πρύς τά 
μωσαϊκά τής Ραβέννης καί τής Ρώμης. Δυστυχώς νχ κρίνω περί τής 
όμοιότητος ταύτης ώρισμένως δέν δύναμαι, επειδή τα μωσαϊκά ταΰτα 
τότε δέν μοι ήσαν γνωστά έν τοϊς πρωτοτύποις: ουτω λ. χ. οί ολίγοι 
έκεϊνοι κύβοι έν τοϊς προσώποις, οιτινες έν ταΐς παρατηρήσεσί μου ώνο- 
μάσθησαν έρυθροί, πιθανώς είσίν άποχρώσεις πορτοκαλλίου καί έμφανί- 
ζονται ώς σύνηθες χαρακτηριστικόν τών μωσαϊκών τοΰ V—VII αίώνος. 
Καθόσον δέ μετά ταυτα ήδυνήθην νά κρίνω, ή τεχνική τοΰ μωσαϊκού 
τής Κανακαρίας παρουσιάζει μεγάλην ομοιότητα προς τα μωσαϊκά τής 
Ραβέννης ή τύ τοΰ Κιτίου. Άλλ’ ή όμοιότης αύτη απέχει πολύ τής 
ταυτότητος. Διαφέρουσι λ. χ. ώς πρύς τούς τρόπους τής παραστάσεως 
τής περιβολής τών προσώπων, τών πτυχώσεων τοΰ ένδύματος, οπερ 
φέρουσι, καί αύτούς τούς τύπους τών προσώπων, έξ ών έν τ7| Κανακαρία 
δύο μόνον ορατά: ό άγγελος καί ό Χριστός. Συγκρίνοντες ταυτα προς 
πρόσωπα έπί τών μωσαϊκών τής Ραβέννης καί Ρώμης, άμέσως παρα- 
τηρουμεν τήν διαφοράν καί πρωτίστως έν τφ μήκει τού προσώπου: δ
λων τών άγγέλων τά πρόσωπα, οιτινες εύρίσκονται έν τοϊς μωσαϊκοϊς 
τ ής Ραβέννης ώς καί έν τοϊς ναοΐς τών άγιων Κοσμά καί Δαμιανού καί 
τής S. Maria Maggiore έν Ρώμη, — εΐνε λίαν πλατέα καί μάλλον 
στρ'.γγύλα, προσεγγίζοντα τοιουτοτρόπως πρύς τύν τύπον τών άγγέλων 
έπί χειροτεχνημάτων εξ ελεφαντοδοντος καί άλλων μνημείων τοΰ V— 
VI αίώνος. Τύ αύτο παρατηρεϊται καί ώς πρύς τύ πρόσωπον του Χρι- 
στοΰ — Παιδιού, δπερ έπί πληθύος μνημείων καί μέχρι τών μεταγενε
στέρων χρόνων συνήθως παρίσταται λίαν πλατύ καί στρογγυλότερον, 
παρ’ οσον έν τφ μωσαϊκφ τής Κανακαρίας. ’Εν ταϊς μικκυλογραφίαις 
ή ίστορίαις (miniature) τών Εύαγγελίων τής Συρίας καί τοΰ ’Ετζμι- 

1) Παρέντσου Parenzo), πρωτεύουσα διαμερίσματος τής Ίστρίας, έπί 
τοΰ Άδριατικοΰ πέλαγους έχει μητρόπολιν αναγομένην είς τόν στ' μ. X. αιώνα 
καί αξιόλογα μνημεία ρωμαϊκής εποχής.
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ατζίν έν ταϊς σκηναίς του Εύαγγελισμοΰ του Ζαχαρίου, της Θεοτόκου 
καί της προσκυνήσεως τών μάγων, ιδίως έν ταϊς δυσί πρώταις, τα πρό· 
σωπα τών αγγέλων διά την μήκυνσιν αύτών ύπενθυμίζουσι το πρόσω- 
πσν του αγγέλου της Κανακαρίας. Τό πρόσωπον τοΰ Παιδιού—Χρί
στου έν ταΐς μικκυλογραφίαις ταύταις ομοιάζει μάλλον προς τάς άνω- 
τέρω μνημονευθείσας απεικονίσεις αύτοΰ ή προς την έν τω μωσαϊκώ 
της Κανακαρίας. Περί τοΰ τύπου τού νεαρού Χριστού έν τω ναώ τοΰ 
αγίου Βιταλίου δυνάμεθα να κρίνωμεν έκ τής φωτοτυπίας της προστε- 
Οείσης έν τφ ^φλίφ τοΰ Ε. Κ. Ρέδιν. Συγκρίνοντες τον τύπον τούτον 
τοΰ Χριστοΰ πρός τον της Κανακαρίας, παρατηρούμεν την διαφοράν, 
τόσον είς την διάταςιν της κόμης χωρισμένης έν (Ραοεννρ) είς δύο (ώς 
έν τώ άγγέλφ της Κανακαρίας), οσον καί είς τδ ωοειδές τοΰ προσώπου 
δπερ εϊνε έπιμηκέστερον, έν τφ μωσαϊκφ της Κανακαρίας, Έν τώ 
μωσαϊκφ της Ραβέννης τδ πρόσωπον τοΰ Χριστού, καθ’ ημάς, παρε- 
στάθη ζωηρότερον καί ώραιότερον η έν τώ της Κανακαρίας. Τδ πρό
σωπον του ’Αγγέλου άποτόμως διακρίνεται άπ’ άλλων τόσον διά 
τήν ελλειψιν τοΰ διαδήματος οσον καί διά τοΰτο, οτι ή κόμη άπει- 
κονίσθη χωρισμένη είς δύο. Παραδείγματα ανάλογα τοΰ τελευταίου 
τούτου έκ τών άρχαιοτάτων χρόνων δέν δυνάμεθα νά προσαγάγωμεν, 
εί δέ καί εύρίσκομεν τοιαύτην κόμμωσιν τηυ άρχαγγέλου Μιχαήλ έπί 
έλεφαντόδοντος έν τφ Μουσείφ τοΰ Βερολίνου (No 437. Bode and 
Tschudi, Beschreibung der Bildwerke der Christl. Epoche 
κ.λ.π., πίναξ 55, καλλίτερον ίχν. παρά Schlumberger, L’ épopée 
byzantine σ. 41). άναγομένου είς τδν X αιώνα και παρουσια- 
ζοαένου κατά τδν χαρακτήρα αύτού νεωτέρου τοΰ μωσαϊκού τής 
Κανακαρίας, άλλ’ έκ τούτου μόνον έπεται, οτι τδ μωσαϊκόν φαί
νεται άρχαιότερον τών συνήθων τύπων διά τδ διακριτικόν τούτο, 
τού χωρισμοΰ δηλ. της κόμης τών άγγέλων, ούχί δ’ δμως καί 
δτι οφείλει ν’ άνήκη είς χρόνους έγγυτάτους τώ X αίώνι.

Μετά τ’άνωτέρω λεχθέντα δηλον καθίσταται, δτι τδ μωσαϊκόν 
της Κανακαρίας δύναται νά Οεωρηθή ήττον άρχαΐον ή τδ τοΰ Κι
τίου. Τον χρόνον της έκτελέσεως αύτοΰ μετ’ ακρίβειας δέν τολ- 
μώμεν νά όρίσωμεν, άλλ’ άφ’ ενός κρίνοντες έκ τών ύποδειχθέντων 
άνωτέρω παραδειγμάτων όμοιότητος πρός τά μνημεία τοΰ Υίοΰ 
αίώνος, άπδ δ’ ετέρου έχοντες ύπ’ οψει οτι ήτο δύσκολον ν’ ά- 
νεγερθώσιν έν Κύπρω νέοι ναοί μετά τόσων πολυτίμων μωσαϊκών 
μετά τδ ήμισυ τού VII αίώνος, δτε ή νήσος ήρξατο νά ύφίστ*-  
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ται διαρκείς ύπό τών Αράβων δηώσεις, νομίζομεν πιθανώτεοον νά 
θεωρήσωμεν τό μωσαϊκόν τής Κανακαρίας γενόμενον μεταξύ τών άρ
χών τοΰ Υίοΰ καί τοΰ ήμίσεο ς τοΰ VIIoo αίώνος.

Ένεκα τής διαφοράς ώς πρός τον χαρακτήρα τών κυπριακών μω
σαϊκών άπό τών τής Ραβέννης καί Ρώμης, άκριβή κριτήρια ΐνα κρί
νωμεν περί τοΰ χρόνου τών κυπριακών δέν δύνανται να ύπάρξωσι. 
Τοιούτο κριτήριον ώφειλε νά ή τό σιναϊτικόν μωσαϊκόν άλλά τού
το διατελεϊ ιχέχρι τοΰδε ίκανοποιητικώς άνέκδοτον, καίτοι έμφανί- 
ζεται ώς τδ μόνον έν ’Ανατολή πρότυπον μωσαϊκοΰ τών χρόνων 
τοΰ ’Ιουστινιανού. Άναφορικώς πρδς τό μωσαϊκόν τού Σινα, ώ; καί 
τα τής Κύπρου έγείρεται τδ πολύπλ^κον ζήτημα, πόθεν ήλθον οί 
μουσειωταί οί κατεργασθέντες αυτά. Τά κυπριακά μωσαϊκά εΐνε 
πρόδηλον, δτι δέν έγένοντο ύπό τών αύ'ών μουσειωτών, οϊτινες είρ- 
γάζοντο κατά τούς ν—-vi αιώνας έν Ρώμ^ καί Ραβέννη*  έπειτα έ- 
ρωτάται, οί μουσειωταί ήλθον έκ Κ)πόλεως πρδς έκτέλεσιν τών πα
ραγγελιών αύτών, ή ήσαν ένδάπιοι ’Ιταλοί τεχνιται ; Διά τήν Ρά- 
βενναν φαίνεται πιθανώτερον τό πρώτον.

Τοιουτοτρόπως, έάν τά μωσαϊκά τής Ραβέννης έγένοντο ύπό τε
χνιτών τής Κ)πόλεως, έν τοιαύτη περιπτώσει τά κυπριακά διαφέ- 
ροντα αύτών κατά τήν εργασίαν, δέον νά Οεωρώνται έργασία ετέρων 
μουσειωτών. Νά ύποθέσωμεν, δτι έν Κύπρω ύπήρ/εν ιδιαιτέρα 
σχ°λή, όλιγώτερον εινε δυνατόν, διότι τά μωσαϊκά τού Κιτίου καί 
τής Κανακαρίας σαφώς διακρίνονται κατά τδν χαρακτήρα καί τδν 
τρόπον τής έκτελέσεως. Μένει νά έκλέξωμεν μεταξύ τών μουσειω- 
τών τής ’Αλεξάνδρειάς καί τής Συρίας.

Καίτοι ούδεμίαν άναντίρρητον μαρτυρίαν δύναμαι νά φέρω πε:ί 
ύπάρξεως μουσειωτών έν rjj πρώτιρ κατά τούς πρώτους αιώνας τοΰ 
Χριστιανισμού, μοί φαίνεται δ’ Ζυ.ως πολύ πιθανόν νά ύποθέσωιχεν 
αύτούς, λαμβάνοντες ύπ’ δψει τήν λαμπράν άνάπτυξιν τής μουσειωτι- 
κής τέχνης έν ’Αλεξανδρεία κατά τούς άρχαίους χρόνους τοΰθ*  δπερ 
μαρτυρούσι τά πολυάριθμα μωσαϊκά, φέροντ*/  σαφώς άλεξανδρηνόν 
χαρακτήοα.

*Ο,τι αφορά: τήν Συρίαν παρά τά υφιστάμενα μεμουσειωμένα έδά- 
φη καί τήν πληθύν τών ψηφιδωτών τοίχων Χ), φέρομεν μαρτυρίαν, ήτις

1) Τά νυν υφιστάμενα μωσαϊκά έν τφ ναφ της Άναστάσεως, έν τη 
μονή τού Σταυρού καί έν τή βασιλική τής Βηθλεέμ, εΐνε μεταγενεστέρων 
χρόνων καί στενώς συνδέονται πρός άλλα μωσαϊκά τού XI αίώνος καί έξης 
καί διά τούτο, πιθανώς, κατεσκευάσάησαν ύπύ τεχνιτών έλΟόντων έκ Κίπόλεως. 
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καθ’ δσον εϊναι ήμϊν γ’νιοστόν δέν έχρησιμοποιήθη είς τάς περί μω
σαϊκών κρίσεις τών διαφόρων. Εϊνε δέ αυτή μία έπισημείωσις (ούχί 
αρχαιότερα του ήμίσεος τοΰ IX αίώνος) εύρισκομένη έπί φύλλου έν 
τώ ψαλτηρίφ τοΰ Πορφυρίόυ (862 έ'.), κι ήτις περιέχει τό εξής 
τρίστιχον :

ψ Πρέποντα κόσμον τώ θεηδόχφ ταφώ 
τέτευχε τήνδε λαμπράν ύελουργίαν 
Θωμάς μονάζων, ζωγράφος ΔαμασκόΟεν.

Βεβαίως δέν επιτρέπεται να διισχυρισθώμεν, άν άντεγράφη 
τοΰτο άπό το αύτό έργον τοΰ Θωμά, περί ού ό λόγος, η άν μόνον 
συνετάχθη έπί τώ σκοπώ ΐνα επιγραφή έπ’ αύτού, άλλ’ αναμφίβολον 
εϊνε, δτι ό μοναχός Θωμάς, καταγόμενες έκ Δαμασκοΰ προ τού ήμί- 
σεος τοΰ IX αίώνος διεκόσμησε δια μωσαϊκοΰ τόν Τάφον τοΰ Κυρίου, 
έξ ού και δυνάμεθα νά έννοήσωμεν δια τόν χρόνον εκείνον «την ύελουρ
γίαν τοΰ ζωγράφου».

Δυστυχώς περί τοΰ μωσαϊκοΰ τούτου ούδέν πλειότερον γνωρί- 
ζομεν : έγένετο κατά τόν IX αιώνα ή τό τε μόνον άντεγράφη τό επί
γραμμα τοΰτο από τοΰ μωσαϊκού κατά πολύ αρχαιότερου, άνερχομέ- 
νου, ϊσως, έπι τών χρόνων της άνοικοδομήσεως τών ιερών σεβασμάτων 
έπί τοΰ αγίου Τάφου ύπό τοΰ Μοδέστου (Πατριάρχου 632 — 634) με
τά την περσικήν έπιδρομήν (περί τούτων βλ. Vogué, Les égli- 
res do la Terre Sainte, σ. 148 έ.) δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν. ’Εν 
πάση περιπτώσει εϊνε ένδιαφέρον δι’ ημάς τό γεγονός, δτι ύπήρχον 
έν Δαμασκώ μουσειωταί. Ή άοριστία τού χρόνου της έργασίας τοΰ 
Θωμά έν τώ Ναφ της Άναστάσεως, δέν έπιτρέπει να κάμωμεν άπω- 
τάτας προϋποθέσεις περί τού συνδέσμου μεταξύ τών δαμασκηνών τού
των μουσειωτών καί τών μωσαϊκών εκείνων, άτινα διετηρήθησαν από 
τών άρχών τοΰ VII αίώνος μέχρι τής προσφάτως γενομένης πυρκαϊάς 
έν τώ μεγάλω τεμένει της Δαμασκού.

ο..
Περί τό τέλος τής διατριβής ταύτης γενόμενος έ'λαβον την μελέ

την τοΰ Ε. Κ. Ρέδιν περί τών μωσαϊκών τών ναών τής Ραβέννης (Πε- 
τρούπολις 1896).

Κατά τό συμπέρασμα τΤίς μελέτης αύτοΰ ταύτης (σ. 218—224) 
ό συγγραφεύς ύποθέτει, οτι τά μωσαϊκά τν5ς Ραβέννης έγένοντο κατά 
τό ύπόδειγμα τών άνατολικο — βυζαντινών, είργάσθησαν δέ αύτά τε- 
χνϊται έξ Ανατολές μετά τών εντοπίων.

Έκ τούτου ίπεται, δτι δυνάμεθα νά θεωρησωμεν τό μωσαϊκόν 
της Κανακαρίας, τόσον δμοιον έν τφ συνόλφ, ούχί δ’ δμως καί έν τοϊς 
καθέκαστα, πρός τα μωσαϊκά της Ραβέννης διά τήν έργασίαν τών 
τεχνιτών δσον καί πρός τά της Κ)πόλεως, ώς ύπέθεσα άνωτέρω έν 
σχέσει πρός τούς μουσειωτάς τ?5ς Συρίας και Αλεξάνδρειάς.

Ό Ε. Κ. Ρέδιν, γνωρίσας τό μωσαϊκόν τοΰ Κιτίου έκ της έμης 
περιγραφής και φωτογραφίας, άνέφερε τούτο ωσαύτως είς τόν V ή VI 
αιώνα (σ. 222) άλλα φαίνεται μοι, δτι μάτην θεωρεί τοΰτο «ώς τό 
λίαν φωτεινόν παράδειγμα της συναντήσεως ενός καί τού αύτοΰ χα
ρακτήρα; (ρυθμού) έν τοϊς μνημείοις της ’Ανατολής και τής Δύσεως» 
(σ. 222) : άνωτέρω λεπτομερώς έξετέθησαν ή τε όμοιότης και ή διαφο
ρά αύτών έάν δέ έκ τοΰ ρυθμού ένοοΰμεν τήν έργασίαν, τότε τό μω
σαϊκόν τοΰ Κιτίου άποτόμως διακρίνεται άπό τών τής Ραβέννης· και 
ό έρευνητής τών μωσαϊκών τούτων παρετήρησε βεβαίως τήν διαφοράν 
ταύτην καί ύποδείξας τάς όμοιας γραμμάς ήλθεν ομοίως είς τό συμ
πέρασμα περί τής διαφοράς τών έργασθέντων τα μωσαϊκά ταΰτα 
τεχνιτών. Εϊνε πρόδηλος έν τοσούτφ ή έργασία τών τεχνιτών τής 
Κ)πόλεως και έν Κύπρφ, και έν Ραβέννη δέ καί έν Ρώμη θά ήτο 
όμοια' δυνάμεθα επομένως να ύποθέσωμεν, δτι τό μωσαϊκόν τής Κα
νακαρίας, ώς μάλλον δμοιον κατά τήν έργασίαν πρός τά τής Ραβέννης, 
—είργάσθησαν τεχνϊται έκ Κ)πόλεως, τοΰ δέ τοΰ Κιτίου οί μουσει- 
ωταί εϊνε έτέρας σ/ολής, έλθόννες έκ Συρίας ή ’Αλεξάνδρειάς. Διά 
τήν έλλειψιν δ’ δμως άρχαίων χριστιανικών μωσαϊκών έν ταϊς χώραις 
ταύταις, δεδομένα πρός έκλογήν μεταξύ τών δύο τούτων δυνατοτήτων 
δέν δείκνυνται. Ίσως καλή σύγκρισις τοΰ σιναϊτικοΰ μωσαϊκού πρός 
τά κυπριακά να παράσχη ενδείξεις τινάς. Τά τρία ταΰτα μωσαϊκά 
εινε τά μόνα διατηρηθέντα μέχρι σήμερον έν ’Ανατολή άπό τών χρό
νων τής άκμής τών χωρών τούτων μέχρι τής αραβικής έπιδρομής καί 
διά τοΰτο εινε άξια πολλής μελέτης καί καλλιτέρας έκδόσεως αύτών.

(Έκ τής άνατυπώσεως τοΰ I καί 2 άριθμοΰ τών «Βυζαντινών 
χρονικών» τοΰ ε. 1897).
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Θά ήτο προτιμότερου νά έσίγα ή Διεύθυνσις τού Ιίεριοδι 
κου τής Κρυπτοφερράτης πρό τών ορθών καί δικαίων παρατη
ρήσεων, αϊτινες άπηυΟύνθησαν αύτή άπό τών στηλών τού 
«ΙΙανταίνου» άλληλοδιαδόχως ύπό δύο διακεκριμένων κληρικών 
τής Ελληνικής Όρθοδόζου Εκκλησίας. ΆπολογηΟείσα ώς άπε- 
λογήθη έν τώ τεύχει τού Δεκεμβρίου έμείωσεν έτι μάλλον έν τή 
συνειδήσει τών άμερολήπτο^ν κριτών τήν περί αύτής ύπόληψιν.

Έάν δέν ήθελε νά άφήση διά τής σιγής αύτής νά έννοηθή 
δτι ακούσιον ήτο τό σφάλμα αύτής νά έπιτρέψη νά ύβρισθή ολό
κληρος ό κλήρος τής Ελληνικής Εκκλησίας άπό τών σελίδων 
περιοδικού έχοντος άξιώσεις έπί· τής κοινής έκτιμήσεως, ήτο 
αύτή άπολύτως έπιβεβλημένον νά ζητήση δημοσία συγγνώμην 
διότι έγεινεν δργανον ενός Έλληνος—άς δεχθώμεν αύτόν τοιου- 
τον—έχοντος λόγους νά ύβρίση ύπό τό κάλυμμα τής άνωνυμίας 
ολόκληρον τόν Ελληνικόν κλήρον.

Δυστυχώς δέν εΐχεν ούτε τήν διά τό πρώτον σύνεσιν, ούτε 
τήν διά τό δεύτερον ηθικήν δύναμιν.

Καί ήλθε λοιπόν νά άναγγείλη δημοσία είς άπάντησιν τών 
δικαί<ον μομφών τού «ΙΙανταίνου» δτι ή καταχώρισις τών άρ
θρων τού Τ. είναι «άκριβώς καί αύστηρώς σύμφωνος πρός τό 
πρόγραμμα τής Romae I ’ Oriente».

Έπαινούμεν τό ειλικρινές τής ομολογίας. Τότε δμως άντι- 
καταστή^ατε τάς έν τφ προγράμματι ύμών λέξεις ειρήνη καί 
ενωσις διά τών λέξεων πόλεμος καί κ ατ άκτ η σ ι ς. 
Καίτοι καί έν τοιαύτη περιπτώσει δέν θά έπετρέπετο ύμϊν νά με- 
ταχειρίζεσθε τόσον άνήθικα δπλα ώς εκείνα τά όποια παρέχονται 
ύμϊν ύπό τοΰ μεθ’ ού εύρίσκεσθε έν άρμονία ιδεών καί αισθημά
των άνωνύμου Έλληνος Τ. ΊΙμεϊς τούλάχιστον καί είς τήν πε- 
ρίπτωσιν κεκηρυγμένου πολέμου δέν θά παρεχωρουμεν τάς στή- 
λας τού ήμετέρου I Ιεριοδικού είς έν άπόβλητον καί άποβλητέον 
μέλος τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας δπως ύβρίση καί δή άνωνύμως 
ολόκληρον τήν Ιεραρχίαν αύτής.

ΤΟ 19Π ΕΝ ΤΗ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ. ΖΩΗ.
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ευρισκόμενοι ενώπιον τής εισόδου νέου ενιαυτού τής χρηστότη 
τητος Κυρίου καί έτοιμοι νά διασκελίσωμεν τον ουδόν αύτής, ας ρί- 
ψωμεν εν βλέμμα έταστικόν πρός τά όπίσω ίνα ενιαίως άνασκοπούν- 
τες τήν παρ’ ήμϊν εκκλησιαστικήν ζωήν κατά τήν διάρκειαν τού αΰριον 
άποχαιρετίζοντος ήμάς έτους από Χριστού Σωτηρος 1911 ου, συναγά- 
γωμεν τήν άναγκαίαν γνώσιν περί τού τί παρέβημεν, τί έπράξαμεν, 
καί τί τών αναγκαίων διά τόν εκκλησιαστικόν βίον μένει έτι άνακτέλε- 
στον.

Ίο 1910 κατέχει ήδη τήν θέσιν αυτού έν τή Ιστορία τής Εκκλη
σίας τής Κύπρου. Άνατέλλον έφερε μεθ’ εαυτού τήν ποθητήν ειρήνην 
εις τήν πολλά παθούσαν ’Εκκλησίαν, διά τής οριστικής διευθετήσεως 
τού αρχιεπισκοπικού ζητήματος καί τής έν ομονοί^ πληρώσεως τών 
κενών Μητροπολιτικών Θρόνων. Τό μετ’ έκεϊνο ερχόμενον ήτο ένδε- 
δειγμένον ύπό τής άπαιτουμένης τών πραγμάτων αλληλουχίας νά δώση 
εις τήν Εκκλησίαν ήμών τήν άναδιοργάνωσιν, ής άμεσον εΐχεν ανάγκην 
πρός ασφαλή σταδιοδρομίαν.

Ή δεκαετής έκκλησιαστική αναρχία εΐχεν έπιφέρη τόσα ρήγματα 
έπί τού έκκλησιαστικού οικοδομήματος, ώς διοικητικού οργανισμού 
θεωρούμενου, είχε δημιουργήση τόσην ακαταστασίαν καί τόσην σύγ- 
χυσιν εις τά όρια τών δικαιωμάτων καί καθηκόντων, ώστε ούδείς ύ- 
πήρχεν έν τή Νήσφ δστις δέν κατενόει οτι έπεβάλλετο άμεσος καί σύν
τονος εργασία πρός άποκατάστασιν τάξεως έννόμου, πρός δημιουργίαν 
οργανικού έκκλησιαστικού συνόλου έν τώ όποίφ έκαστον τών μερών ή 
τών μελών νά λάβη καί νά τηρή τήν θέσιν τήν αύτφ προσήκουσαν Τήν 
γενικήν δέ ταύτην συναίσθησιν τής ώς άνω ανάγκης πιστώς ήρμήνευ- 
σαν οι πρός εκλογήν τοΰ Αρχιεπισκόπου εξήκοντα αντιπρόσωποι, έν 
τφ προηγηθέντι τής έκλογής Πρακτικώ αύτών γράψαντες : <Ή γνώ
μη καί ευλαβής άπαίτησις τών ύποσημειουμένων είναι, δτι άμα τή ά- 
ποκαταστάσει τής ’Εκκλησ. Ιεραρχίας διά τής ύπάρξεώς τού ’Αρχιεπι
σκόπου καί δύο τούλάχιστον Μητροπολιτών, ό Μ. ’Αρχιεπίσκοπος ο
φείλει, ώς τάχιστα μάλιστα, νά φέρη έπί τού τάπητος τό εκκλησιαστι
κόν ζήτημα προς διακανόνισίν του.>
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ΙΙράγματι, τό ζήτημα έτέθη έπί τοΰ τάπητος ευθύς μετά τήν 
πλήρωσιν τών Μητροπολιτικών θρόνων, έτέθη δέ ούχί ώς ζήτημα 
διακανονίσεως τών ένοριακών διαχειρίσεων, δπως τό πρώτον εΐσήχθη 
εις τήν *1.  Σύνοδον, αλλ’ ώς ζήτημα καταρτισμού γενικού έκκλησιαστι- 
κού νόμου, ούτινος εν τών πολλών κεφαλαίων έδει νά ή καί το άποβλέ- 
πον εις τήν τακτοποίησιν τής διαχειρίσεως τών ένοριακών ναών, ώς 
έφαίνετο νοούσα αυτό και ή έξηκονταμελής τοΰ λαού αντιπροσωπεία. 
Διωρίσθη Επιτροπεία πρός σύνταξιν τοΰ έκκλησιαστικοΰ νόμου ού- 
τωσ'ι νοούμενου, έν συνοδική δ’ άποφάσει έν πλήρέι διατελούση συμ
φωνία πρός τήν γνώμην καί τήν άξίωσιν τών 60 άντιπροσώπίον τού 
λαού προδιεγράφη ή πορεία ήν έδει να άκολουθήση τό έργον, δπως 
άρτιον κατά τό δυνατόν συντελεσθή.

Ό Μητροπολίτης Κιτίου, είς δν έλαχεν ό κλήρος νά σύνταξη τήν 
βάσιν τοΰ σχεδίου πρός διευκόλυνσιν τοΰ έργου τής ’Επιτροπείας, έ- 
πραξεν έμπροθέσμως δ,τι ήδυνήθη. Άλλ’ ή περαιτέρω έργασία τής Ε
πιτροπής, ής προήδρευεν, ύπήρξεν ούχί άνταξία τής σπουδαιότητος τοΰ 
ζητήματος, ομοίως δέ κατά τήν άντίληψιν ήμών καί ή διαδεχθεϊσα 
αύτήν συνοδική έργασία. Τό προσχέδιον τού Μητροπολίτου Κιτίου με- 
τεβλήθη είς Σχέδιον άνευ ούσιαστικής αύτού βελτιώσεως*  έχομεν μά
λιστα τήν γνώμην δτι ούχί δλίγαι έκ τών διατάξεων τοΰ Προσχεδίου, 
αϊτινες έδει δι’ έμβριθεστέρας μελέτης νά άναγνωρισθώσιν ώς σκόπιμοι 
καί άναγκαϊαι διά τήν έπιζητουμένην έκκλη σι αστικήν άνόρθωσιν, πα- 
ρεγνωρίσθησαν καί άπηλείφιθησαν.

Ήλθεν δμως έπί τέλους είς φώς έν, έστω καί ατελές, «σχέδιον 
Καταστατικού Νόμου τής ’Εκκλησίας τής Κύπρου» φέρον τήν έγκρι- 

σιν τής Άγιας Συνόδου, προσεκλήθη δέ, κατά τά προδεδογμένα, ή 
έξ Αρχιερέων, Ηγουμένων, Βουλευτών καί άλλων ειδικών προσώ
πων συνέλευσις δπως συζητήση αύτό καί δώση είς αύτό τήν μορφήν, 
ήν έδει νά έχή δ μέλλων, κατά τήν κοινήν προσδοκίαν, νά ανόρθωση 
τήν έκκλησιαστικήν ζωήν Νόμος. Ή Συνέλευσις συνήλθεν έν τή Αρ
χιεπισκοπή τή 2 Μαΐου υπό καλούς, ώς έφαίνετο, οιωνούς. Διότι με
ταξύ άλλων γνωρισμάτων μαρτυρούντων πρόθεσιν νά χωρήση ταχέως 
τό έργον πρός τήν συντέλεσιν αύτού, έπήλθε, κάπως άπροσδοκήτως, 
ή κατά τήν δευτέραν τής Συνελεύσεως συνεδρίαν εύχαρίστως άκουσθεϊ- 
σα δήλωσις τού Μητροπολίτου Κιτίου δτι διά τήν ήν έχει επιθυμίαν 
νά ϊδη μίαν ώραν ταχύτερον τό έργον συντελούμενον δέν θά έπιμεί- 
νη εις τήν έν τφ Σχεδίφ εισαχθεϊσαν ύπ’ αύτού διάταξιν, τήν τροπο

ποιούσαν έπί τό συντηρητικώτερον καί πρός τούς ιερούς τών Οίκουμ. 
Συνόδων Κανόνας συμφοονότερον τό τέως Ισχύον σύστημα εκλογής 
Αρχιεπισκόπου καί Μητροπολιτών, άναγνωρίζων δτι μετά τήν προη- 
γηθεϊσαν δεκαετή πείσμονα πάλην τήν πρός τό σύστημα τούτο σχε- 
τιζομένην, είναι αδύνατον νά γίνη άνεκιή ύπό τή; κοινή; γνώμης μία 
τοιαύτη ριζική τροποποίησις τού εκλογικού συστήματος.

Οί καλοί έν τούτοις οιωνοί εσταμάτησαν έω; εδώ. Αί περαιτέ
ρω έργασίαι τής Συνελεύσεως έχώρησαν χελωνοβατικώς, κατηναλώθη 
δ’ ολόκληρος δ Μάϊος χωρίς νά καταστή δυνατόν νά προχωρήση ή 
συζήτησις πέραν τού 73 άρθρου τού Σχεδίου, μή λαμβανομένου ύπ’ 
υψει δτι καί έκ τών δήθεν συζητηθέντων τά σπουδαιότερα παρεκάμ- 
φθησαν ύπό τήν έπιφύλαξιν νά έπανέλθη είς αύτά ή Συνέλευσις. ΙΙρο- 
ϊούσα ή άραίωσις τών θέσεων τών έν τή Συνελεύσει λαϊκών είχε 
φίίάση είς σημεϊον τό όποιον δέν έπέτρεπε νά θεωρηθή δτι ή Συ- 
νέλευσις έξακολουθεϊ ν’ άποτελήται έκ κληρικών άμα καί λαϊκών. Ό 
λόγος τής τοιαύτης τών λαϊκών θέσεων άραιώσεως ζητητέο; έν μέ- 
ρει μέν εις τήν άντίληψιν δτι αί έργασίαι τής Συνελεύσεως διηυθύ· 
νοντο πλημμελώς, έν μέρει δέ είς τάς ιδιωτικός ασχολίας, καί έν μέ - 
ρει, ούχί τφ έλαχίστω, είς τήν έπιθυμίαν νά άναβληθή ή λύσις τού 
ζητήματος είς τόν μετά τήν διεξαγωγήν τών βουλευτικών έκλογών 
χρόνον.

Μή όντος λοιπόν δυνατού νά προχωρήση τό έργον ύπό τάς πε- 
ριγραφείσας συνθήκας, διελύθη ή Συνέλευσις τή 1 ’Ιουνίου, διά τής 
όμοφώνως δεκτής γενομένης προτάσεως δπως παραπεμφθή ή συμ- 
πλήρωσις αύτοΰ εις νέαν Συνέλευσιν συγκληθησομένην εντός τού ’Ια
νουάριου τού 1912 καί άποτελουμένην έκ πάντων τών μελών τής 
διαλυομένης καί τών μελλόντων νά έκλεγώσι κατά ’Οκτώβριον νέων 
βουλευτών. Καί τοιουτοτρόπως, πρός λύπην τών έπιθυμούντων νά 
ϊδωσι τό ταχύτερον κατά τήν έπιθυμίαν καί τών 60 αντιπροσώπων 
διευθετούμενον τό σπουδαϊον ζήτημα, τό 1911 παραδίδει αύτό πρός 
λύσιν εις τό διάδοχον αυτού.

Ή άπόφασις δ’ δμως αύτη τής Συνελεύσεως ήδύνατο έπί τέλους 
νά θεωρηθή παρήγορος άπό ταύτης τής άπόψεως, δτι δέν άφή/ΐε τούς 
έπιθυμούντας τήν λύσιν τού ζητήματος έστερημένους έλπίδος. Ήμεϊς 
δέ μάλιστα καί ήθελήσαμεν νά διίδωμεν έν αύτή κέρδος ούσιαστικύν 
διά τό ζήτημα, δεχθέντε; δτι ό έν τφ μεταξύ χρόνος θά ήδύνατο νά 
χρησιμεύση πρός μελέτην σοβαρόν τοΰ ύπό τήν κοινήν μελέτην
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τεθέντος σχεδίου, 
σθώσιν ύπο τήν
δμως δτι έν τω 
θευσαν, τουλάχιστον

ώστε μεμελετημέναι διατάξεις νά παρουσια- 
μορφήν νόμου εκκλησιαστικού. Νομίζομεν 

σημείφ τούτω αί έλπίδες ήμών δέν έπηλή- 
δσον αφόρα τήν δημοσία συζήτησιν, καθ’ δτι

ούδεμία τοιαΰτη έγένετο κατά το διαρρεύσαν έκτοτε έπτάμηνον διά
στημα δημοσία συζήτησις. Τουναντίον αντί τής προσδοκωμένης συζη- 
τήσεως, συζητήσεως σκοποΰσης ούχ'ι τήν έρευναν ποιοι παράγοντες 
έγέννησαν εις τήν διάνοιαν τΛ Μητρ. Κιτίου ταύιην ή έκείνην τήν 
διάταξιν τού Σχεδίου, άν δηλ. είναι αποτέλεσμα τής μοναστηριακής 
αύτού ανατροφής, ή είναι αντιγραφή έξ άλλου τινός κανονισμού, άλλα 
τήν έξακρίβωσιν ποία όιάταξις εινε ορθή και ποια εσφαλμένη, τί υ
πάρχει έν τω Σχεδίω το περιττόν καί τι λείπει έξ αύτού τό άναγκαϊον, 
άντί, λέγω, τοιαύτης σοβαρά; καί πεφωτισμένης συζητήσεως, έγένετο έν 
ταϊς έσχάταις ήμέραις άπόπειρα νά στραφή ή προσεχή τού Κοινού άπό 
τής ούσίας εις τούς τύπους τοΰ ζητήματος, διατυπωθείσης τής γνώμης δτι 
έπειδή άπέτυχε ή Συνέλευσις ή έξ ολίγων άποτελουμένη, πρέπει νά 
άναδειχθώσι διά τής ψήφου τού λαού εξήκοντα νέοι αντιπρόσωποι 
δπως δώσωσι τήν λύσιν εις τό ζήτημα.

Ή πρότασις αύτη δέν ήτο προωρισμένη νά ένθουσιάση τούς άλη- 
θώς έπιθυμούντας τήν λύσιν τού ζητήματος’ τό μέν διότι, θεωρητικώς 
ούδέν τό έπιλήψιμον έχουσα, είναι πρακτικώς άνεψάρμοστος, άδυ- 
νάτου δντος νά διατηρηθή έν ένεργεία έπ'ι μήνα ή και πλέον τούτου 
τόσον πολυπληθής Συνέλευσις, τό δέ, τό καί σπουδαιότερον, διότι έγ- 
καταλείπεται μία ούχί άνευ κόπου άνοιγεϊσα οδός, δπως άκολονθηθή 

άλλη ούχί συντομωτέρα ούδέ άσφαλεστέρα. Έχομεν δι’ έλπίδος χρη
στής δτι τό ζήτημα δέν θά έκτραπή τής υποκείμενης αύτω βάσεως καί 
δτι τό άνατέλλον έτος φέρει μεθ’ εαυτού τήν ποθητήν διευθέτησιν.

* 
♦ ♦

Αί λοιπαΐ εκφάνσεις τής εκκλησιαστικής έν τή Νήσω ζωής δέον 
πάντως νά θεο)ρηθώσιν ώς ήττονος σπουδαιότητος κα'ι σημασίας. eH 
έξω τοΰ γενικού έκκλησιαστικοΰ ζητήματος δράσις τής Τέρας Συνόδου 
κατά τό άνασκοπούμενον έτος, ήτις παρετάθη άπό τής 1 Μαρτίου 
μέχρι τής 1 ’Ιουνίου, όχι ίκανώς πλούσια, έξαντλεϊται είς ζητήματα 
πειθαρχίας. Οι Τεράρχαι πάντε; τόν πλεϊστον χρόνον άπό τής δια- 
λύσεως τής Συνόδου κατηνάλ<οσαν εις ποιμαντορικήν περιοδείαν άνά 
τάς άγροτικάς κοινότητας.

Έν τφ μοναστηριακφ κύκλφ έσημειώθη σπουδαία απώλεια ό θά

νατος τού Ηγουμένου τής πρώτης τών έν τή Νήσω Μονών, τήςιεράς 
σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου, τού άοιδίμου Γερασίμου, άνδρός πε
φωτισμένου και δραστήριου, σπουδαίως μέν έργασθέντος πρός τακτο- 
ποίησιν τών πραγμάτων καί έξύψωσιν τής μοναστηριακής ζωής τής ής 
προϊστατο άπό 21 έτών σεβάσμιας αύτοκρατορικής Μονής, σπουδαίως 
δέ μετασχόντος διά τήν μόρφωσιν αύτού και τήν άλλην άξίαν καί τού 
δλου έκκλησιαστικοΰ έν τή Νήσω βίου. ΤΙ σώφρων ψήφος τών άπορ- 
φανισθέντων άδελφών τής Μονής καί ή έγκρισις τού Μακαριωτάτου 
’Αρχιεπισκόπου άνέδειξαν διάδοχον τού μεταστάντος τόν έν διακόνοις 
τέως τελούντα κ. Κλεόπαν, νεαρόν μέν τήν ηλικίαν πολιόν δέ τήν σύ- 
νεσιν και τελείως άπηρτισμένον τήν μόρφωσιν, ικανόν δ’ άρα δπως 
άκολουθήση τοΐς ΐχνεσι τού προκατόχου αυτού. Καί ή Μονή δέ τού 
Σταυροβουνίου ύπό τόν Μητροπολιτικόν Θρόνον Κιτίου τελούσα, τού 
έν αύτή μοναστηριακού βίου άπό 20ετίας άναβιώσαντος, άποκατέστη 
εις τελείαν έν ένεργεία Μονήν διά τής προχειρίσεως είς Ηγούμενον 
τού τέως έπιστάτου αύτής δσιωτάτου μοναχού Βαρνάβα. Έξ άλλου έ- 
τέρα μακρού παρελθόντος ιερά Μονή τής Μητροπόλεως ΙΙάφου, ή τής 
Χρυσορροιατίσσης, φιλότιμον άπό τού παρελθόντος έτους άποκτήσασα 
Ηγούμενον σύντονον εΐλκυσεν έφ’έαυϋήν τήν μέριμναν τής Τεράς 
Συνόδου έπ'ι τώ σκοπώ άποσοβήσεως έπικειμένης καταστροφής διά 
τάς καθ’ ών διετέλει παλαίουσα οικονομικός δυσχερείας.

Κατά τό λήγον έτος έξηφανίσθησαν τά τελευταία ίχνη τής έκ τού 
άρχιεπισκοπικού ζητήματος έν τώ λαφ διαιρέσεως διά τής ένώσεως μεν 
έν Λευκοσίμ τών τέως διηρημένων Εκπαιδευτηρίων, διά τής συμφι- 
λιώσεως δέ έν Ιϊάφφ τών τέως διισταμένων μερίδων.

Ή καθ’ δλον τό έτος άπρόσκοπτος λειτουργία τού έν Λάρνακι 
άπό τού ’Οκτωβρίου τού παρελθόντος έτους έπί χρησταϊς ταϊς έλπίσιν 
ίδρυθέντος Ιεροδιδασκαλείου, άριθμούντος ήδη τάξεις δύο μετά 28 
ιεροσπουδαστών δέν εϊναι βεβαίως γεγονός σχετιζόμενον πρός τήν εκ
κλησιαστικήν έν τή Νήσω ζωήν, όλιγώτερον τών προηγουμένων άνα- 
γραφής άξιον. Άλλά αι κρίσεις τόσον περί τού εϊρημένου ιερού Ιδρύ
ματος δσον καί περί τοΰ μικρού έκκλησιαστικοΰ οργάνου άπό τών σε
λίδων τού οποίου γίνεται ή άνασκόπησις αύτη, καί τού οποίου ή έμ- 
φάνισις συμπίπτει πρός τήν άνατολήν τού ήδη δύοντος έτους, δέν άνή- 
κουσιν εις ημάς.

Δέν εϊναι πάντως εντελώς άσχετοι πρός τον κύκλον τής ήμετέρας 
άνασκοπήσεως αί λαβούσαι χώραν κατά τό λήγον έτος έορτα'ι έν Λε- 
μεσω μέν τής τεσσαρακονταετηρίδος τού γηραιού διδασκάλου τών έλλην. 
γραμμάτων Άνδρέου Θεμιστοκλέους, έν Λάρνακι δέ τών εγκαινίων τού 
Εμπορικού Λυκείου, άφ’ ού παρίστατο μέν ή ’Εκκλησία έπιδαψιλεύ 
ουσα τά; έαυτής εύλογίας, έδόθη δέ εις αύτάς έξαιρετική θέσις έν τοϊς 
Χρονικοϊς τού «Έκκλ. Κήρυκος*.
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Διαρκούντος τού έτους τούτου ή Νήσος ήμών έδέξατο τάς ευλογίας 
τού Μακαρ. Πάπα καί Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς, έδράξατο δέ τής ευκαι
ρίας τής έν αυτή παρουσίας τής Αύτού Μακαριό τη τος δπως έξωτερικεύ- 
ση παντοιοτρόπως τήν ήν οφείλει εις τον κλεινόν τής άγιωτάτης έν ’Α
λεξάνδρειά Εκκλησίας ΙΙροεδρον, ώς ειρηνευτήν αύτής, ευγνωμοσύνην.

Ούχί δ’ ολιγώτερον αναγραφής ά'ξιον γεγονός πρέπει νά θεωρηθή 
έτέρα έν τή Νήσφ ήμών έπίσκεψις, ή τού διακεκριμένου θεολόγου άρ- 
χιμ. κ. Χρυσοστόμου ΙΙαπαδοπούλου, δχι μόνον διότι σπουδαίαν πα- 
ρέσχε συμβολήν εις τόν καταρτισμόν τού ’Οργανισμού τού Ιεροδιδα
σκαλείου, αλλά καί διότι έκτής έπισκέψεως ταύτης ένεπν^ύσθη πάντως 
τόν ζήλον καί τήν άπόφασιν νά καταστήση άντικείμενον τών έπιστη- 
μονικών αύτού έργασιών τήν 'Ιστορίαν τής ήμετέρας ’Εκκλησίας, ώς 
γνωρίζο υσιν ήδη καί ώς θά γνωρίσωσιν έτι μάλλον εις τό προσεχές οι 
άναγνώσται τού «Έ. Κ.»

Η Εκκλησία ημών συνεμερίσθη τάς καθ’ ολην τήν διάρκειαν 
τού έτους χαράς καί λυπας τής όλης Ελληνικής Έκκλησίας καί τού 
ολου ελληνικού Εθνους, ως μέλος αυτών ζών. Οΰτω χαίρουσα μέν 
έώρτασεν έν πανδήμοις έορταίς τάς έορτάς τών σεπτών Βασιλέων τών 
Ελλήνων καί τής Εθνικής Παλιγγενεσίας, πενθούσα δ’ έτέλεσε τάς 
επιμνημόσυνους τελετας υπέρ τών μακαρίων ψυχών τοΰ μάρτυρος αύ- 
τοκράτορος Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου καί τών νέων μαρτύρων 
Γρηγορίου τού Ε', μετά Κυπριανού Κύπρου καί τών σύν αύτοΐς ύπέρ 
πίστεως και πατρίδος σφαγιασθέντων, έν οδύνη δέ πολλή μετέσχε τού 
άλγους τής έθνικής ψυχής έπί τώ σφαγιασμώ τού κατ’ έξοχήν θύμα
τος κατά τό έτος τούτο, τού ίερομάρτυρος Γρεβενών Αίμιλιανοΰ.

Άλλά καί πρός τόν πολιτικόν νΑρχοντα τής ήμετέρας Νήσου, τόν 
σεπτόν Βασιλέα τής ’Αγγλίας Γεώργιον τόν Ε' προσηνέχθη άξίως τής 
κλήσεως αύτής, ή έν Κύπρφ Άγιωτάτη ’Εκκλησία, θερμάς μέν άνα- 
πέμψασα έν τοϊς Ναοϊς δεήσεις ύπέρ ?ού ’Άνακτος και τής Άνάσσης 
έπί τε τή στέψει αύτών καί έπί τή εορτή τών Βασιλικών γενεθλίων, 
δΓ έγκαρδίων δέεύχών, είς ας δυστυχώς δέν ήξιώθη άπαντήσεως, προ- 
πέμψασα αύτούς πορευομένους εις ’Ινδίας δπως χρισθώσιν Αύτοκρά- 
τορες αυτών. Η εις τάς ευχάς ταύτας έλλειψις βασιλικής άπαντήσεως 
οφείλεται βεβαίως είς τό γεγονός δτι τό σχετικόν τηλεγράφημα μετά 
τών πρός κατευόδωσιν εύχών διηρμήνευε καί τόν άσβεστον πόθον τού 
ελληνικού λαού τής Κύπρου περί τής έθνικής αύτού άποκαταστάσεως.

”Ας εύχηθώμεν, άποχωριζόμενοι τού άνασκοπηθέντος ένιαυτού 
τής χρηστότητος Κυρίου, δπως δ διαδεχόμενος αύτόν άναπληρώση έν 
τή εκκλησιαστική ζωή ήμών τάς έλλείψεις τού άποιχομένου, ϊνα βαί- 
νωμεν χωρούντες πρός τήν τελειότητα άξίως τής τε έπιγείου καί τής έ- 
πουρανίου κλήσεως ήμών.

t Ο ΚΙΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ “ΕΚΚΑΗΠΑΣΤΙΚΟΪ ΚΗΡΪΚΟΣ,, Â' ΕΤΟΓΣ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΤ

Ai yevóuevat υπό xìic Συνελεύόεοχ; τ^οποποχ- 

ndetç έπι τών όνζιιτηθέντων αοΟμιον I—73*

1. Έγκρίνεται.

2. Άνωτάτη....πάστ)ς Κύπρον έν τή ’Αρχιεπισκοπή ή δπου αν 
αύτός όρίση τακτικώς μέν άπαξ τοΰ έτους διαρκούσης τής Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής....εκτάκτως δέ δσάκ ς άν..·.νά συγκληθή.

3. «κωλυόμενου ή άπέχοντος».

4. Διαγράφονται αί λέξεις «καί ύπό τόν δρον νά μή εΐνε όλι- 
γώτεροι τών τριών».

5. νΑν ποτέ ήθελε συμβή εϊ τε διά χηρείαν θρόνου εϊ τε καί 
δΓ άλλους λόγους νά μή εΐνε δυναιόν νά άποτελεσθή συνοδική απαρτία 
εις μέν τήν περίπτωσιν έλλείι[»Εως ενός Άρχιερέως καλείται ύπό τού 
Προεδρεύοντας ό Ηγούμενος Κύκκου καί τούτου κωλυόμενου ή άπέ
χοντος έτερος ηγούμενος καιά τήν τάξιν προτεραιότητας, εις τήν περί- 
πτωσιν δέ έλλείψεως δύο ’Αρχιερέων προσκαλείται πλήν τού Ηγουμέ
νου καί είς Άρχιερεύς ζητούμενος ύπό τού πρρέ^ρρν παρά μιας τών 
έγγύς ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών. Οί τοιουτοτρόπως καί έπί τοιούτω σκο
πώ προσερχόμενοι έχουσι πάντα τά δικαιώματα καί ύπόκεινται είς πά
σας τάς υποχρεώσεις τού μέλους τή; 'Ιερά; Συνόδου μέχρις ού λάβη 
πέρας ή ύπόθεσις δΓ ήν προσεκλήθησαν.

*Λρθρον νέον. Ούδέν τών μελών τής Χυνόδου δικαιούται νά ά-

* Πρβλ. «Έκκλ. Κήρ.» τεύχος ΙΓ σ. 231 έ.
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πολειφθή συνοδικής συνεδρίας είμή διά λόγον ασθένειας ή δι’ άλλην 
εύλογον αιτίαν, ή άδεια τής Συνόδου.

6. Διαγράφονται αί λέξεις «έν έκτάσει ή έν περιλήψει» καί 
«έάν οί πλείονες....νά έκτελεσθώσι. »

7. Διαγράφεται τό ι) έδάφιον’ προστίθεται άντ’ αύτού «ή ένά- 
σκησις τών Συνοδικών καθηκόντων έν τή έκλογή τών ’Αρχιερέων ώς έν 
τοϊς εΐόικοϊς άρθροις τού παρόντος νόμου ορίζεται.»

8. «...’Επισκοπικών Δικαστηρίων δικαιούμενη νά έπικυρώση 
τήν έκκαλουμένην άπόφασιν ή καί νά έλαττώση ή αύξήση τήν έπιβλη- 
θεϊσαν ποινήν. »

9. Εις το α) έδάφιον. «στέρησις γενική ή μερική.  διαγράφε
ται το δ) έδάφιον. Τύ ζ) έδάφιον συμπληρούται «άφορισμός προ
σωπικός.... τής ’Εκκλησίας έν αίς περιπτώσεσι ρητώς ορίζεται υπό τών 
ιερών Κανόνων.» έδάφιον νέον : «Καί οϊα δ ή τις άλλη ποινή σύμ
φωνος τοϊς Κανόσι τής Έκκλησίας».

*

10. καί 11. Έγκρίνονται.

12. Αναβάλλεται ή έπ’ αύτού συζήτησ ς.

13. ΙΙροστίθεται «δικαιούται νά συντάττη» καί «διατάξεις μή 
άντικειμένας εις τόν παρόντα νόμον έπί σκοπώ έφαρμογής τών δια
τάξεων αύτού.»

14. Διαγράφονται: «διαμέτρου τεσσαράκοντα ύποχιλιομέτρων» 
άντί δέ τού «σταυρόν», «εικόνα τοΰ /Αποστόλου Βαρνάβα.»

15. «τήν περιφέρειαν τής ’Αρχιεπισκοπής, τής....

16. Διαγράφεται.

17. Έγκρίνεται.

18. Διαγράφεται.

19. ’Αναβάλλεται ή συζήτησις.
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20. Διά τήν έκλογήν ’Αρχιεπισκόπου συνέρχεται έν Λευκοσία 
έν τώ μεγάρω τής ’Αρχιεπισκοπής εκλογική Συνέλευσις άποτελουμένη 
έκ τών Μητροπολιτών, έκ τών 'Ηγουμένων ή έλλείψει αύτών έξ άν- . r 
τιπροσώπων τών Μονών Κύκκου, Μαχαιρά, 'Ay. Νεοφύτου, Τροο- > ά’ 
διτίσσης, Χρυσορροϊατίσσης, Σταυροβουνίου καί ‘Αγ. Παντελεήμο- ,η 
νος, έκ δύο βαθμούχων κληρικών τής ’Αρχιεπισκοπής καί δύο τής 
πόλεως Λευκοσίας ήτοι τού Οικονόμου Φανερωμένης καί τοΰ Άρχι- ,
μανδρίτου τού Τρυπιώτου αν ύπάρχωσι καί 66 αιρετών άντιπροσώ- Χ , . 
πων έξ ών 33 μέν εκλέγει ή περιφέρεια τής ’Αρχιεπισκοπής, 10 ή πε
ριφέρεια τής Μητροπόλεως ΙΙάφου, 13 ή περιφέρεια τής Μητροπόλε- 
ως Κιτίου καί 10 ή περιφέρεια τής Μητροπόλεως Κηρυνείας. Έκ 
τών 66 αιρετών άντιπροσώπων οί 22 θά εινε έκ τοΰ ένοριακού κλή
ρου οί δέ 44 θά εΐνε λαϊκοί. ί '

ί’''·'
24. Παραπέμπεται εις έπιτροπήν άποτελουμένην έκ τοΰ Μα- . ν- 

καριωτάτου Προέδρου Κυρηνείας καί τώνκ.κ. Σώζου καί ΟΙκονομί-  Μ*
δου προς διατύπωσιν.

„ ν ·. ’ V
22. Οί έκλεγησόμενοι άντιπρόσωποι γενικοί ή ειδικοί πρέπει νά 

είναι ηλικίας άνω τών 25 έτών μή άπολέσαντες τά έκκλησιαστικά αύτών 
δικαιώματα δι’ έπισήμου πράξεως αρμοδίου Εκκλησιαστικής ’Αρχής 
προ τής έκλογής.

23. «άντιπροσώπου καί άποφαίνεται άνεκκλήτως» —

24. Ή περί έκλογής τών 66 άντιπροσώπων έγκύκλιος έκδίδε- 
ται υπό τού πρώτου τή τάξει Μητροπολίτου. "Αν ό πρώτος τή τάξει 
Μητροπολίτης άπολίπτι δι’οίονδήποτε λόγον νά έκδώσ»| τήν ρηθεϊ- 
σαν έγκύκλιον έντύς τού άνω χρονικού διαστήματος, τότε δ δεύτερος 
τή τάξει Μητροπολίτης εντός 8 ημερών άπό τής λήξεως τών 15 έκδί- 
δει τήν ώς άνω έγκύκλιον καί έχει άπαντα τά καθήκοντα καί δικαιώ
ματα τά άναφερόμενα έν τφ παρόντι Νόμω διά τήν διεξαγωγήν τής 
έκλογής μέχρι τής συγκλήσεως τής Συνόδου. ”Αν δέ καί ούτος άπολί- 
πη νά πράξη τούτο έκδίδει αύτήν ό τρίτος τή τάξει Μητροπολίτης έντός 
8 ημερών άπό τής λήξεως τής άνω προθεσμίας.

25. Έντός τριών ημερών άπό τής άποπερατώσεως τής έξελέγξε- 
ως τών εκλογών ύ πρώτος τή τάξει Μητροπολίτης, καί τούτου άπολί-
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ποντος, ή Ιερά Σύνοδος απολύει έγγραφον ύνομασιικήν πρόσκλησιν 
πρός πάντας τούς ονομασθέντας έν τω 20 άρθρω, δπως προσέλθωσι τη 
15η άπό τής άπολύσεως τής προσκλήσεως ήμερα έν τή αιθούση τής 
Αρχιεπισκοπής, ϊνα άπαρτίσωσι τήν έκλογικήν Συνέλευσιν. ‘II πρόσ 
κλησις αύτη δέον νά έπιδοθή εις έκαστον μέλος τής Συνελεύσεως 8 του
λάχιστον ήμέρας πρό τής όρισθείσης διά τήν Συνέλευσιν. Έν τή 
προσκλήσει θά όρίζηται ή τε ήμέρα τής έβδομάδος καί ή ω ρα διά τήν 
συγκρότησιν τής Συνελεύσεως. Έάν κατά τήν ορισθεΐσαν ήμέραν καί 
ώραν προσέλθωσιν οί ήμίσεις πλέον ενός ή Συνέλευσις κηρύσσεται έν 
άπαρτίφ.... μελών».

26—27. Διαγράφονται. Έγκρίνεται τό μ voi τούδε ίσχύον 
σύστημα έκλογής ’Αρχιεπισκόπου καί Μητροπολντώ ; /.αί παραπέμπεται 
ή σύνταξις τών σχεακών άρθρων εις ’Επιτροπήν άποτελουμένην έκ 
τοΰ Παν. Μητροπολίτου Κιτίου καί τοΰ κ. Χρ. Σώζου.

28. Διαγράφονται αί λέξεις : <άλλ’ ουδέ Βοηθού Έπισκόπου.»

29. Συμπληρούται «... β) «ή έκλογική Συνέλευσις αποτελείται 
έκ τών ’Αρχιερέων, τών 'Ηγουμένων Κύκκου, Μαχαιρα, Άγ. Νεο
φύτου. δύο βαθμούχων κληρικών τής ’Αρχιεπισκοπής, τών Ήγου 
μενών τών τφ θρόνφ υποκειμένων Μονών, δύο βαθμούχων κληρι
κών τής Μητροπόλεως διά τήν οποίαν ή έκλογή καί 36 αιρετών αν
τιπροσώπων, ών τό έν τρίτον έκ τοΰ ένοριακοΰ κλήρου.

30. Διαγράφεται.

31. Έγκρίνεται.

32. Διαγράφεται.

33. Διαγράφονται αί λέξεις «πλήν τοΰ Βοηθού έπισκόπου δι
καζόμενου ύπό τής Συνόδου», προστίθεται εις τύ γ  έδάφιον: «δι
καιωμάτων γενικήν ή μερικήν.» εις τό η  έδάφιον «άφορισμόν προ
σωπικόν.». έδάφιον νέον : και οϊαν δή τινα άλλην ποινήν σύμφωνον 
πρός τούς ιερούς κανόνας πλήν τής καθαιρέσεως.

*
*
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35. προστίθενται . . . «πρός τον Αρχιεπίσκοπον διά τήν Σύνο
δον. Άρνουμένου τοΰ ’Επισκόπου νά παραλάβη τήν έ'φεσιν ό έκκαλών 
αποστέλλει αυτήν εις τόν Αρχιεπίσκοπον. Ή έφεσις .... » καί αντί 
τού άφ’ ής έδόθη» <άφ’ ής έκοινοποιήθη».

36. Έγκρίνεται.

37. Συμπληρούται < . . . . έάν ό Έπίσκοπος εύρη βάσιμον τήν 
κατηγορίαν υποβάλλει αύτόν εις προσωρινήν αργίαν καί αποστέλλει τόν 
φάκελλον τών ανακρίσεων πρός τόν ’Αρχιεπίσκοπον, δστις παραπέμπει 
ταύτην ε’ς τακτικήν ή έκτακτον συνεδρίαν τής 'Ιεράς Συνόδου, ήτις δι
κάζει άνεκκλήτως. Έάν ό Έπίσκοπος μετά τήν διεξαγωγήν τών ανα
κρίσεων κρίνη άβάσιμον τήν κατηγορίαν ... .εις άτίολογίαν τόν κατη
γορούμενον.»

38. «....  κληρικών, νά άπαγορεύη τήν άνευ κανονικών έγγρά
φων καί πέραν τής δοθείσης ύπ’ αύτού άδειας διαμονήν κληρικών 
έντή δικαιοδοσία αύτού, νά άπαγορεύη εις πάντα κληρικόν ώς καί εις 
λαϊκόν περιάγοντα εικόνας ή άλλα ιερά άντικείμενα άπό τού νά περι- 
φέρωνται εις τήν δικαιοδοσίαν αύτοΰ λόγω περισυλλογής συνδρομών 
άνευ ειδικής άδειας αύτού.

39. αντί «Βιβλίων ληξιαρχικών», «Βιβλίου άπογραφής τής κι
νητής καί άκινήτου τού Θρόνου περιουσίας»...

40. «.... άποτελούσι διά μέν τόν Αρχιεπισκοπικόν είς Αρχι
μανδρίτης, εις Έξαρχος, εις ’Αρχιδιάκονος, δύο διάκονοι, εις Γραμμα
τεύς καί είς Ψάλτης*  διά δέ τόν τού Κιτίου είς ’Αρχιμανδρίτης, εις 
’'Εξαρχος, δύο διάκονοι, είς Γραμμαιεύς καί είς Ψάλτης’ διά δέ τούς 
τής Πάφου καί Κυρηνείας εις ’Αρχιμανδρίτης ή Έξαρχος, δύο Διάκο
νοι, εις Γραμματεύς καί εις Ψάλτης. Έκ τού προσωπικού τούτου τοΰ 
Θρόνου δέον πάντες είς νά εΐνε ίεροκήρυξ. Τό προσίοπικόν θά διορίζη - 
ται καί θά παύηται τό μέν τού ’Αρχιεπισκοπικού Θρόνου ύπό τού ’Αρ
χιεπισκόπου τό δέ τών Μητροπολιτικών ύπό τών οικείων Μητροπολι
τών. Οί μισθοί θά δρίζωνται ύπό τών διοριζόντων τούτους τή έγκρί- 
σει πάντοτε τών οικονομικών Επιτροπειών εις τήν δικαιοδοσίαν τών 
οποίων ύπάγονται. Οί μισθοί τού άνω προσωπικού ορίζονται κατά 
κατώτατον δριον ώς εξής : Αρχιμανδρίτου καί Έξάρχου άνά <£36.0.0.

34. Έγκρίνεται.
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Αρχιδιακόνου £24.0.0. Διακόνου £15.0.0. Γραμματέως £24.0.0. 
Ψάλτου £15.0.0 καί 'Ιεροκήρυκας £42.0.0.

41, 42 και 43 Έγκρίνονται.

44. Διαγράφονται αί λέξεις /ή εις έξωκκλήσιον......... άνευ τα
κτικού απολυτηρίου εγγράφου»· προστίθεται «ό άλλοθεν προσερχόμε- 

' Ύος ιερωμένος δέν εϊνε δεκτός....»

45 .. ’Αναβάλλεται ή συζήτησις.

ν ,46. Διαγράφονται αί λέξεις «πολιού γήρατος ή».

47. Εις τόν ένεκα χρονίου σωματικού ή διανοητικού νοσήματος 
άρμόδίως αποδεδειγμένου άποχωρούνια τού θρόνου χορηγείται μη
νιαία περίθαλψις έκ τού Ταμείου τής Επισκοπής αύτού συνοδικώς 
προσδιρριζομένης  εις δέ τόν ένεκα παΰ.σεως άποχωρούντα δύναιαι ή 
Σύνοδος να προσδι,ορίση χορηγίαν οϊαν ήθελεν εγκρίνει μυιη εύλογον 
έκ'^‘Ταμείου τής Επισκοπής αύτού.

*

48. ’Αναβάλλεται ή'συζήτησις.

49. Έγκρίνεται.

50. ‘Ίνα χορηγηθή ή κανονική τού ’Επισκόπου άδεια πρός ά- 
νέγερσιν 'Ιερού Ναού δέον νά πεισθή ούτος δι’ οίυυδήποτε τρόπου 
ήθελε θεωρήσει άναγκαϊον α) δτι ή πλειοψηφία τών ’Ενοριτών εγ
κρίνει τήν τοιαύτην ο’ικοδομήν β) δτι συντρέχουν άπαντες οί οι
κονομικοί δροι πρός άνέγερσιν τή; τοιαύτη; οίκ όομής. Έν περι- 
πτώσει άρνήσεως τού Έπισκόπου να δώση τ α αυτήν άδειαν, τότε οί 
αίτούντες δύνανται νά άποταθώσι πρός τήν Ίεράν Σύνοδον, ήτις 
αποφασίζει δριστικώς καί άνεκκλήτως. Ή άνέγερσις νέων έξωκκλησίων 
εκτός τών έν τοϊς νεκροταφείοις απαγορεύεται, μόνον δέ άδεία τής 
Ιεράς Συνοδου επιτρέπεται. Λαμβάνεται δμως πρόνοια περί διατηρή- 

σεως τών υπαρχόντων είδικώτερον δέ τών έ/όντων ιστορικήν ή τεχνι
κήν αξίαν.

*Αρθρον νέον. Τά έξωκκλήσια ή παρεκκλήσια, ερειπωμένα ή μή, 
άνήκευσιν εις τήν Μητρόπολιν εϊς τήν περιφέρειαν τής οποίας κεϊνταν

πλήν τών ήδη έκ τίνος Ένοριακού Ναού έξηρτημένων. Έν περι- 
πτώσει διαφωνίας αποφασίζει ή ’Εκκλησιαστική Αρχή εις ποϊον Έ- 
νοριακόν Ναόν ανήκει τό’ Εξωκκλήσιον ή παρεκκλήσιον.

51. Έκάστη Ενορία έν μέν ταϊς πόλεσι δέον νά περιλαμβάνη 
300 τούλάχιστον οικογένειας έν δέ ταϊς κώμαις τούλάχιστον 200. Ε
ξαιρούνται δσαι έκ τών νύν ύπαρχουσών ένοριών εϊτε έν ταϊς πόλεσιν 
εϊτε έν ταϊς κ ώμαις περιλαμβάνονσιν όλιγώτερον αριθμόν οικογενειών. 
Εξαιρούνται έπίσης αί Ένορίαι τών χωρίων έν οϊς οικούσιν έλάσσο- 
νες τών 200 οικογενειών. Έν τοϊς τοιούτοις ή Ενορία περιλαμβάνει 
άπάοας τάς οικογένειας τών ενοριτών δσαι άν ώσιν αύται. Έπί τής 
βάσεως ταύτης θά κανονισθή διά συνοδικής διατάξεως δ αριθμός τών 
έν τή νήσω ένοριών. ΙΙάσα νέα ένορία συνιστάται δι’ άπ»»φάσεως τού 
αρμοδίου Έπισκόπου.

52. Έν έκάστη ένορία πόλεως ή χωρίου κατοικουμένη ύπό α
ριθμού οικογενειών μέχρι τών 300 θά ύπάρχωσιν είς ή δύο εφημέριοι. 
Πέραν τών 300 δύναται νά διορισθή καί τρίτος· ίερεύς. Έως δ’ αν 
ύπάρχωσιν υπεράριθμοι ιερείς ή Διάκονοι έν τινι ένορία απαγορεύε
ται ή έγκατάστασις έν αύεή νέου έφημερίου ίερέως ή Διακόνου έκτός 
έν έκτάκτοις περιστάσεσιν, άν δ Επίσκοπος και οι ενοριακοι Επίτρο
ποι συμφωνήσωσι.

53. Διαγράφονται αί λέξεις : «έκ περιτροπής» αί μετά τήν λέξιν 
«τελείται».

54. «....Επισκόπου τή προτάσει τών Ένοριακών Έπιτρό
πων αφού δ έπίσκοπος πεισθή δι’ οιουδήποτε τρόπου, δτι δ προτει- 
νόμενος τυγχάνει τής έγκρίσεως τής πλειονότητος τών ένοριτών. Έ
πί μεταθέσεως εινε αναγκαία....», διαγράφονται μόνον αι λέξεις <ή 
τών ενοριτών.»

55. «...ταύτης τιμωρίαν, απολύεται δέ τή άποφάσει τού Έ- 
πισκόπου».

56. Έγκρίνεται.

57. Διαγράφεται τό έν τέλει «ή τών ενοριτών».
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58. /«.../Ιεροδιδασκαλείου ή ανώτερου αύτοΰ εκπαιδευτηρίου 
καί έφ’ δσον....άνω τών 800 ψυχών, ή καί Ελληνικού Σχολείου, 
Δημοτικού δέ Σχολείου τούλάχιστον διά χωρία....» Διαγράφεται «δ
που καί δπως ήθελεν δρίσει ό αρμόδιος Επίσκοπος.»

59. Έγκρίνεται.

60. «...καί έπικυρούμενον ύπό τού ’Επισκόπου. Τα άπό τών
*Ιεροπραξιών δικαιώματα δύνανται νά άντικατααταθώσι διά προσθή
κης εις τόν μισθόν, τών τοιούτων δικαιωμάτων παραμενόντων ύπέρ 
τού Ταμείου τού ενοριακού Ναού.»

61. Τά άπό τών "Ιεροπραξιών δικαιώματα τών Ιερέων καί δια
κόνων Οά καθορίζωνται κατά περιόδους υπό τών ’Επιτροπών καί Οά 
έγκρίνωνται υπό τού ’Επισκόπου.
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70. '0 γάμος διαλύεται δΓ άποφάσεως τού Επισκόπου.

71. Έγκρίνεται.

72. «Οί διά διαζυγίου .... ής άνευ δέν άνατρέπεται τό κύρος 
τοΰ γενομένου διαζυγίου, είνε ή άνάγνωσις ευχής τίνος ύπό τοΰ αρμο
δίου Επισκόπου ή ίερέως τή άδεια αύτού καί ή καταγραφή τής σχε
τικής πράξεως έν τφ άρμοδίω βιβλίω τής Επισκοπής.

73. Διαγράφεται «Μόνον δ’ άν μέν ούτος είνε . . . τή μητρί ή 
ύποχρέωσις αύτη» καί προστίθεται «Μόνονδ’έν περιπτώσει ανεπάρ
κειας μέν τοΰ πατρός ευπορίας δέ τής μητρός επιβάλλεται μόνη τή μη
τρί ή καί άμφοτέροις ή ύποχρέωσις αυτή».

62. Διαγράφονται τά «λαμβάνουσι δέ....θέσιν υπεράριθμον.»

63. Διαγράφονται τά «τό ήμισυ τού μισθού....ώς τακτικός ’Ε
φημέριος». Προστίθεντάι : «αμοιβήν τινα πρός συντήρησιν αύτού 
δριζομένην ύπο τών Επιτρόπων καί έγκρινομένην υπό τού ’Επισκό
που. Ή αμοιβή αύτη δέν πρέπει νά είναι μικροτέρα τού ήμίσεος τής 
«ροτέρας.»

64 καί 65. Έγκρίνο.νται. ·

66. «....τού αρμοδίου Επισκόπου φέρουσα τήν υπογραφήν
αύτού ή τού ύπ’ αύτού έξουσιοδοτουμένου προσώπου. Γάμος συνα- 
φθείς........κηρύξη αύτόν έγκυρον επί τή πληρωμή επιτιμίου ούχί ά- 
νωτέρου τού πενταπλασίου τού διά τήν έκδοσιν τής άδειας ώρισμένου 
ποσού.»

67. Έγκρίνεται.

68. Διαγράφονται τά «πλήν τής ποινικής καταδιώξεως οσάκις 
ύπάρχή δΓ αυτήν βάσις νόμιμος».

r · . ' ’ ’
69- Έγκρίνεται.
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428.
«Άσπίς» 592.
«’Αστέρες οι επτά τής Άποκαλύψε- 

ως» Γ. Λαμπάκη 336.
Ασυδοσία Μονών έν Τουρκία 124.
«Άτλαντίς» 591.
Άφορισμός 428.

Βατικανόν 19.
Βουλευταί 588. 683. 718.
«Βυζαντίς» 590.

Γάμοι καί διαζύγια 128.
Γάμος : δεύτερος κληρικών 189. Γά

μος ήδη κληρικών 323. 496. Γά
μου κωλύματα 496. Γάμου παρα
νόμου άποκήρυξις 719. Γάμοι κε- 
κωλυμένοι έν Ρωσία 420.

«Γλώσσα καί έκπαιδευτικόν σύστημα» 
Λιμπρίτου 624.

Γράμματα έόρτια 52. 258.

1) '0 αριθμός σημαίνει σελίδα. Τά εισαγωγικά βιβλίον ή περιοδικόν.

«Γρηγόριος ό Παλαμάς» Γ. Παπαμι- 
χαήλ 300.

Διαγωγή έκτροπος σχολ. Επιτροπεί
ας 719.

Διασσωρΐνος ’Ιάκωβος 511.
Δικαστήρια έπισκοπικά ορθόδοξα έν 

Κύπρφ έπί φραγκοκρατίας 178.
Δικονομία έκκλησιαστική 749.
Διόρθωσις ιστορικής άνακριβείας 296.
Διωγμοί κατ’ ορθοδόξων έν Τουρκία 

720. 749.
Δράσις Εκκλησίας 'Ελλάδος 60.
Δράσις ’Ιησουιτών 31. 263.
Δωρεά οίκου Μαυροκορδάτου έν ΚΠ. 

155.
Δωρεά Σεβέρη έν Κερυνεί^ 304.

’Εγκαίνια Άγ. Μαρίνης έν Όρά 719.
Άγ. Νάπας ένΑεμεσώ 683. Θεο
τόκου έν Πραστιφ 719. Φανερω
μένης έν Λευκοσίρι 364.

«Έγκόλπιον χριστιανού στρατιώτου» 
525.

Εγκύκλιος κατά τών προσηλυτιστικών 
σχολών 622.

«Έγκώμιον είς τόν άγιον μάρτυρα 
Θεόδωρον» Χρύσιππού πρεσβ. 'Ιε
ροσολύμων 624.

Είσφοραί Μονής Κύκκου υπέρ τής 
παιδείας 748.

Έκθεσις εγχωρίων υφασμάτων έν Λάρ- 
νακι 262.

«’Εκκλησιαστική Αλήθεια» 496.
«’Εκκλησιαστικός Κήρυξ»: σκοπός αύ

τού 1. 3. Κρίσεις περί αύτού 185.

«’Εκκλησιαστικός Φάρος» 496. 591.
Έκκλησία : ’Αντιόχειας 159. ’Αρμε

νίων 124. Κύπρου: απόπειρα ένώ- 
σεως αύτής μετά τής λοιπής ορθο
δόξου έπί φραγκοκρατίας 312.— 
ορθόδοξος έν Κύπρφ 349.—Κων)- 
πόλεως έν Μακεδονία 156.

Εκκλησία καί λαϊκοί 684.
’Εκκλησία καί σχολεϊον 328.
Έκκλησ. ζωή τφ 1911, 779. 
’Εκπατρισμός 282.
’Εκφυλισμός ήθικός 635. 677.
Έλεγχος έκκλησ. διαχειρίσεως 25. 
4'Ελληνική Έπιθεώρησις» 592. 
’Ελπίς χριστιανική 138.
Ενέργεια έθνοτήτών κοινή έν Τουρ

κία 335.
Έξαρχος Καρπασίας 717.
’Εξετάσεις Σχολών 427.
’Εξουσία έκκλησιαστική 81. Γένεσις 

αύτής 82. Μόνιμον καί διαρκές 
αύτής 83. 'Υποκείμενον αύτής 117. 
142. Κλάδοι αύτής 144.

Έορταί: Χριστουγέννων καί θεοφα
νιών 22. Γραμμάτο^ν 57. ’Επέ
τειος 'Ιεραρχών 52. Ήγουμ. Κύκ
κου Γερασίμου 154. ’Ορθοδοξίας 
έν ’Αλεξάνδρειά 159. ’Εθνική έν 
Κύπρφ 188. Παθών καί Άναστά- 
σεως 219. Παγκυπρίου έκθέσεως 
καί άγιόνων έν Λεμεσφ 222. Βα- 
σιλέως 257. Διαδόχου 333. Βα
σιλική 333. Στέψεως 364.

Έπίσκεψις Βασιλέως 61.—Αρχιεπι
σκόπου πρός ’Αλεξάνδρειάς 461.

’Επίσκοποι βοηθοί 336.
’Επίσκοπος ορθόδοξος έν Αμερική 
* 224.236.—Γάλλος είς τήν ’Ορ

θοδοξίαν .264. -γ άγνωστος τών 
Λευκάρων273.— Ίεράς καί Ση- 
τείας ’Αμβρόσιος 331. 336.

Έπιστολαί άνώνυμοι 50.
Έπιστολαί Λαζάρου μοναχού 344. 

413. 443.

Έπιστολαί Σιλβέστρου ’Αντιόχειας 
(τού Κυπρίου) πρός Χρύσανθον 'Ιε
ροσολύμων 135.

Έπιστολαί Συνοδινοΰ 336.
Επιστολή έξ Λύστραλίας 456. 485.
Έπιφάνιος Κύπρου ό άγιος 539. 577.

603. 643.
«Έρανιστής» 528.
Εύαγγέλιον καί ή ζωή τού λαού 551.
«Εύαγγέλιον Μαρίας Παλαιολογίνας» 

496.
Εύαγγελισμός 181.
Εύεργεσίαι έθνικαί 256. 525.
Εύλογίαι Εκκλησίας πρός Α. Θεμι

στοκλέους έορτάζοντα 91.
Εύσέβεια Πέτρου βασιλ. Σερβίας 29.
Εύσεβείας οδός 104.
’Εφημέριοι έν Έλλάδι 113.

Ζητεϊαι 286.
«Ζητείται διάκονος» 684. «Ζητείται 

έφημέριος» 160.
Ζήτημα γλωσσικόν 146. 212.
Ζήτημα έκκλησιαστικόν Κύπρου 77. 

'Π γνιόμη τού λαού έπ’ αύτού 
292. Συνέλευσις περί αύτού 303. 
Αναφορά πολιτών περί αύτού 303.

Ζήτημα έκκλησιαστικόν ανατολικόν 
168. 203.

Ζήτημα έκπαιδευτικόν: έν Κύ^ρφ 717. 
έν Τουρκία 123. 158. 222. 368.

Ζήτημα μητροπολιτικόν Σμύρνης 462,

'Ηγούμενος Κύκκου 462. 492. 586. 
682.

Ηγούμενο; Σταυροβουνίου 120.
Ήμερολόγιον 155.

θέατρον χριστιανικόν 751.
θελήσεως χριστιαν. διαπαιδαγώγησις 

544. 569.
θρησκεία καί έπιστήμη 508. Αρμο

νία αύτών 535.
θρησκεία καί φιλοσοφία 666.
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Ίερεύς σιδηροδέσμ^Γ 157. 
Ίεροδιδασκά^ε7» J „ 336.520.
Ίεροδιδαο/.α/.
Ίεροδιδασκα. ' ου ·-

Λάρνώ? . λ .
τού 363. .
τή ένάρξε αύτ/τύ 370ΛΆ'ά^ξ>Ή^υ 
αυτού έπί ταϊς έξετάοεόι 3 7 5.' 
γοδοσία τοϋ Διευθυντοΰ 381. Ιίτ- 

/· , ζνονισμού αυτού απόσπασμα 386. 
Γενικόν Πρόγραμμα 389. Ώρη- 
λόγιον 393. ’Απολογισμός 394. 
Κατάλογος συνδρομών 395. Κρί
σεις περί τοΰ Ιεροδιδασκαλείου 
461. 524. ’Αρχή β' έτους αύτού 
524. Έναρξις μαθημάτων β' έ
τους 589.

«Ιερός Πολύκαρπος» 301.
«Ιερός Σύνδεσμος» 496.
Ιουλίου 9, 429.
«Ιστορία εκκλησιαστική» Λ. Πεφά- 

νη 558.
« Ιστορία εκκλησιαστική Βυζαντίου» 

160.
Ιστορία τού έλληνανατολικού Χρι

στιανισμού 750.
«Ιστορία Έκκλησίας Ιεροσολύμων» 

άρχιμ. Χρυσοστόμου Α. Παπαδο- 
πούλου 184.

«Ιστορία τής Κύπρου» Ζαννέτου 557. 
Ίωάσαφ επίσκοπος Μπελο/ραδίου ά

γιος 191.

Καθιέρωσις έβδομης 440. 
«Καθολική Έπιθειόρησις» 528. 
«Κασσιανή» 220.
Καταδίκη ιερόσυλου 25.
«Κατήχησις» Σ. I. Σπυριδάκη 590.
Κήρυγμα ευαγγελικόν: Κυριακής Τυ

ροφάγου 65. Κυρ. ’Ορθοδοξίας 69. 
Άναγκαιότης αυτού 72. Κυρ. Β, 
Νηστειών 97. Κυρ. Σταυροπρο- 
σκυνήσεως 100. Κυρ. Δ' Νηστειών 
129. Κυρ. Ε' Νηστειών 131. Κυρ. 

τών Βαΐων 161. Είς τά πάθη τού 
Κυρίου 164. «Χριστός άνέστη» 
193. Κυρ. τών Μυροφόρων 196. 
Τ’ . ού Παραλύτου 199. Κυρ.

Σαμαρείτιδος 225. Κυρ. τοΰ 
ιυφλοΰ 228. Πέμπτης τής Άνα- 
λήψεως 265. Πεντηκοστής 268. 
ΓΑγ. Πάντων 306. Κυρ. Β' Ματ
θαίου 308. Κυρ. Γ*  Ματθ. 337. 
Κυρ. Δ' Ματθ. 341. Κυρ. ΙΓ Ματθ. 
401. Κυρ. Θ' Ματθ. 405. Κυρ. Γ 
Ματθ. 433. Κυρ. ΙΑ' Ματθ. 436. 
Κυρ. IB' Ματθ. 465. Κυρ. ΙΓ' 
Ματθ. 469. Κυρ. ΤΔ' Ματθ. 498. 
«Σταυρός» 502. Κυρ. Α' Λουκά 
529. Κυρ. Β' Λουκά 532. Κυρ. 
Γ' Λουκά 561. Κυρ. Δ*  Λουκά 
564. Κυρ. Ε' Λουκά 593. Παρα
βολής πλουσίου καί Λαζάρου 597. 
Άναστάσεως θυγατρός Ίαείρου 
625. Παραβολής Σαμαρείτου 629. 
Παραβολής άφρονος πλουσίου 657. 
Επεισοδίου πλουσίου νεανίσκου, 
περί πλούτου 661. Ίάσεως συγκυ- 
πτούσης έν Σαββάτω 689. Παρα
βολής τού μεγ. Δείπνου 692. Κυρ. 
πρό τής Χΰ γεννήσεως 721. Γεν- 
νήσεως τοΰ Χριστού 726. «Φώτα» 
754. Φαρισαίου καί Τελώνου 759.

Κήρυγμα θειον 220. 716.
Κήρυγμα χριστιανικόν έν Κύπρω 33. 
Κίνας έπανάστασις 751. 
Κλασσικισμός 750.
Κλήρος καί λαϊκοί 174. 206.
Κλήρος καί Κοινοβούλιον 192. 
«Κόσμος» 592.
Κουππάς Κωνσταντίνος 53. 
«Κρητικός Άστήρ» 592,

Λειτουργίαι αρχιερατικοί έν Λάρνακι 
119.

Λογοδοσία Γυμνασιάρχου παλ. Παγ- 
κυπρίου 462.

Λύκειον έθνικόν έλληνογαλλικόν 525.

Λύκειον εμπορικόν Λάρνακος 553.
—Λόγος Π. Μ. Κιτίου έν τοϊς έγκαινί- 
οις αυτού 609.

---------------- 'T .ρσΛ 
Μαίου 29, 334.
«Μακουκάς» ό, Δ. Καλλίμαχο”-^58.
Μαληκίδης Γεώργιος 25.
Μαξιμιλιανός ίερεύς—πρίγκηψ 19. 62. 

128.
«Μελέται νεοελληνικοί» Γ. Ν. Χα- 

τζιδάκη 558.
«Μελέτη περί Ρανδί» 1. Κ. Περιστιά- 

νη 558.
«Μεταρρυθμίσεις αναγκαία ι έν τή 

Έκκλησίφ τής Ελλάδος» ’Ιεζε
κιήλ Βελανιδιώτου, 591.

Μεταρρυθμίσεις σχολικοί 427.
Μητρόπολις : Θεσσαλονίκης 720. Κε- 

ρυνείας 258. Τριπόλεως 688.
Μητροπολίτης : Κιτίου 524. 556. 705. 

737. Πάφου 119. 719. 748. Σμύρ
νης 335.

Μητροπολιτών : μεταθέσεις 335. Χει- 
ροτονίαι καί μεταθέσεις 493.

Μοδερνισμός έν τή άγγλικανική Έκ 
κλησία 559.

Μοναστήρια έν Έλλάδι 109.
Μονή Χρυσορροϊατίσσης· 154.
Μονή Ροζινοΰ’ 189. 
«Μούσαι» (αί), 528. 
Μύρον άγιον 556.
Μυστήριον μετάνοιας 700. 732.
Μωσαϊκά χριστιανικά Κύπρου : Διή- 

γησις περί Κυπριακού Μωσαϊκού 
43. 85. 277. Εικόνες τής «κυπρι
ακής Παναγίας» έν Ρωσίφ 317. 
515. Παναγία ή άγγελόκτιστος 
Κιτίου 616. 619. 673. 705. Πα
ναγία ή Κανακαρία Λυθ ραγκώμης 
737. 767.

/ -___ _ __ __
Ναοί ένοριακοί έν Έλλάδι 111. *
Νέα μικρά 64.
Νέου έτους εύχαί 753.
Νεολαία : Πρός τήν σπουδάζουσαν νε*

νίσεσι 423· 
452. ,.Λ . ,.82 "jus'u“·

ÎK3 .Μ .Π ρογόΛ .
Ν ··; «,ι^ου έναρξις*  15Ά
Ν Ί υς καγ·.α^τικύς Εκκλησίας Κύ- 

) πρου 10. 26. 52. 121. 153. 187.
257. 332. 3G2. 525. Σχέδιον αύ
τοϋ 231. Τροποποιήσεις 785.

Νόμος περί ενοριών έν Έλλάδι 29. 
126.

Νόμος περί παίδων έν Αγγλία 751.
Νομοσχέδια περιορισμού εορτών καί 

ημερολογίου έν Ρο>σίρ 125.

Οικογένεια καί πολιτεία 495.
Οικονόμος ο έξ Οικονόμων 238. 624. 
"Ομιλος πατριωτικός Διδασκάλων 24. 
"Ομιλος προσκυνητών είς Ιεροσόλυμα 

122. 261.
'Ομόνοια έν Πάφφ 684.
Ούόρδσουορθ Ίω. Σαλισβουρίας 527.

Παγκύπρια Γ 258. »
«Παναθήναια» 592.
Πανεπιστήμιον άνευ θεολογ. Σχολής 

έν Φραγκφούρτη 528.
Πανεπιστήμιον Γυναικών έν Ίαπωνίφ 

528.
Πανεπιστήμιον έθνικόν : 494. 495.
Πανεπιστήμιον Καποδιστριακόν 749.
Πανήγυρις : αποστόλου Βαρνάβα 22. 

367. άγ. Λαζάρου 219. Σωτήρος 
493.

«Πάνταινος» 496.
Παπαδοπούλας Λ. Χρυσόστομος 363. 

429. 464. 526.
Παπαδύπουλος χ" ’Ιωάννης 333.
Παρανομία ύποδιοικητοΰ έν Τουρκία 

124.
Παράπτωμα μοναχών Χρυσορροϊατίσ

σης 151.
Παρθένος ή αγία 474.



^98 Πίναξ αλφαβητικός τών περιεχομένων Πίναξ αλφαβητικός τών περιεχομένων 799

Παροράματα 128. 496.
Πατριάρχης Οικουμενικός : 27. 59.

121.
Πατριάρχης Αλεξάνδρειας: 252.431. 

492. 523. 589.
Πατριαρχεϊον Αλεξάνδρειάς καί κοι

νότητες 687.
Πατριαρχεϊον Οικουμενικόν 192. 556 

720.
Περιοδείαν άρχιερατικαί 431. 492. 

Λήξις αύτών 720.
Περί παίδων αγωγής καί κατ’ αμελών 

γονέων 671.
Πιερίδης Ζήνων 430.
«Πινακοθήκη» 592.
«Πινακοθήκη βυζαντινή» 752.
Πίναξ περιεχομένων 794.
Πίστις πρός τύν Θεόν 6.
Πλήρωσις χηρευουσών δέσεων 336.
Ποιναί πειθαρχικοί 25. 191.428. 524.
Πολίτευμα Έκκλησίας Σερβίας 41.
Πράξεις (αί; ήμών καί τό θέατρον τοϋ 

βίου 747.
Προεστώτες Έκκλησίας. 696.
Προϊστάμενος «Ευαγγελισμού» 526.
Προνόμια έν Τουρκία 124.
Προσευχή 38.
Προϋπολογισμός έκκλησ. Ταμείου Ελ

λάδος 30.
Πτωχοκομεϊον Λάρνακος 26.

Ραφαήλ Μόργκεν ίερεύς 220.
«Roma è l’Orientc» 778.
Ρουμανίζοντες 190.
Ρύθμισις έκκλησ. πραγμάτων Κύ

πρου 9.
Ρώσοι έν 'Λγίιη νΟρει 335.
Ρώσοι περί τών καθ’ ήμάς 215.

Σάββατόν φανατικώς τηρούμενυν παρ’ 
έβραίου 264.

Saints de Chypre 496.
Σεβαστοπούλειος αγών, «έκθεσις» 752.
<Σιών εύρετήριον» 752.

Σκοπός τοϋ χριστιανού τελικός 744.
Στατιστική: Έκκλησίας Ελλάδος 63. 

Βουλγαρίας 64. Γερμανίας 64. ’Ι
ταλίας 528.

Στατιστική γεννήσεων 95.
Στατιστική Σχολών ένΚΠ. 156.
Σταυριώται — Σπαθιώται 122. 157.
Σταυροβούνιον 120.
Σταυρός τών Λευκάρων 273. 479.
Στόλος αγγλικός 428.
Στρατολογία ιερέων καί διδασκάλων 

158.
Συνέδριον : Τύπου παγκύπριον 262. 

Χριστιαν. Αδελφοτήτων 158. Χρι
στιανικόν φοιτητικόν παγκόσμιον 
ένΚΠ. 32.

Συνοδικός νέος 61.
Σύνοδος ιερά Κύπρου 119. Έργασίαι 

αύτής 151. Διακοπή τών έργασιών 
αύτής 187.

Σύστασις αναγκαία 222.
Σύστασις αντικανονική Μοναστηριού 

152. 186.
Σχολαί ένοριακαί έκκλησ ιαστικαί έν 

Ρωόίρι 125. 263.
Σχολαί Λευκοσίας 304.
Σχολή Θεολογική Έθνικ. Πανεπιστη

μίου 255.
Σχολή Θεολογική Χάλκης 156. 191. 

463.
Σχολή νυκτερινή απόρων έν Λεμεσω 

685.

Τακρίριον δύο Σωμάτων 432.
Ταμεϊον έκκλησι »στικύν έν Έλλάδι 

108/
«Τρεις (οί) Τεράρχαι» 496.
Τριπολϊτις 620.
Τσιρός καί Ξηρός έπίσκοπος Ναυπά- 

κτου 419.
Τύπος: άρθρον έλλην. Συντάγματος 

περί αύτού 192.

Υπερβασία δικαιωμάτων 688.

Ύπερευλαβείας κατάκρισις 261.
Υπηρεσία θρησκευτική έν τώ έλλην. 

στρατω 494.
Ύπουργεϊον Δικαιοσύνης Ελλάδος 

749.

Φανατισμού έκδηλώσεις έν Αίγύπτω 
159.

[Περί] φθόνου 729. 762.
Φιλάργυρος (δ) κατά τόν θειον Χρυσό

στομον 601.
«Φιλελεύθερος» 528.
«Φόρμιγξ.» 528.
Φόρος κυπριακός αίματος είς τήν ε

ΟΙ ΓΡΑΨΑΝΤΕΣ ΤΟΝ < Ε. Κ. » ΚΑΤΑ ΤΟ 1911.

ψ 'Ο Κιτίου Μελέτιος.
Βελανιδιώτης ’Ιεζεκιήλ αρχιμανδρίτης.
Βοόζεμβεργ Γεώργιος.
Δηλιγιάννης ’Αρσένιος διάκονος.
Ζαννέτος Φίλιος.
Καλλιοντζής Γεώργιος.
Μακούλης ’Ιωάννης Οικονόμος.
Παπαδόπουλος Χρυσόστομος αρχιμανδρίτης.
Παπαϊωάννου Χαρίλαος.
ΙΙαπαμιχαήλ Ξενοφών.
Περιστιάνης 'Ιερώνυμος.
Συνοδινός Πολύκαρπος αρχιμανδρίτης.
Φωκάς Σεραφείμ πρεσβύτερος.

θνικήν άναγέννησιν 409.
Φόρος πρύς τήν άρε τήν 285.
[Ύπέρ τών έν] Φυλακαϊς 751.

«Χάρις» 496.
Χειροθεσία Οικονόμου 220.
Χολέρα 589.
«Χριστιανικόν Φώς» 496.

Ψευδομαρτυρία έπ’ άγαθώ σκοπφ ε
πιτρέπεται ; 114.

Ψήφοι κανονικαί καί Χειροτονίαι 525.
Ψυχιατρική καί νευρολογ. «Έπιθεώ- 

ρησις» 591. ι
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