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ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1913ΕΤΟΣ Γ'. ΤΕΥΧ. ΜΕ'.

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

ΤΡΙΤΟΝ ΕΤΟΣ

θεία συνάρσει ό « 9 Εκκλησιαστικός Κήρυξή διαννσας ήδη 
τό δεύτερον τού βίου αυτού έτος εισέρχεται διά τού παρόντος 
τεύχους είς τό τρίτον. Καί εύχεται έπί τω ευτυχεί τούτω γεγο- 
νότι, δπερ συμπίπτει καί πρός τήν αρχήν τού εύοιωνιστου έ
τους 1913, τοΐς μέν συνδρομηταΐς και άναγνώσταις αυτού πά
σαν πρόοδον έν πίστει καί όγάπη καί έλπίδι, εαυτω δέ πάσαν 
άνωθεν παρά τού Πατρδς τών φώτων άντίληψιν όπως εύδοκί- 
μως καί έν τω μέλλοντι υπηρέτηση έν ή έκλήθη κλήσει τά ύ- 
ψηλά τής Πίστεως Ιδανικά.

Ό « 9Εκκλησιαστικός Κήρυζ» έξηκολούθησε και κατά τό 
παρελθόν έτος βαδίζων άπαρεγκλίτως τήν άπό τής πρώτης έμ- 
φανίσεως αύτού διαχαραχθεϊσαν οδόν τής θεραπείας τών τε 
ηθικών καί τών διανοητικών αναγκών τού ορθοδόξου Χριστι
ανού λαϊκού τε και πεπαιδευμένου, καί ηύτύχησε νά περιλά- 
βη έν ταΐς σελίσιν αύτού προϊόντα τής σκέψεως και μελέτης ου 
μόνον τών παλαιών αλλά και νέων δοκιμωτάτων συνεργατών, 
πρός ούς άπαντας ή Διεύθυνσις, έν τή πεποιθήσει δτι εκφρά
ζει άκριβώς καί τά αίσθήματα τών άναγινωσκόντων τόν « Εκ
κλησιαστικόν Κήρυκα», άπευθύνει από τής σελίδος ταυτης θερ- 
μοτάτας τάς ευχαριστίας αύτής.

9Εν ταϊς 692 σιλίσι τού «’Εκκλησιαστικού Κήρυκος» τού 
β έτους περιελήφθησαν δημοσιεύματα ποικιλωτάτου περιεχομέ
νου' θρησκευτικά καί ηθικά διδάγματα άπό τών έκάστοτε ωρι-
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4 Τρίτον έτος Τρίτον έτος 5

σμένων υπό της αγίας Έκκλησίας ευαγγελικών και άποστο- 
λικών περικοπών' μελετήματα περί τών προχειροτάτων καί συ- 
νηθεστάτων ατομικών η κοινωνικών αρετών η κακιών' παρα
φράσεις λόγων τών μεγάλων της Έκκλησίας Πατέρων καί ή- 
θογραφίαι αυτών' λόγοι θρησκευτικού η εθνικού καί άλλου 
περιεχομένου' μελέται ιστορικοί καί αρχαιολογικοί, άναφερό- 
μεναι μάλιστα είς την ήμετέραν άγιωτάτην άποοτολικήν Εκ
κλησίαν' εκδόσεις ανεκδότων χειρογράφων' παρακολυύθησις της 
συγχρόνου εκκλησιαστικής ζωής μάλιστα μέν παρ’ ήμιν, λιπα- 
ρώς δέ καί τής αλλαχού. Ειδικοί βιβλιοκρισίαι έργων πεμ- 
φθέντων είς τήν διεύθυνσιν, καί παρακολούθησις εν γενικαΐς 
γραμμαις τής κινήσεως τού ελληνικού περιοδικού' περίληφις 
τής συγχρόνου ιστορίας τής τε ήμετέρας Νήσου καί τής τού 
μεγάλου άπελευθερωτικοΰ κατά τής Τουρκίας πολέμου' ταύτα 
καί τοιαύτα υπήρξαν έν γενικαΐς γραμμαις τά παρασχεθέντα 
ύπδ τού «Εκκλησιαστικού Κήρυκος» τοις άναγνώσταις αύτού 
κατά τδ λήξαν έτος. Καί κατά πόσον μέν ό « Έκκλ. Κήρυξ» 
άνταπεκρίθη είς τδν σκοπδν αύτού άλλοι είπον ή θά εΐπωσι. ‘Η
μείς έξακολουθοϋντες τδ έργον ήμών έπί τής χαραχθείσης οδού 
προσπαθούμεν rd είσενέγκωμεν τδ κατά δύναμιν είς τήν καλ- 
λιεργίαν τού άμπελώνος τού Κυρίου.

’Ιδιαίτερον τεύχος άφιερώθη και κατά τδ λήξαν έιος είς 
τδ έν τή Ιερά Μονή τού άγιου Γεωργίου τού Κοντού παρά τήν 
Λάρνακα ύπδ τού Π. Μητροπολίτου Κιτίου κυροϋ Μελετίου 
ίδρυθέν έλπιδοφόρον Ίεροδιδασκαλεΐον έπί τή λήξει τού δευ
τέρου τού βίου αύτού έτους.

‘Ωσαύτως ή απ' αρχής τού 1912 προαναγγελθεϊσα δίμηνος 
θερινή διακοπή τής έκδόσεως τού περιοδικού έφηρμόσθη, άνε- 
πληρώθησαν δέ id αντιστοιχούντο είς τδν χρόνον τής διακο
πής τεύχη δι’ έκδόσεως ούκ ολίγων τών τευχών τού περιοδι
κού εις μεΐζον τού συνήθους μέγεθος. “Ισως ή δίμηνος αυτή 
διακοπή θά έφαρμοσθή καί έφέτος, θά άναπληρωθή δ * έν τοι
αύτη περιπτώσει κατά παρόμοιον τρόπον.

Ai έλπίδες al στηριχθεΐσαι έπί τής έκδόσεως τοϋ « Έκκλη- 

σιαστικοΰ Κήρυκος -» δέν διεφεύσθησαν, καί μετ’άγαλλιάσίως 
δυνάμεθα rd μνημονεύσωμεν ένταύθα δτι ή πρδς αύτδν άγάπη 
τών άναγνωστών αύτοΰ ού μόνον παρέμεινεν εδραία κο2 κατά 
τδ λήξαν έτος dÂZd καί ηύξήθη και έξηπλώθη. ΑΙσθανόμε- 
θα, εννοείται, βαθύτατα τάς ύποχρεώσεις άς έπιβάλλει ήμΐν ή 
τοιαύτη έκτίμησις τοϋ ταπεινού ήμών έργου' καί έλπίζομεν δτι 
θά δυνηθώμεν rd άνταποκριθώμεν έμπράκτως εις rd? υπο
χρεώσεις ταύτας.

Μετά τών ελπίδων τούτων δ « Εκκλησιαστικός Κήρυξ» 
εισέρχεται πλησίστιος είς τδ τρίτον έτος.—X. |. Π.

Η ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Καθήκον παντός άνΟρώπου είναι το ευεργετεϊν τον πλη
σίον, έπιβαλλόμενον ύπδ τοϋ υψίστου νόμου τής πανανθρωπείου 
Αγάπης*  πας πραγματικός χριστιανός αίσθάνεται άκατανίκητον 
τάσιν πρός τήν εύεργεσίαν ούχί πρός άλλον τινά σκοπόν είμή 
πρδς το νά έκτελέση τδ καθήκον καί νά έξωτερικεύση τήν 
πλημμυροϋσαν έν τή καρδίςι αύτοΰ άγάπην. *Ίνα  ύπάρξη εύερ- 
γεσία πρέπει νά ύπάρξωσι δύο πρόσωπα συνδεόμενα άλλή- 
λοις διά τής πράξεως ταύτης, ό ευεργέτης, ò παρέχων, καί ό 
εύεργετούμενος, ò δεχόμενος τήν εύεργεσίαν. Άμφότεροι με
τά τήν εύεργεσίαν αισθάνονται γεννωμένην έν τή καρδίοι αί>- 
τών ιδιαιτέραν τινά εύάρεστον κατάστασιν. “Ο,τι αισθάνεται δ 
εύεργετήσας είναι ή ήθική άγαλλίασις έπί τή έκπληρώσει τοΰ 
καθήκοντος, β,τι δ’ αισθάνεται δ ευεργετηθείς εϊναι σεβασμός 
καί τιμή πρδς τδν εύεργέτην καί ίδιάζων τις πρός αύτόν σύν
δεσμος καί άγάπη, ήτις καλείται ευγνωμοσύνη. Όπως δέ ή 
ήθική άγαλλίασις τοΰ ευεργέτου είναι ή άμοιβή καί δ έπαι
νος τής συνειδήσεως πρδς τδν έργαζόμενον τό άγαθόν, οΰτω 
καί ή άντιστοιχοϋσα παρά τφ εύεργετηθέντι εύγνωμοσύνη είναι 
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6 Ή εύγνωμοσύνη

ύποχρέωσις επιβαλλόμενη αύτφ ύπό τής συνειδήσεώς του. Καί 
κ·*θώς  ϊνα τις θέληση καί έκτελέση τό άγαθόν χάριν αύτοΰ τοΰ 
άγαθοϋ, ϊνα τις εύεργετήση τόν πλησίον δπως ικανοποίηση έ- 
σωτερικήν τής ψυχής αύτοΰ ανάγκην, άπαιτεϊται νά έχη άδο- 
λον, καθαράν καί ήγιασμένην συνείδησιν, οΰτω καί ό εύεργε- 
τούμενος ϊνα αίσθανθή έν έαυτφ τήν εύγνωμοσύνην είναι άνάγκη 
νά είναι πεπροικισμένος διά συνειδήσεώς άγνής καί καθόλου 
διά πραγματικής χριστιανικής άρετής. "Αλλως ή μέν πράξις 
τοΰ άγαθοϋ γίνεται διά τόν εύεργετοΰντα ήθική ζημία, έάν έγέ- 
νετο ούχί χάριν αύτοΰ τοΰ άγαθοϋ άλλά χάριν σκοπών άντικει- 
μένων πρός τό θέλημα τοΰ δόντος τήν περί τοΰ άγαθοποιεΐν 
έντολήν τοϊς άνθρώποις Θεοΰ, άντ'ι δ’ εύγνωμοσύνης γεννάται 
έν τή άμαρτωλφ συνειδήσει τοΰ εύεργετηθέντος ή έναντία κακία, 
ή άχαριστία.

Γενικώς εΐπεϊν ή έμφυτος πρός τό εύεργετεϊν κλίσις τοΰ 
άνθρώπου συστηματοποιηθεϊσα διά τοΰ λόγου καί τοΰ έργου τοΰ 
Σωτήρος ήρξατο άσκουμένη καί θαυματουργούσα κατ’ έξοχήν μετ’ 
αύτόν καί όλονέν έξελίσσεται είς το μεγαλοπρεπές φαινόμενον τής 
παγκοσμίου συνδρομής πρός καλλιτέρευσιν τής θέσεως τών 
ένδεών καί πασχόντων, πρός ήν άποκρίνεται έναρμονίως ή εύ· 
γνωμοσύνη τής πασχούσης άνθρωπότητος πρός τούς παντοει
δείς ύπηρέτας τής τοιαύτης φιλανθρώπου κινήσεως. Άλλ’ έν 
ταϊς λεπτομερείαις ύπάρχουσιν άκόμη πλεϊστα δσα τά σκιερά 
σημεία, άτινα έπειδή, ένεκα τής μερικότητος αύτών, ύποπίπτου- 
σιν ζωηρότερον είς τήν συνήθη στενήν άντίληψιν τοΰ άνθρω- 
πίνου πνεύματος έμποιοϋσι πολύ βαθυτέραν καί άπτοτέραν έν- 
τύπωσιν είς τούς συνήθεις άνθρώπους. Εντεύθεν έχουσι τήν ά- 
φορμήν αύτών τά συνήθη παράπονα τών άνθρώπων κατά τής 
άχαριστίας, καί αϊ μεταμέλειαι—ούτως εΐπεϊν—έπί τή έκτελέσει 
άγαθοϋ τίνος, οσάκις τό άγαθόν τοΰτο ήθελέ ποτέ άμειφθή δι’ 
άχαριστίας. Καί συνήθως έπιρρίπτομεν δλην τήν εύθύνην είς 
τούς εύεργετηθέντας άχαρίστους, έν φ έν πλείσταις περιπτώσεσι 
τήν εύθύνην τής άχαριστίας αύτών ύπέχουσι καί άλλοι, συχνό
τατα δ’ αύτοί οϊ εύεργετήσαντες. Υπάρχει δηλαδή έσφαλμένη 
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άντίληψις έκατέρωθεν' συνήθως ό εύεργετών ποιεί τό άγαθόν ϊνα 
άπολαύση τιμής παρά τοϊς άνθρώποις, ή ϊνα καταστήση ύποχεί- 
ριον τόν εύεργετούμενον, ή ϊνα έπιτύχη έτέρων άντιστοίχων ή 
καί μειζόνων ώφελημάτων' πάλιν ό εύεργετηθείς ούχί σπανίως 
ύποπτεύων τούς άπωτέρους τούτους πραγματικούς ή φανταστι
κούς σκοπούς τοΰ εύεργέτου αισθάνεται άντί εύγνωμοσύνης μίσος 
καί άπέχθειαν πρός αύτόν, άτινα έκδηλοΰνται έξωτερικώς ώς 
άχαριστία" ή προθέμενος έξ άρχής νά έκμεταλλευθή άπλώς τήν 
άγαθότητα τοΰ άλλου πρός άνακούφισιν άπό τών παρόντων δει
νών, εύθύς ώς ήθελεν έπιτύχη τούτου άποσύρεται άπό τοΰ εύερ- 
γετήσαντος, καταφρονεί καί άδιαφορεϊ πρός αύτόν. Καί τοΰτο 
εϊναι έπίσης άχαριστία. Καί έτι χείρον’ έάν ποτέ άντιστραφώσιν 
οί δροι, εύημεροΰντος μέν τοΰ πρότερον εύεργετηθέντος δυστυ- 
χοΰντος δέ τοΰ άλλοτε εύεργετήσαντος, καί εύρεθώσιν άντιστρό- 
φως άντιμέτωποι άλλήλων, δ πρώτος άποπέμπει δι’ ύβρεων καί 
λακτισμάτων τόν παλαιόν εύεργέτην. Γονείς καταδαπανηθέντες 
ποικιλοτρόπως ύπέρ τών τέκνων των ρίπτονται ύπ’ αύτών είς 
τούς δρόμους άσπλάγχνως καί άνοικτιρμόνως’ μαθηταί φωτι- 
οθέντες τόν νοΰν ύπό τών διδασκάλων των άγωνίζονται νά έξευ- 
τελίσωσι καί περιυβρίσωσιν αύτούς εύθύς ώς ήθελον νομίση ότι 
δέν έχουσιν άνάγκην αύτών*  τεχνϊται διδαχθέντες παρ’ άλλοις 
τήν τέχνην, άνταγωνίζονται τούς διδασκάλους αύτών διά παν- 
τοίων συκοφαντιών προσπαθοΰντες νά άποσπάσωοι πρός έαυτούς 
τούς πελάτας έκείνων’ άνθρωποι έν τή στενοχωρίψ καί τψ κιν- 
δύνφ αύτών εύρόντες καταφυγήν καί βοήθειαν παρά τινι άγαθφ 
άνδρέ έκτρέπονται, όταν παρέλθη ή κρίσιμος θέσις των, είς μυ- 
ρίας,' συκοφαντίας καί ψευδολογίας, νομίζοντες δτι ούτω σφζουσι 
τήν κακώς έννοουμένην άξιοπρέπειαν αύτών, παρουσιαζόμενοι 
ώς δήθεν ούδέποτε κινδυνεύσαντες καί ούδέποτε προσφυγόντες είς 
βοήθειάν τίνος.

Δέν εϊναι άνάγκη βεβαίως νά έκταθώμεν εις τά παρα
δείγματα ταΰτ«, άτινα εϊναι άπειρα, καί ών έκαστος τών άνα- 
γνωστών γνωρίζει πλείονα τοΰ ένός. Άλλ’ έπανερχόμεθα έκεϊ 
δθεν έξ άρχής ώρμήθημεν. Έκ πάσης εύεργεσίας γεννάται έν τή
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8 Ή εύγνωμοσύνη

ψυχή τοϋ εύεργετουμένου, όταν ή ψυχή σϋτη εϊναι άγνή καί άπο- 
πνέη τό άρωμα τοϋ άληθινοΰ χριστιανισμού, το βαθύ και άνθρω- 
πικώτατον αίσθημα τής εύγνωμοσύνης, ο'ιοσδήποτε καί άν ù- 
πήρξεν ό εύεργετήσας, ο'ιοσδήποτε καί άν ήτο ό σκοπός αύτοΰ εύ- 
εργετοϋντος. ΊΊ εύγνωμοσύνη ίμφύτως γενναται έν τφ άνθρώπφ*  
ό Θεός διέχεεν αύτήν ού μόνον έν τφ άνθρώπφ, άλλά καί έν 
τοϊς πλείστοις τών ζψων' καί έπομένως ή έλλειψις εύγνωμο
σύνης θά. ήτο άπλώς κατάπτωσις τοΰ άνθρώπου είς κατάστασιν 
κατωτέραν τής κτηνώδους.—Πας εύεργετούμενος έχει ύψίστην 
ύποχρέωσιν νά εϊναι εύγνώμων πρός τόν εύεργέτην διά τήν ήν 
άπέλαυσεν εύεργεσίαν, προφυλασσόμενος βεόαίως ϊνα μή ή εύ
γνωμοσύνη παρασύρη αύτόν είς κακόν, χρησιμοποιούμενον ύπό 
τοΰ εύεργετήσαντος πρός τυχόν άθεμίτους σκοπούς ύπέρ ών καί 
παρέσχε τήν εύεργεσίαν.—Ή άχαριστία εϊναι σφόδρα έπίμεμ- 
πτον κακόν καί δεινόν αμάρτημα' καί διά τοΰτο ò Κύριος, δτε 
έθεράπευσε τούς δέκα λεπρούς εϊδε δέ μόνον τόν Σαμαρείτην έξ 
αύτών έπιστρέψαντα ϊνα έκδηλώση Αύτφ τήν εύγνωμοσύνην 
του, έκείνων μέν έκάκισε τήν άχαριστίαν, τούτου δ’ άντήμειψε 
τήν εύγνωμοσύνην δωρησάμενος καί τήν ψυχικήν πρός τή σω
ματική σωτηρίαν' «άναστάς πορεύου, εϊπεν αύτφ' ή πίστις σου 
σέσωκέ σε».—X. 1. Π.

ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΪΤΟΪΣΙ ΤΗΝ ΠΧΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ*

Ή γή εϊνε περιορισμένη, λίαν περιορισμένη διά τήν αθά
νατον ΰπαρξιν. Αΰτη διαρκώς μέ καταβασανίζει καί στενο- 
χορεϊ. Ώς κατάδικος, πορεύομαι έπ’ αύτής φέρον οχληρόν 
βάρος είς τούς πόδας. Τα βήματά μου καθ’ έκάστην γίνονται 
βαρύτερα, αί κινήσεις μου δλοέν έστενοχορημέναι, ή κεφαλή 
μου κλίνει παράδοξος, τό παν έν έμοί λαλεϊ δτι δέν έπλάσθην 
διά τήν γην.

• Ύπό Μπουγώ.

Τά παθήματα άνυψοΰσι τήν ψυχήν πρός τόν Θεόν 9

Οί άνθροποι, οί ζώντες ούτοι συνοδοιπόροι μου, άπο- 
δεικνύουσιν είς έμέ τοΰτο έτι καλλίτερον είς έκαστον βήμα 
ούτοι μέ προδίδουσι· όταν θελήσο να στηριχθώ έπ’ αύτών 
κάμπτονται ώς ό κάλαμος καί μέ πληγώνουσι. Καί άλλοίμο- 
νον οί πλέον άριστοι έξ αύτών, έκεϊνοι τούς οποίους όνομά- 
ζουσι φίλους, δέν δείκνυνται πρός έμέ πιστότεροι' ή αρπάζει 
αύτούς ό θάνατος ή άηδιάζο αύτούς διά τάς έλλείψεις αύτών 
και τά έλλαττώματα, ή ή άθλιότης μου άποδιώκει αύτούς άπ 
έμοΰ. Πόσοι έξ αύτών προσήγγισάν μοι διά τής ψυχής, άλλ’ 
ό θάνατος σκληρώς άφήρπασεν αύτούς άπ’ έμοΰ ! Πόσους 
μετ’ έλπίδος δέν προσήγγισα πρός τήν έμήν καρδιαν, άλλ’ εύ- 
ρον έν αύτοΐς ψυχρότητα καί έγω’ίσμόν, ίσχυρώς δέ άπογοη- 
τευθείς, άπήλθον ! Πόσους άλλους δέν έζήτησα, καθ’ ον 
χρόνον παρίστατό μοι ανάγκη να κλίνω τήν κεφαλήν είς τον 
βραχίονα τοΰ φίλου, και δέν ήδυνήθην νά εύρω ! Πόσον 
δύσκολον ό άνθρωπος νά εύρη φίλον ειλικρινών αισθημάτων 
καί πόσον άληθής ό θλιβερός ούτος λόγος τοΰ σοφοΰ δτι, 
«ούδέν τόσον σπάνιον, όσον ό άληθής φίλος»!

Ποΰ να προσδράμη τις, άφοΰ ή φιλία άποδείκνυται τό
σον άστατος ! Πλήρης θλίψεως μή εχων ποΰ τήν κεφαλήν 
κλίνή έν τφ βίφ, ζητεί δι’ εαυτόν ό άνθρωπος έτέραν παρα
μυθίαν, λέγων πρός εαυτόν : θά εΰρης έτερόν τι, άφοσίωσιν 
τρυφερωτέραν, βαθυτέραν, άφιλοκερδεστέραν, έν ή θά λη- 
σμονήσης τάς πικρίας τοΰ βίου. Καί τότε δ άνθρωπος ονει
ροπολεί τήν ΰπαρξιν, τήν οποίαν ύ Θεός έδημιούργησε διά 
τόν εύγενή τούτον σκοπόν, τοΰ νά άγαπά και νά παραμυθήται.

‘Ο άνθρωπος βλέπει, δτι ό Θεός έδημιούργησε τήν ΰ- 
παρξιν ταύτην δι’ αύτόν σκιρτών έκ χαράς άπέρχεται άπό 
τοΰ βωμοΰ, έν φ έτεινε τήν χείρα είς τήν ΰπαρξιν ταύτην, 
γενόμενος νέος κα'ι μετά νέων δυνάμεων. Άλλ’ οϊμοι, οϊμοι ! 
δ άνήρ, ή ή γυνή ή και άμφότεροι καταπροδίδουσι το ονειρο
πόλημα εκείνο*  ίσως δέ καί ό Θεός ήθέλησεν, ΐνα τό ονει
ροπόλημα έκεϊνο μείνη μόνον ονειροπόλημα έπί τής γης, ΐνα 
άναγκάση ημάς νά ύψώσωμεν τούς οφθαλμούς είς τόν ούρα-
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νόν. Κα'ι παρ’ αύτοίς δέ, οϊτινες συνδέονται διά μεγάλης α
γάπης, τό ονειροπόλημα τοΰτο δέν τηρεί τάς υποσχέσεις του. 
Τί δέ νά εϊπωμεν περί άλλων, τί να εϊπωμεν περί τής εστίας, 
έξ ής ύπελείφθη μόνον ψυχρά τέφρα, ώς καί περί εκείνης 
έφ’ ής ή φλόξ δέν έκαιεν, ή περί εκείνης έν ή έκαιε μέν λαμ
πρός ή θερμώς, άλλ’ ό άνηλεής θάνατος έ'σβεσε τήν λαμπά
δα ! Καί ιδού, ότι έκ τής έρημωθείσης οικογένειας σώζον
ται τινες, ώς σώζονται καί έκ τής άποσβεσθείσης φιλίας, οΐ- 
τινες ρίπτονται είς μάλλον πολυτάραχον βίον, ΐνα λησμονή- 
σωσιν. Άλλα μόλις είσέλθητε είς τήν κοινωνικήν δράσιν καί 
Ιδού καταδιώκουσιν υμάς τα παθήματα, όπισθεν δ’ υμών α
γωνίζεται ή συκοφαντία. Διενοήθητε νά γνωρίσητε τούς αν
θρώπους, καί έγνωρίσατε αύτούς : καί έπιστρέφετε λοιπόν 
εις τήν Ιδίαν άπομόνωσιν συντετριμμένοι ύπό τής αυταπάτης. 
‘Οποία ειρωνεία !

‘Ως ό οδοιπόρος, άφικόμενος είς τήν κορυφήν τοΰ ό
ρους στρέφεται καί βλέπει έκ τών όπισθεν αύτοϋ έκείνους, 
οϊτινες έβάδιζον μετ’ αύτοϋ καί τών οποίων ούτος προέδρα- 
μεν, ούτω καί ημείς άφιχθέντες είς τό ζενίθ τοΰ ήμετέρου 
βίου, παρατηροΰμεν κύκλφ ήμών καί βλέπομεν ότι εϊμεθα 
μόνοι. Μακράν είς τάς πεδιάδας βλέπομεν τά διαλυθέντα ή
μών όνειρα, τήν προδοθεϊσαν ήμών φιλίαν, τήν άποσβεσθεϊ- 
σαν αγάπην, τάς φιλικωτάτας ήμών σχέσεις, ας άπωλέσαμεν 
καθ’ οδόν. Μετά θλιβεροϋ βλέμματος, μετά δυσθύμου κορ- 
δίας βραδέως άνερχόμεθα τάς τελευταίας ψύχρας βαθμίδας 
τοϋ βίου, αϊτινες όντως θά ήσαν ανυπόφοροι, αν μή περί τά 
τέλη αύτών δεν άνέμενεν ή μάς ό Θεός. Άπαυδήσαντες έκ πάν
των τούτων, άπαυδήσαντες μάλιστα καί νά έλπίζωμεν καί περί 
ουδενος σκεπτομενοι, θεωροΰντες δέ έκάστην ώραν ή κενήν ή 
θλιβερόν έκπέμπομεν τήν τελευταίαν κραυγήν : «Κύριε, Κύ
ριε» !

Έρωτώσι: πρός τί τό πάθημα ; Καί ίδού ή άπάντησις: 
η γή καλύπτεται υπό ομίχλης, ΐνα κάμη ν’ άστράψη ό 
ούρανός.

Τά παθήματα άνυψοΓβι τήν ψυχήν'πρός τόν θεόν 11

Εί καί έδημιουργήθημεν διά τόν Θεόν, όμως έξ όλης 
ψυχής προσκείμεθα είς τά έφήμερα πράγματα. Προσπαθοΰ- 
μεν νά κτίσωμεν δι’ έαυτούς φωλεόν έπί τής γής, μακράν 
τών άνέμων καί τών πάγων καί θά έπεθυμοϋμεν ν’ άποκοι- 
μηθώμεν έκεϊ, φανταζόμενοι ότι ούδέποτε θά γηράσωμεν καί 
ούδέποτε θ’ άποθάνωμεν. Άλλ’ ίδού, έν τή μικρφ ταύτή φω· 
λεφ, έν ή λησμονοΰμεν τήν αιωνιότητα, άπό καιροΰ είς καιρόν 
ό Θεός στέλλει τά παθήματα ώς σωτηριώδη λύχνον. Πόσον 
δέ σοφώς ένεργεί ό Θεός όταν έφαρμόζη τό μέτρον τοΰτο ! 
Μεθ’ όπόσης άγάπης διανέμει τά προσφερόμενα ύπ’ Αύτοϋ 
δώρα είς τήν ήμετέραν ψυχήν ! Συχνότερον όμως έπισκέπτε- 
ται τό άσθενές μέρος. Καταρρίπτεται οίονδή τι ονειροπόλημα, 
άφίπταται ή αυταπάτη· ό φίλος λησμονεί, ψυχραίνεται ή ά- 
γαπώσα καρδία καί άκουσίως αίρεις τούς οφθαλμούς ύψηλό- 
τερον καί λέγεις : «Κύριε, Κύριε, Σύ μόνος δέν μεταβάλ
λεσαι» !

Συμβαίνει δ’ όμως ΐνα ό Θεός πλήξη επτάκις. Καταρρί
πτεται ή θέσις, σείεται ό θρόνος. ‘Ο κόσμος βλέπει μόνον κο- 
νιορτόν έγειρόμενον πέριξ τοΰ μεγάλου τούτου ναυαγίου, 
άλλ’ ή πληγεΐσα διά τοϋ κτυπήματος τούτου ψυχή έτερόν τι. 
Είς αύτήν φαίνεται άμυδρόν τι φώς· είς τό παραμυθούμε- 
νον βλέμμα ανοίγεται ό ούρανός καί άμείβει αύτό διά τήν 
άπώλειαν τής γής, ήτις ώσεί έξαφανίζεται δι’ αύτήν. Βασί- 
λισσά τις τής Αγγλίας έλεγέ ποτέ : Ευχαριστώ σοι Θεέ, διότι 
άφήρεσας άπ’ έμοΰ τρία βασίλεια, έάν άφήρεσας ταΰτα έπί 
τώ σκοπώ νά με καταστήσης καλλιτέραν.» Καί ό Βοσσουετος 
όμιλών περί αυτής έξεφράσθη : «Διά τί αύτη ηύχαρίστησε 
τόν Θεόν ; άρά γε διότι εκαμεν αύτήν βασίλισσαν; Ούχί, 
άλλα διότι κατέστησεν αύτήν δυστυχή βασίλισσαν».

“Οσον τά παθήματα είνε μεγαλήτερα, τόσον τό έκ τού
των έκπορευόμενον φώς είνε καί λαμπροτερον. Ενίοτε τα 
ραπίσματα έπαναλαμβάνονται. Ακούονται ώς διαρκής βροντή, 
άλλ’ άκριβώς τότε άποκαλύπτεται καί όλη ή τρυφεροτης τής 
θείας άγάπης. Ή μήτηρ, ήτις προσφέρει τό τέκνον της εις
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τήν μάχαιραν τοΰ χειρουργού επιδαψιλεύει αύτώ θωπείας, κα
λύπτει διά φιλημάτων πρό τής έγχειρήσεως, κατά τήν έγχεί- 
ρησιν και μετ’ αύτήν. ’Ασθενές παράδειγμα τής θείας αγά
πης..."Οταν τό ξίφος είσέλθη μέχρι τής λαβΐδος έν τή άν- 
θρωπίνη καρδία, συχνάκις παράγεται έν τφ βάθει τοϋ μεγί
στου παθήματος απερίγραπτος τις, ανέκφραστος χαρά, ούτως 
ώστε ή μακράν τοΰ Θεοΰ ψυχή αναγνωρίζει τήν χεϊρα Αύτοΰ 
καί προσπαθεί ν’ άσπασθή αύτήν.

Πρό τινων έτών έγνώρισα υπάλληλον διαπρεπή, άνα- 
βάντα είς τήν υψηλήν αύτοΰ θέσιν δι’ έντιμου καί πλήρους 
άφοσιώσεως είς τό καθήκον έργασίας. Ώς έκ τούτου ήσκει 
μεγάλην έπίδρασιν, έτιμάτο δέ καί ήγαπάτο ύφ’ απάντων. 
ΤΗτο πλούσιος καί εύτυχής είχε τα πάντα πλήν τής πίστεως. 
Είχε γυναίκα σοφήν, καλής ψυχής κα'ι μεγάλης πίστεως καί 
δύο θυγατέρας, ας άνέθρεψε μετά μεγάλης έπιμελείας. Ει- 
χον δέή μέν μία ήλικίαν 19, ή δέ έτέρα 16 έτών, άμφότεραι 
θελγητρώδεις, μέ λαμπρά αναστήματα, εύσεβείς, ταπεινα'ι 
καί άθφαι. Πολλάκις καθ’ οδόν συνήντων τήν κυρίαν ταύ- 
την άκολουθουμένην ύπό τών δύο αύτής θυγατέρων. Εκεί
νος αισθάνεται τήν εύγενή υπερηφάνειαν τοΰ πατρός, δστις 
έγέννησε καί άνέθρεψε τέκνα. Συνέβη ποτέ ή πρεσβυτέρα τών 
θυγατέρων νά καταληφθή ύπό δεινής κεφαλαλγίας καί μετά 
τινας ημέρας ύπό τύφου. Άπέθανεν ώς άγγελος. Ή νεωτέρα 
αύτής αδελφή, τήν όποιαν άπεμάκρυναν άπό τής άσθενοΰς 
λίαν αργά, ήσθένησεκαί αύτή έκ τής αύτής άσθενείας καί 
ήκολούθησε τήν πρεσβυτέραν. Ό δυστυχής αύτών πατήρ 
έπί ολόκληρον έβδομάδα έμενε μόνος έν τή αγροτική οικία, 
έν ή συνέβη ό τελευταίος θάνατος, άφωνος, έχων προσηλω
μένους τούς οφθαλμούς έπί τής κλίνης έκείνης έξ ής άπέπτη 
ό τελευταίος αύτοΰ θησαυρός. Άλλ’ έξήλθενέκτής άπομο- 
νώσεως ταύτης, άρρήτως διεισδύσας είς το βάθος τοΰ περί 
αύτόν μυστηρίου. Τί είνε ό κόσμος ούτος καί τίς ή άξια αύτοΰ; 
Τί σημαίνουσι τά αξιώματα, αί τηβηλαι θέσεις, ή δόξα, ή 
έπιρροή; Πάντα ταΰτα έγένοντο αύτφ μισητά. Τί σημαίνουσι,
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τέλος, οί κοσμικοί δεσμοί και αφοσιώσεις, δταν βλέπη τήν 
έξαφάνισιν τών τόσων προσφιλών αύτοΰ τέκνων; Άπέδειξεν 
είς εαυτόν δτι τοιαΰται συμφοραι δέν εϊνε δυνατόν να είνε 
τυχαΐαι, διότι έάν ή τύχη διέπη τον κόσμον, έν τοιαύτη περι- 
πτώσει, ήρκει μόνον να θραύση τήν κε ραλήν έπ'ι τοΰ τοίχου, 
καί ούδέν πλέον. Τά πλήγματα ταΰτα, κατά τήν γνώμην αύ
τοΰ, δέν ήδύναντο νά προέλθωσιν άπλώς έκ θείας αδιαφορίας, 
διότι τότε θά ήδύνατο νά μισή τοιοΰτον Θεόν. Βαθέως πα- 
ρετήρησεν, δτι ό Θεός προσηνέχθη πρός αύτόν ούτως, μόνον 
έξ αγάπης. Βεβαίως δέν ένόει ήδη τούς λόγους τών τοιούτων 
ένεργειών, άλλ’ ήλπιζε νά έννοήση αύτούς βραδύτερον, ο
πότε τά πάντα θα έγίνοντο αίθρια είς τούς οφθαλμούς αύτοΰ.

’Επί πολλά ακόμη έτη έζησεν έν τφ κόσμο) άγογγύ- 
στως έκτελών τά καθήκοντα αύτοΰ και υπηρετών τιμίως τή 
πατρίδι μέχρι γήρατος λιπαροΰ. Συγχρόνως δμως έγένετο και 
μέγας χριστιανός κινήσας τόν θαυμασμόν τοΰ κόσμου διά τήν 
στερράν αύτοΰ έλπίδα καί τήν άκράδαντον πίστιν είς τήν θείαν 
πρόνοιαν ύπηρέτει δέ τούς πτωχούς, διανέμων αύτοίς τήν 
προίκα τών δύο αύτοΰ θυγατέρων. Ό άνθρωπος ούτος ήδη 
άπέθανεν, άλλ’ δτε ήρπάγη έκ τοΰ κόσμου τούτου, αί δύο 
αύτοΰ θυγατέρες έξήλθον είς ύπάντησιν αύτοΰ μεταμεμορφω- 
μέναι καί λάμπουσαι ύπό ούρανίου δόξης: τότε, έν τή αίωνίφ 
ταύτη ενώσει, σύντρεις έ νόησαν διατί έχωρίσθησαν πρός 
στιγμήν καί πώς ό Θεός διά τοΰ προώρου θανάτου τών τέ
κνων έδωκεν είς τόν πατέρα τήν δυνατότητα ν’ άγοράση διά 
τοΰ όλοχρονίου χωρισμού τήν μεγάλην εύτυχίαν τοΰ νά ζή 
έν τή αίωνιότητι έν τώ φωτι και τή άγάπη.

’Ιδού ή πρώτη υπηρεσία, τήν όποιαν δύναται νά προ- 
σφέρή είς τούς άνθρώπους τό πάθημα. Έκ τοΰ παθήματος 
πηγάζει φώς, φωτίζον τήν ήμετέραν ψυχήν και άπαντα τόν 
ήμέτερον βίον.

A. A—νης.
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Άρχιμ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΠΑΠΑύΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛ. ΣΧΟΛΗΣ

ÛIONYSIOS ΚΛΕΟΠΑΣ
(1816 — 1861)

(Συνέχεια.)

Έπειτα συγχωρήσατε μοι να σας είπω και τούτο, δτι 
ή του Βενιαμίν εισαγωγή είς την έν Χάλκη Σχολήν πολύ έ
βλαψε την Σχολήν μας και ήλάττωσε την ύπόληψιν και έτά- 
ραξε τούς λογισμούς τών συμμαθητών του καί τώρα έση- 
κώθη καί αύτών ό νους καί πάντες Χάλκην φαντάζονται, άφοΰ 
μάλιστα έγραψενό Βενιαμίν έκ Κ)πόλεως άπειρα έγκάμια». Χάριν 
τών προβεβηκότων μαθητών ό Κλεόπας έβασανίζετο καί είς τά μι
κρότερα, δταν λοιπόν παρελαμβάνοντο έκ τής Σχολής τών ’Ιερο
σολύμων καί μετετίθεντο είς την τής Χάλκης είς τί πλέον ήτο 
αύτύς χρήσιμος ; Διότι διά τούς άρχαρίους μαθητάς ήτο Ικανός ό 
τυχών διδάσκαλος. Ένεκα πάντων τού των μετά δακρύων παρεκάλει 
τον Πατριάρχην νά δεχθή τήν παραίτησίν του καί ν’ άπχλλάζη αύτον 
άπό τ?ΐς άκαταστασίας έκείνης τών πραγμάτων. «"Οπου άλλαχού καί Sv 
μέ διορίσητε, έλεγε, είς οίονδήποτε διακόνημα Sv μέ βάλητε θέλω 
υπακούσει...μόνον είς τήν παρούσαν Σχολήν νά διδάζω πλέον είναι ά· 
δύνατον, εύσπλαγχνισθη ré με είς εν πράγμα, το όποιον δέν ήμπορώ 
πλέον νά κάμω. ’Ιδού κατά διαταγήν σας καταγίνομαι συγγράφων 
περί ’Ιερουσαλήμ και εως τύ Πάσχα θά έχωμεν βιβλίον έτοιμον διά 
τύπωσιν. Έχω λοιπόν έργον προς το παρόν άνά χεϊρας xal Sv εύαρε- 
στηθήτε νά μέ διορίσητε καί είς άλλο άναδέχομαι εύπειθώς καί έκείνο, 
μόνον είς τήν νυν ύπάρχουσαν Σχολήν δέν δύναμαι πλέον νά διδάζω.» 
Τά αύτά έγραφε καί ή ’Εφορία διά μακρών πώς τον Πατριάρχην, 
συνιστώσα ν’ άποσταλή είς Ιερουσαλήμ ό διδάσκαλος Κύριλλος Ά- 
θανασιάδης, είς άντικατάστασιν του παραιτουμένου Διονυσίου Κλεόπα, 
διότι ούτος έπέμενεν είς τήν παραίτησίν «έντρεπόμενος νά πηγαίνη 
καί νά έρχηται είς Σχολειον χωρίς μαθητάς».

Ό Πατριάρχης διεζήγε τότε έν Κ)πόλει μέγαν άγώνα κατά

Λατίνων ύπέρ τών Προσκυνημάτων, διά τούτο έθορυβήθη καί έλυπήθη 
πολύ περισσότερον διά τήν παραίτησίν τού Κλεόπα. Τή 25 Αύγου
στου 1851 μακράν άπηύθυνε προς αύτον επιστολήν, άποκρούων τήν 
παραίτησίν. Ταύτην έθεώρει ώς άδίκημα πρός τήν 'Αγιοταφιτικήν ’Α
δελφότητα, ήτις έμελλε νά στερηθή τών έκ της διδασκαλίας αύτού 

ωφελειών. Διά ττίς άποχωρήσεως αύτού έμελλε ν’ άνακοπή ή μόλις 
άρζαμένη μετά τοσούτων δυσχερειών πνευματική κίνησις έν τή αύχμώ- 
δει τότε ’Ιερουσαλήμ. Ίχανοποιών δέ τον Κλεόπαν ό Πατριάρχης έ- 
δέχετο πληρέστατα τήν γνώμην αύτού περί τίς ίδρύσεως Σχολής έν 
τή ένδόζω Μονή τού Σταυρού, άνομολογήσας τήν ορθότητα τών πα
ρατηρήσεων καί έκτιμήσας τον ζήλον αύτού.

Ουτω λοιπόν ό Διονύσιος Κλεόπας έγένετο εισηγητής τής ιδέας 
περί τής ίδρύσεως τής Θεολογικής Σχολής του Σταυρού. Έτη τινα 
πρότερον έπί τοΰ Πατριάρχου ’Αθανασίου κατά Νοέμβριον τού 1843 
ή ιερά Σύνοδος τής ’Εκκλησίας ’Ιεροσολύμων άπεφάσισε «το έκτος 
τής Ιερουσαλήμ Μοναστήριον τού τίμιου Σταυρού έπισκευασθήναι καί 
άποκατασ ταθήναι Σχολειον τοΰ ιερού κλήρου» μετά έζήκοντα υπο
τρόφων έσωτερικών καί άλλων έζωτερικών, καθ’ έκάστην έξ Ιερου
σαλήμ είς τήν Μονήν τοΰ Σταυρού μεταβαινόντων καί το εσπέρας είς 
τα ί'δια έπιστρεφόντων. Τό πρόγραμμα τής Σχολής θά ήτο απλού· 
στατον «θέληυσι δέ διδάσκεσθαι άπαντες ούτοι τάς έζής διαλέκτους, 
εντελώς, τήν απλοελληνικήν και άραβικήν, διά τής άλληλοδιδακτικής 
μεθόδου, έτι δέ καί τήν έλληνικήν και άραβικήν γραμματικήν καί τήν 
λατινικήν μετά τών έγκυκλίων μαθημάτων». Συγχρόνως έλαμβάνετο 
πρόνοια καί περί ίδρύσεως Τυπογραφείου, «έν αύτφ τώ ίερω Μοναστη- 
ρίφ συστηθήσονται έτι καί δύο τυπογραφεία, το έν τής ελληνικής καί 
το έτερον τής άραβικής». Δυστυχώς ή άπόφασις αυτή δέν έφηρμόσθη 
ένεκα τών δεινών περιστάσεων τής’Εκκλησίας ’Ιεροσολύμων, ίδρύθη 
ύ έν τφ μεταξύ χρόνω ή έν Χάλκιρ Θεολογική Σχολή, είς ήν άπε- 
στάλησαν έζ ’Ιεροσολύμων προς έκπαίδευσιν έλάχιστοί τινες. Ό Κλεό· 
*<κς ή'θελε νά καταστήσ*/)  τήν έν Ίεροσολύμοις Σχολήν έφάμιλλον προς 
την έν Χάλκ$, άλλ’ αύτή ή οίκτρά κ?1 δλως άθεράπευτος κατάστασις 
«ύτής ώδήγησεν αύτον είς τήν φαεινοτάτην άντίληψιν περί τής ίδρύ- 
σεως οικοτροφείου έν τή Σχολή. ’Επειδή δέ, δι’ ού; ειδομεν λόγους 
καί το οίκοτροφεϊον ίδρυόμενον δέν θά ήδύνατο ν’ άνταποκριθή είς τά 
σχεδι% τού Κλεόπα συνέλαβε μέν ούτος τήν ίδέαν τής ίδρύσεως τής 
^Χ^λής τού Σταυρού, εύρέθη δέ ό Πατριάρχης Κύριλλος πρόθυμος είς 
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την πραγματοποίησήν της ιδέας ταύτης έφαρμόζων παλαιαν άπόφασιν 
της Συνόδου τής Εκκλησίας ’Ιεροσολύμων. Ύπήρχον όμως καί άλλοι 
λόγοι, οϊτινες έζηγουοι τάς συχνας παραιτήσεις του Κλεόπα και τήν 
άπογοήτευσιν αύτοΰ. Οί Άγιοταφϊται μοναχοί δέν εϊδον εύχαρίστως έν 
μέσω αύτών τον λογιον κληρικόν. ’Ολίγοι συνρσθάνοντο τήν ανάγκην 
καί τήν χρησιμότητα τής παιδείας. Οί λοιποί εθισθέντες έν τή άπσι- 
δευσία, ήτις από πολλου έπεκράτει έν ’Ιερουσαλήμ, ήρζαντο, δυστυ
χώς, καί τα θρησκευτικά αύτοΰ φρονήματα ύποπτεύοντες καί Καΐρην 
αύτόν προσονομάζοντας. ’Επεισόδια διάφορα συνέβησαν, έπαυξήσαντα 
τήν άπογοήτευσιν του άλλως τε όξυθύμου Κλεόπα. Οίκ^θεν εννοείται 
καί ή στενοχώρια αύτοΰ, άναγχαζυμένου νά διδάσκη άνάγνωσιν είς η
λικιωμένους μαθητάς, μετά τήν λαμπράν επιστημονικήν μόρφωσιν, ήν 
απέκτησε, να έξαντλήται είς ζητήματα δλως ξένα προς τήν επιστημο
νικήν έργασίαν. Ένιεΰθεν ή μεγάλη αύτοΰ άπογοήτευσις, άφ’ ής ημέ
ρας έπάτησε τον πόδα έν ’Ιερουσαλήμ, εντεύθεν καί αί συχναί αύτοΰ 
παραιτήσεις. Δυστυχώς δέ ταΰτα πάντα έπέίρασαν έπί τής όλης δρά- 
σεως τούάνδρός, προώρως έξαντληθέντος καί μή προφθάσαντος νά έπι- 
τελέσγι ύπέρ τών γραμμάτων όσα ήδόνανο λαμπρώς να έπιτελέσρ. 
Άλλ’ έκαστος άνθρωπος έχει έν τω κοσμώ τουτω ώρισμένην ιστορικήν 
αποστολήν, ό δέ Διονύσιος Κλεόπας έκλήθη ϊνα συντελέσ-ρ είς τήν 
ΐδρυσιν τής μεγαλωνύμου Σχολής τοΰ Σταυρού, έν έποχ7| κρισιμωτάτη 
διά τήν Παλαιστίνην καί τήν ’Εκκλησίαν τών ’Ιεροσολύμων.

Ή διαβεβα’ωσις τοΰ ΙΙατριάρχου, ότι αποδέχεται τήν πρότασιν 
περί τής ίδρύσεος Σχο ; ής έν τή Μονή τοΰ Σταυροΰ, καθησύχασεν 
αύτόν, γράψαντα τή 12 Σεπτεμβρίου i 851 κοινή μετά τοΰ ’Εφόρου 
Καμαράση θεοφάνους καί ίδί$ τή 25 τού αύτοΰ μηνός προς τον Πα
τριάρχην καί δηλώσαντα τήν συγκατάθεσή περί έξακολουθήσεως τής 
διδασκαλίας έπί τή ανωτέρω διαβεβαιώσει. Συγχρόνως δέ παρεσκευά- 
ζετο να ύποβάλ^ «λεπτομερή έκθεσιν τής άπαιτουμένης έν τφ τιμίω 
Σταυρφ έπισκευής καί τοΰ προϋπολογισμού τών μελλόντων έξόδων». 
Κατά Σεπτέμβριον τοΰ αύτοΰ έτους ό Ήλίας Τανταλίδης έκ Χάλκης 
διά χαριεστάτης έπιστολής προς τον Κλεόπαν συνέστησε τον ίδιον α
νεψιόν Λεωνίδαν, άποσταλέντα ύπο τού Πατριάρχου είς ’Ιερουσαλήμ 
ϊνα μαθητεύσγι, τ$ί δέ 1 ’Οκτωβρίου γράφων ό Πατριάρχης έπίσης 
πρδς τον Κλεόπαν έπανε>άμβανε τήν δήλωσιν αύτού περί τής σταθε- 
ρας άποφάσεως πρδς πραγματοποίησιν τών περί μεγάλης Σχολής σχε- 
οίων τοΰ Διδασκάλου, ήλπιζε δέ ό Πατριάρχης ότι θά κατώρθου τήν 

επειδή δέν ήθελε νά όμιλήσο πρός λαόν απειθή, έπαθεν ε
κείνα, τά όποια αναφέρει ό ίδιος, ότι δηλ. έγένετο αύτφ 
πυρ έν τοΐς έγκάτοις, καί παρέλυσαν τά μέλη του, καί δέν 
ήδύνατο να ύποφέρη.

Γυναίκες ακόλαστοι, αϊτινες έλησμόνησαν τόν φόβον 
τοΰ Θεοΰ, καί κατεφρόνησαν τό αιώνιον πΰρ, εις μίαν τοι- 
αύτην ημέραν, καθ ’ ήν ώφειλον καθήμεναι είς τάς οικίας 
των ν’ αναλογίζωνται τό μεγαλείο ν τής ή μέρας εκείνης, κατά 
τήν οποίαν Οέλουσι μέν άνοιχθή οί ουρανοί, θέλει Ö’ έπιφα- 
νη είς ημάς ό Κριτής από τούς ουρανούς, και σάλπιγγες θεϊαι 
θέλουσιν άναστήσει τούς νεκρούς, ϊνα παρουσιασθώσιν ένώ
πιον τοΰ απροσωπόληπτου Κριτοΰ, διά νά λάβη έκαστος 
τήν άξιομισθίαν τών έργων του*  αντί νά διαλογίζονται ταΰ
τα, και ν’ άποκαθαίρωσιν άπό τάς καρδίας αύτών πάσαν 
πονηρόν ένθύμησιν, να έξαλείφωσι δέ μετά δάκρυα των τά 
προημαρτημένα και νά έτοιμάζωνται πρός άπάντησιν τοΰ 
Χριστοΰ κατά τήν μεγάλΐ]ν ήμέραν τής επιφάνειας αύτοΰ, 
αφοΰ άπέσεισαν τόν ζυγόν τής δουλείας τοΰ Χριστοΰ, έρ- 
ριψαν από τών κεφαλών αυτών τής εύσχημοσύνης τό κά
λυμμα, κατεφρόνησαν τόν Θεόν, κατεφρόνησαν τούς ’Αγ
γέλους του, ήτοίμασαν πάσαν όψιν αρρενωπήν, άνατινάζου- 
σαι άναιδώς τήν κόμην, σύρουσαι υπέρ τό δέον τούς χιτώ
νας, και παίζουσαι διά τών ποδών, μέ όμμα ασελγές, μέ 
γέλωτα έκκεχυμένον, μανιώδεις τρέχουσαι πρός τόν χορόν, 
και παροξύνουσαι έναντίον των δλην τήν ακολασίαν τών 
νέων, συνέστησαν χορούς είς τά έμπροσθεν^τής πόλεως μαρ- 
τύρια, καί κατέστησαν τούς ήγιασμένους τόπους έργαστήριον 
τής ιδίας αυτών διαφθοράς καί άσχημοσύνης. Και έμίαναν 
μέν τόν αέρα μέ τά πορνικά των άσματα, έμίαναν 0έ τήν 
γην μέ τά ακάθαρτα κροτήματά των, περιστοιχιζόμεναι υπό 
οχλου νεανίσκων, μαινάδες όντως και παράφοροι όλως δι
όλου, είς ούδέν ύπολειπόμεναι τών μαινομένων.

Είς ταΰτα λοιπόν εγώ πώς νά σιώπησα), πώς δέ καί 
κατ’ αξίαν νά θρηνήσω ; Και όλων τούτων τών ψυχών τήν 
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ζημίαν έπροξένησεν είς ημάς ό οίνος· ά οίνος, ναί, τό θειον 
τοϋτο δώρον, τό όποιον έδόΰη παρά τοΰ Θεοΰ είς τούς σω- 
φρονούντας πρός παρηγοριάν τής ασθενεί ας αύτών, έγει- 
νεν είς τούς άσελγαίνοντας δπλον ακολασίας. Μέθη, ό έκου- 
σίως προμηθευόμενος πειρασμός, δστις εισέρχεται είς τάς 
ψυχάς ήμών διά της ηδονής*  μέθη, τής κακίας μήτηρ και 
τό τής αρετής έμπόδιον, ήτις άποκαθιστά δειλόν τον άνδρεϊ- 
ον, καί τύν σώφρονα ασελγή*  ήτις αγνοεί τήν δικαιοσύνην, 
καί αναιρεί τήν φρόνησιν διότι, καθώς τό ΰδωρ εινε πο
λέμιον είς τό πΰρ, οΰτω και ό άμετρος οίνος κατασβεννύε1 
τόν λογισμόν. Διά τοΰτο καί έγθ> έως τώρα δέν ώμίλησα 
τίποτε κατά τής μέθης, ούχί διότι τό κακόν εινε μικρόν καί 
άξιον περιφρονήσεως, άλλα διότι ύ λόγος μου ούδεμίαν ώ- 
φέλειαν ήθελεν προξενήσει*  επειδή, άφοΰ ό μεθύων παρα
φρονεί καί είνε έσκοτισμένος, ματαίως φλυαρεί ό έπιπλήτ- 
των τόν μή αίσθανόμενον. Πρός ποιους λοιπόν νά διαλε- 
χθώ, δταν ό μέν, χρήζων τής συμβουλής, δέν ακούει τά λε
γάμενα, ό δέ σωφρονών καί νήφων, ώς άπηλλαγμένος τοΰ 
πάθους, ούδεμίαν έχει ανάγκην τής έκ τοΰ λόγου βοήθειας ; 
Πώς νά προσενεχθώ είς τήν παρούσαν περί στάσιν, άφοΰ και 
ό λόγος δέν χρησιμεύει, καί ή σιωπή φέρει είς απορίαν ; έάν 
μέν δέν έπιμεληθώ τοΰ έργου, άλλ’ ή αμέλεια εινε επικίνδυ
νος*  έάν δέ πάλιν είπω τι κατά τών μεθυόντων, θά φσννάζω 
είς ώτα μή άκουόντων. Άλλα καθώς είς τάς λοιμικός α
σθένειας, οί τών σωμάτων ιατροί τούς μέν υγιείς μέ τα προ- 
φυλακτικά φάρμακα έξασφαλίζουσι, τούς δέ κατεχομένους ύπό 
τής ασθένειας διόλου δέν έπιχειρίζονται, τοιουτοτρόπως καί 
ό λόγος ήμών ίσως χρησιμεύει έξ ήμισείας, ύποδεικνύων είς 
μέν τούς αμέτοχους τοΰ πάθους προφύλαγμα καί ούχί άπαλ- 
λαγήν, είς δέ τούς υπό τοΰ πάθους κατεχομένους ίασιν.

Κατά τί διαφέρεις τών αλόγων ζώων, ώ άνθρωπε ; δέν 
διαφέρεις κατά τήν δωρεάν τοΰ λόγου, τήν όποιαν, λαβών 
παρά τοΰ Πλάστου σου, έγεινες αρχών καί κύριος όλης τής 
κτίσεως ; έκεϊνος λοιπόν δστις άφαιρεϊ άφ’ εαυτού τήν

φρόνησιν διά τής μέθης, «παρασυνεβλήθη τοϊς κτήνεσι τοϊς ά- 
νοήτοις (καθώς λέγει ή Γραφή) καί ώμοιώθη αύτοϊς.» 
Αλλά καί τών αλόγων ζώων άλογώτεροι, τφ γ’ έπ’ έμοί, 

γίνονται δσοι είνε είς κατά στάσιν μέθης*  τά μέν τε
τράποδα δλα καί τά θηρία έχουσιν ώρισμένην έποχήν πρός 
την μίξιν των, άλλ’ δσων ή ψυχή κατέχεται καί κυριεύε
ται ύπό τής μέθης, καί τό σώμα των είνε πλήρες τής πα 
ρά φύσιν θερμότητος, πάσαν εποχήν καί πάσαν ώραν πα
ροξύνονται καί κινούνται πρός τάς άκαθάρτους καί αναι 
σχύντους συμπλοκάς καί ήδονάς*  καί ού μόνον τοΰτο την 
άλογίαν των προξενεί, άλλα καί ή παραφορά τών αισθήσεων 
αποκαθιστά τόν μεθύοντα χειρότερον παντός κτήνους. Διότι 
ποιον ζφον παραβλέπει καί παρακούει τόσον ό>ς ό μεθυσμέ
νος ; αύτοί δέν λησμονοΰσι τούς συγγενεστάτους των καί 
προστρεχουσι πολλάκις πρός τούς ξένους καί γνωρίμους των ; 
δέν διαπηδώσι πολλάκις τάς σκιάς ώς αύλακας ή φάραγγας ; 
Π δέ ακοή των είνε πλήρης ήχων καί πατάγων ώσεί κυμαινό

μενης θαλάσσης*  ή γή φαίνεται είς αύτούς δτι άνασηκώνε- 
ται όρθια, καί τά δρη δτι περιτρέχουσι κύκλφ αύτών. Ούτοι 
ποτέ μέν γελώσιν άκατάπαυστα, ποτέ δέ πάλιν κλαίουσι καί 
θρηνοΰσιν απαρηγόρητα*  καί τώρα μέν είνε θρασείς καί άπτό- 
ητοι, άλλοτε δέ δειλοί καί περίφοβοι*  ό ύπνος αύτών είνε 
βαρύς καί πνιγά>δί)ς, καί δυσκόλως δύνανται ν’ άνανεύσω- 
σιν έκ τοΰ έφιάλτου, ώστε πραγματικώς είνε γείτονες μέτόν 
θάνατον δταν δέ πάλιν άνεγείρωνται είνε μάλλον αναίσθη
τοι ή κοιμώμενοι*  καί ή ζωή τιον αύτη είνε δΓ αύτούς ενυ- 
πνιον, διότι, ένώ ούτε ένδυμα έχουν, ούδέ τί νά φάγωσιν 
«ύριον, μεθύοντες βασιλεύουσι καί στρατηγοΰσι, καί πόλεις 
οίκοδομοΰσι καί χρήματα διαμοιράζουσι. Τοιαύτας φαντασι
οπληξίας καί φρεναπάτας πληροί τάς καρδίας αύτών ό πε-

, ριζέων οίνος. Άλλοι δέ πάλιν φέρονται είς τά έναντία πα- 
,θήματα*  γίνονται δηλαδή άπηλπισμένοι, καί κάτηφεϊς, καί 
οδυνηροί, καί δακρυώδεις, καί ψοφοδεεϊς, καί άπτόητοι*  καί 
τοιουτοτρόπως ύ εις καί αύτός οίνος, κατά τάς διαφόρους 
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τών σωμάτων διαθέσεις, διάφορα πάθη προξενεί είς τάς ψυ- 
χάς. Είς οσους μεν προξενήση διάχυσιν τοϋ αίματος καί έξαν- 
θήση πρός τήν επιφάνειαν, άποκαθιστα αυτούς φαιδρούς και 
διασκεδαστικούς· είς οσους δέ πάλιν ή βαρύτης του συσφίγγει 
τήν διάθεσιν, επειδή συστέλλει καί καταπιέζει το αιμα αύ
τών, τούς φέρει τότε είς τήν εναντίαν τής χαράς διάΟεσιν. 
Καί τί χρειάζεται ν’ αναφέρω το άλλο πλήθος τών παθημά
των ; τάς δυσκολίας τοΰ ήθους, τό εύπαρόξυντον και μεμψί - 
μοιρον ; τό εύερέθιστον τής ψυχής, τήν κραυγήν, τόν θόρυ
βον, το εύαπάτητον καί τό άχαλίνωτον τής οργής ;

· ( ’Ακολουθεί. )

Η ΚΪΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΚΛ. ΖΗΤΗΜΑ

Εϊναι γνωστόν ήδη τοϊς άναγνώσταις του «Ε. Κ.» τό 
υπόμνημα, δπερ ύπέβαλον οί Έλληνες Βουλευταί τής Νήσου 
πρός τόν νέον Μ. ’Αρμοστήν έκ τής περιλήψεως ήτις έδημοσιεύθη 
έν σ. 718—7 19 του ΚΒ*  τεύχους του 1911. Γ-ίς τό ύπόμνημα 
τούτο ή Αύτού Έξοχότης ό Μ. ’Αρμοστής Σίρ Χάμιλτων Ε 
Γκούλδ-Άδαμς εύηρεστήθη νά άπαντήση ταχέως συμγώνως 
πρός τήν έν αύτφ έκφρασθεϊσαν έλπίδα τών βουλευτών και « ιδίςι 
επειδή ή A. Ε. φρονεί δτι οίαδήποτε πρός άπάντησιν άναβολή 

δύναται νά έκληφΟή ώς σημαίνουσα οτι ή Κυβέρνησις πραγματι- 
κώς σκέπτεται περί του δυνατού τού νά άσπασθή έν προσέχει μέλ· 
λοντι διάφορον πολιτικήν έκείνης, ήν ή Μεγ. Βρεττανίά παρεδέ- 
ξατο, οτε κατά τούς δρους τής Συνθήκης τού Ι878 άνέλαβε τήν 

διαχείρισιν τής Νήσου».
Καί έπί μέν τών απαντήσεων είς τά πολιτικά οημεϊα τού 

Υπομνήματος έχουσι πρό ημών τόν λόγον αυτοί οί πρός ους ή 
άπάντησις άντιπρόσωποι τού τόπου καί ή πολιτική -δημοσιογρα
φία, ήτις ήδη σύσσωμος έξανέστη κατά τών έν τή άπαντήσει 

διατυπουμένων άδικων αρχών. Καί πολύ δικαίως.
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Διότι είναι τή άληθεί$ λυπηρόν ν’ άποκρούωνται άποτόμως 
δίκαια αιτήματα τού λαού άτινα οϊκοΟεν έπρεπεν ύπό Κυβερνή
σεως φιλοπροόδου καί φιλελευΟέρας νά παραχωρηΟώσιν, καί έπί 
μόνφ τφ έπιχειρήματι δτι ή ’Αγγλία άνέλαβε τήν διακυβέρνησιν 
τής Νήσου παρά τής Τουρκίας διά συνθήκης, ήτις δήθεν δέν επι
τρέπει τήν παραχώρησιν πολιτικών ελευθεριών, ή γενικώτερον, 
τήν μεταβολήν τού καθεστώτος τού 1878’ ώς έάν αυτό τό νυν 
καθεστώς δέν είναι άψευδές μαρτύριον τού δτι ή Συνθήκη έπιτρέ- 
πει νά διοικηθή ή Νήσος δι’ έλευθέρων θεσμών. Εϊναι δέ σφόδρα 
λυπηρόν, άν μή τι άλλο, τό νά υπομιμνησκώμεθα έπιμόνως ύπό 
τών εύγενών άρχόντων ήμών οσάκις δίκαιόν τι ύποβληθή είς αυ
τούς αίτημα δτι ή Κύπρος άνήκει είς τήν Τουρκίαν, ώς έάν τούτο 
ήτο λόγος άποχρών νά μείνωμεν οί Κύπριοι άμέτοχοι τών άγα- 
θών τών συνταγματικών ελευθεριών, άφου ήδη μετέχοριεν τών 
κακών αύτών. Καί ταύτα έν ω χρόνω αύτή ή Τουρκία, ής τάχα 
άποτελοΰμεν μέρος, άπεγνωσμένως παλαίει πρός έαυτήν ύπέρ 
των τοιούτων ελευθεριών, άπό τούτων έξαρτώσα τήν σωτη
ρίαν της.

Άλλ’ έν τφ ’Γπομνήματι περιείχετο καί παράγραφος άνα- 
φερομένη είς τό έκκλησιαστικόν ζήτημα, είς ταύτην δέ ή A. Ε. 
άπήντησε τά εξής: «’Επιθυμώ δέ νά προσθέσω προσέτι οτι, άν ή 
πλειοψηφία τών όπαδών, κληρικών καί λαϊκών, τής Αύτοκεφά- 
λου Έκκλησίας τής Κύπρου φρονή ori αί έκκλησιαστικαί αύτών 
ύποθέσεις δέν είναι δυνατόν νά τεθώσιν έπί ικανοποιητικής βά- 
σεως άνευ τής προσφυγής είς τό έσχατον μέτρον τής νομοθετικής 
οδού, ή Κυβέρνησις δέν θέλει παρεμποδίση τήν εισαγωγήν τοιού- 
του μέτρου. Ή Κυβέρνησις έν τούτοις έλπίζει είλικρινώς δτι 
δυνατόν έν τέλει νά κριθή ώς μή άναγκαία ή έν τφ Συμβουλίφ 
εισαγωγή καί συζήτησις ζητημάτων θρησκευτικού χαρακτήρος».

Ώς έκ τής άπαντήσεως ταύτης έξάγεται, ή A. Ε. ô Μ. 
Αρμοστής τό παρ’ ήμϊν έκκλησιαστικόν ζήτημα έννοεϊ μόνον ώς 

ζήτημα έσωτερικής τών μελών τής ’Εκκλησίας πρός άλληλα δια- 

?ορδς, δπως ήτο τό Αρχιεπισκοπικόν, διά τούτο καί όμιλεϊ περί 
τής νομοθετικής οδού ώς περί εσχάτου μέτρου καί έκφράζει τήν
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βίλεκρινη ελπίδα δτι δέν θά κριθή έν τελεί άναγκαία ή έν τφ 
Συμβούλιου συζήτησις ζητημάτων θρησκευτικών.

Διά νά έννοήση ή A. Ε. τί είναι τό λεγόμενον εκκλησια
στικόν ζήτημα έν σχέσει πρός τήν Κυβέρνησιν πρέπει νά διέλθη 
τό είς τόν πρώτον τής Νήσου Μ. Αρμοστήν Sir G. Wolseley 
κατά Φεβρουάριον του 1879 έπιδοθέν ύπό τών ’Αρχιερέων Υ
πόμνημα καί τό έντός του αύτού έτους είς τόν διάδοχον αύτού 
Βίδωλφ έπιδοθέν παγκύπριον τοιούτο. Θά έννοήση τά ύπομνή- 
ματα ταυτα διερχόμενος δτι ή ’Εκκλησία τής Κύπρου διά τής 
έν τη Νήσω μεταπολιτεύσεως ευρέθη έκτός νόμου έν ταϊς σχέσε- 
σιν αύτής πρός τήν I Ιολιτείαν. 'II Τουρκία πάντοτε άστοργος 
πρός τούς ύπ’ αυτής κατακτηθέντας λαούς κατά τάς έν κρύπτω 
καί παραβύστω διεξαχθείσας διαπραγματεύσεις τής πωλήσεως 
τής Κύπρου ένεθυμήθη μόνους τούς μουσουλμάνους κατοίκουό 
αυτής καί περί τούτων μόνων έμερίμνησεν έν τή συνθήκη δπως 
καί έν τή μεταπολιτεύσει διατηρηθώσιν ώς άνεγνωρισμένοι ύπς 
τής Πολιτείας οί θρησκευτικοί αύτών θεσμοί. Περί δικαιωμάτων 
τών έκκλησιαστικών χριστιανικών θεσμών έν τή νέα πολιτική 
καταστάσει τής Νήσου ούδείς λόγος έν ταϊς διαπραγματεύσεσι 
τής άγοραπωλησίας. Ουτω δέ μετά τήν ’Αγγλικήν κατοχήν τών 
μέν Μουσουλμάνων ό θρησκευτικός όργανισμός εύρέθη ύπό τήν 
προστασίαν τής Πολιτείας ή δέ χριστιανική ’Εκκλησία είς ούδένα 
πρός τήν Πολιτείαν νομικόν δεσμόν , έξακολουθεϊ δέ μέχρι τής 
ήμέρας ταύτης νά ύφίσταται κ α τ’ ά ν ο χ ή ν τής Πολιτείας, 
δπώς έν οίονδήποτε σωματεϊον, τό όποιον δύναται μέν νά λει- 
τουργή καί άνευ άναγνωρίσεως αύτου ύπό τής Πολιτείας, δέν έ
χει δμώς καί δικαιώματα έπί τής προστασίας τών νόμων αύτής.

Δέν θά ειμεθα βεβαίους έν τή άληθείοι έάν ίσχυριζόμεθα δτι 
ή περίοδος τών Βερατίων καί τών Φιρμανίων έν τή πράξει εϊναι 
επιθυμητή διά τήν Εκκλησίαν τής Κύπρου κατάστασις έν συγ- 
κρίσει πρός τήν περίοδον τής ά ν ο χ ή ς, ώς έχαρακτηρίσαμεν 
τήν θέσιν αύτής ύπό τό 'Αρμοστειακόν καθεστώς, άλλ’ δσον δή
ποτε μεγάλη καί άν ήναι ύπέρ του δευτέρου ή διαφορά, ούδένα 
τών φρονίμων διαφεύγει τό έπισφαλές τής θέσεως τής ’Εκκλη
σίας ύπό τήν κατάστασιν ταύτην τής άνοχής. 'II άνοχή δέν εϊναι 
ύποχρέωσις, ούδέ δημιουργεί ύπέρ τού πρόςδν άναφέρεται νόμι
μον δικαίωμα. ’Εντεύθεν ή έπίμονος άπαίτησις τού πληρώματος, 
κλήρου δηλ. καί λαού, τής έν Κύπρω 'Ελληνικής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας άπό τής κατοχής τής Νήσου μέχρι τής ήμέρας 

ταύτης δπως ή κατ’ άνοχήν θεσις αύτής έν τή Πολιτεία μεταβλη- 
θή είς κατάστασιν νόμιμον. Αί άποφάσεις τών έκκλησιαστικών 
δικαστηρίων έπί τών ύποθέσεων τής δικαιοδοσίας αύτών πρέπει 
νά έχωσι κύρος παρά τή Πολιτεί^, δυνάμει πολιτειακής διατά- 
ξεως. Τά ύποκείμενα τής έκκλησιαστικής περιουσίας, οί θρόνοι 
δηλ. οί ναοί, τά μοναστήρια, τά άλλα έκκλησιαστικά ιδρύματα 
δέον νά άναγνωρισθώσι τοιαύτα καί διά διατάξεων τής πολιτείας 
διά νά κατέχωσι νομίμως τά δικαιώματα τού ιδιοκτήτου άπέναντι 
τών πολιτικών δικαστηρίων. Ή κανονική σχέσις τών ύποκειμέ- 
νων τούτων πρός τά πρόσωπα τής εκκλησιαστικής διοικήσεως, 
τήν όποιαν τό τουρκικόν καθεστώς άνεγνώριζεν ύπό τόν δρον 
καί τήν ιδιότητα τού μ ο υ τ ε 6 ε λ ή, δέν εϊναι δίκαιον νά μή 
ήνε άνεγνωρισμένη διά νομικής διατάξεως τής Πολιτείας. Καί, 
ϊνα συντόμως τό παν ειπωμεν, ή πρός τήν Κυβέρνησιν άπαίτη- 
σις περί έκκλησιαστικού ζητήματος συνίσταται είς τό νά άνα- 
γνωρισθή ύπό τή<: Πολιτείας διά διατάξεως νομικού κύρους ή 
ΰπαρξις έν Κύπρφ ’Ορθοδόξου Αύτοκεφάλου ’Εκκλησίας κυβερ- 
νωμέν'^ς καί διεπομένης ύπό τών ’ Αποστολικών καί συνοδικών 
κανόνων καί τών 'Ιερών τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας παραδόσεων.

Τούτο εϊναι έν τή ούσία αύτού τό άπέναντι τής Κυβερνή- 
σεως έκκλησιαστικόν ζήτημα.

t ό Κ. Μ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΓΚΜΝΙΟΙί ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ λΕΜΕΣΟΥ

Δικαίως ίσως θά ήδυνάμην νά παραποιηθώ δτι ύπό τών προλα· 
λησάντων δέν άφεση τι και εις εμέ. Διότι καί ή κοινή ήμών πάντων 
χαρά έπί τή αποκτήσει άξιου τής πόλεως οικοδομήματος Παρθεναγω
γείου ζωηρώς παρεσιάΟη, καί ή ευγνωμοσύνη αύτής πρός τούς συντε- 
λεστάς τού έργου, δωρητάς τε και εφόρους, πιστώς ήρμηνεύθη, καί τού 
ιδρύματος ή ιστορία διδακτικά); άνεσκοπήθη καί δ σκοπος τής παι
δείας είλικρινώς καθωρίσθη καί ή μνήμη πάντων τών μεγάλων τής 
νεωτέρας εθνικής ήμών παιδείας εργατών καί προσνατών, κατ όνομα 
μνημονευθέντων, αίωνία άνεκηρύχθη. Γνωρίζετε δμω; δτι και ποτη- 
ριον πεπληρωμένον δύναται νά περιλάβη έτι άν όχι σναγόνα τουλάχι
στον έλαφρύν φύλλον άνθους χωρίς τού υγρού ή στεφάνη νά διαρραγή. 
Καίτοι, τάληθές είπείν, εάν εκείνο τό όποιον έγώ θά προσθέσω εις τό 
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πεπληρωμένον ποτήριον προκαλέση ροπήν θά χυθή μόνον το ώς περιτ- 
τεΰον δικαίως θεωρηθέν έκ τοΰ καλλιεπούς άμα καί εμβριθούς πανη
γυρικού τής εορτής λόγου.

Διότι ό εύγλωττος ρήτωρ, δ έπανειλημμένως τό πολυπληθές καί 
έπίλεκτον άμα άκροατήριον διά γλώσσης αρμονικής συναρπάσας έδρε
ψε καί μίαν αποτυχίαν τήν στιγμήν καθ’ ήν ήθέλησε νά έκφραση τήν 
γνωστήν τοϊς πάσι συμπάθειαν αυτού πρύς τήν γλωσσικήν αϊρεσιν 
τών Ψυχαριστών. Ουδέ ήτο δυνατόν άλλως νά συμβή. Διότι ή αϊρεσις 
αύιη δριστικώς οΰσα καταδεδικασμένη είς τήν συνείδησιν τοΰ Έθνους 
προκαλεϊ πανταχοΰ αποστροφήν, ουδέ εινε δυνατόν ποτέ νά έξοικειωθή 
δ έθνικός στόμαχος πρός τόσον αηδή τροφήν, οϊα είνε ή γλώσσα τών 
μαλλιαρών. Χθές ακριβώς έρριψα τό βλέμμα μου είς έν έργον φιλολο
γικόν, δπερ είχε μοι άποσταλή διά τοΰ ταχυδρομείου έξωθεν, εις τήν 
γλώσσαν ταύτην γεγραμμένον. Προσεπάθησα νά άναγνώσω αυτό, τό 
διήλθον δέ μετά κόπου μέν διά τό ανούσιον τού γλωσσικού ύφους, 
μετά δυσκολίας δέ διά τήν άγνοιαν πλείστων λέξεων. Έλυπήθην τάς 
Ιδέας, αί δποϊαι μέ τόσον είδεχθή ένεδύθησαν ένδύματα. Μή γένοιτό 
ποτέ τό γλωσσικόν αίσθημα τοΰ Ελληνικού Έθνους νά ύποστή το- 
σαύτην κατάπτωσιν, ώστε νά εύχαριστήται έκ τοιαύτης γλώσσης, χωρίς 
νά έχη τουλάχιστον ώς κέρδος τήν ευμάθειαν αυτής. Διότι ώρισμένως 
τό ανούσιον κατασκεύασμα τών Ψυχαριστών δέν θά ήδύνατο δ Κύ
πριος, έπί παραδείγματι, παϊς νά διδαχΟή μετά μείζονος ευκολίας ή 
τό ιδίωμα τό δποϊον νΰν ώς γλώσσαν τοΰ έθνους κοινήν διδάσκεσαι.

Θά διέφερε βεβαίως τό πράγμα τουλάχιστον ώς πρός τό ζήτημα 
τής εύμαθείας έάν ήτο δυνατόν νά διδαχθή τάς έν τώ σχολείφ γνώσεις 
εις τό μητρικόν αυτού, τό έπιτόπιον τοΰτέστιν ιδίωμα. Θά άνεγίνωσκε 
τότε εύμαθώς έν τώ βιβλίω δ,τι γνωρίζει ήδη από στόματος έν τή 
οικία, οίον έγιώνι, έ σ ο ΰ ν ι, έ ν ι, έν έχω, έθ θέλω, 
πλυννίσκει, ξερανίσκει, έφάασιν, ή π ι ασ ι ν, έ- 
π ή α σ ι ν αλλά δέν θά συνεννοήται μετά τοΰ Κρητός, έπί παρα- 
δείγματι, δ δποϊος τάς αυτός έλληνικωτάτας λέξεις γνωρίζει μόνον υπό 
τόν τύπον εγώ, έσύ, είνε, δέν έχω, δέ θέλω, πλέ
νει, ξεραίνει, έφάγανε, ήπιανε, έπήγανε*  δη
λαδή ή λεγομένη δημοτική γλώσσα, δέν δύναται νά χρησιμεύση 
ώς δργανον κοινής τοΰ έθνους διανοήσεως διά τόν άπλούστατον λό
γον, δτι καίπερ μία οΰσα γλώσσα κατατέμνεται εις πολλάς τοπικός δια
λέκτους, δπως κατετέμνετο και ή αρχαία, μέ μόνην τήν διαφοράν, 
δτι αΰται είνε πολυπληθέστεροι τών αρχαίων. Έάν δέ έν τή. άρχαιό- 
τητι τεσσάρων μόνον ΰπαρχουσών διαλέκτων έπεβλήθη έπί τέλους ή 
έπικράτησις έν τή έθνική παιδεύσει μιας καί μόνης, καθ’ ήν έποχήν έ- 
πιτακτική παρέστη ή ανάγκη νά συνταχθή ώς ενιαία δλότης τό Ελλη
νικόν Έθνος είτε ΐνα άποκρούση κοινούς κινδύνους, είτε ΐνα έπιβάλή 
τό πνεύμα αυτού και τον πολιτισμόν εις τούς περί αυτό λαούς, εύνόη- 

τον διατί καί σήμερον πολλών ΰπαρχουσών τοπικών διαλέκτων, μία 
μόνη κυριαρχεί ώς κοινή παιδεύσεως και ερμηνείας τών διανοημάτων 
γλώσσα διά πάντας τούς ‘Έλληνας, πας δ’ δ τήν κοινήν ταύτην γλώσ
σαν πολεμών, πολεμεϊ άναγκαίως τήν Ενότητα τοΰ Ελληνικού ’Έ
θνους.

Και είνε ή κοινή αύτη γλώσσα πιστή άναπαράστασις τών πόθων 
καί τών τάσεων τής εθνικής ψυχής, ήτις καί πρός τό παρελθόν αυτής 
θέλει άναποσπάστως νά συνδέηται και τό παρόν αυτής καί τό μέλλον 
νά μή καταφρονή. Διότι ή κοινή αύτη γλώσσα βαδίζουσα έν τή έξελί- 
ξει αυτής τήν μέσην δδόν μεταξύ τής αρχαίας καί τής δημοτικής μετ’ 
έκείνης μέν συνδέεται, δσον είνε πρέπον νά συνδεώμεθα μετά τών προ
γόνων ήμών ώστε νά φαινώμεθα γνήσιοι απόγονοι αύτών, μετά τής 
δημοτικής δέ δσον νά είνε ζώσα έν τή έκδηλώσει εννοιών και αισθημά
των καί έξ ίσου εύληπτος καί ευμαθής υπό πάντων τών τμημάτων 
τοΰ έθνους.

Άλλ’ δσον σπουδαΐον καί αν είνε τό ζήτημα τής γλώσσης έν τή 
παιδεύσει σπουδαιότερον αυτού είνε ή μέθοδος τής διδασκαλίας καί δ 
καταρτισμός τοΰ διδακτικού προγράμματος. ΓΗ εκπαίδευσές ήμών χω
λαίνει και δέν αποδίδει τούς επιθυμητούς καρπούς έν τή πρακτική τής 
ζωής έκφάνσει, δχι διότι ή γλώσσα τής διδασκαλίας είνε ατελής, αλλά 
διότι ή μέν μέθοδος τής διδασκαλίας εινε αψυχολόγητος ή δέ ύλη τοΰ 
προγράμματος ελλιπής, ανεπαρκής, κακής ποιότητος πολλάκις, αποσυν
τεθειμένη ενίοτε, εύρωτιώσα συχνάκις, καί τό θλιβερώτατον πάντων 
σχεδόν άθρησκος. Διότι αναγράφονται μέν εις τά προγράμματα καί 
μαθήματα θρησκευτικά, αλλά αναγράφονται κατά τρόπον τοιοΰτον καί 
διδάσκονται κατά μέθοδον τοιαύτην, ώστε δχι μόνον ούδεμία νά άσκή- 
ται δι’ αύτών έπίδρασις έπί τοΰ συναισθητικού τοΰ παιδός αλλά καί νά 
άναπτύσσηται βαθμηδόν έν αύτώ ή ιδέα δτι πρόκειται περί τινων δευ- 
τερευούσης σημασίας γνώσεων, τάς όποιας οφείλει νά μάθη μόνον διότι 
εινε καί αύταί μέρος τοΰ προγράμματος. Διά νά παρασταθή σαφέστερον 
ή κρατούσα περί τών θρησκευτικών μαθημάτων Ιδέα αρκεί νά ΰπομνη- 
σθή τό γεγονός, δπερ καί παρ’ ήμϊν πρό τίνος έσημειώθη, δτι οσάκις 
οί καθηγητικοί Σύλλογοι καί αί Έφορεϊαι στενοχωρηθώσι περί τόν 
καταρτισμόν τοΰ ώρολογίου προγράμματος, εύρίσκουσιν εύκολον τήν 
προσφυγήν εις τάς ώρας τής διδασκαλίας τών θρησκευτικών.

Καί δμως ό ηθικός χαρακτήρ τον όποιον ζητούμεν νά άποκτήσω- 
μεν διά τής αγωγής, εινε ούτοπία, είνε χίμαιρα, είνε δν^ιρον ψευδές, 
έφ’ δσον ώς θεμέλιον αύτοϋ δέν τίθεται ή θρησκευτική πίσιις, ή κατά 
Χριστόν αγωγή ώς έτίθετο καθ’ δλους τούς μακρούς αΙώνας τής εθνι
κής ήμών σταδιοδρομίας μέχρι πρό ολίγων ακόμη έτών, δτε έπαυσε 
παρ’ ήμΐν τό σύστημα τής εν ύπαίθρω διδασκαλίας. Διότι δ,τι ό αγο
ρητής άνέφερεν ώς ιδεώδες σχολείου τών έν παιδεί^ σήμερον διαπρε- 
πόντων ΰπερβυρείων λαών, τήν έν ύπαίθρω δηλ. διδασκαλίαν τών παί- 
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δων, τούτο ούχί προ πολλών έτών ήργησε παρ’ ήμΐν, γνωστού οντος 
ότι οί γονείς ήμών, ϊσως καί πολλοί έξ ήμών αύτών τά πρώτα γράμ
ματα έδιδάχθησαν έν τώ νάρθηκι ιερού ναού καί ύπό τήν σκιάν δένδρου. 
Καί ή παίδευσις έκείνη ή κατά τύπους άτελεστέρα τής νύν παρεχομέ- 
νης έπέδρα πρός μόρφωσιν ηθικού χαρακτήρας έμφορουμένου φρονη
μάτων υψηλών καί γενναίων διότι αρχήν καί τέλος είχε τήν κατά Χρι
στόν αγωγήν.

Τοιαύτης έχομεν καί σήμερον ανάγκην αγωγής. eH αγωγή δ*  
αύτη ή κατά λΓριστόν παρίσταται ακόμη άναγκαιοτέρα όταν πρόκηται 
περί τής διαπαιδαγωγήσεως τής γυναικός’ διότι ή σήμερον παιδευομένη 
κορασίς θά είνε ή αύριον μυσταγωγός τής κατ’ οίκον Έκκλησίας, ή 
τελεσιουργός τής τών τέκνων ανατροφής καί ή οδηγός τών παιδιών 
πρός τόν κατ’ έξοχήν φίλον αύτών, τόν Χριστόν.

Ή άρχαιότης ή σοφή τών ήμετέρων π^ογόνω/ ούδέν έγνώριζε 
περί τού αξιώματος τούτου, εί: ο άνεβίβασε τήν γυναίκα ό έκ γυναικός 
γεννηθείς υιός τού Θεού. Ό πολύς Θουκυδίδης δέν ήδυνήθη νά φαν- 
τασθή γυναικός αρετήν τελειοτέραν ή τό νά μή γείνη αύτη χείρων τής 
ύπαρχούσης φύσεως καί τό νά γίνηται περί αύτής μεταξύ τών άνδρών 
λόγος είτε πρός έπαινον είτε πρός κατηγορίαν έπ’ έλάχιστον. Διά τούτο 
δέ καί ή Ελληνική άρχαιότης δέν ήδυνήθη νά φαντασθή φιλοστοργίαν 
υιίκήν πρός τήν μητέρα τελειοτέραν έκείνης, ήν έξωτερίκευσαν οί δύο 
υιοί Κυδίππης τής Άργείας ίερείας Κλέοβις καί Β'των. Έπρεπε νά 
έπιφανή είς τον κόσμον ό υίός τής Παρθένου Μαρίας διά νά δύναται ό 
μέν μέγας τής Έκκλησίας φωστήρ δ ούρανοφάντωρ Βασίλειος ολόκλη
ρον τήν εαυτού ώς χαρακτήρος αξίαν νά άποδίδη είς τήν μητέρα αύτού 
Έμμέλειαν καί τήν μάμμην αύτού Νόνναν, δ δέ περικλεής κατά τόν Δ' 
αιώνα αντιπρόσωπος τής αρχαίας θρησκείας καί φιλοσοφίας Λιβάνιος 
νά άναφωνή δημοσία, έξ αφορμής τών δσα ήκουσε περί τής αρετής τής 
μητρός τού Τερού Χρυσοστόμου Άνθούση; «ώ Θεοί τής Ελλάδος, 
οίαι γυναίκες παρά Χριστιανοίς ύπάρχουσι.»

Εύχηθώμεν πάντες τοιαύτας νά άποκτήση γυναίκας ή πόλις ήμών 
διά τού Ιίαρθεναγωγείου τούτου. Τούτο πάντως είνε δ πόθος καί ή 
εύχή τών συνδραμόντων καί τών έργασθέντων, δπως άνεγερθή ή καλή 
αύτη στέγη τής γυναικείας παιδεύσεως. Ούδεμία αμφιβολία δτι οι 
δωρηταί καί εύεργέται τών ήμετέρων Σχολείων θά αύξάνωσιν άναλό 
γως τής καρποφορίας τών έκπαιδευτηρίων. ’Ακριβώς δέ τήν στιγμήν 
ταύτην δύναμαι νά δώσω πέρας εις τόν λόγον μου άγγέλλων εις ύμάς, 
δτι δ μέγας ευεργέτης τής ήαετέρας πόλεως, δ κ. Γενέθλιος Μιτέλλας, 
δστις πρό ολίγων ήμερών ύπέγραψε τό συμβόλαιον τής κατασκευής ει
κονοστασίου έκ μαρμάρου διά τόν Καθεδρικόν Ναόν τού Εύαγγελι- 
σμού, έχει ήδη λάβει τήν άπόφασιν τής άνεχέρσεως καί τοΰ απαραιτή
του διά τήν πόλιν Νηπιαγωγείου.

το ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡίοΝ

ιό πρώτον ήκούσαμεν oil ουνεκροτή&η εν Λευκω
σία ουλλαλητήρων υπό την ηγεσίαν τοϋ όαιπρεποϋς βουλευτοϋ 
Λευκωσίας—Κυρηνείας κ. Θ. θεοόόιου ύπό&εσιν εχον τό 
3Εκκλησιαστικόν ζήτημα εδυσπισιήσαμεν είς ιήν ακρίβειαν τής 
πληροφορίας. Πάντως, εϊπομεν, πρόκειται περί συλλαλητηρί
ου όιά τήν άπάντηοιν τοϋ Μ. 'Λρμοστοϋ, ήτις άλγεινώς επλη- 
ξε τούς πόθους καί τάς ελπίδας τοϋ κυπριακού λαοϋ.

Δυστυχώς ή πληροφορία άπεδείχι^η ακριβής. Τό συλλα- 
ληιήριον συνήλιλεν εν \ή πλατεία τής 3Αρχιεπισκοπής δπως 
άξιώση εν ότόματι τοϋ "Ορθοδόξου eΕλληνικού λαοϋ τής Λευ
κωσίας καί τών περιχώρων, «ίνα τό εκκλησιαστικόν Συνταγ- 
μάιιον, δπερ ϋά καΰορίση τήν όργάνωσιν τής οικονομικής δι- 
αχειρίσεως τής εκκλησ. περιουσίας συνιαχίίή καί ψηφισ&ή διά 
τής ενεργοϋ καί εϋρείας ουμπράξεως καί συμμετοχής τού ιε
ρού κλήρου και τού ορθοδόξου ελληνικού λαού τής Νήσου», 
εκλέγοντος έπί τούιω 60 αιρετούς αντιπροσώπους.

9Ανεξαρτήτως τού όρϋού ή τάνάπαλιν τής άντιλήψεως τών 
ουγκροτησάντων τδ συλλαλητήριον πρό τού τρόπου λύσεως τού 
εκκλησιαστικού ζητήματος—και περί τούτου έγράψαμεν ήδη 
τήν γνώμην ήμών έν τω προηγουμένω ιεύχει τού «E. Κ.» — 
ή έπί τής ουσίας τού ζητήματος άντίληψις αυτών, μή διαφέρουσα 
τής έν τή απαντήσει τής A. Ε. τού Μ. 'Αρμοστού, περί τής 
οποίας αλλαχού τού παρόντος τεύχους πραγματευόμενα, έχει 
ανάγκην άναφηλαφήσ ως έπί τω σκοπώ έπανορϋώσεως. Παρα- 
πέμπομεν εις τά έκεΐ λεγάμενα, ώς καί είς τδ πρακτικόν τών 
60 άνιιπροσώποτν τής αρχιεπισκοπικής έκλογής (Βλ. «E. Κ.» 
Τομ, Α' σελ. 202) πρδς κατανόησιν τοϋ Έκκλησ. ζητήματος 
δπως έννοει αύτδ κλήρος τε καί λαδς έπί 34 ήδη έτη.

Παραπέμπομεν έπίσης τούς συντάκτας τού ψηφίσματος εις 
τδ Σύνταγμα τών νείων καί ιερών κανόνων τής ’Ορθοδόξου 
Χριστιανικής 9Εκκλησίας ϊνα ϊδωσιν δτι απαλλαγή *τών  Έκ- 
κλησιαστικών κορυφών» «άπδ τών κοσμικών ενασχολήσεων και 
μεριμνών τής οικονομικής καί χρηματικής διαχειρίσεως τών 
έκκλησιαστικών καί μοναστηριακών υποθέσεων» είναι πράγμα 
αδύνατον, τδ δέ σπουδαιότερον δτι αί μέριμναι καί ένασχολήσεις 
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αύται δεν «άντίκεινται πρδς τδ πνεύμα τής καθαρας χριστιανι
κής θρησκείας.»

Ιδού τινες τών επί τού αντικείμενου τούτου θεμελιωδών τής 
Εκκλησίας νόμων.

1) Άποστ. Κανών ΑΠ'. « Πάντων τών ’Εκκλησιαστι
κών πραγμάτων δ Επίσκοπος έχέτω τήν φροντίδα καί διοικεί- 

τω αυτά ώς Θεού έφορώντος....»
2) Κανών 9Αποστ. ΜΑ'. «Προστάοσομεν τδν ° Επίσκο

πον εξουσίαν εχειν τών τής Εκκλησίας πραγμάτων. El γάρ 
τάς τιμίας τών ανθρώπων ψυχάς αύτω πιστευτεον πολλού αν 
δέοι περί τών χρημάτων έντέλλεσθαι, ώστε κατά τήν αυτού ε
ξουσίαν πάντα διοικεΐσθαι....»

3) Κανών 9Αποστ. Μ'. «Έστω φανερά τά ίδια τού 9Επι
σκόπου πράγματα, εϊγε καί ίδια εχοι, καί φανερά τά Κυριακά, 
ΐνα% εξουσίαν εχητάΐόια τελευτών ό 9Επίσκοπος οίς βούλεται 

καί ώς βούλεται κατα λειψά ι...»
4) 9Αγκύρας καν. ΙΕ'. «Περί τών διαφερόντων τω Κυ- 

ριακω, δσα 9Επισκόπου μή δντος πρεσβύτεροι έπώλησαν, άνα- 
καλεΐσθαι τδ Κυριάκόν  έν δε τή κρίσει τού 9Επισκόπου είναι 
εϊπερ προσήκει άπολαβεΐν τήν τιμήν είτε καί μή....»

*

’Αντιόχειας Καν. ΚΔ'. «Τά τής 9Εκκλησίας τή 9Εκκλησία 
καλώς εχειν φυλάττεσθαι δει μετά πάσης έπιμελείας καί αγαθής 
συνειδήσεως καί πίστεως τής είς τδν πάντων έφορον καί κριτήν 
θεόν*  α καί διοικεΐσθαι προσήκει μετά κρίσεως καί εξουσίας 
Επισκόπου τού πεπιστευμένου πάντα τδν λαδν καί τάς ψυχάς 

τών συναγόμενων....»
Νομίζομεν αρκετούς τούς κανόνας τούτους πρδς άπόδει- 

ξιν τού δτι σύμφωνον είνε «πρδςτδ πνεύμα τής καθαρός χρι
στιανικής θρησκείας» τδ νά μεριμνφ δ Επίσκοπος περί τών 
χρημάτων καί κτημάτων τής Εκκλησίας, ϊνα κατά τδν αληθή 
αύτών προορισμόν διατίθενται.

"Ο,τι άντίκειται πρδς τδ πνεύμα τής καθαρας χριστιανικής 
θρησκείας είνε τούτο, τδ νά αδιάφορή δ Επίσκοπος δημευόμε
νης τής εκκλησιαστικής περιουσίας ή άρπαζομένης ή δπωςδή·

ποτέ τού εκκλησιαστικού αύτής προορισμού έκτρεπομένης. Διά 
τούτο δε καί είνε εντελώς βέβαιον δτι ή νέα θεωρία δεν θά 
εύρη στήριγμα παρ ’ οίωδήτινι 9Επισκοπώ, δημοσία δρκισθέντι 
κατά τήν χειροτονίαν αύτού δτι θά ύπεραμυνθή έν πόση πε- 
ριπτώσει τών θείων τής 9Ορϋοδόξου 9Εκκλησίας δογμάτων καί 
κανόνων.

f ô Κ. Μ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
/

ΕκκΛΗΣια κυπρου

ψ Θάλεια Καλογερα. — Μετέστη 
πρός Κύριον έν βαΟυτάτω γήρατι καί 
έκηδεΰΟη έκ του ναού τοΰ Άγ. Λαζά
ρου τη 26 παρελΰ. μηνός χοροστα- 
τοΰντος τοΰ Παν. Μητροπολίτου 
Κιτίου δέσποινα ευσεβής, ή Θάλεια 
Καλογερα, μήτηρ τών άξιοτίμων πο
λιτών Λάρνακος Κωνσταντίνου καί 
ΚλεάνΟους Καλογερα. Ή Λύτοΰ Πα- 
νιερότης είπεν έν τή περιστάσει ταύ- 
τη τόν προσήκοντα τή αρετή τής αει
μνήστου Δεσποίνης, ήν ό Κύριος τά
ξει έν σκηναϊς δικαίων, έπαινον, τήν 
δέ σορόν αύτής συνώδευσαν κατά τήν 
έκιροράν πλεϊστοι τιμώντες τήν μνή
μην αύτής.

* Εξαγωγή χριστιανικών λ αρχαίο· 
τήτων.— Πρό τινων ημερών έζητήΰη 
παρά τοΰ Π. Μητροπολίτου Κιτίου 
άφελώς υπό τίνος άδεια πρός τό τε- 
λωνεϊον Λάρνακος δι*  έξαγωγήν πα
λαιών είκόνων, προερχομένων, ώς 
έρωτήσασα ή Α. Πανιερότης έμαδεν,

έξ Αγίου Σέργιου Άμμοχώστου. Έκ 
τούτου έδόΟη άφορμή τή Αύτοΰ Πα- 
νιερότητι νά έρευνήση τά τού ζητή
ματος, έμαθε δέ ότι ό πρώην Αρ
μοστής τής Νήσου πάνυ ύρθώς καί 
άξιεπαίνως άναπληρών έλλειψιν τοΰ 
περί Αρχαιοτήτων νόμου έδωκε δια
ταγήν πρός τά τελωνεία τής Νήσου 
νά μή έπιτρέπωσι τήν έξαγωγήν έκ- 
κλησιαστικών παλαιών άντικειμένων 
άνευ άδειας τής άρμοδίας έκκλησια- 
στικής Αρχής. Ούτως άνεκόπη διά 
τοΰ άρίστου τούτου κυβερνητικού μέ
τρου ή άΟρόα έξαγωγή πολυτίμων 
έκκλησιαστικών άρχαιοτήτων, έξ ών 
πολυπληθείς, διά τήν μανίαν αύτό- 
χρημα μεθ*  ής οί χωρικοί μας έπι- 
δίδονται είς τήν άνακαίνισιν ή άντι- 
κατάστασιν τών παλαιών ιερών είκό
νων, σκευών, άμφιων καί ναών ακόμη 
κατά τάς οδηγίας τού τυχόντος, έλα- 
βον τήν πρός τό έξωτερικόν άγουσαν 
ή ήφανίσθησαν διά παντός. Άλλ*  δ-
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νά άποτελέση ίδιον νομικόν πρόσωπον 
ιδίαν αύτοτελή διαχείρισιν κεκτημέ- 
νος. μετά τής ύποχρεώσεως όπως έκ 
τών εισπράξεων αύτού συνεισφέρη ώ- 
ρισμένον ποσοστόν ύπέρ τού γενικού 
εκκλησιαστικού Ταμείου,

*0 διδάσκαλος τον Πεντακώμου.—
Ίί περί τού παρανόμως καί άναξί- 

ως άμα κατέχοντος τήν Οέσιν διδα
σκάλου έν Πεντακώμφ αϊτησις τού Π. 
Μητροπολίτου Κιτίου πρός τήν ’Ε
παρχιακήν ’Επιτροπείαν Αεμεσού, 
περί ής έγράψαμεν έν τφ κβ' τεύχει 
τού Ε.Κ. (σ. 719), παρεπέμφθη ύπό 
τού Διοικητοΰ Λεμεσού πρός τήν 

.Κεντρικήν ’Αρχήν. Έλπίζομεν ότι ή 
άρμοδία ’Αρχή θά αναγνώριση ότι 
διδάσκαλος άποκεκομμένος τού σώ
ματος τής Έκκλησ ας καί, τό γε νυν 
έχον, έστερημένος κατ’ ακολουθίαν 
τής ίδιότητος τού ορθοδόξου χριστια
νού, δέν κατέχει νομίμως τήν θέσιν 
αύτού, συνφδά τώ 54 άρθρφ τού περί 
παιδείας νόμου. Καί ή ’Επαρχιακή 
’Εκπαιδευτική ’Επιτροπεία Λεμεσού 
δέ συνελθούσα τελευταϊον συνέστησεν 
είς τό Κεντρικόν Εκπαιδευτικόν Συμ- 
βούλιον τήν παύσιν τού διδασκάλου 
τούτου.
Δίκαια τιμή.—- Μετά χαράς πληρο- 
φορούμεθα καί άγγέλλομεν ότι ό ή- 
μέτερος συνεργάτης κ. I. Κ. ΙΙεριστιά- 
νης έπαξίως τών ύπέρ τών πατρίων 
άρχαιοτήτων μόχθων αύτού έξελέγη 
ύπό τού αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου 
τού γερμανικού Κράτους ά ν τ ε π ι- 
στέλλων εταίρος ώς εμφαί
νει τό πρό; αύτόν περί τούτου στα'έν 
επίσημον πρακτικόν έχον ώδε :

Institutum Archaeologicum 
Imperii Germanici

inter viros eximios et de litteris 
monumentisque aetatis antiquae 

μως ούδέν θετικόν μέτρον πρός διά- 
σωσιν από πάσης άλλης φθοράς τών 
περιλειπομένων εκκλησιαστικών αρ
χαιοτήτων καί επιμελή φύλαξιν αύ
τών έλήφθη μέχρι τοΰδε έκ/.λησια- 
στικώς. Καί τούτου ένεκα σκεύη αρ
χαία καί ιδίως κανδήλαι καί εύαγγέ- 
λια καί διοκόπότηρα φέροντα πολυτί· 
μους έπιγραφάς'*  άφιερωτών χύνονται 
ϊνα κατασκευασθώσιν έκ τού υλικού 
αύτών νέα, εικόνες παλαιαί έπί προ- 
φάσει άνακαινίσεως άναζωγραφούνται 
άκαλαισθήτως υπό απειρόκαλων ζω
γράφων, καί ναοί παλαιοί κινδυνεύ- 
οντες ή άφίνονται νά καταρρεύσωσιν 
ή υποστηρίζονται κακοζήλως ύπό 
αδαών κτιστών, ή κατεδαφίζονται ϊνα 
κτισθή έπί τού έδάφους αύτών ναός 
άπροσδιορ’στου ρυθμού.

Ή A. II. ό Μητροπολίτης Κιτίου 
άντεπεξήλθεν όσον είναι δυνατόν κα
τά τής τοιαύτης καταστάσεως, άπα- 
γορεύσας απολύτως έν τή έπαρχίρ αύ
τού τήν κατεδάφισιν καί ανοικοδό
μησήν ναών έν άγνοια του, μελετά δέ 
ήδη τόν τρόπον καθ’ δν θά ίδρυθή 
χριστιανικόν Μουσεϊον έν τη Μητρο- 
πόλει ϊνα περιλάβη τά ύπολειπόμενα 
έκκλησιατικά ιερά αντικείμενα τής 
Επαρχίας Κιτίου όσα ύτό τών χριστι
ανών δέν θεωρούνται άπαραιτήτιος 
αναγκαία είς τήν θείαν λατρείαν.

Διαχείρισις έν οριακών Ναών,— 
*Η Α. Π. ό Μητροπολίτης Κιτίου κ. 
Μελέτιος δέν είναι τής γνώμης, ώς 
έγράφη έν τφ «Χριστιανώ», ότι τά 
περισσεύματα τών ένοριακών Ναών 
πρέπει νά συναθροίζονται είς κοινέν 
έπαρχιακόν ταμεϊον. Τουναντίον έμ- 
μένει αμετακίνητος είς έκεϊνο όπερ 
διετύπωσεν έν τφ ύπ’ αύτού συνταχθέν- 
τι προσχεδίφ τού Καταστατικού Χάρ
του, ότι δηλαδή έκαστος Ναός δέον

optime meritos, quos eu jusque 
populi optimos pracstantissi- 
mosque sibi adscivit

I. C. Peristianen

socium ab epistulis 
cooptavit, ut etiam ejus ope 
auxilioque studia communia 
adjuventur et adaugeantur.

Die natali Winckelmanni, 
IX m. Decembris a. MDCCCXI.

.Jussu
Rectorum Instituti

DIAGENDORFF. CONZE.
1 Εγκαίνια Σχολικού ιδρύματος.— 

Τή παρελθούση Κυριακή ή Λεμεσός, 
έτέλει τά έγκαίνια νέου Σχολικού Με
γάρου διά τό Παρθεναγωγεϊον αυτής, 
ίδρυθέν εύρύχωρον καί αξιοπρεπές έν 
μέρει μέν διά κληροδοτημάτων τών α
ειμνήστων ’Αλεξάνδρου Κυρβελίδου 
καί ΙΙαναγιώτου Ποταμίτου έν μέρει 
δέ διά δανείου φιλογενέστατα ύπό τού 
Έθνωφελεστάτου Τραπεζιτικού 'Ιδρύ
ματος τής Τραπέζης ’Αθηνών τή πό- 
λει χορηγηθέντος. Ή τελετή ήρξατο 
άπό κατανυκτικής έπιμνημοσύνου λει
τουργίας έν τώ Ίερφ Ναώ τού Ευαγ
γελισμού, ής προΐστατο ό Π. Μητρο
πολίτης Κ ιτίου, ύπέρ άναπαύσεως τών 
ψυχών τών κεκοιμημένων δωρητών 
καί έξηκολούθησεν έν τώ ίδρύματι 
διά τού Αγιασμού, τής Δοξολογ ας 
έμμελώς ψαλείσης ύπό τών μαθητρι
ών καί τών έκφωνηθέντων λόγων. Τόν 
πανηγυρικόν έπλεξεν ό έκ τών μελών 
τής έφορείας καί Διευθυνής τής «’Α
λήθειας» κ. Μενέλαος Δ. Φραγκούδης, 
έπανειλημμένα καί ζωηρά προκαλέσας 
τά χειροκροτήματα τού είς ύπερδισχι- 
λίας ψυχάς άνερχομένου ακροατηρίου. 
Διεδέχθη αύτόν έπί τό βήμα ό Πρόε
δρος τής Έφορείας κ. ’Αγαθοκλής
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Φραγκούδης, μνημονεύσας κατ’ όνομ 
πάντων τών άπό τής άλώσεως μεγά
λων Διδασκάλων τού Γένους καί τών 
έπισημοτέρων εύεργετών καί προστα
τών τής έθνικής παιδείας, τής άνά τό 
Έθνος όλον, τής άνά τήν Κύπρον καί 
ιδιαίτατα τής έν Λεμεσφ μετά τού έ- 
πιφωνήματος «αίωνία ή μνήμη» έπα- 
ναληφθέντος ύπό τών άκροατών. Τε
λευταίος ιημίλησεν ό II. Μητροπολί
της Κιτ'ου, είπών όσα άλλαχού τού 
τεύχους τούτου δημοσιεύονται. Ή τε
λετή ύπήρξεν έκτάκτως λαμπρά δια- 
τρανιόσασα πολύν τόν ύπέρ τής παι
δείας ζήλον πασών τών τάξεο/ν τής 
πόλεως Λεμεσού, ού ένεκα καί ό κ. 
Γενέθλιος Μιτέλλας δ καί δι’ άλλων 
πολλών πρός τήν πόλιν δωρεών δικαί
ως ήδη φέρων τόν τίτλον τοϋ Μ. 
Εύεργέτου αύτής έν αύτή · τή τελετή 
έπληρ ξουσιοδότησε τόν Μητροπολί
την ν’ άναγ /είλη είς τό φιλόμουσον 
κοινόν ότι έχει άπόφασιν νά συμπλη- 
ραιση τό Οικοδόμημα διά τής άνεγέρ- 
σεως Τμήματος Νηπιαγωγείου, άπο- 
κομ σας είς ούρανομήκεις έπιφωνή- 
σεις τήν κοινήν ευγνωμοσύνην.

Ευσεβής δωρεά. —Ό κ. Γενέθλιος 
Μιτέλλας, περί ού καί έν τώ προη- 
γουμένφ χρονικφ πολύς δ λόγος, ύπέ- 
γραψε τή παρελθούση έβδομάδι έπευ- 
λογούντος τού Μητροπολ του Κιτίου 
τήν δωρεάν καί έγκριναντος τό Σχέ- 
διον Συμβόλαιον μετά τού πτυχιούχου 
Γλύπτου κ. Α. Θυμοπούλου πρός κα
τασκευήν εικονοστασίου έκ πεντελικού 
μαρμάρου διά τόν περικαλλή καθε
δρικόν ναόν τού Εύαγγελισμού έν Λε- 
μεσώ άντί τιμήματος 580 άγγλικών 
λιρών.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
*Η Εκκλησιαστική * Αλήθεια. » — 

Κατά Σεπτέμβριον μήνα τού παρελ
θόντος έτους κατηνέχθη ύπό τών έν 
Κων)πόλει κωμφδών τής ’Ελευθερίας 
τό καιριώτατον τραύμα κατά τού σε
βασμού τού λόγου καί τής σκεψειος 
άπό τής επαναφοράς τού Συντάγμα
τος, ή παύσις υπό τού Στρατοδικείου 
τού εβδομαδιαίου οργάνου τού Οι
κουμενικού Πατριαρχείου, δήλα δή 
τής «’Εκκλησιαστικής Αλήθειας,» έπί 
προφάσει μέν ότι είχε καταχωρισθή 
άρθρον έν αύτή ύποδηλούν δτι θά 
έξηντλεϊτο έπί τέλους ή υπομονή τών 
οφαγιαζομένων έν όνόματι τής έλευ- 
θερίας καί τού Συντάγματος,χριστιχ- 
νών, πράγματι δέ διότι ή νεοτουρκι
κή μανία δέν ήδύνατο νά ύπομείνη 
τό άνηλεές καί άφοβον μαστίγωμα 
τής πολιτικής αύτών διά τής καθ’ έ- 
βδομάδα από τών σιηλών αύιής έκθέ- 
σεως έν λεπτομερείς τών άνά τήν Αυ
τοκρατορίαν διαπραττομένων άνοχή 
καί συνενοχή τών τουρκικών αρχών 
έγκλημάτων κατά τών χριστιανών. Ό 
Οικουμενικός Πατριάρχης μετ’ άπό- 
φασιν τών Δύο Σωμάτων ά\έλαβε τό
τε έπί ίδίς ευθύνη τήν έξακολούθησιν

τής έκδόσεως, άλλ’ ή Αστυνομία κα- 
τέσχε τόν έκδοθέντα τότε 37 αριθμόν 
τού ΛΑ' έτους. —’Επί τέλους μετά 
έπανειλημμένας διαμαρτυρίας έδηλώ- 
θη πρό τίνος ύπό τής Τουρκ. Κυβερ
νήσεως οιι έπιτρέπεται ή έκδοσις τού 
οργάνου τού Οίκ. Πατριαρχείου άλλ’ 
ύπό άλλον τίτλον. Τούτο *τό  Οί- 
κουμ. Πατριαρχεΐον έν τή πεποιθή- 
σει δτι ούδαμώς ή «Έκκλησ. ’Αλή
θεια» προσέβαλε τό καθεστώς καί 
δτι έπί τέλους τό δίκαιον ύπερισχύ- 
ει, δέν άπεδέξαιο, έως ού τέλος 
σοφώτεραι σκέψεις ήνάγκασαν τήν 
Κυβέρνησιν νά αναγνώριση όλοκλη- 
ρωτικώς τό δίκαιον τού Οίκουμ. 
Πατριαρχείου, καί νά έπιτρέψη τήν 
έκ νέου έκδοσιν τής «Εκκλησιαστι
κής Αλήθειας» ύπό τον αυτόν τίτλον. 
Τό γεγονός άναμφιβόλως θά εύφράνη 
πάντας έκείνους οιτινες παρακολου- 
θούντες μετ’ ένδιαφέροντος τόν άγιον 
άγώνα τού Οίκουμ. Πατριαρχείου υ
πέρ τού έν Τουρκίς Χριστιανισμού 
καί 0ή τής ’Ορθοδοξίας έθλίβησαν ί- 
σχυρώς έπί τή θρασεία άποπείρς τού 
νεοτουρκικού σωβινισμού πρός κατά- 
πνιξιν τής ίσχυράς φωνής διαμαρτυ
ρίας ή τις ήκούετο έκάσιοτε άπό τών 
στηλών τής «Έκκλ. Αλήθειας.»

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

«Ε. Κ.» τεύχ. κβ', σελ. 703, στίχ. 29 άναγνωστέον : «ό ίερεύς λαμβάνει ούχί 

τό δικαίωμα αλλά τήν άδειαν...»
Αυτόθι, σελ. 701, στίχ. 20 άναγνωστέον: «δέν λαμβάνει τήν άδειαν...»
Αυτόθι, στίχ. 29 άναγνωστέον : «δ ίερεύς τής άδε'ας...»
Αυτόθι, τεύχ. κγ', σελ. 736, στίχ. 19 άναγνωστέον : «περί ’Αρχιερέων καί 

πρεσβυτέρων...»

EMIÄZMZ ΜΕ
«Κήρυξον τον λόγον...>13' Τιμ. δ', 2.

ΑΙΩΓΜΟΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ

«Πάντες οί θέλοντες εύσρβώς ζην 
έν Χρισιφ Ίησ ύ διωχθήσονται».

( Τιμ. Β', στ', 12 )

Δέν είναι άσύνηθες πράγμα έν τφ παρόντι κόσμω ό διωγ
μός τών εύσεβών άνΟρώπων, τουναντίον είναι τόσον σύνη&ες 
ώστε άποτελεί οίονεί τόν κανόνα, τής εν ήρεμί^ ζωής τοϋ δικαί
ου άποτελουσης άπλώς έξαίρεσιν τοϋ κανόνος τούτου. Άφ’ δτου 
ό άνθρωπος διά τής παρακοής είς τήν πρώτην εκείνην εντολήν 
προέκρινε τοϋ άγαθοϋ τό κακόν, καί αύτοπροαιρέτως έπέσυρεν 
έφ> εαυτόν τήν έγκατάλειψιν τού Θεού καί τήν κατάραν, και έ- 
ταξεν είς εαυτόν οδηγόν τήν πρός τό κακόν κλίσιν, ού μόνον 
διείέλει στενάζων επι τής συστενάζούσης γής πρό τής επιφά
νειας τοϋ Λυτρωτου, καί θέλων ϊνα καί πάντες οί λαοί άκολου- 
θώσιν έν τή κακή ταύτη οδψ, άλλ’ έπωρώθη έφεξής συν τή πα- 
ρόδω τοΰ χρόνου τοσοϋτον ώστε νά φθονή καί καταδιώκη πάντα 
δστις ήθελεν άποστραφή έκ τής άθλιότητος καί άτενίση μετά 
πόθου πρός τήν παλαιάν εκείνην μακαριότητα. ’Εντεύθεν ή ι
στορία τού ανθρωπίνου γένους σχεδόν δέν είναι άλλο τι, ούτως 
είπεϊν, είμή άγών άτελεύτητος καί πάλη αδιάλειπτος πρός έξά- 
λειψιν τοϋ άκαταβλήτου καί άνεκριζώτου άγαθοϋ, τής εύσεβειας 
καί δικαιοσύνης. ’Ολόκληρος ή ανθρώπινη ιστορία είναι πλήρης 
παραδειγμάτων τού διωγμού τής δικαιοσύνης, άπέραντον ήρφον 
πλήρες μεγαλοπρεπών εικόνων τών δεδιωγμένων δικαίων, περί- 
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βεβλημένων τον αίγλήεντα στέφανον του μαρτυρίου καί τής 

νίκης.
Μετά μακράς χιλιετηρίδας παρήλθεν ή σκιά του Νόμου 

καί άνέτειλεν ή πολυπόθητος τής χάριτος ήμέρα*  ό διωγμός του 
δικαίου έπετάθη είς τό άκρότατον δριον, πριν ή ζωογόνος τής 
άπολυτρώσεως πνοή γλυκάνη τόν δριμύν χειμώνα ύφ’ ου έμα- 
στίζοντο αί άραιαί στρατιαί τών δικαίων*  καί έπί αιώνας όλους 
έμαίνετο γενικός καί άπερίγραπτος κατά πάσης δικαιοσύνης δι
ωγμός, ου παρόμοιος δέν συνετάραξεν ούτε πρότερον ούτε μετά 
ταυτα τήν Οικουμένην. Διά τό κακόν τό πλεονάσαν έν τφ κόσμφ 
καί μεταδοθέν ώς στυγερόν μόλυσμα άπό πατέρων είς τέκνα, 
αύξανόμενον άπό γενεάς είς γενεάν, γιγαντωθέν καί κατακλύσαν 
τους πάντας καί τά πάντα καί τεϊνον άεί νά πλημμυρήση πάντα 
χώρον καί πάντα μυχόν τού τε έξωτερικου κόσμου καί τών έσω 
τοΰ άνθρώπου ήτο άκατανόητος ή συνύπαρξις τής δικαιοσύνης*  
καί έφ’ όσον ήγείροντο οπαδοί αυτής έμμένοντες άκλόνητοι έν 
τή πρός αυτήν άφοσιώσει, έπί τοσουτον ό διωγμός έπετείνετο 
κατ’ αύτών καί ήγείρετο ώς έκατογκάρανος Τυφών ή κακία ά- 
πειλουσα γήν καί ούρανόν. Καί έν τοιαύτη πραγμάτων κατα- 
στάσει δέν ήτο παράδοξον ότι ό διωγμός άπεκορυφώθη κατά του 
ένός δικαίου, του Θεανθρώπου Ίησοΰ καί τών οπαδών τής υπ’ 
Αύτοΰ διδαχθείσης τελείας δικαιοσύνης*  ούδέ ήγνόουν οι οπα
δοί ούτοι, παρά τε του Αρχηγού αύτών μαθόντες καί έκ τής 
παρατηρήσεως τής τοΰ κόσμου καταστάσεως βεβαιωθέντες, δτι 
τόν διωγμόν τοΰ δικαίου θά άπήντων πρό αύτών έξερχόμενοι είς 
το μέγα έργον τής άναπλάσεως καί άναγεννήσεως αύτών τούτων 
τών διωκτών, ών αί ψυχαί έφερον τήν ένοχήν καί τήν σκωρίαν 

τόσων αιώνων έγκλήματος.
*Όθεν εύλογώτατα ό Κύριος προπαρασκευάζων τους μαθη- 

τάς Αύτοΰ είς άντοχήν, καί ένισχύων διά τής έκ τών προτέρων 
γνώσεως τών άναμενόντων αύτούς κινδύνων τό ηθικόν αύτών 
έν ταϊς θλίψεσι σθένος προέλεγεν αύτοϊς τούς διωγμούς και τάς 
μελλούσας αύτών τύχας*  «ιδού έγώ άποστέλλω ύμάς ώς πρό
βατα έν μέσφ λύκων» εϊπέ ποτέ’ καί «παραδώσουσιν ύμάς είς 

συνέδρια, καί έν ταϊς συναγωγαϊς αύτών μαστιγώσουσιν ύμάς. 
καί έπί ήγεμόνας καί βασιλείς άχθήσεσθε ένεκεν έμοΰ.» Καί 
άλλαχού «εί έμέ έδιωξαν καί ύμάς διώξουσι.» Καί πάλιν*  «άπο- 
βήσεται δέ ύμίν είς μαρτύριον.,.παραδοθήσεσθε δέ καί ύπό γο
νέων καί άδελφών καί συγγενών καί φίλων, και θανατώσου- 
σιν έξ ύμών’ καί έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων διά τό ό
νομά μου».

Τοιοΰτος εϊναι όντως ό κλήρος τών θελόντων «εύσεβώς ζήν 
έν Χριστφ Ίησου» μέχρι είσέτι τοΰ νΰν, παρά τήν γιγαντιαίαν 
ύπό τήν ζωογόνον πνοήν τοΰ Χριστιανισμού πρόοδον πρός τήν 
άρετήν τής Άνθρωπότητος. Ό διωγμός τοΰ δικαίου έξακολου- 
θεϊ είσέτι μέχρι τοΰ νυν, ίσως ήμερώιερος καί ούχί τόσον αιμα
τηρός ώς τό πάλαι, άλλά δεινότερος έν πολλοϊς καί όδυνηρό- 
τερος άπό τινων άπόψεων*  άλλοτε ό διωγμός κατεπίεζε και 
κατεβασάνιζε τό σώμα ζητών νά άποσπάση άπό τής εύσεβείας 
τήν ένοικοΰσαν ψυχήν, καί νά προσκόλληση αύτήν πρός έτερον 
ιδεώδες ψευδές καί διεφθαρμένον*  έτίθετο άλλοτε είς ενέργειαν 
τό πΰρ καί ό σίδηρος καί πάντα τά δι’ αύτών δεινά άτινα ώς 
έπί τό πλεϊστον κατέστρεφον καί έθανάτουν τό θνητόν σώμα 
χωρίς νά δυνηθώσιν όμως νά συναπολέσωσι καί τήν έν αύτφ 
άθάνστον ψυχήν*  ή έζήτει ό διώκτης διά τοΰ λόγου νά διασείση, 
στρεβλώση καί άντικαταστήση διά τών έαυτοΰ τάς πεποιθήσεις, 
ιδέας καί άληυείας του εύσεβώς έν Χριστφ Ίησοΰ ζώντος*  άλλά 
καί τότε ηυρισκεν άπέναντι τοΰ λόγου αύτοΰ άκατάβλητον συ
νήθως τόν λόγον τής άληθείας, δστις έπάλαιεν ύπό δυσμενείς 
πάντοτε συνθήκας, άλλά πάντοτε καί ένίκα. Άλλ’ δμως σή
μερον είς τά είδη τών διωγμών ταυτα τά παλαιά προσετεθη κ^ί 
ετερον εϊδος δεινότερον. Δέν έξέλιπον, φεΰ! άκόμη απανταχό 
θεν τής γής μετά πάροδον τοσούτων αιώνων οί διωγμοί κατα 

του δικαίου καί τής εύσεβείας οί ζητοΰντες τόν άφανισυ αύτ 
όιά τών σωματικών βασανων, εί καί ήλαττώθησαν ομ ^ρυμί 
νως σφόδρα*  δέν έξέλιπον οί διωγμοί τής άληθείας καί τ . εύσε 
βείας διά τοΰ λογου, άλλά τούναντίον, καίτοι ήλαττώΐηοαν έ 
ζωθεν, έπολλαπλασιάσθησαν καί έσυστηματοποιήθησαν έσωθεν, 
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καί άπευθύνουσι τά δπλα αυτών ουχι πλέον εμμέσως, διά του 
σώματος, άλλά άμέσως κατά τής εύσεβούσης ψυχής, διατηρεί 
ται δ’ άσβεστον το έκ τής έριοο; μίσος καί i διά τών αιρέσεων 
άλληλοσπαραγμός έχείνων, οίτινε. καν/ώνται ώς οπαδοί Έκεί
νου, δστις έθηκε γνώρισμα τών Γου την πρός άλλή-
λους άγάπην. Δέν θά εξετασ·./ τευαίως εντλϋθα ποιον τό αί
τιον του τοιούτου εσωτερικού κατ' τ/ .Λ.,λ--? λωγμου έν τφ κύ- 
κλφ τών όπαδών τοϋ Χριστά, υ^ναται και νά μή
ρηθή δτι είς τό όλεθριον .. . .. >zu/ έύωκεν άρχήν
παράβασις τοϋ πνεύματος .. .. . ..υ Εύαγγελίου,
τής εντολής του «ό θέλων πρ r , ύμίν έστω πάντων
έσχατος» καί ή τάσις πρός ύποζ^. π.., τοϋ Θεού δι’ άνθρώ- 
που, καί πρός κατάργησιν τής .Ac. ' ^.^.ς -ής συνειδήσεως καί 
ύποταγήν πνευματικήν, και ζοσμ·.,., ... ■ τής οικουμένης 

ύπό άνθρωπον ένα.
Άλλά δέν είναι μόνον ταύτ. τα ίώη τού κατά τής εύσεβεί- 

ας διωγμού άτινα όργιάζουσι . ι καί έτερον είδος
πολλφ πάντων δεινότερον’ βάλλει καί τούτο ευθύ κατά τής άν*  
θρωπίνης ψυχής, καί μεταχειριζε ; ζι ώς οχετόν καί μέσον διά 
τήν προσβολήν τήν φυσικήν ρμ.' χν >του πρός τήν γνώ- 
σιν καί τήν αύξησιν αύτής δια ταγμάτων τέως άγνώστων’ ό 
άνθρωπος διά τήν πρός τό είδευζ. φοοικ., ; κλισιν είναι φιλόκαι- 
νος καί νεωτεροποιός*  καί έφ' όσον ./.:/ : όπ παλαιά δεδομένα 
τής άνθρωπίνης έπιστήμης ώω;>ύυμ...-α .κ αλήθειαι άνατρέπον- 
τοι έκάστοτε διά νέων άνακαλύψεων, νέο· όε άλήθειαι διαδέχον
ται αύτάς ϊνα καί αύται ύποττ^ι. ου έπειτα τήν τύχην 
τών προκατόχων, στενοχωρείται διότι αληθειαι παμπάλαιαι 
ώς αί τής Πίσσεως μένουσιν. ύκλι νητ .. .. άμετάόλητοι καί άδιά- 
ψευστοΓ καί δταν ό τοιοϋτος άνο - οπ . . ώς συνηθέστατα συμ- 
λαίνει, λησμονήση δτι τό άκλόνητον καί αμετάβλητον καί άδιά- 
ψευστον τών άληθειών τής Πίστεως όφ\.^ται τό μέν είς τήν ού- 
ρανόθεν προέλευσιν αύτών, το οέ είς το άναντίρρητον γεγονός 
δτι αί άλήθειαι αύται είναι λι εν τή συνειδήσει του άν-
θρώπου άπ’ αύτής τής γενέσεούς ταυ. ζητεί νά ύποβάλη αύτάς,
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έπί τή βάσει πάντοτε έ/’Λ:· προκαταλήψεως, είς τήν έξέτα- 
σιν ούχί καν τής άνθρωπί>?':ο λογικήε άλλά τής πειραματικής 
φυσιολογίας, καί έπειδή είναι φύσει ανεπίδεκτοι τοιαύτης έξε- 
τάσεως άνακηρύττοντ^: ψ?υ03? ί ’ u ούτω καταπίπτει ό άν
θρωπος άπό δντος θει υ καί λοο :.ου εί. μηχανήν σοβούσαν μετά 
πατάγου άνά τάς λεωφόρο:;: τ; '<ης καί διατυμπανίζουσαν δτι 
περιέχει τόν νουν πά ύν όντο/; καί γινώσκει τήν αιτίαν, 
άρνεϊται δέ παραδόξους υοώ ΐς έαυτήν καί άγνοεί τήν έαυτής 
αιτίαν. Πολλοί τρεναυσιν όπισύεν του πατάγου, καί πολλοί ά- 
πατώνται πρό τής άληΟοφαν - ς τών τυμπανοκρουσιών τής 
μηχανής, παρασυρόμενοι ύαό τ;ς καινοθηρίας ήτις έκυριάρχη- 
σεν αύτών μετά τήν άποβολήν πάσης άφοσιώσεως πρός τήν έμ
φυτον πίστιν’τοϋ πνεύμ? ος αύ:Γ)ν*  ούτως ή εύσέβεια καταπιε*  
σθεισα ύπό τής έλλείψεως :Ίς α υ :·;ς /.αϊ ύπό τής άδιαφορίας 
πρός τά υψηλά πανανθρώ’^ια ιδανικά, κατακλυσθείσα ύπό του 
άκαταλογίστου χειμάρρου τζς καιχοοπουδίας καί έκλακτισθεΐσα 
ύπό τών πολυποίκιλων ο., ’φη' ' ο ·■ κ^ί παθών τών πρός έκείνα 
συνυφαινομένων έκβάλλ-τζι λ: · λ*  ψυχήο βιαίως, καταλείπουσα 
άνερμάτιστον τή^ συνείδ/ οιν, ' ο: τότε καταντά νά έπαινή τά 
μή προσήκοντα καί ν . λ - τά άθέμιτα καί άσεβή*  καί 
άληθεύει τότε ή τοϋ ’ \π'οστόλο > προείδοποίησις πρός τόν μα
θητήν του Τιμόθεον ζ " >-:ύ ποδς πάντα χριστιανόν δτι 
«πάντες οί θέλοντε: εύσ - ■ ' Χριστώ Ίησου διωχθή-
σονταΓ πονηροί δέ άνθρωποι ? τοκδψουσιν έπί τό χεί
ρον, πλανώντες καί πλανί>μενη’.,.»

*Αξιον τφ δντι υό πνήσιρ -γ> προσοχήν καί νά έξεγείρη 
τό διαφέρον δλων τών άνλρλ ... ζήτημα τοΰ διωγμού τής 
εύσεβείας, δάτίς προκύπτει "άντοτε έπί τό χείρον διά μέσου τής 
*ατά τό πλείστον χριστια;/■ ·’ τ '' ,σει τών χριστιανικών 
άρχών πολιτευομένης Oi - ov.-· ■ . ού δή ώς έπί τό πολύ ή 

προκοπή τών πονηρών κα· γ . ’ ππ -ται είς τήν άβελτηρίαν, 
άδράνέιαν, άδιαφόρίαν τών \ ύν τής εύσεβειας’ καί δέν λαν
θάνει τινά, βεβαίως, τλ γεγοΈς στ ' πϊπχφορία ύφ’ ής ένεκρώ- 
θ^μεν οί πλεϊστοι είναι έμμεσος z /, άρνητικός · οϋτως είπείν 
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διωγμός τής εύσεβείας, ού τήν ένοχήν πάντες φέρομεν. Καί ά
ξιου τή άληθείςι νά ένωτισθώμεν ίσχυρώς καί νά ένστερνισθώμεν 
βαθέως δι’ όλου τοΰ βίου τούς λόγους τοΰ ’Αποστόλου πρός τόν 
Τιμόθεον, λεγοντος : «σύ δέ παρηκολούθηκάς μου τή διδασκα
λία, τή άγωγή, τή προθέσει, τή πίστει, τή μακροθυμώ, τή ά- 
γάπη, τή ύπομονή, τοίς διωγμοϊς, τοϊς παθήμασιν....και έκ 
πάντων έρρύσατό με ò Κύριος....Σύ δέ μένε έν οίς έμαθες καί 
έπιστώθης, είδώς παρά τίνος έμαθες, καί δτι άπό βρέφους τά 
Ιερά γράμματα οίδας, τά δυνάμενά σε σοφίσαι είς σωτηρίαν διά 
πίστεως τής έν Χριστώ Ίησοΰ.» ΧΙΠ.

ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΣΙ ΤΗΝ ψΥΧΗΝ

AJ1O ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ*

* Ύ«ό Μπουγώ.

Έν τή πλήρει θλίψεων γή ήμών, πλήν τοϋ κινδύνου τοΰ 
ένδιαφέρεσθαι αποκλειστικός περί τής επιγείου ζωής, προσ- 
κολλάσθαι δι’ δλων τών δυνάμεων πρός μόνα τά επίγεια, υ
πάρχει καί έτερος κίνδυνος: τοΰ καταπίπτειν ήθικώς, ό κίν
δυνος τοΰ απολλΰναι διά τής μετά τοΰ κακοΰ συνεπαφής τήν 
ώραιότητα τής ίδιας ψυχής. Επειδή δ’ό Θεός είναι άπειρος 
Δικαιοσύνη, εντεύθεν αδύνατον καί τό έλάχιστον κακόν νά 
μή τιμωρηθή ύπ’ Αύτοϋ, αδύνατον να μή όρισθή διά τήν 
ψυχήν ή προσήκουσα ποινή. ’Ήδη ό "Ομηρος εΐπεν, δτι ή 
τιμωρία βραδύνει μέν, άλλα πάντοτε εινε αναπόφευκτος είς 
τούς έγκληματοΰντας. Διαπράττετε σήμερον έγκλημα, συγχρό
νως δ’ δμως παρέχετε αφορμήν νά σάς τιμωρήσωσιν. Προ
βαίνετε είς δέκα εγκληματικά διαβήματα, παρέχετε συγχρόνως 
άφορμάς νά σας τιμωρήσωσι δεκάκις. Τί δέ θά συμβή, εάν 
δώσητε έκατόν, χιλίας τοιαύτας άφορμάς, εάν πάσα ή ζωή 
υμών παρουσιασθή ώς τι βαρέως τετραυματισμένον σώμα, 
έφ’ ού διεσπάρησαν χιλιάδες ενοχών διαφόρου γένους ;
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Συμβαίνει καθ’ δν χρόνον πλέετε έν τή θαλάσση ν*  
άνακαλύψητε έν τφ πλοίφ μόλις παρατηρούμενον ρήγμα. 
Τό ύδωρ άρχεται νά είσέρχηται πρώτον βραδέως, κατά στα
γόνας, άλλ’ έάν δέν έπιστηθή ή προσοχή είς τούτο, μετά τι- 
νας ήμέρας τό πλοϊον θά εύρίσκηται είς τόν πυθμένα τής 
θαλάσσης.

’Ιδού μέγα καί θλιβερόν παράδειγμα, πρός τό όποιον 
δυνάμεθα νά παραβάλλωμεν τούς κινδύνους, οϊτινες άπειλοΰσι 
τήν άνθρωπίνην ψυχήν, ήτις άφεύκτως θά μετέβαινεν είς 
τόν βυθόν τής άβύσσου τής άπειρου τοΰ Θεοΰ Δικαιοσύνης 
βραδέως καί άσφαλώς, έάν μή ύπήρχέ που απολυτρωτική τις 
δύναμις, καθάρσιον αγαθόν, δπερ νά έχρησίμευεν ώς άντι- 
σήκωμα τής βαρύτητος τών άμαρτιών ήμών. Καί Ιδού διατί 
έφαντάζοντο, δτι έξ δλων τών τιμωριών ή πλέον φοβερά, 
διά τήν αμαρτωλόν—άμετανόητον ψυχήν, ήτονά μένη αυτή 
έλευθέρα τών παθημάτων, νά μή μεταλάβη τού όντως άγα- 
θοΰ τούτου δώρου, τής ευτυχίας ταύτης. Ύπάρχουσιν εύτυ- 
χίαι έν τώ βίφ, τάς όποιας πλησιάζει τις μετά φρίκης, τάς 
όποιας θεωρεί μετά τρόμου.

Είς υμάς άποκαλύπτεται νΰν ή νέα σημασία τοΰ παθή
ματος, ή δευτέρα υψηλή αύτοϋ άποστολή. "Οταν ό άνθρω
πος έπεσε καί ύπό τήν έπίδρασιν τοΰ κακοΰ διατελών άπώ- 
λεσε τήν καθαρότητα τής ψυχής αυτού καί τήν καλαισθη
σίαν τοΰ άγαθοΰ, τήν μεγαλόψυχον όρμήν, τήν αϊρουσαν αύ
τόν άπό τής γής,—τότε ό Θεός παρέδωκεν αυτόν είς τάς χεϊ- 
ρας τών παθημάτων. Τό πάθημα έτοποθετήθη περί τό κα
κόν, ΐνα έκριζώση αυτό έκ τής καρδίας τοΰ άνθρώπου. Τό 
πάθημα λαμβάνει τόν άξιόποινον άνθρωπον καί καταβυθίζει 
αύτόν έντός τής καθαρτικής αύτοϋ φλογός. Τοιουτοτρόπως 
καί έν τώ πυρί ό χρυσός τηκόμενος καθαρίζεται άπό παντός 
ξένου συστατικού.

Θεωρώ άδύνατον σοβαρός άνθρωπος, συνειδώς τό ά- 
γαθόν καί τό κακόν νά έχη διάθεσιν νά κατηγορήση τήν 
θείαν Δικαιοσύνην. Δι’ έμέ αΰτη παρουσιάζεται ού μόνον 
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ώς τό άναπόφευκτον στοιχεϊον τής θείας άγιότητος, άλλα καί 
είνε απόρροια τής άγαθότητος τοΰ Θεοΰ. Αΰτη μάλλον μέ 
προσελκύει παρά μέ απωθεί. Θεός, δστις δέν τιμωρεί, δέν 
ένδιαφέρεται καί περί ήμών. ’Εγώ δέν αισθάνομαι τήν βα
ρύτητα τής χειρός Αύτοΰ. Άναγνώσατε έν τφ βιβλία» τής 
Γενέσεως τήν μεγαλοπρεπή συνομιλίαν τοΰ Θεοΰ μετά τοΰ 
’Αβραάμ περί τών δέκα δικαίων, οϊτινες δύνανται νά έξα- 
λείψωσι τ’ ανομήματα χιλιάδων αξιοποίνων κατοίκων τών 
Σοδόμων καί τών Γομορρών καί θά έννοήσητε τήν παντο
δύναμον απολυτρωτικήν δύναμιν τοΰ παθήματος.

Άνθρωπος, δστις ούδέποτε προσεύχεται, δστις ουδέποτε 
άναπέμπει ύμνους καί ευχαριστίας είς τόν Θεόν, δστις λυπεί 
Αύτόν, δστις, ίσως, βλασφημεϊ τύ όνομα Αύτοΰ, γνωρίζετε 
διατί ζή, διατί μέχρι τοΰδε δέν έπλήγη; Διότι περί αύτόν ύ- 
πάρχουσιν τά τέκνα αύτοΰ τά όποια προσεύχονται, ή γυνή 
αύτοΰ, ήτις διαρκώς κλαίει καί ύδύρεται, καθόλου είπεΐν 
προσφιλείς υπάρξεις, αϊτινες στοιβάζουσι τά παθήματα αύ
τών, τήν αθωότητα αύτών είς τήν έτέραν τών πλαστίγγων, 
ούτω δ’ έπέρχεται τό ίσοζύγιον όλων αύτοΰ τών ανομιών.

Καί άν οί λαοί καί αί κοινωνίαι έξακολουθοΰσι νά ύφί- 
στανταικαί τά κολοσσαία ταΰτα εργοστάσια τοΰ κα
κού δέν διαρρήγνυνται υπό τήν πίεσιν τής αμαρτίας, τοΰτο 
προέρχεται έκ τούτου, δτι ύπάρχουσι μεταξύ αύτών άνθρωποι, 
οϊτινες άναλαμβάνουσιν έπί τών ώμων αύτών τό βαρύ φορτίον 
τής εκουσίου απολυτρώσεως τών αδελφών αύτών, διότι ύπάρ- 
χουσιν άνθρωποι, οϊτινες πάσχουσι καί οταυροϋσιν εαυτούς 
χάριν τοΰ κοινού αδικήματος. ’Εάν ένίοτε συσσωρεύωνται αί 
ύβρεις καί τά εγκλήματα, άλλ’ έπισωρεύονται καί τά δυστυ
χήματα. Παρατηρήσατε προσεκτικώτερον είς τήν άβυσσον τής 
αμαρτίας καί θά εύρητε πάντοτε μεγάλας ψυχάς, αϊτινες προ- 
σέφερον έαυτάς έκουσίως θυσίαν, αϊτινες μεγαλοφρόνως ύπέ- 
στησαν αδίκους παθήματα καί τέλος μετ’ αύταπαρνήσεως έ
χυσαν τό τίμιον αίμα αύτών, δπερ ούτω άπέπλυνε ποταμούς 
κακούργων αίμάτων.

A. À—vnç.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΙ

Ό π δή ποτέ ήθελέ τις γράψη περί τών τριών μεγάλων της 
Εκκλησίας "Ιεραρχών καί οίκουμενικών Διδασκάλων είναι βέ
βαιον δτι δέν Μ δυνηθή νά χαρακτηρίση ακριβώς την ύπέροχον 
θέσιν ήν έπέχουσιν έν τή καθόλου "Ιστορία της "Εκκλησίας καί 
τού Χριστιανισμού, ουδέ την εξαιρετικήν σημασίαν ην Ιδία έν τή 
"Ιστορία τών έλληνικώχ Γραμμάτων έκτησαντο.

Οί χρόνοι καΰ9 οϋς ηκμασαν—ή δ' έκατονταετηρίς—ησαν 
οι κρισιμώτατοι διά την χριστιανικήν πίστιν, καί διά τόν 
άρρήκτως πρδς αυτήν άπό πρώτης αρχής συνδεΰέντα "Ελληνι
σμόν ούχί μικροτέρας κρισιμότητας. Εντός τής εκατονταετηρίδας 
εκείνης δ Χριστιανισμός έΰριάμβευε κατά τής ειδωλολατρίας 
και άνέβαινεν είς τδν ϋρόνον τών Καισάρων, απαλλασσόμενος 
ούτω πάσης εξωτερικής έπηρείας, καί είς τήν α οίκουμεν. Σύ
νοδον συνελ^ών έπάτασσε τήν όλεδριωτάτην καί έπικινδυνοτάτην 
τών αιρέσεων*  έν τή αυτή έκαιονταετηρίδι έιίΰετο το θεμέλιον 
τού οριστικού έξελληνισμού τού ρωμαϊκού Κράτους διά τής 
μεταδέσεως τής πρωτευούσης είς τήν νέαν Ρώμην έκ τής πα
λαιός, είς τήν Κωνσταντινούπολιν. Kal δπως πάλαι ποτέ μετά τά 
τρωικά έπί τών ώμων τών λαϊκών άοιδών άρϋείς έμεσουράνησεν 
δ &εσπέσιος "Όμηρος, καί μετά ταύτα κατά τήν ε εκατονταετη
ρίδα π. X. μετά τούς άειλαμπεϊς καί αθανάτους κατά τού 
Βαρβάρου θριάμβους άνέιειλαν οι αιώνιοι τής Άν&ρωπότη- 
τος διδάσκαλοι οί άποτελέσαντες τδν χρυσούν τού αρχαίου πο· 
λιιιομοϋ αιώνα, ούτω και νΰν μετά τδν οριστικόν θρίαμβον τού 
Χριστιανισμού κατά τε τιον εξωτερικών καί τών εσωτερικών 
εχθρών έξέλαμ^αν ώς πάμφωτοι αστέρες έν τω χριστιανικά στε- 
ρεώματι οί τρεις μεγάλοι μικρασιαται "Ιεράρχαι. "Η άλή&εια 
τού Χριστιανισμού είχε καταβάλη τέλεον ιήν πλάνην τών είόώ- 
λων' ό "Ελληνισμός είχε συμπληρώση τήν άδιάσπαστον έφεξής 
συνύφανσίν του πρδς τδν Χριστιανισμόν, καί τδ ελληνικόν 
πνεύμα δεσπόζον αύ&ις τής 9Ανθρωπότητας έίχεν άποσκορα- 
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κίση άπό τοΰ Χριστιανισμού πάσαν Ανοίκειον προσθήκην ή κη- 
λΐδα ήν έζήτησαν νά προσάψωσιν αύτφ οί άπό άνατροφής καί 
παιδεύσεως καί προκαταλήψεως μή δυνηθέντες νά κατανοήσω- 
σιν αύτόν καλώς. καί ήρμήνευσε καί έπλάτυνε καί έ- 
συστηματοποίησεν έν τή βαθεία αύτού φιλοσοφικότητι τό ελληνι
κόν πνεΰμα τήν θείαν άλήθειαν, τήν απλώς καί συν επτυγ μένω ς 
παραδοθεΐσαν ύπό τοΰ Κυρίου καί τών 'Αποστόλων.

Οί τρεις Ίεράρχαι ύπήρξαν ή προσωποποίηοις τρόπον τινά 
τών μεγάλων τούτων καί παμποικίλων γεγρνόιων, καί τής περιό
δου εν ή ταΰτά τε έτελεσιουργήθησαν καί αύτοί έβίωσαν και έ
δρασαν. Είτε ό Μ. Βασίλειος παρέχει εαυτόν πρότυπον χριστιανού 
ποιμένος επεκτείνοντος τήν παγκόσμιον χριστιανικήν άγάπην 
καθ' απασαν τήν 9Αρχιεπισκοπήν Καισαρείας, καί ΐσταται άσά- 
λευτος βράχος κατά βασιλέων έθνικών ή αιρετικών και σφζων 
τόν έμπεπιστευμένον αύτφ λαόν δδηγεϊ αύτόν ώς πάμφωτος ή
λιος είς τά βασίλεια τοΰ Θεού καί τών θαυμάσιων Αύτοΰ * είτε 
δ μέγας θεολόγος Γρηγόριος άπό τοϋ ναΐσκου τής άγ. Αναστα
σίας άνιστφ τήν χαμαί κειμένην αιρετικήν Βασιλεύουσαν διά 
τοϋ θεοπνεύστου λόγου του, καί συμπληρώσας τό έργον τοΰ 
ΊΊατρδς τής 'Ορθοδοξίας άποχωρεΐ εύθύς ώς διέκρινεν δτι ήδύ- 
ναντο τά σκανδαλισθώσιν οί αδελφοί του ένεκεν αύτού*  είτε ό 
χρυσορρήμων Ιωάννης, δν δ τότε μέγιστος τών εθνικών ρητόρων 
κρίνει μόνον άξιον νά διαδεχθή αύτόν, άπαχθείς είς Κωνσταν- 
τινούπολιν άνυψοΰται ώς λύχνος επί τήν λυχνίαν ΐνα φαίνη 
πάσι τοϊς έν τή οΙκία, κα\ έπί μακρά έτη άγωνίζεται άπαρα- 
μίλλως ΐνα συγκράτηση τά έκ τής μετά τήν έπικράτησιν τοΰ 
Χριστιανισμού εύμαρείας άρξάμενα νά έκλύωνται ήθη, άτρόμη- 
τος έλέγχων μικρούς καί μεγάλους, άσθενεΐς κα\ δυνατούς, άρ
χοντας καί άρχομένους, ή ερμηνέύων τήν ά. Γραφήν σχεδόν πά
σαν στηρίζει τάς βάσεις τής άληθοϋς διά τούς έπιγιγνομένους 
μελέτης τού Χριστιανισμού, ή έξορίζεται καί άποθνήσκει έκ τών 
κακουχιών, πανταχοΰ καί πάντοτε έκφαίνεται ή ασύγκριτος 
κατά τό μεγαλεΐον περίοδος έκείνη τοΰ χρυσού τού Χριστιανι
σμού αϊώνος, ήν πληροί άποκλειστικώς τών τριών τούτων ά 

παραμίλλων άνδρών ή έκκλησιαστική δράσις, ής έφάμιλλος δέν 
άνεγράφη άλλη έν τή Ιστορία τής 'Εκκλησίας. Καί έάν ό 
Κύριος έν τω άνθρωπίνω Αύτού βίω παρέσχεν ήμΐν τό πρό
τυπον τής ηθικής τελειότητος, πρδς δ όφείλομεν νά συντείνωμεν 
δλαις δυνάμεσιν, οί τρεις Ίεράρχαι παρέχουσιν ήμΐν τόν τύπον 
τοϋ τελείου ‘Ελληνος, τοϋ ύπό τού χριστιανικού φωτός καί τής 
άρετής κατηγλαϊσμένου.

Εντεύθεν δικαίως προτίθενται πρδ ήμών οί τρεις μεγάλοι 
φωστήρες τής 'Εκκλησίας ώς τέλεια πρότυπα άρμονικής άναπτύ- 
ξεως ελληνισμού καί χριστιανισμού, καί δικαίως ή κοινή εορτή 
αύτών καθιερώθη ώς εορτή τών ελληνικών καί χριστιανικών 
Γραμμάτων*  ούτοι είναι τά αΙώνια πρότυπα πρδς ά δφείλουσι 
νά σπεύδωσι διηνεκώς νά έξομοιωθώσιν οι ελληνες μαθηται, οί 
τής αϋριον της ΊΊίστεως καί τής Πατρίδος στρατιώται, ΧΙΠ.

ΣΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΠΑΠΑύΟΠΟΥΔΟΥ
ΔΙΕΥ0ΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΑ. ΣΧΟΛΗΣ

ÛIONYSIOS KAEOnnS
(1816 — 1861)

(Συνέχεια.)
Άλλ’ επειδή έξ qîWqu μέρους εύρίσ^εται έζεϊ Προσκύνημα 

Ύομίζομεν δτι πρέπει νζ συμβιβασθτί το πραγμα ουτω. ’Απαξ μόνον 
τής έβδομάδος, τήν Κυριακήν μετά μεσημβρίαν, νά είναι δεχτοί οί προ- 
σκυνηταΐ είς προσκύνησιν χ,αΐ άφου προσχυνήσωσι να άναχωρουσι πά- 
λιν, χωρίς να γίνεται είς αύτούς καμμία περιποίησις, άλλ’ εντός ττίς 
Εκκλησίας νχ ύπαρχέ ό δίσκος καί είς άνθρωπος, καί δ,τι προαι

ρείται ό καθείς να δίδη καί να φεύγη. Κατ’ αύτόν τον τρόπον καί οί 
^ροσκυνηταί προσκυνούν καί ημείς μένομεν ήσυχοι.» Τή εκθέσει ταύτη 
επισυνήπτετο προϋπολογισμός δαπανών ενιαυσίων τροφίμων διά 60 
ανθρώπους, φορεμάτων δια διδασκάλους, μαθητάς καί ύπηρέτας, άνερ- 
χόμενος είς 120,000 γθοσίων.
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Πάντα ταΰτα δμως άπέβλεπον το άπώτεοον μέλλον καί την 
μελλουσαν Σχολήν τοΰ Σταυρού. ’Επειδή δέ τάς έσωτεριχάς αύτής 
βάσεις ε'μελλε ν’ άπαρτίση ή έν Ίεροσολύμοις Σχολή διά τών οίκοτρό- 
φων αύτής καί διά τών μελλόντων ν’ άποσταλώσιν έκ Κ)πόλεως 12 
τον αριθμόν, ώς ή'γγειλεν ήδη ό Πατριάρχης έκεΐθεν γράψας, ό Κλεό- 
πας σοβαρώς έξηκολούθει περί αύ :ής με;ιμνών. Άλλως τε παρ.ουσιά- 
σθησαν νέαι δυσχέρειαι, άς μανθάνομεν έξ επιστολής της ’Εφορίας, 
άπό 3 Νοεμβρίου 1851, προς τον Πατριάρχην, δι’ ή; διεβιβάσθησαν 
παρατηρήσεις του Κλεόπα. «Αί παρατηρήσεις του Διδασκάλου, εγρα- 
ψεν ή ’Εφορία, είναι αί έξής. Ύπάρχουσιν ήίη δέκα μαθηται ένδον τής 
Σχολής καί δώδεκα οί ερχόμενοι γίνονται ςίκοσι δύω*  ή Σχολή λοι
πόν αυτή μέχρι τής μελετωμένης μεγάλης εκείνης θά είναι ώς προγυ- 
μναστήριον, δθεν πρέπει νά γίνη αν 3χι ολόκληρος τουλάχιστον μερική 
μεταβολή κο ί διόρθωσις είς· τήν εσωτερικήν κυβέρνησιν τής Σχολής. 
Έάν ή ύμετέρα Μακαριστής τόσον‘μόνον έγκρί γ πρδς τδ παρόν, ώστε 
να κάθηται ένδον τής Σχολής ό Κύριλλο; καί ή επιστασία να εξακο
λουθώ τοιαύτη ώς καί πρότερον, ό Διδάσκαλος Διονύσιος θέλει ύπα- 
κούσει προθύμως καί θέλει παοαδώσει εύθύς τον έν τή Σχολή οντά 
του είς τον Κ. Κύριλλον, ίΐλχν θέλει έκπληροι ..τά διδασκαλικά του 
χρέη ούτε ώς Σχ( λάρχη; : ύ. ε λς Λ γίδιΛίσαχλός, άλλ’ ώς άπλοΰς 
μόνον διδάσκαλος, χωρίς νά άναμιχθή ; υτε είς διορισμούς μαθημάτων 
ούτε είς άλλην τινά τής Σχολής επιστασίαν, διότι άσυμβίβαστον ύ- 
πάρχει άλλος νά είναι έσωτεοικος διευθυντής τής Σχολής καί άλλος 
Σχολάρχης. Έάν δέ έγκρίνητε ώστε ό Σιο: Διονύσιος νά έχη καί τήν 
εσωτερικήν διεύθυνσιν τής Σχολής, τότε θέλει μετοικίσει νά κάθη
ται καί αυτός διά παντός ένδον ή. Σχολής και νά άναλάβη ολην 
τήν εσωτερικήν επιστασίαν, ώστε εώς είς τόν Σεπτέμβριον νά γνωρίση 
καλείτερον ένδς έκάστόυ τήν διαλογήν κ^ι τήν ηθικήν. Καί οί μεν 
φρόνιμοι καί επιτήδειοι να γίνώσι μετλ τκΰτα δ?κτοί, οί δέ άταχτοι 
καί αδιόρθωτοι νά άποβληθώσι.ΐ) Τά αύτό σχεδόν έγραψε καί ό Κλεό- 
πας προς τδν Πατριάρχην, έν επιστολή αύτοΰ άπδ 0 Νοεμβρίου, έν η 
δμως έλαβεν αφορμήν να περιγράψη ζωηρώς τήν ζακίστην δίαιταν τών 
μαθητών τής Σχολής, παρακαλ ύν να βΑτιωθή ή τροφή καί ύποδει- 
κνύων τήν ανάγκην τοΰ διορισμού δευτέρου παιδονόμου. Δ;σχερείας 
παρείχε τώ Κλεόπα ή άξίωσ.ς οπώς πζρκδώση τδ έν τη Σχολή δω- 
μάτιόν του είς τδν έκ Κ)πόλ^ώς άποσταλίντα ώς διδάσκαλον Κύριλλον 
Άθανασιάδην, μοναχδν τότε όντα. Ή διαμονή αύτοΰ ένσδς'τής Σχο

λής συνεδεε α προφανή·. με:ζ toj καθήκοντος τή; έποπτείας έπί τών 
μαθητών καί τής εσωτερικής διεσθύ/σεως τής Σχολής, χωρίς ν’ ά- 
φαιρεθή άπδ τού Κλεόπα ή ευθύνη αύτού ώς κυρίως Σχολάρχου. Έκ 
τοΰ Άθανασιάδου δέν είχεν είσέτι άφορμσς δυσαρέσκειας ό Κλεόπας, 
έξ έναντίου χοηστάς περί αύτοΰ έτρεφεν έλπίδας, ώς έγραφε πρδς τδν 
Πατριάρχην. Αλλά προβλέπων άναπόφευκτον τήν σύγκρουσιν έδήλου 
δτι παραχωρεί το δωμάτιον έπί τώ δρω τής παραιτήσεως πάσης εύ- 
θύνης έπί τής διευθυνσεω: καί τής πορείας τής Σχολής.

Ό Πατριάρχης έθεράπευε τ.ροχείρως διά τών οδηγιών αύτοΰ 
τάς νέας δυσχερ^ίκς τού Κλεόπα καί καλώς συνησθάνετο δτι έπρδπε να 
έπισπεύση τήν ένκρξιν :ής τούΣπυρ^ύ. *Όθεν  αντί πάσης
άλλης άπαντήσεως είς τ’ ά^ωτε-ω έν συντόμω έπιστολη έγραψεν ό 
Πατριάρχης τή 17 Νοεμβρίου 1851 πρδς τδν Κλεόπαν*  «Περί τών 
άφορώντων τήν έν τώ Μονασ. .,ρίω τού τίμιου Σταυρού συστηθησομέ- 
νην μεγάλην ‘Σχολήν άπαντώμεν σήμερον κοινώς ποδς αύτήν καί τούς 
Έφορους». Γράψας δέ τώ δντι πρδς τήν ’Εφορίαν παρέσχε λεπτομε
ρείς οδηγίας περί ένάρξεως ?ών επισκευών τής Μονής τοΰ Σταυρού. 
Αύθημερον ο 11 ατριάρχης ανήγγειλε καί έπισήμως" πρδς τδν Επί
τροπον αύτοΰ Μητροπολίτην Πέτσας Μελέτιον (γ1864) τήν άπόφασιν 
περί τής ίδρύσεως τής Σχολής τού Σταυρού. <Άφ’ δτου άνήχθημεν, 
Οείω έλέει, έπί τήν περιωπήν τοΰ Πατριαρχικού θρόνου καθήκον έξαι- 
ρέτου σπουδής έχοντες πάνιε^ε τδ να ένεργωμεν παν δ,τι συντελεί 
είς τήν δόξαν καί εύκλειαν τοΰ ιεροΰ ήμών Κοινού καί έπ/γγέλλεται 
μέγιστον τδν παρά πάντων έπαινο/, έθεωρήσαμεν εύλόγως ώς τοιούτον 
ένδοξον κζί κοινωφ;λές έργον καί τήν έν τή άγια Πόλει σύστασιν μιας 
αξιοπρεπούς καί καλώς διωργανωμένης Σχολής έπί εκπαιδεύσει ύπο- 
τρόφων μαθητών καί διαδόσει τών φώτων τής ιερκς παιδείας έν τφ 
ήμετέρώ θρόνω, καί ταύρου ένεκα προήχθημεν μετά προθυμίας είς τδ νά 
συστήσωμεν έπί τδβελτιόν τήν ήδη ύπάρχουσαν αύτόθι ήμετέραν Ελ
ληνικήν Σχολήν. Άλλ’ επειδή αύτηώς περιστοιχουμένη ύπδ πολλών 
καί παντοίων ελλείψεων δέν δύναται ποτέ νά δικαίωση τδν σκοπδν η
μών, άλλ’ ούτε είνιι ικανή νά παραγάγη αποτελέσματα όόςης καί ω
φέλειας έπάξια τοΰ ονόματος τής ίεοας ήμών Μετάνοιας έσκεψάμεθα 
πολλάκις καθ’ ημάς αύτούς περί τοΰ αντικειμένου τούτου καί διενοή- 
θημεν πρδ πολλου ΐνα ένεργησωμεν έν τώ Μοναστηρίω τοΰ τιμίου 
Σταυρού τήν σύστασιν τοίαύτης εύρυχώρου κζί λαμπρά; Σχολής, οία 
δύναται αληθώς νά περιποίηση μέγα κλέος τη ίεο^ ήμών Αδελφό- 
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τη τι». Συνφδά τή άποφάσει ταύτη ώρισεν ό Πατριάρχης έπιστάτας 
τον ’Αρχιμανδρίτην Βενιαμίν καί τον Καμαράσην Θεοφάνη ΐνα διενερ- 

γήσωσι την διασκευήν τής Μονής είς Σχολήν.
Ουτω λοιπόν ό Διονύσιος Κλεόπας διά σειράς όλης γεγονότων έ- 

γένετο εισηγητής ιδέας, ητις καί τον Πατριάρχην Κύριλλον άπησχό- 
λει, εύρούσα αύτόν πρόθυμον είς πραγματοτοίησιν. Καί υπήρχε μέν 
ελπίς ταχείας άποπερατώσεω; τής διασκευής τής Μονής του Σταυρού 
καί τής έν αύτή ένάρξεως τής λειτουργίας μεγάλης Σχολής, άλλ’ 
ήτο ανάγκη νά μεριμνήση ό Διδάσκαλος περί τής έν ’Ιερουσαλήμ Σχο
λής, ής οί οίκότροφοι θ’ άπετέλουν τον πυρήνα καί τήν θέσιν τή; μελ· 
λούσης Σχολής του Σταυροΰ. Γράψας λοιπόν τή 6 Δεκεμβρίου προς 
τον Πατριάρχην ύπέδειξεν ώς άναγκαίως έπιβαλλομένας βελτιώσεις 
τινας του έν ’Ιερουσαλήμ οικοτροφείου, διότι έφοβεϊτο, ώς έγραφε χαί 
έν τή προηγούμενη έπιστολή, μήπως, έάν οί μαθηταί έζακολουθήσωσι 
πρό τής μεταβάσεως είς τήν Μονήν τού Σταυρού να ζώσιν έν άκατα- 
στασί$ έζαφανίσωσιν αύτόν τόν πυρήνα τής μελλούσης Σχολής. Έφο- 
βεϊτο μήπως άποτύχη αύτή ή ΐδρυσις τής Σχολής, διότι έν περιπτώ- 
σει έζακολουθήσεως τής ακαταστασίας «δχι μόνον οί μαθηταί θά 
δυσαρεστηθώσι καί θα διασκορπισθώσιν, άλλα καί οί έ/θροί τής Σχολής 
μας θά γελούν καί θά λέγουν 10 μαθητας δέν ήμπόρεσαν νά οίκονο- 
μήσωσι καί νέαν Σχολήν ζητούν νά συστήσωσι μέ 40 μαθητάς.» Είς 
ταύτ’ άπαντήσας ό Πατριάρχης έδήλωσεν δτι άπτδέχεται τάς γνώ- 
μας αύτού καί δτι έγκρίνει ΐνα αύτός διαμένων έν τή Σχολή άνα
λάβη τήν δλην αύτής έπιστασίαν καί διεύθυνσιν. Συγχρόνως έδωκεν ό 
Πατριάρχης διαταγάς περί βελτιώσεως τής τροφής τών μαθητών τής 

Σχολής
Τή 15 Δεκεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους έγραψε πρός τόν Κλεόπαν 

καί ό Πατριάρχης ’Αντιόχειας ‘Ιερόθεος έκ Δαμασκού, συγχαίρων μέν 
αύτώ έπί τή ιδρύσει τοΰ οικοτροφείου έν τή Σχολή τών Ιεροσολύμων 
καί τή έκ Κ)πόλεως άποστολή δωδεκάδος μαθητών μετά τοΰ Κυρίλ
λου Ίεροδιακόνου, έπιλέγων δέ «ιδού ήνοικται καί τή όσιολογιότητί 
σου στάδιον δόξης αιωνίου καί έπίγείου. Άνδρίζου τοίνυν καί κραται- 
ούσθω ή καρδία σου.» Όντως δέ ό Κλεόπας μετά θάρρους προέβαινεν είς 
τό έργον αύτοΰ, έν σρχή τοΰ 1 852 φιλοπονήσας Κανονισμόν τής Σχολής 
ή «Διοργανισμόν» ώς ώνόμασεν αύτόν, καί προέβαινεν ήδη πατριαρχική 
έντολή μετά τοΰ Κυρίλλου Άθανασιάδου είς πλουτισμόν τής Βιβλιο
θήκης τής Μονής τού Σταυροΰ έκ χειρογράφων τής Μονής τοΰ αγίου

Σάββα. Ό Πατριάρχης Αντιόχειας έν έπιστολή αύτού έκ Δαμασκού 
άπό 11 Φεβρουάριου 1852 έγραψε πάλιν πρός τόν Κλεόπαν «Κατέ
τρεψαν ημών τάς νοεράς αισθήσεις καί αί εύχάριστοι πληροφορίαι περί 
τοΰ νέου έπωφελούς διοργανισμοΰ τής αύτόσε Σχολής, καθό προμηνυ- 
τικαί μελλούσης βασιμωτέρας ώφ?λείας, καί χαίροντες έπευχόμεθα 
γιγαντιαίας προόδους καί τών ψυχωφελών μαθημάτων βελτίστην έπί- 
δοσιν». ’Εν τφ μεταζύ δέ χρόνω έγένοντο πρόχειροι διορθώσεις καί 
έπισκευαί καί προσθήχαι δωματίων είς τήν έν Ίεροσολύμοις Σχολήν 
άπό τής 19 Δεκεμβρίου 1851 άρξάμεναι, όριστικώς δέ μετά τινας μή
νας χατώκησεν ό Κλεόπας έντός τής Σχολής, πρόθυμον έχων συνερ
γάτην τόν Κύριλλον Άθανασιάδην, δστις τή 5 Δεκεμβρίου έγραψε 
πρός τον Πατριάρχην «τδν σεβαστόν μοι άρχιδιδάσκαλον κυρ Διονύ- 
σ.ον καταφιλώ καί ύπ’ αύτού ύπερφιλοΰμαι καί ευνοούμαι, διό καί τά 
ίχνη αύτοΰ ώς πρωτοτύπου τών νυχθημέρων πόνων καί μόχθων καί 
τής έναρέτου πολιτείας άπαρεγκλίτως ιχνηλατώ».

Άλλα καί ό «άρχιδιδάσκαλος> εφαίνετο εύχαριστημένος έκ τής 
βελτιωθείσης οπωσδήποτε καταστάσεως τής Σχολής, ήν περιέγραψε 
πρδς τδν Πατριάρχην έν τή έπ.στολή τής 20 Μαίου 1852, έκ τής ο
ποίας μανθάνομεν δτι δέν εϊχεν είσέτι κοινοποιήση είς τδν Πατριάρ
χην τόν Κανονισμόν. Διότι έν τή έπιστολή έκείνη έγραφε πρδς τοϊς 
<*λλοις  «Πρδ μιας ήδη έβδομάδος έγώ τε καί ό συνδιδάσκαλος Κύριλ
λος μετοιχίσαντες διατρίβομεν ένδον τής Σχολής, συντρώγοντες καί 

ουμπροσευχόμενοι μετά τών μαθητών, τα πάντα δέ διευθύνονται νΰν 
*αί διεξάγονται κατά ώρισμένους καί διατετυπωμένους κανόνας. Πδέσα 
μέν περίθαλψις καί άνάπαυσις χορηγείται είς τού; μαθητάς, άλλ’ ά- 

παιτεϊται παρ’ αύτών άκριβής τήρησις τών νόμων τής χρηστοήθειας 
*αί δυνατή περί τά μαθήματα έπιμέλεια. Έγγραφος δέ Κανονισμός 
τής Σχολής θέλει συνταχθεϊ άκολούθως καί πριν βληθή είς ένέργειαν 
θέλει έκτεθή ύπ’ δψιν καί έγκρισιν τής ύμετέρας Μακαριότητος». Έν 
τέλει τής έπιστολής προσέθετεν ό Κλεόπας, δτι είς τήν πρόοδον τής 
^Χ°λής συνετέλεσεν καί ό διδάσκαλος τής ’Αραβικής παπ£ Ήλίας, 
δστις κατά τήν προηγουμένην άθλιεστάτην κατάστασιν τής σχολής, 

θτε είχον ύπολειφθει μόνον τέσσαρες άραβόφωνοι ύπότροφοι, ύπήρζε 
το μόνον σχεδόν αύτής στήριγμα. Τή 14 ’Ιουνίου άπαντήσας ό Πα- 
τ?ι°ίρχης έζεδήλωσε τήν μεγάλην αύτοΰ χαράν διά τούς άγώνας τού 
Διδασκάλου καί τάς «άπαραμίλλους» αύτού προσπαθείας, έλογίζετο 
ό*  εαυτόν εύδαίμονα «έπί τή διαυγαζούση δόξη καί εύκλείφ» τής Ά- 
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γιοταφιτικής Αδελφότητος καί έδόζαζε τον Θεόν, τον δόντα έν ταϊς 
ήμέραις αύτού τοιαύτην της παιδείας αναλαμπήν καί άριστον αύτής 
μύστην καί δαδούχον, τόν Κλεόπαν, πρός ον έλεγεν «ήλιου φαεινό- 
τερον ύπάρχει, δτι ή Σχολή, κατέχουσα ήόη έν τοϊς κόλποι; αύτη; 
κατοικούσαν καί ώ; λύχνον λάμπουσαν την Όσιολογιότητά της, προ
κύπτει όρθαδρομοΰσα έν πασιν, απολαύει διευθύνσεως άζία; του προο
ρισμού της καί μονονουχί φωνήν άφιεϊσα προαγγέλλει την λαμπρό
τητα τής είς Θεολογικήν ’Ακαδημίαν [μεταμορφώσεως έαυτής έν τώ 
έπισκευαζομένφ εύτυχώ; Μοναστηρίω τού τιμίου Σταυρού». Τήν ίδιαν 
χαράν έΕέφραζε καί ό 1 Ιατριάρχης ’Αντιόχειας 'Ιερόθεος, έζ επιστολής 
τοΰ Κλεόπα, άπο 27 ’Οκτωβρίου 1852, μαθών τήν έπικε.μένην «με
ταβολήν τής ιερας Μονή; τού Σταυρού είς Ακαδημίαν». Τή 9 Σε
πτεμβρίου άπαντών ό ΓΙατριάρχης 'Ιερόθεος παρεκάλει αυτόν νά γραφή 
συνεχώς περί τών έν Ίεροσολύμοις συμβαινόντων τότε, ίδί$ περί τοΰ 
φλέγοντος προσκυνηματικοΰ ζητήματος.

Άλλ’ έζ Αθηνών ό Άνδρέας Κορομηλας τή 14 ’Οκτωβρίου 
1852 γράψας προς τον Κλεόπαν περί άποσταλέντων βιβλίων καί περί 
τοΰ λ)σμοΰ αύτών, άνελθόντος είς 726 φράγκα έλεγε, προς τοϊς άλ
λοι;, τά εξής, ούχί δλω; άπροσδόκητα*  «Έρχομαι ήδη καί είς μίαν 
άλλην ύπόθεσιν, τήν όποιαν σάς διαβιβάζω, διότι πολλοί φίλοι μέ 
προέτρεψχν. ΙΙώς ζής καί άπερνφς είς Ιερουσαλήμ, άν είσαι εύχαρι- 
στημένος ή οχι. Ύπάρχπυν θέσεις διά το/ φί/ον Διονύσιον Κλεόπαν 
ενταύθα, τής Θεολογίας είς το ΙΙανεπιστημιον ή τής Ριζαρείου Σχολής 
’Εκκλησιαστικής Διεύθυνσις, άν λοιπόν εύχαριστήσαι νά έζέλθης τής 
’Ιερουσαλήμ γράψον μοι νά διαπραγματευθώ περί αύτής τής ύποθε- 
σεως». Είς ταυτα δέν γνωριζομεν τί άπήνςησεν ό Κλεόπας. Πάντως 
όμως προύκλήθη δι’ αύτών ψυχικός κλονισμός έν αύτφ ώς πρός το 
έν 'Ιεροσολύμοις έργον του. Διότι έπάλαιε τότε κατά μυρίων δυσχε- 
ρειών καί έν άπεριγράπτω στενοχώρια, περιφρονούμενος, προπηλακιζό- 
μενος καί ώ; αιρετικός ένεκα τής μεγάλης αύτου πολυμαθείας θεωρού
μενος. Είχε δέ καί οικονομικές στενοχώριας, βεβαρημένος διατελών 
ύπό χρέους 1100 γροσίων, ένεκα τής άγορας βιβλίων. Τάς στενοχώ
ριας του άνεκοίνωσεν είς τον ΙΙατριάρχην ’Αντιόχειας, δστις τή 31 
Δεκεμβρίου γράψας συνεοούλευε μέν νά έγκαρτερήση, άνελάμβανε δέ 
ν’ άπαλλάξη αύτόν τών οικονομικών στενοχώριών.

Άλλα προς χαράν του Διδασκάλου μετέβη τότε αύτοπροσώπως 
είς ’Ιερουσαλήμ ό φιλόμουσος Πατριάρχης Κύριλλος, περί τών σοβαρω*  

τάτων μέν ζητημάτων τής Εκκλησίας ‘Ιεροσολύμων, καί δή τοΰ προ· 
σκυνηματικοΰ, έχων νά μεριμνήση, άλλα σπουδαιότατον αύτοΰ μέλημα 
θεωρών καί τήν ΐδρυσιν τής Σχολής τοΰ Σταυρού. Προς διοργάνωσιν 
αύτής προσεπάθησε να έλκύση μεθ’ έαυτοΰ τον Σχολάρχην τής έν 
Χάλκη θεολογικής Σχολής Μητροπολίτην Σταυρουπόλεως Κωνσταν
τίνον Τυπάλδον, ίσως δ’ έπεθύμει νά ίδη αύτδν τής νέας Σχολής τοΰ 
Σταυροΰ Σχολάρχην, προβλέπων δτι ό Κλεόπας δέν θά ήδύνατο νά 
παραμείνη έπί μακράν ώς τοιοΰτος. Είς 'Ιερουσαλήμ έλθών, ευρε τον 
Διδάσκαλον έν μέσω τών ανωτέρω δυσχερειών αύτού φιλοπονοΰντα τον 
Κανονισμόν τής Σχολής, άνευ τοΰ όποιου δέν ήθελε ν’ άναλάβη τήν 
διεύθυνσιν αύτής. Ό Κανονισμός δμως δέν ήρεσεν ώς λίαν συγκεντρω
τικός, άποκλείων καί αύτής έτι τής ’Εφορίας τήν έπέμβασιν είς τήν 
έσωτερικήν τής Σχολής ρύθμισιν καί κυβέρνησιν. Έντονοι φαίνεται 
διαμαρτυρίαι ήκούσθησαν παρά του ’Εφόρου Καμαράση Θεοφάνους, 
άλλά καί ό Πατριάρχης δέν έμεινεν εύχαριστημένος έκ τοΰ Κανονι
σμού. *0  δέ Κλεόπας έδήλωσεν δτι παραιτείται πάσης εύθύνης ούδ’ 
αναλαμβάνει τήν διεύθυνσιν τής Σχολής. Τή 18 ’Οκτωβρίου προσκα- 
λέσας αύτόν ό Πατριάρχης προέτρεψεν ΐνα δεχθή τήν διεύθυνσιν τής 
Σχο/ής, ύποδείξας αύτώ δτι κατά τή/έπιθυμίαν αύ:οΰ έγένοντο αί 
έπισκευαί έν τή Μονή τοΰ Σταυρού μετά μεγάλων δαπανών. ‘0 
Κλεόπας άπήτησεν απόλυτον έζουσίαν έν τή διευθύνσει τής Σχολής, 
κατά το παράδειγμα τοΰ Τυπάλδου. Ό Πατριάρχης άπήντησεν δτι 
ό Τυπάλδος ύποτάσσεται τή Έφορί^ καί έπειδή ό Κλεόπας δέν συνε- 
φώνησεν έδωκεν αύτώ προθεσμίαν ΐνα σκεφθή. Μετά τινας δμως ημέ
ρας ό Πατριάρχης έπεκύρωσε τον Κανονισμόν καί λαβών αύτόν ό 
Κλεόπας συναπεδέχθη το άςίωμα τοΰ Σχολάρχου.

Ούτως έληξε τό σοβαρον τούτο ζήτημα ύπέρ τοΰ Διδασκάλου, 
δστις ήδύνατο νά χρησιμοποίηση τήν εύνοιαν τοΰ φιλουιούσου Πατριάρ- 
χου έπ’ άγαθω τής άρζαμένης πνευματικής κινήσεως. Όντως δε είχεν 
ήδη άπο πολλού ύποβάλει είς τον Πατριάρχην τήν ιδέαν τής ίορύσεως 
Τυπογραφείου, γενομένην αμέσως άσπ/στήν, καί ?;ρος άπερίγραπτον 
χαράν αύτοΰ τή 26 Όκταβρίσυ 1852 άφίκετο είς ’Ιερουσαλήμ ό Τυ
πογράφος Λαζαρίδης ΐνα έκθέση τον τρόπον τής ίδρύσεως καί λειτουρ
γίας τοΰ Τυπογραφείου. Κατά Νοέμβριον μήνα έλήφθη έν Ιερουσαλήμ 
τυπογραφικός χάρτης βραδύ τέραν δέ καί μέρος τών τυπογραφικών στοι
χείων. Προ τής άναχωρήσεως αύτοΰ γενομένης τή 22 Δεκεμβρίου διώ- 
ρισεν ό Πατριάρχης ’Εφορίαν τοΰ μέλλοντος Τυπογραφείου, ής μέλος 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



50 Άρχιμ. Χρυσοστ. Α. Παπαδοπούλου Διονύσιος Κλεόπας 51
ήτο καί ό Κλεόπας έζήτησε δέ παρ’ αύτοΰ ν’ άποστείλ^ είς Κ)πολιν 
ύπόμνημα περί τής διοργανώσεως τοΰ Τυπογραφείου καί της έκδόσεως 
διαφόρων συγγραμμάτων. Τή 14 Ίανουαρίου 1853 άπέστειλεν ό Κλεό
πας τοιοΰτον ύπόμνημα τή δέ 26 Ίανουαρίου δι’ ειδικής επιστολές 
ύπέβαλεν είς τον Πατριάρχην τήν ιδέαν τής ίδρύσεως μεγάλης βιβλιο
θήκης καί τής συγκεντρώσεως έν αυτή τών έν διαφόροις Βιβλιοθήκαις 
τών Μονών^τής Παλαιστίνης έγκατεσπαρμένων χειρογράφων. Ώς πρώ
τον σύγγραμμα προς έκδοσιν ύπεδείκνυεν ό Κλεόπας το Εύσεβίου Και
σαρείας «Περί τών τοπικών ονομάτων τών έν τή Oeiqc Γραφή», άλλ’ 
ό Πατριάρχης έγκρίνων κατ’ αρχήν πάσαν ιδέαν του Διδασκάλου, ή
θελε να έκδοθή βιβλίον τι έν αραβική γλώσστ) προς χρήσιν τοΰ αρα
βόφωνου λαοΰ τής Παλαιστίνης. Κατά πατριαρχικήν έντολήν τή 3 
Φεβρουάριου κατηρτίσθη ’Εφορία τών Σχολών τής Άγιοταφικής ’Α
δελφότητος, άποτελουμένη ύπ’ αύτοΰ τοΰ Διονυσίου Κλεόπα, τοΰ Κα- 
μαράση θεοφάνους, τοΰ ’Αρχιμανδρίτου Βενιαμίν χαί τοΰ Πορφυρίου 
Ούσπένσκη, διότι ήδη άπεφασίζετο ή ϊδρυσις καί άλλων Σχολών άνκ 
τήν Παλαιστίνην. Γράψας δέ ό Πατριάρχης έκ Κ)πόλεως τή 21 Φε
βρουάριου προς τον Κλεόπαν, είς άπάντησιν επιστολής τών ’Εφόρων 
τοΰ Τυπογραφείου, αύτοΰ πάλιν τοΰ Κλεόπα, τοΰ Θαβωρίου Νεοφύτου 
καί τοΰ Γρηγορίου Κατζόλα, άποστειλάντων τή 12 Φεβρουάριου το 
πρώτον τυπογραφικόν φύλλον αραβικής μεταφράσεως τοΰ Πεντηκοστα- 
ρίου, ύπεδείκνυεν ώς χρήσιμον τήν έκτύπωσιν τής είς τούς Ψαλμούς 
έρμηνείας τοΰ Πατριάρχου Ιεροσολύμων Άνθιμου, ής χειρόγραφον έζέ- 
πεμψεν έκ τής Βιβλιοθήκης τού έν Κ)πόλει Άγιοταφιτικοΰ Μετοχιού. 
Έπιληφθείς ό Κλεόπας μετά πάσης σοβαρότητος τής έκδόσεως ταύτης 
καί έπιδοθείς είς μελέτην τών κατά τον συγγραφέα τής έρμηνείας κύ
ριον πάντοτε μέλημα εϊχε τήν Σχολήν. Τή 25 Ίανουαρίου είχεν έπι- 
στείλει διά μακρών προς τον Πατριάρχην, περιγράψας καλήν τήν κα- 
τάστασιν αύτής. Έσκίρτα ή ψυχή τού Διδασκάλου μυστικώς έχ τής 
έπιδόσεως τών μαθητών είς τα μαθήματα καί άγωνιωδώς άνέμενε τήν 
στιγμήν, καθ’ ήν θά μετεβίβαζε τήν Σχολήν είς τήν Μονήν τού Σταυ
ρού. Αί έν αύτή έργασίαι συνετελοΰντο λίαν βραδέως καί άνευ σχε
δίου. Συνέβαινε πολλάκις νά καταστρέφηται σήμερον το επί πολλάς 
ημέρας πρότερον κατασκευασθέν. ’Ενώ δ’ έπρεπε νά έπισπευσθώσιν αί 
έργασίαι ό Καμαράσης Θεοφάνης έφρόντισε να οίκοδομήση δι’ εαυτόν 
δύο δωμάτια. «Καθώς βλέπω, έγραφεν ό Κλεόπας, καί τον άλλον χει
μώνα θά περάσωμεν ένδον τής πόλεως». Είχε παράπονα καί κατά τού

Πορφυρίου Ούσπένσκη, διότι ούτος ώς μέλος τής ’Εφορίας ήθελε νά έ- 
πεμβαίντ) είς τήν εσωτερικήν διεύθυνσιν τής Σχολής καί είς τήν διά- 
ταζιν τών μαθημάτων. Ό Κλεόπας άπέκρουε τήν τοιαύτην έπέμβα- 
σιν, άπειλών παραίτησιν έν περιπτώσει παραβιάσεως τοΰ Κανονισμού. 
Άνεγνώριζε μόνον τά έν αύτω καθωρισμένα καθήκοντα τής ’Εφορίας. 
Τά αύτά έπανέλαβε καί έν τή άπό 28 Φεβρουάριου 1853 έπιστολή 
πρός τον Πατριάρχην, οστις τή 19 Μαρτίου άπαντήσας ώμολόγησεν 
οτι ό Κλεόπας είχε δίχαιον καί άπέτρεψεν αύτόν άπό πάσης σκέψεως 
περί παραιτήσεως. Συγχρόνως δ’ έπειδή τή 27 Φεβροραρίου οί μαθη- 
ταί τής Σχολής είχον υποβάλει προς τον Πατριάρχην παράκλησιν 
περί έκτυπώσεως τοΰ Παλαιστινολογικοΰ συγγράμματος τοΰ Διδασκά
λου, ΐνα έχωσιν αύτο ώς διδακτικόν βιβλίον, ό Πατριάρχης ύπέσχετο 
τήν έκτύπωσιν αύτού μετά τήν έκτύπωσιν τής είς τους Ψαλμούς έρ
μηνείας τοΰ ’Ανθίμου.

Είς τήν προπαρασκευήν τής έκδόσεως αύτής κατεγίνετο συντόνως 
ό Κλεόπας, ώς έγραφε προς τούς έν Άθήναις φίλους καί προς τον Πα
τριάρχην ’Αντιόχειας, έκδηλώσαντα μεγάλην χαράν έπί τούτω. Τήν 
αύτήν καί μείζονα χαράν έξεδήλου ό Πατριάρχης Κύριλλος, τή 23 
’Ιουλίου 1853 άπαντήσας είς τήν άπό 5 ’Ιουλίου έπιστολήν τοΰ Κλε
όπα, δι*  ής ούτος έπληροφόρει δτι ού μόνον πρόλογον είς τήν έρμηνείαν 
παρεσκεύαζεν άλλά καί συνεπλήρωσε κενά τινα σημεία τής έρμηνείας 
είς τούς Ψαλμούς. Ταυτοχοόνως παρεκάλει τον Πατριάρχην νά έκτυ- 
πωθή το χάριν τών μαθητών συγγραφέν ύπ’ αύτοΰ Συντακτικόν τής 
Ελληνικής γλώσσης. Ό Πατριάρχης έστεργεν είς τοΰτο, προκαλέσας 
τήν προσοχήν τοΰ Διδασκάλου είς τάς Κατηχήσεις τοΰ Κυρίλλου Ιε
ροσολύμων ών έπεθύμει νά ιδη έκδοσιν. Έπεδόθη καί είς ίοΰτο το έρ- 
γον μετά ζήλου, ευρύ στάδιον επιστημονικής έρεύνης δια τής πολυμα- 
θείας αύτοΰ διανοίζας.

(άκολουθει.)
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χ. |. ΠΑΠΑ’ίΌΑΝΝΟΥ, Π· Θ·

“ΤΑΚΤΙΚΟΝ,,
ΗΤΟΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΡΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
. - (Συνέχεια.)

Τάξις γινόμενη έπί χειροτονία ιερέως.
’£γώ δ φιλούμενος ύπό του Κυρίου διατάσσομαι ύμϊν τοΐς Έπισκόποις 

ούτως: Μθ^ά τόάποτιθέναι τά άγια δώρα εν τή Γραπέζη πληρωΟέντος τού μυ
στικού ύμνου, εύΟύς υιό τού πρώιου πρεσβυτέρα; ή υΰν άλλων ιερέων εξέρ
χεται [φ. πθ' β.] δ μέλλων χει^οτονηΟήναι φαλλόνιων τό: Βασιλεύ ουράνιε, ή 
δ,τι [δ’]αν όρίσ^ ο Άρχιερεύς*  καί εξέρχονται έκ τής ΙΙροΟέσεως έως τό μέ
σον 425 τού Ναού*  καί οΰτω άρχεται δ εύγλωττος τών 'Ιερέων μεγαλοφώνως 
ούτως : Προσφέρεται δ ευλαβέστατος όιύκ,νος 12G ό δείνα) αδελφός ήμών τού 
χειροτονηύήναι είς Ιερέα τής άγιωτάτης ’Εκκλησίας (δεινός)· <5 δέ μέλλων χει- 
ροτονεισύαι ποιεί μετάνοιαν. Κ°ά γίνεται και ή δεύτερα πρόσφερσις ώς τή 
πρώτη· καί έρχονται έμπροσθεν τού ίλαστηρίου ενώπιον τού Άρχιερέως*  *αί  
εκφωνεί δ ’Αρχιδιάκονος 127 ή άλλος τις «ό; ΠΟθσχωμεν *αί  ό Άρχιερεύ; 

Αέγβι :
[φ. q'a.] *11  θεία χάρις ή πάντοτε τά άσθενή θεραπεΰουσα και τάέλ- 

λείποντα άναπληροΰσα προχειρίζεται τόν εύλαβέστατον(οδεινα) τόν διά
κονον 1,8 είς πρεσβύτερον*  εύξώμεθα ούν υπέρ αύτοϋ ΐνα έλθη επ’ αυ
τόν ή χάρις τοΰ παναγίου Πνεύματος.

Καί πάντων λεγόντων έκ γ' τό: Κύριβ ^λέησον, ό [δέ] χειροτονούμενος 
κλίνει άμφότερα τά γόνατα έπί τής χρηπίδος*  ό δέ Άρχιερεύς ποιών έπί τής 
κεφαλής αυτού σταυρούς 129 γ' καί έχων έπικειμένην αύτφ ^0 τήν χεϊρα εύχε

ται ούτως :
Ειρήνη πάσι*  τοΰ Κυρίου δεηθώμεν.

[φ. q' β.] *ΟΘεος  δ άναρχος καί ατελεύτητος, ό πάσης κτίσεως πρε- 
σβύτατος υπάρχων, δ τή προσηγορία τοΰ πρεσβΛίέρου τιμήσας τούς έν 
τφ βαθμφ τούτφ άξιωθέντας ίερουργεϊν τον λόγον τής σής άληθείας’ 
αυτός, Δέσποτα τών απάντων^ καί τοΰτον, δν έδοκίμασας προχειρι- 
σθήναι παρ’ έμοΰ, έν άμέμπτφ πολιτεία καί άκλινεϊ τή πίστει εύδό- 
κησον ΰποδέξασθαι τήν μεγάλην ταύτην χάριν τοΰ αγίου Σου Πνεύ- 

125. μέσος.— 126. διάκωνας. —127. άρχιδιάκων*  
128. διάκοναν. —129. τροίς.—130. αύτου.

Καρπασέκον > kùì<Άμμοχώστου 53

ματος, καί-τέλειον άνάδειξόν δούλοV σου έν πάσιν εύαρεστοΰντά Σοι 
καί άξίως [φ. qa' α.] πολιτευόμενον τής δωρηθείσης αύτφ υπό τής 
σής προγνωστικής δυνάμεως μεγάλης ταύτης ιερατικής τιμής*  (έκφώ- 
νως.) "Οτι σόν τό κράτος και σοΰ έστιν ή βασιλεία και ή δύναμις 
καί ή δόξα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ αγίου Πνεύματος, νΰν 
καί αεί ... .

Καί ευθύς λέγει «ις τών πρεσβυτέρων ή τών πρωτοϊβρέων ταύτα λεπτή 
το φωνή δσον άκούειν τούς παρόντας καί άποκρίνεσθαι*

’i£v ειρήνη τοΰ Κυρίου δεηθώμεν.
♦νπέρ τής άνωθεν εϊρήνης καί τής σωτηρίας τών ψυχών....
'νπέρ τής ειρήνης τοΰ σύμπαντος....
[φ. qa' β.] 'νπέρ τοΰ ’Επισκόπου ήμών (δδεινος), ειρήνης,, ύ*  

γιείας, ίερωσύνης, άντιλήψεως, διαμονής καί σωτηρίας αύτοϋ καί τοΰ 
έργου τών χειρών αύτοϋ τοΰ Κΰ δε.

βίί·πέρ τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ (δδεινος) τοΰ νυνί προχειριζομένου 
πρεσβυτέρου καί τής σωτηρίας αύτοϋ τοΰ Κΰ δε.

-Οπως δ φιλάνθρωπος Θεός ήμών άσπιλον καί άμώμητον 
αύτφ 131 τήν ίερωσύνην χαρίσηται τοΰ Κΰ δε.

*1·πέρ τών εύσεβεστάτων καί θεοφυλάκτων Βασιλέων παντός....
*>·πέρ τοΰ συμπολεμήσαι καί ύποτάξαι ύπό τούς πόδας....
[φ. qß' α.] ‘1·πέρ τής πόλεως ήμών ταύτης, πάσης πόλεως, 

χώρας καί τών....
'1·πέρ τοΰ ρυσθήναι ήμας από πάσης θλίψεως, οργής καί ά....
[’νπέρ τοΰ ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κ . . . 

λάθος].
*1·πέρ πάντων τών χρηζόντων τής βοήθειας τοΰ Κΰ δε.
’^ντιλαβοΰ, σώσον,ελέησαν καίδιαφύλαξον ήμάςό Θεός τήσή....
ΊΓής παναγίας άχράντου ύπερευλογημένης δεσποίνης ήμών....
Ό δέ Άρχιερεύς έπικειμένην έχων τήν χεϊρα έπί τη τοΰ χειροτσνον· 

μένου κορυφή βύχεται ούτως :

ΕΙρήνη πάσΓ τοΰ Κΰ δε.
eO Θεός δ μέγας, ό θαυμαστός [φ. qß' β.] έν δυνάμει καί α

νεξιχνίαστος έν συνέσει, δ θαυμαστός έν βούλαν: υπέρ τούς υίους τών 
ανθρώπων*  αυτός, Κύριε, καί τοΰτον δν ηύδόκησας τόν τοΰ πρεσβυ
τέρου ύπεισελθειν βαθμόν πλήρωσαν τής τοΰ αγίου Πνεύματος δω
ρεάς, ΐνα γένηται άξιος παρεστάναι άμέμπτως τφ θυσιαστηρίφ Σου,

131. αύιου, 
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κηρύσσειν τό Εύαγγέλιον τής σωτηρίας, ίερουργεϊν τόν λόγον τής άλη
θείας Σου, προσφέρειν Σου δώρα τε καί θυσίας πνευματικός, άνακαι- 
νίζειν τόν λαόν Σου δια τής τοΰ λουτρού [φ. ηγ' α.] παλιγγενεσίας*  
δπως και αυτός ύπαντήσας εν τή δευτέρα έπιδημίφ τού μεγάλου Θεού 
καί Σωτήρος ήμών ’Ιησού Χριστού τοΰ μονογενούς Σου Υίοΰ, δέξηται 
τόν μισθόν τής αγαθής οικονομίας τοΰ οικείου τάγματος έν τφ πλήθει 
τής σής άγαθότητος*  (έκφώνως:) "Οτι ηύλόγηται καί δεδόξασται τό 
πάντιμον καί μεγαλοπρεπές όνομά Σου τοΰ Πατρός καί τού Υίοΰ 
και τού αγίου Πνεύματος, νύν και αεί καί εις τούς αιώνας τών αϊώ- 
νων. ’Αμήν.

139. μέσων. —140. ό χαινοχιιροτόνητος.—141. σιαυτόν.
142. συντιμιιν.—143, άπαγοριύουσιν.—144. έπιλάθης.

Καί εύθύς γυρίζει τό όπισθεν τοΰ ωραρίου έπί τά έμπροσθεν [φ. qy' β.] 
λέγων : Ένδύεται (ό δείνα) έπιτραχήλιον δικαιοσύνης τής Ιερωσύνης <1ς τό 
τό όνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ αγίου Πνεύματος. Και ενδύει αυ
τόν τά ύπομάνικα, καί είς τό δεξιόν λέγει: έΟου τόξον χαλκοΰν τούς βραχίο
νας μου καί έδωκάς μοι ύπερασπισμόν σωτηρίας*  «ίς δέ τό αριστερόν λέγει: 
Αί χεΐρές Σου έποίησάν με καί έπλασαν με*  συνέτισόν με....Καί ζώννυοιν αυτόν 
λέγων: Ευλογητό; ό Θεός ό περιζωννύων με δύναμιν... [κ]αί φορεΐ αυτόν τό 
φελώνιον λέγων: Ο1 ιερείς Σου, Κύρ.ε, ένδύσονται δικαιοσύνην. Καί πάλιν 
λέγει: Έ'εδύθη ό δοΰλος τοΰ Θεοΰ (ό δείνα) τήν οτολήν τής ιερωσύνης «Ις τό 
όνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ αγίου Πνεύματος, νΰν καί ά ί.... Καί 
σφραγίζων αυτόν έπί τοΰ μετώπου λέγει: Σφραγίζεται ό δοΰλος τού Θεού (ό 
δείνα) [φ. qô' α.] άπό διακόνου 132 εϊς πρεσβύτερον τής αγίας αύιοΰ Εκκλη
σίας (δδεινος) είς τό όνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ αγίου Πνεύμα
τος, νΰν....Καί ευθύς λέγει ό Άρχιερεύς ούτως: Ευλογητός Κύριος*  ιδού γέ- 
γονεν ό δοΰλος αύτοΰ (ό δείνα) πρεσβύτερος τής άγιωτάτης Έκκλησ ας (τήςδε) 
βίς τό όνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ αγίου Πνεύματος. Και λέγει 
d λαός: άξιος γ. Καί δούς αύτω ό Άρχιερεύς αγάπην έπιτρέπει στήναι μετά 
τών πρεσβυτέρων 133, Καί ούτως ό διάκονος 131 λέγει: Πληρώσωμεν τήν δέη- 
σιν ήμών τφ Κυρίφ· άτε δέ εϊποι ό Άρχιερεύς: άνω σχώμεν τάς καρδίας, εύ- 
χαριστήσωμεν τφ Κυρίφ, εύθύς λαμβάνει ό Άρχιερεύς έκ τοΰ αγίου δίσκου 
μερίδα έκ τοΰ ζωοποιού άρτου καί έπιδίδει είς τάς τοΰ χειροτονηθέντος χεΐ- 
ρας καί [φ. qô' β.] κλίνει τοΰτον έπάνω τής αγίας Τραπέζης. Κ«ι παραινεί 
αύτόν ό Άρχιερεύς ούτως: Πθόσε[χε] τήν παρακαταθήκην ταύτην ήν μέλλεις 
άπαιτεϊσθαι έν τή δευτέρρ παςουσίρ’ μή έπιδώσης ταύτην αίρετικφ ή νε- 
κρφ*  135 ή διά δώρων ή διά φόνου ή δι’ άπειλών, άλλ’ ούν ώς τάς κόρας τών 
άδολιεύτων σου οφθαλμών ούτως πρόσεξον 13θ. 'O δέ τφ μετώπφ έπιτίθησινή 
τφ όφθαλμφ τόν 137 παρ’ αύτοΰ κατεχόμενον άρτον, 138 καί μένει κεκλιμένος 
ούτως. ["Ohe δέ εϊποι ό Άρχιερεύς: Τά άγια τοΐς άγίοις, τότε δ χειροτονη
θείς άποδίδει τφ Άρχιερεϊ τόν άρτον, καί παρ’ αύτοΰ μεταλαμβάνει τών ζωο-

132. διακόναν. 133. τους πρισβυτέρους.—134. διάκων.—135 αίριτικου ή 
νιχρου.—136. πρόσιυξαι.—137. τώ.—138. χατιχομένω άρτω.

ποιών μυστηρίων πρό τών άλλων πρεσβυτέρων, χαί μεταδίδει αύτός τοΐς έξω
θεν χρήζουσιν [φ. q8*  α.] 4έγει δέ καί τήν όπισθάμβωνον εύχήν. Κ«ί λειτουρ
γεί καθ’ έκάστην ημέρας ζί Μετά δέ τήν ύψωσιν καί τό κοινωνικόν έρχεται δ 
Άρχιερεύς μέσον 13® τών αγίων θυρών*  [καί] παρισταμένου έμπροσθεν αύτοΰ 
τοΰ καινοχειροτονήτου 11° μετά τρικηρίου, παραινεί αύτόν ούτως :

Παραίνεσις.
Πρόσεχε σεαυτφ, 141 ώ πρεσβύτερε, καί βλέπε τήν διακονίαν ήν 

παρέλαβες, ήν άρτίως έδέξω ίνα αυτήν πληροίς*  βλέπε, ώ ίερευ*  ού 
γάρ επίγειον διακονίαν ένεχειρίσθης άλλ’ ουράνιον, οΰκ άνθρώπων 
άλλα άγγέλων σπούδασον σεαυτόν παραστήναι εργάτην άνεπαίσχυν- 
τον, [φ. ηε' β.] δρθοτομοΰντα τον λόγον τής άληθείας*  μηδέποτε στής 
εις σύναξιν έχων έχθραν κατά τίνος, ϊνα μή φυγάδευσης τόν Παράκλη
τον έν ήμέρρί συνάξεως μή δικάζου μηδέ φιλονείκει τό συνολον, άλλα 
κρυπτόμενος έν τή Έκκλησή προσεύχου και άναγίνωσκε μέχρι τής ώ
ρας έν ή δει σε τελέσαι τήν θείαν μυσταγωγίαν*  καί ουτω παράστηθι 
έν κατανΰξει και καθαρά καρδίςι τφ άγίφ θυσιαστηρίφ μή περιβλέπων 
φδε κακεϊσε αλλά φόβφ φρικτφ παριστάμενος τφ έπουρανίφ Βασιλεϊ*  
μηδέ πρός θεραπείαν [φ. qç' α.] άνθρωπίνην έπισπεύσης τήν ευχήν 
ή συντέμης 142 μη?έ λάβης πρόσωπον άνθρώπου*  άλλ’ δρα πρός μόνον 
τόν προκείμενον Βασιλέα κυκλόθεν. "Αξιόν σεαυτόν ποίησον τών ιερών 
κανόνων καί μή συλλειτουργεί τοΐς (ύπ’) έκείνων άπαγορευομένοις.148 
Βλέπε τίνι παρέστηκας, πώς ιερουργείς καί τίσι μεταδίδω;*  πρόσεχε μή 
έπιλάθη 144 τής δεσποτικής φωνής καί τής τών αγίων ’Αποστόλων 
παραδόσεως*  μή δότε γάρ, φησ', τά άγια τοΐς κυσί, καί τούς μαργα
ρίτας μή βάλετε έμπροσθεν τών χοίρων. Βλέπετε τούς κυνας, βλέπετε 
τούς [φ. qç β.] κακούς έργάτας. Όρα μή πτοηθής άνθρωπον εϊς 
πτώσίν σου, μηδέ παραδφς τόν Υίόν τοΰ Θεοΰ εις χεϊρας άναξίων*  μή 
έντραπής τινα τών ένδοξων τής Γής, μηδέ αύτόν τόν τό διάβημα πε
ρικείμενον έν τή ώρςι έκείνη*  τοΐς δέ τής μεταλήψεως άξίοις μεταδίδου 
δωρεάν ώς καί αυτός έλαβες*  οίς δέ θειοι Κανόνες ούκ έπιτρέπουσι μή 
μεταδίδου*  δτι ώς έθνικοί έλογίσθησαν καί έάν μή έπιστρέψωσι καί 
αύτοΐς ούαί καί τοΐς μεταδιδοΰσιν αύτοΐς. *Ορα,  έγώ πράγμα ούκ έχω, 
ού όψη*  μή έξ άμελείας τής σής μΰς ή άλλο τι [φ. ςζ' α.] άψηται 
τών θείων μυστηρίων, μηδέ νοτισθώσιν ή καπνισθώσιν ή χειρισθώσιν 
ύπό άνιέρων καί άναξίων. Ταΰτα καί τά τούτοις δμοια φυλάσσων
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σεαυτόν σώσεις καί τούς ακούοντας σου, καί της μακαρίας καί άνωλε- 
θρου χαράς απόλαυση έν Χριστφ Ίησου τφ Κυρίφ ήμών, φ ή δόξα 
είς τούς αιώνας. ’Αμήν.

Τάξις [κ]αί ακολουθία είς τό ποιήσαι πρωτοπρεσβύτερον.
[φ. qζ' β.] [Π]θθσφέρεται συνήθως ύπό τών Ιερέων ούτως: Προσφέρεται ό 

ευλαβέστατος αδελφός ήμών, (ό δείνα), «ερεύς, «Ις τό γενέσθαι πρωτοπρεσβύ
τερος τής (δδεινος) πόλεως. Και μετά τήν δευτέραν πρόσφερσιν έρχονται 145 
ένώπιον τοΰ ’Αρχιερέων ό δέ Άρχιερεύς /κφωνεϊ:

*11 θεία χάρις ή πάντοτε τά ασθενή θεραπεύουσα και τά έλλεί- 
ποντα άναπληρούσα προχειρίζεται τόν εύλαβέστατον (δδεινα) 146 Ιε
ρέα 147 εις πρωτοπρεσβύτερον τής αγίας τού Θεού ’Εκκλησίας (δδεινος). 
Εύξώμεθα ούν ύπέρ αύτού [φ. <{η' α.] ϊνα έλθη ή χάρις τοΰ παναγίου 
Πνεύματος.

Καί οι κληρικοί tò: Κύριε ^λέησον γ'.
Ό δέ μέλλων γενέσιθαι πρωτοϊερεύς κλίνει τά δύο γόνατα έπί τής κρη- 

πΐδος, έμπροσθεν τοΰ Άρχιερέως. Ό δέ Άρχιερεύς έπικειμένην έχων τήν χεΐρα 
έπί τήν κορυφήν αύτοΰ εύχεται ούτως:

Είρήνη πάσι. Τού Κΰ δε.
Δέσποτα Κύριε ’Ιησού Χριστέ ό Θεός ήμών, δ τήν ίερωσύνην 

χαρισάμενος τφ γένει ήμών, καί τής ταύτης δωρεάς καί τιμής τούς 
ένδ(υ)ομένους αύτήν ευλαβείς κατασιησάμενος καί ίερατικώς διατάτιειν 
καί διακοσμεϊν τούς ύποβεβηκότας λειτουργούς τού μυστηρίου Σου, 
[φ. ςη' β] αυτός ένδυσον τήν χάριν Σου τόν αδελφόν ήμών (δδεινα) 
καί τή σεμνότητι κατακόσμησον αυτόν τοΰ έν αρχή ϊστασθαι τών πρε
σβυτέρων τοΰ λαού Σου, καί καλόν υπόδειγμα τοϊς μετ’ αύτοΰ γε- 
νέσθαι καταξίωσον, καί μετ’ εύλαβείας και αίδούς έν γήρει κάλφ τελέ- 
σαι 148 τόν βίον εύδόκησον, καί πάντας ήμάς ώς αγαθός Θεός έλέη- 
σον*  (έκφώνως) "Οτι Συ εΐ δ δοτήρ τής σοφίας καί σέ υμνεί πάσα ή 
ή Κτίσις εις τούς αιώνας. ’Αμήν.

Καί κρατών τήν κεφαλήν αύτοΰ Ιέγει:
Εύλογητός Κύριος· [φ. qü' α.) ’|δού γέγονεν ό άδβλφός ήμών (δ δείνα) 

πρωτοϊερεύς τής (δδεινος) πόλεως· «ίς τό δνομα τοΰ Παιρός καί τοΰ Υίοΰ καί 
τοΰ αγίου Πνεύματος, νΰν καί άεί....(Κ)αί λέγει ό κλήρος γ' άξιος, άξιος, άξιος, 
χαί άπόλυσις.

145. άρχονται.—146. άδινα.— 147. (ερέαν.—148. τελέσιι

Καρπασέων καί Άμμοχώστου 57

Τάξις έπί προχειρίσεως μεγάλου οικονόμου.
Γίνεται ή πρόσφερσις ούτως: Πβοσφέρεται ό ευλαβέστατος αδελφός ή

μών (ό δείνα) («)1ς τό γενέσάαι μέγας οίκονόμος τής άγιωτάτης έπισκοπής (δ- 
δεινος). Καί μετά τήν δευτέραν πρόσφερσιν έρχονται έμπροσθεν τοΰ Άρχιε- 
ρέως, (φ. q^# β.) 3 δέ Άρχιερεύς βοφ ούτως:

*11 θεία χάρις ή πάντοτε τά ασθενή θεραπεύουσα καί τά έλλεί- 
ποντα άναπληρούσα προχειρίζεται τόν εύλαβέστατον (δδεινα) μέγαν Οι- 
κονόμον τής άγιωτάτης έπισκοπής ήμών (δδεινος)*  εύξώμεθα οΰν ύπέρ 
αύτού ϊνα έλθη επ’ αύτόν ή χάρις τού παναγίου Πνεύματος.

Καί δ κλήρος τό: Κύριε /λέησον, γ*.  Καί κλίνει άμφόιερα τά γόνατα έπί 
τής κρηπΐδος· ό δέ Άρχιερεύς έπικειμένην έχων τήν χεΐρα εύχεται ούτως:

Ειρήνη πάσι*  τού Β<ΰ δε.
[φ. ρ' α.] <<ύριε δ Θεός ήμών δ πάντα σοφώς 149 οϊκονομών 

καί τή κατά σάρκα Σου οικονομία τήν σωτηρίαν ήμϊν έργασάμενος, δ 
τον φρόνιμον οϊκονόμον 1δ0 καλώς οϊκονομήσαντα ώς οικοδεσπότης έ- 
παινέσας, 151 εύλόγησον καί τόν παρόντα δοΰλόν Σου (δδεινα) είς οϊ- 
κονόμον, καί ένδυνάμωσον αύτόν καί ένίσχυσον πρός τό πιστώς καί 
ψρονίμως καί εύαρέστως Σοι οϊκονομεϊν τά τής ’Εκκλησίας πράγματά 
τε καί χρήματα, δπως ούτως ποιήσας καί ούτως διακονήσας άξιωθή 
τής χαράς τών τά τάλαντα καλώς διακονησάντων [φ. ρ β.] άποφύγη δέ 
τής φευκτής εντροπής τε καί κατακρίσεως τοΰ τό τάλαντον δλιγώρως 
καταχώσαντος δούλου πονηρού, εύχαϊς καί πρεσβείαις τής ύπερευλογη
μένης δεσποίνης ήμών Θεοτόκου, τοΰ αγίου ένδοξου καί πανευφήμου 
Βαρνάβα τοΰ αποστόλου καί γενναιομάρτυρος καί πάντων Σου τών 
'Αγίων*  (έκφώνως). "Οτι ήγίασται καί δεδόξασται τό πάντιμον καί 
μεγαλοπρεπές δνομά Σου τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ αγίου 
ΙΙνεύματος νΰν καί αεί καί εις....

Καί λαμβάνει αύιόν [αύτόν] δ Άρχιερεύς έκ τοΰ κρανίου λέγων ούτως: 
[φ· ρα' α.] Ευλογητός Κύριος· ιδού γέγονεν ό αδελφός ήμών (δδεινα) μέγιστος 
οικονόμος 452 τής άγιωιάτη; έπισκοπής ήμών (δδεινος)’ («)ΐς [τ]ό δνομα τοΰ 
Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ αγίου Πνεύματος, νΰν καί αεί....

149. σαφώς. —150. τών Φρονίμων οίκονόμων.
151. έπαίνισκ.—152. οίκονόμων.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



58 «Τακτικόν» Επισκοπής

Γάξις γινόμενη είς τό γενέσθαι αρχιδιάκονον. 1ο3
Προσφέρεται ούτως: Προσφέρεται ο ευλαβέστατος αδελφός ήμών (ό 

δεΐ\α) τοΰ γενέσθαι αρχιδιάκονος τής άγιωτάτης Εκκλησίας (δδεινος). Καί 
μετά τήν β' πρόσφερσιν έρχονται 155 έμπροσθεν τοΰ Άρχιερέως*  [κ]αί λέγει 
[φ. ρα' β.] δ Άρχιερεύς ούιως:

153. άρχιδιάκωνα.—154. άρχιδιάκων.—155 άρχονιαι.
156. άρχιδιάκωνα. —157. άρχιδιάκων.

Ή θεία χάρις ή πάντοτε τά ασθενή θεραπεΰουσα καί τά έλλεί- 
ποντα άναπληρούσα προχειρίζεται τόν εΰλαβέστατον (δδεινα) εις αρ
χιδιάκονον 156 τής άγιωτάτης Εκκλησίας (δδεινος)· εΰξώμεθα οΰν υ
πέρ αύτοΰ ϊνα έλθη ή χάρις έπ’ αυτόν τοΰ παναγίου Πνεύματος.

Καί δ κλήρος τό: κύριε ίλέησον, γ*.  Καί κλίνει άμφότερα τα γόνατα έπί 
τής κρηπϊδος*  3 δέ Άρχιερεύς, έπιθείς αύτφ τήν χεϊρα, εύχεται ούτως·

Ειρήνη πάσι*  τοΰ Κυρίου δεηθώμεν.
Δέσποτα Κύριε δ Θεός ήμών [φ. ρβ' α.] δ τήν άρχιδιακονίαν τφ 

γένει ήμών τή άφάτω Σου προμηθείς δωρησάμενος, τούς αύτήν ένδυο- 
μένους καί διατάττειν καί διακοσμεΐν έν τοϊς ύποβεβηκόσι ύπουργοϊς 
τών θείων Σου μυστηρίων, αύτός ένδυσον τήν χάριν ταύτην τής άρ- 
χιδιακονίας τόν παοόντα δοΰλόν Σου (δδεινα) τόν αδελφόν ήμών καί 
κατακόσμησον αύτόν τή σεμνότητί Σου έν αρχή ϊστασθαι τών διακό
νων τοΰ λαοΰ Σου*  καί υπόδειγμα καλόν αύτόν γενέσθαι τοϊς μετέπειτα 
ποίησον,καί έν γήρει πιόνι φθάσαι δοξάζειν [σου] [φ. ρβ' β.] το με
γαλοπρεπές όνομά Σου τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ αγίου Πνεύ
ματος, νΰν καί αεί καί εις τούς...·

Καί φορένει αύτόν τά ύπομάνικα χαί Λέγει : Ευλογητός Κύριος*  ιδού γέ- 
γονεν ό αδελφός ήμών (δ δείνα) αρχιδιάκονο; 157 τής άγιωτάτης Εκκλησίας 
(δδεινος) («)1ς (*)ό  όνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ άγίου Πνεύματος, 
νΰν καί άεί. ..Καί δίδει αύτφ αγάπην *αί  ΐσταται *ίς  τό δεξιόν μέρος τοΰ Άς- 
χιερέως.

(ακολουθεί.) 153 *

ΓΕΓΟΗΟΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕψΕΙΖ

Αί < Εκκλησιαστικοί Ειδήσεις» τής Πετρουπόλεως έν τφ Πα · 
Οαρτήματι αύτών ύπό ήμερομηνίαν 5 Ίαν. 1913 καταχωρίζουσαι ά- 
^σσπάσματα τοΰ λόγου, δν δ ήμέτερος Μητροπολίτης έξεφώνησεν έν 

μητροπολιτικφ ναφ Θεσσαλονίκης, έπιφέρουσιν είτα τάς εξής πα- 
Ρ^ηρήσεις :

«Τα παρατεθεντα αποσπασματα έκ τοΰ λόγου τοΰ Κυπρίου Μητροπολίτου 
ιτιου Μελετίου) δεικνυουσιν οποία υψηλά αισθήματα προύκάλεσαν τά τελβυ- 

αϊα πολεμικά γεγονότα τών Βαλκανικών Κρατών παρά τφ Έλληνικφ λαώ, 
Ου μονον έν αυτή τή Έλλάδι καί ταϊς άπελευύερωθείσαις έπαρχίαις, άλλά 
αι εν τή Κυπρφ, ητις από τοΰ 1878 διατελεί ύπό τήν αγγλικήν διοίκησιν. 
ατα τας ειδήσεις τών εφημερίδων οί κάτοικοι τής Κύπρου ένεργοΰσι παρά 

^αγγλικη Κυβερνήσει περί τής ένώσεως τής νήσου των μετά τής Ελλάδος· 
λθγος τοΰ Μητροπολίτου Κιτίου μαρτυρεί έπίσης, δτι τά αγγέλματα περί 

τ°υ ονείρου τών Ελλήνων ν’ άνανεώσωσι τήν Ελληνικήν αυτοκρατορίαν μέ 
^$ωτεύουσαν τήν Θεσσαλονίκην δέν στερούνται βάσεων. Έξ άλλου έν τή 

^θσαλονικη εγειρουσιν αξιώσεις καί οί Βούλγαροι, υπάρχει δέ σχέδιον νά 
περιέλάη ή πόλις αύιη ύπό τήν κοινήν κατοχήν τών κρατών τοΰ βαλκανικού 
θυνδέσμου. νΙσως τούτο Θά ή το ή άρίστη λύσις τού ζητήματος. Ή πατρίς 
τ^ν πρώτων διδασκάλων τών Σλαύων τών άγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, ή 

. εθσαλονίκη, ανέκαθεν ήτο τό σύμβολον τής ένότητο;, τής θρησκείας καί τοΰ 
πολιτισμού τού έλληνο-σλαυϊκοΰ κόσμου καί έάν ή πόλις αύτη περιέλθη ύπό 
τήν κοινήν κατοχήν Ελλήνων καί Σλαύων, ώς κοινή αύτών πρωτεύουσα, έν 
τοιαύτη περιπτώσει μέλλει έφεξής νά έπιδράση τά μέγιστα είς τήν στενω- 
^ε^ν σύσφιγξιν τού μεταξύ αύτών δεσμού, θά είναι δέ τό έχέγγυον τής πα- 
γιωσεως τού βαλκανικού συνδέσμου καί επομένως καί έχέγγυον τής εύημε- 

τών λαών τών άποτελούντων αυτά.
Τά γεγονότα καί τού παλαιού καί τοΰ προσφάτου παρελθόντος όφείλουσι 

διδάξωσι τούς λαούς τούτους ν’ άποβλέπωσι μετά νηφαλιότητος είς τά 
^αγματα, νά μή έξογκώνωσι τάς δυνάμεις αύτών καί νά ένθυμώνται, δτι ό 

Ql°ç έγενετο ϊλεως αύτοϊς τότε, δτε ένήρνησαν έν μιά ψυχή μετά τών έν 
^ίστει αδελφών αύτών.»

Αναμφιβόλως ή άπελευθέρωσις τής πόλεως τών ’Αποστόλων 
^ων Σλαύων έχαροποίησεν δλην τήν μεγάλην σλαυϊκήν οικογένειαν, 

δικαίως διήγειρε παρά τφ εΰσεβεϊ ρωσικφ λαφ άγια συναισθή-
Αλλά δέν νομίζομεν δτι τά άγια ταΰτα συναισθήματα συμ- 

ψαζονται πρός τάς υποφαινόμενος έκ τοΰ ευτυχούς γεγονότος δέ
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ΧΡΟΝΙΚΑ

γεννηθείσας αξιώσεις συγκυριαρχίας Σλαύων και Ελλήνων έν Θεσ
σαλονίκη. Ή Θεσσαλονίκη ύπήρξεν άπό τής κτίσεως αύτή; μέχρι σή
μερον, δτε ύπό ελληνικού στρατού και ήλευθερώθη, ελληνική. Έλ
ληνες ύπήρξαν και οι άγιοι τών Σλαύο)ν απόστολοι Κύριλλος και 
Μεθόδιος. Δέν θά ήτο λογικώτερον και άγιώτερον εις τήν Πατρίδα 
τών ’Αποστόλων των ελληνικήν νά ερχωνται καί πάλιν οί Σλαύοι 
ευλαβείς προσκυνηταί ; Δέν όρμώμεθα άπό μισαλλοδοξίας, άλλ’ έφ’ 
δσον τά Κράτη τού Αίμου δέν πρόκειται νά άποτελέσωσιν έν βασι
λέων ουδέ έν Έθνος, είναι ορθόν και δίκαιον έκαστον αύτών νά 
διαχαράξη τά δρια δσον είναι δυνατόν συμφώνως πρός τά ιστορικά 
του δίκαια καί τήν παρούσαν έθνολογικήν τής Χερσονήσου τού Αίμου 
κατάστασιν.

Ή Α. Π. ό Μητροπολίτης Κιτίου 
ύπέβαλεν έξ ’Αθηνών έορτίους εύχάς 
πρός τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα καί τήν 
Α. Μ. τήν Βασίλισσαν ώς ακολού
θως :

θεόστεητε Baoihv,
’Από τής ευτυχούς πρωτευούσης τοΰ 

Ενδόξου Κράτους τής Ύμετέρας φι- 
λοχρίστου Μεγαλειότηιος άνέπεμψα ε
φέτος τάς έγκαρδίου; μου εύχάς καί 
δεήσεις πρός τόν έν Βηθλεέμ γεννη- 
θέντα καί έν Ιορδάνη βαπτισΟέντα 
Σωτήρα Κύριον ύπέρ τής μακροβιό- 
τητος τής ευδαιμονίας καί τής δόξης 
τής Ύμετέρας Θεοστέπτου Μεγαλειό- 
τητος, αίτησάμενος Αύτή τόν νέον 
τής χρηστότητος Κυρίου ενιαυτόν 
πάσης ουρανίου δωρεάς καί χάριτος 
πεπληρωμένον.

Τάς ταπεινός δέ ταύτας εύχάς εύ- 
λαβώς καταθέτων νυν πρό τοΰ θρό - 
νου τής Ύμετέρας Μεγαλειότητας, 

συγκαταθέτω άμα καί τήν άκραν άφο- 
σίωσιν ολοκλήρου τοΰ εύσεβοΰς λα
ού τής Έλληνικωτάτης Κύπρου, ή; 
τέκνα έπίλεκτα έπεσον ένδόξως έν 
τοις πεδίοις τών μαχών, διά τοΰ ίδι
ου θανάτου έπιμαρτυροΰντα τόν φλο· 
γίζοντα τάς καρδίας τών Κυπρίονν 
πόθον τοΰ νά τεθή καί ή Κύπρος ύπό 
τό πατρικόν σκήπτρον τοΰ Βασιλέως 
τών Ελλήνων.

Τής Ύμετέρας Θεοστέπτου Μεγα- 
λειότηιος

Ταπεινός πρός Θεόν Ικέτης 
γ ό Μητροπολ. Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

Έν Άθήναις
Θεοφάνεια 1913.

Τή Αύτοΰ Θεοστέπτω Μεγαλειότητι 
τω Βασιλεϊ.

Είς Θεσσαλονίκην.
* * *

Μεγαλειοτάτη,
Καθ’δλην τήν διάρκειαν τών θείων

Χρονικά

εορτών τής έπί γής εμφανείας τοΰ 
δνανθρωπήσαντος Θεοΰ ήμών άνέφε- 
çov δεήσεις καί ικεσίας πρός τόν έν 
Σπηλαίφ γεννηθέντα, έν φάχνη άνα- 
κλιθέντα, σαρκί περιτμηΟέντα καί έν 
’Ιορδάνη βαπτισθέντα Σωτήρα Χρι
στόν ύπέρ υγείας, εύδαιμονίας καί δό- 
ξης τής Ύμετέρας Εύσεβεστάτης Με 
γαλειότητος, τοΰ φιλοχρίστου Βασιλέ
ας ήμών, τοΰ ένδόξου Στρατηλάτου 
Κωνσταντίνου τοΰ Έλευθερωτοΰ καί 
πάντων καί πασών τών εύσεβεστάτων 
καί φιλοχρίοτων πριγκήπων τε καί 
πριγκηηισσών.

Τό ιερόν τούτο καδήκον έπετελούν 
άλλοτε έν αύτή τή Άγί^ Βηθλεέμ 
^π’ αύτοΰ τοΰ Θεοδύγματος Σπηλαίου 
ή καί έν αύτοϊς τοις ρείδροις τοΰ Ί- 
θρδάλου, είτα δέ κιί έν Κύπρφ τή 
πατρίδι τοΰ αποστόλου Βαρνάβα έν 
μέοφ λαοΰ εύσεβοΰς έγκεχαραγμέν^ν 
εν τή καρύίρ βαστάζοντος τό σεπτόν 
θνομα τής Ύμετέρας Μεγαλειότηιος. 
Κ^έτος έδόθη μοι παρά Θεοΰ ή χά- 

Qiç νά έπιτελέσω αύτό έν τή πρώτε υ- 
ούση τής δεδοξασμένη; Ελλάδος καί 
δή άφοΰ πρότερον ήξιώΰην τοΰ θεί
ου δωρήματος νά συμπροσ^υχηθώ έν 
τή λελυτρωρένη Θεσσαλονίκη μετά 
*ής Ύμετέρας εύσεβεστάτης Μεγαλει- 
θιη.ος ύπέρ άπολ,υτρώσεως καί τών 
ειι αλυτρώτων ελληνικών χωρών καί 
να ύποβάλω τήν άκραν τοΰ εύσεβοΰς 
τής Κύπρου λαοΰ άφοσίωσιν. ήν καί 
°ήμερον έπαναλαμβάνων έξαιτοΰμαι 
τήν άδειαν νά ύποσημβιωΟώ

Τής Ύμετέρας εύσεβεστάτης Με 
γαλειότητος

> Ταπεινός πρός Θεόν 'Ικέτης, 
Γ ο Μητροπολ. Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

Έν ΆΟήναις 
θεοφάνεια 1913.

Τή Λυτή Μεγαλειότητι τή σεπτή 
Ανάσση—Είς Θεσσαλονίκην.
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Aî Α.Α. Μ.Μ. ηύδόκησαν ν’ άπαν- 
τήσωσι τηλεγραφικώς ώδε :
Έκ Θεσσαλονίκης 9 Ίανουαρίου 1913.

Μητροπολίτην Κιτίου Μελέτιον
Αθήνας.

Εύχαριστών Υμάς όλοψύχως δι’έ- 
πιστολήν Υμών καί εύχάς έπί τφ νέφ 
έτει εύχομαι παρομοίως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
* * *

Έκ Θεσσαλονίκης 9 Ίανουαρίου 1913.
Μητροπολίτην Κιτίου

Αθήνας.
Βαόέως συγκεκινημένη διά εύχάς 

σας εύχαριστώ όλοψύχως.
ΟΛΓΑ.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

14 Ίαν. 1913.—Δύο αγγλικά πολε
μικά διετάχϋησαν έκ Μελί της νά 
πλεύσωσιν είς τήν ’Ανατολήν, χθές 
δέ εσπέρας έν κατέπλευσεν είς Θεσσα
λονίκην. Δύο γαλλικά πολεμικά έστά- 
ληοαν έπίσης είς τήν Ανατολήν δΓ 
ένδεχομένην ανάγκην.

ΟΙ άντιπρόσωποι τών Συμμάχων 
άπεφάσισαν νά διακόψωσι τάς δια
πραγματεύσεις, συνέταξαν δε ήδη τήν 
πρός τοϋτο διακοίνωσιν.

16 .—ΟΙ αντιπρόσωποι τών Βαλκα
νικών έπεδοκίμασαν τήν παράτασιν 
τής Συνδισσκέψεως· ή διακοίνωσις 
αύτών ύπεγράφη, άλλ’ ή έπίδοσις αύ· 
τής άφείθη είς τήν κρίσιν τοΰ άρχαι- 
οτέρου τών πληρεξουσίων, δστις πι
θανώς θά έπιδώση αύτήν σήμερον. 
Ή έπίδοσις τής Διακοινώσεως θά 
θεωρηθή ώς λήξις τής έν Λονδίνφ 
άποστολής τών πληρεξουσίων, καί 
σημείον τής άναχωρήσεως αύτών.
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17 . — Ή Διακοίνωσις τών Συμμά
χων έπεδόθη χθες  παρά ταύτα οί έν 
Λονδίνφ διπλωμάται φρονοϋσιν δτι 
δύναται νά προληφθή ή έπανάληψις 
τοϋ πολέμου, ένεκα τής έν Τουρκίφ 
έκρύθμου καταστάσεως. Έν αύτή τή 
Κωνσταντινουπόλει οί στρατιωτικοί 
κύκλοι φρονοϋσιν δτι τό νέον Ύ- 
πουργεΐον, ένώπιον τής αδυναμίας 
τοϋ έν Μέτραις στρατοϋ νά άναλάβη 
τήν έπίθεσιν, θά άναγκασθή νά σύνα
ψη τήν εΙρήνην υπό τούς αύτούς καί 
τό προκάτοχον δρους.—0  Μαχμούτ 
Σεφκέτ έδήλωσεν δτι ή εΙρήνη είναι 
βέβαια άν ή Εύρώπη καταστήση αύ · 
τήν δυνατήν οί Νεότουρκοι άνέλαβον 
τήν έξουσίαν ούχ'ι ϊνα έναντιωθώσι 
πρός τήν γνώμην τής Εύρώπης, άλλά 
ϊνα κάμωσιν έκκλησιν είς τήν συνείδη- 
σιν αύτής, καί δτι τότε μόνον θά σύ- 
ρωσι τό ξίφος δταν άναγκασθώσι νά 
έκλέξωσι μεταξύ πολέμου καί τής κα- 
ταφρονήσεως τής δημοσίας μωαμεθα
νικής γνώμης.

*

*

01 ήμέτεροι ύπό τόν Διάδοχον κα- 
τέλαβον τά τουρκικά χαρακώματα τής 
Μπιζάνης. Έκ Βιέννης αγγέλλεται δτι 
δ τουρκικός στρατός τών Μετρών έ- 
πανεστάτησεν.

18 . —'0 Δάνεφ έδήλωσεν δτι οί 
Σύμμαχοι άπορρίπτουσι τάς τουρκι
κός προτάσεις. 01 Σύμμαχοι έκήρυξαν 
τήν άνοκωχήν λήγουσαν μετά 4 ημέ
ρας, τή έσπέρφ τής 21.

Έν Κ)πόλει έξερράγη στάσις έν τφ 
στρατφ. Τεσσαράκοντα άξιωματικοί 
έφονεύθησαν καί εκατόν έβδομήκοντα 
έπληγώθησαν.

01 Σύμμαχοι έδήλωσαν δτι ξένοι 
πολεμικοί άνταποκριταί δεν Οά γίνω- 
σι δεκτοί παρά τοϊς Έπιτελείοις· δτι 
ϊνα καταστή δυνατή περαιτέρω ουζή- 
τησις περί εΙρήνης ανάγκη ή Τουρκία 

νά ύπογράψη τούς προκαταρκτικούς 
δρους τής εΙρήνης έπί τοΰ πεδίου 
τής μάχηο· δτι ή Άδριανούπολις 
θά ποοσβληθή πρώτον, είτα δ’ αί 
Μέτραι.—01 Τούρκοι ήκουσαν δυσα- 
ρέστως τήν καταγγελίαν τής άνοκω- 
χής· ήλπιζον δτι οί Σύμμαχοι θά ά- 
νέμενον τήν πρός τάς Δυνάμεις άπάν- 
τησιν τής Πύλης. Πιστεύουσιν δτι τήν 
τελευταίαν λέξιν έπί τοϋ ζητήματος 
τής έπαναλήψεως τών έχθροπραξιών 
έχουσιν αί Δυνάμεις.

Ή άπάντησις τής Τουρκίας πρός 
τάς Δυνάμεις παραδέχεται παραχώρη- 
σιν τοϋ ήμίσεος τής Άδριανουπόλεως 
καί αύτονομίαν τών Νήσων, άπσιτεϊ 
δέ κατάργησιν τών διομολογήσεων, 
ήτοι τών προνομίων τών έν Τουρκίρ 
ξένων καί τών ξένων ταχυδρομείων 
άδειαν πρός αύξησιν τών τελωνειακών 
δασμών είς 15 ο)ο άνευ ούδεμιας έ- 
πεμβάσεως. Ή διάσκεψις τών Πρέ
σβεων θά σκεφθή έπί τής άπαντήσε- 
ως ταύτης σήμερον.

‘0 Βενιζέλος άνέβαλε τήν έκ Λον
δίνου άν ιχώρησίν του.— Ό Σαπουν- 
τζάκης άπεστρατεύθη ένεκα ορίου 
ηλικίας.

22 .—Σύνταγμα ήμετέρων κατέλα- 
βεν ισχυρόν φρούριον παρά τά ’Ιω
άννινα. —

01 Βούλγαροι άποδέχονται τόν δι
ορισμόν θρησκευτικού έπιτρόπου τοϋ 
Σουλτάνου έν Άδριανουπόλει μετά 
τήν παράδοσιν αύτής τοϊς Συμμάχοις.

Ό Βασιλεύς Νικήτας διεβη είς τό 
περί τήν Σκόδραν στρατόπεδον τής 
οποίας τήν πτώσιν ζωηρώς έπιθυμεϊ 
ό μαυροβουνιωτικός λαός πρό τής υ
πογραφής τής εΙρήνης.

Οί έν ΚΠ. έπίσημοι έλπίζουσιν α
κόμη είς τήν πρόληψιν τών έχθρο- 

πραξιών, άναμένοντες μετ’ αγωνίας 
τό αποτέλεσμα τών έντονων παραστά*  
σεων είς ας προέβησαν έν Σόφιρ κατ’ 
έντολήν τών Κυβερνήσεών των οί 
Πρέσβεις ’Αγγλίας καί Γερμανίας. Ή 
τουρκ. Κυβέρνησις δηλοϊ δτι έλαβε 
πάντα τά προσήκοντα μέτρα δπως 
αντιμετώπιση τάς περιστάσεις.

Al έχθροπραξίαι έπανελήφθησαν 
χθές τή< 7 έσπερινήν ώραν διά γε- 
νικοΰ βομβαρδισμού τής Άδριανουπό- 
λεως καί δι’ άσημάντων αψιμαχιών 
παρά τάς Μέτρας. Τουρκικός στόλος 
έξελθών εις τόν Εΰξεινον απέκλεισε 
τόν λιμένα τής Βάρνης. Αί βουλγαρι
κοί άρχαί άπηγόρευσαν τήν έξοδον 
πλοίων.

Έν Μπιζάνη διεξάγεται μονομαχία 
πυροβολικού. — ‘0 Βενιζέλος διελθών 
διά Βιέννης έσχε συνέντευξιν μετά 
τού Μπέρτχολδτ, αναχωρεί δέ τήν ε
σπέραν είς Βελιγράδιον.

Έκ Βουκουρεστίου άγγέλλεται διι 
ή βουλγαρική πρός τήν Ρουμανίαν 
προσφορά ή γενομένη διά τού πρωτο
κόλλου τής 16 Ίαν. θέτει μεθόριον 
έξωθεν τής Σιλιστρίσς πρός τό Πάλ- 
τοικ. "Υποτίθεται δτι ή προσφορά 
δέν θά γίνη δεκτή.

23 .—Εξακολουθεί ό βομβαρδισμός 
τής Άδριανουπόλεως ύπό τών Βουλ
γάρων, οϊτινες προσέβαλον τά βόρεια 
φρούρια τής πόλεως, εύκόλως άπω- 
θήσανιες τάς προφυλακάς. Έπυρπό- 
λησαν οί Βούλγαροι καί τό χωρίον 
Τσατάλτσαν, μέρος δέ τής Άδριανου- 
πόλεως καίεται επίσης.

Έκ Βελιγραδιού άγγέλλεται δτι οί 
Σέρβοι άπέστειλαν στρατεύματα πρός 
βοήθειαν τών Βουλγάρων είς Μέτρας 
καί τών Μαυροβουνίων είς Σκόδραν.

Ό Βενιζέλος έν συνεντεύξει πρός 
συντάκτην τής <’Ημερήσιας» έν Βι

έννη «βεβαίωσε τήν πλήρη ομοφωνίαν 
τών Συμμάχων καί διέψευσε τά δια- 
δοθέντα περί συνάψεως ιδιαιτέρας 
έλληνοσερβικής συμμαχίας.

"Ο Βασιλεύς τής Σερβίας άφίκετο 
είς Βελιγράδιον, καί έξέφρασε τήν έ- 
πιθυμίαν νά γνωρίση προσωπικώς τόν 
Βενιζέλον.

Έν Μπιζάνη οί Τούρκοι έπανέλα- 
βον τούς αιφνιδιασμούς των.

24 .—Βεβαιούται δτι έδόθη εικοσι
τετράωρος αναστολή τοΰ βομβαρδι
σμού τής Άδριανουπόλεως πρός δια- 
πραγμάτευσιν τής παραδόσεως αύτής. 
— Ό Βερολίνιος τύπος αναγράφει δτι 
ή Τουρκία θά ένδώση.

Τρομερός άγων πυροβολικού διε- 
ξήχθη έν Μπιζάνη. Οί αεροπόροι 
Νοταράς καί Άδαμίδης έρριψαν χει
ροβομβίδας καί διεσκόρπισαν τούς κα
ταυλισμούς τού έχθροΰ.

Ή πρός τόν Βενιζέλον δεξίωσις 
τοΰ βασιλέως Πέτρου ύπήρξεν έγκαρ- 
δία. Τό πλήθος συνηθροίσθη κάτωθι 
τών Ανακτόρων έπευφημήσαν ένθου- 
σιωδώς τόν έπίσημον ξένον. *0  Βε
νιζέλος άνεχώρησεν έκ Βελιγραδιού 
μεταβαίνων είς Σόφιαν.

Μεγάλη μάχη συνάπτεται περί τήν 
Καλλίπολιν.

27.—Ό Βενιζέλος έν Βελιγραδίφ 
συνεσκέφθη έπί μακρόν μετά τού 
σέρβου Πρωθυπουργού, μεθ’ ού εύρέ- 
θησαν σύμφωνοι είς δλα τά ζητή
ματα.

01 Τούρκοι ήττήθησαν έν Καλλι- 
πόλει.

"Ο Βενιζέλος άφίκετο είς Σόφιαν. 
01 «Τάϊμς» πληροφορούνται έκείθεν 
δτι ό Βενιζέλος συνδιελέχθη διά μα
κρών μετά τοΰ βουλγάρου Πρωθυ
πουργού έπί τών ζητημάτων τής Θεσ
σαλονίκης καί τής πολεμικής έλληνο-
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βουλγαρικής συνεργασίας. Έπβσκέφθη 
βίτα ιόν βασιλέα Φβρδινάνδον καί 
άνβχώρησεν βΐς Θεσσαλονίκην.

27 .— Ό Ββνιζέλος έγένβτο ένθου- 
σιωδώς δεκτός έν Θεσσαλονίκη. Άνβ- 
κοίνωσεν είς ανταποκριτήν τών «Τά- 
ιμς» δτι τό ζήτημα τής Θεσσαλονίκης 
θά λυθή ύπέρ τής Ελλάδος προσενε- 
χθείσης να βοηθήση τήν Βουλγαρίαν 
έν τφ παρόν τι πολέμφ. — Ελληνικόν 
ύδραβροπλάνον έρριψβν έπιτυχώς τέσ- 
σαρας βόμβας έπί τουρκικού στό
λου έπενεγκόν βλάβας.

Λέγεται δτι 15,000 τουρκοι στρα- 
τιώται άπώλοντο κατά τήν μάχην τής 
Καλλιπόλεως.

Ή Ελληνική Βουλή· συνεκλήθη 
διά τήν προσεχή Παρασκευήν (1 φε.) 
*0 Βενιζελος έπιστρέφει είς Αθήνας 
αύριον.

Έν Μπιζάνη ό σφοδρότατος κανο
νιοβολισμός τούήμετέρου πυροβολικού 
προυξενησβ σημαντικωτάτας βλάβας.

rO τοΰρκος Διοικητής τής Άδρια- 
νουπόλεως άπηγχόνισε τόν άρμένιον 
Επίσκοπον.

28 .—‘Αδύνατον νά δοθή σαφής 
πληροφορία περί τών διεξαγόμενων 
έν Τσατάλτζρι καί Καλλιπόλει μαχών. 
Βέβαιον όμως θεωρείται δτι οί Βούλ
γαροι άπεσύρΟησαν είς τα ενδότερα.

Τηλεγράφημα έκ Σόφιας αναγγέλ
λει δτι κατά τήν μάχην τής Καλλιπό
λεως τό Βουλγαρικόν πυροβολικόν ύ- 
πεστήριζον Ελληνικά πολεμικά.

Ό έν Ίωαννίνοις πολιορκημένος 
τουρκικός στρατός έδέχθη ένισχύσεις 
ύπό τού Ρίζα πασά.

Κατόπιν φονικής μάχης οί Μαυρο-

βούνιοι κατέλαβον σημαντικός θέσεις 
έν Σκόδρφ.

29.—01 Εβραίοι τής Θασσάλονί- 
κης καί τών περιχώρων προσελθόντες 
παρά τφ Πρωθυποοργφ τής ’Ελλάδος 
κ. Βενιζέλφ, κατά τήν έν Θεσσαλο
νίκη διατριβήν του, έξέφρασαν τήν 
χαράν αύτών διότι ύπήχθησαν ύπό 
τήν άμερόληπτον Ελληνικήν διαχεί- 
ρισιν.

‘O Βενιζέλος άνεχώρησεν ήδη έκ 
Θεσσαλονίκης κατευθυνόμενος εις ‘Α
θήνας.

‘0 πρώην Μέγας Ββζύρης τής 
Τουρκίας Χακκή άφικνεϊται είς Λον- 
δϊιον, δπως διαπραγματευθή τούς δ- 
ρους τής ειρήνης.

‘Αγγέλλεται έκ Σόφιας, δτι οί Τούρ
κοι ύπέστησαν μεγάλην ήτταν είς τήν 
Καλλίπολιν.

Έν Σκόδρρ έφονεύθησαν καί έπλη- 
γώθησαν τέσσαρες χιλιάδες Τούρκων 
καί δύο χιλιάδες Μαυροβουνίων.

Οικουμενικός Πατριάρχης έξελέγη 
χθές ό Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κ. 
Γερμανός Καβακόπουλος. Ό άνταπο 
κριτής τών «Τάιμς» έπαινε! τόνέκλε- 
γέντα Πατριάρχην παραβάλλων τού
τον πρός τούς Πατριάρχας Διονύσιον 
καί ‘Ιωακείμ.

01 Μαυροβούνιοι κατέλαβον σπου- 
δαϊον φρούριον πλησίον τής Σκόδρας.

Έκ Βιέννης αγγέλλεται δτι τό «Χα- 
μηδιέ» συνελήφθη ύπό τεσσάρων Ελ
ληνικών άντιτορπιλλικών. Ή εϊδησις 
δέν έπιβδβαιούται έξ ‘Αθηνών.

Διετάχθη ύπό τής 'Ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως ή σβέσις όλων τών φανών 
τού Αιγαίου.

ETOS Γ'. ΤΕΥΧ. ΙΛΖ'. ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ 
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1913

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ Μ
«Κήρυξον τόν λόγον...»Β' Τιμ. δ', 2.

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ
Efll ΤΗι ΕΟΡΤΗι ΤΩΗ ΕΛ/ΙΗΝΙΚΩΚ ΓΡΛΜΝΙΑΤΩΝ

f ΡΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΤΩ» ΕΥΡΥΒΙΑΔΕΙΩ» ΛΑΡΝΑΚΟΣ?

ΙΙανοοιολυγίώταιε *Αρχίμανόρϊτα, 
Φίλόμουοοι Κυρίαν καί Κύριοι,

νΟτε πέρυσιν έν τφ ίερφ τουτφ χώρω έπανηγυρίζομεν κα
τά τήν σημερινήν επέτειον τών τριών μεγάλων τής. Οίκουμένης 
Διδασκάλων καί Ιεραρχών τον θρίαμβον καί τήν άκατάβλητον 
διά τών άγώνων καί σωτηριώδη έπίδρασιν τών ελληνικών 
Γραμμάτων, μετεδίδομεν καί μετελαμβάνομεν του ένθουσια- 
σμου. τών πόθων, καί τών έλπίδω·; άλλήλων, όνειροπολουν 
τες μεγάλην, ένιαίαν καί αδιαίρετον τήν ίεράν τών φώτων καί 
του πολιτισμού εστίαν, τήν μητέρα Ελλάδα, έπεκτείνουσαν τήν 
άμφιλαφή προστασίαν αύτής έπί τε τήν Ευρώπην καί τήν ’Α
σίαν, μέχρι τών πολυστενάκτων έκείνων τόπων, οϊτινες πάλαι 
ποτέ έγέννησαν καί έθρεψαν τούς σήμερον τιμωμένους ’Αγίους, 
καί άντήχησαν την άπαραμίλλητον αύτών σοφίαν καί ευγλωτ
τίαν.

Καί ιδού, μόλις παρήλθεν έτος, καί τό μέγα όνειρον ήρ- 
ξατο γινόμενον πράγμα διά γιγαντιαίων άλμάτων*  απαξ έτι ό 
άθάνατος ’Ελληνισμός έγείρεται ινα συνέχιση τούς, κοσμοιστο- 
ρικούς άγώνάς του ύπέρ τών τιμιωτάτων ιδανικών τής Πίστε- 
ως καί τής ΓΙατρίδος, του πολιτισμού καί τής έλευθερίας, έκδικη·
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τής τών καταδυναστεύσεων και τής τυραννίας τόσων αιώ
νων, άστραπή διασκορπίζουσα τά σκότη τής δουλοσύνης, κε
ραυνός πυρπολών τά μιάσματα τά φθείραντα τήν χαράν καί 
τήν εύδαιμονίαν τόσων γενεών. Καί πάλιν τό μεγαλόφωναν 
κήρυγμα τής άπολυτρώσεως συνταράσσει έν τοϊς τάφοις τά όστα 
τών μαρτυρικών προγόνων, καί πάλιν άναπηδόί έξ αύτών άδά- 
μαστος ή άναπόσπαστος τής Ελλάδος άδελφή, ή Ελευθερία, 
καί διά τής πυρίνης ρομφαίας της άποδιώκει τόν μιαιφόνον 
τύραννον είς τήν παλαιάν του κοιτίδα" καί εισακούει τό δεύ
τερον ήδη τήν δέησιν τοϋ ΙΙοιητοϋ άπό τοσούτων χρόνων πα- 

ρακαλοϋντος αύτήν :
......................................................Μή διά παντός 

μή τήν Ελλάδα λησμονήσης, ώ θεά' 
Τοϋ χρόνου όταν έπιστή τό πλήρωμα, 
όπόταν τών κριμάτων της συντελεσθή 
καί τών άμαρτιών ή έξιλέωσις 
ζυγός όπόταν άργαλέος καί βαρύς 
τόν εύγενή της θά πιέζη τράχηλον 
είς τήν πατρίαν τότε γήν έπίστρεψον" 
είς τών βουνών τήν νεφελώδη κορυφήν 
άνάβα τότε, καί τήν θεσπεσίαν σου κραυγήν 
μέ τής βροντής τόν πάταγον συμμίξασα 
περί σεαυτήν τούς ‘Ελληνας συνάγαγε*  
τό δίστομόν σου ξίφος τότε κράδανον 
γυμνόν είς χείρας, κι’ έπί τούς τυράννους της, 
’Ελευθερία, τήν Έλλάδ’ άνάστησον.

’Επαναλαμβάνονται τά πολυύμνητα τρόπαια τών άθανά- 
των Πατέρων' νέον άθάνατον 21 άπογιγαντοΰταΓ καί ή Δό
ξα πάλιν διασκελίζει άκτινοβόλος μέ μεγάλα βήματα τήν γήν 
τοϋ ’Αλεξάνδρου καί τοϋ Πύρρου καί τήν άδαμαντοποίκιλτον 
γλαυκήν τοϋ Αιγαίου θάλασσαν «μελετώσα τά λαμπρά παλ- 
ληκάρια», καί άναγράφουσα έντός τών άθανάτων αύτής δέλ- 
των νέων ήρώων όνόματα, δπως παραδώση αύτά είς τήν τι
μήν, τόν θαυμασμόν καί τήν μίμησιν τών έπερχομένων γενεών.

Καί είς άλλας μέν χώρας άνέτειλεν ήδη τής άπολυτρώ
σεως ό ήλιος' είς άλλας άκούεται άκόμη τοϋ Άρεως ό ούρα- 
νομήκης όρυμαγδός καί μαίνεται ή λαίλαψ ή προάγγελος τής 
φωτοβόλου γαλήνης' καί έπί τής κλασσικής ταύτης γής, τής 
έξ ίσου ίεράς καί διά τόν άρχαϊον καί διά τόν χριστιανικόν Ελ
ληνισμόν, αί έλπίδες καί οί πόθοι ήμών προτρέχοντες τών γεγο
νότων διαβλέπουσι τήν γελόεσσαν ήώ τήν προάγγελον τής τελι
κής άποκαταστάσεως. Ή δίκην έφιάλτου βαρεία σκιά τοΰ τυ
ράννου άμαυροϋται βαθμηδόν καί ώχριφ πρό τοΰ άνατέλλοντος 
φωτός έως ού τέλεον άφανισθή, διαλυομένη είς τούς άέρας.

’Εν τοιαύταις στιγμαϊς πανηγυρίζομεν σήμερον τών ελλη
νικών Γραμμάτων τήν ύψηλήν έπέτειον' καί άναμφιβόλως ή θεω
ρία τών κατασυγκινούντων πάσαν σύγχρονον Ελλήνων γενεάν 
θαυμασίων γεγονότων τών ήμερών αύτών, ών ή άπωτέρα αιτία 
κεϊται έντός τών ύψηλών ιδεωδών, δι’ ών τά ελληνικά Γράμματα 
κατήρδευσαν τάς καρδίας τών άειθαυμάστων έργατών τών γεγο
νότων τούτων, είναι ό άριστοί έπαινος διά τούς ΙΙατέρας τής 
χριστιανικής ελληνικής έκπσιδεύσεως, τούς Τρεις Ίεράρχας.

Ούτοι ύπήρξαν ή προσωποποίησις τής άδιαρρήκτου ένώ- 
σεως τής χριστιανικής άληθείας καί τοΰ έλληνικοΰ Πνεύματος, 
ή παναρμόνιος είκών τοΰ εύλογημένου ήμών Γένους κατά τήν έν 
Χριστφ μακραίωνα αύτοϋ σταδιοδρομίαν, τό γενικόν θησαυρο- 
φυλάκιον έν φ άπεταμιεύθη πάσα προγονική σοφία, ήτις συνυ- 
φανθεϊσα μετά τής χριστιανικής άληθείας άπετέλεσε τά άρραγή · 
Ιστία δι’ ών διέπλευσε καί διαπλέει άβλαβής ή ελληνική ναΰς διά 
μέσου τών φρικαλεωτάτων χειμώνων καί τών άγριωτάτων κα
ταιγίδων.

Διότι, τφ δντι, τά ελληνικά Γράμματα είναι καί ή πρωτοπο
ρία καί ή άκολουθία τής φωτοβόλου ιστορικής σταδιοδρομίας 
τοΰ ήμετέρου Έθνους. Παρά τόν Εύρώταν οί Σπαρτιάται ύπο- 
χρεοΰνται νά τιμώσι τόν ποιητήν τών ποιητών, τόν θεσπέσιον 
"Ομηρον, καί τά άπαράβλητα έν αύτφ πρότυπα τής άρετής νά 
μιμώνταΓ καί έκ τής τοιαύτης άγωγής άποβαίνουσι σίδηροί βρά
χοι έν ταϊς μάχαις, χάλκεον τής άτειχίστου πατρίδος τείχος.
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Έν ταϊς κλειναΐς Άθήναις θεραπεύονται'μετ’ ελευθερίας κατα- 
πληττούσης τα γράμματα ούτως, ώστε οί μέν πολϊται άποβαί- 
νουσι δι’ άπαντας τούς αιώνας ό άριστος τύπος άνδρών έλευθέρων 
καί πεπολιτισμένων, καί παρά ταυτα ούδέν ήττον τών άντιζή- 
λων Σπαρτιατών χαλύβδινοι*  καί άν οί ύψηλόφρονες Σπαρτιάται 
γνωρίζουσι νά πίπτωσιν έν Θερμοπύλαις μέχρι ενός «τοΐς κείνων 
ρήμασι πειθόμενοι», έν Μαραθώνι δεκακισχίλιοι ’Αθηναίοι κα- 
τασυντρίβουσι δεκαπλάσιους βαρβάρους, καί έν Σαλαμϊνι πρώ
τοι έν τοΐς Έλλησιν ύπό τόν άρήιον παιάνα

Εμπρός, παϊδες Ελλήνων, ίτε, 
έλευθερούτε πατρίδα, έλευθερούτε δέ 
παΐδας, γυναίκας, Θεών τε πατρφων 
έδη, θήκας τε προγόνων 

νυν ύπέρ πάντων άγών
θάπτουσιν ύπό τό γαλανόλευκον κύμα τόν άναρίθμητον του βαρ
βάρου στόλον, και σώζουσι τήν Οικουμένην άπό τού άσιατικού 
κατακλυσμού.

Καί οτε βραδύτερον ύπό τού μεγάλου μακεδόνος Δορικτή- 
τορος έπεκτείνεται ή ισχύς ή πολιτική τής ήνωμένης ύπό μίαν 
πολιτείαν Ελλάδος έπί πάσαν τήν γνωστήν Οικουμένην, τά ελ
ληνικά Γράμματα συντελούσι τό διπλούν θαύμα τής διασκεδά- 
σεως τού σκότους άπό πάσης κατοικίας άνΟρώπων καί τής προ- 
παρασκευής τού παγκοσμίου νού είς τήν κατανόησιν τής θείας 
άληθείας, ήτις διά στόματος τού Θεανθρώπου έμελλε μετ’ όλίγον 
νά χηρυχθή άπό τής ήγιασμένης τών Πατριαρχών Γης.

Άλλ’ έπήλΟεν λαΐλαψ δεινή δυσμόθεν έπί τήν γελώσαν 
’Ανατολήν*  τό ύψικάρηνον δένδρον τό ποτισθέν ύπό τού θολού 
Τιβέρεως καί θηλάσαν τής λυκαίνης τό γάλα έπεξέτεινε τήν κρα 
ταιάν αύτοΰ σκιάν έπί τήν Ελλάδα, ένσπεΐρον σχεδόν πανταχοΰ 
αυτής τόν τρόμον καί τήν φρίκην*  ή ίσχύς τής Ελλάδος συνε- 
τρίβη, καί ούδέν άντετάχθη είς τόν έκ δυσμών κατακλυσμόν είμή 
τά έλληνικά Γράμματα*  καί ούτως «ή Ελλάς, κυριευθεΐσα έκυ- 
ριάρχησε τοΰ άγρίου νικητού, είσαγαγοΰσα τήν έπιστήμην είς τό 
βάρβαρον Λάτιον», καί άποφαίνει έντός τεσσάρων μόλις εκατον
τάδων έτών ελληνικόν τό κυρίαρχον ρωμαϊκόν Κράτος.

Έπί 12 αιώνας σελαγίζει ή μεσαιωνική Ελλάς έν τφ στε- 
ρεώματι ώς παμφαής καί άνέσπερος ήλιος, καί ή κυριαρχία αύ
τής έπί Εύρώπης καί Ασίας έχει μέν δρια πολιτικά, άλλά δχι 
καί πνευματικά’ ή κυριαρχία τών Ελληνικών Γραμμάτων είναι 
άπεριόριστος.

Καί δτε έξ άνατολών αύθις ένέσκηψεν δεύτερος βαρβαρικός 
κατακλυσμός καί κατέκλυσεν δ,τι είχε περισωθή έκ τής δυτικής 
μανίας, πάλιν τά έλληνικά Γράμματα άντιτάσσονται κατά τού 
Βαρβάρου καί σφζουσι τού άφανισμού το δουλωθέν Γένος, έν ώ 
άμα πολιτίζουσι τήν έκ τής μεταναστεύσεως τών ’Εθνών άπο- 
βαρβαρωθεϊσαν Δύσιν. Καί τό δούλον Έθνος, έκπολιτισθέν καί 
φρονηματισθέν αύθις διά τής σπουδής τών προγονικών Γραμμά
των, άτινα διά τόν φόβον τοΰ τυράννου έκαλλιέργει «έν δρεσι καί 
σπηλαίοις καί ταϊς όπαϊς τής Γής», έξεγείρεται μίαν ήμέραν 
χάλκεον αύθις καί διασεϊσαν τοΰ αιμοσταγούς τυράννου τόν θρό
νον πήγνυσιν έλευθέραν Πατρίδα έν μέσω βροντών καί άστραπών 
καί θαλάσσης μεγάλης. Καί τό έργον τών Πατέρων βαίνει συμ- 
πληρούμενον έν ταϊς ήμέραις ταύταις ταϊς μεγάλαις καί άθα- 
νάτοις.

Εϊναι άνάγκη νά εΐπωμεν δτι ή θαυμασία έξαρσις τού έθνι- 
κου ήμών φρονήματος, ή τοσαύτα θαύματα έπιτελοΰσα όφείλεται 
κατά τό πλεϊστον είς τά μεγάλα ίδανικά, άτινα έν τοΐς σχολείοις 
μετά τών ελληνικών Γραμμάτων έμποτίζεται τό Έθνος;

ΕΙπον προηγουμένως δτι τά άποτελέσματα τοΰ διά τών 
ελληνικών Γραμμάτων φρονηματισμοΰ εϊναι ό άριστος έπαινος 
τών Πατέρων τής ήμετέρας παιδείας, καί ένθυμούμενος τοΰτο 
καί δτι ό μέγας άγών έξακολουθεϊ άκόμη, καταλήγω εύχόμενος 
ϊνα ό Κύριος βραβεύση τελείαν τήν νίκην τοΐς ύπό τό άήττητον 
δπλον τοΰ Σταυροΰ άγωνιζομένοις άδελφοϊς’ ϊνα ταχέως έπεκ- 
τείνη τήν μητρικήν σκέπην μέχρι τών τόπων οϊτινες έγέννησαν 
τούς Βασιλείους, τούς Γρηγορίους καί τούς Χρυσοστόμους’ ϊνα 
άνακυκλουμένου τοΰ έτους πανηγυρίσωμεν ύπό έτι κρείττονας πε
ριστάσεις τήν ίεράν καί μεγάλην ταύτην τών ελληνικών Γραμ
μάτων έπέτειον, έλεύθεροι καί ήμεϊς μετά τών έλευθέρων Πα- 
νελλήνων. Γένοιτο. ΧΙΠ.
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Ή Δημοκρατία τοΰ ’Αγίου Όρους 7J

H AHMOKPATIA ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Κατά τά άναγραφέντα εϊς τάς εφημερίδας ή Ρωσική Κυβέρνη- 
σις άποδίδουσα εις το "Αγιον "Ορος ώς έκ τοΰ θρησκευτικού αύτοΰ 
χαρακτήρος εξαιρετικήν σημασίαν προέτεινεν εις τάς Δυνάμεις και εις 
τά Σύμμαχα Βαλκανικά Κράτη ή Χερσόνησος τοΰ "Αθω νά μή περιλη- 
φθή ύπό τήν κυριότητα ούδενός Κράτους, αλλά νά άποτελέση ιδίαν 
δημοκρατικήν Πολιτείαν ύπό Πρόεδρον τόν Οικουμενικόν Πατριάρ
χην καί ύπό τήν έγγύησιν πάντων τών δρθοδόξων Κρατών, δηλονότι 
τής Ρωσίας, τής Ελλάδος, τής Σερβίας, τοΰ Μαυροβουνίου τής 
Βουλγαρίας, τής Ρουμανίας καί δή και τής Αυστρίας ώς περιλαμβα- 
νούσης ’Ορθοδόξους αύτοκεφάλους εκκλησίας.

"Οτι ή Ρωσία δέν θά παρήρχετο έν σιγή τήν μεταβολήν τής 
πολιτικής θέσεως τοΰ Αγίου "Ορους ήτο ευκολον νά προίδη πας ό 
γνωρίζων τήν θέσιν ήν έδημιοΰργησεν εις έαυτήν ή ομόδοξος Δύ- 
ναμις δι’ έργασίας συστηματικής μακροχρονίου. Οί Ρώσοι διδαχθέν- 
τες έκ τών αποτελεσμάτων τοΰ Κριμαϊκού πολέμου δτι τό ένδιαφέρον 
τοΰ Ρωσικού λαού ύπερ τών έν ’Ανατολή δμοδόξων λαών δέν ήτο 
βάσις ασφαλής τής διά τήν εγγύς Άνατολύν Ρωσικής πολιτικής έσκέ- 
φθησαν νά δημιουργήσωσι καί έρείσματα άμεσων ρωσικών συμφε
ρόντων, συνέπεια δέ τής σκέψεως ταύτης ύπήρξεν ή ίδρυσις διά βαθ
μιαίας έξελίξεως τών νύν ύπαρχόντων έν Παλαιστίνη καί Άγίφ Όρει 
θρησκευτικών ιδρυμάτων.

Έν Άγίφ "Ορει σήμερον οί Ρώσοι μοναχοί έξισοΰνται κατ’ α
ριθμόν πρός τούς "Ελληνας καίτοι οί μέν Έλληνες κατέχουσι 17 κυ
ριάρχους Μονάς οι δέ Ρώσοι μόνον 1, έάν δέ έπετρέπετο ύπό τοΰ διέ- 
ποντος τά τοΰ'Αγίου "Ορους ’Εκκλησιαστικού και πολιτικού νόμου νά 
προβιβάζωνται Σκήται, Κελλία, ή Καλύβαιείς Μοναστήρια, ή άν μή 
ήτο σαφώς καθωρισμένον δτι τήν συνολικήν διοίκησιν τού ’Αγίου 
"Ορους ασκεί ή ε’ικοσαμελής αντιπροσωπεία τών 20 κυριάρχων Μο
νών, τό "Αγιον "Ορος θά ήτο ήδη εντελώς έκρωσισμένον.

Ή Ρωσία λοιπόν έχει σήμερον λόγους ουσιαστικούς νά ένδιαφέ- 
ρεται διά τό "Αγιον "Ορος. Οί έν αύτφ κατοικοΰντες ύπερπεντακισχί- 
λιοι Ρώσοι Μοναχοί δέν είνε δυνατόν νά μή γείνωσιν άντικείμενον με- 
ρίμνης τής Κυβερνήσεως τοΰ "Εθνους αύτών. Τούτο είνε παραπολύ 
φυσικόν δι’ ημάς τούς "Ελληνας, οϊτινες έχομεν τήν αύτήν άξίωσιν οί 

ομοεθνείς ημών δπου δήποτε και αν εύρίσκωνται νά τυγχάνωσι προ· 
νοίας παρά τής έθνικής ημών Κυβερνήσεως. Δέν θά έξεπληττόμεθα 
λοιπόν καθόλου έάν αί Κυβερνήσεις δχι μόνον τής Ρωσίας αλλά καί 
τής Σερβίας καί τής Βουλγαρίας και τής Ρουμανίας—διότι παρά τάς 
17 ελληνικός μονάς και τήν 1 ρωσικήν ύπάρχουσιν έν Άγίφ Όρει 
και άνά 1 Σέρβική καί Βουλγαρική, ύπάρχουσι δέ και δύο Σκήται 
ρουμανικαι—διετύπουν πρός τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν τήν άξίω- 
σιν δπως εξασφάλιση τήν καί έν τφ μέλλοντι άπρόσκοπτον διατήρησιν 
και άνάπτυξιν τών έθνικών αύτών έν τφ Άγιωνύμφ Όρει μοναστικών 
ιδρυμάτων. Ή άξίωσις θά ήτο δικαία, ή δέ Ελληνική Κυβέρνησις δχι 
μόνον δέν θά είχε λόγους νά άποκρούση αύτήν, αλλά καί είνε βέβαιον 
δτι θά έχορήγει τήν άναγκαίαν έξασφάλισιν μετά τοιαύτης έλευθεριό- 
τητος, ώστε νά φαίνηται μεροληπτούσα ύπέρ τών αλλογενών είς βάρος 
τών ομογενών της.

Ή ρωσική έν τούτοις πρότασις έλαβεν έντελώς άλλοίαν κατεύθυν- 
σιν. Δι’ αύτής δέν ζητείται ή έξασφάλισις τών αλλογενών Μοναχών 
ύπό τήν ελληνικήν διοίκησιν, αλλά σκοπεϊται ό αποκλεισμός τής κυρι
αρχίας τοΰ 'Ελληνικού Κράτους άπό τής Χερσονήσου τοΰ "Αθω, τοΰ- 
το δέ είνε πράγμα έντελώς άδικον.

Ή Ελλάς και ό 'Ελληνισμός δλος έχουν λόγους νά διάκεινται 
εύγνωμόνως πρός τήν μεγάλην ’Ορθόδοξον Δύναμιν καί νά θεωρώσιν 
αύτήν Προστάτιν και εύεργέτιν. Αί μεγάλαι προστριβαί τάς όποίας 
έν τφ παρελθόντι έδημιούργησεν ή μεροληπτική ύπέρ τών Βουλγάρων 
προστασία τής Ρωσίας μεταξύ Ρώσων καί 'Ελλήνων και αί έντεΰθεν 
προελθοΰσαι εκατέρωθεν λυπηραί παρεξηγήσεις έξηφανίσθησαν διά μι

ας πρό τής άμερολήπτου εύμενοΰς στάσεως, τήν οποίαν έλαβεν ή Ρω
σία άπέναντι τού ιερού τών Συμμάχων άγώνος. Ή στάσις αύτη έξετι- 
μήθη δεόντως ύπό τοΰ 'Ελληνικού "Εθνους. Αί καρδίαι τών 'Ελλήνων 
πάντων έστράφησαν και πάλιν πλήρεις άγάπης και έμπιστοσύνης πρός 
τήν όμόδοξον Ρωσίαν. ’Ιδού δμως δτι καθ’ ήν στιγμήν έφαίνετο ά- 
ποκαταστάσα τέλεον ή έγκαρδιότης ή τόσον εκατέρωθεν ποθητή μετα
ξύ 'Ελλήνων καί Ρώσων έρχεται μία άτυχής άξίωσις ύπό μορφήν 
προτάσεως νά άναρριπίση αύθις τάς κοιμηθείσας δυσπιστίας και τάς 
συμπαρομαρτούσας παρεξηγήσεις. Διότι δσον εύκολώτερον θά ύπο· 
Ζωρήση — άν θά δυνηθή νά ύποχωρήση— ή 'Ελληνική Κυβέρ- 
νησις εις τήν ρωσικήν άξίωσιν, τόσον δυσμενέστερον θά κρί- 
νη ό Ελληνικός λαός τήν διαγωγήν τής όμοδόξου Αύτοκρα*  
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τορίας. Διότι έκ τής στιγμής καθ’ ήν ή πρότασις διετυπώθη 
κρίνων, θά μόρφωση την ιδέαν δτι ό κ. Σαζόνωφ εξέλεξε διά 
τήν διατύπωσιν τής προτάσεώς του τοιαΰτην ψυχολογικήν στιγμήν 
ώστε νά μή δύναται ή Ελλάς νά μή φανή ευχάριστος είς τήν Ρω
σίαν, ής ή ύποστήριξις είνε απολύτως αναγκαία καί διά τό ζήτη
μα τών νήσων καί διά τό ζήτημα τοΰ καθορισμού και τών ηπειρωτι
κών και τών μακεδονικών συνόρων καί τις οίδε διά πόσα άλλα ακόμη 
ζητήματα.

Ό ελληνικός λαός δσον και αν θελήση τά κρίνη μετ’ επιείκειας 
τό περί ‘Αγίου Όρους ρωσικόν διάβημα δέν δύναται νά μή θεωρήση 
αυτό ώς μέγα κατ’ αύτοΰ έκ μέρους τής Ρωσίας αδίκημα. Έν πρώτοις 
θά έξηγήση αυτό ώς έλλειψιν εμπιστοσύνης πρός τό φιλοδίκαιον τής 
‘Ελληνικής Κνβερνήσεως. Οί μόνοι Ρώσοι οί όποιοι ώς κοινότης θα 
εύρίσκωνται υπό τήν δικαιοδοσίαν τών έλληνικών νόμων εινε οί έν 

’ ‘Αγίφ Όρει Ρώσοι Μονάχοι και ή Κυβέρνησις τοΰ Έθνους αύτών 
οίονεί άμφιβάλλουσα περί τής τύχης αύτών υπό ιό σκήπτρον τοΰ Βα- 
σιλέως τών Ελλήνων ζητεί νά δηυιουργήση υπέρ αύτών ανεξάρτητον 
ή μάλλον από πολλών δμοΰ έξαρτωμένην Πολιτείαν δπως ζήσωσιν έν 
άσφαλείρ. Έπειτα έάν τό "Αγιον ’Όρος είνε άντικείμενον θρησκευτι
κής εύλαβείας καί τόπος άγιος διά τούς Ρώσους, είνε βεβαίως πολύ 
περισσότερον και κατά πολύ δικαιότερον λόγον διά τούς "Ελληνας. 
Έλληνες αύτοκράτορες καί ιδιώται ίδρυσαν τάς Μονάς. "Ελληνες Μο
ναχοί διά τής αρετής των διά τών μακρών αιώνων κατέστησαν τό 
Όρος άγιον. ‘Η Ιστορία του είνε μέρος άναπόσπαστον τής θρησκευ
τικής καί τής έθνικής ‘Ιστορίας τοΰ ελληνικού έθνους. Δι’ ολα δε ταΰ- 
τα χωρίς αύτό νά αίσθάνηται βάρος έκ τοΰ τουρκικού ζυγού—διότι οί 
κατακτηται άφήκαν αύτό νά ζή καί νά άναπνέη έλευθέρως—ηύ'χετο 
και συνεπόθει μετά τοϋ άλλου έθνους τήν ήμέραν τής άπολυτρώσεως, 
δταν δέ διά τής προελάσεως τοΰ νικηφόρου ελληνικού στρατού ύψώθη 
καί έπί τής κορυφής αύτοΰ ή Ελληνική σημαία συγκίνησις ιερά έδό- 
νησε πάσαν ελληνικήν καρδιαν, συγκίνησις όμοια τής όποιας ήδύνατο 
νά ύπάρξη μόνον έάν ή ελληνική σημαία ύψούτο επί τοΰ ναού τής 
'Αγίας Σοφίας έν Κ)πόλει.

Καί είς τήν συγκίνησιν αύτήν τοΰ δλου ελληνικού έθνους αντι
τάσσεται υπό τής Ρωσίας : Όχι, τό Αγιον Όρος δέν θά είνε ελ
ληνικόν’ έπ*  αύτού θά κυματίσωσιν αί σημαϊαι και τής Ρωσίας καί 
τής Σερβίας και τοΰ Μαυροβούνιου καί τής Βουλγαρίας καί τής Ρου
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μανίας καί δή και τής Αύστρίας, διότι τό "Αγιον Όρος θά άνακηρυ- 
χθή Δημοκρατία υπό πρόεδρον τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην και 
υπό τήν προστασίαν πάντων τών ’Ορθοδόξων Κρατών και τής Αύ
στρίας. Διατί δέ καί τής Αύστρίας ; Διότι έν Αύστρία ύπάρχουσι τρεις 
αύτοκέφαλοι ’Ορθόδοξοι Έκκλησίαι, ών αί δύο σλαυϊκαί. Άν δμως 
θεωρείται ορθόν νά δοθή εις τήν Αυστρίαν δικαίωμα συγκυριαρχίας 
επί τοΰ ‘Αγίου Όρους διά τόν λόγον δτι περιλαμβάνει ’Ορθοδόξους 
’Εκκλησίας, δέν έπρεπε νά λησμονηθή ή ’Αγγλία, υπό τήν προστασί
αν τών νόμων τής όποιας διατελούσι δύο γεραραι Έκκλησίαι τό IΙα- 
τριαρχεϊον ’Αλεξάνδρειάς καί ή Αυτοκέφαλος Εκκλησία τής Κύπρου 
καί έτι πλέον δέν έπρεπε νά λησμονηθή αύτή ή τέως Κυρίαρχος Τουρ
κία αφού έν τώ Κράτει αύτής ύπάρχουσι τρεις Πατριαρχικοί Θρόνοι.

Άλλ’ ανεξαρτήτως πάντων τούτων εινε έφαρμόσιμον έν τή πρά- 
ξει τό ρωσικόν σχέδιον ;

Τό Άγιον Όρος κατοικεϊται έξ ολοκλήρου ύπό Μοναχών, τών 
άλλων πάντων δσοι τυχόν εύρίσκονται έν αύτφ θεωρουμένων παρε- 
πιδήμων. Ούδείς έν αύτφ είνε κύριος ακινήτου ιδιοκτησίας κατά πλή
ρη κυριότητα. ‘Η γή είναι έξ ολοκλήρου διανενεμημένη είς τά είκοσι 
κυρίαρχα Μοναστήρια καί τά απ’ αύτών έξαρτώμενα δευτεροβάθμια ή 
τριτοβάθμια μοναστικά ιδρύματα όποΐαι είναι αί Σκήται, τά Κελλία 
καί αί Καλύβαι, κατά τούς κειμένους δέ εκκλησιαστικούς καί πολιτι
κούς νόμους ή ακίνητος αύτη τών Μονών ιδιοκτησία είναι αναπαλλο
τρίωτος. ‘Η αύξησις τού αριθμού τών Κυριάρχων Μονών είναι ρητώς 
άπηγορευμένη υπό τών κειμένων νόμων. Έκάστης Μονής ή έσωτερική 
διοίκησις ανήκει είς τούς Μοναχούς αύτής, άλλ’ ύπό τήν έποψιν τής 
ολομέλειας αύτών αί Μ ovai καί τά τούτων έξαρτήματα διοικοΰνται ύπό 
εϊκοσαμελούς Κοινότητος, ής έκαστον Μέλος διορίζεται ύπό μιας τών 
είκοσι κυριάρχων Μονών. ‘Επομένως τό ‘Άγιον Όρος είναι ήδη συγ- 
κεκροτημένον κατά τήν έσοπερικήν αύιοΰ διοίκησιν, τήν μοναστηρια
κήν, εις Αύτόνομον Συμπολιτείαν. Έκτος δμως τής έσοπερικής ταύ
της αύτοδιοικήσεως, τήν οποίαν δι’ όλων τών αιώνιον έσεβάσθησαν 
καί δι’ ιδίων νόμων κατακύρωσαν οί κατσκτηταί, υπάρχει καί ή πολι
τική διοίκησις μεθ’ δλων τών κυριαρχικών δικαιωμάτων τής πολιτικής 
εξουσίας. Οί Μοναχοί πάντεςκαί οί Δόκιμοι είναι αύτοδικαίως δθω- 
μανοί ύπήκοοι, αί πολιτικής φύσεο>ς διαφοραί αύτών διελύοντο έως 
τούδε ενώπιον τών οθωμανικών δικαστηρίων, ή δλη δέ περιφέρεια τού 
Αγίου ’Όρους άπετέλει Ύποδιοίκησιν (Καζάν) τοΰ Βιλαετιού τής
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Θεσσαλονίκης. Βεβαίως ή διά τής ελληνικής κατοχής έπελθούσα έν 
Άγίφ Όρει μεταβολή συνίσταται απλώς είς τήν μεταβίβασιν εϊς τό 
έλληνικόν Κράτος εκείνων τών δικαιωμάτων καί τών εξουσιών τά ό
ποια έκέκτητο έπί τοΰ ’Αγίου Όρους το ’Οθωμανικόν, χωρίς δηλ. το 
παράπαν νά θιγή τό άπ’ αιώνων ίσχύον καθεστώς τής αυτονόμου μο
ναστηριακής συμπολιτειακής διοικήσεως. Αντί τούτου δμως προτείνε- 
ται ή δημιουργία ενός πολιτικού κατασκευάσματος τοΰ οποίου ούτε υ
πάρχει ούτε υπήρξε ποτέ δμοιον, καί τό όποιον αποκρούεται έξ αυτής 
τής φύσεως τών πραγμάτων.

Έν πρώτοις δ Οικουμενικός Πατριάρχης δέν δύναται νά δεχθή 
και ένασκήση πολιτικήν διοικητικής ή δικαστικής φύσεως έξουσίαν. 
Τοϋτο άντίκειται πρός τούς κανόνας, τήν ιστορίαν και τό πνεύμα κα
θόλου τής όρθοδόξου Έκκλησίας. Έν άντιθέσει πρός τήν Λατινικήν, 
ή δρθόδοξος Εκκλησία έπέμεινε πάντοτε φυλάττουσα τήν αρχήν τήν 
θέσφατον <τά τού Καίσαρος τφ Καίσαρι καί τά τοΰ Θεοΰ τφ Θεφ.» 
'0 ΟΙκουμενικός Πατριάρχης είναι και πρέπει νά μένη πάντοτε ούχί 
δ Πρόεδρος άλλ’ δ Πνευματικός Πατήρ τής Μοναστηριακής αυτονόμου 
Συμπολιτείας τοΰ Άγ. Όρους. Ζητητέος λοιπόν αλλαχού δ Πρόεδρος 
τής Πολιτικής Δημοκρατίας τού Άθω.

’Αλλά και ποιοι είναι οί πολϊται τής νέας αύτής Πολιτείας ήτις 
θά είσέλθη εις τήν χορείαν τών ανεξαρτήτων Κρατών ύπό τό όνομα 
Δημοκρατία τον Άγιου Όρους; Οί Μοναχοί κατά τό διέπον αυτούς 
μοναστηριακόν δίκαιον είναι άπεστερημένοι τών δικαιωμάτων τού 
πολίτου τοΰ μετέχειν εις τήν σύνθεσιν τής Πολιτείας. Επομένως αύτή 
ή μοναχική αύτών ίδιότης αποκρούει τήν έννοιαν τής δΓ εαυτών συγ- 
κροτήσεως πολιτειακού οργανισμού. "Ωστε περί Δημοκρατίας τού Α
γίου Όρους ύπό τήν έννοιαν αύθυποστάτου Πολιτείας τότε μόνον θά 
ήδύνατο νά γείνη λόγος δταν έν τή προτάσει περιελαμβάνετο καί ή 
έννοια τής μεταβολής τής μοναχικής ιδιότητος τών κατοίκων αύτοΰ.

Άλλ’ άφοΰ δέν είναι δυνατόν νά ίδρυθή άνεξάρτητος Πολιτεία 
και άφοΰ δέν θεωρείται δίκαιον νά ύποκαταστήση τήν καταλυθεϊσαν 
πολιτικήν κυριαρχίαν ή φύσει καί θέσει εις τούτο δικαιουμένη Ελλάς, 
έδαφος διά τήν ρωσικήν πρότασιν ά'λλο δέν ύπολείπεται πλήν τού τής 
συγκυριαρχίας πολλών δμοΰ Κρατών μεγάλων και μικρών. Πώς δμως 
θά ήδύνατο νά έφαρμοσθή ή άρχή τής συγκυριαρχίας πολλών Κρατών 
χωρίς νά δημιουργηθή κατάστασις χάους έπί καταστροφή έκείνου, διά 
τό όποιον τό “Όρος ώνομάσθη άγιον, τ. ε. τοΰ μοναστηριακού βίου;
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Πρώτη δυσχέρεια ύποπίπτουσα εις τήν ήμετέραν άντίληψιν είναι 
ποια Κράτη δικαιούνται νά λάβωσι μέρος εις τήν συγκυριαρχίαν ταύ 
την. Βεβαίως είναι δικαία βάσις ή συμμετοχή εϊς τήν τοιαύτην συγ- 
κυριαρχίαν όλων τών ορθοδόξων λαών ή σαφέστερον πασών τών δρ- 
θοδόξων Εκκλησιών διά τών ύφ’ ας τελοΰσι Κυβερνήσεων ένασκηθη· 
σομένη, ή δέ ρωσική Κυβέρνησις προτείνουσα ή δεχόμενη αύτήν άπο- 
κλείει πάσαν ύπόνοιαν Ιδιοτέλειας. Άλλ’ αν έπί τής βάσεως ταύτης 
είναι δίκαιον νά μετάσχη ή Αύστρία, δέν βλέπομεν, έπαταλαμβάνομεν, 
διατί δέν πρέπει νά μετάσχη τής συγκυριαρχίας ταύτης καί ή Αγγλία 
xal ή Τουρκία, ύφ*  ας τελοΰσι πένιε, αί πρεσβύτεραι καί σεβαστότεροι 
τών ’Ορθοδόξων ’Εκκλησιών. Καί θά έχωμεν τότε συγκυριαρχίαν έπί 
τοΰ Αγίου Όρους έννέα δλων Κρατών.

Μετά τόν καθορισμόν τοϋ άριθμού τών συγκυριάρχων, διά τινας 
τών δποίων εύλόγως δύνανται νά έγερθώσιν άντιρρήσεις δίκαιαι ύπό 
τοΰ Πνευματικού Προστάτου τού Αγίου “Όρους, τοΰ ΟΙκουμενικοΰ 
δηλ. Πατριαρχείου—ώς λ. χ. διά τήν Βουλγαρίαν έφ’ δσον θά ύφί— 
σταται τό σχίσμα και διά τήν Ρουμανίαν έφ’ δσον δέν άποδίδει τά ύπ’ 
αύτής άρπαγέντα κτήματα τών έν Άγίφ Όρει Μοναστηρίων—θά 
δεήση νά καθορισθή δ τρόπος τής έφαρμογής τής συγκυριαρχίας. Θά 
είναι αύτη συγκυριαρχία συλλογική, τουτέστι θά άποκατασταθή 
ενιαία πολιτική έξουσία διοριζομένη ύπό πάντων τών συγκυριάρχων 
χα'ι έν δνόματι αύτών άσκοΰσα πάσας τάς έξουσίας, ή θά έχη έκαστον 
Κράτος ίδιον άντιπρόσωπον έν Άγίφ Όρει μέ πολιτικήν έξουσίαν 
επί τών ιδίων ύπηκόων; Έάν έφαρμοσθή τό πρώτον θά έχωμεν ζητή
ματα έθνότητος διά τόν άνώτατον “Άρχοντα καί τούς συνάρχοντας τής 
νέας Πολιτείας, έάν δέ τό δεύτερον είναι πιθανόν δ άριθμός τών συγ- 
κυριάρχων έτι μάλλον νά αύξήσή, άφοΰ είναι ένδεχόμενον μεταξύ τών 
Μοναχών νά εύρεθώσι καί Γάλλοι και Γερμανοί καί ’Ιταλοί ύπήκοοι. 
Ούδέ θά παραξενευθώμεν καθόλου έάν άκούσωμεν δτι τό Άγιον Ό- 
Οθς δέν δύναται νά είναι άντικείμενον ένδιαφέροντος διά τινα μόνον 
Κράτη προφάσει τής ορθοδοξίας, άλλ’ δτι ώς έκ τής γεωγραφικής αύτοΰ 
δέσεως περικλείει πανευρωπαϊκά συμφέροντα δικαιολογούντο τό ύπέρ 
αυτού ένδιαφέρον πασών τών μεγάλων καί τών μικρών Δυνάμεων.

Εύχόμεθα πρός τιμήν τής ορθοδοξίας και πρός τό συμφέρον τοΰ 
αγίου έκείνου τόπου δστις πρέπει νά έξακολουθήση νά είναι άντικείμε- 
νθν σεβασμού δΓ δλους τούς ορθοδόξους νά άναθεωρηθή ή πρότασις 
τήζ όμοδόξου μεγάλης Δυνάμεως.
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ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΖΩΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΙΒΑΖΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ *

* Ύπό Μπουγώ.

’Ενθυμούμαι τούς λόγους τοΰ ποιητοΰ : «Σύ, ώ πά- 
θημα, δημιουργείς αληθείς ανθρώπους».

"Ετερος δέ ποιητής προστίθησιν: «Ούδέν άνυψοϊ ημάς 
τόσον, όσον τό μέγα πάθημα».

Καί ιδού εγώ θεωρώ τήν τρίτην, τήν μεγίστην αιτίαν τών 
παθημάτων. Ταϋτα παρουσιάζονται ού μόνον ώς φώς έν 
μέσφ τοϋ σκότους καί τής απάτης τοΰ βίου, ού μόνον δρα
στικόν φάρμακον κατά τών αποπλανήσεων έν τώ βίω τούτφ, 
άλλα καί ζωοποιοΰσι καί έξυψοΰσι τήν ψυχήν. Άλλα παρ’ 
ολίγον νά μή ε’ίπο) έκείνο: ότι ταΰτα έκ νέου δημιουργοΰσιν 
αυτήν έμβάλλουσιν εις αύτήν ωραιότητα, συγκινητικόν με- 
γαλείον, άτινα δέν είνε είς θέσιν νά παράσχη είς αύτήν ή α
ρετή.

Εϊνε άξιον παρατηρήσεως, δτι έν τώ κόσμω τούτω ού
δείς ποτέ έγένετο μέγας, ούδέ έπετελέσθη μέγα τι άνευ πα
θημάτων. Ούτε ή μεγαλοφυΐα, ούτε ή δόξα, ούτε ή αρετή 
υπήρξαν ίκαναί ϊνα χορηγήσωσιν είς τόν άνθρωπον μεγα- 
λεϊον. Τό πάθημα παρουσιάσθη πάντοτε άναγκαϊον.

Άς έπιθέση δ άνθρωπος έπί τής κεφαλής του μυρίους 
στεφάνους· ή άνθρωπότης θεωρεί αύτόν, άλλά πριν ν’ άνα- 
κηρύξη αύτόν μέγαν, αναμένει ϊνα ούτος λάβη τό βάπτισμα 
τοΰ παθήματος.

Αύτή ή αρετή έν τή εύτυχία δέν παρουσιάζεται ώς μέγα 
τι διά το όποιον να εύφραίνηται ή ψυχή έπί τής γής. Πάν
τοτε ή τοιαύτη αρετή δέν καταφθάνει τήν άσύγκριτον έκεί- 
νην τελειότητα, τήν οποίαν παρέχει μόνον τό πάθημα. Ώσεί 
είς βασιλικόν έργαστήριον, έν φ κατεργάζονται μεγάλαι ψυ- 
χαί, ή μεγαλοφυΐα, ή δόξα καί ή εύποιΐα είσιν ίκαναί νά 
δημιουργήσωσι μόνον το πρωταρχικόν σχεδιογράφημα, αλλά 
τάς τελευταίας γραμμάς, έκείνας αϊτινες έπιστέφουσι τά έργα, 

εκείνας έπιθέτει αύτός ό μέγας τεχνίτης διά της ύδοΰ τών πα
θημάτων. Διατί τοΰτο; θά εϊπωσι: τοΰτο είναι μυστήριον. 
Μάλιστα, αλλά μυστήριον εύλυτον.

Εϊμεθα μικρά πλάσματα, διότι εϊμεθα περιωρισμένα 
πλάσματα. Και έφ’ δσον έκυυσίως συγκατατιθέμεθα νά μέ- 
νωμεν έν τοϊς όρίοις τούτοις, έπί τοσοΰτον έγκαθειργνυόμεθα 
εν αύτοίς, έπίτοσοΰτον γινόμεθα μικρότεροι, ‘iva τις γίνη 
μέγας ανάγκη νά έξέλθη τών στενών τούτων ορίων, ανάγκη 
νά βιάση αύτά, νά διάρρηξη αύτά, ανάγκη διά μεγάλων προ
σπαθειών νά έλευθερωθή έκ τοΰ ελεεινού τούτου περιβάλ
λοντος. Άλλα πρός τοΰτο παρίσταται ανάγκη νά πάθη.

Παρατηρήσατε τύν συγγραφέα : πότε ούτος καταντά να 
σκέπτηται μεγάλα; Μήπως όταν διάγη βίον τρυφηλόν καί 
όργόν; Μήπως δταν μένη έντος τών στενών πλαισίων τής 
περιορισμένης αύτοΰ ύποστάσεως ; Δέν δημιουργεί τότε, δ- 
ταν διά μεγάλων προσπαθειών κατορθώσηνά έξέλθη αύτών;...

Πώς δέ οί ποιηταί εύρίσκουσι τούς αθανάτους αυτών 
στίχους; Είς τίνα είνε άγνωστον τοΰτο; 'II ψυχή ούδέποτε 
είνε δυνατόν νά συλλάβη ύψηλότερόν τι ή καλλίτερον είμή 
εν καιρώ τοΰ παθήματος, έκαστον δ’ αύτής τραύμα προμη
θεύει αύτή μεγαλοπρεπή αρμονίαν. Όσο) βαθυτέρα είναι ή 
πλτιγή, τόσφ όξυτέρα είνε ή κραυγή. Οί μάλλον άχαροι ύ
μνοι είνε οί ώραιότεροι καί πολλοί αθάνατοι ύμνοι, παρου
σιάζονται άπλοι ύλολυγμοί.

Τό αύτό συμβαίνει μέ τούς μεγάλους χαρακτήρας, μέ τάς 
γενναίας ψυχάς, μέ τάς αγαθός καρδίας. Αύται εχουσιν ά- 
νάγκην παθημάτων. ’Εκείνοι, οϊτινες δέν έπαθον δέν φαί
νονται εχοντες ζωήν έσωτερικήν, πραγματικήν. ’Εν τοϊς αί- 
°θήμασι τών τοιούτων δέν υπάρχει δύναμις, έν τή καρδίρ 
συτών δέν υπάρχει τρυφερότης, έν τφ νώ αύτών δέν ύπάρ- 
Ζουσιν εύρεϊς ύρίζοντες. Τά πάντα έν αύτοίς είνε έπιπόλαια, 
ή αρετή ήμερησία, ανούσιος. Συντόμως είπεϊν, μόνον τό 
^θημα εισέρχεται είς τήν ψυχήν αρκούντως βαθέως, ϊνα 
Ανύψωση αύτήν. ’Εντός ημών ύπάρχουσι θαυμάσια μύστη-
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ριώδη τοπία έν οίς κοιμάται ελαφρώς ή ζωή· τα βάθη αύ
τών, έν οίς είσι κεκρυμμένοι οί. θησαυροί, δέν είνε ύρατά*  ού- 
δεμία ενέργεια τής ψυχής άφικνεϊται μέχρις αύτών. Πρέπει νά 
είνε κεραυνοφόρον πλήγμα το πάθημα. Καί λαμβάνω τό θάρ
ρος νά εϊπω: ύπάρχουσι τοιοϋτοι θησαυροί έν τή καρδίρ η
μών, οϊτινες ώσεί δέν ύφίστανται, οϊτινες εύρίσκονται έν έμ- 
βρυώδει καταστάσει, άλλ’ ιδού δτι αποκαλύπτονται συν τή 
άφίξει τοΰ παθήματος.

là καταφερόμενα έπί τής πέτρας κτυπήματα άναδίδουσι 
σπινθήρας: ομοίως πρέπει νά πληγή ή ψυχή iva έξ αύτής ά- 
στράψωσι φώς, μεγαλείον, ηρωισμός, αύταπάρνησις, χιλιά
δες κεκρυμμένοι έν αυτή θησαυροί... Ό άνθρωπος ένίοτε α
φυπνίζεται, άλλ’ έπειδή σχεδόν ουδέποτε αποφασίζει να κτυ- 
πήση αρκούντως δυνατά, διά τοΰτο έν τφ έργω αύτοΰ τούτφ 
είς βοήθειαν έρχεται ό Θεός, δστις τώ αποστέλλει τό πάθημα.

Ιδού, διατί οί άγιοι πάντες, οί ήρωες, οί μεγαλοφυείς, 
πάσαι αί μεγάλαι ψυχαί υπήρξαν τρόφιμοι τών παθημάτων. 
Ο έκ δάφνης στέφανος πάντοτε αναπαύεται έπί τής βεβα- 

σανισμενης κεφαλής. Ένθυμηθήτε τόν “Ομηρον, τον Μίλ- 
τωνα, τον Τάσσον, τόν Δάντην. Αιωνίως θά ζώσι διά τοΰ 
μεγαλείου τών αισθημάτων αύτών άλλα τα μεγαλείον τοΰτο 
τοΰ αισθήματος, τό βάθος τοΰτο τών συγκινήσεων ούτοι ού· 
δεποτε ήθελον γνωρίσει άνευ τών παθημάτων.

11 δε νά εΐπωμεν περί τών στρατιωτών, περί τών η*  
ρωων; Ιο πάθημα μορφώνει τον στρατιώτην. Ούδέποτε η 
ψυχή άναπτύσσει τοσον τάς έαυτής δυνάμεις, έν συγκινητι*  
κωτερα και άληθεϊ ώραιότητι, δσον όταν εύρίσκηται τερθ 
προσώπου τοΰ θανάτου, κατά τάς θριαμβικάς έκείνας στιγ- 
μάς, καθ’άς ό κίνδυνος προκαλεϊ παντελή λήθην τοΰ ίδιον 
έαυτοΰ. Λησμονεϊν εαυτόν, λησμονεϊν μέχρι θανάτου, Ιδού 
τό καθήκον τοΰ στρατιώτου. Ύψίστη ώραιότης. "Ομοιο*  
τούτου δέν υπάρχει. Έάν παρατηρήσητε κύκλιο ύμών, θά 
ϊδητε δτι ό άνθρωπος, ίσως, είνε πράγματι υψηλός μόνον θ' 
ταν εύρίσκηται άπέναντι τοΰ παθήματος καί τοΰ θανάτου·
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Φραγκίσκος δ Άσσίζης έγραφεν :
«Γνωρίζετε διατί ζηλεύουσιν ημάς οί "Αγγελοι ; Διότι η

μείς δυνάμεθα να πάσχωμεν χάριν τοΰ Θεοΰ, άλλ’ ούτοι ού
δέποτε χάριν Αύτοΰ έπαθον».

Τί δέ δύνανται οί άγιοι νά προσφέρωσιν είς τον Θεόν 
καί είς τον ύπ’ αύτών άγαπώμενον; Προσευχάς, ίεράς ύπο- 
σχέσεις ; Ναί, άλλά, πλήν τούτου καί τό έκουσίως γενόμενον 
αποδεκτόν καί μετ’ άγάπης γενόμενον άνεκτόν πάθημα.

Καί ού μόνον οί Αγγελοι ήδύναντο να ζηλευωσι δια τό 
μεγαλείον τοΰτο, διά τήν άνέκφραστον ταυτην ωραιότητα 
τής ψυχής. Είς τό ύψος τής δόξης ό Κύριος ευλογεί τοΰθ 
οπερ προσάγει έξ έαυτοΰ ό άνθρωπος δ καταλαμβανόμενος 
υπό τοΰ παθήματος. Είς τόν Χριστιανόν, τον απολυτρω- 
θεντα διά τοΰ αίματος τοΰ θείου Μαρτυρος, δύναται να φανή 
ότι δ Κύριος ώσεί ήθελε νά συνερισθή αυτόν έν τή θαυμα- 
σΐ(ί ταύτη ίκανότητι—νά λησμονήση εαυτόν, να πάθη και ν 
άποθάνη ύπέρ εκείνων, τούς όποιους ήγάπησε. Και δύναται 
τ<-ς ριψοκινδυνεύων νά είπη, δτι έάν ό Θεός δεν απεθνησκε 
δια τον άνθρωπον, δστις έπαθε καί απέθανε δια τον Θεόν, 
είς τον άνθρωπον θά ύπήρχεν ώραιότης μεγαλείου, ήτις δεν 
θά εύρίσκετο είς Αύτύν τον Θεόν. Ιδού διατι, ήνοιγησάν 
ποτέ οί ούρανοί καί ύ Υιός τοΰ Θεοΰ έν μεσω όδυνηροτά- 
των παθημάτων άνήλθε τον σταυρόν, iva, οίαιδητινες καί αν 
ώσι κατόπιν αί διά τόν Θεόν θυσίαι τών άνθρωπων, ο άν
θρωπος βλέπη πάντοτε τον Θεόν αύτοΰ έν δοξη ύψιστης θυ- 
θίας, ή δ τι είσίν άπασαι αί θυσίαι αύτοΰ.

Τοιουτοτρόπως τύ μεγαλείον καί ή ώραιότης τής ψυχής 
διετέθησαν κλιμακηδόν, άναλόγως τής δυνάμεως τοΰ παθή
ματος. Έπί τής κορυφής,—έπί τοΰ μετώπου έκεινων τών ό
ποιων καίει ή φλόξ τής μεγαλοφυΐας, ίστανται αι άρεται και 
τα παθήματα, καί έπί κεφαλής αύτών ό Μονογενής Υιός, ό 
Υίος τοΰ ’Ανθρώπου. Κατωτέρω, τά ήττον έξαιρετικα παθή
ματα, τά ήττον βαθέα αισθήματα, ό μάλλον συνηθης βιος. 
Κατά τό μέτρον τοΰτο έφ’ δσον κατέρχεσαι τής κλίμακος συ- 
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ναντφς όλοεν τσπείνωσιν τοϋ ανθρωπίνου βίου καί τής αξίας 
αύτοϋ. ‘Ομοίως, όσον αίρεται τις είς δυσθεώρητα ύψη, έπ'ι 
τοσοΰτον συναντά τήν σοβαρότητα, τήν άχώριστον ταύτην 
σύντροφον τών μεγάλων πραγμάτων καί μετά ταύτης τήν ά- 
ληθή ώραιότητα, τήν συγκινητικήν ταύτην ώραιότητα τής 
αρετής, τής αγάπης καί τοϋ παθήματος, τήν καλλονήν τοϋ 
οποίου αδύνατον νά εϊπη τις. Έπ’ αυτής τής ώραιότητος τό 
πάθημα επιθέτει ανέκφραστόν τινα σφραγίδα. Τό πρόσωπον 
τοϋ ανθρώπου, ώς καί ή καρδία, κατόπιν τοϋ παθήματος 
καθίστανται ώραιότερα καί έγθουσιωδέστερα.

Άρχιμ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΠΑΠΑ ΎΠΟΥΛΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΑ. ΣΧΟΛΗΣ

ÛIONYSIOS ΚΛΕΟΠΑΣ
(1816 — 1 861)

(Συνέχεια.)

Έξηκολούθουν έτι αί διασκευαί της Μονής του Σταυροϋ, καίτοι 
ό Πατριάοχης είς νέας έρρίπτετο δυσχερείας δια της δημεύσεως τών έν 
Ρουμάνι^ Άγιοταφιτικών κτημάτων, καί έγραφεν είς Ιερουσαλήμ «Ή 
θέσις τών συμφερόντων τού αγίου Τάφου καθίστατο μάλλον κρίσιμος, 
καί άναγχάζει ημάς νά μετέλθωμεν παν δυνατόν μέτρον αύστηρας οικο
νομίας έν ταϊς δαπάναις τοϋ Τεροϋ Κοινού. Ούχ ηττον δια συνεχών 
γραμμάτων προέτρεπε τούς ’Επιτρόπους αύτοϋ καί Μητροπολίτην 
Πέτρας Μελέτιον καί ΆΓχιμ. Γεράσιμον ΐνα έπισπεύσωσι την επι
σκευήν τής Μονής του Σταυρού προς ύποδοχήν τής Σχολής, ήν ώνει- 
ρεύετο νά καταστήση μέγα κέντρον πνευματικής κινήσεως καί ζωής. 
"Εγραφε καί προς τον Κλεόπαν ΐνα έπιβλέπη τάς οίκοδομητικας έρ- 
γασίας έν συνεννοήσει μετά τού έπιστατούντος έπ' αύτών Καμαράση 
θεοφάνους. Άνταποκρινόμενος ιέ προς πασαν έπιθυμίαν του Διδασκά
λου έμερίμνα καί περί τής Βιβλιοθήκης, άποστείλας είς αύτήν έκ τής 
ιδιαιτέρας αύτοϋ Βιβλιοθήκης πλεΐστα βιβλία καί χειρόγραφα, έκ τής 

Βιβλιοθήκης τοϋ Μετοχιού τά διπλά καί τριπλά ύπάρχοντα βιβλία, 
επί πλέον δέ, τή ύποδείζει πάντοτε αύτού, άγοράσας έξ Ευρώπης τά 
<*υγγράμμ ατα τών Πατέρων, καί τάς έκδόσεις τών ’Ελλήνων συγ
γραφέων καί τα κάλλιστα Παλαιστινολογικα συγγράμματα τών σο
φών τής Εσπερίας. Το παράδειγμα τοϋ Πατριάρχου έμιμήθησαν καί 
τινες τών Άγιοταφιτών, πλουτίσαντες δια τών δωρεών αύτών τήν 
Βιβλιοθήκην τής μελλούσης Σχολής. *Όσω  δέ προοήγγιζεν ό καιρός 
τής ένάρξεως τής λειτουργίας αύτής τοσούτφ έμμέριμνος καθίστατο ό 
Κλεόπας, ταύτοχρόνως έπιστατών έπί του Τυπογραφείου, έκδ.ίδων 
συγγράμματα, συντάσσων διδακτικά βιβλία, διδάσκων από πρωίζς 

εσπέρας, διευθυνων τήν Σχολήν καί σπεύδων είς τήν Μονήν 
τοϋ Σταυρού δπως ίοη τάς έν αύτ$ έργασίας. Τη 28 Ιουλίου 1853 
δια μακρ&ς εκθέσεως πρός τον Πατριάρχην έξεδήλου τάς ας είχε χρη- 

στας έλπιδας περί τοϋ μέλλοντος τής Σχολής. ’Γπεδείκνυεν δτι αυτή 
εισελθοΰσα ήδη είς στάδιον άκμής προύκάλει τήν προσοχήν τών έν 
Ιερουσαλήμ ξένων, έπιθυμούντων να είσαγάγωσι τούς εαυτών παϊδας 

εις την ελληνικήν Σχολήν. Επειδή ό χώρος ήτο στενός σκέψις έγένετο 
έν τ$ Έφορίςε τής Σχολής, ής μέλος ήτο ώς ειδομεν καί ό Κλεόπας, 
προτασει τοϋ Πορφυρίου Ούσπένσκη, να γίνωσι δεκτοί καί ήμιοικό- 
τροφοι έξωτερικοί μαθςταί. Ό Κλεόπας διίστατο προς τον Ούσπέν- 
σκην ως προς τον τρόπον τής συντηρήσεως τών μαθητών τούτων. Σο- 
βαρον δέ παρουσιάσθη ζήτημα περί τοϋ τί θά έγίνετο ή έν Ίεροσολύ-

Σχολή, μετά τήν μεταφοράν τοϋ οικοτροφείου είς τήν Μονήν τοϋ 
Σταυροΰ. Ό Ούσπένσκης έφρονει δτι έπρεπε να ίδρυθρ μεσάζουσά τις 
^Χ°λη έν Ίεροσολύμοις δια τούς αραβόφωνους ύποτρόφους τούς μή θε- 
Χϊΐσαντας ν’ άποπερατώσωσι τάς έαυτών σπουδάς έν τή μελλούση 
^Χ°Χ? τοϋ Σταυροΰ. Ό Κλεόπας έθεώρει άσκοπον τήν Σχολήν ταύ
την άφοΰ θά ύπήρχεν έν Ίεροσολύμοις ή αλληλοδιδακτική Σχολή 
« Αφοϋ σύν Θεώ μεταβώμεν είς τήν ’Ακαδημίαν τοϋ τίμιου Σταυρού 
*1 παροΰσα Σχολή μας πρέπει να γίνη αλληλοδιδακτική...τήν οποίαν 

ονομάζωμεν είς το εξής Δημοτικόν Σχολεϊον.» Ύπήρχεν άλλως τε 
εν Ιερουσαλήμ τοιοΰτο Σχολείον, ό δέ Κλεόπας έφρόνει δτι έπρεπε 
Ίοΰτο νά μεταφερθή δπου ηύρίσκετο τύ οίκοτροφείον ατό τοιοΰτον Δη
μοτικόν καλόν Σχολειον θά έχρησίμευε καί ώς προγυμ,ναστήριον τών 
ελληνικών μαθημάτων διά τούς μέλλοντας νά μ^ταβώσιν έκει,» ήτοι 

τήν Σχολήν τοϋ Σταυρού. Άλλαις λέξεσιν ύπεδείκνυεν ό Κλεόπας 
την διαρρύθμισιν τής ύστερον όνομασθείσης Προκαταρκτικής Σχολής,
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πληρέστατα δ*  ένέκρινεν ο Πατριάρχης τάς γνώμας αύτοΰ δι’ επιστο
λής άπό 6 Αύγουστου. Μετά δέκα ημέρας έπέστειλε προς αύτδν δια 
μακρών ό Κλεόπας περί τών εξετάσεων τής Σχολής γενομένων τή 22 
Ιουλίου καί περί τής προόδου τών έν τή Μονή τού Σταυρού οικο
δομών.

Δυστυχώς ένεκα τών μεγάλων δυσχερειών τής ’Εκκλησίας Ιε
ροσολύμων άνεκόπησαν αί οίκοδομητικαί εργασίας άσήμαντον δ’ έπει- 
σόδιον συνέβη έν τή Σχολή μεταξύ δύο μαθητών, εγκαίρως καταστα- 
λέν. Τή 22 Αύγούστου έγραψε πάλιν ό Κλεόπας έφιστών τήν προσο
χήν του Πατριάρχου έπί τών έπικινδύνων σχεδίων του Πορφυρίου Ού- 
σπένσκη περί τής έν Ίεροσολύμοις Σχολής. Καί προς τον έν Δαμασκφ 
Πατριάρχην ’Αντιόχειας ‘Ιερόθεον συνεχώς έγραφεν άνακοινών προς 
τοΐς άλλοις τάς έν Παλαιστίνη προσηλυτευτικάς ένεργείας τού Λατί
νου Πατριάρχου Βαλέργα. Συνήθως δέ ό Κλεόπας μετέβαινε μετά τών 
μαθητών είς τον έν τή Μονή τοΰ άγιου Κωνσταντίνου ναΐσκον κατά 
τάς Κυριακάς καί άλλας έορτάς. Μίαν τοιαύτην ημέραν ύπέστη έν τω 
ναάσκφ, παρουσίφ καί τών μαθητών καί άλλων πολλών δεινήν προσβο
λήν παρά τού Διερμηνέως τής Άγιοταφιτικής Αδελφότητος Πολυ
κάρπου, βαναύσως έκτοπίσαντος αύτδν έκ τού στασιδιού έν ω ίστατο. 
Συνεπείς τής προσβολής ταύτης ύπέβαλεν ό Κλεόπας τή 13 Δεκεμ
βρίου 1853 παραίτησιν άπδ τής θέσεως αύτοΰ. Ό Πατριάρχης γρά- 
ψας τή 8 ’Ιανουάριου 1854 δέν έδέχθη τήν παραίτησιν καί διέταξε 
νά δοθή πλήρης ίκανοποίησις είς τδν Διδάσκαλον, δστις πρδ τών πα
τριαρχικών γραμμάτων τή 3 ’Ιανουάριου ειχεν αναγγείλει δτι μεταξύ 
αύτοΰ καί τοΰ Διερμηνέως έπήλθε συμβιβασμός. Έν τή έπιστολή αύ
τοΰ ηύχετο είς τδν Θεδν να έξαλείψη έκ τής καρδίας τών πολεμούν- 
των αύτδν π&ν «μίσος κατά τής Σχολής καί να φωτίση αύτους καί 
διαθερμάνη είς τήν αγάπην τής παιδείας». Άναγράψας δέ λεπτομέ
ρειας τινάς ύπεδείκνυεν δτι ό Θαβωρίου Νεόφυτος <εινε εις τών μεγα- 
λειτέρων έχθρών τής Σχολής.» Επειδή δέ ό’Επίσκοπος έκεινος ήτο 
Έφορος τοΰ Τυπογραφείου παρεκάλει ό Κλεόπας τδν Πατριάρχην ή νά 
δεχθή τήν παραίτησιν αύτοΰ άπδ τής ’Εφορίας τοΰ Τυπογραφείου ή 
νά διορίση συνέφορον καί τδν Καμαράσην Θεοφάνην. Ύπεδείκνυεν έπί 
πλέον αναγκαίας τινάς βελτιώσεις είς τδ Τυπογραφειον καί έζήτει ο
δηγίας περί διανομής τών μετά μικρδν μελλόντων νά έκδοθώσι βι
βλίων. Ό Πατριάρχης, τή 4 Φεβρουάριου άπαντήσας, έφάνη πρόθυμος 
νά δεχθή πΛσαν άγαθήν τοΰ Διδασκάλου πρότασιν καί νά ίκανοποι- 

ηση αύτόν, χαίρων έπί τοϊς πρώτοις καρποίς τοΰ Τυπογραφείου. Τή 
14 Φεβρουάριου 1854 έξεδόθησαν έν αραβική γλώσση ό ’Απόστολος 
*αί ή Κατήχησις, έμπλήσαντα /αρας τδν Πατριάρχην καί λαβόντα 
νέας άφορμάς έπαίνου τοΰ Κλεόπα, πολλώ μάλλον δτι ούτος γράψας 
πρδς τδν Πατριάρχην τή 1 4 Φεβρουάριου ού μόνον τσ κατά τάς έργα- 
βίας τοΰ Τυπογραφείαυ έκοινοποίει άλλα προσανήγγειλεν δτι κατά 
την Μ. Τεσσαρακοστήν τοΰ έτους έκείνου ήρξαντο αί άπδ τοΰ άμβωνος 
ομιλίαι τών μαθητών τής Σχολής.

Δυστυχώς δμως αυτή άδιάλλακτον ειχεν έχθρδν τδν θαβωρίου 
Νεόφυτον, δστις τή 31 Ίανουαρίου τοΰ έτους έκείνου είχε γράψει κακο- 
λογωτάτην έπιστολήν πρδς τδν Πατριάρχην κατά τοΰ Κλεόπα. Ό 
Πατριάρχης ούδεμίαν έστρεψε προσοχήν πρδς τήν έπιστολήν έκείνην, 
άλλως τε ή ’Εφορία τή 3 Φεβρουάριου είχε μεταδώσει άντιθέτους είδή- 
σεις δι’έπιστολής αύτής. Καί έπειδή ό Θαβωρίου Νεόφυτος, πνευμα
τικός ών τών μαθητών καί έξομολογήσας αύτους δίς καί τρις, άσυ- 
στόλως έδημοσίευσε καταθέσεις αύτών, τή 10 Φεβρουάριου διά γράμ
ματος κοινού πρδς τδν Διδάσκαλον οί μαθηταί διεκήρυξαν δτι ήσαν 
ψευδέσταται αί καταθέσεις έκεϊναι. ’Αλλ’ έκ τούτου έτι περισσότερον 
επετέθη κατά τής Σχολής ό Θαβωρίου, άναστατώσας αύτήν.

(άκολουθει.)

X. I. ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΤ, Π· Θ·

“ΤΑΚΤΙΚΟΝ,, 
ΗΤΟΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΡΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
(Συνέχεια )

Τάξις γινομένη επί προχειρίσεως εκκλησιάρχου η οικονόμου 
Μονής ή κελλαρίτου.

Mexà τόν εύλογητόν τριοάγιον, τροπάριον τού ‘Αγίου του εν τφ Ναφ, [φ.ργ α. 
καί θβοτοκίον. Λέγει ό Διάκονος: Τοϋ Κυ δε. *0  Άρχιβρβύς εύχεται ούτως :

Χέ ίκετεύομεν, πολυεύσπλαγχνε Κύριε δ Θεός ημών, τον αλάθη- 
τθν καί ανβξερεύνητον καί άνερμήνευτον, έπιδε επι τον δοΰλον Σου 
(δδεινα) τόν προχειριζόμενον παρ’ ήμψν τών ευτελών και αναξίων Σου 
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δούλων εϊς διακονίαν τοΰ (τοΰ) εκκλησιάρχου τάγματος μετά φόβου 
θεοΰ, εν πάση ίσχύι, άγογγύστως, έν υπομονή, έν ύπακοή καταξίωσαν’ 
συ γάρ μείζονας άπεφήνω τούς διακονοΰντας ή διακονουμένους*  ναί, 
Δέσποτα Κύριε, δός αύτφ καλώς ώέπίταγμα [φ. ργ' β.] ύπουργήσαι, 
ϊνα τοΰ μισθοΰ 168 τών φρονίμων καί πιστών οικονόμων τύχη καθώς 
διά τοΰ Ευαγγελίου λέγεις: εΰ δοΰλε αγαθέ καί πιστέ, έπί ολίγα ής πι
στός έπί πολλών σε καταστήσω’ εϊσελθε είς τήν χαράν τοΰ κυρίου σου*  
(έκφώνησις) "Οτι ήγίασται καί δεδόξασται τό πάντιμον καί μεγαλοπρε
πές όνομά Σου τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ αγίου ΙΙνεύματος, 
νΰν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.

Ειρήνη πάσι’ τοΰ ·<ΰ δεηθώμεν.
Ό Θεός δ μέγας καί θαυμαστός, δ αιώνιος, δ προ αίώνων ύ

παρχων, δ διά τής άρρητου [φ. ρδ' α.] καθόδου τοΰ μονογενοΰς Σου 
Υίοΰ καί τής έπιφοιτήσεως τοΰ αγίου Σου ΙΙνεύματος ύποδείξας ήμιν 
τάς είς σωτηρίαν δδούς, αυτός καί νυν δεόμεθά Σου, Κύριε, έπίβλε- 
ψον έφ*  ημάς καί έπί τόν δοΰλόν Σου (δδεινα) τόν προσελθόντα είς 
εργον διακονίας, εις τιμήν καί δόξαν τοΰ αγίου Σου ονόματος’ ένί- 
σχυσον αυτόν, Δέσποτα’ ένδυνάμωσιν 159 ανελλιπή άγώνος καί υπο
μονής παρακατάθου τή ζωή αύτοΰ, ϊνα έν υπομονή καί καρτερίρ πολ
λή τοΰ φόβου Σου έξυπηρετησάμενο; 160 τή Εκκλησία Σου καί πάσι 
τοϊς τό άγιον όνομά Σου φοβουμένοις τύχρ τής παρά Σοΰ [φ. ρδ' β.] 
βοήθειας καί άντιλήψεως, καί μή έκπέση τών αιωνίων Σου αγαθών, 
άλλ’ εύρη χάριν καί έλεος ενώπιον Σου διά πανώς διά τής ένεργείας 
τοΰ Χριστοΰ Σου*  [έκφώνως)’ Σόν γάρ έστι τό έλεεϊν καί σφζειν δ 
Θεός ήμών καί Σοί τήν δόξαν άναπέμπομεν τφ ΙΙατρί καί τφ ΥΙφ 
καί τφ άγίφ Πνεύματι, νυν καί αεί καί είς τούς αιώνας τών αίώνων.

Τάξις γινόμενη έπί προχειρήσει κηροφόρου Καί δεποιάιου.
Ποοοαγόμβνος ό τοιοΰτος τφ Άρχιερεϊ κλίνει τήν κεφαλήν [φ. ρε' α.] 

χαί σφραγίζων έκ γ' δ Άρχιερεύς [χαί] εύχεται ούτως:
Ι^ίρήνη πάσι’ τοΰ Κυρίου δεηθώμεν.
*0 πάσαν τήν Κτίσιν τή αίγλη λαμπρύνας τών θαυμασίων Σου, 

Κύριε, δ πριν γενέσθαι τάς τών άνθρώπων γνώμας είδώς καί μετά τό

157. άρχιδιάκων.—158. τον μισθόν.
159. ένδυνάμωσον.— 160 Ιζυπηριίησάμινον.

; . < Ö) ?

γενέσθαι τάς προθέσεις έκαστου παραμετρών καί τούς έξυπηρετεϊσθαι 
βουλομένους ένισχύων, αυτός καί τόν δοΰλόν Σου (δδεινα) προτρέχειν 
λαμπαδηφόρον τών άγιων Σου μυστηρίων αίρετιοάμενον κατακόσμη- 
θον ταϊς άμολύντοις Σου καί άχράντοις στολαϊς, ϊνα λε[φ. ρε' β.]λαμ· 
πρυσμένος καί έν τφ μέλλοντι άπαντήσας Σοι αίώνι δέξηται τόν τής 
ζωής άκήρατον στέφανον σύν τοϊς έκλεκτοϊς Σου ευφραινόμενος έν άι- 
δίφ μακαριότητΓ (έκφώνως.) *Ότι  ήγίασταί Σου τό όνομα, δεδόξα· 
σταί Σου ή βασιλεία τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ καί τοΰ άγιου Πνεύ
ματος, νΰν καί αεί καί είς....

Καί ούτως ένδιδύοκει αύτόν τήν τετυπωμένην στολήν καί έπευχόμβνος 
απολύει. Καί πολυχρονείται ό Άρχιερεύς.

Τάξις γινομένη έπί προχειρί [φ. ρς-' α.] σεως ηγουμένου.
Παραγίνεται ό Άρχιερεύς έν τή Μονή*  χαί εϊπερ Οβλήσοι λειτουργή- 

°αι αλλάσσει πάσαν τήν Ιερατικήν σιολήν· χαί γίνεται εύλογητόν τρισάγιον. 
τροπάριον τού κατά τήν Μονήν Αγίου· ίόξα χαί νυν. Εΐ^α προσφέρβται ό 
ύποφήφιος ύπό τών τής Μονής Ιερομόναχων έμπροσθεν τού Άρχιβρέως ούτως:

ΙΙροσφέρεται δ αιδεσιμώτατος ιερομόναχος (δ δεϊνα) καί υπο
ψήφιος στερεωμένος τοΰ λαβεϊν τάς άγιας εύχάς καί ένθρονιασθήνατ 

ηγούμενον καί ποιμένα τής σεβάσμιας μονής (δδεινος).
[<Ρ· β.] Καί μετά τήν δευτέραν προσαγωγήν ό Άρχιερεύς:

Η θεία χάρις τοΰ Παναγίου Πνεύματος εϊη μετά σοΰ, φωτί- 
ζουσα, στηρίζουσα καί συνετίζουσά σε πάσας τάς ήμέρας τής ζωής σου.

Καί λέγει Ô Ιερεύς μεγαλοφώνως:
Π ρόσχωμεν.

Ό δέ Άρχιερεύς έπικειμένην έχων τήν χεϊρα Απεύχεται :
ΕΙρήνη πάσι*  τοΰ Κΰ δε.
Ο Θεός δ διά παντός τής τών άνθρώπων σωτηρίας πρόνοιαν 

ποιούμενος, δ καί τήν λογικήν ταύτην ποίμνην έπί τό αυτό εις έν 
ουναγαγών, [φ. ρζ' α.] αύτός, Δέσποτα τών άπάντων, τή άμέτρφ Σου 
Φ^ανθρωπ ρ άμεμπτον αύτήν 161 διατήρησον, τάς σάς έντολάς άδια- 
λείπτως φυλάττουσαν 1β2 πρός τό μή άπολέσθαι έξ αύτής έν πρόβατον 
κ«ι υπό λύκου έναντίου 1Γ>3 φθαρήναΓ καί τόν δοΰλόν Σου τούτον δν 
ευδόκησας καταστήναι έπ’ αύτή ήγούμενον, άξιον άνάδειξοντής σής ά- 
Υοθότητος καί πάσαις ταϊς άρεταϊς κατακόσμησον διά τών οίκείων 
έργων άγαθόν τύπον τοϊςύπ’ αύτόν γινόμενον, 104 ώστε αύτούς ζηλώ- 

161. αύχόν. —162. φυλάτιοντα. —163' έναντι. —164. γτνόμινον,
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τάς [αύτοΰ] γενέσθαι [φ. ρζ' β.] τής αμέμπτου αύτού πολιτείας καί συν 
αύτφ άκατακρίτως στήναι τφ φοβερώ Σου βήματι. (εκφώνως.) *Οτι  
Σου έστιν ή βασιλεία καί ή δύναμις καί ή δόξα τού Πατρός χαί τού 
Υίοΰ καί τού άγιου Πνεύματος, νυν καί αεί και είς τούς....

Καί εύθύς 4ς τών Ιερέων λέγει;
Έν ειρήνη τού Κύ δεηθώμεν.
Ύπέρ τής άνωθεν εΙρήνης καί τής....
Ύπέρ τής ειρήνης τού σύμπαντος Κόσμου, εύσταθείας....
Ύπέρ τού Επισκόπου ήμών (δδεινος) καί τοΰ έργου τών χειρών 

αύτοΰ του Κΰ δε.
Ύπέρ του νυνί προχειριζομένου (δδεινος) είς ήγού [φ. ρη' α.] με- 

νον καί ποιμένα τής σεβασμίας μονής (δδεινος) του Κΰ δε.
°Οπως δ φιλάνθρωπος Θεός ήμών έν ειρήνη καί δμονοία και 

καταστάσει διαφύλαξη τήν έαυτοΰ αδελφότητα τοΰ Κΰ δε.
'Υπέρ τής αγίας Μονής ταύτης τοΰ Κΰ δε.
Ύπέρ τών αδελφών ήμών πάντων τοΰ Κΰ δε.
Ύπέρ τοΰ ρυσθήναι ήμάς από πάσης θλίψεως....
Τής παναγίας άχράνωυ ύπερευλογημένης δεσποίνης ήμών...
(εκφώνως) "Οτι Σύ εϊ δ άγιάζων τά σύμπαντα και Σοί τήν δό

ξαν άναπέμπομεν τφ Πατρ'ι καί τφ Υίφ καί τφ άγίφ Πνεύματι, νΰν 
καί αεί....

[φ. ρη’ β.] Ό Άρχιερεύς: Ειρήνη πάσι.
Ό Διάκονος : τοΰ Κΰ δεηθώμεν.
Κλϊνον, Κύριε, τό ούς Σου και έπάκουσον τής δεήσεως ήμών*  

καί άνάδειξον τον δοΰλόν Σου τούτον τον καθηγούμενον ταύτης τής 
σεβασμίας μονής πιστόν καί φρόνιμον οϊκονόμον τής έμπιστευθείσης 
αύτφ υπό τής σής χάριτος λογικής ποίμνης, ποιοΰντα έν πάσι τό θέλημά 
Σου, και άξιον τής έπουρανίου Σου βασιλείας γινόμενον. 1βδ (έκφώ- 
νως). Χάριτι καί φιλανθρωπία τοΰ μονογενούς Σου Υιού μεθ*  ου εύ- 
λογητός εϊ συν τφ παναγίφ καί άγαθφ καί ζωοποι [φ. ρθ' α.] φ Σου 
Πνεύματι, νΰν καί αεί καί εις τούς....

Καί ένθρονίζει αύτόν μέσον τής Εκκλησίας έπί δίφρου*  χαί έπαίρων 
τό παλλίον αύτοΰ [καί] φορεΐ αύτφ άλλο καινόν, καί λέγει:

Ενθρονίζεται δ δούλος τοΰ Θεού (δδεϊνα) δ ιερομόναχος είς ή- 
γούμενον καί ποιμένα τής σεβασμίας μονής (δδεινος). Καί ύψοΰσιν 
αύτόν δλοι οί καλόγεροι έκ τρίτου λέγοντες: άξιος*  άξιος· άξιος. Καί 

165. γινόμενον.

^σπάζεται ό Επίσκοπος τον ηγούμενον καί πάντες οί μοναχοί. Καί 
παραδίδει ό Άρχιερεύς αύτφ τήν βακτηρίαν λέγων:

Λάβε ταύτην βακτηρίαν [ϊν’] έφ’ ή στηριζόμενος θεοφιλώς 
[φ. ρθ' β.] τό ποίμνιόν Σου (κυβερνήσεις)*  δτι καί λόγον μέλλεις ά- 
ποδοΰναι ύπέρ αύτοΰ τφ ήμετέρφ Θεφ έν ήμέρφ κρίσεως.

Καί πολυχρονεΐται ό Άρχιερεύς χαί ό ‘Ηγούμενος. Καί άρχεται ή 
Λειτουργία.

(ακολουθεί).

Η ΥΠΟψΗΦίοτΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ
Aia Toji οικουμενικοί θρόνον

Μεταξύ τών υπό τής 'Ιεραρχίας τοΰ Οίκου μεν. Θρόνου προτα- 
θέντων έκλεξίμων διά τόν Οίκουμεν. Θρόνον περιελαμβάνετο καί τό 
ονομα τής Α. Π. τοΰ Μητροπολίτου Κιτίου κ. Μελετίου. Ή υποψη- 
ψιότης αύτη προύκάλεσεν έν τή έκλογική Συνελεύσει μακράν καί θο
ρυβώδη συζήτησιν, τήν δποίαν ή έγκριτος βυζαντινή «Πρόοδος» 
αναγράφει ώδε :

«Μετά τό γνωσΟέν αποτέλεσμα τών άποσφραγισΟέντων ητηφοδελτίων ά 
^οποτηρητής έρωτα τήν Συνέλευσιν έάν υπάρχη τις νά προτείνη και άλλους 
υποψηφίους.

Σ ι σ α V ί ο υ. Νά λυΰή προηγουμένως τό ζήτημα τοΰ Κιτίου.
Χ^λβείας. Αποκλείεται υπό τών Κανονισμών.
X ω V α ΐ ο ς. Ποσώς. Είναι Ιεράρχης καί έχει μέ τό περιπλέον τό 

πρός τούτο δικαίωμα. Οι Κανονισμοί δέν θέλουν τούς περιορισμούς οΐ οποίοι 
προβάλλονται, ουδέ είνε λόγοι άκυρότητος τά είσηγουμενα.

Τ ρ α π ε ζ ο ΰ V τ ο ς. Καί αν οί Κανονισμοί έπέτρεπον δ άγ. Κιτίου 
δεν ητο δυνατόν νά τεθή μεταξύ τών υποψηφίων καθ’ όσον δέν εχει συμπλη- 
ρωμένην επταετίαν.

Π ρ ο ύ σ η ς. Έν πρώτοις ό Άγιος Κιτίου δέν έλαβε τήν σχετικήν 
εγκυκλιον, ήτις άπεστάλη είς τούς Μητροπολίτας τοΰ Οικουμενικού Θρονου.

Καί είνε δυνατόν υπό τοιαύτας συνθήκας νά εχη γνώμην ; Είς τούς 
Εθν. Κανονισμούς ρητώς γίνεται λόγος περί ιεραρχών οι οποίοι παρουσία- 
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ζουν εύδόχιμον 7)ετή τουλάχιστον δράσιν. Έξ άλλου δτι δέν ανήκει είς τό 
ήμέιερόν κλίμα άποδεικνύεται έκ τοΰ δτι δέν έχει Βεράτιον. Πώς είναι δυ>- 
νατόν νά τεθή μεταξύ τών υποψηφίων ;

Μ π ο ύ σ ι ο ς. ’Αληθώς έκ πρώτης δψεως φαίνεται πολύ παράδοξος 
ή ύποψηφιότης τοΰ άγιου Κιτίου. Άλλ’ ας άναγνώσωμεν τό σχετικόν κείμε
νον τών κανονισμών. Ιδού τί λέγει τό έπίσημον τουρκικόν κείμενον. (Ό κ. 
Μπούσιος άναγινώσκει τουρκιστί τό σχετικόν έδάφιον.) Όπως βλέπετε ή με- 
τάφρασις δέν είναι πιστή.

Τό' ώριμον ηλικίας μετεφράσθη καΟεστηκυίας ήλικίας. Τό έκ τοΰ συ- 
ιόλου τών κληρικών μετεφράσθη έκ τοΰ συνόλου τών ιεραρχών. Είς τό τουρ
κικόν κείμενον δέν γίνεται λόγος περί διοικήσεως, έπαρχίας ώρισμένη^, άλλ’ 
απλώς περί επταετούς εύδοκίμου δράσεως είς υπηρεσίαν (μανσούπ.).

Π ρ ο ύ σ η ς. Τό ελληνικόν κείμενον έχομεν ύπ’ οψιν. Έπειτα ή- 
μεϊς δέν γνωρίζομεν έπισήμως, είναι ό άγιο; Κιτίου κληρικός, έχει δλα τα 
άπαιτούμενα υπό τών Κανόνων προσόντα ;

Θεοχαρίδης. Διαμαρτύρομαι έντονώτατα δΓ δσα λέγετε.
Μ π ο»ύσ ιο ς. Δι*  δλα δοα εΐπον έπαναλαμβάνω καί επιμένω νά έξε- 

τασθοΰν τά ύποδειχθένια σημεία καί πριν ή έκ τής έξετάσεως αύτών άτο- 
δειχθή, δτι ή ύποψηφιότης αυτή δέν αίρεται έκ τοΰ μέσου, πρέπει νά παρα- 
μείνη ώς τοιαύτη.

Φωναί. Θόρυβος. Συνεχής κωδωνοκρουσία τοΰ Προέδρου.
Διδυμοτείχου. Ή συζήτησις διεξάγεται είς μάτην. Τίνος 

Έκκλησίας είναι οί Κανονισμοί, οϋς έχομεν ύπ’ δψε·. Βεβαίως της Μ. Έκ 
κλησίας. Επομένως περί ιεραρχών αύτής καί μόνης πρόκειται καί ούδενός 
άλλου. (Φωναί, κωδωνισμοί έχκωφαντικοί.)

Μ α ρ ω ν ε i α ς. Οί ΈΟν. Κανονισμοί λαμβάνονται ύπ’ δψει καί έ- 
κτελοΰνται έπί τή βάσει τοΰ έλληνικοΰ αύτών κειμένου. (Φωναί, μέγας θό
ρυβος.)

Ζ α· γ. α ν i ά ρ η ς. Οί Κανονισμοί συνετάγησαν ελληνιστί παρόντος 
καί τοΰ αύτοκρατορικοΰ πρός τοϋτο έπιτρόπου. Άπό τό ελληνικόν κεί
μενον έγένετο είς τό τουρκικόν μετάφρασις.

Δ ί γ γ α ς. Μέχρι τοΰδε ή συζήτησις διεξήχθη διά τό έλλην. καί τό 
τουρκικόν κείμενον. Δέν πρόκειται περί τής άντιφάσεως αύτών.

Πρόκειται περί τής ανάγκης τής έρμηνείας αύτών. ΟΙ Εθνικοί Κα
νονισμοί έβασίσθησαν έπί ’Ιερών Κανόνων, κατ’ αύτούς δέ τού; Κανόνας, 
ούδέν απολύτως κώλυμα υπάρχει διά τήν υποψηφιότητα τοΰ αγίου Κιν'ου. 
Καί έκ μέρους τής Πολιτείας ούδέν κώλυμα προέρχεται, έπί τφ λόγφ δήθεν 
δτι ό άγ. Κιτίου ουνεπλήρωσε τρία έτη ώς άρχιερεύς, καί διετέλεσεν έπί Ικα
νά έτη άρχιγραμματεύς τοΰ ΙΙατριαρχείου ’Ιεροσολύμων, δπου ώς γνωστόν 
ή θέσις αΰτη ισοδύναμη πτός τήν θέσιν άρχιερέως. Δι*  δλα ταΰτα ή ύ ιο- 
ψηφιότης τοΰ άγ. Κιιίου είναι παραδεκτή.

Δ ιδυμοτεί χου. Μετά τούς έθν. κανονισμούς ούδείς προύιάθη 
έξ άλλης Έκκλησίας.

Ó9

Ξαν θ ό π ο υλο ς. Πρό ολίγου ακόμη ή Συνέλευσις άνογνώρισε τό 
κΰρος τών κανονισμών. Έπ’ ούδενί λόγφ έπιτρέπεται νά παρεξηγώνται τά 
άρθρα αύτών, καθ’ δσον οί Κανονισμοί άποβλέπουν άτοκλειστικώς τό Οι
κουμενικόν Πατριαρχεϊον καί μόνον. (Ό κ. Ξανδόπουλος παρεκβατικώς όμι- 
λεϊ. περί συνθήκης Παρισίων, περί διαφόρων άλλων τά όποια προκαλοΰν μέ- 
γαν θόρυβον καί παρατεταμένας κωδωνοκρουσίας.)

Κεχαγιόγλους. Δύο μόνον λέξεις. Απορώ άφοΰ κοπτόμεθα 
διά τούς ’Εθνικούς Κανονισμούς πώς δέν λαμβάνομεν ύπ’ δψει τό ελληνικόν 
αύτών κείμενον, καί πρός τί ζητοΰμεν έξωθεν υποψηφίους ίεράρχας άφοΰ 
μεταξύ ήμών ύπάρχουν με τό περιπλέον οί κατάλληλοι ;

Χαραλαμπίδης (Φιλιππουπόλεως.) Λυπηρόν, δτι συζητουμβν 
χωρίς ν’ άναγνωοθή τό σχετικόν κείμενον. (Άναγινώσκει ελληνιστί τό σχετικόν 
έδάφιον.) Έξ δσον καταφαίνεται καί έκ τοΰ άρθρου άλλά καί έκ κανονικής 
άπόψεως ούδαμώς εμποδίζεται νά παραληφθή ύποψήφιος έκ ξένης Έκκλη· 
αίας.

Τό άρθρον όμιλεϊ περί κληρικών γενικώς, δι’ αύτό νομίζω δτι καί αρ- 
χιμανδρϊται δύνανται νά τεθοΰν ύποψήφιοι. Τάς τοιαύτας διχογνωμίας προ- 
καλεϊ ή ατέλεια τών Κανονισμών.

Λεοντίδης. (Τραπεζοΰντος). Δέν πρόκειται περί τής ύποψηφιότη*  
τος τοΰ άγ. Κιτίου ή ού. Τό ζήτημα είναι κατά πόσον δύναται νά γίνη πρό- 
τασις περί ύποψηφίου άνήκοντος είς ξένην Εκκλησίαν. Τό ζήτημα είναι 
σοβαρώτατον καί δύναται νά έχη πολλάς συνέπειας καθ’ δσον θά βαρόνη σοβά· 
ρώτατα είς τά μέλλοντα έθνικά μας πράγμαια.

Είς τ’ ανωτέρω άπαντφ διά λόγου ζωηροτάτου ό κ. Χωναϊος, ή άγόρευ- 
σις τοΰ οποίου προκαλεΐ σφοδροτάτας διαμαρτυρίας. (Φωναί, μέγας θόρυβος. 
Παρατεταμένη σύγχυσις. Συνεχής κωδωνοκρουσία. Πολλοί άποχωροΰν).

Φωναί. Νά τεθή τό ζήτημα είς ψηφοφορίαν.
Π ρ ο ύ σ η ς. Τά ζητήματα τών Κανονισμών δέν τίθενται είς ψήφο 

φορίαν.
X ω ν α ϊ ο ς. ’Εξακολουθεί έπιμένων. (Μέγας θόρυβος).
Τρα πε ζοΰντος. Άγιε Πρόεδρε. Μ ή έπιτρέπετε συζητήσεις 

διά νά παύση επί τέλους αύτή ή σκηνή.
Μαρωνείας. Άναγινώσκει τό σχετικόν άρθρον καί έπεξηγεϊ αύτό.
Θεοτοκας. Ό Οικουμενικός Πατριάρχης είναι άρχηγός τής Άν. 

Όρθ. Έκκλησίας. ’Υποψήφιοι επομένως δύνανται νά είναι ολοι οί Μητρο- 
πολιται οί άνήκοντες εις δλας τάς Όρθ. Έκκλησίας.

Έξεταστέον έάν ό άγ. Κιτίου έχη τά προσόντα κατά τούς Κανονισμούς 
ή ού. Οί Κανονισμοί ρητώς άποφαίνονται, δτι οί ύποψήφιοι πρέπει νά είναι 
Μητροπολϊται.

Ό Κιτίου είναι Μητροπολίτης, διφκησεν δμως έπί 7)ειίαν Μητρόπολιν 
τινά; όχι βέβαια. Εϊς είπεν, δτι ήτο άρχιγραμματεύς καί δτι τούτο ίσοδυ-
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ναμεϊ μέ αρχιερατικήν θέσιν. Τούτο δέν άρχει. Ό άγ. Κιτίου έπρεπε νά 
είχεν 7)ετίαν. Ψηφοφορία έπί τοϋ προκειμένου δέν έπιτρέπεται.

Τοποτηρητής. Τούς νόμους τούς έξηγεϊ πολλάκις ή πράξις. 
•βς υποψήφιοι Πατριάρχαι ούδέποτε έλήφθησαν έξ άλλης Έκκλησίας, επι
καλούμαι πρός τούτο τάς άποσταλείσας μόνον είς Μητροπολίτας τού Οίκ. 
Θρόνου έγκυκλίους.

Άπόδβιξις τών λεγομένων μου έπί πλέον είναι καί ό τρόπος καθ’ ον 
συνεκροτήθη ή παρούσα Συνέλβυσις.

Θόρυβος μέγας. Κωδωνισμός παρατεταμένος.
Μ α κ ρ ί δ η ς. Έπί ’Ανθίμου τοΰ ΣΤ' προύτάθη καί ό Κύπρου Σω

φρόνιος*  ή Κυβέρνησις όμως τόν άπήλειψεν έκ τοΰ καταλόγου έπί τω λόγφ 
δτι δέν άνεγράφετο είς τόν κατάλογον τών Μητροπολιτών τοΰ Οικουμενι
κού Θρόνου.

Σπαθάρης, Μπούσιος. Άρα άνεγράφη μεταξύ τών υ
ποψηφίων. (Χειροκροτήματα, εύγε, θόρυβος.)

Τοποτηρητής. Θά διαλύσω τήν συνεδρίαν. Δέν είναι δυνατόν 
νά έξακολουθήσωμεν.

Πολλοί ζητούν διάλειμμα. Ό Τοποτηρητής άνθίσταται.
Θεοχαρίδης. Όποιος έβαρέθηκε άς φύγη. Παρακαλώ ν’ άκού- 

ωνται οί λαλοΰντες. Ό κ. Ζαγανιάρης έφερε τό επιχείρημα αν τό τουρκι
κόν κείμενον μετεφράσθη έκ τοΰ ελληνικού. Άλλ’ ή Κυβέρνησις μονόν τό 
τουρκικόν κείμενον λαμβάνει ύπ’ δψεν. Συμφώνως λοιπόν πρός τό κείμενον 
τούτο δ Κιτίου είναι ’Οθωμανός υπήκοος καί έχει επταετές μανσούπιον, συμ
φώνως πρός τό γράμμα τού νόμου, πρός τήν αποστολήν τοΰ Πατριάρχου 
έχει τά προσόντα τοΰ έκλεξίμου.

Ξανθόπου λος. Κατά πόσον οί Κανονισμοί περιορίζουν τό 
πράγμα φαίνεται καί έκ τού δτι τό άρθρον ρητώς απαιτεί παρά τών υπο
ψηφίων, ότι εύδοκίμως έδιοίκησαν. Πώς ημείς θά έξελέγξωμεν καί τήν εύ- 
δόκιμον διοίκησιν τοΰ άγ. Κιτίου άνήκοντος είς ξένην Εκκλησίαν ;

Λεοντίδης. Λάβετε ύπ’ δψιν, δτι ή περαιτέρω συζήτησις δέν 
συμφέρει ποσώς.

Μπούσιος καί Καζα νόβας. Τό ζήτημα είς ψηφοφο- 
ρίαν.

Φ ω V α ί. Έκ μέρους τών Αρχιερέων. Δέν χωρεΐ ψηφοφορία. (Θόρυ
βος μέγας.)

X α λ δ e ί α ς. Διαφεύγει τήν αρμοδιότητα τής παρούσης Συνελεύ- 
σεως έάν καί καιά πόσον ό Κιτίου δύναται νά τεθή υποψήφιος. Πρωτίστως 
πρέπει νά γνωμοδοτήση ή Τ. Σύνοδος εάν έχειροτονήΟη. έάν είναι έν τάξει κτλ.

Φ ω V α ί. Αιρετικός είναι ; (Θόρυβος.)
Τοποτηρητής. Θ’ άναγκασθώ νά διαλύσω τήν συνεδρίασιν.
X α λ δ ε ί α ς. Τά τών έπισκόπων διέπουσιν οί Ιεροί Κανόνες. Ούδείς 
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ξένος κληρικός δικαιοΰται άνευ περιορισμών νά είσέλθη εις άλλην Εκκλη
σίαν.

Σπαθά ρ η ς. Άνεγνώσθη ψηφοδέλτιον μέ όνομα Κιτίου. Τό άκυ- 
ροΰμεν λέγουν τινές. Διατί καί μέ ποιον δικαίωμα ;

Είς τών αρχιερέων τό προσέβαλε. Πώς άκυρώνετε τό ψηφοδέλτιον ; 
Πώς άρνεϊσθε είς τήν συνεδρίαν τό δικαίωμα ν’ άποφανθή ;

Χαραλα μ π ίδη ς. Δέν έπρεπε νά επιτροπή συζήτησις.
Π ρ ο ύ σ η ς. Δέν άπορρίπτομεν, δέν άρνούμεθα τό ψηφοδέλτιον. Τί 

θά έγίνετο όμως έάν έπροτείνετο καί είς λαϊκός ώς υποψήφιος ;
Βαγιάννης. Τό ζήτημα λαμβάνει διαστάσεις’ επειδή ή πείνα 

είναι κακός σύμβουλος, προτείνω νά γίνη διάλειμμα.
Έν μέσφ μεγάλου θορύβου καί φωνών γίνεται δεκάλεπτβν διάλειμμα τή 

1 1)4 μ. μ·
Τήν 1 1)2 μ.μ. επαναλαμβάνεται ή συνεδρία.
Ό Τοποτηρητής προτείνει τό ζήτημα νά παραπεμφθή εις τήν έπί της 

άναθεωρήσεως τών Έθν. Κανονισμών μέλλουσαν έπιτροπήν.
Μπούσιος, X ω ν α ϊ ο ς. Καί ποιος θ’ άναλάβη τήν άκύρωσιν 

τοΰ παρόντος ψηφοδελτίου ;
Τοποτη ρητής. Δέν έπιτρέπω εις κανένα συζήτησιν. Θά κατίσ

χυση τό έν χρήσει καθεστώς.
Μ π ο ύ σ ι ο ς. Άγιε Πρόεδρε, διαμαρτυρόμεθα έντόνως· θά άποχω- 

ρήσωμεν δλοι. Δέν προχωροΰμεν παρακάτω &ν δέν λυθή ώρισμένως τό ζήτημα.
Φωναί. Φθάνει, φθάνει.
Μαρωνείας. ’Ασχέτως πρός τούς Έθν. Κανονισμούς θέτω τό 

ζήτημα άπο άλλης άπόψεως. (Ό άγιος Μαρωνείας όμιλεϊ έφ*  Ικανόν μέ ζω
ηρόν τόνον φωνής, καί άποστρεφόμενος πρός παρακαθήμενον αύτφ λαϊκόν, 
πρφην Σύμβουλον, αναφωνεί «νά δψεσθε έν ήμέρφ κρίσεως, διά τό κακόν τό 
όποιον δημιουργείτε είς τό Έθνος.»

Φωναί. Εύγε ! Εύγε.
Μ. Λογοθέτης. Έχει πληρέστατον δίκαιον ό Σ. άγ. Μαρωνείας. 

(Ό Μ. Λογοθέτης βαθύτατα συγκεκινημένος καί δακρύων, ώμίλησεν έφ*  ικα
νόν ύποδεικνύων τάς έκ τοιούτου τινός προηγουμένου έπιβλαβεϊς διά τό 
Έθνος συνέπειας καί παρακαλεϊ έν τέλει τόν άγιον Πρόεδρον νά πείση τούς 
αντιλέγοντας.)

Μ πούσιος. Δέν έχω τίποτε νά άντιλέξω είς όσα ο άγιος Μα
ρωνείας καί ό Μ. Λογοθέτης είπον. ’Απορώ μάλιστα πώς έγινε τόσος μακρύς 
λόγος περί αύτών καί περί τοΰ κινδύνου νά προταθοΰν έν τφ μέλλοντι τοι- 
ούτοι παρείσακτοι, έγώ ούδένα διαβλέπω κίνδυνον. Έάν έχωμεν άδικον πεί- 
σατέ μας. Έάν ή Σύνοδος, τά Δύο Σώματα ή ή Έθνοσυνέλευσις είναι άρμό" 
διοι ν*  άποφανθούν έπί τού προκειμένου δηλώσαιέ το*  άλλως δέν θά φύγω 
απ’ έδώ καί άν νυκτώση.

Δ ί γ κ α ς. Ή συζήτησις άφορφ τήν ουρίαν καί κατά συνέπειαν είναι 
άααράδεκτος ή πρότασις τοΰ Προέδρου έπιμένονιος νά τήν κλείση. Όμολο- 
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γουμένως δέν είναι σκόπιμον νά εξακολουθήσω ή συζήτησις κατόπιν της 
έκδηλωθείσης όξύτητο;. Άλλ’ οΰτε ή πρότασις σας άγιε Πρόεδρε δέν είναι 
δυνατόν νά γίνω δεκτή, διότι άφαιρεί’ε δικαίωμα της Έθνοσυνελεύσεως. 
Δια νά τεθή τέρμα, επικαλούμαι τήν πρότασιν του άγ. Χαλδείας. Τό ζή
τημα είναι, δμολογουμένως εκκλησιασιικόν καί μόνη αρμόδια ν’ άποφανθή 

^βλΙ τοΰ προκειμένου είναι ή 'I. Σύνοδος.
Χωρίς λοιπόν ν’ απαλλοτρίωσή ιό δικαίωμα τής ΈΟνοσυνελεύσεως προ

τείνω τό- καθαρώς εκκλησιαστικόν ζήτημα να παραπεμφθή είς τήν 'I*  Σύ
νοδον.

Ξανθόπουλ oç. Έγό) φρονώ, ότι είνε άπαράδβκτον τό ψηφο- 
δέλτιον καί βασίζομαι έπί τής σταλείσης εγκυκλίου πρός τούς Μητροπολό*  
τας, ρητήν, διδούσης οδηγίαν.

Σπαθάρης. Ή έγκύκλιος δέν είνε νόμος.
Χουδαβ ερ δόγλους. (Ίκόνίου). Έάν ή εγκύκλιος έθεσε πε

ριορισμούς ουδόλως κωλύεται έκαστος άρχιερεύς νά επανόρθωση αύτούς έν 
δσφ δέν έξέρχεται τοΰ γράμματος τών ΈΟν. Κανονισμών.

Θ εο^ν ο κ ά ς. Επαναλαμβάνει δσα προηγουμένως είπε.
Τοποτηρητής. 'Όλοι οί κανονισμοί λέγουν ϊετίαν καί εννοούν 

εύδόκιμον * υπηρεσίαν διαικήσεως έν Μητροπόλει.
Άλλου είδους διακονία δέν είναι δυνατόν νά ληφθή ύπ’ όψει.
Μ π ο ύ ο ι ο ς. Τότε αν έχη τό θάρρος άς άναλάβη τήν εύθύτην 

τής άπορρνψεως τοΰ ψηφοδελτίου ό Τοποτηρητής.
Π ρ ο ύ σ η ς. Μή άπειλάς. Πάντες θά πειοθούν δτι οί νόμοι τηρούν

ται, καθόσον ενταύθα υπάρχει 60 έτών καθεστώς. Άπό τά γενόμενα εις δ. 
μοίας περισιάσεις, διά τών εκλογών» επισκόπων, συνάγομεν τί πρέπει νά γίνη 
καί έπί τοΰ προκειμένου. Διά νά καταλήξωμεν εισάγω πρότασιν καθ’ ήν ή 
Συνέλευσις έπαφήνουσα τό κανονικόν μέρος τοΰ ζητήματος είς τήν Ίερ. 
Σύνοδον (διακόπτεται ύπό μεγάλων φωνών)....

Μ π ο ύ σ ι ο ς. Καί τό ψηφοδέλτιον ;
Φ ω y α ί. Άκυρον, άκυρον. (Αί φωναί καί δ θόρυβος έντείνονται 

ύπερμέτρω;. Όλοι απαντούν συγχρόνως. (Κωδωνοκρουσίαι παρατεταμέναι.) 
Τοποτηρητής. Παραπέμπω τό ζήτημα εις τήν Τ. Σύνοδον.
X ω V α ι ο ς. Καί τό δικαίωμα τής Έθνοσυνελεύσεως ;
Φω»αί παρατεταμέναι καί διάτοροι. Γενική άνασιάτωσις. Όλοι εύρί- 

σκοντάι επί ποδός. Ό Πρόεδρος ματαίως προσπαθεί νά έπιβάλη σιγήν διά 
ιού κώδων ο:·

Μ π ο ύ σ ι ο ς. Άφού έισι θέλετε τότε θά διαλυθώμεν καί θά έπα- 
νέλθωμεν άφού έκφέρη τήν γνώμην της ή Σύνοδος.

Σ ι σ α V ί ο υ. Δέν ήμπορεϊτε νά μάς έπιβάλετβ τόν Κιτίου.
Φωναί. Λοιπόν απορρίπτετε τό ψηφοδέλτιον ;
Τ ο π ο τ η ρ η τ ή ς. Μετά τό τέλος τής συνεδρίας θά συγκαλέσω τήν 

Σύνοδον ν’ άποφανθή έάν τό ψηφοδέλτιον είναι έγκυρον ή ού. Έν καιαφα- 
τική < περατώσει θά τό περιλάβω είς τόν κατάλογον.
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Σπαθάρης. Κατά τόν κανονισμόν δ κατάλογος οφείλει νάσυν- 
ταχθή ενώπιον μας.

Φ ω V α ί. Άς συνεδρίαση έδώ ή Σύνοδος.
Ό θόρυβος φθάνει είς ιό κατακόρυφόν του. Είναι αδύνατον πλέον νά 

Χρατηθή τάξις. Ό κώδων τού Προέδρου κρούεται διαρκώς. Μετά πολλά^ 
ακριβώς τή 2 μ.μ. οί Συνοδικοί άποχωρούν διά νά συνεδριάσουν ιδιαιτέρως. 
Τό μικρόν διάλειμμα χρησιμοποιούν οί παρόντες διά νά γελάσουν έκ τών 
ενόντων τήν πεινάν των.

Μετά εν τέταρτον δ Τοποτηρηιής αναλαμβάνει τήν θέσιν του καί απαγ
γέλλει τήν άπόφασιν τής 'I. Συνόδου έχουσαν ώς εξής :

«Ή Τ. Σύνοδος συσκεφθεϊσα άπό κανονικής άπόψεως άπεφάνθη παμψη 
φεί δτι ό Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου δεν δικαιούται νά τβθή υπο
ψήφιος τού Πατριαρχικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως.»

ΧΡΟΝΙΚΑ
Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙ

ΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ.—Έκ τυύ ύπο- 
βληθένιος είς τήν Κυβέρνησιν κατα
λόγου τών ύτό τής εκλογικής συνελεύ· 
οεως ύποδειχθέντων έκλεξίμων διά 
Χήν πατριαρχίαν άπηλείφθησιν οί : 
θεσσαλονίκης Γεννάδιος, Κρήτης Εύ- 
Μ^Ύίος, Δράμας Αγαθάγγελο;, Σμύρ- 
νΠζ Χρυσόστομος, Μυτιλήνης Κύριλ
λος, Σάμου Κωνσταντίνος καί Κασσαν- 
δρείας Ειρηναίο/ ύπελείφθησαν δέ 
21, οί εξής: πρφην Κωνστανιινουπό- 
λεως Κωνσταντίνος, Καισαρείας Άμ· 
β^όσιος, Εφέσου Ιωακείμ, Ήρακλεί-

Γρηγόριος, Νικαίας Βασίλειος, 
Καλκηδόνος Γερμανός, Δέρκων Καλλί- 
Vlx°Ç, Κυζίκου Γρηγόριος, Άμασβίας 

8ρμανύς, Προύσης Δωρόθεος. Ίωαν- 
νίνων Γερβάσιος, Άδριανουπόλεως 
Πολύκαρπος, Νεοκαισαρείας Πολύ- 
^Ο^ος, Διδυμοτείχου Φιλάρετος, Τρα- 
^οΰντος Κωνσταντίνος, ΙΙισιδίας Γε

ράσιμος, Ίκονίου Προκόπιος, Χίου 
'Ιερώνυμος, Βιζύης Άνθιμος, Μαρω- 
νε'ας Νικόλαος καί Χαλδείας Λαυ
ρέντιος.

Τή 28 Ίαν. ώρα 10,25' π. μ. συ
νήλθε ν εις τήν β' αύτής συνεδρίαν ή 
εκλογική Συνέλευσις· παρόντες ήσαν 
83, ώστε ή απόλυτος πλειονοψηφία 
ώρίσθη είς 42 ψήφους. Ή ιμηφοφορία 
καί ή διαλογή επερατώθη τή 11.15', 
έτυχον δε τής απολύτου πλειοψηφίας 
δ Χαλκηδόνος Γερμανός (47), δ Ά- 
δριανουπόλεως Πολύκαρπος (42) καί 
Άμασείας Γερμανός (42)

Εύδύς μετά ταύτα κατέρχονται πάν- 
τες είς τόν Ναόν, καί μετά τήν νενο 
μισμένην έπίκληαιν τού αγίου Πνεύ- 
ματο; γ’νονταιαί «κανονικαί ψήφοι», 
έξ ών άνεδείχθτ) Πατριάρχης παμψη- 
φβί (πλήν μιάς ψήφου) ό Χαλκηδόνος 
Γερμανός.

Τό αποτέλεσμα τής ψηφοφορίας έ-
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γένετο δεκτόν εν τε τφ Ναφ καί καθ' 
δλην την Κωνσταντινούπολή μετ’ ανυ
πόκριτου χαράς καί ενθουσιασμού, ά- 
νεκοινώθη δ’ αμέσως έπισήμως πρός 

ν τήν Κυβέρνησιν μέν δια μασβατά, 
πρός τόν έκλεγέντα δέ διά τηλεγρα
φήματος του τέως Τοποτηρητοΰ Ά- 
μασείας Γερμανού. 'II ιερά Μητρόπο- 
λις Χαλκηδόνος μειεβλήθη είς αλη
θές προσκύνημα. Έκ τών πρώτων 
προσήλθον είς προσκύνησιν τοϋ νέου 
Πατριάρχου οί 'υπάλληλοι τών Πα
τριαρχείων υπό τήν ηγεσίαν τοϋ με
γάλου Πρωτοσυγκέλλου κ. Άθηναγό- 
ρου, καί αντιπροσωπεία τών δύο Σω
μάτων έκ τών Σββ. συνοδικών Πρού- 
σης Δωροθέου, Διδυμοτείχου Φιλαρέ
του καί Λέρου καί Καλύμνου Γερμα
νού καί τριών συμβούλων.

Ό νέος Οικουμενικός Πατριάρχης 
Γερμανός ό Ε' έγεννήθη έν Γαλατά 
Κωνσταντινουπόλεως τή 6 Δεκ. 1835. 
Ό Ιεροσολύμων Κύριλλος δ Β' ήγα- 
γεν αύτόν είς 'Ιεροσόλυμα τφ 1854 
παρά τφ Δεονυσίφ Κλεόπς, δν ήκο- 
λούθησεν εΐτα εις ’Αθήνας καθηγητήν 
τοϋ Πανεπιστημίου διορισθέντα, ένθα 
έξηκολούθησεν σπουδάζων έν τφ Γυ- 
μνασίφ. Τφ 1858 ήκολούθησε τόν 
Κλεόπαν είς ΚΠολιν παραιτηθέντα, 
καί φοιτήσας ολίγον τι είς τήν Μεγ. 
τοϋ Γένους Σχολήν είσήχθη είς τήν 
Θεολογ. Σχολήν τής Χάλκης, έξ ής ά- 
πελύθη τφ 1863, χειροτονηθείς εύθύς 
αμέσως διάκονος.

Τφ 1864 έγένετο μέγας Εκκλη
σιάρχης τών Πατριαρχείων, καί μετ’ 
ολίγον μέγας’Αρχιδιάκονος καί ίερο- 
κήρυξ.

Τφ 1866 έγένετο Μητροπολίτης 
Κώ, καί τφ 1874 συνοδικός τό πρώ
τον, προήχθη δ’ είτα εις Μητροπολί
την Ρόδου. Τφ 1886 έγένετο τό δεύ

τερον συνοδικός, έντεϋθεν δ*  άρχεται 
ή μεγάλη έθνική δρασίς του. Τφ 1888 
έγένετο Ήρακλείας, καί μετά 10 έτών 
πολυθρύλητον δράσιν υπέρ τών έθνι- 
κών πραγμάτων μετετέθη εις τήν Μη- 
τρόπολιν Χαλκηδόνος, ήν έποίμαινε 
μέχρι τής 28 παρελθ. μηνός, δτε έκλή- 
θη έπαξίως είς τό ύπατον τής Εκκλη
σίας αξίωμα.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

29 Ίαν. 1913.—Πάσαι αί έπιθέ- 
σεις τών Τούρκων κατά τών Βουλγά
ρων άπεκρούοθησαν. ΟΙ Τούρκοι ε- 
κράτησαν τάς θέσεις των μόνον κατά 
τό πρός τήν Προποντίδα κέρας ύπε· 
ρασπιζόμενοι ύπό τοϋ Στόλου. Οί 
Βούλγαροι ώχυρώθησαν εξ χιλιόμετρα 
όπίσω. Επίσης οί Βούλγαροι όχυ· 
ροϋνται παρά τό Πλαγιάριον (Μπου- 
λαΐρ). Αί άπώλειαι τών Βουλγάρων 
είναι άσήμαντοι. Αί τών Τούρκων α
νέρχονται είς 50 αξιωματικούς καί 5 
χ. οτρατιώτας νεκρούς καί Ισους τραυ
ματίας. Επίσης οί Βούλγαροι έπήνεγ- 
καν πολλών χιλιάδων άπωλείας είς 
τούς Τούρκους κατά τάς αποβάσεις 
είς Τσαράτσι.

30 .—Τό ήμέτερον πεζικόν ήρξατο 
πυρός κατά τών τουρκικών χαρακω
μάτων τού Μπιζανίου, είς δ οί Τούρ
κοι άπήντησαν μετά σφοδρότητος. Τό 
ήμετερον πυροβολικόν έλαβε μέρος  
μετά δίωρον πεισματώδη μονομαχίαν 
πυροβολικού έσίγησεν ό έχθρός. Έ  
τραυματίσθη δ μέραρχος Ματθαιόπου- 
λος έλαφρώς ύπό θραύσματος όβίδος· 
Αί άπώλειαι τού εχθρού ύπήρξαν μέ  
γισται.

*

*

*

Τό <Χαμιτιέ> κατέφυγεν είς Βηρν*  
τόν. Τό «Άσάρι-Τεφήκ» έξώκειλε νο- 
τίως τής Μήδειας’ ναυαγοσωστικόν 

μεταβάν πρός άνέλκυσίν του έβομβαρ- 
δίσθη έκ τής παραλίας ύπό τών Βουλ
γάρων καί άπεχώρησε.

31 .—ΟΙ «Τάιμς» πληροφορούνται 
οτι ισχυρόν σώμα ελληνικού στρατού 
βαδίζει βορειόθεν κατά τών Ίωαν
νίνων.

Ή Τουρκία διά τοϋ Τεφήκ πασσα, 
πρεσβευτοϋ της έν Λονδίνφ έζήτησε 
Χήν μεσολάβησιν τών Δυνάμεων πρός 
επίτευξιν τής ειρήνης. Al Δυνάμεις ά- 
^ήντησαν δτι έφ*  δσον ή Τουρκία κα- 
^υποβάλλει προτάσεις αΐτινες δέν εί
ναι πιθανόν νά γίνωσιν άποδεκταί ύπό 
χών Συμμάχων, ή μεσολάβησίς των 
®ϊναι αδύνατος. ’Αγγέλλεται δτι πρός 
τθν σκοπόν τούτον μεταβαίνει εις Ευ
ρώπην δ Χακκή-πασσας, πιστεύεται 

δτι είναι κομιστής νέων προτάσεων.
- Φεβρουάριου.—Τό «Χαμιτιέ» κα- 

Χέφυγεν είς Μελίτην. ’Υποτίθεται δτι 
εοκόπει αιφνιδιασμόν είς τά ήπειρω- 
χι*ά  παράλια. Ή τελευταία φυλακίς 
χών Δυνάμεων έν Κρήτη, ή αγγλική, 
α«έπλευσεν έκ Σούδας· αί σημαίαι 
χών Προστατίδων καί τής Τουρκίας 
χ<*τεβιβάσθησαν,  άνυψώθη δέύπό τής 
Χωροφυλακής ή Ελληνική μετά τι- 
μών, ήν ό λαός έχαιρέτισεν έν έξάλλφ 
ενθουοιασμφ.

Η απόπειρα άποβάσεως τοϋ Έμ- 
μετά στρατού είς τά παράλια τού 

^ύξείνου όπισθεν τών Βουλγάρων ά- 
Ίετυχεν άποκρουσθείσα ύπό ύπερτέ- 
θων βουλγαρικών δυνάμεων.— Ή σύ- 
ναψις δανείου ύπό τής Τουρκίας άπέ- 
ΧυΧεν έπίσης.

3. —. "Ελληνικός στρατός άπεβιβάσθη 
της ανατολικής όχθης τών Δαρδα- 

^8Μίων ΐνα προσβάλη τά φρούρια 
α«° ζηράς. Αί τουρκικαί άρχαί άπε- 
Ψάσισαν νά άποδιώξωσιν πάντας τούς 
Ελληνας τούς εύρισκομένους έν τη

περιφερείς τών Δαρδανελλίων. 50 έκ 
τών έκδιωχθέντων άφίκοντο είς ’Αθή
νας, άναφέρουσι δέ δτι δισχίλιοι Έλ
ληνες εύρίσκονται ύπό κράτησιν.

Άναφέρεται δτι μεγάλη μάχη έγέ·/ 
νέτο προχθές έν Πλαγιαρίφ μετά ση
μαντικών απωλειών έκατέρωθεν.

ΊΙ Πύλη ήρξατο νέων διαπραγμα
τεύσεων περί δανείου.

Πρός άποσόβησιν διεθνών περι
πλοκών ή Γαλλία τψοτείνει δπως πάντα 
τά βαλκανικά ζητήματα λυθώσι συμ- 
φώνως πρός τά Ιστορικά καί έθνολο- 
γικά δίκαιαδΓ έκάστην κατακτηθεΐσαν 
περιφέρειαν.

5.—"Ενεκα τής άπαντήσεως τού 
Τσάρου πρός τόν Καισαροβασιλέα τής 
Λύστρίας, έν ή δηλοϋται δτι ή Ρωσία 
είναι άκάμπτως αποφασισμένη νά ύ- 
ποστηρίξη τούς Σλαύους αδελφούς, ό 
άγγλικός Τύπος φοβείται αύστρορρω- 
σικήν σύρραξιν. Ή άπάντησις αύτη 
τοϋ Τσάρου ήτο βραχεία καί αποφασι
στική. ’Αναφέρει έν άρχή τήν μακρο
χρόνιον ρωσοαυστριακήν φιλίαν, άλλ’ 
άποφαίνεται δτι ή διαγωγή τής Αύ- 
στρίας κατά τά τελευταία έτη έξηνάγ- 
κασε τήν Ρωσίαν νά λάβη άμεταπεί- 
στως μέτρα πρός ύποστήριξιν τών ά- 
δελφών Συμμάχων. Συγχρόνως ό Τσά
ρος ύποδεικνύει τά μέσα τά όποια εί
ναι δυνατόν νά έξευρεθώσι πρός τή- 
ρησιν τής ειρήνης, καί τών δποίων ή 
ουσιώδης βάσις είναι ή πολιτική τής 
Αυστρίας άπέναντι τών Βαλκανικών.

Τό «Χαμιτιέ» άπέπλευσεν έκ Με- 
λίτης.

Αί άπώλειαι τών Μαυροβοννίων, 
κατά τούς Τάιμς, έν τή τελευταίς πρό 
τής Σκόδρας μάχη είναι άνώτεραι 
τών ύπολογισθεισών.

Τό <Άσάρι—Τεφήκ» έγκατελείφθη 
ύπό τοϋ πληρώματος του, δπερ έπα-
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96 .♦ Ό-Ηόλβμος ΕΤΟΣ Γ*.  ΤΕΥΧ. ΜΗ'. ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1913

ΐήλΰβν βίς Κωνσταντινούπολή·
Έν Κων)πόλβι έξβρράγη πυρκαϊά 

κατά τήν συνοικίαν τής άγ. Σοφίας, 
έξ ής άπετβφρώθησαν 100 οίκίαΓ τό 

I πύρ δέν κατωρϋώθη νά καταστολή ά- 
’ * κόμη.

6 . — Ή βύρωπαϊκή κατάστασις Οβω- 
ρβϊται κρίσιμος, ένεκα τή; αύστρορ- 
ρωσικής διαφωνίας ώς πρός τήν δρο- 
ΰβσίαν τής ’Αλβανίας, καί τής ρουμα- 
νοβουλγαρικής ασυμφωνίας ώς πρός 
τήν Σιλίστριαν.

7 .—'Αγγέλλεται δτι ή Γερμανία έ- 
πώλησβν είς τήν Τουρκίαν τρία άνιι- 
τορπιλλιχά, ών τά πρδς παραλαβήν 
πληρώματα έστάλησαν διά Κωνστάν- 
τζης.— Βεβαιοΰται δτι τή προσέχει 
Πέμπτη επαναλαμβάνονται τή έπεμβά- 
σει τών Δυνάμεων αί περί εΙρήνης 
διαπραγματεύσεις μεταξύ τών Συμμά
χων καί τής Τουρκίας.

Ούδέν νβώτβρον έκ τού πολέμου ά- 
νηγγέλθη. Ό Βενιζέλος μειέβη είς’Ή
πειρον, δΟεν έπισ τρέφει τή Κυριακή 
(10).— Ή Ελληνική Βουλή συνέρχε
ται τή προσεχεί Τετάρτη. (13).—*0  
νέος Οίκουμεν. Πατριάρχης έτυχεν εγ
καρδίου δεξιώσεως παρά του Σουλτά
νου, δστις άπένειμεν αύτφ τδ Μετζιιιέ 
άδαμαντοκόλλη τον.

Ή Ρουμανία καί ή Βουλγαρία έδέ- 
χΟησαν διαιτησίαν τής ’Ιταλίας καί 
Ρωσίας ύπό τήν έπιδιαιτησίαν τής 
’Αγγλίας.

8 .—Ό διορισμός τού Δελκασσέ ώς 
πρεσβευτού τής Γαλλίαο έν Πετρου- 
πόλει σχολιάζεται εύμενέστατα ύπό τού 

αγγλικού Τύπου, δστις θεωρεί τούτο 
ώς ένίσχυσιν τής γαλλορρωσικής συμ- 
μαχίας

9 .—Ό Βενιζέλος έν Φιλιππιάδι διε- 
σκέφθη ιδιαιτέρως μετά τού Διαδόχου 
έπί δίωρον, μεΰ’ δ άνεχώρησεν είς 
τάς προφυλακάς, δθεν έπιστρέφει αύ- 
ριον.—01 κάτοικοι τής Καλύμνου καί 
τής Χάλκης έκήρυξαν τήν ένωσιν μετά 
τής Ελλάδος.—Τμήμα άτάκτου τουρ
κικού στρατού έπιτεθεν κατά τών έν 
Μετσόβφ Ελλήνων κατεστράφη.

Ή αΐτησις τής Πύλης περί έπανα- 
λήψεως τών διαπραγματεύσεων τής εΐ- 
ρήνης άπερρίφθη.

Ή δριμύτης τού χειμώνος κωλύει 
τάς πολεμικός ένεργείας. 'Αψιμαχίαι 
τινές έγένοντο μόνον έν Μετραις καί 
Πλαγιαρίφ.

Τό βουλγαρορρουμανικόν ζήτημα 
άνετέϋη όριοτικώς είς τήν διαιτησίαν 
τών Δυνάμεων.

Ή πρεσβευτική Συνδιάσκεψις ή- 
σχολήΟη χθές έπί τού αλβανικού ζη
τήματος άλλ*  άνέβαλον έν τέλει, έλπί- 
ζοντες δτι ή Ρωσία καί ή Αύστρία Οά 
συμφωνήσωσιν έν τφ ζητήματι τών 
δρίων.

Ό Βενιζέλος έπισκεφϋείς τάς προ
φυλακάς έξέφρασε τόν θαυμασμόν τον 
διά τό άμείωτονήθικόν τού έλληνικού 
Στρατού. Ήδη άνεχώρησεν είς ’Αθή
νας.—01 Τούρκοι καταδιωκόμενοι έγ- 
κατέλιπον τό χωρίον Βοτονήσι, διερ 
κατέλαβον οΐ ήμέτεροι.—Τή έπεμβά- 
σει τής Γαλλίας έπαυσαν έν Τουρκίρ 
οΐ καταδιωγμοί καί αί εξώσεις τών 
Ελλήνων.

ΕΜΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΕ
«Κήρυξον τον λόγον..·>Β' Τιμ. δ', 2.

Al ΙΕΡΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Μεταξύ τών μεγάλων ζητημάτων άτινα συνεκλόνησαν 
έπί μακρότατον χρόνον καί βαθύτατα τήν Εκκλησίαν κατά 
τόν δισχιλιετή σχεδόν μέχρι σήμερον βίον αύτής ύπήρξε καί τό 
ζήτημα τών εικόνων, ύφ’ δ νοείται ή άπονεμομένη πρός τόν 
Κύριον λατρεία καί πρός τούς άθλητάς τής Πίστεως διά τών 
είκόνων τιμή καί ή πρός τά ιερά αύτών λείψανα τιμητική 
προσκύνησις. Ή χρήσις τών είκόνων καί ή δι’ αύτών πρός 
τούς είκονιζομένους τιμή, και ή εύλάβεια πρός τά τίμια τών 
τελείων χριστιανών καί τών μαρτύρων λείψανα είσήχθη άρ- 
χαιότατα έν τή ’Εκκλησία καί έγενικεύθη’ διάφοροι περιστά- 
°εις κατά τήν η' έκατονταετηρίδα συνέδραμον ίνα έκραγή έν 
®ύτή τή Έκκλησί? δεινός καί μακροχρόνιος κατ’ αύτών δι· 
ωΥμός, περιβληθείς έπίσημον ού μόνον πολιτικήν άλλά καί 
Εκκλησιαστικήν χροιάν, καί ò Κόσμος, χριστιανικός ήδη ολος, 
εύρέθη διηρημένος είς δύο μεγάλα στρατόπεδα, ών τό είκο- 
ν®μαχικόν έλαβε Οέσιν καί έργον διωκτών κατά τού ετέρου, 
τού φιλίως πρός τάς είκόνας διακειμένου' άλλ’ έπάλαισεν ή 
’Εκκλησία καί έξήλθε νικήτρια έκ τοΰ διωγμού, ώς πάλαι 
^οτέ έκ τών φοβερών διωγμών τών Αύτοκρατόρων καί του 
Κράτους τών Ρωμαίων' καί τόν τελικόν καί οριστικόν βρί- 
αμβον τής όρθοδόξου Πίστεως τής ’Εκκλησίας ού μόνον κατά 
τών Είκονομάχων άλλά καί κατά πάσης αίρέσεως εορτάζει ό
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρυξον τον λόγον..·>Β' Τιμ. δ', 2.

ΛΙ ιεΡΛΙ ΕΙΚΟΝΕΣ

Μεταξύ τών μεγάλων ζητημάτων άτινα συνεκλόνησαν 
έπί μακρότατον χρόνον και βαθύτατα τήν ’Εκκλησίαν κατά 
τόν δισχιλιετή σχεδόν μέχρι σήμερον βίον αύτής υπήρξε καί τό 
ζήτημα τών εικόνων, ύφ’ Ô νοείται ή άπονεμομένη πρός τόν 
Κύριον λατρεία καί πρός τους άθλητάς τής Πίστεως διά τών 
εικόνων τιμή καί ή πρός τά ιερά αύτών λείψανα τιμητική 
προσκύνησις. Ή χρήσις τών εικόνων καί ή δι’ αύτών πρός 
τους είκονιζομένους τιμή, καί ή εύλάβεια πρός τα τίμια τών 

* τελείων χριστιανών καί τών μαρτύρων λείψανα είσηχθη άρ- 
χαιότατα έν τή Έκκλησί? καί έγενικεύθη’ διάφοροι περιστά
σεις κατά τήν ηΖ έκατονταετηρίδα συνέδραμον ϊνα έκραγή έν 
αύτή τή Έκκλησή δεινός καί μακροχρόνιος κατ' αύτών δι- 
ωγμός, περιβληθείς έπίσημον ού μόνον πολιτικήν άλλα καί 
Εκκλησιαστικήν χροιάν, καί δ Κόσμος, χριστιανικός ήδη ολος, 
εύρέθη διηρημένος είς δύο μεγάλα στρατόπεδα, ων τό είκο- 
νομαχικόν έλαβε Οέσιν καί έργον διωκτών κατά του έτερου, 
του φιλίως πρός τάς εικόνας διακειμενου άλλ έπαλαισεν ή 
Εκκλησία καί έξήλθε νικήτρια έκ τού διωγμού, ώς πάλαι 
ποτέ έκ τών φοβερών διωγμών τών Λύτοκρατόρων καί τοΰ 

' Κράτους τών Ρωμαίων’ καί τόν τελικόν καί οριστικόν θρί- 
‘ αμβον τής όρθοδόξου Πίστεως τής’Εκκλησίας ού μόνον κατά 

τών Είκονομάχων άλλά καί κατά πάσης αίρεσεως εορτάζει ό
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χριστιανισμός έκτοτε κατά τήν πρώτην τής Μ. Τεσσαρακοστής 
Κυριακήν, τήν τής ’Ορθοδοξίας.

Ή πρός τήν χρήσιν τών εικόνων κλίσις βάσιν έχει τήν 
μνήμην, τήν δύναμιν εκείνην τής ψυχής τοϋ νά διατηρή έν 
έαυτή τήν παράστασιν τών όσων άντελήφθη ποτέ’ ή άγάπη 
δέ τών ζώντων μελών τής Εκκλησίας πρός τά άπελθόντα 
και άποτελοϋντα νϋν τήν έν ούρανφ θριαμβεύουσαν Έκκλη'- 
σίαν άδελφά μέλη, βιάζει τήν άνθρωπίνην ψυχήν είς έξωτε- 
ρίκευσιν τής πρός αύτούς άγάπης καί σεβασμού δι’ είκόνων 
παντοειδών, είτε συμβολικών, είτε έζφγραφημένων διά χρώ
ματος, είτε καί γλυπτών έκ παντοίας ύλης’ ή τοιαύτη πρός 
τούς έκλείποντας έξωτερίκευσις τής στοργής ού μόνον ικανο
ποιεί τήν φυσικήν πρός αύτούς έσωτερικήν κλίσιν, ού μόνον 
Ικανοποιεί καί τήν δικαίαν τοϋ σώματος άπαίτησιν τοΰ νά 
δύναται καί αύτό κατά τόν οίκεΐον τρόπον νά έκδηλοϊ τά τοΰ 
σεβασμού καί τής άγάπης πρός τούς ήγιασμένους άδελφούς 
αισθήματα, άλλά καί διά τής έπανειλημμένης διά τών αί- 
σθήσεων άντιλήψεως τών είκόνων ή τών άνηκόντων οϊωνδή- 
ποτε είς τούς έκλιπόντας θαυμαστούς άδελφούς πραγμάτων 
ισχυροποιείται ή άνάμνησις αύτών έν τή ψυχή, καί προβάλ
λεται έκάστφ τών ζώντων ζωηρότερον τό παράδειγμα τοΰ βίου 
αύτών καί διευκολύνεται αύτψ ή μίμησις τοΰ βίου τούτου.

Οί άρχαϊοι Αιγύπτιοι έζήτουν νά καταστήσωσιν αίωνίαν τήν 
άνθρωπίνην μορφήν διά τής ταριχεύσεως’ καί οί Έλληνες τών 
μυκηναίων χρόνων διά τών χρυσών προσωπίδων δι’ ών έκά- 
λυπτον τήν μορφήν τών άποθνησκόντων προσφιλών δντων 
προσεπάθουν νά διαιωνίσωσι τήν μορφήν ταύτην’ καί δτε ή 
τέχνη έν τή άρχαιότητι προήλθεν είς τελειότητα, έχρησιμοποι- 
ήθη ούχ ήκιστα είς τήν διά τε τής γλυπτικής καί τής γραφι
κής συντήρησιν καί διαφύλαξιν διά τούς έπιγιγνομένους τών 
ιερών καί προσφιλών μορφών τών άποθνησκόντων. 01 άριστοι 
τών πολιτών έτιμώντο ύπό τής εύγνωμονούσης πόλεως δι’ ά^- 
δριάντων, καί οί μεγάλοι ζφγράφοι έκόσμουν τάς στοάς τών 
πόλεων διά τών μορφών τών μεγάλων αύτών συμπολιτών τοΰ 
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παρελθόντος’ καί οί εύσεβεϊς άπόγονοι ή άδελφοί ί'δρυον έπί 
τών τάφων προσφιλών αύτών γονέων ή άδελφών άναγλύφους 
τάς μορφάς αύτών είς διηνεκή άνάμνησιν. Καί έθεωροΰντο 
ταΰτα πάντα φυσικά εύσεβείας καί άγάπης πρός προσφιλή 
όντα τεκμήρια.

’Αλλ’ ò Χριστιανισμός άνυψώσας τό άνθρώπινον πνεΰμα 
είς τήν καθαράν θεωρίαν τής άληθείας έκήρυξεν αμα καί ήξί- 
ωσε παρά τοΰ άνθρώπου πνευματικήν λατρείαν καί προσκύ- 
νησιν τοΰ ούρανίου 1 Ιατρός’ «Πνεύμα ό Θεός, είπεν ò Κύρι
ος πρός τήν Σαμαρείτιδα, καί τούς προσκυνοΰντας αύτόν έν 
πνεύματι καί άληθείςι δει προσκυνεϊν.» Άφ’ ετέρου ή κατά- 
ΧΡησις τής είκόνος έν τή παλαια είδωλολατρίφ ήνάγκαζεν είς 
προσοχήν πολλήν τούς όπαδούς τής θρησκείας τοΰ πνεύματος, 
μήπως έν τή χρήσει τής είκόνος οίουδήποτε είδους πρός τιμήν 
τών μεγάλων τής Πίστεως άνδρών καταντήσωσιν είς κατά- 

χρησιν καί περιπέσωσιν βαθμηδόν είς αύτήν έκείνην τήν ει
δωλολατρίαν, άφ’ ής έκήρυττον τοϊς άνθρώποις άπομάκρυνσιν. 
Άλλ’ δμως ò Χριστιανισμός έκηρύχθη ούχί ϊνα άνατρέψη τήν 
άνθρωπίνην φύσιν, άλλ’ άπλώς ϊνα έπαναγάγη αύτήν εις τήν 
οδόν έξ ής παρεξέκλινεν, ϊνα άνορθώση αύτήν. 'Επομένως 
έφ’ δσον έξ έμφύτου κλίσεως καί έκ τής θεμελιώδους τοϋ 

χριστιανισμού βάσεως, τής άγάπης, προέρχεται ή τιμή πρός 
τούς έξαιρέτους διά τήν παντοίαν άρετήν των άνθρώηους ή 
διά τών είκόνων έξωτερικευομένη, ή τριαύτη χρήσις τών 
είκόνων δέν άντιστρατεύεται πρός τό πνεΰμα τοΰ Χριστιανι
σμού’ καί ή άρχαία ’Εκκλησία, συνδυάζουσα τό πράγμα πρός 
ιήν όφειλομένην κατά τούς πρώτους αιώνας προσοχήν, όπως 
Ρ·ή παρεκτραπώσιν οί άπλούστεροι παλιν είς τήν ειδωλολα
τρίαν έξ ής διά τοΰ κηρύγματος τοΰ Θεοΰ ήλιεύθησαν, έχρη- 

σιμοποίησε σύμβολα μόνον κατ’ άρχάς, άτινα ώς έκ τής φύ- 
σεως αύτών έξηνάγκαζον τήν διάνοιαν μόνον πρός τό συμβο· 
λιζόμενον πρωτότυπον νά προσηλώται’ καί αί κατακόμβαι τής 
Ρώμης, τό πλουσιώτατον τοΰτο ταμιεϊον καί μουσεϊον τής άρ- 

χαιοτάτης χριστιανικής λατρείας, διέσωσαν είς ήμάς τούς τοί

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



100 Α{ ΙβραΙ είκόνβς Αί ίβραί είκόνες

χους αύτών φέροντας άτέχνως ώς έπί το κλειστόν κεχαραγ- 
μένα τον σταυρόν, τόν ίχθύν, τήν άγκυραν, τήν περιστεράν, 
τήν ναϋν, τόν φοίνικα, τά άρκτικά τοϋ ’Ιησού Χριστού, τό 
άρνίον, τόν άρτον και τό ποτήριον καί τά λοιπά τών πρώτων 
χριστιανών Ιερά σημεία.

Συν τφ χρόνφ δ’ όμως ή ειδωλολατρία κατέρρεε, καί ό 
Χριστιανισμός έγιγαντοΰτο, άλλά καί διά τού λόγου πατέρων 
θεοφόρων άνεπτύσσετο, καί ή γνώσις τών άληθειών αύτού έξη- 
πλούτο. Ό κίνδυνος τής παρεκκλίσεως είς τήν είδωλολατρίαν έ- 
σμικρύνετο βαθμηδόν καί τελείως έξέλιπε τέλος. Διά ποιον λόγον 
θά έκωλύετο έφεξής ή Εκκλησία νά τίμηση δεόντως ούχί διά 
συμβόλων μόνον άλλά καί δι’ είκόνων τον θεμελιωτήν Αύτής, 
τόν λίθον τόν άκρογωνιαΐον, τους θεμελίους λίθους τού οίκοδομή*  
ματος αύτής, τούς ’Αποστόλους, καί τούς στεφανίτας μάρτυρας 
καί τούς παντοειδείς άλλους άγωνιστάς, τούς είσενεγκόντας ά- 
φθόνως είς τήν άνακαίνισιν τής Οίκουμένης διά τής είς Χρισ ιόν 
πίστεως ;

’Εντεύθεν έξηπλώθη άκωλύτως ή χρήσις τών είκόνων έν τή 
Έκκλησίφ, καί δή έν μέν τή θεωρητικωτέρ? Ανατολή, ής τών 
λαών τό πνεύμα εύχερέστερον άναβαίνει είς τό πρωτότυπον, τών 
γραπτών ή άναγλύφων, έν δέ τή πραγματικωτέρςι καί βραδυ- 
τέρ$ τήν καρδίαν Δύσει καί τών γλυπτών.

Αλλ ή πολλή χρήσις έγέννησεν, ώς συμβαίνει ούχί σπα- 
νίως έν τοϊς άνθρώποις, τήν κατάχρησιν’ πολλοί άπαίδευτοι χρι
στιανοί, έλησμόνησαν δτι ή τιμή παρέχεται ύπό τής ’Εκκλησίας 
ούχί είς τάς εικόνας αύτάς, άλλ’ είς τούς δι’ αύτών είκονιζομέ- 
νους Αγίους’ καί κατήντησαν καί τινες άσυναισθήτως καί έν τή 
άγνοί? αύτών νά λατρεύσωσι τήν είκόνα τοϋ Κτίσαντος άντ’ 
αύτού, καί νά τιμήσωσι τήν είκόνα τών 'Αγίων άντί νά άναβιβά*  
ζωσι τήν διάνοιαν αύτών διά τής είκόνος είς τό ιερόν πρωτότυ
πον’ τό πράγμα ήτο δεινόν, καί αί άνεπτυγμέναι τάξεις πολιτι*  
καί τε καί έκκλησιαστικαί έν τφ βυζαντιακφ Κράτει έζήτουν 
τρόπον άποτροπής τού κακού’ έπήλθεν έν τφ μεταξύ ή φοβερά 
λαϊλαψ τοϋ Μωαμεθανισμού, δστις παρουσιάζων τό τραγελαφι*  
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κόν αύτού συμπίλημα άρχών Ιουδαϊκών, χριστιανικών καί γνω
στικών αίρέσεων ήξίου θέσιν καθαράς άποκαλύψεως, έν τφ ζητή- 
ματι τών είκόνων υίοθέτησε τήν στενήν ιουδαϊκήν έκδοχήν τής 
δευτέρας έντολής, καί μετά τής συνήθους θρασύτητος κατήγ
γειλε τήν πρός τάς είκόνας τιμήν τών χριστιανών ώς ειδωλο
λατρίαν.

’Εντεύθεν έξερράγη διά τού Λέοντος γ' τού^σαύρου ή είκο- 
νομαχία, ή τις έπηγγέλλετο μέν γενικήν τών κακώς έχόντων έν 
τε τή Έκκλησή καί τή Πολιτεί? μεταρρύθμισιν καί άνόρθωσιν, 
άλλ’ έπί τέλους έπειδή περιώρισε τήν δλην δράσιν αύτής είς εν μό
νον σημείον, τό τών είκόνων, καί αύτών μόνον τήν κατάργησιν 
έπεδίωξε μετά άπεριγράπτου καί δυσεξηγήτου πείσματος, έξήν- 
τλησε τήν όμολογουμένως άπέραντον αύτής δύναμιν, άπέτυχε καί 
ήφανίσθη’ καί άπέτυχε διότι έπεχείρησεν έργον άντιστρατευόμενον 
καί πρός τό πνεύμα τού Χριστιανισμού καί προς τήν άνθρωπινην 
φύσιν. Έπάλαισαν δέ ύπέρ τού ζητήματος κατά τών άνδρείων 
καί σοφών είκονομάχων Αύτοκρατόρων μοναχοί φανατικοί καί 
άπαίδευτοι καί άρχοντες καί βασιλείς έστερημένοι πολλάκις καί 
αύτής τής στοιχειωδεστάτης άρετής, ϊνα άπαξ έτι άληθεύση δτι 
«τά μωρά καί άσθενή έξελέξατο δ Θεός ϊνα καταισχύνη τούς σο
φούς καί Ισχυρούς.»

Μετά μακρούς άγώνας, καθ’ οϋς οί είκονομάχοι Αύτοκρά- 
τορες άνενέωσαν έν τινι μέτρφ τούς παλαιούς τών έθνικών Αό- 
τοκρατόρων διωγμούς, συνήρχετο τέλος ή ’Εκκλησία είς τήν ζ 
οίκουμεν. Σύνοδον τφ 787 έν Νικαίςι, καί έλυε τό ζήτημα τών 
είκόνων διά τού δρου αύτής, ου τό περί τών είκόνων και τής 
ττρός αύτάς τιμής τμήμα έχει ώδε: «...όρίζομεν ουν συν άκρι- 
βείςι πάση καί έμμελεί^ παραπλησίως τφ τύπφ τού τίμιου καί 
ζωοποιού Σταυρού άνατίθεοΟαι τάς σεπτάς καί αγίας είκόνας, 
τάς έκ χρωμάτων καί ψηφίδος καί έτέρας ϋλης έπιτηδείως έχου- 

έν ταϊς άγίαις τού Θεού Έκκλησίαις, έν ίεροίς σκευεσι καί 
έσθήσι, τοίχοις τε καί σανίσιν, οίκοις τε καί όδοϊς’ τής τε τοϋ 
Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ήμών ’Ιησού Χριστού είκόνος, 
καί τής άχράντου δεσποίνης ήμών τής άγίας Θεοτόκου, τίμιων
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τε ’Αγγέλων καί πάντων ’Αγίων καί όσίων άνδρών*  δσφ γάρ 
συνεχώς δι’ είκονικής άνατυπώσεως όρώνται, τοσοΰτον καί οι 
ταύτας θεώμενοι διανίστανται προς τήν τών πρωτοτύπων μνή
μην τε καί έπιπόθησιν, και ταύταις άσπασμον καί μιμητικήν 
προσκύνησιν άπονέμειν, ού μήν τήν κατά πίστιν ήμών άληΟινήν 
λατρείαν, ή πρέπει μόνη τή Oeiqt φύσει, άλλ’ Sv τρόπον τφ τύπφ 
τοϋ τιμίου καί ζΟΛποιοϋ Σταυρού καί τοις άγίοις Εύαγγελίοις 
καί τοις λοιποϊς ίεροϊς άναΟήμασι, καί θυμιαμάτων καί φώτων 
προσαγωγήν πρός τήν τούτων τιμήν ποιείσΟαι, καθώς καί τοις 
άρχαίοις εύσεβώς είθισται· ή γάρ τής είκόνο^ τιμή έπί τό πρω
τότυπον διαβαίνει' καί ό προσκυνών τήν είκόνα προσκυνεΐ έν 
αύτή τοϋ έγγραφομένου τήν ύπόστασιν' οΰτω γάρ κτλ....»

’Αλλά καί μετά τήν Ζ' οίκουμ. Σύνοδον κατεδιώχθησαν 
αί είκόνες ίδίως ύπό Λέοντος τοΰ ε’ καί τοΰ Θεοφίλου' άλλ’ ή 
χήρα τοΰ Θεοφίλου αύτοκράτειρα Θεοδώρα ώς κηδεμών τοΰ άνη- 
λίκου υίοϋ αύτής Μιχαήλ γ’ άνεστήλωσεν όριστικώς τφ 812 τά 
θεσπισθέντα'ύπό τής Ζ' συνόδου καί τάς ίεράς Είκόνας, θείσα 
ούτω τέρμα είς τό μέγα ζήτημα, το κρατήσαν έπί i20 περίπου 
έτη έν διηνεκεϊ σχεδόν σάλφ τό βυζαντιακόν ήμών Κράτος καί 
φθείραν μάτην άνυπολογίστους αύτοΰ δυνάμεις. Τή δέ πρώτη 
Κυριακή τών Νηστειών τοΰ 842, ήτις συνέπεσε τή 19 Φε
βρουάριου έγένετο έν Κωνσταντινουπόλει μετ’ έζαιρετικώς πομ
πώδους λιτανείας ή έπαναφορά τών ιερών είκόνων είς τούς 
Ναούς έξ ών ήσαν έκβεβλημέναι, καί έπανηγυρίσθη ό θρίαμβος 
τής ’Ορθοδοξίας κατά πασών τών αιρέσεων, έξ ού καί ή Κυ
ριακή αύτη φέρει τό όνομα τής ’Ορθοδοξίας μέχρι σήμερον είς 
διηνεκή τοΰ θριάμβου άνάμνησιν. Αύτήν δέ τήν οριστικήν άνα- 
στήλωσιν τών είκόνων καί τήν κατ’ αύτήν γενομένην λιτανείαν 
άναμιμνήσκει ή μέχρι σήμερον τελουμένη κατά τήν Κυριακήν 
ταύτην παρ’ ήμϊν λιτανεία μετά τών ιερών είκόνων. ΧΙΠ.

ΑΙ À1HMNAI ΝΙΗΤΡΟΠΟΑΕΙΣ

ΠΩΣ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ EJ*  ΣΤ ΑΪΤΙΝΟ ΥΠ°ΛΕΙ

Πρόσωπον δυνάμενον εγκύρως νά πληρο^ορήαη ήμάς 
περί τών κρατουσών παρά τοις εκκληαιαστικοΐς εν Κωνσταν- 
τινουπόλει κύκλους σκέψεων δσον άφορφ τήν νέαν άέσιν τών 
εκκλησιαστικών καί εθνικών πραγμάτων έν ταΐς ύπό τών Συμ
μάχων καταληφΰείσαις 'Επαρχίαις τοϋ ΟΙκουμενικον Πα
τριαρχείου εύηρεστήΟη νά έπιστείλη ήμϊν τά άκόλουϋα :

Οί εκκλησιαστικοί κύκλοι, δσον δύναμαι νά γνωρίζω, φρονού- 
σιν δτι τό ΟΙκουμενικον Πατριαρχεϊον ώς καθαρώς Εκκλη
σιαστική αρχή δεν δύναται ή νά συμμορφωθή προς τους 
ίβρούς κανόνας καί τάς διατάξεις τοΰ δημοσ. δικαίου της Ανατολ. 
Όρθοδόξου Έκκλησίας. Κατά ταύτα; τό ζήτημα τής εκκλησιαστικής 
δικαιοδοσίας τοΰ ΟΙκουμενικοΰ Πατριαρχείου έπι τών Μητροπολεων 
τών χωρών εκείνων, αϊτινες θέλουσιν άποσπασθή τοΰ Οθωμανικού 
Κράτους καί ύπαχθή είς τήν κυριαρχίαν έτέρίον Κρατών είναι λελυμε- 
νον σαφώς δυνάμει τής θεμελιώδους αρχής καθ’ ήν <τα εκκλησια
στικά εϊωθε συμμεταβάλλεσθαι τοις πολιτικοϊς>, τοΰ Οίκουμ. Πα
τριαρχείου μηδέποτε διεκδικήσαντος καθολικήν έπί τών ορθοδόξων 
δικαιοδοσίαν. Κατά συνέπειαν, έπι τή αιτήσει τών ενδιαφερομένων 
πολιτειών το ΟΙκουμενικον Πατριαρχεϊον Συνοδική αποφασει, καταρ- 
τιζομένου κατά τήν τάξιν Τόμου Συνοδικού θέλει χειραφετήσει τας 
έν λόγφ Μητροπόλεις άπό τοΰ κλίματος τοΰ ΟΙκουμενικοΰ Θρόνου 
υπαχθησομένας τοΰ λοιπού εις τάς οίκείας έκάστη αυτοκέφαλους Εκ

κλησίας τών ελευθέρων Κρατών.Έξαίρεσιν θέλουσιν άποτελέσει αί έν Βουλγαρία περιληφθησό · 

μεναι Μητροπόλεις, αϊτινες λόγφ τοΰ σχίσματος δεν δυνανται να υπα- 
χθώσιν είς τήν άπεσχισμένην Βουλγαρικήν Εκκλησίαν, άλλα θελουσι 
κατ’ άνάγκην διατηρήσει τό Σχίσμα. Σημειωτέον δμως, δτι ή είρη- 
μένη αρχή τής Έκκλησίας δύναται νά εχη τάς συνέπειας της καί εν 
Βουλγαρία, είς περίπτωσιν καθ’ ήν ή Βουλγαρική Κυβερνησις μή 
δεχομένη τήν άπό τοΰ Πατριαρχείου έξάρτησιν τών Ελληνικών Όρ- 
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Οοδόξων Μητροπόλεων ήθβλεν απαιτήσει ν’ αποτελέσωσιν αύται Αΰ- 
τοχέφαλον ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν έν Βουλγαρίρ, ανεξάρτητον τής ά- 
πεσχισμένης Βουλγαρικής. Έν τοιαύτη περιπτώσει τό ΟΙκουμ. Πα- 
τριαρχεϊον δέν δύναται κανονικώς ν’ άρνηθή τήν χβιραφέιησιν καί 
τών έν λόγφ Μητροπόλεων. Αίρομένου δέ τοΰ Σχίσματος θέλει κρα
τήσει καίέν Βουλγαρία δ,τι καί έν Έλλαδι και Σερβίψ, ή υπαγωγή 
τουτέστι έκκλησιαβιιικώς πασών τών έν λόγω Μητροπόλεων είς τήν 
ένιαίαν αύτοκέφαλον Βουλγαρικήν έκκλησίαν.

’Αλλά ή καθαρώς έκκλησιαστική αυτή άποψις δέν είναι ή μόνη 
καθ’ ήν δύναται καί οφείλει νά κρίνη το Οικουμενικόν Πατριαρχβϊον. 
Έν Τουρκίρ το Οίκουμενικδν Πατριαρχβϊον ύπήρξεν ούχί απλώς θρη
σκευτική αρχή, αλλά και από τίνος άπόψβως πολιτική τών δρθοδόξων 
απάντων αρχή, υπό τήν δικαιοδοσίαν της δποίας έλευθέρως άναπτυσ- 
σόμεναι καί διαβιοΰσαι αί διάφοροι έθνότητες έτήρησαν τήν Ιθνικήν 
αυτών δντότητα κατάτά μακρά της Τουρκικής κυριαρχίας έτη. Ή 
αποστολή αυτή τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, ώς έγγύησις διά τάς 
δρθοδόξους έθνότητας έν Τουρκικφ καθεστώτι, βεβαίως καθίσταται 
περιττή έφ*  δσον διά τής νέας πολιτειακής μεταβολής τών άποσπωμέ 
νων χωρών έπιτυγχάνεται ή πολιτική χειραφέτησις καί έθνική άποκα - 
τάστασις τών έν λόγφ έθνοτήτων. Έφ’ δσον δμως πραγματικοί ή 
άλλοι πολιτικοί λόγοι κωλύουσιν ώρισμένους πληθυσμούς νά έπιτύ- 
χωσι τήν μετά τών ομοεθνών πολιτικήν ένωσιν, τό ΟΙκουμενικον Πα- 
τριαρχεϊον καί έκ τοΰ άχρι τοϋδε προορισμού του καί έξ αύτοΰ τοΰ 
πολιτικού προγράμματος τών Βαλκανικών Κρατών, δπερ έρέίδεται 
έπί τής άρχής τών έθνοτήτων, δικαιούται καί δφείλει ν’ άπαιτήση, 
δπως συζητηθώσιν οί δροι δι’ ών θέλει έξασφαλισθή καί έν τφ μέλ- 
λοντι ή έθνική ύπόστασις τών έν λόγφ πληθυσμών καί αί εγγυήσεις 
αϊτινες μέλλουσι ν’ άντικαταστήσωσι τήν άχρι τοΰδε έκ τοΰ θεσμού 
τού ΟΙκουμενικοΰ Πατριαρχείου ύπάρχουσαν.

Άπδ τής άπόψεως ταύτης κρίνοντες οί ήμέτεροι έκκλησιαστικοί 
κύκλοι καί λαμβάνοντες ύπ’ δψει δτι τδ βάσιμον έλατήριον, δπερ συνή- 
νωσε τά σύμμαχα κράτη είς τδν παρόντα άγώνα ήτο ή άπολύτρωσις 
καί ή πολιτική άποκατάστασις τών οικείων έκάστφ έθνοτήτων φρο- 
νοΰσιν δτι ή φυσικωτέρα καί συμφωνοτέρα πρδς τήν έν λόγφ βάσιν 
λύσις διά τούς πληθυσμούς, δσοι κατά τήν γενησομένην διανομήν δέν 
θά ευτυχήσουν μετά τοΰ τόπου αύτών νά ΰπαχθώσιν είς *ή ν 
χώραν τοΰ Κράτους είς δ κατ’ εθνότητα άνήκουσ^ θά ήτο ή υπαγωγή 

αύτών τούλάχιστον προσωπικώς είς τήν έν λόγφ πολιτείαν*  θά 
έπρεπε δηλονότι νά παραχωρηθή τά δικαίωμα τόσον είς τούς έν 
Βουλγαρίρ καί Σερβίρ περιληφθησομενους έλληνικούς πληθυσμούς, 
δσον καί είς τούς έν Έλλάδι Βουλγαρικούς καί Σέρβικούς καί ουτω 
καθ’ εξής, δπως έντδς ώρισμενης προθεσμίας (ενός λ. χ. έτους ή καί 
πλέον άπδ τής εΙρήνης) άποκτήσωσιν οί μέν πρώτοι τήν Ελληνικήν 
οί δέ δεύτεροι τήν Βουλγαρικήν καί Σερβικήν Ιθαγένειαν ^ίνβυ άνάγ- 
κης μεταναστεύσεως άπδ τοΰ τόπου τής διαμονής των. Διά τού τρόπου 
τούτου οί έν λόγφ πληθυσμοί μή στερούμενοι τού εύεργετήματος τής 
πραγματικής έθνικής άπολυτρώσεως θ απετέλουν ενα τών άσφαλεστέ 
ρων συνδέσμων διαρκούς φιλίας μεταξύ τών συμμάχων Κρατών δια 
τοΰ συνδυασμού αισθημάτων πρδς τήν προσωπικήν πολιτείαν και 

συμφερόντων πρδς τήν τοπικήν.
Αί οΰτω καταρτισθησόμεναι άλλοδαπαί παροικίαι θά έχωσιν 

Ιδίας έκκλησίας καί Ιδίας σχολάς λειτουργούσας έλευθέρως κατά τούς 
νόμους τής πολιτείας είς ήν κατ’ Ιθαγένειαν άνήκουσιν. Όσον άφορρ 
τούς έκκλησιαστικούς λειτουργούς ουτοι θά υπάγωνται μέν είς τας 
αρμοδίους έκκλησιαστικάς άρχάς τοΰ τόπου, άλλ ώς εχοντες περιωρι- 
σμένην δικαιοδοσίαν έπί μόνων τών όμοεθνών υπηκόων θά διορί- 
ζωνται υπό τής ξένης πολιτείας έκ τών υπηκόων αύτής. Προκειμενου δέ 
περί Βουλγαρίας, έφ’ δσον ύφίσταται τό Σχίσμα, οί τών εν αυτή 
Ελληνικών παροικιών έκκλησιαστικοί λειτουργοί δυνανται νά διορί- 
ζωνται καί έξαρτώνται καί από τής Ελληνικής Έκκλησίας κατά τό 
σύστημα τών έν διασπορρ Εκκλησιών.—Όσον άφορρ τό περιουσια
κόν μέρος ή μέν νυν ύπάρχουσα κοινοτική περιουσία δύναται να με- 
ταβιβασθή είς τό δημόσιον ταμεϊον τής πολιτείας εις ήν κατ εθνικό
τητα ανήκει ή κοινότης εϊτε καί είς αύτά τά εκκλησιαστικά καί σχο 
λικά ίδρύματα ώς άλλοδαπά νομικά πρόσωπα, νά 

παραχωρηθή δέ τό δικαίωμα κτήσεως κινητής καί ακίνητου περιου 
σίας έν τφ μέλλοντι είς τά έν λόγφ νομικά πρόσωπα ή τό ξένον δη 

μόσιον.Τό σύστημα τούτο θεωρείται ώς το παρεχον την ισχυροτέραν 
άμα καί άπλουστέραν έγγύησιν περί έξασφαλίσεως τής έθνικής ύπο 
στάσεως τών έν ταϊς ξέναις χώραις περιληφθησομενων αλλοεθνών πλη 
θυσμών. Διότι άν μή οί πληθυσμοί ουτοι έξαιρεθώσι κατ Ιθαγένειαν 
άπδ τής κυριαρχίας τής πολιτείας έν τή χώρ<? εν τή όποίρ διαμένουσι, 
παρίσταται ανάγκη νά θεσπισθώσι περιορισμοί Εξαιρετικοί τής κυ
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ριαρχίας τής πολιτείας έπί τών Ιδίων υπηκόων, πράγμα τό όποιον καί 
Επαχθές είναι άπό άπόψεως πολιτικής, άλλα καί κυρώσεως διεθνούς 
δύσκολον νά τύχη.

*Αλλ’ έάν ούχ ήττον ύπάρχωσι πολιτικοί λόγοι άποκλείοντες 
τήν επιδίωξιν τής έν λόγφ λύσβως κατ’ άνάγκην θά έπρεπε νά Εξα- 
σφαλισθή ή κοινοτική αύτονομ ία τών έν έκαστη πολιτείρ πε- 
ριληφθησομένων άλλοεθνών πληθυσμών ούχί βεβαίως μέ τοπική 8- 
ρια, δπερ θ’ άντέκειτο καί πρός τά πράγματα καί πρός τήν έννοιαν 
τής τοπικής ένότητος τοΰ Κράτους, άλλά μέ δρια προσωπικά περιλαμ- 
βάνοντα πάντας τούς τής αύτής έθνότητος άλλοεθνεϊς πολίτας καί μέ 
αύστηρώς περιωρισμένην δικαιοδοσίαν εις παν δ,τι αφορά τήν Εκκλη
σιαστικήν καί εκπαιδευτικήν ζωήν τών είρημένων κοινοτήτων.

Αί κοινότητες αύται θ’ άποτελώσι νομικά πρόσωπα Ιδιου δικαίου 
όργανοΰμεναι έλευθέρως υπό αίρετάς Ιδίας άρχάς υπό κεντρικήν έπί- 
σης αίρετήν ίδιαν άρχήν. Οί ίερατικώς ή άρχιερατικώς προϊστάμενοι 
θά ύπάγωνται βεβαίως έκκλησιαστικώς εις τήν δικαιοδοσίαν τών αρ
μοδίων Εκκλησιαστικών άρχών τοΰ Κράτους, άλλά θά είναι καί ούτοι 
αίρετοί υπό τών οίκείων έθνοτήτων ιερείς ή έπίσκοποι διοριζόμενοι 
τυπικώς ύπό τών αρμοδίων Εκκλησιαστικών άρχών. Έξαίρεσις θέλει 
κρατήσει έν Βουλγαρίφ, ένθα έφ’ δσον ύφίσταται τό Σχίσμα τηρού
μενης τής άπό τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου έξαρτήσεως τών έν 
αυτή περιληφθησομένων Μητροπόλεων κατά τά προειρημένα καί ή 
κοινοτική δργάνωσις τών Έλλην. Κοινοτήτων θέλει διατελή ύπό τήν 
δικαιοδοσίαν τών έν λόγο) Μητροπόλεων συμφώνως πρός τό προ τοΰ 
1906 κρατοΰν καθεστώς ού μόνον έν Άνατολ. Ρωμυλία άλλά καί έν 
αύτή τη άνεξαρτήτφ Βουλγαρία. Μετά δέ ένδεχομένην ά'ρσιν τοΰ σχί
σματος θέλει έφαρμοσθή καί έν Βουλγαρία τό αύτό καί έν Σερβί^ και 
έν Έλλάδι σύστημα, συζητουμένης τής τύχης τών Μητροπόλεων κατά 
τά προειρημένα. *Η  είσοδος καί έξοδος τών μελών εις τάς έν λόγφ 
αύτονόμους κοινότητας θά βασίζηται έπί τής αρχής τής ελευθερίας τήζ 
συνειδήσεως, τών γυναικών άκολουθουσών τόν σύζυγον, έπι δέ άνη- 
λίκων κρινούσης τής πατρικής έξουσίας ή τής ταύτην άντικαθιστώσης 
έπιτροπείας καί κηδεμονίας περιοριζομένης πάντοτε μεταξύ τών με
λών τής Ιδίας κοινότητος. Άπογραφή γενικώς αμέσως τελουμένη θά 
καθάριζε τά σημερινά δρια τών κοινοτήτων. Ή εις τήν ιδίαν γλώσ
σαν καί κατά τάς Ιδίας άντιλήψεις διδασκαλία έν ταϊς κοινοτικαϊς 
σχολαϊς ώς και ή έκτέλεσις τών τής θείας λατρείας έν ταϊς κοινοτικαϊς 
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εκκλησίαις έσται έλευθέρα, θέλει δέ έξασφαλισθή ή εις αύτάς έλβυ- 
θ^ρα φοίτησις τών μελών τής κοινότητος, μή στερούμενων διά τοΰτο 
τών αύτών πολιτικών δικαιωμάτων, ών ήθελον άπολαύει οί είς ισο
βαθμίους Κυβερνητικός σχολάς φοιτώντες. Αί κοινότητες αύται δια- 
τηροΰσαι τήν νΰν ύπάρχουσαν περιουσίαν, θά έχωσι τό δικαίωμα έ- 
λευθέρας κτήσεως και διαχειρίσεως κινητής και άκινήτου περιουσίας, 
θ διορισμός και ή παΰσις ολοκλήρου τοΰ προσωπικοΰ τών τε*  κοινο

τικών σχολών καί εκκλησιών θ’ άπόκειται είς τήν έλευθεραν ενέργειαν 
τών οΰτω αύτοδιοικουμένων Κοινοτήτων.

Τό σύστημα τοΰτο τής κοινοτικής αυτονομίας τών αλλοεθνών ε
θνοτήτων δσον αφορά τήν έκκλησίαστικήν και σχολικήν αυτών ζωήν, 
£αν έπρόκειτο νά θεσπισθή απλώς δι’ έσωτερικοϋ νόμου έκαστου τών 
συμμάχων Κρατών θά ΰπέκειτο εις τόν κίνδυνον τής εν τφ μελλοντι 
τροποποιήσεως κατά τάς άντιλήψεις τής πλειοψηφουσης κυρίας τοΰ το- 
που έθνότητος καί επομένως δέν θά ύπάρχη ή έγγυησις τής διαρκούς 
ε£ασφαλίσεως τής έθνικής ύποστάσεως τών έν λόγφ αλλοεθνών έθνο- 
τητων. "Ενεκα τούτου τοΰτο μέν θά έπρεπε να περιβληθή διεθνές 
κύρος διά συμβάσεως μεταξύ τών Ενδιαφερομένων Βαλκανικών Κρα
τών, τοΰτο δέ νά θεωρηθή ώς δρος παραιτήσεως τής επι τών Εν λόγφ 
κοινοτήτων δικαιοδοσίας τοΰ Οίκουμενικοΰ ΙΙατριαρχειου.

Και διά μέν τό πρώτον θά ήρκει σύμβασις μεταξύ τών συμμά
χων Κρατών άποδεχομένη κοινόν καί ομοιόμορφον δργανισμον τών 
αλλοεθνών κοινοτήτων κανονίζοντα τάς σχεσεις αυτών πρός τήν πολι
τείαν έν τή χώρφ τής όποίας διατελοΰσιν έπί βασει αυτονομίας και 
αυτοδιοικήσεως ώς πρός τό θέμα έκπαιδευσεως καί εκκλησιαστικού 
βίου κατά τά ανωτέρω λεπτόμερέστερον είρημενα, μετά πλήρους δι 
καιώματος έλευθέρας συντάξεως ύπό τών Ιδίων κοινοτήτων τών εσω 
τερικών αύτών διοικητικών δργανισμών, κανονιζοντων τάς εσωτερικός 
αυτών σχέσεις. Διά τό δεύτερον, ϊνα μή το καθεστώς υπόκηται εις 
τήν διά καταγγελίας τής σχετικής διεθνούς συμβασεως ακυρωσιν, νά 
ανακηρυχθή ύπό τών συμβαλλόμενων πολιτειών ως μόνιμός καταστα- 
τϊκή πραξις ύποκαταστήσασα τάς τέως εγγυήσεις έλευθερας εθνικής α- 
ναπτυξεως τών άλλοεθνών κοινοτήτων υπό το Οίκουμενικον Πα- 
τριαρχεΐον τή συγκαταθέσει και τούτου και συνεπώς καί εν τφ μελ- 
λοντι μόνον τή συναινέσει αύτοΰ δυναμένη νά τροποποιηθή.

Τέλος διαβλέπεται καί τό δυνατόν μικτής τίνος λύσεως, καθ’ ήν 
Ηή μηαβαλλομένης τής κατά τήν κανονικήν άθρόαν πολιτογράφησή
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Ιθαγβνβίας τών αλλοεθνών πληθυσμών να έξασφολισθή δι’ άναλό- 
γου τφ άνωτέρφ τύπου διεθνούς άμα καί καταστατικής πράξεως ή 
έλευθέρα αύτών φοίτησις βΐς σχολάς καί ή ελεύθερα έκτελεσις τών τής 
λατρβίας είς έκκλησίας ίδρυομένας υπό τής κατ’ έθνότητας ομογενούς 
άλλοδαπής πολιτείας καί λειτουργοΰσας ώς νομικά πρόσωπα αλλοδα
πού δικαίου κατά τού; νόμους τής οικείας πολιτείας με πλήρες δι
καίωμα κτήσεως κινητής καί ακινήτου περιουσίας έντός τοΰ Κράτους 
εν φ Ιδρύονται. ΕΙς τήν κυριότητα τών νομικών τούτων προσώπων 
θά ήδύνατο νά μβταβιβασθή καί απασα ή νΰν ύπάρχουσα περιουσία 
τών κοινοτήτων. Τοΰ μικτοΰ τούτου συστήματος απαραίτητος συμ*  
πλήρωσις θά ήτο ή απονομή πολιτικής τίνος Ισονομίας είς τούς Ιθα
γενείς μαθητάς κσί άποφοίτους τών έν λόγφ σχολών πρός τάς Ισο
βαθμίους Κυβερνητικός.

‘Οπωσδήποτε φρονεΐται δτι το ΟΙκουμενικον Πατριαρχεΐον δρ*  
μώμενον έκ τής έν αρχή ληφθείσης απόψεως δτι ούχί απλώς ώς έκ- 
κλησιαστική άλλα καί ώς έθνική αρχή τών ύπ’ αυτό διαφόρων ορθο
δόξων εθνοτήτων όφείλει καί δικαιούται νά σκεφθή, δικαιούται νά 
διατύπωση τήν άξίωσιν δπως μή τροποποιηθώσι τά τής δικαιοδοσίας 
αυτού επι τών έπαρχιών τών άποσπασθεισών χωρών άνευ συναινέ- 
σεως αυτού, άλλα διατηρηθή αΰτη ώ; πριν μεχρις ου συζητηθώσιν οί 
δροι και αί έγγυήσεις τής έν ιφ μέλλοντι έξασφαλίσεως τής έθνικής 
υποστασεως τών άλλοεθνών πληθυσμών κατά τινα τών ανωτέρω 
τρόπων.

"Οσον άφορρ τάς Ρουμανικός Κοινότητας θά ήδύνατο νά συζη- 
τηθή τό ζήτημα ύπό τόν δρον τής αμοιβαιότητας έπί τή βάσει τοΰ 
προηγουμένου τών έν Ρουμανίρ Ελληνικών Κοινοτήτων, δτι δ’ εν 
πάση περιπτώσει θά ήτο έπίκαιρρν ν’ άνακινηθή τό ζήτημα τοΰ 
χρηματικού άνταλλάγματος, δπερ άλλοτε προσέφερεν ή Ρουμανική 
Κυβέρνησις δι αποζημιώσεις τών Μοναστηριακών κτημάτων, άπέρ- 
ριψε δέ τότε τό Πατριαρχεΐον. "Αν πρόκειται δέ ν’ άναγνωρισθώο1 
I ουμανικαί Κοινότητες θά έπρεπεν ίσως νά τεθή τό κατώτατον ό*  
παιτούμενον αριθμητικόν δριον μονίμων οικογενειών, ίνα μή όλίγ«ι 
οίκογένειαι καί ίσως επήλυδες κατορθώσιν ευκόλως νά πηγνύωσι πυ
ρήνα προσηλυτισμού.

Έν τή ίδρυθησομενη αύτονόμφ Άλβανίφ, προκειμένου νά δια- 
τηρηθή ή κυριαρχία ή έπικυριαρχία τής Τουρκίας, δέν τίθεται ζήνημα 
μεταβολής τοΰ τέως πατριαρχικού καί κοινοτικού καθεστώτος. At έ* 1 
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Μητροπόλεις θά έξακολουθώσιν άποτελοΰσαι μέρος τοϋ κλίματος τοΰ 

ΟΙκουμβνικοΰ Θρόνου.
'Qç πρός δέ τό άγιον "Όρος ή πρότασις τής Ρωσίας περί ίδρύ- 

σεως αυτονόμου μοναχικής Δημοκρατίας κρίνβται ανεφάρμοστος, ύ- 
πάρχει δ’ ελπίς δτι αυτή ή προτείνουσα Δύναμις θά άποσύρη αύτήν 
έξ Ιδίας πρωτοβουλίας, πειθομένη περί τοΰ αδυνάτου τής έφαρμογής 

αύτής.

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Ο Ε.

Έν τφ προΐ)γουμένφ τεΰχει τοϋ «Ε.Κ.» παρεσχομεν 
έν τοΐς <Χρονικοΐς^ βραχείας σημειώσεις περί τής εκλογής 
καί τοϋ σεπτοϋ προσώπου τοϋ νέου οικουμενικού Πατριάρχου 
κυροϋ Γερμανού Ε'τοΰ άπό Χαλκηδόνος. ’Αλλ’ έπεφυλασ- 
σόμεθα έν τφ παρόντι τεύχει νά έξάρωμεν δεόντως τό σπου- 
δαιότατον καί εύτυχέστατον γεγονός διά τε τήν Εκκλησίαν 
καί το Γένος, δτι έν ούτω κρισίμοις καιροΐς μετά τήν πρός 
Κύριον έκδημίαν τοΰ μεγαλεπη βόλου έκείνου οίακοστρόφου 
τής ιερός νεώς ’Ιωακείμ τοΰ Γ' άνυψώΟη είς τήν αρχηγίαν ο 

άξιος έκείνου καί τών περιστάσεων διάδοχος.
Γερμανός ό E’ ήτο άναντιρρήτως ό υποδεικνυόμενος άπο 

πάσης άπόφεως είς πλήρωσιν τοΰ χηρευσαντος πρώτου Θρό
νου τής ’Ορθοδοξίας έκ τών ‘Ιεραρχών τοΰ Οικουμενικού 
ΙΙατριαρχείου, είναι δέ προφανές ότι ένώπιον τής υπέροχου 
προσωπικότητάς του θά άπεσύρετο πάσα άλλη υποψηφιοτης 
διά τόν θρόνον τοΰ Χρυσοστόμου, άν μή ό σεπτός ‘Ιεράρχης 
ήρνεϊτο ανενδύτως έκ πρώτης αρχής νά τεθή υποψήφιος διά 
βαθύ γήρας καί ασθένειαν. ’Αλλ’ ή φωνή τής Εκκλησίας 
καί τοϋ Γένους είναι ή φωνή τοϋ Θεοϋ’ καί ώς τοιαύτη έχει 
τήν δύναμιν νά ποιή τούς γέροντας νέους καί τούς ασθενείς
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Ισχυρούς' αύτη ένίκησε καί τό γήρας καί τήν άσϋβ»ο»αν τοϋ 
περικλεούς 'Ιεράρχου και ήνάγκασεν Αυτόν νά άναλάβη τό 
βαρύ εργον τής οίακοστροφίας τής Εκκλησίας έν τοϊς κριοί" 
μοις τούτοις διά τήν ορθόδοξον ελληνικήν ’Ανατολήν και- 
ροϊς' εργον ίσως βαρύ διά τόν έξηντλημένον ύπό τό βάρος 
τών ετών Αρχηγόν, άλλ’ όχι ύπέρτερον τοΰ άπαραμίλλου 
παρελθόντος του' τουλάχιστον το όλον Έθνος εχει ήρεμον 
τήν ψυχήν ότι ένεπίστευσε τήν άτίμητον τών ΙΙατέρων του 
παρακαταθήκην είς τάς δεξιωτάτας και στιβαρωτάτας χεϊρας 
ας ήδύνατο νά παράσχη αύτφ ή 'Ιεραρχία του.

Γερμανός ύ Ε' ώς μητροπολίτης Ιδιαίτερων επαρχιών 
τοϋ Οίκουμ. ΙΙατριαρχείου κατέλιπεν ανεξάλειπτους πανταχοϋ 
αναμνήσεις καί φωτοβόλα ίχνη τής διαβάσεώς ιου, έν Κφ» 
Ρόδιο, Ήρακλείψ, Χαλκηδόνι. Αί ένέργειαί του ύπερ τών έν * 
Κφ έπί τής ποιμαντορίας του κρυπτών χριστιανών, ή πρώτη, 
καί μετά τήν ύπό σεισμού καταστροφήν ή δεύτερα κτίσις τής , 
κατά Χάλκην Θεολογικής Σχολής, καί τό γεγονός ότι έπί τής 
διοικήσεως αύτού ή έπαρχία Χαλκηδύνος κατέστη ή πρώτη 
ύπό έποψιν καλής πνευματικής διοικήσεως Μητρόπολις είναι 
τρανά τεκμήρια τής έξαισίας αύτοΰ ποιμαντικής Ικανότητος·

Άλλ’ έκεϊνο, έν ω έξέλαμψεν ώς άριστα ή απαράμιλλος 
τοΰ Γερμανοΰ αρετή, ή ένθυμίζουσα τούς παλαιούς εκείνους 
καί τούς νέους άτρομήτους προμάχους τήςΐΐίστεως καί τοϋ 
Γένους, ύπήρξεν ό νικηφόρος αγών αύτοΰ κατά τοΰ τουρκΐ' 
κοΰ Κράτους ύπερ τών προνομίων τοΰ Γένους, ότε ώς μψ 
τροπολίτης Ή ρακλείας είχεν άναλάβη είς χεϊράς του τόν δ- 
λον άγώνα, χρηματίσας ό άπαραίτητος Μέντωρ τών πα- 
τριαρχών Διονυσίου ε' καί Νεοφύτου τοΰ η'. Αυτός ήτο δ 
έπινοήσας έπί Διονυσίου τού Ε' τήν έκκλησιαστικήν έπανά- 
στασιν τοΰ 1890, έπιμείνας είς αύτήν, διεξαγαγών τόν όλον 
άγώνα ατρόμητος, καί ύποδείξας ότι ήτο έτοιμος να άκολο^' 
θήση τήν τύχην Γρηγορίου τοΰ ε'. Αίτια τής κηρύξεως τή5 
’Εκκλησίας έν διωγμώ ύπήρξε τό γνωστόν προαιώνιον ζψ 
τημα τών προνομίων, άτινα ήρχισαν άπό τοΰ 1884 να κα-
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ταργώνται έν τη πράξει ύπό τοΰ τουρκικού Κράτους, καί ύπερ 
ών έπάλαισεν εσχάτως κατά τών Νεοτούρκων ό αοίδιμος έτι 
’Ιωακείμ ό Γ'. Καί όπως δια τής σΟεναράς πολιτείας τοΰ 
’Ιωακείμ έσώΟησαν τά προνόμια τοΰ Γένους εσχάτως και 
μετ’αύτών άπεσοβήθη ή ύπό τών νεοτούρκων έπιδιωκομένη 
άπορρόφησις τών λοιπών εθνών τής Τουρκίας ύπό τής τουρ
κικής φυλής, ούτω καί πολύ μάλλον τφ 1890 ή ηρωικη 
πάλη τοΰ ΤΙρακλείας τότε Γερμανοΰ τοΰ Ε' εσωσε τά προνο

μία και μετ’ αύτών τό Γένος.
Ό Γερμανός Ε' ενθυμίζει ού μόνον κατά τούς άγώνάς 

του καί κατά τήν ποιμαντικήν δρασιν του άλλα και κατά τον 
ιδιωτικόν βίον του τούς μεγάλους τής Εκκλησίας Ιεραρχας. 
Ανεπίληπτος τό ήθος καί τόν βίον, λιτός και απέριττος 0α- 

πανφ αφειδώς τα ίδια ύπερ τοΰ ποιμνίου του, τοσον μονον 
έκτιμών τά χρήματα έφ’ όσον είναι χρήσιμα εις αγαθοερ
γίαν. ΤΙ ίδρυσις σχολείων, νοσοκομείων καί άλλων παντοει
δών φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων έν τή έπαρχο? του και ή 

συντήρησις τών παλαιών, ή ίδρυσις μεγαλοπρεπούς μητρο- 
πολιτικοΰ ναοΰέπ’αύτών τών ακτών τοΰ Βοσπορου και η 
ίδίαις δαπάναις κτίσις καί δωρεά εις το Εθνος μητροπολι- 

τίκοΰ μεγάρου είναι αψευδή τοΰ πράγματος μαρτυρία.
Γερμανός ύ Ε' άγει σήμερον το 78 έτος τής ηλικίας 

του. Δόξαν άναπέμποντες τώ Θεώ οτι ήγειρεν έν τοϊς και- 
ροϊς τούτοις τόν άξιον οιακοστροφον της νοητής ολκαδος, 
δεηθώμεν ΐνα διατηρή αύτόν έπί μακροτατον ως λύχνον έπί 

τήν λυχνίαν, φαίνοντα πάσι τοϊς έν τή οίκκ?.
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I
Διονύσιος Κλεόπος

Άρχψ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΠΑΠΑΙΟΠΟΥΛΌ.- 
ΑΙΐΤβΤΙΤΟΙ ΤΗΙ DIZIFEIO1 HU. UDAVI_

ÛIONYXIOX ΚΛΕΟΠΑ^
(1816-1801)

(Χννέχ®^)
Κατά τους φόβους τοϋ Κλ·όπχ ή Σχολή <έκινδυ*υ·  κατά κράτος 

διαλυθώ», διότι ό θαβωρίου ήρέθιζι κατ’ αύτήςκαί τους Άγιοταφν^^*  
μονχχούς, διαβεβαιών δτι βλοι οί μαθηταί διεφθαρμένοι, δτι 
μάτην πηγάζουν τα έξοδα καί δέν γίτοται καμμία καρποφορία.® Π?0* 
βαίνων δ*  έτι περαιτέρω προσεπάθει να παρασιήσ^ τον Διονύσιά 
Κλεόπαν ώς συνεννοούμενον μετά τοϋ Καμαράση θεοφάνους κατα τ0$ 

Ιίατριάρχου Κυρίλλου ίνα διαδεχθώ αύτόν έν τφ Πατριαρχικφ θρον<ρ· 
Τάς συκοφαντίας ταύτας άπέχρουσε πάσ·/| δυνάμει ό Κλεόπας, <υτυ 
χώς δέ ό Πατριάρχης γνωρίζων πόσον μικρόνους ήτο ό θαβωρίου Ν<° 
φυτος, θεωρών τήν Σχολήν <έν τών εύκλεεστάτων έργων τής πατριέ 
χείας του, έξηκολούθει έχων απόλυτον έμπιστοσύνην προς τον Δι$*  

σκαλον, άγωνιζόριενον έν τε τή Σχολή καί έν τφ Τυπογραφείφ, π*?**  
ρ χων είς αυτόν π&σαν ύποστήριζιν καί προλαμβάνω ν πΛσαν δυσάρεσ »ο*  

έκβασιν τής κατ' αύτοϋ αδίκου καταφοράς, έγκαίρως έπεμβχίνων ** 
προτρέπων αυτόν νά μή απογοητεύεται. Σχετικώς προς ταύτα τή 
Μαρτίου 1854 ζητήσας παρ’ αύτοϋ γνώμην περί τών βιβλίων, άτΐ^*  
έμελλον να ικδοΟώσι μετά τήν είς τους Ψαλμούς ερμηνείαν τοϋ Π*  
τριάρχου ’Ανθίμου, έγραψε καί τά χαρακτηρςστικά ταϋτα <έάν δέ 
καί τις αφιλότιμος τολμφ άνοίγειν στόμα βλάσφημον κατά τής Σχ° 
λής, αύτοϋ δή τοϋ περισπουδάστου ήμών σεμνώματος, τοϋτον πα?° 
ράτω άνεκτικώς ή Όσιολογιότης της καί φιλοτιμήσθω έναρέτως 
καί τούς τοιούτους έλκειν προς έπαινον καί θαυμασμόν έαυτής * ( 
τής Σχολής, δια τής ισχύος τής ένούσης αύτή βαθείας φρονήσεως»· 
άλλης έπιστολής άπύ 6 Μαίου ό Πατριάρχης έξέφραζε τήν μεγάλ^ 

αυτού συγχίνησιν προς τον Διδάσκαλον, θυσιάσαντα τον μηνιαίο*  
τοϋ μισθόν είς τάς τότε μεγάλας άνάγκας τής Άγιοταφιτικής Άδ·^ 
φότητος. Ό Πατριάρχης δεν έδέχθη την θυσίαν ταύτην, έξηκολω^·1 

δε συνεννοούμενος μετ’ αύτοϋ περί έκδόσεως διαφόρων χρησίμων συϊ 
γραμμάτων. Καί ό τής ’Αντιόχειας Πατριάρχης ’Ιερόθεος έγρ*φ ε 

αύτόν λυπούμενος διότι δέν διεσώζοντο έν τφ ΙΙατριαρχείφ ’Αντιό
χειας παραδόσεις καί ειδήσεις περί του Πατθιάρχου ’Ανθίμου, ούτινος 
βιογραφίαν παρεσκεύαζεν ό Κλεόπας. Ή βιογραφία ήτο έτοιμη κατά 
’Ιούλιον τοϋ 1854 δτε γραφών πάλιν ό Πατριάρχης ’Αντιόχειας μετ’ 
ενθουσιασμού έξεδήλου τάς έζ αύτης άρίστας εντυπώσεις. Τή 12 Αύ- 
γούστου έγραφε καί ό Πατριάρχης Κύριλλος «Άρτίως λαδόντες άνά 

χείρας τήν ύπό τής αγαπητής ήμιν Όσιολογιότητός της φιλοπονη- 
θεϊσαν βιογραφίαν του αειμνήστου προκατόχου ήμών Πατριάρχου 
’Ανθίμου ένετερφθημεν πνευματικώς τή χαριεστάτη καί γλαφυρά διη- 
γήσει τοϋ ιερού καί εύαγγελικού βίου του άγιωτάτου καί έπ’ αρετή 
καί σοφί(ζ μεγάλου εκείνου Πατρός, καί κατετρυφήσαμεν άκορέστως 
τών χαρίτων τής έν ολ<ρ τφ πονηματι επιλαμπουσης ακρίβειας καί ευ
φράδειάς®. Το δλον βιβλίον τής είς τούς Ψαλμούς έρμηνείας δέν ήτο 
είσετι έτοιμον, καταχρήσεις δέ τινες καί ύπερδασίαι έγένοντο ύπό τοϋ 
τυπογράφου Λαζαρίδου, δν συνεχώρησεν ό Πατριάρχης, μεταβάντα είς

Κωνσταντινουπολιν.Έν tç πολύξερεατάτγ αύτοΟ δράσει δέν άπέστρεφεν ό Κλεόπας 
την προσοχή άπο τϋς διενεργούμε/ης έν Παλαιστίνη προπαγάνδας 
τών λατίνων Ιεραποστόλων χαί άπδ τίίς καταστάσεως του όρθοδόξου 
άραβοφώνου πληθυσμού, μακράν δέ ύπέβαλε tç 13 Σεπτεμβρίου πρός 
τόν Πατριάρχην ε’κθεσιν περί αύτϋς. Tç 30 Σεπτεμβρίου άπανττ,σας 
ό Πατριάρχης ε’γραψεν «Άναγνόντες μετ’ επιστασίας βσα έζ εύσεβους 
xocl φιλοθέου ζήλου έκτίθησι πρός ημ«ί ««Ρ*  τ*  λυπηρές καί άξιοδα- 

κρύτου καταστάσεως είς ^ν εβρηνται τά έν Παλαιστίνη πράγματα 
του Πατριαρχικοί) ήμών θρόνου έπλήγημεν καιρίως τήν καρδίαν καί 
είς πικρά κατενύγημεν δάκρυα’ούχ βτι διατελουμεν έν παντελεί τού- 
των άγνοί^, άλλ’ βτι ούδαμώς ήλπίζομεν έν τοσαύττ) άθλιότητι δια- 
κεϊσθαι τούς έν Παλαιστίνη ήμετέρους Χριστιανούς. Αί παρατηρήσεις 
καί σκέψεις τής Όσιολογιότητός της είσίν όρθόταται καί σορώτσται 
καί ύπηγορεύθησαν άληθώς ύπό τοϋ πληρουντος τήν καρδίαν «ύτής 
θείου έρωτος· ώστε εύτυχείς καί μακάριοι τφ δντι ήθέλομεν λογισθ? 
έάν ήδυνάμεθα νά βάλωμεν αύτάς είς πλήρη ένέργειαν, έπί βελτιώ
σει τΐίς ένεστώσης τών πραγμάτων καταστάσεως καί σωτηρίφ τών 
άπο τοσούτων άλλων περιστάσεων διασωθέντων έν τφ ήμετέρφ θρόνφ 
όρθοδόζων. ’Αλλά δυστυχώς ή έλλειψις Ικανών καί ζηλωτών άνδρών 
έν τώ Ίερώ ήμών Κοινφ καί ή τών αναγκαίων στέρησις χρημάτων 
τοσούτον περιεσταλμένας κατέχουσι τάς ήμετερας δυνάμεις, ώστε ούδ’
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114 Άρχιμ. Χρυσοστ. Α. Παπαδοποόλου

ή περιοδεία δύο ’Αρχιερέων, ήν πουλάκις διετάξαμεν, ήδυνήθη μ®ΧΡι 
σήμερον να πραγματοποιηθή...Καί ημείς μεν ουκ άπολειψομεθα παν
τός δυνατού άγώνος προς διάσωσιν τής άνωθεν έμπεπιστευμένης ήμ^*  
ίερ&ς παρακαταθήκης, ύπέρ ής καί την ψυχήν αυτήν έσμέν ίτοιμο*  
ΐνα θύσωμεν, ή δέ περισπούδαστος ήμΐν Όσιολογιότης της συναντι- 
λαμβανέτω ήμίν πάντοτε δια τών σοφών αυτής παραστάσεων».

Έν τ$ μεταξύ χρόνφ ήσθένησεν ό Διονύσιος Κλεόπας, έκ τών 
υπερβολικών κόπων, λίαν έπικινδύνως. Διότι έκτος τών μεριμνώ*  τής 
διευθύνσεως τής Σχολής έδίδασκε συγχρόνως ’Ελληνικά, Λατινικά, 
Φιλοσοφίαν, Κατήγησιν, Γεωγραφίαν, ’Ιστορίαν, θεματογραφίαν καί 
άλλα, ήτο ’Εφημέριος τής Σχολής διά τάς καθτμερινάς άκολουθιας, 
εϊχε τήν έπιστασίαν καί τάς διορθώσεις τού Τυπογράφε ου, «πνίγομαι, 
έγραφε, καθ’ ημέραν καί νύκτα άπο τάς αδιάλειπτους φροντίδας.... 
ώστε μόλις εύρίσκω καιρόν να δώσω ολίγον ύπνον τοϊς όφθαλμοΧς μου 
καί và αναπαύσω μικρόν τούς ύπο τον κόπον μεμαραμμένους κροτάφους 
μου». Συνέπεια τών υπερβολικών τούτων κόπων έπαθεν έκ στηθικής ά*  
σθενείας, κινδυνέυσα; μέχρι θανάτου. Κατά συμβουλήν δέ τών ιατρών 
έπρεπε νά ταξειδεύαη έκτος τής Παλαιστίνης, βθεν «ζήτησε τ$ 6 Τα- 
νουαρίου 1855 άδειαν παρά τού Ιίατριάργου καί λαβών αύτήν, δια 
πατριαρχικής έπιστολής τής 27 Ιανουάριου, ήλπιζεν ώς έγραφε τή 14 
Φεβρουαρίου ν*  αναχώρηση κατ’ Απρίλιον μήνα, καταλείπων αντιπρό

σωπον αυτού τον Κύριλλον Άθανααιάδην. Άλλως τε κατά τον Φε
βρουάριον συμπληρωθείσα έΕεδόθη ήδη ή είς τούς Ψαλμούς ’Ερμηνεία 
τού Πατριάρχου ’Ανθίμου, είς τήν έκτύπωσιν τής οποίας μεγάλους 
κατέβαλε κόπους ό Κλεόπας. Τής ερμηνείας προέταξε τήν λαμπράν 
βιογραφίαν του συγγραφέως, έν ή άνεσκόπησε διά γενικών γραμμών τδ 
παρελθόν τής ’Εκκλησίας ’Ιεροσολύμων, τονίσας τήν έποψήν καθ’ ήν 
ήκμασαν έν αύτή τά γράμματα καί [άνεδείχθησαν διαπρεπείς άνδρες. 
«Μεγάλην, έγραψεν, έχει έν Χριστφ χαύχησιν ή Εκκλησία Ιεροσολύ
μων, βτι καί έν αύτφ τφ χειμώνι τών ιδίων αύτής περιστάσεων άνέ- 
τειλαν έξ αύτής παμφαεΐς αστέρες τον πολύφωτον ούρανύν τής καθο
λικής Εκκλησίας καταγλαίζοντες. Καί έν μέσφ σκληρών πειρατη- 
ρίων πολλάκις όδυνημένη αυιη έπλούτει περιφανή εγκαλλωπίσματα 
τους ίδιους αυτής Πατριάρχας, άνδρας μεγάλο;; καί λαμπρούς άπό 
τε του βίου καί τής σοφίας...**0, τι δέ μάλιστα έξέκαυσε τον ένθεον 
ζήλον τών μακαρίων τούτων Πατριαρχών ήν ή έκπαίδευσις καί πάν
των μέν τών εν Ιίαλαιστίνη Χριστιανών, ιδίως δέ τού κλήρου τού 
Άποστολικού αύτών θρόνου. (άκολουθεΧ).

X. |. ΠΑΠΑΊ ΠΑΝΝΟΤ, Π· Θ·

“ΤΑΚΤΙΚΟΝ,,
ΗΤΟΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΚΡΠΚΣΕΠΝ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
(Συνέχεια)

Τάξις γινομένη έπί χειροτονώ Επισκόπου.
"Αρχονται τής θείας Ιερουργίας· χαί δταν έξέλΟωσιν οΐ Ιερείς <1ς τήν 

πρώτην είσοδον τής θείας μυσιαγωγίας συνέρχεται μβτ*  αύτών καί ό ύπσψή- 
ψιος· καί πληρουμένης τής εισόδου λέγει ό διάκονος: ίοφία, ορθοί. Καί
εισέρχεται μειά του Ευαγγελίου μόνος είς τό άγιον Θυσιαστήριον οί δέ Ιερείς 
καί κληρικοί ϊ [φ. ρΓ α.] στανται κύχλφ ιοΰ υποψηφίου πρό τοϋ μέσου του 
ναού· τρεις δέ αρχιερείς ή καί πλείονες τούτων ένδεδυμένοι πάσας τάς Ιερα
τικός αύτών στολάς καθίζονται έν τοϊς σελλίοις αύτών πρό τών αγίων θυρών 
του Θυσιαστηρίου. Ό δέ πρώτος Άρχιερεύς ό μέλλων ποιήσαι τήν χειροτονίαν 
καθέζεται μέσον τών άλλων αρχιερέων, καί ό διάκονος τού Ευαγγελίου 
λέγει μεγαλοφώνως: Πρθσχωμεν. δέ τών κληρικών ό λογιότερος ευθύς 
ποιείται τήν πρώτην προσαγωγήν τού ύποψηφίου κηρύσσων [χ]αί λέγων ταύτα:

Προσφέρεται ό θεοφιλέστατος υποψήφιος στερεωμένος (ό δείνα) 
ίερομόναχος τού χειροτονηθήναι επίσκοπος τής [φ. ριΖ β.] θεοσωστου 
πόλεως (δδεινος) καί πρόεδρος πόλεως (δδεινος).

Καί προσφέρεται ύπό τών κληρικών ό υποψήφιος άχρι τής ούράς του 
αετού, κρατών έπί χεϊρας αύτου έγγράφως τούς θείους λιβέλλους τής ορθοδόξου 

πίστεως· καί λέγει αύτφ ό μέλλων χειροτονήσου αύτόν Άρχιερευς :
Τί προσήλθας, αδελφέ, ενθάδε παρ’ ήμών αϊτών;

Καί αποκρίνεται ό υποψήφιος λέγων :
Τήν χειροτονίαν καί ενέργειαν τής αρχιερατικής χάριτος τών 

συμψηφισαμένων με κληρικών τής επισκοπής (δδεινος).
Καί αποκρίνεται πάλιν αύτφ ό Άρχιερεύς λέγων :

(έρώτησις) Ι^αί τί πιστεύεις;
Καί ό ύποψήφιος μεγαλοφώνως λέγει τό άγιον Σύμβολον ούτως : (άπο· 

κρίνεται.)[φ. ρια', α.] Πιστεύω είς ένα Θεόν, πατέρα, παντοκράτορα, 
ποιητήν ούρανον καί γής, ορατών τε πάντων καί αοράτων. Καί είς 
ένα Κύριον Ίησούν Χριστόν, τόν ΥίόνΑτοΰ Θεού τόν μονογενή, τόν

166. διάκων. —167. διάκων.
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116 <Τακτικόν> ’Επισκοπής

έχ τού Πατρός γεννηθέντα προ πάντων τών αιώνων, φως έχ φωτός, 
Θεόν άληθινόν έκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, δμοου- 
σιον τφ Πατρί δι’ ού τά πάντα έγένετο. τον δι’ ήμάς τούς ανθρώπους 
καί διά τήν ήμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα έχ τών ουρανών καί σαρ- 
κωθέντα έκ Πνεύματος αγίου καί Μαρίας της παρθένου χαί ένανθρω- 
πήσαντα. [φ. ρια' β.] σταυρωθέντα τε ύπέρ ήμών έπί Ποντίου Πιλά
του καί παθόντα και ταφέντα’ και άναστάντα τή τρίτη ήμέρφ κατα 
τάς Γραφάς*  και άνελθόντα είς τούς ουρανούς καί καθεζόμενον έκ δε
ξιών τού Πατρός. καί πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κριναι ζώντας καί 
νεκρούς, ού τής βασιλείας ούκ έσται τέλος. Και εις το Πνενμα το ά
γιον, το κύριον, τό ζωοποιόν, τό έκ τοΰ 1 Ιατρός έκπορευόμενον, τθ 
σύν Πατρί καί Υίφ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λα- 
λήσαν [φ. ριβ' α.] διά τών προφητών. Είς μίαν, αγίαν, καθολικήν, 
καί άποστολικήν Εκκλησίαν. 'Ομολογώ εν βάπτισμα εις άψεσιν αμαρ
τιών. Προσδοκώ άνάστασιν νεκρών καί ζωήν τού μέλλοντος αϊώνυς. 
’Αμήν.

168. χηρύσσων.—169. ό έντιμότιρος.

Καί βύΰύς λέγει ό Άρχιβρεύς έπευλογών avcòv σταυροβιδώς: Ή χάρις 
τοΰ παναγίου Πνεύματος εΐη μετά σοΰ.

ΕΠα προσφέρεται ό υποψήφιος ύπό τών κληρικών αύτοΰ άχρι καί τοΰ 
μέσου τοΰ αετοΰ, κηρύοαοντος 168 τήν προσαγωγήν αύτοΰ τοΰ έντιμοτέρου 
τών κληρικών ώς δεόήλωται. Καί οτάντος τοΰ ύπυψηφίου έν τψ μέσφ του αε
τού προσφωνεί αύτφ καί λέγει ό Άρχιερεύς:

[φ. ριβ*  β.] Δήλωσον ήμϊν έτι πλατύτερον πώς ομολογείς καί 
περί τών ιδιοτήτων τών τριών υποστάσεων τής ακατάληπτου Θεότητας.

Καί ό υποψήφιος διαπρυσίφ καί μεγάλη τή φωνή είς έπήκοον πάντων 
άναγινώσκει τον δεύτερον λίβελλον [ζώση φωνή] ούτως :

ΙΙιστεύω είς ενα Θεόν έν τρισί προσώποις μεριζόμενον, λέγω 
κατά τόν τής ίδιοτητος λογον’ άμέριστον δέ κατά τήν ουσίαν καί δό
ξαν καί αξίαν τε καί προσκύνησιν’ υλη τριάς ή αύτή καί δλη μονός ή 
αυτή*  μονός κατά τήν ουσίαν καί φύσιν καί μορφήν, τριάς(φ. ριγ’ α.] 
κατά τήν ιδιότητα καί ονομασίαν*  ονομάζεται γάρ ό μέν Πατήρ, ό δέ 
Υιός, τό δέάγιον ΙΙνεύμα*  ό Πατήρ αγέννητος καί άναρχος, ού γάρ έ- 
στιν αύτού τι πρεσβύτερον’ εί γάρ ήν, έκεϊνο πάντως αν εΐη Θεός*  ά
ναρχος δέ δτι μή εκ τίνος εχει τό είναι ή έξ εαυτού*  πιστεύω δέ δτι 
ό Πατήρ αιτία έστιν Υιού καί Ιΐνεύματος, τοΰ μέν Υιοί γεννητώς» 
τοΰ δέ Πνεύματος έκπορευτώς, μηδεμιάς διαστάσεως ή άλλοτριώσεως 
έν τούτοις θεωρούμενης η μόνον τή διάφορή τών υποστατικών Ιδιω

μάτων*  δτι ό μέν Πατήρ γεννά τόν Υίόν [φ. ριγ' β.] καί προβάλλει 
τό Πνεύμα τό άγιον*  ό δέ Υίός γεννάται έκ μόνου τοΰ Πατρός καί 
τό Πνεύμα τό άγιον εκπορεύεται έκ τού Πατρός*  καί ούτως μίαν αρ
χήν πρεσβεύω καί έν αίτιον έπιγινώσκω, τόν Πατέρα, Υιού καί 
Πνεύματος*  λέγω δέ τόν Υίόν αρχήν ύπέρχρονον καί αόριστον ούχ ώς 
άρχήν τών χτισμάτων, οίονεί πρωτόκτιστον όντα, τά πρεσβεία τούτων 
επιφερόμενον’ άπαγε’ τούτο τής άρειανών δυσσεβείας έστί παραλή
ρημα*  εκείνος γάρ ό δυσώνυμος έβλασφήμει κτίσμα τόν Υίόν καί τό 
Πνεύμα τό άγιον*  εγώ δέ λέγω [φ. ριδ' α.] αρχήν τόν Υιόν [ώς] έκ 
τοΰ άνάρχου δντα [καί] ϊνα μή παραδε[ι]χθώσι δύο άρχαί*  μετά τής 
αρχής δέ έπί τού Υιού ώ Πνεύμα τό άγιον*  επειδή άμα καί όμού τό 
είναι έχουσιν έκ Πατρός, δ τε δ Υιός καί τό Πνεύμα τό άγιον, ό μέν 
γεννητώς τό δέ έκπορευτώς, ώς εϊρηται. καί ούθ’ δ Πατήρ διήρηται 
τοΰ Υίοΰ, ούθ’ δ Υιός τοΰ Πνεύματος, ούτε τό ΙΙνεύμα τό άγιον Πα
τρός καί Υιού’ άλλ’ δλος έστιν δ Πατήρ έν τφ Υίω καί τφ άγίφ 
Πνεύματι*  καί δλος δ Υίός έν τφ Πατρί καί τφ άγίφ Πνεύματι*  καί 
δλον τό Πνεύμα τό άγιον έν τφ Πατρί καί τφ Υίφ*  ήνωνται [φ. ριδ'α.] 
γάρ διηρημένως καί διήρηνται ήνωμένως. Όμολογώ δέ δτι δ τοϋ 
Θεού Λόγος δ συναΐδιος τφ Πατρί, δ ΰπέρχρονος, δ άπερίληπτος, δ 
απεριόριστος κάτεισι μέχρι τής πτωχής καί ασθενούς καί τεταπεινωμέ- 
νης ήμών φύσεως, καί δλον τόν πεπτωκότα λαμβάνει εκ τών αγνών 
καί παρθενικών αιμάτων τής μόνης παναμώμου καί καθαράς Παρθέ
νου ϊνα δλφ τήν σωτηρίαν χάριν έ'νεκα ιδίας εύσπλαγχνίας χαρίσηται. 
καί γέγονεν ή καθ’ύπόστασιν 170 τών φύσεων ενωσις, ού ταϊς κατά 
μικρόν προσθήκαις [φ. ριε'α.] τελειουμένου τού βρέφους ουδέ κατά 
φυρμόν ή σύγχυσιν ή άνάκρασιν ένωθεισών τών συνεληλυθυιών φύ
σεων ουδέ προϋποστάντος τοΰ ανθρώπου έπιγενέσθαι τόν Λόγον καί 
σχετικήν γενέσθαι τήν ενωσιν κατά τόν Οεοστνγή καί ίουδαιόφρονα 
Νεστόριον, ουδέ άνουν καί άψυχον κατά τόν άνουν όντως Άπολλινά- 
ριον*  έκεϊνος γάρ έλήρει άρκεϊν τήν θεότητα αντί τοΰ νοός*  έγώ δέ 
Θεόν τέλειον αυτόν δμολογώ καί τέλειον άνθρωπον τόν αυτόν*  ώστε 
άμα σάρξ άμα Θεού Λόγος*  σάρξ έμψυχος, λογική τε καί νοερά*  
[φ. ριε*  β.] σφζοντά τε πάντα τά τής αυτού Θεοτητος φυσικά αύχή· 
ματα καί μετά τήν ενωσιν, καί μή τραπέντα τής θεότητος αυτού ή τής 
άνθρωπότητος διά τήν πρός τον Λόγον άκραιφνεστάτην συνάφειαν*

170. καθυπόβτασα. 
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φέροντα τόν αυτόν μίαν ύπόστασιν σύνθετον, δύο τάς φύσεις καί τας 
ένεργείας σφζουσαν, τά έξ ών καί έν οίς ήν ό αυτός είς Χριστός ο 
Θεός ημών’ έχοντά τε καί δύο θελήσεις φυσικάς ου γνωμικάς’ ιστέον 
δέ ώς 111 έπαθε μέν ώς Θεός, λέγω σαρκί’ θεότητα παθητήν ή θεό
τητα πα[φ. ριφ α.] θοΰσαν σαρκι οΰδαμώς’ έτι δέ ομολογώ αυτόν 
άναλαβεϊν πάντα τά ήμέτερα αδιάβλητα πάθη τά συνόντα τή φύσει 178 
ημών δίχα τής αμαρτίας, (αύτη γάρ ού φυσική), οιον τήν πείναν, τήν 
δίψαν, τόν κόπον, τό δάκρυον καί τά τοιαύτα, ένεργουντα δέ έν αύτφ 
οΰκ ήναγκασμένως ώσπερ καί έν ήμϊν, αλλά τή; ανθρώπινης θελήσεως 
άκολουθούσης τή αυτού θείρ θελήσει’ θέλων γάρ έπείνασε, θέλων έδί- 
ψησε, θέλων έκοπίασε, θέλων άπέθανε’ θνήσκει τοίνυν τόν υπέρ ή- 
μών άναδεχόμενος θάνατον [φ. ρις' β] απαθούς μενούσης τή; αυτού 
θεότητος’ αυτός γάρ ούχ ύπέκειτο θανάτφ ό τήν αμαρτίαν αϊρων τού 
κόσμου, άλλ’ ϊνα πάντας ήμάς έξάξη τής παμφάγου χειρός τού θανάτου 
τό οίκείον αυτού αιμα προσήξε τφ οϊκείφ Ιίατρί , καί σώμιτι προσβο
λών δ θάνατος άνθρωπίνφ δυνάμει θεότητος καταράσσεται, καί ανά
γονται 173 εκεϊθεν αί απ’ αιώνος τών δικαίων πεπεδημέναι ψυχαί*  
μετά δέ τό άναστήναι αύτόν έκ νεκρών και τεσσαράκοντα ημέρας έν τή 
γή μετά τών μαθητών αυτού έπιφαινόμενος [φ.ριζ'α.] άνελήφθη είς 
τόν ουρανόν, καί έκάθισεν έν δεξιφ τού 1 Ιατρός’ δεξιάν δέ τού ΙΙατρός 
λέγω ού τοπικήν ή περιγραπτήν, αλλά δεξιάν λέγω τού Θεού είναι τήν 
δναρχον καί προαιώνιον δόξαν, ήν έχων δ Υιός πρδ τής ένανθρωπή- 
σεως καί μετά τήν ένανθρώπησιν ταύτην έσχηκε’ συμπροσκυνεϊται γάρ 
ή αγία αυτού σάρξ τή αύτοΰ θεότητι τή μιφ προσκυνήσει, ού προσθή
κην δεξαμένης τής άγιας Τριάδος, μή γένοιτο’ τριάς γάρ έμεινεν ή 
Τριάς καί μετά τήν ένωσιν τού Μονογενούς, αχώριστου μεινάσης τής 
αγίας αύτοΰ σαρκός καί [φ. ριζ' β.] ετι μετ’ αύτοΰ μενούσης καί είς 
τόν αΙώνα’ μετ*  αύτής γάρ έλεύσεται κρϊναι ζώντας καί νεκρούς, δι
καίους τε καί αμαρτωλούς, και τοϊς μέν δικαίοις άποδώσων τά έργα 
τής άρετής καί τήν βασιλείαν τών ουρανών άνθ’ ών ένταΰθα έκοπία- 
σαν. τοϊς δέ άμαρτωλοϊς τήν αΙώνιον άνταμειβόμενος βάσανον καί τό 
τής γεέννης άτελεύτητον πΰρ· ού γένοιτο πάντας ήμάς τήν πείραν έκφυ- 
γεϊν καϊ τών έπηγγελμενων και άκηράτων έπιτυχεϊν αγαθών έν Χριστφ 
’Ιησού τφ Κυρίφ ήμών. ’Αμήν.

(ακολουθεί).
171. xaU—172. τήν φύσιν. —173. άνάγοντα.

ΠΩΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ 
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

Άναδημοσιεύομεν ώς θέμα επίκαιρον διά τούς πολλούς τών 
αναγνωστών του «’Εκκλησιαστικού Κήρυκος» τά άρθρα τών γενικών 
Κανονισμών τοΰ ΟΙκουμενικοΰ Πατριαρχείου τά διορίζοντα τόν τρό
πον τής έκλογής τοΰ ΟΙκουμεν. Πατριάρχου και Εθνάρχου.

ΚΕΦΑΛ. Α*.
Τύ η ο g ê μ λ ο γ ή ς.

Άρθρον 1. Έν περιπτώσει χηρεύσβως του ΟΙκουμενικου Θρόνου, ή 
Σύνοδος τών Μητροπολιτών, συνερχόμενη μετά τών μελών του Μικτού Συμ
βουλίου, καί έκλέγουσα Τοποτηρητήν ένα τών εν Κωνσταντινουπόλει Μητρο
πολιτών, φέροντα τά άπαιτούμενα προσόντα, θέλει αναγγέλλει πρός τήν Ύψ. 
ΙΙύλην διά κοινής αυτών αναφοράς (μαζπατά) τήν τε χήρευσιν καί τό άτομον 
τοϋ Τοποτηρητου καί ακολούθως, καθ’ υψηλήν ανακτορικήν διαταγήν, θέλει 
στέλλεσθαι υψηλόν διάταγμα (πουγιουρουλδί) περί τε τής ένεργείας του Tono- 
τηρηιου καί τής κατά τόν κανονισμόν έκλογής ΙΙατριάρχου.

νΑρθρον 2. ’Αφού ένεργηθώσιν αί έν τφ προτιγουμένφ άρθρφ αποφά
σεις, θέλουσι στέλλεσθαι πρός πάντας έν γένει τούς τφ Οίκουμενικφ Θρόνφ 
υποκειμένους Μητροπολίτας επισιολαί, προσκαλούσαι αυτούς ίνα, εντός τό 
πολύ τεσσαράκοντα καί μιας ημερών, εξαποσιειλωσιν είς Κωνσταντινούπολή 
έν δελτίφ έσφραγισμένφ έντός επιστολής, τήν γνώμην των περί ούτινος έκ 
τού συνόλου τών Ιεραρχών έκαστος έγκρίνει έν τή ίδίρ συνειδήσει, ώς φέρον- 
τος τά προοδιωρισμένα καί είς διαδοχήν τού Πατριαρχικού Θρόνου άπαιτού- 
με\α προσόντα. ’Εκτός τούτων, θέλουσι στέΛλεσθαι έπισεολαί πρός τούς κα
τοίκους τών κατωτέρω ρηθησομένων είκοσιοκτό) επαρχιών, όπως φρυντίσωσι 
νά ευρεΟή ένταύϋα κατά τήν τακτήν ημέραν τής εκλογικής συνελεύσεως αντι

πρόσωπός των Λαϊκός."Αρθρον 3. Παρομοίως καί τά μέλη τής ιερά; Συνόδου, καί οί τυχόν 
έν βασιλευούση ευρισκόμενοι λοιποί Μητροπολϊται, πρό πέντε ημερών τής 
εκλογικής συνελεύσεως, θέλουσι γράφει τό όνομα τής γνώμης των έν δελτίφ 
καί σφραγίσαντες θέλουσι καταθέτει αύτό ομού μετά τών σταλησομένων παρά 

τών έξωθεν ’Αρχιερέων.*Λρθρον 4. Πρό πέντε ημερών τής προθεσμίας τών τεσσαράκοντα καί 
μιάς ημερών, ό Τοποτηρητής θέλει έκδίδει προσκλητήρια γράμματα πρός 
πάντας τούς ύπό τού Κανονισμού τουτου διωρισμενους νά παρευρίσκωνται έν 
τή εκλογική συνελεύσει κληρικούς τε και λαϊκούς, είς τα οποία θέλει σημειού- 
σθαι ή ρητή ημέρα τής γενικής Συνελευσεως, καθ ήν συναθροισθέντων άπάν*
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των, και γβνομένης τής έξακρφώσεως τών προσώπων, τότε, κεκλειομένων τών 
Ουρών, θέλουσιν άνοίγεσθαι και άριθμβίσθαι τά δελτία παρά τοϋ γραμματέως 
τής Συνόδου καί δύο άλλων μελών τής Συνελεύσεως, ένώπιον απάντων τών 
μελών.

"Αρθρον 5. Έξ ίσου είσίν εκλέξιμοι πάντες οί λαχόντες, είτε πολλάς 
ειτβ όλίγας ψήφους, έν τοϊς δελτίοις.

"Αρθρον 6. Έάν τινες έκ του συλλόγου τών λαϊκών μελών της Συνελεύ 
σβως ήθελον προτείνει καί άλλα τινά άτομα τών όποιων τα ονόματα δέν φαί
νονται είς τα δελτία, είναι όμως άξια τοΰ Θρόνου, καί ταΰτα, έάν έγκριθώσιν 
ύπό τοΰ ενός τρίτου τοΰ συλλόγου τών έν τή Συνελεύσει κληρικών μελών, 
συγκαταριθμηθήσονται μετά τών έκλεξίμων.

Αρθρον 7. Προσδιορισθένιων οΰτω τών ονομάτων τών έκλεξίμων Μη
τροπολιτών, θέλουσι καταγράφεσθαι τά ονόματα αύτών έν καταστίχφ, καί θέ- 
λουσιν υπογράφει καί σφραγίζει αύτό έν τη Συνελεύσει δ Τοποτηρητης, ή Σύ
νοδος τών Μητροπολιτών καί τά μέλη τοΰ Μικτοΰ Συμβουλίου.

Αρθρον 8. Επειδή δ γενησόμενος Πατριάρχης, καθώς έκκλησιαστικώς 
είναι πνευματικός αρχηγός, ούτως είναι καί πολιτικώς μέσον της ύψηλής Κυ- 
βερνήσεως είς τό νά έκτελή τάς αποφάσεις της ώς πρός κοσμικάς τινας υπο
θέσεις τών έν τή Πατριαρχεία του χριστιανών, διά τούτο, δσον μέν άφορά 
τόν διορισμόν τοΰ Ικανού πρός τά πνευματικά καί έθνικά πράγματα ή έκλογή 
άνηκει είς τούς πνευματικούς καί λαϊκούς αρχηγούς· άλλά, διά νά μή ήθελεν 
εύρεθή ή ύψ. Κυβέρνησις είς τήν ανάγκην τοΰ νά ένεργήση τό φυσικώς έαυτή 
άνήκον δικαίωμα τοΰ αποκλεισμού έπί προσώπου, τό όποιον κοινή εκλογή ή
θελεν άναγορευθή, διά τούτο τό κατάστιχον τών, κατά τόν έν τφ άνωτέρφ άρ- 
θρφ διαγραφέντα τρόπον, γενησομένων έκλεξίμων θέλει στέλλεσθαι παρευθύς 
είς τήν ύψ. Πύλην καί έάν έκ τών έν τφ καταστίχφ τούτφ σεσημειωμένων 
ονομάτων ήθελον τυχόν εύρεθώσί τινες, οϊτινες ώς πρός τό πολιτικόν δέν ήθε- 
λον θεωρηθή Ικανοί, τότε ήύψ. Πύλη, έξαιροΰσα αύτούς, θέλει ειδοποιεί τό 
Πατριαρχεϊον διά τ ε σ κ ε ρ έ έντδς 24 ώρών, ώστε νά ένεργήσωσι τήν 
έκλογήν έπί τών λοιπών.

*Αρθρον 9. "Οταν τό τής έκλογης κατάστιχον θεωρηθή ώς έν τφ άνω
τέρφ αρθρφ εΐρηται, έν τή ύψ. Πύλη καί έπιστραφή, τότε ή γενική έκλογική 
Συνέλευσις συνέρχεται μίαν ύμέραν, ώς καί προλαβόντως, καί άφού δ Τοπο- 
τηρητής κοινοποίηση αύτοϊς τήν γνώμην της ύψ. Πύλης, τότε, έάν ήθελον εΙ· 
σθαι άτομα έξηρημένα, γίνεται ή έκλογή έπί τών λοιπών δηλαδή σύ^ιπασα ή 
συνέλευσις οι τε κληρικοί καί λαϊκοί, θέλουσιν άναδεικνύει διά μυστικής ψη
φοφορίας τρεις έκ τών μή έξαιρεθέντων άτόμων ύποψηφίους διά τού μέτρου 
τής πλειοψηφίας.

Αρθρον 10. Πάντα τά μέλη τής συνελεύσεως κληρικό τε καί λαϊκά, έ- 
χουσιν άνά μίαν ψήφον έκαστον.

Αρθρον 11. Τούτων τών τριών ύποψηφίων τά ονόματα παραλαβόντα 
τά κληρικό μέλη τής Συνελεύσεως, θέλουσι κατέρχεσθαι εις τήν έκκλησίαν 
παρεστώτων καί πάντων τών λαϊκών |ΐελών τής Συνελεύσεως, καί, κατά τήν
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επικρατούσαν ανέκαθεν έκκλησιαστικήν διατύπωσιν, θέλουσιν άναδεικνύει διά 
μυστικής ψηφοφορίας, καί διά πλειοψηφίας, τή έπικλήσει τοΰ 'Αγίου Πνεύμα- 
χ°ς> ένα τών τριών ύποψηφίων έπί διαδοχή τοΰ Οικουμενικού Θρόνου, έκτε- 

λούντες καί τήν ίεράν τελετήν.‘Αρθρον 12. Έν περιπτώσει ίσοψηφίας, λύεται τό ζήτημα διά τής ψή

φου τοΰ Τοποτηρητού.“Αρθρον 13. "Αμα έκτελεσθή ή έκλογή, κατά τόν διαγραφέντα τρόπον, 
θέλει συντάττεσθαι άναφορά κατά τήν άρχαίαν τάξιν, καί θέλει παρουσιάζε- 
οθαι είς ιήν ύψ. Πύλην. Άφού δέ τό έκλεχθέν άτομον κατά πρόσκλησιν τής 
ύψ. Πύλης, παρουσιασθή κατ’ εύθεϊαν είς τήν Α. Μεγαλειότητα καί έπισήμως 
ά\αγνωρισθή, ακολούθως δέ ελθών είς τήν ύψ. Πύλην γνωστοποιηθή, τότε θέ
λει έπανέρχεσθαι μετά τής συνήθους παρατάξεως είς τα Πατριαρχεία, οπού 

θέλουσιν έκτελεϊσθαι τά είθισμένα.

ΚΕΦΑΛ. Β'.

Προσόντα τοϋ όπλοξίμου,
Αρθρον 1. Ό έκλέξιμος διά τήν διαδοχήν τής Πατριαρχεία; δέον νά 

Ήναι καθεστηκυίας ήλικίας καί έκ τοΰ συνόλου τών Ιεραρχών, οστις επι επτά 

τουλάχιστον έτη έδιοίκησεν άμέμπτως έπαρχιαν τινα.Αρθρον 2. Δέον νά ήναι άδιάβλητος τα ηΟη εν τφ πολιτευματι, να ή- 
ναι πεπαιδευμένος, εί μέν δυνατόν, καί τά θύραθεν αυτα, εί δέ μη, τουλάχι
στον νά ήναι κάτοχος των έκκλησιαστικών γνωσεων και κανόνων, και εκ τού 
προτέρου αύτοΰ βίου νά ήναι άποδεδειγμένος άκριβής φύλαξ τών τε θρησκευ
τικών δογμάτων καί τών Ιερών παραδόσεων, και δη, και ως αρχηγός τής ορ 
^οδόξου έκχλησίας, καί πατήρ πνευματικός απάντων τών τή θρησκείρ ταυιη 
πίστευόντων, έτι δέ καί δεσμός ένότητος τών τβ ύπό τόν θρόνον αύτοΰ δια- 
τελούντων Μητροπολιτών καί λοιπών ανεξαρτήτων ’Ορθοδόξων έκκλησιων, 

ήναι Ικανός νά προστατεύη καί ύπερασπίζηται ένθέρμως, λόγφ τε καί 
τήν θρησκείαν εις πάντα καιρόν καί τόπον καί περίστασιν καθότι 

τοιοΰτον απαιτεί αύτόν τό πνευματικόν μέρος τής Εκκλησίας.
Αρθρον 3. Επειδή ό Πατριάρχης, έκτός τοΰ ότι είναι μέγας πνευματι- 

*ός αρχηγός τής Ανατολικής Εκκλησίας, είναι καί έπιτετραμμένος τήν έκτε- 
λεοιν όλων τών έν τφ ύψηλφ Βερατίφ διαλαμβανομένων ύποθέσεων, κατά 
θυνώτειον προνομίων, τά όποια ό μέγας μέν πορθητής Σουλτάν Μεχμέι εχο- 
Οήγησεν, άλλοι δέ ένδοξοι μεγάλοι βασιλείς έκτιμήσαντες διετήρησαν, ό δέ 
ήδη κραταιότατος ήμών άναξ εύμενώς έπεκύρωσε, καί έπειδή κατά συνέπειαν 
τούτου, είς ίδιαζούσας περιπτώσεις ό Πατριάρχης είναι τό μέσον τής ύψ. Κυ- 
β«θνήσεως είς τό νά πραγματοποιή τάς άποφάσόΐς της, διά τούτο δέον Ó έκλε- 
Χθησόμενος Πατριάρχης όχι μόνον νά ήναι κάτοχος τών έν τφ ανωτερφ κεφα. 
^οίφ διαγραφέντων προσόντων, άλλά και να χαίρη πληρη τήν εμπιστοσύνην

τήν Εκλογήν αύιοϋ ίπικυρούσης ύψ. Κυβερνήοεως· e« δέ νά ήναι καί Ικα- 
VÔÇ ούχί μόνον κατά τά πνευματικά καί νά γνωρί^ ρόνον τού? κανόνας καί
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lit ΠΛς έκλέγβται ό Οίκουμ. Πατριάρχης

τάς τάξεις, άλλά νά χαίρη και την κοινήν τοΰ *Εθνους  έμπιστοσύνην καί ύπό- 
ληψιν καί έν συνάψει χαρακτηρίζεται μέ προσόντα καί ατομικήν ύπόληψιν» 
όποια απαιτεί ή σεβαστή αΰτη θέοις· έτι 0έ καί νά ήναι τουλάχιστον πατρο- 
θεν υπήκοος τής κραταιάς βασιλείας άπ’ αρχής.

ΚΕΦΑΛ. Γ'.
Προσωπικός σχημαιισμός τής Εκλογικής συνιλιύσκης.

Άρθρον 1. 'II εκλογική συνέλευσις σύγκειται έκ κληρικών καί λαϊκών.
Άρθρον 2. Έκ μέν τών κληρικών είσι τά μέλη τής Κεράς Συνόδου μετά 

τών τυχόν έν Βασιλευούση ευρισκομένων λοιπών Μητροπολιτών ό δέ Μητρο
πολίτης Ήρακλείας έπβιδή είναι αρχαία τάξις νά διδη αυτός τήν τής ΙΙατρι. 
αρχείας ράβδον, πρός διατήρησιν τής τάξεως ταύτης προσκαλούμενος, θέλει 
παρευρίσκεσθαι καί αυτός.

Άρθρον 3. Τά δέ λαϊκά μέλη είσί τά εξής :
α*.  Τρεις τών έπισημοτέρων υπαλλήλων τοϋ ΙΙατρια^χείου*  ούτοι δέ είσιν 

ό Λογοθέτης καί δύο άλλοι μετ*  αύτόν.
β'. Τά μέλη τοΰ Μικτού Συμβουλίου.
γ*.  Τρεϊς τών παλαιοτέρων φερόντων πολιτικόν βιθμόν άπό τοΰ Α*  μέχρι 

τοΰ Β*,  δύο έκ τών φερόντων στρατιωτικόν βιθμόν Μίρι άλαϊ καί τρεϊς έκ 
τών πολιτικών υπαλλήλων.

ό*.  Ό Λιοικητής τής Σάμου, έαν εύρεθή είς Κωνσταντινούπολή, ή ό άν- 
τιπροσωπος αύτοΰ.

ε\ ΟΙ τρεις άντιπρόσωποι τών ΙΙαραδουναβίων Ηγεμονιών.
ς*.  Τέσσαρες έκ τών επιστημόνων άνδρώ^ οί μάλλον εγνωσμένοι.
ζ'. Πέντε έκ τοΰ έμπορικοΰ συστήματος.
η*.  ΕΧς ιών τραπεζιτών.
θ'. Δέκα έκ τών έγκριτωτέρων συντεχνιών.
ι*.  Δύοέκ τών ένοριών ΕΙόλεως καί Καιαστένου.
ια'. Εϊκοσιν οκτώ έκ τών έταρ'χιών Καισαρείας, Εφέσου, ΤΙ ρακλείας, 

Κυζίκου, Νικομήδειας καί Νίκαιας, Χαλκηδόνος καί Δέρκων, Θεσσαλονίκης, 
Γορνόβου, Άδριανουπόλεως, Άμασείας, Ίωαννίνων, ΙΙρούσης, Πελαγωνείας, 
Βόσνης, Κρήτης, Τραπεζοΰντος, Λαρίσσης, Φιλιππουπόλεως, Σερρών, Σμύρνης» 
Μιτυληνης, Βάρνης, Βιδί/ης, Σοφίας, Χίου, Σκοπιών, Πισσιδείας καί Κα- 
σταμονής. Τό δέ δικαίωμα τής έκλογής περιορίζεται είς μόνον τούς υπηκόους 
τής κραταιάς Βασιλείας.

ΧΡΟΝΙΚΑ
Ό ΙΙαν. Μητροπολίτης Κιτίου συν- 

εχάρη έξ Αθηνών τηλεγςχχφικώς τήν 
Α. Θ. ΙΙαναγιότητα τόν νέον Οίκουμ. 
Πατριάρχην κύριον Γερμανόν ώδε :

Άΰήναι, 28 Ταν. 1913.
Οικουμενικόν ΙΙατριάρχην Γερμανόν, 

Καδίκιοϊ.
Άναπέμπω εύχαριστίαν εγκάρδιον 

τώ Κυρίω, "Οστις έδωκβ τή Έκκλησίρ 
ποιμένα οΐος έπρεπεν Λυτή.

·[· Κιτίου Μελέτιος.
ΤΙ Λ. θ. Ιΐαναγιότης άπήνιησ^ν 

ώδε :
Καδίκιοϊ, 31 Ίαν. 1913.

Κιιίου Μελέτιον, 
‘Αθήνας.

Εύχαριστοΰμεν ύμετέραν ΙΙανιερό· 
τητα· οφζοι Κύριος τήν εαυτού Εκ
κλησίαν.

[-Πατριάρχης Γερμανός.
Η ΕΝΘΡΟΝ1Σ1Σ ιού νέου Οίκουμ. 

Πατριάρχου έγέν©το τή 5 Φε. μετά 
πόσης μεγαλόπρεπείας. Μετ’ άποχαι- 
ρειιστήριον συνάντησιν έν τή Μηνρο- 
πόλει Χαλκηδόνας μετά τοΰ προσφι
λούς ούτοΰ ιέως ιδιαιτέρου Ποιμνίο ) 
του ή Λ, ΙΙαναγιότης ίπιβάσα αύιο- 
κρατορ·κής ατμακάτου διεπεραιώθη 
είς Τοπχανέ, δάεν έπί δύο αύτοκρα- 
τορικών αμαξών μειά τών συνοδευόν- 
των Μητροπολιτών Άμασείας καί 
Κρούσης καί τοΰ μ. Λογοθέτου ύπό 
ιιμηιικήν συνοδείαν εφίππων ανακτο
ρικών υπαλλήλων διέβησαν είς ιά α
νάκτορα τοΰ Δολμά Βαξέ’ τήν Αύτοΰ 
Παναγιύτητα είσερχομένην είς τά Α
νάκτορα ύπεδέξατο ό μ. Τελετάρχης 3 
Χαί άλλοι ανώτεροι ανακτορικοί ύ- 
πάλληλοι, λόχος δέ στρατού άπένειμε ι 
τάς ώρισμένας τιμάς. ύ

Τή 11 π. μ. ό Σουλτάνος ύπεδέ- 
V ξατο ορθιος έν τή αιθούση τού Θρό- 
. νου τήν Α. ΙΙαναγιότητα, ήτις, μετά 

ιούς είθισμένους χαιρετισμούς παρι- 
σιαμένων τών συνοδευόντων Μητρο- 

, πολιτών καί διερμηνεύοντας τού μ.
Λογοθέτου προσεφώνησεν ώδε: 

Μεγαλειότατε,
Τό Έθνος καί ή ’Εκκλησία μου 

έξελέξαντό με Πατριάρχην αύτών, ή 
δέ ύμειέρα Μεγαλειότης ηύδόκησε δι’ 
αύτυκι ατομικού διατάγματος Αύτής 
δπως άνα/νωρίση τήν εκλογήν μου 
ταύτην. Εμφανιζόμενος δθβν ένώπιον 
Αύτής καθυπ ψάλλω τήν άτειρον ευ
γνωμοσύνην μου καί τήν άκραν άφο- 
σίωσιν έμού τε καί τού νομοταγεστά- 
του Έθνους μου, έπευχόμενος έγ- 
χαρδίως ύπέρ μακροημερεύσεως τής 
ύμετέρις Μεγαλβιότητος καί ύπέρ τής 
ενδόξου συνταγματικής Αύτής Βασι
λείας.

Είς τήν προσφώνησήν τοΰ Πατρι
άρχου ο Σουλτάνος άπήντησεν ώς εξής:

Εύχαριστώ πολύ διά τούς ευμενείς 
σας λόγους. Μένω πολύ εύχαριστημέ- 
νος έκ τήςέχλογής τής ύμετέρας Πα- 
ναγιότητος καί έλπίζω δτι πιστώς καί 
ενόρκως θά έκτελέσητε ιό καθή
κον σας.

Μετά τ»να; άλλας φιλοφρονήσεις ό 
Σουλτάνο; άπένειμεν είς τήν Λ. Θ. Π. 
τήν μεγάλην ταινίαν τοΰ αύτοκρατ. 
παρασήμου Μετζητιέ, έπιδοθέντος ά- 
μέσως.

Ληξάσης τής πρό τοΰ Σουλτάνου 
παρουσιάσεως ή Λ. Θ. Π. άπήλθε τών 
Ανακτόρων ύπό τάς αύτάς καί κατά 
τήν μετάβασιν τιμάς, μετέβη συνο- 
δευόμενος ύπό τοΰ β' τελετάρχου καί
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124 Χρονικά Χρονικά 125
δύο ύπασπ ιστών τοΰ Σουλτάνου καί 
τών άπ’ άρχής συνόδευαντων Αυτήν 
εις συνάντησιν τής επισήμου συνοδείας 
τών κορυφαίων τής Εκκλησίας καί 
τοΰ Έθνους, τών μελών δηλ. τής Ί· 
Συνόδου καί τοΰ Δ. Ε. Μ. Συμβου
λίου, τών παρεπιδημούντων ’Αρχιε
ρέων, τών αξιωματικών καί υπαλλή
λων τοΰ Πατριαρχείου καί τής Αρχιε
πισκοπής Κων)πόλεως.

Μετά τήν συνάντησιν ή Α. Θ. Π. 
μετέβη εις έπίσχεψιν τών Υπουργών 
τοΰ Μ. Βεζίρου, τοΰ προέδρου τοΰ 
Συμβουλίου τοΰ Κράτους, τοΰ υπουρ
γού τών ’Εξωτερικών, τόΰ τών ’Εσω
τερικών, καί τοΰ τής Δικαιοσύνης καί 
τών θρησκευμάτων. Πάντες ούτοι ύ- 
πεδέξαντο φιλοφρονέστατα τήν Α. θ. 
Π. καί έβεβαίωσαν δτι καί τήν άξίαν 
καί τά προσόντα τοΰ νέου οίκουμ. Πα- 
τριάρχου γινώσκουσι καί τήν έξέχου- 
σαν έντφ Κράτει Οέσιν, ήν κέκτηται 
τό τε Οίκουμ. Πατριαρχεΐον καί τό 
ποιμαινόμι νον ύπ’ αύτοΰ Ελληνικόν 
Έθνος, καί δτι ή Κυβέρνησις θά λαμ- 
βάνη ύπ’ δψει πάσας τάς νομίμους 
αξιώσεις τοΰ Πατριαρχείου θεωρούσα 
άναγκαίαν τήν περιφρούρησιν τών 
συμφερόντων αύτοΰ καί τήν μετ’ αύ- 
τής συνεργασίαν του πρός τήν ευημε
ρίαν τοΰ Κράτους.

Περί τήν 2 1)2 μ. μ. ή Α. θ. Πα· 
ναγιόιης άφίκετο μετά τής συνοδείας 
Αύτοΰ εις τό Πατριαρχεΐον ένθα έτε- 
λέσθησαν τά έπί τή ένθρονίοει κεκα- 
νονισμένα· τό μέγα μήνυμα ύπό τοΰ 
μ. Λογοθέτου, εις δ άπήνιησε δι*  ολί
γων δ Πατριάρχης· ή έγχείρισις τής 
ποιμαντορικής ράβδου ύπό τοΰ Μητρο
πολίτου Ήρακλείας, βραχέα προσφω- 
νήσαντος· μεθ’ δ ή Α. θ. Π. άναβα; 
είς τόν θρόνον καί εύλογήσας τό Ποί- 
μνιον Αύτοΰ προσεφώνησεν αύτό έπι- 

καίρως. ’Απάντων δέ ώς έξ ονόματος 
τοΰ ποιμνίου προσεφώνησε τόν γέρα- 
ρόν Ποιμένα καί Πατριάρχην διά λό
γου λαμπρού ό μ. Ίεροκήρυξ τού 
Πατριαρχείου άρχιμ. Γρηγόριος, καί 
ούτω έληξεν ή μεγαλοπρεπεστάτη τε
λετή, ύπό τάς έξαλλους καί άτελευτή- 
τους έπευφημίας τού πλήθους.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ τοΰ Υπουργού τής 
Δικαιοσύνης καί τών θρησκευμάτων 
πρός τήν Α. θ. Παναγιότητα.—Χα
ρακτηριστικά τών προσώπων καί τών 
καιρών είναι τά διαμειφθέντα κατά 
τήν έπίσχεψιν ταύτην, άτινα δημοσι· 
εύουσιν αί έφημερίδες κατά τηλεγρά
φημα έκ Κωνσταντινουπόλεως πρόςτό 
Πρακτορεΐον ’Αθηνών τής 9 Φεβρ. 
έχον ώς έξής :

*0 ύπουργός τής Δικαιοσύνης καί 
τών θρησκευτικών έπεσκέφθη τόν Οι
κουμενικόν Πατριάρχην καί προέβη 
εις μακράς πολιτικός δηλώσεις περί 
τούάσυμφόρου διά τήν Ελλάδα τής 
συμμετοχής της εις τήν Βαλκανικήν 
Συμμαχίαν. Κατά τάς έφημερίδα;, θ 
ύπουργός προοέθεσεν δτι ή Συμμαχία 
θ*  άποβή καταστρεπτική διά τόν 'Ελ
ληνισμόν. Τό σφάλμα θά γίνη αισθη
τόν βραδύτερον, όταν μέγα μέρος τού 
Ελληνικού έθνους θά χάση τόν έθνι- 
κόν του χαρακτήρα, τόν όποιο/ διε- 
τήρησεν ύπό τήν Τουρκικήν κυριαρ
χίαν. Τό ρεύμα τό άπειλούν τούς "Ελ
ληνας ’Οθωμανούς ύπηκόους θά κα· 
ταπίη τούς κατοίκους τών κατακτη- 
θέντων μερών.

Ό Πατριάρχης άπαντών έξέφρασε 
τήν έκπληξίν του, πώς ή Τουρκία δέν 
προέβη έγκαίρω; είς διαβήματα δια 
νά προλάβη τήν συμμετοχήν τής 'Ελ
λάδος είς τήν Βαλκανικήν Ένωσιν.

Τότε δ ύπουργός είπεν:
—"Ο,τι έγινβν έγινεν. "Ας προσπα-

θήσωμεν τούλάχιστον Τούρκοι καί 
Έλληνες νά ζήσωμεν είς τό μέλλον 
ώς φίλοι. Τό παρελθόν θά χρησιμεύση 
ώς μάθημα διά μέλλουσαν συνεργα
σίαν μετά τήν ειρήνην.

Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΤΕ τών Ίωαννί- 
νων. — ’Αληθή φρενίτιδα ενθουσια
σμού ήγειρε καί άνά πάσαν τήν Κύ
προν ή εϊδησις τής πτώσεως τοΰ ώς 
απορθήτου θεωρηθέντος Μπιζανίου 
Χαί τής άπελευθερώσεως τής πρωτευ- 
θύσης τής Ηπείρου, δι’ ής τερμάτιζε- 
ται καί ό έν Ήπείρφ νικηφόρος τή ; 
Μητρός 'Ελλάδος άγών. Αυθόρμητος 
° λαός έπλήρωσεν έν συρροή πρωτο- 
ψανεΐ τούς Ναούς καί δοξολογίαι εύ· 
λαρισχήριΟι άνεπέμφθησαν πανδήμως 
πθύς τον δίκαιον Θεόν, καί δάκρυα 
συγκινήσεως έθνικής καί εύγνωμοσύ- 
νης πρός τόν κραταιώσαντα τόν σταυ
ροφόρον Στρατόν Κύριον τών Δυνα
μών έρρευσαν. ΟΙ κώδωνες ιών ’Εκ- 
Χλησιώγ χαρμοσύνως διελάλησαν τό 
Ηεγα γεγονός, καί δ σημαιοσιολισμύς 
τών πόλεων καί τών χωρίων έξέφηνβ 
την συμμετοχήν εις τήν χαράν τών 
Πανβλλήνων τής ήμειέρας Νήσου, η- 

δι*  εκλεκτών αυτής τέκνιυν συμμέ
τοχε τού πανελληνίου πρό τού Μπι- 
ζανίου άγώνος καί διά τού πολυτιμό
τατου αύιών αίματος έβαψε τό έδαφος 
τής πολυοτενάκτου ήπειρωτικής γης.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

Π Φεβρ. 1913—'11 Πύλη άνέθη- 
x®v είς τάς Δυνάμεις τήν διακανόνιοιν 
τών όρων τής ειρήνης.

Εεβαιυύται, δτι οί Νεόιουρκοι προσ
παθούν τή μεσολαβήσει τού Οικου
μενικού Πατριάρχου νά συνάψουν ί- 
^ιαιτέραν συμφωνίαν μετά τής Έλ- 
λάδος έπωφελή είς τήν Ελλάδα.

18.—Έκ Σόριας αγγέλλεται ήμιε- 
πισήμως δτι ή άπάντησις τών Συμμά
χων πρός τάς Δυνάμεις όσον αφορά 
τήν μεσολάβησίν των έξαρτάται έκ 
τής παραδοχής τών έδαφικών αιτήσε
ων. Τά Σύμμαχα συγκατανεύουσιν είς 
τήν πληρωμήν άποζημιώσεως.

Έκ Ρώμης αγγέλλεται δτι οί δροι 
τών Συμμάχων συμπεριλαμβάνουσι 
τήν παροχήν τής Άδριανουπόλειος, 
Σκόδρας καί Ίωαννίνων, τά δέ Τουρ- 
κοβουλγαρικά σύνορα γραμμήν άπό 
Ραιδεστού μέχρι Μηδείας. Προσέτι 
τήν παραχώρησιν τής χερσονήσου τής 
Καλλιπόλεως καί τών κατειλημμένων 
ύτό τών Ελλήνων νήσων, τήν πλη
ρωμήν άποζημιώσεως καί τήν προ- 
σάρτησιν τής Κρήτης είς τήν Ελ
λάδα.

Έκ Τεργέστης άγγέλλεται δτι οί 
Αλβανοί έξηγέρθησαν έκ νέου κατά 
τής Σερβικής κατοχής επί 5 δέ ήμέ- 
ρας έμάχοντο πρός τάς φρουράς Κρό- 
ιας καί Τυράννων. Ή συγκοινωνία 
τής Σκόδρας άποκατεστάθη.

20 .—Έκ Μετσόβου κατερχόμενος 
Ελληνικός Στρατός καί σπωθήσας 
τόν εχθρόν προχωρεί πρός τόν Άρα
χθον ποταμόν.

800 Τούρκοι έπιτεθέντες κατά τών 
Ελλήνων είς τήν γραμμήν τών Ίω
αννίνων άπεκρούσθησαν.

Τά «Ψαρά» κατέπλευσαν είς τό 
Δυρράχιον.

Οί κάτοικοι τών Δωδεκανήσων δι- 
εμαρτυρήθησαν πρός τάς Δυνάμεις 
διά τάς καταπιέσεις εναντίον τών Ελ
λήνων έκ μέρους τοΰ ’Ιταλού Στρα
τηγού Άμέλιο.

Έξ ’Αθηνών άγγέλλεται δτι μοίρα 
τοΰ Ελληνικού Στόλου έβομβάρδισε 
τούς 'Αγίους Σαράντα έκμηδενίσασα 
τό Τουρκικόν ΙΙυροβολικύν καί άπο- 
βιβάσασα άγήματα.
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Οί Σύμμαχοι προτίθενται νά συνεν · 
νοηθώσι πριν ή παραδεχθώσι τήν με- 
σολάβησιν τών Δυνάμεων. Προφανώς 
έπιμένουσιν εις τήν προκαταρκτικήν 
παραδοχήν τών δρων των. Al Δυνά
μεις θά προπαρασκευάσωσι πρωτόκολ- 
λον δπερ θ’ άποδεχθώσιν ot έμπό- 
λεμοι.

21 .—Γενική έπίθεσις άφαντάστου 
ορμής ήρξατο χθές. 30,000 οβίδες 
έρρίφθησαν κατά τής Μπιζάνης. Τό 
δγδοον Σύνταγμα κατέλαβε τά υψώ
ματα τής Μανωλιάσας, τών Τούρκων 
τραπέντων εις φυγήν καί έγκαταλι· 
πόντων τό πυροβολικόν. Τό απόγευ
μα μετά πολύ νεκρόν μάχην οΐ Έλλη
νες κατέλαβον τό ΠυροβολεΙον τού 
αγίου Νικολάου. Ό στρατός του Με. 
τσόβου προελάσας κατέλαβε τόν ΔρΙ- 
σκον έπιτελεσθείσης ούτω ολοσχερούς 
κυκλώσεως. Είς τήν Μπιζάνην τόν 
αγώνα διηύθυνεν αύτοπροσώπως ό 
Διάδοχος. Τήν δευτέραν πρωινήν προ 
σήλθε πρός τόν Διάδοχον ό Διοικητής 
τών Ίωαννίνων όμολογήσας τήν απελ
πιστικήν κατάστασιν τών Τούρκων 
καί δτι έπιθυμούσι νά παραδοθώσιν. 
*0 Τουρκικός Στρατός κατέστη αιχμά
λωτος πολέμου.

22 . —Ό παραδοθείς Τουρκικός 
Στρατός ανέρχεται είς 32,000. Είς τά 
'Ιωάννινα είσήλθε πρώτον 'Ελληνι
κόν Ιππικόν. Ή είσοδος του απελευ
θερωτικού στρατού προύκάλεσε φρε 
νίτιδα. 01 κάτοικοι έκλαιο»  έκ χαράς 
καί συγκινήσεως.

*

Ή απελευθέρωσή τών Ίωαννίνων 
πανηγυρίζεται μεγαλοπρεπέστατα είς 
'Αθήνας καί άνά τόν απανταχού Ελ
ληνισμόν.

01 'Αρχηγοί τών κομμάτων έν τή 
Βουλή έγκωμιάσαντες τόν Διάδοχον 
συνέστησαν είς τήν Κυβέρνησιν δπως

Ό πόλβμος

στηριζομένη έπί τών θριάμβων τοϋ
Στρατού καί Στόλου διεκδίκηση 'ά 
δίκαια τού Ελληνισμού.

Ή Ταξιαρχία τού Ιππικού είσήλ- 
θεν έντός τών Ίωαννίνων, τού Δια
δόχου έπιβλέποντος τήν παράδοσιν 
των φρουρίων.

ΑύριοV δ στρατηγός Σούτσος ανα
λαμβάνει τά καθήκοντα ΦρουράρΧ°υ 
τών Ίωαννίνων.

Διήμερος μάχη προηγήθη τής ν ίκηί· 
Συμφώνως πρός τό νέον σχέδιον οί 
Έλληνες ύπεχώρησαν έπί τής άριστε- 
ράς των πτέρυγο^ ήνοιξαν τρομακιΐ*  
κόν βομβαρδισμόν, ρίψαντες 30,000 
όβίδας τήν Τρίτην (19) κατά '°0 
Μπιζανίου καί καταοιγάσαντες *ύν  
έχθρόν, ένφ τά στρατεύματα τής άρι*  
στεράς πτέρυγος ταχέως έπροχώρησαν 
έκ νέου. *0  βομβαρδισμός έξηκολού- 
θηπε ζωηρώς μέχρι τής πρωίας ^ής 
Τετάρτης. Κατόπιν τό πεζικόν ώς 
λαιλαψ έπέπεσβ κατά τού Μπιζανίου 
έν άπεριγράπτφ ορμή και γενταιότη^ 
απωθούντες τούς Τούρκους πρός τά 
Ιωάννινα, συλλαμβάνοντες αίχμαλώ- 
τους καί πυροβόλα. Τέλειος πανικός 
μεταξύ τών Τούρκων. Ό Διάδοχος έ- 
ξέφρασε τήν χαράν του διά τήν αν
δρείαν τού στρατού.

23 . — Ό Στρατηγός Σι ΰτσος διωρί  
σθη Διοικητής τών Ίωαννίνων, ένθα, 
ό Διάδοχος είσήλθε χθές.

*

Η υποδοχή τού Διαδόχου έν Ίω- 
αννίνοις ύπήρξεν άποθε οτιχή. 15,000 
λαού πρόΰπήντησαν Αύτόν υξωθι *ή^  
πόλεως.

Εκτός τών αιχμαλώτων τού πολέ
μου 6,000 Τούρκοι υπάρχουν τραύμα*  
τίάι καί ασθενείς.

Αοπλοι Τούρκοι διαφυγόντες κα-( 
τέφυγον εις Αυλώνα λεηλατοϋντες τά 
περιξ.

Ό κόλβρος

Ή Βασίλισσα "Ολγα άνεχώρησεν 
έκ Πρεβέζης διά τά Ιωάννινα.

24—01 κάτοικοι Παραμυθίας καί 
τών περιχώρων δΓ αναφοράς των πρός 
τόν Διάδοχον Κωνσταντίνον ζητούν 
δπως παραδοθούν είς Αύτόν.

2,800 Τούρκοι στρατιώται, οΐτινες 
βΐχον διαφύγει έκ τών Ίωαννίνων πρό 
*ής εΙσόδου τών Ελληνικών Στρατευ
μάτων είς τήν πόλιν, καταδιωχθέντες 
ύπό τού Ελληνικού Ιππικού συνελή- 
φθησαν.

’Αγγέλλεται έκ Κωνσταντινουπόλεως 
δτι διενβμήθησαν έπαναστατικαί προ- 
κηρύξεις μεταξύ τού λαού. Ύπάρχου- 
θι φόβοι σοβαρών ταραχών.

25.—850 Τούρκοι αξιωματικοί, ot- 
τινες συνελήφθυσαν αΙχμάλωτοι έν 
Ίωαννίτοις υπό τού 'Ελληνικού Στρα
τού, παρέδωκαν ήδη είς τόν Διάδοχον 
Κωνσταντίνον τά ξίφη, τά όπλα και 
τους Ιππους των.

*Ηρξατο ή μεταφορά Τούρκων αΐχ- 
μολώτων έξ Ίωαννίνων εις Πρέβεζαν.

θΐ δυο άδελφοί τού Τούρκου ’Αρ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΒΟΛΟΝΑΚΗ, ΠΑΛ
ΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΤ» Λευκοσίρ, 
1^13, έκτου τυπογραφείου τής <Έ- 
λευθερίας^, σ. ι'-|-244, τίμημα σελ. 
δύο.— Ύπό δωδεκάδος φίλων καί μα- 
$ητώ\ τού π^φην έπί μακρά έτη γυ
μνασιάρχου τού Παγκυπρίου και νυν 
Υ®νιχού γραμματέως τού 'Υπουργείου 
χών Έκκ?ησ. καί τής δημοσίας Έκ- 
•^δεύσεως έν Άθήναις κ. Μ. Λ Βο- 

«7

χιστρατήγου Έσσάτ Πασσά έξέφρασαν 
πρός τόν Διάδοχον τόν θαυμασμόν 
των διά τήν στρατηγικότητα τής άλώ- 
σεως τού Μπιζανίου καί τών Ίωαννί
νων ύπό τοϋ 'Ελληνικού Στρατού.

Τμήμα Ελληνικού Στρατού ύπό 
τήν αρχηγίαν τού Ιππικού, άφοϋ κα
τέλαβε τήν Παραμυθίαν, βαδίζει πρός 
κατάληψιν τού Μαργαριτίου.

26.—Ό Τουρκικός Στόλος έξήλθε 
χθές τών Δαρδανελλίων, άλλ' όταν 
άντίκρυσε τόν Ελληνικόν Στόλον έ- 
σπευσε νά κρυβή.

Σκοπός τής έξόδου τού Τουρκικού 
Στόλου ήτο δπως ύποβοηθήση τήν είς 
Δαρδανέλλια είσοδον τού <Χαμηδιέ»> 
ήτις άπέτυχε.

Τμήμα Ελληνικού Στρατού μετα
βαίνει πρός κατάληψιν τοϋ 'Αργυρο· 
κάστρου.

Ό έν Λονδίνφ Πρεσβευτής τής 
'Ελλάδος κ. Γεννάδιος έν συνεντεύξει 
έδήλωσεν, δτι ή Ελλάς θά κρατήση 
άνυπερθέιως τάς ύπ' αύτής καταλη- 
φθείσσς Νήσους.

. · ' · ■ ■ ·*»·  ‘ ' Ι·

Εκδόσεις

λονάκη έξεδόθησαν είς ξνα τόμον ποι-, 
κίλοι αύτοϋ λόγοι, διάλεξης, προσφω
νήσεις καί πραγματείαι. 01 έκδόται 
προέβησαν είς τό έργον τούτο «έπιθυ- 
μοϋντεο σφοδρότατα δπως καί μετά 
τήν άποχώρησιν τοϋ σμγγραφέως έ^ 
τής ήμετέρας Νήσου καταλειφθή,μνη- 
μεΐον διαρκές τής ένθάδε εύδοκιμωτά: 
της καί γονιμωτάτης αύτοϋ δεκαπεν- 
ταστοΰς γυμνασιαρχίας,» παρέσχον δέ

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Νέαι έκδόσβις1Î8

ούτω άξιέπαινον ένδειξιν τιμής πρός 
τόν άνδρα, πρός δν βΐχεν ή Νήσος ά- 
νατεθετμένην έπί τοσαύτα έτη τήν 
διεύθυνσιν του ανώτατου αύτής Εκ
παιδευτηρίου, καί παρ*  φ έπαιδεύθη- 
οαν τό πλεϊστον τής λογάδος τάξεως 
τής παρούσης κυπρίας γενεάς.

Τό βιβλίον είναι όφ ιερωμένον βίς 
τόν ηρωικόν Διάδοχον τού θρόνου τών 
Ελλήνων, τόν δαφνοστεφή στρατηλά· 
την Κωνσταντίνον, τόν πραγματούντα 
τούς μακραίωνος πόθους καί τά όνει
ρα του Έθνους, έπί τή βάσει υψηλής 
Δύτου άδείας, περιέχει δέ, πλήν πα
νηγυρικών καί ποικίλου άλλου περιε
χομένου λόγων καί προσφωνήσεων, 
έξαιρέτους διαλέξεις (περί τής άποκα- 
ταστάσεως τής τιμής τού οίκου έν τή 
άρχαίρ τραγφδίρ, περί θρησκείας καί 
πατρίδος έν τοίς ΑΙσχΰλου Περσαις, 
περί Σαλαμϊνος καί Άμμοχώστυυ, περί 
του έν Ίταλίρ. Ελληνισμού, περί τής 
Αντιγόνης τού Σοφοκλέους) καί πραγ
ματείας φιλολογικός, αρχαιολογικός, 
παιδαγωγικός κτλ., (περί τού «Πλου- 
μιστήρα», περί τής ’Αφροδίτης άνα- 
δουμένης καί περί τής Σειρήνος τού 
κυπριακού Μουσείου, άνάλυσιν τής 
Ήλέκτρας τού Σοφοκλέους, "Υπομνή
ματα περί τής μέσης καί τής τεχνικής 
Έκπαιδεύσεως, περί τήςέν Κύπρφ έκ 
παιδεύσεως από τής άγγλικής κατο
χής, περί τής νύν κυπριακής πολι
τείας.)— Κοσμείται δέ καί διά δέκα ει
κόνων εκτός κειμένου, τού Κωνσταν
τίνου Παλαιολόγου, τού Διαδόχου Κων
σταντίνου, τού Πρωθυπουργού κ. Ε. 
Βενιζέλου, τού άρχιεπιοκόπου Σωφρο
νίου, τών τειχών τής Άμμοχώστου, 
τής παραστάσεως τής Αντιγόνης καί 
τής "Ηλέκτρας εν Κύπρφ, τού γερα- 
ρού διδασκάλου τής Λεμεσού κ.Άνδρ.

Θεμιστοκλέους, τής "Αφροδίτης και 
τής Σειρήνος τού Κυπριακού Μου
σείου.

Κ. I. ΛΥΟΒΟΥΝΙύΤΟΥ, ΤΑ BV 
ΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΜΑΤΟΑIΚΗΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ έξ άπόψβως δογματικήν 
έν Άθήναις, 1913, οελ. 1—200. *θ  
έγκριτος δογματικός θεολόγο; καί δι
ευθυντής τού < "Ιερού Συνδέσμου» πα- 
ρέσχβ τφ όρθοδόξφ τών πιστών πλη- 
ρώματι διά τού ανωτέρω έργου ν°υ 
σπουδαιον εντρύφημα, καί αναγκαία*  
περί τών μυστηρίων πραγματείαν, 
καθ*  όσον ήτο αισθητή ή έλλειψις 
δι" αύτού πληρουμένη. Έν τή ήμετέρρ 
νεωτέρρ θεολογική κινήσει δεν υπήρΧ· 
μέχρι τούδβ συστηματικόν περί Ρυ' 
στηρίων έργον, πλήν τού σπανίου άλ
λως έργου τού ρώσου άρχιεπ. Μακα
ρίου μεταπεφραομένου είς τήν ήμ®*  
τέραν γλώσσαν καί τής κατ’ άνάγκη*  
συντόμου διαπραγματεύσεω; τού θέ
ματος έν τή δογματική τού καθηγψ 
τού κ. Χρ. Άνδρούισυυ καί τή Συμ· 
βολική τού αύτού καί τού καθηγητθ® 
κ. I. Μεσολωρά.

"Ο Συγγραφέας διαπραγματεύεται 
τό θέμα του μετά συντομίας μεν αλ
λά καί περιεκτικότητας, παραθέτω*  
έκ τών πρός τήν ήμετέραν ορθόδοξο*  
διδασκαλίαν διαφορών τών παπικών 
καί τών διαμαρτυρομένων τάς κυριω*  
τέρας καί άναιρών αύτάς.

ΓΡΠΓΟΡΙΟΥ ΙΙΛ11ΑΜ1ΧΛ11Λ, 
διευθυντού τού <Έκκλ. Φάρου» και 
τού «Πανταίνου», Η ΚΑΤΣΙΣ ΤΩ^ 
ΝΕΚΡΩΝ, έν "Αλεξανδρείρ, έκ το*  
Πατριαρχ. Τυπογραφείου, 1912. Σπου*  
δαία μελέτη περί τού έσχάτως κινψ 
θέντος τούτου ζητήματος, δημοσιεν· 
θείσα έν τφ <Έκκλ. Φάρφ» καί έξ 
αύτού ίδιαττέρως άνατυπωθείσα.

ETOS Γ'. ΤΕΥΧ. /ΛΘ'.
εν λαρνακι
15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1913

mow™ m
«Κήρυξον τον λόγον...>Β' Τιμ. δ*,  2

« Ή fiéya ηενΰος Άχαιίδα γοΐαν ιχάνει» ! 1 εα>ργιοζ ο Α , 
<5 από πενιηκονταετίας βασιλεύς καί πατήρ τών ’Ελλήνων όεν 
ζή πλέον' μιαρά δολοφόνον χειρ άπεκοφε βιαίως τό νήμα τής 
ζωής τον ενδαίμονος ΰασιλεως και IΙατρός. Τις δώσει ημΐν 
δακρύων πηγάς ικανός καί στονων πάδος επαρκες, όπως ΰρνμ· 
νήσωμεν επαζίως τήν φοβερόν απώλειαν ην νπεοιη ιό ενσεβες 
ήμ&ν Γένος εν οντω κρισίμοις καιροϊς; Έάν ή δολοφονία τον 
ννχόντος είναι έγκλημα φρικαλέον, ή δολοφονία Βασιλέως, τον 
χριστού τον Κνρίον, Βασιλέως δστις νπήρξε Πατήρ μάλλον τον 
λαόν Τον ή αρχών, Βασιλέως δστις νπήρξεν ενδαίμων επί τον 
βίον Τον καί ώς ήγεμών καί ώς ιδιώτης, δστις άπέλανε παρά 
toy λαού Τον ίσης αγάπης πρός τήν ήν καί αντδς πρός τόν 
λαόν Τον ήοΜνετο, δστις άνεστρέφετο μετά ιού λαόν Τον ανεν 
ονδεμιας προφνλάζεως έν ω χρόνω άλλοι Σννάδελφοί Τον λσμ- 
βάνονσι τόσα προφνλακιικά μέτρα τής πολντίμον ζωής των, 
δστις ηύιύχησεν έπί τής μακράς βασιλείας Τον νά Ιδη τριπλα- 
οιαζόμενον τό Κράτος Τον, καί διαβαΐνον γιγαντιαίοις άλμασι 
τήν όδόν τής προόδον καί τον μεγαλείον, δστις ήξιώ^η νά ϊδη 
ΛερΙ έαντδν βλαστούς τον γένονς Τον δσονς κα'ι οΐους σπανίως 
είδεν άνθρωπος περί εαυτόν, τοιονιον Βασιλέως ή δολοφονία 
αποτελεί έγκλημα άποτρόπαιον ονχι κατά κοινωνίας τινδς απλώς, 
ονδε κατά τον δλον Έ^νονς μόνον και ’ αύτής τής Ανθρω
πότητας δλης, ήν στερεί προώρως έζαιρέτον ήγεμόνος καί πολίτου.
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130 Γεώργιος ό A*. Γεώργιος ό Α\

Άλλ9 όντως εόοξβ τφ Κυρίφ' εΐη τό δνομα Αύτοΰ εν- 
λογημένον.

Γεώργιος ô A' ήλθεν έφηβος μόλις είς την 'Ελλάδα καί 
άνέλαβε την βασιλείαν εν χρόνοις καθ' οϋς έταράσσετο ή χώρα 
μετά *τήν  έξωσιν τοϋ "Οθωνος. '0 εύφυής νεανίας άπέβη συν 
τφ χρόνφ βαθύς γνώστης της έθνικής φυγής καί των αρετών 
καί άδυναμιών αυτής*  καί σοφός οδηγός τοϋ Έθνους Του έ· 
χειραγώγησεν αύτό μετά ουνέσεως είς την οδόν της άνυψώσεως, 
ήμερώσας τά είσέτι έν πολλοϊς άγρια μέχρι αύτοΰ ήθη, καί 
βαθμηδόν διαπλάσαζ εξ ολοκλήρου καί άνακαινίοας τήν Ελλάδα. 
Δεν ύπήρξεν δ Γεώργιος ραγδαίος έν τφ έργφ Του, ίσως μάλι
στα θεωρείται δτι ύπήρξεν άγαν βραδύς και άτονος. Άλλ 9 δμως 
δ σοφός Βασιλεύς ώμοίαζε πρός τδν σοφόν αρχιτέκτονα δστις 
σχεδιάζει πρώτον μέχρι τών έλαχίστων λεπτομερειών τό οίκο- 
δόμημά του, ετοιμάζει καί τακτοποιεί τό ύλικόν του μέχρι καί 
τοϋ τελευταίου χάλικος, καί έπειτα εν ημέρα μιφ πρός γενικήν 
πάντων κατάπληξιν παρουσιάζει έτοιμον τδ οίκοδόμημά του 
ένθα ούδέν υπήρχε πρότερον.

Κατά τήν μακράν βασιλείαν Του δέν διήλθε βεβαίως πάν
τοτε επί ρόδων βαδίζων*  ούχί δλίγας δυσκολίας άντεμετώπι- 
σεν, προερχομένας κατά τδ πλεΐστον έκ τής σπουδής καί άκρα- 
τήτου έπιθυμίας, ήν είχε τδ Έθνος Του, παραγνώριζαν δμως 
ζός οίκείας δυνάμεις, ΐνα συμπληρώση τδ έργον τοϋ 1821. Έν 
τισι μάλιστα τών δυσκόλων τούτων περιστάσεων καϊ έκινδύνευσε*  
άλλ9 έδείχθη πάντοτε σοφδς τής πολιτείας οίακοστρόφος, τήν 
δεξιότητά Του δέ ταύτην άνεγνώριζον άνεπιφυλάκτως οί πάντες.

Ό βασιλεύς Γεώργιος ύπήρξε παροιμιωδώς εύλαβής έν 
τή τηρήσει τών ύποχρεώσεών Του και τοϋ δρκου Του. * Εντεύ
θεν δ' εξηγείται ή βαθεϊα εκείνη πρδς τούς συνταγματικούς 
θεσμούς προσήλωσίς του ή πολλάκις ύπδ θερμοαίμων κατα- 
κριθεΐσα, έπί τφ δτι τής βασιλείας μή λαμβανούσης ένεργδν 
μέρος είς τάς λεπτομερείας τής διοικήσεως άφίετο τδ Κράτος 
έρμαιον τών διεφθαρμένων υπευθύνων 'Υπουργών. "Οτι δ 
Βασιλεύς εύρίσκετο έν τφ δικαίφ ούδείς δύναται ν' άνιείπη' 
δέν έδικαιοϋτο ανεύθυνος ών νά ενεργή πράξεις έπαγούσας 
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εύθύνας είς άλλους. Άλλ9 άν τδ πράγμα ήτο συμφέρον ή οΰ9 
άκόμη δέν δύναται νά κριθή, και δέν είναι άπίθανον μετά 
τινα χρόνον νά άποδειχθή καί ώς πρδς τοϋτο έν άπολύτφ δι- 
καίφ εύρισκόμένος δ σοφδς Βασιλεύς. "Αλλως τε τά τελευταία 
γεγονότα άποδεικνύουσιν δτι τδ Έθνος είχεν άνάγκην τής μα- 
ηράς εκείνης προπαρασκευής καί περί τά πολεμικά dÂÂd καί 
^ερί πάντα τά λοιπά, ώστε νά παρουσιάση σήμερον έν τφ 
μέσφ τών λαμπρών νικών του εΙκόνα έξόχως προηγμένου εν 
τφ πολιτισμφ Κράτους καί λαοϋ. Αύτή δέ ή πρόθυμος συγ- 
κατάθεσις είς τδν παρόντα πόλεμον τοϋ άειμνήστου Βασιλέως 
δεικνύει τήν απόλυτον πεποίθησιν αύτοΰ είς τδ μακρδν προπα
ρασκευαστικόν έργον του, καί τήν βεβαιότητά Του δτι έν ταΐς 
χέρσί τών δύο δαιμόνιων παρά τδν Θρόνον Του άνδρών, τοΰ 
νικητοϋ Διαδόχου Του καί τοϋ σοφοϋ Πρωθυπουργού Του 
τδ έργον έκεΐνο άσφαλώς έμελλε νά παραγάγη τούς άγλαους 
καρπούς του καί νά άρχίση τελεσφόρως έπί τέλους την συμ- 
ηλήρωσιν τοϋ έργου τών γιγάντων τοϋ 1821.

Ύπήρξε δέ δ άείμνηστος Βασιλεύς καί εύδαίμων ώς άν
θρωπος*  δ ΟΙκός Του,—δυνάμεθα μετά καυχήσεως νά είπωμεν 
τοϋτο—άποτελεΐ εύρωστοτάτην καί πολυπληθεστάτην ου μόνον 
μεταξύ τών βασιλικών άλλά καί μεταξύ Ιδιωτών οίκογένειαν, 
παβέχουσαν έξαίρετον τύπον οίκογενείας ύπδ τοϋ Θεού ευλο
γημένης «αί διά πασών τών φυσικών καί έπικτήτων άρετών 
πεπροικισμένης.

'O θάνατος έφθόνησε τήν τόσην ευδαιμονίαν τοΰ Βασι- 
λεως καί τοϋ άνθρώπου, καί δ τραγικός θάνατος τοϋ εστεμ
μένου πρώτου πολίτου τής 'Ελλάδος έγείρεται είς καταπλη
κτικήν άντίθεσιν πρδς τήν πανελλήνιον, ούχ ήττον η παγκό
σμιον δημοτικότητά του*  θά θρηνήση αυτόν ή πεπολιτισμένη 
Ανθρωπότης διά τε τών Αρχόντων της καί τών λαών της, 

θά θρηνήση Αύτόν γοερώς ή Ελλάς Του, είς ην ή βα- 
θεΐα πείρά του καί ή άούγκριτος στοργή του ήσαν ειπερ ποτέ 

τοις κρισίμοις τοϋ παρόντος καιροΐς άναγκαΐαι. Ο Γεωρ^ 
γιος Λ' θά καταλάβη ύπέροχον θέσιν μεταξύ τών άνακαινι- 
στών τών εθνών καί τών σεμνών εργατών τής προόδου και 
τοϋ πολιτισμού.—ΧΙΠ.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ο IB .

‘Υπό όλως έξαιρετικάς περιστάσεις αναλαμβάνει τήν βα
σιλείαν τών Ελλήνων Κωνσταντίνος ό IB'. Μετά νικηφό- 
ρον πόλεμον, έν φ αήττητος ώδήγιισε τόν στρατόν του άπο 
νίκης εις νίκην καί από θριάμβου είς θρίαμβον, έν φ άπήλ- 
λαξε τής τυραννίας τοϋ πατροπαραδύτου εχθρού τόσας μυ · 
ριάδας δούλων αδελφών, έν φ ένεσάρκωσεν έν τφ σεπτφ προ- 
σώπφΤουτον «μαρμαρωμένον Βασιληάν» τών εθνικών τοϋ 
Γένους παραδόσεων, έν ω έδιπλασίασε τήν Ελλάδα Του καί 
βαίνει ραγδαίως είς την πλήρη άποκατάστασιν τής αθανάτου 
φυλής, καλείται μετά τον πολυθρήνητον θάνατον του αοι
δίμου Βασιλέως 1 Ιατρός Του είς τόν θρόνον, ϊνα συνέχιση 
τήν επί τέσσαρας καί ήμίσειαν εκατονταετηρίδας διαζοπείσαν 
χρυσήν τών Κωνσταντίνων σειράν. Αί παραδόσεις Κωνσταν
τίνου τοϋ μεγάλου καί Ισαποστύλου, Κωνσταντίνου Δ' τοϋ 
Πωγωνάτου, Κωνσταντίνου Ζ' τοϋ πορφυρογέννητου καί 
ίδίφ ή διαθήκη Κωνσταντίνου IA’ τοϋ ΙΙαλαιολόγου άνα- 
ζώσιν έν τφ προσώπφ τοϋ νέου Βασιλέως καί άναμένου- 
σι μετά βεβαίων έλπίδων τήν τελείαν αυτών πραγμάτωσιν. 
Τόσοι πόθοι καί τύσαι έλπίδες τής έθνικής ψυχής ήρχισαν 
ήδη πραγματούμεναι υπό την κραταιάν χείρα τοϋ νέου Βασι- 
λέως, τόσα όνειρα τοσούτων γενεών έν μέσοι θαυμάτων 
άπέβησαν είς αλήθειαν, ώστε Κωνσταντίνος ύ IB' κατέχει 
ήδη έν τή έθνική ψυχή άνεγνωρισμένως τήν θέσιν τοϋ ύ- 
νειροπολουμενού έκδικητοΰ καί έκτελεστοϋ τών προρρήσεων 
τοϋ ήρωος τής πύλης τοϋ αγίου Ρωμανού. Κωνσταντίνος ό 
IB’ ανέρχεται είς τόν βασίλειον θρόνον, κατά τάς άνεξερευ- 
νήτους βούλας τοϋ Ύψίστου, καθ’ δν χρόνον εύρίσκεται 
έν μέσφ τοϋ νικηφόρου Στρατού Του, ώς ούκ ολίγοι τών 
παλαιών έκείνων τοϋ βυζαντιακοΰ ‘Ελληνισμού Αύτοκρατό- 
ρων, καί καθ’δν χρόνον διεξάγει αγώνα, δστις θά σημείω
ση σπουδαίον σταθμόν έν τή Ιστορική τού ήμετέρου Έθνους

■ 

σταδιοδρομία. Λαμβάνει τόν τίτλον τού Αύγούστου καθ*  
δν χρόνον εχει ήδη από τών πραγμάτων καί από τής κοινής 
τοϋ "Εθνους άφοσιώσεως καί εύγνωμοσύνης τούς τίτλους 
τοϋ νικητοΰ καί κραταιοΰ, οϊους ειχον οί παλαιοί εκείνοι Αύ- 
τοκράτορες. Καί δικαίως, αρα, προσδοκά τό "Εθνος νά 
έπευφημήση Αυτόν κατά τινα τρισένδοξον καί τρισευλογημέ- 
νην ήμέραν ύπό τούς ούρανίους θόλους τής έν τή έπωνύμφ 
Του Πόλει επωνύμου τής σεπτής Βασιλίσσης Συζυγου Ίου 
'Αγίας τοϋ Θεοΰ Σοφίας ώς νέον Κωνσταντίνον, αύτο- 
κράτορα, ευσεβή νικητήν, τροπαιοΰχον κραταιόν. Κωνσταντί
νου IB' καί Σοφίας πολλά τά έτη.—XIII.

Η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
“Οτε ό Κύριος εύρίσκετο έπί τοϋ &α6ωρ κατά τήν Οείαν 

Μεταμύρφωσιν μετά τών μαθητών Πέτρου καί Ιάκωβου καί 
Ιωάννου, πατήρ τις είχε κομίση τον δαιμονιζόμενον υιόν του 

προς τούς λοιπούς μαΟητάς ϊνα Θεραπεύσωσιν αυτόν. Ητο δέ 
φρικαλέα ή νόσος τοϋ νέου έκείνου’ ό'που κατελάμβανεν αύτόν 
ό δαίμων έβαλλεν αύτόν έν σπασμοϊς είς τό έδαφος’ άφροί έξερ- 
ρεον έκ τοϋ στόματος αύτοΰ, οί όδόντες του έτριζον φρικωδώς 
Χοί έκ τής αγωνίας καί τών σπασμών έζηραινετο το ταλαίπω- 
ρον σώμα’ καί κατείχε τόν νέον εκείνον ο δαίμων παιδιοθεν, 
καί πολλάκις έρριψεν αύτόν είς τό πΰρ καί τό ύδωρ ϊνα άπο- 
λέση, ευκόλως δέ δυνάμεθα νά είκάσωμεν τήν διηνεκή άγωνίαν 
καί άνησυχίαν τοϋ πατρός μή δυναμένου ούδ’ έπί στιγμήν νά 
καταλίπη τόν υιόν του μόνον έκ τοϋ φόβου τής άπροόπτου κα-

ταστροφής.Άλλ’ ò πατήρ έκεϊνος βτε προσήλθε πρός τούς μαΟητάς 
τοϋ Χριστοΰ δέν είχε συγκεντρώση άρκοΰσαν πίστιν έν έαυτφ 
δτι ήτο δυνατόν νά ΟεραπευΟή ύπ’ αύτών ò υιός του’ εϊχεν έλθη 
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μάλλον άπελπισμόν καί περιέργειαν έν έαυτψ έχων ή πίστιν' 
καί αύτοΰ τοϋ Κυρίου ένώπιον έκ τοϋ περισσεύματος τής καρδίας 
λαλών έκδηλοΐ τήν όλιγοπιστίαν αύτοΰ λέγων : «ε ί τ ι δύ- 
ν ασ α ι βοήΟησον ήμΐν, σπλαγχνισθείς έφ’ ήμάς.»

Ήγανάκτησεν ό Κύριος ού μόνον έπί τή τοϋ άνΟρώπου 
τούτου άλλά καί έπί τή τών παρισταμένων πολλών άπιστί^· 
καί δυνάμεθα έκ τής πρός τήν δλην σύγχρονον γενεάν άπευΟυνο- 
μένης άγανακτήσεως τοϋ Κυρίου νά φαντασΟώμεν τήν χαιρε- 
κακίαν τών έχΟρών τοϋ κηρύγματος Του οτε οί μαΟηταί Του 
δέν ήδυνήθησαν να θεραπεύσωσι τόν δαιμονίζόμενον έκεΐνον, 
καί τήν στενοχώριαν τών μαθητών σχεδόν μυκτηριζομένων ύπό 
τών συναγερθέντων έκεϊ έκ περιεργείας όχλων. 'Π άγανάκτησις 
τοϋ Κυρίου έξεδηλώΟη βαρυτάτη' «ώ γενεά άπιστος καί διε
στραμμένη, εΐπεν αύτοϊς, έως’πότε μεΟ’ ύμών έσομαι, έως πότε 
άνέξομαι υμών ;> ΆπηυΟύνετο δέ ό λόγος Του ώς πάντοτε ούχί 
τοσοΰτον είς τήν έπίφασιν τών πραγμάτων δσον είς τούς μυχίους 
διαλογισμούς, ούχί τοσοΰτον είς τήν πλήρη ύποκρίσεως έξωτε- 
ρικήν τών άνΟρώπων έκδήλωσιν, δσον είς τήν Ολιβεράν έσωτε- 
ρικήν πώρωσιν, διαστροφήν, άπιστίαν. ΙΙοϊος τάχα έξ ήμών ά- 
γνοεϊ τό ποιόν τής τοιαύτης ήθικής καταστάσεως ; ποσάκις δέν 
εύρέΟημεν είς τήν ψευδή κατάστασιν άλλα νά έκδηλώμεν τφ 
στόματι, καί άλλα νά φρονώμεν έν τή καρδί?, πρός τά συμ
φέροντα ήμΐν τά ύλικά συνήθως συναρμοζόμενοι, ή καί άπλώς 
έκ μοχθηρίας κινούμενοι ; καί τίς έξ ήμών δύναται έν άπολύτφ 
είλικρινείςι λαλών νά ΙσχυρισΟή δτι διατελεϊ άπ’ άρχής άπλοϋς 
καί άναλλοίωτος, τήν έσωτερικήν αύτοΰ κατάστασιν διαδηλών 
παντοΰ καί πάντοτε έν ταίς ποικίλαις αύτοΰ ένεργείαις και 
λόγοις ;

Δικαιοτάτη άρα ήτο ή άγανάκτησις τοΰ Κυρίου έπί τή 
άπιστία καί πωρώσει τών άνΟρώπων έν τή προκειμένη περι- 
στάσει. Ούδόλως δέ υπερέβαλε τά πράγματα τοσοΰτον βαρέως 
χαρακτηρίσας τής συγχρόνου Αύτοΰ γενεάς τήν ήΟικήν κατά- 
στασιν. Μήπως καί σήμερον άκόμη δέν δύναται νά έκσφενδο- 
νήση καθ’ ήμών τήν αυτήν βαρεϊαν φράσιν, καί νά εύρίσκηται

πλήρει δικαίφ ; Καί διά τοΰτο άπήτησε παρά τοΰ άνΟρώ- 
που τελείαν πίστιν, ϊνα Οεραπεύση τόν υιόν αύτοΰ λέγων : «τό, 
εί δύνασαι πιστεΰσαι, πάντα δυνατά τφ πιστεύοντι. » Καί κατε- 
νύγη ό άνθρωπος καί έπίστευσε, καί ώμολόγησε τήν προτέραν 
άπιστίαν και έζήτησε βοήΟόΐαν έν τή άπιστίς του’ «πιστεύω, 
Κύριε, βοήθει μου τή άπιστίς.» Καί πιστεύσας άπέλαβεν ύγιά 
τόν άπό έτών μακρών δαιμονίζόμενον υιόν.

Τό έπεισόδιον τούτο καί ή έκρηξις τής άγανακτήσεως τοΰ 
Κυρίου κατά τής μάστιγος τής άπιστίας, τής λυμαινομένης 
δεινώς τάς ήμετέρας ψυχάς πρέπει νά χρησιμεύση ώς βαθύ δί
δαγμα δι’ ήμάς τούς σημερινούς, οϊτινες συνήθως στόματι ό- 
μολογοϋμεν πίστιν είς τόν Θεόν ήμών, χωρίς δμως καί νά πι- 
οτεύωμεν τή καρδίς πραγματικώς. ΊΙ βαΟεϊα έκείνη πίστις 
τών πρώτων χριστιανών καί αύτών τών πάππων καί πατέρων 
ήμών έξέλιπεν ή έκλείπει όσημέραι, καί συν τφ χρόνφ έξαλεί- 
φεται βαθμηδόν ò άγιος έκεΐνος πρός τά ύψηλά καί άτίμητα 
Ιδεώδη έρως ό άνυψών τόν άνθρωπον μέχρι τοϋ Θεοΰ καί ένι- 
°χύων αύτόν είς τό νά Οαυμ ατουργή έν τή χάριτι Αύτοΰ.

Άλλ’ εύτυχώς ό Κύριος δέν άφήκεν ήμάς άνευ κέντρου 
Χαί παρορμήσεως πρός έπιστροφήν. Τά μεγάλα γεγονότα άτινα 
Χατηξίωσεν ό Θεός τό τεταπεινωμένον εως χΟές καί έξηυτελι- 
σμένον ήμών Έθνος νά έπιτελέση, καί νά καταπλήξη έν αύτοϊς 
τήν Οικουμένην σύμπασαν, καί νά άποδείξη δι’ αύτών έαυτό 
Υνήσιον άπόγονον τών άπαραμίλλων προγόνων του καί πιστόν 
θεματοφύλακα τών άπ' αιώνος φωτοβολών παραδόσεων του 
°ίονεί βοώσιν ήμΐν: I Ιροσέχετε, άνθρωποι, μή καταστήτε άξιοι 
τής άγανακτήσεως τοϋ Κυρίου έν τή άπιστί? υμών, ίνα μή ό 
Κύριος καταλίπη ύμάς καί παύσηται άνεχόμενος ύμών. Μα- 
χάριοι οί άκούοντες τής φωνής τών γεγονότων τούτων, καί κρα
τυνόμενοι έν τή πίστει τών πάτερων αυτών. XIΓΙ.
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ΤΟ PAQOS KAI H ANOSTASIS

καί μάλιστα

Ή Ιστορία τών παθών και τής αναστάσεως τοΰ Κυ
ρίου ημών Ίησοΰ Χριστού είναι τό μάλιστα διαφέρον μέρος 
τής ευαγγελικής 'Ιστορίας· είναι ή διήγηοις τών κρισιμωτα 
των στιγμών τοΰ επιγείου βίου τοΰ Θεανθρώπου, καί μάλιστα 
τής προσφοράς τής τελείας θυσίας δι’ ής έξηγνίσθη καί έλυ- 
τρώθη τοΰ κράτους τοΰ Πονηρού τό ανθρώπινον Γένος και 
κατηλλάγη πρός τόν Θεόν καί Πατέρα, καί έγένετο καί αΰθις 
τής βασιλείας τών Ουρανών υιός καί κληρονόμος. Άπο 
άπόψεως ήΰικής δέν υπήρξε μεγαλειότερον γεγονός άνά τους 
αιώνας, καί άπό άπόψεως έπιδράσεως έπί τής τύχης τής Αν- 
θρωπότητος πάντα τά όμοιας φύσεως γεγονότα ένώπιον αύτοΰ 
αφανίζονται. Έν τώ πάθει καί τή άναστάσει τοΰ Χριστού 8- 
παθε καί ύπέστη τήν αναγκαίαν ποινήν ή Άνθρωπότης δλη, 
ήτις διά τήν αμαρτίαν τών Πρωτοπλάστων ήτο ένοχος θανά
του ένώπιον τής θείας δικαιοσύνης, καί έν τή άναστάσει Αυ
τού άνέστη έκ τής φθοράς είς τήν αφθαρσίαν, έκ τοΰ θα
νάτου είς τήν ζωήν, έκ τοΰ σκότους είς τό φώς, έκ τής οδύ
νης καί τών στεναγμών είς τήν χαράν τών αγγέλων, έκ τής 
δουλείας ύπό τον άρχαίον έχθρόν είς τήν έλευθερίαν τών τέ
κνων τοΰ Θεού. Άλλά προσέτι διά τοΰ ενός τούτου πάθους 
τοΰ τελείου άνθροόπου, όστις ήτο άμα καί Θεός έσημειώθη 
νέας περιόδου αρχή, έν ή τό πάθος καί mclwv tv τμ γι 
ταύτη είναι αγαθού μάλλον καί κέρδους πρόξενον ή ζημία, 
καί έν ή αντιστρέφονται οί όροι σκιά καί πραγματικότης, έν 
ή σκιά είναι ούχί τά μέλλοντα άλλά τά παρόντα, καί πραγμα
τικότης ούχί τά παρόντα άλλά τά μέλλοντα. Ό όρίζων τής 
ανθρώπινης αρετής ηύρύνθη έκτοτε είς απέραντα όρια, καί 
πολύ πριν ή ανθρώπινη επιστήμη άποφανθή περί τής Γής ώς 
πολύ στενής διά τό ανθρώπινον πνεύμα, ό Χριστιανισμός έ- 
κήρυξεν ότι οί μαθηταί τοΰ Χριστού ούκ έχομεν ώδε μέλλου- 
σαν πόλιν αλλά τήν μέλλουσαν έπιζητοΰμεν, ής τεχνίτης καί 

καί παν δεινόν έν τή γή

δημιουργός ό Θεός, καί έδίδαξε νά ζητώμεν πρώτον τήν βα
σιλείαν τοΰ Θεού καί τήν δικαιοσύνην Αυτού, ώς έν παρέργφ 
λαλών περί τών έγκοσμίων, ότι ταΰτα πάντα προστεθήσεται 

ήμϊν.Διά τήν άπέραντον ταύτην σημασίαν τών Παθών καί 
τής Άναστάσεως τοΰ Κυρίου οτιδήποτε έγράφη ή θά γραφή 
περί αΰτών είναι μικρόν καί άσήμαντον, πολλω μάλλον τά 
ταπεινά τοΰ ήμετέρου αισθήματος προϊόντα· άλλ’ όμως έν 
ταΐς ήμέραις ταύταις τής πανορθοδόξου παρασκευής είς τόν 
έορτασμόν τών έπετείων τών μεγάλων γεγονότων εκείνων, 
καθ’ ας υμνεί σύμπασα ή Κτίσις τον Ελευθερωτήν, έκαστον 
κτίσμα μετέχει κατά τήν οίκείαν δύναμιν καί φωνήν τοΰ παγ
κοσμίου ύμνου· μηδέ ημείς, άρα, ύστερήσωμεν, διά βραχέων 

τά τών Παθών ίστοροΰντες.

Α'. Η ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ.

Ήτο εύνόητον γεγονός ό διωγμός τοΰ Κυρίου υπό τών 
ανθρώπων πολλάκις έτόνισεν Αυτός πρός τούς μαθητάς Του 
τό πράγμα, άλλοτε μέν λέγων ότι έπειδή δέν ήτο έκ τοΰ 
κόσμου διά τούτο έμίσει Αυτόν ό κόσμος, άλλοτε ότι ή βασι
λεία Αύτοΰ δέν είναι έκ τοΰ κόσμου τούτου κ. τ. τ. *0  πεπω- 
ρωμένος άνθρωπος, καί τοιοΰτοι ήσαν οί άνθρωποι πάντες 
σχεδόν έν τοΐς χρόνοις τοΰ Χριστοΰ, δέν ανέχονται τήν υπερο
χήν, καί οί ’Ιουδαίοι δέν ήδύναντο νά άποκαλυφθώσιν ένώ
πιον τής θείας έκείνης τελειότητας χωρίς νά τρωθή βαθύτατα 
ή ύπερηφανία αύτών καί ό έγωϊσμός, ή ταλαίπωρος ύπερη- 
φανία καί ματαιοδοξία ύφ ’ ής βαυκαλίζονται οί διεφθαρμένοι 
δοΰλοι, οσάκις ό δεσπότης αύτών ήθελεν εύδοκήση νά άπο- 
νείμη αύτοΐς ψιχία τινά έξουσίας έπί τών συνδούλων. Εξ άλ
λου ό Χριστός ένεφανίζετο ώς ό έπηγγελμένος Μεσσίας, δν οί 
Ιουδαίοι άρχοντίσκοι τοΰ καιροΰ έθεώρουν ώς μέλλοντα νά 
έλθη δπως τεθή ύπό τήν διάθεσιν καί τάς διαταγάς αύτών, 
ϊνα πληρώση πάσας αύτών τάς φιλοδοξίας καί τάς ορέξεις. 
Καί όμως ήτο δλως άλλοϊος τών ιδεών τούτων ό έπιφαινόμε-
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νος ώς ό Μεσσίας- δέν έτήρει τάς διατάξεις τοϋ Νόμου, αλλά 
παρουσιάζετο ώς αύτός δ Ιδρυτής τοϋ Νόμου καί ώς συμπλη- 
ρωτής καί διαμορφωτής αυτού- είχεν εϊπη «Κύριός έστιν ο 
Υίόςτοΰ ανθρώπου και τοϋ σαββάτου»- πρός τάς εθνικός άρ
χάς έφαίνετο πολέμιος, ελέγχων δριμύτατατάς υπερβασίας 
αυτών προς τό πολιτικόν καθεστώς ανεκτικός καί σχεδόν α
διάφορος- ώς ανεκτικός δυσηρέστει τοϊς Φαρισαίοις οϊτινες 
έφαντάζοντο αυτόν εγκόσμιον λυτρωτήν ήρωα άπό τοϋ ζυγού 
τών Ρωμαίων ώς αδιάφορος δυσηρέστει τοϊς Σαδδουκαίοις 
οϊτινες θά έπεθύμουν ϊσως διά τής επιβολής αυτού άν ήτο ά- 
φωσιωμένος πρός τό ρωμαϊκόν κράτος να αύξήσωσι τήν σιδη
ράν έπίτής πτωχής μερίδος τού έθνους των αρχήν εαυτών. 
Άλλ’ ακόμη οΰ μόνον ήτο πτωχός, περιφρονητέος άρα παρά 
τών πλουσίων, ανάξιος προσοχής παρά πολλών πτωχών, άλλα 
καί έπιδεικτικώτατα κατέκρινε τούς αδίκους πλουσίους άποφεύ- 
γων τάς προς αυτούς σχέσεις καί συναναστρεφό μένος μετά 
τών πενήτων, και προς αύτούς μάλιστα τα άπειρα έλέη τών 
θαυμάτων Του δαψιλεύων άλλα καί ετι πλέον έμυσάττετο 
τήν κοινώς λογιζομένην αρετήν, ήν κατήγγειλεν άπεριφρά- 
στως καί ήλεγξεν δριμύτατα ώς ύπόκρισιν, αξιών έσωτερικήν 
έγκάρδιον αρετήν καί πραγματικήν πρός τον πλησίον αγά
πην, καί ψυχής ούχί σώματος αγνότητα καί σεμνότητα.

Ταΰτα καί άλλα πλεϊστα τοιαύτα προυκάλεσαν άμείλι- 
κτον τήν καταδίωξιν τού Κυρίου υπό τών αρχόντων μάλιστα 
τοΰ ιουδαϊκού Έθνους. Έπετείνετο δε δ διωγμός σύν τφ 
χρόνφ καί ίδίρ; έν 'Ιερουσαλήμ παρωξύνθη τοσοϋτον, ώστε 
ούχί άπαξ άπεπειράθησαν νά λιθοβολήσωσιν αυτόν έλεγχόμε- 
νοι ύπ’ αύτού.

Δύο τοιαύτας απόπειρας λιθοβολισμού αναφέρει δ Ιω
άννης έν η'5θ καί έν ι'31 έ. Ή προτέρα έγένετο κατά τήν 
προ τοΰ τελευταίου ΙΙάσχα εορτήν τής Σκηνοπηγίας, καθ' 
ήν καί τόν έκ γενετής τυφλόν έθεράπευσε- προέκυψε δέ έξ 
ελέγχου δριμέος, έν φ ό Κύριος ύπέδειξεν είς τούς περικυ- 
κλώσαντας Αύτόν έν τφ Ναφ δτι ούτε ελεύθεροι ήσαν έφ 

όσον έδούλευον είς τήν αμαρτίαν, ούτε τέκνα τοΰ Αβραάμ 
ούτε τοΰ Θεού ήσαν έφ’ όσον έποίουν έργα άτινα δέν ήσαν 
οία τά τοΰ Αβραάμ, καί έφ’όσον έξήτουν νά άποκτείνωσιν 
Αυτόν, Όστις έλάλησεν αύτοϊς τήν αλήθειαν, καί δστις παρά 
τοΰ Θεοΰ είχεν έλθη, καί δτι τέκνα τοΰ διαβόλου ήσαν καί 
τάς έπιθυμίας τοΰ πατρός αυτών τούτου ήθελον νά έκπληρώ- 
σιν. ‘0 Κύριος άποσυρθείς έν τή περιστάσει ταύτή έπ’ολί
γον έξήλθεν έπειτα αβλαβής διά μέσου αυτών.

Ή δευτέρα απόπειρα έγένετο κατά τό αυτό έτος περί 
τά τέλι] τοΰ Δεκεμβρίου, κατά τήν εορτήν τών ’Εγκαινίων. 
Καί ό λόγος ήτο πάλιν περί τής απιστίας αύτών- οί Ιουδαίοι 
ήξίωσαν νά ειπη αύτοϊς ύ Κύριος παρρησία άν ήτο αύτός ό 
Χριστός. ’Εκείνος ύπέδειξεν αύτοϊς τά έργα Του καί άπήτησε 
παρ’αυτών πίστιν άν μή διά τούς λόγους Του τούλάχιστον 
διά τά έργα ταΰτα. Καί έδήλωσε παρρησία τήν άίδιον ενό
τητα Αύτοΰ πρδς τόν ΙΙατέρα είπών- «εγώ καί ό Πατήρ 
εν έσμέν». Τοΰτο μάλιστα έξελήφθη ώς βλασφημία, καί έπί 
τούτφ έβάστασαν λίθους ΐνα λιθοβολήσωσιν Αύτόν- άλλ’ έ
ξήλθεν έκ τής χειρύς αύτών πάλιν έλέγχων καί παροργίζων 
έπί μάλλον αύτούς- διότι ό άδικος συνήθως έκκαίεται καί 
έξαγριοΰται έπί μάλλον έλεγχόμενος διά τάς αμαρτίας αύτοΰ.

Αί δύο αύται άπόπειραι είναι έπεισόδια ανεπισήμου ού
τως είπεϊν καί ασυστηματοποιήτου διωγμού. Άλλα καί αί ε
πίσημοι άρχαί τοΰ ’Ιουδαϊκού "Εθνους λίαν ενωρίς έπελά- 
βοντο τοΰ κατά τοϋ Χριστού διωγμού. "Ηδη προ τής πρώτης 
τών ανωτέρω αποπειρών λιθοβολισμού τό Συνέδριον ανησύ
χησαν έκ τής φήμης τών θαυμάτων Λύτοΰ, ής έπληρώθη 
πάσα ή Ίουδαία, καί δτε έπί τή εορτή τής Σκηνοπηγίας συνή- 
χθησαν άπανταχόθεν ’Ιουδαίοι έν Ιερουσαλήμ καί ζωηραί 
συζητήσεις· έγίνοντο περί τοΰ Ίησοΰ μεταξύ αύτών, ών 
άπήχησιν έχομεν έν τφ ζ' κεφαλαίο) τοΰ Εύαγγελίου τοΰ Ιω- 
άννου, αϊτινες έγένοντο έτι ζωηρότεραι δτε μεσούσης τής 
εορτής άνέβη ό Ίΐ]σοΰς είς τό Ίερύν καί έδίδασκεν, συνήλ- 
θον ΐνα συσκεφθώσι περί τοΰ πρακτέου έχοντες ήδη ,προαπο- 
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φασίση να άποκτείνωσιν αυτόν καί απέστειλαν ΰπηρέτας όπως 
συλλάβωσιν αυτόν, οϊτινες ώς γνωστόν, έπανεκαμψαν άπρα*  
κτοι, είπόντες ώς δικαιολογίαν αύτών: «ουδέποτε έλάλησεν 
άνθρωπος ώς ούτος ό άνθρωπος.» Καί δτε ό Νικόδημος έπί 
τής συνεδρίας ταύτης έζήτησε νά μή κατακριθη παρά τόν 
Νόμον αναπολόγητος ό ’Ιησούς ήκουσεν άποτόμως : «μή καί 
συ έκ τής Γαλιλαίας εΐ; έρεύνησον καί ϊδε ότι προφήτης έκ 
τής Γαλιλαίας ούκ έγήγερται»!

Ήθέλησαν δε και πρότερον δτε δ Κύριος ήτο έν Γαλι- 
λαίφ ακόμη νά έξεγείρωσιν κατ’ αυτού οί άρχοντες τον ΊΙρώ- 
δην, έλπίζοντες δτι ύ έξώλης ήγεμών θά έμίαινεν έκ δευτέρου 
τάς χεϊρας αυτού έν τώ αϊματι προφήτου άποκτείνων καί τόν 
Ίησοΰν ώς τόν Ίωάννην.

Κατά δέ το τελευταΐον Πάσχα, μετά τήν θριαμβευτικήν 
Αυτού εις Ιεροσόλυμα είσοδον, έν συνεδρίφ πάλιν τό Νυνε- 
δριον άπεφάσισαν νά φονεύσωσιν Αύτόν, άλλ’ ούχι φανερώς, 
διότι πολύς θόρυβος ήθελε προκληθή έν τή εορτή μεταξύ τού 
λαού, δστις έμαρτυρει δτι τον Λάζαρον έφώνησεν έκ τού μνη*  
μείου και άνέστησεν αύτόν, καί πολύς είχε πιστεύση είς 
Αύτόν.—ΧΙΠ.

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΟΣ 0 ΓΛΥΠΤΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΣΕ1 ΤΗΝ ΨΤΧΗΝ
Ας σταματήσωμεν πρός στιγμήν έπί τής άκτινοβόλου ταύτη*  

κορυφής.
Τό πάθημα δέν πλήττει μόνον εκείνον, δστις έν μέσα) του κο- 

σμου λησμονεί τον Θεόν, ού μόνον εκείνον, δστις διαφθείρεται έν τφ 
κοσμώ. Οί δίκαιοι ομοίως πάσχουσι, και οί αγαθοί άνθρωποι ύπο- 
μένουσι δοκιμασίας. Ούτοι πάσχουσιν ΐνα γίνωσι δικαιότεροι, ύφι- 
στανται δοκιμασίας ΐνα γίνωσιν έτι καλλίτεροι. ”Ας προσπαθήσωμ^ν 
να εννοήσωμεν έν τω θλιβερφ πλήν διαπεραστικω τουτω φωτί τα πα
θήματα καί θ’ άρχίσωμεν νά έννοώμεν τήν ζωήν.
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Πότε δέ, έπί τέλους, θά έννοήσωσιν, δτι ό άνθρωπος δφείλβι νά 
γίνη ό γλύπτης τού εαυτού του; Πότε θά έννοήσωσίν, δτι ό Θεός έτο- 
ποθέτησεν αύτόν επί τής γης ώς έμβρυον, έπί τούτφ ακριβώς τφ 
σκοπφ, ΐνα δυνηθή ν’ αναδημιουργήσω αυτός εαυτόν; Πότε θάέννοή- 
σωσιν, δτι έκ τού ψυχρού, τού άμορφου τούτου μαρμάρου, τού άνευ 
γνωρισμάτων προσωπικότητας, άνευ ώραιότητος, δ Θεός ένετείλατο 
αύτφ νά γλύψη ζών άγαλμα; Πότε θά έννοήσωσιν, δτι έν τφ έ’ργφ 
τούτφ ό Θεός έπεμψε πρός βοήθειαν είς τόν άνθρωπον τό πάθημα; 
Σύ, ώ άνθρωπε, δέν ύπήρξας ούτε ωραίος, ούτε μέγας, ούτε άγιος, 
άλλ’ έγεινες ώραϊος, μέγας, άγιος. Διοτί; Διότι έπαθες.

Παρατηρήσατε δέ πώς γεννώνται οί άνθρωποι. Τινές άσχημοι’ 
οί κάλλιστοι εξ αύτών φέρουσιν έν έαυτοϊς κάτι τι τό άγριον, τό άνα- 
νάπτυκτον, τό ξηρόν καί άκαρπον. eH παιδική ηλικία δέν οίκτείρει, 
—είπεν εις μέγας παρατηρητής, ή νεότης μικρόν έχει καρδίαν. Έν 
αύτή υπάρχει αίμα, ζωηρότης, πύρ, άτινα αυτή θεωρεί ώς καρδίαν, 
άλλ’ δπερ πολύ άπέχει νά ήνε έν καί τό αύιό Προσέξατε είς τόν λό
γον νεαρού άνδρός. Έν αύτώ υπάρχει χάρις, νούς, φαντασία, πύρ, 
γνώσις, άλλά δέν όμιλεϊ καλώς: τί λοιπόν ελλείπει άπ’ αύτοϋ ; Ούτος, 
δέν έπαθεν άκόμη.

Πρέπει ό χρόνος, ή δοκιμασία, τό γενναιοψύχως καί πράως γε- 
νόμενον ανεκτόν πάθημα νά παράσχη εις τήν καρδίαν τήν χάριν άνυ*  
ψωθείσης ψυχής, ηθικήν ώραιότητα. Χορδαί τινες, καί μάλιστα αί 
ώραιόταται ήχούσιν έν τφ άνθρώπφ τότε μόνον, δταν είνε έμπεποτι- 
σμέναι εντός τών δακρύων. Ιδού, διατί τό πάθημα είνε τόσον άφθο- 
νον. Τό κύμα, τό όποιον όλοέν χωρεϊ δέν άναμένει ΐνα τό πρό αυτού 
παρέλθτ). ΙΙαθήματα τού νού, άνησυχίαι τής καρδίας, άσθένειαι καί 
θλίψεις παντός είδους, άένναοι πικρίαι ρέουσιν άκαταπαύστως καί 
καταλαμβάνουσι πάσαν ψυχήν. Διά ταύτα θαυμάζεις καί διερωτάσαι :

—Ναί, διατί ή εύτυχία πάντοτε έκφεύγει; Καί διατί το πάθημα 

ούδέποτε παύει ;
<Διατί;>....—Διά νά μάς καταστήση στιλπνούς. Διά νά λειάνη 

διά τής έντριβής πάσας τάς τραχύτητας ήμών.
. . . Μεθ’ οϊας λογικής έπιμονής τό πάθημα παρέχει τήν έπίδρα*  

σιν αύτού έπί τής άνθρωπίνης καρδίας καί πόσον θαυμαστά παράγει 
άποτελέσματα ! Ενεργεί σχεδόν ώς μυστήριον, διά τίνος άνεκφράστου 
έσωτερικής δυνάμεως. *0  βίαιος, ό δεσποτικός, ό έγωϊστής ούτος άν
θρωπος, πόσον εύπροσήγορος καί κοινωνικός έγένετο άφ’ ής ήψατο
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αύτοΰ τό πάθημα! *Ήδη  αυτός ό ίδιος τείνει τήν χεϊρα, ευχαριστεί 
υμάς κα! διά τήν έλαχίστην εϊς αυτόν προσοχήν.

Τοιουτοτρόπως τό πάθημα έταπείνωσεν αύτόν. ‘Η αναίσθητος 
καί ξηρά καρδία ήδη καλεϊ υμάς, ζητεί όλίγην αγάπην. Δίψα αγάπης 
έγεννήθη έν αυτή μετά δακρύων.

Ό νέος αυτός, δ τόσον τολμηρός εϊς τάς κατά τού Θεού βλασφη
μίας, δ τόσον αναίσθητος πρός πάσαν πνευματικήν λάμψιν, δ άπερ- 
ροφημένος δλως ύπό τών παθών του, ώς άμα ήλθεν εϊς επαφήν προς 
τό πάθημα καί ϊδού ήσθάνθη, δτι τά πάθη αύτού καθησύχασαν ως 
καταπεσών άνεμος. *Η  εστία τού κακού έσβυσε. Τά ρυπαρά αύτοΰ 
όνειρα διελύθησαν. Έκ 'τής μετά τού αισθήματος επαφής πάν δπερ 
άπετέλει αίσχος τής εαυτού ψυχής, απελπισίαν αύτού,—κατεπραύνθη, 
σχεδόν έξηφανίσθη ... Έν! λόγω ή διαστραφεϊσα υπό τοΰ κακού 
ψυχή άνεχαλκεύθη ύπό τού παθήματος, ώς έπ! θείου άκμονος, εις νεα, 
ώραϊα σχήματα.

Κύριε, Κύριε, πόσον θά ήτο καλόν, εάν πάσα ψυχή άπεκαλυ- 
πτετο άπαντώσα τήν Ιαματικήν δύναμιν τού παθήματος ! Έάν αύτη 
ήνόει τήν έκ τούτου προσγενησομένην αύτή ώφέλειαν. Έάν είς έκα
στον κτύπημα καταφερόμενον έπ’ αύτής ύπό τής σφύρας έλεγεν : ευ
χαριστώ Σοι Θεέ ! Έάν αυτή δέν έμενεν άφωνος, ακίνητος, τυφλή» 
άλλ’ ήτο ζώσα, λαλοΰσα, έπιδεκτική λογικότητος και μετά χαράς άνε- 
γνώριζεν δ,τι πράττει είς αύτήν δ Θειος Εργάτης 1

Ψυχή μου, ψυχή μου ! Άναγνώρισον τήν άσχημίαν τών αμαρ
τιών σου, τάς συνεχείς σου πτώσεις, τάς καθημερινός σου παρεκτρο- 
πάς, τήν ύπερηφάνειάν σου καί έναντίωσιν είς τόν Θεόν και βαπτι- 
σθητι εντός τών δακρύων σου ! Δέν δύναμαι νά σε διατάξω δπως 
ζητής τό πάθημα, αλλά μή απωθείς αύτό, δταν έρχεται σοι. Είνε φί
λος σου. Δέχθητι αύτό, λάβε τό δεύτερον τούτο βάπτισμα, έκ τού ο
ποίου θά δυνηθής νά έξέλθης ώραιοτέρα.

Βεβαίως, δύσκολον νά εϊπη τις, δτι δ Θεός έδημιούρησε τό πά
θημά, τούλάχιστον έκ τής άπόψεως έξ ής γνωρίζομεν αύτό νυν. ‘0 
Θεός δέν φαίνεται νά ήνε ή πλησιεστέρα αιτία τού παθήματος. Ό θά
νατος δμως βεβαίως. Άμφότερα ταΰτα τά φαινόμενα παρήχθησαν έν 
μιρ καί τή αύτή ήμέρρι, έγεννήθησαν, ώς δυστυχείς άδελφαί τής αμαρ
τίας, είνε δέ τόσον φρικώδη, δσον και αύτή, και εντεύθεν δφείλουσι r 
νά διδάξωσιν είς τόν άνθρωπον, δτι δέν έπιτρέπεται ατιμώρητε! 
έξανίσταται εναντίον τών αιωνίων νόμων, όφείλουσι νά έπαναφέρωσ*  

Τό πάθημα ώς ό γλύπτης διαπλάσσει τήν ψυχήν 143

τόν άνθρωπον είς τόν οίκον αύτοΰ. Έν τούτφ δέ δ,τε θάνατος καί 
τά παθήματα δμοιάζουσι τούς μεγάλους έκείνους τεχνίτας, οϊτινες έκ 
τών θρυμμάτων κα! τών ερειπίων έγείρουσι μεγαλοπρεπείς ναούς. 
Καθ’ δν χρόνον τό πάθημα θλιβερώς άνέτειλεν ει; τόν κόσμον, ή ά
πειρες άγάπη έδράξατο αύτού, δπως μεταχειρισθή αύτό ώς μέγα μέσον 
διά τήν άναγέννησιν τών ψυχών. Θέλων νά τιμωρήσω, διότι ή τιμωρία 
είνε αναγκαία, αλλά μάλλον έπιθυμών νά συγχωρήση και σπεύδων ν’ 
άπαλλάξη τό αγαθόν άπό τού κακού και άναγκάση αύτό νά ύπηρετή 
εϊς τόν θρίαμβον τοΰ αγαθού, δ Θεός, έν τή δικαιοσύνη Αύτού κα! έν 
τή άγάπη Αύτοΰ έπενόησε ποινήν, έν τή δποίφ νά περιείχετο ήδη 
κα! ή έπιστροφή έπ! τά βελτίω. "Υψωσεν έν μέσφ τού κόσμου Ικρίω
μα, τό όποιον νά ήδύνατο νά χρησιμεύση ώς βωμός. Έπέτρεψε τοι
ουτοτρόπως τό πάθημα. Ό Θεός ώσε! λέγει : δ άνθρωπος τείνει εϊς 
τόν ίδιον όλεθρον*  διαφθείρει εαυτόν δι’ έργων αντικειμένων, οΐαή 
ύπερηφάνεια, δ έγωϊσμός, ή ένάντίωσις,. . . άλλ’ ’Εγώ θά κωλύσω 
αύτόν κα! έκόντα άκοντα θ’ άναγκάσω νά ύποστή ταπείνωσιν, ύπα- 
κοήν, αύταπάρνησιν. Έκ τών τριών τούτων στενώς συνδεδεμένων 
στοιχείων δ Θεός έδημιούργησε τό πάθημα.

’Ιδού άκριβώς, διά τοιούτου μέσου πρό παντός κα! διατηρούνται 
αϊ ψυχαί. Άπό καιρού εϊς καιρόν δ Θεός λαμβάνει αύτάς κα! ρί
πτει έντός τής καμίνου τοΰ παθήματος, έάν δέ δμολογήσωσιν δτι πρός 
καλόν αύτών έγένετο τούτο κα! επομένως άσμένα)ς αποδέχονται αύτό, 
άναγεννφ αύτάς. Διά τοΰ μέσου τούτου θεραπεύονται αί πρότεραι 
αύτών άμαρτίαι.

Εϊς τινας είνε ωφέλιμα τά σφοδρά, τά κεραυνοφόρα πλήγματα 
τών παθημάτων*  εϊς άλλους ή διηνεκής, ή έπίπονος, ή έπίμονος έπε 
ξεργασία, ήτις παρέχει είς τήν άδαμαντίνην αύτών ώραιότητα λάμψιν. 
’Αλλά κα! διά τούς μέν κα! διά τούς δέ, διά πάσαν καθόλου ψυχήν, 
εϊνε άναγκαία ή αύτή σοφή ένέργεια τής θλίψεως, ήτις συντελεί ώστε 
νά έπιτευχθή ή ψυχική ώραιότης. Τό πάθημα άγει εις έπίτευξιν τοΰ 
σκοπού τούτου. Μή θαυμάζετε, έάν τούτο συχνάκις έπανέρχεται. Ε
νίοτε διέρχεται διά τών αύτών κα! μόνον μερών, ϊδίρ δέ διά τών ά- 
σθενών τοιούτων.

Τό πάθημα δέν πλήττει μόνον διά τής σοφής προβλέψεως τήν 
ψυχήν, άλλ*  ιδίρ έκεϊνα τά μέρη, έν οίς ύπάρχουσιν έλλείψεις, κακίαι, 
ϊνα προμηθεύση αύτή άσυλλήπτους ιδιότητας. Συχνάκις τό πάθημα 
διευθύνεται έναντίον τών ίερωτάτων τού άνθρώπου, ένθα αί καλλίτε-
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ραι αύτού άρεταί. Άκουσίως έρωτας εαυτόν: διατί τό πάθημα δέν α
φήνει έν ήσυχίρι τάς τοιαΰτας απόψεις του χαρακτήρος του ανθρώπου, 
αίτινες καί άνευ τούτου είνε καλαί, έπί τών όποιων καί άνευ τούτου ό 
ό άνθρωπος πολύ εΐργάσθη; Όλος ό σκοπός τού παθήματος είνε οΰτος: 
νά στομώση καί έπί μάλλον άνυψώση τάς Ιδιότητας τής ψυχής, προφύ
λαξη δ’ αυτήν από πάσης άσταθείας. Σείς είσθε καλοί και υπομονητι
κοί, άλλ’ Ιδού, ακριβώς έφ’ υμών πανταχόθεν μέλλουσι νά έπιπέσωσιν 
αί στενοχωρίαι*  έχετε άγαπώσαν καρδίαν, αλλά ζήτε μεταξύ έγωϊστών 
καί ή ύψίστη υμών αρετή δέν κατανοειται, τά καλλίτερα υμών σχέδια 
μένουσιν άνευ έφαρμογής’ έπλάσθητε διά τόν ήσυχον οικογενειακόν 
βίον,—άλλ’, ϊσως, ακριβώς ζήτε άνευ φίλου, από πολλού έθωπεύσατε 
έν τή ψυχή υμών τό δνειρον τής ευτυχίας νά γίνητε πατήρ, άλλ*  ου
δέποτε άπεκτήσατε τέκνα. ’Εάν έν τή ψυχή υμών ύπάρχη ευαίσθητος 
χώρα, ταύτην ακριβώς μέλλει νά πλήξη τό πάθημα*  έάν μάλιστα ύμεί; 
είς ούδένα άπεχαλύψατε τό μύχιον τούτο μέρος τής ύμετέρας ύποστά- 
σεως, θά έλθη τό πάθημα, 3περ θ’ άνεύρη αυτό*  έάνύμεϊς αυτοί δεν 
έγνωρίζετε αύτό, τύ πάθημα θά σάς τό υπόδειξη. Έκ πάντων τούτων 
ένοήσατε, δτι τό πάθημα είνε μόνον δργανον, άλλ’ όπισθεν αυτού 
ΐσταταί Τις ΙΙαντογνώστης.

Έγώ θά παράσχω εις υμάς νέας περί τούτου αποδείξεις. Πάρε’ 
τηρήσατε άρά γε μεθ’ όποιας έπιδεξιότητος τό πάθημα συμμορφώνεται 
πρός τάς ψυχάς ; Έλαττούται ή επαυξάνεται, γίνεται έλαφρόν ή βαρύ 
άναλόγως τών άναγκών τών ανθρώπων Έάν είσθε ανίκανοι νά al*  
σθανθήτε τήν άφηρημένην (μή αίσθητήν) θλϊψιν τής ψυχής, ό Θεός 
θά σάς στείλη οδυνηρόν σωματικόν πόνον. Έάν δι’ υμάς είνε απρο
σπέλαστος ή άμιλλα τής τιμιότητος, ό Θεός θά πέμψη είς υμάς ξηράν 
ανησυχίαν τού νοΰ. Άλλ’ έάν έφθάσατε εις τοιοΰτον σημεϊον κατα- 
πτώσεως ήθικής, ώστε τά παθήματα, έν τή κυρίςι έννοίςι τής λέξεως, 
νά μή ποιώσι πλέον αϊσθησιν είς τήν ύμετέραν ψυχήν, τότε ό Θεός 
μέλλει νά καταδικάση αυτήν είς όδυνηράς βασάνους.

Καί τάνάπαλιν παρατηρήσατε πώς τό πάθημα άποπνευματού- 
ται : Τίς θά περιγράψη τάς έλαφράς, τάς ώραίας, απροσίτους είς 
οχλον ταλαιπωρίας, άς δοκιμάζει έν τφ βίφ αυτού ό μεγαλοφυής ποιη*  
τής, δ εκλεκτός νούς; Καί πώς νά περιγράψη τις τό αόρατον, τό θειον 
μαρτύριον, δπερ προκαλεί δ Θεός έν ταϊς καρδίαις, ταΐς κατειλημμένα^ 
υπό θαυμάσιου φλογός, τών άγιων παρθένων 1

'0 βίος είνε τό τεράστιον έργαστήριον, έν φ ή ψυχή παρασκευά· 

ζεται διά τό ούρανόν. Έάν μετέβητέ ποτέ είς έργοστάσιον ένθα κατα- 
σκευάζουσιν ύάλινα αντικείμενα, πάντως έκπληξιν θά ένεποίησεν είς 
υμάς ή γιγνομενη έν αύτφ λογική έργασία, καθ’ δν χρόνον έκ τής πε- 
πυρακτωμένης σωρού διαρκώς έξέρχονται ωραία ύάλινα αντικείμενα. 
Τό ^ρ καί ή ενέργεια τής πυράγρας τού έργάτου, Ιδού τά απλά εργα
λεία τού ύελουργού. 'Ομοίως κάι έν τφ χωνευτηρίφ τού παθήματος : 
Ό Θεός καθαρίζει καί ένισχύει τάς ατελείς, τάς δειλάς, τάς άπολλυμε- 
νας ψυχάς, στομώνει αύτάς καί καθ<στ<? άκαταμαχήτους. Έάν ένοήσατε 
πάντα ταύτα, ελκύει δέ υμάς πρός έαυτήν ή πνευματική ώραιότης καί 
άγνότης, τότε μετά χαράς απαντήσατε τό πάθημα: δ Κύριος γνωρίζει 
ποϊον ακριβώς πάθημα θά σάς πέμψη.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ TOT ΑΠΟΪ ΟΡΟΥΣ

Ώς ήτο έπόμενον ή περί διεθνοποιήσεως του ’Αγίου Όρους 
ρωσική πρότασις άνεστάτωσε τά πνεύματα τών εν ΆΘφ Μοναχών. 
Έντονοι διαμαρτυρίαν προς τήν έν Αονδίνφ πρεσβευτικήν Συνδιάσκε- 
ψιν, εκκλήσεις ΘερμαΙ προς τόν Πρωθυπουργόν τής ’Ελλάδος, άποστο- 
λαί επιτροπών είς ’Αθήνας καί Κων)πολιν, παντα ταύτα είναι άναγ- 
καία συνέπεια τής άποφάσεως Διπλωματίας του να καταστήση 
καί τον τόπον έκεϊνον τής ήρεμου μοναχικής ζωής αντικείμενο*  τών 
ασχολιών της.

Καί ή Ρωσία δ’ βμως φαίνεται σταθερώς βαδίζουσα πηος το*  
σκοπόν τής προτάσεως αύτής, άφου έστειλε καί έκτακτον άπεσταλμέ- 
VOV είς Άγιον Όρος έπί μελέτη ίπιτοπίφ τών πραγμάτων τον κ. 
Μανσούρωφ πρφην Γραμματέα τής έν Κ)πόλει Ρωσικής Πρεσβείας, 
θ κ. Μανσούρωφ πατρφζων υιός του αοιδίμου Μανσούρωφ, βστις έπί 

ίτη μακρα μετά τού Τερτίου Φιλίππωφ έκράτουνέν Ρωσί$ υψηλά τήν 
σημαίαν τ^ν πατροπαραδότων πρδς τους Έλληνας εύνοιών, εύηρε*  
βτήθη διερχόμενος δΓ ’Αθηνών νά έπισκεφθ^ τδν έκεί παρεπιδημούν τα 
Π. Μητροπολίτην Κιτίου καί έπί γνωριμία καί έπί διαγνώσει τών 
σκέψεων αυτού έπί τού ζητήματος τού ’Αγίου Όρους. Ή συνάντησις 
ύπήρζεν έγκάρδιος, τής Α. Πανιιρότητος καλώς έκ τής άλλοτε έν
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Ίεροσολύμοις θέσεως αυτής γινωσκούσης την άνυπόχριτον εύσέβειαν 
τού οίκου Μανσούρωφ κκί τάς Εκθέσεις αύτής καί τάς ύπηρεσιας 
προς το ελληνικόν έθνος, ή δέ έπί τού προκειμένου θέματος συζητησις 
συνέδεσεν αύτούς δι’ έτι μείζονος εγκαρδιότητας.

’Αφού λοιπόν το ζήτημα έζακολουθεΐ νά είναι άντιχείμενον ^οί
νων διασκέψεων καί διεθνών διαπραγματεύσεων δέν νομίζομε*  άσκο- 
πον νά ίπανέλθωμεν είς αύτο προς πληρεστέραν διασάφησιν.

• ♦
Ή παρούσα κατάστασις τού ’Αγίου Όρους δύναται να συνοψισθή 

έν τοΤς έξής. ’Ολόκληρος η Χερσόνησος του Άθω έχουσα έμδϊδόν 
περί τά 385 τετραγ. χιλμ. εινε έδαφος Μοναστηριακόν, ούδενος ατό
μου κεκτημένου έν αύτώ ούδέ σπιθαμήν γης κατά πλήρη κύριόιητα. 
Το έδαφος είνε διανενεμημένον σχεδόν κατ’ ισην αναλογία/είς 20 Βα- 
σιλικάς Σταυροπηγιακάς Μονάς. Έκάσ της δέ Μονής ή περιοχή ώς κτή
μα ιερόν καί αφιερωμένο*  είναι έκκλησιχστικώς καί πολιτικώς ανα
παλλοτρίωτος. ’Εν τ$ περιοχή τών πλείστων έκ τών 20 κυριάρχων 
Μονών ύπάρχουσι μικρότερα μοναστικά ίδιου τύπου ιδρύματα ώς έ- 
ξαρτήματα αύτών, αί Σκήται, τά Κελλία, αί Καλύβαι καί τά Κα
θίσματα. *Εκ  τών 20 κυριάρχων Μονών i 7 μέν εϊναι Έλληνικαί, 
μία Ρωσική, μία Βουλγαρική καί μία Βο Α^αροσερβική. Μεταξύ δέ 
τών έξηρττ μένων μοναστικών ιδρυμάτων ύπάρχουσι πλήν τών Έλλη*  
νικών Ρωσικά, Βουλγαρικά, Σέρβικά καί Ρουμανικά. Πάντες δέ οί 
Μοναχοί καί δόκιμοι δυνάμει αύτής τής ίδιότητος αύτών ώς αγιο
ρειτών έθωρούντο τέως ύπήκοοι ’Οθωμανοί.

Αί 20 κυρίαρχοι Μοναί ανεξάρτητοι άπ’ άλλήλων άποτελούσιν 
όμού το Κοινόν τού Αγίου όρους, ύμοσπονδιακώ; δέ προς άλ- 
λήλας συνδεόμεναι, έχουσι μίαν κοινήν αρχήν τήν ί ε ρ ά ν Κοι
νότητα ή Ίεράν Σύναξιν καλουμένην, άπαρτιζομέ- 
νην δέ έξ ένός αντιπροσώπου έκάστης τών 20 Μονών.

Ή κοινή αδτη Αρχή τής Μοναστηριακής ’Ομοσπονδίας αποτε
λούσα διαρκές Συνέδριον, έδρεύουσα δέ έν τή κοινή ίερφ πόλει τών 
Καρυών ασκεί τήν άνωτάτην έν Άγίφ Όρει νομοθετικήν, δικαστικήν 
καί έκτελεστικήν έξουσίαν ύπο τον περιωρισμένον τύπον Μοναχικής 
Αύτονόμου Όμοσπόνδου Πολιτείας.

Ή νομοθετική εξουσία συνίσταται είς τήν έπικύρωσιν Κανο
νισμών έσωτεοϊκών Μονής τίνος οσάκις ή ένδιαφερομένη Μονή κρίνει 
άναγκαίαν τήν έπικύρωσιν, καί είς τήν ψήφισιν κχνονιστικών διατά
ξεων, άναψερομένων είς τάς πρός άλλήλας σχέσεις ή τά κοινά συμφέ
ροντα τών όμοσπόνδων Μονών καί είς τήν ασφάλειαν τής δημοσίας 
τάξεως.

Ή δικαστική εξουσία συ/ίστιτχι είς τήν απονομήν δικαιοσύνης 
ένδς μέν μόνου βαθμού έπί διαφορών μετιξύ κυριάρχων Μονών η μετα-

*ζαρτήματος καί κυριάρχου Μονής, δευτεροβαθμίου δέ οσάκις noi· 
*«ιται περί διαφοράς είτε μεταξύ ατόμων είτε μεταξύ υποκειμένων ί- 
ρυμάτων. Δικάζει δε ή Κοινότης όχι μόνον έπί άστιχών διαφορών 

αλλά καί επί ποινικών ώς πταισματοδικείον, έχουσα δικαίωμα νά τι- 
μωρή πταίσαντα δι’ άποζημιώσεως χρηματικής, διά κατασχέσεως 
περιουσίας κινητής, ή δικαιωμάτων αύτού έπί άκινήτων διά χρηματι
κού προστίμου, διά προσωπικού περιορισμού, δια άποπομπής έκ του 
Ιερού έδάφους.

, Ή τριφυής αύτη έξουσία τής ‘Υπέρτατης Αρχής έχει χαρακτήρα 
ηθικόν μάλλον ή κυβερνητικώς άναγκαστικόν, οσάκις πρόκειται αμέσως 
η εμμέσως περί κυριάρχων μονών. Διότι έκαστη Μονή δύναται νά δέ- 
χηται η νά άπορρίπτη οίανδήποτε γενικού ή ειδικού χαρακτήρος άπό- 
ψ®οιν τής Κοι ότητος.

Δια τήν τήρησιν τής δημοσίας τάξεως, τήν έκτέλεσιν τών αναγκα
στικής φυσεως κατά ατόμων αποφάσεων καί τήν φρούρησιν τού ‘Αγίου 
Ορους υπάρχει σώμα χωροφυλακής έξ 24 άνδρών λαϊκών χριστιανών 

οπλιτών φουστανελοφόρων, σερδάριδων όνομαζομένων, διατε- 
λουντων όέ υπό τάς αμέσους διαταγάς τής έπ ι στασιας, η τις 
^οτελείται έκ 4 μελών δισριζομένων έκ περιτροπής κατ’ έτος ύπο τών

Μονών.
Ή ανώτατη πνευματική αρχή τού Άγιου Όρους άνήκει είς τδ 

Οικουμενικόν ΙΙατριαρχεΤον, ένεκα όμως τής προνομιακής έκκλησιαστι- 
*ώς « πολιτικώς θεσεως τού Άγίιυ Όρους αί άποφάσεις τού Πα- 
τ?ιαρχ«ίου έχουσι κύρος απόλυτον μόνον έπί κανονικών ή δογματικών 
παραπτωμάτων. Αί άλλης φύσεως άποφάσεις τού Πατριαρχείου είτε

*ατ* αναφοράν τών έν Άγίφ Όρει λαμβανόμεναι έχουσι 
ή ζ*ην  μόνον ώς τά πολλά ούχί δέ καί κυβερνητικήν πραγματικήν 
α^ΐαν. Διά τούτο δέ πολλαί κανονισ:ικαί ή άλλης φύσεως αποφάσεις τού 

®:ριαρχ6ζ0υ συμβαίνει να μένωσιν ανεκτέλεστοι.
» „ ^°λιτικώς το Άγιον Όρος απετέλει υπό 'δ Τουρκικόν καθεστώς 
ζ«οδκ)ίχηοιν puO^oû, υπαγόμενη*  tii τό Βιλαέτιον θίασκλονίχης. 
υ υποδιοικητής (Καϊμακάμης) μϊΟ' ένός τ.λώνου χαί ένός ΰγίίονόμου 

*®ι ολιγων ζαπτιέδων άπιτέλουν τάς πολιτικός Άρχάς τού Αγίου Ο-
Η «ζουσία τού Καϊμαχάμου αυνίστατο «ς τό νά ίπιτηρίί τό *Α-  

Υςθν "Όρος χαί νά βοηΟίί τήν Μοναστηριακήν όρχήν έν tç διοιχήσιι 
Μαχις un’ αύτΐίς θά έχρίνετο άναγχ,αϊον. Πρός έπίσχοψιν Μονής τίνος 
υπο τήν έπίσημον αύτοϋ ιδιότητα έδ<ι άπαραιτήτως νά ύπάρχρ άδίΐα

Χέρας Κοινότητος, νά συνοδτύηται δέ ύπό έπιτρόπου αυτής. Τής 
“’τυνομιχής διοιχήσεως άνηχούσης τή Έπιστασΰ,: ό Καϊμακάμης οΰ- 
*μιαν έδιχαιούτο νά ένερ^ήαη άστυνομιχή» έπέμβασιν ή άνάχριαιν είμή

«υμκράξει τής Έπιστααίας. Μετά τής’Επιστασίας επίσης συ«ιρ- 
Υ«ζττο χαί ό υγειονόμος είς 5,τι υπήγετο ·ίς τήν διχαιοδοσίαν αύτοΟ'
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Ό δέ τελώνης είσέπραττε τό νόμιμον έν Τουρκίφ τέλος έπί έκείνων 
μόνον έχ τών είσαγομένων, όσα δέν άνήχον είς άνεγνωρισμένας καί οε- 
δ,ηλωμένας τών ιερών Μονών καί τών εξαρτημάτων αύτών άνάγκας,. δη
λαδή μόνον έπί τών χάριν έμπορίας η προς ίδιαν χρήσιν τών έπισχεπτο- 
μένων τό *Αγιον  Όρος. Ή όλη φορολογική ύποχρέωσις τού ’Αγίου 
Όρους προς το κυρίαρχον Κράτος συνίστατο είς τήν καταβολήν υπό τής 
Κοινότητος 700 λιρών ’Οθωμανικών ώς κεφαλιχοΰ φόρου πασών τών 
Ιερών Μονών.

Τά έν Άγίφ Όρει τελούμενα έγκλήματα ύπήγοντο είς τήν δι
καιοδοσίαν τών ποινικών δικαστηρίων τής Θεσσαλονίκης, είς τά πολιτι
κά δέ δικαστήρια τής αύτής πόλεως έξεδικάζονιο αί πολιτικαί άγωγαί 
οσάκις το ένδιαφερόμενον μέρος ήθελε νά άποφύγη τήν άπόφασιν τής 
ίεράς Κοινότητος ή καί τού Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Τό ώς άνω καθεστώς βασίζεται έπί ιστορικών έγγράφων καί τυ
πικών τών Μονών, έπί χρυσοβούλλων Αύτοχρατορικών, έπί σιγιλλίων 
Πατριαρχικών, έπί Βερατίων Σουλτανικών, έπί μακροχρονίου συνηθείας, 
καί έν πλείστω μέρει έπί τού Αύτοκραιορικού κανονισμού τού ’Αγίου 
Όρους, δοτές ώς νόμος τού Κράτους περιλαμβάνεται είς τούς ’Οθωμα
νικούς κώδικας. Λέγομεν δέ έν πλείστφ μέρει, διότι πολλαί τών δια
τάξεων αύτών προκαλέσασαι διαμαρτυρίαν τών ’Αγιορειτών, έμειναν έν 
τή πράξει άνενέργητοι.

Τό καθεστώς τούτο τού Αγίου Όρους διέπεται ύπό διατάξεων 
τού Διεθνούς Δικαίου. Έκτος τών γενικού χαρακτήρας διατάξεων τής 
έν ΙΙαρισίοις συνθήκης τού 1856 καί τών προγενεστέρων συνθηκών με
ταξύ Τουρκίας 1 καί Ρωσίας περί ασφαλείας τών δικαιωμάτων καί προ
νομίων τών ύπό τήν Τουρκίαν Χριστιανών, υπάρχει καί ειδική διάιαξις 
τού 62 άρθρου τής Βερολινίου Συνθήκης καθ’ ήν «οί Μοναχοί τού 
’Αγίου Όρους έξ οίασδήποτε χώρας καί άν προέρχωνται θά διατηρηθώ- 
σιν έν ταις εαυτών κτήσεσι καί τοΣς πρόσθεν προνομίοις καί θά άπολαύ- 
ωσιν άνευ έξαιρέσεως πλήρους ίσότητος δικαιωμάτων καί προνομίων.»

Εξεταζόμενη πρός τό καθεστώς, οίον περιεγράφη, ή πρότασις τής 
Ρωσίας περί άναγνωρίσεως τού ’Αγίου Όρους ώς αυτονόμου πολιτείας 
ύπό τήν συγκυριαρχίαν τών θρησκευτικώς περί αυτού ένδιαφερομένων 
Κρατών παρουσιάζει τάς εξής απόψεις.

α') Ή Ρωσική πρότασις άρνείται είς τήν Ελλάδα το δικαίω
μα δπερ έχει ίστορικώς, έθνολογικώς, γεωγραφικώς καί νόμφ πολέμου 
νά λάβη τά τέως έπί τού ’Αγίου Όρους κυριαρχικά δικαιώματα τής 
Τουρκίας.

Ζητεί ούσιαστικήν άλλοίωσιν πρός όφελος τής Ρωσίας τών 
περί ’Αγίου Όρους Διεθνών διατάξεων.

γ*)  Τροποποιεί το έσωτερικόν καθεστώς τής Συμπολιτείας.
δ') Είσηγείται σύστημα πολιτικής κυριαρχίας άνεφάρμοστον καθ’ε

αυτό τε καί διά τήν κατ’ αύτού άντίδρασιν.
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Oti τό * Αγιον Όρος ίστορικώς, έθνολογικώς, γεωγραφικώς, καί 
νίμφ· πολέμου ανήκει είς τήν Ελλάδα δέν έπιδέχεται άμφισβήτησιν. Ή 
ιστορία αύτού είναι μέρος άναπόσπαστον τής ιστορίας τού Έλλην. Έ
θνους. Ή έν τφ παρόντι εθνολογική του ύπόστασις ώς έδαφος καί ώς 
κυριότης είναι κατά τά 17)20 έλληνική, τού αριθμού τών ατόμων ού- 
δεμίαν έχοντος έν τφ μοναστηριακή συστήματι σημασίαν, 5πως καί ή 
έν τφ διεθνεϊ δικαίφ ύπόστασις τού Κράτους είναι άσχετος πρός τόν 
πληθυσμόν αυτού. Λαμβανομένου δέ ύπ’ δψιν μεθ’ οποίου αγίου ένθου- 
σιασμού, ό Ελληνικός λαός είδε τήν υψωσιν τής Έλλην. σημιίας 
έπί του ιερού έδάφους τού ’Αγίου Όρους, είναι βέβαιον ότι θά θεώ
ρησή εαυτόν εις τά Ιερότερα αύτού αισθήματα τρωθέντα έάν τό άνή- 
κον είς τό Κράτος τό Ελληνικόν δικαίωμα κυριότητος έπί τού ’Αγίου 
Όρους διεθνοποιηθ}}.

Άλλά καί ή ουσιαστική άλλοίωσις τών περί ’Αγίου Όρους διεθνών 
διατάξεων πρός όφελος τής Ρωσίας δέν είνε όλιγωτέρας πολιτικής 
σπουδαιότητος. Διότι ένφ σύνθημα τής πολιτικής τών Μεγ. Δυνάμεων 
Απέναντι τού Βαλκανικού πολέμου είναι, τά Βαλκανικά διά τούς Βιλ- 
χανιχούς, έπανειλημμένως δέ έδόθησαν άμοιβαίως διαβεβαιώσεις δτι ou· 
δεμία έξ αύτών θά καρπωθή τι όφελος έκ τών νικηφόρων οπλών τών 
Συμμάχων, ή Ρωσία ζητεί ύπέρ έαυτής ούχί τήν ασφάλειαν άπλώς 
κεκτημένων πρότερον δικαιωμάτων, άλλά αυτό τούτο δικαίωμα κυρι
αρχίας έπί μιας λωρίδος τού κατακτηθέντος έδάφους. Έάν δέ έν τφ 
φαινομένφ μικρφ τούτφ μέρει γίν^ παράβασις τής τεθείσης άρχής, ·ί*ε  
δυνατόν καί άλλαι παρ’ άλλων Δυνάμεων νά προκύψωσεν αντιποιήσεις 
είς βάρος τών Συμμάχων.

Έπειτα, ένφ μέχρι τουδε ύπήρχεν έν Άγίφ Όρει είς πολιτικός 
υπάλληλος, σύμβολον άπλούν τής έπί τού Όρους Τουρκικής κυριαρχίας, 
μετά τυπικής δλως δικαιοδοσίας καί τούτης είς στενότατον κύκλον πε- 
ριοριζομένης, νυν διά τής έφαρμογής του προτεινομένου εγκαθιδρύεται 
πολιτική καί διεθνούς χαρακτήρος άρχή, ήτις έν αύτ$ μέν τή ύποστάσει 
αυτής θά είναι σύμβολον πολιτικού ανταγωνισμού καί φυλετικών διαυ- 
ρέσεων, έν τ$ί πράξει δέ θά περιορίσγ) άφεύκτως τήν εσωτερικήν αύτονο- 
μί«ν τής Μοναστηριακής συμπολιτείας.

’Ανεξαρτήτως δμως δλων τούτων τό προτεινόμενον σύστημα φαί*  
νεται ήμϊν προσκρούον κατά τοθ αδυνάτου έν τή εφαρμογή.

Έν πρώτοις αν τεθή ώς βάσις, δτι ή συγκυριαρχία θά άνήκ$ εις 
τά ορθόδοξα Κράτη, νοείται εύθύς αμέσως άποκλειομένη ή Βουλγαρία 
έφ’ δσον θά διαρκή τό σχίσμα, κατά τής Ρουμανίας οέ δικσίως θχ αν- 
τιταχθ$ ύπό τών Μοναχών καί τής Μεγ. ’Εκκλησίας ό ηθικός λόγος 
δτι διά νά εχγ) δικαιώματα προστάτιδος Δυνάμεως έπί τού ’Αγίου Ό
ρους πρέπει πρότερον νά άποδώσγ, είς τάς Μονάς αύτού τήν παρ’ αυτής 
άρίΛιγΛσαν καί παρά τάς διεθνείς άποφάσεις ίτι κατακρατουμένην π«- 
prtWtav αύτών.
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’Εάν δέ ώς βάσις τεθή βτι πρέπει νά μετάσχωσι τής συγχυρι«?*  
χίας δλα τά Κράτη, υπό τήν προστασίαν τών οποίων εύρίσκοντ«. ?" 
θάδοξοι έκκλησίαι, δέν θά αυμμετάσχη μόνον ή Αυστρία, άλλά κα 
Αγγλία δή καί ή Τουρκία άχόμη ώς ίχουσαι έν τοΐς όρίοις του 
νόμου αυτών τάς σεβαστοτέρας τών εκκλησιών.

Πώς θά έφαςμοσθη ή συγκυριαρχία αυτή; Έάν θά καθορισθή οτι ί* α* 
ατον χράτος θά έχη δικαιοδοσίαν έπί τών ιδίων υπηκόων δέν θα είναι 
πλέον συγκυρίαρχοι μόνον αί ονομασθεϊσιι δυνάμεις, άλλα και πασα 
άλλη, 4ς θά ευρεθή έν Άγίφ Όρει μονάζων υπήκοος.

Έάν όρισθή δτι οί τών Κρατών Αντιπρόσωποι θά άσχώσιν ένίαί**  
Αντιπροσωπευτικήν εξουσίαν δέν θά ήτο δίκαιον ή τα 17)20 τού Αγιο^ 
Όρους χατέχουσα έθνότης νά Αντιπροσωπεύεται έν τή Ανώτατη πολι*  
τειαχή έξουσί^ έν ίση άναλογίφ πρός τήν ουδέ σπιθαμήν έδάφους ή 
μέρος έλάχιστον αυτού χατέχουσαν έθνότητο. Τότε ή έν τή εσωτεριχψ 
διοικήσει ύφισταμένη Απόλυτος ’Ελληνική πλειονοψηφία μεταβάλλεται 
είς Απλήν ψήφον έν τή πολιτιχή αρχή δπερ άδικον.

Καί όταν όμως δλαι αύ:αι αί δυσχερειαι ύπερνικηθώσιν έπί του 
Χάρτου, θά παρουσιασθή έν τή πράξει φριγμός ανυπέρβλητος ή άρνησις 
τών Μονών νά υπαχθώσιν είς τοιούτον νόθον κατασκεύασμα. 01 Έλλη*  
νες Μοναχοί έξεδήλωσαν ήδη σταθεράν τήν άπόφασιν αυτών νά μη ***** 
χθώσιν είς έξουσίαν συγκυριαργιχήν, τό δέ μέχρι τούδε καθεστώς δίδει 
είς αυτούς τό δικαίωμα να κλείσωσι κατά πρόσωπον τών νέων έξουσία*  
στών αυτών δχι μόνον τσς θυρας τών ιδίων Μοναστηρίων, άλλά χαί θλ°ν 
τδ Ιερόν έδαφος διά τών ιδίων αυτών χωροφυλάκων, θά δεήσ^ δέ τόζ| 
αί ποοστάτιδες ή συγκυρίαρχοι τού *Αγ.  Όρους Δυνάμεις πριν ή έφα?- 
?όσωσι τόν νεον πολιτικόν χάρτη*  αυτών έπί τών Μοναχών, να υποτά- 

ωσιν αύτους διά τής λόγχτς καί τών όβίδων τών πολεμικών αυτών 
πλοίων, δπερ πάντως δέν θά είναι πρός δόξαν τής ορθοδοξίας.

Δέν δύνανται δέ νά παρακαμφθώσιν δλαι αύταί αί δυσχέρειαν διΑ 
τής άνακηρύζεως τού Άγ. Όρους είς άνεξάρτητον εντελώς πολιτείαν. 
Διότι ώς καί άλλοτε έγράψσμεν κατά τό κανονικόν δίκαιον οί Μοναχά 
στερούνται τοΟ δικαιώματος τοΟ μετέχει*  είς τήν σύνθεσιν τής 
τείας, έπειδή δέ θεμελιώδης διάταξις τού Μοναχικού βίου είναι ή 
λυτός ύπαχοή είς τόν προϊστάμενον τής Μονής, τό προσωπικόν δικαίωμά 
τού έχλέγειν χαί έχλέγεσθαι έντός τού ίδίου Μοναστηριακοί χόχλου δέν 
υφίστατσι δια τους Μονάχους. Έν τοιαύτη τού ζητήματος κατευθύνω 
θά ήτο δυνατόν νά Αναγνωρισθή απλώς είς τήν νύν άνωτάτην Αρχή*>  
τήν Τεράν Σύναξιν εύρυτέρα δικαιοδοσία πολιτικού χαραχτήρ0^ 
Όσον βμως καί αν εύρυνθώσι τά δρια τής δικαστικής Ιδίως διχαιοδοσί*ί  
αυτής, δέν δύνανται χà φθάσωσι μέχρι τής άπονομής δικαιοσύνης ώς aU' 
τήν έννοούσιν οί πολιτειακοί θεσμοί. Είναι δηλαδή εντελώς Αδύνατον 
διχαστήριον έχ κληρικών άποτελούμενον ή άπό έξουσίας έχκλησιαστιχ^ 
πηγάζον χαί έν όνόματι αύτής διχάζον νά έχδώσ^ χαί έχτελέσ^
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φισιν καταδιχάζουσαν είς θάνατο*  ή είς ισόβια δεσμά, ή εις χάθειρξιν 
χοΑ tiri τοιούτον. Ή άνωτάτη και μόνη Αποτελεσματική ποινή, ήν θα 
ηούνατο να έπιβάλγ) ώς εξασφαλιστικήν ή έπανορθωτ-.χήν τής δημοσίας 
τάξεως τό Μοναχικόν τού Άγ. Όρους δικαστήριον θά ήτο ή άπό τού 
ιερού έδάφους δια παντός Αποπομπή τού έγκλημα διαπράξαντος.

Ταύτά τις έχων ύπ*  δψει δέν δύναται να μή Αναγνώρισή βτι οδός 
δικαίας, λογικής καί είς πάντας συμφερούσης τής του ’Αγίου Όρους 

διακανονίσεως θά ήτο :
ΝΑ μείνφ τό έκκλησιαστικόν αυτόνομον καθεστώς οίον καί επί 

Τουρκοκρατίας, τής Ελλάδος άαλώς υποκαθιστάμενης είς τα δικαιώ
ματα τής Τουρκίας. Τό Άγιον Όρος θά εξακολούθηση έξαρτώμενον 
πνευματικώς παρά του Οικουμενικού Πατριάρχου. Έλλην ύποδιοικητής 
θά έδρεύη έν Άγίφ Όρει μετά τών αυτών ώς καί ό τέως Καϊμακάμης 
τυπικών δικαιωμάτων. Οί Μοναχοί πάντες νά θεωρώνται Έλληνες 
υπήκοοι. Αί ποινικαί ύποθέσεις προκειμένου περί κακουργήματος να έκ- 
διχάζωνται υπό τών ποινικών δικαστηρίων τής Διοικήσεως. Αί κτημα- 
τικαί ή χρηματικαί διαφοραί να δικάζωνται πρωτοβαθμίως μέν καί δευ- 
τεροβαθμίως έν Άγίφ Όρει υπό τών Μοναστηριακών αρχών κατά τά 
•ιθισμένα, έν ανωτάτφ δέ βαθμφ η υπό τού Άρείου Πάγου εν Αθη- 
*<Ης ή υπό τής Ίεράς Συνόδου έν Κωνσταντινουπόλει. Νά έπαναληφθη 
δέ έν συνθήκη μεταξύ Ελλάδος καί Ρωσίας ή περί Αγίου Ορους 
διαταξις τής Βερολινείου συνθήκης, πρός Ασφάλειαν τών χεκτημενων 
υπό τών Ρώσων Μοναχών ή καί οίωνδήτινων άλλων δικαιωμάτων.

Β ΡίΙΣΙΚΒ 4ΪΝΑΣΤΕΜ ΤΒΝ ΡΒ1ΜΦ ΚΑΙ 01 ΕΑΑΗΝΕΖ

Τό γβγονός, δπδρ tQ 21 Φεβοουαρίου επανηγυρωβν ή 
καί μετ’ αύτής, εν εΙλικρινεστατη συμμέτοχή, ή Ορθόδοξος / b 
ή συμπλήρωσες δηλ. τριαχοσιενηρίδος τής Ρωσικής δυναστείας τ 
Ρωμάνωφ είναι άπό πάσης έπόψεως μέγα και διά τήν ωσ αν 
διά τήν ’Ανατολήν. Ή Ρωσία βίς τήν δυναστείαν τών Ρωμανωφ ο
φείλει καί τήν σωτηρίαν αύτής καί τό μεγαλεϊον. Αλλα κα η OQ 
θόδοξος ’Ανατολή μεγάλην ύφείλει ευγνωμοσύνην είς τήν υναστβ α 
ταύτην.

Προ τής έπικρατήσεως τής δυναστείας τών Ρωμ^ωφ, μάλιστα 
μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ή Ρωσία 
τής δρθοδόξου ’Ανατολής. Οί Ρώσοι ύπώπτευον τους 
άπολέσαντας τήν ορθόδοξον πίστιν έν τή έν Φλωρεντιςι υν , 
μετά δε τήν άλωσιν τής Κ)πόλβως διά τήν ύποδούλωσιν είς τους 
Τούρκους ούδέ Χριστιανούς αυτούς έθεωρουν. &ν τουτοις, ιατε
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λοΰντες ο! Ρώσοι εν έσχατη αμαθείς, είχον ανάγκην πνευματικών 
χειραγωγών καί τοιούτους άνεύρισκον τούς Έλληνας. Έν άρχή τοϋ 
ιστ' αϊώνος λαμπρώς είργάσθη εν Ρωσίφ ό έλλην μοναχός Μάξιμος, 
άπό τοΰ όποιου ήρξατό τις πνευματική έν Ρωσίρ κίνησις, έκδηλω- 
θεϊσα καί διά τής πρός τήν Εκκλησίαν τής ’Ανατολής στενωτέρας 
τών Ρώσων έπικοινωνίας, επαυξηθείσης διά τής κατά τόν αίώνα έ- 
κεΐνον μεταβάσεως είς Μόσχαν Πατρίαρχών τής Ανατολής καί ί- 
δρΰσεως τοΰ Ρωσικού Πατριαρχείου. Τελευτώντας τοΰ αίώνος εκα
τομμύρια δλα Ρώσων έν Πολωνό? καί έν^τή νοτιοδυτική Ρωσίρ ά- 
πεσπάσθησαν άπό τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας διακόψαντα καί πρός 
τήν ρωσικήν έθνότητα πάντα δεσμόν. Μετά μικρόν δέ διέτρεξεν έ
σχατον κίνδυνον άποσυνθέσεως τό ρωσικόν κράτος τής Μόσχας καί 
ύπαγωγής αύτοΰ ύπό τούς Πολωνούς, οπότε ή ορθοδοξία, ήτις μόνη 
συνεκράτει τό Ρωσικόν έθνος έμελλε νά έξαφανισθή, ώς έξηφανίσθη 
έν Πολωνό?.

Έν τή έκτάκτως έκείνη κρισίμφ περιστάσβι έξελεγη ήγεμών 
τής Μόσχας τφ 1613 ό Μιχαήλ Ρωμάνωφ, υίός τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
Ροστοβίου Φιλαρέτου Ρωμάνωφ. Τήν είς τόν ήγεμονικόν θρόνον ά
νοδον ηύλόγησε διά τής αύτοπροσώπου αύτοΰ παρουσίας έν Μόσχ<? 
ό Πατριάρχης ’Ιεροσολύμων Θεοφάνης, δστις καί τόν πατέρα τοΰ 
νέου Τσάρου Φιλάρετον έγκαθίδρυσεν είς τόν Πατριαρχικόν θρόνον 
τής Μόσχας. Έκτοτε ο! μεν Έλληνες Ίεράρχσι τίθενται κυριολεκτι
κός είς τήν υπηρεσίαν τής δυναστείας τών Ρωμάνωφ ή δέ φιλόχρι- 
στος δυναστεία τών Ρωμάνωφ διά τών έκλεκτοτέρων αύτής άντιπρο- 
σώπων Αύτοκρατόρων τε καί Αύτοκρατειρών άνακηρύσσονται προ- 
στάται τών ύπό ζυγόν δουλείας τυραννουμένων Ελλήνων. Οί *Eir  
ληνες Ίεράρχαι έν τή δνναστείρι ταύτη διεϊδον τήν άποκατάστασιν τής 
όρθοδόξου Βασιλείας καί ήλπισαν δτι δι*  αύτής θ’ άνεκτώντο τήν έ- 
λευθερίαν. Πιεζόμενοι ύπό τών προπαγανδιστών λατίνων καί προτε- 
σταντών στρόφονσι τήν προσοχήν αύτών είς τήν Μόσχαν, έρχονται 
είς στενάς και έμπιστευτικάς πρός τούς Ρωμάνωφ σχέσεις, διεξά- 
γουσιν έκ συνεννοήσεως μετ’ αύτών συνεχή καί άδιάκοπον αγώνα ύπέρ 
τοΰ μεγαλείου τής Ρωσίας καί ύπέρ τής σωτηρίας τής ’Ανατολής ού 
μόνον άπό τοΰ τουρκικού ζυγού άλλα καί άπό τής προπαγάνδας τής 
Δνσεως. Ό Θεοφάνης αποδίδει είς τήν Ρωσίαν καί τήν όρθόδοξον 
πίστιν τά έκατομμύρια τών έν Πολωνίρ καί νοτιοδυτική Ρωσίρ 
Ρώσων, δ δέ διάδοχός του Πατριάρχης Παίσιος άναλαμβάνει νά δι- 
αλλάξη τούς Κοζάκους πρός τούς Μοσχοβίτας, δι’ αύτοπροσώπου με- 
τοβάσεως αύτοΰ είς Ρωσίαν καί πολιτικωτάτης ένεργείας, & δέ Κύριλ
λος Λούκαρις καί ώς Πατριάρχης Αλεξάνδρειάς καί ώς Οικουμενι
κός Πατριάρχης καθίσταται σύμβουλος τοϋ Τσάρου Μιχαήλ, άντιπρο- 
σωπεύων αύτόν σχεδόν επισήμους παρά τφ Σουλτάνφ Μουράτ Δ'. 
Πολλάκις δέ καί τής Εύρώπης ήγέμόνες έζήτησαν τήν έπέμβασιν τοϋ

καί ού Έλληνες 1Ö3

Λουκάρεως παρά τφ Τσάρφ τής Μόσχας. Ό Μιχαήλ είς τόν Λούκαριν 
άνεθηκε τήν ένέργβιαν δπως ό Σουλτάνος άναγνωρίσρ αύτόν ώς ή- 
γεμόνα, άλλα καί ό Σουλτάνος Μουράτ είς τόν Λούκαριν άνέθηκεν 
δπως ένεργήση τήν άπομάκρυνσιν τής Ρωσίας άπό τής συμμαχίας 
μετά τών Πολωνών καί τών Ευρωπαίων. *0  Μιχαήλ έστειλε καί 
τήν είκόνα αύτοΰ πρός τόν Λούκαριν, δστις έγραψε πρός αύτόν δη 
μετά συγκινήσεως είδον αύτήν οί Έλληνες, μετά περιέργειας δέ οί 
Τούρκο*.  Διά τόν σύνδεσμον δέ τοΰτον τοΰ Έλληνος Πατριάρχου 
πρός τόν Αύτοκράτορα τής Ρωσίας ό Λούκαρις άπέθανβ μαρτυρικόν 
θάνατον ένεκα Ιησουιτικής καταγγελίας πρός τούς Τούρκους δτι προ- 
Λαρεσκεύαζεν έπανάστασιν τών Ελλήνων έκ συνεννοήσεως μετά τών 
Ρώσων.

Τό αληθές είνε δτι όντως οί Έλληνες ήλπισαν δτι μόνον διά 
τών Ρώσων θά ήλευθβροΰντο, καί οί Ρωμάνωφ δέ αύτοί διενοήθη- 
σαν τήν άπελευθέρωσιν τών 'Ελλήνων. Δέν έλειψαν αί σχετικά! άπό- 
πειραι κατά τόν ιζ' καί ιη ’ αίώνα, δέν έπαυσαν δέ καί οί Έλληνες προσ- 
•ρέροντες άνεκτιμήτονς εκδουλεύσεις είς τους Ρώσους Αύτοκράτορας. 
Ό Μ. Πέτρος εξέφραζε τήν εύγνωμοσύνην τής Ρωσίας πρός Έλληνα 
Ιεράρχην διά τάς δλως εκτάκτους πολιτικός υπηρεσίας καί έκδουλεύ- 
σ«ις ύπέρ τοΰ μεγαλείου τής Ρωσίας, τάς όποιας θά ήτο λίαν μα- 
πρόν ν’ άναγράψωμβν ένταύθα, ώς θά ήτο λίαν μακράν έπίσης να 
έξιστορήσωμεν οποίας ύπηρβσίας προσήνεγκον οί "Ελληνες καί 
διά τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τής Ρωσίας κατά τούς τε
λευταίους αΙώνας. Τούτων δ’ δμως ένεκα καί ή βασιλεύουσα 
’ών Ρωμάνωφ δυναστβία ύπήρξεν βύνοϊκωτάτη πρός τήν ορ
θόδοξον Ανατολήν, ευλαβής καί μβγαλόδωρος πρός τήν όρθόδοξον 
αύτής έκκλησίαν, προστάτις αληθινή τής τουρκοκρατούμενης όρθοδόξου 
Ανατολής. Ούχί άπαξ ή ύπό τούς Ρωμάνωφ, κραταιά καταστάσα Ρω
σία άνέλαββ πόλεμον άπελευθερώσεως ή κάν άνακουφίσβως τών ύπό 
τήν Τουρκίαν Χριστιανών, καθ’ δν χρόνον άλλαι χριστιανικοί Δυνά
μεις τής Δύσεως χάριν υλικών συμφερόντων έτάσσοντο ύπέρμαχοι καί 
άνεκηρύσσοντο σύμμαχοι τής τυραννούσης Τουρκίας. ’Αρκεί μόνον 
ν’ άναμνησθή τις πώς ή Ρωσία διετύπου τάς αξιώσεις αύτής είς τάς 
παραμονάς τοΰ Κριμαϊκοΰ πολέμου, ϊνα έννοήση πόσον ήτο χριστι
ανικόν, πόσον Ιδεώδες αμα καί φιλάνθρωπον τό έλατήριον δπερ 
έκίνει τήν Ρωσίαν είς εκείνον ακριβώς τόν πόλεμον, δστις έταξεν αυ
τήν άντιμέτωπον όχι μόνον τής Τουρκίας άλλά καί τής Ευρώπης ό
λης. «Είμεθα έτοιμοι νά άναστείλωμεν τήν κινητοποίησιν τών ήμε- 
τίρων στρατευμάτων—έλεγεν ό Αύτοκράτωρ Νικόλαός έν τφ βιαγγελ- 
ματί του τής 16 ’Ιουνίου 1853—έάν ή ’Οθωμανική Πύλη άναλαμβάνη 
τήν ύποχρέωσιν νά διατηρήση μετά θρησκευτικής ευλαβείας τήν ακεραιό
τητα τών προνομίων τής ’Ορθοδόξου’Εκκλησίας». <Ή ακριβής τηρησις 
τοΰ καθεστώτος—έγραφεν ό κόμης Νεσελρώδ πρός τόνλόρδον Σεΰμουρ
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—όποιον προκύπτει έκ τών προνομίων τών άλληλοδιαδόχως χορηγή- 
θέντων εις τούς Έλληνας υπό τών Σουλτάνων και έπιβββαιωθέντων 
ύπό τών διαδόχων αύτών μέχρι της ή μέρας ταύτης, Ιδού παν δ,τι 
άπαιτοΰμεν.» Καί διά νά μή μένη ασάφεια έν τη ΧριστιανικωτάτΉ 
της Ρωσίας απαιτήσει ύ αύτός κόμης Νεσελρώδ έν τη πβριφήμφ ^1' 
κυκλίφ του τής 11 ’Ιουνίου 18ύ4 καθώριζεν αύτήν έπί τό άναλυτι· 
κωτερον ύπό τύπον δστις καί σήμερον δύναται νά χρησιμεύση βίς’Τ0'^ 
νικήτας συμμάχους. «Ή ανατολική όρθόδοξος λατρεία—έλεγεν— θ 
κλήρος αύτης, οί ναοί αύτης και αί κτήσεις και τά θρησκευτικά καθι- 
δρυματα θά άπολαύωσιν έν τφ μέλλοντι, δνευ ούδεμιάς προσβολής 
υπο τήν αΙγίδα τής Α. Μ. τού Σουλτάνου τών προνομίων καί ασυ
δοσιών τών ανέκαθεν αύτοις βεβαιωμένων ή έξ αύτοκρατορική; 6V' 
νοίας κεχορηγημένων κα'ι θά μετέχωσιν έν άπολύτφ Ισότητι τών ^λεο 
νεκτημάτων τών δια συμβάσεων καί συμφωνιών ιδιαιτέρων κεχο0Γ 
γημένων είς τα άλλα χριστιανικά δόγματα ή είς τάς παρά τή ψηλή 
Πύλη Πρεσβείας».

Ως παροδική αποπλάνησι; από τού χριστιανικού τούτου καί 
δικωτερον δρθοδόξου ιδεώδους τής ρωσικής πολιτικής τού άρχομένθυ 
απο τής έγκαθιδρυσεως τής ενδόξου δυναστείας τών Ρωμάνωφ παρόν * 
σιαζεται ή πολιτική τών Ίγνάτιεφ, τών Χιτροβώ και τών ΈλισσαϊβΦ 
ήτις έπιδιωξασα τήν δημιουργίαν έν ’Ανατολή κύκλων είδικών 
σικών ή σλαυϊκών συμφερόντων, υπέβαλε μέν είς σκληρόν δόκιμα0^ 
τήν πατροπαράδοτον αγάπην καί άφοσίωσιν τού ’Ελληνικού λαόν 
πρός τήν Ρωσίαν, κατέστησε δέ ένεργοτέραν και δραστικωτέραν έξ 
αντιζηλίας τήν διείσδυσιν τής Δύσεως εις τήν όρθόδοξον Ανατολήν

Ιδού όμως δτι ή ανανηψις έπήλθε πρό τής παρελεύσεως πεντη*  
κονταετίας. rH Ρωσία έπανευρίσκει τήν εύΟείαν όδόν έν ή βαδίζουσα 
άπο Μιχαήλ τού Ρωμάνωφ ήσφάλισεν αυτή τόν τίτλον τής Προατα*  
τιδος τής Ορθοδοξίας. Οί λαοί οί ορθόδοξοι τής ’Ανατολής έν άγο*  
πη προς αλληλους άπελευθερούνται καί μεγαλύνονται τή αφιλοκερδή 
βοηθείφ^ τής προστατιδος αύτών, ό δέ εύσεβής Αύτοκράτωρ Νικόλαός 
Β εορτάζων τήν τριακοσιετηρίδα τής ενδόξου δυναστείας αυτού βλέπει 
έαυτον περί βαλλόμενο ν διά τής ανυπόκριτου άγάπης, τής άφο’σιώσεο^ 
καί τώνεύχών δχι μόνον των όμοε&νών του αλλά καί πάντων τών 
όμοδόξων του.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
i ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο Α*  ΒΑΣΙΛΕΥΣ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.— Έξαιρετικώς 
ύλιβίραί υπήρξαν al τηλεγραφικοί 
πληροφορίαι τών πρώτων ήμερων 

Ό λαοφιλής καί 
βασιλεύς τών Έλ-

τού μηνός τούτου, 
^μοκρατιχώτατος 
ληνών Γεώργιος δ Α' έν τφ μέσφ τών 
πανελληνίων εορτών καί τής χαράς 
έπί τοϊς κατά ξηρόν καί ϋάλασσαν α- 
®ιμνήστοις Οριάμβοις τού τροπαιου- 
χου Στρατού Του, τού άγομένου υπό 
τού Νικητού Του, έδολοφονήθη ύπό 
άπαισίου αναρχικού, τού Άλεξ. Σχινά, 
έν Θεσσαλονίκη διε έποίει τόν συνη- 

περίπατον μετά τού ύπασπιστού 
Του Φραγκούδη, τή 5 μ.μ. της Τρί
της 5 Μαρτίου. Ό άείμνησιος Βασι
λεύς έπυροβολήΟη έξ άποστάσεως δύο 
μέτρων όπισθεν διό περιστρόφου έ- 
πτό σφαιρών. Ό Βασιλεύς ήμιλιπό- 
ϋυμος έκλινεν έπί τραπέζης παντοπω
λείου, άνηγέρθη δέ ύπό τού παντο
πώλου· στρατιώται έκόμισαν Αυτόν 
έπί τών χειρών εις τό Θεαγένειον 
ΝοσοκομεΙον ένθα έξέπνευσεν μετά ή- 
μίσειαν ώραν, τή 5, 30*  μ.μ. — Ό δο
λοφόνος συλληφθείς καί άνακριθείς 
ώμολόγησεν δτι είναι άναρχιχός. Νε- 
Χροφίας γενομένης έβεβαιώθη δτι τό 
τραύμα ήτο διαμπερές, τής σφαίρας 
είσελΟούσης κάτωθεν τής δεξιάς ώμο- 
πλάτης καί έξελθούσης διά τού στέρ
νου.

Ό βασιλεύς Γεώργιος ήτο δευτε
ρότοκος υιός τοϋ βασιλέως τής Δα- 
νίας Χριστιανού θ\ έγεννήδη δέ τή 
12 Δεκ. τού 1845, άπέδανεν άρα έν 
ήλικίφ έτών 67 μηνών 2 καί ημερών 
21.

Metà τήν βξωσιν τοΟ Όθωνος (12 
Όκτ. 1862), τήν εκλογήν βΐς Βασι
λέα καί μή αποδοχήν του άγγλου 
πρίγκιπος Άλφρεδου (23-30 No. 
1863 — Φεβρ. 1863) έξελέγη δ βασι
λεύς Γεώργιος τή 18 Μαρτίου 1863, 
πρεσβε a δέ έκ τών Κ. Κανάρη, θρ. 
Ζαΐμη καί Δ. Γρίβα έλϋοΰσα είς Κο- 
πβγχάγην προσήνεγκε τφ νεαρφ Ή- 
γεμόνι τήν βασιλείαν τών Ελλήνων, 
δστις μετά ταύτα καίπερ δεκαοκταε*  
τής έκηρύχθη ένήλιξ.

Πριν κατέλθρ δ Βασιλεύς είς Ελ
λάδα έγένετο ή ένωσις τής Έπτανή- 
σου (25 Σεπτ. 1863^

Τή 18 Όκτ. 1863 άφίκετο δ Βα
σιλεύς είς Ελλάδα, καί τή ύστεραίρ 
έδωκε τόν νενομισμένον δρκον, καί
άνέλαβε τήν βασιλείαν.

Τά γεγονότα τής βασιλείας τοϋ 
Γεωργίου Α*  δέν δύνανται βεβαίως νά 
περιληφϋώσιν έν ουτω βραχεί χωρφ. 
Νύξεις τινές περί τών σπουδαιότατων 
αύτών παρέχονται ένδάδε.

Ή ψήφισις του Συντάγματος ύπό 
τής ΈΟνοσυνελεύσεως (8 Matov—17 
Όκτ. 1864) ού δ Βασιλεύς ώρκίσϋη 
τήν τήρησιν τή 16 No. 1864.

Τή 21 Μαΐου τοϋ αύτοϋ έτους κα- 
τέλαβεν ελληνικός στρατός τάς 'Επτά 
νήσους, καί έπραγματοποιήΰη ή έ- 
νωσις.

1866-1868*  διετής έηανάστασις τής 
Κρήτης, καθ’ ήν ήρωικώς άνατινάσ- 
σεται τό ‘Αρκάδων (8 No. 1866) ή 
δ*  Ελλάς ού μόνον τροφοδοτεί εις 
πολεμοφόδια χαί έβελονιάς τήν έπα- 
νάστασιν, άλλά καί διατρέφει πλέον 
wùv 40,000. κροοφνγων ywcuxonal-
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δων. ’Αποκλεισμός της Σύρου υπό του 
Χόβαρτ-παοσά, καί μικρού δεϊν πό
λεμος μεταξύ Τουρκίας καί Ελλάδος, 
άποσοβηθείς διά του έν ΙΙαρισίος 
συνεδρίου (18G8).

1870. ΑΙχμαλωοία (30 Μαρτίου) 
υπό ληστών πέντε εύρωπαίων παρά 
τόν Μαραθώνα, καί φόνος αυτών 
(18 ’Απρ.) παρά τό Δήλιον της Βοιω
τίας*  κατακραυγή τών μισελλήνων επί 
τούτφ, αλλά διά τούτο ακριβώς καί 
λήψις δρακόντειων μέτρων κατά τής 
ληστείας, έξαλειφθείσης εντεύθεν.

Έπηκολούθησε τό ζήτημα τών έκ- 
βολάδων καί σκωριών τού Λαυρίου, 
δτε παρ*  ολίγον ή Ελλάς κατελήφθη 
υπό ξενικών στόλων.

Μετά ταύτα ήγέρθησαν τά στηλι- 
τικάν, ή κατηγορία τού Υπουργείου 
Βούλγαρη ότι διά τών συμπολιτευο- 
μένων βουλευτών μή όντων έν άπαρ*  
τίρ έψηφισε νόμους καί συνεζήτησε 
τόν Προϋπολογισμόν. Έπηκολούθησαν 
ταραχαί, έξ ών προέκυψεν ώς πολιτι
κός άρχηγός ό X. Τρικούπης, ό συγ- 
γραφεύς τού πολυχρότου τη έποχή έ- 
κείνη <Τίς πτάίει», ό θεωρούμενος ύ- 
ποκινητής τής Ιδρύσεως κομμάτων 
πολιτικών Ιδεών.

Επέρχεται ό ρωσοτουρκικός πόλε
μος τού 1876 ύ άπολήξας «Ις τήν 
συνθήκην τού αγίου Στεφάνου καί είς 
τΔ βερολίνιον Συνέδριον. Ή Ελλάς 
συνταράσσεται, καί ό λαός απαιτεί 
ταχείαν παρασκευήν πρός άντιμετώ- 
πισιν τών περιστάσεων καί προάοπι- 
σιν τών απειλούμενων διά τής καθό
δου τών Σλαύων είς τό Αίγαϊον έ- 
θνιχών δικαίων*  Ιδρύεται ή < Οικου
μενικήν Κυβέρνησές υπό τήν προε
δρίαν του Κανάρη, φως ούδέν πρά- 
ξασα παρανιεϊυαι. Κυβ«ρνησις υπό 
τόν Κουμουνδούρον διατάσσσι τέλος, 

άλλά λίαν άργά, εισβολήν είς τήν 
Θεσσαλίαν, καθ*  ήν ό στρατός μόλις 
έφθασεν είς Δομοκόν καί άνεκλήθη. 
Προέκυψαν όμως έπανασιάσεις έν θεσ· 
σαλίρ, Ήπείρφ, Μακεδονίφ καί Κρή. 
τη, επί τέλους δέ έν τφ βερολινίφ 
Συνεδρίφ ήδυνήθη ή Ελλάς νά έπι- 
τύχη διά τού δεκάτου τρίτου πρωτο
κόλλου τής αύτόθι γενομένης συνθή
κης εύρυναϊν τών ορίων μέχρι τών 
κοιλάδων τού Πηνειού απ’ άνατολών 
καί θυάμιδος έκ δυσμών. Μετά μα- 
ταίας παρελκύσεις έκ μέρους τής 
Τουρκίας ώρίσθησαν τφ 1881 έπί τέ
λους τά σύνορα οία περίπου διετηρή- 
θησαν μέχρι τής 5 τού περυσινού 'Ο
κτωβρίου.

Ή διά πραξικοπήματος τού 1885 
κατάληψις τής Άνατ. Ρωμυλίας υπό 
τών Βουλγάρων έξήγειρε τήν Ελλάδα 
εις πόλεμον κατά τής Τουρκίας, ούτι- 
νος τά προοίμια, παρά τήν δι’ απά
της τών Τούρκων συμφοράν τών ήμβ· 
τέρων έν Κούτρα, ήσαν καθ' δλην τήν 
γραμμήν νικηφόρα. 'Αλλά ενικά τού 
υπό πένιε μεγάλων Δυνάμεων (πλήν 
τής Γαλλίας) αποκλεισμού τής Ελλά
δος, ήναγκάσθη ή άτυχής χώρα νά ά- 
ποστρατευθή, ύπείκουσα είς τήν πιε
τών Ισχυρών τής Γής.

Σεισμοί φοβεροί κατέστρεφαν τφ 
1870 τήν Φωκίδα, καί τφ 1886 τήν 
Ήλιν, τήν Μεσσηνίαν καί τήν Λακω
νίαν.

Νέα έπανάστησις τής Κρήτης τφ 
1889»—90, ούκ ολίγους περισπασμούς 
τή Έλλάδι προξενήσασα, καθ' ήν ό 
άγιόν τής Κρήνης έλαβεν οριστικώς 
την πρός τήν ενωσεν κατεύθυνσιν, 
καί καθ’ ήν «1 έν Κρήνη βεαιοπραγίαν 
τών Τούρκων ένθυμίζουσι τούς κατά 
τήν μεγάληV Έπανάσνασιν Χασάν καί 
Χουσειτ πασσάδες.

Τφ /896 νέα έπανάβΛασις τής Κρή
της, νέοι περισπασμοί τής Ελλάδος, 
ό άτυχης τον 1897 πόλεμος καί ή 
απαλλαγή τής Κρήτης τού τουρκικού 
ζυγού υπό τήν προστασίαν τών Δυνά
μεων ’Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας >αί 
Ιταλίας..

Τά μετά ταύτα είναι πρόσφατα είς 
τήν μνήμην πάντων. Είναι ή πρώτη 
φορά καθ’ ήν άπέλαυσεν ή μικρο- 
σκοπική ΊΕλλάς, ή βεβαρημένη υπό 
τοσούτων καί τηλικούτων «θνικών ύ- 
ποχρεώσεων σχετικώς μακρας είρή*  
νης. Καί υπό τήν σώφρονα χειραγω- 
γίαν τού Βασιλέως Γεωργίου ήδυνήθη 
νά μεγαλουργήση πρός παγκόσμιον 
κατάπληξιν τοσαυιον θαυμαστώς έν 
ταΐς ήμέραος ταύταις. Παρά τούς άε- 
νάονς εσωτερικούς καί εξωτερικούς 
περισπασμούς, ώς δεξιός οίακοστρό- 
φος ό αοίδιμος Βασιλεύς ούδ’ έπί 
στιγμήν άπέσπασε τούς οφθαλμούς 
άπό τό φωτεινόν σημείον τής προόδου 
καί τής δυνάμεως, πρός ό ώδήγει τήν 
'Ελλάδα Ταυ,

Ό Βαριλεύς Γεώργιος ένυμφεύθη 
τφ, 1β67 τήν τφ 1851 γεννηθεϊσαν 
βασίλισσαν ’Όλγαν, θυγατέρα, τοΰ 
μεγ. δουκός τής Ρωσίας Κωνσιαντίνου 
Νικολάιεβι^ς, τφ δέ 1<868, ^4 Τσυλίφυ 
έγεννήθη ό διάδοχος αυτού καί νύν 
βασιλεύς Κωνσταντίνος ό IB , κηρυ
χθείς ένήλιξ καιά Δεκέμβριον τοΰ 
1886. οι, in r ··; 'e'

Τά εύφρόσυνα ταΰτα γεγονότα εωρ- 
τάσθησαν μεγαλοπρεπέστατα, ώς καί 
ή είκοσιπενταειηρίς τής βασιλείας 
Γεωργίου τού Α*,  τφ 1888, πρός ήν 
συνήφθησαν τά Εγκαίνια τού Ζαπ- 
πείου μεγάρου καί τών ολυμπιακών 
εκθέσεων. ’Επίσης μεγαλοπρεπώς έ·

ωρτάσθησαν ή τε πεντηκονταετηρίς 
καί ή 75ετηρίς τού Εθνικού Πανε
πιστημίου καί οΐ ’Ολυμπιακοί άγώνες 
άναγεννηθέντες έν τφ υπό τού νεω- 
τέρου ’Αττικού Ήρώδου άειμνήστου 
μεγάλου έθνικοΰ Εύεργέιου Γ. Άβέ- 
ρωφ άνιδρυθέντι παναθηναϊκφ Στα- 
δίφ, δίς ήδη τφ 1896 καί τφ 1906.

Ό αείμνηστος Βασιλεύ; ήτοιμά- 
ζετο κατά τό παρόν έτος νά έορτάση 
τήν πεντηκονταετηρίδα τή; Βασι
λείας του.

Τό πανελλήνιον πένθος έπί τφ 
τραγικφ θανάτφ τού μάρτυρος Βασί
λειος υπήρξε γενικόν έν Κώιρφ καί 
εΐπέρ ποτέ ζωηρόν χαί έγκάρδιον. 
Γενική κατήφεια κατέλαβε τήν Νή
σον, καί αί έθνικαί σημαΐαι αίτινες 
μιχρφ πρότερον είχον άννψωθη χαρ
μόσυνοι όπως δια δηλώσω σι τήν άπει
ρον χαράν έπί «ή απολυτρώσει τών 
Ίωαννίνων καί τής λοιπής 'Ηπείρου, 
ύπεστάλησαν νύν μεσίστιοι είς έκδή- 
λωσιν τού παγκνπρίσυ πένθους, καί οί 
κώδωνες των ναών πενΟίμως άπό τής 
ημέρας εκείνης ήχοθνιες βαθ”«“· 
άναξέουσι τό άλγος τής έθνικής ψυχής. 
Τά δέ σχολεία άμα τφ θλιβερφ άγ- 
γή^φνΛΠά^ψαν «ηά μαθήματα αύτών 
είς τιμήν τού μεγάλου Νεκρού, συλ
λυπητήρια δέ τηλεγραφήματα άπε- 
στσλησαν έκ μέρους 'Εκχληρίφς 
καί τού λαού υπό τών εκκλησιαστικών 
καί δημοτικών 'Αρχών πρός τήν Δ. 
Μ. τόν βασιλέα Κωνσταντίνον καί 
πρός τήν Κυβέρνηοιν, δ ι έρμη τένοντα 
τήν βαθυιάτην λύπην τής Κυπριακής 
Μεγαλονήρου έπί τφ θλιβερφ δυσκυ- 
ρήματι καί τήν άφοσίωιμν αύτής πρός 
τήν Δυναστείαν.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ό IB". Τή αύτή 
ήμέρρ της δολοφονίας τού βασιλέως 
Γεωργίου ή "Ελληνική Κυβέρνηοις ά- 
ναγγείλασα τό θλιβερόν γεγονός «Ις 
τόν έν Ίωαννίνοις ευρισκόμενον άρχι- 
στράτηγον Διάδοχον Κωνσταντίνον, 
συλλυπουμένη παρεκάλεσεν Αύτόν Τνα 
έλθρ είς "Αθήνας όπως δούς τόν νε- 
νομισμένον όρκον άναλάβη τήν βασι
λείαν. "Ο Βασιλεύς άπήντησε πρός 
τήν Κυβέρνησιν εύχαριστών διά τά 
συλλυπητήρια καί εκφράζων τήν έλ- 
πίδα δτι τήν βοήθειαν, ήν παρέσχε 
πρός τόν Πατέρα Του θά έξακολου- 
θήση παρέχουσα καί αύτφ πρός στε- 
ρέωσιν τής δόξης καί τού μεγαλείου 
τής Πατρίδος. Άνεχώρησε δ*  έσπευ- 
σμένως καί έπιβαίνων τής Σφακτηρίας 
άφίκετο είς "Αθήνας, ένθα εγένετο 
μετ' άπεριγράπτου ένθουσιασμού δε
κτός υπό τής Κυβερνήσεως καί άνα- 
ριθμήτου λαού*  τή δέ 8 Μαρτίου μετά 
μεσημβρίαν έδωκε συνοδευόμενος υπό 
τής Βαοιλίσσης έν τή Βουλή τόν βα
σιλικόν όρκον, άνεχώρησε δέ αυθημε
ρόν είς Θεσσαλονίκην πρός συνοδείαν 
είς "Αθήνας τού νεκρού τού Πατρός

• ry v .μ*·  ’V * ,<·> ^·

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
26 Φεβρουάριου. — Ό «Χρόνος» 

πληροφορείται έκ Θεσσαλονίκης δτι 
μή έπιτραπείσης τής είσόδου τών 
Βουλγάρων παρά τών 'Ελλήνων είς 
τήν Νιγρίταν, πλησίον τών Σερρών, 
οί Βούλγαροι έβομβάρδισαν ‘ τό χω
ρίο ν μέ πεδινά τηλεβόλα τήν 20 
Μαρτίου. ΟΙ "Έλληνες άπήντησαν διά 
τών δπλων. "Η συμπλοκή εξηκολού- 
θησεν τήν 21 καί τήν 22 τρέχοντος, 
δπότε άνεχώρησεν ό ταχυδρόμος.

Επίσημοι πληροφορίαι αγγέλλουν 

\...» > ν- W*  λ. ;· $ ·Τ\ $.«)». χ

Του, δστις θά άνακομισθή τή 14 
μηνός.

Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος ό IB 
έγεννήθη τή 21 Ιουλίου 1868, ώνο- 
μάσθη δέ Κωνσταντίνος ώς συνεχι· 
χιστής τής χρυσής τών Κωνσταντίνων 
σειράς, διάδοχος καί εκδικητής Κων
σταντίνου ΙΑ' τού Παλαιολόγου x<* ‘ 
έκπληρωτής τών μεγάλων τού εύλογη*  
μενού ήμών Γένους παραδόσεων. Έ- 
χηρύχθη ένήλιξ τή 1 Δεκεμ. 1886, έ- 
νυμφεύθη δέ τή 15 Όκτ. 1889 «ή*  
πριγκίπισσαν Σοφίαν, αδελφήν to® 
αύτοκράτορος τής Γερμανίας Γουλι- 
έλμου τού Β*,  έξ ή; έγέννησε πέντε 
τέκνα, ών τό πρώτον ό Διάδοχος Γε
ώργιος. "Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος 4’ 
νεγνωρίζετο άπό πολλού ώς είς τώ*  
αρίστων στρατιωτικών άνδρών τής 
μερον, ή δέ του πολέμου πείρα άπέ- 
δειξεν ακριβή καί διχαίαν τήν άνα- 
γνώρισιν τούτην. "Ο Κύριος είθε νά 
κατευθύνη τά βήματά Του καί νά εύ
λογή τήν βασιλείαν του, πληρών τούς 
προαιωνίους πόθους καί τά δνειρα τήί 
φυλής καί ύπάγων υπό τό σκήπτρο*  
Λύτου έλευθέραν δλην τήν Ελλάδα» 

πολυάριθμα θύματα έκατέρωθεν. 
Κυβερνήσεις έλαβον τά μέτρα των 
ποστείλασαι διαιτητάς.

27,—Τό ήμιεπίσημον έν Σόφι® 

Al 
ά-

γανον «Μίρ» γράφει άτι τά Σύμμ»Χβ 
δέχονιαι τήν μβσολάβησιν τών 
μεων.

Έκ Βιέννης αγγέλλεται δτι ή 
στρ(α προσπαθεί νά πείση τάς Δυνά- 
μβις νά ζητήσωσιν έξήγησιν από 
Κυβέρνησιν τής Σερβίας διά τήν ά- 
ποστολήν βοήθειας τών Μαυροβο®'"

νίων είς χό Δυρράχιον, αφού ανεγνω- 
Ο^σθη ότι τούτο θά μείνη είς τήν 
‘Αλβανίαν.

Ό έν Βελιγραδίφ πρέσβυς τής Αύ· 
θτρίας διεμαρτυρήθη διά τήν αποστο
λήν τού στρατού είς Σκόδραν. Ό Πά- 
°*τς  άπήντησεν ότι τό καθήκον τού 
Συμμάχου έπέβάλλε τούτο άνεξαρτή- 
τως τής μελλούσης τύχης τής πόλεις.

Έκ Θεσσαλονίκης αγγέλλεται ότι 
μάχη τής Νιγρίτης διήρκεσε καθ’ 

θλην τήν Παρασκευήν. Οί Βούλγαροι 
καταδιωχόμενοι ύπό τών Ελλήνων 
κατέφυγον πέραν τού ποταμού Στρυ- 
μόνος, τού όποιου οί "Ελληνες έκαυ- 

τάς γεφύρας. 01 Βούλγαροι ύψω- 
°αν λευκήν σημαίαν καί παρεδόθησαν 
120. Al άπώλειαι τών "Ελλήνων είναι 
Ιό νεκροί καί 30 τραυματίαι.

28. Ό "Ελληνικός στρατός κατέλαβε 
'ας Φιλιάτας καί τήν Πρεμετήν.

Ή Βασίλισσα "Ολγα άφίκετο είς 
Πρέβεζαν.

220 Τούρκοι αξιωματικοί τών 'I- 
ωαννίνων μετηνέχθησαν είς Αθήνας.

2 Μαρτίου.—Έκ Σόφιας αγγέλλεται 
θτι οΐ Σύμμαχοί έδέχθησαν τήν μεσολά- 
βηοιν τών Δυνάμεων ύπό τούς εξής δ- 
0°νς: 1. Τήν παραχώρησιν όλου τού δυ
τικού εδάφους γραμμής Ραιδεστού πρός 
Μήδειαν, τής Άδριανουπόλεως καί τής 
Σκόδρας, εκτός τής Καλλιπόλεως. 2. 
Ιίαραχώρησιν τών νήσων τού ΑΙγαίου. 
δ. Παραδοχήν τής λύσεως ' τού Κρη
τικού ξητήματης. 4. Πολεμικήν άπο- 
ζημίωσιν καί άποζημίωσιν τών πα- 
Οόντων έκ τού πολέμου. 5. Οί Σύμμα
χοι έχιφνλλάσσουσι τό δικαίωμα δια- 
χονονισμού τών δικαιωμάτων τών έν 
Ιουρκίφ υπηκόων των ' καί τών Έκ· 
χλησιαστικών καί εθνικών ζητημάτων. 
0. Al εχθροπραξίαν θά εξακολουθούν.

$·'—Τό «Χαμηδιέ»» άφίκετο είς 
Αλεξάνδρειαν.

"Ο Βτνιζέλος προχληθείς 
ρωτήσβων, έδήλωσβν, δτι ή 
παραιτείται τής Θράκης καί

δι" έπε- 
Έλλάς 
δτι ή

διανομή θά κανονισθή ύπό τών ύ- 
πβυθύνων Κυβερνήσεων 0Γ αμοιβαίων 
παραχωρήσεων.

Τά πολιτικά κόμματα κατηγόρη
σαν τήν Κυβέρνησιν ώς απεμπολού
σαν τά δίκαια τού Ελληνισμού.

4. —Κατελήφθη ή Σάμος δι’ άπο- 
βάσεως αγήματος τών «Σπετσών».

Τά ύπό τήν αρχηγίαν τού Τζαβίτ 
πασσά λείψανα τού Τουρκικού Στρα
τού με 18 ’Αξιωματικού; παρεδόθη- 
έν Πρεμετή.

Έκ Κ)πόλεως αγγέλλεται ήμιεπι- 
σήμως ότι οί ψροι τών Συμμάχων 
είνε απαράδεκτοι ύπό τή; Πύλης. 
"Αναμένεται ή παραλαβή αυτών ύπό 
τών Δυνάμεων. Έν τούτοι; at στρα
τιωτικοί ένέργβιαι διεξάγονται δρα- 
στηρίως.

5 —Ό Σοφούλης διωρίσθη Διοικη
τής τής Σάμου. Ό Ελληνικός στρα
τός κατέλαβε τό Άργυρόκαστρον, ό 
Τουρκικός ύπεχώρησεν είς Τεπελένην.

Κατελήφθη ύπό τού Ελληνικού 
Στρατού τό Δέλβινον καί ή Κλεισού
ρα. Ό Τούρκικο; στρατός μετ’ άπε- 
γνωσμένην άντίστασιν ύπεχώρησε με
τά μεγάλων απωλειών είς Βεράτιον. 
At τουρκικοί άπώλειαι ήσαν σοβαροί.

3,000 αξιωματικοί άπηύθυναν πρός 
τόν Σιεφκετ διαμαρτυρίαν δτι προδί
δει τήν πατρίδα άπειλούντες ανατρο
πήν τής Κυβερνήσεως. "Ελήφθησαν 
προληπτικά μέτρα.

10,000 Σέρβοι μέ 40 τηλεβόλα δ- 
φθασαν είς Σκόδραν πρός βοήθειαν 
τών Μαυροβουνίων, οϊτινβς ήρξαντο 
τού βομβαρδισμού κατά τής πόλεως 
τήν 15 τρέχοντος.

"Η άπάντηυις τών Δυνάμεων είς 
τούς Συμμάχους είνε δτι δέχονται τήν
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μβσολάβησιν προ>βίνοντ·ς μσθόρια 
Αίνου—Μηδβίας àvù Ραιδβστού— 
Μηδβίας. ’Aqvoôvw τό ζήτημα τής 
άποζημιώσβως, τό δέ ζήιημα τών νή
σων καί τής ’Αλβανίας νά άφβθή βΐς 
αυτός.

Τό <Χαμηδιέ> άνβχώρησβν έξ Ά- 
λβξανδρβίας δίΒυθυνόμβνον βορβιανβ- 
τολικώς.

7 .—'Αποδίδεται σημασία βις τόν 
απόπλου  τού Αυστριακού στόλου έκ 
Πόλας. Έπισήμως άποδίδβται τοϋτο 
βΙς γυμνάσια, άλλα κιστβύειαι, ότι ό 
ρηθβίς απόπλους σχετίζεται μέ την 
άναζήτησιν Αύσιριακού άτμοπλοίου 
βίς άγιον Ίωάννην Μβδουης. 'Εγεί
ρονται αξιώσεις διό τόν βομβαρδι
σμόν τής Σκόδρας.

*

ΑΔΕΝ 2.—ΟΙ <Τάϊμς> έκ Θεσσα
λονίκης άναφέρουσιν, δτι ο Σερβο- 
Έλληνικός στόλος έκ 16 μεταγωγι
κών μεταφέρων 36 πολιορκητικά καί 
άλλα τηλεβόλα και 13,000 Σέρβικου 
πεζικού μέ ’Επιτελείον άχέπλβυσβ τήν 
17ην τρέχοντος δι' "Αγιον Ίωάννην 
τής Μεδούης.

'Εκ Σόφιας αγγέλλεται ότι πέντε 
μεραρχίαι Τούρκων εν Τσατάλτζρ 
μετά πυροβολικού καί Ιππικού έπιχει- 
ρήσασαι όπως προχωρήσουν ύποσιη- 
ριζόμεναι υπό του στόλου, απεκρου· 
σθησαν μετά σοβαρών απωλειών. Δύο 
μεραρχίαι άπβμονώθησαν καί κατεδι- 
ώχθησαν προς τήν παραλίαν, όπου 
μέρος αύτών διέφυγε καταφυγόν είς 
τά πλοία τήν νύκτα.

8 .—Ό 'Ελληνικός Στρατός κατέλα
βε τήν Τεπελένην καί ολόκληρον τό 
δυτικόν μέρος τής Ηπείρου. Συνιλή- 
φύησαν πολυάριθμοι αιχμάλωτοι.

9,—*Ολαι  al έφημερίδες αναγγέλ
λουν, δτι τό Μαυροβούνιον ήρνήθη νά 
έπιτρέψη βίς τά άμαχα πλήθη νά έγ- 
χαταλίπωσι τήν Σκόδραν, καίιοτ έ- 
δόθη υπόσχβσις, Iva τό πθρ βίς τό 
εξής διευθύνηται μόνον κατά τών

φρουρίων καί ούχί κατά ιών oU ^δο
μών. Ή άπάντησις αύτη έθβωρήθη 
ανεπαρκής. ’Επίσης ώς πρός τά άλλα 
ζητήματα άναμένεται έπίδοσις τελε
σιγράφου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΓΑ
9.—Ή τελετή του όρκου τού Βα- 

σιλέως Κωνσταντίνου έγένετο μεγα
λοπρεπής καί έπιβάλλουσα.

Ό Ββντζέλος υπέβαλε τυπικώς πα· 
ραίτησιν, ήν δ Βασιλεύς ήρνήθη νά 
δεχθή, δηλώσα; άμέριστον έμπιστο- 
σύνην πρός τήν Κυβέρνησιν.

Τόν νεκρόν τού Βασιλέως Γεωργίου 
μεταφερόμενον είς 'Αθήνας θά συνο· 
δεύση διεθνής μοίρα.

11. —Ή ήμιεπίσημος Ιταλική έ- 
φημερίς <Τριμπούνα> αγγέλλει δτι ή 
'Αγγλία άπεφάσισεν όριστικώς νά πα- 
ραχωρήση τήν Κύπρον είς τήν Έλ)α- 
δα δπως πιεσθή ή Ιταλία νά έκχω- 
ρήση τήν Ρόδον.

ΟΙ έν ΆΟήνατς Πρεοβευταί τών Μ. 
Δυνάμεων άνεκοίνωσαν είς τόν έπί 
τών 'Εξωτερικών Υπουργόν τής 'Ελ
λάδος κ. Κορομηλάν δτι al Δυνάμεις» 
&ς άντιπροσωπεύουσιν είναι διατεθει
μένοι δπως μεσΑαβήσωσι διά τήν 
σύναψιν εΙρήνης έπιδώσαντες ταύτο- 
χρόνως είς τόν 'Υπουργόν σημείωμα 
περιλαμβάνον τους ήδη γνωστούς ό
ρους.

Ό κ. Κορομηλάς ευχαριστησας έ- 
δήλωσεν ότι θά σννεννοηθή πρός 
τούτο προηγουμένως μετά τών Σνμ*  
μάχων πριν δώση οριστικήν άπάντη- 
σιν. *0  Βασιλεύς τών Ελλήνων Κων
σταντίνος καί ό Πρωθυπουργός Βενί- 
ζέλος άφίχθησαν είς Θεσσαλονίκην. 
Ή ουνάντησις τού Βασιλέως μετά τής 
μητρός του Βασιλίσαης "Ολγας ύπήρξ· 
λίαν συγκινητική.

Ή υποδοχή τού Βασιλέως Κων
σταντίνου έν Θεσσαλονίκη ύπήρξεν α
ποθεωτική. Μυριάδες λαού έζητω*  
κραύγαζον ύπέρ τού νέου Βασιλέως 
τών Ελλήνων έν έξάλλφ ενθουσιασμέ

ΕΤΟΣ Γ’. ΤΕΥΧ. Ν’. ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ
31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1913

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΪΞ
«Κήρυξαν τον λόγον...>13' Τιμ. δ', 2.

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ
εις τ ο r X Ν e κ Ρ or ς

ΤΟΥ Π0ΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ’

«Τών έν Θερμοπύλαισι θανόντων 
εύκλεής μέν ά τύχα, καλός Ö’ ό πότμος, 
Ι^ωμος δ’ ό τάφος, προ γόων δέ μνάστις, ό δ’ οίκτος έπαινός*  
εντάφιον δέ ιοιοΰτον ούτ’ εύρώς 
θυθ’ ό πανδαμάτωρ αμαυρώσει χρόνος.»

Διά τούτων τών ύψηλών στίχων, πανοσιώτατ^ ΙΙάτερ 
λοιποί άδελφοι, άρχαϊος υψιπετής ποιητής ύμνησε τούς έν 

^ερμοπυλαις πεσόντσς αθανάτους προμάχους τής ελευθερίας 
τήζ παλαιάς 'Ελλάδος' τούς αυτούς τούτους στίχους μετά πάρο- 
$ον χιλιάδων ετών άξιώτατα καί ακριβέστατα δυνάμεθα νά 
^παγγείλωμεν σήμερον είς έπαινον τών ιερών νεκρών, τού πα

ρόντος πολέμου κατά τήν πανελλήνιον υπέρ τής άναπαύσεως 
των ψυχών αύτών πρός τόν θεόν ήμών δέησιν τής μητρός 
Εκκλησίας.

Αί κηδεϊαι καί τά μνημόσυνα τών ήρώων δέν είναι ώς 
τα τών κοινών άνθρώπων*  δέν είναι ήμέραι θλίψεως άλλ’ είναι 
ήμεραι ύπερηφανίας εθνικής, ήμέραι άναγεννήσεως εθνικής, 
ήμεραι καθαρμού καί άνυψώσεως πρός τά τιμιότατα τού άν- 
—" _________ ____

Έρρήθη èv Άγίφ Λαζαρφ Λάρνακος, τη 17 Μαρτίου 1913.
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θρώπου Εδεώδη. Λ i στιγμαί αύται είναι σημεία ιστορικά σπου
δαία έν τφ βίφ τών ατόμων καί τών λαών, είναι κολυμβήθραι 
ουρανίων ναμάτων, καθιστώντων μετόχους άθανασίας καί τούς 
έξ αυτών μεταλαμβάνοντας. Διά τούτο τήν Ολίψιν ημών έπί τή 
στερήσει τοσούτων καί τοιούτων αδελφών, οϊοι οί σήμερον μνη
μονευόμενοι ήρωες, κατακλύζει καί παρασύρει ό άκατάσχετος 
χειμάρρους τοϋ ύψηλοϋ φρονήματος, δπερ άπό τής άρχής τού 
θαυματουργού τών ήμερών τούτων πολέμου καταπλημμυρεϊ πά
σαν καρδίαν έλληνικήν. Διά τούτο τά μνημόσυνα τών ήρώων 
είναι πανηγύρεις έθνικαί, διά τούτο α'ι ύπέρ αύτών πρός τόν 
Κύριον τής ζωής δεήσεις, είναι δοξολογίαι πρός τόν Θεόν τής 
δόξης καί τής δικαιοσύνης. Διά τούτο, καθώς εϊπον έν άρχή τήν 
έμπνευσιν καί τούς στίχους τού ποιητού δανειζόμενος, τών τοι
ούτων άνδρών είναι εύκλεής ή τύχη" τών τοιούτων νεκρών είναι 
ώραϊος ò θάνατος' άντί θρήνου δόξα, περιαυγάζει αύτούς, καί ή 
θλίψις ή κατάλληλος έπ’ αύτοϊς είναι ò ύμνος' ό τάφος των εί
ναι βωμός’ καί τά έντάφιά των ταΰτα ούτε ό εύριος ούτε ό 
πανδαμάτωρ χρόνος δύναται νά φθείρη.

Ελλάς έλευθέρα, Ελλάς μεγάλη ύπήρξε τό γλυκά όνειρον 
τόσων πικρών αιώνων άκατονομάστου δουλείας. "Ελλάς ζώσα 
καί μεγαλουργός ή έλπίς ού μόνον τών ύποδούλων πατέρων ή- 
μών άλλά καί τών έκλεκτών υιών τής Οικουμένης' "Ελλάς μία 
καί άδιαίρετος, τό μέγα τέλος τής νέας ιστορικής περιόδου τού 
εύσεβούς ήμών Γένους. "Γπέρ τούτων τών πατροπαραδότων 
ιδανικών, είσήνεγκαν εαυτούς οί σήμερον μνημονευόμενοι νε
κροί, συνεχίσαντες άποτελεσματικώς τήν χρυσόπλεκτον τού Γέ
νους ιστορίαν, καί προαγαγόντες έγγύτατα πρός τό μέγα τέλος 
τό έργον τών προκατόχων γενεών.

Δέν είναι σημερινοί ουδέ χθεσινοί οί ύπέρ έλευθερίας άγώ- 
νες τής Πατρίδος καί τού Έθνους ήμών’ χρονολογούνται άφ*  
δτου σχεδόν ύπάρχει Ιστορία έλληνική, αύτό τούτο ή ελληνική 
‘Ιστορία είναι σειρά άδιάλειπτος ήρωϊκών άγώνων καί πανενδό- 
ξων νικών ή πανενδόξων ήττών ύπέρ τής έλευθερίας ούχί μό
νης τής έλληνικής άλλά συνηθέστατα τής παγκοσμίου’ άφ’ 3του 

τών Θερμοπυλών τά στενά έ^άφησαν έρυθρά ύπό τού αίματος 
τών 300 λεόντων, άφ’ 3του τής Σαλαμΐνος τά ΰδατα καί τών 
Πλαταιών τά χώματα ύπερεπληρώθησαν πτωμάτων βαρβάρων 
πεσόντων ύπό τήν γιγαντώδη χειρα τών προμάχων τής έλευ
θερίας μέχρι τών στιγμών τούτων ούδέποτε έπαύσατο ή φυλή 
ήμών διεξάγουσσ. τόν ύψηλόν άγώνα ύπέρ τών τιμίων τοϋ 
άνθρώπου (δανικών, καί προσφέρουσα άναρίθμητα τά τέκνα 
αύτής ώς Ιερά θύματα εις τούς βωμούς τού άγώνος τούτου’ καί 
δυνάμεθα μετά καυχήσεως νά άτενίσωμεν πρός τό αίωνόβιον 
παρελθόν ήμών καί νά είπωμεν δτι δέν ύπάρχει έθνος έπί τής 
Γής είσενεγκόν πλεϊον ή ίσον πρός τό ήμέτερον αϊμα είς τόν 
βωμόν τής έλευθερίας, καί άγωνισθέν μεγαλοπρεπεστέρους, εύ- 
γενεστέρους, καί ήρωΐκωτέρους άγώνας. ---------- —

Άλλά ήγιάσθη καί έκλείσθη καί έγένετο ύπέρτερον έαυτοΰ 
τό ήμέτερον Έθνος άφ’ δτου έφριξεν ή Γή καί έσείσθη i 
Ούρανός καί έσκοτίσθη ò "Ήλιος καί ή σελήνη έπί τή προσφορά 
τής μιάς θυσίας τού ένός Λυτρωτοΰ έπί τού Σταυρού τού Γολ
γοθά ύπέρ τής μιάς άπολυτρώσεως τού άνθρωπίνου Γένους ολο
κλήρου. Έκτοτε τό ήμέτερον Έθνος δέν παλαίει μόνον περί τής 
έλευθερίας τής πατρίδος, άλλά περί δύο άδιασπάστως ήνωμέ- 
νων ιδανικών,

για τοϋ Χρίστου τήν Πίστιν τήν αγίαν, 
για τής Πατρίδος τήν ελευθερίαν.

Καί ιδίως άφ’ δτου έδουλώθη ή "Ελλάς ύπό τόν νέον ά- 
• σιάτην βάρβαρον, έφ’ βν δέν ήδυνήθη νά έπιδράση ώς έπί τόν 

Ρωμαϊον κατακτήτην καί νά έκπολιτίση καί έξελληνίση αύτόν, 
°ι άγώνες τής "Ελλάδος προσλαμβάνουσιν ύπέροχον καί άγιον 
μεγαλεΐον, καθιστάμενοι άπαράμιλλοι καί άνυπέρβλητοι. *0τε  
άντελήφθη ή "Ελλάς δτι ό νέος βάρβαρος ήτο άνεπίδεκτος προό- 
$ου καί πολιτισμού, δτε κατενόησεν δτι οί παρ’ αύτής φωτισθέν- 

τεζ λαοί έπτησσον πρό τού grand Seigneur άντί νά έγερ- 
θώσιν άπαξάπαντες δπως έκβάλωσιν έκ τής ίεράς πατρίδος 

τού πολιτισμού καί τής έλευθερίας τήν διαρκή άπειλήν τής έλευ- 
θερίας αύτών, τόν έφιάλτην καί τό άποφώλιον τέρας τό καθήμε- 
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νον έν τφ μέσψ του Παραδείσου τών Εθνών καί γελών σαρδό- 
νιον καί έκχέον τόν δηλητηριώδη σίελόν του κατά πάσης άνθή- 
σεως καί ξηραίνον αυτήν, οτε είδεν δτι κατά φρικαλέαν παρά
νοιαν άνεγνωρίζοντο ώς καλώς κείμενα τά κάκιστα έκτελε- 
σθέντα, Ανέλαβεν αύθις μόνη αυτή, ή οίκτιρομένη ή μυκτηριζο- 
μένη ώς Αφανισθεϊσα καί νεκρά, τόν μέγαν καί άφάνταστον Α
γώνα τής έξαφανίσεως τού βαρβάρου.

Άλλ’ ήτο παντοδύναμος ό βάρβαρος' αί πρώται άπόπειραι 
Ανεγέρσεως τού αίμοφύρτου "Εθνους κατεπνίγησαν έν θαλάσση 
αίματος*  καί κατέπεσε καί αύθις κινδυνεύων νά άποπνιγή έν τφ 
αϊματί του ό έξεγερθείς δούλος’ άλλ’ είναι ’Ανταίος ό καταπε- 
σών Επαναστάτης’ έκ τής μητρός Γης Αναλαμβάνει νέας δυνά
μεις’ έξεγείρεται καί πίπτει καί πάλιν, καί πάλιν έξεγείρεται 
άλλοτε ένταύθα καί άλλοτε έκεϊ’ έκάστη πτώσίς του είναι αίμα- 
τηρρτέρα τής προηγουμένης, άλλά καί έκάστη έγερσίς του είναι 
Ισχυρότερο; τού προτέρου έκάστοτε κλονισμός τών βάσεων τού 
θρόνου τού θεοστυγούς τυράννου’ έκάστη έγερσίς Του είναι 
σεισμός τής γής συνοδευόμενος ύπό τών Εκρήξεων τής μανίας 
τών στοιχείων τής φύσεως’ οί κεραυνοί τού Όλυμπου, τής Πίν
δου, τού Ταϋγέτου καί τών Σφακιών διασταυρούνται κατά τής 
κεφαλής τού άπόζοντος τέρατος’ καί ό βαθυκύανος πόντος 
μαρμαρύσσει ύπό τήν αίμόχρουν φλόγα τού νέου έλληνικού πυ- 
ρός. Καί πρό έτών μόλις 92 έν φοβερφ συσσεισμψ, δστις συνε- 
κλόνησεν ολόκληρον τήν γηίνην σφαίραν, καί δστις διήρκεσε 
πλειάδα έτών, έπετελείτο τό θαύμα τών θαυμάτων τής άνθρω- 
πίνης Ιστορίας, ή άνάστασις τής ’Ελλάδος. Σεισμός μικρότε
ρος βραδύτερον έξέτεινε τήν 'Ελλάδα μέχρι τού Όλύμπου, καί 
νεότερος έτι, όδυνηρότατος ούτος, πρό 15 μόλις έτών άπήλ- 
λασσε τού άπαισίου ζυγού τήν πατρίδα τού Μίνωος καί Ίδο- 
μενέως, τήν είσενεγκούσαν εις τόν υπέρ τής ελευθερίας καί τής
Πίστεως άγώνα τά θύματα τών σπηλαίων τού 
τού Μελιδονίου, καί έν Άρκάδι.

Μαλάτου καί

Καί ήλθεν ò μέγας σεισμός καί ή γιγαντώδης έξέγερσις 
τής σήμερον, έπεκτείνουσα τήν Ελλάδα μέχρι εγγύς τοϋ τέρ - 

ματος τών πανελληνίων πόθων και παραδόσεων, και άποδιώ- 
κουσα σχεδόν όλοσχερώς τόν βάρβαρον έκ τής Εύρώπης. Αί 
φάραγγες τοΰ Όλύμπου καί τά πεδία τής Μακεδονίας, τά ά
γρια τής ’Ηπείρου βουνά καί τά γλαυκά τοΰ Αιγαίου κύματα 
έσείσθησαν ύπό τόν βαρυν τοΰ "Αρεως όρυμαγδόν καί άποκρινό- 
μένα έτόνισαν δι’ ύπερκοσμίων παιάνων τήν δόξαν τή^ νέας 
Ελλάδος*  τοΰ Σαρανταπόρου καί τής Πέτρας τά στενά, τών 
Γιαννιτσών καί τής Θεσσαλονίκης τά ιερά έδάφη, αί δχθαι τής 
λίμνης τού Όστρόβου καί τής Άχρίδος, τοΰ τρομεροΰ Μπεζα- 
νίου αί κλιτύες, τών νήσων τοΰ Αιγαίου τά αίματόβρεκτα 
στέρνα καί τοΰ 'Ελλησπόντου τά άγρια κύματα άπέβησαν Ατε
λεύτητος τροπαίων σειρά, ήρώον άπέραντον έν ώ Αναπαύονται 
ύπερήφανοι οί σήμερον μνημονευόμενοι νεκροί έπί τών Αμαράν- 
των δαφνών των.

Λύτοί εϊναι οί κατ’ εύθειαν Απόγονοι τών γιγαντομΑχων 
δημιουργών τής νεωτέρας Ελλάδος’ είναι καί ούτοι δημιουργοί 

τής μεγάλης Ελλάδος' λίθοι άρραγεϊς προστιθέμενοι σωρηδόν 
είς συντέλεσιν τοΰ έθνικοΰ οικοδομήματος, άνακαινισταί τής Πα- 
τρίδος καί τής έθνικής ψυχής, Ελευθερωταί Αδελφών έν τφ ίδίφ 
αϊματι τάς νόσους αύτών θεραπεύοντες, καί έν τφ ίδίφ θανατφ 
την ζωήν αύτών Ασφαλίζοντες. Εϊναι Αδύνατον νά ύμνηθή διά 
λόγων τό μεγαλείον τής θυσίας τών σήμερον μνημονευομένων 
ήρώων' έσπευσαν άθρόοι καί χαίροντες είς τήν φωνήν τής Πα- 
τρίδος, καί έβάδισαν Ατρόμητοι πρός τόν θάνατον γελώντες πρό 
τού κινδύνου, συναισθανόμενοι δτι ό θάνατος αύτών έν τφ ύπέρ 
τής Πίστεως καί τής Πατρίδος πολέμω είναι ζωή διά τά ύψηλά 
ταυτα δύο Αχώριστα Ιδεώδη’ γινώσκοντες δτι προσέφερον τό εύα- 
ρεστότατου πρός τόν Θεόν έργον, ύπέρ τών Αδελφών αύτών 
εαυτούς καθοσιώσαντες, καί τήν έλευθερωθείσαν πΑτριον γήν 
διά τών τιμίων αύτών όστών καταφυτεύσαντες καί καθαγιάσαντες.

Τοιούτων νεκρών τό μνημόσυνον δέν είναι, δέν δύναται νά 
είναι ήμερα πένθους’ ούτοι πεσόντες ου μόνον Απέδοσαν τήν έ- 
λευθερίαν είς τούς καταδυναστευομένους θραύσαντες τάς φρικα
λέας τής δουλείας Αλύσεις, Αλλά καί Ανεγέννησαν καί Ανεπτέ- 
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ρωσαν το φρόνημα όλοκλήρου τής Ελλάδος" ποτίσαντες διά τοϋ 
τίμιου αύτών αίματος έγιγάντωσαν τό δένδρον τής 'Ελληνικής 
έλευθερίας ούτως, ώστε μηδ’ ήμεϊς οί έν τή έσχατια ταύτη νά 
θεωρώμεν Αδύνατον τήν έπέκτασιν τής άμφιλαφοϋς αύτοϋ σκιάς 

μέχρι ήμών.Περί τοιούτων νεκρών τί δύναται νά ειπη τις δπερ νά μή 
είναι όλιγώτερον τοϋ προσήκοντος ; Καί έν ποί? γλώσση δύναν- 
ται προσηκόντως νά έκφρασΟώσι τά πληροϋντα τάς καρδίας ή
μών άπερίγραπτα συναισθήματα τής στιγμής ταύτης; Διά τοϋτο 
άντί παντός ετέρου προετίμησα νά ειπω έν άρχή είς τιμήν τών 
μνημονευομένων ήρώων τούς στίχους τοϋ άρχαίου ποιητοϋ είς 
τούς έν Θερμοπύλαις προμάχους, οϋς έπαναλαμβάνω κατα- \ 
στρέφων τόν λόγον καί σημειούμενος τήν άδιάσπαστον ενότητα 
τών πρώτων υπέρ τής ελευθερίας άγώνων τής ήμετέρας φυλής 
πρός τους παρόντας ούχί έκείνων κατωτέρους, παρά τήν πάρο
δον 2 1)2 περίπου χιλιάδων ετών, μετά τίνος μικρας παραλ

λαγής :
Τών έν πολέμφ πεσυντων 
ευκλεής μέν ά τύχα, καλός δ’ ό πότμος 
βωμός δ*  ό τάφος, προ γόωνδέ μναστις, ό Ö’οίκτος έπαινος...»

Χ1Π.

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ

Ύπό τοιαύτας συνθήκας έπετάθη μεν άφ9 ενός ό διωγμός 
ιού Συνεδρίου άλλά και δ φόβος αύτοϋ άφ9 ετέρου μή ό λαός 
έξεγερϋή έάν ήθελον φανερώς νά συλλάβωσι καί άποκτείνωσι 
τόν 9Ιησοϋν. Alò έπεζητήθη ή βοήθεια τοϋ σκότους τής νυκτός 
καί ή ετι οκοτιωτερα μεοολάβηοις τής προδοσίας. Ύπήρζε δε 
μαθητής, δστις διά τήν φυλαργυρίαν αυιοϋ έγένειο ένοχος τής 

φρικαλεωτάτης προδοσίας εξ δσων κατήσχυνάν ποτέ τό φως τής 
ή μέρας, δ 9 Ιούδας Ίσκαριώτης. Ύπήρξάν ποτέ παραδόσεις πα- 
ραστήοασαι αυτόν ώς νέον ΟΙδίπουν, δστις όφε ποτέ ουνελ· 
ΰών είς εαυτόν προοήλΰεν πρός τόν άγιον ’Ιατρόν ψυχών καί 
σωμάτων, ΐνα ελαφρύνη τήν συνείδησιν αύτοϋ και καΰάρη εαυ- 
τόν τών άπεριγράπτων και αφορητών ανομημάτων του. ΟΙ Εναγ- 
γελισται ετήρησαν σιγήν περί τοϋ παρελθόντος τοϋ ’Ιούδα9 καί 
μόνον δπου εσημείωσαν τό όνομά του ώς επί τό πλεϊστον προσ
διόρισαν αυτόν διά τοϋ <ό παραδούς*  ή «δ παραδιδούς*.
Αλλά δεν έχρειάζετο ετερον έγκλημα ΐνα έπιβαρυνθή επί πλέον 

δ προδότης*  τό έγκλημά του κατά τοϋ διδασκάλου καϊ Σωτή- 
ρός του είναι αρκούντως άποτρόπαιον και μοναδικώς άπαίσιον.

'Ο Ιούδας ούτος έχων τήν δσφρησιν τοϋ φιλάργυρου, 
τήν καί πόρρωθεν άντιλαμβανομένην πόθεν είναι δυνατόν δ 
πωοδήποτε νά κερδηθή τι, έσπευοε προς τούς ’Αρχιερείς καί 
είπε*  «ιί μοι θέλετε δούναι, καί εγώ ύμϊν παραδώσω αύτόν;^ 
Οί ’Αρχιερείς τότε πάντως θά έτριβον έκ χαράς τάς χεϊρας*  καί 

ήττον αύτοϋ φιλάργυροι, εκμεταλλευόμενοι ευφυέστατα το 
^ρός τά χρήματα πάθος του ^έσ^ησαν αύτω τριάκοντα άργύ- 

άντί τοσούτων μόνον χρημάτων άγοράσαντες τόν άρχη- 
γόν τής ζωής.

ΙΙροσήγγιζεν ήδη ή ημέρα τής φρικτής θυσίας. Καί δ 
Κύριος πριν άποχωρισθή τών μαθητών Αύτοϋ ΐνα άναβή είς 
^òv Γολγοθάν ιδρύει τό ΙΙάοχα τής Καινής Διαθήκης, διατάξας 
αυτούς ΐνα έτοιμάοωοιν έν τω ύπερωω τής φιλικής έκείνης έν 
Ιεροσολύμοις οΙκίας, ήτις ανήκε πιθανώς είς τόν ευαγγελιστήν 

Μάρκον, τό μυστικόν δειπνον, έν ω έλαβε χώραν πλήν τής κα- 
θιερώσεως τοϋ άρτου καϊ τοϋ οίνου είς σώμα καί αίμα Αύτοϋ, 
ιό ύψηλόν δίδαγμα τής ταπεινοφροσύνης, ή νίψις τών ποδών 
τ<ύν μαθητών, καί ή έπανειλημμένη ύπόδειξις τοϋ προδότου, 
ίσως ήθελε συγκινηθή δ σκληροτράχηλος μαθητής καί μετά- 
νόηση χαί σωθή. Έγένετο δε δ μυσιικός δεΐπνος τή εσπέρα 
Χήζ Τετάρτης. 'Η πρώτη ύπόδειξις έγένετο μετά τόν νιπτήρα*  
< Αμ^ν αμήν λέγω ύμϊν δτι είς έξ ύμών παραδώσει με», εϊπεν 
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τοΐς μαθηταΐς ο Κύριος. Καί δτε ήρξαντο οί μαθηται νά άνη~ 
συχώσι περί εαυτού έκαστος, ό δ ’ Ιωάννης κατά νεύμα τού Πέ
τρου έπιπεσών επί τό στήθος τού "Ιησον λέγει αύτω: «Κύριε, τίς 
έστιν;» άπεκρίνατο δ Κύριος διαρρήδην: «έκεΐνός έστιν, ω εγώ 
βάψας τδψωμίον έπιδώσω». Και έβαψε τό ψωμίον καί έπέδωκε 
τω Ιούδα, άλλ’ ουδέ τότε ουνεκινήι^η ό ταλαίπωρος προδότης. 
Καί δ Κύριος προέβη είς τήν τελευταίαν >ύξιν πρός αυτόν απ’ 
ευθείας: «δ ποιείς ποίησον τάχιον*  είπεν αύτω δίδων τδ ψω
μίον' καί έξήλθεν εκείνος σπεύδων Iva δδηγήση πρός σύλληψιν 
τού "Ιησού τούς ύπηρέτας τού Συνεδρίου.

Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ

Μετά τήν έξοδον τού προδότου δ Κύριος ίδρυσε τό κυρία- 
κδν δεΐπνον, κλάσας τδν άρτον καί δούς τοΐς μαθηταΐς και τού 
ποτηριού μετέπειτα είς πάντας μεταδούς καί συνοδεύσας αυτά 
μετά τών λόγων «Αάβετε, φάγετε . . . καί «Πίετε εξ αυτού 
πάντες ... Προεΐπεν αύτοΐς έπειτα δτι Μ διασκορπισθώσιν 
κατά τήν παλαιάν προφητείαν «Πατάξω τδν ποιμένα καί δια- 
σκορπισθήσονται τά πρόβατα τής ποίμνης», καί Ιδιαιτέρως τω 
Πέτρω, Ισχυρισθέντι δτι καί αν είς φυλακήν καί είς θάνατον 
δέηση θά πορευθή μετ ’ αυτού, έδήλωσεν δτι θά άπαρνηθή αυ
τόν τρίς πριν φώνηση δ αλέκτωρ.

Μετά ταύτα δέ ήρχισεν δ Κύριος τήν μοναδικήν εκείνην είς 
ύφος καί μεγαλεΐον διδασκαλίαν ήτις είναι γνωστή ύπδ τό δνομα 
«Εύαγγέλιον τής Διαθήκης», άναγινώσκεται δ" ώς πρώτον Εύ
αγγέλιον τών Παθών τη εσπέρα τής μεγάλης Πέμπτης. ‘Η δι
δασκαλία αντη δεν έρρήθη δλη έν τω ύπερωω, άλλά μεταξύ 
διδάσκων ήγέρθη δ Κύριος καί ακολουθούμενος ύπδ τών μαθη
τών άκροωμένων έβάδισε πρδς τδ προσφιλές Αύτω "Όρος τών 
έλαιών, συνεπλήρωσε δέ τήν διδασκαλίαν Του διά θερμής πρδς 
τδν Πατέρα ύ/ιέρ αυτών προσευχής, δτε έφθασεν είς τδν χείμαρ
ρον τών κέδρων και διαβάς αύτδν είσήλθεν είς τδν κήπον τής 
Γεθσημανή. ^Αρχονται νύν αί στιγμαί τής άγωνίας. Καταλι- 
πών που τούς λοιπούς μαθητάς δ Κύριος παρέλαβε μεθ" εαυ- 

ιού τούς τρεις εκλεκτούς Πέτρον καί 'Ιάκωβον και ^Ιωάννην 
και π^οε^θών περαιτέρω ήρξαιο νά έκδηλοΐ αύτοΐς τήν βαρυθυ- 
μιαν ιής ψυχής Του' κατέλιπε καί τούτους, βεβαρημένους ε· 
χοντας τους δφθαλμούς καί προχωρήσας μικρδν προσηύξατο 
μόνος πρδς τδν Πατέρα Του τήν άπαράμιλλον εκείνην είς τρυ
φερότατα και ύποκοήν προσευχήν τής άγωνίας. Δίς διέκοψε τήν 
^ροσευγγ/ν Του καί έλθών πρδς τούς μαθητάς εύρεν αυτούς κα- 
θευδοντας και έλάλησε πρδς αυτούς μετά τρυφερού παραπόνου' 
Sie δε ήλθε καί τρίτον πρδς αυτούς ή φωνή του έσήμαινε τδν 
κίνδυνον, αλλά προφανώς δέν έλάλει πλέον είς τόνον θλίψεως' δ 
Κύριος εΐχεν ήδη άναλάβη τήν προτέραν γαλήνην. « 'Εγείρεσθε, 
αγωμεν*  έβόησεν αύτοΐς, Ιδού ήγγικεν δ παραδιδούς με*.

Μόλις προέλαβον οί μαθηταί νά άνοίξωσι τούς δφθαλμούς
Ιδού εμφανίζεται δ "Ιούδας διά μέσου τών δρομίσκων τού 

^ηπου ερχόμενος πρδς τδν Ίησούν, καί άκολουθούμένος ύπδ 
Ζ°υ ουλαμού τών ρωμαίων στρατιωτών τών διατελούντων ύπδ 
Χ^ς διαταγάς τού Συνεδρίου χάριν τής έν τω Ναω τάξεως, κα\ 
^^ιδ υπηρετών τού Συνεδρίου. Τά φώτα τών φανών καί τών 
^μπάδων άς κρατούσιν οί έρχόμενοι φωτίζουσι παραδόξως τά 
γί?ριωμένα και πεφοβημένα πρόσωπα αυτών, καί ή κλαγγή τών 
άπλων ταράσσει φρικιαστικώς τήν μεγαλοπρεπή τής τραγικής νυ· 
*ιέ>ς γαλήνην.

Η συνοδεία πλησιάζει έπί μάλλον, καί τά πελιδνά πρό- 
°^πα διαγράφονται δλονέν έν τω σκότει άκριβέστερον' σταμαιφ 
^φνης επί στιγμήν καί έν βαθεία σιγή ακούεται ή καταχθόνιος 
φωνή icy προδότου δίδουσα τδ σημεΐον*  «δν άν φιλήσω, αυτός 
^στιν κρατήσατε αύτδν καί άπάγετε ασφαλώς'». Προχωρεί δ *Ιού-  

αιωπηλδς καί ακολουθείται ώς και πριν ύπδ ιών στρατιωτών 
ιών υπηρετών, καί μετ" δλίγας στιγμάς έμπίπτουσιν είς τήν 

°μάδα τών δλίγων άοπλων Γαλιλαίων. "Έμπροσθεν αύτών κατε
στημένων ήδη ίσταται άιάραχος ό Κύριος' δρμά δ Ιούδας πρδς 
Αυτόν, «χαΐρε, ραββί, αναφωνεί, καί καταφιλεΐ Αυτόν. Γαλή- 
Η°ς δ Κύριος άπεκρίνατο πρδς τδν προδότην, πειρώμενος και 
τήν ιελευταίαν στιγμήν νά κινήση αύτδν είς μετάνοιαν: « Εταίρε, 
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έφ' φ πάρει; 'Ιούδα, φιλήματι τόν νίδν τον άν&ρώπου παρα- 
δίδως;». Ενώπιον της άπεράντον εκείνης γαλήνης καί τής άτα- 
ράχου εκείνης φωνής, ήν τινες ίσως ανιών έγνώρισΑν ώς παντο
δύναμον, έστησαν ακίνητοι οί οτρατιώται καί οί νπηρέται. Έκά~ 
λεσε λοιπόν αυτούς τό πρώτον ό Κύριος νά άφήσωσι τούς μαΟη- 
τάς Αυτού νά άπέλ&ωσι καί νά σνλλάβωσιν Ανιόν’ οί δέ ίτρά- 
πησαν πρδς τά όπίσω και έπεσαν χαμαί. Πάλιν έκάλεσεν ό 
Κύριος αντονς εκ δεντέρον, καί δτε οντοι προσήλ^ον ΐνα δήσω- 
σιν Αντδν καύ’ ήν είχον εντολήν, έπληξε διά μαχαίρας ό Πέ~ 
τρος τόν δονλον τον Άρχιερέως Μάλχον καί άπέκοψε τό δεξιόν 
αυτού ώτίον. Ό Κύριος στραφείς πρδς τον ΙΙέτρον διέταξεν 
ανιόν νά άποστρέψη εις τήν ΰήκην τήν μάχαιράν τον' ετράπην 
σαν 0' είς φυγήν άποβαλόνιες παν ύάρρος οί ’Απόστολοι, καί 
νεανίσκος τις παρακολονϋήσας τδν Κύριον, ίσως ό Μάρκος, καί 
ίσως εκ τής οΙκίας έν ή έιελέσΰη ό μυστικός δεΐπνος, φορών 
σινδόνα επί γυμνού, έκρατή^η φεύγων άπό τής οινδόνος, καί 
ΐνα σω&ή καταλιπών τήν σινδόνα έφυγε γυμνός.

Συνελήφάη οϋτω δ Κύριος, άνευ άνιιστάσεώς τίνος, Αύτδς 
μάλιστα άποτρέψας τούς εαυτού άπό πάοης άντιοιάσεως, είς ιούς 
συλλαβόντας ούδέν ειερον είπών είμή: «ως επί λησιήν έξελη- 
λύνατε μετά μαχαιρών και ξύλων κα&' ημέραν δντος μου μεϋ*  
υμών έν τω ίερω ούκ εξειείνατε τάς χειρας επ' εμέ. 'Αλλ ’ αύτη 
υμών έστιν ή ώρα καί ή εξουσία τού σκότους».—Χ1Π.

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΟΔΗΓΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ

'Υπάρχει ασυνήθες τι περιστατικών εν τφ βίφ, τό όποιον πολ- 
λάκις παρετήρησα. Κατ’ άρχάς τούτο μ’ έξέπληττε, αλλά κατόπιν δέν 
ήδυνάμην νά μη σκέπτωμαι περί αύτού άνευ θαυμασμού.

“Έκαστος βίος άρχεται άπό τής ευτυχίας καί καταλήγει είς τήν 
λύπην. Κατά τήν αυγήν τού βίου φαίνεται ή ευτυχία καί μετά τή; 
αυγής ταύτης σβέννυται. Είτα άρχεται ή θλίψις καί δέν τελειώνει 

πλέον. Διατί ούτως; Έφαίνετο, δτι ώφειλε νά γίνη καί τάνάπαλιν. Διατί 
να καταπίπτωσιν έπ’ εμέ δλα τά δώρα καί δλαι αί χαρα'ι τού βίου 
κατα τά έτη εκείνα, και^’ α ούδέν έπραξα, ούδέν έκέρδισα, είς ούδέν 
κατέστησα έμαυτόν άξιον; Κατά τό δεύτερον δέ ήμισυ τού βίου, κατά 
τό όποιον δσον πολύ ήγάπησα τόσον προσηυχήθην, παρέλυσαν αί δυ 
ναμεις μου καί δέν δύναμαι νά πράξω τίποτε’ πρός τ( ή διηνεκής αύτη 
βάσανος; *Ω,  Κύριε, δήλωσόν μοι τούτο, ΐνα μή ή θλϊψις κατακυρι- 
εύση μου κατά τάς τελευταίας τού βίου μου ήμέρας, ΐνα μή διέλθω 
τό γήρας μου σκυθρωπός, μετά συνιετριμμένης καρδίας, ανευ παραμυ
θίας, φωτός και έλπίδος !

-υνεφωνήσαμεν ενωρίς επί τούτου, ΐνα επί τής γής ζώμεν δπως 
εργαζώμεθα επί τής ώραιότητος τής ψυχής ημών. Άλλ’ ή ώραιότης 
αυτή εν τφ κόσμω τούτφ ούδέποτε έξικνεϊται μέχρι πλήρους τελειότητος. 
Εινε ανάγκη ϊν’αύτη διαρκώς αύξάνη. «Έσεσθε τέλειοι, ώσπερ δ 
Πατήρ υμών ό έν τοΐς Ούρανοϊς τέλειός έστιν». Εινε ανάγκη ν’ άνέρ- 
Χηται άπό φωτός είς φώς, άπό άγαθού εις άγαθόν. Δέν πρέπει νά στα- 
ματήση ποτέ. Άλλ’ ή εύτυχία άγει τόν άνθρωπον πρός τά εμπρός. 
Πς δέν είδε πληθύν παραδειγμάτων, καθ’α ή εύτυχία ού μόνον δέν 
εινε ώφέλιμοςδιά τήν ηθικήν άνάπτυξιν τού άνθρώπου, άλλ’ άπ’ εύ- 
θείας καταστρέφει αυτόν; Αρκεί νά στρέψωμεν τό βλέμμα περί ήμάς 
καί θά ίδωμεν, δτι άνθρωποι, οϊτινες τό κατ’ άρχάς ήσαν φυσικοί, 
«πλοι, συμπάσχοντες, οϊτινες διεμοιράζοντο μετά τών ένδεών τεμάχιον 
αρτου, ώς άμα ή τύχη ηύνόησεν αύτούς καί έγένοντο ψυχροί, άφιλό- 
φρονες, έργαζόμενοι άποκλειστικώς μόνον δι’ εαυτούς, έγωίσταί. ’Ιδού 
λοιπόν, ΐνα μή δ Θεός κάμη ημάς ν’ άποθάνωμεν ηθικώς, ΐνα έξαγάγη 
εκ τής αηδούς ταύτης άδιαφορίας πρός παν, απωθεί ημάς άπό τής 
τροχιάς τής ευτυχίας. ’Εμπρός, έμπρός, γρηγορείτε ! Μή σταματήσητε 
έν τή ύδφ !

Ιδού, διατί, δταν νομίζωμεν δτι μένομεν ενταύθα, όταν λησμο- 
νώμεν εαυτούς έν τή εύτυχία δ Κύριος δίδει τό σημεϊον καί ή φλόξ τών 
παθημάτων άναψλέγεται υπό τούς πόδας ημών, ϊν’ άναγκάση ημάς 
νά κινηθώμεν πρός τά έμπρός.

Έν τούτφ, ή ιστορία τής άνθρωπότητος εινε ίστορία έκάστης 
ψυχής.

Βλέψατε εις τόν κόσμον’ ούτος ήρξατο άπό του επιγείου παρα
δείσου, άλλά διήρκεσεν επί πολύ δ παράδεισος ούτος; Ό άνθρωπος 
δέν ήδυνήθη επί μακρόν νά έπωφεληθή τής ευτυχίας ταύτης, συνέβη δέ
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Τνα δ Θεός δίωξη αυτόν έκ του παραδείσου, ϊν’ άναγκάσή αυτόν ύ
στερον να εύρη μετά δακρύων τήν άπολεσθεϊσαν ώραιότητα καί κατα- 

στραφεϊσαν αγάπην.
Παρατηρήσατε εις τόν Χριστιανισμόν. Ούτος ομοίως ήρξατο από 

τής παραδεισείου ευτυχίας. Δύναται δ άνθρωπος νά φαντασθή υψηλό - 
τερον, παραμυθητικώτερον εκείνου, δπερ διαρκώς έτερπε τούς πρώ
τους έκείνους μαθητάς τού Χριστού, οϊτινες τόν πρωταρχικόν Χρι
στιανισμόν ! . . Ούτοι έζων έν διηνεκεϊ κοινωνίρι μετά τού ένανθρω- 
πήσαντος Θεού. Ή θεία μορφή ήτο πάντοτε προ αυτών. Άνά πάσαν 
στιγμήν ήδύναντο νά δρέψωσιν από τού στόματος τού θείου Διδα
σκάλου αυτών λόγους άπεριγράπτου γλυκύτητος, πίπτοντας από τού 
παναγίου στόματος, ώς πολύτιμος μαργαρίτης. Τούτο δι*  αυτούς ήτο 
παράδεισος: παράδεισος, ϊσως, καλλίτερος τού πρώτου έκείνου. ’Αλλά 
τί αναγγέλλει εις αύτού; μετ’ ού πολύ δ Θειος τής ’Εκκλησίας 'Ιδρυ
τής; «Συμφέρει ύμϊν ίνα εγώ άπέλθω. Έάν γάρ έγώ μή άπέλθω δ 
δ Παράκλητος ούκ έλεύσεται πρόςύμάς>. Άλλαις λέξεσιν: Έάν μείνη 
ή μακαριότης αύτη, τ.έ. ή μακαριότης τής γλυκείας ένώσεως τού Δι
δασκάλου καί τών μαθητών Αυτοί δεν εινε δυνατόν νά κατέλθη τό 
άγιον Πνεύμα, τ.έ. τό μεγαλεϊον, ή αρετή, δ άγιος ένθουσιασμός, ή 
ωραία φλόξ τής αύταπαρνήσεως.

Τούτο συμβαίνει εις πάσας τάς απόψεις τού βίου' κατ’ άρχάς τό 
παιδίον γεννάται ώσεί έν μέσω έπιγείου παραδείσου. Τό θωπεύουσι, 
τό περιβάλλουσι μετά πολλής τρυφερότητας καί στοργής. Άλλ’ ή κατά- 
στασις αύτη δέν δύναται νά έξακολουθήση έπ’ άπειρον. ’Οφείλει νά 
γευθή καί τάς θλίψεις τού βίου, ά^λως ουδέποτε θά έλθη δι’ αυτό δ 
χρόνος τής σοφίας. Έκάστη μήτηρ θωπεύουσα τό παιδίον της, οφείλει 
νά προσεχή πώς δέν θά κακοαναθρέψη αυτό.

Άλλ’ ιδού έπέρχεται καί δ διά τόν γάμον χρόνος. Νέος βίος. 
Καί κατ’ αυτόν υπάρχει καιρός πλήρους γοητείας, εύχαριστήσεως, ηδο
νής. Άλλ’ έάν αί ήμέραι αύται διήρκουν έπί πολύ, τί θά έγίνετο εΐζ 
τήν ψυχήν; Είνε γνωστόν, δτι έν μέσω τού ώκεανοϋ τής ευτυχίας 
ταύτης, ήτις τόσον υμνείται εις πάντα τά έρωτικά μυθιστορήματα, δ 
άνθρωπος εΐν« ικανός νά λησμονήση τελείως παν τό έν τφ κόσμφ. Ή 
ευτυχία αύτη είνε τόσον μεγάλη, ώστε αποκλείει πάσαν σκέψιν περί 
δλων τών άλλων είς τούς ανθρώπους. Τότε λησμονούσι τούς γονείς» 
τού; φίλους, μάλιστα και αύτάς τάς έργασίας των. Δέν υπάρχει και
νός πλέον νά έπισκεφθώσι τούς πτωχούς καί νά φροντίσωσι περί ά- |
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ναπτύξεως έν έαυτοϊς τής αρετής. 'Υπάρχει σοβαρος κίνδυνος νά ψυ- 
γώσιν έν τή ευτυχία ταύτή. Άλλ’ είνε ανάγκη νά προχωρηση είς τά 
εμπρός. Είνε ανάγκη ν’ άπελευθερωθή ούχί από τής αγάπης, άλλ 
άπό τάς θωπείας (τρυφηλότητας) τής αγάπης. ’Οφείλει νά γνωρίση πού 
είσι τά δρια τής αγάπης ταύτης, μέχρι τίνος ταύτα έξικνούνται, πού 
είσι τά ασθενή μέρη αυτής. Ανάγκη νά βαθυνη την καρδιαν αυτού 
διά τής θλίψεως μάλλον ή διά τής χαράς. Ανάγκη ν’ άνατρέφη έν 
έαυτφ νούν, φλόγα, αφιλοκερδή αγαθότητα, αυτοθυσίαν: αναγκη να 
χαταφθάση εις τό ύψιστον σημεϊόν της ως καθήκον αγαπης’ και η 
τοιαύτη αγάπη, βεβαίως, είνε έτι ώραιοτέρα τής αγάπης, υπο την έν
νοιαν τής άπολαύσεω;, τής τέρψεως.

Τό αυτό εχομεν νά παρατηρήσωμεν καί έν τώ θρησκευτικφ βιφ· 
θυτος άρχεται διά τών μεγάλων παραμυθιών τής ψυχής, μόλις έπι- 

στραφείσης εις τόν Θεόν. Τίς θά περιγράψη τήν ευτυχίαν ταύτην τού 
μυστικού άρραβώνος μετά τού Χριστού; Άλλα καί η καταστασις αυτή 
δέν διαρκεϊ έπί πολύ. Ταχέως άρχεται ή ψυχρότης τής καρδίας, τό αι- 
θθημα χής άπομονώσεως, ώς τις πνευματική αδιαφορία. Αί θρησκευ- 
Πκαί χαραι καί παραμυθίαι ώσεί φεύγουσιν από τής ψυχής. Η ψυχή 
μεταβαίνει μόνη είς τήν έρημον, κρατούσα την ζωήν α’ τής και τήν 
^ίστιν αυτής μόνον διά τής αγάπης. Άλλ υπο τους ποδας αυτής καίει 
δλοέν μετά πλειοτέρας και πλειοτέρας δυνάμεα'ς ή φλόξ τών παθημάτων.

Τοιαύτη είνε ή ιστορία πάσης ψυχής καί παντός βίου. Εν τή 
χαρά, εφήμεροι ένθουσιασμοί, ώς σταγών μέλιτος εις τόχείλος 

άϊγείου. *Επειτα  είς έκαστον βήμα ή πηγή τής χαράς έςαντλείται καί 
θΟμητικός εις τόν τόπον αυτής ρέει ύπερεκχειλιζων χείμαρρος τών θλι-

Έκαστος έξ ημών αισθάνεται πώς άνά πάσαν ημέραν γηρά- 
οκει τθ σώμα αύτού, πώς τά πάντα γίνονται βαρύτερα εις την καρ- 
δίαν, πώς τά πάντα καθίστανται έπιπονωιερα η ώστε νά δύναται τις 
νά φέρ,| έν τφ βίφ. Τήν ευτυχίαν δέν δύναται δ άνθρωπος νά 
ΧΡατήση δι’ εαυτόν....Μόλις έκαλύφθη εις τάφος καί ήνοίχθη παρ’ 
αυτόν έτερος. Τό πάθημα ευρίσκει το μέρος, οπερ οφείλει να πληξη. 
Εάν τουτο έπληξε πρότερον τό σώμα, τώρα πλήττει τό λογικόν! Έάν 

ε^ληξε τό λογικόν, πλήττει τήν καρδιαν, έαν έπληξε τήν καρδίαν, τότε 
πλήττει αυτήν καί πάλιν πλήττει.

Η καρδία του ανθρώπου δέν δύναται να μεινη κενή. Αυτή 
^Qa τήν ήμετέραν θέλησιν πληρούται αφοσιώσεων, απο τών οποίων 
εν δυνάμεθα νά προστατεύσωμεν εαυτούς.
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Έν τή χαρδία υπάρχει άπειρος ίκανότης του πάσχειν. Είς τόν άν
θρωπον φαίνεται δτι άφίχετο εις το έσχατον άκρον τής δυστυχίας. Παν 
δ,τι ώνειροπόλησε, κατέρρευσε. Παν δ,τι συνήθροισε, διεσχορπίσθη. 
Παν δ,τι έδημιούργησεν έπέστρεψεν είς τον χούν. Παν δ,τι ήγάπησεν 
άπέθανεν. Ό άνθρωπος είνε πλησίον τής απελπισίας καί έτοιμος άνευ 
βοήθειας νά πέση μεταξύ δλων τών ελπίδων αυτού καί τών αφοσιώ
σεων.... Δυστυχής τυφλέ, γνωρίζεις τί μένει παρά σοί; Σύ κα'ι ή καρδία 
σου. Έν τφ χωνευτηρίφ τού παθήματος τό παν έμηδενίσθη έκτος τής 
ψυχής σου, μεγαλυνθείσης, κατακαλλυνθείσης, μεταμορφωθείσης διά 
τού παθήματος, γενομένης αξίας τού ουρανού διά τον όποιον έδημι- 
ουργήθη καί δπου δύναται τίλος νά έπιστρέψη. ’Ιδού πού ώδήγησέ σε 
τό πάθημα !

Βλέπετε, τοιουτοτρόπως, δτι τό πάθημα κατ’ ουσίαν είνε συνερ
γάτης τής αγάπης. Ή αγάπη οφείλει νά πράττη δ,τι πράττει τό πάθη- 
μα. *Η  αγάπη φωτίζει, ή αγάπη άγνίζει, ή αγάπη ποιεί αγίους καί 
υψηλούς, καί, εάν πάσαν τήν εργασίαν ταύτην άνέλαβεν έφ’ εαυτού 
τό πάθημα, τούτο διότι ή αγάπη δεν είνε αρκούντως ισχυρά διά νά 
έπιτελέση τά πάντα.

Πόσον σθεναρά είνε ή αγάπη συνηνωμένη μετά τού παθήμα
τος! Καί πόσον πάλιν είνε άνίσχυρον τό πάθημα άνευ τής βοηθείας 
τής αγάπης. *Η  αγάπη είνε ή μεγίστη βοηθός τού παθήματος. Μόνον 
ή αγάπη δύναται νά ρύθμιση τάς δυνάμεις τού ανθρώπου καί νά με- 
ταχειρισθή αύτάς έπ’ άγαθώ. Μικρά αγάπη καί μέγα πάθημα, είνε 
ήδη μέγα φαινόμενον ικανόν νά θαυματουργήση. ’Αλλά πόσον σπεύ
δει νά μεγαλυνθή ό άνθρωπος, δταν ή αγάπη είνε τόσον ισχυρά δσον 
καί τό πάθημα ! Τότε δ άνθρωπος ωριμάζει έν μι$ στιγμή*  κάτι τό 
θειον έγείρεται έν αύτφ, Αυτός ό Θεός κατέρχεται πρός αυτόν, ινα 
έγγύτερον έξετάση αυτόν, ό δέ "Αγγελος μετά τών λαμπρών επαγγελι
ών κατέρχεται έπί τής γής ϊνα δρέψη τόν ώριμον τούτον στάχυν καί 
μεταφυτεύση εις τόν παράδεισον.

'Anw- ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΠΑΠΑ’ΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΪΘΤΜΤΟΤ ΤΗΣ ΡΙΖ1ΡΕΙΟΤ ΕΚΚ*.  ΣΧΟΛΗΣ_ _ _ _ _ _ _ _ _

ÛIONYXIOS ΚΛΕΟΠΑ2
(1816 — 1861)

(συνέχεια.)Πρδς δή τούτο καί παιδευτήρια καλά καθιόρυθησα^ και Βι- 
δλιοθ^και λαμπραί συνεστάθησαν καί συγγραφαί πολυωφελίστα- 

τ*ι  τυποις έζεδόθησαν καί έν ένί λόγω ή φαεσφορος αιγλτι τής 
όρθοδόξου διδασκαλίας έκ Σιών άπαυγάζουσα έπί πάν το πλή

ρωμα τών πιστών λαμπροφαεϊς έπέχεε τάς ακτίνας. Ούδεποτε άλ
λοτε τοσουτον δαψιλής έζεχύΟη ή γνώσις έν Ιεροσολυμοις και η ε- 

αυτή ήν αληθώς έποχή παλιγγενεσία; τών γραμμάτων εν Πα
λαιστίνη. Πανταχόθεν έζ Εύρώπη; άδραϊς δαπάναις συνηθροιζον οι 

τρισμάκαθες ουτοι καί έν Βιβλιοθήκαις άπεταμίευον τάς καλλίστας 
εκδόσεις τών τε ιερών καί τών έξωθεν συγγραφέων, τρυφής χείμαρρό 

τοίς φιλομαθέσι παρασκευάζοντες*  ή δέ διψώαα νεότης συν τρέχουσα 
επινεν ακορέστως καί ένευφραίνετο. Οί ανένδοτοι ουτοι καί καρτερικοί 
τών προμάχων του φωτισμού αγώνες ούκ έμειναν άκαρποι, άλλα κα
λούς καί άφθόνους παρήγαγον τούς πεποθημένους καρπούς*  οθεν κατα 

τους Χρόνους τούτους διέπρεπον έν Ίεροσολύμοις καί ’Αρχιερείς σοφοί 
καί την θείαν παιδείαν άριστα συγκεκρ^τημένοι καί διδάσκαλοι περι
φανείς άπδ καθέδρας διδάσκοντες καί ιεροκήρυκες μεγαλόφωνοι, τ<^ 
λογω τοΟ θεού απ’ άμβωνος τους πιστούς διατρεφ>ντες. Πολλοί δε 
^αί τών εντοπίων Χριστιανών ου μετρίως έγένοντο εντριβείς και κά
τοχοι τής τε ελληνικής καί τής αραβικής παιδείας. ΤΗν ίδειν τότε 
θέαμα ηδισζον έν Ιεροσολύμοις, ένθεν μέν μεγάλους την αρετήν και 
σοφούς τήν μάθησιν Πατριάρχες, τδν Άποστολικδν θρόνον κατακοσμούν- 
τας καί υπέρ τής δόξης καί του φωτισμού τών όρθοδοξων λαμπρώς 
®γωνιζομενους, ένθεν δέ Βιβλιοθήκας, Σχολεία, διδασκάλους καί κη- 
ρυκας τής ’Ορθοδοξίας, τάς ευαγγελικός αλήθειας υψηλώ κηρυγματι 
καταγγέλλοντας. Καί κατέστη πάλιν έπί τών ήμερων τούτων εμφα- 

τδ όρος Κυρίου διά τε τδ κλέος τών έν αύτφ πατριαρχευσάντων 
καί την έν τοις τόποις τούτοις τηλαυγεστέραν λάμψιν τού φανού τής 
Ορθοδοξίας».
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Τοιαύτην παρίστα ό Διονύσιος Κλεόπας την δύο περίπου αιώνα; 
προ αύτού πνευματικήν χίνησιν έν Ίεροσολύμοις, ώς ρήτωρ μάλλον η 
ώς ιστορικός, δνειρον τού μέλλοντος χαί πόθους χύτου η πράγματι* 0* 
τητα του παρελθόντος περιγραφών. Ήλπισεν ότι αύτός θά έγίνετο 
δημιουργός τοιαύτης χινήσεως, έχων όμολογουμένως ολοπρόθυμο*  την 
συνδρομήν τού φιλομούσου Πατριάρχου Κυρίλλου. Καί εινε μέν άληθ®^ 
ότι μετά την έχδοσιν της είς τούς Ψαλμούς ερμηνείας του ΠατριχρΧ°υ 
’Ανθίμου, χαί μετά την σοβαράν ασθένειαν ήσθάνετο εαυτόν χαταπε- 
πονημένον, άλλα το μελετώμενον ταζείδιον αναψυχής 0’ άπέδιδεν ει*  
αυτόν νέας δυνάμεις προς έξαχολούθησιν του άγώνοί

Νέα όμως πάλιν κωλύματα παρουσιάσθησαν, άνακόπτοντα αύ-

τόν. Έσωτεριχαί άνωμαλίαι έν rç Σχολή έκ τών' δυστροπούντων
θητών προερχόμεναι έζέσπασαν είς άνταρτιχύν κίνημα, συνεπ·:ι$ του

οποίου ήναγκάσθη ό Σχολάρχης ν’ άποβάλη επτά μαθητάς xxi ν 00 
ναγγείλρ το γεγονός εις τον Πατριάρχην δι*  έπιστολής άπό 21
βρουαρίου Πατριάρχης διέταξε νχ γίνωσι δεχτοί οι μα*
θηται, ο δέ Κλεόπας ύπέβαλε παραίτησιν δι’ αχρονολόγητου επι 
στολής, έν ή διεξετραγωδησε τάς άνεχδ.ηγήτους στενοχώριας, 
υπέστη. Τή 1 Απριλίου 1855 έδήλωσεν είς τον έχ τών Κπιτρ0 
πων τού Πατριάρχου Άρχιμ. Γεράσιμον Òri παραιτηθείς άπέρχετοα 
μετά τιννς ημέρας εις ’Αθήνας, όπέθεν προ διετίας ήδη προσεχαλεΐτ° 
ως Καθηγητης. Μετά τά ανωτέρω δε είρημενα εύνόητον ori οι 
βληθέντες μαθηταί εύρον ένθερμον ύπίρασπ.στήν τον Θαβωρίου Νε° 

φυτον, οστις μετά τών προστατών αυτών τον κόσμον συνετάραζε 'X?0'·
έπανοδον τών άποβλήτων μαθητών είς τήν Σχολήν. Μέχρι τοσουτου 
οέ αύθαδείας ουτοι έχωρησαν ώστ’ έγραψαν έπανειλημμένως πρύς τ0 
Πατριάρχην, ίταμώς χαταγγέλλοντες τον Σχολάρχην καί τέλος °ιε 
νοηθησαν νά μεταβώσιν έν σώματι εί Κωνσταντινούπολιν οπω»
έπιστρέψωσιν είς Ιερουσαλήμ Οριαμβεύοντε. ή είσαχθώσι*  είς τήν

ηΧάλκη θεολογιχήν Σχολήν. «Έάν γίνη τούτο, έστέ βέβαιοι ο τι 
Σχολή σας ενταύθα διαλύεται», έγραφε τή 10 ’Απριλίου ό Κλεό***  
πρός τον Πατριάρχην. Μετά πέντε ημέρας έγραψε καί ό Άρχιμ· 1 
ράσιμος ύποδειχνύων ότι πας συμβιβασμός τών άποβλήτων μαθητ^7 

προς τον Κλεόπαν ήτο αδύνατος. Περί τούτου έλεγεν ότι ήτο 
τροπος χαί θυμώδης», άλλ’ ώμολόγει ότι οί άταχτήσαντες μαθ’*̂ 1 

ήξίωσαν νά είσέλθουν πάλιν είς τήν Σχολήν προς χατάργη^ιν 
νόμων χαί χανονισμού αύτής. Ό Πατριάρχης εύρέθη είς δύσχο

fi '
τής^Σ ^θολάβη τήν άποχώρησιν τού Κλεόπα έχ

> *η  οσιολογιότης της, έγοαψεν αύ ω, σύνοιδεν έχ μ.αχρας
ποιαν έςζίρετον πα:ριχήν αγάπην χαί άρίστην ύπόληψιν τρέ- 

ψομ£ν πρός το υίιχύν αύτής άτομον χ^ί πόσον χαυχιύμεθα δοξάζοντες 
οπω \l0CV Τ^χνθρωπίαν ότι έδωρήσατο ήμίν τήν Όσιολογιότητά της 
f ί f ιεχπυρσευση τά φώτα τής ίεράς πχιδείας έν τώ ΙΙχτριαρχιχφ 
ημών Ορονω». Επειδή δ’ έσχόπει ό Κλεόπας, χάριν της χλο*ισ0εισης  

αύτου, να ταξειδεόση, π^οσεχάλεσεν αυτόν ό Πατοιάο/ης είς
Κωνσταντινούπολιν. ‘ ‘

Μ δέ μετέβη έχει ό διδάσκαλος καί έν τώ Άγιοταφιτικω
τοΧι<Ρ θιαμεινας συ^έταζεν αώ; πρώην διδάσκαλος τής έν Ίερουσα- 

μ ^Γριαρχικης Σχολής» μακράν έκθεσιν έν τή όποιοζ ύπεδείκνυε 
πα>€ος ΟΠ 0 Πατριάρχης δέν έμε.νεν ανεπηρέαστος έν ταϊς άπο- 

τα °? περί τής Σχολής καί δεν έστήριξε τάς αποφάσεις ταυ-
Ç πι τών υπο του υπευθυνου Σχολάρχου χαί τού Έφορου Καμα- 

έ<άστοτε. ΙΙολλά»ι« ό Πκτριάοχης 
θε'^ Ζ^εν υπ οψει έκθεσεις μαθητών κκί έδιχαίου αύτούς, τούτο ο έ-

° ^λεο,ι,ας υψιστην προσβολήν καί περιφρόνησιν. Ως διευθυντής 
μον ήθελε νά έχρ το δικαίωμα τού άποβαλλειν χχτά τον νό-

*^ΐ χατατύ σύστημα, όπερ ές αρχής χχθώρισε, πάντα άτακτον 

βλ· 0' Έν συνειδήσει έβεβχίου Òri πάντες οί απο-
μαθ· ^πεβληθησαν, έπειδή οέ συνεπείς τής άποβολής
*«ίαν ° $Τ0 δυσηρεστημένος έθεώρει ό Κλεόπας άναγ-
νά " παΡαιτη^ιν εαυτου. *0  Πατριάρχη; μέν δεν 0α έδυσκολεύετο 
Χαα αντ\κχταστατ/·ν αυτού έν τή Σχολή, αύτός δέ Οχ έζη «είς 
χατά^ν κόσμου μέ ολίγον άρτον χαί νερόβραστα χορτάρια

, Τα^ υιαταγας τών ιατρών». Δέν έθεώρει δυνατόν τον συμβιβα- 
γεν\τ°$ ^ου συ^“ήματος μετά τού τού Πατριάρχου. Ούτος μέν έλε- 
ό ^επτυσίν αίμα» διά τήν αποβολήν τών 7 άτάκτων μαθητών, 
εκ ίλεγε «μολονότι έχχέιο αιματηρούς ίδρωτα; ύπέρ τής
τώναΐ0(υσε^; Τών μζθη·ών....ο αν αυτοί ή έγείρωσιν ανταρσίαν χατά 
του*  εσΤ<^^ων ^Χ°λή, ή έχκλίνωσιν είς κακοηθείκς άσυγχωρή-

* Χαι μετά επανειλημμενας νουθεσίας μένωτιν αδιόρθωτοι τότε προ- 
ύπόληψιν καί ηθικήν εύταςίαν τή: Σχολή; πχρχ τού; μαθη- 

GU * > 7 άλλ* κζ1 17 καί 27 άν είναι θέλω πάντοτε προτιμή-
V 7ζ τουί χάσω μάλλον παρά νά χαλάσω το ηθικόν σύστημα τής 

κκζ βασιλεύσρ έν αύ:ή ανταρσία’ θέλω μέν λυπηθή είς 
£ y το’ ^λήν οχι διά τήν απώλειαν κκί φυγήν τώ/ 27 μαθητών, άλλά 

τους άπολεσΟεντχς Λόγους

(ακολουθεί).
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ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ του βασιλέως 
Κωνσταντίνου του IB*  έγένετο τή 8η 
λήγοντος μηνός έν τή Βουλή τών 'Ελ
λήνων μβτά πόσης μεγαλοπρεπείας. 
Έκ τών μακρών περιγραφών τών ατ
τικών έφη μ ερίδων αποσπώ μ εν τάς κα
τωτέρω λεπτομέρειας.

Είς τός 10.20' ακριβώς έρχεται διά 
τών ανοικτών παραθύρων τής Βουλής 
ό ήχος τών πρώτων σαλπίγγων, αί ο- 
ποίαι χαιρετίζουσιν από τήν οδόν 
Κωνσταντίνου Διαδόχου τούς Βασιλείς 
έρχομένους. Ό ήγος είναι ασαφής καί 
δυσδιάκριτος ακόμη, άλλα ύλίγον κατ’ 
ολίγον σημαίνουν αί πλησιέστεραι 
σάλπιγγες καί έπί τέλους άκούειαι ή 
βοή τών ζητωκραυγών του πλήθους, 
ζωηρών, βροντερών, ενθουσιωδών.

Σιωπή βαρεία έπιχύνεται είς τήν 
αίθουσαν. Καί έν μέσφ τής σιγής α
κούεται ή φωνή τού κλητήρος άναγ- 
γέλλοντος :

—Κύριοι βουλευταί. Ό ΒΛσιλεύς 
έρχεται !

*Ήδη τό ’Υπουργικόν Συμβούλων 
είναι είς τήν είσοδον καί οί βουλευ
ταί όρθιοι, δτε τά κυανά παραπετά
σματα τής κεντρικής θύρας άποσύ- 
ρονται καί εμφανίζεται ό Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος, ή Βασίλισσα Σοφία, οί 
πρίγκιπες καί τό υπουργικόν Συμβού 
λιον. Μία βροντώδης ζητωκραυγή αν
τηχεί εις δλην τήν αίθουσαν.

—Ζήτω ό Κωνσιανιίνο; Δωδέκατος!
Ό Βασιλεύς συγκεκινημένος τοπο

θετείται προ τού δεξιά χρυσού θρόνου.
‘II βασίλισσα Σοφία, φέρουοα βαρύ 

πένθος, ϊσταται αριστερά τού Βαοι- 
λέως, αριστερή δέ Λυτής ό Διάδοχος 
Γεώργιος καί όπισθεν οί άλλοι πρίγ

κιπες έν στολή υπασπιστών. 'II Βασί
λισσα καί ό Διάδοχος Γεώργιος είναι 
βαθύτατα συγκεχινημένοι.

Ευθύς μόλις καταπαύει ή πρώτη 
έπί τή εμφανίσει τού Βασιλέως ζητω
κραυγή. ό πρόεδρος τής Βουλής *·  
Ζαβιτσάνος λέγει:

— Βασιλεύ ! Σκοπός τής σημερινής 
συνεδριάσεως είναι όπως ή Μεγαλειο- 
της Σου διύση τόν όρκον τού Συνταγ
ματικού Βασιλέα);.

Μεθ’ δ άρχεται ή εκκλησιαστική 
τελετή προεξάρχοντος τού 11. Μητρο
πολίτου ’Αθηνών.

Μετά τό «Ευλογητός ό Θεός ημών, 
Βασιλεύ Ούράνιε.» Τρισόγιον κ.τ.λ. 
•ψάλλονται καί τά έφεξής τροπάρια.

«Σώσυν Κύρ»ε τόν λαόν σου *<*ι  
εύλόγησον τήν κληρονομιάν σου, V·- 
κας τοΐς βασιλεύσι κατά βαρβάρων 
δωρούμενος καί τό σόν φυλάττον δια 
του Σταυρού σου πολίτευμα.

«Δόξα Πατρί
Ό υψωθείς έν τφ Σταυρφ έκουσίως 

τή έπωνύμω Σου καινή πολιτείρ, τους 
οίκτιρμούς Σου δώρησαι Χρίστε ο 
Θεός, ιύφρανον έν τή δυνάμει Σου 
τούς πιστούς Βασιλείς ημών, νίκα; χθ' 
ρηγών αύιοϊς κατά τών πολεμίων, την 
συμμαχίαν έχοιεν τήν σήν, δπλον 
ρήνη:, άήττητον τρόπαιον.

Καί νύν
Προστασία φοβερά καί άκαταίσχυν- 

τε, μή παρ'δμς αγαθή τάς ικεσίας Ή*  
μών, ΙΙανύμνητε Θεοτόκε, σιήρι£°ν 
’Ορθοδόξων πολιτείαν, σφζβ ούς εκε- 
λευοας βασιλεύειν καί χορήγει αύτοϊς 
ούρανόθεν τήν νίκην, διότι έτεκβς τόν 
Θεόν μόνη ευλογημένη.

Είτα έκτενής.

Έλέησον ημάς ό Θεός κατά τό μέγα 
εος Σου, όεομεΟά οου έπάκουσον 

και ελεησον....
Κτι δεομεθα υπέρ τού εύσεβεστά- 

σιλεως ήμών Κωνστανιίνου, 
^ής εύσεβεστάτης βασιλίσσης ήμών 

θΡ’ας, τού ευσεβέστατου Διαδόχου 
αυτών 1 εωργ ου, τής εύσεβεστάτης 

ασι ομητορος Ολγας, πόσης τής βι- 
ικΐ|ς Οίκογενείας, παντός τού Πα- 
ιου, τού Εθνους καί τού Στρατού.

έλεημων καί q ιλάνθρωπος 
υεθς υπάρχεις....

ΆκολουΟεϊ τό «Πιστεύω., κατά τό 
ιον ό Βασιλεύς έηανειλημμένως 

κάμνωΎτό „n|leïov τθ. Σι„υ. 
0 > Μως καί ή βασίλισσα Σοφία καί 
01 πρίγκιπες.

ετά τό «Πιστεύω» ό Μητροπολί- 
Χης«ταγγελ)ει τύν 
παλαιόν του όρκου ύ Βασιλεύς Κων- 

°’αν, ινος επαΥαλαμβιίνει διά φωνής 
oma^’ υΛοτρεμούοησ,

)0 ζων το χέρι το„ έπί τ„ΰ χρυσο01

ΥΧ. “ ”

2^ή«ω ό Βασιλεύς Κωνσταντίνο:, 
τοσ < ’.|tW ° τίνος ό Δωδέκα-
τοεϊ- '· “ι'Ιθυσα ολόκληρος

φοράς.

κλ’σ- χαιρετίζει όι’ έλαφράς

λαιιβ^ Zt<?l T0U ^ΤΟ^θλίτου καί 
“»-·λΓ?όνπα^ τής
το,μον iS« X ,^allov ύ ιογράφει τό ε- 

μον ηοη πρακτικόν.

κ0 - “τελειιόιων }ζητω-
ΠοΓ “ τήΎ χεϊοά ™ 
δΧ V ν^ς Βθνλής - Πρόε- 

μειά -Ις ?υμερν,|σεω5 wì απέρχεται 
με'“ ”1? Βασιλίσσης.

αΙΟοώσ " ζητωκραυγαί
“Ινουσης ενουνται μέ τάς ζητώ- 

κραυγάς τών έξω, συνοδεύουσαι τούς 
Βασιλείς απερχομένους.

Τό Ε ύ α γ γ έ λ ι ο V, έπί τού οποίου 
έδωκε τόν όρκον ή Λ. Μεγαλειότης, 
είναι άρχαιότατον Ηπειρωτικόν, δω- 
ρηθέν τφ 1897 μετ’ ιδιαιτέρας άφιε- 
ρώσεως πρός τήν Μητρόπολιν ’Αθη
νών ύπό τού Άλ. ΙΙρακίδη έκ τού 
χωρίου Κουκούλι τής έπαρχίας Ζαγο- 
ρίου τού νομού Ίωαννίνων.

'0 Παν. Μητροπολίτης είχε τήν ώ- 
ραίαν έμπνευσιν, όπως έπί τού Ευαγ
γελίου τούτου, τού προερχομένου έκ 
τής άνακτηθε σης 'Ελληνικής Ηπεί
ρου, δώσο τόν όρκον ό πορθητής 
τών Ίωαννίνων καί Βασιλεύς τής μεί- 
ζονος Ελλάδος.

Τό ύπογραφέν π ρωτό κ ολλον 
τής ορκωμοσίας έχει ώς έξης:

«Σήμερον τήν 8ην Μαρτίου, τού 
χιλιοστού έννεακοσιοστού δόκάτου τρί
του έτους, καί ώραν 10 καί 3Λ π. μ. 
ή Λ. Μ. ό βασιλεύς τών Ελλήνων 
Κωνσταντίνος, οδηγούμενο; υπό τού 
Προέδρου τής Βουλής καί τών λοι
πών μ<ί?ών τού Προεδρείου αυτής καί 
παρακολουθούμενος ύπό τού Προέδρου 
τού 'Υπουργικού Συμβουλίου καί τών 
υπουργών Λύτού, πρ^σήλθεν είς τόν 
έπί τούτφ παρεσκευασμένον έν τή 
Βουλή θρόνον καί έδωκεν ένώπιον 
αύτής, δημοσίςι συνεδριαζούσης, έπί 
παρουσίρι της Ίεράς Συνόδου, τόν υπό 
τού άρθρου 43 τού Συντάγματος ορι
ζόμενων όρκον, έχοντα ώς έξης:

«’Ομνύω είς τό όνομα τής Άγ'ας 
καί Όμοουσίου καί ’Αδιαιρέτου Τρίά- 
δος νά προστατεύω τήν έπικρατοί σαν 
θρησκείαν τών Ελλήνων, νά φυλάττω 
τό Σύνταγμα καί τούς νόμους τού 
'Ελληνικού Έθνους καί νά διατηρώ 
καί υπερασπίζω τήν έθνικήν ανεξαρ
τησίαν χαί ακεραιότητα τού 'Ελλη
νικού Κράτους».
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AC δ συνβτάχθη τό παρόν, δπερ ύ- 
πεγράφη παρά τής Α. Μ. του Βασι- 
λέως, του Προέδρου τής Βουλής, του 
Μητροπολίτου ’Αθηνών καί Προέδρου 
τής Πέρας Συνόδου, τών γραμματέων 
τής Βουλής καί τών υπουργών του 
Κράτους».

Μετά τής αύτής παρατάξεως καί έν 
μέσφ ζωηρότατων επευφημιών καί 
ζητωκραυγών του κατακλύσ ιντος άμ- 
φότερα τά πεζοδρόμια τής οδού Στα
δίου καί τών λεωφόρων Κωνστανιίνυυ 
τού Διαδόχου καί Ήρώδου τοΰ Αττι
κού λαού al Α. Α. Μ. Μ. έπέοιρεψαν 
εις τά ’Ανάκτορα.

Τήν 10 καί 45' π. μ. ακριβώς ή 
βασιλική τέθριππος άπεβιβαζε τούς 
Βασιλείς, οί όποιοι άνήλθον εις τά 
ιδιαιτέρά των δώμαια.

Η ΚΗΔΕΙΑ τού βασιλέως Γεωργί
ου Α'.—Έκ τού έν Θεσσαλονίκη προ
σωρινού ’Ανακτόρου ή έκκίνησις έγέ- 
νετο τη 12 Μαρτίου τήν 9. 20’ άκρι - 
βώς ύπό τούς κρότους τών τηλεβόλων 
τών θωρηκτών καί τής ξηράς. Ή 
μουσική παιανίζει πένθιμα έμβατή- 
ρια. ’Ακολουθούν οί στέφανοι, 22 τον 
αριθμόν, μέ ποικίλας ταινίας—λεύκάς, 
μώβ, μελαίνας καί κυανολεύκους. Έ- 
πονται ραββϊνοι, χοτζάδες, ιερείς, 
άρχιερείς ανάμικτοι.

Εις τήν τάξιν του ό Μητροπολίτης 
καί ό κλήρος.

Ή σορός έπί κιλλίβαντος πυρο
βόλου, εντός τού κεκαλυμμένου φε- 
ρέτρου περιτετυλιγμένου εις Ελληνι
κήν καί Δανικήν σημαίαν. Έπί τού 
φέρετρου έν στέμμα, τό ξίφος Öig- 
σταυρωμένον μέ τήν θήκην καί τό 
πηλήκιον τού Βασιλέως-στρατηγού 
άπό χακί.

Τήν σορόν άκολουθούσιν οί πρίγ
κιπες μέ στολήν άπό χακί, έχοντες 

εις τό μέσον τόν Βασιλέα Κωνσταν
τίνον έν στολή εκστρατείας στρατη
γού. Ή Βασίλισσα παρακολουθεί 
έντός αυτοκινήτου έντελώς άφανής·

Ή Αύτής Μεγαλειότης ήθέλησε 
κατ’ άρχάς ν’ άκολουθήοη πεζή' μθ*  
λις όμως ή συνοδεία έξεκίνησε τών 
’Ανακτόρων, έπεσε λιπόθυμος, τήν 
προέλαβε δέ ή Α. Μεγαλειότης ό Βα
σιλεύς καί τήν έφερε μόνος εις τάς 
άγκάλας του εις τό αύτοκίνητον, έντός 
τού όπο·ου τήν έτοποθέτησε μετά τής 
πριγκιπισσης Μαρίας.

Ένώς δευτέρου αύτοκινήτου ήχο- 
λούθουν αί πριγκίπ σσαι Ελένη και 
’Αλίκη.

Τής κηδείας είποντο περί τούς δισ- 
χιλίους Τούρκοι πρόσφυγες άνά τε
τράδας.

Ήκολούθουν μικρόν βουλγαρικόν 
απόσπασμα μέ σημαίαν καί άξιωμ«· 
τικοί.

Ό καιρός αίθριος. Τόν κιλλίβαντα 
σύρουν στρατιώται.

Αί Έπιτροπαι Τούρκων χακοενδε- 
δυμένων πού ήκολούθουν τήν κηδείαν, 
ήσαν άπό τήν Βέρροιαν καί άλλος πό
λεις τής Μακεδονίας. Ούτοι προη
γούντο τής Βασιλικής σορού’ ήκολου- 
θει δέ ή κοινοτική άντιπροσωπεια 
τής Θεσσαλονίκης καί πάντες οί προ- 
εδροι τών συντεχνιών. ’Αμέσως κα
τόπιν είποντο Βούλγαροι καί Σέρβθ1 
αξιωματικοί καί οί τών ξένων πόλε · 
μικών.

Μετά όμάδα Ελλήνων άνωτέρων 
άξιωμαιικών είποντο 16 περίπου έξα· 
πτέρυγα εκκλησιών.

Μετά δέ τόν κλήρον άκολούθουν οί 
Μητροπολΐται καιά τήν άκύλουθον 
τάξιν, ό Κίτρου, ό Δοϊράνης, ° 
δαμερίου, ό πρωτοσύγγελλο, Βερρθ10’’* 
άντιπρυσωπεύων τον Μητροπολίτη τ

βύτού, ο Βοδενών, ό Στρωμνίτσης καί 
ό Φλωρίνης.

Μετά τούς Μητροπολίτας τής Μα- 
κβδονίας ηκολονθει ό φέ^ων τόν 
νεκρόν Βασιλέα κιλλίβσς, τόν ο
ποίον ηκολουθει ο Βασιλεύ:, έχων 
δεξιοθεν μέν τούς πρίγκιπας Γεώργι
ον καί Αλέξανδρον, αριστερόθεν τού; 
πρίγκιπας Νικόλαον, τόν Διάδοχον

τόν Χριστοφόρον.
Η συνοδεία, φδάοασα τήν 10 καί 
«· μ. πρό τοΰ μέρους τής Βαοιλο- 

*tov,aç, ενβα εκαιον κανδήλαι, έσ!α- 
^^όλίγονχαι ό Μητροπολίτης 
«νεπεμψε μικράν δέηοιν.

Η συνοδέ'α εφΟασεν εις τόν Λευ- 
XOV Πύργον τήν δεκάτην καί ήμίσειαν. 
, συνϊ1ϊμενον πλήθος δακρύει διαρ-

Θυμιάματα κα'ονιαι κατά τήν 
διέλευσιν τοΰ Σεπτού Νεκρού.

Ή συνοδεία εφΟασεν είς τό τελω- 
νεϊον τήν ένδεκάτην καί ήμίσειαν. ’Εκεί

ήτροπολίτης έξεφώνησε σύντομ ν 
βίπών δτι Ô Βασιλεύς Γεώργτ- 

ρίπτει μάρτυς τού καβήκοντος.
οί πρίγκιπες σηκώσαντες τό φέ- 

Wxpov, έφερ.,ν αύτό μόνοι επί τής 
γυρισμένη; «Ις 1ήν „ροκυμαίαν 
«Αμφιτρίτης». Τής θαλαμηγού έ.τέ- 
Ρή μετ’Ολίγον ή Βασιλομήτωρ, στη. 
λία^^ ες? Τ“ν Βασι-

αϊ Η” μ· ή «’Αμφιτρίτη»
Q την χατ> Επιθυμίαν τής

ι ομήτορος. ’Ακολουθούν πολεμι- 
α και τών Ρξ Δυνάμεων. Δεξιρ Γερ- 

κον, Αγγλικόν καί Γαλλικόν, ά- 
Ρωσικόν.8 Αύ<",ίΜ,*6ν> ’Οπλικόν καί 

λ„ τ°® μετά μακράν κα

αί - °1 δίς τόν πλοΰν
ζομένιΛ'Χ1^ν Λ·μ· χαιρετι- 

πό των νενομισμένων κανόνι- 

οβολισμών ε’ισέπλευσβν βίς τόν λιμέ
να Πειραιώς ή θαλαμηγός <Αμφι
τρίτη» άκολουθουμένη κατά σειράν 
υπό τών ξένων πολεμικών, πρώτου 
τού ’Αγγλικού «Γιάρμουθ», έπειτα δέ 
τοΰ Γαλλικού «Μπρουΐξ», τού Ρωσσι- 
κοΰ <Ούρώλιτς» καί τοΰ ’Ιταλικού 
<Σάν Τζόρζιο». Τ’ άκολουθήσαντα ε
πίσης άπό Θεσσαλονίκης «Γκαϊτε» 
Γερμανικόν καί «Μαρία Θηρεσία» 
Αυστριακόν δέν είσέπλευσαν είς τόν 
λιμένα, άλλά έμειναν είς τό Φάληρον.

Ό Πρόεδρος τοΰ Υπουργικού Συμ
βουλίου, οί υπουργοί καί ό πρόεδρος 
τής Βουλής κατήλθον τήν 11. 42' π.μ. 
είς τόν Πειραιά, άπό τόν σταθμόν δέ 
κατηυθύνθησαν έφ’ άμάξης εις τήν 
προβλήτα τής Τρούμπας.

Τήν 12 1)2 ακριβώς ή θαλαμηγός 
έπλεύρισεν εις τήν προβλήτα αμέ
σως δ’ έπ’ αύτής άνήλθον δ Μητροπο · 
λίτης μέ τήν Ίεράν Σύνοδον καί τό 
‘Υπουργικόν Συμβούλων.

Ή Αυτού Πανιερότης άνέγνωσε δέ- 
ησιν έπί τής σοροΰ, μεθ*  δ έξήχθη 
τό φέρετρον, άνεχόντων τών πριγκί
πων καί ακολουθούνιος τοΰ Βασιλέ- 
ως Κωνσταντίνου, ό όποιος ύπεβάστα- 
ζε συντετριμμένην καί κλονιζομένην 
τήν Βασιλομήτορα.

Δώδεκα ύπαξιωματικοί άπέθηκαν τό 
φέρετρον έκ τοΰ κιλλίβαντος, άποδι- 
δομένων τών καθορισθεισών τιμών, 
έσύρθη δέ ούτος ύπό ύπαξιωματικών 
καί ναυτών πρός σχηματισμόν τής 
πομπής. Ούτως έγινεν ή έκκίνησις, α
κολουθούν ιος τσΰ Υπουργικού Συμ
βουλίου, τών προξένων τών ξένων 
κρατών, τών δημ. άρχών κλπ.

Μουσική τοΰ στρατού, τού ναυτι
κού μβτέσχε τής ακολουθίας, εις ήν 
έτσχθησαν καί άγήματα τών τεσσά
ρων έν τφ λιμένι Πειραιώς ήγκυρο"
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βολημένων ξένων πολεμικών, ακολου
θούντο τό Ελληνικόν άγημα.

Ή πομπή δ<ά τής παραλιακής δδού 
τής ακτής Μιαούλη έκαμψε πρός τήν 
πλατείαν Λουδοβίκου και έφθασεν έν 
τάξει καί υπό τήν ουντριβήν του α
πείρου πλήθους το οποίον παρηκο- 
λούίϊει είς τον σταθμόν, ένω άνά πέντε 
λεπτά τά πυροβολεία άπέδιδον τάς 
βολάς του χαιρετισμού.

Προηγείται ή μουσική τής φρουράς 
καί ακολουθούν κατά σειράν τά ναυ
τικά αγήματα, το ‘Ελληνικόν και τά 
ξένα. *Επεται  ή μουσική τής φρου
ράς καί μετ’ αύτήν δ κλήρος.

Ό κιλλίβας δ φέρων τήν Βασιλικήν 
σορόν σύρεται υπό αγήματος έκ 52 
άνδρών του πολεμικού ναυτικού, έξ 
ών 12 ύπαξιωματικοί. Κατ’ άντιζυγί- 
αν δέ προύχώρουν οί μαθηταί τής 
Ναυτικής Σχολής ϊών Δοκίμων καί 
οί εύζωνοι τής Ανακτορικής φρουράς. 
Ήτο δέ θαυμασία ή έντύπωσις έκ τής 
εύρυθμίας καί τής κανονικότητας τού 
βαδίσματος τού ναυτικού άγήμχιτος.

Ή σορδς κεκαλυμμένη υπό Ελλη
νικής καί Δανικής σημαίας έφθασε 
τέλος καί έστάθη πρδ τού σταθμού. 
’Αμέσως οί πρίγκιπες προχωρήσαντες 
άνέχουσι τό φέρετρον καί μεταφέ- 
ρουσι τούτο είς τήν έντδς τού σταθ
μού νεκροφόρον αμαξοστοιχίαν άκο- 
λουθούντων τού Βασιλέως, τής Βασι- 
λομήτορος καί τών πριγκιπισσών Ε
λένης καί Αλίκης.

Τής αμαξοστοιχίας έπέβησαν ή Βασ. 
Οικογένεια, δ κλήρος, οί έπίσημοι 
καί οί ύπαξιωματικοί, οΐτινες έσυραν 
τόν κιλλίβαντα τού τηλεβόλου.

Τήν 1. 35*  μ.μ. ακριβώς ή νεκρική 
αμαξοστοιχία έξεκίνησεν έκ Πειραιώς.

Ή φέρουσα τόν νεκρόν Βασιλέα 
αμαξοστοιχία άφίκετο είς τδν σταθ- 
|ΐδγ τής Όμονοίας, ύδηγούντος αυτού 

τού διευθυντοΰ x. Α. Βλάγκαλη, τήν 
2 καί 3*  λεπτά.

Είς τδν σταθμόν άνέμενεν ήδη 
άπδ πέντε λεπτών άφιχθεΐσα ή Αυτής 
Μεγαλειότης ή Βασίλισσα Σοφία, έν 
βαρεϊ πενθεί, καί μέ τδν 'Ελληνικόν 
Μεγαλόσταυρον, μετά τών πριγκιπισ’ 
σών 'Ελένης καί Ειρήνης καί τού 
μικρού βασιλόπαιδος Παύλου καί 
τής έπί τών τιμών κ. Κοντοσταύλου.

Μόλις έσταμάτησενή αμαξοστοιχία, 
οί πρίγκιπες έπήδησαν έκ τής Οέσεώς 
των καί, άφού άνιήλλαξαν ασπασμόν 
μετά τής Βασιλίσσης, διηυθύνθησαν 
πρός τήν νεκρικήν άμαξαν, άπδ τήν 
οποίαν έσήκωσαν όλοι μαζή τδ φέ
ρετρον, τδ άνεβίβασαν άπδ τήν κλί
μακα τού σταθμού καί τδ έτοποθέτη
σαν έπί τού άναμένοντος κιλλίβαν
τος.

Άνεϊχον τδ φέρετρον έξ πρίγκιπες, 
είς πρώτην σειράν δ Διάδοχος Γεώρ
γιος μετά τού πρίγκιπος Χριστοφόρου 
είς δευτέραν δ πρίγκιψ Γεώργιος 
μετά τού πρίγκιπος Νικολάου καί είς 
τρίτην δ πρίγκιψ Άνδρέας μετά τού 
βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρου.

Πολύ πρδ τής άφίξεως τού Βασι
λικού τραίνου, όλη ή πρδ τού σταθ
μού πλατεία ήτο κατειλημμένη υπό 
στρατού, μέ τούς εύέλπιδας παρατε- 
ταγμένους είς δύο σειράς έπί τών έκα- 
τέρωθεν πεζοδρομίων.

Τδ γενικόν πρόσταγμα είχεν όφρού- 
θορχος κ. Γιάνναρος. Έσχηματίσθη 
δέ ή πομπή ώς έξής ;

Προηγούντο 24 τυμπανισταί κ«1 
56 σαλπιγκταί κατά οκτάδας μέ τά όρ
γανα έν πένθει, ή μουσική τής φρου
ράς, έφιππος δέ ό Φρούραρχος μετά 
τού Επιτελείου του.

ΊΙκολούθει δ κλήρος, προπορευο- 
μένων τών άνεχόντων τά κηροπή
για μέ ίοχρώμους ταινίας καί τά έξα-

πτέρυγα, τού σταυρού, καί δύο μεγάλων 
χρυσών λαβάρων μετά μικρόν δέ διά 
στημα δ Μητροπολίτης μετά τής 'L 
Συνόδου, δύο ιερέων καί δύο διακό
νων, όλων μέ τά χρυσά των άμφια.

Είς άπόστασιν ολίγων βημάτων ή- 
κολούθει δ άρχιπποκόμος κ. Τσέρνο· 
βιτς, προτ]γούμενος τού κιλλίβαντος, 
συρόμενου καί κρατϋυμένου υπό έξη- 
κοντάδος ύπαξιωματικών καί ναυτών 
τού πολεμικού ναυτικού, υπό τήν ηγε
σίαν τού κ. Δεληγεώργη καί τήν γενι
κήν διοίκησιντοΰ διοικητού τής σχο
λής τών Δοκίμων κ. Μπεράτη.

"Ενθεν καί ένθεν, οί Εύέλπιδες, ή 
Βασιλική σωματοφυλακή τών εύζά)- 
νων καί οί μαθηταί τής σχολής τών 
Δοκ'μων, πλησιέστεςα δέ άνά τρεις, 
οί ύπασπισταί τού Βασιλέως Γεωργίου 
καί τού Βασιλέως.

βα-
καί

Είπετο άκριβώ^^πρό τού στομίου 
τού πυροβόλου βαδίζων δ άρχηγός τού 
στρατιωτικού οίκου τού Βασιλέως Γε
ωργίου υποστράτηγος κ. Πάλλης.

Είς μικράν άπόστασιν ήρχβτο 
δίζων μόνος ή Λ. Μ. ό Βασιλεύς 
μετ’ αυτόν είς μίαν σειράν δ Διάδοχος 
μετά τών λοιπών πριγκίπων, έκ τών 
δποίων στολήν ύπασπιστιον έφερον δ 
Διάδοχος καί οί πρίγκιπες Νικόλαος, 
Άνδρέας καί Χριστόφορος καί ό πρίγ- 
κιψ Γεώργιος τού αντιναυάρχου καί 
ύ βασιλόπαις Αλέξανδρος άνθυπολο- 
χαγοΰ τού πυροβολικού.

’Αμέσως κατόπιν τρεις βασιλικοί 
άμαξαι, τής πρώτης τών δποίων έπέ- 
βαινεν ή Λ. Μ. ή Βασιλομήτωρ, τήν 
δποίαν μέχρι τής άμάξης της 
ϊησεν, πρό τού σχηματισμού τής 
πής, δ Βασιλεύς, άκουμβώσαν 
τού βραχίονός του, ή Βασίλισσα 
φία καί ή πριγκίπισσα Αλίκη.

Τών άλλων αμαξών έπέβησαν αί 
πριγκίπισσαι Μαρία καί ’Ελένη μετά 
τών μικρών πριγκιπισσών τού Βασι-

ώδή- 
πομ- 
έπί 

Σο-

λέως καί τών έπί τών τιμών κυριών*  
Είποντο πεζή είς ολίγων βημάτων 

άπόστασιν δ Πρωθυπουργός, έχων δε- 
ξιρ τόν πρόεδρον τής Βουλής καί άρι- 
στερρ τόν υπουργόν τών ’Εξωτερικών, 
καί τά λοιπά μέλη τού ‘Υπουργικού 
Συμβουλίου.

Ήκολούθουν δ τελετάρχης, αρχη
γός τού ναυτικού επιτελείου, κ. Ματ- 
θαιόπουλος, ό προσωπάρχης κ. Νίδερ, 
δ διευθυντής τής Αστυνομίας καί οί 
κ. κ. Μάτσας καί Ίωαννίδης.

Είπετο τό Προεδρεϊον τής Βουλής, 
με’ αύτό ό πολιτικός Οίκος τού Βα- 
σιλέοις μέ τόν κ. Δ. Στεφάνου καί είς 
άλλην σειράν κατόπιν ό Νομάρχης 
καί ό Δήμαρχος μετά τού Προέδρου 
καί τον μελών τού Δημοτικού Συμ
βουλίου.

Ήκολούθουν οί αρχηγοί τών ξέ
νων άποστολών κ. κ. Τώφφνελ, Έντού 
καί Γκαριλιότα καί δ ’Ιταλός διευ
θυντής τού Γεν. Λογιστηρίου κ. Ζα- 
πελόνι, τήν πομπήν δ*  έκλειον τέσσα- 
ρες βασιλικοί άμαξαι μέ τάς κυρίας 
τών τιμών καί ίλη Ιππικού.

Δοθέντος τού συνθήματος παρ’ Αυ
τού τού Βασιλέως, ήρχισεν ή έκκίνη- 
σις, τής ήγουμενης μουσικής άνακρου- 
ούσης τδ πένθιμον έμβατήριον τού
Σωπέν.

Όλοι οί πέριξ τής πλατβίας τού 
σταθμού έξώσται ήσαν κατειλημμένοι 
άπδ πλήθος κόσμου, κ·’ριών ίδίρ, ό· 
λολυζονσών έπί τή εμφανίσει τού συγ- 
κινητικωτάτου αληθώς θεάματος τού 
φέρετρου πβριτετυλιγμένου μέ Ελλη
νικήν καί Δανικήν σημαίαν, μέ τό 
στέμμα, τό πηλήκιον τού στρατηγού 
έν έκστρατείρ, τό σπαθί διασταυρού
μενον μέ τήν θήκην, άνεχόμενον δέ 
υπό τών εξ βύσταλών υιών καί έγ- 
γόνων έν προφανεστάτρ συντριβή.

Ή πομπή είσήλθεν είς τήν πλφ» 
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τείαν Όμονοίας καί έκείθβν έν Λπα- 
ραμίλΖφ τάξει βοίνουσα έκαμψε τήν 
όδόν οταδίου καί είσήλθεν είς τήν 
οδόν Αίόλον, δπου άνεπτύχθη ολό
κληρος ή μεγαλοπρεπή παρα αξι;.

Μέ βήμα αργόν, άργόιατον, έπρο- 
χώρηοε παιανιζοντων έταλλάξ τής 
μουοικής τής φρουράς, τών σαλπιγ
κτών καί τών τυμπανιστών.

Λπο πλευστούς εξίοσιας έρκαινόν 
τόν νεκρόν μέ άνθη καί δάφνας, πολ· 
λαχοΰ δέ έκαίβτο καί λιβάνι.

Γυναίκες ά«ό τούς έξώσιας καί τά 
παράθυρα καί τάς θύραε βαρυαλγβϊς 
πορηχολούθουν τήν πένθιμο*  πομπήν 
κατά τήν διέλβυσιν ί,έ τοΰ νεκρού καί 
μετ ολίγον τής Βασιλομήτορος άνε- 
λύΟησαν είς δάκρυα καί θρήνον.

Έν γένει τό ένθερμον τοΰ λάίκοΰ 
πένθους καί τό ευλαβές συμπόνεμα 
είς τό άλγος τής Βασιλομήτορος υ
πήρξαν Χαρακτηριστικότατα.

Υπό τήν άμεσον έποπτείαν τής Α. 
Μ. τής Βασιλίσσης Σοφίας συνετε’έ- 
σθη απέριττος άλλ’ έπιβλητικός ό δι. 
άκοσμος τοΰ Ιερού ναοΰ τής Μητρο- 
πόλεως, δπου 0’ άποτεθή ή σεπτή σο- 
ρος του Βασιλέως Γεωργίου.

Εξωτερικός, οΐ στύλοι τοΰ προνά- 
ου έπενεδΰθησαν μέ ίόχρουν ύφασμα, 
έκατέρωθεν δ’ αυτών έτοποθετήθησαν 
δύο ορειβατικά πυροβόλα. Ή κεντρι
κή πύλη καί al δύο έπί τών πλαγίων 
πλευρών εκαλύφθησαν μέ βαρέα, Ιό- 
χροα επίσης, παραπειάοματα· ΰπερθεν 
τής κεντρικής πύλης, έπί ταινίας ό- 
μοιοχρώμου, προσεκολλήθη άργυροΰν 
στέμμα με διπλοΰν Γ έν συμπλέγματι, 
τό μονόγραμμα τοΰ Βασιλέως Γεωρ- 
γίου.

Τό έσωτερικόν τοΰ ναοΰ έπεστρώθη 
μέ τάπητα βυσσινόχρωμον, είς τό κέν- 
τρον του οποίου άπετέθη τό Ικρίον, μέ 
δύο πλατείας βαθμίδας, έπενδεδυμέ- 

νον μέ ίόχρουν ύφασμα, συτηρμόσθη 
δέ δυτιχώς ιού Ικρίου βόθρον κατά 
τι ύψηλότερον, έφ*  ού έπενδεδυμένου 
μέ αργυρόχρουν ύφασμα, άπόκεινται 
ο σταυρός, τό Ιερόν Εύαγγέλιον καί 
δυο κηροπήγια, ένθεν καί ένθεν.

Γέσσαρα μεγάλα κηροπήγια διετέ- 
θησαν ωσαύτως είς τάς γωνίας τής 
ανω βαθμίδος τοΰ ίκρίου είς τάς κα· 
τωτέρας βαθμίδας τού οποίου θά έν- 
αλλάσσωνται αξιωματικοί τών τεσσά
ρων όπλων, μέ τά ξ φη προς τά κά
τω.

Παχεϊο λωρίς άπό έρμίν θά περί- 
στοιχή, έν περιθωρίφ, τό δάπεδον 
τής έκκλησίας.

*Ο άλλος εσωτερικός διάκοσμος 
τής έκκλησίας Οά γίνη άποκλειστικώς 
διά τών καιατιϋεμένων στεφάνων, τα- 
ξιϋετουμέτων είς δύο έγκαρσίους 
πλευράς τοΰ ναοΰ καί καθ’ δλον σχε
δόν τό ύψος τών στηλών.

Είς ούδένα άπολύτως Οά έπιτραπή 
ή έκ τής κυρίας κεντρικής πύλης εί
σοδος είς τόν ναόν, εκτός τής Βασιλι
κής Οικογένειας καί τών ξένων ήγβ*  
μόνων.

Έκ τών ένθεν καί ένθεν μικρών 
Ουρών τής κυρίας προσόψεως θά όρι- 
σθουν ή είσοδος τών αξιωματικών (ά- 
ρισίβρόθεν) καί τών βουλευτών καί 
πολιτικών υπαλλήλων (δεξιόθεν).

Σίδηροί στυλίσκοι είς τό έσωτερι
κόν θά χωρίζουν τήν εκκλησίαν είς 
δύο συμμετρικά μέρη, άφήνοντα έλευ- 
θέραν τήν είσοδον είς τήν Βασιλικήν 
Οικογένειαν άπό τής έξωτερικής θύ- 
ρας μέχρι τών βάθρων.

*Ηδη άπό τής μιας μετά μεσημ
βρίαν αρχίζουν νά έρχωνται οι ολίγοι 
προσκεκλημένοι, οι τοΰ διπλωματικού 
στόματος καί οί δημοσιογράφοι, οί ό
ποιοι ανέρχονται eie τόν γυναικωνί- 

^ν· Από τής εισόδου μέχρι τοΰ I- 
«6·ωματος τάσσεται σειρά διπλή ά- 
ξ«»ματικών άποτελούντων ζωντανόν 
ΦΟάγμα.

Τό θέαμα τοΰ ναοΰ είναι άπλού- 
οτατον άλλ’ έπιβλητικώτατον. Βαθυ- 

οιγή βασιλεύει είς τό έσωτερικόν 
“ΟίΟΰ^ μέχρι Χοΰ οποίου μόλις φθά
νουν η θλιβερά μβλφδία τών κωδώ- 
*ων καί οί κρόιοι τών τηλεβόλων.

θα 2 καί τέταρτον στεναγμοί 
μπάνων πραγματικοί στεναγμοί,— 

• οποιουν δτι ή πομπή είσήλθεν είς 
W πλατείαν τής Μητροπόλβως κάμ-

Ββοντβρή ή φωνή τοθ 
*· Γιαννάρου öiatdooei φρουράρχου

«βμΐ» οί πρό τού ναοΰ 
ζ«ο0, οί Εύέλπιδβς καί 
Hata μαρμαρώνουν eie 
°°Χής.

«παρουσιάστε 
λόχοι του πβ-
ϊά άλλα σώ- 

οτάσιν προ-

πη^1 ”’μηβν“’Χα1 προχωρούν τώρα 
πλατείαν.-Απότά πένθος 

‘ομβνα τύμπανα άναδίδεται βα- 
ουγκρατουμένη, θρηνώδης μελφ. 

»«ùn η. ^ζχπβ^οαό^ σπαρα- 
™ τΐ δ^“10’ έμβαϊή01°*  

ν> τό όποιον παιανίζει άμέ-

2ύ^λ°υ<>βΙ ή ιερά
^ος και μβΙ· βΜν

βαντα -°/* “ °1 ού·ονΜ« κ»λλί- 
^ν^ΓΤ0”’1δβώ8βΐί *

*οθ κιλλίΒ ν κΐν00βων· Έλ1 
άμέσ- ß<mO? τό Φοβερόν καί

ται^ί Χής β1°0δ0υ ϊ0° να°ΰ οί ναΰ- 

*ήθ8ωςμαΧΟυ* Χβ1 δ*“ στΎΗιαί«ς χ·- 
η ως ουγχρόνου άπωθοΰν τά σχοι-

κ<* τό τηλββόλον σταματφ. Τό
«Iva» έπιβλητικώτατον.

01 πρίγκιπες προχωρούν, παραδίδουν 
είς τούς ύπασπιστάς τά κράνη των, 
καί άνασηκώνουν τό φέρετρον, ένφ δ 
Βασιλεύς σπεύδει νά ύποδεχθή άπό 
τήν άμαξαν τήν βασιλομήτορα ή ο
ποία στηρίζεται —κυριολεκτικώτερον 
κρεμάται—είς τόν βραχίονα.

Μέ τό φέρετρον βασταζόμενον άπό 
τούς πρίγκιπας ασκεπείς καί μέ τούς 
βασιλείς άκολουθουντας, εισέρχεται ή 
συνοδεία είς τόν ναόν. Τόση είναι ή 
σιγή καί ή επιβολή τών κινουμένων 
ανθρώπων ώστε θά τούς ένόμιζε κα
νείς σκιάς.

ΤΟ ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ.—01 πρίγκιπες 
προχωρούν καί άποθέτουν τό φέρετρον 
έπί του ικριώματος. Καί αμέσως ξι
φουλκούν τες τάσσονται ώς τιμητική 
φρουρά τού Σεπτού Νεκρού, παρά τόν 
οποίον έπίσης τέσσαρες ανθυπίλαρχοι 
στέκονται ξιφήρβις.

Είς τό Ικρίωμα προχωρεί καί γονα
τίζει, ή μάλλον σωριάζεται ή Βασι
λομήτωρ. Άπό τόν μαΰρον τβθλιμμέ- 
νον δγκον τόν όποιον διαγράφει τό 
σόμά της μόλις διαφαίνβται ένα χέρι 
τό όποιον κάμνει σχεδόν διαρκώς τό 
σημείον τοΰ σταυρού.

Δεξιά τού νεκρού δ Βασιλεύς καί 
μετά τόν Βασιλέα ή Βασίλισσα καί έ
πειτα al πριγχίπισσαι καί οί μικροί 
πρίγκιπες βίς μακράν γραμμήν.

Σύντομον τρισάγιον ψάλλεται ύπό 
τού Π. Μητροπολίτου καί ακολουθεί 
έπίσης μικρά δέηοις. Μετά τούτο δ 
Βασιλεύς προχωρεί καί ανεγείρει τήν 
σεπτήν μητέρα του καί άσπάζονται 
τήν χβίρα του Μητροπολίτου. Μετά 
τούτο οί Βασιλείς, οΐ πρίγκιπες καί 
ή ακολουθία των έξέρχονται άπό τόν 
ναόν καί διά τής οδού Μητροπόλβως 
διευθύνονται είς τα Ανάκτορα.
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Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΒΑ
ΣΙΛΕΩΝ.—Είς τάς 3 ακριβώς 
έςήλθσν τού ναού οί Βασιλείς προ- 
πορευομένης της Βασιλομήτορος 
Όλγας, ήτις έστηρίζετο είς τον 
βραχίονα της Α. Μ. τού Βασιλέ- 
ως, χαί άνεχώρησαν έφ’ αμαξών 
είς τά ’Ανάκτορα.

Άπό της επομένης ημέρας άπο- 
χαλυφθέντος τού φέρετρου επετρά
πη είς τόν λαόν να διέλθ$ έμπρο
σθεν τ7|ς βασιλικής σοθου χαχά 
μικράς ομάδάς εισερχόμενος καί έ· 
ξερχόμενος δια τών πλαγίων Ου- 
ρών τού Ναού. Ή τοιαύτη τού 
λαού παρέλασις προ τού λαοφιλούς 
Βασιλέως νεκρού διήρκεσεν αέναος 
καθ’ δλας τάς εφεξής ημέρας μέ
χρι τ$1ς 20 τού μηνός, ήτις copi
ed ώς ή ημέρα τής κηδείας.

, Από τής 8ης ώρας τής ημέρας 
ταύτης ήρχισεν ή προσέλευσις τών 
κεκλημένων, οίτινες είσήρχοντο ο
δηγούμενοι υπό τών τεταγμένων 
τελεταρχών είς τάς θέσεις των.

Οι ανώτεροι αξιωματικοί ξένοι 
καί ήμέτεροι τού στρατού καί τής 
θαλάσσης, τά επιτελεία τών έν 
Πείραιεί ορμουντων ξένων πολεμι
κών πλοίων καί οί στρατιωτικοί 
υπασπισταί καί συνοόοι τών ξένων 
ηγεμόνων καί αντιπροσώπων αυ
τών καταλαμβάνουν τήν άριστεραν 
τ<ρ εισιόντι πλευράν του ναού, έν- 
τός τού χεχωρισμένου διά τών 
στυλίσκων χώρου.

Οί βουλευταί, οί ταξιάρχαι, οί 
ανώτεροι υπάλληλοι, ό νομάρχης, 
ό δήμαρχος καί το δημοτικόν συμ- 
βούλιον, ό Πρύτανις, οί καθηγη- 
ταί τού Πανεπιστημίου καταλαμ
βάνουν τήν δεξιάν πλευράν είς τον 
αντίστοιχον χώρον.

’Εντός τού κιγκλιδώματος πα
ρά το τόξον το αμέσως μετά τον 
άμβωνα κατέλαβον Οέσιν οί τέσ- 
σαρες πρφην πρωθυπουργοί.

Προσήλθε πρώτος ό χ. Μαυρο- 
μιχάλης, κατόπιν ό χ. θεοτόκηίι 
βίτα ό κ. Ράλλης καί ό πρ<ρΉν 
αρμοστής τής Κρήτης κ. Ζαίμ'/ΐ;·

Παρά τους πρώην πρωθυπουρ
γούς έλαβον Οέσιν οί στρατηγέ 
καί οί ναύαρχοι, μεταξύ τών οποί
ων διεκρίνοντο οί ναύαρχοι θ60* 
χάρης καί Μαυρομιχάλης, οί στρα
τηγοί Σμολένσκης καί Σαπουν- 
τζάχης, ό Άγγλος ναύαρχο; 
Τώφνελ, ό στρατηγός Έντού, οι 
κυβερνήται τών ’Αγγλικών κ* ς 
Γερμανικών θωρηκτών καί ό με* 
ραρχος στρατηγός κ. Παπαδημ*;·

*Υπό τον άμβωνα αριστερόθεν 
κατέλαβε Οέσιν ό ΓΙρόεδρος 
Βουλής. ’Ολίγον περαιτέρω *5°  
‘Υπουργικόν Συμβούλων φθάσαν 
έν σώματι, καθ’ δλην δέ τήν άρισ* 6* 
ράν πλευράν μέχρι τού νάρθηκος *°  
οιπλωματικδν σώμα.

Δεξιόθεν έκ τού κιγκλιδώματος 
παρατάσσονται οί αύλικοί καί πέ
ραν άφίεται έλεύθερος χώρος 
τον Βασιλέα, τούς διαδόχους 
συμμάχων κρατών καί τούς αντί*  
προσώπους τών ξένων ηγεμόνων 
καί κυβερνήσεων.

Είς τά υψη τού γυναιχωνιτοι*  
χατ’ έμπροσθεν μεν φαίνονται 01 
αντιπρόσωποι τών δήμων καί τω*  
κοινοτήτων, μεταξύ τών όποιων 
διακρίνονταί τινες πρφην βουλευ
ταί “Ελληνες έν τή Τουρκική Bou- 
λή, έν οϊς καί ό κ. Μπούσιοί» 
πρόκριτοι ’Οθωμανοί, μέ τα σαρ^ 
χιά των, καί αντιπρόσωποι

Ι^ραηλιτικών κοινοτήτων. Δεξιό- 
®ν ε αντιπρόσωποι διαφόρων δή

μων τού κράτους, ολίγον περαιτέ
ρω κυρίαι μελανειμονούσαι καί ά- 
ρίΟι,εροθΞν τε.Λος οι αντιπρόσωποι 
του τύπου και οι άνταποκριταί τών 
ςενων εφημερίδων.

Περί τήν 9ην ώρίν «ΐσέρ/ονται 
Ηίγαλοπρε^ώς οί Μητροπολΐ-αι, 
c‘ Αρχιεπ(ΟΚΟποι και &ί ΈπΓ0Χ0.

όγόοήχοντα πέντε έν όΐφ τόν 
opiOuòv μετά τών άρχιμανδριτών, 
π5·ραχολου0ούμενοι υπό του χατω- 
τ*? ου *Ài)poM.  Ένδεδυμένοε όλοι 

χχταχρϋσου« άρχιερατιχάς στο- 
*« των, κρατούντες τάς ποιμαν- 

Tof‘x«i των ράβδους χαί φέ- 
Γ/Χ8ζ τ<?ς ΒίτΡαι; καί τά 
ι^σημα αυτών, τοποθετούνται έν- 

«υΟεν χαί ^χίΛς
γης, έφ’ ής ΐστατβε ό Μητοο- 

”°*πης  Αθηνών καί πρόεδρος τής 
«ράς Συνόδου χ. θεόκλητος. Κα- 

y* K*̂TOi  μένουσιν οί ξένοι έχ τής 
'γδλητικότητος τ^ς παραστάσεως 

.ών ε^ουοης ανυλλήπτου έκ- 
Φ?ααεως μεγο,λείον χαί πάντων 
γ βλέμματα «τρέφονται προς τό 
°?’μα ιώδες αυτό θέαμα, άναπα- 
ρίατών μίαν ώρα(αν είχόνα έχ τής 
®ψψενης XJ« το~ μεγα_
, 0U Βυζαντινής ήμών ούτο- 
*Ρ«τορίας. Γ
ϊ ' K“·α την στιγμήν ταύτην <> 
τλ^λ*1*̂  τ0υ *°ΰτου  του ναοΟ 

Ο Λαβαρο τίς Αγίας Λαύρας 
gHcvov υπό γηραΐού άρχιμαν- 
θίτου εχοντος περί αυτόν ώς «- 

Μτιχν φρουράν άλλους ίερεϊς.
του ακτινοβολούντος αργυρού 

του βασιλιχου φερέτρου άκτϊ- 
ί παλαιας δόξης χαί μεγαλείου

χαί ενώ μετά συγκινήσεως οί πάν
τες προσβλέπουσιν επ’ αύτού, οί 
ξένοι σιγηλή τή φωνή διερωτώ- 
σιν άλλήλους καί ζητούσι πληρο
φορίας περί τού ίεροΰ κειμηλίου.

’Ολίγον μετά τούτο καί πριν ή 
φθάσωσίν οί Βασιλείς, Βούλγαροι 
αξιωματικοί ύπασπισταί τού Δια
δόχου της Βουλγαρίας Βόριδος κο- 
μίζουσιν έχ μέρους αύτού πολυ- 
τελέστατον στέφανον έξ αργύρου, 
παριστώντα δάφνην μετά επιγρα
φές αναθηματικής επί ταινιών λευ
κών μετά παρυφών χιτρίνων χαί 
έναποθέτουσιν αύτδν παρά τδ βα
σιλικόν φέρετρον.

Ταύτοχρόνως τώ ‘Υπουργιχώ 
Συμβουλίω προσέρχονται αί ζέναι 
άποστολαί, ό πρίγκιψ τής Σα- 
ξωνίας ή γαλλική αποστολή υπό 
τδν κ. Ζωνάρ, ή αγγλική υ
πό τόν πρίγκιπα Τέκ, ή γερ
μανική ύπό τόν Πρίγκιπα ’Ερρί
κον τής Πρωσσίας καί τόν πρίγ
κιπα ’Ιωακείμ, ή ισπανική υπό 
τόν Δον Κάρολον, ή ’Ιταλική υπό 
τόν κόμητα τού Τουρίνου, ή Δα
νική, ή Νορβηγική, ή Αυστριακή 
υπό τόν βαρώνσν Μπούρ αν, οί ά· 
πεσταλμένοι τέλος τών κυβερνήσε
ων τών συμμάχων κρατών καί τών 
δήμων Βελιγραδιού καί Σόφιας.

Τήν 10 παρά 15*  προσέρχεται 
ό Διάδοχος τής Σερβίας φέρων τόν 
ελληνικόν μεγαλόσταυρον καί μετ’ 
ολίγον ό Διάδοχος τής Βουλγα
ρίας ωσαύτως μέ τον ελληνικόν 
μεγαλόσταυρον.

Οί Διάδοχοι τών συμμάχων κρα
τών τοποθετούνται δεξιόθεν τού 
ίκρίου πλησίον τής προωρισμίνης 
διά τούς βασιλείς θέσεως.
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Την δεχάτην ακριβώς είσέρχον- 
χονται εις τόν ναόν φέροντες τον 
ελληνικόν μεγαλόσταυρον οί πρίγ
κιπες Γεώργιος, Νικόλαος, Χριστό
φορος, Άνδρίας, κχτόπιν ή πριγ- 
χίπίσσχι πασαι μελανειμονούμαι.

Καί τέλος σημειούται εις την 
είσοδον τού ναού ό Βασιλεύς Κω*  
σταντϊνος έν μεγάλη σχολή στρα
τηγού δίδων τόν βραχίονα εις την 
μόλις βαδίζουσαν καί μόλις υπό 
τόν βαρύν πέπλον όρωμένην βα
σίλισσαν Όλγαν.

’Ακολουθεί ή A. Υ. ό Διάδο
χος Γεώργιος δίδων τόν βραχίονα 
•ίς την μητέρα του Βασίλισσαν 
Σόφιαν καί άκολουθουσίν οί λοιποί 
πρίγκιπες, η μεγάλη Δούχιστα 
Μαρία, ο μέγας Δουξ Δημητριος 
Κωνσταντίνοβιτς, αδελφός τής 
Βασιλίασης Όλγας χαί οί ύπα- 
οπισταί τού αποΟανόνχος Βασιλέ- 
ως, οίτινες άντιχαθισ.ώσι τούς 
φρουροΰνιας αξιωματικούς καί χχ- 
ταλαμβώνουσι την θέοιν αυτών.

Την στιγμήν ταύτην ό νχός πα
ρουσιάζει μεγαλοπρεπέστατο*  καί 
χατανυχτιχώτατον θέαμα μέ -ήν 
επιβλητιχοτητα τών βασιλικών 
προσώπων, την ποικιλίαν τών 
στολών καί τών αρχιερατικών άυ- 
φιέσεων χαί προ πάντων την χχ- 
τανυκτικήν σιγήν χαί την επιβλη
τικήν τάξιν.

Η εισούος τών Βχσιλέων έδωχε 
το σύνθημα τής ένάρξεως τής νε
κρώσιμου άχολουθίας.

Έν μίσφ απολύτου σιγής, ά- 
κ<ύεται ή φωνή τού διακόνου.

«Εύλόγησον Δέσποτα*.
Καί ό Μητροπολίτης μέ φωνήν 

παλλομίνην άπό την συγχίνησιν 

έκφωαΐ το «Ευλογητός ό θεός η
μών πάντοτε νυν καί άει χΊ εζ^ 
τούς αιώνας τών αιώνων ο.

Μεθ' δ άπό του υψους τού γι>· 
ναιχωνίτου ό τεσσαρακονταμελήί 
χορός άποτελούμενος έκ τών χο
ρών τής Μηχροπόλεως, τής Ρωσι
κής εκκλησίας καί του Άγ. Ρ<- 
ωργίου Καρύτσηύπό τήν διευθυν- 
σιν του κ. Κανακάχη ακούεται 
ψάλλων άρμονιχώταια τό τρο* β' 
τιον τής νεκρώσιμου ακολουθίας.

Οί αρμονικοί δε καί πένθιμ®1 
ήχοι άκουόμενοι ύπό τούς ß*P ct5 
καί μελαγχολικούς θόλους του 
ναού, άπηχούσι θλιβερώτατα & 
τάς ψυχάς πάντων τών παριστα' 
μένων, όναλογιζομένων οτι 
ολίγου ακόμη ό νεκρός Βασιλεύς 
ήκουεν έν μέσφ τού στρατού Τ°^ 
καί του Λαού Του τα ώσαννά Χ’ 
τα αλληλούια τής χαράς κ«ί 
νίκης !

Μετά τήν τρίτην στάσιν 
νεκρώσιμου άκολουθίας ό Σ. Μη
τροπολίτης απαγγέλλει τήν πρωτ^*  
ύ.~ερ τής άναπαύσεως τής ψυΖ$' 
του Βασιλέως ευχήν.

«Ότι σύ εί ή άνάστασις» 
ζωή καί ή άνάπαυσις τού κεκοί 
μημένου δούλου σου Βασιλέως 
μών Γεωργίου τού Α', Χρι®τ^ ° 
θεός ημών, χαί σοί τήν δόξαν 
ναπέμπομεν τφ Πατρί 
Υίφ χαί τφ Άγίφ Πνεύμ** 1 
καί άεί καί εις τούς αιώνας 
αίώνων ’Αμήν*.

Αί λέξε’ς αύται άκουόμεναι 
τρίβουσι τας ψυχάς τών παρ^· 
μένων, πάντων δε δαχρυουν οι ® 
φθαλμοί. Αύτοί οι πρίγκιπες 
δύνανται νά αυγχρατηθώσι*·

Βασιλίσσαι χαι χ». πριγχίπισσαι 
κλαίουν, Ο κ. Θεοτόχης φέοει έ- 
πανειλημμένως το μανδήλιόν του 
«C τούς οφθαλμούς. Μεγίστη συν
τριβή καί χατάνυξις επικρατεί εις 
0 ον το πλήρωμα τού ναού.
, Μετά τούτο ό κ. Καναχάκης 
°^αΥι^ωσχει με φωνήν ταπεινήν 
«λλ’ εύτονον τον ’Απόστολον και

θ Μητροπολίτης
-ο Ευάγγελέ τής νεκρωσίυ,^υ α
κολουθίας.

, ^πακολουθεί έπιβλητιχωτάχη 
ΧΛ^συγχΐνηζιχή στιγμή.

θ Μητροπολίτης Θεόκλητος 
έ*ί  τϋς Όραίας Πύλης 

με; αύτου γονυπετούσι πάν- 
τ<ς οι ύπέρ τούς 70 Μηττοπολί- 
XaJ’t Αρχιερείς, Άρνιμα δ>ϊται 
Χαι Ο λοιπός κλήρος.
* πα,Ρ’χ^ειϊμϊ αυτών ακολουθεί 

ασιλιχή Οικογένεια, μή έξαι- 
Ρ^μενου ούδέ τού Βασιλέω. καί 
Χ° υ«^Ργικόν Συμβούλιον.

^0<f) σιγής ό
\ *,  Μητροπολίτης απαγγέλλει

< Ο θιός τών πνευμάτων....*  
ε-α τήν ευχήν ταύτην, ή ό- 

Λ μ εσ£ν όλων τά δάκρυα
ητροπολίτης άπαγγείλας τήν 

μ"“"™ «Λ Τή. Α.
· τον Βχοιλεα χαί όιά φωνής ή. 

ΖΊρας έκφωνεϊ τον έξίίς λόγον.

·Ε*̂Ί ’ά·ωή r. Μ.γ.λ,ω.ης δ- 
έ \ ή _Εχχλησ(α ϊής ’Ελλάδος δ? 
(β^°υ ταπιινο$ δούλου του θεού,

P°’*l5£ou »δρωΚοβύνης άποτίουσ« 
Β»σ λί ‘ί|Χνησιον “ύ** ’Ρ’^άνην 
μί, ‘ Ì’ Αύ'ν· ’‘-ΡΧθ- 
Η . «le XOV Χάφον, XÒV άμαράνχινον τών 

έθ*ομαρ:ύοων  σ·έφανον, ούπνος έγένιτο 
άξιος άν!Γ όσων ύπέρ τής ’Ορθοδόξου 
ΙΙίσπως, τής ΙΙκρίβοςχαί του πιριου- 
σίου τού Κυρίου Λαού, έλιυθέρου τι 
χαί ύποβούλου μ<τά άδιαπτώιου άφο- 
σιώσ<*·»ς  χαθ*  δλον tò μακροχρόνιον τής 
Βκσιλιίας Αυιού σιάδιον ιΐργάσατο. 
Ή ίσιυρία έχιιμώσα τήν 50»ιή Βα- 
σιλιία*  Γιωργίου τού Α*  θέλει άνα- 
γνωρίσιι ότι δ ά»^μνηστος Βασιλεύς 
<ύθύ. άπό τής άναβάσιως αύτού «Ις 
τόν θρόνον άγαπήσας βίλικρινώς τήν 
Ελλάδα χαί τόν έλληνικον Λαόν καί 
ιύλαδούμινος τάς Βχσιλικάς αύτού ύπο· 
χριώσιις, ά; ένόρκως άνέλαβιν, άφωσι- 
ώθη άδιαλκίπτως καί μετά πίστεως πε
ρί τού μέλλοντος τού ’Εθνους ιΐς τήν 
ιύημ»ρίαν κα. τήν πρόοδον τής ΙΙατρί· 
δος όπως καταστήση τήν Ελλάδα πρό
τυπον Βασιλείου έν τή ’Ανατολή. Έν- 
σκρνισθείς τά ’Εθνικά Ίδιώδη ό ά- 
ιίμνηστος Βχσιλιύς ένιπ/έχτο ύπ’ αύ- 
τών ζωηρώς καί λυσιτχλώς έβοήθχι άχί- 
ποτχ τήν κυβέρνησιν τού Κράτους ύπέρ 
τής έπιτυχίας αυτών μέχρι καί τής 
λοσχερούς τού Γένους άποκαταστάσχως 
έν τή Ελληνική Έλχυθκρίφ.

»Τήν ένθουσιοιδη δέ συμμχτοχήν αύ
τού χΐς του; πόθους τού Έθνους άπέ- 
δχιξι πχριτρά^ως από τών πρώτων έτών 
τής Βασιλχίας Αύτού κατά τι τούς ύ
πέρ τή; πολυπαθοΰς ήρωίδος Κρή
της άγώνας καί κατά τήν γέννησιν τού 
Διαδόχου Αύτού διά τού άρίστου οιω
νού τής άνιδρύσχως τής Ελληνικής 
Αύτοκρατορίας έν όνόματι τού Κων
σταντίνου, 5ν ή φιλοπατρία τού φιλο- 
λάου Βασιλέως παρισαχύασιν άξιον Διά
δοχον τού τιλιυταίου ήμών Αύτοκρα- 
τορος. Ή ένδχλχχής δέ ύπέρ τών 
’Εθνικών δικαιωμάτων μέριμνα τού Βκ- 
σιλέως υύδέποτχ ύπχλχίφθη παρά πάσαν 
τήν διαρκή άπασχόλησιν αύτού πχρί 
τά άλλα τής Βασιλικής ‘Αρχής βψιστα 
καθήκοντα. Τή: πολυτ^μοτάτης δέ Βα
σιλικής καί διπλωματικές Αύτού συν
δρομής ιίς τάς ένχργχίας τών Κυβχρνή- 
σχων περιφανή άποτιλέσματα μχτά τήν 
έπί τής βασιλείας Αύτού Ενωσιν τής 
Έπτανήσου εϊσίν ή προσάρτησις τής 
θχσσαλίας, ή έπί τής ’Ηπείρου άναγνώ.
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ρισις των Εθνικών δικαιωμάτων διά 
τής Βερολινείου συνθήκης, ή διά του 
ένεστώτος πολέμου ένδοξος τής Ελλά
δος έπέκτασις, τό μεγαλειον ήδη ταύ- 
της καί ή άπελευθέρωσις ύποόούλων. 
*Γπέρ τής έξασφαλίσεως δέ των έκ τής 
άπελευθερώσεως ταύτης δικαίων τού 
Ελληνισμού ύπέρμαχος φρουρός έπί 
των έπάλξεων τής έθνικτς Ιδέας τής 
άρρήκτως συνδεούσης τήν τι ΙΙίστιν καί 
τήν Πατρίδα, ύπέροχος Βασιλεύς, ό πα
τήρ τού Έθνους, ό στηρίξας τήν πρό
οδον τού έλευθέρου Κράτους καθ’ ό- 
λην τήν Βασιλείαν Αύτού, ό μιγαλύ- 
νας τήν Ελλάδα καθιστών ταύτην 
συγχρόνως Ικανήν διά των καλλινίκων 
θριάμβων τού δαφνοστεφούς Διαδόχου 
κα» του γενναίου κατά γήν καί θάλασ
σαν Ελληνικού στρατού ένα προχωρή- 
στ ύπερηφάνως καί άσφαλώς έν τφ μέλ- 
λοντι είς τήν όύόν τού Εθνικού προο
ρισμού.

Γο Ελληνικόν Κράτος δεινώς έχει- 
μάζττο καθ’ οΟς καιρούς νεανίας txt δ 
άλησμόνητος Βασιλεύς άνελάμβανιν ϊνα 
πηδαλιούχηση το κλυδωνιζόμενον καί 
κινδυνιύον τής πολιτείας σκάφος.

»AI συνέπειαι τής έπαναστάσεως τού 
1862 έπί τήν δημοσίαν τάξιν, τήν κα
νονικήν λειτουργίαν των θεσμών, τήν 
άνεξάρτητον τής Δικαιοσύνης άπονο- 
μην, τήν πειθαρχίαν τού Στρατού, τήν 
έπιδείνωσιν τής οικονομικής καταστάσε» 
ως τής χώρας, έξηκολούθουν κατά τα 
πρώτα ίτη τής Βασιλείας Αύτού,ϊνα 
βυντελώσιν άπελπιστιχώς <1ς τήν έθνι- 
κήν έν γένει κακοδαιμονίαν.

Αλλ ή μεγάλη τού Βασιλέως συ*  
νισις, ή κυβερνητική αύτού εύθύτης, 
δ σεβασμός προς τήν έθνιχήν θέλησίν, 
ή διά των έξαιρετιχών προσωπικών αύ- 
τού πλεονεκτημάτων κατάκτησις τής 
άγάπης του λαού, ή έκ ,ής ^όρχου 
έκπληρώσεως τών ήγιμονιχών δικαιω
μάτων προελθούσα έμπιστοσύνη, ή χα- 
τά θείαν χάριν άρμοσις Λύτου μετά τής 
Βασιλίσσης "Όλγας, καταστάσης πα· 
ρηγόρου μητρός τού Ελληνικού Λαού 
έπέτυχε τήν άπό τών κινδύνων σωτη
ρίαν τού ’Εθνικού σκάφους, έν τοις 
μετέπειτα δέ καιροίς είς εΰπλοιαν αύ- 

τοΰ. Διότι μετά τής Βασιλείας του 
Γεωργίου A’ δέν έβράδυνεν ένα έπέλθη 
ή Βασιλεία τού νόμου, Vva κυβιρνηθή 
το Κράτος έν εύνομία καί δικαιοσύνη 
καί βαθμηδόν νά προχύψη ή Ιϊρόοδος 
καί εύημερία τής Ιίατρέδος.
Kal 0τε δέ άκόμη δίς δειναΐ ένσκή· 
ψασαι θύελλαι ήπείλησαν τήν άνατρο" 
πήν τού σκάφους, έν τφ πελάγιΐ 
έθνικής τρικυμίας, ύπερόάλλουσα τ°υ 
Βασιλέως φιλοπατρία, ή αύταπάρνησίί 
Αύτού καί ή Ουσία τών προσφιλεστέρων 
Αύτού αίσθημάτων, ή παραδςιγμ®η*ή  
φρόνησις, ή άγρυπνος φροντίς ύπέρ τ0> 
κοινού συμφέροντος, το μαχρόθυμον X® 
άνεξίκακον Αύτού, άπεσόβησχν τήν συμ
φοράν καί ή πολιτεία δέν έβράδυνεν 
Iva έξακολουθήση ούριοδρομούσα *Ρθ ς 
τήν πρόοδον καί τό ’Εθνικόν Μεγ®^1^' 
ον.

’Εν άπάση τή Βασιλική Αύτού χ«θ 
δλην τήν 59<τ(αν δράσει ένεπνέετο 
τού αύτού πόρου, μεθ’ ού έγρβψ1 
πρός τήν ’Εθνικήν Συνέλευσιν έπισ^ο*  
λήν Αύτού τήν 11 ην ’Ιουνίου 1863, 
λέγων : «θέλω μεταβή είς τήν νέαν Β*  
τρίδα Μου μετ’ άγαλλιάσεως ϊ*α  άπθ*  
δείξω ύυίν, ότι άπό τούδε μόνο*  
καθήκον άναγνωρίζω τό να ζ/σω χ® 
άποθάνω ώς καλός Έλλην ύπέρ 
εύημερίας καί άνεξιρτησίας 
Βατρίδος».

Καί όντως ίκανοποιών πληρί^τ®'*  
τάς Έθνικάς προσδοκίας, ων άσή/*) 01’ 
ύπήρξαν οί λόγοι τού ναυάρχου Κ® 
νάρη, προσφωνώ ύντος τόν άείμνη0*®*  
Βασιλέα τής Δανίας Φρειδερίκο*  τ0* 
7ον έκ μέρους τής Έθνικής Συνελεύσε^ 
ως, ότι «ή Ελλάς στηρίζουσα τής » ’ 
πίόας αύτής είς τό/ νέον Βασιλέα τΤί 
πιστεύει, ό'τι θέλει (δή τήν 
τής πληρώσεως τών Εθνικών ονείρ^ 
της», ίζησεν ύπέρ τής εύημ«ρίαζ 
Ιίατρίδος καί έπεσε μαρτυρικώς 
τού μεγαλείου αύτής, β*έπων  τήν 
στεφανούσαν τά όπλα τά Έλληνι*®  ** 
τήν φαεινήν έλευθερίαν έκτείνουσα*  τ 
λεύκάς αύτής πτέρυγας έκεν Öiov 
κραίων έσκότιζε δουλεία xaì καταλε^ 
πων τήν εύδαίμονα τών ’Εθνικών 
ρων έχπλήρωσιν κλήρον είς τήν

ettiav, ή» βοηθ,^ fSpU(JlV jn’
Υ«θψ τήί IHettw; xal τής ΙΙατρίδο«.

»Τήν Ισχυρήν δ’ αύτοΰ προσίασίαν ύ- 
’ Ρ *ήί  Εχχλησίας παρίβχιν à.Cxott μ.«’ 

«β«(ας, φιλοπατρία έπιδι-
»ων (ν σφαίρφ τής δράσιως Αύτοΰ 

βίλτίωσιν τών Έχχλησ.αστιχών 
’Ρογματων, Ιν πνιύματι συντηρηπχφ

«» π«ποιθ7σ«ι δοξάζων ό'τι ή χοι- 
*ωνζχή ήμών άνάπτυξις καί ή Εθνική 
’Ρ0·γωγή δέον Γν„ στηρίζει <π1 
ί! 7ρόζ tóv θ,όν κα1 ·ι< ’ή*

® ιήί έχ τοΰ θ<οΰ βοηθτέας. Μο- 
η δί πάρκων τής σωτηριώδους

^«υτης Θτοστβτίας ή β,χΤ(ωσις 
i ο ^ίβχυσις τοΰ θρησκευτικού

V/l|XOtt0< δΐ“ ’Ε*χλησίας. Ή 
λ ηνική Εκκλησία ούδέποτ« θέλτι 

^■ονήστι, ούδέ ,ήν κρός τύν θ,δν 
τοΰ άτιμνήσ.ου Βϊσιχίωι:| ούδέ 

τ*Ι ν ’ρός τά παραγγέλματα τοΰ Χωτη. 
Ρ01! «υλάβ,ιαν αύτοΰ χαΐ ύποταγήν 

’‘»«•χομένου μ.ς’ Μίρμου 
<‘«ροτελ,στίας αύτής καί εύδοκουντος 
’ ‘ΜΧαλήται τάς εύλογίας των λ,ι- 

θίλ«/ X 11 1·ρλ Αύτοΰ μνήμη 
δέλτ ‘^ΊΡΊθή άθάνστος έν ταίς 
πορ 01x«l 1ν ταίς 
ίχφί««ί ’ponzai« αύτής, ,(ς

>Κ X · y‘ ·υΥ*ωμοσύνης.
σήμερον ή Εκκλησία

^“Ρ-Ρ« Βασιλέα, τον γλυκόν ήγ.-

UX*, 0* ’θΡ'»»·

“-Ü U «μ όπέρ
«<^ΧΊου*ΛΧ?  X™’0''ήμών 

Χου ,’ .. * ς τους χύλπους
τ«ξον «7 < ρ,ώργιον Α'

Ραρτύο Χ°ρ,ί? τών Έθ’ο-^/.  ̂;ύιώ τόν στέφανον τής 

τ°0 π,ζ7ης ' <υ0(>Χωί 6·’ιλ*ύ”«»« ini 
Ιδίου 0U01Λα°5 “°1' κ*1 διά t0°

U “^«ος καθαγιάσαντι

τήν νίκην τού Σταυρού Σου καί τήν 
άπελευθέρωσιν τών ύποδούλων πισϊών 
άδελφών ημών.

»Έπίβλεψον έφ’ ημάς Κύριε, Τδε ΐήν 
σύμπαντος τού έθνους ο’δύνην έπί τω 
θανάτφ Αύτού xal Ιλεως γινόμενος έπί 
ταΓς άμαρτίαις ημών άνάπαυσον έν 
σχηναίς δικαίων τόν Βασιλέα ήμών 
Γεώργιον Α*.  Παραμύθήσον καί ένίσχυ- 
σον τήν εύσεβιστάιην Βασίλισσαν Μη
τέρα Όλγαν, παρηγόρησον, κράτυνον 
καί φύλαττε, Κύριε, τούς Σεπτούς 
Βασιλείς ημών Κωνσταντίνον IB*  κα^ 
Σοφίαν !

»Στήριξον έν τή ίσχύι Σου τόν λαο
φιλή Διάδοχον Γεώργιον, τούς εύσεβεις 
Βασιλόπαιδας μετά τών εύσεβών συζύΐ 
γων Αύτών καί τέκνων,

»Μνήαθητι Κύριε καί τ< ύ περιουσίου 
Λαού Σου καί καταξίωσαν αύτόν ένα 
διατηρή είς αίώνα Γνα τήν ευσέβειαν 
αύτοΰ άκλόνητον, ό’πως ή ευλογητός έν 
πάσι τοις έργοις αύτού ύπέρ τής Χρι
στιανικής ΙΙίστεως καί τής έλληνικής 
έλευθερίας, ότι παρά Σοί ή *ηγή  τής 
ζωής καί Σοί τήν δόξαν άναπέμπομεν 
τφ Πατρί καί τφ Γ(φ καί τφ Άγίφ 
ΙΙνεύματι.

»ΑΙωνία Σου ή μνήμη άξιομακάριστε 
καί άείμνηστε ήμών Βασιλεύ.

»ΑΙωνία Σου ή μνήμη, Αίωνία Σου 
ή μνήμη, A ίων ία Σου ή μνήμη».

ΊΌ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΓ- 
ΘΙΑΣ.— Tàç τελευταίας λέξεις ό 
Μητροπολίτης απαγγέλλει συνχε- 
κινημέ/ος, προφανώς πνιγόρενος 
έχ τής συγχινήσεως :

— Αίωνία Σου ή μνηριη |
Καί άπό τούς θολούς τοΰ ναού, 

ώς ές ενός στόματος ήκούσθη upò 
πάντων τών παρισταμένων τρις τδ 
«αίωνία Σου ή μνήμη ?» καί ό χο
ρός ψάλλει τούτο τρις ένφ οί Πρίγ-
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κιηες πάντες πίπτουσι γονυπετείς.
Μετά τούτο ο Σ. Μητροπολί- 

ης λέγει zi : «Δι* ευχών των 
Αγίων Πατέρων ημών ο.

ΤΙ δη οΐ πρίγκιπες τάσσονται 
παρά τον Μέγαν Νεκρόν ώς φρου
ροί, άντικαΟιστώντε; τούςυπαστι- 
στας, ένφ ιό πλήθος των Μητρο
πολιτών καί των αρχιερέων πα
ρελαύνει προ αυτού καί ευλογούν 
εξέρχεται διά της κυρίας πόλης τού 
ναού, αφού προηγουμένως ό Μη
τροπολίτης άνελΟών ήσπάσθη το 
φέρετρον.

Οί ϊξ πρίγκιπες Γεώργιος, Νι
κόλαος, Χριστόφορος, Άνδρέχς, 
Γεώργιος, * Αλέξανδρος εγείρουτιν 
ευλαβώς το βασιλικόν φέρετρον και 
φέρουσιν αυτό επί ιών χειρούν των 
πρός την έξοδον, προηγουμένου τού 
εθνικού Λαβάρου.

Τό φέρετρον άχολουθοϋαιν ό Βα
σιλεύς μετά της Βιοιλομήτορος, ή 
Βασίλισσα μετά τής μεγάλης Δου- 
κίσοης Μαρίας, οί μικροί πρίγκι
πες καί πριγκίπισσαι, οί Διάδοχοι 
Σερβίας καί Βουλγαρίας, οί δού
κες καί οί πρίγκιπες τών ξένων 
κρατών, τό υπουργικό/ συυβουλιον, 
ςί πρώην πρωθυπουργοί, ιό διπλω
ματικόν σώμα κτλ.

Εις τα προπύλαια του ναού ά- 
κολουΟούοιν οί στρατηγοί, οί ναύ
αρχοι, οί ανώτεροι αξιωματικοί, οί 
ανώτεροι υπάλληλοι, οί δημοσιο
γράφοι, αί άντιπροσωπείαι τών τέ
ως υποδούλων, τών δήμιον καί τών 
κοινοτήτων άναμένοντες να λά- 
βωσιν έκαστος την οίκείσν τάξιν 
καί υπό τους πενΟίμους ήχους τής 
μουσικής ή πομπή συγκροτείται.

Κανονιοβολισμοί πυκνοί προκα- 

λούν τάς πρώτας συγκινήσεις τοΟ 
πλήθους ότι φέρεται έξω τού ναού 
ό νεκρός τού Βασιλέως τον όποιον 
διά τελευταίαν φοράν Οά έβλεπε.

1 Ιρώτος εμφανίζεται εις τά προ
πύλαια ό Βασιλεύ; Κωνσταντίνος 
κρατών εις τον βραχίονα του την 
Βασίλισσαν Όλγαν. * Ακολουθούν 
οί πρίγκιπες, ό Διάδοχος κρατών 
την Βασίλισσαν Σοφίαν καί οί 
λοιποί πρίγκιπες καί πριγκίπισ- 
□αι ακολουθούμενοι από τούς μι
κρούς βασιλόπαιδας, οϊτίνες βαρέ- 
ως μελανειμονούν προκαλούντβς 
την συγκίνησιν.

11 Βασίλισσα Όλγα μόλις 
συγκρατουμένη ύπο τού Βασιλέως 
κατέρχεται πρός τάς κατωτέρας 
βαθμίδας μετά τής Σοφίας’ επάνω 
στέκονται αί λοιπιί. ‘Μ βασίλισ
σα κλαίεΓ αί πριγκίπισσαι φαί
νονται φέρουσαι τά μανδήλιά των 
εις τούς οφθαλμούς.

"Ολοι εις την έμφάνισιν τών 
Βασιλέων χαιρετούν καί τό πλή
θος αποκαλύπτεται ευλαβώς.

Ιό ιερόν σχήνος φέρεται έξω 
κρατούμενον ύπδ τών Ϊξ πριγκί
πων, οϊτινες ήρέμα χαταβιβάζουσι 
τό φέρετρον, ένφ ή μουσική εκ
χέει θρηνώδεις στόν:υς καί οί κώ- 
κωνες ηχούν πενΟίμως καί οί κα
νονιοβολισμοί εξακολουθούν πυκνοί, 
ό δί στρατός όλος παρουσιάζει Ο
πλα.

Τό άγημα τών ναυτών πληαιά- 
* ζει τό πυροβόλον πρός την σορον. 

Κατέρχονται ήδη οί πρίγκιπες 
πρός τάς τελευταίας βαθμίδας με
τά τών πριγκιπισσών και εμπρός 
επάνω προβάλλει τό υπουργικόν 
Συμβούλιον.
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Ή Βασιλική σορος άποτίθεται 
επί του τηλεβόλου, έν φ ή πλη
θώρα των επισήμων έκχειλίζει εις 
τον πρόναον.

*0 Βασιλεύς Κωνσταντίνος προ
χωρεί. Δεξιά καί άριστερά έρχον
ται οί πρίγκιπες Γεώργιος-Διάδο
χος και Αλέξανδρος. ΒασιλικαΙ 
αμαξαι παραλαμβάνουν τήν έν 
λυγμοϊς Βασίλισσαν Όλγαν, τήν 
Βασίλισσαν Σοφίαν καί τάς πριγ- 
κιπίσσας μέ τούς j/ιχρούς πρίγκι
πας, άχολουθούντων δ* πάντων των 
επισήμων άρχίζει να κινήται ή 
πομπή, ήτις προηγουμένων των 
έξαπτερύγων, προχωρεί προς τήν 
οδόν Ευαγγελίστριας,

Το 11 ον καί τό 8ον σύνταγμα 
τής 4ης Μεραρχίας εις φάλαγγας 
κατά λόχους προχωρούν;ας ανοί
γουν τήν πορείαν βαδίζοντα στα- 
θερώς καί ρυθμικώς.

’Ακολουθούν αί στραιιωτικαί 
μουσιχαί, οί τυμπανισταί καί οι 
σαλπιγκταί, ή μουσική τής Κέρ
κυρας, καί οί πρόσκοποι.

Μετά τήν πρωτοπορίαν έρχε
ται το ίερατεϊον έν καταπλησσού- 
σ$ μεγαλοπρεπείς, ό Σεβ. Μη
τροπολίτης μέ τάς πυκνάς φάλαγ
γας των Μητροπολιτών καί ’Επι
σκόπων.

Όπισθεν φέρεται το λάβαρον 
τής ’Αγίας Λαύρας άνεχόμενον 
υπό αρχιμανδρίτου τής Μονής.

Ειτα φέρονται τα παράσημα τού 
Βασιλέως επί έ; προσκεφκλαίων 
υπό ές άξιωματικών μέ τιμητικάς 
φρουράς εύζώνων.

’Ακολουθούν οί πολιτικοί υπάλ
ληλοι τής Αυλής υπό τον χ. Στε
φάνου, οί μαθηταί τής Σχολής 

των Εύελπίδων καί κατόπιν όλων 
τούτων τό ναυτικόν άγημα.

Τήν 11 ην εϊχον έξέλθει όλοι οί 
επίσημοι. Αί άντιπροσωπεϊαι των 
ξένων χωρών άκολουθούν τούς ση
μαιοφόρους αξιωματικούς καί τού
τους οί άνευ ύπηρεσίας αξιωματι
κοί οί όποιοι είχον ταχθή έξω τού 
ναού.

Έν τοιούτφ σχηματισμφ ή 
πομπή χωρεϊ προς τήν όδδν *Ερ- 
μού, καί αφού διήλθε τήν πλα
τείαν τού Συντάγματος προχωρεί 
προς τήν óòòv Σταδίου καί κατέρ
χεται προς τήν πλατείαν τής Ό- 
μονοίας. Ή κάθοδος αυτή ήτο ύ- 
περόχως αρμονική, μεγαλοπρεπής 
καί επιβλητική, από τής αρχής 
δέ τής πλατείας τής Όμονοίας θε
ωμέ y η παρείχε θέαμα άληθώς 
φαντασμαγορικόν. Το πένθιμον δέ 
πλαίσισν το οποίον παρείχεν ή κο
σμοβριθής οδός αυτή προς τήν ει
κόνα τής παρατάξεως καί τής πομ
πής συνετέλει εις το να καταστή
σω ταύτην έτι μάλλον επιβλητι
κήν. Ποιαν αίγλην δέ δεν προσέ- 
διδεν ή μακρά διπλή σειρά των αρ
χιερέων, τήν οποίαν μεγαλοπρε
πής έκλειεν ή ’Ιερά Σύνοδος, έχου- 
σα εις το μέσον τήν Α. Π. τον 
Μητροπολίτην, εχοντα τήν χείρα 
ύψωμένην εις στάσιν ευλογίας ; 
Καί αύταί αί κατερρακωμέναι ση- 
μαϊαι των συνταγμάτων τού πεζι
κού μας από τάς σφχίρας καί τούς 
μύδρους τού ήττημένου εχθρού καί 
■αυτή ή έμφάνισις τού ιερού λαβά
ρου τής Άγιας Λαύρας ; Ό κό
σμος άπεκαλύπτετο, έκαμνε το 
σημείον τού σταυρού, άλλ’ ούδεμία 
ένδειξις εύλαβείας καί σεβασμού 
ήτο ικανή να διερμήνευσή εκείνο
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τδ οποίον ι^σθάνετο ό λαός επί τη 
παρβλάσει της πομπής ταύιης.

Μετά την παρέλασήν των δύο 
συνταγμάτων, μετά την παρέλα* 
σιν του ιερού κλήρου καί των Συ
νοδικών ιδού όπισθεν ή Α. Μ. ό 
Βασιλεύς. Εύρίσκεται εις το μέσον 
της οδού Σταδίου. Ή πομπή στα
ματά επ’ ολίγον καί ή Α. Μεγα- 
λειότης κλίνει ολίγον προς τα εμ
πρός περίλυπος άναμένων.

Άλλ’ ή κηδεία προυχώρησε 
καί ήδη εύρίσκεται εις το μέσον 
τής πλατείας τής Όμονοίας ένθα 
καί πάλιν έσταμάτησεν ολίγον.

Ή πομπή προχωρεί. Όλα τα 
πέριξ έστενον υπό το βάρος των 
θεατών, πανταχού δμως βασιλεύει 
νεκρική σιγή. Ουδέ êv έπεισόδιον 
λαμβάνει χώραν.

Πάντοτε βραδέως καί μεγάλο- 
πρεπώς ή πομπή εισέρχεται εις 
τήν οδόν Άγ. Κωνσταντίνου. 
Έδώ πλέον ή μεγαλοπρέπεια καί 
ή έπιβλητικότης τής παρελάσεως 
εκτυλίσσεται έν ολω αυτής τω θάμ- 
βει, άνελισσομένη έτι μάλλον ώς 
έκ τής εύρύτητος καί τού μήκους 
τής οδού. Κατέρχονται εναλλάξ 
εις κανονικός άποστάσεις πρώτον 
τα συντάγματα μέ τάς κατερρα- 
κωμένας άπο τάς οβίδας σημαίας 
καί έπεται δλη ή έπίσημος άκο- 
λουθία έν γραφική εναλλαγή χρω
μάτων παρουσιάζουσα θέαμα εκ
τάκτως συγκινητικόν.

Ή οδός είναι «ύρυτάτη και α
φήνει να γίν$ έλευθέρα έκτύλιξις 
του στρατού άνετωτέρα δέ καί με
γαλοπρεπέστερα ή έπίσηυος παρέ- 
λασις, ή οποία ώς έκ τής καμπυ- 
λότητος τής οδού ταύιης, δπου ή 
εξέδρα τής Δημοτικής Σχολής

παρουσιαςεται ολοκλησος . εν ριγη
λό μεγαλείφ καί συγκινητικωτά- 
τρ θέα.

Ή ατελείωτος σειρά των στοα- 
τιωτών, ή οποία επ’ αρκετόν χρό
νον χρωματίζει μονοτόνως τήν ο
δόν άπο τό χακί χρώμα, αί άλλα* 
γαί έπειτα των χρωμάτων τής ε
πίσημου πχρελάσεως, ό ελαφρώς 
πένθιμος καί μυστηριώδης διάκο
σμος τής οδού ταύτης, ή νεκρική 
σ;γή δ'λου εκείνου τού άναριθμήτου 
π/.ήθους, το αίσθημα τής συγκι- 
νήσεως καί ή θέα των δακρυσμέ- 
νω/ οφθαλμών τών άρθρων καί γυ
ναικών σκορπίζει εις τήν ψυχήν βα- 
θυτάτην θλίψιν καί δίδει τήν εικό
να τελείως βυζαντηνή; ιεροτελε
στίας μέ τήν θαμβωτικήν παρέλα- 
σιν των Μητροπολιτών και αρχιε
ρέων καί τήν πολυτέλειαν τών στο
λών των επισήμων.

Καί τήν στιγμήν καθ' ήν διέρ
χεσαι σεμνόν άλλα μεγαλοπρεπές 
έν τω μυστικισμφ του το Λάβα- 
ρον τής ‘Αγίας Λαύρας καί ακολου
θεί ό κιλλίβας επί του όποιου είναι 
τοποθετημένον το φέρετρον τού 
υψηλού Νεκρού θεώνται αναρίθμη
τοι χείρες ποιούσα·, το σημεϊον τού 
σταυρού καί οφθαλμοί πλημμυρού- 
μενοί άπο δάκρυα ή στυγνοί από 
το μέγ'θος τής συγχινήσεως, ή ό
ποια διατρέχει καί ηλεκτρίζει δλην 
εκείνην τήν άνθρωπίνην μάζαν.

Είνε ή ώρα 12.30’ καί ή νε
κρική πομπή εισέρχεται εις τήν ο
δόν Θεοδώρου Δηλιγιάννη δπου ό 
συνωστισμός δεν ήτο ολιγώτερος 
καί βραδέως περί τήν 1 μ.μ. κατά 
τήν ιδίαν τάξιν φθάνει εις τον σταθ
μόν τού Λαρισαίκού σιδηροδρόμου.

Άπο τής στιγμής αυτής οί ά- 

θρόσι χαιρετιστήριοι κανονιοβολι
σμοί οί όποιοι έρρίπτοντο άφ’ ής 
στιγμής έπερατώθη ή επικήδειος 
άκολουθία έπαυσαν καί ήσχισαν 
να βάλλωνται άραιότερον καί εις 
κεκανονισμένα χρονικά διαστή
ματα·

Ευθύς ώς ό κιλλίβας, ό φέρων 
τον ύψηλδν Νεκρόν έφθασε προ τού 
στάθμου οί ναύται οί όποιοι έσυ
ραν αυτόν έσταμάτησαν μέ μίαν 
απότομον κίνησιν καί υποκλίνονται 
ταύτοχρόνως μέ ρυθμικήν ύπό- 
κλισιν.

Δέν παρέρχονται ήόλίγαι στιγ- 
μαί καί ή Α. Μ. ό Βασιλεύς 
βοηθών τήν μητέρα Του Βασίλισ
σαν Όλγαν δπως κατέλθη τής 
Βασιλικής άμάξης τήν ύποβαστά- 
ζει στηριζομένην επί τού βραχίονός 
Του καί λαβούσαν θέσιν δεξιά τού 
φερέτρου.

Το θέαμα εις τήν πλατείαν τού 
σταθμού είναι τήν στιγμήν εκεί
νην έξόχως επιβλητικό/ καί μεγα
λοπρεπές.

Τα ξένα άγήματα έκ ναυτών 
Γερμανών, Άγγλων, Γάλλων, 
’Ιταλών, Ρώσων, έχουν παρα
ταχθώ εις χωριστός έκαστον θέσεις 
πολυπληθέστατα περικυκλούντα το 
κέντρον τού σταθμού.

Ακούονται έντονα τά παραγ
γέλματα τών κυβερνητών τών ξέ
νων πλοίων προς τούς ναυτας προσ- 
δίδοντα εις τήν δλην παράταςιν 
έκτακτον όλως μεγαλοπρέπειαν.

Ή στιγμή τού αποχαιρετισμού 
τού Μεγάλου Νεκρού καί τίς ά- 
ναχωρήσεως τού τραίνου έγγίζει. 
Είναι δέ εκτάκτως τραγική καί 
συγκινητική.

Αί χιλιάδες τού κόσμου αί όποϊ- 
αι έίχον ^συγκεντρωθώ πέριξ τού 
σταθμού καί οί περισσότεροι τών 
επισήμων τής άκολουθίας άδυνα- 
τοΰσι να συγκρατήσωσι τά δάκρυα 
καί τούς λυγμούς αυτών προ τού 
θεάματος εκείνου τής βασιλικής 
οδύνης, τού υίικου πόνου καί τών 
δακρύων. Μήτηρ καί Υίδς είναι 
τελείως συντετριμμένοι καί ύπο- 
βαστάζουσιν άλλήλους. Ή Βασι
λομήτωρ ζητεί νά άντλήσ$ υπο
μονήν καί θάρρος παρά τού Βασι- 
λέως Υιού Της, τού οποίου ό 
πόνος καί ή οδύνη μετά βίας 
συγκρατούνται, δπως μή έξωτερι- 
κευθούν.

Έν τώ μεταξύ προσέρχονται 
καί οί πρίγκιπες Γεώργιος, Νικό
λαος, Χριστόφορος καί ’Αλέξανδρος 
καί λαμβάνουσι τδ φέρετρον τού 
Μεγάλου νεκρού καί προχωρούν 
βραδέως εντός τού σταθμού άκολου- 
θούντων τής Α. Μ. τού Βασιλέ- 
ως μετά τής Βασιλομήτορος. Μετ’ 
ολίγον ό εστεμμένος Πατήρ, ό Μέ- 
γας νεκρός θά χαθή* ό κόσμος συ- 
νωθεϊται, εγείρεται επί τών ποδών 
του, καί προσπαθεί μέ πάντα τρό
πον δπως άτενίσ$ διά τελευταιαν 
φοράν :δ φέρετρον, επί τού οποίου 
κοιμάται τδν αιώνιον ύπνον... 
Άλλ’ ολίγα λεπτά παρέρχονται 
καί ή πένθιμος εκείνη βασιλική 
σκηνή εξαφανίζεται άπο τών ό- 
φθαλμών τού λαού είσελθούσα εν
τός τού σταθμού. Τάς Α. Μ. τον 
Βασιλέα καί τήν Βασιλομήτορα 
άχολουθούσιν ή Μεγάλη Δούκισ- 
σα Μαρία μετά τού πρίγκιπος Γε- 
ωρνίου καί τούτους άκολουθούσιν 
αί λοιπαί πριγκίπισσαι, οί Διά
δοχοι τής Σερβίας καί Βουλγαρίας

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Σύγχρονος Ιστορία Σύγχρονος Ιστορία 197196

’Αλέξανδρος καί Βόρις καί οί αντι
πρόσωποι των ξένων κρατών και 
Κυβερνήσεων, είσελθόντες διά της 
αιθούσης της «αναμονής του Βασι- 
λέως. Μετά τούτους είσήλθον εις 
τον σταθμόν κατά σειράν τό υπουρ
γικόν συμβούλων, οί κ. κ. Θεοτό- 
κης, Μαυρομιχάλης, Ράλλης και 
Ζαίμης,οί βουλευταί, οί στρατηγοί, 
οί ναύαρχοι, ό Νομάσχης μετά 
τού Δημάρχου καί του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ό φρούραρχος, ό μέ
ραρχος κ. Μοσχόπουλος καί ό αρ
χηγός της χωροφυλακής.

Ούτως ό εντός του σταθμού 
χώρος έπληρώθη υπό των επισή
μων·

Έν τφ μεταξύ οί ύποβαστάζον- 
τες το φέρετρον πρίγκιπες εναπο
θέτουν αυτό εντός τού νεκροφόρου 
βαγονιού, εις τό όποϊον εισέρχεται 
καί ή Βασιλική Οικογένεια, ώς 
επίσης καί οί Διάδοχοι τής Σερ
βίας καί Βουλγαρίας καί ό πρωθι- 
ερεύς τής Α. Μ. του Βασιλέως 
Γεωργίου.

Είναι ή ώρα ακριβώς 1 μ, μ. 
οπότε δίδεται τό σύνθημα τής έκ- 
κινήσεως τής αμαξοστοιχίας δι* ε
νός συριγμού αυτής.

Όλος ό παρατεταγμένος στρα
τός παρουσιάζει όπλα. Ταυτοχρό- 
νως παρουσιάζουν όπλα καί παντα 
τά παρατεταγμένα αγήματα των 
ξένων πλοίων.

Αί σημαϊαι τών συνταγμάτων 
συγχεντρωμέναι κλίνουσι χαιρετώ- 
σαι τόν Υψηλόν Νεκρόν, ίνφ ή 
μουσική άνακρούει σιγά, σιγά τόν 
τελευταίον θρήνόν της.

Οί πάντες Αποκαλύπτονται. Τό 
τραϊνον αρχίζει βραδ ως εκκινούν 
καί τό άνωθεν του νεκρικού βα

γονιού στέμμα τό συμβολίζον τήν 
συμπαθή φυσιογνωμίαν τού απερ
χομένου Νεκρού φαίνεται άποχαι- 
ρειών δια παντός τήν πρωτεύουσαν.

Όλων οί οφθαλμοί υγραίνονται 
καί ζητούν να παρακολουθήσουν 
όσον τό δυνατόν πλειότερον τό έν 
μέσφ νεκρικής σιγής καί γενικές 
κατήφειας όλονέν βραδέως άπομα- 
κρυνόμενον τραινσν, τό όποιον έν 
τελεί εξαφανίζεται συναποφέρον 
μετ’ αυτού εις αίωνίαν »Αφάνειαν 
τόν πολυφίλητον Νεκρόν τού άγα- 
πημέν;υ Βασιλέως, όστις ήγάπη- 
σε τόν λαόν Του ώς παιδί Του καί 
έλατρεύθη παρ’ αυτού ώς Πατήρ.

Ευθύς μετά τήν άναχώρησιν τής 
αμαξοστοιχίας οί επίσημοι έπι- 
βάντες τών αμαξών των έπέστρε- 
ψαν, ή δέ στρατιωτική παράταξις 
διελύθη, τού στρατού έπανακάμ- 
ψαντος έν τάξει εις τήν πόλιν.

Κατά σύστασιν τής Βασιλομή- 
τορος Όλγας οί στέφανοι δεν πα- 
ρηκολούθησαν τήν πομπήν. Πάντες 
οί Αναρίθμητοι στέφανοι κατά δια
ταγήν τής Βασιλομήτορος θά έκ- 
ποιηθώσΐ καί τό αντίτιμον θά δια- 
τεθή υπέρ τών απόρων οικογενει
ών τών επιστράτων.

’Από τόν σταθμόν Δεκελείις 
τήν Σεπτήν Σορον μετέφερεν εις 
τό βασιλικόν κτήμα αύτοκίνητον 
νεκροφόρον τό όποιον είχε διακομι- 
σθή μέ μώβ χρώματα και τα βασι
λικά διάσημα. Ή στιγμή τής με
ταφοράς διά μέσου τού δάσους είχε 
κάτι τό Απείρως μεγαλοπρεπές καί 
συγκινητικόν.

Τον Σεπτόν Νεκρόν έχαιρέτισαν 
μέ τόν ψίθυρόν των τά δένδρα, τά 
όποια άλλοτε τόν έδρόσισαν. Μό
λις έ'φθασεν ή βασιλική πομπή εις 

τήν είσοδον του βασιλικού κτήμα
τος, ή σορός έτοποθετήθη έπί φο
ρείου δρυ’ίνου καί μετεφέρθη εις τό 
Μαυσωλεϊον.

Ό ίερεύς τού Βασιλέως ανέγνω- 
σε σύντομον εύχήν, κατόπιν δέ 
οί πρίγκιπες Ανέλαβον τό φορείον 
καί τό έτοποθέτησαν έντός τού 
Μαυσωλείου.

Ή Βασιλομήτωρ Ανελύθη εις 
δάκρυα, έκλονίσθη καί έπεσεν εις 
τήν Αγκάνην τού Βασιλέως, ό ό
ποιος δέν ήδύνατο νά παρηγόρησή 
τήν Σεπτήν Μητέρα Του, διότι 
δάκρυα έτρεχον διαρκώς έκ τών 
οφθαλμών Του καί τόν έπνιγον. 
01 Πρίγκιπες καί αί πριγκίπισσαι 
σιωπηλοί, έσπόγγιζον διαρκώς τούς 
οφθαλμούς των. Οί παριστάμενοι 
έπίσημοι ξένοι, Ανελύθησαν καί 
αυτοί είς δάκρυα.

Πρός στιγμήν έπεκράτησε σιγή 
άκρα. Πάντες έστράφησαν πρός 
τήν Σεπτήν Σορόν τού Βασιλέως 
καί πρώτος ό Βασιλεύς έρριψε μί
αν μικράν ανθοδέσμην μενεξέδων. 
Το αυτό έπραξαν οί Πρίγκιπες, 
αί Πριγκίπισσαι καί οί έπίσημοι 
ξένοι, στολίσαντες τόν αείμνηστον 
Βασιλέα μέ λουλούδια, τά όποια 
έμάζευσαν έπίτηδες Από τόν Βασι
λικόν Του κήπον.

Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς δια χρυ
σού πτύου, τό όποιον έπίτηδες 
Χλτεσκευάσθη έρριψε γύρω είς τήν 
σορόν του μάρτυρος Πατρός Του 
ολίγον χώμα, τόν έμιμήθησαν δέ 
κατόπιν καί οί Πρίγκιπες. ’Ακρι
βώς τήν 3ην μ. μ. ώραν ό ένταφι- 
«σμός έτελείωσε καί πάντες απε- 
συρθησαν είς τά ’Ανάκτορα τού Τα- 
τοίου, όπου παρετέθη πρόγευμα.

Μετά τό πρόγευμα έπέβησαν 

τών αυτοκινήτων καί έφθασαν είς 
τά Ανάκτορα, έκαστος δέ άπεσύρ- 
θη είς τά διαμερίσματά Του.

ΊΟ ΠΕΝΘΟΣ της Κύπρου επί 
τφ ΰανάτφ του μάρτυρος βασι- 
λέως Γεωργίου Α1 υπήρξε βαΰύ- 
τατον καί έμφαντικώτατα έξεδη- 
λώΰη από τής ανακοινώσεως τού 
τραγικού γεγονότος μέχρι τής στιγ- 
μής ταύτης. Ή ήμετέρα νήσος έ- 
θρήνησε μετά τών άλλων Πανελ- 
ληνών πικρότατα τήν σκληρόν ό- 
πώλειαν* αί πόλεις καί τά χωρία 
κατεβίβασαν μεοιστίους τός χαρ- 
μοσύνως τέως όνεμιζομένας επί τή 
απολυτρώσει τών Ίωαννίνων ση
μαίας των, καί βαρύτιμος στέφα
νος έξ δνόματος τής Νήσου κατε- 
τέ&η έπΐ τής σεπτής σορού τού ό- 
οιδίμου Βασιλέως δια τού έν Ά- 
ϋήναις παρεπιδημούντος Π. Μη- 
τροπ. Κιτίου κ. Μελετίου.

Συμφώνως δέ προς τήν δρϋήν 
όπόφασιν τών ’Εκκλησιών tva ό 
μάρτυς Βασιλεύς, καίπερ διαμαρ- 
τυρόμενος ων, κηδευ&ή ώς δρ^ό· 
δοξος, κατά τήν ημέραν καί ώραν 
τής κηδείας έτελέο&ησαν απαντα
χού τής Νήσου υπέρ αναπαύσεως 
τής ψυχής αύτού μνημόσυνα, είς δ 
τών πολιτών πόσης τάξεως ή συρ
ροή υπήρξε πρωτοφανής.

'Εν Λάρνακι το μνημόσυνον έ- 
τελέο&η έν τφ ί. ναφ τού άγίου 
Ααζσρόυ προεξάρχοντος τού πα- 
νοσ. * Αρχιμανδρίτου τής ί. Μη- 
τροπόλεως, καί παραστάντων τών 
'Αρχών τής ΙΊόλεως καί επαρχίας 
καί πάντων τών ενταύθα εδρευόν- 
των Αντιπροσώπων τών διαφό
ρων Κρατών. Αόγον έπιμνημόσυ- 
νον εϊπεν ο κ. Φ. Ζαννέτος, ό δί
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Πρόξενος της έλευθέρας Πατρίδας 
έδέξατο έν τφ Προξενείω τά συλ
λυπητήρια τών επισήμων καί των 
λοιπών πολιτών, διεβίβασε δε τά 
κατά τό μνημόσυνον καί τά συλ
λυπητήρια τής Πόλεως προς την 
Βασιλικήν Κυβέρνησιν.

Συλλυπητήρια τηλεγραφήματα 
απεοτάληοαν προς την Α. Μ. τον 
Βασιλέα Κωνσταντίνον IB' καί 
ζην Α. Μ. την Βασιλομήτορα καϊ 
προς την Κυβέρνησιν καί έκ τών 
άλλων πόλεων καί τινων κωμοπό-

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

12 Μαρτίου. —9Εκ Σόφιας αγ
γέλλεται ότι γενική έφοδος ήρξατο 
σήμερον τήν πρωίαν εις τάς πρώ- 
τας γραμμάς τής 3 Αδριανουπόλεως. 
Ό2α τά ανατολικά οχυρώματα καί 
φρούρια ύφίστανται σφοδρόν επί* 
θεσιν.

eO Iρέϋ είς σύντομον καί έν- 
διαφέρουσαν έκθεσιν περί τής Βαλ
κανικής καταστάσεως, έν τή Βουλή 
τών Κοινοτήτων, αναφέρει τήν ο
μοφωνίαν τών Δυνάμεων επί τών 
βορείων καί βορειανατολικών συ
νόρων τής 9 Αλβανίας. Ίά εκκρεμή 
ζητήματα, εΐπεν, ήδύναντο νό η
σαν ανησυχητικά, ούδεϊς όμως υ
πήρχε φόβος αγωνιώδους ανυπο
μονησίας. 'Ως πρώτον αποτέλεσμα 
τής συμφωνίας ταύτης τών Δυνά
μεων θά είναι καί ή παύσις τών 
έχθροπραξιών. “Οσον αφόρα τό 
ζήτημα τής * Αλβανίας στερρώς 
συμβουλεύουσι τό Μαυροβούνιου 

Ιστορία

λέων τής Νήσου.
Καϊ τ à μνημόσυνα τών 

νεκρών τ ο ύ ~ παρόντος 
πολέμου έτελέοθησαν σεμνό
τατα ανά τήν Νήσον τή τρίτη Κυ
ριακή τών Νηστειών, κατά τά κα- 
νονιοθέντα. Τό έν Λάρνακι έτέλε- 
σεν ό πανοσ. άρχιμ. τής I. Μη- 
τροπόλεως κ. Μελέτιος, λόγον δ9 
επιμνημόουνον εΐπεν ο καθηγητής 
κ. X. I. Παπαϊωάννου, δημοσι
ευόμενων αλλαχού του παρόντος 
τεύχους.

νά φανή υποχωρητικόν, καί νά ά 
ποφύγη πάσαν περαιτέρω αϊματο- 
χυοίαν εις Σκόδραν διότι έν εναν
τία περιπτώοει θά έξασκηθή κοινή 
πίεοις. ΟΙ Σύμμαχοι θά συμβου- 
λευθώσι ν9 αποδεχθώσι τούς όρους 
τής μεοολαβήσεως, δι3 ών έξουδε- 
τερούται τό ζήτημα τής αποζημι- 
ώσεως.

Ό ’Άσκουϊθ έλπίζει τήν σύντο
μον παύσιν τών 3 γθροπραξιών.

14.—Ίό Πρακτορείων «Χαβάς» 
βεβαιούται έκ θετικής πηγής ότι 
τό βουλγαρικόν Ιππικόν είσήλθεν 
είς 9 Αδριανούπολιν.

eIl Βουλγαρική πρεσβεία τού 
Λονδίνου άνακοινεϊ ότι το χωρίον 
Ίοατάλτσα κατελήφθη κατόπιν δι
ημέρου απεγνωσμένης μάχης.

9Εκ Σόφιας αγγέλλεται ότι οϊ 
Τούρκοι έθεσαν πυρ είς όλας τάς 
αποθήκης, εις τήν πυριτιδαποθή
κην, εις τήν αποθήκην ιών οπλών 

καί τού πυροβολικού, εις τους 
στρατώνας καί εις τό νοσοκομεών 
τών βορείων συνοικιών τής9Αδρια- 
νουπόλεως. Αϊ φλόγες καταβιβρώ- 
σκουσι πολλά σημεία. CO πληθυ
σμός περίτρομος τρέχει καθ3 όλας 
τάς διευθύνσεις.

15 .—Ίό «Χαμιτώ» έβομβάρ- 
δισε τον άγιον 9Ιωάννην τής Με- 
δούης προξένησαν σημαντικός ζη
μίας.

Οϊ Ίούρκοι υποχωρούν έκ Ίσα- 
τάλταας.

16 .— '11 άλωσις τής Άδρια- 
νουπόλεως άπελευθερούσα 100 
χιλ. πολιορκητών οι όποιοι θά προ- 
χωρήοωσιν είς Ίοαιάλτσαν κατά 
τής Κ)πόλεως υπολογίζεται ότι 
θά έχη σπουδαίον άποτέλεομα επί 
τής καταστάσεως. Οϊ Σύμμαχοι 
δεν έμειναν ποσώς ευχαριστημέ
νοι έκ τών προτάσεων τών Δυνά
μεων, αϊ όποιαι δεν έλαβον υπό 
σοβαρόν έποψιν τάς νίκας καί συ
νεπώς εινε ένδεχόμενον, οϊ Σύμ
μαχοι νά έπιμείνωοι νά διαπ^αγ· 
ματευθώοιν άπ3 εύθείας μετά τής 
Ίουρκίας.

eO Φερδινάνδος μετά τών στρα
τηγών Σαβώφ, 9Ιβάνωφ και ΙΙε - 
τρώφ εισήλθον εις 3Αδριανούπολιν 
προελάσαντες έφ3 άμάξης διά μέ
σου τών Ίούρκων αιχμαλώτων 
προς τήν στρατιωτικήν Λέσχην, ό
που εύρίσκετο τό 3 Επιτελεϊον τού 
Σουκρή πασσά καί εισήλθον είς αύ- 
τήν αφού έπεθεώρησαν τά Βουλ
γαρικά στρατεύματα·. 'O Βασιλεύς 
εδέχθη τον Σουκρή, οστις τφ πα 
ρεδωκε τό ξίφος όπερ ο Φερδινάν- 
δος το έπέστρεψε μετά κολακευ
τικών εκφράσεων.

Οι αντιπρόσωποι τφν Δυνάμε

ων προέβηοαν είς κοινός παραστά
σεις έν Κετίγνη καϊ Βελιγραδίω, ά- 
νακοινούντες τήν άπόφασιν ώς 
προς τό ζήτημα τών συνόρων τής 
9Αλβανίας ζητούντες τήν έγκατά- 
λειφιν τής πολιορκίας τής Σκό
δρας. Ή Κυβέρνηοις τού Μαυρο
βούνιου έκαμεν έκκλησιν προς τόν 
Βρεττ. λαόν διά τού Ρέουτερ καί 
λέγει οτι ή Ευρώπη προτίθεται 
νά φονεύοη τό Μαυροβούνιον ό
πως δημιουργήοη 9Αλβανίαν. Ίό 
Μαυροβούνιον δεν δέχεται τήν ά- 
πόφαοιν καϊ θά έξακολουθήση τάς 
έχθροπραξίας μέχρι τής υπογρα
φής τής ειρήνης.

Λέγεται ότι ό Νικόλαος διέταξεν 
ίσχυρότερον βομβαρδισμόν τής 
Σκόδρας.

19. — ουνεδρία τών πρε
σβευτών άτεβλήθη δι9 αύριον. “Ο
λοι αϊ Δυνάμεις ένέκριναν ναυτικήν 
έπίδειξιν κατά τού Μαυροβούνιου 
ένδεχόμενον όμως νά μή μετά- 
οχωοι πάσαι. Ούδεμία απάντησις 
έλήφθη έκ μέρους τού Μαυροβού
νιου όσον αφορά τήν παύσιν τού 
βομβαρδισμού τής Σκόδρας.

CH Πύλη άπήντησεν είς τάς Δυ
νάμεις εύχγιριστούσα αύτάς διά τήν 
μεσολάβησιν, άποδεχομένη όλους 
τούς όρους τής ειρήνης ανευ έπι- 
φυλάξεως, καϊ πιοτεύουσα ότι αϊ 
Δυνάμεις θά έπιτύχωσι ταύτην.

Ή άλωσις ιής 9Αδριανουπόλε- 
ως έστοίχισεν εις τούς Βουλγά
ρους απώΧειαν 10 —12 χιλιάδων 
άνδρών. Οϊ Βούλγαροι ήχμαλώτι- 
σαν 14 στρατηγούς, 2,000 αξι
ωματικούς καϊ 60,000 όπλίτας.

CH cΕλλάς έδήλωοεν είς τήν 
Συνδιάσκεψιν, ότι δέχεται νά ορ
γανωθούν δημοψηφίσματα είς τά
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Ηπειρωτικά χωρία τά αμφισβη
τούμενα διά την ’Αλβανίαν, προς 
έξακρίβωσιν του φρονήματος των 
κατοίκων.

21 .— Ίέσσαρα Αύστριακά κατέ- 
φθασαν είςτά υδατα του Μαύρο· 
βουνίου.

Ή Γαλλία οτέλλει πολεμικόν 
προς έπίδειξιν τή επιδοκιμασία τής 
Ρωσσίας.

22 .— *0 'Εμπορικός Σύλλογος 
9 Αθηνών έτηλεγράφησε προς τό 
Έπιμελητήριον τής Ιταλίας, δτι 
ή εχθρική στάσις τής Κυβερνήσεως 
απειλεί διάρρηξιν των εμπορικών 
οχέοεων, παρακαλών άποοόβησιν 
του κακού τούτου.

ΟΙ ^Ελληνες καί οΐ Μωαμεθα
νοί τής Κορυτσας έτηλεγράφηοαν 
προς τον Γκρέϋ, δτι είναι άδύνα - 
τον νά δεχθώοι την άλβανοποίησιν 
καί δτι θ9 άντιατώσι πάση δυνάμει.

23 .—Ίο «Χαμιτιέ* ενρίσκεται 
έν Πδρτ-Σαίδ.

ΟΙ Σύμμαχοι άπήντηοαν είς τάς 
Αννάμεις δτι δέχονται την μεσολά- 
βησίν των υπό τούς έξής δρους :

1. Μεθοριακήν γραμμήν Αίνου 
—Μηδείας, ώς βάοιν συζητήσε- 
ως. 2. Αί νήσοι νά παραχωρηθώ- 
σιν εις τούς Συμμάχους. 3. Κα
θορισμόν τών αλβανικών ουνόρων, 
προ τής λήξεως τού πολέμου, καί 
4. Ίο ζήτημα τής άποζημιώσεως 
νά άφεθή είς διεθνή Οικονομολο
γικήν Επιτροπήν.

25 .— 9Εν τή Βουλή τών Κοι
νοτήτων ο Ιρέϋ δμιλών άναφορι- 
κώς προς το ζήτημα τής ναυτικής 
έπιδείξεως και άποβάσεως ύλης με 
πεδινά τηλεβόλα, ή βομβαρδισμού, 
εϊπεν, δτι δεν θά λάβουν τοιαύτα 
χώραν ανευ έτέρας άποφάοεως.

Έμφαντικώς έτόνισεν, δτι ή έπΐ. 
δειξις φέρουσα διεθνή σημαντικόν 
χαρακτήρα σκοπόν Γχει νά υποστή
ριξή τήν συμφωνίαν τών Δυνάμε
ων επί τών ουνόρων τής 9Αλβα
νίας, προοθέοας δτι αύτή ή συμ- 
φωνία ήτο ούοιώδης διά τήν ειρή
νην τής Εύρώπης.

Ίο άντιτορπιλλικόν * Κεραυνός* 
εβομβάρδιοε Ίουρκικάς κατασκη
νώσεις έν Κλαζομεναίς, έξ ου έφο- 
νεύθηοαν 8, έτρανματίσθησαν δε 
120.

9Ανεκοινώθη είς τον Μπέρχτολδ, 
δτι διά τής ιταλικής Νότας επί τών 
'Ελληνικών αξιώσεων είς το ζήτη
μα τής 9Αλβανίας ή 9Ιταλό-*Ελ
ληνική διαφωνία επιτείνεται.

Ή Γερμανία άπέοτειλε δύο πο
λεμικά σκάφη είς τά υδατα τού 
Μαυροβουνίου.

27 .— *0 Βασιλεύς τού Μαυρο
βουνίου συνεκάλεσε τό Συμβούλων 
τού Θρόνου ϊνα λάβη οριστικός ά- 
ποφάσεις.

Άπεφασίσθη ό αποκλεισμός 
τού 'Αγίου Ίωάννου τής Μεδού- 
ης καί τού Δυρραχίου.

Ή 'Ιταλία ήρχιοε δεικνύονοα 
εύμενεστέραν στάσιν προς τήν 
'Ελλάδα.

'0 Ίσάρος δεχθείς τον Δάνεφ 
τω έδήλωσεν δτι είναι αδύνατον 
ή Θεσσαλονίκη νά δοθή είς τούς 
Βουλγάρους.

28 .— Ή 'Ιταλία καί Ρωσία 
συνεννοούνται μετά τών εν Κετί- 
γνη Πρέσβεων αυτών δπως πεί- 
σουν τον Βασιλέα τού Μαυροβου
νίου νά δεχθή άπόζημίωσιν 20, 
000,000 φρ. καί παραχώρησιν 
παραλιακού τμήματος αντί τής 
Σκόδρας.
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ποπτα. ’Αλλ9 ή άπάντησις τοΰ Κυρίου ύπέδειξεν είς αυτόν δτι 
δεν έπρεπε νά έλπίζη δτι Μ έδίδοντο είς αύτδν τά έπιζητου- 
μένα στοιχεία πρός διατύπωσιν νομιμοφανούς κατηγορίας' «έγω 
παρρησία, άπεκρίνατο δ Κύριος, έλάλησα τω κόσμφ' 
πάντοτε έδίδαξα έν τή συναγωγή καί έν τω ίερφ, δπου πάν- 
τοθεν οί Ιουδαίοι συνέρχονται, καί έν κρυπτφ ελάλησα ούδέν' 
τί με έπερωτφς ; έπερώτησον τούς άκηκοότας, τί έλάλησα αύ- 
τοίς' ιδε, ούιοι οΐδασιν α έίπον έγώ». *Η τοιαύτη παρρησία 
τοΰ Κυρίου ενεποίησε κατάπληξιν είς τούς παρεστώτας, συνει- 
θισμενους νά μη τολμώσι νά άντείπωσιν ή άντικρύσωσι τόν 
μιαρόν πρώην Αρχιερέα9 καί είς τών δούλων ήγειρε την άτΐ" 
μον χεϊρά του και ερράπισε τδ ιερόν πρόσωπον τοΰ Ελευθε- 
ρωτοΰ, είπών' «ούτως άποκρίνη τω Άρχιερεΐ»; '0 Κύριος 
απηντησεν είς την βαναυσότητα ταύτην διά τής θείας άνεξι- 
κακίας Του : «εΐ κακώς έλάλησα, μαρτύρησαν περί τοΰ κα
κού9 εΐ δέ καλώς, τί με δέρεις ;»

Εν φ ταυτα ουνέβαινον έν τή αιθούση τής οΙκίας τού 
έξω εν τή αυλή έπραγ ματοποιεϊτο κατά τρόπον τραγί- 

κδν η περί τής αρνησεως τοϋ Πέτρου πρόροησις τοϋ Κυρίου· 
Εκ τών μαθητών τοϋ Κυρίου δύο μόνοι δ Πέτρος καί δ Ε 

ωάννης άναθαρρήσαντες δπωςδήποτε ήκολούθησαν τον Κύριον 
απαγομενον εις τοϋ Αννα, δ δέ Ιωάννης γνωστός ων τω 
Αρχιερεϊ, εμεσίτευσεν δπως καί είς τόν Πέτρον έπιτραπή ή 

σοδος εις την οΙκίαν εΙσελΌων δε ούιος έκάΰητο περί τήν πυράν 
προσδοκών νά ίδη τδ τέλος9 άλλ' έκ τοΰ τρόπου τής δμιλίας 
επεγνωσ^η ως Γαλιλαίος, καί δ Μάλχος^ ού κατά τήν στιγμή 
τής συλληψεως απεκοψε τδ ονς άνεγνώρισεν αυτόν9 καί δ Π^" 
τρος φοβηθείς ήρνήσατο τδν Κύριον τρίς έπιμόνως, τδ τρίτον 
μάλιστα με^ δρκων καί αναθεματισμών9 καί έφώνησε τότε ο 
άλεκτωρ και ο Κύριος στραφείς έρριφε βλέμμα πρδς τδν ΙΕ" 
τρον, ίσως έν φ διήρχετο διά τής αυλής άπαγόμενος πρδς τδν 
Καϊάφαν, καί δ μαθητής άναμνηοθεις τήν πρόρρησιν τοΰ Διδα
σκάλου έξήλθεν έξω καί έκλαυοε πικρώς.

°Απήχθη έπειτα δ Κύριος δέσμιος πάλιν ένώπιον τοΰ

Ρουν κατ
κνύει δτι

λ ο>ονήχθη δλον τδ Συνέδριον. * Ενταύθα εφηρ-
ι il^Qa μέθοδος άνακρίσεως9 άφ9 ού ούδέν υπήρχε τδ 

Q 1 έστω και κατ έπίφασιν έν τω βίω καί τω έργφ τοϋ

-α κομενού Αθώου, προσχήματα δέ δικαιοσύνης ουνησθά^ 
το και οί διώκται δτι έπρεπεν δπωσδήποτε νά έφευρεθώσιν, 
ποιτο επι την εύρεσιν ψευδομαρτυριών9 και παρουσιάσθη- 
πολλοι ψευδομάρτυρες, περί ών τών μαρτυριών έσιώπη- 
^ayye/doiaì, προφανώς διά τδ τελείως ψευδές αύτών, 

αρκος δε μονον έσημειώσατο δτι «πολλοί έψευδομαρτύ- 

αυτου και ίσαι αί μαρτυρίαι ούκ ήοαν», δπερ δει- 
> . , ^^θτυρίαι αύτών άπερρίφθησαν, καθ9 δσον δέν 

ηρουί ουδέ τά προσχήματα τής δικαιοσύνης. Μόνον τής 
οτ ψευδό μαρτυρίας έμνημόνευσαν ρητώς οί Εύαγγελι-

> εις δείγμα τδ μέν τών γελοίων αποπειρών τών διωκτών 
^τως εϋρωοιν έν τοϊς λόγοις τοϋ 9Αθωου βάσιν κατηγορίας, 

λ ’ 6 τ°^ έδίοτασαν νά μεταβάλωοι τούς λόγους
ϋ όπως ενομιοαν οτι ουνέφερεν αύτοϊς,

> ,- ^^ι αί ψ-υδομαρτυρίαι κατέπεσον ένώπιον τής
Ka' 0V τοϋ βίου τοϋ θεανθρώπου Διδασκάλου,
τών ;Vì εϊκάσωμεν τήν λύσσαν τών διωκτών έκ

°}ωι δι ων έξαλλος έκ τής αγωνίας έγερθείς ό πρόε- 
τ θ̂ άρχιερεύς άπηυθύνθη πρδς 

ξο υοτάτη άποπείρα ένοχοποιήσεως Αύτού : «9Ε-
08’ ε^ε πρδς Λύτόν, κατά τοϋ θεού τού ζώντος, ίνα 

Η ειπης ον Χριστδς ό υιός τοϋ θεού^. Ή 

τώι πε^ι^λειεν δλην τήν πικρίαν και τήν λύσσαν
f εοίι^Χων, συνεκεφαλαίου δλον τδ πρόγραμμα τών προφη- 

βαθ * καί ° Κα^φας διατυπών αύτήν άνέβαινεν μίαν έτι 
, τής κλιμακος τών ανοσιουργημάτων τής Φυλής του, 

^έά πρ°τ€λενιαίαν, ής ηρδ μικρού είχε προηγηθή ή όπόφασις 

άπό αμολογήση Χριστδν άποσυτάγωγος γένηται^». eH
κριοις ÎOy Κυρίου ύπήρξεν άπερίφραστος καί πλήρης έπι- 

, ας απεδέξατο τδν δρκον, και υπέδειξε τήν μέλλουσαν νά 
αλουθήοη δόξαν Αύτοΰ : «Σύ είπας' πλήν λέγω ύμϊν, ά- 
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πάρτι δψεσθε τόν Υίδν τοΰ ανθρώπου καθήμενον έκ δεξιών τής 
Δυνάμεως καί έρχόμετον έπι τών νεφελών τοϋ ουρανού»·
σχίσε τά ίμάτια αυτού ό λυσσαλέος υποκριτής, καί διακηρύξω 
δτι αύτή ή όμολογία τοϋ Κυρίου ήτο επαρκής πρδς καταδίκην 
Αύτού ήρώτησε τήν γνώμην τοϋ Συνεδρίου. Οί ό’ άπήντηοαν 
«ένοχος θανάτου έστί». Καί ήδη ήρχισαν ώς καταδεδικασμένον 
είς θάνατον, κατά τήν βάρβαρον τών τότε χρόνων συνήθειαν, νά 
εμπτυωσι καί κολαφίζωσιν Αύτδν καί νά ραπίζωσιν, οί μή έχοντες 
πραγματικώς εξουσίαν μηδ'ε ιρίχα Αύιού νά έγγίσωσι. Διήρκ^ 
σαν δε παντα ταϋτα μέχρι τής πρωίας, καί ό 9Αναμάρτητος διη~ 
γαγεν εν ιω μέσω ανθρώπων άποτεθηριωμένων ύπδ πάσης Μ” 
κιας και υπο λυσσαλέου μίσους και’ Αύιού διακαιομένων τρόμε” 
ράς βασάνων καί πικριών ώρας.

Β · ΠΡΟ TOY (1I/VATOY

Ωδήγησαν λοιπόν τόν Ίησούν άπό τού Καϊάφα είς 
Πραιτώριον, καί παρέδοσαν αύτόν είς τόν ηγεμόνα IΙόντιον Πι*  
λάτον, τή πρωίςι τής άγιυπάτης διά τήν ’Ανθρωπότητα δλην 
ήμερας, τής μεγάλης Παρασκευής. Καί δέν είσήλθον οί ήδη 
μεμιασμένοι υπό τής καταδίκης τού ’Αθώου είς τό Ιίραιτώριο^ 
ίνα μή μιανθώσιν (!) άλλ ϊνα καθαροί τή επαύριον έορτάσω^1 
τό Πάσχα.

Παρεμβαίνει νυν έν τή θλιβερά διηγήσει ή σκιερά μορφή 
Προδότου. Φαίνεται οτι ό Ιούδας, τυφλός ύπό τής φιλαργυ*  
ρίας, ένόμισεν οτι ό Κύριος καί προδιδόμενος τοϊς Ίουδαίοις, & 
τή παντοδύναμη 1 ου θά διέφευγε τάς χεϊρας αύτών, έν ψ ούδέν 
ήττον αύτός θά έκέρδαινε τά 30 άργυρια. Καί ίδών δτι κατε*  
κρίθη ήρχισεν επί τέλους νά αίσθάνηται άφόρητον τήν τύψιν νής 
συνειδήσεως’ καί άδυνατών νά κατανοήση οτι όσονδήποτε 
καί άν ήτο τό άμάρτημά του ήδύνατο διά τής ειλικρινούς με^α* 
νοίας νά συγχωρηθή υπό τού πατρός τών οίκτιρμών καί

πάσης παρακλησεως, άπήλθε πρδς τους τού Συνεδρίου ίσως ή
θελε κάμψη αύτους ϊνά άπολύσωσι τόν Ίησοϋν έπιστρέφων τά 
30 άργυρια και διαδηλών τήν μετάνοιαν αύτού.

Αλλ έκεϊνοι δέν έκάμφθησαν πρό τών άπειρων σημείων 
τ^ς θεότητος τού διωκομένου Άθφου’ πώς ήτο δυνατόν νά καμ- 
φθώσι πρό τής μετάνοιας ενός προδότου; τούναντίον έν τή θρα- 

θυτητι καί τή άναιδεία τών μεγάλων πεπωρωμένων έπέρριψαν 
καί τήν εύθύνην τού αίματος τού ’Αθώου έπ’ αύτόν*  καί ό Ιού
δας αύξησιν τού βάρους τής συνειδήσεως αύτού εύρών άντί άνα- 

κουφίσεως δι’ έγκλήματος ετέρου ζητεί νά θεραπεύση τήν χαί- 
νουσαν τής ψυχής αύτού πληγήν*  άπέρχεται ρίψας τά 30 άργύ- 
ρια είς τόν ναόν καί άπαγχονίζεται, διά φόνου ζητών νάέξιλεώση 
τήν προδοσίαν ό ταλαίπωρος.—Καί ή προσωποποίησις τής ύπθ” 
κρισεως καί τής άνομίας δέν παραδέχεται τήν εισαγωγήν τής 
τι-μης τού αίματος είς τδν Κορβανάν, άλλ*  άγοράζει δι’ αύτών 
τον άγρδν τού Κεραμέως είς ταφήν τοϊς ξένοις, ϊνα καί έν τούτφ 
πληρωθή μέχρι κεραίας ή παλαιά τού Ίερεμίου προφητεία.

Ηροσηχθη λοιπόν ό Κύριος ένώπιοντού Πιλάτου. Καί ή- 
Ρωτησεν ό Πιλάτος τήν κατηγορίαν, δι’ ήν έσύρθη πρό αύτού ό 
άνθρωπος έκείνος. Εκείνοι δέν είχον ώρισμένον έγκλημα νά δια- 
τυπώσωσιν και άπεκρίθησαν άορίστως : «εί μή ήν ουτος κακο- 
ποιός ούκ άν σοι παρεδώκαμεν αύτόν». Ό Πιλάτος έδυσφόρη- 
°εν έπι τή άποκρίσει ταύτη*  «λάβετε, είπεν αύτοίς, αύτδν ύμείς 
και κατα τόν νόμον ύμών κρίνατε ο. Ύότε δέ φαίνεται διετύπω- 
σ«ν το πρώτον, έν γνώσει ψευδόμενοι, .τήν κατηγορίαν κατά 
τοθ Χριστού ώς στασιαστού: «τούτον ευρομεν διαστρέφοντα τδ 

vob ήμών καί κωλύοντα φόρους διδόναι τφ Καίσαρι, καί λέ- 
Υθντα εαυτόν Χριστόν βασιλέα είναι».

^τάραξε τόν Πιλάτον ή κατηγορία, καθ’ ίσον είχε πικρο- 
^^ην πείραν τών στασιαστικών διαθέσεων τών ’Ιουδαίων. Καί 
^ηλθεν είς τό ΙΙραιτώριον καί ήρχισε νά άνακρίνη Αύτόν. Τά 

*ατά τήν άνάκρισιν ταύτην διηγούνται συντόμως μέν οί Συνο
δικοί έκτενέστερον δ’ ό ’Ιωάννης. Ό Πιλάτος ήρώτησε τόν 
ησούν έάν αύτός είναι ό βασιλεύς τών Ιουδαίον’ ό τρόπος τής 
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έρωτήσεως υποδεικνύει δτι πιθανώς ό Πιλάτος έγίνωσκεν, ώς 
καί οί πλείστοι τών Ρωμαίων ήδη άπό τοϋ Αύγουστου, τάς άνά 
πάσαν τήν Οικουμένην διασταυρουμένας φήμας δτι έκ τών ’Ιου
δαίων θά έγερθή ό αιώνιος Κυβερνήτης τοϋ Κόσμου. Άλλ’ δ 
Κύριος έκλόνισε τούς φόβους τοΰ Πιλάτου, άντί άπαντήσεως έ- 

ρωτησας αυτόν έαν άφ έαυτοΰ διετύπου τήν έρώτησιν, ή πβιρ 
άλλων υπεβλήθη αύτφ αυτή. Ό Πιλάτος ήρχισε νά φοβήται 
τας ευθυνας. καί ζητεί πλαγίως νά έπιρρίψη αύτάς άπό τοΰδε 

είς τους Ιουδαίους' «το έθνος τό σόν καί οί ’Αρχιερείς πάρε*  
δωκάν σε έμοί, είπε τι έποίησας»; Ό Κύριος άπαντφ νΰν είζ 

τήν πρώτην έρώτησιν, χαρακτηρίζο>ν τήν βασιλείαν Αύτοΰ, *αι 
τόν σκοπον δι δν έληλυθεν είς τόν κόσμον. Ό Πιλάτος δέν ένό~ 
ησε πολλά πράγματα έκ τής ύψηλής έκείνης διδασκαλίας’ 
τοϋτο μόνον κατενόησε καλώς δτι ό παραδοθείς είς αύτόν 
προνομιούχος τις άνήρ, άθφος, διά φθόνον παραδοθείς είς αύτόν 
ύπό τών άρχόντων τοϋ Έθνους του. Διά τοϋτο έξελθών πρός 
τούς Ιουδαίους άπαγγέλλει άθφωτικήν περί τοΰ Ίησοΰ κρί<πν> 

είπων . «έγω ουδεμίαν εύρισκω έν αύτψ αιτίαν».
Π τοιαυτη τοΰ Πιλάτου κρίσις έξήγειρεν είς ούρανομήχ61^ 

διαμαρτυρίας καί άλαλαγμούς τούς έξω τοΰ Πραιτωρίου Ισω
μένους’Αρχιερείς καί πρεσβυτέρους καί όχλους. Πώς; μάτην 
λοιπόν ήλπισαν δτι έπί τέλους θά έξεπληροϋτο ό μακροχρόνιος 
αύτών πόθος; Διό «έπίσχυον λέγοντες, δτι άνασείει τόν λαόν 
διδάσκων καθ’ δλης τής Ίουδαίας, άρξάμενος άπό τής Γαλιλαίας 

έως ώδε».
Έτυχε παρών τότε έν 'Ιερουσαλήμ ό Ηρώδης, ò τετράρ*  

χης τής ι αλιλαίας· ό μιαρός φονεύς τοΰ Βαπτιστοΰ έπεθύμ£1 
πρό πολλοΰ νά ίδη τόν Ίησοΰν, άκούων πολλά περί αύτοΰ κ«1 
νομιζων δτι ήτο ò ύπ’ αύτοΰ άποκεφαλισθείς Ιωάννης έγερθε1ί 
έκ νεκρών' φαρισαϊοί τινες μάλιστα εΐχον συμβουλεύσω ποτέ ^ν 
Ίησοΰν νά άπέλθη έκ Γαλιλαίας, διότι Ò ΊΙρώδης έζήτει νά 4' 

ποκτείνη καί αύτόν. Πληροφορηθείς λοιπόν Ò Πιλάτος έκ 
κραυγών τών ’Ιουδαίων δτι δ Ίησοΰς ήτο Γαλιλαίος, άπέστειλε*  
αύτόν πρός τόν Ήρώδην, δστις ούδεμίαν άπάντησιν λαβών παρά 

του Ίησου είς τάς πολλάς Ερωτήσεις του, βλέπων δέ καί^ τους 
συνδραμόντας Ιουδαίους σφοδρώς κατηγορουντας, άφ θυ ^νέ 
παίξε καί έξουθένησεν Λυτόν μετά τών στρατιωτών του, και ένε 
δυσεν είς χλευασμόν λαμπρόν ένδυμα άπέστειλεν αύτόν πά ιν 
πρός τόν Πιλάτον, συνεφιλιώθησαν δέ έκ της περιστάσεως ταυ 

της οι δύο ήγεμόνες πρότερον έχθροί δντες.
Νυν δ Πιλάτος έπικαλούμενος και τήν κρίσιν του Πρώδ 

άθωοι έκ δευτέρου τόν Ίησοΰν' έπιλαμβανόμενος δέ τής 
νηΟείας ήν είχε νά άπολύη κατά τήν εορτήν του ΙΙάσχα χαρι 
του λαού ενα τών δεσμωτών, ήρώτησεν αύτούς ϊνα άπολυση, 
ήΟελον τόν Ίησοΰν’ τούτο έδείκνυεν δτι ήδη ήρξατο να κλ η 
ται δ Πιλάτος’ άντι να δηλώση άπεριφράστως ότι Οά άπο ' Ji 

αύτόν ώς άΟφον, οιονεί ζητεί καί έπικαλεϊται τήν 
πρός τούτο’ έκεϊνοι δέ άντιληφθέντες τήν άδυναμιαν του 
έπιτίθενται έρρωμενέστερον ϊνα έκπορθησωσι τήν ε ησ ημ । 
ήδη θέλησιν αύτου. Ούδέ έχρησίμευσεν είς τι τό μηνυμ ηζ 
γυναικός τού Πιλάτου πρός αύτον ϊνα προσέχη μήπως μ 71 
τάς χεϊράς του έν τφ αϊματι τού δικαίου έκείνου. Οι αρχ° 

τού Ισραήλ έπεισαν ήδη τους όχλους νά ζητήσωσιν 
λύση τόν διά φόνον έν τινι στάσει κρατούμενον Βαρα άν, 
είς τήν έρώτησιν τού Πιλάτου άπήντησαν άδιστάκτως 
τόν Βαραββάν, άξιοΰντες δέ ϊνα σταυρώση τον Ιησοΰν. ρ ζ 
ήρώτησεν αύτούς δ Πιλάτος και τρις τήν αύτήν άπάντησιν 
λαβε ζ «Σταύρωσον, σταύρωσον». Είς την έρώτησιν του 
«τί γάρ κακόν έποίησεν»; άπήντησαν πάλιν «Σταύρωσον, σταυ 
ρωσον».

Άντελήφθη δ Πιλάτος δτι δέν θά ήδύνατο νά σώση τόν ά- 
θώον’ έδειλίασεν άκαίρως καί ίσως άνεμνήσΟη τών πρώτων 
μερών τής έν Ίεροσολύμοις έγκαθιδρύσεώς του μετά τρόμου· 
άνθρωπος δέν ήτο άσυνήθιστος είς το αίμα’ άλλα προφανώς 
έθεώρει άξιον τού κόπου χάριν ένός, άθφου έστω, Ιουδαίου,, 
άποδυθή είς πολυτάραχον έν τφ αϊματι καταστολήν ένδ&χομε ης 
νέας τών Ιουδαίων κατ’ αύτοΰ στάσεως. Και προετοιμαζόμενος 
Υΰν είς τελείαν υποχώρησιν προέβη είς πράξιν τυπικήν ’ήτις. 
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κατά τό πεπωρωμένον φρόνημα του τόπου καί του χρόνου έκείνου 
έθεωρεϊτο ώς άπαλλάττουσα τής ούσιώδους ένοχης τύπος αύτό. 
Έλαβεν ύδωρ, άπενίψατο τάς χεϊρας καί έμαρτύρατο άθωό- 
τητα αύτου, έπέρριψε δέ τήν ένοχήν έπί τούς φωνασκούντας Ι
ουδαίους’ καί ούτοι άπεδέξαντο προθύμως τήν ένοχήν δια τής 
φρικτής άναφωνήσεως: «τό αίμα αύτου έφ*  ημάς καί έπί τά τέ
κνα ήμών».

Αλλα δέν άπεβαλεν ακόμη τάς έλπίδας πάσας ό Ιΐιλά" 
τος διεταξε τούς στρατιώτας νά μαστιγώσωσιν αύτόν*  οί δέ 
μετά τήν μαστίγωσιν έξουθενούντες έπλεξαν στέφανον έξ άκαν
θων καί έπέθηκαν έπί τήν κεφαλήν Αύτου, καί έδωκαν κάλαμον 
άντί σκήπτρου εις τήν χεΐρα, καί περιέβαλον Λύτόν διά έρυΟροθ 
ίματίου καί ένεπαιζον καί ένέπτυον τό άχραντον Λύτου πρόσω*  
πον. Έν τοιαύτη φρικαλέα καταστάσει έξήγαγε τόν Ίησούν ό 
Πιλάτος έξω, έλπίςων νά έγείρη έλεον παρά τοϊς Ιουδαίους 
άλλ ούτοι μάλλον έκραζον: «σταύρωσον, σταύρωσον». Ό Πι
λάτος άπηντησε: «Λάβετε αύτόν ύμεΐς καί σταυρώσατε’ έγω 
γαρ ούχ ευρίσκω έν αυτψ αιτίαν», κηρύττων ουτω τρίτον ήδη 
άΟφον τόν Κύριον. Αλλ’ οί Ιουδαίοι έπέμεινανΖ «ήμεϊς νόμον 
έχομεν καί κατα τον νόμον ήμών όφείλει άποθανεΐν, δτι εαυτόν 
υιόν Θεού έποίησε.» Έφοβήθη ό Πιλάτος έπί τοϊς λόγοις τού- 

τοις, προφανώς άναμνησθείς καί του μηνύματος τής συζύγου 
του, καί είσήλΟεν είς τό Ιίραιτώριον πρός τόν Ίησουν, καί έζή' 
τησε νά άνακρίνη Λύτόν έπί του σημείου τούτου’ άλλ*  ό Κύριος 
δέν έδωκεν αύτφ ούδεμίαν άπόκρισιν’ ο,τι δέ εϊπεν αύτφ έπειτα 
περί τής εξουσίας ην είχε νά σταυρώση ή νά άπολύση Αύτόν, 
πιθανώς δέν κατενοήΟη ύπό του Ιΐιλάτου. Άλλ’ έζήτει έν τού- 
τοις ό Πιλάτος να απολύση τόν Ιησουν, καί οί Ιουδαίοι έξη- 
γριώθησαν και έθεσαν ήδη είς ένέργειαν τάς άπειλάς κατ’ αύτου 
του 11γεμόνος καί τον έκβιασμον. «Έάν τούτον άπολύσης, 
κραύγασαν, ούκ εϊ φίλος του Καίσαρος. Πάς ό βασιλέα εαυτόν 
ποιών, άντιλέγει τφ Καίσαρι». Τρόμος κατέλαβε τόν Πιλάτον 
έπί ταϊς κραυγαϊς ταύταις*  έγνώριζε καλώς τόν ώμον κύριόν του 
Τιβέριον, καί έγνώριζεν έπίσης καλώς δτι οί ’Ιουδαίοι πρό ού- 

δεμιάς συκοφαντίας Οά ύπεχώρουν έως ου έκδικηθώσιν, έαν μή 
έπραττε κατά τήν άπαίτησιν αύτών, ήν δι ούδενός μέσου ήδυνή η 
νά κάμψη. Καί ό τρόμος ούτος ήφάνισε τόν πρότερον φόβον^του 
μή πράγματι ό διωκόμενος Ιησούς ητο υιός Θεού. Εξή ε 
λοιπόν είς τό λιθόστρωτον άγων καί τόν Ιησούν, έκάθισεν επ 

τού έν αύτφ βήματος, καί μετά νέαν ματαίαν άπόπειραν, δπως 
έπιτύχη τήν συναίνεσιν τών Ιουδαίων είς άπόλυσιν του Ιησο 
άπήγγειλε τήν φρικτήν καταδίκην Λύτου είς τόν διά σταυρ 
θάνατον.

Η ΣΤΛΥΡΩΣΙΣ

ΠααΜ^η ήδη t Kiew μαί 
κνς ο,ρα«ώτας δηό I«. ίκατ^χγ χα,αίίΧηί
προφανώς δε ήπειγον ol Ιουδαίοι νην , ,
Ìm μή μΜν»ή ,Λ ΣΛ^αιον τοϋ ΠΛοχα. δηιχβγ ξ 

λεπτοφυές εκείνο αωμα άπό δεκατεοααροίν ηδη ’ , 
.a iuït„a ή μα^κ. ή Ξα« va

ματος γενομένη καί δ ακάνθινος στέφανος, ώστε < σνί,0^ευ- 
βαστάση τδν βαρνν άλλως σταυρόν' και ήγγάρευσαν 
omc στρατιώται τδν διερ^μενσν Σίμωνα τδν Κυρη^ Μ 

τδν Σταυρδν Αύτοΰ. , , ^Ορών

Πλήθος λαού ηκολού^ει την τραγικήν πομπή , 
τδ πλεΐστον άποτελούμενον' &Uàϊθρηνουν καί 
νεπάθησαν πρδς τδν άναξιοπαθουντα Α > βα^ύτατα καί 
εκόπτοντο Αύτόν’ ό Κύριος αείποτε συνεπ η _ ,nZ,rtnlc νυ-
πάλιν εν αύιώτω μέσω τής άνων^ςχ^ά^τητος 
νοιξί- μήηως δλος δ βίος Του δεν ητο voQ^ 
συμπάθεια πρδς τδν δεινοπαθοΰντα avt ρ ποο-
ετη είς τήν τρομερόν καταστροφήν τής άποκτε^ουση 
φήτας 'Ιερουσαλήμ, καί στραφείς πρδς τάς ’ · ·
εϊπεν : .θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μη en 9 
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εαντάς κλαίετε καί επί τά τέκνα υμών*  δτι Ιδού, έρχονται ήμεροι 
εν αίς εροΰσι : μακάριοι αί σιεϊραι, καί κοιλίαι αΐ ούκ έγέννησαν, 
καί μαστοί οί ούκ έθήλασαν' τότε άρξονται λέγειν τοϊς δρεσιν ' 
πέσετε έφ9 ήμάς, καί τοϊς βοννοΐς : καλύψατε ήμάς' δτι οι έν τφ 
νγρφ ξύλφ ταΰτα ποιούσιν, έν τφ ξηρφ τί γίνεται ;*

Αφίκοντο τέλος είς τόν φρικτδν Γολγοθάν, Άγοντες καί δυο 
ληστάς' εδωκαν είς τύν Κύριον ϊνα πίη δξος μεμιγμένον μετά χ°~ 
λης’ εστανρωσαν δ9 έπειτα Αύτδν καϊ εκατέρωθεν τούς δύο λη~ 
στάς, ϊνα πληρωθή ή γραφή δτι «καϊ μετά ανόμων έλογίσθη^· 
Επεθηκε δε καί την αΙτίαν της καταδίκης δ Πιλάτος έπί τοϋ Σταυ- 

ροϋ, έπιγραψας « Ιησούς δ ναζωραΐος, δ βασιλεύς των “Ιονδαί- 
ων^. Διεμαρτυρήθησαν οι *Ιουδαίοι, αλλά δ Πιλάτος ήρνήθη 
άποτόμως vd μεταβάλη την έπιγραφήν είπών : ”0 γ έγραφα, 
γεγραφα*.  — Iva δέ καί έτέρα προφητεία πληρωθή διεμερίσαντο 
οι σταυρωσαντες Αύτόν στρατιώται τά ίμάτιά Τον βαλόντες κλψ 
ρονς, ενφ Εκείνος άπδ τοϋ Στανροϋ προσηύχετο ύπέρ τών 
στανρωτών Τον. ylÂÂd των ανθρώπων αύτών ή λύσσα δέν είχε 
κορεσθή*  επειδή ήτο πλησίον τής πόλεως δ τόπος τής σταυρω- 
σεως, διηρχοντο άλλοι τε έκεϊθεν καϊ οί άρχοντες τών ’Ιονδαίων, 
εκμνκτηρίζοντες καί περινβρίζοντες Αύτδν καί έπϊ τον Στανροϋ 
κρεμάμενον. Ώνείδιζε δ' Ανιόν καί δ έτερος τών σνστανρωθεν- 
των ληστών, εν φ ο ετερος τύν έλεον τον Κύριον έπικαλεσάμενος 
ήξιώθη νά άκούση άπό τού άγιον Στόματός Τον : < 'Αμήν 
γω σοι, σήμερον μετ9 έμοϋ εση έν τφ Παραδείσφ*.

ΕΙς την φρικτην σκηνήν τής στανρώσεως παρέστησαν έκ τών 
οίκείων τού Ιησού ή Μήτηρ Αύτον, ή άδελφή τής Μητρδς Α^' 
τοϋ Σαλώμη, Μαρία ή τον Κλωπά, Μαρία ή μαγδαληνή καϊ ο 
ηγαπημένος μαθητης Ιωάννης. *0  Κύριος έν τφ μέσφ τής 
γωνίας Τον είδε την σπαραττομένην ύπδ τής όδύνης Μητέρα, ήQ 
τήν ψνχήν διήρχετο νύν ή ρομφαία τον πόνον' καί έμερίμνηο*  
περί αντής' στραφείς πρδς αύτήν δεικνύων τόν 9Ιωάννην έίπεν' 
^Γύναι, Ιδού δ Υίός σον^'καί πρδς τδν 9Ιωάννην : *Ίδού  ή 
μήτηρ σον* . Καί απ'έκείνης τής ώρας παρέλαβεν δ μαθητής 
τήν Μητέρα τού Κνρίον εις τά ϊδια.

9Εγενετο ήδη μεσημβρία τής φρ^τής ημέρας^ 
έκάλυψεν τήν γήν έπί ώρας τρεις, σκοτισθενζος τού 

κρνψεν ή Κτίσις τδ πρόσωπον ϊνα μη ιδη την άγωνίαν 
τού άνθρωπον. Περί δέ τήν ένάτην ώραν έβοησε^ ο ησονς φ 
νή μεγάλη έβραϊστί: «Θεέ μου, Θεέ μου, διατι με έγκατε ιπ ς , 
Οί άκούσαντες ένόμισαν δτι φωνεΐ τδν Ηλιαν, hol ε π β 

άλλήλους : «άφες Ιδωμεν εΐ έρχεται Ηλίας, σωσω\ 
Εϊτα δέ πάλιν ϊνα πληρωθή ή Γραφή εφωνησε «Διψώ 
αύτφ άνυψωθεϊς σπόγγος πλήρης οζους iva πίη Ì

σας «τετέΐεσται*  έκλινε τήν κεφαλήν καί παρεδωκε τδ πν [
"Εφριξεν ή Κτίσις έπί τφ θανάτφ τού Κτίσαντος^ ~ 

πέτασμα τον Ναού έσχίσθη άνωθεν εως κάτω εσεισ η 
διερράγηοαν οί βράχοι, άνεφχθησαν οι τάφοι και aytov 

κεκοιμημένων ήγέρθησαν τά σώματα και είσελθόντα είς Ì 
γίαν Πόλιν ένεφανίσθησαν είς πολλονς. Συνεσχεθη δι τρ 
έπίστευσεν δ εκατόνταρχος δ φυλάττων τδν τόπον 9ΐαι ωμ 7^ 

σεν Ιδών τδν σεισμδν και τά γενόμενα πρδς τους περί α 
πών ; «αληθώς Θεού νίδς ήν ούτος».

Η ΑΠΟΚΛΟΗΛΩΣΙΣ, Η ΤΑΦΗ ΚΑΙ Η ΚΟΥΣΤΩΔΙΑ

μι- 
άδι- 
ούδ’ 
τών

Οί Ιουδαίοι έξηκολούθησαν μεριμνώντες ϊνα μή 
ανθωσιν, άλλ’ ϊνα καθαροί (!) φάγωσι τδ Πασχα. Ο 

κος φόνος του Δικαίου δεν είχε σημασίαν δι αυτούς 
έβάρυνε τήν πεπωρωμένην συνείδησίν των*  ή παράβασις 

τύπων, ή παραμονή τών έσταυρωμένων έπί του ^ταυρου 
κατά τήν ήμέραν του Σαββάτου, τούτο ήτο βάρος άφόρη 
τον διά τούς άνθρώπους τής ύποκρίσεως καί τής άνομίας. 
Καί προσήλθον λοιπόν πρός τόν ΙΙιλάτον παρακαλουντες ινα 

κατεαγώσι τά όστά τών έσταυρωμένων όπως άποθάνωσι τα- 
χυτερον, προ τής δύσεως του ήλιου, καί άρθώσι διότι μετά 
ΐάς δυσμάς ήρχετο τό Σάββατον, καί έάν οί νεκροί ήσαν ύπέρ 
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τήν γην κατά τόν χρόνον τούτον Οά ήτο άσυγχώρητον μίασμα, 
καί οί ευσεβείς ’Ιουδαίοι δέν Οά έώρταζον τό Πάσχα των ! 
Διέταξεν ό Πιλάτος νά γένηται κατά τήν έπιθυμίαν αυτών, 
καί οί στρατιώται έξετέλεσαν τήν διαταγήν έπί τών δύο λη
στών, οϊτινες έζων άκόμη*  έλΟόντες δμως πρός τόν Ίησουν 
καί ίδόντες δτι ήδη εϊχεν άποΟάνη έΟεώρησαν περιττόν να 
έκτελεσωσι τα αύτά, ϊνα καί ό παλαιός τύπος πληρωΟή δτι 
«όστουν ού συντριβήσεται άπ’αύτοΰ*.  Εϊς δέ τών στρατιωτών 
λόγχη τήν πλευράν Λύτου ένυξε, καί εύθέως έξήλθεν αϊμα καί 
ύδωρ, ϊνα καί άλλη προφητεία πληρωθή : «οψονται είς δν 
έξεκέντησαν.»

Επλησίαζεν ήδη ταχέως πρός τήν δύσιν ό *Ηλιος,  καί ίμελ- 
λον οί στρατιώται νά καταβιβάσωσι τά σώματα άπό τών Σταυ
ρών ίνα θάψωσιν αύτά, κατά τήν παράκλησιν τών ’Ιουδαίων. 
Αλλα, προελαβε τούς στρατιώτας ή άγάπη πρός τόν Έσταυρω· 

μένον Θεάνθρωπον. Ό άπό ΆριμαΟαίας βουλευτής ’Ιωσήφ, άνήρ 
δίκαιος καί ευσεβής, μυστικός δέ μαθητής τού Κυρίου, δστις 
καί έν τφ συνεδρίφ ήναντιώθη μετά τού Νικοδήμου κατά τής 
περί φόνου τού Ιησού άποφάσεως, έχων ώς έκ τοΰ άζιώμα*  
τος αύτού είσοδον προς Πιλάτον, ήλθε πρός αύτόν καί πα- 
ρεκάλεσεν ϊνα δοθή αύτφ τό σώμα τού Κυρίου πρός ταφήν’ ο 
δε Πιλάτος πληροφορηθείς παρά τού Κεντυρίωνος δτι ήτο ήδη 
νεκρός ό Ιησούς, έδωρήσατο τό σώμα τφ ’Ιωσήφ. Ούτος δέ 
μετά τοΰ Νικοόημου, παρακολουθουσών τών γυναικών, αϊτινες 
μετά τής Μητρος τοΰ Ιησού παρηκολούθησαν Αύτφ άπό τής 
I αλιλαίας, καί πιθανώς καί τοΰ ήγαπημένου Μαθητοΰ. άπθ" 
καθήλωσαν το σώμα τοΰ Κυρίου, ένετύλιζαν αύτό έν σινδονί 
καθαρή περιαλείψαντες κατά τό ιουδαϊκόν έθος δι’ άρωμάτων 
και αυνδησαντες δια τών όθωνίων, καί άπέθεντο έν τφ καινώ 
παρά τόν Γολγοθάν μνημείφ, δπερ ô ’Ιωσήφ έν ίδιοκτήτφ 
κηπφ δι εαυτόν εϊχε λατομήση έν τφ βράχφ. Καί άφοΰ προ- 
σεκύλισαν λίθον μέγαν είς τήν Ούραν τοΰ μνημείου άπήλθον 
μετά τών παρακολουθησασών γυναικών.

τούς φίλους αλλά μάλιστα διά τους έχθρούς τοΰ Κυρίου. Τά 
Υενομενα κατά τήν σταύρωσιν Αύτοΰ σημεία άνέμνησαν πάντας 
R· V αλλά τους τελευταίους τούτους μάλιστα τάς όλίγας άλλά 
τρομεράς περί Εαυτου προφητείας’ καί τότε κατενόησαν τι 
°ημαινεν ό λόγος : «Λύσατε τόν ναόν τούτον καί έν τρισίν 

ή^ραις έγερώ αύτόν», καί τό άλλο : Γενεά πονηρά καί μοι- 
Χαλίς σημεϊον έπιζητεϊ, καί σημεϊον ού δοθήσεται αύτή εί μή 
το σήμερον Ιωνά τού προφήτου. » Έν φ έκ τούναντίου οί φίλοι 

υτου ηρχισαν βαθμηδόν τών αύτών προφητειών άναμιμνη- 
^Χομενοι νά άναλαμβάνωσι θάρρος. Εϊναι πιθανόν δτι οί τού 
συνεδρίου δεν ήδυνήθησαν ύπό τής ταραχής καί τής άνησυχίας

Χατ^ T^V εκείνην δι’ αύτούς νύκτα,
ην, εν φ ήλπιζον τέλος νά εύρωσιν άπαλλαγήν άπό τής 
τίνων ετών κατασπαραττούσης τήν μοχθηράν αυτών κατά 

υ Δικαίου μανίας, παραδόξως ήσθάνοντο γιγαντουμένην έν τή 
αρδί^ γων κα^ συμπνίγουσαν αύτούς άπροσδιόριστον καί ά- 

φόρητον ψυχολογικήν κατάστασιν.

, ^νέτειλε τέλος ή μεγάλη τής καταπαϋσεως ημέρα. Ή- 

Ρ ησαν πρωί οί διώκται, καί άφ’ ού έξεμυστηρεύθησαν άλ- 
I οιζ τούς φόβους αυτών καί τήν κατά τήν νύκτα άφόρη- 
ν άγωνίαν έσπευσαν πάλιν πρός τον Πιλάτον' «Κύριε, εϊπον

^''ή^^ΙΛεν ότι ό πλάνος εκείνος εϊπεν ίτι ζών : μετά 
Ρειν ήμερας εγείρομαι : Κέλευσον ούν άσφαλισΟήναι τον τά- 

έλΟ'^ ήμερ*?*  μήποτε οί μαΟηταί αύτοΰ νυκτός
ντες κλεψωσιν αύτόν καί είπωσι τφ λαψ : ήγέρΟη άπό 

των νεκρών : καί £σται ή έσχάτη πλάνη χείρων τής πρώτης.» 
ιλατος δέν φαίνεται συμμεριστείς τούς φόβους αύτών, ού- 

όιεισδύσας είς τά φρονήματά των' άπεκρίθη ψυχρότερόν
· « Εχετε κουστωδίαν’ ύπάγετε, άσφαλίσασΟε ώς οίδατε.» 

τά^ A*-  Καΐ ώσεί ήτο δυνατόν νά κρατηθή έν τφ
ρει^ 1α σ^α^^ων ° τφ Κόσμω τήν ζωήν. «Οί δέ πο- 

εντε., λέγει ό Ματθαίος, ήσφαλίσαντο τον τάφον, σφραγί- 
τον λίθον μετ κουστωδίας.»

Καί έπήλθεν ή νύξ ή προς τό Σάββατον, νυζ άγωνίας δια
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Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΕ

Παρήρχετο πλήρης αγωνίας, ελπίδων καί φόβων ή με" 
γάλη τής καταπαύσεως ήμερα, οί δέ άνθρωποι παρά τήν έπι- 
βεβλημένην ύπό τοΰ νόμου γαλήνην κατείχοντο ύπό ακατανι- 
κήτου νευρικότητας. Ήδη άλλοθεν άλλος ήρξαντο συναθροι
ζόμενοι οί μαθηταί τοΰ Κυρίου, αποβάλλοντες βαθμηδόν τόν 
φοβον και έξ άλληλων παρηγοριάν καί θάρρος άντλοΰντες· 
Αί δέ άγιαι γυναίκες ήδη άπό τής εσπέρας τής ΙΙαρασκευής 
ειχον άγοράση αρώματα, ϊνα τή πρωία τής πρώτης τής έβδο- 
μάδος ήμέρας, τής μιας Σαββάτων, έλθωσι πρός τόν τάφον 
και μυρισωσι τό σώμα τοΰ Εσταυρωμένου. Καί οί φύλακες 
έκάθηντο παρά τόν τάφον, άναμένοντες νά ϊδωσιν έάν θά 
συνεβαινε τι έκτακτον, ώς έφοβοΰντο οί ’Ιουδαίοι.

Παρήλθεν ήδη τό Σάβ βατόν ήπλώθη έπί τήν γήν ή 
ίερα πρός την Κυριακήν νύξ, ούχί σκοτεινή αλλά πάμφατος 
υπό τής πανσέληνου αύγαζομένη. ΊΙγρύπνουν έν τρισί ση- 
μειοις τής ιερός πολεως*  παρά τόν τάφον οί ρωμαίοι στρα- 
τιώται τηροΰντες τάς σφραγίδας· έν τφ ταπεινφ ύπερφΦ 
μαθηταί μετά τών άγιων γυναικών καί έν τή οίκίι^ τοΰ Καί' 
άφα οί θεοστυγείς διώκται, άγωνιώντες μέχρι τής τρίτης ήμε' 
ρας. Και είς τά τρία σημεία ήγρύπνουν χάριν τοΰ έσταυροψ6' 
νου Βασιλέως τών Ιουδαίων. Άλλ’ οί μέν στρατιώται κατά 
καθήκον έπι τη βάσει της ήν έλαβον διαταγής*  οί μαθηταί έν 
τη γλυκερά προσδοκιρ της αυτεξουσίου άναστάσεως τοΰ έγε1' 
ροντος τους νεκρούς, και οί τοΰ Συνεδρίου έν τρομερά άγωνα? 
μηπα^ς ματην άποβώσιν οί άγώνες αυτών, καί ύ έσταυρωμε” 
νος τής χθες αποδειχθη σήμερον νεκρών καί ζώντων κύριο?’ 
νικητης τοΰ Λδου καί τοΰ θανάτου.

Επεφωσκεν ήδη η μεγάλη ήμέρα τής άναστάσεως*  καί αί 
άγιαι γυναίκες, αί τοσον ανυπομόνως άναμένουσαι νά παρελ' 
θη η ήμερα τοΰ Σαββάτου ϊνα μεταβώσι καί μυρίσωσι το σώ*  
μα τοΰ Σωτήρος αύτών ήγέρθησαν λίαν πρωί, έλαβον τά α
ρώματα αύτών καί έσπευσαν πρός τό μνημεϊον. Αίφνης σεΐ- 

σμός μέγας έκλόνησε τό έδαφος*  καί άγγελος Κυρίου κατα- 
βάς έξ ουρανού άπεκύλισε τόν λίθον έκ τής θύρας τοΰ μνημεί
ου καί έκάθητο έπ’ αύτοΰ. Έξήλθεν ό Κύριος έκ τοΰ τάφου 
καταλιπών τά έντάφια καί άπήλθε διαβάς διά μέσου τών ώσεί 
νεκρών γενομένων φυλάκων. Αί δέ γυναίκες έξηκολουθουν 
την οδόν αύτών συζητοΰσαι πρός έαυτάς τις θα αποκυλίση τον 
μεγαν λίθον άπό τής θύρας τοΰ μνημείου ϊνα είσελθωσιν έντος. 
Εν τφ μεταξύ συνελθόντες όπωςδήποτε άπο τοΰ τρομου αύ

τών οί τής κουστωδίας έτράπησαν δρομαίοι είς φυγήν.
Έπλησίασαν αί Μυροφόροι μετά τούτο πρός τό μνη- 

μεϊον, καί βλέπουσι τόν λίθον άποκεκυλισμένον. Κατάπληκτοι 
καί περίτρομοι εισέρχονται είς τό μνημεϊον αί γυναίκες και βλε- 
πουσιν έν αύτφ τόν άγγελον έν έσθήτι άστραπτουση λευκή. 
Είπε δέ ό άγγελος πρός αύτάς : < Μή φοβεϊσθε υμείς*  οιδα 
ϊαρ δτι Ίησοΰν τόν έσταυρωμένον ζητείτε. Ούκ έστιν ωδε ή- 
Υερθη γάρ, καθώς είπε*  δεύτε, ίδετε τόν τόπον οπού έκειτο ο 
Κύριος*  καί ταχύ πορευθεϊσαι είπατε τοϊς μαθηταϊς Αύτού δτι 
ηγέρθΐ] άπό τών νεκρών καί ιδού προάγει ήμας είς τήν 1 αλι- 
λαίαν έκεϊ αυτόν δψεσθε*  ιδού ειπον ύμϊν».

Έξήλθον ταχέως άπό τοΰ μνημείου αί γυναίκες μετά φό
βου καί χαράς μεγάλης, καί έερεχον ϊνα άπαγγείλωσι το μεγα 
γεγονός τοϊς μαθηταϊς. «Καί ιδού άπήντησεν αύταϊς ό Ιησοΰς 
λέγων χαίρετε*  αί δέ προσελθοΰσαι έκράτησαν Αύτοΰ τούς 
πόδας καί προσεκύνησαν Αύτφ. Τότε λέγει αύταϊς ό Ιησούς*  
Μη φοβεϊσθε*  ύπάγετε, απαγγείλατε τοϊς άδελφοϊς μου ϊνα α- 
κέλθωσιν είς τήν Γαλιλαίαν, κάκεϊ με δίδονται».

Τήν άνάστασίν Σου, 
Χριστέ Σωτήρ, 

Άγγελοι ύμνοΰσιν 
έν ούρανοϊς*  

Καί ή μάς τούς έπί γης 
καταξίωσον 

έν καθαρά καρδία
Σέ δοξάζειν.
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Διαπρεπής φιλέλλην, ό Ελβετός καθηγητής κ. ’Άγγελος Πεζζόρνο 
υπό τύπον συμβουλών προς τούς Έλληνας γράφει τά έξης αξια
νάγνωστα :

Άπό τήν Μείζονα Ελλάδα δσοι τήν άγαπώμεν μέ πεφωτίσμέ- 
νην αγάπην περιμένομεν φιλοσόφους οι όποιοι νά έκτελέσουν εις τό 
πεδίον τής σκέψεως δ,τι έκαμαν καί τά τέκνα των έν τφ πεδίω τού 
πολέμου* περιμένομεν δραματουργούς υπενθυμίζοντας και άπό τήν 
σκηνήν τών θεάτρων τής αλλοδαπής, δτι ζή ακόμη ή πατρϊς τού Αι
σχύλου, και ζή έλληνοπρεπώς’ περιμένομεν λυρικούς ποιητάς άναπτε- 
ρούντας τήν μεγάλην ψυχήν τού λαού καί πείθοντας τούς ξένους δτι 
δεν έστείρευσεν ακόμη ή γενέτειρα τής Σαπψούς καί τού ’Αλκαίου* 
περιμένομεν βιομηχάνους τολμηρούς και μεγαλεπη βόλους, έκμεταλ- 
λευομένους δι’ εαυτούς καί διά τήν Πατρίδα τάς γαίας, τάς οποίας 
τόσον ηρωικόν αίμα έπότισε καί έγονιμοποίησε* περιμένομεν μηχα
νικούς δυναμένους νά βάλουν τήν Τρίτην 'Ελλάδα είς θέσιν ν’ άμιλ- 
λάται μετ’ ού πολύ πρός τάς μάλλον πεπολιτισμένας χώρας υπό τήν έ- 
ποψιν τών μέσων τής συγκοινωνίας’ περιμένομεν Κυβερνήσεις, αν όχι 
άνωτέρας, πράγμα αρκετά δύσκολον, τής τωρινής, τουλάχιστον αξίας νά 
τήν διαδεχθούν, αμα λείψη (τοΐθ’ δπερ εύχομαι νά γίνη αργότατα) 
άπό τούς 'Ελληνικούς ορίζοντας ό ήλιος τής Βενιζελικής μεγαλοφυΐας’ 
Κυβερνήσεις έκλαμβανούσας, καθώς πρέπει εις τήν πατρίδα τού Πλά
τωνος, τήν πολιτικήν ώς τήν ύψηλοτέραν τέχνην, ούχί δέ ώς έκμετάλ- 
λευσιν τής άμαθείας τών πολλών άνοήτων πρός όφελος ή πρός ικανό- 
ποίησιν τής ματα·οδοξ£ας τών ολίγων πονηρών* Κυβερνήσεις πολι · 
τευομένας ώς πολιτεύεται ή Βενιζελική, ούχί υπέρ τού κόμματος, άλλ’ 
υπέρ τού τόπου.

Και δλ’ αυτά έγκυμονούνται εις τά σπλάγχνα τής έκ παροδικής 
νόσου άναρρωννυούσης Ελληνικής φυλής’ είναι αυτή ή μάλλον παρή- 
γορος καί ακλόνητος πίστις τού βίου μου.

Δεν είναι Ελληνική, αλλά βαρβαρική ή νωθρά έπίδειξις στρα
τιωτικών κλεών, έστίοσαν καί ανυπέρβλητα ώς τά σημερινά τοιαύτα
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τών Ελλήνων* αι στρατιωτικοί νϊκαι τών απολίτιστων έπέρασαν ώς 
καταιγίδες έπί τών κατακτηθέντων τόπων καί άφήκαν δπίσω το μη
δέν* άλλα οι μεγαλήτεροι στρατιωτικοί θρίαμβοι τής Ελλάδος πάν
τοτε τήν έπί τά πρόσω πορείαν τής άνθρωπότητος άνεπτέρωσαν καί 
ελαβον ανεξαιρέτως χώραν κατά τήν παραμονήν μεγάλης τινός διανοη
τικής άφυπνίσεως. Διατί νά μή περιμένωμεν καί μετά τά νέα μεγα- 
λουργήματα τήν έπανάληψιν τού ίδίου φαινομένου;

Μεγάλοι είναι τώρα εις τήν Ελλάδα οΐ πολϊται, μεγάλαι αΐ μη
τέρες αί άναθρέψασαι αυτούς, μεγάλη ή Κυβέρνησις ή έμπνεύσασα 
εις τό έθνος θαυματουργόν αύτοπεποίθησιν καί διοργανώσασα τάς 
πολυτίμους αυτού ήθικάς καί υλικός δυνάμεις, μέγας εϊπέρ ποτέ καί 
άλλοτε δ Βασιλεύς εις τον όποιον έλαχεν δ,τι εις ούδένα έπετράπη έκ 
τών νύν βασιλευόντων νά διπλασιάση τον τόπον του καί νά μεταβή 
κατ’ ευθείαν έκ τού κονιορτού τών νικηφόρων μαχών εις τά ύψη τού 
Θρόνου. Ούδέν δέ εύλογώτερον παρά τό νά άναμένη κανείς μεγάλας 
συνέπειας άπό μεγάλα προηγούμενα.

Θά έλθη έποχή μοιραίως, δπως μοιραίως διαδέχεται τήν θύελ
λαν ή γαλήνη, τήν νύκτα ή ημέρα, τά σύννεφα ό ήλιος, δταν Έλλην 
καί αγράμματος θά είναι, καθώς πάλαι ποτέ, άσυμβιβάστως αντίθετοι 
ιδιότητες, καί εις δλα τά διεθνή έπιστημονικά συνέδρια, εις δλας τάς 
έκθέσεις, δπου έπιδεικνύονιαι δσα έκαστη φυλή έπέτυχε νά συνεισφέρω 
είς τήν άνθρωπίνην μόρφωσιν καί πρόοδον, έπαξίως θά άντιπροσω- 
πεύηται καί ή Τρίτη 'Ελλάς.

Καί κατ’ έκείνην τήν έποχήν θά εχη έπαληθεύσει δλόκληρον το 
περιεχόμενον τής μεγάλης μου θρησκείας, ήτις καλείται «Φιλελ
ληνισμός».

Έν αναμονή δέ τών ποθουμένων τούτων καιρών, αποκαλύπτομαι 
χαιρετίζων μετά σεβασμού τούς άνδρας οί όποιοι επέσπευσαν τήν έ- 
λευσιν αύτών.
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΠΡΟ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τή 26η παρελθόντος μηνδς ή Α. Π. ό Μητροπολίτες έ’τυχε τής 
ύψηλής τιμής νά γίνη δεκτός έν τοίς Βασιλικοί; Άνακτόροις ύπδ της 
Α. Μ. τόύ Βασιλέως ημών Κωνσταντίνου. Ό Μητροπολίτης κρατών 
είς χεϊρας ήν έκόμιζε τώ φιλοχρίστφ Βασιλεϊ άγίαν εικόνα ώς ευλογίαν 
της ’Αγίας ημών Εκκλησίας προσεφώνησεν οίίτω :

Θεόστεπτε Βασιλεύ,
Δέξαι μετ’ εύμενείας τήν έκφρασιν τής όδύνης του εύσεβοΰς 

λαού τής μεγσλονήσου Κύπρου έπί τφ άδίκφ θανάτψ του ά’ίδίου 
μνήμης Βασιλέως ήμων καί σεπτού πατρός Σου, δέξαι δέ και 
τήν άκραν αύτοΰ προς τό σεπτόν Σου πρόσωπον καί τόν ένδοξόν 
Σου Θρόνον άφοσίωσιν. Ή άγιωτάτη Εκκλησία καί ό εύσεβής 
λαός τής Κύπρου, τής καθ’ δλα Ισοτίμου άδελφής τής, Κρήτης καί 
των άλλων έλληνικων νήσων, εύχονται πρός τόν Θεόν, Βασι
λεύ, δπως ή βασιλεία Σου, είς ήν είσήλθες ένδοξος νικητής Tpo- 
παιοϋχος, εύλογηθή δαψιλως παρά του Βασιλεως των βασιλευόν
των, ώστε έπ’ αύτής νά συντελεσθή των πόθων, ούς έξωτερικεύ- 
ουσι τά σεπτά όνόματα Κωνσταντίνος καί Σοφία, ή όλική έκ- 
πλήρωσις.

Τ<Βν ύποκαρδίων τούτων εύχών σύμβολον όρατόν προσφέ
ρει τή Ση εύσεόείη ή γεραρά άποστολική τής Κύπρου ’Εκκλησία 
τήνδε τήν σεπτήν εικόνα τοϋ πρώτου εύσεβοΰς Βασιλέως των 
Ελλήνων Κωνσταντίνου τοϋ ίσαποστόλου έπιγράφουσα αύτήν 
«Κωνσταντίνψ IB’ τφ τροπαιούχφ Βασιλεϊ των ’Ελλήνων».

Έξαποστείλαι Σοι Κύριος βοήθειαν έξ 'Αγίου καί έκ Σιών 
άντιλάβοιτό Σου, Βασιλεύ Κράτιστε.

Ό Άναξ έν συγκινήσει λαβών την άγίαν εικόνα ήσπάσθη αύτήν, 
ήσπάσθη δέ και τήν χεϊρα του Μητροπολίτου, όστις άνταπέδωκε τον 
ασπασμόν άσπασθείς τήν χεϊρα του Βασιλεως, εϊπε δέ ό Βασιλεύς:

Εύχαριστω θερμώς διά τά συλλυπητήρια καί τάς εύχάς τής 
Εκκλησίας καί του λαού τής Κύπρου. Εύχαριστω καί διά τήν 
άγίανΓ εικόνα τήν όποιαν δέχομαι ώς εύλογίαν τής κυπριακής 
Εκκλησίας.
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Έπηκολούθησε δεκάλεπτος συνομιλία έν τη ρύμη της οποίας ο 
Άναξ άνέφερεν ότι πρό τινων έτών έξ αφορμής τής ονομασίας Αύτου 
ώς Επιτίμου Προέδρου τών Παγκυπρίων άφωνων άπεφάσισε νά έπι- 
σκεφθή τήν Κύπρον προς τοϊς άλλοις καί όπως Γδη τδ «περίφημον 
Τρόοδος», άλλ’έκωλύθη ύπδ λόγων ανεξαρτήτων τής θελήσεώς Του. 
Είς παρατήρησιν του Μητροπολίτου ότι οί Κύπριοι είναι ενθουσιώδεις 
πατριώται ό Βασιλεύς είπε* «Το έδειξαν είς τον πόλεμον». Είς άλλην 
παρατήρησιν του Μητροπολίτου ότι οί Κύπριοι είναι ύλικδν έκλεκτδν 
προς καταρτισμόν οργανικού συνόλου ώς άποδεικνύεται έκ του ότι ύπδ 
τδ προσωρινόν πολιτικόν καθεστώς έμορφώθησαν πρώτης τάξεως ύπάλ- 
ληλοι είς πάντας τούς κλάδους τής διοικήσεως ό Άναξ άντιπαρετήρη- 
σεν: «*Όλοι οί Έλληνες είναι στοιχεϊον τάξεως καί πειθαρχίας όταν 
τύχωσι καλών ηγετών. Οί είς τήν έδώ ’Επιτροπήν του Διεθνούς ’Ε
λέγχου ύπηρετουντες Έλληνες είναι πρώτης τάξεως υπάλληλοι.» Ή 
δεκάλεπτος συνομιλία έπεσφραγίσθη διά του αύτου καί έν άρχη ά- 
σπασμού καί άντασπασμου, άπήλθε δ’ ό Μητροπολίτης εύχαριστών 
τφ Κυρίω ύπέρ τε έαυτου καί τής Κύπρου, ής τών αισθημάτων έγένετο 
έρμηνεύς.

Έν τη προσενεχθείση είκόνι είκονίζοντο οί θεόστεπτοι Βασιλείς 
καί ίσαπόστολοι Κωνσταντίνος καί ‘Ελένη κρατούντες τδν σταυρόν, 
έφ* ού έπεγράφετο ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ. Ύπδ τούς πόδας δέ τών Ά
γιων ύπεγράφετο ΚΩΝΟΤΑΝΤΙΝΩ IB’ ΤΩ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΩ 
BACIAEI ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η ΑΠΟΟΤΟΛΙΚΗ EKKAHCIA 
ΚΥΠΡΟΥ ^πΙΓ.

Ή είκών αυτή προητοιμάσθη μετά τής εξής επιγραφής «Κων- 
σταντίνω τώ δαφνοστεφεϊ στρατηλάτη μέλλοντι Αύτοκράτορι τών 
Ελλήνων», άνεμένετο δ’ ή συμπλήρωσις όπως κομισθη ύπδ του Μη
τροπολίτου είς ’Ιωάννινα, τήν πόλιν τών θριάμβων του δαφνοστεφούς 
στρατηλάτου, άλλ’ εδοξεν άλλως τω Κυρίω τών κυριευόντων. Εί'ησαν 
πολλά τά έτη τών εύσεβών ημών Βασιλέων Κωνσταντίνου καί 
Σοφίας.
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Πάντα τα κατά την κηδείαν τοϋ άιδίου μνήμης Βασιλέως 
ήμών Γεωργίου λαβόντα χώραν ειχόν τι τό έξαιρετικώς ύπέροχον, 
άλλ’ ή τής ’Εκκλησίας έν αύτή παράστασις έξήρθη δικαίως ώς 
τό θεαματικώτερον άμα καί ίδανικώτερον μέρος τής όλης έπι- 
κηδείου τελετουργίας, ήτις έν τφ συνόλφ είκόνιζεν ούχί κηδείαν 
θνητού και βασιλέως, άλλά προπομπήν είς τήν άθανασίαν 
ενός ήρωος—ήγεμόνος πεσόντος όπέρ τών ιδεωδών τοϋ λαού του.

Ό λαοφιλής Βασιλεύς άπερχόμενος τοϋ κόσμου τούτου δέν 
άπεκόμισε μόνον τον θαυμασμόν καί τήν αγάπην τοϋ λαοΰ έπι 
τοϋ οποίου έπι πλήρες ήμισυ αίώνος έβασίλευσεν, άλλά καί τάς 
δλως έξιδιασμένας τιμάς καί τάς δεήσεις τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας 
τήν οποίαν διά παντός τοϋ βίου αύτοΰ εύόρκως καί έτίμησε καί. 
έπροστάτευσε καί είς τούς κόλπους τής οποίας τό έκ τής όσφύος 
αύτοϋ άναβλαστήσαν άμφιλαφές δένδρον τής βασιλικής οικογέ
νειας έχειραγώγησε. Διότι είναι βεβαίως έξιδιασμένη τιμή διά 
τόν Βασιλέα Γεώργιον, άλλης’Εκκλησίας τό δόγμα όμολογοϋν- 
τα, να κηδευθή και νά μνημονευθή έν πάσαις ταϊς ορθοδόξοις 
έκκλησίαις ώς θά έκηδεύετο καί θά έμνημονεύετο όρθόδοξος Βα
σιλεύς. Καί ò άριθμός δετών επισκόπων ή άλλων βαθμούχων 
κληρικών καί ό άριθμός τών αύτοκεφάλων ’Εκκλησιών ας έν τή 
κηδείφ έξεπροσώπουν είχε πολύ τό τιμητικόν διά τόν πολύκλαυ- 
στον Βασιλέα. Διότι αί μέν έκπροσωπούμεναι αύτοκέφαλοι 
Εκκλησία! ήσαν 6, εάν ληφθή ύπ’ δψει δτι καί αί έκκλησίαι 
'Ιεροσολύμων καί Ρωσίας έξεπροσωποϋντο διά τών έν Άθήναις 
’Αρχιμανδριτών αύτών, οί δέ παραστάντες άρχιερεϊς έν δλφ 
56, θά ήσαν δ’ έτι πλείονες τόν άριθμόν έάν μή έδίδετο άργά 
τό σύνθημα τής έπι τό αύτό παρουσίας καί άλλων πλήν τών 
έν Άθήναις εύρισκομένων έπισκόπων. Είναι μάλιστα ήδη βέ
βαιον δτι τής κηδείας θά προίστατο Πατριάρχης, ό Μακα- 
ριώτατος ’Αλεξανδρείας, έάν ή παρακαίρως έκφρασθεΐσα έ-

πιθυμία περί παρουσίας αύτοϋ έξεφράζετο δτε ύπήρχεν έτι 
άτμοπλοϊκή εύκαιρία έξ ’Αλεξανδρείας.

Ήσαν δ’ οί παραστάντες όνομαστί οί έξης :
‘Ιερά Σύνοδος 'Ελλά δ 

τος—Θήρας ’Αγαθάγγελος—Τάρας 
των Τιμόθεος—Θηβών Συνέσιος.

Μητροπ. Οίκ. Θρόνου.

ο ς. ’Αθηνών Θεόκλη- 
Προκόπιος—Καλαβρύ-

Θεσσαλονίκης Γεννά-
διος—Ίωαννίνων Γερβάσιος—Πελαγονίας Χρυσόστομος — 
Κρήτης Εύμένιος—Δράμας ’Αγαθάγγελος—Πρε^έζης ’Ιωα
κείμ—Βάρνης ’Ιωάννης—Βοδενών Κωνστάντιο;—Στρωμνί- 
τσης ’Αρσένιος—Γρεβενών Αίμιλιανός—Μογλενών Πολύκαρ
πος — Έλασσώνος Νεόφυτος — Κοζάνης Φώτιος—Κονίτσης 
Σπυρίδων — Έλευθερουπόλεως Γερμανός — Παραμυθίας Νεό
φυτος.

Μητρ. Πατρ. ’Αλεξάνδρειάς. Τριπόλεως 
Θεοφάνης.

Μητρ. Έ κ κ λ. Κύπρου. Κιτίου Μελέτιος.
’Αρχιεπίσκοποι καί ’Επίσκοποι Έκκλ. 'Ελλάδος. Α

καρνανίας Παρθένιος—Ζακύνθου Διονύσιος—Κερκύρας Σεβα
στιανός—Κορινθίας Βαρθολομαίος—Γυθείου Παρθένιος—Εύ- 
ρυτανίας Σεραφείμ—Φωκίδος ’Αμβρόσιος—Θεσσαλιώτίδος Εύ- 
θύμιος—Κεφαλληνίας Δαμασκηνός—’Ηλείας Δαμασκηνός— 
Μεσσηνίας Μελέτιος—Μαντινείας Γερμανός—Φθιώτιδος Θεό
φιλος·—Πατρών ’Αντώνιος—Σύρου ’Αθανάσιος—Τρίκκη "Αν
θιμος—Χαλκίδος Χρύσανθος—Λακεδαίμονος Γερμανός—Λευ- 
κάδος Δανιήλ—Τριφυλίας Γαβριήλ—Δημητριάδος Γερμανός 
—Άρτης Σπυρίδων.

Επίσκοποι Κρήτης. ’Αρκαδίας Βασίλειος— 
Ρεθύμνης Χρύσανθος—Κυδωνιάς ’Αγαθάγγελος—Πέτρας Τί
τος—Κισσάμου "Ανθιμος—Σφακίων ’Αγαθάγγελος.

’Επίσκοποι Θεσσαλονίκης. Κίτρους Παρ
θένιος—Πολυανής Φώτιος—Ίερισσοΰ Σωκράτης—Άρδαμερίου 
’Ιωακείμ.

Βοηθός ’Επίσκοπος Μητρ. Ξάνθης· Μυ- 
ρέων ’Αθανάσιος.
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Τοσούτος άριθμός έπισκόπων άπό πολλών αιώνων δεν εύ- 
ρέθη έπι τό αύτδ έν ’Ανατολή, είναι δ’ άξιον έξάρσεως τδ γε
γονός καί άπδ τής άπδψεως ταύτης. Τί κρίμα δμως δτι μία 
τοιαύτη Ιστορική συνάντησις τοσούτων ποιμένων τής ’Εκκλη
σίας παρήλθε χωρίς νά έκδηλωθή δι’ αυτής ζών τδ πνεύμα των 
εύκλεών αιώνων αυτής. Έν τή άρχαία ’Εκκλησία θά έθεωρείτο 
των άφυσικωτάτων πραγμάτων νά γείνη έπι τδ αυτό τοσαύτη 
έπισκόπων συνάθροισις χωρίς νά διαμειφθώσι μεταξύ αυτών σκέ
ψεις, χωρίς νά «άνακρίνωσίν άλλήλοις» κατά την εκφρασιν τού 
κανόνος έπι τών έκκλησιαστικών τής ημέρας ζητημάτων. Δεν 
θέλομεν βεβαίως νά είπωμεν οτι οί έξ αιτίας τής κηδείας του 
Βασιλέως έν Άθήναις συναθροισθέντες πολλών ’Εκκλησιών έπί- 
σκοποι έπρεπε νά άποτελέσωσι Τοπικήν Σύνοδον καί νά προβώ- 
σιν εις άποφάσεις με αξιώσεις κύρους κανονικού* αί άποφάσεις 
αί μετ’άξιώσεων έπι κύρος κανονικόν προϋποθέτουσι πλήν άλ
λων τινών νομικών διατυπώσεων καί προμελέτην καί προωρί- 
μανσιν έν τή ^οινή συνειδήσει τών ζητημάτων, άλλ’ έννοουμεν 
δτι ήτο έπιβεβλημένον δπως συνηντήθησαν πάντες έν τείφ φίλο- 
'φρόνως ύπό τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ’Αθηνών παρα- 
τεθέντι, δπως άπδ κοινού τήν ευλάβειάν των πρός τδ άρχαϊον ελ
ληνικόν πνεύμα διατρανούντες έπεσκέφθησαν έν σώματι τον 
Παρθενώνα, ουτω καί έξ αγάπης πρός τήν άρχαίαν πραξιν τής 
’Εκκλησίας, κατά μίμησιν τών έπι τοίς έγκαινίοις έν Τεροσολύ- 
μοις συνελθόντων έπισκόπων, νά άνταλλάξωσι σκέψεις έπι τών 
έκκλησιαστικών τής ήμέρας ζητημάτων, νά έκφράσωσιν πό
θους, νά διατυπώσωσιν εύχάς. Ούτω πράττοντες θά άπεδεί- 
κνυον οτι ζή μέν καί σήμερον έν τή Όρθοδδξφ ’Εκκλησία τό 
πνεύμα τών καθολικών έπισκοπικών συνόδων δεσμεύεται δμως 
καί κωλύεται από τού νά έκδηλωθή ύπδ τών δυσμενών πολιτικών 
περιστάσεων υφ’ ας διατελούσιν αί πρεσβύταται τών ’Εκκλη
σιών. Ώς δμως ήλθε και παρήλθεν ή έν Άθήναις τών 56 έπι
σκόπων συνάντησις δυσκόλως θά ήδύνατο καί ο έπιεικέστατος 
τών καθ’ ήμάς κριτής νά άπομακρύνη άφ’ εαυτού τήν ιδέαν δτι 
τον καθαρόν τής έκκλησίας βίον ένόθευσαν δχι τόσον τών άλλο- 
γενών τυράννων αί αύθαιρεσίαι όσον τών όψιγενών καί όθνείων 
συστημάτων τών διαρκών διοικητικών Συνόδων ή έγκαθίδρυσις.

ΥΠΟΜΝΗ2ΙΣ -
ΠΕΡΙ TOT ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΤ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

Καίτοι πεντάμηνον ήδη συνεδριάζει έν Λονδίνω ô διεθνής 
Άρειοζ Πάγος ούδαμου άκόμη έξεφάνη κίνησίς τις δηλωτική 
διαθέσεως τών είς ούς άπόκειται νά φέρωσιν ένώπιον αύτοΰ τήν 
διεθνή έπίδικον διαφοράν ήτις άπό χρόνων πολλών ύφίσταται 
μεταξύ τής Ρουμανίας και τών έν ’Ανατολή άγιωτάτων Εκ
κλησιών διά τήν δήμευσιν τής έπι τού έδάφους της ιδιοκτησίας 
αυτών. Νά ύποθέσωμεν δτι θεωρείται άκόμη πρόωρος τού ζη
τήματος ή άνακίνησις, ή νά πιστεύσωμεν δτι ô όγκος τών με
γάλων τής ήμέρας ζητημάτων τε καί προβλημάτων έκτοπί- 
ζει διαρκώς έν τή διανοία τών άρμοδίων τό παλαιότερον τούτο

Βεβαίως πρωτοβουλίαν είς τό ζήτημα τούτο άπό τήν Ελ
ληνικήν Κυβέρνησιν δεν δικαιούμεθα ν’ άναμένωμεν. Αύτό δά 
έλειπε νά παρουσιασθή ή Ελληνική Κυβέρνησις προ τών έν 
Λονδίνφ δικαστών μέ άξιώσεις νά άποφασίσωσι καί περί τής
ύπερπεντηκονταετούς όφειλής τής Ρουμανίας πρός τάς έν ’Α
νατολή ’Εκκλησίας. Τήν πρωτοβουλίαν άλλως τε έπι τού Μο
ναστηριακού κληθέντος ζητήματος πάντοτε ειχον οί Πατριάρ- 
χαι, οϊτινες και είναι διεθνώς άνεγνωρισμένοι ώς οί νόμιμοι 
άντίδικοι τού Ρουμανικού Κράτους έν τή έπιδίκω διάφορά. 
’Ακριβώς δέ διά τούτο καί συνεχόμεθα άπορία πώς μέχρι τής

pi

h ώρας δεν ήκούσαμεν τον Παναγιώτατον Οικουμενικόν Πατρι- 
| Κύριον Γερμανόν, ου τό άποφασιστικόν καί γοργόν έν 

τή σκέψει καί τή ένεργείοι απαντες γινώσκουσι, καλοΰντα τάς άλ- 
λας ’Εκκλησίας δπως άπό κοινού μετά τής Μ. ’Εκκλησίας ό- 
ρίσωσι τους άντιπροσώπους, οϊτινες θά μεταβώσιν είς τήν άγ- 
γλικήν Πρωτεύουσαν πρός συνέχειαν τών ένώπιον τού Βερ.ο- 
λίνίου Συνεδρίου έπι του ζητήματος γενομένο^ν ένεργειών.

Κατά τήν γνώμην ήμών ή μή άνακίνησις τού μοναστη-
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ριακού ζητήματος ενώπιον τής έν Λονδίνφ Συνδιασκέψεως 
των Πρεσβευτών των Μ. Δυνάμεων έπεχούσης την θέσιν 
Εύρωπαϊκού Συνεδρίου θά έσήμαινευ οριστικήν παραίτησιν 
άπδ πάσης άξιώσεως κατά τής Ρουμανίας. Ένφ δσον ημείς 
γινώσκομεν ουδέποτε μέχρι τούδε παρ’ ούδενί των δικαιούχων 
έκράτησεν ιδέα έγκαταλείψεως ύποθέσεως έν τή όποιοι έπανει- 
λημμέναι διεθνείς άποφάσεις έπεβεβαίωσαν το δίκαιον των άδι- 
κηθεισών Εκκλησιών.

Τό Βερολίνιον Συνέδριον πεισθέν έκ τών δοθεισών είς 
αύτό έξηγήσεων περί του δικαίου τών Ελληνικών Εκκλησι
ών ύπό τών παρουσιασθέντων ένώπιον αύτοΰ εύθύς άπδ τών 
πρώτων ήμερών τής συγκλήσεως αύτοΰ άντιπροσώπων αυτών, 
πιστώς δέ έρμηνευον τό άνέκαθεν, άπό τής έν τώ πρωτοκόλ- 
λφ ΧΙΠ τής 30 Ιουλίου 1858 τής έν Παρισίοις Συνδια- 
σκέψεως άναγραφείσης άποφάσεως έπί τής άδικίας ταύτης έκ- 
δηλωθεν φρόνημα τής Εύρώπης άπεφάνθη διά του XV πρω
τοκόλλου αύτου δτι :

«01 άντιπρόσωποι τών Δυνάμεων προθύμως θά άναφέ- 
ρωσιν είς τάς Κυβερνήσεις αύτών περί τού θέματος τούτου 
καί θά συστήσωσιν είς την μέριμναν αύτών την έξέτασιν τής 
ύποθέσεως ταύτης είτ’ έπί τών άρχαίων βάσεων είτ’ έπ’ έκεί- 
νων αίτινες θά προκύψωσιν έκ τών διασκέψεων τού Συνεδρίου».

Ή Εύρώπη δεν ήλλαξε γνώμην έπί τού ζητήματος ούδέ 
μετά την άπόφασιν τής Ρουμανικής Βουλής τής 26 Ίανου- 
αρίου 1881 διά τής όποιας «κηρυττούσης τό ζήτημα τών 
προσκυνημένων μοναστηρίων ώς όριστικώς κεκλεισμένον» ύπό 
τύπον άπαντήσεως είς την έπερώτησιν τού βουλευτού' Ούρεχία 
έζητήθη νά δοθή είς τάς μέχρι τότε κυβερνητικάς πράξεις καί 
άποφάσεις έκ τών ύστέρων τό κύρος τής έθνικής κυριαρχίας. 
Διότι είς την άπό 9)21 Αύγούστου 1881 έγκύκλιον τής Υψη
λής Πύλης έπί τού ζητήματος άπαντώσαι αί Δυνάμεις άνε- 
γνώριζον τό δρθόν καί δίκαιον τών έν τή έγκυκλίφ παραστά
σεων καί έξεδήλουν την διάθεσιν νά δώσωσι κοινάς οδηγίας 
είς τούς έν Βερολίνφ πρεσβευτάς αύτών έπί * τή βάσει όρι- 

στικήζ λύσεως τής διαφοράς διά διαιτησίας δπως ώριζεν ή 
άπόφασις τής Συνδιασκέψεως τών Παρισίων. Ή τής Αύστρί- 
ας έπί παραδείγματι άπάντησις, ήτις προκύπτει έκ τής άπό 
9 Ίανουαρίου 1883 έκθέσεως τού έν Βιέννη Πρεσβευτού τής 
Υψηλής Πύλης έβεβαίου «δτι ή Τψ. Πύλη είχε πλήρες δί
καιον δτι ή Ρουμανία ώφειλε νά άποζημιώση τάς Εκκλη
σίας διά ποσού εύπροσδέκτου’ δτι ή άπόφασις τής Συνδια- 
σκέψεως διετήρει την ίσχύν αύτής καί δτι ή Αύστρο-Ούγγα- 
ρία θά συνετάσσετο μετά τών Δυνάμεων αίτινες εϊχον ήδη 
δώσει την εαυτών συγκατάθεσιν είς την πρότασιν τής Υψη
λής Πύλης» .

Είναι λοιπόν πολύ φυσικόν νά παρουσιασθώσι σήμερον 
οι ήδικημένοι ένώπιον τής Συνδιασκέψεως, ήτις έχει προο
ρισμόν νά δώση ώς ύπέρτατον έκ τής δυνάμεως καί τής βί
ας τών πραγμάτων άπορρέον Δικαστήριον την οριστικήν μορ
φήν είς τά νέα έν Ανατολή καθεστώτα καί έκδηλοί προθέ
σεις νά δημιουργήση κατάστασιν πραγμάτων έπί βάσεων στα
θερών, καί νά συζητήσωσιν δπως άπονεμηθή αύτοίς στοιχειώ
δες δίκαιου, τό όποιον άδυνατούσι νά εύρωσιν έπί πολλάς 
ήδη έτών δεκάδας, διότι δεν έχουσι νά παρατάξωσι λόγχας 
καί τηλεβόλα κατά τού άδικούντος Κράτους. Καί έπί τή έκ 
τών προτέρων βεβαιότητι δτι μόνον συστάσεις πρός τάς Κυ
βερνήσεις ή καί πρός τήν Κυβέρνησιν τής Ρουμανίας περί συμ- 
βιβαστικής λύσεως τής διαφοράς έχομεν ν’ άναμένωμεν παρά 
τών έν Λονδίνω Πρεσβευτών τών Δυνάμεων καί πλέον ούδέν, 
καί πάλιν δεν πρέπει νά παρέλθη άχρησιμοποίητος ή εύ- 
καιρία.

Επειδή δέ φοβούμεθα δτι δεν ύπολείπεται έπαρκής χρό
νος πρός λεπτομερείς συνεννοήσεις μεταξύ τών δικαιούχων 
’Εκκλησιών φρονούμεν δτι είναι δυνατόν και μόνος ό Πανα- 
γιώτατος Οίκουμ. Πατριάρχης νά θέση δι’ έγγράφου του έξ όνό- 
ματος δλων τών ένδιαφερομένων τό ζήτημα ένώπιον τής Συν- 
διασκέψεως έπιφυλασσόμενος νά ύποστηρίξη αύτό καί δι’ ειδι
κών άπεσταλμένων άκολουθως διορισθησομένων,
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Τήν 2αν Νοεμβρίου δ εις τάς οδούς τής Θεσσαλονίκης κυκλοφορών πλη
θυσμός ήτο άσυγκρίτφ τφ λόγφ πολυπληθέστερος από τήν τής προτεραίας. 
Κατά τήν πρωίαν τής 1ης Νοεμβρίου δταν δ «Τάσσος» τό πλοίόν μας είσήρ- 
χετο εις τον λιμένα τής περιδόξου πόλεως υπό τά έκκωφαντικά χαρμόσυνα 
συρίγματα των έν αύτφ σημαιοστόλιστων πλοίων καί τάς ζητωκραυγάς καί τά 
χειροκροτήματα τών έπ’ αυτών ετοίμων δι’ άλλο σημεΐον τού πολέμου στρα
τιωτών οι στρατώνες τού Ζεϊτινλίκ έκάπνιζον ακόμη έκ τής νυκτερινής άνα- 
τινάξεως, τό μεγαλήτερον δέ μέρος τών κατοίκων τής Θεσσαλονίκης, οΐ τούρκοι 
δηλονότι καί οΐ έβραΐοι υπό τόν τρόμον διατελούντβς τού άπαισίου κρότου 
τής νυκτός δστις έδόνησεν δλόκληοον τήν πόλιν άσυγκρίτφ τφ λόγφ πλειότε- 
ρον τής επί τού λιμενοβραχίονος έκραγείσης ολίγον πρότερον τορπίλλης τού 
Βότση, δεν έτόλμων όχι είς τάς οδούς νά έξέλθωσιν άλλ’ ουδέ τά παράθυρα 
τών οικιών των νά άνοίξωσι. Τή έπιούσή όμως επί τή έπισήμφ βεβαιώσει δτι 
τής πυριτιδαποθήκης ή άνάφλεξις ήτο γεγονός τυχαίον δ τρόμος διελΰετο βαθ
μηδόν μετά τών καπνών τής έκρήξεως αί δέ μάζαι τών τούρκων καί τών έ- 
βραίων έκυλίοντο όλονέν ογκωδέστεροι είς τάς δδούς τής πόλεως συμφυρόμεναι 
μετά τού πλήθους τών στρατιωτών, τών Κρητών χωροφυλάκων, τών άλλων 
πολιτών καί τών έξ Αθηνών κατά τάς δύο ημέρας έλθόντων προσκυνητών τής 
έλευθέρας πρωτευούσης τής Μακεδονίας, οι όποιοι ήσαν τόσον πολλοί ώστε 
σοβαρώς διά μίαν στιγμήν διέταξεν δ Διευθύνων τήν υπηρεσίαν τών Μετόπι
σθεν συνταγματάρχης κ. Μεσσαλάς νά μή έπιτραπή ή έξοδος έκ τών πλοίων 
διότι δχι μόνον καταλύματα δεν ύπήρχονείς τήν πόλιν άλλ’ ουδέ ψωμί.

Τοιαύτην ειχον άντιληφθή τήν κίνησιν τού πλήθους ίδίςι καθ’ ήν ώραν 
4ην που τής εσπέρας, έξελθόντες τού Μητροπολιτικού Μεγάρου μετά τούΠα- 
ναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Γενναδίου κατηυθυνόμεθα είς τό 
ξενοδοχεϊον «"Ολυμπος Πάλας» προς συνάντησιν τού Σεβασμιωτάτου Μητρο
πολίτου ’Αθηνών κ. Θεοκλήτου τόν όποιον θά ήρωτώμεν πρός τοϊς άλλοις καί 
πόσους ναούς είχεν αγιάσει από τής χθές. Ή αμαξά μας παρακάμψασα τήν 
πρώτην διασταύρωσιν τής δδού Μητροπόλεως εύρίσκετο ήδη επί' τής μεγάλης 
δδού τής προκυμαίας όχι μακράν τού Λευκού Πύργου, διασταυρουμένη πρός 
πλήθη αμαξών καί αυτοκινήτων, δτε δ "Αγιος Θεσσαλονίκης διακόπτων τήν 
μετ’ εμού δμιλίαν διατάσσει άποτόμως τόν αμαξηλάτην νά στραφή δπίσω πρός 
τήν Μητρόπολιν.

— 'Αμαξά, γρήγορα πίσω είς τήν Μητρόπολιν.
— Τί τρέχει ; ερωτώ.
— Ήτο δ Βασιλεύς πού μας έχαιρέτισε καί φαίνεται πηγαίνει είς τήν 

Μητρόπολιν.
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Έγώ είχόν μόνον άντιληφθή δτι δύο αξιωματικοί είς τής ξηράς και είς 
τής θαλάσσης ερχόμενοι επί αυτοκινήτου κατ’αντίθετον διεύθυνσιν μάς έχαι- 
ρέτισαν.

Μετ’ολίγα λεπτά φθάνοντες είς τήν Μητρόπολιν εύρομεν προ τής θύρας 
επί τού αυτοκινήτου άναμένοντα τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα μετά τού ύπασπιστού 
Του πρίγκηπος Γεωργίου.

— Καλησπέρα Σας Παναγιώτατε, λέγει πρώτος δ Βασιλεύς κατβρχόμενος 
μέ βήμα γοργόν καί ευσταθές έκ τοϋ αυτοκινήτου καί τείνων τήν χεϊρα προς 
τόν Μητροπολίτην. Λυπούμαι δτι σάς έκαμα νά έπιστρέψετε.

— Προσκυνώ, Μεγαλειότατε, άπαντά δ Μητροπολίτης. Δικαιολογημένη 
είναι ή ιδική μας λύπη πού δέν εγνωρίζομεν δτι θά τύχωμεν τής υψηλής αυτής 
έπισκέψεως.

— Ά δχι δέν ήτο άνάγκη νά προειδοποιήσωμεν. Άν δέν θά Σας εύρίσκο- 
μεν σήμερον θάή^χόμεΟα άλλοτε, άποκρίνεται δ Βασιλεύς μέ τήν ξενίζουσαν 
τού χι καί τινων φωνηέντων προφοράν.

Καί έβάδισε διά τής λιθοστρώτου αυλής πρός τήν είσοδον τού Μητρο- 
πολιτικού Μεγάρου, τού οποίου ή κομψότης καί τό σεμνόν τού ρυθμού έφαίνετο 
δτι εϊλκυσε τήν προσοχήν τής Α. Μεγαλειότητος. ’Ιδίως δμως δταν είσήλθεν 
είς τόν ισόγειον προθάλαμον έβράδυνε τό βήμα θέλων-προφανώς νά άναγνώση 
τάς έπιγραφάς τών τμημάτων τής υπηρεσία; τή; Μητροπόλεως, αι όποΐαι διά 
προκλητικών γραμμάτων έλεγον «Άρχιδιακονία», «Πρωτοσυγκελλία», «Έφο- 
ροεπιτροπία», «Γραφεϊον Τακριρίων» κλ.

"Οταν άναβάντες τήν κλίμακα είσήλθομεν είς τήν επίσημον αίθουσαν 
τής υποδοχής, ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης παρουσιάζει είς τόν Βασιλέα 
καί τόν Πρίγκηπα* τόν Θεοφιλέστατον ’Επίσκοπον Περισσού καί Αγίου ’Όρους 
κ. Σωκράτη καί εμέ μέ τον τίτλον : δ Μητροπολίτης Κιτίου άπό τήν Κύπρον.

— Άπό τήν Κύπρον ; έρωτφ δ Βασιλεύς, μέ τόνον δηλωτικόν περιέργειας. 
Καί πώ; εύρέΟητε είς τήν Θεσσαλονίκην; Σά; εύρεν έδώ δ πόλεμος ή ήλθειε 
επίτηδες ;

— Ήλθον επίτηδες, Μεγαλειότατε, διά \ά φέρω είς τήν Μεγαλειότητά Σας 
τά συγχαρητήρια τού λαού τής Κύπρου διά τούς θριάμβους τών στρατευμάτων 
Σας καί τάτρόπαια τού Στρατηλάτου Υιού Σας.

— Ευχαριστώ, ευχαριστώ, είπε μέ ύφος πράγματι ευχαριστημένου ό Βασι
λεύς. Καί πού έμάθετε τήν παράδοσιν τής Θεσσαλονίκης ;

— Είς τάς ’Αθήνας, Μεγαλειότατε, δπου ό λαός πανηγυρίζει μέ δάκρυα 
χαράς δπως καί οι έλευθερωθέντες Θεσσαλονικεϊς.

— Ναι έμαθα δτι οι. Αθηναίοι είναι υπερβολικά ενθουσιασμένοι.
Καί στραφείς πρός τόν Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης ήρχισε νά ζητή 

διαφόρους πληροφορίας καί νά συζητή μέ τόνον φωνής έμπιστευτικόν διάφορα 
ζητήματα έν έκ τών όποιων άντελήφθην δτι ήτο καί τό τής εισόδου είς τήν 
πόλιν του Βουλγαρικού στρατού καί είδικώτερον τό τής καταλήψεως ύπ’ αυ
τού τού Ναού τής Άγ'ας Σοφίας, διά τήν οποίαν δ Μητροπολίτης έτόνιζεν 
δτι είναι άδύνατον δ λαός μας νά άνεχθή νά μείνη είς χεΐράς των.
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Καί ένφ ό Βασιλεύς καί δ Μητροπολίτης τά έλεγον κατ’ Ιδίαν δ Πρίγκηψ 
κα'ι έγώ ήνοίξαμεν διαχυτικήν συι ομιλίαν περί Κρήτης. Μαθών την ιδιότητά 
μου ώς Κρητός άνεμνήσθη δλων καί των ευχάριστων καί των λυπηρών δι* ών 
ουνεδέθη μετά τής Κρήτης δ βίος του. Διηγείτο τά πράγματα καί άνέφερε τά 
πρόσωπα ώς τέλειος τύπος ελληνικής ευφυολογίας. ’Ιδίως οι εύθυμοι χαρακτη
ρισμοί των προσώπων κληρικών καί λαϊκών προύκάλουν παρατεταμένον καί των 
δύο τό μειδίαμα. Τόν Βενιζέλον ήρέσκετο νά άναφέρη πάντοτε μέ τό όνομα 
«ο φίλος σου», δταν δέ ώμίλει περί των Βενιζελικών έν διακρίσει ή άντιθέσει 
πρδς τούς Πριγκιπικούς ήθελε νά περιλαμβάνη καί εμέ μετά των πρώτων.

— Βλέπω, Υψηλότατε, του είπον επί τέλους, ότι άρέσκεσθε νά μοι άποδί- 
δητε ιδιότητα τήν όποιαν δεν είχον την εποχήν εκείνην. Ή αλήθεια είναι δτι 
οι έν τω έξωτερικω Κρήτες καί όλοι σχεδόν οί Έλληνες πλήν του κ. Πώπ 
εΐμεθα τότε άντιβενιζελικοί, τό δέ κίνημα τού Θερίσσου έχαρακτηρίζομεν 
τότε ώς έγκλημα κατά τής Κρήτης.

—Τίποτ’ άπ’ αυτά. Είμαι βέβαιος ότι άν ήσο εις τήν Κρήτην θά ήσο καί 
σύ βενιζελικός αφού ό Παπά Στέφανος ό θειος σου ήτο δ φανατικώτερος Βε- 
νιζελικός τού διαμερίσματος του.

— Ίσως δμως, Υψηλότατε, νά συνέβαινε καί τό έναντίον.
Τήν στιγμήν έκείνην έγείρεται ό Βασιλεύς πρός άναχώρησιν. "Οταν δέ ή 

Μεγαλειότης Του έτεινεν εις έμέ τήν χβϊρα πρός χαιρετισμόν, τού λέγει δ 
Πρίγκηψ.

— Ό Μητροπολίτης Κιτίου είναι Κρητικός.
Ό Βασιλεύς έρριψεν έπ’ έμού βλέμμα φιλομειδές.

— Μάλιστα, Μεγαλειότατε, είπον έγώ, υπό πολλαπλήν ιδιότητα εμφανίζο
μαι προ τής Ύμετέρας Μεγαλειότητος, πρός τοϊς άλλοις είμαι έντεταλμένος 
καί υπό τού Μακαριωτάτου Πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς κ. Φωτίου νά υποβάλω 
τά συγχαρητήρια καί τάς εύχάς του. Επιθυμώ δέ νά τύχω τής υψηλής τιμής 
νά γίνω κομισιής όλων τούτων εις τό ευτυχές άνάκτορον.

— Μάλιστα, θά είπώ νά Σας είδοπ πήσουν, είπεν ό Βασιλεύς καί έβάδισε 
πρός τήν έξοδον.

— Είναι ώραία ή Μητρόπολίς σας, λέγει πρός τόν "Αγιον Θεσσαλονίκης 
ένφ κατήρχετο τήν κλίμακα. Μάλιστα αυτό έδώ κάτω—δεικνύει τά; αίθού* 
σας μέ τάς έπιγραφάς—ομοιάζουν μέ τμήματα Υπουργείου,

*Οταν δ Βασιλεύς έξήρχετο τού Μητροπολιτικοΰ Μεγάρου μέγα πλήθος 
λαού ένιός τής αυλής καί έξω εν τη δδω συνωθούμενον έβροντοφώνησε.

— Ζήτω δ Βασιλεύς !
Καί δ Μεγαλειότατος άπέδωκε τόν χαιρετισμόν εις τό πλήθος διά τής 

χειρός παρά τό στρατιωτικόν πηλήκιον.
Οί έντός τής Αυλής ήσαν παρατεταγμένοι εις διπλούς στίχους καίπερ δέ 

φέροντες πολιτικά ένδύματα, έκ τού τρόπου τής παρατάξεως έφαίνοντο ώς 
ήσκημένοι στραιιώται.

"Ολοι αυτοί έδώ, Μεγαλειότατε, οί παρατεταγμένοι, λέγει ό Μητροπολί
της, είνε χριστιανοί δθωμανοί στρατιώται έκ τού αίχμαλωτισθέντος στρατού 
#αί ώς τοιούτοι άφέθησαν ελεύθεροι,

Ό Βασιλεύς ήκουσε περιέργως τό πράγμα καί πλησιάσας εις τήν παρά- 
ταξιν έρωτά ένα ποία είναι ή πατρίς του. Άλλ’ αντί τού έρωτηθέντος ά- 
παντ<ί άλλος δτι αυτό; δεν γνωρίζει -έλληνικά διότι είνε άπό τό Χαλέπι. 
Ό Βασιλεύς άπηύθυνε καί άλλας έτι έριοτήσεις πρός τούς τέως ’Οθωμανούς 
ατρατιώτας μεθ’ δ έπιβάς τού αυτοκινήτου μετά τού πρίγκηπος υιού του υπό 
τάς ζητωκραυγάς τού πλήθους άνεχώρησεν. *

+ Ο ΚΙΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ.
* Έπεται συνέχεια.

ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΠΙΧΩΡΙΑ

ΕΠΑΝΟΔΟΣ Μ. ΚΙΤΙΟΥ.—ϊή 4η 
τού μηνός έπανήλθεν άπό μακράς ά- 
ποδημίας άνά τάς δεδοξασμένας έλ- 
ληνικάς χώρας ό Π. Μητροπολίτης 
Κιτίου κ. Μελέτιος. Ένδίδων εις φι- 
λόφρονα άξίωσιν τών ένθουο ιωδών 
κατοίκων τής Άμμοχώστου έξήλθεν 
βίς τήν πόλιν έόρτιον διά τό πλήθος 
τών σημαιών περιβεβλημένην στολήν, 
ώδηγήθη δ’ έν συνοδεία τού Δημάρχου 
τής πόλεως κ. Λ. Γεωργ ού, τούΒου- 
λευτού Άμμοχώσιου—Λάρνακος κ. 
Λούη Λουίζου, άλλων προκρ.των τής 
πόλεως καί πλήθους λαού εις τόν 
ναόν τού Κυρίου, όπου άνεπέμφδησαν 
βύχαί ευχαριστήριοι διά τάς νίκας τών 
ελληνικών οπλών καί δέησις υπέρ τα
χείας ένώσεως καί τής Κύπρου μειά 
τής Μητρός αυτής, έλέχθησαν δέ λό
γοι παρακλήσεως πρός τό έκκλησία- 
ομα υπό τού Μητροπολίτου. Έρχομέ- 
νην τήν Λ. Π. έξ Άμμοχώστου εις 

VÿΛάρνακα διά ξηρά; τά καθ’ οδόν χω- 
ρία Άχνα, Πύλα, Όρόκλινη, Λειβα
διά προϋπήντησαν έν έορτίφ περιβο- 
λή μετά ελληνικών σημαιών τών δι
δασκάλων έρμηνευόντων έν προσφω- 
νησεοι τήν χαράν τών ένθουσιωδών 
κατοίκων. Έν Λάρνακι οί πολϊτυι εις 
μακράν άπό τής πόλεο^ς άπόστασιν έ-

ξελθόντες ύπήντησαν έν μεγάλαις έκ- 
δηλώσεσι χαράς τφ Ποιμενάρχη αυ
τών, συνώδευσαν δ’ αυτόν είς τόν Μη- 
τροπολιτικόν Ναόν δπου μετά ύμνους 
νικητήριους πρός τήν «Ύπέρμαχον 
Στρατηγόν» καί δεήσεις υπέρ τών εύ- 
σεβεστάτων ημών Βασιλέων Κωνσταν-. 
τίνου καί Σοφίας καί υπέρ ταχείας έ
νώσεως καί τής Κύπρου, προσεφώνη- 
σβ τόν Μητροπολίτην ό Ιατρός κ. Φ. 
Ζαννέτος έρμηνεύων τήν χαράν τού 
ποιμνίου έπί τή έπανόδφ αυτού, ή δέ 
Α. Π. ομιλούσα πρός τό ευσεβές έκ· 
κλησίασμα είπεν δτι φέρει είς τήν 
Κύπρον τόν αδελφικόν άντασπασμόν 
τών λυτρωθεισών ελληνικών χωρών 
καί έλπίδας χρηστάς περί ταχείας έ- 
θνικής άποκαταστάοεω; καί τής Κύ- 
πρου, έλπίδας ας καθιστρ. άκλινεϊς 
καί βεβαίας ή πεπο'θησίς του δτι είνε 
αδύνατον ή προστάτις τών δικαίων 
τών έθνών ’Αγγλία νά μή έφαρμόση . 
καί διά τήν Κύπρον τήν αρχήν τών 
έθνοτήτων ής έκηρύχθη ύπέρμαχος, 
καί έπέρανε τόν λόγον προσκαλέσας 
τό πο.μνιον νά δεχθή ποιμαντορικήν 
ευλογίαν έκ τών χειρών αΐτινες ετυ- 
χον τού θείου δωρήματος νά εύλογή- , 
οωσι τούς Βασιλείς ημών. Τήν χα
ράν δέ τής πόλεως Λεμεσού ήρμήνευ- 
σαν ό Δήμαρχος κ. Μιχαηλίδης, ή έ- 
φορεία τών Σχολών καί ό Σύλλογος
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«Ίσότης» διά θερμών τηλεγραφημά
των. Συγχαρητήριοι δέ προσρήσεις 
έστάλησαν τή Α. Π. καί πολλαχόθεν 
άλλοθεν τής νήσου, τή 8η δέ του μη- 
νό; ή Α. Π. άνήλθεν εις Λευκωσίαν 
επί άσπασμω τής Α. Μ. του ’Αρχιεπι
σκόπου καί διοκοινώσει των ας απο
κομίζει έξ ών έρχεται τόπων ποικ'λων 
έντυπώσεων.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ. 
Κατά πάνια αξία τής εθελοθυσίας 
καί τής γέννα ιότητος μεθ’ ής έξεπλή· 
ρω σε τό πρός τον Ιερόν αγώνα τής 
Μεγάλης Πατρίδος καθήκον αυτού ό 
συμπολεμιστής του ήρωος Χριστοδού
λου Σώζου Βουλευτής Λάρ^ακος— 
Άμμοχώστου κ. Ευάγγελος Χατζηϊ- 
ωάννου δ φέρων επί τού προσώπου 
του τών τραυμάτων τάς ούλάς υπήρξε 
καί ή γενομένη αύτφ έπανελθόντι τή 
12η τού μηνά; παγκύπριος υποδοχή.

Τόν τετιμημένον στρατιώτην διερ- 
χόμενον διά ξηρας έξ ’Αμμόχωστου 
είς Λάρνακα ύπεδέξαντο ένθουσιωδέ- 
οτατα οί παρόδιοι πληθυσμοί, έξωθι 
δέ τής ήμετέρας Πόλεως ύπεδέξατυ 
πλήθος πολιτών πάσης τάξεως καί 
συνώδευσεν έν έξάλλοις ίαχοϊς μέχρι 
τής κατοικίας του. Κατά τήν άφιξίν 
του προσεφώνησε τόν τιμήσαντα τήν 
κυπριακήν φιλοπατρίαν πολιτευτήν έξ 
ονόματος τού λαού τής πόλεως καί 
τής Κύπρου δ κ. Φ. Ζαννέιος. Πρός 
τήν προσφώνησιν ταύτην άπαντών 
καί βραδύ τερον από τού εξώστου τής 
οΙκίας του ό κ. Χατζηιωάννου πρός 
τήν άξίωσιν τού πλήθους άνταποκρι- 
νόμενος άπήύθυνε μεγαλόφρονας λό
γους, έξάρσεως μεστούς καί έμπεπνευ- 
σμένους άπό τών μεγάλων έθνικών γε
γονότων, είς α ύπήρξεν ηρωικός συ
νεργάτης, καί από τών βασίμων ελπί
δων αϊτινες ώς ροδοδάκτυλος ήώς 

προαναγγέλλουσιν ευοιωνιστως τήν ε
θνικήν καί τής ήμετέρας Νήσου άπο- 
κα^άστασιν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΠΤΗΣ ΠΑΡΑ TIJ 
ΣΥΣΥΓΩ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΓΟΝΕΥΣΙ ΤΟΥ 
ΣΩΖΟΥ. —Ό Μητροπολίτης Κιτίου 
έορτάζων τό Πάσχα μετά τού έν Λε- 
μεσφ ευσεβούς ποιμνίου, πρό πάοης 
άλλης έπισκέψεως έπεσκέφθη αυτή τή 
ημέρα τού Πάσχα τήν σύζυγον, τούς 
γονείς καί τάς άδελφάς τού μεγάλου 
τής Κύπρου τέκνου, τού ήρωος Χρι
στοδούλου Σώζου, ού είχε πλέξει τόν 
έπαινον ομίλων κατά τήν τελετήν 
τού Επιταφίου, ώς δ’ είπε πρός αυ
τούς δέν προσήλθεν ϊνα συλλυπηθή, 
άλλ* ϊνα άποδώση τσς τιμός ών ή 
’Εκκλησία μετά τής Κύπρου καί τού 
"Εθνους ολοκλήρου θεωρεί άξιους τούς 
οικείους τού γενναίου τής Πατρίδος 
στρατιώτου, καί ϊνα βεβαιώση τήν 
όφείλουσαν νά ύπερηφανεύηται σύζυ
γον δτι θεωρεί καθήκον του νά συμ- 
μερισθή μετ’ αυτής τάς μέριμνας τής 
όσον ένεστι τελειοτέρας ανατροφής 
καί έκπαιδεύσεως τού μονογενούς τε- 
κνίου τού μεγάλου πατριώτου, τού 
προσενεγκόντος εαυτόν θυσίαν εκού
σιον είς τόν βωμόν τής Πατρ'δος.

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ.—Τά έξης θαυμάσια ση
μεία τής Διαθήκης τού αειμνήστου 
Βασιλέως Γεωργίου άνεκοινώθησαν 
έπισήμως :

......Τόρα φρονώ δτι είπον δ,τι έ- 
πεθύμουν νά εϊπω, καί δτι έλαβον τάς 
αποφάσεις τάς άφορώσας τήν ιδιοκτη
σίαν μου, τάς οποίας έπεθύμουν νά 
λάβω κατ’ αύτήν τήν στιγμήν. Μοί 
υπολείπεται μόνον νά παρακαλέσω καί 
Ικετεύσω τά αγαπητά μου τέκνα νά 
είναι πάντοτε ήνωμένα έν παντί, νά 
άγαπώσιν άλλήλους, νά είναι οτήριγ- 

μα καινά άγαπώσι τήν λατρευτήν καί 
εύλογημένην των Μητέρα.

Είς τόν αγαπητόν μου Κωνσταντί
νον θέλω νά εϊπω : αγάπα τήν προ
σφιλή μικράν Πατρίδα σου έξ όλης 
καρδίας, ύπηρέτησον αύτήν καί τόν 
αγαπητόν Λαόν σου μετ’ ενδομύχου 
καί ειλικρινούς αγάπης καί πίστεως. 
Τό αυτό ας πράξωσι καί δλοι οί αγα
πητοί σου αδελφοί.

“Εχε θάρρος, άλλ’ έχε καί υπομο
νήν μή σπεύσης υπέρ τό δέον ποτέ· 
άφες κάλλιον νά παρέλθη ή νύξ πριν 
άποφασίσης* μή όργίζου, καί μή ά- 
φήσης τόν ήλιον νά δύση έπί τής ορ
γής σου* έσο ήρεμος τήν διάνοιαν 
καί τήν σκέψιν, καί μή λησμονήσης 
ποτέ δτι βασιλεύεις λαού μεσημβρινού, 
ούτινος ή οργή καί τό εύέξαπτον άκα- 
ριαίως αναφλέγονται, καί δστις έν 
τοιαύτη στιγμή δύναται νά εϊπη καί 
νά πράξη πολλά, άτινα τήν έπομένην 
στιγμήν ίσως λησμονεί πάλιν. Διά τού
το μηδέποτε όργίζου καί μή λησμονεί 
δτι είναι ουχνάκις καλλίτερον νά ύπο- 
φέρη ό Βασιλεύς αύτός έστω καί ηθι
κώς ή νά ύποφέρη ό Λαός καί ό Τό

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1 ’Απριλίου.—Τή 29 Μαρτίου έ- 

ξήλθε τού 'Ελλησπόντου τό τουρκι
κόν καταδρομικόν Μετζιτιέ μετά 5 
άντιτορπιλλικών. Τό καταδρομικόν έ· 
μεινεν υπό τήν προστασίαν τών φρου
ρίων, έν φ τά λοιπά έπλευσαν πρός 
τήν Τένεδον, συναντήσαντα δ’ όμως 
ήμέτερα άντιτορπιλλικά περιπολοΰντα 
έστράφησαν μετ’ ανταλλαγήν ικανών 
βολών άπό 3,500 μέτρων άνευ άπο- 
τελέσματος καί είσέδυσαν είς τά στενά 
μετά τού Μετζιτιέ, έξαφανισθέντα δτε 
έπεφάνη σπεύδων ολοταχώς πρός τό 

πος. Τά συμφέροντα τού Λαού καί τού 
Τόπου έπίσης, έξακολουθεί ή βασιλική 
Διαθήκη, πρέπει νά προηγώνται παν
τός άλλου συμφέροντος. Ένθυμού τού
το πάντοτε, αγαπητέ μου Κωνσταντί
νε, καί ό Θεός έν τή άπεράντφ χάρι- 
τι καί άγαθότητί Του θά σε εύλογή- 
ση καί θά σε βοηθήση εις τό βαρύ 
έργον σου καί είς τό πλήρες εύθύνης 
αξίωμά σου.

’Αγάπα καί προστάτευε τήν εύλο
γημένην σου Μητέρα, έσο πρός αύτήν 
πάντοτε πιστός καί τρυφερός υίός· 
δός είς τά τέκνα σου καλήν, ύγιά καί 
έλληνικήν ανατροφήν όφείλουσι νά 
είναι "Ελληνες καί ούδέν άλλο.

’Αγάπα τούς αδελφούς σου, καί έσο 
πάντοτε πρός αύτούς καλός αδελφός.

’Εάν ποτέ ήδίκησά τι να έξ υμών, 
αγαπητά μου τέκνα, ουγχωράσατέ με.

Τήν αγαπητήν μου "Ολγαν αγαπώ 
μέχρι τελευταίας μου πνοής.

Τόρα σάς εύλογώ όλους. Ό Θεός 
νά σας εύλογή, καί νά φυλάττη σας 
καί τήν αγαπητήν μου μικράν 'Ελλά
δα. Μή με λησμονήσητε. Άμήν.> 

στόμιον τών στενών ό Άβέρωφ.
Τό ζήτημα τών Νήσων ήρχισε νά 

λαμβάνη εύνοϊκωτέραν τροπήν.
2 .—Είς τήν Βουλήν υποβάλλεται 

σύμβασις πρός σύναψιν δανείου 300 
εκατομμυρίων.

3 .—Τό έλληνικόν άντιτορπιλλικόν 
«Δόξα»περιπολεϊ είς τό Καστελλόριζον. 
Αί έν τή νήσφ ταύτη σφαγαί διαψεύ»· 
δονται.

'0 έν Ρώμη "Ελλην Πρεσβευτής 
Κακλαμάνος προέβη είς διαβήματα 
παρά τή ’Ιταλική Κυβερνήσει όπως
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παραμείνωσιν οι Άγιοι Σαράντα είς 
την Ελλάδα.

ΈπετεύχΟη ΙΟήμερος ανακωχή με
ταξύ Τουρκίας καί Βαλκανικών.

Έκ Κων)πόλεως τηλεγραφεϊται ou 
ή ανακωχή θεωρείται πρόωρος. ΟΙ 
καλώς πληροφορημένοι όμως θεωρούν 
ότι οΐ στρατηγοί τής Βουλγαρίας καί 
Τουρκίας παρεσκεύασαν έδαφος συνεν- 
νοήσβως καί ήδη έχάραξαν σημεία βά- 
σεως, τά όποια Οά είνβ ό πρόδρομος 
τελείας καταπαύσεως τών εχθροπραξι
ών.

Ό Ρέουτερ έκ διπλωματικής πηγής 
μανθάνει δ τι όί πληρεξούσιοι τής εί- 
ρήνης ταχέως θά συναντήσουν έν 
Λονδίνφ.

4 .— Ή υπογραφή τής ανακωχής έλ- 
πίζεται σήμερον.

Είς το Τσιίπ έπήλθε σύγκρουσις 
μεταξύ Σέρβων καί Βουλγάρων. Λε- 
πτομέρειαι έλλείπουσιν.

Ύπεγράφη ή συμφωνία Βουλγαρί
ας καί Ρουμανίας διά τήν παραχώρη- 
σιν τής Σιλιστρίας παραιτούμενης τής 
Ρουμανίας τών άξιώσεών της επί 
του Εύξείνου.

6. — Οί Αντιπρόσωποι τής Σερβίας 
καί Ελλάδος έφΟασαν είς Καδίμκίοϊ 
διά τήν προκαταρκτικήν ειρήνην.

Βεβαιούται Έλληνοσερβική σύμβα- 
σις σκοπόν έχουσα άμοιβαίαν άμυναν 
τών έν Μακεδονία συμφερόντων αυ
τών.

8 .—Έκ Πόρτ Σαΐδ αγγέλλεται ότι 
Ελληνική μοίρα περιπολεϊ έξωθεν 
τού λιμένος σκοπόν έχουσα να έμπο- 
δίοη άλλας επιθέσεις είς τήν Μεσό
γειον υπό τού Χαμιδιέ, τό όποιον 
προς το παρόν εύρίσκεται είς τήν Ε
ρυθρόν Θάλασσαν.

9 .—ΟΙ Σύμμαχοι έπέδωκαν τήν ά- 
πάντησίν των είς τάς Δυνάμεις. Δέ
χονται τήν μεσολάβησιν τών Δυνάμε

7

ων υπό τήν έπιφύλαξιν του δικαιώμα
τος νά συζητήσουν μετ’ αυτών έπι 
τών ζητημάτων τού Αιγαίου καί τών 
συλόρων τής Θράκης καί τής * Αλβα
νίας. ' *

10 —Τηλεγραφεϊται έκ Κετίγνης 
ότι τήν Δευτέραν έγένετο σφοδρά έπί- 
Οεσις τών Μαυροβουνίων κατά τής 
Σκόδρας καί κατελήφθησαν al σπου
δαιότεροι τουρκικοί θέσεις. Χύές οί 
Τούρκοι έκαμον άντβπίθεσιν άλλ* άπε- 
κρούσθησαν. Ή πτώοις τής Σκόδρας 
έπίκειται. ‘0 Βιενναϊος επίσημος τύ
πος προτρέπει έντόλως τούς κάμνον- 
τας τόν άποκλεισμόν νά αποβιβάσουν 
αγήματα πρύς παρεμπόδισιν ένδεχο- 
μένων σφαγών υπό τών Μαυροβουνίων 
εις τήν Σκόδραν.

Ή άπάντηοις τών Συμμάχων πρού- 
ξένησεν άρίστην έντύπωσιν είς τούς 
διπλιοματικούς κύκλους.

Τά 4’Ημερήσια Χρονικά» πληρο
φορούνται έκ Θεσσαλονίκης ότι ή 
Ελλάς έπιστρατεύει όλους τούς δια
θεσίμους στρατιώτας διά νά ύπερα- 
σπίση τήν Θεσσαλονίκην έναντίον πι
θανής Βουλγαρικής προσβολής. Κα
ταλαμβάνει δε μέτωπον μεταξύ Θεσ
σαλονίκης καί ’Ορφανού. Οί Βούλγα
ροι συγκεντρώνονται είς τά πλησιό
χωρα Δράμας, ανέρχονται δέ είς 90, 
000. Σερβικαί δυνάμεις έτοιμοι νά 
υποστηρίξουν τούς Έλληνας συγκεν
τρώνονται είς τόν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν τού Γευγελή βορείως τής 
Θεσσαλονίκης καί επί τής δεξιάς όχ
θης τού ποταμού ’Αξιού.

’Αγγέλλεται έπισήμως έκ Κετίγνης | 
ότι ό μαυροβυυνιωτικός στρατός ει· 
σήλόε νικητής είς Σκόδραν.

.11.—Ή πτώσις τής Σκόδρας πρού- 
κάλεσεν φρενιτιώδεις διαδηλώσεις χα
ράς είς τάς πρωτευούσας τών Συμ
μάχων, αϊτινες διβκοσμήθησαν καί έ- 
φωταγωγήθησαν.
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ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ
30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1913ΕΤΟΣ Γ'. ΤΕΥΧ. ΝΒ'.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΪΞ
«Κήρυξυν τόν λόγον...>Β' Τιμ. δ\ 2.

ΤΑ /ΛΕΤΑ ΤΗΝ ANASTASIN

Ό Ιερός Λουκάς έν ταϊς Ιίράξεσι των άνάστασιν
ληπτικώς διηγείται τήν τεσσαρακονθήμερον μ, χ,γων;
Αύτοϋ άναστροφήν τοϋ Κυρίου πρός τους μ’ ηετά τό
«οϊς (’Λποστόλοις) καί παρέστησεν Εαυτόν - καί
παθεϊν Αύτόν έν πολλοϊς τεκμηρίοις, όπτανόμεν ς 
λέγων τά περί τής βασιλείας τοϋ Θεού.» , αναστροφής

Λεπτομέρειας τής τεσσαρακονθήμερου ταυτη
τοϋ Κυρίου πρός τούς Μαθητάς άναφέρουσιν ο 
αγγελισταϊ και ό ’Λπόστολος ΙΙαϋλος έν τή πρω j

εξ εμφανίσεις τοϋ Κυρίου, ουτωσι, λεγ , πεντακο-
(=τψ Πέτρφ), είτα τοϊς Δώδεκα’ έπειτα ωρ
αίοις άδελφοίς έφάπαξ. έξ ών οϊ πλείους μενουσι ς , 
δέ καί έκοιμήθησαν' έπειτα ώφθη Ίακωβφ, ε*τα  χά_
λοις παοιν’ έσχατον δε πάντων ώσπερει τφ

|Λ0ί·>) ^Învac έμφανίσεις
Οϊ δέ Εύαγγελισταϊ διηγούνται π 0 εοειζ>ν περί τοϋ 

Κυρίου πρός τούς Μαθητάς Λύτου μετ’ τούτων,
τόπου, χρόνου, γεγονότων καί λόγων των συνα ι πρ0_

1. ’βένετο ήδη λόγος έν τοϊς περι^^
«ρημενοις περί τής πρώτης εμφανίσεων άγγεχΟν συνομι- 
έπανερχομένας έκ τής παρά τόν τάφον προ» τ
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λίας Μυροφόρους, έν τ προσηγόρευσεν αύτάς διά τοϋ χ α ίρ ί' 
τ ε, δπερ άπέβη έκτοτε τό σύνθημα τής έν Χριστφ ζωής καί τής 
άληΟινής πνευματικής έσωτερικής χαράς, ήτις ούδέποτε εκλεί
πει. Ταϋτα κατά τόν Ματθαίον. Κατά δέ τόν Ίωάννην ή πρώ
τη έμφάνισις τοϋ Κυρίου έγένετο πρός τήν Μαγδαληνήν μό
νην καί βραδύτερον. 'II Μαγδαληνή δηλαδή κατά τήν διή- 
γησιν τοϋ Ίωάννου μόνη ήλθε τό πρωί τής μιας Σαββάτων είς 
τό μνημείον, σκοτίας έτι ούσης· καί ίδοϋσα τόν λίθον άποκεκυ- 
λισμένον τοϋ μνήματος έδραμε πρός τόν I Ιέτρον καί τόν Ίωάν
νην καί λέγει αύτοϊς : «ήραν τόν Κύριον έκ τοϋ μνημείου κ®'1 
ουκ οιδαμεν ποϋ έΟηκαν αύτόν.» ΊΙγέρΟησαν ό Πέτρος καί ό Ιω
άννης καί έδραμον είς τό μνημείον παρακολ'ουΟούμενοι ύπό τής 
Μαγδαληνής’ έτρεχον δέ οί δύο μαΟηται, καί ό Ιωάννης ώς νε- 
ώτερος άφίκετο πρώτος, άλλά διά τήν νεότητά του έδειλίασε νά 
είσέλθη είς τό μνημείον, παρέκυψε δέ μόνον καί είδε τά όΟόνια κεί
μενα. Ο δέ ΙΙέτρος φΟάσας μετ’ ολίγον είσήλΟεν είς τό μνημεί" 
ον, άκολουΟούμενος ύπό τοϋ Ίωάννου, καί είδε τά όΟόνια καί τό 
σουδάριον τής κεφαλής έντετυλιγμένον χωριστά είς τινα τόπον. 
„a£Ta, τ^ν θεωΡ* αν ταύτην άπήλΟον οί μαΟηται πάλιν έκεί 
oOev ηλθον. Ήδέ Μαγδαληνή παρέμεινεν έκεί έξω τοϋ μνη- 
μηου χλαίουσα. Λαβοϋσα δε θάρρος είσήλΟεν είς τό μνημείον καί 
ρ επβι ύο άγγέλους καΟημένους ενα κατά τήν κεφαλήν και ένα 
ατα πόδας της Οέσεως του σώματος του Κυρίου. ΊΙρώ*  

τησαν αύτήν οι άγγελοι : «| ύναι, τί κλαίεις;» ή δ’ άπήντη· 
ui * \Tt Κύριόν μου καί ούχ οιδα που έΟηκαν αυτόν»»
„ ομι ία διακόπτεται νυν αίφνιδίως, και συνεχίζεται πρός 
όπισθεν έμφανισΟέντα Ίησουν. Ή Μαγδαληνή στρέφεται, πιθα- 
νως άκούσασα τόν κρότον τών βημάτων τοϋ ερχομένου Ίησοϋ, 
και είς τήν έρώτησιν Λύτου : «Γύναι, τί κλαίεις; τινα ζητείς;» 
νομιζουσα οτι έχει ένώπιόν της τόν κηπουρόν παρακαλεϊ : «Κύ
ριε, εί συ έβαστασας Λύτόν, είπε μοι πού αυτόν έΟηκας, κάγώ 
Λύτόν άρώ.» Ή τόση άφοσίωσις τής Μαγδαληνής δέν ήδύνατο 
νά μή άνταμειφΟή ύπό του Κυρίου*  ήδη πρό μικρού εΖχεν 
θή νά λαλήση πρός τους’Αγγέλους, οϊτινες είςτούς μαθητές

Πέτρον καί Ίωάννην εϊχον διατελέση άΟέατοι. Καί νϋν ιοϋται 
πρώτη αύτή νά άτενίση τό πρόσωπον τοϋ άναστάντος — ήΡ Ç 
Ό Κύριος άναλαβών τόν συνήθη τής φωνής τόνον έρ η ή 
Μαγδαληνήν διά τοϋ ονόματος της; «Μαρί®·» I 
άναγνωρίσασα Αύτόν άναφωνεί’. «Γαββουνί .», za‘ V 
πίπτει προφανώς ϊνα άσπασΟή τούς πόδας 1 ου, α e’g-nva 

λέγω. : «Μή μον ή™ W 4»^»» 
πρός τον Πατέρα μου’ πορεύο. δέ πρός τούς άδ.λφους μ 
Μ αύ,ο,ς: ά.αόαέ.ω πρός τό. Πατέρα'μ™ “Λ 
καί Θεόν μου καί Θεόν ύμών. » Εσπευσε δο τότε ή ®ϊ 
νή καί άπήγγειλε τοϊς ΜαΟηταϊς δτι είδε τόν Κύριον 
είπε πρός Αύτήν. ,

2. Δύο έκ τών μαθητών, ων ò μέν Κλεόπας 
όνομαστί, ό δ’ έτερος κατ’ άρχαίαν παράδοσιν είναι ό ^Ου- 
μερώς διηγούμενος τήν εμφάνισιν ταύτην Εύαγγελισ 
κάς άπήρχοντο μικρόν πρό τής δύσεως τοϋ I Ιλίου ες 
λύμων είς τήν κώμην Έμμαούς, άπεχουσαν περί τήν 

ραν, φυσικφ τψ λόγιο δέ ώμίλουν πρός άλλήλους Ρ
θαυμαστών γεγονότων τών ήμερών έκείνων. Ι1ροσήγγι®ε 

πορευομένοις αύτός ό Κύριος, καί δι έρωτήσεως πε/ι τ ·γον_ 
ους άντήλλασσον καί περί τής οκυΟρωπότητος ύφ ής 
το λαβών άφορμήν άνέπτυξεν αύτοϊς τάς I ραφάς κα 
ότι πάντα τά γενόμενα ήσαν έπ Αύτφ γεγρ®μμενα ^με)λε 

προσήγγισαν εις Έμμαούς ò Κύριος προσεποιήΟη ο ^ύτόν 
περαιτέρω νά πορευΟή’ άλλ’ οί μαΟηται παρεκά εσ 
ϊνα διανυκτερεύση μετ’αύτών άφ ου ήδη «ιχεν επ ’^δεϊπνον. 

ρα. "Εμεινε τέλος καί παρεκάΟισε μετ αύτών -Is α^_
Καί λαβιον τόν άρτον καί εύχαριστήσας έκοψε Κύριος
τοϊς’ καί ούτοι άνεγνώρισαν Αύτόν τότε μόλις 
έγένετο άφαντος άπ’ αύτών. ( .

3. Κατάπληκτοι καί συγκεκινημένοι οί δύο ’Ι
γέρθησαν αύΟωρεί λέγοντες πρός άλλήλους · _*
ήμών καιομένη ήν έν ήμϊν, ώς έλάλει ήμίν εν ώ 
διήνοιγεν ήμϊν τάς Γραφάς;» καί έπανήλΟον εις ερο ήμ 
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καί εύρον ήθροισμένους τούς ένδεκα καί τούς λοιπούς «λέγοντας 
δτι ήγέρθη ό Κύριος όντως καί ώφθη Σίμωνι.» Καί ούτοι δέ 

διηγήθησαν τά κατά τήν οδόν «καί ώς έγνώσθη αύτοϊς έν τη 
κλάσει τοΰ άρτου.» Τήν έμφάνισιν τοΰ Κυρίου είς τον Πέτρον, 
συμβάσαν μετά τήν έμφάνισιν Λύτου προς τούς δύο μαθητάς έν 

Έμμαούς αναφέρει διά τών άνωτέρω λέξεων ò Λουκάς, κ®1 0 
Παύλος δέ, ώς είδομεν ήδη προηγουμένως, έν τή πρός Κορινθ· 

α' έπιστολή, άλλ' άνευ λεπτομερειών.
4. Έν φ δέ συνεζήτουν περί τούτων οί μαθηταί—ίκανώς 

δέ ειχεν ήδη προβή ή νύξ—κεκλεισμένας έχοντες τάς θύρας διά 

τόν φόβον τών Ιουδαίων, παρέστη αίφνης έν μέσφ αυτών ο 
Κύριος καί είπεν αύτοϊς τόν συνήθη χαιρετισμόν : «Είρήνγ1 
Ύμϊν.» Κατεπλάγησαν οί μαθηταί καί ύπό φόβου μεγάλου 
νεσχέθησαν, νομίζοντες οτι εΐχον φάντασμα ένώπιόν των’ είς 

τάς σκέψεις δέ ταύτας άποκρινόμενος ό Κύριος ειπεν αύτοϊς · 
«τί τεταραγμένοι έστέ, καί διατί διαλογισμοί άναβαίνουσιν έν 

ταϊς καρδίαις ύμών ; ίδετε τάς χεϊράς μου καί τούς πόδας μ°υ 
ότι αύτός έγώ είμΓ ψηλαφήσατέ με καί ίδετε’ ότι πνεύμα σαρκαί 
καί όστέα ούκ έχει καθώς έμέ θεωρείτε έχοντα » Φόβος καί 
βαθμηδόν άναπτυσσομένη χαρά άνάμικτα δέν άφινον τούς μαθη" 
τάς άκόμη νά πιστεύσωσι τελείως είς τήν δρασιν καί τήν άφήν 
αύτών, δτε ό Κύριος ίνα μή καταλειφθή αύτοϊς ούδ’ ίχνος άμφ1' 
βολίας έζήτησε καί λαβών ιχθύν οπτόν ένώπιον αύτών έφαγεν· 
Ήδη έξενίκησεν τελείως ή χαρά έν τη ψυχή τών μαθητών κ«1 
άποκατέστησε τήν πίστιν αύτών. Καί ό Κύριος «είπεν αύτοϊς 
πάλιν: Είρήνη Ύμϊν’ καθώς άπέσταλκέ με ό Πατήρ κάγώ πεμ 

πω Υμάς. Καί τούτο είπόιν ένεφύσησεν καί λέγει αύτοϊς : 
βετε Πνεύμα άγιον’ άν τινων άφήτε τάς άμαρτίας, άφίε 1 1 

αύτοϊς’ άν τινων κρατήτε κεκράτηνται.»

* *

5. Κατά τήν πρώτην ταύτην πρός τούς συνηθροισμένοοί 
μαθητάς έμφάνισιν τοΰ Κυρίου δέν ήτο παριον έκ τών Λ^° 
στόλων ό Θωμάς. Καί δτε βραδύτερον ήλθε δέν ήθελε νά 111 
στεύση κατ’ ούδένα τρόπον είς τήν διαβεβαίωσιν τών μαθητων 
δτι «έοράκαμεν τόν Κύριον.» Όκτώ ήμέρας λοιπόν μετά τ’!9 

έμφάνισιν έκείνην έμφανίζεται καί πάλιν ό Κύριος τοϊς μαθη- 
ταϊς είσελθών καί αύθις κεκλεισμένοίν τών Ουρών, καί έστη είς 
το μέσον αύτών καί είπε τόν συνήθη χαιρετισμόν. Ήτο καί ό 
θωμάς έν τή όμηγύρει’ ό Κύριος μετά τό «Είρήνη Ύμϊν» 
έστράφη πρός αύτόν καί εϊπε : «φέρε τόν δάκτυλόν σου ώδε καί 
ίδε τάς χεϊράς μου, καί φέρε τήν χεϊρά σου καί βάλε είς τήν 
πλευράν μου, καί μή γίνου άπιστος άλλά πιστός. Καί άπεκρίθη 
ò Θωμάς καί εΖπεν αύτφ : ό Κύριός μου καί ό Θεός μου. Λέγει 
αύτφ ό ’Ιησούς : δτι έόρακάς με, Θωμά, πεπίστευκας’ μακάριοι 

μή ίδόντες καί πιστεύσαντες.»
θ. Μετά τά γεγονότα ταυτα άνεχώρησαν οί μαθηταί 

κατά τήν παραγγελίαν τοΰ Κυρίου είς Γαλιλαίαν ίνα συναντή- 
οωσιν Αυτόν. Καί έν τή προσδοκίοι τής άφίξεώς Του, διά τόμή 
έχειν τί ποιήσωσιν έπεδόθησαν καί αύθις είς τά πρότερα έργα, 
ιδίως οί έξ αύτών άλιεϊς. Έπί τίνος δέ άλιείας ένεφανίσθη τοϊς 
μαθηταϊς ό Ίησοΰς έν Γαλιλαίοι τό πρώτον. Ήσαν όμοΰ παρά 
τήν 1 ιβεριάδα ό Πέτρος, ό Θωμάς, ό Ναθαναήλ, οί δύο υιοί τοΰ 
Ζεβεδαίου, καί δύο άλλοι τών μαθητών. Κατά πρότασιν τοΰ 
Πέτρου άνέβησαν είς τό πλοϊον καί άνήχθησαν πρός άλιείαν, 
κ®ί δλην τήν νύκτα κοπιάσαντες ούδέν συνέλαβον. Ότε δέ έπέ- 
ψωσκεν ή ήμερα έστη ό Ίησοΰς παρά τήν θάλασσαν καί ήρώ- 
τησεν αύτούς άν εϊχόν τι προσφάγιον’ οί δ’ άπήντησαν : Ούχί. 
θ δέ Κύριος προέτρεψεν αύτούς νά βάλωσιν πρός τά δεξιά τοΰ 

πλοίου τό δίκτυον’ οί δ’ υπακούσαντες δέν ήδύναντο νά σύρωσιν 
έπειτα το δίκτυον ώς έκ τοΰ πλήθους τών ιχθύων. Ό όξύς Ιω· 

ννης άνεγνώρισεν άμέσως δτι ò Κύριος ήτο ό άνθρωπος έκεϊνος’ 
^έ Πέτρος άκούσας τοΰτο διεζώσατο τόν έπενδύτην και ριφθείς 

τό ΰδωρ έξήλθεν, έν φ οί άλλοι προυχώρησαν έν τφ πλοίφ 
ονροντες καί τό δίκτυον τών ίχθύων. “Οτε άπέβησαν ηύρον έτοί- 
Ι*ην  άνθρακιάν καί όψάριον έπικείμενον καί άρτον. Ό Κύριος 
ζήτησε τότε νά κομίσωσιν έκ τών όψαρίων ών συνέλαβον άρτί-

καί άνασύραντες τό δίκτυον εύρον αύτό πλήρες Ιχθύων 
μεγάλων 153. Ό Κύριος έπειτα έκάλεσεν αύτούς δπως άριστή - 
οωοι, λαβό>ν δέ τόν άρτον καί τό όψάριον διεμοίρασε καί έδιδεν 
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είς αυτούς. Και δέν έτόλμησέ τις νά έρωτήση Αύτόν’ Συ τις εϊ; » 
διότι άνεγνώριζον Αύτόν όλοι δτι ό Κύριος ήτο. Λύτη είναι ή 
τρίτη προς πολλούς τών μαθητών Του φανέρωσίς Του.

. ’Ενταύθα συμπίπτει καί ή άποχατάστασις τοϋ Πέτρου είς 
Κατά λόγον τής τριπλή ς ά .

του ηρωτη«, ουτον τρί{ ; ,(Σ(μων

° “”ί, άγ“",’ΐ Ι*̂-^ίμων  Ιωνά,
Κύόίο T^tn * καταψστιχήν άκόκριοιν τοϋ ΙΙέτροο ό
Κυρ.ο5 I. ίμπιστΛι αύτ. w
Ζ ™ m πμΜγιι τ.ν ;

XI Τες X- «
δπου oû C> 00t> Χα1 σβ «ώσε* *αί οίσ£*
ά λ θ.' ' Α ” Με™ ΤΟ“” <’“λ·"σε” 0 Κύριος τόν Πέτρον ϊνα 

«Kopie. Ά νϊ:? ό « 

πρόςοέ;» "ί“>'““'O’βίλω Ρ'»“« ?“« Ιρχομ“. τί

άποχοίαρ ' χτοτε ήρχισαν αμφισβητήσεις περί τής

^·

τών uaûw' Ρ Ρ^τά τά γεγονότα τούτα αννήχΰηοαν μιτΟ 
οαν «eie τ τ°υττων χαί 01 λ°ιποΙ τέοααρΕς χαί αονεκεντρώΟη-” 2 TO α «Itor« ό Ιησούς.» Καί προ<Χ.ά.· 

όξουαία ίν ο ■" €\“υτοζς θ^ΡΡΟς δηλώαας ότι ΙόόΟη Λύτφ πάοα 
Μί ίπ1 Mt’ 4^»« κοτούς el« τά

1Ζ ΓΓ1 Τρ,ά^ --
αύ^ X« We«,tóo«5 αύτούς ότι « 

οονττλοϊ« «·

χ. ι. ΠΑΠΑΊ'ΠΑΝΝΟΥ, Π· Θ·

“ΤΑΚΤΙΚΟΝ,,
ΗΤΟΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΕΥΧΟΑΟΓΙΟΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΑΡΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΛΜΟΧΟΣΤΟΥ

(ουνέχεια.)
k 0.™ Κ.Ι -«Ί <»*

νον σταυροεώώς. # . σθ- φωϊίζουσα,
'II χάρις τοϋ παναγίου Πνεύματος ΕΙΊ * _ 

στηρίζουσα καί συνετίζουσά σε πάσα; τάς ημέρας ,
Εΐτα προσφερεται ό ύποψήφιος ύπό τών κ ηρικων κληρικών

κεφαλής τοϋ άετοϋ, (χηρύασοντος 1 '1 τήν προσαγωγήν ς 
ώς προδβδήλωται. Κ<ά τ°ΰ υποψηφίου στάντος έπί τής
Λέγει αύτφ δ Άρχιερεύς: _ , £ναν-

Δήλωσον ήμιν πλατυτέραν πώς ομολογείς και_
θρωπήσεως τοΰ ένυποστάτου Υίοΰ καί Λογου του γοιστοϋ τοΰ 
φύσεις δο [φ. ριη' β.] γματίζεις έπί τοΰ αύτοΰ καί ενός 6 
θεοΰ ήμών. t . τρίτην δμθλο-

Καί ό υποψήφιος βύΟύς μεγαλοφώνως αναγι »
γίαν ούτως, ζώση φωνή : (τρίτος λίβελλος). ουρανού

Πιστεύω εις ενα Θεόν, πατέρα, παντοκράτορα, π βγέννηϊον 
καί γης ορατών τε πάντων καί αοράτων, αναρχον <llrttOc· πι-

τ * * νΐηυ χαι Πνεύματος *··  καί άναίτιον, αρχήν δέ φυσικήν και αιτίαν ΥΙ ^γρόνως έξ
στεύω καί εϊς τον μονογενή αύτοΰ Υιόν τον αρρευστω»^ w<£vta έ- 
αύτοΰ γεννηθέντα, όμοούσιον αύτφ, δι ου τα τοΰ Πατρός
γένετο’ πιστεύω και εις τδ ΙΙνεύμα τδ <ίγιον, το ουνδο-
έκπορευόμενον, τδ συν ΙΙατρί καί Υίφ συμπροσκυν μ ομόδοξον 
ξαζόμενον, ώς συναιδιον και σύνθρονον καί όμοουσ ^περΟυσίου 

και τής κτίσεως δημιουργόν’πισιεύω τον ι να ταυτηζθ, 
καί ζωαρχικής Τριάδος, τόν μονογενή Λόγον κατ ωτηοίαν σαρ- 
Οανών δι’ ήμάς τούς Ανθρώπους καί κα1 ένανθρω-
κωθήναι έκ Πνεύματος αγίου και Μαρίας , λ *

.ή««, ΐοντέσιι (φ. „.θ' ß.J Λ.». »**.1««·  
«αί μηδέν μηαβολόντα τής »ei« ο»»1®

Π3. άνάγοντα.—174. ηρύσσων. —175» dÇ
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νίαν ή άλλοιώσαντα, άλλ’ άνευ τροπής προσειληφότα τον άνθρωπον 
?ν αύτω*  176 τό πάθος και σταυρόν ύπομεϊναι τον παντός πάθους κα*  
τά τήν θείαν φύσιν έλεύθέρον καί άναστήναι τή τρίτρ ήμερα έκ τών 
νεκρών, και είς τούς ούρανούς άνεληλυθότα έκ δεξιών καθίσαι τού 
Θεού καί Πατρός*  πιστεύω καί τάς περί Θεού καί τών θείων παρα
δόσεις τε καί εισηγήσεις τής [φ. ρκ' α.] μιας καθολικής καί αποστολι- 
κής Εκκλησίας. 'Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσ
δοκώ ανάστασιν · νεκρών, και ζωήν τού μέλλοντος αϊώνος. *Ετι  δέ τού 
ενανθρωπησαντος Λόγου μίαν ύπόστασιν ομολογώ, καί ένα πιστεύω 
τόν αυτόν και κηρύττω Χριστόν έν δυσι μετά τήν ένανθρώπησιν ταϊς 
θελησεσιν και ταις φυσεσιν τά εξ ών καί έν οις πέφυκε σφζοντα’ ακο
λούθως δε και δυο ενεργείας 17 7 αύτού τού Χριστού καί δύο θελήματα 
πρεσβεύω, έκαστης τών φύσεων τό ίδιον [φ. ρκ'β.] θέλημα και τήν 
οικείαν σφζουσης ενεργειαν προσκυνητής ειμι σχετικώς άλλ’ ού λα- 
τρευτικώς και τών θείων και σεπτών εικόνων αύτοΰ τε τοΰ Χριστού 
καί τής πανάγνου Θεομήτορος καί πάντων τών αγίων έπί τά πρωτό
τυπα τήν πρός ταΰτα διαβιβάζων τιμήν τούς δ’ άλλως 178 (ή) 
φρονοΰντας ως αλλοτριοφρονας αποβάλλομαι. ’Αναθεματίζω νΑρβι°^ 
καί τους αύτφ συμφρονας και κοινωνους τής αύτοΰ μανιώδους χακο- 
δοξίας Μακεδονιόν τε καί τούς περί αύτόν καλώς [φ. ρκα' α.] όνομα*  
σθέντας πνευματομάχους*  ωσαύτως καί Νεστόριον καί τούς λοιπούς 
ρεσιαρχας καί τους τούτων δμόφρονας αποβάλλομαι καί αναθεματίζω, 
και τρανώς άνακηρύττω μεγίστη φωνή :

176. αύτύ.—177. ένεργείαις.—178. άλλους.

πάσι τοϊς αίρετικοίς ανάθεμα*  
πάσι τοϊς αίρετικοίς ανάθεμα*
δλοις τοϊς αίρετικοϊς ανάθεμα.

Τήν δε Δέσποιναν ήμών τήν θεοτόκον Μαρίαν κυρίως και αλη 
θώς ομολογώ και κηρύττω ως τεκοΰσαν σαρκι τόν ένα τής 1 ριαδος 
Χρίστον τον Θεόν ημών ήτις γένοιτό μοι βοηθός σκέπη καί άντιλή*  
ψις [φ. ρκα ß.j πάσας τας ημέρας τής ζωής μου. ’Αμήν.

Καί ταύτης πληρωθβίσης ευλογεί αύτόν ό ’Λρχιερεύς σταυροειδώς ·
II χάρις τοΰ παναγίου Πνεύματος διά τής έμής μετριότητα 

προβάλλεται σε τον θεοφιλεστατον ιερομόναχον και υποψήφιον (οδεινσ) 
έπίσκοπον τής θεοσωστου πόλεως (δδεινος) και πρόεδρον (δδεινος)· 

εύ^ύς άνίσταται ό Άρχιερρύς καί πάνιες οί ’Αρχιερείς μετ’ αύτοΰ. 
δε έξ αυτών φορεϊ τφ ύποψηφίφ xò ύπογονάτιον χαί πολυχρονείται

πάντων ώς έπίσκοπος δ χειροτονούμενος, [φ. 0κΡ α·] Ε^τα δίδωσιν * φ 
Άρχιερεύς τήν αρχιερατικήν ράβδον λέγων ούτως πρός αύτόν .

Λάβε τήν ράβδον ταύτην ϊνα ποιμαίνης τό έμπιστευθεν σοι πο - 
μνιον τοΰ Χριστοΰ, καί τοϊς μέν εύπειθοΰσιν έστω αυτοϊς υπο σο 
κτήρια καί ύποστηριγμός, τοϊς δέ άπειθοΰσι καί εύτραπέλοις χρη 
αυτή ράβδω έπιστυπτική, ράβδφ παιδευβεως.

Eta «α.Η,Ι.μβά.™. (ta Λ. -A««* “·
ϊαι μετ' αδΐών είς εό Αγιον itai«ovAe>°v νη( "ta ,θ
καί εύΟύς κλίνει τό εαυτού γόνυ κα ενώ [φ. ρκβ β·1 πιον των ρ 180
δέ χειροτονών Άρχιερεύς λαμβάνει τό άγιον Εύαγγέλιον και ^.των 18ί
τίδησιν αύτό έξάπινα έπί τής κεφαλής αύτού έπί πρόσωπον κρα 
αύτό τών ετέρων αρχιερέων ένθεν κακεϊθεν. £ίτα λέγει α φ 
είς έπήκοον πάντων : * , * 1

'Γήφφ καί δοκιμασίρι τών θεοφιλέστατων ιερεων και æ 
τής πόλεως (δδεινος).

Ή θεία χάρις ή πάντοτε τά ασθενή θεραπευουσα και 
ποντα άνσπληροΰσα προχειρίζεται [σε] τον θεοφιλεστατον ιερό 
καί υποψήφιον (δδεινα) έπίσκοπον πόλεως [φ. ρχϊ α -
πρόεδρον τής θεοσωστου πόλεως (δδεινος) ευξωμεθα ουν Q 
ϊνα έλθη έπ’ αύτόν ή χάρις τοΰ παναγίου Πνεύματος.

Καί λέγουσιν οί ίερεϊς tò Κύριε έλέησον γ'. Τών-δέ wö
των τό Εύαγγέλιον (ό) χειροτονών Άρχιερεύς ποιεί έπι της^ 
χειροτονούμενου αταυρού; γ*  έπευλογών αύτόν εις τό ονομα του έπίθβίς 
τοΰ Υίού καί τού αγίου Πνεύματος, νυν καί αεί καί εις τους...· 
τήν χεϊρα εύχεται ούτως :

ΕΙρήνη πάσι*  τοΰ Κΰ δε. z .
Δέσποτα Κύριε ό Θβός ήμών, δ νο [φ. ρχϊ ßj 

διά τοΰ πανευφήμου Σου αποστόλου Παυλου βαθμών κα x Υμ 
τάξιν, είς τό έξυπηρετεϊστθαι καί λειτουργεϊν τοϊς σεπτοϊς 
τοις Σου μυστηρίοις έν τφ άγίφ Σου Θυσιαστηρίφ, πρώτον 
λους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, αύτος, ^σ* 0* 
πάντων, καί τούτον τόν ψηφισθέντα καί αξιωθέντα 
βύαγγελικφ ζυ/φ καί τή αρχιερατική άζί? διά τής χειρθζ 
μαρτωλοΰ καί τών συμπαρόντων συ [φ. ρχό α·] λλειτουργων 
νεπισκόπων τή έπιφοιτήσει και δυνάμει καί χάριτι τθ$ αΥ, 
Πνεύματος ένίσχυσον αύτόν ώς ένίσχυσας τούς 
λους καί τούς προφήτας, ώς έχρισας τους βασιλείς, ηΥ 

?7Γχρήσου.-18Ο. άνεώξα;.-181. κρατούνιες.-182. οί έτεροι Αρχιερείς 

183. οί δέ αρχιερείς κρατούντες.
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αρχιερείς- καί ανεπίληπτου αυτού τήν άρχιερωσύνην άνάδειξον, εις τό 
αξιον γενέσθαι τοϋ αίτεΐν σοι τά πρός σωτηρίαν τοΰ λαοΰ Σου’ καί ύ- 
πακούειν αύτφ. (έ)κφώνως) ("<))u ήγίασιαι καί δεδόξασται το πάν- 
τιμον καί μεγαλοπρεπές όνομά Σου τοΰ Πατρό; καί (φ. ρκδ' β.) τοϋ 
Υίοΰ καί τοΰ αγίου Πνεύματος, νϋν καί dei καί είς τούς αιώνας....

Και ευΟυς Λεγει εις τών επισκόπων τα ειρηνικά ταυτα όσον άκούεσθαα 
Έν ειρήνη τοϋ Κΰ δε.
Ύπέρ τής άνωθεν ειρήνης και τής σωτηρίας τών ψυχών ημών 

τοΰ Κΰ . . . .
Ì πέρ τοΰ επισκόπου ημών (δδεινος) άντιληή,εως, διαμονής, ει- 

ρηνης, υγιείας και σωτήριας αυτοΰ καί τοΰ έργου τών χειρών αύτου 
τοΰ Κΰ δε.

επισκόπου ημών (οδεινος) τοΰ νυνί προχειριζομένου 
καί τή; σωτηρίας αύτου τοΰ Κΰ δε.

Οπως Κύριος ο Θεός ημών άσπιλον και άμόλυντον αύτφ 184 τήν 
(ίρ [φ. ρχε α.] χιερωσόνην χαρίσηται, τοΰ Κΰ δε.

1 ής παναγίας, άχράντου υπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεο- 
τόκου καί αειπάρθενου Μαρίας μετά πάντων τών άγιων ....

Καί βυΰύς επευχεται ο Αρχιερεύς τήν αύτήν ευχήν επάνω τής κεφαλής 
του χειροτονούμενου :

Ειρήνη πάσι· τοΰ Κΰ δε.
, Κύριε <> Θεός ημών ο διά το μή δύνασθαι τήν τοΰ ανθρώπου 

φυσιν τήν τής θεότητος [φ. ρκε β.] ύπενεγκεϊν ουσίαν τή σή οικονομί*? 
Ομοιοπαθείς ημΐν διδασκάλους (κατασκηνώσας) τόν σόν έπέχοντας ΖΡ1!' 
στον καί φερέσβιον θρόνον, εις τό αναφέρειν Σοι θυσίαν καί προσφο
ράν υπέρ παντός τοΰ λαοΰ Σου, Συ, Κύριε, καί τούτον τον άναδεί" 
χθεντα _ οικονόμον τής αρχιερατικής χάριτος ποίησον γενέσθαι μιμΊ' 
την Σου τοΰ αληθινοΰ ποιμένος, τιθέντα τήν ψυχήν αύτου ύπέρ τών 
σών προβάτων, οδηγον τυφλών, φώς τών έν σκότει, παιδευτήν τών 
α [φ. ρκς· α·] φρόνων, φωστήρα τοϊς έν τώ κόσμφ' ϊνα καταρτίσας τάς 
ψυχάς τάς έμπιστευθείσας αύτφ έπί τής παρούσης ζωής παραστή τφ 
βήματί Σου άκαταισχύντως, καί τον μέγαν μισθόν λήψεται δν ήτοίμα' 
σας τοϊς άθλήσασιν ύπέρ τοΰ Ευαγγελίου Σου· (έκφώνως)· Σόν γ«»?

184- αύιού.—

Υπέρ πάντων τών χρηζόντων τής παρά σοΰ βοήθειας και dw 
ληψεως τοΰ Κΰ δε.

Αντιλαβοΰ, σώσον, έλέησον καί διαφΰ^αξον ή μάς, ό Θεός»

έστι το έλεεϊν καί σώζειν ημάς και 
Πατρί καί τώ Υίω Ιοί τήν δόξαν άναπέμπομεν τφ 

καί τφ άγίφ Πνεύματι, νΰν καί αεί .
Καί ευθύς έπαίρει το άγιον Εύαγγέλιον ο χειροτονών άπό τής Φ0 IS 

τού (κε)χειροτονημένου*  καί έπιτίθησιν αύτω τό οιμοφορον καί ε φ
[φ. ρκτ β.] άξιος' άξιος*  άξιος.

καί άσπάζεται αυτόν αυτός καί οί λοιποί ’Αρχιερείς, χαί ούτως ρχ * 
τό ΣύνΟρονον*  καί εί μεν έοτιν αρχιεπίσκοπος ο χειροτονησας 
αύτου ή λειτουργία*  εί δ’ ούν τελείται ύπό τού αρτιχειροτονητου ρχ 0e

Τάξις εϊς τό ένθρονίσαι έπίσκοπον.
Άρχεται ή λειτουργία μέχρι καί τοΰ κατελάειν~°ι ’ ’ 

νος· καί δτε μέλλει δ διάκονος ί85 είπεϊν: τοΰ υ ε £ν0ρονίσαι αύτόν 
χονται οί κληρικοί μετά τοΰ ’Επισκόπου και του Λτα χέγ» δ
’Αρχιερέως καί ουγκαίΚζουσιν αυτόν εις το ' ν
Αρχιερεύς «ίς τήν κο [φ. ρκζ*  α.] ρυφήν αύτού τήν ευχήν τα η

Ε’ιρήνη πάσΓ τοΰ Κΰ δε. _ Σου
Ό Θεός ύ άγιος ό κλίνας τούς ούρανους τΐί 2ον,

σει, κλϊνον τό οΰς Σου καί επάκουσον ημών τών » έμοΰ tov
άνάδειξον τόν δοΰλόν σου τοΰτον τον ένθρονιζομενον άγίοις
αναξίου δούλου Σου είς τήν επισκοπήν καί προεδρίαν 
ιατρός ήμών καί άρχιεράρχου (δδεινος) ώστε γενεά αι αύτφ
σκοπον καί διάδοχον (δδεινα) εις ποιμένα τήςέ^πιατευ^ 
λογικής ποίμνης τοΰ Χρίστου [φ. ρκζ' β ] είς δόξαν και α^ άγαθοϊς 
Κράτους, ποιμαίνοντα τόν λαόν αυτοΰ έν εργοις κα οις^ 

προστάγμασι καθώς ήρετίσω. (εκψώνως): ( θ)η αΥ10^ ε 
ώνας τών α’ιώνων. Αμήν. (^εγαλο

(Ε)ί(τ)α (Α)έγει (ό) ’Αρχιερεύς ό χειροτονησας 
φώνως (ψ)άλλων. ήμών

(Η)ρεσβευούσης τής ύπερβυλογημενη« '1-° Αγγέλων καί πάντων 
Θεοτόκου καί αειπάρθενου Μαρίας, τών θεοει
τών ’Αγίων. ’Αμήν. eW)Ç (ί) διάκονος

πολυχρονεϊται δ νέος επίσκοπος νί*)οΰ  (Κ)ΰ δε. (3) ’Αρχιερεύς [φ. ρκη' «·1 (έκφω“*ω? _ , τρίσά'

(■«)„ 4ϊως «I ό βώς ήμών «i S»1 “ξ“ν

185. διάκων.—486. συγκαθίζουν.—187. τόν.
188. φάλλοντα.—189. διάκων,
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γιον ύμνον άναπέμπομεν, τφ Πατρί καί τφ Υίφ καί τφ άγίφ Πνευ- 
ματι, νυν καί άεί καί είς τούς αιώνας τών αΙώνων·

(Κ)αΙ τελείται ύπ’ αύτοΰ του νέου Επισκόπου ή θεία λειτουργία.
Τέλος ώδε τούτου.

Δόξα Σοι Αγία Τριάς ό θεός ημών, δόξα Σοι.

[φ. Qxo’ β] ΕύχαΙ είς τήν άπαμφίασιν τής αγίας Τραπέζης τήν 
γινομενην ,β0 τη μεγάλη Ε' ύπό 191 του Άρχιερέως.

190. γενομένην.—191. άπό.

Μετά τήν συμπλήρωσιν της τριτοέκτης «ερί ώραν ς*  της άγιας χαί μεγα' 
λης Ε κρουομένου του συμβόλου συ>αγόμεΰα έν τώ νάρθηκι, καί ψάλλομεν 
τάς γ ώρας με τα τυπικά· χαί μετά την τούτου συμπλήρωσιν χαί την συνηθη 
ευχήν εΙσερχομεΟα έν τφ ναφ χαί γινομένου του τρισάγιου «Ισέρχεται ό Άρ- 
χιερεύς, οί Ιερείς καί ό εκκλησιάρχης έν τφ βήματι καί πρώτον μέν θυμιρ ° 
Αρχιερεύς τήν άγίαν Τράπεζαν κατά τό έθος περιξ*  χαί είθ’ ούτως ποιεί τήν 
ευχήν ταύτην καθ’ εαυτόν.

Ειρήνη πάσι*  τάς κεφαλάς ήμων τφ Κφ...
[φ. ρκθ*  α.] Κύριε ό Θεός ημών ό τφ ζωοποιφ Σου θανάτφ τον 

θανατον νεκρωσας καί ημάς τών παθών τάς αμαρτίας άναστήσας’ 
τος και νυν κυκλούντας ημάς τού σωτηρίου Σου τάφου τόν τύπον και 
δια της οφειλομενης ίεράς υπηρεσίας τόν πόθον άφωσιωμένους πρόσ- 
δεξαι κατα το πλήθος τών οΐκτιρμών Σου*  καί τού μυστικού Σου δβί— 
πνου κοινωνους λαβείν καταξιώσας μετόχους και τής έπουρανίου Σου 
βασιλείας άνάδειξον*  (έχφώνως:) "Οτι παρά Σοί έστιν ή πηγή τής 
ζωής και τής τών αγαθών [φ. ρκθ' β.] άπολαύσεο>ς και τών αθανάτων 
δόσις, καί Σοί την δόξαν άναπέμπομεν συν τφ άνάρχφ Σου Πατρί 
καί τφ παναγίφ καί αγαθφ καί ζωοποιφ Σου Πνεύματι, νύν καί αεί 
καί είς τούς αΙώνας τών αιώνων. ’Αμήν.

Μετά δέ το Αμήν άπαμφιάζουσι τήν άγίαν Τράπεζαν καί πρώιον μέν 
αΐρουσι τόν ένδύτην αυτής· ωσαύτως καί τά λοιπά έπιπλα τά έπικείμενα αυτή 
καί αύτό τό κατά σάρκα*  καί άπογυμνοϋσιν αύτήν παντελώς· καί πρώτον μέν 
σαιρουσιν αυτήν διά μουαης καθαρωτάτης, είθ’ ούτως άποπλύνουσιν αυτήν 
μετά χλιαρού ύδατος μεμιγμένου (μετά) ροδοστάγματος [φ. ρλ' α.) καί οίνάν- 
θου καί α τοσπογγιζουσιν αύτήν μετά έγχειρίων καί μετά τήν έκπλυσιν τό 
μέν ύδωρ συνάζουσιν είς άγγείον άνιμώμενοι τούτο σπόγγοις καινοϊς*  καί μετά 
τούτο παλιν αμφιάζουσι την άγίαν Τράπεζαν άλλάσσοντβς τό κατά σάρκα κ^ί 
αυτό τό μεγα αντιμηνσιον τό υπ ιχάτω αύτού καί τιθέγτες άντί τούτων ετερα· 
Και παλιν ύυμιά κατα τό έθος· και οίίτω ποιεί τήν ευχήν ταύτην καθ’ εαυτόν · 190

Καρπασέων καί Άμμοχώσνου 245

Εΐρήνη πάσι*  τού Κύ δε.
Ό έλεήμων καί οίκτίρμων Θεός ό δι άφατον αγαθότητα πρός 

λειτουργίαν τού παναγίου καί άχράντου Σου θυσιαστηρίου [φ. ρλ β·] 
τήν ημών αχρειότητα προσλαβόμενος’ αυτός καί νύν έπίβλεψον εφ 
ημάς εν τφ πλήθει τών οϊκτιρμών Σου καί καταξίωσον δεκτήν γεν 
σθαι τήν διακονίαν ημών τών αχρείων, ήνέπί τή άγίςι Σου ραπε η 
τελούμεν σήμερον μετά φόβου καί τρόμου παρεστώτες αυτή, κ« 
θαρον ήμάς διά τής έπιτελεσθείσης έν αυτή αχρανιου πλυσεως 
παντός μολυσμού σαρκύς καί πνεύματος, άνακαθαίρων ήμων βς 
τάς αισθήσεις τής ρυπώδους αμαρτίας, καί παριστών άμωμους _ 
σπίλους τή φρικτή [φ. ρλα' α.] καί θειφ ίερους>γι<? τού ζωοπι^ 
ματος καί τού σώματός Σου τού υπέρ τής ημών αφθαρσίας εν τ φφ 
κατατεθέντος καί μετά δόξης άναστάντος τή τρίτη ήμερ<5» και πΠΥή 
άκενώτου ζωής καί αφθαρσίας τόν πανάγιον ημϊν τάφον άποτε , 
τος’ έν αύτφ γάρ τού θανάτου καταπατηθέντος καί τού κέντρου α 
τής αμαρτίας έξαφανισθέντος ύπό τής σής θεϊκής εξουσίας καί υ 
μεως, συνεζωοποιήθημεν καί συνανέστημέν ^οι, δοξάζονιές την 
παρχήν τής ημών άναστάσεως, τόν υπέρ ημών σταυρω ^ντα κ^ 
(φ. ρλα' β.) ταφέντα καί άνασταντα’ (νκφωνως.) Σύ γάρ^ ε 
ήμών καί ή άνάστασις καί σωτηρία καί Σοί τήν δόξαν άναπεμ ομβ^ 
ούν τφ άνάρχφ Σου Πατρί καί τψ παναγίφ καί άγαθφ και ωοπ φ 
Σου Πνεύματι νύν καί άεί . . . · , , -

Κ«ί μετά τό ’Αμήν ϊσταται ό ’Αρχιερεύς βαστάζων τό άποοπογγ 
άγιας Τραπεζης χαί χρίων πάντας*  χινομένης ευχής άπυλυόμεθα.

w (ακολουθεί·)
192. έπίπεμψον.
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Άρχιμ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΠΑΙΙΑΔΟΙΙΟΥΑΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ERRA. ΣΧΟΛΗΣ

ÔIONYSIOX ΧΛΕΟΠΑΞ
(1816-1861)

(συνέχεια·)
Προφανώς τοιαύτην παιδαγωγικήν άρχήν έοέχετο ο Ή*  

τριάρχης, οστις έπί πλέον έπίκρανε τον ταλαίπωρων 
λον είπών ότι ατόσα έτη έπέοκσαν καί ακόμη καμμια καρ1^ 
φορίκ δέν έγινεν». 'Υπενθυμίζει ό Κλεόπας, είς την άδικον 
την παρατήρησιν άπευθυνόμενος, οτι τρία έτη ή Σχολή τών Ie?0 
σολύμων έν ταις ήμέραις αύτού διήνυεν οπωσδήποτε εν τινι τάξε 

«διότι τά τρία πρώτα έτη, τα άτακτα εκείνα καί πανάθλια 
τόχρημα χάος, δστις τά λογαριάζει ώς έτη τακτικής σπουδής x-at 
δασκαλίας άπαταταν τρία μόνον έτη υπήρξαν τακτικής διδασκαλία» 
άφ’ ού δηλαδή έσυστήθη το Σχολεΐον». Λοιπόν εις τά τρία ταύτα 
τίνας καρπούς ήδύνατο ν*  άποδώσηή Σχολή, ή; μόνος σχεδόν διδα 

σκαλος ήτο ό Κλεόπας; Ούτος ήθέλησεν «κνοήτως νά κάμη Οαυματ 
καί δια τούτο έτιμωρηθώ δικαίως μέ τον άφκνισμύ/ τής υγείας 
καί αντί τών μεγάλων θυσιών, άς ύπέστη είχεν ήδη ώς άνταμοι 
πίκρας παρατηρήσεις. Τρία ολόκληρα έτη, τά πρώτα εκείνα πληθ* 1 

δοκιμασιών έτη, είχε διέλθει εντός του Μοναστηριού καθημενο,» τ? 
γων έξ ίδιων του, μή δυνάμενος νά ζήση «μέ τα ξεπλύματα του μαγε 
ριου τα όποια εύηρεστούντο να τώ δίδωσιν», ύπέρ τάς 4,θθθ ΥΡ°σζ 
έξώδευσε περιηγούμενος τήν Ιίαλαιστίνην, οσάκις ηύκαίρει, ί?α συ 
τάζνΐ το περί Παλαιστίνης σύγγραμμα, τύ οποίον έπί τέλους 
να τελείωση «είς δόξαν καί καύχημα τών Άγιοταφιτών». Ενώ $ 

ήδύνατο καί μισθούς ηύξημένους νά ζητήση καί να ήσυχαση 
έξοδεύων, ύπεβάλλετο είς δαπάνας καί είς κόπους. 'Γε^ ος υπο< 
τούς πραγματικούς καρπούς, ους πχρήγαγε κατά τύ εξαετές διάστ^μ 

τής διδασκαλίας του, άναγράψας τά ονόματα μαθητών αυτου, 
νες ήσαν ήδη διδάσκαλοι ή είχον τήν έπιστασίαν καί την ύιορ 
τών έκτυπουμένων αραβικών εκκλησιαστικών βιβλίων, 
έκθεσιν παρακαλών ΐνα γίνη δεκτή ή παραίτησις αύτού, 
τε καί ή κλονισθεισα ύγεία αύτού δέν θά τφ έπέτρεπε να ζ

το δί-

διορι-

τόσα μαθήματα δσα ύπό έξ Καθηγητών εδιδασκοντο έν τή κατα 
Χάλκην Σχολή.

Δέν διεσώθη γραπτώς τί έπηκολουθησε μετά την ανωτέρω έκθε- 
σιν τού Διονυσίου Κλεόπα, έν ή διεζωγρέφηαεν ουτος έτι άπας τον έν 
άπεριγράπτοις αληθώς ταλαιπωρίαις μέγαν άγώνκ αυτού ύπερ τών 
γραμμάτων. Άλλ’είνε βέβαιον οτι ό Πατριάρχης άνεγνώρισε το δί
καιον τού Διδασκάλου καί πληρέστατα ίκανοποιήσας αύτόν έπεισε 
ν ανακαλέση τήν παραί^ησιν. Προς τοιςαλλοις προεβη είς τον 
σμον νέας ’Εφορίας, άποτελουμένης έξ αύτού τού Διονυσίου Κλεοπα, 
τού Καμαράση Θεοφάνους καί τού Πατριαρχ,ικού Επιτρόπου Αρχιμ 
1 ερασίμου, προς ον έγραψε τή 20 Ιουλίου 1855 alo καθήκον τού εφο 
ρεύειν τήν σχολήν άνεθέσαμεν είς αύτή/προς χαριν τού Λρχιμανδρι 
του καί Σχολάρχου κύρ Διονυσίου Κλεόπα, iva μη παραπονήται λε, 
γων οτι δήθεν ή ’Επιτροπή μένει αδιάφορος και δέν συμπραττε^ εις 
τήν εύστάθειαν τής Σχολής’ καί έπειδή τύ τοιούτον έφορικύν καθήκον 
ύέν θέλει προξενή πολλήν ένόχλησίν καί βάρος είς τήν ύσιότητα τ/ι,, 
προτρεπόμεθα πατρικώς νά έκτελή αυτό διά τύ καλόν τ^ς Σχολής 
Εκ τής έπιστολής ταύτης μανθάνομεν οτι ό Διδάσκαλος προεχειρισ η 

είς Αρχιμανδρίτην, επανακάμπτων δέ tίς Ιερουσαλήμ έκόμισε προ.» 
τήν ΙΙατριαρχικήν Επιτροπήν επιστολήν τού ΙΙατριαρχου, γραψαντος 
ιδίως τώ Γερασίμφ αΚοινώς γράφομεν συνιστώντες τον όσιολογιωτα 
τον Αρχιμανδρίτην καί Σχολάρχην κύρ Διονύσιον Κλεοπαν, έπιστρε 
φόντα αισίως είς τήν αγίαν Πόλιν, όπως άναλαβη τα τής δ.δασκαλι ς 
*αί διευθύνσεοις χρέη έν τή πατριαρχική ημών Σχολή, άλλα και 
ιδίως συνιστώμεν δια τής παρούσης τήν αύτού οσιολογιότ ητα είς τη 
^ιάζουσαν αδελφικήν αγάπην τής Όσιότητος της προτρεπομενοι π 
τρικώς, όπως ύποδέξηται αύτόν άφικόμενον μετά χαρά, έγκαρ ίο 
^κί μεθ’ όλης τής δφειλομένης είς τύ άτομον αυτού τιμής ύπολη 
ψεως. Επειδή δέ, καθκ προειδοποιήσαμεν αυτή, η Οσιολογιοτης το 
μέλλει νά ένασχοληθή αμέσως περί τήν προετοιμασίαν και διευθέτη 
σιν όλων τών άπαιτουμένων προς μετάοασιν τής χολής εις τύ Mo 
ναστήοιον τού Σταυρού κατά τύν προσεχή Σεπτέμβριον, ή Όσιό της της 
^εν θέλει λειψει τού νά συμπράξη διά λογου και έργου είς τύ να ε 
*εργώνται εγκαίρως ολα τά άναγχαιοΰντα προς τύν σκοπόν τούτον 
συνεννοουμένη περί έκάστων μετά τής αύτού Όσιολογιότητος καί συμ- 
θοηθοΰαα και υποστηρίζουσα αύτόν».

ί2στε ο Πατριάρχης, πληρέστατα ικανοποιησας τον Κλεοπαν, 
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ύπεσχέθη είς αύτδν άμέριστον καί όλοπρόθυμον την ύποστήριξι*  του 
Άρχιμ. Γερασίμου, το παν ίσχύοντος τότε, πρδς έναρξιν τής λειτουρ
γίας τής Σχολής του Σταυρού κατά Σεπτέμβριον του 1855. Την ί**  
νοιαν ταύτην έχει ή ανωτέρω επιστολή πρδς τδν Γεράσιμον, περί δε 
τών αποβλήτων μαθητών, οϊτινες έγένοντο αιτία τοσούτων θλιψ* ω* 
του Κλεόπα ούδείς πλέον ίκτοτε λόγος ήτο δυνατός, ούδ*  είσήλθο*  
ούτοι είς τήν νέαν Σχολήν. Ούτως Ικανοποιημένος έπανέκαμψεν ε^ 
‘Ιερουσαλήμ ό Διδάσκαλος, διελθών τών ’Αθηνών, πρδς αγορά*  Ρς* 
βλίων καί πρδς ευρεσιν πιεστού διά τό Τυπογραφεϊον. Τή 4 Αύγου
στου γράψας πρός τδν Πατριάρχην ήγγειλε τήν άφιξίν του, έπι^θ0- 
σθέσας τήν είδησιν οτι αί έπισκευαί τής Μονής τού Σταυρου «εντός 
ολίγου άποτελειούνται». Μετά δέκα ημέρας ειδοποιεί πάλιν τδν 
τριάρχην οτι ύπελείποντο έτι έπισκευαί τινες καί ότι κατά π£σαν πι
θανότητα αί ενάρξεις τής Σχολής αύν θεφ χωρίς άλλο θά έγίνοντο 
«μετά τήν υψωσιν του Σταυρου, τούτέστι τή 15 Σεπτεμβρίου’ εως 
τότε τελειώνουν άπαντα, πλην τού μαγειρείου και τής Βιβλιοθη* γΐ’ι> ’ 
Ο Πατριάρχης άνυπομονών έγραφε τή 28 Αύγούστου «έλπίζψ®ν 

να έγινεν άρχή διά τήν μεταφοράν τής Σχολής είς τδν Σταυρόν», ®υ* 
θημερδν δ’ έξ ‘Ιεροσολύμων έγραφε πρός αύτδν ό Κύριλλος Άθ****  
σιαδης δ ήλων ότι θα έξαχολουθήσν) έν εύπειθεία πρός τδν Σχολαρχ^*  
και προθυμίφ νά έκπληροϊ τά καθήκοντα αύτου, οπερ σημαίνει δτι ·*  
γένοντο αύτφ παρατηρήσεις περί τού αντιθέτου. Τή 29 Αύγούστου ο 
Επίτροπος Αρχιμ. Γεράσιμος γράφων έπληροφόρει τδν Πατριάρχη 

οτι «αί έργασιαι είς τήν Σχολήν είναι έν τφ τελειούσθαι χάρις 
ζήλον καί την προθυμίαν τού Αβραμίου, οστις είς ολας έν γενει 
οικοδομάς καταβάλλει άοκνον προσπάθειαν καί επιμέλειαν». θ 
βραμιος ουτος ητο ύ εκ Μαδύτου μοναχός ό ανακαινιστής γενόμενος 
παρα την Μονήν τού Σταυρού, τδ πάλαι έξ αύτής έξαρτωμένης, 
νής «Κατα Μονας». Αυθημερόν δέ γράψας καί ούτος πρδς τον 
τριάρχην έλε^εν ότι έληξαν σχεδόν αί εργασίαν καί ότι «όσον ού^ 
άρχονται αί ένάρξεις τών μαθημάτων έν όλη άνέσει τών τε διδα

σκάλων καί τών υποτρόφων!. Επίσης αύθημερδν καί ό Κλεόπας 
μακρ# εκθέσει πρδς τδν Πατριάρχην παρεΐχεν ειδήσεις περί του ip1®' 

μου τών προσελθόντων μαθητών, περί τής οικονομικής διαχειρίσεων |V 
τ$ Σχολή, περί τής καλλιεργείας τών πέριξ αύτής αγρών καί 
λώνων, προσθέτων ότι συνεπείς τής μή άποπερατώσεως τού μ«γ<ι" 
ρείου δέν ήδύνατο να γίνη εναρξις τών μαθημάτων κατα τήν πρού^θ*

λογισθείσαν ημέραν. Τή 15 Σεπτεμβρίου γράψας πρδς τδν Μητροπο
λίτην Πέτρας ο Πατριάρχης περί αποστολής βιβλίων δια τήν Βιβλιο
θήκην τής Σχολής έσημείωσε «Τάδό τήν μεγάλην Σχολήν άποστελ- 
λόμενα βιβλία είσί πάντα έσφραγισμένα διά σφραγίδας επίτηδες κατα- 
σκευασΟείσης καί μέλλόυσι παραδοθήναι τή Εφορεία τής αύτής Σχο
λής, όπως άποτεθώσι κατά τάξιν είς τήν Βιβλιοθήκην αύτής καί συγ
χρόνως καταγραφώσιν είς τδν έπί τούτω συνταχθησόμενον κώδικα καί 
κατάλογον. Τήν δέ διαληφθείσαν σφραγίδα θέλομεν άποστείλει διά τού 
προσεχώς άφικνουμένου είς τήν αγίαν Πόλιν ίεροδιακόνου καί διδασκά
λου κυρ Ευγενίου δπως παραδοθή είς τήν είρημένην ’Εφορείαν καί 
σφραγισθώσιν όλα τά λοιπά βιβλία τής Σχολής όαα τε ήγοράσθησαν 
εζ Αθηνών καί παρά τού Όσιολιγιωτάτου ’Αρχιμανδρίτου καί Σχο- 
λάρχου κυρ Διονυσίου Κλεόπα καί οσα μέλλόυσι προστίθεσθαι τού λοι- 
^ού είς την τής Σχολής Βιβλιοθήκην είτε έξ αγοράς είτε έξ άφιερω- 
σεως ή ήμετέρας αποστολής». Τή 12 Σεπτεμβρίου έγραψεν ό Κλεόπας 
οτι ήγγιζε μέν ό καιρός τών ενάρξεων τής Σχολής προσήρχοντο δέ 
κλειστοί μαθηταί καί οτι ήτο ανάγκη ν’ άποσταλή διδάσκαλος διά

έν ^εροσολυμοις Σχολήν, μεθ’ ής έπρεπε νά ένωθή καί ή άλληλο- 
διδακτική. Μετά δέκα ημέρας έπέστειλεν ό ΙΙατριάρχης τφ έκ τών 
Επίτροπων Αρχιμ. Γερασίμφ σχετικώς πρδς τ’ ανωτέρω «Σήμερον 

Υράφοντες κοινώς πρδς τήν ’Εφορείαν τής Πατριαρχικής Σχολής όι- 

^μεν αύτή οσας οδηγίας έκρίναμε/ τό γε νύν αναγκαίας περί τής 
Οζχ°νομικής τών πραγμάτων τής Σχολής και περί τού αριθμού τών υ- 
^οτροφων, όν προσδιωρίσαμεν είς 36 καί διατάττομεν τή Έφορείφ όπως 
Ρ-^όένα άλλον προσλάβη πέραν τού όρισθεντος αριθμού. Ταύταις λοιπον 

‘«ις κυριαρχικαις ήμών όδηγίαις συμμορφουμένη καί ή αγαπητή ήμΐν 
θσιοτης της, άς φροντίση, καθ’ οσον έξ αύτής έξήρτηται, ώστε να 

'ΐεθώσιν είς πλήρη ενέργειαν, επειδή έπιθυμοΰμεν ίνα έξ αρχής ηδη 
εισαγ4γωμεν καχήν το^ν οικονομίαν είς τήν Σχολήν καί ουτω δυ- 
νηθωμεν νά συντηρήσωμεν αύτήν έν ουτω χαλεποίς καιροϊς».

(άκολουθέΓ.)
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(Συνέχεια έκ του προηγουμένου.)

Μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Βασιλέω; ό Μητροπολίτη; μα; äw 
κοίνωσε τα της Ιδιαιτέρα; συνεντεύξεω;. *()  Βασιλεύ; ήτο υπερβολικά 
στενόχωρημένος διά τό πραξικόπημα τών Βουλγάρων. Έζητήθη ή 
άδεια δι δλίγα τάγματα έ’χοντα άνά/κην άναπαύσεως και βίσήλθεν είς 
τήν πόλιν όλόκληρος στρατιά μέ προθέσεις προφανέστατα έχθρικάς. 
Η αρπαγή Ιδίρ τής Άγιας Σοφίας τιτρώσκουσα είς τά καίρια τά ευ- 

σεβή αισθήματα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ τοΰ έφαίνετο πράγμα έπίβουλον. 
Δέν έπρεπεν όμως οί ευσεβείς πολϊται τής Θεσσαλονίκης νά πιστεύ- 
σωσιν δτι ή κατοχή τοΰ ναοΰ τής Άγιας Σοφίας ύπό τών Βουλγάρων 
θά ήτο δριστική. Τουναντίον ύπεχρεώθησαν νά δηλώσωσιν εγγράφω; 
δτι έν τφ ναφ δεν θά μεταβάλωσι τίποτε καί δτι κατέχουσιν αυτόν 
απλώς προς στρατωνισμόν. *0  Βασιλεύς εύρεν ορθήν τήν γνώμην τοΰ 
Μητροπολίτου οτι ουδεις τών άπό τής μουσουλμανικής λατρείας άπο 
σπασθεντων αρχαίων ναών πρέπει νά παραδοθή από τοΰδε εις χρήσιν 
λειτουργικήν και οτι είναι αρκετόν έπί τοΰ παρόντος το δτι ραντισθέν- 
τες^ δι αγιασμού υπο τοΰ Μητροπολίτου Αθηνών είναι ανοικτοί είς 

τους χριστιανούς πρός προσκύνησιν.
Είναι πολύ δρθή ή γνώμη αυτή, είπεν ό Βασιλεύς, πρέπει νά 

προσπαθώμεν να φερωμεν τά αίσθήματά μας είς αρμονίαν μέ τά αΙ· 
σθηματα τών άλλων. Είναι μάλιστα βέβαιον δτι καί αυτή ή καταλη· 
ψις τών ναών δέν θά εγινετο δπως έγινε μετά σπουδής, έάν οί Βούλ
γαροι δια τής καταληψεως τής Αγίας Σοφίας δέν εδείκνυον τήν πρό· 
θεσιν των να καταλαβωσιν ολους τούς αρχαίους ναούς.

Ηύχαριστήθη πολύ δ Βασιλεύς δταν δ Μητροπολίτης ανεκοίνω' 
σεν είς την Μεγαλειότητά Του δτι περί τήν μεσημβρίαν πληροφορηθ^ 
παρα τοΰ Μουφτή Θεσσαλονίκης δτι μελετάται ή κατάληψις καί τινων 
τεμενών περί τών δποίων δέν υπάρχει ιστορική μαρτυρία ή σαφή; 
παράδοσις δτι ήσαν Έκκλησίαι, έσπευσε νά διαβιβάση είς τόν Νομάρ
χην κ. Άργυρόπουλον τήν εϊδησιν μετά τής παρακλήσεως νά άναχαι- 
τισθή διά μέτρων κυβερνητικών ό ού κατ’ επίγνωσιν ζήλος.

* 
♦ ♦Την έπομένην τής ευτυχούς έν τή Μητροπόλει μετά τοΰ Βασιλέωί

Άναμνήοεις άπό τό πενθούν άνάκτορον 251 

συναντήσεως δμα ώς ήγέρθην τοΰ ύπνου από τα, εκκωφαντικ ‘ς, ρ 
γάς τών εφημεριδοπωλών οί όποιοι διελάλουν πέντε γλωσοιο Ρ ΐμ 
ρίδας, χατηυθυνθην, δευτέραν ήδη φοράν, είς τον Ναόν_ το, 
μάρτυρος Δημητρίου. Ί,Ισθανόμην έμαυτόν έσωτερικω, τ4α>ου 
είς τό νά κλίνω γόνυ επανειλημμένο)? ενώπιον του μυρ 
καί νά Ικετεύσω «τόν μέγαν τής οικουμένη; ύπέρμαχον», J 

'μενον τά έθνη», ϊνα τής προ; τόν θεόν παρρησία, αυτου 
δείξη καί διά τήν Κύπρον, όσιον καί δίκαιον ποθοΐσαν 
ένωθή καί αυτή μετά τή; Μητρό; αυτής. Ευσεβείς γυναικε, ,η- 
θουν έτι πέμπτην ήδη ήμέραν νά καθαρίζουν καί νά π υνο , . 
φος τοΰ άπεράνιου ναοΰ, άλλ’ δ ιδιαίτερος παρα ή 
θαλαμίσκο«:, δπου δ τάφος τοΰ Αγίου, κατεκλύζετο άδιακ 
πλήθη ευλαβών προσκυνητών συνωστιζομενων εις Τάφον,
ώστε νά νομίσω πρός στιγμήν δτι εύρίσκομαι εις τθν~ 
είς τήν Γεθσημανήν ή εις τό έν Βηθλεέμ Σπήλαιον τή,

ΙΙροσηυχήθην γονυκλινώς πρό τοΰ Ιάφου, έφ ου μβτ 
τους αιώνας έκαιον καί πάλιν λαμπάδες, κανδήλαι καί μ 
περιειργάσθην ακολούθως λεπτομερώς τήν ατέρμονα Βασι ι η » 
περικλείουσαν «τόν κηδεμόνα τής Θεσσαλονίκης καί πολιούχο 
μάζων αυτής τήν μεγαλο πρέπειαν κατ ούδέν τής περί βοή 
λικής τής Βηθλεέμ ύστερούσης μάλλον δέ καί ύπερεχούση, εν 
καί άπήλθον είς έπ'σκεψιν τού Ναοΰ τοΰ Αγίου_ εωργι

ΟΙκοδόμημα κυκλοτερές διαμέτρου 80 «οδών 
καί επτά υπέρ αύτάς μεγάλων παραθύρων εις υΨ ’ .„ήσκει τό 
θούμενον καί είς θόλον μεγαλοπρεπώ; άπολήγον υ» μ * 
Πάνθεαν τής Ρώμη; καί τό υπέρ τόν Γαφον του 
Ναοΰ τής Άναστάσεως. Άναμφιβόλως εΐνε το έπιφάνειαν
θμού τούτου οικοδόμημα. Τά καλύπτοντα την π _ πλήθος καί 
τοΰ θόλου μωσαϊκά εξαίσιας τέχνης καταπλήσσουσι ι 
τήν ποικιλίαν τών παραστάσεων, έκ τής έπισταμένη, , «
ποιων θά ήδύναντο νά έξαχθώσι τά σχεδιαγραψ1!^1 1βνάοων
σίων οικοδομημάτων οίον ναών, ανακτόρων, κυβερνητικά) 
τής εποχής τής συνθέσεως τοΰ μωσαϊκσΰ. Διόιι^ ώ, γνωρίζω _ 
μελετών μου επί τών όμοιων οικοδομημάτων τών πόλεων 
ψήμου μωσαϊκού χάρτου τής Μαδηβής αννθεται τών μωσ 
τέγραφον πραγματικά σχέδια διατηρούμενων έπί τών ήμερων 
οικοδομημάτων.
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Άπό τόν ναόν τού 'Αγίου Γεωργίου, δστις είνε αρχαιότερος τής 
έκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής κατά πολλούς αιώνας—λέγεται οτι ή^ο 
ναός έθνικός τού Δ' πρ. Χρ. αίώνος—έπρεπε νάκατευθυνθώ εις άλλον 
ναόν, τόν τών ’Αγίων Αποστόλων ή τόν τής Θεοτόκου. Δέν έσκόπουν 
να επισκεφθώ τόν Ναόν τής Άγιας Σοφίας. Μου ήτο γνωστόν δτι οί 
Βούλγαροι δέν έπέτρεπον είς ελληνα, τήν είσοδον. Εις τόν Μητροπο
λίτην ’Αθηνών τήν είχον άρνηθή. Εις ανώτερους Έλληνας αξίωμα-ζ 
τικους όχι μόνον ήρνήθησαν νά επιτρέψουν τήν είσοδον, αλλά xaì 
προέταξαν κατ’ αύτών επιμενόντων νά είσέλθωσι τάς λόγχας. Πρό; 
τί λοιπόν νά χάσω τόν καιρόν μεταβαίνων έπί τόπου ; Έν τούτοις εύ- 
ρέθην αίφνης ενώπιον ενός τεμένους μέ εύρύτατον περίβολον διά κιγ“ 
κλίδων περιφραττόμενον πλήρη δέ Βουλγάρων στρατιαπών καί μέ μι*  
ναρέν έπί τού οποίου έκυμάτιζεν ή βουλγαρική σημαία.

— ΤΙ είναι εδώ ; ερωτώ τόν αμαξηλάτην.
— Ή Άγια Σοφία.

Μού ήλθεν αμέσως μία Ιδέα.
— Τράβα πρός τήν είσοδον.
— Δέν θά σας επιτρέψουν νά είσέλθητε.
— Θά κάμω μίαν απόπειραν.

Είς τήν είσοδον έφρούρουν δύο γραμμαί στρατιωτών βουλγάρων 
μέ έφ*  δπλου λόγχην, πολύ δέ πλήθος λαού καί άοπλων έλλήνων στρα
τιωτών έθεατο έξωθεν τόν ναόν καί τήν έν τφ περιβόλω κίνηαιν< 
Μόλις ή άμαξα έστη πρό τής εισόδου, κατελθών έβάδισα σταθερών 
πρός τήν θύραν ώς εάν ήτο είς εμέ ελεύθερα ή είσοδος καί πριν ή 
προφθάσωσιν ο( φρουροί νά εΐπωσι τό, απαγορεύεται, καταλαμβάνει 
αύτούς ό χαιρετισμός μου.

— Ζδράδστβουϊτε, Λίουμπέζνοιε Μπράτία !
—Ζδραστβουϊτε, Μπάτουσκα, αποκρίνονται οί φρουροί άποδι 

δοντες άμα καί τόν στρατιωτικόν χαιρετισμόν.
Το πείραμα επέτυχε. Έξηκολούθουν νά χαιρετώ ρωσιστί τους & 

τφ περιβόλφ στρατιώτας, ονομάζων αύτούς άλλοτε «αγαπητούς αδελ
φούς» καί άλλοτε «ανδρείους πολεμιστάς» εκείνοι δέ άντιχαιρετών- 
τες μού ήνοιγον δρόμον πρός τόν ναόν. ΙΙρίν ή πατήσω τόν ουδόν της 
θύρας τοΰ ναού έσταμάτησα έπί uva δευτερόλεπτα διά νά άποθαυμάσω 
τό έκπαγλον κάλλος τής Ύπεραγίας Θεοτόκου είκονιζομένης διά μωσαϊ 
κών έπί τής κόγχης τού Ιερού είς μέγεθος υπερφυσικόν καθημενης 
θρόνου καί κρατούσης τον Χριστόν έπί τών γονάτων αύτής. Έφ
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κέΓ!°ν να°ΰ ή 8ΪΧών ^εΥ6θΰν8™ ’‘«~πληχΠ. 
σκιωιιενη. *°  Ό|ν,είκ0να/πό ™ ενός άκρου τής έξ ολοκλήρου μου- 
τερα " - " * μ^ρΐ, TOÌ ^QV καθίσιανΤ0 θλονέν εύαναγνωστό» 

Κνρτ°υ Τ°$ κεντ$ου το® να°ϋ ήδυνήθην νά άναγνώσω.
ΤΟΝ ηϊ^τ°^ΘΕ0Σ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΩΝ 

ΕΝΤΕΛΕΙΑΣ [TOY AM-
ΝΟΥΣ Δ0ΞΛΝ ΣΗΝ ΚΑΙ Τ0Υ ΜΟΝΟΓΕ-

^ΟΥ Υ ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΣΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.

πρό- y° ’ήΐ εϊκόνος καί τήςώς άνω επιγραφής
περιε τοΰ δεξιού χοροί αναγινώσκω μεταξύ τριών κύκλων
ΤΑΓΗνΧ ρπΤ™πϊΟυς μ01 ®νν««μημένας έπιγραφάς τάς λέξεις 
φυλ ' Ν0Υ ΕΠ!ΣΚ0ΓΙϋΥ· Άλλα δ πλήρης θαυμασμός μου έπε- 

άναλ ftt0 τθν $θ^ον' βάθος αυτού κατέχει εϊκών τοΰ Κυρίου 
Κυρίου ?^μενου του? Ουρανούς ένδόξη. Κάτωθεν τών ποδών τοΰ 
λευχ“ ' t και ^κ“^ρωθεν αύτής dvù είς άγγελος έν έσθήτι

TO$ “S εν χορφ οί δώδεκα απόστολοι ατενίζοντες 
δένδ\ υνΣωτήρα, χωριζόμενοι δ’ απ’ άλλήλων διά 
νέλί» ν εαι®ν· Παρά τον δείκτην δέ τής χειρος τού ένόςέκτώνάγ-

“Α ’ εΐκνυονΐ0^ tov Κύριον, ή έπιγραφή :
τες Γαλιλαίο ι, τί έστήκατε βλέπον-
δ à ι? Τ ° ν ° Η « ν ό ν ; Ο ύ τ ο ς δ ’Ιησούς 
ο ύ r α άφ’ ήμών εϊς τον ουρανόν

a Ô Τ ε υ ° ε τ α ι ον τρόπον έθεάσασθε
__ ip, ν π ° Q ευομενον είς τόν ουρανό ν>.

τών ^νε ε^να’ Ηάτ£ρ ; μέ έρωιφ είς στρατιώτης έκ
LiPirx πε0ΐεργεία; παρακολουθησάντων με άντιγράφοντα είς τό ση-

μο» ,άς blWï(is.
~~Είνε ελληνικά.

Καί ξεύρεις ν άναγινώσκης ελληνικά ;
ΰευρω ολίγα.

εικόνα ^οιπον λέγουν εκείνα τα μεγάλα γράμματα κάτω άπό τήν 
τήνδπο''ζ ^^‘^5 Θεοτόκου ; ’Εξήγησα ρωσιστί τήν έπιγραφήν, 

θί αν όμως δέν έφάνησαν δτι έκατάλαβαν καλώς.

ε^°ν θ^ιν διά συνομιλίαν άλλ’ έγώ έξέφυγον 
βθαδύτητ<? αμαξηλάτην μου, δστις ^δυνατό έκ τής
όών μετά ? ~ υπο^σί> δη εκρατήθην αιχμάλωτος. Όταν έξελ-

νων αυτών τιμών, ήτοιμαζόμην νά καθήσω είς τήν Αμαξαν, 
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βλέπω τόν Σώζον νά τρέχη πρός εμέ. Δέν τόν είχον ϊδει άπό τής ήρε*  
ρας καθ’ ήν, άποβιβασθέντες άπό τοΰ <Τάσσου>, εγώ μέν έκφατήθην 
εύγενώς υπό τοΰ άξιωματικοΰ τής υπηρεσίας έν τοϊς Γραφείοις τοϋ 
Λιμεναρχείου πρός έξακρίβωσιν τής ιδιότητας καί τής ταυτότητά; μθυ» 
έκεϊνος δέ μετά τών συστρατιωτών του Χατζηϊωάννου και Καμπδ έ- 
βάδισαν κατ’ ευθείαν εις τόν στρατώνα τοΰ συντάγματος των.

— Πώς εδώ, Δεσπότη μου ;
— Εξέρχομαι άπό τήν 'Αγίαν Σοφίαν.
— Καί σέ άφήκαν νά είσέλθης οί Βούλγαροι ;
— Με ενομισαν, φαίνεται, Ρώσσον, επειδή τούς έχαιρέτισα ρωσι· 

στι,και τους ωνόμασα αγαπημούς αδελφούς.  Ερχεσαι νά ύπάγωμεν 
απόψε είς τό Τοπσίν ;

*

— "Ερχομαι’ σήμερον ακριβώς έχω άδειαν απουσίας άπό τόν 
στρατώνα δι*  δλην τήν ήμέραν.

(άκολουϋβτ.) + ο ΚΙΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

ΑΙ ΙΤΑΛΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΝΗΣΟΙ

Εναυλοι είσέτι αντηχοΰσιν είς τά ώτά μας αί πανελλήνιοι έπεν*  
φημίαι προς τήν Ιταλίαν έπί τή καταλήψει καί άπαλλαγή άπό 
τουρκικού ζυγού τών Δωδεκανήσων καί δμως πόσον ταχέως έπέπρωίθ 
νά καταβληθώσιν εις απεριγραπτον πικρίαν και είς άπεγνωσμένας ®i*  
α μαρτυρίας αί έπευφημίαι και αί κραυγαί τής χαράς έκεϊναι !

Οτε ή Ιταλία επεχείρει τον άρπακτικόν περί τής Τριπολίτιδος 
κατα τής Τουρκίας πόλεμον, έν φ έπευφήμει ό 'Ελληνισμός όλοκλη*  
ρος ουχι διότι ανεγνωριζεν ώς δίκαιον τόν Ιταλικόν αγώνα, άλλ αί*ο  
Ιδέας δτι ήτο συμφέρον διά τόν πολιτισμόν καθόλου νά άποσπασθώ*  
σιν απο τής Ιουρκιας αί άπ’ αιώνων έκβεβαρβαρωμέναι έκεϊναι χύ>*  
ραι, μή δυνηθεϊσα έντος δλου έτους νά θριαμβεύση έναντίον όλιγ^ 
χιλιάδων τουρκικού στρατού καί τών άτακτων Ιθαγενών, μηδέ 
προχωρηση πέραν τής ακτϊνος τών τηλεβόλων τοΰ στόλου της» 
λαβε τά Δωδεκάνησα ώς ένέχυρον, ϊνα έκβιάση τήν Τουρκίαν eU 
χώρησιν ίών άφρικανικών έπαρχιών της, δηλώσασα δτι τοΰτον 
νον τόν σκοπόν εϊχεν ή κατάληψις.

ΟΙ ατυχείς νησιώται έδέχθησαν ώς έλευθερωτάς τούς Ίταλο^> 
βέβαιοι δντες δτι δταν θά άπεχώρουν οί ’Ιταλοί, ή χριστιανική

χοΰ ζυ/οϋ Δύναμις άκολουθουσα το δογμ λ αύτ6ν, θάέμερίμνα 
σα τοϋ τουρκικού ζυγού δέν επανέρχεται π .to , „„òzixìiv τυοαν-
δπως, δν μή τι δλλο, μή έπανέλθωσιν ota ή’Ιτα-
νίδα· οί αΐσιοδοξότεροι μάλιστα εφαντασ η «-Antaoiv etc τήν
λία, δφε(λουσα καθ’ ολοκληρίαν τήν εθνικήν άηοχιοροΰσα
αρχήν τών εθνοτήτων, έπί τή βάσει τής “ρ^ης εήρωπαϊκάς Δυ
τών Νήσων θά έπέτρεπεκαι θά έπειθε^ και τας ξνωσιν.
νάμεις νά άναγνωρίσωσιν τήν μετά της Μητρος Λροσωρινόν κα-

Πόσον δμως εΰρέθημεν ήπατημενοι . _ ^^γοΰς ϊό
θεστώς έδημιουργήθη κατάστασις χείρων της_ « ,ών
Ίσλάμ δουλείας. Έπεζητήθη νά άμφισβητη'1) xal ή νέα
Νήσων ή παγκοσμίως καί άδιαλείπτως άνεγνωρισμενη
Ιταλία ή μεγαλόφρων, ή προστάτις των καταδυνασ^υο^ 

μαχος τής αρχής τών εθνοτήτων, ή πεπολιτισμενη , .
θη ΰπο τών παρασυρθέντων έκ τών πρωτων της γείιών, έπαναλαμβάνει σήμερον τήν ‘ιστορίαν τών

Δύσεως καί δή έκ τής Ιταλίας έπιδρομεων κατα της
σχισματικής ’Ανατολής, δτε τά άγρια εκείνα στίφη «I Πιθα- 
τοΰ οργιάζοντος άναμέσον τοΰ ζόφου τής Δυσεως πρσγμάτων
νον τά προσχήματανά ήσαν αλλα τότε, άλλ η ουσία
είναι ή αύτή καί τότε καί σήμερον. Οί άντιπρόσωποι τωνι η
ελθόντες είς Πάτμον tva σκεφθώσι περί τού μ, ovt ^^γονται βι· 
πάροδον τοΰ προσωρινού καθεστώτος διαλύονται κ ^«ίδι
αίως είς Ρόδον’ πρόκριτοι τών Νήσων άπελαυνον
δτι θά καταπνιγή ουτω διά τοΰ τρόμου η έκδήλωσις
νησιωτών αΙσθήματος’ πιέζονται ϊνα υπογράψω« Κω-
βίναι Ικανοποιημένοι καί στέργουσι το ^ζ^ηνίου χαράς 
λύονται οί ατυχείς νησιώται να μετασχωσ Κ ,ά,ιΗοις κα-
επί τοϊς χειροκροτουμένοις ΰπο τοΰ σύμπαντος κ σμου πΰοαιω- 
« τε ξηράν καί θάλασσαν τοΰ ’Εθνικού Στρατού κατα τ
νίου τυράννου, αποκλείονται τής aç'o; τήν Μητέρα ατρι
νίας, καί εμποδίζονται νά άνυψώσωσιν εν τοις αοις * x 
κοις αύτών τήν ίεράν τής Πατρίδος των Σημαίαν. χριστιανοί 
λοί δργιάζουσιν έν τοϊς δρθοδόξοις χριστιανικούς αοις

Sto.» l.óWv ό Τοί^,-Λ»’,

ροι τής Δύσεως τφ 1204,-τό οίκογενειακον ασυλον παρεβιασθη υπο 
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τών πεπολιτισμένων ’Ιταλών, πλήν τών πολιτών ίερβϊς του Ύψίστου, 
στοιχεία τάξεως και ευνομίας και άγγελοι εΙρήνης, σεβάσμιοι καί τετ
μημένοι παρά του αλλοθρήσκου πρώην τυράννου, περιυβρίζονται συ
ρόμενοι από του γενειου, λακτιζόμενοι, δερόμενοι διά του υποκό
πανου τών οπλών υπο τών χριστιανών χωροφυλάκων τού στρατηγού 
Αμελιο, και τελεται ίεραι τής Εκκλησίας διακόπτονται διαλυόμενου 

τού πλήθους δια τής λόγχης και περιυβριζόμενου τού Σταυρού υπο 
τών πιστευόντων εις τόν Έσταυρωμένον !

Και τι επιφυλάσσει ημΐν ακόμη ϊσως ή ιταλική τών ατυχών Νή' 
σων κατοχή ! Ηδη δημοσιφ εδηλωσεν δ αρχηγός τής κατοχής ταύτη» 
στρατηγός Αμελιο, οιονεί είς απαντησιν τής διαμαρτυρίας τού αρ
χιερατικού Επιτρόπου τής *1.  Μητροπόλεως Ρόδου, δτι εννοεί νά ύ' 
περβη εις την ωμότητα τούς Τούρκους, εάν δέ εξακολούθηση ή άνύ- 
ψωσις τών ελληνικών σημαιών θα άναγκασθη νά στρέψη τά τηλεβό
λα του εναντίον των Ελλήνων. Ούδένα θά έκπλήξη ή δήλωσις %αι 
απειλή αΰτη καί εάν έτι πραγματοποιηθή, καθ’ δσον μέχρι τούδε ο 
στρατηγός Άμέλιο επί τοιούτου προγράμματος έβάδισε, φιλοδοξών, 
φαίνεται, να ανανέωση την επισκιασθεϊσαν έν τή παρόδφ τού χρόνου 
υπο~ τής τουρκικής τυραννίδος φρικαλέαν άνάμνησιν τής ύπό τών Έ*  
νετών, 1 ενουαίων, ΙΙισατών και άλλων δυτικών κατοχής νήσων και 
χωρων ελληνικών, κατοχής ήτις έκαμε και άλλους "Ελληνας και τούς 
προπάτορας ήμών Κυπρίους νά θεωρήσωσιν ευτύχημα τήν υπό τών 
Τούρκων κατάληψιν τής ήμετέρας Νήσου.

Αλλ’ άς θαρρώσιν οί ύπό τούς Ιταλούς Νησιώται, και άς ά*  
γωνίζωζται τον καλόν αγώνα τής εθνικής των άποκαταστάσεως άνεν- 
δότως.Τό δίκαιον καί ή αλήθεια θά νικήση έν τελεί, διότι έχει τόν 
Θεόν υποστηρικτήν καί υπέρμαχον*  καί κατά τήν μεγάλην τού θριάμ- 
βου ημέραν, οτε έξαλλοι θά ριφθώσιν εις τάς άγκάλας τής δεδοξασμέ' 
νης Μητρος ή χαρά αύτών θά είναι διπλάσιά διότι ήδυνήθησαν ούχί 
ενός, τού Τουρκου, αλλα και δευτέρου τυράννου χείρονος, τού ’Ιταλού, 
νά διαφύγωσι τούς όνυχας.—X.

nil

^ΥΓΧΡΟΝΟΧ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΏΡΙΈ
θ Μητρ. Κιτίου διατρίψας κα»’ 

θλην τήν Δ^νή^ον εβδομάδα έν
περΐΗΜ.ς 

• χαί Υ»βζων τόν ευσεβή λβόν. Τήν
•ΑνΓϊ 1-

Yiç Φύλαξε*  συνββίβασεν άκολού- 
ς τους μέχρι τραυμάτων διαπληκτι- 
^ούσϋ τοδ Πάσχα ,μι 

άπό^α^<Ο'> πΰοτ^α<ί «ί; αποχήν 
“"όδιχαστικών άνΚηο(νων. W 

ένέν» 11 τΠ? Διακαινησίμου
ϊ ετο σεμνή τελετή καταΟέσεως του 

Ζωο η Δ"μ°τ,Χής 
«.,οίΜ ■ Τή’

. ,,τ®· ^”ίου, παρήσαν δέ ό
λ«μποότ8°*  τ018 σ€α08πιδτ)^ων Έκ- 
» Α -Α 5 Πρ0ξβνος ,fÌ? Ελλάδος 
μ Α Αννινος, 01 έντ.μο*  κ. κ. Γ

ΟΟ» El "a*“ ίκ Αίμο-

ζήλον1101'^^ làv Λράς
'°'’’'·Γ Μ"αία «"»”■ 

ύπέρ ? ,ηκονταλι0°*  προσφο- 
ο1*οδομή ιια ανβΥβιρομένου σχολ.κοΰ 
« EwDvéô”
Α· Μαρκουλλίδ * λ Γαβ8λ°ύδη καί

too wÎ ;°°80^ %ov ώς 
■ Χωρίου κ Ν °ΙΙ/?υ Δι0αοχάλου τού 
«tX * - tàç δρα.
ήΧρ^νββ^ ται τού έργου 

τίόυ πρός ασπασμόν έπί τη έπανόδφ 
αύτου, παρακληΟβ'ις δέ ύπό τού ήμε- 
τέρου Μητροπολίτου παρέμεινε καί 
κατά τήν έος»τήν του "Αγίου Γεωργίου 
τβλέσας έν τω καϋεδρικω νσω τού Εύ- 
αγγελισμού τήν έπιμνημόσυνον λει
τουργίαν ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής 
τού αοιδίμου Βασιλέως Γεωργίου τού 
Α*.  Τήν έπιούσαν ή Α. Π. έπανέ- 
καμψεν είς Πάφον.

— "Η πανήγυοις τού "Αγίου Γεωρ
γίου έν. Λάρνακι ήτο ώς πάντοτε ζω
ηρά καί πολυπληθής πολλών χιλιά
δων πανηγυριστών προσβλθόντων έξ ό
λων τών μερών τής Νήσου· τήν πα
νηγυρικήν καί έπιμνημόσυνον διά τόν 
αοίδιμον Βασιλέα λειτουργίαν έτέ- 
λεσβν ό Μητρ. Κιτίου, έψαλλον δέ οί 
μαΟηταί τού "Ιεροδιδασκαλείου.

—Ό Π. Μητρ. Πάφου κατήρτισβ 
μόνιμον τριμελές Πνευματικόν Δικα- 
στήριον κατά τά έν τοϊς Πατριαρχεί
ο ις κρατούντα, πολύ όρθώς ψρονών 
δτι καί ή μονιμότης καί τό πολυμελές 
είναι στοιχεία άπαρσίιητα πρός απο
νομήν τελειοτέρας δικαιοσύνης.

—Κατά τήν έν Λεμεσφ διαμονήν 
του ό Μητρ. Κιτίου προσεκάλβσβν είς 
συνεδρίαν τούς "Επιτρόπους τών Εκ
κλησιών καί άλλους προκρίτους τής 
πόλεως καί υπέδειξε τήν ανάγκην τής 
έπί τό εύπρεπέστερον ρυθμίσεως τών 
ένοριακών πραγμάτων. Έγένετο κατ*  
αρχήν δεκτόν δπως ή διαχείρισις τών

** Λβμβσώ Μητρ’ έπβσκέψατο
R0* ”»*  Α- Π. τόν-Αγιον Κ,.

ένοριακών ναών διεξάγεται κατά έ- 
νιαϊον σύστημα, ομοίως δέ καί ή ένο- 
ριακή λειτουργική υπηρεσία κατά τά
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Ισχύοντα έν Ήρακλβίφ καί αλλαχό"·. 
Άπεφασίσθη νά συνταχθή κΐδικός έ- 
νοριακός κανονισμός, όρισθείσης et- 
δικής πρός μελέτην αυτού Έπιτρο- 
πής.

—Πρωτοβουλία τήςΑ. Μ. του ’Αρ
χιεπισκόπου συνέστη έν Λβυχωαίρ εΐ 
δική επιτροπή πρός μελέτην του ζη
τήματος τής Ιδρύσεως ΈκΟετοτρο- 
φείου. Επικροτούν τε; είς τήν χριστια 
νικωτάτην καί έθνωφελεστάτην ιδέαν 
εύχόμεθα τοχείαν τήν πραγμάτωσιν 
αυτής.

— Ό Ιερεύς Γεώργιος έφημθρβΰων 
τέως έν τφ Νεκροταφείφ ‘Αγίου Νι
κολάου παρά τήν Λεμεσόν έπετιμήθη 
υπό τού Μητρ. Κιτίου δι*  εξαμήνου 
αργίας άπά πόσης Ιεροπραξίας διότι 
άνευ νομίμου άδείας άνέλαβε καθή
κοντα εφημερίου έν τφ χωρίφ Παρα- 
μύθα.

—"ΕδόΘη έγγραφος κανονική άδοία 
υπό τού Μητρ. Κιτίου άνβγέρσβως 
"Ιερού Ναού έν τφ χωρίφ Πέρα- 
Πεδί έπί τή βάσει Αρχιτεκτονικού 
σχεδίου τού έν Καίρφ Άρχιτέκτονος 
X. θεοδώρου θ. Φωτιάδου.

—ΕΙς τούς "Εκκλησιαστικούς ’Επι
τρόπους τού χωρίου Φασούλας άρ- 
ξαμένους εργον άνβγέρσεως Ναού άνευ 
έγκρίσεως αρχιτεκτονικού σχεδιογρα- 
φήματος καί άνευ έκδόσεως τής κα
νονικής άδείας έδηλώθη έγγράφως 
ύπό τού Μητροπολίτου Κιτίου δτι τό 
μέν άρξάμενον έργον τής οίκοδομής 
θεωρείται υπ αυτού ως μή γενόμενον, 
ή δέ έκ τού ταμείου τής ’Εκκλησίας 
έξαχθείαα δαπάνη άντικατασταθήσε· 
ται έν αύτφ ύπό τών ύπευδύνων δια
χειριστών είς τό άρτιον.

-—’Επί μελέτη τού άρτιωτέρου κα
ταρτισμού τής έν Κύπρφ έχπαιδεύσε- 
ως άφίκοντο κροσκληϋέντες ύπό τής 

Κυβερνήσεως δύο "Άγγλοι πραγμσ^0' 
γνώμονες οΐ κ. κ. F. W. Capes καί 
J. Ε. Talbot, οϊτινες καί συνεδρία
σαν ήδη έπανειλημμένως μετά του 
Κεντρικού "Εκπαιδευτικού Συμβουλί
ου.

—Παρεπιδημεί έν Λευκωσίρ ό π«’ 
ρινούστατος πολιτικό; τής Τουρκία 
τέως Μ. Βεζύρης Κιαμήλ Πασάς ό 
Κύπριος. Μετά τής Α. Ύψηλότητοί 
άνιήλλαξεν έπίσκεψιν ή Α. Μ. ό Αρ
χιεπίσκοπος*  ό γηραιός πολιτικός έπΐ- 
σκεψάμε^ος τήν ’Αρχιεπισκοπήν 
μνήσδη τών παιδικών του χρόνων, καθ 
ού; άπό έλληνας διδασκάλους κληρ1’ 
κούς καί λαϊκούς καί έν έλληνί^δ 
γλώσοη έλάμβανε τά πρώτα σπέρΡα<α 
τής παιδείας είς τό παρακείμενον olx° 
δόμημα τό χρησιμεύον νύν είς Π^Υ 
κύπριον Γυμνάσιον. Τήν Α. Υ· «0°°^ 
γόρευσε τηλεγραφικώς έκ Λεμεσού 
Μητρ. Κιτίου, δστις καί έν Άλεξα' 
δρείρ έπινερχόμενος έξ "Αθηνών έπε 
σκέφδη Αύτήν. Ή Αύτού Ύψηλ^τΙ1ς 
είς τό τηλεγράφημα τού ΜητροΛολί 

του άπήντηοεν ώς άκολούδως :
Αυτού Παηερότητα ΜητροΛολί^ 

Κιτίου Μελέτιον Λεμεσό*·

Χιλίας ευχαριστίας διά τά φιλόφρθ 
να συγχαρητήρια τής ύμετέρας 
ρότητος. Κ ι α μ ύ

KÛNSTANTINOYnOAEüS.-04 
τήν θέοιν τού Μητροπολίτου Γρ071 
ζούντος κ. Κωνσταντίνου έχλεγέ**  
Μητροπολίτου Κυζίκου έκλήθη —υν 
δικός ό Μητρ. "Ιωαννίνων κ.
σιος.—Γενομένης έν στάσεως 
Συνόδφ ύπό τών Μητροπολιτών 
βρών καί "Αμασείας κατά τού 
τής έκλογής τού Μητροπολίτου Κυθθ 
χου ώς μή έρωτηδέντος πρότερον < 
υποψηφίου, ένεκρίδη νά μελετηθώ ν 

έπιτροπής έκ τών θεολόγων καδηγη- 
τής θεολ. Σχολής τής Χάλκης 

διά τό μέλλον τό ζήτημα άν έπιτρέ- 
πη^αι ή βΐς άλλην Μητρόπολιν μετά- 
θεσις Μητροπολίτου άνευ τής γνώμης 
*>ύ μετατιδεμένου.—Έξ έπιστολής ά- 
ταγνωσδείσης έπί Συνόδου έπεβββαι- 
ώθη ή ως φήμη πρότερον κυκλοφο- 
ρήσασα διάδοσις δτι ό Μητροπολίτης 
Σμύρνης κ. Χρυσόστομος διέτρεξε τόν 
κίνδυνον νά πέση δϋμα προπαρασκευα- 
σδείσης Τούρκων δολοφονικής 
Αποπείρας.—Κατά τόν νέον περί ακι
νήτων όδωμανικόν νόμον αί έκκλησίαι 
καί τά ευαγή χαδιδρύματα άναγνωρί- 
ζονται ώς νομικά πρόσωπα, μεληάται 

έν τοίς Πατριαρχείοις ύπό έπιτροπής 
'ό ζήτημα τής ρυδμίσεως τής περι
ουσίας τών ευαγών Ιδρυμάτων συμ- 
*Ρων«ς πρός τόν νόμον. —Έγένβϊο συ- 
ζπτηοις βΐς τά Δύο Σώμα<α πβρί ά- 
«οοχολής ύηό τής Έκκληοίας δώρου 
«« τόν Τσάρον ém τή 300βτηρίδτ ιής 
^αστβίας τών Ρωμανώφ— Κατά τήν 

ευταίαν πρό τής διά τάς εορτάς 
ακοπής χων έργαοιών άνεγνώσδη

συνεδρίας τών Δύο Σωμάτων γ άμ· 
WWO Ιατρού Καμαούρογλου Ποσά 

‘ οβ ουντστάται βΐς τό Πατριαρχβϊον
"OoßÜ βΐς διαβήματα διά τά έν 

ο«μανί, κατηχημένα άπό τού 1862 
μ0Ύα«’»ηριαχά κιήματα. Τό ζήτημα 
^•^Μφβη β1ς τήν βίοηγητιχήν τών

2®μά«αν έπιτροκήν.—’Αντί τού 
τον tKi0V<”evuviö™ -αρακηΟέντος

0 ^ωματος τού Συμβούλου έξβλέγη 
βουτών Δύο Σωμάτων δκ

• ωηρ ς Πασάς—ΙΙαρβηιδημβΙ έν 
«ααιλβυούσο χληΜς συνοδική ά«ο- 
Μ "1 V “διπρόσωπος τής*

• «Χλησίας Άρχιμ. Χ> ’Ιάκωβος 
--- Δ'ά ’ή  ®λλβΨ ιν β«γ- 

w  αΐ μόλις τό 9 'Απριλίου ίγνώ- 
* *

*

σδη είς τά Πατριαρχεία δτι τή 21 
Μαρτίου έξεδήμησε πρός Κύριον δ 
Μητροπολίτης Σηλυβρίας Διονύσιος 
Σταυρίδης.

ΡΩΣΙΑΣ.—Άποφάσει τής Άγιωτ. 
Διοικητ. Συνόδου τήν 19 έρχομέ- 
νου μηνός Μαιου δά έορτασδή έν 
δλη τή Ρωσσίρ πανηγυρικώς ή 1600η 
έπέτειος τής έκδόσεως ύπό τού Μ. 
Κωνσταντίνου τού διατάγματος τού 
Μιλάνου δι*  οΰ ή χριστιανική θρη
σκεία άπό νόμφ άπηγορβυμένη έγέ- 
νέτο νόμφ ή έπιχρατούσα τού Ρωμαϊ
κού Κράτους θρησκεία.

—Τήν 12ην Μαΐου θά ίγείνη ή έ- 
πίσημος ύπό τής Εκκλησίας συνα- 
ρίθμησις έν τοίς Άγίοις τού Άγιω- 
τάτου Πατριάρχου Πάσης Ρωσίας 
Έρμογένους άποθανόντος ύπό τής 
πείνης έν εΙρκτή τή 17 Φεβρουάριον 
1612. Ή Άγιωτ. Δ. Σύνοδος έξέδω- 
κεν ήδη τήν σχετικήν έκκλησιαστικήν 
πράξιν τήν Δευτέραν τού Πάσχα, άφοΰ 
προηγουμένως έποιήσατο έγγραφον 
άνακοίνωσιν τού πράγματος τφ Αύτο- 
κράτορι δστις Ιδίρ χειρί έχάραξεν έπ’ 
αύτής εάνέγνων μετ’ αίσθήματος α
ληθούς χαράς». Τήν πράξιν μή στε- 
ρουμένην ενδιαφέροντος καί διά τήν 
έν ’Ανατολή έκκλησίαν θά δημοσιεύ- 
σωμεν είς τό προσεχές.

—Άνεγράφη είς Ρωσικός έφη- 
μερίδας δτι έπρόκειτο νά συνέλθω· 
σιν είς Μόσχαν τήν 12 Μαίου ε.ε. οί 
Πατριάρχαι Κ)πόλεως, Άλεξανδρείας, 
’Αντιόχειας καί Ιεροσολύμων πρός έ- 
πανίδρυσιν τού Ρωσικού Πατριαρχεί
ου. Έφέροντο μάλιστα χαι ώς ύποψή. 
φιοι Πατριάρχαι δ Μόσχας Μακάριος 
καί ό Πετρουπόλεως Βλαδίμηρος.— 
Αίτήσει τσύ Πατριάρχου Άντιοχείας 
ή "Αγ. Σύνοδος τής Ρωσίας διέταξε 
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τό έν Móoxg Συνοδικόν Γραφβϊον νά 
παραχωρήση —θθ λίτρας αγίου μύ
ρου διά τάς άνάγκας του Άντιοχικοΰ 
Πατριαρχείου.—Ή αύτή Άγ. Σύνο
δος άνέθηκεν βΐς τόν αύτοκρατορικόν 
έπίτροπον νά παρακαλέση τόν ‘Υ
πουργόν τών Εσωτερικών νά λάβη μέ
τρα κατά τών έν τή πρωτευούση τής 
Αύτοκρατορίας κατολίκων προπαγαν- 
διστών χρησιμοποιούντων τήν τελε
τουργικήν τάξιν τών Γραικοκατολίκων 
πρός διάδοσιν τής έαυτών διδασκαλίας 
παρά τφ ρωσικφ λαφ.—Ώνομάσθη 
έπίτιμον μέλος τής Πνευματικής ‘Α
καδημίας Πβτρουπόλεως ό Πατριάρ
χης Άντιοχε.ας Γρηγόριος Δ' συστάσει 
τής Άγιωτ. Διοικούσης Συνόδου. — 
Κατά τήν γενικήν συνεδρίαν αύτου 
τής 12 Μαρτίου ό έν ΙΙετρουπόλει 
«Σύλλογος τώνζηλοϊτών τής προσβγγί- 
σεως τών Εκκλησιών Άγγλικανικής 
καί ’Ορθοδόξου» αντί του ’Επισκόπου 
Χόλμης Εύλογίου άπβλθόντος είς τήν 
επαρχίαν αύτου έξελεξε Πρόεδρον αυ
τού τόν ‘Αρχιεπίσκοπον Φιλανδίας 
Σέργιον.

ΕΛΛΑΔΟΣ.— Άποφάσβι τού ‘Υ
πουργείου τών εσωτερικών συνέστη 
έπιτροπή ύπό πρόεδρον τόν Σεβ. Μη
τροπολίτην ’Αθηνών κ. Θεόκλητον ή- 
τις θά συλλέξη πανελλήνιον έρανον 
πρός κατασκευήν τιμητικού ανδριάν
τας βίς τόν δαφνοστεφή Στρατηλάτην 
Βασιλέα ήμών Κωνσταντίνον IB'.

— Ή ’Επαρχιακή Σύνοδος τής Μη- 
τροπόλεως Θεσσαλονίκης συνελθούσ^ 
ύπό τήν προεδρείαν τού Μητροπολί
του αύτής έξέλεξεν εις τήν χηρεύου- 
σαν έπισκοπήν Κομπανίας τόν τέως 
τιτουλάριον έπίσκοπον Μοσχονησίου 
Διόδωρον. Τή Μητροπόλει Θεσσαλονί
κης ύπόκεινται πέντε Έπισκοπαί : 

Κίτρους, Πολυανής, Τερισσοΰ %αί 
και Αγίου *Ορους,  Άοδαμερίου, Καμ*  
πανί ας.

—‘0 Σεβ. ’Επίσκοπος Σπάρτης χ· 
I ερμανός δι’ εγκυκλίου του προσκα- 
λεϊ τούς Χριστιανούς τής Επισκοπής 
αυτού νά συνεισφέρωσιν έρανον ύπέρ 
προσφοράς καταλλήλου δώρου πρός 
τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον τόν ‘Ελευ
θερωτήν. Καθ’ όσον έξ άνακοινώ· 
σεως τού ίδίου πρός ήμάς γνωρίζομε 
τό δώρον θά είναι καλλιτεχνική 
κών παριστώσα Κωνσταντίνον ΙΑ' τόν 
Παλαιολόγον παραδίδοντα τήν οη- 
μαίαν τής ’Ελληνικής Αύτοκρατορίας 
είς τόν Κωνσταντίνον IB' τόν ‘Ελευ
θερωτήν. Είς τό βάθος δέ τής είκόνος 
θά είκονίζωνται ένθεν μέν ή Μονή 
του Μιστρά (παρά τήν Σπάρτην) έν II 
έχρίσθη Αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος ° 
Παλαιολόγος ένθεν δέ ή ‘Αγία Σοφά*  
τής Κων)πόλεως έν ή θά χρισθή Κων- 
σταντϊνος ό ’Ελευθερωτής.

— ‘0 Παναγ. Μητροπολίτης θβσ' 
σαλονίκης κ. Γεννάδιος προσέφερβν 
εις τόν Βασιλέα, ύπό εκτάκτου επι
τροπής είς ’Αθήνας κομισθείσαν είκό- 
νχ τού Μεγαλομάρτυρας Δημη*ρ^ ον 
τού Μυροβλήτου, τού πολιούχου <ηί 
Θεσσαλονίκης φέρουσαν τήν εξής °'’ 
φιέρωσιν : «Στρατηλάτη καί ελευθε
ρωτή Κωνσταντίνφ είς άνάμνησιν της 
26 ’Οκτωβρίου 1912. ‘0 Θεσσαλονί

κης Γεννάδιος.»
—Λαμπράν εγκύκλιον μεστήν πει*  

σπκωτάτων επιχειρημάτων άπελυσε 
πρός τό ποίμνιον αυτού ό θεοφιλή*  

στατος ’Επίσκοπος Ρεθνμνης κ. 
σανθο; εναντίον τής χρήσεως των 
πυροβολισμών τών εκπυρσοκρότησα' 
των καθόλου κατά τάς έορτάς καί πα- 
νηΥύρεις.

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
12 'Απριλίου, 1913.—Οί κάτοικοι 

Λιασκοβικίου καί περιχώρων τής βο
ρβίας Ηπείρου συνελθόντες είς πάν
δημον συλλαλητήριον διεμαρτυρήθη- 
σαν διά ψηφίσματος φέροντος χιλιά
δας υπογραφών κατά τής άπειλουμέ- 
νης άποσπάσεως αυτών άπό τής 'Ελ
λάδος καί υπαγωγής των ύπό τήν 
Αλβανίαν, δηλάίσαντες ότι έχουσιν 
άμετάτρεπτον άπόφασιν νά άντιστώσι 
καιά τΓΐούτου ενδεχομένου μέχρις 
εσχάτων.

Διαψεύδεται ύπό τής έν Παρισίοις 
ήμετέρας Πρεσβείας ή έκ ΚΠόλεως 
προερχόμενη φήμη δτι δήθεν ή 'Ελλάς 
άποσύρει έκ Χίου τόν στρατόν της.

Τύ Γεν. Στρατηγεϊον τής Α. Μ. 
τού βασιλέως Κωνσταντίνου διέταξε 
πάντας τούς Αξιωματικούς τού; διευ- 
θύναντας οίανδήποτε ύπηρεσίαν έν 
τφ πολέμφ όπως ύποβάλωσιν λεπτο
μερή τής ένεργείας αύτών ί καστος 
έκθεσιν ϊνα έπί τή βάσει τών εκθέ
σεων τούτων συνταχθή ή γενική περί 
τού πολέμου έκθεσις. Έτάχθη πρός 
τούτο προθεσμία τριών μηνών.

ΤΙ οικονομική Συνδιάσκεψις συ
νέρχεται έν Παρισίοις ύπό τήν προ
εδρίαν τού Γάλλου ύπουργού τών 
εξωτερικών κ. Πισσιον τή 5 Μαϊου, 
θά συζητήση δέ 1) περί τού τρόπου 
Χαί τών μέσων τής κα*  άνομης τού 
θημοσ. χρέους τής Τουρκίας καί τών 
νέων κτητόρων τών ευρωπαϊκών έπσρ- 
χιών της· 2) περί τών έγγνήσεων διά 
την έξασφάλισιν τών επιχειρήσεων 
τών Ευρωπαίων έν ταϊς έπαρχ αις 
ταύταις· 3) περί τού ζητήματος τής 
πολεμικής άποζημιώσεο);.

Ή πρό τού Πόρτ-Σαίτ μοίρα τού 
ελληνικού Στόλου άποτελεϊται έκ 

τού

θωρηκτού « "Υδρας» καί τών άντιτορ- 
πίλλικών «Δόξης» καί «Κεραυνού».

ΤΙ Αυστρία προύτεινεν είς τάς 
λοιπός Δυνάμεις νά λάβωσιν επειγόν
τως μέτρα κατά τού Μαυροβουν'ου 
πρός έκκένωσιν τής Σκόδρας. νΛλλως 
έζήτησε νά άνατεθή είς αυτήν καί 
τήν ’Ιταλίαν ή έκτέλεσις τών αποφά
σεων τών Δυνάμεων περί τής Σκόδρας 
άλλ’ ή ’Ιταλία αποκρούει τήν πρό- 
τασιν ταύτην, έν ω ή Ρωσ'α άποστέρ- 
γει τήν είς τήν Αυστρίαν μύνην άνά- 
θεσιν τής έκτελέσεως τών αποφάσεων 
τούτων. Θεωρείται βέβαιον ότι έν πε- 
ριπτιόσει άρνήσεως τού Μαυροβούνιου 
νά ύποχωρήση αί Δυνάμεις θά κα- 
ταλάβωσι τύ Όλκίνιον καί 
βαρι ώς ενέχυρον μέχρι τή; 
σεως τής Σκόδρας.

13.—Διάταγμα τού Γεν.

τό ’Λντί- 
έκκενώ-

Διοικη-
τού τής Κρήτης κ. Στεφ. Δραγούμη 
τίθησιν είς εφαρμογήν κιθ’ άπασαν 
τήν Νήσον τούς ελληνικούς Νόμους.

ΤΙ Αντιπροσωπεία της Ελλάδος 
είς τήν έν Παρισίοις οικονομικήν 
Συνδιάσκεψιν κατηρτίσθη έκ τών κ. κ. 
I. Βαλαωρ:του διοικητού τής Έθνι-
κής Τραπέζης, Ρωμανού 
έν Παρισίοις, Πολίτου 
τού διεθνούς δικαίου έν 
στημίφ τών Παρισίων

πρεσβευτού 
καθηγητοϋ 

τφ Πανεπι- 
καί Ναούμ

διπλωματικού υπαλλήλου. Οί δύο πρώ
τοι θά παραοτώσιν ώς πληρεξούσιοι, 
ui δέ λοιποί ώς τεχνικοί σύμβουλοι.

Ό διεθνής άποκλεισμός έπεξετά- 
θη μέχρι Δυρραχίου, φυσικού επινεί
ου τής Σκόδρας.

Καταβάλλονται ύπό τών Δυνάμεων 
ύψισται προσπάθειαι πρός άποφυγήν 
τής μεμονωμένης ένεργείας τής Αυ
στρίας έν τφ ζητήματι της Σκόδρας.
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Άνακοίνωσις πρός τόν Λονδίνιον 

Τύπον αναφέρει όχι : Πιστεύεται οτι 
τό Μαυροβούνιον θά δεχΟή τήν άπό- 
φασιν τών Δυνάμεων ώς αντάλλαγμα 
προτείνεται γραμμή συνόρων βδ. του 
Βρακά, διερχομένη διά του Κοπλίκ 
μέχρι Καλδρίμ, έπί τής λίμνης, πρός 
οίς τό Μαυροβούνιον φαίνεται σκο
πούν νά ζητήση κυριότητα έπ’ άμφο- 
τέρων τών οχθών τού Βοίάνα.

Πληροφορίαι έκ Πετρουπόλεως ά- 
ναφέρουσιν ότι ή Ρωσία σκέπτεται 
νά έπέμβη καί πάλιν μεταξύ Σερβίας 
καί Βουλγαρίας δπως διακανονίση 
τήν μεταξύ αύτών διαφοράν.

'II ’Αγγλία προύτεινεν είς τήν 
Τουρκίαν δάνειον 20 έκ. λιρών, συ
νέστησε Ö’ άμα τήν άδειαν πρός τόν 
Κιαμήλ πασσάν ϊνα έπανέλΟη εις 
Κ)Πολιν.

Ό Νικήτας έγκατέστη οίκογενεια- 
κώς έν Σκόδρρ, άπόφασιν έχων μηδέ
ποτε νά έξέλθη οίκειοθελώς.

Τό τρίτον ελληνικόν τορπιλλοβόλον 
τό ναυπηγούμενον έν τοϊς έργοστασί- 
οίς «Βουλκάν» ώνομάσθη «Φλοίσβος». 
Έλπίζεται δτι έντός τριμήνου Θά 
είναι έτοιμα καί τά έξ παρηγγελμένα 
εις τά έργοστάσια ταύτα ελληνικά 
τορπιλλοβόλα δπως καταπλεύσωσιν 
όμού είς τήν Ελλάδα.

’Αγγέλλεται έκ Θεσσαλονίκης δτι τό 
έδρεύον έν αυτή έβδομον βουλγαρι
κόν στρατιωτικόν σώμα διετάχθη νά 
άναχωρήση άμέσως είς Σέρρας. Έν 
3 δ’ ήμέραις ή Βουλγαρία Θά μεταθέ - 
ο fl έκ Θεσσαλονίκης παν βουλγαρικόν, 
μή έξαιρουμένων ούδέ τών ταχυδρο
μείων καί τηλεγράφων. Διάφοροι φό
βοι εκφράζονται έξ άφορμής τού γε
γονότος τούτου, δπερ δέν θεωρείται 
ενδεικτικόν καλλιιερεύσεως τών με
ταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων σχέ
σεων.

Έκ Βελιγραδιού άγγέλλεται, ότι η 
Σερβία έπληροφόρησε τάς Δυνάμεις 
δτι έάν ή Αύστρία ήθελεν έξασκή«ίΙ 
δια ξηρά; βίαν κατά τού Μαυροβού
νιου, οι τρεις Σύμμαχοι Θά βοηθή- 
σωσιν αύτό.

Κατά τηλεγράφημα έξ Έλβασάν ό 
Εσσάτ έκσυνεννοήσεως μειά τού Τζα- 
βίτ άνεκήρυξε τήν άνεξαρτησίαν τής 
Αλβανίας ύπό τήν έπικυριαρχίαν τού 

Σουλτάνου. Έκ Βελιγραδιού δέ πρός 
τά «Ημερήσια Νέα» τηλεγραφεί*« 1 
ότι ό Έσσάτ μετ’ 25 χ. άνδρών βα
δίζει πρός τά Τύραννα, ένθα Θά άνα· 
κηρυχθή βασιλεύς τής ’Αλβανίας, τού 
Τζαβίτ διοριζομένου 'Υπουργού τών 
Στρατιωτικών. Λέγεται δτι συμμ«' 
χία ύφίσταται μεταξύ τού βασιλέως 
Νικολάου καί τού Έσσάτ.

16.—Είς τόν βασιλέα Νικόλαον διά 
τού 'Υπουργού τών στραιιωτικών ε- 
πεδόθη έντονος διακοίνωσις τών Δυ
νάμεων, δηλούσα ότι ή κατάληψή 
τής Σκόδρας δέν μεταβάλλει τά κα- 
Οωρισμένα ήδη β. καί σ. όρια 
Άλβ Ανίας, καί ότι επομένως οί Μαυ- 
ροβούνιοι όφβίλουσιν νά έκκενώσωσιν 
ώς τάχιστα τήν Σκόδραν, παραδίδον- 
τες αύτήν είς τούς Ευρωπαίους ναυ*  
άρχους.

Τό Μαυροβούνιον Θά διαμαρτυρη*  
6ή διά ιήν άόικον άπόφασιν, καί Θά 
ζητήση άναΰεώρησιν τής περί 
δρας άποφάσεως τών Δυνάμεων. Λε- 
γεται έκ Βιέννη; δτι ό πρίγκιψ Δ«· 
νήλος άπήλθε μετά τών στρατευμάτων 
του πρός βορρά ν, ’καταλιπών έν S* 0' 
0ρ<? μόνον 5 ταγματα πεζικού.

Έν Βιέννη έν τοϊς Άνακιόροις ύπό 
τήν προεδρίαν τού Αύτοκράτορθί 
έγένετο σύσκεψις, ής μειέσχον ό Δι«- 
0οΧθς, ό Άρχικαγγελλάριος, ό . 
τελάρχης, Ο1 Πρωθυπουργοί Αυστρία^ 
καί Ουγγαρίας, καί ό 'Υπουργός τών 
Στρατιωτικών, δπερ λέγεται ότι 

οπουδαίας άποφάσεις έν σχέσει πρός 
τό ζήτημα τής Σκόδρας.

*Η Πρεοβευτική Συνδιάσκεψις άνέ- 
βαλε τό ζήτημα τού καθορισμού τών 
συνόρων τής ’Αλβανίας. Οί άντιπρό- 
σωποι τής Τριπλής Συνεννοήσεως έδή· 
λωσαν δτι ή άνακήρυξις τής αύτονο- 
μίας τής ’Αλβανίας μεταβάλλει τήν 
κατάστασιν.

Ό αυστριακός τύπος κατηγορεί τήν 
Ευρώπην έπί δειλίφ καί άπιστίφ. Είς 
τά μαυροβουνιωτικά σύνορα συνεκεν· 
τρώθη αυστριακός στρατός έτοιμο; 
πρός προέλασιν, ΙΟχ. δέ αυστριακοί 
οτρατιώται έπεβιβάσθησαν μεταγω
γικών δπως συνοδευόμενοι ύπό Στό
λου καταλάβωσι τό Άντίβαρι, τό Όλ- 
κίνιον καί τόν άγ. Ίωάννην. Οί Πρε- 
θβεις συμφωνούσιν είς περαιτέρω πι- 
εσιν κατά τού Μαυροβουνίου.

1Ϊ.—Έν Βιέννη θρυλεϊται ότι ή 
Αύστρία καί ή ’Ιταλία συνεφώνησαν 
νά καταλάβωσι στριτιωτικώς ή μέν 
ιήν βορείαν ή δέ τήν νοτίαν ’Αλβα
νίαν μέχρι τού Καλαμά (!)

ΟΙ έν Θεσσαλονίκη πληροφορούνται 
ασφαλώς δτι ό βουλγαρικός στρατός 
° παραμένων έν τή περιφερείς Θεσ
σαλονίκης άνεχώρησεν. Έν Θεσσαλο
νίκη μόνον 1.000 βούλγαροι στρατι
ώται παραμένουσιν, ών άνεστάλη ή 
αναχώρησις κατόπιν νεωτέρων διατα
γών έκ Σόφιας.

Επίσημον άνακοινωθέν τοΰ έν Βε- 
λίγραδίφ Γραφείου τού Τύπου δηλοϊ 
θτι έν ή περιπτώσει ήθελε γίνη εισ
βολή είς τά παλαίά όρια τού Μαυρο
βουνίου οί Σύμμαχοι είναι ύποχρεω- 
μένοι νά βοηθήσωσιν αύτό άμυνόμε- 
νον.

Εκ Κετίγνης άγγέλλεται δτι έδό- 
γραπτή άπάντησις πρός τάς Δυνά- 

οτι τό Μαυροβούνιον δέν δύνα- 
χαι να δώση οριστικήν περί Σκόδρας 

άπάντησιν πρό τής παρόδου τών εορ
τών τού Πάσχα.

19.—ΆνεκλήΟησαν διά Β. Δ. έν 
Έλλάδι οί έν άναρρωτική άδείρ 
αξιωματικοί.—Οί κληρωτοί τού 1912 
προσέρχονιαι είς τά σώματα αύτών
τή 20 τού μηνός (αύριον).— "Ηρθη ή 
άπαγόρευσις τής άφής τών φάρων τού 
Αιγαίου, ήτις εΐχεν έκδούή ένεκα τής 
επιδρομής τού τουρκικού καταδρομι
κού «Χαμιτιέ,» καθ’ δσον τούτο είναι 
νύν άποκεκλεισμένον έν τή Ερυθρή.

Χθες έπεδόΟη έν ΚΠόλει καί Σό- 
φιρ συλλογική διακ ιίνωσι; τών Δυνά
μεων ζητούσα άμεσον κατάπαυσιν τών 
έχΟροπραξιών, ύπόδειξιν πληρεξουσίων 
καί καθορισμόν τού τόπου έν φ συν
ερχόμενοι ούτοι Θά ύπογράψωσι τήν 
προκαταρκτικήν ειρήνην έπί τών ήδη 
γνωστών βάσεων.
Ή Πύλη διέταξε τόν Έσσάτ πασσάν 

νά διάλυση τά άλβανικά στρατεύματα, 
τά δέ τουρκικά νά άποστείλη είς Βη
ρυτόν έν ή περιπτώσει όμως τούτο 
είναι άδύνατον νά όδηγήιη αύτά είς 
Λύλώνα, ένθα αύτη Θά άποστείλη αύ· 
τοϊς τρόφιμα καί χρήματα.

Τό Μαυροβούνιον άπαντών πρός 
τάς Δυνάμεις δηλοϊ τόν πρός αυτά; 
σεβασμόν καί βέβαιοί δτε ή κατάλη- 
ψις τής Σκόδρας δέν αποτελεί περί- 
φρόνηοιν τής προτέρας άποφάσεώ; 
των. Έν τούτοις λυπεϊται δτι άγνοεϊ 
βίσέτι τόν προταθέντα καθορισμόν τών 
άλβανικών ορίων. Άναφερόμενον δέ 
είς τήν άνακοίνωσιν τών Συμμάχων 
τής 11 ’Απριλίου δηλοϊ δτι επιφυ
λάσσεται νά συζητήση τό ζήτημα 
τής Σκόδρας κατά τάς διαπραγματεύ
σεις τής είρήντις, όταν οί Σύμμαχοι 
0ά συζητήσωσι μετά τών Δυνάμεων 
τόν οριστικόν καθορισμόν τών άλβα
νικών συνόρων. Ή άπάντησις αυτή 
τού Μαυροβουνίου δέν έθεωρήθη έ-
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παρχής έν Βιέννη, οί δέ Λύστριακοί 
κατήρτισαν ήδη καί χό σχέδιον τής 
δράσευις, λέγεται δέ ότι αυστριακός 
στόλος κατέπλευσεν είς Άντίβαρι έ
τοιμος νά αποβίβαση αγήματα εις 
πρώτην διαταγήν.

Έκ Κέρκυρας αγγέλλεται δτι ό 
Έσσάτ πασσάς ώς αρχηγός του νέου 
αλβανικού αυτονόμου Κράτους επεμ- 
ψεν αξιωματικούς πρός τόν Σέρβον 
διοικητήν του Δυρραχίου καί παρε- 
κάλεσε νά πληροφόρησή αν έπιτρέ- 
πωσιν οί Σέρβοι νά κατέλδη τουρκι
κός οτραιός δπως καταλάβω τό Δυρ- 
ράχιον καί έγκατασιήση νέας αλβανι
κός άρχάς. Ό Σέρβις Διοικητής ά- 
πήντησεν δτι έπί του παρόντος τούτο 
δέν είναι δυνατόν, αλλά μετά 2—3 
ήμέρας, δτε Οά άπ^λίίωσι τελείως τά 
σέρβικά στρατεύματα έκ Δυρραχίου.

Ό Έσσάτ έγραψαν επιστολήν καί 
πρός τόν Μητροπολίτην Δυρραχίου 
τονίζων δτι αναγνωρίζει τήν εκκλη
σιαστικήν όρδόδοξον Αρχήν καί δτι 
ούδαμώς διάκειται έχίΐρικώς πρός τήν 
Ελλάδα, ής αναγνωρίζει τά χαρα 
χΟέντα βόρεια τής ’Ηπείρου δρια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
22. — Ή Βασίλισσα Σοφία έτεκεν 

αισίως Ουγάτριον.
Οί Σέρβοι έξεκένωσαν τελείως τήν 

Αλβανίαν.
Πολεμικόν συμβούλιον σύγχρονη · 

Οέν έν Κετίγνη υιό τήν προεδρίαν 
του βασιλέως * Νικολάου άπεφάσισεν 
δπως τό Μαυροβούνιου ένδώση είς 
τήν άπαίτησιν τών Δυνάμειον έγκατα- 
λεϊπον τήν Σκόδραν.

Ελληνικά μεταγωγικά άνεχιόρησαν 
σήμερον έκ Θεσσαλονίκης, μετακομί- 
ζοντα 6.000 πρόσφυγας Τούρκους είς 
τήν Μ. ’Ασίαν.

23. —Έκ Κετίγνης αγγέλλεται δτι 

ή πλειονότης τού Υπουργικοί» Συμ
βουλίου κηρυχύεϊσα κατά τής πολι
τείας τής Κυβερνήσεως έν τφ ζητήμά
τι τής Σκόδρας παρητήίΐη, ή παραί- 
τησις δ’ αύτη κατά τόν Λονδίνιον 
«Χρόνον» σημαίνει ύπερίσχυσιν τών 
υπέρ τής έκκενώσεως Υπουργών. Ό 
Βασιλεύς Νικόλαος έπληροφόρησε τή 
1. 15' μ μ. τάς Δυνάμεις δτι άναάέτει 
είς αύτάς τήν Σκόδριν, τούτο δέ Οά 
άγγελΰή είς τήν Πρεσβευτικήν Συν- 
διάσκεψιν σήμερον.

Ή φήμη αύστροϊταλικής άποβάσε- 
ως είς ’Αλβανίαν χαρακτηρίζεται ύπό 
τών διπλωματών ώς απερισκεψία τής 
Αυστρίας καί ’Ιταλίας, αΐτινε; μόνον 
διαφέρον έχουσι νά ϊδωσι τήν ’Αλβα
νίαν αυτόνομον.

Έκ ΚΙΙόλεως αγγέλλεται δτι ή 
Τουρκ'α άρνεϊται νά πωλήση τά ύπό 
κατασκευήν ϋωρηκτά της.

Έν τή σημερινή συνεδρίρι τής συν- 
διασκέφεως ό Γχρέϋ ύπέμνησεν δτι ό 
καταστατικός χάρτης τής ’Αλβανίας 
κατηρτίσίίη ήδη άπό του παρελδ. 
Δεκεμβρίου καί ότι άνετέθη είς τήν 
Λύστρί’ΐν καί ’Ιταλίαν νά έκπονήσωσι 
τό σχέδιον δπερ Οά κατ ιτεάή είς τήν 
προσεχή συνεδρίαν τής Συνδ ασκέψε- 
ως. Υπεβλήθη δέ κατά ταύτην σχέ
διον τών δρων προκαταρκτικής ειρή
νης, δπερ ϋά ύποβληύή υπό τήν έγ- 
κρισιν τών Κυβερνήσεων.

24. — '0 Ρέουτερ πιστεύει δτι αί 
προτάσεις τών Πρέσβεων Οά είναι 
δπως διεδνή αγήματα καταλάβωσι 
τήν Σκόδραν καί παραμείνωσιν έν 
αύτή μέχρις δτου καταρτιού ή ή αλβα
νική Κυβέρνησις.

Έξ ’Αθηνών αγγέλλεται δτι ό τού 
Βασιλέως Γεωργίου δολοφόνος Σχοι
νάς πηδήσας άπό τού παραθύρου τού 
αστυνομικού σταθμού Θεσσαλονίκης 
έφονεύύη.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρυξον τόν λόγον...» Β' Τιμ. 2·

Η αΝΑΛΗψίς

Μετά τήν έν 1’αλιλαία «είς τό όρος ού έτάςατο αύτοίς 
à Ιησούς» συνάνιηοιν τού Κυρίου πρός τούς Μαθητάς Του καί 
τάς κατ’ αυτήν επαγγελίας καί παραγγελίας Του, έπανήλύον οί 
ΜαΟηταί είς Ιερουσαλήμ καί διέμειναν πιθανώς έν τψ αύτψ 
έκείνφ οίκω έν ώ καί ό μυστικός Δεϊπνος έτελέσθη καί ή δι- 
πλή πρός αυτούς συνηΟροισμένους έμφάνισίς Του, τή ήμέρ$ τής 
άναστάσεως καί με(Γ ημέρας οκτώ.

Έκ τών λόγων τού Αουκα έν ταίς Πράξεσιν *. «οίς καί 
παρέστησεν Εαυτόν ζώντα μετά τό παΟεΐν Λύτόν έν πολλοΐς 
τεκμηρίοις δι’ ημερών τεσσαράκοντα όπτανόμενος αύτοϊς καί 
λέγων τά περί τής Βασιλείας τού Φεού» προαγόμεθα νά έννοώ- 
μεν ότι ό Κύριος δέν ένεφανίσθη τοις ΜαΟηταις Αύτού μόνον 
ύπό τάς περιστάσεις άς κατεγράψαμεν έν τοίς προηγουμένοις 
τεύχεσι τού «Ε.Κ.» άλλά καί πολλάκις άλλοτε, έδωκε δ’ αύ- 
τοίς έν ταις συναντήσεσι ταύταις τάς τελευταίας Αύτού υποθή- 
χας καί έντολάς, καί κατέστησεν αυτούς ικανούς ίνα έκτελέσωσι 
τελεσφόρως τό μένα εργον, είς δ έμελλον νά έξέλθωσι μετά τήν 
άνάληψιν Αύτού.

Τήν τελευταίαν έπί τής γης συνάντησιν τού Κυρίου πρός 
τούς ’Αποστόλους Του, καθ’ ήν καί ή άνάληψις έγένετο, διη
γείται ό Εύαγγελιστής Αουκας δίς, έν τφ τέλει τού Ευαγγε
λίου του καί έν τή άρχή τών Ιίράξεων, αί δε δύο διηγήσεις 
συμπληρούσι μεν άλλήλας, χρησιμεύουσι δέ ώς ό συνδετικός κρί-
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κος τών δύο του Λουκά συγγραφών. Έν άμφοτέραις ταϊς διη— 
γήσεσιν ό Λουκάς έπέστησε τήν προσοχήν μάλιστα είς τούς λύ
του Κυρίου πρός τούς ’Αποστόλους, καί δή εις τά κύρια αύτών 
σημεία : «ούτοι οί λόγοι, εϊπεν αύτοϊς, ους έλάλησα πρός ήμάς 
έτι ών σύν ύμϊν, δτι δει πληρωθήναι πάντα τά γεγραμμένα έν 
τφ Νόμω Μωσεως κα'ι προφήταις καί ψαλμοις περί έμου.» 
Καί διηνοιξε τότε τόν νουν αύτών ώστε νά εννοώσι τάς Γρα- 
φας, διά μακράς προφανώς άναλύσεως τών περί Λύτου προ
φητειών, τούθ οπερ είχε πράξη καί πρός τόν Λουκάν αύτόν 
καί Κλεόπαν, πορευομένους είς Έμμαούς, καί άπέδειξεν αύτοϊς 
«δτι ουτω γέγραπται καί ούτως έδει παΟεϊν τόν Χριστόν, καί 
άναστήναι έκ νεκρών τή τρίτη ήμέρα, καί κηρυχθήναι έπί τφ 
όνοματι Λύτου μετάνοιαν καί άφεσιν άμαρτιών είς πάντα τά έ
θνη, άρξάμενον άπό ’Ιερουσαλήμ.» Υπέδειξε δέ ό Κύριος πρός 
αυτούς δτι αύτοί είσιν καί έσονται οί μάρτυρες Λύτου τών γε
γονότων τούτων διά τε τήν ’Ιερουσαλήμ καί πάσαν τήν Ίου- 
δαίαν καί Σαμάρειαν καί μέχρι τών περάτων τής γης. Ύπέ- 
σχετο δέ ταχεϊαν τήν άποστολήν του Παρακλήτου, περί ού εΐ- 
χεν όμιλήση πρός αύτούς ιδιαίτατα πρό του Πάθους, καί πα- 
Ρήγγειλεν αύτοις νά μή άποχωρισθώσιν μηδέ διασκορπισθώσι ν 
έξω τής Ιερουσαλήμ πριν, έλθόντος του Παρακλήτου, ένδυθώ- 
σι δυναμιν έξ ύψους, προετοιμάζων διά τής έντολής ταύτης 
τήν ίδρυσιν τής ’Εκκλησίας. Έν τή εύκαιρία ταύτη οί Μαθη- 
ταί, ταπεινά είσέτι φρονουντες περί Λύτου καί προσδοκώντες 
να ιδωσιν Λυτόν έπίγειον Βασιλέα του Ισραήλ ήρώτησαν Ζ 
«Κύριε, εί έν τφ χρόνω τούτω άποκαθιστάνεις τήν βασιλείαν 
του Ισραήλ ;» Αλλ’ ό Κύριος δέν ικανοποίησε τήν πολυπραγ- 
μοσύνην αυτών’ άπήντησεν αύστηρότερόν πως : «ούχ ύμών 
έστι γνώναι χρόνους ή καιρούς ους ο Πατήρ έθετο έν τή ίδίςι 
έξουσία».

Έν φ συνωμίλουν περί τών ύψηλών τούτων ζητημάτων έ- 
πορεύοντο έξω τής Ιερουσαλήμ πρός τήν Βηθανίαν, καί άφί- 
κοντο είς τό προσφιλές 'Όρος τών έλαιών’ ένταυθα έστησαν, 
καί ô Κύριος έπάρας τάς χείρας ηύλόγησεν τούς Μαθητάς’ καί 

έν φ ηύλόγει αυτούς άνελήφθη άπ’ αύτών καί έφέρετο πρός τόν 
Ουρανόν’ οί δέ Μαθηταί ήτένιζον πρός Αύτόν άναλαμβανόμενον 
£ως ού νεφέλη έκάλυψεν Αύτόν άπό τών όφθαλμών των. Καί 
ίδού, έν φ ούτοι ήτένιζον άκομη πρός τά ΰψη, ίσως ήθελον 
ίδη καί πάλιν έστω καί άκαριαίως τόν Κύριον αύτών, άνδρες δύο 
λευκά ένδεδυμένοι παρέστησαν αύτοϊς καί εϊπον : «"Ανδρες 
Γ αλιλαϊοι, τί έστήκατε έμβλέποντες είς τόν ουρανόν ; ούτος ό 
Ιησούς ό άναληφθείς άφ’ ύμών είς τόν ουρανόν, ούτως έλεύσε- 

ται δν τρόπον έθεάσασθε αύτόν πορευόμενον είς τόν ούρανόν.» 
Έχάρησαν μεγάλως οί μαθηταί έν τή έπαγγελί^ τών Αγγέλων’ 
καί προσκυνήσαντες τόν άγιον τόπον έφ’ ού έπάτησαν διά τελευ- 
ταίαν φοράν οί άχραντοι του Κυρίου πόδες έπανήλθον είς τήν 
Ιερουσαλήμ καί άνέβησαν είς τό ύπερφον έν ω διέμενον*  ήσαν 

δέ οί ένδεκα ’Απόστολοι, ή Παναγία του Κυρίου Μήτηρ και
λοιπαί γυναίκες, καί οί άδελφοί του Κυρίου, ήτοι οί τέσσαρες 

του ’Ιωσήφ έκ προτέρας γυναικός υιοί*  ’Ιάκωβος καί Ίωσής καί 
^ίμων καί Ιούδας. "Ας σημειωθή ένταυθα τό μέγα γεγονός δτι 
έπίστευσαν τέλος καί οί άδελφοί αύτού είς τόν Κύριον, οϊτινες 
Η-έχρι τών τελευταίων πρό του Πάθους ημερών ήπίστουν είς 
Αύτόν’ τά μεγάλα πρό του Πάθους θαύματα συνεκλόνησαν παν
τός τήν σκληροκαρδίαν αύτών, καί ή μετά τά φρικιά πάθη καί 
τήν ταφήν αύτεξούσιος άνάστασις Λύτου τή τρίτη ήμέρ? έπει- 
σεν αύτούς οτι ήτο άληθώς ό Χριστός ο άδελφός αύτών*  καί 
διά τούτο εύρίσκομεν αύτούς νυν έν Ιερουσαλήμ μετά τών λοι
πών του Κυρίου οπαδών.

Πάντες ούτοι, λέγει ό Λουκάς έν ταϊς Πράξεσιν, ησαν 
^ροσκαρτερουντες όμοθυμαδόν τή προσευχή καί τή δεήσει, προσ
δοκώντες τήν έπαγγελίαν του Κυρίου. Ας μιμηθώμεν τουτους 
κ*ί  ημείς, άδελφοί, ϊνα άξίως έπικαλεσώμεθα μετ’ ολίγον δπως 
καταφοιτήση καί άγιάση καί ήμάς τό Πνεύμα τό άγιον.—ΧΙΠ.
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ΝΕΟΣ ΑΓΙΟΣ ΕΝ ΤΗι ΕΚΚΛΗΣΙΑ·

ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΑΠΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 14 ΑΠΡΙΑΙΟΪ 1913 *

• Σ. E. Κ. Άναόημοσιεύομεν έκ τοϋ επισήμου όργάνυυ της Ρωσικής Συνό
δου «Έκκλ. Είόήσεις> τήν επίσημον ιαύτην πράξιν όχι μόνον όπως όώσωμεν 
βΙς άνάγνωσιν είς τούς ήμετέρους άναγνώστας μίαν σελίδι τής ιστορίας τών 
άγώνων, δι* ών έσιερεώϋη έν τή Ρωσική Λύτοκραιορίφ ή ορθόδοξος πίστις 
άλλα καί διά τό πολλαπλοϋν αύτής ενδιαφέρον ώς συγχρόνου πράξεως τής 
’Εκκλησίας, ενδιαφέρον περί τό όποιον Οά άσχοληθώμεν έν είδικφ άρθρφ.

ΧμιΟτάς Άνέάτιε.

Προ τριακοσίων ετών τήν 17ην Φεβρουάριου τού 1612ου έτους, 
έν σκοτεινφ καί στενφ ύπογείω του έν Μόσχ$ μοναστηριού Τσουδώφ 
μαρτυρικώς άπεσβεσθη λαμπρός λύχνος τής ρωσικής εκκλησίας, ένθερ
μος καί συμπαθής εύχέτης του ρωσικού λαού, μέγας δίκαιος, ό αγιό
τατος ΙΙατριάρχης Πασών τών Ρωσιών Έρμογένης. *Απας  ό βίος του 
μάρτυρος ιεράρχου, διαπνεομένου υπό ζήλου Ήλιου ύπέρ τής δόζης 
του θεού καί τής σωτηρίας τού πλησίον, ύπέρ τής εύτυχίας καί ά- 
κμής τής πατρίδος, παρίσταται οιδακτικώτατον ύπόδειγμα σταθερας 
άφοσιώσεως είς τήν όρθόδοζον πίστιν, απεριορίστου ύπακοής είς τό θέ
λημα τού θεού, αληθούς ασκητικού βίου, βχθυτάτης ταπεινοφροσύνης 
μέν πρός έαυτόν, αύταπαρνήσεως δέ και αγάπης προς τήν πατρίδα.

Άπό τής νεανικής ήδη ηλικίας έθισθείς είς τήν άνάγνωσιν τού 
λόγου τού θεού καί τών συγγραμμάτων τών άγιων Ιίατέρων καί ά- 
κονήσας τον νούν αύτοΰ είς ευσεβείς σκέψεις ο ιεράρχης Έρμογένης, 
αποφασίζει, βτε είς ώριμον έφθασεν ηλικίαν, να αφιέρωσή έαυτόν είς 
τήν ποιμαντικήν διακονίαν, διό καί δέχεται ιερατικήν ύπηρεσίαν έν 
τινι ένοριακφ ναφ τής πόλεως Καζάν. Ώς άνήρ, κατά τήν έκφρασιν 
τών συγχρόνων, «πολλή σοφίφ κεκοσμημένος, λαμπρό; τήν μάθη- 
σιν καί έπί άγνότητι βίου διάσημος», ταχέως εΐλκυσε τήν προσοχήν 
τοΰ κοινού καί τήν άγάπην πάντων τών κατοίκων τής πόλεως Καζάν 
καί τού άρχιεπισκόπου αύτής ‘Ιερεμίου. *Ετει  1579, κατά τόν χρόνον 
τής εύρέσεως έν Καζάν τής είκόνος τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής ε
πιλεγόμενης τού Κάζάν, είς τόν Άγιον Έρμογένη, τότε έτι όντα 
ένοριαχον ποιμένα, ώς είς ιδιαιτέρως εύαρεστήσαντα Κυρίφ τφ θεφ 

εκλεκτόν, πίπτει ό ευτυχής κλήρος νά άρή έκ τής γής τήν θαυμαστώ 
τρόπφ εύρεθεισαν έν τφ τόπω τής πυρκαϊας εικόνα τής Βασιλίσσης 

τών ούρανών, νά έκθέση αύτήν είς το συναθροισθέν πλήθος έν τφ τό- 
πω τής εύρέσεως καί ειτσ έν λιτανεία νά μεταφέρω είς τόν έγγυς να- 
ον· Ή φανέρωσις τής είκόνος τής Θεοτόκου ύπήρζε τότε μεγάλη έν*  
^ειξις του έλέους του θεού πρός τήν νεοφώτιστον χώραν τοΰ Καζάν 
*αί τούς άνδρας τούς έπιδείζαντας ιδιαιτέραν μέριμναν περί χριστια- 
νικής μορφώσεως έκείνων, οΐτινες ένέμενον έν τφ σκότει τής απιστίας 
Καί τής πλάνης έκ τών άλλογενών, προ παντός δέ πρός τον ταπεινό- 
ψρονα καί πραον ποιμένα, τον ύστερον ιεράρχην Έρμογένη. Μετά πα- 
ρελευσιν όκτώ έτών άπο τοΰ γεγονότος τούτου, ό θειος Έρμογένης 
$ιψών ύψηλούς άγώνας εν τή διακονία αύτοΰ έν Χριστφ, κείρεται μο- 

ναχός, ών δ’ ικανός νά γίνιρ άλλων χειραγωγός άλληλοδιαδόχως διο
ρίζεται ήγούμενος τοΰ έν Καζάν Μοναστηριού τής Μεταμορφώσεως, 
Χ®ί μετά δύο έτη καλείται είς τό άζίωμα τού Μητροπολίτου τής έπαρ
χος Καζάν καί Άστραχάν, έν ω άζιώματι διεκρίθη τών λοιπών άρχι- 
^οιμένων τοΰ Καζάν. ‘Ως ύπήρζεν έκτακτος ή είς τδ άζίωμα άνάρρη- 
σ^ς αύτού αυτή, ομοίως έκτακτος ύπήρζε καί ό ζήλος αύτοΰ έν τή δια
κονία τοΰ Χριστού. Άπδ τής άναρρήσεως είς τό Ιερόν τού Μητροπολίτου 
«ζιωμα ή ιεράρχης Έρμογένης, παρεδόθη δλως είς τήν νέαν αύτού δια
κονίαν. 'Ίνα συγκρατήσ·/) τούς νεοιστί έπιστραφέντα; Τατάρους έν τή 
°Ρθοοοζίοε μετ’ άληθώς άποστολικής άπλότητος καί ταπεινοφροσύνης 
^ολλάκις συναθροίζει αύτούς παρ’ έαυτφ καί έν τφ ναφ διδάσκων 
τ«ς άληθείας τής πίστεως καί στηρίζων αύτούς έν τή εύσεβεί^ι. Ίνα 

έλευθέρως ίκανοποιή τάς πνευματικάς άνάγκας τών νεωστί έπι- 
στραφεντων τούτων χριστιανών καί προφυλάσσνι άπδ τής έπιβλαδούς 
*πιδράσεως τών ποτέ όμοπίστων αύτών, αίτεϊται βασιλικόν διάταγμα

οικοδομηθή δι’ αύτούς ιδιαίτερος ναός έν τή πόλει Καζάν καί 
παραχωρηθώσι γαίαι. Πρός τή λήψει δέ καί άλλων μέτρων άναφερο- 
Ρ·ενων είς τήν έμψύχωσιν τοΰ άποστολικοΰ έργου έν τή έπαρχίφ Κα
ζάν, συγκεντρ^Ι περί εαυτόν πάντας τούς έργάτας τής ιεραποστολής 
*αί διά προσωπικών άγώνων αύταπαρνήσεως καί τελείας άφοσιώσεως 

την όντως άποστολικήν διακονίαν ένθαρρύνει πάντας είς τούς ά- 
γωνας κηρύγματος τού θείου λόγου. Έν μέσφ τών μεστών αύ- 
τ«παρνήσεως ιεραρχικών τούτων μεριμνών, έν μέσφ τών άκαταπαύ- 
στων ιεραποστολικών άγώνων, ό ιεράρχης Έρμογένης, τδ άνεζάντλητον 
τ°ύτο δοχείον τής θείας χάριτος, ώς είς παραμυθίαν διά τούς άποστο-
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λικού; αύτου πόνους, άξιούται παρά του Κυρίου μεγάλου ελέ
ους*  ανακαλύπτει δηλ. τα άγια λείψανα τών ιεραρχών και θαυ
ματουργών αγίων τού Καζάν, Γουρίου και Βαρσανουφίου, τών προ- 
κατόχων αύτου έν τφ θρησκευτικό φωτισμφ τής χώρας Καζάν. 
Τό γεγονός τούτο έποίησε βαθεϊαν έντύπωσιν έν τή ψυχή του ιεράρ
χου Έρμογένους, καϊ ένεθουσίασεν αύτόν, ώστε μετά νέου ζήλου να 
ίπιδοθή είς τα ποιμαντικά αύτου έργα. Μυστηριωδώς προετοιμαζό
μενος ύπό τής θείας Πρόνοιας Si’ ύψηλοτέρα*  διακονίαν είς το αξίω
μα τού Πρωθιεράρχου της Ρωσικής εκκλησίας ό ιεράρχης Έρμογένης, 
άνήλθε άπό ουνάμεως είς δύναμιν έν τή πνευματική αύτού τελειοποι
ήσει και τοϊς μοναχικοϊς καί Ιεραποστολικοί; άγώσι. Κατά τον χρό
νον τούτον έγένετο μεγάλη ταραχή έν τφ κράτει. Μετά τον θά
νατον τού Βόριδος Γοδούνωφ άνήλθε τον θρόνον τής Μόσχας ό Ψευδό- 
Δημήτριος, οστις παρουσιασθείς ώς ό'ργανον τών πονηρών ’Ιησουιτών 
συνέλαβε το άβουλον σχέδιον να εισαγάγω έν τη άγία όρθοδόξω Ρω- 
σίςε τήν λατινικήν πίστιν. Είς τού; σκοπού; αύτού τούτου; τού; πο
νηρούς προσεπάθησε νά διαθέση ύπέρ εαυτού τάς καρδίας τών Ρώσων 
άρχιποιμένων, άποπλανών αύτού; διά παντοίων αξιωμάτων καϊ τι
μών*  γινώσκων δέ τήν ίδιάζουσαν έμμονήν καί άφοσίωσιν τού ιεράρ
χου τού Καζάν έν τή όρθοδόξω πίστει ιδιαιτέρως έπεθύμει νά έλκύ- 
ση αύτόν προς τό μέρος αύτού. Δέν κατώρθωσεν όμως να πλανήση τον 
διορατικόν καϊ ακέραιον τον χαρακτήρα γέροντα μητροπολίτην.

Ταχέως είσδύσας είς τά πονηρά σχέδια τού Ψευδο-Δημητρί- 
ου, ό ιεράρχης Έρμογένης, ό ακλόνητος ουτος στύλος καϊ ισχυρός ύ- 
πέρμαχος τής δρθοδοξίας, ώ; ώνόμαζον αύτόν οί σύγχρονοι, εύθαρσώς 
ύπερημύνθη τής άγιας πίστεως και τών καλών παραδόσεων τής γνή
σιας ρωσικής αρχαιότατος, άποφασίσας γενναίως να διαφυλάξη αυτάς 
άπό τών έπιβουλών τών εχθρών τής έκκλησίας καϊ τής πατρίδος. 
Εντεύθεν βτε ό Ψευοο-Δημήτριος ακολουθών τάς συμβουλάς τών 
περικυκλούντων αύτόν άλλοπίστων έξεδήλωσε τήν έπιθυμίαν αύτού 
να συζευχθή μετά γυναικός άνηκούσης είς τό Λατινικόν δόγμα, χωρίς 
αυτή ν’ άναδεχθή τήν ορθοδοξίαν, χάριν δ’ αύτής τό Κρεμλϊνον τής 
Μόσχας, τδν βωμόν τούτον τής Ρωσίας, νά μεταποίηση είς ναόν Ρω- 
μαιο-Κατολικόν, ό ιεράρχης Έρμογένης ώ; ατρόμητο; τού Χριστού 
στρατιώτης, εύθαρσώς άντέστη εις τούτο και έτόλμησε νά έλέγξη 
τά άπρεπή διαβήματα τού Σφετεριστού. Διά ταύτα άπεμακρυνθη τής 
ποωτευούσης καϊ έστάλη είς έςορίαν είς εν τών μοναστηρίων τής έ-

παρχίας του Καζάν. Ή τιμωρία αυτή γενομέντ) δέκτη μετά πλήρους 
υπακούς είς το θειον θέλημα, δέν ύπηρξε μακροχρόνιος. '0 ψευδο-Δη- 
μητριό; ταχέως άπωλέσθη, ή δέ εξουσία περιήλθεν εις χείρας ένος 
τών απογόνων τής παλαιας γενεάς τού Ρ ι ο ύ ρ ι κ, — τού ει; ε- 
σχατον γήρας άφικομένου Δουκός Βασιλείου Ιβαννοβιτς Σχουισκη. Ο 
Γσάρος Βασίλειος Ίβάννοβιτς τρέφων ιδιαιτέραν αγάπην και σέβας 

προς τον έξόριστον ’Ιεράρχην έκάλεσεν αύτον εκ νέου εις την πρω
τευουσών, συγχρόνως δέ Σύνοδος Ρωσων Αρχιερέων εζελέζατο αυτόν 
®ΐς τόν θρόνον τού ΙΙατριάρχου τής Μόσχας και Ιΐαση; Ρωσίας. Ο 
ιεράρχης Έρμογένης γέρων ήδη εβδομηκοντούτης, έν ταπεινοφροσυ-

καϊ άφοσιώσει είς τό θειον θέλημα άποόεξαμενος την εκλογήν 
τ<κυτην, γενναίως ήψατο τής προκειμένης αύτώ όιακονιας ύπερ τής 
^γιας πίστεως, και έξήλθεν ΐνα βαδίσρ την οδόν τών παθημάτων υπέρ 
τής πατρίδος. ’Αλγών έξ όλης ψυχή; καϊ καρδίας διά τάς συμφοράς 
της πατρίου γής, καταπεμφθε’.σας άνωθεν προς όοκιμασιαν της πι- 
στεω; και τής εύσεβείας τού λαού και έντεινων άπασας αυτού τας 
δυνάμει; πρό; έγκαθίδρυσιν τής ειρήνης και τής ταξεως εν τώ Κρατεί, 

Πατριάρχης Έρμογένης, ύπό αγνή; δέ και βαθεία; αγάπης πρός 
τόν λαόν αύτού έμπνεόμενος είς τα αποστελλομενα είς πασα; τας 
περΐφερείας τής χώρας παραινετικά γράμματα πατρικώς προσεκαλει 
τον ρωσικόν λαόν άνδρικώς καϊ άναλλοιωτως να έχηται τής πίστεως, 
τ^ς πατρίδος και τού ορθοδόξου βασιλέως. Μετά τήν καθαιρεσιν απο 
τού θρόνου τού Τσάρου Βασιλείου, ή θέσι; τού ρωσικού Κράτους κα
τέστη έτι δεινότερα : τό Κράτος έμενεν ανευ βασιλέως. Αλλα τότε 
τ<Ζ βλέμματα πάντων τών πιστών τέκνων τή; Ρωσίας έστραφ/)σαν 
προς τόν πρωθιεραρχικόν θρόνον έπι τού οποίου ευθαρσώ; εκαθητο ο 
αγ*πητός  καί ύπό πάντων σεβόμενος αρχιποιμην ΙΙατριαρχ /)» Ερ- 
^Υένης. Άναδειχθεις κατά τόν χρόνον τής μεσοβασιλείας πρώτος 
άνθρωπος έν τώ κράτει, ήγειρε φωνήν πειστικήν υπέρ τής έκλογ/Κ 
β^ιλεως έκ μέσου αυτών τών εύγενών ρωσων, τών βογιαρων, ιόιαιτερω, 
ύ υπέδειξεν τόν ανήλικον υιόν του τότε Μητροπολίτου Ροστοβίου Φι- 
λαρέτου Νικήτοβιτς Μιχαήλ Θεοδώροβιτς Ρωμάνωφ. Η ύπόδειξι;

τού ηρωικού Πατριάρχου ύπήρξε προφητική φωνή, θεία βουλή 
άνακοινωθεισα είς τόν Ρωσικόν λαόν. Έν τώ μεταξύ οί εχθροί τής 
^Οοδόξου πίστεως και τής ’Εκκλησίας ώνειρεύθησαν νά άναβιβάσωσιν 
έπι του βασιλικού θρόνου τόν Πολωνόν βζσιλόπαιδα Βλαύισλαΰον. 
θ Πατριάρχης Έρμογένης πεπεισμένος περί τή; αδυναμίας αυτου 
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νά καταβάλη τούς πολυαρίθμους οπαίου; του βασιλόπαιδος τούτου, 
άπεφάσισε να ένδώσγι είς την επιθυμίαν αύτών, άλλ’ έπί τφ άπαραι- 
τήτω δρω «όπως ό βασιλεύς βαπτισθή χαί μείνγι έν τή όρθοδόξφ πί- 
στει», άλλως δέν θά συγκατετίθετο νά δώση τήν εύλογίαν αύτού είς 
τήν εκλογήν του Βλαδισλαύου. Είς έκ τών οπαδών τού Πολωνού 6α- 
σιλόπαιδος πθοτρέπων τον Πατριάρχην να άπόσχη τών αξιώσεων αυ
τού τούτων καί έπετέθη άκόμη εναντίον αυτού ζρατών είς χεϊρας μά- 
χαιραν, άλλ’ ό άτρόμητος ιεράρχης σημεκόσας διά τού σημείου τού 
σταυρού τήν χε'ίρα τού ζαζούργου, είπεν : «δέν φοβούμαι τήν μά- 
χαιράν σου, εξοπλίζομαι εναντίον αύτης δια της δυνάμεως τού Σταυ
ρού τού Χριστού», ζαι τοιουτοτρόπως έμεινεν άκλόνητος είς τάς ά- 
ξιούσεις αύτού. Ή άγαπώσα τήν ορθόδοξον πίστιν και τήν πατρίδα 
ζαρδία τού Πατριάρχου προησθάνθη δλας έζείνας τάς συμφοράς, αι- 
τινες άνέμενον τήν Ρωσίαν έν ή περιπτώσει άνήρχετο τον θρόνον πρό- 
σωπον άνήζον είς τήν λατινικήν πίστιν. Έν τούτοις ό έξωθι τής 
Μόσχας στρατοπεδεύων πολωνικός στρατός, βασιζόμενος είς τήν ύπσ- 
στήριξιν τών προδοτών τών πατρίων θεσμώ/ είσήλθεν είς τήν Ρωσικήν 
πρωτεύουσαν καί ήρξατο νά διευθυνη τά έν αυτή καί νά χλευάζη τήν 
όρθοδοξίαν. Ό Πατριάρχης Έρμογένης μετά μεγάλης λύπης βλέπων 
τήν βεβήλωσιν τών ναών τού θεού—άπό μέρους τών έχθρών—, ήρξατο 
νά ποιήται έζκλησιν προς τον Ρωσικόν λαόν δπως ύπεραμυνθή τής πί- 
στεως καί τνίς πατρίδας αύτού. Ή φωνή τού Πατριάρχου, ένσαρζούντος 
έν αύτφ τήν είζόνα τού αληθινού ποιμένος τήν διαζφγραφουμένην έν 
τφ Άγ. Ευαγγελίφ, ήκούσθη μέχρι τών περάτων της μεγάλης Ρω
σικής χώρας. ‘Υπό τήν έπίδρασιν τών τολμηρών νουθεσιών τού Πρω
θιεράρχου, ό Ρωσικός λαός, οίονεί άνεμνήσθη τών έντολών τών προγό
νων αύτού, άς προσωρινώς έλησμόνησε, περί ύπερασπίσεως τί; ’Εκκλη
σίας καί τής Πατρίδος. Πανταχού τής χώρας ήρξατο εθνική κίνησις*  
έσχηματίσθη έθνοφρουρά έξ 103 χιλιάδων άνδρών, διευθυνθεϊσα πρός 
τήν Μόσχαν ίν’ απελευθέρωση τήν πρωτεύουσαν άπό τών χειρών τών 
αλλόπιστων· Άντιμετωπίσαντες τοιαύτην ένθουσιώδη εθνικήν δύναμιν 
οί έν τή Μόσχςι ΙΙολωνοί καί οί άλλοι έζ τών Ρώσων, οιτινες μετε- 
στησαν προς αύτούς προδόντε; τάς έντολάς τής Πατρίδος, άπήτησαν 
παρά τού Πατριάρχου να άναχαιτίση τήν κίνησιν ταύτην, άλλ’ ό άτρό
μητος γέρων Πατριάρχης καί έν τούτφ δέν έκάμφθη. Είς πάσας τάς 
θρασείας άξιώσεις καί τάς άπειλας περί θανάτου τολμηρώς έλεγε : 
Καταδιζάσατί με είς άγριον θάνατον έλπίζω νά λάβω δι’ αυτού τον 

ουράνιον στέφανον από πολλού έπιθυμώ να πάθω υπέρ τής αλήθειας», 
θί μένεα πνέοντες έχΟροί βλέποντες δτι ήτο αουνατον να κλονισωσι 
χήν ευστάθειαν τού Πατριάρχου, ζαθήρεσαν αύιόν τού Πατριαρχικού 
θρόνου καί έρριψαν είς στενόν, υγρόν καί σκοτεινόν σπήλαιον, υπόγει

όν τού Μοναστηριού Τσουδώφ, ένθα έμελλε νά αποθανη τής πεινης. 
Αλλά καί τα φοβερά ταύτα παθήαατα δέν ϊσχυσαν να ζαταθλίψωσι 

τήν ίοχυράν, «ώσπερ άδάμας», θέλησιν τού Πατριάρχου Έρμογένοος. 
Ουτος καί έκ τού σκοτεινού ύπογείσυ, ίστάμενο; ήδη προ προσώπου τού 

ψρικιαστικού θανάτου, μεμονωμένος καί άνευ βοηθιίας, έξηκολούθει νά 
^«ρακαλή τδν Ρωσικόν λαόν δπω; Ούσιρ τήν ψυχήν αυτού υπέρ τού 
οίκου τής ‘Υπεραγίας Θεοτόκου, υπέρ τών θαυματουργών άγιων και 
Χαθόλου υπέρ τής ορθοδόξου πίστεως, έπαγγελλόμενος είς πάντας του; 

υπερασπιστάς αύτής τήν εύλογίαν αύτού καί άφεσιν τών άμαρτιών αυ
τών έν τφ νύν αίώνι καί έν τφ μέλλοντι. Οί επιθανάτιοι ούτοι λόγοι 
τού Μάρτυρος Πατριάρχου γενόμενοι γνωστοί εις πάσας τάς περιφέρειας

Ρωσικής χώρας, έτι μάλλον ένεψύχωσαν τούς ορθοδόξους εις τον 
αγώνα κατά τών άπιστων. Συγχρόνως δ’ 6μως οί Πολωνοί καί οι άλλοι 
^ροοόται έκ τού Ρωσικού λαού μή άπολέσαντες τάς έλπίδας αύτών όπως
Χατααυντρίψωσι τό άρρενωπον καί τήν τόλμην τού έτοιμου ήδη να α- 
^έλθη eiç τάς ουρανίου; μονάς ‘Ιεράρχου κατέρχονται εκ νέου προς 
α^τόν είς το υπόγειο' . . -

τού άσθενούς αύτού ίεραρχικού λόγου άναχαιτίσρ τούς αρχηγούς 
τής ·”Λ -

ίν καί άπαιτούσιν έκ νέου δπως ό μεγας δίκαιος

άπό 
ζίας

’Εθνικής ζινήσεω; τ. έ. τούς ‘Ηγεμόνας Κοζάρσζην ζαι Μινίν 
τού νά έπέλθωσι ζατά τής Μόσχας. Άλλ’ ό μέγας τής ορθοδο· 
υπερασπιστής καί τ^ς άγιας Ρωσίας άγιώτατο; Πατριάρχη; Ερ- 

μ&γένης φωνής έζ τών μεγάλων παθημάτων ηόη εξησθενημενης, 
*ιπε πρός τού; βασανιστάς αυτού : «εστωσαν οι μεν ερχόμενοι ινα 
*®θαρίσωσι τό Κράτος τής Μόσχας ευλογημένοι, σεϊς δέ οι προδόται 
Χατηραμένοι». Ταχέως μετά τούτο ώς έκ τ*ίς  πενιχρότητος τής τρο- 
ψήζ καί των λοιπών ταλαιπωριών καί στερήσεων ό μέγας δίκαιος τελεί-

έξηντλήθη καί τήν 17 Φεβρουάριου τού 1612ου έτους παρέδωκε τήν 
αΥ*ήν  χαί δικαίαν αύτού ψυχήν εις χεϊρ»ς τού θεού.

Τοιουτοτρόπως έσβέσθη ό μέγας λαμπτήρ τής Ρωσικής Εζζλη- 
ό άζ*/  όνητος στύλος ζαι ύπέρμαχος τής όρθοδοξίας, ο ένθερμος 

•υχέτη; κ^ί συμπαθής φιλόστοργος τής πάτριου Ι^^ς, οστις εδοξασθη

ώς άλ-ήΟιης ποινήν, θείς δέ τη» έχντοΟ ψυχή» ύπέρ τών προβά- 
των, <·ς «ισχυρός καί ακαταμάχητος κατά τών εχθρών αγωνιστής, καί
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στερρος αδαμας», ως <ελεγκτές τών προδοτών και καταστροφέων τής 
χριστιανικής πίστεως».

Η μνημη του άγιωτάτου Πατριάρχου Έρμογένους άπό τής η
μέρας του θανάτου αύτού μέχρι σήμερον, καταυγάζει δια λαμπρού και 
φαιδρού φωτός τάς καρδιάς τών πιστών τέκνων τής Ρωσίας. Ό ορθό- 
δοζος Ρωσικός λαός έν τώ βάθει τής καρδίας αύτου τιμφ τον Πατριάρ
χην Ερμογένη ώς αληθή δσιον τού Θεού, ώςάκένωτον σκεύος της θείας 
χάριτος καί πιστεύει δτι και εις τον ούράνιον κόσμον, μένει ό αληθής 
προς θεόν παρακλήτωρ ύπέρ πάντων τών πρηστρεχόντων προς αύτόν 
μ,ετα πιστεως καί αγάπης. Ή πλημμύρα τής λαϊκής ταύτης πίστεως 
είς την αγιότητα :οΰ Πατριάρχου Έρμογένους καί ό σεβασμός προς 
τδς εύχάς αύτου ιδιαζόντως ένισχύθησαν κατά τάς ημέρας τής προσ
φάτου θλίψεως καί τής λαϊκής στάσεως, ότε έν τή οχληρή ταραχή 
ύπέρ τής τύχης τής πατρίδος οί πιστοί υιοί τής Ρωσίας παρά τόν 
τάφον τού μάρτυρος Πατριάρχου, δοκιμάσαντος άλλοτε έν τώ βίω 
αύτοϋ την ’Εθνικήν ταραχήν, ήθελησαν νά εύρωσιν δι’ εαυτούς παρα
μυθίαν καί άνακούφισιν άπό τών δυσάρεστων σκέψεων περί τής πα- 
τρίόος. ’Αλλά δέν είναι μόνος ό άληθής βίος, ό τελειωθείς δια τού μαρ
τυρικού στεφάνου, δστις άπεκάλυψε τήν οδόν τού εύσεβοΰς ζήλου καί 
τής άγάπης προς τον Ιεράρχην. Οί ορθόδοξοι κάτοικοι τής Μόσχας, 
ήδη άπό πολλού παρίστανται αύτόπται μάρτυρες τών θαυμαστών ση
μείων, τών άφθόνως έκχεομένων έπί τούς πιστούς μετά τάς προσευχάς 
αύτών πρός τόν άγιώτατον Πατριάρχην Ερμογένη. Ό λαός, ού μόνον 
τής Μόσχας, άλλά άπό τών διαφόρων περάτων τής άπεράντου Ρωσί
ας προστρέχει νυν πρός τον καθεδρικόν ναόν τής πρωτευούσης, έξαι- 
τούμενος βοήθειαν παρά του άνέκαθεν τιμωμένου ’Ιεράρχου. ’Ολόκλη
ρος σειρά θαυματουργιών καταγεγραμμένων έ/ ίδιαιτέρω βιβλίω τού 
μεγάλου Καθεδρικού ναού τής Μεταμορφώσεως καί διαπιστωθέντων 
δι' άκριβοΰς έρεύνης, ένισχύουσι τήν δημοσίαν πίστιν είς τήν αγιότητα 
τού Πατριάρχου Έρμογένους.

Έχοντες ύπ’ δψει πάντα ταΰτα τά γεγονότα, σπουδαίως άπο- 
δεικνύοντα δτι έπέστη ό εύθετος χρόνος καί προσήγγισεν * ή ήμερα τής 
λαμπράς πανηγύρεως πρός έπίσημον έν τοϊς Άγίοις ύπό τής ’Εκκλη
σίας καταρίθμησιν τού Ίερομάρτυρος καί θαυματουργού ’Ερμογένους, 
οί ορθόδοξοι κάτοικοι τής Μόσχας διά τού Πανιερωτάτου Μητροπολί
του αύτών άνηνέχθησαν πρός τήν Άγιωτάτην Σύνοδον μετά τής πα- 
ρακλήσεως περί κατατάξεως τού άγιωτάτου Πατριάρχου Έρμογένους 

εν τφ χορώ τών άγιων τού θεού, ώς μεγάλου παρακλήτορος ύπέρ τής 
αγίας Ρωσίας. Συνιστών τάς παρακλήσεις ταύτας ό Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Μόσχας είς τήν κρίσιν τής Άγιωτάτης Συνόδου έπι- 
συνήψε καί βιβλίον μετά σημειώσεως τών θαυμαστών σημείων, άτινα 
εγένοντο παρά τόν τάφον τού άγιωτάτου Πατριάρχου Έρμογένους.

Ή άγιωτάτη Σύνοδος έξετάσασα έν πάσαις ταϊς λεπτομερείαις 
*αί μετ’ έπιμελείας τά περιστατικά τού έξόχως σπουδαίου τούτου 
πράγματος, εύρεν δτι αί πολυάριθμοι περιστάσεις τής εύεργετικής 
βοήθειας, αί διά πρεσβειών τού άγιωτάτου Πατριάρχου Έρμογέ
νους συμβασαι, ώς πρός μέν τήν αξιοπιστίαν αύτών ούδεμι^ ύπό- 
Χεινται άμφιβολία, ώς πρός δέ τόν χαρακτήρα αύτών άνη- 
κουσιν είς τά γεγονότα έκεϊνα, άτινα καταφανή ποιούσιν τήν θαυμα
τουργόν δύναμιν τού Θεού, μεσιτεία καί άντιλήψει τού 'Ιεράρχου Έρ- 
μογενους έκχεομένην έπ’ έκείνους, οΐτινες μετά πίστεως καί προσευχής 
*αταφεύγουσιν κατά τάς σωματικάς καί ψυχικός αύτών ασθένειας προς 
τ>)ν εύεργετικήν αύτού προστασίαν.

Διά ταΰτα ή Άγιωτάτη Σύνοδος έν πλήρει πεποιθήσει περί 
τής αλήθειας καί άξιοπιστίας τών θαυμάτων τούτων των έπιτελούμε
νων δι’ εύχών τού Ιεράρχου Έρμογένους, διδούσα αίνον τώ έν τοϊς 
άγιοις Αύτού ένδόξω καί θαυμαστώ Κυρίω κα'ι θεώ, τφ άεί ίσχυρώς 
ευεργετούν τι τήν ορθοδοξίαν τού Ρωσικού Κράτους καί νύν έν ταϊς 
νΐμέραις τής εύλογημένης βασιλείας τού Μεγαλειοτάτου Αύτοκράτορος 
Νικολάου τού Άλεξανδρίδου, εύδοκήσαντος νά φανερώση διά τής δό- 
ζνίς τού μεγάλου τούτου τής Ρωσικής Εκκλησίας ’Ιεράρχου, νέον 
*«ί μέγα δείγμα τών χαρίτων αύτού πρός τόν όρθόδοξον Ρωσικόν λα- 
ον, ένεχείρισεν είς τήν Αύτου Αύτοκρατορικήν Μεγαλειότητα εύλαβε- 
στατην άνακοίνωσιν έν ή έξέθηκε τήν έξής αυτής άπόφχσιν :

1) Τον μαρτυρικώς τελευτήσαντα άγιώτατον πασών τών Ρωσι- 
ών Πατριάρχην Έρμογένην άναγνωρίζει κατηριθμημένον έν τφ χορφ 
τών άγιων τών χάριτι Θεού δοξασθέντων. 2) Ό πανηγυρικός δοξα- 
σμός τού Ιεράρχου θά γείνη τήν Κυριακήν τής 12ης Μαΐου τού έτους 
τουτου. 3) Επί τού τόπου τής ταφής τού Άγιου θα έγερθή ιδιαίτε
ρον επιτάφιον καί θά τεθή έπ’ αύτού τό εύρισκόμενον πλησίον τού τό
που τής ταφής περίπτερον, τό κατασκευασθέν ζήλω καί δαπάνη τού Γε- 
*αρχου τού βασιλεύοντος νύν οίκου, τού Τσάρου Μιχαήλ Θ’ Ρωμάνωφ. 
4) θα συνταχθή ιδιαιτέρα άκολουθία τού ’Ιεράρχου Έρμογένους, 
μ-εχρι 0’ όμως τού χρόνου τής συντάξεως αυτής κατά τήν ημέραν τής
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276 Νέος άγιος έν τη Έκκλησί^

μνημης αύτού θα γίνηται χρησις της κοινές είς τους Ιβρκρχας ακο
λουθίας, η [χνηαη δ’ αύτού Οχ έορτάζηται η μέν τού μαρτυρικού αύτου 
θανάτου την 17 Φεβρουάριου η δέ της πανηγυρικής έν τοϊς Αγιοι; 
συναριθμησεως την 12 Matou. 5) Είς τάς έκκληηαστικας ιεροτελεστίας 
κατά τήν άπαγγελίαν τού ονόματος αύτού ο ΙΙατριαρχης Ερμογενης 
θα καλήται Ιεράρχης*  καί 6) Θά έξαγγελθώσι ταύτα είς το κοινόν πα

ρά τής Άγιωτάτης Συνόδου.
Έπι τής ταπεινοτάτης ταύτης ά^ακοινωσεω; τής Αγιωτάτη.» 

Συνόδου ό Αύτοκράτωρ τήν 4 ’Απριλίου ηύδόκησεν ίδί$ χειρ'ι να έπι- 
γράψ’/j : «<iycyv<ov ιιετ*  ciiOOii jj.il. xoç <ιλ»ιιθ<>νς

Ταύτα ή Άγιωτάτη Σύνοδος γνωστοποιεί νύν εις τά ευσεβή τέ
κνα τής ορθοδόξου Ρωσικής ’Εκκλησίας, ΐνα όμού μετ’ αύτής δώσωσι 
δόξαν και εύχαριστίαν τω θαυμαστώ έν τοϊς αγιοις Αυτού Κυριω τω 
Θέφ τφ εύδοκήσαντι να φανέρωση ήμϊν νέον προστάτην καί θαυμα
τουργόν, ίνα άναφέρωσι τάς δεήσεις αύτών πρδς τον νεωστί φανερωθέντα 
βσιον τού Θεού Ιεράρχην Έρμογένη, όπως δια τών πρεσβειών αυτου 
ένώπιον τού θρόνου τού Ύψίστου κραταιώται έν τφ Ρωσικώ Κράτει η 
άφοσίωσις είς τήν ορθοδοξίαν, έπ’ άγαθώ παντός τού Ρωσικού λαού, 
καί δπως άντλώσι πάντες οί πιστοί τής Ρωσίας υιοί έκ τού βίου και 
τών κατορθωμάτων τού άγιωτάτου Πατριαρχου Ερμογενους πασαν 
άφοσίωσιν μέν είς το θειον θέλημα, αυταπαρνησιν όε και αγαπ/)ν προς 
τήν πατρίδα καί τον Ρωσικόν λαόν, στερρώς έχόμενοι μέχρι θανατου 
καί άγωνιζόμενοι υπέρ τής πίστεως, τής πατριδος καί τού ορθοδο^ου 

Αύτοκράτορος.
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 
ΦΛΑΒΙΑΝΟΣ 
ΜΑΚΑΡΙΟΣ 
ΣΕΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΕΥΣΕΒΙΟΣ 
ΜΙΧΑΙΙΛ 
ΝΙΚΩΝ 
ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

Μητροπολίτης Πβτρουπόλεως καί Λαδόγης. 
Μητροπολίτης Κιέβου καί Γαλικίας. 
Μητροπολίτης Μόσχας καί Κολομενής. 

Αρχιεπίσκοπος Φιλλανδίας καί Βηβόργης. 
’Αρχιεπίσκοπος Βολήνης καί Ζητομίρας. 
’Αρχιεπίσκοπος Βλαδιβοστόκης καί Καμισάιης- 
’Αρχιεπίσκοπος Γροδνένης καί Βρέστης. 
’Επίσκοπος πρώην Βολογόδης καί Τοιέμης. 
Επίσκοπος Αίκατερινοσλάβας καί Μαριουπόλεως. 
Επίσκοπος Πολόισης καί Βιτέμπης.

1600 ΕΤΗ
Δεκαέξ αιώνες συνεπληρώΟησαν άφ’örou κατά τό έαρ 

τοϋ 313 μ. X. μετά τρεις αιώνας φρικαλέων καί απερίγρα
πτου σκληρότητος διωγμών παρεσχε^η έπί τέλους είς τούς ο
παδούς τοϋ Εσταυρωμένου Γαλιλαίου τό στοιχειωδέστατον 
τών δικαιωμάτων τοϋ ανθρώπου, ή ελευθερία τής συνειδή- 
σεως, άφ’ οτου άπό τοϋ Μεδιολάνυυ τής άνω ’Ιταλίας ό μέ- 
Υ«ς Κωνσταντίνος μετά τοϋ Λικινίου συναινοΰντος καί τοϋ 
Μαξιμίνου έξέδωκε τύ περιλάλητον περ'ι ανεξιθρησκίας Διάταγ
μα, τό αναγνώριζαν τή Χριστιανική ΙΙίστει ίσα καί ταϊς λοι- 
παίς θρησκείαις δικαιώματα. Καί εάν έν πάση στιγμή παρα- 
μένη διηνεκώς ζωηρά έν τή μνήμη τής Εκκλησίας ή φρίκη τών 
δοκιμασιών, άς διήλίΐε κατά τάς τρεις προ τής μεγάλης ημέρας 
τοϋ Διατάγματος τοϋ Μεδιολάνου εκατονταετηρίδας, όμως 
πολύ ζωηροτέραν ανεγείρει τήν άνάμνησιν τών αγώνων τήν 
επίστεφθείσαν ύπό τοϋ τελικού θριάμβου έκαστη περιτελλο- 
μενη έκατοντάς χριστιανικού πολιτισμού, αεί μάλλον άνυ- 
ψοΰσα τήν ’Ανθρωπότητα καί καταγλαΐζουσα διά νέων κα
τορθωμάτων καί νέων προόδων τήν 'Ιστορίαν αύτής.

Ο Χριστιανισμός έγεννήθη έν διωγμοϊς, καί έν διωγ- 
μοϊς διήγαγε τήν πρώτην αύτοΰ ήλικίαν. Ό αρχηγός τής 
σωτηρίας ήμών καί θεμελιωτής Ίησοΰς μόλις έγεννήθη έ- 
πψουλεύεται ύπό τής'έν τφ προσώπφ τού ΊΙρώδου άποκο- 
(?υφωθείσΐ|ς διαφθοράς τοϋ Ισραήλ’ καί άνδρωθε'ις καταδιώ
κεται αμειλίκτως καί άσπόνδως ύπό τής κακίας τοϋ ηνωμένου 
προς τά έθνη Ισραήλ κα'ι αποθνήσκει έπί τρΰ Σταυρού ώς 
κακούργος. Οί Μαθηταί Του έξακολουθοΰσι καταδιωκόμε- 
νοι καί άποθνήσκουσιν οί πλείστοι μαρτυρικώς ώς ό Διδάσκα
λος αύτών, καί όμως ότε ύ έσχατος τών Μαθητών μεθίστατο 
εκ τοϋ Κόσμου τούτου ή άνακαίνισις τοϋ Κόσμου ήν έπηγ- 
γέλλετο ό Χριστιανισμός ειχεν ήδη ρίψη βαθείας τάς ρίζας, 
είχε καταβάλη αρραγή τά έαυτής θεμέλια.
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278 ΐ6θθ έτη ιόοο έτη 279
Άλλ’ ό διωγμός εξακολουθεί· ό Νερών ϊνα άποτρίψη- 

ται τήν ενοχήν τής πυρπολήσεως τής Ρώμης καταγγέλλει 
τούς Χριστιανούς ώς ενόχους αυτής, και σωρηδόν οί μάρ
τυρες πυρπολοΰνται άληλιμμένοι διά πίσσης καί άνηρτημένοι 
έπί πασσάλων ϊνα φωταγωγώσι τούς κήπους και τάς άγυιάς 
τής νέας, αίματοσταγοΰς δμως, Βαβυλώνος ! Οί ταπεινοί 
άγιοι καταγγέλλονται έπί θυεστείοις δείπνο ις, οίδιποδείοις 
μίξεσι, έγκλήμασι καθοσιώσεως, αθεΐα, και κατ’ αύτών άμιλ- 
λώνται οί ’Ιουδαίοι προς τούς ιερείς τών ειδώλων καί τούς 
εθνικούς φιλοσόφους έν τώ διωγμώ ! Και έπ'ι Τραϊανού κηρύσ
σεται ό Χριστιανισμός έν αύτοϊς τοϊς νόμοις τοΰ Κράτους ώς 
religio nova ac il licita, καί ή ίδιότης τοΰ χριστιανού υπάγε
ται τού λοιπού είς τήν δικαιοδοσίαν τών τακτικών ποινικών 
δικαστηρίων τοΰ Κράτους, αύτεπαγγέλτως ύποχρεωθέντων νά 
καταδιώκωσιν τούς όμολογούντας τήν Χριστιανικήν Πίστιν, 
έκείνους οϊτινες παρηγγέλλοντο ύπό τών διδασκάλων αυτών 
«άρχαϊς καί έξουσίαις ύποτάσσεσθαι >, «πρώτον πάντων ποιεϊ- 
σθαι δεήσεις, προσευχάς, έντεύξεις, εύχαριστίας ύπέρ πάν
των ανθρώπων, ύπέρ βασιλέων καί πάντων τών έν υπεροχή 
δντων».Δέν είχεν ό διεφθαρμένος κόσμος τήν δΰναμιν νά 
σκεφθή ούδέ ένωτίσθη τήν πρακτικωτάτην τοΰ Ιουδαίου 
Γαμαλιήλ γνώμην, είπόντος έν τώ Συνέδριο) : «έάν ή έξ αν
θρώπων ή βουλή αυτί] ή τό έργον τοΰτο, καταλυθήσεταΓ εί 
δέ έκ Θεοΰ έστιν, ού δύνασθε καταλΰσαι αύτό' μήποτε καί 
θεομάχοι εύρεθήτε.» Καίεύρέθη ή Άνθρωπότης, ή ύπό τήν 
απόλυτον χειραγωγίαν τού Σατανά διατελοΰσα τότε, θεομά
χος, μή δυνηθεΐσα έν τούτοις φυσικώς να κατάλυση τό θειον 
έργον. Καί ό Χριστιανισμός έξηκολούθει πολεμούμενος καί 
έν τώ αϊματι τών μαρτύρων γιγαντούμενος, ώς αίωνία δρυς 
δαψιλώς ύπό ούρανίας δρόσου καταρδευομένη, ούτως ώστε 
κατά τάς παραμονάς τοΰ τελευταίου διωγμοΰ ό Διοκλητιανύς 
παρακινούμενος ύπό τοΰ Γαλερίου καί τών περί αύτόν ϊνα 
κηρύξη τόν διωγμόν έδίσταζε φοβούμενος τάποβησόμενα έν 
ή περιπτώσει ήθελον έξεγερθή είς στάσιν κατά τοΰ καθεστώ" 
τος οί παμπληθείς Χριστιανοί.

Άλλ’ έδοκιμάσθη αρκούντως ό Χριστιανισμός διά τριών 
όλων αιώνων, καί εύρέθη καθαρός ώς ό γνήσιος χρυσός έν τώ 
χωνευτηρίφ. Καί ό Κύριος έστεφάνωσε τό έργον τών χειρών 
Αύτοΰ δούς ώς κραταιός τήν νίκην τοϊς διωκομένοις καί ώς 
άγιος τήν δόξαν καί τόν θρίαμβον τοϊς άγίοις έν μέσφ θαυ
μάτων. Ό Σταυρός έπί κεφαλής τών στρατιών τοΰ Κων
σταντίνου θεόθεν έπιταχθείς συντρίβει πρό τών τειχών τής 
Ρώμης τό κράτος αύτής καί τήν μετ’ αύτής συνδεδεμένην ει
δωλολατρίαν, καί άπό τοΰ Μεδιολάνου κηρύσσεται ή έλευ- 
θερία τής συνειδήσεως διά πρώτην φοράν άνά τήν Οικουμέ
νην. Καί μετ’ ολίγον ή παρά τήν Άδριανούπολιν κρίσιμος 
ήττα τοΰ Λικινίου αποδεικνύει κατά τόν όρον αύτοΰ τήν αλή
θειαν τοΰ Χριστιανισμού καί σημαίνει δίκην τυρρηνικης 
σάλπιγγος πάντα τής Οικουμένης τα πέρατα περιηχούσης 
τό οριστικόν τέλος τοΰ ψεύδους καί τήν οριστικήν έπικράτησιν 
τής αλήθειας.

Έκτοτε ό ανελθών είς τόν θρόνον τών Καισάρων μόλις 
άπέλαυσεν έλευθερίας Χριστιανισμός έπί 1600 δλα έτη μέ- 
χρι σήμερον θερμαίνει, φωτίζει, ζωογονεί, προάγει είς πολι
τισμόν καί ήμέρωσιν τήν ’Ανθρωπότητα, συνεπαγόμενος ό
που άν είσέλθη παν αγαθόν, παν αληθές, παν καλόν, πάσαν 
πρόοδον υλικήν καί πνευματικήν. Ύπό τάς θείας αύτοΰ 
πτέρυγας τά πάντα ανακαινίζονται, καί μετά δεκαέξ όλων ε
κατονταετηρίδων πάροδον παραμένει αιωνίως νέος, αιωνί
ως καί απαραμειώτως φωτοβόλος ώς ό αιώνιος θεός ουτι- 
νος τής είς τό ανθρώπινον Γένος αγάπης είναι τό ύπέρτα- 
τον καί άπαράμιλλον σημεϊον. Μ ήπως είναι άνάγκη να ά- 
ναμνησθώμεν καί τών ποικίλων μετά τό διάταγμα τής α
νεξιθρησκίας περιπετειών τής Πίστεως, έν αίς έπάλαισε μετά 
τοΰ αύτοΰ άκαταβλήτου σθένους καί έξήλθε νικήτρια κατά 
ποικίλων καί κινδυνωδεστάτων εχθρών έσοπερικών τε καί 
έξωτερικών ; Άλλ’ αληθεύει περί τοΰ Χριστιανισμού διά 
παντός τό ρηθέν ύπό τοΰ Αποστόλου : «έν παντί θλιβό- 
μενοι άλλ’ ού στενοχωροΰμενοΓ απορούμενοι άλλ’ ούκ έ-
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280 ΐβοο έτη

Διονύσιος Κλεόπας 281ξαποροΰμενοΓ διωκόμενοι άλλ’ ούκ έγκαταλβιπόμενοί’ κα
ταβαλλόμενοι άλλ’ ούκ άπολλύμενοΓ πάντοτε τήν νέκρωσιν 
τόΰ Ίησοϋ έν τφ σώματι περιφεροντες ϊνα και ή ζωή τού 
Ίησοΰ έν τφ οώματι ημών φανερωθή», όπως παραμένει 
αίωνία αλήθεια καί τύ ύπύ τοϋ Εύαγγελιστοΰ τής αγάπης 
είρημένον : «Αυτί] έστιν ή νίκη ή νικήσασα τόν κόσμον, ή 
Πίστις ημών.»—ΧΙΠ.

Άρχψ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΠΑΠΑ10Π0ΥΛ0Υ
ΔΙΕΤΘΪΚΤΟΤ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΪ ΕΚΚΑ. ΣΧΟΛΗΣ

AIONYSIOS ΚΛΕΟΠΑΣ
(18 16 1861)

(συνέχεια.)

Συγχρόνως δε παρεχων είς την ’Εφορίαν τάς άναγκαίας οδηγίας 
καί άποστέλλων κατάλογον τών είσαχθησομέ νων μαθητών έλεγε 
«Μετά πόνους άτρυτους καί Ουσίας τηλικαύτας, οΐας ούτε τών και
ρικών περιστάσεων ή τραχύ της ούτε του Ίερου ημών Κοινού η ένε- 
στώσα κατάστασις έδόκει έπιτρεπουσα, κκτώρΟωται τέλος πάντων τ$ 
συνάρσει τής έξ ύψους χάριτος το κοινόν άπάσης τής ιερά; ημών Α
δελφότητος πόθημα, η συγκρότησις ’Ελληνικής Σχολής έν τω ίερφ 
Μοναστηρίφ του τίμιου Σταυρού’ καί έπεστη ήδη ό καιρός τής άγαθή 
τύχη ένάρξεως τών μαθημάτων. Εύχαριστούντες τή τού Κυρίου άφά- 
τφ άγαθότητι τή ένισχυσάση είς το άξιέπαινον τούτο καί κοινωφελέ- 
στατον έργον τήν ίεραν ημών ’Αδελφότητα άναγκαϊον έκρίναμεν ΐνα 
καί διατάξωμεν τά πρός τακτοποίησιν τής Σχολής, έφ’ οσον καλεϊ 
ό παρών καιρός, έως ου τήν τελειοτέραν έκδώμεν διάταξιν, δι’ ής 
κανονισθήσεται ή ταύτης σύστασις». Μερίμνων δέ ό Πατριάρχης καί 
περί τής προκαταρκτικής Σχολής άνήγγειλεν δτι αποστέλλει είς Ίε· 
ροσόλυρια τον Άγιοταφίτην ίεροδιάκονον Εύγένιον, άποφοιτήσαντα τής 
έν Χάλκη Θεολογικήί» Σχολής, ίνα χρησιμεύση ώς διευθυντής αύτής· 
Τής Σχολής του Σταυρου διδάσκαλοι, πλήν τού Σχολάρχου Διονυσίου

Κλεόπα, διωρίσΟησαν ό ίερυδιάκονος Κύριλλος ΆΟανασιάδης, ό*  θεό· 
κλητός, καί ό πκπ£ Σπυρίδων, άλλα το ζητη^α τής έκλογής |χα6η 
τών προύκάλεσε πολλάς δυσχερείας και ανταλλαγήν επιστολών tie 
ταξυ τής ’Εφορίας καί του Πατριάρχου, έως ού τριάκοντα μ,όνον εξε- 
λέγησαν. Ουτω λοιπόν τά παντα ησαν ετοΐ[Χ.α εν τη Μονή τοθ Σταυ 
ροΟ. Παραδόσεις, υπνωτήρια, σπουδαστήρια, τραπεζα τών μ.αθ/)τών 
έγενοντο εκ διασκευής καί ένώσεως παλαιών δωματίων καί κε λιω 
τών μοναχών. Ώκοδοριήθη ιδιαιτέρα τών έςετασεων aiOojaa « έπ 
δωμάτων τής Μονής καί έναντι τής αιθούσης ετέρα αίθουσα υπο οχής 

καί κατάλληλα δωμάτια προς τήν διαμονήν του Πατριάρχου κατά 
τήν είς τήν Σχολήν μετάδασιν ή έπισημων ξένων.

Έκ τών παλαιών παρεκκλησίων τής Μονής του ^ταυρου άφεθη 
μόνον τδ του αγίου Ίωάννου, τελείως ανακαινισθέν χαί έγκαινιασ 
τή 2 ’Οκτωβρίου, τά δέ λοιπά ηνώθησαν ή μετεβλη /)σαν ε ς σπου 
δαστήρια τών μαθητών. ’Εν μέσφ τής Μονής κατεσκ-υασθη κ μ 
κωδωνοστάσιον κ?ί έπεσκευάσθη ό αρχαιότατος αύτή» καί μεγ~ , 
*0 δ’ αίτιος όλης ταύτης τής κινήσεως Διονύσιος Κλεόπας 
πτεμβρίου έγραφε προς τον Πατριάρχην Κύριλλον < πει η 
γασίαι του τιμίου Σταυρού συνεπληρωθησαν ήδη την προσεχί 
ραν ποιήσομαι συν Θεω ενάρξεις».

Όντως δέ τή 3 ’Οκτωβρίου 1855, τίμέρ^ Δευτέρα, έγένοντο 
πισήμως αί ενάρξεις τών μαθημάτων έν τή Σχολή του ~ταυροΰ. Με 
τά τήν έν τφ ν>ϋορίφ τού άγιου Ίωάννου τελετήν πάνιες συν^λθον 
τή αίθούοη τών έξετάσεω», έκεϊ δ’ ελαβε τον λόγον ό Διονυσιο^Κλεο 
πας, ύποδείξας τήν μεγάλην τού γεγονότος τή; ιδρύσεως τής ή« 
«ημασίαν κιί είτα αδιά συγκινητικής κεί νευρώδους έκθ^σε ο» έξύμνη 
σε τήν Μητέρα τών ’Εκκλησιών, άφ’ ή; ώς θεοβλαατητοι βλαστοί α 
νεβλάστησαν πάσαι μεν αί τού θεού ’Εκκλησία^ ιδίως δέ η τής 
λεξανδρείας καί ’Αντιόχειας, ας έπότισε μέν τά άπ αυτή, εκ-ευσα . 
δαψιλή καί ζωοπάροχα τής άμωμήτου ημών πιστεύω, θάματα και ε 
θρεψεν άνευ αργυρίου καί τιμής διά ουρανίου άγου ^ου ^όμου τη^ 
χάριτος καί αλήθειας, καί αίτινες αύξηθεϊσαι, αι τού Λι άνου 
δροι, καθίδρυσαν τάς περ.φήμοος εκείνας Σχολάς, έ^ ων ή μέν δια τής 
άλληγορικής ή δέ διά τής κατά γράμμα έξηγήαεω, τών θε.ων 1 ρα 
φών άνέδειξαν τους μεγάλους προμάχους και άκραοάν.ους, στυλους τής 
’Εκκλησίας, Χρυσοστόμους, θεοδώρητους, Κυρίλλου^^ Αθανασίους, 
καί τον άξιοθαύμαστον μέν επί παιδείφ άξιοθρηνη·ον οέ επι ταις παρεκ 
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τροπαϊς ’Ωριγένη. Καί είναι μέν αληθές δτι αί πρωτότοκοι αυται 
θυγατέρες της Μητρδς τών Εκκλησιών άνεφάνησαν εύτυχέστεραι διά 
την καθίδρυσιν τοιούτων λαμπρών καταστημάτων θρησκευτικών, άλλ’ 
έξ ίσου είναι άληθέστατον, οτι καί αείποτε προς τάς ^άκμαζούσας και 
εύημερούσας αύτής θυγατέρας άποβλέπουσα εύγνωμόνως άπεδέχετο τα 
τροφεία τής αύτών δόξης και εύημερίας καί άποθησαυρίζουσα τούς 
καρπούς τής θεοπλούτου τούτων σοφίας έν ταϊς ίεραϊς αύτής βιβλίο - 
θήχαις έχόρταζε τάς έκ τής πνευματικής άτροφίας μαρανθείσας ψυχάς 
τών τέκνων της». Καί ταύτην μέν τήν περίοδον διήλθεν ό σοφότατος 
Σχολάρχης έν άθυμίφ καί σπαραξικαροίω λύπη, ώς έγραφε πρός τον 
Πατριάρχην, κατ’ εντολήν τών Επιτρόπων ό Άρχιγραμματεύς Άρ- 
χιμ. Άνθιμος, άλλ’ δταν έφθασεν είς τάς ημέρας της ίδρύσεως τής 
Σχολής του Σταυρού ύψωσε τήν φωνήν αύτοΰ ώς ό εύαγγελιζόμενος 
και οίονεί παρακαλών τούς λαούς τής Συρίας και Παλαιστίνης εις τον 
τής Παλαιστίνης νέον οίκον, διέγραψε διά λαμπρότατων χαρακτήρων 
το μέλλον τής Σχολής, διά τής όποιας ή Μήτηρ τών Εκκλησιών ί- 
μελλε να παραμυθήση τάς δύο αύτής άγαπητάς θυγατέρας καί τέλος 
έπεκαλέσθη τήν θείαν άντίληψιν επί τής Σχολής καί τήν προσήκουσα? 
άπηύθυνεν ευχήν ύπέρ τού Πατριάρχου καί τής ’Αδελφότητος αής το 
κλέος καί ή δόξα αθάνατος». Επιλέγει δέ ό έπιστείλας οτι αέρρεον 
δάκρυα χαράς καί άγαλλιάσεως» έκ τών οφθαλμών τών παρισταμένων 
κατά τήν χαρμόσυνον εκείνην εορτήν τών γραμμάτων. Τή επαύριον 
4 ’Οκτωβρίου ήρξατο τακτικώς ή διδασκαλία τών μαθημάτων έν τή 
Σχολή τού Σταυρού, μετά έξ δέ ημέρας ανήγγειλε καί ό Κλεόπας 
πρός τον Πατριάρχην δτι «έγένοντο έν ώραις αίσίαις τή γ' ’Οκτωβρίου 
αί ενάρξεις καί τά εγκαίνια τής Σχολής».

Τδ γεγονός κατηύφρανε τον Πατριάρχην Κύριλλον, παλαίοντα έν 
Κ)πόλει κατά μυρίων δυσχερείων, τών έκ τού Κριμαϊκού πολέμου ά- 
ναφυεισών έν τφ ζητήματι τών Προσκυνημάτων, καί έκ τών ένεργειών 
τών Λατίνων έν Παλαιστίνη, άς έξέθηκαν οί Επίτροποι τού Πατρι- 
έρχου, τή 10 ’Οκτωβρίου γράψαντες περί τών ένάρξεων τής Σχολής 
καί διαβεβαιώσαντες αύτδν δτι θά τηρήσωσι πάσας αύτού τάς πατριαρ
χικά; οδηγίας καί έντολάς. Ό Πατριάρχης άπαντήσας τή 27 ’Οκτω
βρίου 1855 <έκ τής φοράς τών περιστάσεων συμπεραίνομεν, έλεγεν, 
δτι ή θρησκευτική καί πολιτική τής Δύσεως προπαγάνδα θέλει συγ- 
κινηθή, πάση δυνάμει, δπως έπεκτείνη τό κράτος αύτής έν Συρίφ καί 
Παλαιστίνη καί θέλει κατάθλιψη διά παντοδαπών πειρασμών καί αύ- 

θαιρεαιών τδ ορθόδοξον πλήρωμα τής άγιας τού Χριστού ’Εκκλησίας, 
προς ήν δέδοται άνωθεν ίνα ύπ<στ$ χαλεπωτάτην δοκιμασίαν καί εν 
ταύταις ταϊς πονηραϊς ήμέραις. ’Αλλά... πιστεύομεν δτι η παναλκεστα- 
τη δεξιά του Ύψίστου διασκεδάσει είς τέλος τούς καθ’ ημών ποι
κίλους κινδύνους. Αί έν ώραις αίσίαις γενόμεναι ένάρξεις τών μαθημά
των τής μεγάλης Στολής έν τφ Μοναστηρίφ τοΰ τίμιου Σταυρού έχα- 
ροποίησαν ημάς μεγάλως καί ηύξάμεθα έκ βάθους ψυχής δπως ο 
πάν δώρημα τέλειον άνωθεν καταπέμπων πανάγαθος Κύριος περιφρού
ρηση τήν ρηθείσαν Σχολήν έν εύσταθείφ καί θεαρέστφ καταστάοει καί 
άναδείξη πλουσίως καρποφορούσαν έπί δόξη καί ευκλειφ τής ιερβς 
ημών Μετάνοιας». Έκτοτε ό Πατριάρχης έν πάση σχεδδν έπιστολή 
ήρώτα περί τής Σχολής καί παρείχε περί αύτής οδηγίας, προσπαθών νά 
Ικανοποίηση πάσαν αύτής ανάγκην, προβλέπων μάλλον αυτήν η μαν- 
θάνων έξ ’Ιεροσολύμων, όπόθεν πάσα καλή ειδησις έχαροποίει αύτον.

Δυστυχώς δμως δέν έχάρησαν πάντες οί εν Ιεροσολυμοις επι 
τ*?5  Σχολή, ύπήρχε δ’ έν αύτή δργανον αντενεργείων κατά τοΰ Διονυ
σίου Κλεόπα, ό Κύριλλος Άθανασιάδης, πρόωρον έχων φιλοδοξίαν 
νά καταλάβη τής Σχολής τήν διεύθυνσιν. Κατά τάς πρώτας ήμέρας 
τοΰ Νοεμβρίου έξερράγη έν τή Σχολή ή πρώτη καταιγίς, δυσεπανόρ- 
θωτον δημιουργήσασα άντίθεσιν μεταξύ τού Κλεόπα καί τού Άθανα- 
σιάδου Κυρίλλου, ύπήρχον δέ είσέτι λογοτριβαί περί εισακτεών μα·- 
θητών. Άλλα τέλος διηυθετήθησαν αί άνωμαλίαι καί τά μαθήματα 
^ζηκολούθησαν. Ό Πατριάρχης’Αντιόχειας παρεπονείτο μή λαμβάνων 
παρά τού Κλεόπα έπιστολάς. Τή 14 Νοεμβρίου 1855 εγραψε πρός 
αυτόν αΆνευ ημών βασιλεύεις*  προεβιβάσθης ’Αρχιμανδρίτης*  συγχαι- 
ρ^μέν σοι, έπευχόμενοι άπδ κέντρου καρδίας τά κρείττω καί βελτίω*  
^περ ήμϊν πόσον εύκταίον, πόσον εύφρόσυνον καί παρηγορητικόν οΐ- 
$«ς· άλλ’ ύπομιμνήσκομέν σοι τδ τοΰ μακαρίτου Γέροντός μου : <καν 
χαί Πατριάρχης γίνης έγώ είμι Γέροντάς σου». Έν μεταγενεστερφ 
επιστολή άπδ 8 ’Ιανουάριου 1856 έξέφραζιν ό Πατριάρχης Ιερόθεος 
την λύπην αύτού, διότι «τινές τών πατέρων τού Μοναστηριού ώς εκ 
συστήματος ού παύονται άντενεργοΰντες είς τήν πρόοδον τής Σχολής 
και ζητουντες τήν διάλυσιν αύτής....Ταΰτα συνέβησαν καί είς τήν εν 
Χάλκη Θεολογικήν Σχολήν, άλλ’ ή φρόνηαις τού άγιου Σταυρουπό- 
λεως εξωμάλυνε τά πάντα». Είνε φοβερόν δτι δύο μήνας μετά τήν ί- 
δρυσιν τής Σχολής έζητείτο ή διαλύεις αύτής ύπ’ έχθρών τής παι- 
οεΐας J Το παράδειγμα τού Τυπαλδου έγχαίρως ύπεμνήσθη είς τον Κλ<- 
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όπαν, δστις άποφσσίσας νά έγκαρτερήση τφ 19 Ίανουαρίου 1856 έ- 
ξεδήλου έν έπιστολφ πρός τον Πατριάρχην Κύριλλον τήν μεγάλην 
αυτού χαράν, έπί τφ καλή πορεία τής Σχολάς. Έν τή επιστολή ταύ- 
τή παρέσχε πληροφορίας περί τών έν τφ Σχολφ διδασκόντων καί περί 
τών διδασκόμενων μαθημάτων, ώς έξης :

α) Διονύσιος Κλεόπας, Ποιητάς, Δογματικήν θεολογίαν, θεο- 
λογικήν ’Εγκυκλοπαίδειαν, Λογικήν, Κατήχησιν, ψυ
χολογίαν, Γαλλικά, Ρητορικά Γυμνάσματα καί θε
ματογραφίαν.

β) Χούρης Σπυρίδων, ’Αραβικά καί θεματογραφίαν ’Αραβικήν.
γ) Κύριλλος, Έλληνας συγγράφεις, Μαθηματικά, Γεωγραφίαν 

καί ’Ιστορίαν.
δ) Παπά Ήλίας, ’Αραβικά στοιχειώδη είς έλληνόπαιδας.
ε) θεόκλητος Ιερομόναχος, Ελληνικά στοιχειώδη, ίεράν ‘Ι

στορίαν καί στοιχειώδη Γεωγραφίαν.
στ) Γεώργιος Χούρη Σπυρίδωνος, ’Αραβικά είς προοδευμένους 

Έλληνόπαιδας καί θεματογραφίαν.
ζ) Κωνσταντίνος Δημητρίου, ’Αριθμητικήν Στοιχειώδη καί 

γενικήν ’Ιστορίαν.
η) Λάζαρος, Μουσικά είς δύο τάζεις. »
Ταούτο ύπήρξε τδ πρώτον πρόγραμμα τ-^ς «Πατριαρχικής Σχο

λής τών ’Ιεροσολύμων», ώς έπισήμως εκαλείτο ή Σχολή του Σταυ
ρού, ήτις, μικρόν κατά μικρόν, ήδύνατο νά καταστφ εφάμιλλος προς 
τήν έν Χάλκη θεολογικήν Σχολήν. Έν τφ ανωτέρω αύτου επιστολή 
ό Κλεόπας ώμολόγει δτι έχρεώστει εύγνωμοσύνην πρός τον Πατριαρ
χικόν Επίτροπον καί Έφορον τής Σχολής Άρχιμ. Γεράσιμον, δΓ ήν 
ίδειζε προθυμίαν είς τακτοποίησιν τής Σχολής. ’Αλλά καί ό Γεράσι
μος έν έπιστολφ αύτου πρός τδν Πατριάρχην θερμώς έπήνει τδν Κλε- 
όπαν. Ουτος δέ τφ 30 Ίανουαρίου γράψας ύπεδείκνυε τήν ανάγκην 
του πλουτισμού τής βιβλιοθήκης τής Σχολής, άριθμούσης τότε περί 
τους 1000 τόμους, ό δέ Πατριάρχης συνίστα ύπομονήν, λέγων δτι ό 
πλουτισμός τής Βιβλιοθήκης ήδύνατο να συντελεσθφ σύν τψ χρόνφ, 
φαίνεται δμως δτι ό Κλεόπας άνυπομονών προέβη έν Άθήναις είς πα
ραγγελίαν βιβλίων, δυσαρεστήσας τδν Πατριάρχην.

Τούτο συνέβη καθ’ δν χρόνον ή μεταξύ του Σχολάρχου Διονυσί
ου Κλεόπα καί του διδασκάλου Κυρυ λου ’Αθανασιάδου άντίθεσις 
ηύρύνετο, του Πατριαρχικοί) Επιτρόπου Γερασίμου ύποστηρίζοντος 

τον Κύριλλον. Ό Καμαράσης θδοφάνης, τεταγμένος ύπέρ του Σχο- 
λάρχου ύπέβαλε παραίτησιν, ήν δμως δέν έδέχθη ό Πατριάρχης, 
δι επιστολής άπδ 23 Φεβρουάριου 1856 συστήσας τφ Γερασίμω προ- 
σοχήν. Τή 25 Μαρτίου πάλιν γράψας πρδς αύτδν έλεγε πρδς το,ίς 
άλλοις δτι ό Κλεόπας «ύπάξίχει εύερέθιστος φύσει καί ταράττεται 
πολλάκις καί έζ αφορμής ιδανικών, άλλ’ άνάγκη νά οίκονομώμεν αύ· 
το* εν έπιεικεί^ ύπέρ του συμφέροντος τής Πατριαρχικής Σχολής». 
Λξίωσίς τις του Κλεόπα, δπως τελέση έζετάσεις κατά τήν Μ. Τεσ

σαρακοστήν άπεκρούετο ύπδ του Πατριάρχου, συμφωνουντος έν τούτω 
προς τδν Γεράσιμον. Φαίνεται δέ δτι έτερον ζήτημα, παρέχον ά- 
ψορμας προστριβών μεταξύ του Κλεόπα κτί τοΟ Πατριαρχικού Ε
πίτροπου, ήτο ή οικονομική διαχείρισις τής Σχολής καί ή έπιστα- 
σια έπί τής καλλιέργειας τών πέριξ τής Μονής τοΟ Σταυρού αγρών 
*αί έλαιώνων, άς οίκειοθελώς είχεν άναλάβει ό Κλεόπας καί άς 
αμφοτέρας παρφτήθη κάλλιστα ποιήσας. Κατά τάς έκθέσεις του 
Πατριαρχικοί, Επιτρόπου Γέρασίμου ό Κλεόπας ήρεθίζετο ύπδ τού 
^δασκάλου θεοκλήτου πρός ανωμαλίας έν τή Σχολή, αυτός δμως 
0 Κλεόπας τφ 5 Μαίου άπέστειλε πρός τδν Πατριάρχην μακράν έκθε- 
σ*ν,  δΓ ής άπεδείκνυε τδν Κύριλλον ’Αθανασιάδην, ύποστηριζόμε- 
νον υπό τού Γερασίμου, ώς αίτιον τών ανωμαλιών. Ό Πατριάρχης 
επείθετο μάλλον είς τδν Κλεόπαν καί συνίστα θερμώς είς τδν Γε

ράσιμον νά συνεννοηθή προσωπικώς μετ’ αύτου. Κατά τήν γνώμην 
του Πατριάρχου έάν άμφότεροι συνεννοούντο «ούτε Κυρίλλου έρεθι- 
σμοί ούτε θεοκλήτου μηχανορραφίαι ήθελον ύπάρχει είς τδ μέσον

τά πράγματα τής Σχολής έμελλον βαδίζειν ήσύχως καί άτα- 
Ραχως». θέλων δέ ό Πατριάρχης νά διευκολύνη τόν Κλεόπαν τφ 6 
Ιουνίου 1856 έγραψε διατάξεις τινάς, διακανονιζούσας τάς σχέσεις 

αυτοθ ως Σχολάρχου περιοριζομένου μόνον είς τδ έργον τής διευθύν- 
σεως. οικονομική διαχείρισις άνετίθετο είς ώρισμένον πρόσωπον, 
πρώτος οικονόμος διωρίσθη ό Καισάριος. Περί τής έπιστααίας 
€πί τών αγρών καί ελαιώνων έγραψεν ό Πατριάρχης έν τφ άνωτε- 

Ρω έπιστολφ πρός τδν Γεράσιμον «κατ’ αίτησιν του όσιολογιωτάτου ’Αρ- 
χίμανδριτου καί Σχολάρχου κυρ Διονυσίου Κλεόπα είχομεν αναθέσει τφ 
ψροντίδι αύτού τά τής καλλιέργειας τών περί τδ Μοναστήριον του τιμίου 
σταυρού αγρών καί έλαιώνων, έλπίζοντες δτι τδ τοιουτον έργον έμελλεν 
Ινα ΧΡ^ημεύαν) τή αύτου Όσιολογιότητι πρός εύχάριστον υγιεινήν α- 
σ*ησιν  Χαΐ μικθάν άνακούφισιν τών περί τήν διδασκαλίαν κό-
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πων αύτού. Άλλ’ έξ δσων άνχκοννοί προς ημάς ό ίδιος φαίνεται δτι 
το έργον άποβαίνει επαχθές καί δυσεκπληρωτον, τούτου ένεκα προ- 
σαχθησας ταίς δυσχερείαις ή Όσιολογιότης του παρακχλει ήμας ΐνα 
άπαλλάξωμεν αύτον τού βάρους τής τών είρημένων αγρών καί ελαι
ώνων έπιστασίας».

(Άχολουθεϊ.)

ANfl/ANHSEIS
HJIO ΤΟ (ΓΕΡΘΟΥΝ ΑΗΑΚΤΟΡΟ1Μ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου.)

Καθ’ δν χρόνον ή αμαξά μας εκυλίετο πρός το Τοπσίν ό Σώζος 
μου διηγείτο τάς εντυπώσεις του άπό τήν στρατιωτικήν του υπηρεσίαν 
καί τάς περί αυτής σκέψεις του. Ό στρατιωτικός βίος άν και υπερβο
λικά κουραστικός όχι διά τόν πολίτην μόνον αλλά καί διά τόν αγρό
την του έφαίνετο περιέχων ικανά θέλγητρα ώ; αντισήκωμα. Ή έν 
ίσότητι τών πολιτών πεπαιδευμένων ή απαίδευτων, πλουσίων ή πτω
χών, επιστημόνων ή χειρωνάκτων αναστροφή, ή πειθαρχία καί ή τά- 
ξις έν συνδυασμφ μετά του υψηλού Ιδεώδους τού στρατιωτικού βίου 
έπιδρώσι, κατά τήν γνώμην του, καιαπληκτικώς έπί τού χαρακτήρος. 
Πρό πάντων έτόνιζε τήν έντύπωσιν ήν είχεν δτι ό στρατιώτης χάνει 
μέγα μέρος τής όντότητός του καί αίσθάνεται εαυτόν ώ; έτεροκίνητον 
μάλλον ή ώς έχοντα Ιδίαν θέλησιν. Έλυπεϊτο πολύ διότι δέν έπρό- 
φθασε νά λάβη μέρος είς τον μακεδονικόν πόλεμον, εάν δέ ή Μεραρ
χία των δέν άποσταλή εντός 'ί—5 ήμερών εις τό πεδίον τής μάχης 
έχουν άπόφασιν αυτός και οι συστρατιώται Χατζηϊωάννου καί Κάμ
πας νά ζητήσουν τήν άπόσπασίν των είς τήν ήπειρωτικήν στρατιάν.

Εϊχομεν ήδη φθάσει είς τούς στρατώνας τού Τοπσίν. Τό περί 
τούς στρατώνας πηλώδες έδαφος ήτο ζυμωμένον μέ φυσίγγια. Ή εσω
τερική ευρύχωρος αυλή ήτο πλήρης τηλεβόλων πεδινών και ορειβατι
κών, ταχυβόλων, βλητοφόρων αμαξών, κιβωτίων ύβίδων άτάκτως έρ- 
ριμμένων. Σωροί φυσιγγίων ώρθούντο εδώ και έκεί, είς πλείστα δέ 
μέρη τού πηλώδους εδάφους ή βάδισις έγίνετο έπί φυσιγγίων μάου- 

ζερ. Μία γραμμή πελωρίων αποθηκών ήτο πλήρης οπλών μάουζερ καί 
ξιφολογχών άλλων γυμνών καί άλλων είς τάς θήκας των έρριμμένων 
έπί τού εδάφους ώς έτυχεν. *0  Σώζος ύπελόγιζε τά όπλα είς 50,000 
καί επέκεινα.

Τά άλλα τμήματα τού στρατώνος ήσαν πλήρη αιχμαλώτων. Με
ρικά! Ισόγειοι αϊθουσαι ήσαν απρόσιτοι άπο τήν ακαθαρσίαν. 01 
αιχμάλωτοι στρατιώται ρακένδυτοι, μέ βλέμματα βλοσυρά, με ύφος 
ήθικώς συντετριμμένων ανθρώπων συνωμίλουν καθ’ όμάδας οσοι δεν 
κατεγίνοντο είς πλύσιν ενδυμάτων ή εις πόλεμον με τας φθείρας. 
Πλησιάσαντες μίαν ομάδα άπηυθύναμεν χαιρετισμόν είς τόν οποίον 
άπήντησαν μέ ποιάν τινα έκπληξιν. Φαίνεται δέν περιέμενον τοιαύτην 
φιλοφροσύνην.

’ — Άπό πού εΤσθε, πατριώται, ήρώτησα.
— Εϊμεθα άλλοι από τήν Ρούμελην, άλλοι άπό τήν Ανατολήν 

καί άλλοι άπό τά εδώ πλησίον μέρη.
— Δέν πρέπει νά στενοχωρήσθε υπερβολικά διά τήν θεσιν σας*  

° πόλεμος αυτά έχει, ό ένας νικ^, ό άλλος νικάται.
— ’Ητο βέβαιον, Παπά; έφένδη, πώς θά ένικούσατε εσείς. ’Ε

κείνο έφάνηκεν άμέσ&'ς πώς ήλθεν δ καιρός νά τά πάρετε πίσω.
— Μήπως έχετε κανένα παράπονο; σάς δίδουν τακτικά τό σιτη- 

^έσιον; Σάς καλομεταχειρίζονται οί φρουροί;
~ Είς τήν άρχήν έμείναμεν νηστικοί τρεις ημέρας, τώρα δμως 

εχομεν τακτικά καθένας τήν κουραμάνα του. Οί φρουροί μάς φέρονται 
καλά, άλλ’ οί νυκτερινοί αιφνιδιασμοί τούς όποιους κάμνουν φαίνεται 

ασκησιν μάς τρομάζουν.
—-Οί αιφνιδιασμοί αύτ^ί δέν είναι διά σάς άποκρίνεται δ Σώ- 

ζθ*.  Οί φρουροί στρατιώται γυμνάζονται είς τούς αιφνιδιασμούς διά 
V« είνε εις θέσιν νά άποκρούσουν ενδεχόμενην έπίθεσιν τών Βουλ
γάρων εναντίον σας.

— Αλλάχ, Αλλάχ, άνεφώνησαν πολλοί όμού προσβλέποντες άλ- 
λήλους έν έκπλήξει. Οί Βούλγαροι είνοι ικανοί νά κάμουν καί αύτό, 
λέγει τις χού δμίλου, άφοΰ ώς άκούομεν δέν άφήκαν ούτε γέροντας 
°ύτε παιδία είς τά μέρη, τά δπ)ΐα κατέλαβον. 'Ημείς εϊμεθα τυχηροί 
πού παρεδόθημεν είς τούς "Ελληνας.

* 
♦ ♦

Από τοιαύτα θεάματα καί άκροάμαια είχον έπιστρέψει είς τό |ε- 
ν°δοχείον, δτε μοί έπεδόθη άδελφική πρόσκλησις τής Α. Παναγιότη- 
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τος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης προσκαλοΰντός με νά λειτουργήσω 
τήν επιούσαν Κυριακήν είς τόν Καθεδρικόν Ναόν τού 'Αγίου Μηνά, 
έχει δηλ. δπου πρό επτά καί πρό τεσσάρων ήμερων ή Α. Πανα/ιό- 
της ύπεδέχθη ώς αντιπρόσωπος τού Χριστού καί προσεφώνησε δι*  α
ληθώς εμπνευσμένων λόγων τόν ένδοξον Στρατηλάτην Διάδοχον καί 
τόν ευτυχή Βασιλέα προσφωνών εις Εκείνον μέν «Ώσαννά τφ δα- 
φνοστεφεϊ τών Ελλήνων Στρατηλάτη*  Ευλογημένος δ ερχόμενος έν ονό- 
ματι Κυρίου», εις Τούτον δέ : <Τώ καθημένφ έπί τού θρόνου ή 
ευλογία καί ή τιμή καί ή δόξα καί τό κράτος είς τούς αΙώνας».

Συνησθάνθην ολον τό μέγεθος τής τιμής τήν οποίαν διά τής 
προσκλήσεώς του προσέφερεν είς εμέ μάλλον δέ είς τήν Κύπρον δ κα
λός τής Θεσσαλονίκης Άρχιποίμην, αλλά καί εύρισκον έμαυτόν κατώ
τερον τής περιστάσεως. Λειτουργών έπρεπε και νά εΐπω πρός τό εκ
κλησίασμα λόγους τής ημέρας άξίους, άλλ’ ήμην είς θέσιν νά συναρ
μολογήσω σκέψεις, νά παρατάξω Ιδέας, νά έξωτερικεύσω αίσθήματα ; 
Ερευνών έμαυτόν εύρισκον έντελώς κενόν Ιδεών καί σκέψεων. Έν 
έμοί έδέσποζον αί έντυπώσεις τής στιγμής, έντυπώσεις ασυνάρτητοι, 
ασύνδετοι πρός άλλήλας, έντυπώσεις αί δποϊαι μού έλεγον δτι εΐνε α
νεπαρκή τά υπάρχοντα έν τφ σώματί μου αίσθητήρια όργανα πρός 
μεταβίβασιν είς τήν ψυχήν δλων τού περιβάλλοντος τών παραστάσεων. 
Έκαθήμην νά γράψω μίαν έπιστολήν και δέν κατώρθουν νά τήν φέ
ρω εις πέρας και θά έκήρυττον έπ’ Εκκλησίας έπί παρουσία, τίς οί 
δε, πόσων καί ποίων έπισημοτήτων.

Κατηυθύνθην είς τήν Μητρόπολιν διά νά ευχαριστήσω τήν Πα- 
ναγιότητά του και νά παρακαλέσω νά μέ άπαλλάξη καθήκοντος, τό 
δποΐον θά μοι έφερε πολύν Ιδρώτα κα'ι πιθανώς καί τύψεις έπί άτελεϊ 
εκπληρώσει. Άλλ’ ένφ έβάδιζον πρός τό μέγαρον τού Μητροπολίτου 
φωνή ένδόμυχός μοι έλεγεν έπιμόνως δτι τό καθήκον είς δ έκαλούμην 
ήτο απαραίτητον. Ώφειλον νά τελέσω τήν άναίμακτον θυσίαν είς τήν 
πόλιν τής χάριτος και νά συμπροσευχηθώ μετά τών λελυτρωμένων καί 
παρά Θεοΰ ήλεημένων Θεσσαλονικέων υπέρ τών πόθων τής Κύπρου. 

• Ώς πρός τό κήρυγμα ήδυνάμην κα'ι νά μή κηρύξω άν και θά ήτο ή 
πρώτη λειτουργία μου ώς Άρχιερέως καθ’ ήν δέν θά έλεγον λόγους 
παραμυθίας πρός τό έκκλησίασμα.

Τάς ευχαριστίας μου πρός τόν Μητροπολίτην διά τήν τιμήν έπηκο- 
λούθησε συγκινηακόν έπεισόδιον. Έπρεπε νάεύρεθή ή αρχιερατική μί
τρα ή προσαρμόζουσα είς τό μέτρον της κεφαλής μου. Έκ δύο προσ- 

χομισθεισών ούδετέρα προσήρμοζεν. Ό Μητροπολίτης ήρξατο στε- 
νοχωρούμενος έν άντιθέσει πρός έμέ φρονούντα δτι δέν ήτο ή μίτρα 
εκ τών απαραιτητως αναγκαίων αμφίων. Διέιαξε νά προσκομισθή καί 
ή τρίτη και τελευταία, τήν δποίαν ώ/όμασεν ίστοκκήν καί τής ο
ποίας τήν ίσιορίαν θά μού έλεγε μετά τήν δοκιμήν. Ή δοκιμή έπέ- 
τυχε.

—Λοιπον , αδελφέ, λέγει δ -Αγ. Θεσσαλονίκης, θά λειτουργήσής 
φορών τήν μίτραν τού Έθνομάρτυρος Γρεβενών ΑΙμιλιανού.

Μέ κατέλαβε ρίγος ίεράς συγκινήσεως. Τήν κατεβίβασα άπό τήν 
κεφαλήν και τήν ήσπάσθην εύλαβώς. Άνεμνήσθην άκαριαίως δλα τά 
περιστατικά τού φρικτού μαρτυρίου τού νέου Ίερομάρτυρος ΑΙμιλιανού 
και μετ αυτών και το έν Λεμεσφ υπέρ αυτού τελεσθέν πάνδημον 
μνημόσυνόV, καθ ο δμιλών πρός τό πενθούν έκκλησίασμα έξέφραζον 
ακραδαντον πεποίθησιν δτι έγγίζει τό έλεος τού Κυρίου έπί τούς υί- 
ους τών τεθανατωμένων.

Ο Παναγιώτατος δέν έγνώριζε πόσοι καί ποιοι έκ τών έπισήμων 
ύά ήσαν εις τήν λειτουργίαν, πάντως δμως δέν θά ήσαν οί Βασιλείς, 
ούδ οί πρίγκιπες, διότι άλλως έπρεπε νά ύπάρχη εΐδησις είς τήν Μη- 
τρόπολιν.

Εν τούτοις τήν πρωίαν δτε δ Διάκονος του ίεροΰ ναού ήλθε νά 
με συνοδευση άπο τό ξενοδοχείον εις τόν ναόν μοί άνήγγειλεν δτι εις 
τήν λειτουργίαν θά παρίσταται ή Α. Μ. ή Βασίλισσα ήτις είχε φθάσει 

Αθηνών μόλις τήν προηγουμένην, δ υπασπιστής του Βασιλέως 
πρίγκιψ Γεώργιος, δ Γενικός Διοικητής κ. Ρακτιβάν, δ Νομάρχης κ. 
Αργυρόπουλος καί άλλοι έκ τών έπισήμων πολιτικών τε καί στρα

τιωτικών.
Η αναγγελία, ήτις τήν προτεραίαν ασφαλώς θά έπέτεινε τήν 

δειλίαν μου, έγένετο δεκτή μέ ηρεμίαν. Έβάδιζον ήδη πρός λειτουρ
γίαν ήτις δεν θά έτελείτο διά τών έμών δυνάμεων. *0  ναός τού Με
γαλομάρτυρας Μηνά του θαυματουργού ήτο άσφυκτικώς πεπληρωμένος 
δταν εγώ είσήλθον καί δμως έξηκολούθουν έτι νά είσρέουν πλήθη πο
λιτών και στρατιωτών. Είχε μόλις λεχθή τό «Ευλογημένη ή Βασιλεία» 

°τε ηγγέλθη ή προσέλευσις τής Βασιλίσσης. Διέταξα τόν διάκονον λέ- 
Υ°ντα τα εΙρηνικά νά σταματήση καί κατελθών τού θρόνου είς τό μέ- 
σθν το$ ναού, δτε ή Βασίλισσα είσήλθεν έσω τού κιγκλιδώματος είς 
τθν Σολέα, καί προέτεινα Αυτή τόν δν έκράτουν τίμιον Σταυρόν τής 
®υλογ(ας είς ασπασμόν. Τόν ήσπάσθη εύλαβώς ώς καί τήν κρατούσαν 
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χεΐρα δμοίως 0’ έποίησαν καί οί άκολουθούνιες, ύ ΙΙρίγκιψ, ό Γεν. 
Διοικητής, ό Νομάρχης, δ Κλειδούχος, δ Αυλάρχης και άλλοι. Η Βα
σίλισσα κατέλαβε τήν προηυτρεπισμένην Λυτή θέσιν απέναντι του 
’Αρχιερατικού θρόνου καί ένφ έγονάτιζεν ϊνα προσευχηθή έγό) επανήλ
θαν είς τήν θέσιν μου καί επί τφ νεύματί μου δ διάκονος έξηκολού- 
θησε :

«* Υπέρ τού θεοσεβεστάτου καί φιλοχρίστου Βασιλέως ήμών Γε
ωργίου, τής εύσεβεστάτης Βασιλίσσης ήμών *Όλγας,  τού εύσεβεστάτου 
Διαδόχου Αύτών Κωνσταντίνου, τής εύσεβεστάτης συζύγου Αύτού Σο
φίας, τών λοιπών ευσεβών βασιλοπαίδων, παντός τού Παλατιού καί 
τού στρατοπέδου αύτών >.

Ή λειτουργία προύχώρει μετά κατανύξεως μοναδικής. Οί χοροί 
συμπεπληρωμένοι ύπό ψαλτών παί ισοκρατών φερόντων στρατιωτικήν 
ενδυμασίαν έ'ψαλλον έμμελέστατα καί κατανυκτικώτατα. Τό Ίερατεϊον 
ευρισκόμενον είς τό ύψος τής θέσεώς του έξετέλει τά πάντα ένσυνει- 
δήτως. Τό εκκλησίασμα δλόκληρον Τστατο αληθώς μετ’ εύλαβείας καί 
φόβου Θεού. Ουδέποτε είδον έκκλησίασμα προσευχόμενον μετά τό
σης κατανύξεως.

Έπλησίαζεν ή ώρα τού θείου κηρύγματος εγώ δέ ένέμενον εϊς 
τήν ληφθείσαν άπόφασιν νά διδάξω σιγών. *Ότε  δμως έπιθείς τήν 
χεΐρα έπί τήν κεφαλήν τού Διακόνου παρασκευαζομένου διά τήν άνά- 
γνωσιν τού Εύαγγελίου ηύξάμην <Ό Θεός... δώη σοι ρήμα τφ εύαγγε- 
λιζομένφ δυνάμει πολλή>, έσκέψθην δτι ώφειλον νά πιστεύω δτι δ 
Θεός θά μοι έδιδε λόγον έν ανοίξει τού στόματός μου καί δτι δέν 
έπρεπε ποσώς έν τόσφ εξαιρετική; χάριτος στιγμή νά συγχέω τήν 
άνθρωπίνην ασθένειαν πρός τήν δωρεάν τού Θεού.

’Αληθώς δέ έν τή ανοίξει τού στόματός μου έδόθη μοι ρήμα 
δυνάμεως πολλής. Ή Βασίλισσα άπέμαξεν έπανειλημμένως δάκρυα 
άπό τών όφθαλμών Της. Κατενόουν δτι τό έκκλησίασμα δλόκληρον 
ήλεκτρίζετο έκ τών λεγομένων ύπ’ έμού. Διηρχόμην στιγμάς άρρη
του ευφροσύνης, ήτις καί έκορυφώθη εις εν σημεϊον τής υπέρ τής 
Κύπρου προσευχής. Διότι αφού ένόησα δτι έδικαιούμην πλέον νά 
ζητήσω άνταπόδομα παρά τού ακροατηρίου μου, παρεκάλεσα αυτό 
τήν παρρησίαν, ήν έχει πρός τόν Θεόν ώς λαός ήλεημένος, ώς λαός, 
τόν δποϊον έπεσκέψατο δ Θεός νά τήν χρησιμοποιήσω ίκετεύων τόν 
Κύριον νά έπεκτείνη τό έλεος του καί έπί τήν Κύπρον. Τό σύνθημα 
εδωκεν ή Ανασσα. Έπί τή προσκλήσει μου δπως προσευχηθώσι 

καί διά τήν άποκατάστασιν τής Κύπρου ή Βασίλισσα έποίησε κατα- 
νυκτικώς τό σημεϊον τού Σταυρού καί τό σημεϊον μετεδόθη είς δλον τό 
εκκλησίασμα. Έγώ δέ κατερχόμενος τού θρόνου είχον τήν έπιβεβαί- 
ωσιν τής συνειδήσεώς μου δτι τοιαύτη προσευχή αδύνατον νά μή 
ψθάση είς τά ώτα Κυρίου.

Η εύσεβεστάτη Άνασσα παρέμεινε μέχρι τής άπολύσεως. Πε- 
(Ηβμεινε μάλιστα νά έξελθω τού Αγίου Βήματος δπως δώσω Αυτή 
τ° αντίδωρον. Τότε προτείνας Αύτή αύθις τόν τίμιον Σταυρόν εις 
προσκυνησιν καί εύλογών χαμηλοφώνως, είπον ρωσιστί τά ρήματα 
τή; εύλογίας. Ή Α. Μεγαλειότης άπήντησεν επίσης ρωσιστί προθύ- 
μως δεχόμενη τήν εύλογίαν : «Εύγνωμονώ, Άγιε Δέσποτα» καί ποι- 
ήσασα εύλαβώς ύπόκλισιν έξήλθε τού ναού ύπό τάς φρενητιώδεις ζη- 
τωκραυγάς τού πλήθους.

(άκολουΰβϊ.) f Q ΚΙΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

ΞΥΓΧΡΟΝΟΞ ISTORIA
εκκΛΗΣιαζτικαι ειδήσεις

ΗΠΙΧΧΙΡΙΜ
* Κατά τήν επέτειον τής μνήμης 

Αγίου Ίωάννου του Θεολόγου 
Μαΐου) καί ήγαπημένου φίλου του 

Οίστοΰ Ίωάννου έορτάζοντος του 
Φβρωνύμου Ναοΰ τής ’Αρχιεπισκοπής, 
ελεΐτούργησεν ή Λ. Μ. ό Άρχιεπίσκο- 
π°” «Χήουξε δέ τόν Θειον λόγον ό 
^^Ίγητής τών ιερών έν τφ ΙΙαγκυ- 
πΡίφ Γυμνασίφ καί εκδότης τής 
«Πιστεως» κ, Παπαπορφυρίου.

^■Καί έν Λάρνακι έορτάζοντος του 
Φερώνυμου ΝαοΟ έλειτούργησεν ό II.

‘μροπολίιης Κιτίου είπε όβ πρός 
'0 ούχί πυκνόν έκκλησίασμα δτι δέν 

‘^ei ζώσαν έκ μέρους τών Λαρνα-

κέων αγάπην πρός τόν μαθητήν, δν 
ή/άπα ό Ίησοΰς.

— Ό Πανοσ. Έξαρχος τοϋ II. Τά
φου κ. Δαμασκηνός τή Κυριακή του 
Παραλύτου έκήρυξε τόν θειον λόγον 
έν τφ έν Λευκωσίρ Ναφ τής Φανερω
μένης, κληθείς άρμοδίως. Ευχόμεθα 
συχνότβρον τοϋ λοιπού νά χρησιμοιιοι- 
ήιαι τό διδακτικόν τάλαντον του εύ- 
παιδδύτου άγιοταφίτου.

—Άνβπαύθη έν Κυρίφ σεβάσμιο; 
αδελφός τής Ιερά; Μονή; Μαχαιρά, 
ό ’Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος αγαθήν 
έν τοίς άδελφοϊς αύτοΰ καταλιπών 
μνήμην.

— Κατέλιπε την Κύπρον τη 5q τοϋ
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μηνός κατευθυνόμενος εις Σμύρνην 
διά Συρίας ή A. Υ. ό τέως Μ. Βε- 
ζύρης Κιαμήλ Πασάς. Ή Α. Υ. έν 
Λάρνακι κατέλυσεν είς τόν οίκον του 
εντιμότατου κ. Γ. Πιερίδου. Έκεϊ έ- 
πεσκέφΟη τήν A. Υ. δ Π. Μητροπολί
της Κιτίου, άπέδωκε δέ αυθημερόν τήν 
έπίσκεψιν εις τήν Μητρόπολιν ή Α. 
Υ. γενομένη δεκτή μετά πολλών τι 
μών ύπό του Π. Μητροπολίτου.

—Έν Άγίφ Θεοδώρφ Λάρνακος έ- 
κάη ύπ’ αγνώστου ή αναπεπταμένη έν 
μέσφ του χωρίου 'Ελληνική σημαία. 
Ή φύσις του έγκλήματος παρέπεμπε 
κατ’ ανάγκην εις τουρκικήν χεϊρα καί 
οι Έλληνες τοΰ χωρίου κάτοικοι έ- 
ζήτησαν παρά τών συνοίκων των μω
αμεθανών ίκανοποίησιν, ήτις καί έδό- 
θη ώς έξης : Επιτροπή Τούρκων ά· 
πεδοκίμασεν έγγράφως τήν βάρβαρον 
πράξιν, προσήλθε δέ καί έζήτησε συγ
γνώμην άπό τούς προκρίτους Έλλη
νας τοΰ χωρίου*  ήγόρασε νέαν ελλη
νικήν σημαίαν, τήν οποίαν άνύψωσεν 
ίδίρ χειρί ό Τοΰρκος μουκτάρης τοΰ 
χωρίου έπί τής Ιδίας θέσεως, καθ’ ήν 
στιγμήν κάτω είς τόν δρόμον έπαιζεν 
ό ελληνικός ύμνος, τό δέ πλήθος τών 
Ελλήνων καί Τούρκων άνευφήμει.

— *0  Π. Μητροπολίτης Κιτίου τήν 
παρελθοΰσαν Κυριακήν έλειτούργησεν 
είς τήν κωμόπολιν νΑνω Λευκάρων, 
τάς δ*  ακολούθους τρεις ημέρας έλει- 
τούργησε κατά σειράν είς τά χωρία 
Κάτω Λεύχαρα, Κάτω Δρΰν καί Σκα- 
ρίνου, άφίκετο δέ τή έσπέρρ ταύτη είς 
Λάρνακα.

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.
— Κατά τήν πρώτην μετά τάς έορ- 

τάς συνεδρίαν τής ‘Ιεράς Συνόδου ά- 
πεχώρηηαν μετά προσφώνησιν τής Α. 
Θ. Π. τοΰ Πατριάρχου ευχαριστήριον 

οί Σεβ. Μητροπολϊται Διδυμοτείχου, 
Δεβρών καί Βελισσοΰ καί Λερού καί 
Καλύμνου προσήλθον δ’ οί κατά τό 
συνταγμάτιον κληΟέντες πρός άντι- 
κατάστασιν αύτών Σεβ. Μητροπολϊται 
Μυτιλήνης Κύριλλος, Κασσανδρείας 
Ειρηναίος, Έλευθερουπόλεως Γερμα
νός. Οί νέοι τρεις συνοδικοί ώς καί οί 
Αναμενόμενοι έτι δύο άλλοι δ Ίωαν- 
νίνων Γερβάσιοςκαί δ Βελλάς καί Κο- 
νίτσης Σπυρίδων συνέπεσε νά είναι 
ολοι έκ τών ύπό τής 'Ελλάδος κατα- 
ληφΟεισών χωρών. Κύκλοι τινές έξέ- 
λαβον τό πράγμα σκοπίμως γενόμε- 
νον ένφ άπλούστατα πρόκειται περί 
άκριβοϋς εφαρμογής τοΰ σύνταγμα - 
τίου.

— '0 Σύνδεσμος τών χριστιανών 
σπουδαστών δι*  έπιστολής παρεκά- 
λεσε τήν Μ. Εκκλησίαν νά άντιπρο- 
σωπευθή είς τό Συνέδριον αύτοΰ ο- 
περ έντός τοΰ Μαΐου συνέρχεται έν 
Νέρ Ύόρκη. Ή 'I. Σύνοδος ένέκρινε 
νά παραστή έν τφ Συνεδρίφ έκ μέρους 
τής Εκκλησίας δ Προϊστάμενος τής 
έν Λόουελ Έλλ. Κοινότητος Άρχιμ- 
Κωνστ. Δ. Δημητρίου.

— Κατ’ εκθέσεις έπισήμους ληφθβί- 
σας εις τά Πατριαρχεία έν τή έπαρ· 
χίρ Δράμας αί έκκλησίαι καί τά σχο
λεία τών ‘Ελλήνων διαρπάζονται ύπό 
τών Βουλγάρων συνεργουσών καί τών 
βουλγαρικών στρατιωτικών άρχών. 
Άπηνέστατα Ιδίως καταδιώκονται οί 
βουλγαρόφωνοι Έλληνες διά τήν εμ
μονήν αύτών είς τόν έθνισμον των 
καί τήν εκκλησίαν των. Έν τινι παρά 
τήν Δράμαν χωρίφ ύπό βουλγαροφώ
νων άλλα πατριαρχικών κατοικουμένφ, 
έκωλύθη διά τής βίας καί έκακοποιή- 
θη μάλιστα ό Μητροπολίτης θέλων 
νά είσέλθη είς τόν ναόν παός τέλεοιν 
'Ιερουργίας κατά τήν Παρασκευήν τοΰ

Πάσχα. Διά τήν κατάστασιν ταύτην 
ό Σεβ. Μητρ. Δράμας ’Αγαθάγγελος 
ύιεμαρτυρήθη τηλεγραφικώς είς τόν 
στρατηγόν Βουλκώφ, Γενικόν Διοικη
τήν τής ’Ανατολικής Μακεδονίας καί 
τόν αρχιστράτηγον Σάβωφ-

— Ή έφορε ία τής Θεολ. Σχολής 
τής Χάλκης άπεφάσισεν όπως γίνη α
νακομιδή τών οστών τοΰ Αειμνήστου 
ΔιευΟυντοΰ τής Σχολής Γερμανού 
Γρήγορά άπό τοΰ Βαλουκλίου ένθα 
κατάκεινται είς τήν Θεολ. Σχολήν έν 
I) ειργάσθη έπί δλην είκοσιπενταετίαν 
ύιδάξας καί διαπαιδαγωγήσας τό πλεϊ- 
στον μέρος τών νΰν δρώντων έν τή 
Βκκλησίρ Ιεραρχών. Ή άνακομιδή, 
·ιγησάντων ήδη τών άνθρωπίνων πα
θών, θά γίνη μεί)*  όλης τής όφειλο- 
μενης είς τ^ν Διδάσκαλον τοΰ Γένους 
τ,μής. Ή πλάξ τοΰ τάφου του θά 

συμφώνως πρός τήν επιθυμίαν 
του την έπιγραφήν «Προσδοχών άνά- 
στασιν νεκρών».

— Είς τήν Α. Θ. Π. τόν Ο κουμε 
yxôv Πατριάρχην έγένετο καταγγελία 
°τι εκ τών εγγράφων τοΰ άειμνήστου 
Πάτριά χου Ιωακείμ ύπεξηρέύησαν 
εΥΥ(?αφα άναφερόμενα είς τό Ίεροσο 
λυμιτιχόν ζήτημα κ ιί παρεδόθησαν 
ε*ς  τόν ενδιαφερόμενον Πατριάρχην 
των ‘Ιεροσολύμων. Έρωτηθέντες έπί 
Συνόδου οί έκ τών μελών τής έπιτρο- 
πης Σεβ. Μητροπολϊται Σισανίου καί 
Χαλδείας έβεβαίωσαν ότι καθ’ δ διά- 
θτημα η επιτροπή κατέχει τά έγγραφα 
δέν είναι δυνατόν νά γίνη τοιαύτη 
ύπεξαίρεσις.

Μεταξύ τών έπί Συνόδου άνα- 
γνωσθεισών απαντήσεων είς τήν ειρη
νικήν του νέου Πατριάρχου ήιο καί 
ή τή*  Α. Μ. τοΰ ’Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου.

ΡΩΣΙΑΣ-
— Τό έπίσημον δργανον τής Συνό

δου τής Ρωσίας περιγράφει διά μα
κρών τάς καρποφόρους ένεργείας τοΰ 
βουλγαρικού κλήρου πρός έκχριστια- 
νισμόν τών μουσουλμάνων ιών κατα- 
ληφθεισών χωρών ίδί$ δέ τών λεγο
μένων Πομάκων θεωρουμένων βουλ- 
γάρων έξισλαμισύέντων. Μέχρι τούδε 
έπεστράφησαν είς τόν χριστιανισμόν 
περί τάς 35,000 ψυχών. ’Επειδή δέ 
μεγάλαι πα^ουσιάσθησαν άνάγκαι λει- 
τουργικ *ί  διά τής άθρόας προσελεύ- 
σεω; τοσούτων ε·ς ιόν Χρισιιανισμόν 
ή Άγιωτάτη Σύνοδος τής Ρωσίας ά- 
πεφάσισε νά παράσχη τήν Αδελφικήν 
της ύποστήριξιν. ’Ανέθεσε *λοιπόν  είς 
τό παρ’ αύτή οικονομικόν τμήμα νά 
άποστείλή διά τάς λειτουργικάς καί 
π\ευ/ατικάς Ανάγκας τών νεοφώτι
στων 100 σταυρούς τοΰ στήθους, 100 
άγ Ποτήρια μετά τών παρεπομένων 
100 σώματα βιβλίων τελετουργικών 
καί 10,000 προσευχηταρίων, συνεσιή- 
θη δέ καί είς ιάς δυναμένας έκ τών 
Μυνών καί τών έκκλησιών νά απο- 
σιείλ υσιν όσα δύνανιαι Ιερά άμφια.

— Ύπό τής ‘Αγιωτ. Συνόδου τής 
Ρωσ'ας έμελετήθη τό περί τών αιτιών 
διαζυγίου νέον νομοσχέδιον τού Υ
πουργείου τής Δικαιοσύνης. Ή Σύ
νοδο; περιώρισε τάς περιπτώσεις τοΰ 
ύπουργικού νομοσχεδίου παρεδέχθη δ
μως ώς νέας τοιαύτας τήν σκληρόν 
συμπεριφοράν τοΰ ενός τών συζύγων 
πρός τόν έτερον, τήν έπιβουλήν κατά 
τής ζωής, τό Ανίατον δυσωνύμου νό*  
σου καί τό άνίατον παραφροσύνης.

— Τό μεσολαβήσει τού έν Σεβα- 
οτουπόλει Γάλλου Προξένου ή γαλλι
κή Κυβέρνησις συγκατετέθη νά Απο- 
δώση τόν κώδωνα τής έν Χερσώνι 
ρωσικής Μονής δν ώς λάφυρον έλα- 
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βον έκεΤθεν οί Γάλλοι κατά τόν Κρι
μαϊκόν πόλεμον καί άπέθηκαν έν τφ 
καθεδρικφ ναφ τής Παναγίας τών 
Παρισίων.

— Μέτρα έκτακτα λαμβάνονται έν 
Ρωσίρ κατά τής μέθης, έπι φόβους 
λαμβανούσης διαστάσεις μεταξύ τών 
έργατικών τάξεων. Άνά τήν λίμνην 
Λαδόγαν καί τόν ποταμόν Νέβαν θά 
κινήται άδιακόπως πλωτός ναός, δεύ
τερος ούτος έν Ρωσίρς έν φ είς έκά· 
στην πρός τούς συνοικισμούς προσέγ- 
γισιν τού πλοίου 0ά τελήται ή θεία 
λειτουργία καθ' ήν έμπειρος ίεροκή- 
ρυξ θά άναπτύσση εις τούς έκκλησια- 
ζομένους έργάτας τάς συμφοράς τής 
μέθης καί τά αγαθά τής νηφαλιότη- 
τος. Έν τφ πλοίφ πλήν τού ναού θά 
ύπάρχη καί αίθουσα μετά έφημερί- 
δων, περιοδικών, χαρτών ανατομικών 
τού στομάχου κλ. άποκλειστικώς άντι- 
αλκοολικοϋ περιεχομένου. Μετά τήν 
λειτουργίαν θά διανέμονται είς πάν-

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

25 Άπριλ. 1913.—Έκ Βιέννης 
βεβαιούται δτι ή 'Ελλάς έδήλωσεν δτι 
επιτρέπει τόν διάπλουν τών μεταγω
γικών τών κομιζόντων τόν στρατόν 
του Τζαβίτ είς ’Ασίαν.—Προέτεινε 
δέ ή Ελλάς, κατά τάς αύτάς πληρο 
φορίας, διεθνή κατοχήν τής ’Αλβανί
ας μετά τήν άναχώρησιν τών στρα
τευμάτων τού Τζαβίτ, έν εναντία πε- 
ριπτώσει άπεκδυομένη πάσαν ευθύ
νην.

Έν τή Πρεσβ. Συνδιασκέψει έγέ- 
νετο συζήτησις περί τών ν.α. ορίων 
τής ’Αλβανίας. Τελευταϊον οημεϊον 

τας έντυπα περιέχοντα διδασκαλίαν 
κατά τής μέθης.

ΣΕΡΒΙΑΣ.
— Εντός τού Μαιου συνέρχεται έν 

Βελιγραδίφ 'Ιερατικόν Συνέδριον είς 
δ θά λάβουν μέρος όλοι οί πρωθιερείς 
τής Σερβίας. Τού Συνεδρίου θά προε- 
δρεύση ό θεοφιλ. Επίσκοπος Σάμπας 
κ. Σέργιος, θάάσχοληθή δέπερί ζητή
ματα ένοριακά. Θά ήδύνατό τις εύκαί- 
ρως νά ερώτηση : Καί τό ελληνικόν 
'Ιερατικόν Συνέδριον πότε θά ου- 
νέλθη ;

— ΕΙχεν άγγελθή ύπό τών τηλε
γραφικών πρακτορείων ότι έν Κουμα- 
νόβω ήρθη ύπό τών Σέρβων τό βουλ 
γαρικόν σχίσμα. ’Ήδη έξακριβούται 
ότι ό βουλγαρικός κλήρος τής πόλεω; 
διά τηλεγραφήματος του πρός τόν 
Σεβ. Μητροπολίτην Σερβίας κ. Δη- 
μήτριον έδήλωσεν ύποταγήν είς τήν 
ορθόδοξον σερβικήν Εκκλησίαν.

τών παραλίων συνόρων είς δ στέργει 
ή ’Ιταλία τίθεται τό άκρωτήριον 
Στύλος. Αί έργασίαι τής Διαοκέφεως 
άνεβλήθησαν είς τήν 1 Μαίου.

26. — Ή Γαλλία άνθίσταται ζωη- 
ρώς είς τό ιταλικόν σχέδιον τών ν.α. 
συνόρων τής ’Αλβανίας, ύποστηρί- 
ζουσα ρητώς τάς ελληνικός αξιώσεις, 
καί δηλώσασα δτι ή άνάληψις τής ύ- 
ποχρεώσεως ύπό τής Ελλάδος δπως 
ούδετερώοη τά στενά τής Κέρκυρας 
δέον νά ικανοποίηση τήν ’Ιταλίαν.— 
*0 αυστριακός Τύπος συμβουλεύει 
τήν Κυβερνησιν τής Μοναρχίας νά 

μή δυσαρεστήση τήν Ελλάδα χάριν 
τής ’Ιταλίας έν τφ ζητήματι τούτω.

Διεθνή αγήματα κατέλαβον τόν άγ. 
Ίωάννην τής Μεδούης.

Οί Βούλγαροι στρατολογούσιν έν 
Μελενίκω.

27.—Διεθνές άγημα έκ 1000 πεζο
ναυτών θά καταλάβη τήν Σκόδραν, 
τή 1 Μαίου έκκενουμένην ύπό τών 
Μαυροβουνίων.

Είς τήν Πρεσβ. Συνδιάσκεψιν ύπε- 
βλήθη ύπόμνημα Ίταλοαυστριακόν, 
άποκροϋον τάς αξιώσεις τής Ελλά
δος έν τφ ζητήματι τών ν.α. συνόρων 
τής ’Αλβανίας. Βεβαιοΰται δτι έν τφ 
ζητήματι πλήν τής Γαλλίας ύποστη- 
ρίζει τήν Ελλάδα καί ή Ρωσία

νΑλλαι πληροφορίαι άγγέλλουσιν 
δτι ή Ελλάς προέτεινεν δπως ή δια
νομή τών καταληφθέντων μερών γίνη 
διά κοινής συνεννοήσεως καί τών τεσ
σάρων Συμμάχων, τήν πρότασιν 0έ 
ταύτην αποκρούει ή Βουλγαρία.

Τό Στρατηγείον τής Α. Μ. τού Βα- 
σιλέως Κωνσταντίνου εκ συνεννοή- 
οεως μετά τού Υπουργείου τών Στρα
τιωτικών άπεφάσισεν δπως δταν έπι- 
θίή ό καιρός ή άποστράτευσις συντελε- 
θθή καβ’ ηλικίας· ανεξαρτήτως δμως 
τούτου θά άπολυθώσιν οί τραυματι- 
σθέντες καί βαρέως νοσήσαντες πρώ
τοι, τελευταίοι δ’ οί άποσπασθέντες 
βΐς τό έσωτερικόν ή λαβόντες άδείας.

Αί εκθέσεις τών γάλλων καί γερ- 
μανών στρατιωτικών ακολούθων τών 
παρακολουθησάντων τόν πόλεμον ό- 
μοφώνως έξαίρουσι τήν ύπεροχήν 
τού ελληνικού πυροβολικού υπέρ τό 
θερβικόν καί ίδίρ υπέρ τό βουλγαρι
κόν. Οί Έλληνες αξιωματικοί τού πυ- 
Οοβολικοΰ κρίνονται έπιστημονικώ- 
Χαχα κοτηρτισμένοι, άσυγκρίτως ανώ
τεροι τών Βουλγάρων, οί δέ ελληνες 
πυροβοληταί άριστα ήσκημένοι.

28 .—Έκ Πετρουπόλεως αγγέλλεται 
δτι ύπό τής έκεϊ Συνδιασκέψεως ύπε- 
γράφη τό πρωτόκολλον τής παραχω- 
ρήσεω; τής Σιλιστρίας εις τήν Ρου
μανίαν.

Διάφοροι πλΐ)ροφορίαι βεβαιούσιν 
δτι αί περί διανομής μεταξύ Έλ- 
λάδος καί Βουλγαρίας διαπραγμα
τεύσεις βαίνουσιν αισίως (;).

Οί Σύμμαχοι, κατά πληροφορίας 
έκ Πετρουπόλεως άπεδέχθησαν τούς 
ύπό τών Δυνάμεων διατυπωθέντας ο
ρούς τής προκαταρκτικής ειρήνης, θε
ωρείται δμως βέβαιον δτι ή Ελλάς 
θά προβάλη τάς γνωστός περί τών 
ορίων τής Αλβανίας καί περί τών 
Νήσων επιφυλάξεις.

Έκ Κων)πόλεως αγγέλλεται δτι μι
κτή έκ βουλγάρων καί Τούρκων αξι
ωματικών έπιτροπή καταγίνεται είς 
τόν καθορισμόν τής μεθορίου Αϊνου- 
Μηδείας, έκ Σόφιας 0έ δτι ή Βουλ
γαρία θά ζητήση παρά τών Δυνάμεων 
νά καθορισθώσιν έν τοϊς δροις τής 
ειρήνης τά κύρια σημεία τής γραμ
μής ταύιης.

Οί Βούλγαροι εκκενώνουν τόν κα- 
τεχόμενον ύπ’ αυτών σταθμόν τών σι
δηροδρόμων Θεσσαλονίκης-Κωνσταν
τινουπόλεως.

29 .—Ύπό τών Ρουμάνων κατα
βάλλεται προσπάθεια δπως δημιουρ- 
γηθή κουτσοβλαχικόν κρατίδιον ανε
ξάρτητον έπί τής Πίνδου, καί δπως ή 
’Ιταλία άναλάβη τήν ύποστήριξιν τού 
ζητήματος.

Πληροφορίαι έξ Αύλώνος λέγουσιν 
δτι ό στρατό; τού Τζαβίτ ήρξατο επι
βιβαζόμενος είς μεταγωγικά δπως με- 
τακομιοθή είς ’Ασίαν.

Έν τή μεταξύ Σέρβων καί Βουλ
γάρων έριδι λέγεται δτι ή Ρωσία έ- 
πιμένει, ννα δεχθή την διαιτησίαν,
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δπως έκ τών προτέρων γίνη δεκτή 
ώς υποχρεωτική ή άπόφασίς της ύπό 
τών ένδιαφβρομένων. Έν τφ μεταξύ 
έν Πβρλεπε οί Σέρβοι συνέλαβον 
δύο Βουλγάρους άξιωματιχούς τού 
Επιτελείου ώς έξβγείροντας τόν πλη
θυσμόν κατά τών Σέρβων.

Έκ Πετρουπόλεω; άναχοινοΰται δτι 
οΐ Πρέσβεις τών Συμμάχων έδήλωσαν 
πρός τόν κ. Σαζόνωφ δτι αί Κυβερ
νήσει; αυτών θά προβώσιν εις άπο- 
στράτευοιν εύθύς ώς υπογραφή ή 
προκαταρκτική ειρήνη.

Έκ Βιέννης επίσημον ανακοινωθέν 
λέγει δτι ή Αυστρία είναι τελείως 
Ικανοποιημένη έκ τού Μαυροβουνίου, 
δπερ ύπεχώρησεν είς πάσις τάς αξι
ώσεις αύτής.

Μέγα συλλαλητήριον έν Πρεμετή 
άαηύΟυνεν εκκλησιν πρός τήν Α. Μ. 
τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον καί τήν 
Έλλ. Κυβέρνησιν υπέρ προελάσεως 
τού ήμετέρου στρατού εις Βεράτων 
καί Αυλώνα. "Ομοιον συλλαλητήριον 
έγένετο καί έν Λιασκοβικίφ.

Ή άπάντησις τών Συμμάχων είς 
τήν διακοίνωσιν τών Δυνάμεων δια
μαρτύρεται διά τήν μή παραδοχήν 
τών επιφυλάξεων αύτών ώς πρός τά 
ζητήματα τών ορίων τής ’Αλβανίας 
καί τών Νήσων.

Περί τήν 3 μ.μ. άνεχώρησεν ή Α. 
Υ. δ Διάδοχος Γεώργιος είς περιο
δείαν άνά τάς νέας έπαρχίας, άρχόμβ- 
νος άπό Θεσσαλονίκης.

30 .—Εις τό τέταρτον τών έν τοϊς 
γερμανικοϊς ναυπηγείοις «Βουλκάν» 
ναυπηγουμένων ελληνικών τορπιλλο- 
βόλων έτοιμασθέν ήδη έδόθη τό ό
νομα «Άλκυών».

’Εξακολουθεί τρομοκρατούμενον ύ
πό τών Τούρκων τό ομογενές στοι- 
χεϊον έν Δαρδανελλίοις καί Καλλιπό- 
λει, πλείστων πολιτών καταδικασΟέν 
των έπί διαφόροις προφάσεσιν είς 
βαρυτάτας ποινάς ύπό τού Στρατο
δικείου.

Αί σερβοβουλγαρικαί σχέσεις πάλιν 
εύρίοκονται είς έντασιν. Οί Σέρβοι 
συγκεντρώνουσι στρατεύματα είς τά 
σύνορα, οί δέ Βούλγαροι φωνάζουσιν 
δτι πρέπει νά έπαναληφθή τό παρ’ 
αύτών δοθέν άλλοτε τοϊς Σέρβοις μά
θημα. Καί ή μέν Σερβία έπιμένει ζη
τούσα άναθεώρησιν τής ύφισταμένης 
μεταξύ αύτής καί της Βουλγαρίας 
συνθήκης, ή δέ Βουλγαρία τούναντί- 
ον έπιμένει ζητούσα τήν τελείαν έ- 
φαρμογήν αύιής.

Ή Βουλγαρία βιάζεται νά κλείση 
τήν ειρήνην.

Ό περίφημος στρατηγός Άμέλιο 
ένεργήσα; άπογραφήν έν Ρόδφ χα- 
τώρθωοε νά παρουσιάση τήν Νήσον 
έβραιοτουρκικήν !

Τό σχέδιον διοργανώσεως τής ’Αλ
βανίας τό συνταχθέν ύπό Αυστρίας 
καί ’Ιταλίας προβλέπει : 1) περί δι- 
οργανώσεως χωροφυλακής ύπό ξένους 
αξιωματικούς, οϊτινες θά άποφασίση 
ή Πρεσβευτική Συνδιάσκεψις άν θά 
ληφθώσιν έκ τών μικρών ουδετέρων 
Κρατών ή έκ τής Αυστρίας καί ’Ιτα
λίας· 2) περί παροχής δανείου ύπό 
αύοτροιταλικήν έγγύησιν 3) περί δι- 
οργανώσεως τής Δικαιοσύνης κατά 
τό έν Αίγύπτφ σύσ ημα*  4) περί ίδρύ- 
σεως σχολείων καί δικτύου σιδηρο
δρομικού, οδών καί λιμένων.

UU· ΠΡϊί
«Κήρυξον τόν λόγον..·>Β' Τιμ. δ', 2.

Η ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

Έν ταϊς δέκα ήμέραις, αϊτινες έμεσολάβησαν άπδ της Ά- 
ναλήψεως μέχρι της Πεντηκοστής οι Απόστολοι καί οί λοι
ποί συν αύτοίς άνεύρον τελείως εαυτού; τή βοηθεί^ του Κυρίου. 
Καί ό Πέτρος έν μια τών ήμερων τούτων έγερθεί; μεταξύ τών 
μαθητών, περί τούς εκατόν είκοσιν όντων, προέτεινε διά λόγου 
μεστού δυνάμεως καί χάριτος Θεού τήν άντικατάστασιν του 
θίκτρώς τόν βίαν τελευτήσζντος Ιούδα του προδότου. «’Άνδρε; 
άδελφοί, ειπεν αύτοϊς, έδ.ι πληρωθήναι τήν Γραφήν ταύτην ήν 

προειπε τό Γίνευμα τό άγιον διά στόματος Δαβίδ περί Ιούδα 
του γενομένου οδηγού τοϊς συλλαβούσι τόν Ίησούν’ ότι 
κατηριθμημένος ήν σύν ήμϊν καί έλαχε τόν κλήρον τής δια
κονίας ταύτης (τής άποστολικής.) Ούτος μέν ούν έκτήσατο 
χωρίον έκ τού μισθού τής άδικίας, καί πρηνής γενόμενος έλά- 
κησε (==διβρράγ7]) μέσος, και έξεχύθη πάντα τά σπλάγχνα αυτού*  
και γνωστόν έγένετο πάσι τοϊς κατοικούσιν ’Ιερουσαλήμ, ώστε 
κληθήναι τό χωρίον έκεϊνο τή ιδία διαλέκτω αύτών Άκελδαμά, 
τουτέστι χωρίον αίματος. Γέγραπται γάρ έν βίβλφ ψαλμών 
«Γενηθήτω ή έπαυλις αυτού έρημος καί μή έστω ό κατσικών έν 
αύτή,» καί : « τήν επισκοπήν αυτού λάβοι έτερος.» Δεϊ ούν τών 
συνελθόντων ήμϊν άνδρών έν παντί χρόνφ έν ω είσήλθεν καί 
εξήλθεν έφ’ ήμά; ό Κύριος Ιησούς, άρξάμενος άπό τού βαπτί- 

αματος Ίωάννου εως τής ήμέρας ής άνελήφθη άφ’ ήμών, μάρ- 
τυρά τής άναστάσεως Λύτού γενέσθαι σύν ήμϊν ένα τούτων».
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Ή πρότασις τοΰ Πέτρου έγένετο άποδεκτή άμέσως παρά 
πάντων, και ή πρωτογενής και άδιοργάνωτος είσέτι ’Εκκλησία 
προέβη είς έναρξιν τοϋ καταρτισμού τοϋ Ιερού αύτής στελέχους’ 
«καί έστησαν δύο, ’Ιωσήφ τον καλούμενον Βαρσαβάν, δς έπεκλή- 
θη Ίοϋστος, καί Ματθίαν’ καί προσευξάμενοι εϊπον : Σύ Κύριε, 
καρδιογνώστα πάντων, άνάδειξον έκ τούτων τών δύο ένα βν έ- 
ξελέξω, λαβεϊν τον κλήρον τής διακονίας ταύτης καί άποστολής, 
έξ ής παρέβη ’Ιούδας, πορευθήναι είς τον τόπον τόν ίδιον.» Καί 
έβαλον κλήρους περί αύτών καί έπεσεν ό κλήρος έπί τόν Μα
τθίαν, δστις συγκατηριθμήθη μετά τών λοιπών ένδεκα Αποστό

λων ώς δωδέκατος.
Ή δευτέρα τών τριών μεγάλων τοϋ ’Ιουδαϊσμού εορτών, ή 

Πεντηκοστή, ή εορτή τών επτά έβδομάδων, ή έορτή τών πρω" 
τογεννημάτων, ή έορτή τής άπό τοϋ Σινά νομοθεσίας, 
τής σφραγισάσης τήν παλαιάν τοΰ Θεοΰ διαθήκην ήγγιζε, 
καί κατά τήν έντολήν τοΰ Νόμου άνέβησαν καί έξηκολού- 
θουν έρχόμενοι άπανταχόθεν τής γνωστής Οικουμένης οι 
’Ιουδαίοι ϊνα προσκυνήσωσιν έν τφ Ναφ, έν ώ μόνφ κατά τήν 
στενήν άντίληψιν τοΰ ’Ιουδαϊσμού ήδύνατο άνθρωπος νά λατρεύ- 
ση Θεφ τφ ζώντι. Εϊχον λοιπόν συρρεύση κατά τό σύνηθες διά 
τήν ήμέραν ταύτην μεγάλα πλήθη ’Ιουδαίων καί προσηλύτων 
έθνικών, «Πάρθοι καί Μήδοι καί Έλαμϊται, καί οί κατοικούντες 
τήν Μεσοποταμίαν, Ίουδαίαν τε καί Καππαδοκίαν, Πόντον καί 
τήν ’Ασίαν, Φρυγίαν τε καί Παμφυλίαν, Αίγυπτον καί τά 
μέρη τής Λιβύης τής κατά Κυρήνην, καί οί έπιδημούντες Ρω
μαίοι ’Ιουδαίοι τε καί προσήλυτοι, Κρήτες καί "Αραβες.»

Καί δτε άνέτελλεν ή μεγάλη τής Πεντηκοστής ήμέρα οί μέν 
’Απόστολοι καί οι περί αύτοΰς ηύρίσκοντο έπί τό αύτό δμοθυμα- 
δόν, τά δέ πλήθη τών έντοπίων καί ξένων έπλήρουν τάς όδούς 
μεταβαίνοντες πρός τόν Ναόν μετά τών άφιερωμάτων αύτών. 
Αίφνης ήκούσθη άνωθεν έκ τοΰ ούρανοϋ ήχος ώς βοή βιαίας πνο
ής άνέμου, ήτις έπλήρωσεν δλον τόν οίκον έν φ οι ’Απόστολοι έ- 
κάθηντο’ καί έφάνησαν είς αύτούς διαμεριζόμεναι ώς γλώσσαι 
πυρός, αϊτινες έκάθησαν χωριστά έπί έκάστου αύτών’ «καί έπλή- 

σθησαν άπαντες Πνεύματος 'Αγίου, καί ήρξαντο λαλεϊν έτέραις 
γλώσσαις, καθώς τό Πνεύμα έδίδου αύτοίς άποφθέγγεσθαι.»

Συνέρρευσαν τά πλήθη έκείνα τά άναρίθμητα είς τόν τόπον 
ένθα ή κάθοδος τοΰ άγ. Πνεύματος ήχησε τόσον παραδόξως καί 
τόσον βαθέως είς ώτα καί καρδίας’ καί εύρέθησαν πρό παρα
δόξου θεάματος, καί πρό άδοκήτου άκούσματος’ έκαστος τών ά

πανταχόθεν τής Γής όρμωμένων έκείνων άνθρώπων ήκουον τούς 
ταπεινούς καί άπαιδεύτους Γαλιλαίους λαλοΰντας αύτοίς έν ταϊς 
ίδίαις αύτών γλώσσαις, καί έξίσταντο πάντες καί έθαύμαζον διαπο- 
ρούμενοι καί διερευνώντες άλλήλους καί λέγοντες : «τι αν θέλοι 
τοΰτο είναι ;» Καί κατά τό είκός οί έκ τού πλήθους ευλαβείς 
άκούοντες τούς ’Αποστόλους έν ποικίλαις γλώσσαις διηγούμε

νους τά μεγαλεία τού Θεού ήγνόουν τι είπωσι, τινές δέ φιλόψο- 
γοι, οίοι δέν άπολείπουσιν πανταχού καί πάντοτε, θέλοντες νά 
δώσωσιν μίαν οίανδήποτε έξήγησιν τού πράγματος εϊπον δτι 
«γλεύκους μεμεστωμένοι είσί.» Μέγα όντως καί θαυμαστόν τι 
θά ήτο ή μέθη, άν είχε τήν ικανότητα νά ποιή τούς έγκολπουμέ- 

νους αύτήν νά λαλώσι πάσαν γλώσσαν.

Ή πρόκλησις αυτή έδωκεν άφορμήν είς τόν Πέτρον έξ ο
νόματος καί τών λοιπών ’Αποστόλων νά έκφωνήση τόν πρώτον 
καί θαυμάσιον άλιευτικόν αύτοΰ λόγον, δι’ ού άπεδείχθη άριστος 
τή άληθείςι άλιεύς άνθρώπων. Άφ’ ού έπεκαλέσθη τήν προσο
χήν τών λαών είς τούς λόγους του ήρνήθη δτι υΐ ’Απόστολοι 
μεθύουσιν, καί ύπέδειξεν δτι πληροΰται νΰν ή προφητεία τοΰ 
Ιωήλ : «Καί έσται έν ταϊς έσχάταις ήμεραις, λέγει ò Θεός, 

^κχεώ άπό τοΰ Πνεύματός μου έπί πάσαν σάρκα, καί προφη- 

τευουσιν οί υιοί ύμών καί αί θυγατέρες ύμών καί οί νεανίσκοι 
ύμών δράσεις δψονται, καί οί πρεσβύτεροι ύμών ένύπνια ένυπνι- 
ασθήσονταΓ καί γε έπί τούς δούλους μου καί έπί τας δούλας 
μου έν ταϊς ήμέραις έκείναις έκχεώ άπό τοΰ Πνεύματός μου καί 
πΡ°φητεύσουσΓ καί δώσω τέρατα έν τφ ούρανφ άνω καί ση
μεία έπί τής γής κάτω, αίμα καί πϋρ καί άτμίδα καπνοϋ ό 
ήλιος μεταστραφήσεται είς σκότος καί ή σελήνη είς αιμα πριν 
η έλθεϊν τήν ήμέραν Κυρίου τήν μεγάλην καί έπιφανή' καί
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έσται, π&ς δς άν έπικαλέσηται τό όνομα Κ'»ρίον σωθήσεται.»
Ήσαν έπιτηδειότατοι οί Ισχυροί τής προφητείας λόγοι νά 

κατανύξωσι καρδίας Ιουδαίων, οϊτινες μόλις πρό πεντήκοντα 
ήμερων παρέστησαν μάρτυρες τής μετατροπής τοϋ ήλιου εις σκό
τος καί τής σελήνης είς αίμα, τών τεράτων έν τφ ούρανφ άνω καί 
τών σημείων έπί τής γής κάτω, κατ’ αύτήν δέ τήν στιγμήν έβλε- 
πον έκκεχυμένον τό Πνεύμα τοϋ Θεού έπί τούς δούλους και τάς 
δούλας Αύτού, ούς και είχον ένώπιον αύτών λαλούντας γλώσ- 
σαις καί προφητεύοντας. Ταύτης δέ τής βαθείας τού λαού κα- 
τανύξεως έπιλαβόμενος ò Πέτρος νυν καλεϊ είς τήν διά τής 
Πίοτεως πρός τόν Σωτήρα Χριστόν σωτηρίαν, τήν έν τή προ
ειρημένη προφητείοι έν τέλει τονιζομένην, πάλιν άπό τών προ
φητών λαλών καί τήν πλήρωσιν τών λόγων αύτών ύποδεικνύων 
καί έξαίρων. Άνδρες Ίσραηλϊται, είπεν, άκούσατε τούς λόγους 
τούτους' Ίησούν τόν Ναζωραίον, άνδρα φανερώς άπό τού Θεού 
άπεσταλμένον πρός ύμάς, μαρτυρούμενον μέ τάς δυνάμεις καί 
τά τέρατα καί τά σημεία άτινα ό θεός έποίησε δι’ αύτού έν 
μέσφ ύμών, καθώς καί ύμεϊς οί ίδιοι γνωρίζετε, τούτον κατά 
τήν ώρισμένην βουλήν καί προαπόφασιν τού θεού διά προδο
σίας συλλαβόντες καί διά τής χειρός τών έθνών προσηλώ^αντες 
έπί τού Σταυρού έφονεύσατε’ τούτον ό θεός άνέστησεν έκ νε
κρών, λύσας τάς ώδίνας τού θανάτου, διότι ’Εκείνος δέν ητο 
δυνατόν νά κρατηθή ύπ’ αύτού. Διότι ό Δαβίδ λέγει : «Προ- 
ωρώμην τόν Κύριον ένώπιόν μου διά παντός’ δτι έκ δεξιών 
μού έστιν ϊνα μή σαλευθώ’ διά τούτο ηύφράνθη ή καρδία μου 
καί ήγαλλιάσατο ή γλώσσά μου' έτι δέ καί ή σάρξ μου κατα
σκηνώσει έπί έλπίδι*  δτι ούκ έγκαταλείψεις τήν ψυχήν μου 
βϊς ”^.δου, ούδέ δώσεις τόν δσιόν Σου ίδεϊν διαφθοράν’ έγνώ- 
ρισάς μοι όδούς ζωή^*  πληρώσεις με εύφροσύνης μετά τού προ
σώπου Σου.» "Ανδρες άδελφοί, έξακολουθεί ό Απόστολος, δυνά- 
μεθα νά είπωμεν μετά παρρησίας πρός ύμάς περί τού πατρι- 
άρχου Δαβίδ δτι καί άπέθανε καί έτάφη, καί ό τάφος αύτού 
σφζεται παρ’ ήμίν μέχρι τής ήμέρας ταύτης. Προφήτης δμως 
ών καί γνωρίζων δτι ώμοσεν αύτφ έν δρκφ ό θεός δτι έκ τού

καρπού τής όσφύος αύτού θά άναστήση τόν Χριστόν τό κατά 
σάρκα, ϊνα κάθίση έπί τού θρόνου αύτού, διά τούτο προϊδών 
έλάλησε περί τής άναστάσεως τού Χριστού τούς άνωτέρω λό- 
γους, δτι ού κατελείφθη ή ψυχή αύτού είς 'τ^δου ούδέ ή σάρξ 
αύτού είδε διαφθοράν. Τούτον τόν Ίησούν άνέστησεν ό θεός, 
γεγονός ούτινος πάντες ήμεϊς είμεθα μάρτυρες. “Οστις καί 
άναληφθείς είς τούς Ούρανούς καί καθεσθείς έν δεξιοί τού θεού 
καί τήν έπαγγελίαν τού άγίου Πνεύματος λαβών παρά τού 
Ιίατρός έξέχεεν αύτό έφ’ ήμάς νΰν, δ βλέπετε καί άκούετε’ διότι 
βεβαίως δέν άνέβη ό Δαβίδ είς τούς ούρανούς, ώστε νά θεωρη- 
θώσι τά είρημένα ώς περί αύτού λεγόμενα, τούναντίον ό ίδιος 
λέγει «είπεν ό Κύριος τφ Κυρίφ μου, Κάθου έκ δεξιών μου 

εως άν θώ τούς έχθρούς σου ύποπόδιον τών ποδών σου.» ’Α
σφαλώς λοιπόν, καταλήγει ό μέγας τής περιτομής ’Απόστολος,

γινώσκη παν τό έθνος τού Ισραήλ δτι ό θεός έποίησε 
Κύριον καί Χριστόν τούτον τόν Ίησούν, δν σείς έσταυρώσατε.

Η άπροσμάχητος δύναμις τού λόγου τού έμπνεομένου ύπό 
τού άγ. Πνεύματος, ή σιδηρά λογική καί τό βαθύ αίσθημα τό 
πληρούν τούς λόγους τού Κορυφαίου παρήγαγον άμεσον τό άπο- 
τέλεσμα. Καί οί εύαισθητότεροι ήρξαντο έρωτώντες τούς Ά- 

π°στόλους τι τό δέον γενέσθαι, καί ποικίλας πληροφορίας ζη- 
τουντες. Καί έπί τή προσκλήσει τοϋ Πέτρου έπίστευσαν καί 
^βαπτίσθησαν τή ήμέρ? έκείνη ψυχαί ώσεί τρισχίλιαι. Οδτω 

προσετέθη τή Ίεραρχί^ τής ’Εκκλησίας καί τό πρώτον πλήρωμα
Καί ή άγία ήμέρα τής Πεντηκοστής άπέβη ή γενέθλιος 

τήζ Εκκλησίας, καί έκτοτε ό καταβάς Παράκλητος, 
yo Πνεύμα τό άγιον «μένει μεθ’ ήμών είς τόν αίώνα, όδηγεί 

ΏΡ-ας είς πάσαν τήν άλήθειαν,» «βρύει προφητείας, Ιερέας τελει- 
Ot» Αγραμμάτους σοφίαν έδίδαξεν, άλιεϊς θεολόγους άνέδειξεν, 5- 
λ°ν συγκροτεί τόν θεσμόν τής Εκκλησίας. Όμοούσιε καί δμό- 
θΡ°νε τφ Πατρί καί τφ Γίψ, Παράκλητε, δόξα Σοι.—ΧΙΠ.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Τά κωλύματα τοϋ γάμου 303

ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Ό καθηγητής τοϋ Κανονικού Δικαίου έν τη κατά Χάλκην 
Θεολογικη Σχολή Πανοσ. Άρχιμ. κ. Δημ. Γεωργιάδης μετ' έμ- 
όριθείας καί έπιστημονικής ακρίβειας πάντοτε τά θέματα τής 
είδικότητος αύτοϋ πραγματευόμενος έφερεν άρτι είς φιϋς πραγ
ματείαν ύπό τόν άνω τίτλον χρησιμωτάτην μέν διά τάς πρακτι- 
κάς άνάγκας τοϋ ποιμαντορικοϋ καθήκοντος, άλλά καί δισφω- 
τιστικωτάτην έν τή περιεκτικότητι αύτης καί διά πάντα θέλοντα 
νά έχη γνώμην έπί τοϋ σπουδαιοτάτου τούτου νομικοϋ άμα καί 
κοινωνικού ζητήματος. Ό συγγραφεύς ήντλησεν έπιτυχιύς έν τή 
μικρά αύτοϋ πραγμαιείη. πάν δ,τι πρακτικΦς χρήσιμον περιέχει 
τό σοφόν σύγγραμμα τοϋ Jos. Zhiöhman «Τό δίκαιον τοϋ 
γάμου τής Ανατολικής Όρθοδόζου Εκκλησίας» τοϋ όποιου 
προσφάτως έζέδωκεν έν έλληνική μεταφράσει τόν πρώτον τόμον 
έξ 73^ σελίδων ό Παν. Πρωτοσύγκελλος Μελέτιος Άποστολό- 
πουλος προϊστάμενος τής έν Βιέννη Ελληνικής Εκκλησίας. Έν 
πολλοΐς δέ καί συνεπλήρωσε τόν Zhishman Ιδίηι έν τοϊς νεω- 
τέροις έθίμοις καί δικαίοις.

Η ύπ’ όψει ήμών πραγματεία έζετάζει τά κωλύματα τού 
γάμου έν τή έζ αϊματος καί έν τή έζ άγχιστείας συγγενείς, θά 
έπακολουθηση δέ καί Β μελέτη περί τής πνευματικής καί νομι
κής συγγένειας. Έζετάζει δέ μεθοδικές ό συγγραφεύς τά αϊτια 
έν γένει τΦν κωλυμάτων κατά τήν έδραϊκήν, έλληνικήν, ρωμαϊ
κήν, και χριστιανικήν άντίληψιν καί παρακολουθεί τήν ιστορι
κήν έζέλιζιν τιύν κωλυμάτων όρίζων τήν έποχήν, τόν τρόπον 
καί τά αίτια τής άπαγορεύσεως καί τάς περιπετείας έκάστου κε- 
κωλυμένου βαθμού. Τό πρακτικόν άποτέλεσμα τής μελέτης αύτοϋ 
ό συγγραφεύς συνοψίζει έν τοϊς έζής :

Εκ της ανωΰι Ιστορικής έκδρομής σαφώς έξάγεται, δτι ή αρχαία Έ*·  
κλησια μέχρι τής ΣΙ Οικουμενικής Συνόδου έγνώριζε καί έφήρμοζε κωλύ
ματα μονον μέχρι του τέταρτου καί έν μέρει μέχρι του πέμπτου καθ’ ήμ<*ί  
βαθμού, διότι ή αΙτία, δι*  ήν ή ΣΤ' Οικουμενική Σύνοδος άνέλαββ νά θεσπίσχΐ 
περί τού γάμου ήτο κυρίως κατάχρησις είσαχθεϊσα έν τφ έκκλησιαστικφ έθει 
τής άπαγορεύσεως τού γάμου πρωτεξαδέλφων, ήτις κατάχρησις εύρισκε βοηθόν 
ιόν τότε πολιτικόν νομον’ η νομοθεσία τής ΣΤ' Οικουμενικής Σύνοδον, ηιΐί 
καί έν άλλοις, ως γνωστόν, ζητήμασιν ήλθεν είς άντίθεσιν καίπερ μή δεδη- 

λωμένην πρός τό Ίουστινιάνειον δίκαιον, έθεώρησε καλόν νά έπιρρώση τήν 
εκκλησιαστικήν άπαγόρευσιν τού τετάρτου βαθμού απέναντι τού πολιτικού 
νόμου, δένόμιλεϊ δέ περί τού πέμπτου βαθμού, διότι ό τότε πολιτικός νόμος, 
ώς άνωθι εϊδομεν, κατά ένα συνδυασμόν άπηγόρευεν αύτόν, καί οί χριστιανοί 
ήτο αδύνατον νά συνάψωσι τοιοΰτον γάμον πολιτικώς απαγορευομενον επομε*  
νως καί ή ’Εκκλησία μόνον τήν κατάχρησιν αϊρουσα τηρεί σιγήν διά πάντα 
άλλον βαθμόν.

Περί τού έκτου βαθμού ούδέν έπίσης λέγει η Σύνοδος καί επειδή ψεγει 
μόνον τήν κατάχρησιν τού τετάρτου βαθμού, ένφ κατά την τότε πολιτικήν 
νομοθεσίαν ό έκτος βαθμός ήτο έλεύθερος καί επομένως, άν ήτο έκκλησια- 
στικφ εθει άπηγορευμένος θά συνέβαινον καί έν τουτφ και δ ή πλειονες κατα
χρήσεις, άς ή Σύνοδος θά έλάμβανεν ύπ*  δ-ψει, ώς καί τάς τού τετάρτου, έξα- 
γομεν ασφαλώς πλέον, δτι ό έκτος βαθμός ώς κώλυμα ητο άγνωστος εις τήν 
έποχήν ταύτην άλλ’ δτι άρνητικώς μόνον έκ τής σιγής τής Συνόδου έξαγομεν, 
τούτο θετικώς δίδοται καί έκ διαφόρων μαρτυριών οΰτω κατά τό 668 ό "Ελλην 
Θεόδωρος δ Κανταβρυγία; μαρτυρεί, δτι έν τή Ανατολή γάμοι τοιούτοι έν τφ 
έκτφ βαθμφ έπετρέποντο (D’Achery Spie. I, 487f αλλά καί ό Αυγουστίνος 
(De civit. Dei 15. 16) μόνον τόν τέταρτον βαθμόν λέγει δτι τό έκκλησια- 
στικόν έθος άπηγόοευε. Καί μετά τήν έν Τρούλλφ δε Σύνοδον τινες (Ζαχαρίας) 
ομφισβητοΰσιν, άν μέχρι τού Σισινίου ή έκ πολιτικής αρχής τού ισαυρικού 
νόμου προελθούσα άπαγόρευσις τού έκτου βαθμού γενικώς έντή Εκ 
χλησίρ ϊσχυσε, διότι μετά 250 μόλις έτη έρχεται ή ’Εκκλησία νά έπικυρώση 
τόν ίσαυρικόν νόμον, καί τούτο παρεμπιπτόντως, ο δε νομοκάνων τού Φωτίου 
όέν ομιλεϊ περί τού έκτου βαθμού. ’Αναμφίβολον όμως είναι τό ζήτημα, δτι 
κ«ί μετά τάς αύστηράς πλέον απαγορεύσεις, τού δέκατου αιώνος, τού έκτου 
βαθμού, ή ’Εκκλησία έποιήσατο έν τφ βαθμφ τουτφ τήν χρήσιν τής οικονομίας 
(έν τφ πέμπτφ έλάχιστα νεώτερα γραπτά παραδείγματα τής οικονομίας ευρό 
μεν). Κατά ταύτην έν έξαιρετικαϊς περιστάσεσιν ή ’Εκκλησία αίρει τας νομικός 
ουνεπείας τάς παρακολουθούσας τήν παράβασιν τής άκριβε ας τών κανόνων, 
διότι προβλέπει δτι ή τήρησις τή; ακρίβειας θά έπέφερε μεγάλας ζημίας. Η 
οικονομία αύτη διά τόν θύραθεν νομικόν είναι τι δυσνόητον ίσως, διότι αυτή 
άπαντρ. κυρίως έν μόνφ τφ κανονικφ δικαίφ ώς έκτακτον νομικόν είδος (βλ. 
τού περί ϊερατ. έξουσ’ας Ί. Εύταξίου σβλ. κγ ), δπερ έχει τήν έφαρμογην αυ- 
ι°ύ έν τή Έκκλησίφ μόνον, ήτις συγκαταβαίνει πολλάκις είς τάς άσθενείας 
τών ανθρώπων, ϊνα κάλλιον έφιχθή τού ίδιου αύτης προορισμού. Τό πνεύμα 
όμως τούτο τό ύπαγορεύσαν τόν θεσμόν τής οικονομίας έν τή Έκκλησιρ δεν 
εΒαι δλως άγνωστον καί έντή άρχαίρ Ρώμη, ή; ή σύγκλητος ειχεν ένιοτε τό 
jus dispensationis (Puchta inst. 75) είναι δέ πως παράλληλον καί πρός 
τό πνεύμα τού νεωτέρου νομοθέτου, δστις, πρός αποφυγήν τής σκληρότητος 
καί μεταλλικότητας, οΰτω; eiiteïv, τού νόμου (dura lex), 8Λ«ρέπει τφ δικα- 

εϊς τινας περιστάσεΙς καί πρόσωπα, μή καόωρισμένας έκ τών προτέρων 
υπό τοϋ νόμου (Garaud Droid Crimin. σελ. 282 καί 301 καί έξ.), άλλ· 
έκτιμωμένας ΰπό τοϋ ίηκαστοϋ (circonstances attenuantes judiciaires) 
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τήν έπιείκειαν διότι summum jus, summa injuria. Άλλ’ή επιείκεια αυτή 
τείνουσα είς τόν υποκειμενισμόν (subjecti vismus) τού δικαστού έχει σήμερον 
πολλούς τούς έχθρούς, άφ’ δτου ίδίρ γαλλικά τινα κακουργοδικεϊα μετά πολ
λής συγκαταβάσεως είς σκανδαλώδεις τινάς υποδέσεις εΰρον μεγάλας έλαφρυν- 
τικάς περιπτώσεις καί εγεννήόη έκτοτε ό φόβος μή τό ποινικόν δίκαιον έπα- 
νέλθη σύν τφ χςόνφ είς τάς αυθαιρέτους λεγομενας ποινάς (peines arbitrai
res)· άλλ’ή έκκλησιαοτική ήμών οικονομία, μή χωρούσα έπί τού θείου λεγο
μένου δικαό υ καί έφαρμοζομένη μόνον υπό τής νομοθετικής έξουσίας πάσης 
αυτοκέφαλου ‘Εκκλησίας, στενοί τόν κύκλον τι ύ δικαστοΰ, είς δν ούδέν έπαφίε· 
ται καί λαμβάνει χώραν μάλλον μετά.τήν παράβασιν τού ήθιχού ή εκκλησια
στικού νόμου παρά πρό αυτής' ό δέ τρόπος ουτος ιής οικονομίας «ούδενί τών 
συνετών άπήρεσε» κατά Κύριλλον ιόν ’Αλεξάνδρειάς (έπιστ. πρός Γεννάδιον, 
πρβλ. καί Milas Kirchenr. σελ. 70 καί 544, λιθογρ. Καν. Δίκ. Δημ. Γεωρ· 
γιάδου σ. 91).

Ταύτα έκρίνομεν καλόν παρεκβατικώς πως νά εϊπωμεν περί τής εκκλη
σιαστικής λεγ< μένης οικονομίας, διότι άλλως τά έν τφ ίστορικφ τμήματι τής 
παρούσης μελέτης οικονομικά παραδείγματα τού έκτου βαθμού θά έχαρακτη- 
ρίζοντο υπό τών αδαών ώς καθαραί παραβάσεις εύφήμοις όνόμασι κεκαλυμμέ- 
ναι. Φρονοΰμεν, λοιπόν, δτι ώ; άλλοτε, οΰτω καί νύν ή ’Εκκλησία οφείλει νά 
μή έπιτρέψη ούδέποτε ούδεμίαν παράβασιν έπί τών τεσσάρων (ή καί πέντε) 
πρώτων βαθμών, οϊτινες στηρίζονται έπί τού άγιογραφικού δικαίου καί έπί 
Οικουμενικών Συνόδων, έπί δέ τού έκτου ή ’Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως 
άπό θεωρητικής άπόψεως μή ύιγομένου του ζητήματος κατά πόσον είς τήν 
σημερινήν κατάστασιν τού πληρώματος συμφέρει τούτο ή ου, δύναται καί είναι 
έλευθέρα κατ’ αρχήν νά πράξη καί νά άνατρέψχ] δ,τι άλλης ίσης ισχύος σύνοδοι 
έθέσπισαν ώς καί άλλαι νεώτεραι αυτοκέφαλοι Έκκλησίαι έπραξαν Ebai έπί- 
σης έλευθέρα ή Εκκλησία, ώς έχουσα ιδίας νομοθετικός πηγάς νά άψηφή ή 
καί νά άντιτίθηται, ώς ή έκτη Οικουμενική Σύνοδος, είς πολιτικός διατάξεις 
μή έμφορουμένας τού πνεύματος αύτής, ώς άριστα παρατηρεί ό Zhishman. 
Ούδέ έχει ανάγκην κατά θεωρίαν ό εκκλησιαστικός νόμος τού κύρους τού 
πολιτικού, ώς δέν έσχετοιαύτην ό νύν ισχύων έν τή πράξει Νεοφύτου τού Β*,  
ου έμνήσθημεν άνωθι καί ό τού Σισινίου περί ου θό ίδωμεν κατωτέρω δτι 
έτυχεν αργά πολιτική; έπικυρώσεως. Πολλάκις έν τφ Βυζαντινφ κρατεί προη
γείτο ή ’Εκκλησία τής Πολιτείας (περί οχέσεως Έκκλ. καί Πολ. βλ. Zh. σ. 15).

Ημείς φρονοΰμεν, δτι ούδείς λόγος ύπάρ ει κινήσεως τών κειμένων ουδέ 
είναι συνετόν τούτο, άλλά κρίνομεν καλόν ή ’Εκκλησία έν τφ έκτφ βαθμφ νά 
πράττη γενναιότερον δ,τι καί ή άρχαιοτέρα ’Εκκλησία έπραττεν, ήτοι νά πλα- 
τύνη πως τήν οικονομίαν. Σήμερον τά μέλη τών διαφόρων οικογενειών διό 
πολλά; κοινωνικής καί οίκο'ομικής φύσεως α»τ ας δέν συνδιαιτώνται πλέον 
έπί τό αυτό, ούδέ συνδέονται τοσούτ ν άρρήκτως ώς άλλοτε, οτε ύπό τήν αύ
τήν στέγην πολλάκις πάντα τό μέλη μακράς άλύσεως οικογένειας ρωμαΐκφ τφ 
τρόπφ έποιοίντο τήν όγωγήν καί ανατροφήν αυτών διά τούτο έπαυσαν καί 
νά θεωρώσι πρόσωπά τινα παιδιόθεν έξελθόντα τής αναστροφής αύτών ώς οικεία 
καί εντεύθεν εξηγούνται τά πολλά σκάνδαλα, άιινα έξάδελφοι τού έκτου βα

θμού διαπράττουσιν. Ό νομοθέτης οφείλει, δταν παρατηρή τροπήν ούσιώδη 
έν τοϊς φρονήμοσι καί ταϊς θελήσεσι κοινωνίας τινός, νά λαμβάνη ύπ’ δψιν 
τήν διόρθωσιν τού κακού τής συχνή; παραβάσεως τού ούχί έπί οίκουμενικώ; 
άνεγνωρισμένης θρησκευτικής ή ήθικής βάσεως στηριζομένου νόμου πρός τρο- 
ποποίησιν αύτού. Ό δέ μή φρονίμω; συμβαδίζων πρός τάς άνάγκας τής έπο- 
χής κινδυνεύει νά ίδη εαυτόν άνατρεπόμενον ύπό τού ρεύματος τής κατισχύ- 
σεως τού λογικού απέναντι τού άγαν αυστηρού ή παραλόγου νόμου. Τούτο 
κατενόησαν ενωρίς ήδη πάντες οί πεπολιτισμένοι τής Ευρώπης νομοθέται 
(βλ. Γαλλ. Κώδ. άρΟρ. 161 —164, ένθα παρά τήν περικοπήν πολλών βαθμών 
ποιείται οικονομίας καί εις τούς έναπομείναντας ό γάλλος νομοθέτης διά σο
βαρούς λόγους, Baudry Droit Civil τόμ. A', σ. 260 κ. έξ.) καί έτροποποίη- 
σαν ούσιωδώς τήν περί τών κεκωλυμένων γάμων νομοθεσίαν αύτών άλλά καί 
ή Καθολική ’Εκκλησία, χάρις εις τόν θεσμόν τής dispensatio, ου εύρεϊαν 
ποιείται χρήσιν, είσήλθεν εις τό πνεύμα τών νεωτέρων χρόνων (πρβλ. Καν. 
Δίκ. Walter, σελ. 414 καί ιδία Mayer Rechte Israel Att. u. Rœm. τόμ. 
Β*,  σελ. 314, ένθα καί ό κανών τής έν Τριδ. περί τών ορίων τής οικονο
μίας)· καί ή Ρωσική δέ αυτοκέφαλος Εκκλησία έπίσης προέβη μάλλον οίκονο- 
μικώς εΐ; τήν κατάργησιν κωλυμάτων τινών τού γάμου έκ τών αύτών λόγων 
όρμωμένη.

Καί έν Έλλάδι δέ τό νομοσχέδιον τού άστικού κώδηκος περικόπτει τόν 
πέμπτον καί έκιον βαθμόν έν τη έξ αίματος (βλ. Λεξικόν Νομικής Φλογαιτου 
έν λ. γάμος). Σήμερον ούκόλ γοι διισχυρίζονται δτι ή καταργησις τών κω
λυμάτων έν τφ έκτφ καί έβδόμφ βαθμφ θά έπιφέρη ού μόνον την άρσιν 
τών συνηθεοτάτων σκανδάλων, άλλά καί μείασιν τών διαζυγίων, καθ δσον 
παρετηρήθη, δτι πολλοί νυμφευόμενοι τάς δισεξαδελφας αύτών, άς καλώς 
πρότερον έγνώριζον ώς συγγενείς, συζώσιν άκολούθω; βιον ησυχον καί άνε- 
φελον. 01 θιασώται ούτοι τής άρδην τροποποιήσεως τών κωλυμάτων παρατη- 
ρούσι πρ σέιι δτι δλως έσφαλμένως νομίζεται, δτι ή καταργησις κωλυμάτων 
τινών φέρει ήθικήν χαλάρωσιν τού οίκου, διότι ίστορικώς είναι αναμφίβολον, 
δτι ή αρχαία ’Εκκλησία, καίπερ άγνοούσα ιήν πληθύν τών κωλυμάτων είχε 
τούς ήθικωτέρους χριστιανούς, καί ή τιμία ρωμαϊκή οίκογένβια καί πολλοί 
ήθικοί λαοί έν τή άρχαιότητι ήγνόουν τά κωλύματα καί έπικωλύματα των βυ
ζαντινών, οϊτινες ήκιστα ήσαν διά ταύτα ήθικώτεροι. Άλλοι δέ τινες περί τό 
ζήτημα ήμών άσχολούμενοι δέν έ^εώρησαν, πρός τοϊς άνωτέρω, άνευ Ισχύος 
καί οικονομικούς πολλάκις λόγους, οϊτινες άναγκάζούσι πολλούς νά πρστιμώσι 
τήν μή άτοξένωοιν τής οικογενειακής περιουσία*,  άλλά τήν έντός τού θεμιτού 
διά γάμου συγγενούς τίνος συγχέντρίησιν τών κεφαλαίων, τούθ’ δπερ καί παν- 
τες οί πεπολιτισμένοι νομοθέται ύπό σπουδαίαν έλαβον δψιν (βλ. Baudry 
Lacantin. Droit civil τόμ. A*  σ. 266). ’Επί πάσιν δμως τούτοις, διά τήν ή- 
μετέραν ’Ανατολήν είναι άξία συντόνου μελέτης καί ή άνωθι μνημονευθείσα 
ουνοδική άπόφασις Νεοφύτου τού Β*,  δστις θέλων νά περιορίση βαθμούς τινας 
καταστάντας δύσκολους έν τή Έκκλησίφ φέρει ώς λόγον τούιου κυριωτατον, 

τής στενοχώριας τού ήμετέρου γένους. Πράγματι καί 
οημερον έτι ύφίσταται ύ λόγος ούτος, δώιι έντοίς μικροί; ίδίρ χωρίοις, ένθα 
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πάντες εύρίσκονταί πως πρός άλλήλους εξ αίματος ή έξ αγχιστείας ή έκ τοΰ 
θείου βαπτίσματος συγγενεύοντες, καθίσταται σχεδόν αδύνατον να εκλέξω τις 
άρεστήν νύμφην, ήιις νά μή συγγενεύη πω; πρός αυτόν εντεύθεν τά σκάνδαλα 
καί αί στενοχωρίαι τών κατά τόπους αρχιερέων. Διά ταΰτα πάντα φρονοΰμεν, 
ότι είναι φρονήσεως έργον, πρό; περιορισμόν Ιδίφ τών καταχρήσεων, αϊτινες 
ύπεισήλθον διά της κακής ρήτρας του «όπως δόξη τφ προεστώτι», νά έκδοθή 
συνοδικός τις τόμος αϊρων τάς διαφοράς, άπλοποιών τό δίκαιον, νομιμοποιών 
τήν σημερινήν πράξιν, ήτις κατήργησε τόν έβδομον βαθμόν, έπικυρών μάλλον 
τόν τόμον τοΰ όντος προοδευτικού πατριάρχου Νεοφύτου τοΰ Β’, καί είς αρ
γίαν θέιων τόν σχετικόν Γρηγορίου τοΰ ΣΤ*.  Είς τούτο πάντες σχεδόν κατα- 
λήγουσιν οί οπωσδήποτε τό ζήτημα ημών μελετήσαντες (πρβλ. γνώμην Θεοφί
λου Κομπανίας, ’Αλεξίου τού Σπανού καί Μελισσηνοΰ Χριστοδούλου. Τά κω
λύματα τού γάμου σ. 7). "Οσον δ’ αφορά είς τόν έκτον βαθμόν φρόνιμον είναι 
νά έξακολουθή ή Εκκλησία ποιούσα χρήσιντής οικονομίας, ώς καί Αυτή πρό- 
τερον, καί οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες άλλοτε (Κ. [5,4] 28,29 κλπ.)· άλλ’ Χνα 
μή άνοιχθή θύρα καταχρήσεων καί μωμηθώσί τινες αρχιερείς ώς δΓ άργυρο - 
λογίαν τόν έκτον έξοικονομούντες, καλόν είναι, ώς άλλως τε καί τό κανονικόν 
δίκαιον άπαιτεϊ (πρβλ. Ί. Εύταξίου ένθ’ άνωτ. σελ. 52. καί Milas Kirchr, 
σελ. 71), ϊνα ή πατριαρχική μόνον Σύνοδος ζυγίζη τού; λόγους τής οικονο
μίας καί αυτή μόνη παρέχη τήν άδειαν ή καί μόνη άλλως τε έν τισιν έχουσα 
καί τό δικαίωμα τοΰ νομοθετεϊν. "Οσον δ’ αφορά μερικώς είς τους λόγους τής 
οικονομίας, θεωρούμεν περιττόν καί άσύμφορον νά άπαριθμήσωμεν αυτούς 
καθωρισμένως. Καλόν ν’ άφεθώσιν ούτοι καί νά μή καταστρωθώοι νομοθετι- 
κώς, ώς ζήτημα έκτιμήσεως έκάστοτε τής συνόδου*  (πρβλ. Baudry Lacantin. 
Τόμ. A*  σελ. 566), ένθα 'άναφέρονται ήριθμημένοι οί λόγοι βασιλικής έν τφ 
γ*  βαθμφ άδειας επί τή βάσει τής institution ministérielle τή; 23 Άπρ. 
1882 καί οϊτινες είναι οικονομολογικής μάλλον φύσεω.). Τοσαΰτα περί τής έξ 

αίματος συγγένειας.
Ταύτα λέγει ό σογγραφεύς ώς συμπέρασμα τής ιστορικής 

αύτοΰ έκδρομής άνά τούς βαθμούς τής έξ οϊματος συγγένειας’ 
έπί δέ τής έξ άγχιστείας συμπεραίνει ταυτα.

Σήμερον ή ’Ανατολική ’Εκκλησία κυρίως μόνον τού; πέντε βαθμούς γνω
ρίζει καί έφαρμόζει.... ’Αλλά δέν δυνάμεΰα συμφώνω; πρός τάς άρχάς ημών 
περί οικονομίας, ας προλαβόντως άνεπτύξαμεν καί καθ’ άς ή οίκονομία έχει 
πάντοτε τήν εφαρμογήν αυτής έπί τών κανονικών διατάξεων, αϊτινες δέν στη
ρίζονται ή δέν περιέχονται έν τφ θείφ καί οίκουμενικφ δικαίφ, δέν δυνάμεθα, - 
λέγομεν, νά άναγνωρίσωμεν δτι ή Εκκλησία δικαίως πράττει οικονομίαν καί 

έπί τοΰ πέμπτου βαθμού.
Έν σχέσει πρός τήν όρθήν γνώμην τού συγγραφέως δτι ή 

Εκκλησία ώς έχουσα ιδίας νομοθετικάς πηγάς δύναται νά μή 
λαμδάνη ύπ’ δψει κειμένας τυχόν πολιτικάς διατάξεις ύπάρχει 
πρόσφατον παράδειγμα αυτής τής Μ. Εκκλησίας, ήτις, καίπερ 

ύφεστΛτος έν Κρήτη νόμου πολιτικού θεσπίξοντος κεκωλυμένους 
τούς βαθμούς 6ον έξ αίματος καί δον έξ αγχιστείας, δμως τή 
αιτήσει τής έν Κρήτη Συνόδου παρεχωρήθη αύτή ή άδεια νά 
θεωρή τούς βαθμούς τούτους έπιτρεπομένους οσάκις κρίνη άναγ- 
καίαν τήν οικονομίαν.

Άρχψ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΠΑΠΑΜΠΟΥΑΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΑ. ΣΧΟΛΗΣ

ÛIONYSIOS ΚΛΕΟΠΑΣ
(1816 — 1861)

(συνέχεια καί τέλος).
Δυστυχώς ομω; τά εξωτερικά ταυτα μέτρα δέν ^σαν ικανά να 

προλαθωσι τάς έσωτερικάς ανωμαλίας τής Σχολάς. Τή 8 Ιουνίου γρα
φών ό Κλεόπας «μέ τρέμουσαν υπό άσθενείας καί ταλαιπωρίας χειρα 
καί μέ πληγωμένην ύπό λύπης καρδίαν» περιέγραφε νέα πλήγματα 
*ατ*  αύτου «ύπό του διδασκάλου Κυρίλλου, όν ηγειρεν ο βάσκανος 
δαίμων εφέτος εναντίον μου ΐνα με κατανάλωση μέχρις αυτών τών 
πυλών του άδου». Περιγράψας δέ τάς ύπό τοΰ Κυρίλλου διενεργη- 
θείσας διαιρέσεις τών μαθητών καί τούς σφοδρού; αυτών διαπληκτι- 
«μούς κατέληγε τήν επιστολήν «ύπό λυγμών καί δακρύων διακο- 
πτόμενοςΐ) καί παρακαλών τον Πατριάρχην ΐνα δεχθή τήν άπο τίς 
διευθύνσεως τής Σχολής πσραίτησιν. Τό γεγονός τοΰτο κατέθλιψε 

καιρίως τόν ΙΙατριάρχην, οστις τ$| 13 Ιουλίου έγραψε πρός τόν Ε
πίτροπον αύτοΰ Γεράσιμον «αί γλυκεϊαι ημών έλπί δες κινδυνευουσιν 
έκματαιωθήναι αίφνηδίως», και νομίσας δτι ύπήρχε καιρός νά προλη- 
φθή ή έκ τής Σχολής άποχώρησις τοΰ Κλεόπα διέταξε την άπομα- 

*ρυνσιν τοΰ Κυρίλλου ’Αθανασιάδου είς Ίόππην. Άλλα δια νέας ί- 
πιστολής αύτοΰ άπό 21 Ιουλίου ό Κλεόπας έ πληροφορεί τον ΙΙατρι- 
^PXTlv δτι ό Κύριλλος έξήλθε μέν τ·ή; Σχολάς άντί δμως ν’ άπομακρυν- 
θή είς Ίόππην περιήρχετο τήν Ιερουσαλήμ θεατρίζων τόν Κλεόπαν 

«ως τόν πλέον κακοΰργον καί διεφθαρμένον άνθρωπον*»  και έςηκολού- 
θει έκειθεν ραδιουργών καί έρεθίζων του; μαθητάς ούτως ώστε ούτοι
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308 Άρχιμ. Χρυσοστ. Α, Παπαδοπούλου 

«δι^ρέθησαν είς Suo τρομεράς φατρίας καί έπίκειται κίνδυνος φρικτής 
άλληλομαχίας» έλεγεν ό ατυχής Διδάσκαλος δηλών προς τον Πατρι
άρχην «τό άμετάθετον τής γνώμης» αύτού περί παραιτήσεως.

Έν άπερι^ράπτφ θλίψει ήναγκάσθη ο Πατριάρχης να δεχθή την 
παραίτησιν, γράψας προς τούς ’Επιτρόπους αύτού*  «Έγκρίνομεν ίνα ό 
Όσιολογιώτατος ’Αρχιμανδρίτης κυρ Διονύσιος Κλεόπας απαλλαγείς 
τών χρεών τής Σχολαρχίας έφησυχάση όπου άν εύαρεστηται, είτε ένδον 

του μεγάλου Μοναστηριού, εί'τε εκτός, έν τινι Μοναστηριακή οικφ, 
καί άφοσιωθή είς το έργον τής συγγραφής, μισθοδοτούμενος ώς μέχρι 
τουδε ύπό του ’Ιερού ημών Κοινού καί άπολαμβάνων τάς είθισμένας 
διακονίας δι’ έαυτόν τε καί δι’ δν μέλλει έχειν ύποτακτικόν. Συνάμα 
δέ έχει έπιθεωρεϊν την τρίτην καί τελευταίαν διόρθωσιν τών έλληνιστί 
έκτυπουμένων έν τή ήμετέρφ τυπογραφία». Ταυτα όρίζων ό Πατρι
άρχης έφοβεϊτο, ούχ ήττον, μήτοι κακή τις συμπεριφορά φυγαδεύσνι 
τον Κλεόπαν έξ ’Ιερουσαλήμ, οθεν έγραψε πάλιν περί αύτού «έπιθυ- 
μουμεν ίνα εφησυχάσω έν τή άγίφ Πόλει καί μενών ευχάριστος ένα- 
σχοληθή είς το έργον της συγγραφής, δι’ ης δύναται περιποιήσαι δό
ξαν καί ωφέλειαν τφ Ίερώ ημών Κοινφ, καθώς ό ίδιος έπαγγέλλε- 
ται προς ήμ&ς έν τφ έσχάτφ αυτού γράμματι, καί διότι καιριωτάτην 
θέλομεν αίσθανθή λύπην έάν λαβών αφορμήν δικαίων παραπόνων ά- 
ναγκασθή ίνα αναχώρηση αύτόθεν. ’Επειδή τότε θέλομεν παρασταθή 
ώς απειρόκαλοι καί άνάξιοι νά κατέχωμεν έν μέσω τής ίερ£ς η
μών Μετανοίας άνδρα ούτω σοφόν καί χρήσιμον καί θέλει έ- 
παυξησει βεβαίως ή καθ’ ημών μομφή τών ένθάδε καί άλλαχού 
πεπαιδευμένων άνδρών, οίτινες καί προς το άκουσμα τής άπδ τής 
Σχολής άπομακρύνσεως αυτου έλυπήθησαν μεγάλως καί έσκυθρώπα- 
σάν». ’Αλλά καί ιδιαιτέρως προς τον Γεράσιμον έγραψεν ό Πατριάρ
χης τά έξης λίαν χαρακτηριστικά σπροτρέπομεν πατρικώς τήν Όσιό- 
τητά της ώστε νά έπιμεληθγ5 προθύμως τής άναπαύσεως καί περι- 
θιλψεως του όσιολογιωτάτου ’Αρχιμανδρίτου κύρ Διονυσίου Κλεόπα 
καί παύσασα του νά έχη κατ’ αύτού δυσμένειαν, οίαν έμφαίνουσι τα 
προς ήμΛς γραφέμενά της, φροντίση νά φέρηται προς τήν όσιολογιότητά 
του έν αδελφική αγάπη καί τιμή καί ύπολήψει καί ούτως ύποχρεώση 
αύτον είς τδ νά διαμένη έφησυχάζων έν τή αγία Πόλει ένασχολού- 
μενος είς τδ έργον τής συγγραφής, διότι μετά τήν έκ τής Σχολής 
άπομάκρυνσιν αύτου, ήτις βεβαίως δέν ήθελε συμδή, έάν ή Όσιότης 
της μετεχειρίζετο περισσοτέρων μετριοπάθειαν, υπάρχει λυπηρότατο 

τδ νά ίδωμεν εκείνον μέν έξ 'Ιεροσολύμων άναχωρουντα τήν δέ ίεράν 
ημών ’Αδελφότητα κατηγορουμένων». Έκ τούτων καταδηλούται ότι 
ό Επίτροπος τού Πατριάργου Άρχ. Γεράσιμος έπταιοεν έν τή θλίβε- 
ρωτάτη αποχωρήσει έκ τής Σχολής τού σοφού Διδασκάλου καί δτι 
έξ αύτού έξηρτΛτο να μή διαπραχθή νέον σφάλμα. Οί φόβοι τού Πα- 
τριάρχου, δυστυχώς έπηλήθευσαν διότι άπεφάσισε μέν ό Κλεόπας να 
διαμείνη έν τφ Μοναστηρίφ συγγράφων καί έπιθεωρών τά έν τφ Τυπο- 
γραφείφ έκδιδόμενα βιβλία, αλλά καί έκεϊ έν τφ μονήρει αύτού βίφ 
κατεδιώκετο ύπδ τού Κυρίλλου Άθαναοιάδου καί τών λοιπών έχθρών, 
«δέν μέ άφίνουσι ήσυχάζοντα καί μηδένα ένοχλούντα, άλλα μέ πλύ- 
νουσι μέ μυρίας ύβρεις, ώς δεδιωγμένον έκ τής Σχολής καί μέ θεατρί- 
ζουσι παντοιοτρόπως». Ταυτα έγραψεν έν τή τελευταία έξ ’Ιεροσο
λύμων έπιστολή άπδ 17 Αύγούστου 1856, ήν έκόμισεν είς Κ)πολιν 
πθδς τόν Πατριάρχην ό έκ τών μαθητών τού Κλεόπα Έπιφάνιος 
Ματταίος.

Συνεπείς δε τών νέων τούτων στενοχώριών άπεφάσισε νά φύγη 
ές Ιερουσαλήμ καί να δεχθή τήν θέσιν Καθηγητού της Θεολογίας έν 
τφ Πανεπιστημίφ ’Αθηνών, διότι τη 7 Αύγουστου 1856 διά βασιλι
κού διατάγματος διωρίσθη Καθηγητής, ό δέ Υπουργός τής παιδείας 
X. Χριστόπουλος διεβίβαζεν αύτφ δι*  έπιστολής άπδ 9 Αύγούστου τήν 
ηαράχλησιν ίνα παρευρίσκηται έν Άθήναις κατά Σεπτέμβριον πρός ί· 
ν«ρξιν τών μαθημάτων. Τούτο καί έπραξεν ό Διονύσιος Κλεόπας, σπεύ- 
οας νά μεταβή είς ’Αθήνας καί έν μέσφ γενικού θαυμασμού άπαγγεί- 
λας τόν έναρκτήριον αύτού λόγον. Ό γέ^ων Κωνσταντίνος Οικονόμος 
εκλινε τότε πρός τήν δύσιν αύτού, :λλ’ έκόσμει τήν έλληνικήν θεο- 
λογίχήν επιστήμην άκμαίος τότε ό Κωνσταντίνος Κοντογόνης, δστις 
«^πευσε νά συνεργασθή μετά τού νέου Καθηγητού τού Πανεπιστημίου. 
Καρπός τής συνεργασίας αύτών ύπήρξεν ή έχδοσις τού «Ευαγγελικού 
Κήρυκος» έν φ προς τοίς άλλοις ήρξατο δημοσιεύων ό Κλεόπας τδ περί 
Παλαιστίνης τοπογραφιχόν αύτού χαί αρχαιολογικόν σύγγραμμα. Οί 
φίλοι καί θαυμασταί τού Κλεόπα έχαιρέτισαν τδ γεγονός τής έγκατσ- 
^τάσεώς αυτού έν Άθήναις <ώς έργον τής τά πάντα κυβερνώσης θείας 
πρόνοιας, ούτως οίκονομησάσης τό πράγμα ίνα τεθή έφ’ ύψηλοτίρας 
περιωπής ό φαεινός τής υγιούς διδασκαλίας λύχνος». Ταΰτα έγραφεν 
αυτφ 22 ’Ιανουάριου 1857 ό διαπρεπής Σχολάρχης τής έν Χάλ- 

θεολογικής Σχολής Σταυροπόλεως Κωνσταντίνος Τυπάλδος. Ί- 
κανς; οέ παλαιών αύτού μαθητών, έν οις ό Νικόλαος Βίγκας, 
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είς τών 7 έχείνων άταχτησάντων, έγραφον εί'τβ συγγνώμην ζητούντες 
είτε λυπούμενοι έπί τή άποχωρήσιι αυτού έχ της ’Ιερουσαλήμ. ’Ιδιαι
τέραν χαράν ήσθάνετο καί ό προστάτης αύτού Πατριάρχης ’Αντιόχειας 
’Ιερόθεος, γράψας άπό Βηρυτού τή 16 ’Ιανουάριου 1857. Πυκνοί ά- 
κροαταί συνέρρεον είς την παράδοσιν τοΰ Κλεόπα, ό δέ Πρύτανις του 
Πανεπιστημίου Κ. Άσώπιος δι’ επιστολές αυτού άπό 24 ’Ιανουάριου 
παρεκάλει αυτόν ν’ άπαγγείλη λόγον κατά τήν έπέτειον εορτήν τού 
Πανεπιστημίου και ό Τ. Φιλήμων έζήτει να δημοσίευση έν τφ <Αί- 
ώνι» τόν έκφωνηθέντα λόγον. Ή μεγάλη εύδοκίμησις τοΰ Κλεόπα 
διηύρυνεν όσημέραι τό στάδιον τής δράσεως αύτοΰ. Τή 12 Φεβρουά
ριου 1857 δια βασιλικού διατάγματος διωρίσθη Καθηγητής τών Θεο- 
λογικών μαθημάτων έν τή Ριζαρείφ Σχολή ό δέ Πατριάρχης Κύριλ
λος τή 20 Φεβρουάριου έγραφεν αύτφ έκ Κ)πόλεως πρός τοίς άλλοις 
«ή εξαίρετος πατρική άγάπη, ήν δια μακράς πείρας έγνω δτι τρέφο- 
μεν πρός τό άτομον τής περιπόθητου ήμϊν αυτής Πανοσιολογιότητος 
διασώζεται αναλλοίωτος έν τή ήμετέρ^ καρδίςε καί μετά τήν αύτόσε 
μετάβασιν, ήν αυτή μέν ήρετίσατο μετά σπουδής δι’ οίουσδήποτε λό
γους ημείς δέ είδομεν τελεσθεϊσαν μετ’ ένδομυχου θλίψεως. Ταύτην δέ 
παραμυθούμεν πεποιθότες δτι ή αγαπητή αυτής Πανοσιολογιότης, καν 
μακράν διατελή ήδη καί τής ίεράς τού Παναγίου Τάφου ’Αδελφότη
τος τηρήσει όμως ακραιφνή τήν πρός τήν ίεράν Μετάνοιαν αυτής αγά
πην καί ό πόθος, μενών άσβεστος έπανάξει πάντως αυτήν ένθα έκλήθη 
έπ*  άρχής υπό τής παντεφόρου τοΰ Ύψίστου προνοίας». Οί λόγοι ού- 
τοι τοΰ Πατριάρχου προύξενησαν πάντως σφοδρόν κλονισμόν έν τή ψυ
χή τοΰ Κλεόπα, δστις προφανέστατα μετενόει διότι μετέβη είς ’Αθή
νας, συντετριμμένην άλλως τε έχων τήν υγείαν. Ποία τις ήτο ή ψυ
χική καιάστασις αυτού καταφαίνεται έκ τών πρός αυτόν έπιστολών τού 
Πατριάρχου Αντιόχειας ’Ιεροθέου.

Έν τινι τούτων άπό 5 Μαρτίου 1857 έκ Βηρυτού έγραφεν ό Πα
τριάρχης «Μακράν άπό σου ή μικροψυχία καί τό πνεύμα τής άκηδίας, 
δπερ καταφαίνεται έν τφ λέγειν σε «άγαπώ τήν ησυχίαν κατά τό λάθε 
βιώσας». Άπαντες οιδαμεν τούτο καί έπιθυμούμεν, αλλά μηδείς τό 
τοΰ έαυτοΰ ζητείτω άλλα τό τού ετέρου έκαστος. Άλλ*  δμως άναλογι- 
σώμεθα τήν καταδίκην τού κρύψαντος τό τάλαντον' ούπω έπάτησας 
τό περικλεές έδαφος τών ’Αθηνών καί ήρξω μεμψιμοιρειν ; Ειτα οϊδας 
ταύτα πόθεν πηγάζουσι. Μετά τού εις βαθύ γήρας πλέον έλάσαντος 
Διδασκάλου Οίκονόμςυ πώς διάγεις ; Έπιθυμούμεν είδεναι έν ολί- 

γοις». θανόντος μετά μικρόν τοΰ Κωνσταντίνου Οικονόμου ό Πατρι- 
άρΧ’Κ συνεννοείτο μετά τού υίοΰ αυτού Σοφοκλέους διά τοΰ Κλεόπα 
περί έκδόσεως Και αλόγου τών Πατριαρχών Άντιοχείας, δν από πολ- 
λού παρεσκεύαζεν ό μακαρίτης Οικονόμος καί δι’ δν ό ’Ιερόθεος είχεν 
αποστείλει ειδήσεις έξ αραβικών συγγραμμάτων.

Έξηχολούθει ό Κλεόπας τό έργον αυτού έν τφ Πανεπίστημίω, 
μετά πολλής μέν τής εύδοκιμήσεως άλλα καί μετά δυσθυμίας, ώς έκ 
τώνανωτέρω καταφαίνεται. Οί έν Ίεροσολυμοις μαθηταί αύτου παρηκο- 
λούθουν μακρόθεν τό εργον τοΰ πεφιλημένου καί σοφού Διδασκάλου έχ 
τού «Εύαγγελιχού χήρυχος», ενθουσιώδεις δ’ έγραφον αύτφ έπιστολάς 
ο ’Ιωάννης (ύστερον ’Ιερώνυμος) Μυριανθεύς, ό Βηθλεεμίιης Παπά Ή 
λιας Παπά Παναγιώτου, ό διευθυντής τής έν ’Ιερουσαλήμ προκαταρ
κτικής Σχολής Ευγένιος καί πλείστοι άλλοι. Ταύτοχρόνως τό Ύ- 
πουργείον τής παιδείας καί ή ’Ιερά Σύνοδος τής Ελλάδος, δι’ εγγρά
φων άπό 23 Μαΐου χαί 22 ’Ιουλίου, άνέθετον είς τόν Κλεόπαν καί τόν 
Κοντογόνην νά συντάξωσι κατάλληλα θρησκευτικά βιβλία ή νά έπιθεω- 
ρώσι τά ύπ’ άλλων ύποβαλλόμενά πρός εγχρισιν, ό δέ Πρύτανίς Κ. Ά- 
αώπιος τή 29 Αύγουστου άνήγγειλεν είς τόν Κλεόπαν δτι διά βασιλι
κού διατάγματος τή 27 τού αύτοΰ μηνός διωρίσθη Κοσμήτωρ τής θεο- 
λογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου. ’Επί πλέον φίλοι τινές τού Κλεό- 
πα διενοήθησαν ν’ άναβιβάσωσιν σύτόν εις τόν Πατριαρχικόν θρόνον 
’Αλεξάνδρειάς, ώς διάδοχον τού είς τά έσχατα αυτού ευρισκομένου Πα- 
τριαρχου ’Ιεροθέου β' (1847—1858) δθεν έγραφον αύτφ ίνα μεταβή 
αυτοπροσώπως είς ’Αλεξάνδρειαν έπί τινα χρόνον. Τούτο δμως δέν συ- 
νεβιβάζετο πρός τά έν τφ Πανεπιστημίφ καθήκοντα, καίτοι έφαίνετο ό 
Κλεόπας στέργων, κατ’ άρχήν, τά προτεινόμενα. Κατά ’Ιανουάριον 
τού 1858 άπεθανεν ό Ιερόθεος, έζελέγη δέ άντ’ αύτοΰ ό άπό Θεσσα
λονίκης Καλλίνικος (1858—1861). Έν ποί$ δέ καταστάσει διετέλει 
τότε ο Κλεόπας καταφαίνεται έξ έπιστολής ιοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου 
απο 3 Σεπτεμβρίου 1857, τελευταίας σωζομένης έν τφ Κώδικι τών 
προς τόν Κλεόπαν έπιστολών. Έν αύτή έγραφεν ό Πατριάρχης αΠαρά 
του αισίως έπανελθόντος πρός υμάς όσιωτάτου Πρωτοσυγκέλλου κυρ 
Ανθίμου έμάθομεν βτι ή Πανοσιολογιότης της ήν άσθενής καί πάσχουσα 

υπο τών έπελθόντων αύτή καί άλίοτε καρδιακών παλμών καί μεγάλως 
λυπηθέντες έπηυξάμεθα παρά τής θείας χάριτος ταχεϊκν τήν τής ύ- 
γείας αύιής άνάχτησιν. Έξηγήσατο δέ ήμϊν ό κυρ Άνθιμος καί δτι ή 
Πανοσιολογιότης της μελετφ δπως κατά τό προσεχές έτος χαταλίπ^ 
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τάς Αθήνας καί αποδοθώ εις ησυχίαν, οϊαν απαιτεί ή περιποίησής τής 
υγείας αυτής· διό ούχ άμφιβάλλομεν δτι προ παντός άλλου σκοπού κα
τευθύνει τό βήμα αυτής προς τήν Upàv ημών Μετάνο.αν ^χαί ίπανελεύ· 
σεται συν θεφ προς ημάς, πεποιθυία δτι έν ήμετέρ^ πατρική άγάπρ 
εύρησει ή Πανοσιολογιότης της τή, ποθητήν ησυχίαν καί περίθαλψιν.»
Ή επιστολή αυτή, μαρτύριον εύγενών αισθημάτων και τής φιλομου- 
σίας τού Πατριάρχου Κυρίλλου τρανόιατον, επέσπευσε πάντως τήν έ· 
ναγχαιοτάτην άλλως τε άπόφασιν του Κλεόπα περί άποχωρήσεως εκ 
τής θεολογιχής Σχολής τού Πανεπιστημίου ένεκα δεινής άσ Μνείας. Ό 
Κύριλλος έδέχθη αυτόν φιλοστόργως μεταδάντα είς Κ)πολιν, και τή 
αιτήσει αυτού ϋιώρισεν *Εξαρχον  τού αγίου Τάφου έν Κύπρφ, δπου ήλ- 
πιζεν ό Διδάσκαλος δτι θά ήδύνατο άνέτως καί έν άδιαταράκτφ ήσυχι$ 
να έπανακτήσ^ τήν υγείαν καί να έπιδοθή είς τήν έχπλήρωσιν παλαιάς 
επιθυμίας τού Πατριάρχου, είς τήν προς έχδοσιν παρασκευήν τών Κατη
χήσεων τού αγίου Κυρίλλου ‘Ιεροσολύμων μεισ σχολίων. Κατά Φε
βρουάριον του i860 έγραψεν ό Πατριάρχης πρός τνυς έν ‘Ιερουσαλήμ 
’Επιτρόπους αυτού Ινχ στείλωσι βοηθό * είς τον έν Κυπρφ Έξαρχον, 
διότι ούτος αέπωφεληθείς τής έπιρροής τού υγιεινού έκείνου κλίματος 
έπανίχτησε τελείαν τήν υγείαν αύτου, ώστε ού/αται ήδη δπως άφιεροί 
πλείστας τών ωρών αυτού προς μελέτην καί συγγραφήν, καί ουτω κα-· 
θιστφ εαυτόνκοινωφελέστερον, έπαξίως τής ής χέκτηται παιδείας».

Όντως δέ ό Κλεόπας έπεδόθη πάλιν είς συντόνους μελετάς, παρα- 
σχευάσας τήν ύστερον γενομένην λαμπράν εχδοσιν τών Κατηχήσεων τού 
άγίου Κυρίλλου μετά σχολίων καί διαφόρων σχετικών πραγματειών, 
αλλά καταπονηθείς καί έχτάχτως έπιδείνωθείσαν αισθανθείς τήν υγιει
νήν αύτοΟ κατάστασιν άπήλθεν έκ Κύπρου είς Κωνσταντινούπολή. ‘Ο 
Πατριάρχης Κύριλλος έδέχθη αυτόν καί πατρικώς π?ριέθαλψεν <ν τφ 
‘Αγιοταφιτιχφ Μετοχίφ, μάταιαι όμως σπέβησαν αί προσπάθειαι τών 
ιατρών όπως σώσωσιν αυτόν. Διότι τή 11 Μαίου 1861 έτελεύτησε, 
μετενεχθείς έκ τού Μετοχιού είς τήν νήσον Χάλκην χαί έχει ταφείς.

Ουτω λοιπόν έσβέσθη προώρως ό Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Κλεό- 
πας, ώς λαμπρόν καί έζαίσιον μετέωρον, μή προφθάσας ν’ αναπτύξω 
τήν δλως έκτακτον θεολογικήν δράσιν, οι*  ήν έδείχθη ικανότατος. Έ- 
ζησε καί εδρασε μόνον έπί τοσούτον ώστε νά δείξη τί ήδύνατο νά κατορ« 
θώσ$. ’Εξαντληθείς έν τφ άγώνι τής άναγεννήσεως τών γραμμάτων 
έν Παλαιστίνη καί συντελέσας τήν ίδρυσιν τής θεολογιχής Σχολής 
τού Σταυρού έφάνη βτι ούδέν πλέον είχε νά πράξτ. Ή δλη ζωή αυ
τού καί δρίσις συγκεντρούται περί τό γεγονός τής ίδρύσεως τής Σχο 
λής. Έν τούτφ έγκειται ή άξία τής ιστορίας αύιού.

βΝΑ/ΛΝΗ^ΕΙ^
Α(1Ο TO pEjMOOYfl ΑΓ4ΑΚΤΟΡΟΗ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου.)
Τήν επιούσαν τής έν τφ Ναφ του Μεγαλομάρτυρος Μηνά λειτουργίας 

είδοποίησις του Αυλαρχείου μοί καθίσια γνωστόν καθ’ υψηλήν βασιλικήν έν- 
τολήν δτι μοί ώρίσθη ώρα άκροάσεως ύπό τής Α. Μ. του Βασιλέως καί 
τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης ή 11η.

Συνοδευόμενος υπό του ’Αρχιμανδρίτου ’Αστεριού Παπανεοφύτου Ίερο- 
κήρυκος ’Αττικής νυν δέ ιερέως έν έκστρατείρ κατηυΟύνϋην είς τήν ευτυχή 
κατοικίαν του Κλέωνος Χατζηλαζάρου, ήτις είχε μεταβλητή είς βασιλικόν 
Άνάκτορον.

Είς τήν έπί τής μεγάλης δδου Ουράν του κήπου τών ανακτόρων έφρούρουν 
μέ έφ*  δπλου λόγχην τρεις Κρήτες χωροφύλακες καί τρεις εΰζωνοι, άλλοι δέ χω
ροφύλακες καί εΰζωνοι ίστάμενοι άοπλοι παρά τήν είσοδον άπετέλουν σύμ
πλεγμα γραφικώτατον χάριν του οποίου άνέκοπτον έπί σιιγμήν τό βήμα οί 
διαβάται τής λεωφόρου. Τό άνάκτορον ευρισκόμενον είς τό βάθος εύρυχώρου 
καί καλώς περιποιημένου κήπου παρουσίαζεν έξωτερικώς δψιν άπέριττον αντί 
τεχνητών άκανθών έπί τών κιονοκράνων τών προστυλίων θα ειχέ τις νά ση
μείωση τήν φυσικήν πλοκήν του κισσού, δστις ώς δι*  έφόδου άναβάς διά τεσ
σάρων στύλων κατεκυρίευσε τό κιγκλίδωμα τού ύπ’ αύτών υποβασταζόμενου έ- 
ζώστου τού άνω διαμερίσματος.

— ΕίσΟε ή Α. Π. ό Μητροπολίτης Κιτίου ; έρωτφ προσελθών είς προϋ- 
πάντησιν εΤς τών υπασπιστών. Περάσατε. Σάς περιμένει ή Α. Μ. ή Βασίλισσα.

Είσελΰών είς τήν αίθουσαν εύρέθην πρό τής Λ. Μ. τής σεπτής Άνάσσης, 
εχούσης τό ηγεμονικόν καί άπό τού παραστήματος. Ή Α. Μ. κατά τήν ρω
σικήν συνήθειαν σταυρώσασα τάς χεϊρας καί κλίνασα τήν κεφαλήν έζήτησεν 
aQXιερατικήν ευλογίαν. Ή ευλογία άπε%εμήΰη διά σταυρού έπί τής σεπτής 
κορυφής, Ή ’'Ανασσα ήσπάσθη τήν εύλογήσασαν χεϊρα, έγώ δέ τότε ένθυ. 
Κηύείς δτι οί λειτουργοί τής Εκκλησίας άνερχόμενοι είς τά Βυζαντινά ’Ανά
κτορα ήσπάζοντο τήν χεϊρα τών ευσεβών καί Οεοστέπτων Βασιλέων ήσπάσθην 
*σι αύιός τήν χεϊρα τής σεπτής Άνάσσης.

Η Λ. Μ. υπέδειξε κάθισμα, δταν δ’ έκαύτ^σαμεν άμφότεροι εϊπον πόσον 
είμαι εύιυχής δτι ήξιώθην παρά Θεού νά εύρεθώ είς τήν άνακτηθεϊσαν πρω- 
τευουσαν τής άνακτηθείσης Μακεδονίας τήν έπιούσαν τής-θριαμβευτικής ει
σόδου τού ένδοξου Στρατηλάτου Κωνσταντίνου, τήν Μητέρα τού οποίου θά 
ευλογώσι καί θά μακαρίζωσιν αί γενεαί τών έλευΟερωθέντων άπό τού σκληρού 
της δουλείας ζυγού καί πόσον είμαι εύιυχής δτι ήξιώθην έν τοιαύταις ήμέραις 
και εν τοιούτφ τόπφ νά συμπροσευχηθώ μετά τής εύσεβεστάτης Βασιλίσσης 
το)ν Ελλήνων καί νά παρακαλέσω μετ’ Λυτής τόν Κύριον, δπως μνησθή καί 
της είς τό άλλο άκρον τών ελληνικών χωρών εύρισκομένης Κύπρου,
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Ή σεπτή * Ανασσα συνεκινήθη καί ένφ άπέμασσε τά δάκρυα Της:
— Κλαίω, είπεν, άδιακόπως άπό τήν χαριίν μου διά τόν πλούτον τής χά- 

ριτος του Κυρίου. Πόσον έφάνη άγαμός ! πόσον εύσπλαγχνος ! πόσον έλεή- 
μων ! Πρέπει όλοι νά αίσθανθιομεν τό μέγεθος τή; δωρεά; του Θεού καί νά 
πιστεύωμεν δτι θά έπεκτείνη τό έλεος του καί επί τούς έτι αλυτρώτους α
δελφούς μας. Τό αίτημά μας είναι δίκαιον καί θά τό είσακούση. Χθές δταν 
ώμιλεϊτβ ε;ς τόν ναόν ή μην πολύ συγκεκινημένη. ’Ιδίως εύχαριστήθην δι*  
όσα είπατε πεσί τής άνάγκης τού νά μένωσιν ηνωμένοι δλοι οί ορθόδοξοι 
λαοί. ’Αληθώς δέν πρέπει νά άμφιβάλλωμεν οιι δταν δλοι οί ορθόδοξοι 
λαοί μένουν ηνωμένοι δ Θεός θά είναι μετ’ αύτών.

— Ή τοιαύτη ένωσις διευκολύνει πάντως καί τήν θέσιν τής Μεγάλης Ρω

σικής Αύτοκρατορίας.
— Βεβαιότατα, είπεν ή *Ανασσα.  Έφ’ δσον οί ορθόδοξοι λαοί ήσαν διη- 

ρημένοι ή θέσις τής Ρωσίας ήτο δύσκολος διότι ή ύποστήριξις τού ένός έ- 
ξήγειρε τάς άντιπαθείας,καί τά παράπονα τού άλλου. Ένφ τώρα ή ύποστή· 
ριξις παρέχεται είς τήν ορθόδοξον συμμαχίαν. Έζήσατε πολύν χρόνον είς 
τήν Ρωσίαν ;

— Μόνον δύο εβδομάδας. Ήδυνήθηνδμας κατά τό ολίγον αυτό διάστημα 
νά γνωρίσω αρκετά καί τήν παλαιόν καί τήν νέαν πρωτεύουσαν τών Τσάρων 
ώστε νά θαυμάσω έκ τ^ύ σύνεγγυς τήν ευσέβειαν όχι μόνον τού ρωσικού λαού 
άλλά καί τού έπισήμου ρωσικού Κράτους. Ίδ.ως ένετρύφησα έν τή έπισκέψει 
τού Κρεμλίνου, τού ναού τού Σωτήρος, καί τών λοιπών Τερών ναών καί 
Μοναστηρίων τής πόλεως τών τεσσαράκοντα τεσσαρακοντάδων εκκλησιών.

—Έν τούτοις όμιλε ίτε ρωσικά καί γνωρίζετε καί τόν ρωσικόν τρόπον 
τού εύλογεϊν.

—Τά γνωρίζω έξ Ιεροσολύμων.
—Ά είσθε άγιοταφίτης. Καί έζήσατε πολύν χρόνον είς τήν ’Αγίαν 

Πόλιν ; ,
—Περί τά ε'ίκοσιν έτη, Μεγαλειοτάτη, ενθυμούμαι δέ πόσον ήτο πάντοτε 

ζωηρός ό πόθος καί έμυύ καί τών άλλων άγιοταφιτών νά ίδωσι γόνυ κλίνου- 
σαν πρό τού Ζωοδόχου Τάφου τού Κυρίου τήν εύσεβεστάτην ήμών Βασίλισσαν·

— Μού έθίξατε λίαν εύθικτον χορδήν τής καρδίας, "Άγιε Μητροπολϊτα. 
Τίτο καί είναι πάντοτε ό διακαής μου πόθος νά προσκυνήσω τόν Πανάγιον καί 
Ζωοδόχον ιού Κυρίου Τάφον καί τό Πανάγιον Μνήμα τής Ύπεραγία; Θεο
τόκου καί νά βαπτισθώ είς τά ύδατα τού Ίορδάνου, άλλά συμβαίνει συχνάκις 
νά μή δύνανται νά πράξουν οί έπίσημοι δ,τι εύκόλω, πράττουν οί Ιδιώται. Χθές 
δταν είοήλθον είς τόν Τάφον τού 'Αγίου καί θαυματουργού Δημητρίου καί 
έκλινα τό γόνυ πρό τού Τάφου τού μυροβλήτου εύφροσύνη άρρητος κατέ- 
κλυσε τήν καρδίαν μου. Πώς σάς φαίνεται τό νέον θαύμα τού θαυματουργού 
Δημητρίου νά παραδοθή ή πόλις τήν ήμέραν τής εορτής αύτού ;

— ’Αληθινόν θαύμα, Μεγαλειοτάιη, Ικανόν όχι μόνον τών εύσεβούντων 
τήν πίστιν νά θερμάνη άλλά καί τούς άπιστούντας είς πιστεύοντας νά μετα- 
βάλη. Ό Μέγας έν Μάρτυσι Δημήτριος έτροπώσαιο τά έθνη καί άνεδείχθη 
καί πάλιν 4κηδεμών» τών Θεσσαλονικεων.

’Αναμνήσεις άπό τό πενθούν άνάκτορον 31 5

—Δέν βλέπω δμως νά γίνεται καμμία προπαρασκευή διά τά εγκαίνια τού 
ναού.

— Τσακ, Μεγαλειοτάτη, νά μή θεωρήται πολιτικώς κατάλληλος ή στιγμή. 
'Ακούω δτι άναβάλλονται τά έγκαίνια δλων τών άπολυτρωθέντων άρχαίω**  
ναών διά νά μή δοθή αφορμή είς τούς Βουλγάρους νά πρυξωσι τό αυτό δια 
τόν ναόν τής άγιας Σοφίας.

—Ήθέλησα νά έπισκεφιίώ καί τόν Ναόν τής 'Αγίας Σοφίας, είπεν ή Α. 
Μ., άλλ*  δταν ήκουσα δτι εμποδίζεται δ λαός μας άπέφυγον. Καταλαμβάνουν 
δτι δέν ανήκει είς αύτούς καί φοβούνται μή τόν χάσουν. ’Ακούω δτι έχει 
θαυμασίας έκ μωσαϊκών αγίας εικόνας.

Διηγήθην τόιε είς τήν Λ. Μ. πώς έγώ έπεσκέφθην τόν ναόν καί περιέ
γραψα τό τε σχήμα καί τάς εικόνας, πάντα δέ ταύτα ένεποίησαν ζωηρόν έν- 
τύπωσιν είς τήν εύσεβεστάτην νΑνασοαν, είπούσαν δτι καί τούτο τό νά δια- 
τηρηθή είς τοιαύτην κατοστάσιν δ ναός καί αί έν αύτφ εικόνες είναι εργον 
τής Θείας Προνοίας.

’Ακολούθως δ λόγος έστράφη ε’ς τήν Κύπρον. 'Η εύσεβεστάτη Βασίλισσα 
ήθέλησε νά μάθη λεπτομερώς τήν θρησκευτικήν κα<άστασιν τού Κυπριακού 
λαού, έάν είνε εύσεβής, ήθικός, ενάρετος, έάν δ οικογενειακός βίος σιηρίζηται 
έπί τών βάσεων τού Ευαγγελίου, έάν ύπάρχωσιν είς τόν τύπον έργα φιλανθρω
πίας, έάν κηρύττηται ό λόγος τού Θεού καί εάν έχωμεν κλήρον ένοριακόν πε- 
παιδευμένον τήν περί κλήρου έρώτησιν μάλιστα διετύπωσεν αύτολεξεί’

— ΟΙ Ιερ^ϊς σας έν Κύπρφ είνε πεπαιδευμένοι ή μήπως έχετε καί εκεί βλα- 
χοπαπάδες;

— Καί έν τούτφ, Μεγαλειοτάιη, ή Κύπρος δέν είνε ούτε καλλίτερα ούτε 
χειρότερα τού όλου Έθνους.

—Τί κρίμα, άνεφώνησεν ή Λ. Μ. με έκφρ ισιν αληθινής λύπης, πανιαχού 
τού έθνους νά ήνε παρημεΚημένος δ κλήρος ! Τί νόσου κόμη μόνη ήπατροπα- 
ραδοτος καί έμφυτος εύλάβεια τού λαού πρός τά θεία, δταν δέν ύπιρχη κλήρος 
πεπαιδευμένος νά καθοδηγή αύτόν διά τού θε ου λόγου είς τήν κατ’ επίγνωσιν 
εύσέβειανκαί τήν άληθινήν χριστιανικήν αρετήν. Δέν είξεύρετε πόσον είμαι 
στενοχωρημένη αύτάς τάς ήμ ρας διά τήν έλλειψιν πεπαιδευμένων ιερέων. 
Εκάστη αίθουσα νοσοκομε ου έχει ανάγκην καί ένός ίερέως’ τά δυστυχι- 

θμενα τά παιδιά τού λαού, τά όποια μέ τό αίμά των εμεγάλωσαν τήν πατρίδα 
βπί τής κλίνης κατακείμβνα ζητούν ίερέΓ θέλουν νά εξομολογηθούν θέλουν νά 
ακουσυυν μίαν λεξιν του περί μελλούσης έλπίδος*  θέλουν νά γράψουν μίαν 
επιστολήν είς τήν σύζυγον, θέλουν νά έμπιστευθούν είς πρύσωπον ιερόν την 
τελευταίαν θιλησιν διά τήν έγκαταλελειμμένην μητέρα, διά τάς άπρο- 
οτατεύτους άδελφάς. Αύτά είναι πράγματα διά τά όπ?ϊα μόνον

τόν λειτουργόν του ύψίστου δύνανται νά έμπιστευθώσι. Καί δμως 
ευρίσκομαι εν τελείφ άδυναμίφ τού νά θεραπεύσω τήν έλλειψιν ταύτην. 
Πολλάκις αί νοσοκόμοι καί έγώ ή Ιδία καθήμεθα παρά τήν κλίνην τού άσθε- 
νους όιό να γραφή ή πρός τούς οικείους επιστολή ή περιέχουσα πολλάκις την 
τε^ευταίαν θέλησιν τού τραυματίου, άλλά τό έργον τελείται άτβλώς, ό τραύμα- 
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τ(ας θέλει κληρικόν πρόσωπον νά άνοιξη τήν καρδίαν του. Καί έπέρανεν ή ά- 
γαθωτάτη Βασίλισσα τήν πλήρη πόνου έπί του θέματος τουτου ομιλίαν Της :

— Ώ πόσον βϊμεθα όπίσω είς μερικά ουσιωδέστατα καί αναγκαιότατα 
πράγματα !

— Ας έλπίσωμεν, Μεγαλβιοτάτη, δτι τώρα δτβ έμεγάλωσεν ή Ελλάς θά 
λυθή καί τό ζήτημα τής άποκτήσεως κλήρου ένοριαχού πεπαιδενμένου.

Καί άπβχαιρέτησα τήν Αυτής Μεγαλειότητα, ήτις καί πάλιν κατά τόν έν 
αρχή τρόπον έζήτησεν ευλογίαν.

"Όταν έξήλθον τής αιθούσης τής Βασιλίσσης, ό υπασπιστής μέ ώδη 
γησεν εις τό Γραφεϊον τής Α. Μ. του Βασιλέω:.

'0 Βασιλεύς ίστάμενος παρά τήν τράπεζαν του Γραφείου Του μέ μικρόν 
στολήν στρατηγού ευθυτενής φιλομειδής, έτεινε πρός με τήν χεϊρα πρός χαι
ρετισμόν, λέγων. Καλημέρα σας. Μετά τήν άνταπόδοσιν του χαιρετισμού προ- 
σεφώνησα τήν Α. Μ. περίπου ώς ακολούθως :

Μεγαλειότατε Βασιλεύ,
Ταπεινός λειτουργός τής άποστολικής Εκκλησίας τής Κύ

πρου προσκομίζω εύλαβως τή δεδοξασμένη Μεγαλειότητί Σου 
τήν άνεκλάλητον χαράν τής Εκκλησίας καί του Λαού τής Έλ- 
ληνικωτάτης Κύπρου διά τούς θριάμβους των μεγαλοφυών Υ
πουργών των ύψηλων βουλών Σου καί διά τάς τροπαιούχους νι
κάς τοϋ γενναίου στρατού Σου, δστις υπό ’Αρχηγόν τόν λατρευ
τόν υΙόν καί Διάδοχον τής Βασιλείας Σου, τόν Νέον Κωνσταν
τίνον, είσελαύνει νικηφόρως είς τήν κληρονομιάν των Πάτερων 
ήμων θραύων τά δεσμά τής δουλείας. Εϊη εύλογημένη παρά 
Θεού ή Βασιλεία Σου, Κράτιστε Βασιλεύ, καί εύφρανθείη ή 
καρδία Σου βλέποντος έκτεινόμενον τό Κράτος Σου καί έπί τών 
άλλων έλληνικων χωρών τών έτι αλυτρώτων, ών μία είνε καί 
ή Έλληνικωτάτη μεγαλόνησος Κύπρος.

Καί μετά τήν χαράν καί τάς εύχάς τής Κύπρου, δός μοι Βα
σιλεύ Θεόστεπτε, τήν άδειαν νά καταθέσω ένώπιον τού ένδόξου 
θρόνου Σου καί τά συγχαρητήρια καί τάς εύχάς τού Μακαριωτά- 
του καί Άγιωτάτου Πατριάρχου τής ’Αλεξάνδρειάς, δστις άπό 
τής πόλεως τής μεγάλης τού ’Αλεξάνδρου εύλογεϊ τόν θεόν δτι 
άνέδειξέ Σε Βασιλέα ’Ελευθερωτήν τής πατρίδος τού ’Αλε
ξάνδρου, ύψωμένας έχων άδιαλείπτως πρός τόν ούρανόν τάς 
χείρας ώς πάλαι ό Μωϋσής έν τή έρήμφ, ϊνα νικ$ ό στρατός Σου 
έως ού θραυσθωσι τελείως τά δεσμά τής δουλείας των τέκνων 
τοϋ Θεού.

Βασιλεύ Κράτιστε, είς τούς αίωνας ξήθι.
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— Ευχαριστώ πολύ διά τούς ώ;αίους υμών λόγους, άπήντησεν ό Βασιλεύς 
καί μοι υπέδειξε νά καθήσω είς τό απέναντι του ιδικού του κάθισμα.

ΊΙρχισεν ευθύς νά με έρωτφ περί του πληθυσμού τής Κύπρου, τής ανα
λογίας Ελλήνων καί Τούρκων, ιής καταστάσεως τής παιδείας, τής οικονομικής 
θέσεως τού τόπου, τής καταστάσεως τής γεωργίας, τού ποσού καί τού είδους 
τού έξαγωγικου έμπορίου, τού κλίματος τής νήσου—βίδικώτερον πότε ώριμάζει 
ή κριθή—άν έχη ύδατα ή νήσος, άν τό έδαφος εΐνε εύφορον, άν έχη δάση 
πολλά καί μεγάλα, άν οί κάτοικοι είνε φίλεργοι, άν εϊνε φιλαπόδημοι, κατά 
ποίαν άχαλογίαν αυξάνει ό πληθυσμός καί άλλας πολλάς έρωτήσεις, είς άς ά- 
πήντων ώς είχον δυνάμεως. Καί κατέληξβν ή Λ. Μ. είς τήν αμφίβολον έρώ- 
τησιν.

— Άπό τούς νΑγγλους πιστεύω νά είσθε έν γένει ευχαριστημένοι.
— Θά ήμεθα, Μεγαλειότατε, εάν μας άφήσουν νά γίνωμεν υπήκοοι τού Βα- 

σιλέως τού "Εθνους ημών. Τούιο δέ καί περιμένομεν ώς πράξιν αξίαν τού με
γάλου καί φιλελευθέρου ’Αγγλικού ’Εθνου.-.

— Οί Άγγλοι εΐνε καλοί άλλ*  είνε καί ολίγον ιδιότροποι, εΐπβν ό Άναξ.
Καί ώσεί έπιθυμών νά μείνω μέ τήν έντύπωσιν τών λέξεων τούτων ήγέρθη 

καί μοί έτεινε, τήν χεϊρα πρός αποχαιρετισμόν.
"Οταν έξήλθον τού ’Ανακτόρου ό συνοδός μου ’Αρχιμανδρίτης κ. Παπα- 

νεοφύτου μοί παρετήρησεν δτι ή παρά τοϊς Βασιλεύσιν άκρόασις υπήρξε διαρ- 
κείας μιας περίπου ώρας.

(ακολουθεί.) f Ο ΚΙΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

Ο ΠΟΘΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μίαν έτι φοράν είς λίαν επίκαιρον στιγμήν διακηρύσ
σεται ύπό τής Κύπρου ύ αιώνιος πόθος τής εθνικής αυτής 
άποκαταστάσεως. Οί "Ελληνες Βουλευται πριν ή άπέλθωσι 
τής πρωτευούσης τής Νήσου διετύπωσαν έν εγγράφω τόν 
δίκαιον τής Κύπρου πόθον, τό όποιον έπεδόθη ε’ις τήν Α. 
Ε. τόν Άρμοστεύοντα ΰπως διαβιβασθή πρός τήν έν Λον- 
δίνφ Κυβέρνησιν. ’Ιδού τό έγγραφον :
Upôç τόν Έντιμότοτον Ύπονργόν των ’Αποικιών.

’Εντιμότατε,
Οι “Ελληνες βουλευται Κύπρου έν τή παρουση Θέσει τών 

Ανατολικών πραγμάτων Θεωρούσιν εύθετον τήν περίστασιν, έκτε- 
λοϋντες ήν έχουσιν εντολήν παρά τοϋ Κυπριακού Ααοϋ, νά κα- 
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ταστήσωσιν είς τήν Τμετέραν ’Εντιμότητα και δι’ αύτής εις 
τήν Κυβέρνησιν τής Αύτοΰ Μεγαλειότητος σαφώς γνωστόν τό 
φρόνημα τοϋ Κυπριακού Λαού έν σχέσει πρός τήν πολιτικήν αύ- 

τοϋ τύχην.
Αί μεταβολαί al όποίαι συντελοϋνται έν τή έθνική ζωή τών 

Χριστιανικών λαών τής Νοτιανατολικής Εύρώπης και τών Νή
σων τοϋ Αιγαίου, καί τό καθόλου πνεύμα τού πολιτισμού, τό 
όποιον διέπει έπί τούτου τήν Εύρωπαϊκήν κοινήν γνώμην καί 
τάς άποφάσεις τών Μεγάλων Δυνάμεων δικαιολογοϋσι καί έπι- 
βάλλουσι πάσαν έκδήλωσιν καί τού φρονήματος τού Κυπριακού 
Λαού περί τής πολιτικής αύτοΰ τύχης καί πάσαν έκκλησιν πρός 
τήν κραταιάν προστάτιδα τού δικαίου τών έθνοτήτων Μεγάλην 
Βρεττανίαν πρός άνάλογον άναγνώρισιν καί τών έθνικών δι

καίων τής Κύπρου.
'II Κύπρος, Εντιμότατε, ύπήρξε πάντοτε χώρα 'Ελληνική 

τόν χαρακτήρα καί τήν έθνικήν συνείδησιν, ήτις συνείδησις σή
μερον κρατύνεται έπί μάλλον έκ τής έν γένει άναγεννήσεως καί 
προόδου τού 'Ελληνικού "Εθνους καί ούδέν θά ήτο δυνατόν νά 
παρεμποδίση τήν σταθεράν έπιθυμϊαν καί προσπάθειαν τού Κυ
πριακού Λαού, δπως άποτελέση ήνωμένον πολιτικόν σώμα μετά 
τών όμοφύλιυν του καί συνεργασθή μετ’ αύτών υπέρ τών εύγενών 
σκοπών τού πολιτισμού.

'Τπέρ τοιαύτης πολιτικής μεταβολής έκφράζει σήμερον ό 
Κυπριακός Ααός άπεριφράστως τήν γνώμην καί θέλησίν του. 
Εύγνιομονεΐ τήν Μεγάλην Βρεττανίαν δι’ βσα άγαθά προύξένη- 
σεν εις τήν Νήσον διά τής πολιτικής μεταβολής, ήν έπήνεγκεν 
είς αύτήν κατά τό 1878, άλλά καί έπιθυμεϊ νά ύπενθυμίση δτι 
ή Μ· Βρεττανία άπαλλάττουσα τήν Νήσον τού τουρκικού καθε
στώτος άνελάμβανε καί άνάλογον ήθικήν ύποχρέωσιν νά προα- 
γάγη τόν πολιτικόν αύτής βίον καί νά συμπληριόση τήν εύη- 
μερίαν αύτής εύνοούσα τό έργον τής προσαρτήσεο>ς τής Νή
σου είς τό Ελληνικόν Βασίλειον.

Κατά τό 1878 δέν ήρωτήθη ό Κυπριακός Λαός περί τών 
δρων τής πολιτικής αύτού μεταβολής. Τό τοιοΰτον βεβαίως δέν 

θά ήτο δίκαιον νά έπαναληφθή καί κατά τήν παρούσαν σοβαράν 
στιγμήν ύπό τού μεγαλόφρονος ’Αγγλικού λαού καί τής πεφωτι
σμένης Κυβερνήσεως τής Αύτού Μεγαλειότητος. Αίσθανόμεθα 
τήν ύποχρέωσιν νά ύποβάλωμεν έτι άπαξ διαμαρτυρίαν διά 
πάσαν περί τής τύχης ήμών συμφωνίαν, ήτις δέν θά προσηρ- 
μόζετο πρός τήν θέλησιν καί τά άναφαίρετα δίκαια ήμών, ώς 
άνθρώπων καί ώς φυλής, καί νά δηλώσωμεν εύλαβώς δτι πά
σαν τυχόν νέαν συμφωνίαν μεταξύ τής Μ. Βρεττανίας καί τής 
'Γψηλής Πύλης έκλαμβάνομεν μόνον ύπό τό πνεύμα δτι ή Μ. 
Βρεττανία θά ήδύνατο έλευθέρως νά διαθέση πολιτικώς τήν Νή*  
σον συμφώνως πρός τούς άναλλοιώτους πόθους καί τά αισθή
ματα τού Κυπριακού Λαού.

Τπό τήν έννοιαν ταύτην, ’Εντιμότατε, είχομεν άποβλέψει 
άνέκαθεν είς τήν έγκατάστασιν καί άποστολήν τής ’Αγγλίας έν 
Κύπρω. Αίσθανόμεθα καί σήμερον τό καθήκον νά έπαναλάβω- 
μεν τό φρόνημα τούτο καί τήν έκκλησιν τού Κυπριακού Λαού 
καί άποτεινόμενοι έλευθέρως πρός έλεύθερον καί μέγα χριστιανι
κόν κράτος ήγεμονεΰον έν τή έξελίξει τών τυχών καί τού πολιτι
σμού τής άνθρωπότητος, νά ζητήσωμεν δικαιοσύνην, νά ζητή- 
σωμεν έλευθερίαν καί προορισμόν έθνικόν, προσαρτώμενοι εις 
τό Ελληνικόν Βασίλειον.

Παρά τής Μ. Βρεττανίας, τής σθεναράς συνηγόρου τού δι
καίου τών έθνοτήτων, άναμένομεν προσεχή έκπλήρωσιν τών έ
θνικών δικαίων τής Έλληνικωτάτης καί Ιστορικής ταύτης νήσου.

’Επί τούτοις διατελοΰμεν, 'Εντιμότατε, εύπειθέστατοι Υ
μών θεράποντες.

Έν Λευκωσία, τή 17)30 Μαίου 1913.
Οί "Ελληνες (Ιονλευταί.

(Έπονται al ύπογραφαί).
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ΟΙ ΡΗΣΟΙ ΕΝ ΛΙΒΑΝΗι

Κανά τόν παρελθόντα ’Οκτώβριον είχεν αναγράψει ό αίΙάν- 
ταινος» του Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς τήν εϊδησιν δτι ή έν Λίβάνφ 
επί θέσεως περιβλέπτου Πέρα Μονή τού Προφήτου Ήλιου Σταυρο
πηγιακή τού Πατριαρχείου ’Αντιόχειας έξεχωρήθη εις Ρώσους Μονα
χούς. Ήδη άναγινώσκομεν εις τάς «’Ανακοινώσεις τής Παλαιστινείου 
Εταιρείας» όχι μόνον έπιβεβαίωσιν επίσημον τοΰ γεγονότος, άλλα καί 
λεπτομέρειας περί τού τρόπου καί τών δρων καί τού σκοπού τής έκχω- 
ρήσεως. Ή Μονή παρεχωρήθη ύπό τού Μακαριωτάτου Πατριάρχου 
Αντιόχειας κ. Γρηγορίου τού Δ' εις τόν Ρώσον Ιερομόναχον Παντε- 
λεήμονα αδελφόν τού έν ΜΑθω κελλίου τού Σταυρού, παρεχωρήθη δ’ 
ύπ’ενοίκων διά 99 έτη άντί ετησίου ενοικίου 300 λιρών γαλλικών 
πλήν μόνον τών δύο πρώτων ετών ών τό ενοίκων είνε άνά 200. Ή 
παραχώρησις είνε αποτέλεσμα τών στενών σχέσεων και τής ένώσεως 
αϊτινε; έπ’ εσχάτων έσημειώθησαν μεταξύ τών ορθοδόξων ’Εκκλη
σιών Ρωσίας καί Συρίας. Κατά τό συμβόλαιον ρωσιστί καί άραβι- 
στί γεγραμμένον ή Μονή θά έξαρτάται άποκλειστικώς από τού Ίερομ. 
Παντελεήμονος. Ή Μονή παρεδόδη εις τόν ενοικιαστήν ύπό αντι
προσώπων τού Πατριάρχου μετά πάσης τής κινητής και ακινήτου αυτής 
περιουσίας. Σκοπός δέ κατά τάς «’Ανακοινώσεις» τής έκχωρήσεως 
ταύτης είνε : <οϊ τε κληρικοί καί λαϊκοί άραβες βλέποντες τήν καρ- 
ποφόρον δράσιν τών Ρώσων μοναχών θά προσπαθήσωσι νά παρα- 
δειγματισθώσιν, ή δέ θέσις τών έν Συρίρι μονών βαθμηδόν θά βελ- 

τιωθή>.
Ή άγνότης τού σκοπού τούτου είνε ίκανή νά πληρώση ενθου

σιασμού και ημάς τούς έν Κύπρω, οϊτινες από τών ύψηλοτέρων κορυ
φών τής νήσου ημών σχεδόν βλέπομεν τήν Μονήν τού Προφήτου 
Ήλιού, πρό ημών δμως πρέπει νά ένθουσιασθή ή πιστή τής Ρωσίας 
σύμμαχος, ήτις είνε καί ή προστάτις τού ήμίσεος τής Μονής τού Προ
φήτου Ήλιου, τού ανήκοντας είς τούς Μαρωνίτας. Έλέχθη ήδη πρό 
πολλού οτι ή Συρία θά είνε ό τάφος τής γαλλορωσικής συμμαχίας, τά 
6’ έν τή ταύπ] άπό 20ετίας εξελισσόμενα κατατείνουσιν ασφαλώς

εις τήν έπαλήθευσιν τής προρρήσεως. Καί τούτο μέν ενδιαφέρει μάλ
λον τούς πολιτικούς, ήμεις δέ δέν δυνάμεθα νά μή έκφράσωμεν, ήν 
αίσθανόμεθα έ'κπληξιν διά τάς καθαρώς εκκλησιαστικός απόψεις τού 
γεγονότος. Ό Πατριάρχης’Αντιόχειας δέχεται εντός τού κλίματος αύ
τοΰ καί συνάπτει μετ’ αύτοΰ παράδοξον συμβόλαιον, κληρικόν τοΰ 
Οικουμενικού Πατριαρχείου πάντο'ς παρά τήν γνώμην τής κυριάρχου 
αυτού ’Εκκλησίας. Καί τι λέγομεν παρά τήν γνώμην; Έάν δέν πρόκει
ται περί συνωνυμίας ό Ιερομόναχος Παντελεήμων τού κελλίου τοΰ 
Σιαυρού τής Μονής Καρακάλου τού Αγίου Ήρους είνε ήδη καθηρη- 
μένος ύπό τής Μ. ’Εκκλησίας δι’ όμοιας αυτού σκανδαλώδεις πρά
ξεις έν Παλαιστίνη. Τί δέ νά εϊπωμεν περί τής 99ετοες ένοικιάσεως 
Ίεράς Μονής ; Ταύτα βεβαίως είνε πράγματα εντελώς άγνωστα τφ τε 
γραπτφ καί τώ εξ έθους δικαίω τής ’Εκκλησίας, τουναντίον ύπάρχουσι 
πράξεις εκκλησιαστικού κύρους έξ ών καταδείκνυται τό έκκλησιαστικώς 
άκυρον τής εξαγγελλόμενης πράξεως, βεβαίως δέ ό διάδοχος τού Γρη
γορίου εάν μόνον δέν είνε τών αύ:ών φρονημάτων περί τής αναγκαίο- 
τητος διά τόν λαόν τής Συρίας τού άπό τού βίου τών Ρώσων μοναχών 
παραδείγματος, δέν τ^ά έχη ούδένα κανονικόν δεσμόν νά σεβασθή τήν 
πράξιν τοΰ προκατόχου του.

Είνε δυστύχημα μέγα διά τήν αρμονίαν τών εκκλησιαστικών 
σχέσεων καί είδικώτερον διά τήν ποθητήν αρμονίαν τών σχέσεων ’Α
νατολής καί Βορρά τό δτι δέν κατανοείται γενικώς ύπό τών ρυθμι
στών τών σχέσεων τούτων, οτι ούδέν διά τάς σχέσεις ταύτας έπιβλαβέ- 
στερον τών αδίκων καί άτόπων παραχωρήσεων ή ύποχωρήσεων.

XXX

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ

Άναγινώσκομεν είς τόν «Κήρυκα» τών Χανιών :
Τήν Ιην Μάίου έ. ε. έγένετο είς τήν νησίδα τής Σούδας ή άνύψωσις τής 

Ελληνικής Σημαίας, ή όποια έμαιαιώΟη ένεκα τής έγερΟείσης κατά τήν 
εορτήν τού 'Αγίου Γεωργίου σφοδράς θαλασσοταραχής είς τόν λιμένα τής 
Σούδας. Κατ’ αυτήν παρέσιησαν ό κ. Γεν. Διοικητής μετά τής δβσποινίδος 
θυγατρύς του καί τινες ανώτεροι υπάλληλοι. ΙΙάντες ούτοι μετά του Θεο- 
φιλεστάτου ’Επισκόπου Κυδωνιάς καί Άποκορώνου κ. Αγαθάγγελου διεπε- 
υαιωΟησαν είς τήν νησίδα διά τού ατμοπλοίου «Νικόλαος» τού Κατράκη, 
επί τούτφ μεταβάντος εκεί.
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323Τήν 11ην π.μ. είς τόν πρό ολίγων ήμερων έγκαινιασθέντα Ναόν του ’Α
γίου Γεωργίου έψάλη επιμνημόσυνος δέησις υπέρ τής ψυχής του αειμνήστου 
Βασιλέως μας, καί ειτα πάντες, ήγουμένων τής Α. Έξοχοτητος του κ. Δρα- 
γούμη καί του Θεοφιλέστατου Επισκόπου, μετέβησαν είς τό μέρος ένθα εΐχεν 
άνυψωθή ή άναθηματική στήλη, καί τήν όποιαν άπεκάλυψεν ή Αυτού Έξοχό- 
της. Ή αναθηματική αυτή στήλη έφερε τήν έξής επιγραφήν :

«ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ Α' 
’Ενταύθα, 1 Φεβρουάριου 1913

ΑΠΕΤΙΝΑΧΘΗ
Τό τελευταΐον λείψανον τής Τουρκικής κυριαρχίας. ’Αγωνίας 

έτη 267, μήνες 7, ήμέραι 7.»
’Αμέσως μετά τήν άποκάλυψιν τής στήλης έν μέσω 'ιεράς συγκινήσεως καί 

ζωηρών έπευφημιών τών παρισταμένων τό έθνικόν μας Λάβαρον, ένδοξον καί 
ύπερήφανον, άνεπετάσθη έκεϊ, όπου πρό ολίγων μηνών ύψούτο ή ημισέληνος.

ΔΙΑ ΤΟΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΜΕΝΟΝ

Δέν νομίζομεν δτι υπάρχει ανάγκη οίασδήτινος δικαιολογίας 
τής παρουσίας του Μητρ. Κιτίου έν ευεργετική θεατρική έσπερίδι α- 
θφοτάτη καί τιμιωτάτη καί από του σκοπού καί από τής δμηγύρεως 
καί από τής προθέσεως, ήτις ύπηγόρευσε τήν τοιαύτην παρουσίαν. 
Διότι πας ποιμήν έχει τό δικαίωμα καί τό καθήκον νά γίνηται μετά 
ΙΙαύλου του ’Αποστόλου «τοίς πάσι τά πάντα ϊνα πάντως τινάς σώση». 
Ό Μητροπολίτης Κιτίου θά ήδύνατο απλώς νά εϊπη: σγινώσκω τά 
έμά καί γινώσκουσί με τά έμά>. Πρός δέ τόν αλλαχού ώς σκαν- 
δαλισθέντα έαυτόν παριστώντα αρμόζει ίσως εκείνη μόνη ή άπάν- 
τησις ήν ό Κύριος έδωκεπρό; τούς «ύποκριτάς» σκανδαλιζομένους επί 
τφ δτι ό τριακονταετής Διδάσκαλος του Ισραήλ παρεκάθητο εις 
γεύματα καί συνανεστρέφετο μετά αμαρτωλών.

<Τίνι, είπεν, δμοιώσω τούς ανθρώπους τής γενεάς ταύτης καί 
τίνι είσίν δμοιοι ; "Ομοιοι είσι παιδίοις τοϊς έν άγορφ καθημένοις 
καί προσφωνούσιν άλλήλοις, α λέγει :

Ηύλήσαμεν ύμΐν καί ούκ ώρχήσασθε.
Έθρηνήσαμεν καί ούκ έκλαύσατε.
Έλήλυθε γάρ Ιωάννης δ Βαπτιστής μη έσθίων άρτον μήτε 

πίνων οίνον καί λέγετε Δαιμόνιον έχει. Έλήλυθεν δ υίός τού αν
θρώπου έσθίων καί πίνων καί λέγετε ’Ιδού άνθρωπος φάγος καί οΐ- 
γοπότης, φίλος τελωνών καί αμαρτωλών*,

*Όσον δ’ άφορρ αυτό τό θέμα τής σχέαεως Εκκλησίας καί θεά 
τρου τό όποιον εΐνε έν τών ύψίστων ούχί κανονικών —διότι ώς τοιούτο 
καθ’ ημάς δέν ύφίσταται—αλλά ήθικοκοινωνικών ζητημάτων, δΓ 
αυτό δέ τούτο ΰπέρτερον κοινής προσωπικών βλέψεων καί ελατηρίων 
άρθρογραφίας, δ «Εκκλησιαστικός Κήρυξ> δέν θά λείψη νά άσχοληθή 
έν καιρφ. Έν τφ παρόντι άρκούμεθααπλώς νά εΐπωμεν μετά άνδρός σο
φού δικαιουμένου νά έχη γνώμην επί τού θέματος : <*Η  υπό ευσεβούς 
ζήλου καταδίκη τής δραματικής συλλήβδην τέχνης προδίδει ή πνεύμα 
στενοκέφαλοV οίκειοποιούμενον άλαζονικώς τό δικαίωμα τού νά κρίνη 
περί πραγμάτων περί τής αξίας τών δποίων παντελή άγνοιαν πάσχει, ή 
νουν άβέβαιον καί κατά υποθετικών κινδύνων παλαίοντα, δστις ακρι
βώς καθ’ δ τοιούτος δέν εΐνε εις θέσιν νά έκφέρη κρίσεις όρθάς».

XYrXPONOS ISTORIA
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ
—Άπήλθβ μβταβαίνων βΐς Ρωσίαν 

ό Πανοσιώτατος ’Ηγούμενος Κύκκου 
κ. Κλεόπας συνοδβυόμκνος καί ύπό 
τοϋ έκ τών βύπαιδεύτων αδελφών τής 
Μονής Διακόνου Παϊσίου, μεταβαίνει 
ύέ πρός έκποίησιν τής έν Καυκάσφ 
άκινήτου ιδιοκτησίας τής Μονής συ- 
νφδά ληφθείση άποφάσει ύπό τής 
Αδελφότητος περί άντικαταστάσεως 
*ής έκεϊ Ιδιοκτησίας δΓ άλλης έν Κύ- 
πρφ διά τό συμφερώτερον.

— Ό Μ. ’Αρχιεπίσκοπος Ιερουργή- 
οας έν τφ Μετοχίφ τής Τέρας Μονής 
Κύκκου τή 20 τού μηνός έχειροθέ- 
τησεν είς Αρχιμανδρίτην τόν άναπλη- 
0<υτήν του άπουσιάζοντος ηγουμένου 
Πανοσιώτατον κ. Κυπριανόν,

—Ό Π. Μητρ. Κιτίου έπεσκέφατο 
τά χωρία Άραδίπου καί Κίτιον διδά- 
ξας καί άγιάσας τό έν αύτοίς ποί
μνιο ν. Τρίτον τι χωρίον προύτίμησε 
νά έργάζηται τήν ήμέραν τής Άναλή- 
ψβως του Κυρίου ή νά συμπροσευ*  
χηθή μετά τοθ Ποιμένος αύτου. Έν 
τούτοις τό χωρίον αύτό παιδευόμενον 
ύπό τού Κυρίου δΓ αλλεπαλλήλων Α
προσδόκητων θανάτων έχει είπερ τι 
καί άλλο ανάγκην προσευχής καί με- 
τανοίας. Ούδ’ έπρεπεν έν τή στάλε ίση 
αύτφ ύπό του Θεού πλουσίρ έσοδείρ 
νά λησμονή ότι ό Κύριος βίκεν:

<Ό μή συνάζων μετ’ έμοϋ σκορ
πίζει».

— ΤΙ 21 Μαίου, πρώτη έπέτειος ό- 
νομαστική έορτή τού Βασιλέως Κων-
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σταντίνου του IB' εφέτος δέ και έπέ- 
τειος τής έθνικής παλιγγενεσίας έπα- 
νηγυρίσθη πανταχού τής Κύπρου, έν 
τε ταϊς πόλεσι καί τοϊς χωρίοις μετ' 
άκρατήτου ένθουσιασμού. Τών έν τοϊς 
ναοϊς τελετών προέστησαν οι 'Αρχιε
ρείς έν ταϊς έδραις αύτών. Επειδή δέ 
τή αύτή ήμέρρ συμπίπτει και ή εορ
τή τών γενεθλίων τού Βασ λέως τής 
’Αγγλίας Γεωργίου τού Ε', αί έν τή 
δοξολογίρ εύχαί καί δεήσεις ήσαν 
κοιναί υπέρ άμφοτέρων τών έορταζόν- 
των Βασιλέων καί τών βασιλικών 
οϊκων Αύτών.

—Είς τούς εορτάζοντας Βασιλείς 
υπέβαλε τάς εύχάς καί τά συγχαρη
τήρια τής 'Εκκλησίας τής Κύπρου ή 
Α. Μ. ό 'Αρχιεπίσκοπος διά τών ακο
λούθων τηλεγραφηαάτων :

Μεγαλειύτατον Βασιλέα Κων)τϊνον 
'Αθήνας.

'Εν μέσφ Εκκλησίας μετά πυκνού 
ποιμνίου μου ύμνήσας τον Κύριον έπί 
ονομαστική εορτή ύμετέρας Μεγαλει
ότητας συγχαίρω Αύτή καί έγκαρδίως 
εύχομαι, όπως ό Βασιλεύων Βασιλεύς 
χορηγή τφ Θεοπέμπτφ Βασιλεϊ καί 
νικηφόρφ Στρατηλάτη βασιλείαν μα
κράν καί δαφνηφόρον πρός συμπλή- 
ρωσιν απελευθερωτικού έργου πανελ
ληνίου ένώσεως.

’Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
ΚΥΡΙΛΛΟΣ.

* * *
Μεγαλειότατον Βασιλέα Γεώργιον 

Λονδϊνον.
Έπί γενεθλίφ έορτη ύμετέρας Με- 

γαλειότητος θερμός ικεσίας υπέρ Αύ- 
τής εν τελετή δοξολογίας πρός Ούρά- 
νιον Βασιλέα άναπέμψας μετά πνευ
ματικού ποιμνίου μου, συγχαίρω έγ- 
καρδίως ύμετέρρ Μεγαλειότητι καί εύ
χομαι ταπεινώς, όπως Κύριος ό Θεός 
δώοη Αύτή βασιλείαν μακράν, κρα- 

(στορία

ταιάν καί ένδοξον έπ*  άγαθφ μεγαλό- 
φρονος Αγγλικού έθνους, ανθρωπότη
τας καί Κυπριακού λαού άναμένοντος 
παρά ύμετέρας χαριτοβρύτου Μεγα
λειότητας ταχεϊαν τήν μετά τής Ελλά
δος ένωσίν του.

'Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
ΚΥΡΙΛΛΟΣ.

— Έψηφίσθη υπό τού Νομοθετι
κού Συμβουλίου κονδύλιον £18,000 
πρός έκτέλεσιν λιμενικού έξωραϊστι- 
κού έργου έν Λεμεοφ. Μεταξύ τών 
κατά τό αρχιτεκτονικόν σχέδιον κατε- 
δαφιστέων οικοδομημάτων περιλαμ
βάνεται καί τό Μητροπολιτικόν οί
κημα.

—Τή 20 τού μηνός έκηρύχθη ή 
λήξις τής Συνόδου τού Νομοθετικού 
Συμβουλίου μετά έργαοίαν νομοθετι- 
τικήν ούχί πολλού λόγου άξίαν.

—Κατά τήν έναρξιν τών έργασιών 
τού Νομοθετικού έν τφ λόγφ του ή 
Α. Ε. ό Μ. 'Αρμοστής είπε καί τάδε: 
«'Ασμένως, λέγω, δτι έν τφ ζητήματι 
τής έγκληματικότητος, ύπήρξεν έν συ- 
νόλφ βελτίωσις έν άπαξαπάση τή 
Νήσφ. Έλάττωσις έν ταϊς κατά τών 
άτόμων καί κατά τής ιδιοκτησίας α
ξιοποίνων πράξεων άγγέλλεται έν 
τοϊς πλείστοις διαμερίσμασιν. Ούδέν 
ήττον πρέπει νά άνομολογηθή δτι αί 
ύπ*  άμφοτέρας τάς κατηγορίας ταύτας 
αξιόποινοι πράξεις είσί συνηθέστεραι 
ή δσον έδει». 'II δήλωσις τής A. Ε. 
είναι λίαν παρήγορος ίδίρ δταν ένθυ- 
μηθώμεν δ:ι ό προκάτοχός Της πρό 
τριετίας άπεχαιρέτα τό Νομοθετικόν 
καί τήν νήσον διά τών λέξεων «Λυ
πούμαι πληροφορών ύμάς δτι τό έγ
κλημα έν τή Νήσφ εξακολουθεί αύ- 
ξανόμενον>.

—Αί έφημερίδες τής πρωτευούσης 
γράφουσιν εύφήμως περί τών προό- 

δων τής έν Λευκωσίρ αρτισύστατου 
Σχολής τών κωφαλάλων άριθμούσης 
ήδη εννέα μαθητάς.

— Έξετυπώθη καί διενεμήθη είς 
πάντας τούς αδελφούς τής Μονής ό 
απολογισμός τής Μονής Κύκκου χρή- 
σεως 1911 — 1912. Ό απολογισμός 
αναγράφει δλικήν μέν πρόσοδον 
£7977— 7 — 0, ολικήν δέ δαπάνην 
£7985-14-4 1)2.

— Άνεγράφη ύπό σοβαρών αγγλι
κών εφημερίδων, διεψεύσθη καί πάλιν 
έπανελήφθη ή εϊδησις δτι διά νέας 
συνθήκης μεταξύ Τουρκίας καί ’Αγ
γλίας ή Κύπρος άποσπάται όριστικώς 
από τής Τουρκίας. Ή άληθοφανής 
αΰιη εϊδησις κρατεί άσυγκίνητον τόν 
Κυπριακόν λαόν διότι τήν τοιαύτην 
μεταξύ ’Αγγλίας καί Τουρκίας συνθή
κην θεωρεϊ ώς άναγκαίαν προϋπόϋε- 
σιν τής άποδόσεως τής Κύπρου είς 
τήν Ελλάδα. Έάν έκ τής ηρεμίας 
ταύτης ό «Μαγχεστριανός Φύλαξ» έ- 
ζάγη τό συμπέρασμά του δτι ή άπο- 
κατάστασις τής Νήσου είς αποικίαν 
τού Στέμματος τυγχάνει τής επιδοκι
μασίας τής πλειονότητος τών Κυ
πρίων δέν θά βραδύνη νά μάθη τήν 
αλήθειαν.

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΙΣ.

—Κατά πληροφορίας ιταλικής έφη- 
μερίδος δ στρατηγός Άμέλιο φρονεί 
θτι αν ή Ρόδος καί αί όμότυχοι νήσοι 
μείνωσιν ύπό τήν ’Ιταλίαν παρίσταται 
ανάγκη νά άποσπασθώσι καί έκκλη- 
θιαστικώς άπό τού Οικουμενικού’ Πα- 
τριαρχείου.

Ή Ιερά Σύνοδος ήθώωσε παμ- 
ψηφεί τόν Μητροπολίτην Ρόδου Βε
νιαμίν ύπόδικον άπό πολλού δντα διά 
κατηγορίαν τής Δημογεροντίας Ρόδου 
επι συμπράξει μετά τών ιταλικών άρ- 
Χ<θν είς βάρος τών εκκλησιαστικών

καί εθνικών συμφερόντων. Καίπερ δ- 
μως άθωωθέντος άντ*  αυτού είς Ρό
δον άπεστάλη ώς αναπληρωτής δ ε
πίσκοπος Ροδοστόλου ’Αλέξανδρος. Ή 
άθιόωσις επικρίνεται σφοδρώς έν τφ 
Βυζαντινώ τύπφ, ύποθέτοντι δτι ο
φείλεται ε’ς άπειλάς τής ’Ιταλικής 
Πρεσβείας.

—Τόείς τόν Τσάρον άποσταλησό- 
μενον δώρον τής Μ. Εκκλησίας έπί 
τή 300ετηρίδι τού οϊκου Ρωμάνωφ θά 
είναι αρχαίος πολύτιμος σταυρός, θά 
κομίση δ’ αυτόν είς Πετρούπολιν ’Ε
πιτροπή έκ συνοδικών.

—Συνεπείς τού νέου περί νομικών 
προσώπων νόμου τά Δύο Σώματα ά- 
πεφάσισαν δπως πάντα τά έθνικά ευα
γή Ιδρύματα μεταγράψωσιν έπ’ όνό- 
ματι εαυτών τήν άνήκουσαν αύτοϊς 
ακίνητον περιουσίαν, δπου δέν ύπάρ- 
χουσι Καθιδρύματα ή ύπάρχουσα έ- 
θνική περιουσία θά μεταγραφή έπ*  ό- 
νόματι τών Ιερών Ναών.

— Ή Τουρκική Κυβέρνησις επιμέ
νει νά μή άπαλλάξη τής στρατιωτικής 
υπηρεσίας τόν Διάκονον Γενή Μαχαλά 
τή; επαρχίας Δέρκων.

— Μετά πολλού ένθουσιασμού έωρ- 
τάσθη ή έπέτειος ονομαστική εορτή 
(12 Μαίου) τής Α. Θ. Π. τού Οικου
μενικού Πατριάρχου κ. Γερμανού.

— Έν τφ τελωνείφ τής Πάτμου αί 
Ίταλικαί άρχαί κατέσχον δέκα άγιας 
εικόνας τής Θεομήτορος, τάς οποίας 
ίεροκάπηλοι προώριζον διά τήν ’Αμε
ρικήν. Παρεκλήθη ή ’Ιταλική Πρε
σβεία νά ένεργήση τήν άποστολήν αύ
τών είς τό Οίκ. Πατριαρχεϊον.
— Έξελέγη Μητροπολίτη; Τραπεζοΰν- 

τος άντί τού Σεβ. κ. Κωνσταντίνου 
μετατεθέντος είς τήν Μητρόπολιν Κυ· 
ζίκου ό Άρχειοφύλαξ τών Πατριαρ
χείων καί ’Αρχισυντάκτης τής <Έκ- 
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κλησιαστικής Άληθείας» κ. Χρύσαν- 
0ος Φιλιππίδης. Έν τφ προσώπφ αύ- 
τοϋ ή ποιμαίνουσα Εκκλησία απέ
κτησε μέλος καί πράξει καί θεωρίρ 
δχ άριστα συγκεκροτημένον.

— Οί Ρώσοι Μοναχοί του Άγιου 
"Ορους βύρίσκονται ήδη άπό πεντα
μήνου είς ρήξιν πρός άλλήλους ένεκα 
δογματικών αντιλήψεων διά τό όνομα 
<Ίησούς>. Ή ρήξις έπανειλημμένως 
προσέλαβεν αίμαιηράς διαστάσεις. •Η
δη αγγέλλεται ότι έν νέρ ρήξει έν τή 
Μονή Άγιου Παντελεήμοιος έκακο- 
ποιήθη ό ’Ηγούμενος, έδέησε δέ νά 
έπέμβη ή Κοινότης του Άγ. "Ορους 
δΓ αστυνομικής χειρός πρός άποκατά- 
στασιν τής τάξεως. Ή Μ. Εκκλησία 
άπέστειλεν έξαρχικώς είς Άγιον "Ο
ρος πρός έξοκρίβωσιν τής κατασιά- 
σεως τόν ΰεοφ. Επίσκοπον Σταυρου- 
πόλεως κ. Χριστοφόρον Κνήτην.

ΑΘΗΝΑΙ
—Άπεφασίσθη νά τε)εσθώσι τήν 

άνοιξιν τού 1914 έν Άϋήναις οί ’Ο
λυμπιακοί άγώνες, έψηφίσθη δέ καί 
κυβερνητική χορηγία 350,000 δραχ.

—Κατά τόν αυτόν περίπου χρόνον 
θά γίνη καί ή οτέψις τού Βασιλέως 
Κωνσταντίνου τού IB' παρισταμένων 
άντιπροσώπων τών Εκκλησιών, τών 
Αύλών καί τών Κυβερνήσεων.

—Προκειμένου νά τρο.τοποιηΟή τό 
ύποβεβλημέιον είς τήν Βουλήν νομο- 
σχέδιον περί άργίας τής Κυριακής ό 
υπουργός τής έθνικής Οικονομίας έ· 
ζήτησεν άπό τών διευθύνσεων τών 
αστυνομιών τού Κράτους γνώμας καί 

παρατηρήσεις έπί τού νομοσχεδίου.
— Ή A. B. Υ. ό Πρίγκιψ Νικό- 

λαός μελετρί νά ίδρυση έν Θεσσαλο
νίκη Μουσείον Βυζαντινών Αρχαιο
τήτων καί Σχολήν Βυζαντινών σπου
δών μετά δημοσίας Βιβλιοθήκην

— '0 κ. Άλ. Φιλαδελφεύς ποιήσας 
δημοσίαν διάλεξιν έν Θεσσαλονίκη πε· 
ριεγραψε τούς έν αύτή Βυζαντινούς 
ναούς καί Ιδίρ τήν αρχιτεκτονικήν άρ- 
μονίαν τού τής Αγίας Σοφίας συστή- 
σας έν τελεί είς τήν Κυβέρνησιν τήν 
ιίρυσιν έν τή πατρίδι τού Άρισιοτέ- 
λονς Σχολής Πολιτικών Επιστημών, 
ανατολικών γλωσσών καί βυζαντινής 
τέχνης.

— Ή διά τήν γνησίαν Λυτής ευσέ
βειαν άγαθότητος πεπληρωμένη Βασί
λισσα "Ολγα, άντί ώς οί πολλοί τών 
άνθρώπων νά άποστραφή καί νά μι- 
σήση τόν άπαίσιον δολοφόνον τού σε
πτού συζύγου Της καί Βασιλέως η
μών, τουναντίον ήσθάνθη πρός αυτόν 
συμπάθειαν καί ενόμισε καθήκον Της 
νά φροντίση διά τήν ψυχικήν του σω
τηρίαν. Παρεκσλεσε λοιπόν τόν Μη
τροπολίτην Θεσσαλονίκης νά άποστεί- 
λη είς την φυλακήν Ιερέα, δστις νά 
εΐαη είς τόν δολοφόνον ότι ή Βασί
λισσα τόν ουγχωρεϊ διά τό έγκλημά 
του καί πιστεύει ότι καί ό θεός θά 
τόν συγχωρήαη αρκεί νά μετανοήση. 
Ή παυάκλησις τής Χριστιανικής Βα 
σιλίσσης έξετελέσθη διά του Πρωτο- 
συγκέλλου τής Μητροπόλεως, άλλ*  ό 
Σχοινάς έμεινεν άμετανόητος ώς ό Ι
ούδας, τού όποιου καί τό τέλος έλαβε.

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

15.— Ό Γρέη εδήλωσε πρός τούς 
αντιπροσώπους τών Βαλκανικών ιδι
αιτέρως χθές τήν πρωίαν ότι δέν 
υπήρχε πλέον λόγος πρός συζήτησιν 
έπί τής ειρήνης. Ή συνθήκη δέον νά 
υπογραφή άμέσως ώς υπάρχει, εϊτε 
όλα τά διαμαρτυρόμενα μέρη εΐ- 
νε έτοιμα νά υπογράψουν είτε όχι. 
Αύτή ήτο ή άπόφασις ιών Πρέσβεων. 
*0 Δάτεφ έζέφρασεν έπιθυμίαν νά ύ- 
πογράψη άμέσως. 01 Έλληνες αντι
πρόσωποι είπον ότι όφείλουσι νά συ- 
νεννοηθώσι μέ τήν Κυβέρνησίν των 
καί άναμένουσιν οδηγίας.

*0 Γρέη μετεχειρίσθη εξ ίσου έμ- 
φαντικήν γλώσσαν καί πρός τόν Σέρ- 
βον αντιπρόσωπον δστις άπήντησεν 
δτι άπέναντι τής άπροσδοκήτου τ<ιύ 
της στάσεως τών Δυνάμεων οφείλει 
νά έρωτήση τήν Κυβέρνησίν του διά 
νέας οδηγίας.

Ό ’Οθωμανός άντιπρόσωπος έπί- 
οης συνήντησε τόν Γρέη καί τόν έ- 
πληροφόρησεν ότι ήτο έτοιμος νά ύ- 
πογράψη άφ’ ής ημέρας άπεβιβάσθη 

Αγγλίαν. Φαίνεται ότι δ Γρέη έ- 
δήλωοε καθαρά είς τούς άντιπροσώ- 
πους δτι είνε περιττόν δι*  έκείνους, 
οίτινες δέν είνε έτοιμοι νά υπογράψω- 
οι νά μένωσιν έν Λονδίνφ.

16.—Ή Ελλάς καί ή Σερβία έ- 
λαβον πλήρεις διαβεβαιοισεις δτι θά 
γινωσι δεκταί νά παρακαθήσωσιν είς 
το Ευρωπαϊκόν Συνέδρ ον διά νά ύ- 
πβρασπίσωσι τάς ιδιαιτέρας άπαιτή- 
οβις των, όταν θά έξετασθώσιν αί 
λεπτομέρειαι. Συνεπώς προβλέπετο ι 
θτι οτι όέν θά έπέλθουν νεαι δυσκο- 
λιαι είς τήν υπογραφήν τής ειρήνης.

Η προθυμία τών Βουλγάρων 
νά υπογράψουν έξηγείται άπό μερι

κούς κύκλους ώς ύπαγορευθεϊσα άπό 
έπιθυμίαν νά μείνωσιν αί χεϊρές των 
ελεύθεριι διά τής ειρήνης μετά τής 
Τουρκίας διά νά ενεργήσουν κατά τής 
Ελλάδος καί Σερβίας.

*0 Ρέουτερ μανθάνει δτι οΐ Πρω
θυπουργοί τών Σέρβων καί Βουλγά
ρων συνεφώνησιν νά ύποβάλωσι τό 
ζήτημα τών συνόρων των είς τήν συ- 
νεδρίασιν τού Σαββάτου. Ή κατά- 
στασις φαίνεται θά έξομαλυνθή φι
λί κώς.

01 Βούλγαροι έκανονιοβόλησαν τάς 
προκεχωρημένας θέσεις τών Ελλήνων. 
Τέσσαρα Ελληνικά πολεμικά παρα
πλέουν παρά τάς Έλευθεράς. Ό Βούλ
γαρος ταγματάρχης ήρνήθη νά συνεν- 
νοηθή μετά τού Έλληνος Λοχαγού.

Ό Βενιζέλος καί δ Βασιλεύς είνε 
σύμφωνοι διά τήν στάσιν τής Κυβερ- 
νήσεως άπέναντι τών Βουλγαρικών 
προκλήσεων.

Ή υπογραφή τής προκαταρκτικής 
ειρήνης άνεβλήθη διά σήμερον.

ΟΙ Έλληνες καί οί Σερβοι άπεφά- 
σισαν νά υπογράψουν τήν ειρήνην.

Έκ Θεσσαλονίκης άγγελλεται δτι ό 
Σέρβο; Διάδοχος έπεθεώρησεν 100 χ. 
στρατού νεωστί συγκεντρωθέντος είς 
Βελεσσά.

Μεγάλοι βουλγαρικοί Δυνάμεις έξ 
Άδριανουπόλειυς καί Τσαταλτσας συγ
κεντρώνονται είς Νιγρίταν καί Λε- 
Χβ'ά.

Έκ Σόφιας αγγέλλεται ήμιεπισήμως 
ότι αί δηλώσεις τού Πάσιτς τής 16 
Μα ίου έΐαχίστας καταλείπουν ελπίδας 
Σερ βοβουλγαρικής συμφωνίας.

Ή προσχεδιασθεϊσα συνάντησις τού 
Γκέσωφ καί Πάσιτς πιθανόν νά μ ή λά- 
βη χώραν.— Ή εΙρήνη ύπεγράφη.
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Κυβέρνησιν καί τόν λαόν διά τήν φι
λοξενίαν.

Έκ Βελιγραδιού τηλεγραφεϊται δτι 
ό στρατηγός Πούτνικ. αρχηγός του 
Σέρβικου Επιτελείου, έφθασε δι*  εκ
τάκτου τραίνου ϊνα παραστή είς τό 
Συμβούλων τό υπό τήν προεδρίαν του 
Βασιλέως πρός μελέτην τής Βουλγα
ρικής διακοινώσεως. *Η  πρός τήν 
Βουλγαρίαν Σέρβική άπάντησις θεω
ρείται αρνητική, ήρχισαν δέ καί έ· 
σπευσμέναι πολεμικαί προετοιμασίαν 

29. — Ό «Μαγχεστριανός Φύλαξ» γρά
φει, δτι δ ’Αρμοστής τής Κύπρου 
μετεκλήΟη (;) είς Λονδϊνον υπό τής Κυ- 
βερνήσεως δπως διασκεφθή μετά τών 
’Υπουργών τών ’Αποικιών, τών Εξω
τερικών καί του Θησαυροφυλακίου 
περί μεταβολής τού πολιτικού καί τού 
οικονομικού καθεστώτος τής Κύπρου.

Άποτέλεσμα δε τών διασκέψεων 
ύπήρξεν, δτι τό Θησαυροφυλάκιον συ- 
ναινεϊ υπέρ σπουδαίων οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων, προφανώς περί κα- 
ταλύσεως του πρός τήν Πύλην φόρου·

Εικάζεται δτι τό Ύπουργεϊον τών 
Εξωτερικών διεπραγματεύθη πρός τήν 
Πύλην νά παραιτηθή τών δικαιωμά
των της έπί τής Κύπρου, ή δέ Πύλη 
συναινεϊ υπό δρους.
Ό «Μαγχεστριανός Φύλαξ» προσθέ

τει, δτι ή τοιαύτη οικονομική λύσις 
καί ή άποκατάστασις τής νήσου είς 
αποικίαν τού Στέμματος έπιδοκιμά- 
ζεται υπό τής πλεωνότηιος τών Κυ
πρίων. (!;)

30.—Έν Κωνσταντινουπόλει έγέ- 
νοντο σφαγαί μεταξύ τών Νεοτούρ- 
κων καί Φιλελευθέρων.

Ό Μ. Βεζύρης Σεφκέτ Πασσας 
έσφάγη.

Αί αίματηραί συμπλοκαί έξηκολού- 
θησαν μέχρι τής μεση’ίβρίας τής χθές.

Ό πρίγκιψ» Σαΐδ Χαλίλ διωρίσθη 
μέγας Βεζύρης. Οί άλλοι υπουργοί 
διατηρούσι τά χαρτοφυλάκιά των.

20,—Ό έν Βελιγραδίφ Έλλην 
Πρεσβευτής καί ό έν ΆΟήναις Σέρ- 
βος Πρεσβευτής μετά άνωτέρων αξι
ωματικών εφθασαν τό Σάββατον είς 
Θεσσαλονίκην καί συνδιελέχθησαν επί 
μακράν μέ τόν Βενιζέλον. Μεγάλη ση
μασία αποδίδεται είς τάς τελευταίας 
έκτεταμένας Έλληνοοερβικάς συνεννο
ήσεις, αί όποϊαι άφορώσι τάς Βουλγα
ρικά; απαιτήσεις.

Έκ Σόφιας τηλεγραφεϊται δτι ό 
Γκέσωφ αναχωρεί τήν νύκτα διά τά 
σύνορα πρός συνάντησιν του Πάσιτς.

21—Έκ Βελιγραδιού αγγέλλεται δτι 
πιστεύεται δτι πας κίνδυνος ένοπλου 
συρράξεως τών Συμμάχων άπεσοβήθη 
έξ ολοκλήρου, τής Σερβίας στεργού- 
σης νά άποστρατευθη υπό τόν δρον 
δπως καί ή Βουλγαρία πράξη ομοίως, 
συνέλθωσι δέ οί Πρωθυπουργοί τών 
Συμμάχων είς Πετρούπολιν έντός 15 
ήμερων.

24.—Έξ ’Αλεξάνδρειάς τηλεγραφεϊ
ται δτι ή Ίμβρος καί Τένεδος άφίνον- 
ται είς τήν Τουρκίαν. Ή Θάσος είς 
τήν Βουλγαρίαν, αί υπόλοιποι Νήσοι 
δίδονται είς τήν Ελλάδα.

Al Ίταλοκρατούμεναι αποδίδονται 
εις τήν Τουρκίαν, ήτις Οά παραχώρη
ση αύτάς είς τάς Δυνάμεις, αΐτινες τάς 
δίδουν είς τήν Ελλάδα μέ τήν ύπο- 
χρεωσιν νά μή όχυρώση αύτάς.

28. — Ό Ρέουτερ πληροφορείται δτι 
τό έν Λονδίνφ συνέδρων τής ειρήνης 
έκλεισε τάς συνεδριάσεις του. Οί αν
τιπρόσωποι εσκέφθησαν δτι εύκολώ- 
τερον Οά καταλήξωσιν είς οριστικόν 
άποτέλεσμα έάν ή συνθήκη τής ειρή
νης συμπλήρωσή διά συμφωνιών γε. 
νησομένων ιδιαιτέρως μεταξύ τών έν- 
διαφερομένων. *0  Μαυροβούνιο; αν
τιπρόσωπος προεδρεύων, διά ζωηρών 
λόγων έξέφρασεν εύχαριστίας πρός 
τόν Βασιλέα Γεώργιον, τήν ’Αγγλικήν

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕ KHFYS
«Κήρυξυν τόν λόγον...>Β' Τιμ. δ\ 2.

Μ θλιψίςι /

Ή θλϊψις ! ποιος δύναται νά είπη δτι άγνοεϊ τό συναί
σθημα τούτο ή νά ίσχυρισθή δτι δέν ύπέστη τήν πολυποίκιλαν 
έπίδρασιν αύτου έν τφ βίφ του δσον βραχύς καί άν υπήρξεν ού- 
τος ; Συναίσθημα βαθύ, εισχωρούν μέχρι τών ενδοτάτων μυ
χών τής άνθρωπίνης ψυχής, συγκλονίζον, συνταράσσον, καθαϊ- 
ρον, άναγεννών, άνακαινίζον καί άγιάζον πολλάκις τόν άνθρω
πον. Εϊναι ή θλϊψις πυρ έξαγνίζον τόν χρυσόν, την άνθρωπίνην 
ψυχήν, είς ήν έπετρίβησαν έκ τής καθημερινής συναφείας αυτής 
πρός τήν κακίαν του αίώνος τούτου ρύποι καί σπίλοι άσχημί- 
ζοντες τήν έν αυτή θείαν εικόνα.

Παρουσιάζεται ή θλϊψις ύπό παντοειδή μορφήν έν τφ κό- 
σμφ τούτφ, άναλόγως τών διαφόρων αιτίων έξ ών προέρχεται 
χαί τοϋ σκοπού πρός βν διευθύνεται ύπό του έπιτρέποντος αύτήν 
θεού, ού άνευ τής παραχωρήσεως ούδέν τελείται, καί πρός ού 
τάς βουλάς κατευθύνονται πάντα τά έν τφ Κόσμφ τελούμενα. Ό 
μέν πεπροικισμένος δι’ έξαιρέτου διανοίας στερείται τών ύλικών 
μέσων δπως μεγαλουργήση έν τφ έπιστημονικφ σταδίφ*  έντευθεν 
ή πηγή τής θλίψεώς του, ή κατατρύχουσα διηνεκώς καί δηλη- 
^ριάζουσα, τό δή λεγόμενον, τόν βίον του δλον. Οί άγώνές του 
προσκρούουσι διαρκώς καί ματαιουνται ένώπιον τής έλλείψεως 
τών ύλικών πόρων, καί τά ύψηλόφρονα όνειρα άτινα έθρεψεν έν 
ταϊς ήμεραις τής νεότητάς του βλέπει καταρρέοντα βαθμηδόν καί 
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άφανιζόμενα. Κal ή θλϊψις του όλονέν αυξάνεται, καί κατακυ
ριεύει τής όλης του ύπάρξεως, ύποβάλλουσα αυτόν εις δεινήν 
δοκιμασίαν έσοιτερικώς, άποτυπουμένη εις Ιδιαίτερα τής έξωτε- 

ρικής αύτοΰ παραστάσεως χαρακτηριστικά.
“Ετερος έχει άφθονα μέν τά ύλικά μέσα, άλλά στερείται 

διανοίας ίσχυράς δπως έκμεταλλευθή προσηκόντως τά άφθονα 
ταϋτα ύλικά του μέσα’ άναγκάζεται π.χ. νά προσφύγη είς βοή
θειαν άλλων όπως διεξαγάγη τάς υποθέσεις του, καί οι άλλοι ού- 
τοι άποκαλύπτονται συνήθως πανούργοι καί άπατεώνες. *Η  ή- 
γωνίσθη έτερος δι’ δλου τού βίου του δπως περισυλλέξη περιου
σίαν τοϊς τέκνοις του, ϊνα έν άνέσει άναθρέψη καί έκπαιδεύση 
αύτά καί καταστήση άπό διπλής άπόψεως, τής τε ύλικής και τής 
πνευματικής ύπεροχής. άνθρώπους ζηλωτούς έν τή κοινωνίφ*  
καί αίφνης βλέπει δτι μάτην έκοπίασε' τά τέκνα του έκβαίνουσι 
τής οδού είς ήν φιλοδοξεί νά κατευθύνη αυτά ò πατήρ των' τήν 
μετά τόσων κόπων συναθροισθεϊσαν ύπό τού πατρός περιουσίαν 
διασκορπίζουσι τά τέκνα είς τούς τέσσαρας ανέμους, καί άντί άν- 
θρώπων ζηλωτών άποβαίνουσι καθάρματα έν τή κοινωνίφ. Ιδού 
έντεϋθεν θλίψεις μεγάλαι, συνηθέστατα κατατρύχουσαι τάς καρ
διάς έκείνων Ιδία τών άνθρώπων, οϊτινες κρίνονται ώς εύδαίμονες 

ύπό τών πολλών.
“Ετερος έλαβε σύζυγον καί ίδρυσεν τό ώρισμένον έκάστφ 

ύπό τοϋ Δημιουργού μικρόν ιδιαίτερον βασίλειον, έν τή πεποι- 
θήσει δτι είσήγαγεν είς τόν οϊκόν του τήν πιστήν τού βίου συ- 
νέμπορον, τήν μέχρι θανάτου άφωσιωμένην, τήν πότνιαν μη
τέρα των τέκνων του, τήν άγαθήν και σεμνήν συμμέτοχον έν ταις 
ήμέραις τής χαράς, τήν άνδρείαν καί γλυκεϊαν παρήγορον έν 
ταϊς ήμέραις τής θλίψεως, τήν σοφήν οίκονόμον τών τού οίκου 
του, τήν συνετήν χειραγωγόν καί άντιπρόσωπόν του αυτόθι δταν 
αύτός διατελή μακράν, τήν τά αυτά φρονούσαν καί τά αύτά λέ- 
γουοαν μετ’ αύτού πάνοτε, τό έτερον τέλος πάντων έγώ αύτοΰ 
πανταχοΰ καί πάντοτε. Καί αίφνης άνακαλύπτει 5τι κακόν 
δαίμονα ε:σήγαγεν είς τόν οίκον αύτού, είτε διότι τά του οίκου 
κακώς οίκονομούμενα βαίνουσι πρός δλεθρον, είτε διότι ή σύζυ

γος δέν άντιλαμβάνεται έαυτήν ώς συμμέτοχον τής χαράς καί 
τής θλίψεως τοϋ άνδρός άλλ’ ύπολαμβάνει αυτόν ώς ύποζύγιον 
όφειλον διηνεκώς νά δουλεύη πρός ίκανοποίησιν τών ίδιοτρόπων, 
άνομων καί άδυνάτων άξιώσεων αύτής καί όρέξεων, είτε διότι 
κακή κατεύθυνσις δίδεται έξ ύπαιτιότητος τής Μητρός είς τά 
τέκνα τά συγκεντροΰντα τόσους πόθους καί τόσας έλπίδας, είτε 
διότι, τό πάντων δεινότατον, ή συζυγική πίστις χαλαροϋται καί 
έκλείπει όσημέραι. Δεινών θλίψεων πηγαί, δηλητηριάζουσαι 
ίσοβίως τόν άνθρωπον, άνηκούστων καί άνυπολογίστων κατα
στροφών αίτίαι.

Έτερος έγέννησε τέκνα καί άνέθρεψεν αύτά έν παιδέί^ καί 
νουθεσία Κυρίου, μετά πόνων καί ιδρώτων καί δαπανών πολ
λών, καί έχαιρε βλέπων αύτά αύξανόμενα ώς νεόφυτα έλαιών 
κύκλφ τής τραπέζης του, προοιωνιζόμενα άριστον τό μέλλον καί 
πολλήν τήν έξ εαυτών ώφέλειαν τή ΙΙίστει καί τή Πατρίδι έν 
γένει, τή κοινωνία καί τή οίκογενείοε ίδίοι*  καί αίφνης ό θάνατος 
άνήρπασεν έκ τής γής καί έκ τών άγκαλών τών φιλοστόργων γο- 
νέων τό χάρμα τών όφθαλμών των, τήν παρηγοριάν καί τό στή
ριγμα τού γήρατος αύτών, καί έξέκοψεν άρδην τάς τόσας έλπί
δας, συνεσκότισε τό τέως γελόεν μέλλον, κατεπίκρανε τόν ήδύν 
ώς ποτάμιον μέλιτος βίον αύτών καί έπλήρωσεν δακρύων καί 
θλίψεως τόν φανερώς καί κρυφίως μεμεστωμένον χαράς οϊκον 
αύτών' ώ, τίς κάλαμος δύναται νά περιγράψη προσηκόντως τήν 
θλΐψιν τών γονέων διά τάς τοιαύτας συμφοράς τάς λογιζομένας 
άνεπανορθώτους ;

Καί τίς δύναται έν γένει να συλλάβη έν τή φαντασίφ του, 
νά κατανόηση διά τής διανοίας, νά συναισθανθή έν δλη αύτών 
τή έκτάσει καί τφ πόνω τάς θλίψεις τής ’Λνθρωπότητος πάσας; 
καί νά δραματουργήση αύτάς ποία γλώσσα θά δυνηθή; καί ποιος 
δέν ίλιγγιφ όταν λάβη πρό όφθαλμών τήν Ανθρωπότητα ίλην 
καί τούς άνθρώπους καθ’ έκαστον θλιβομένους καί πενθοϋντας 
κοινή τε καί ίδίμ; ό μέν θρηνεί τάς ίδιας συμφοράς καί ύπό τήν 
έπίφασιν άταραξίας κρύπτει άβυσσον πολλάκις θλίψεως καί πό- 

δ δέ και ύπέρ τών οικείων καί τών φίλων κλαίει, έπαυξάνων 
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ούτω τήν (δίαν θλϊψιν' ό δέ άπό αισθήματος, αύτός άλυπος πολ- 
λάκις ών, επεκτείνει τήν καρδίαν αύτοϋ μέχρι τής δλης Άνθρω- 
πότητος, καί προσοικειοϋται κατά τδ άνθρωπίνως δυνατόν τής 
Οικουμένης τάς θλίψεις, συστέλλων έν συμπαθείς άνεκδιηγήτφ 
τήν δλην άνθρωπότητα είς έαυτόν. Καί παρίσταται οότω έν ά- 
ληθείςι ή Άνθρωπότης ώς σώμα έν ού τά μέλη ένφ είναι άναπο- 
σπάστως συνδεδεμένα προς άλληλα διά τής θλίψεως, άντλοϋσιν 
βμως έξ αύτοϋ τούτου τοϋ συνδέσμου καρτερίαν καί ύπομονήν 
ώστε νά ύπερνικήσωσι τά έκ τής θλίψεως δεινά μέχρι ού ό Κύ
ριος μεταστήση τά μέλη ταΰτα εις τον τόπον τόν άπηλλαγμέ- 

νον θλίψεως και όδυνών.
’Εντεύθεν άκολουθεϊ ή μεγάλη τοϋ ’Αποστόλου άλήθεια δτι 

οί χριστιανοί «καυχώμεθα έν ταϊς θλίψεσιν, είδότες δτι ή θλϊψις 
ύπομονήν κατεργάζεται, ή δέ ύπομονή δοκιμήν, ή δέ δοκιμή 
έλπίδα' ή δέ έλπίς ού καταισχύνει». Έρρήθη ανωτέρω δτι παν 
τό συμβαϊνον, καί αί θλίψεις άρα, δέν συμβαίνει άνευ γνώσεως 
καί παραχωρήσεως τοϋ Παναγάθου Θεοΰ' καί αί θλίψεις ούχ 
ήκιστα ύπηρετοϋσιν 'άπλώς τάς άνεξερευνήτους καί άγίας Αύτοϋ 
ζουλάς. Καί ò σκοπός τών θλίψεων ούχί σπανίως είναι άρίδηλος 
εις τούς έχοντας όφθαλμούς ϊνα βλέπωσι καί καρδίαν ϊνα αί- 
σθάνωνται. Ούχί σπανίως ή θλϊψις έπέρχεται ώς τιμωρία διά 
πονηράς πράξεις ή πονηρούς διαλογισμούς, καί είναι οίονεί εΐ- 
δοποίησις τοϋ Θεοΰ πρός τόν άνθρωπον όπως έπιστρέψη άπό τής 
κακής όδοΰ πρός ήν φέρεται είς τήν εύθεϊαν έξ ής παρεξέκλινεν. 
"Αλλοτε ή θλϊψις έπέρχεται ώς άποτέλεσμα κακής χρήσεως 
τών έμφυτων φυσικών καί ήθικών δυνάμεων του άνθρώπου. Καί 
άλλοτε άπλώς έπέρχεται ώς δοκιμασία τής άρετής, λαμβάνουσα 
ώς πρός αύτήν θέσιν λυδίας λίθου. Ηύξατό τίς ποτέ καθ’ έαυτοϋ 
κακόν, καί κατέλαβεν αύτόν τό κακόν έκεϊνο ταχέως ή βραδέως, 
καί έθλίβη ό άνθρωπος έκεϊνος' άς άναλάβη έαυτόν έν τή θλίψει, 
καί άς διδαχθή έξ αύτής νά κρίνη προτού είπη τάς εύχάς ή τάς 
άράς αύτοϋ, καί προτού πράξη τά έργα αύτοϋ. Έξέκλινέ τις τής 
όδοΰ τής άρετής καί συνήντησε τάς πρώτας θλίψεις' άς σταμα- 
τήση πρό αύτών, άς έπαναλάβη τήν όρθήν όδον, καί άς έννοήση 

τήν περί έαυτοΰ πρόνοιαν τοϋ Θεοΰ τοϋ οίονεί βοώντος αύτφ διά 
τών θλίψεων καί έπιτάσσοντος τήν είς τό καθήκον έπιστροφήν. 
“Ετερος βασανίζεται καθ' έαυτόν τε καί ώς μέλος οίκογενείας, 
κοινωνίας, Πολιτείας, ’Εκκλησίας ύπό θλίψεων έπί τοϊς πλεονά- 
ζουσιν έν τοϊς κύκλοις τούτοις κακοϊς' άς φιλοσοφήση έπί τών 
αιτίων τούτων καί άς καταβάλη δ τι αύτός δύναται καί άς παρο- 
τρύνη καί τούς άλλους νά έργασθώσιν όπως έκλίπωσιν τά αίτια 
ταΰτα, καί παρασκευασθή τοϊς τε συγχρόνοις καί τοϊς έπιγιγνο- 
μένοις άπηλλαγμένος τών τοιούτων θλίψεων ò βίος. “Ετερος, 
καίπερ συνειδιος έαυτόν άθφον, πλήττεται ύπό συμφορών καί 
πνίγεται έν πελάγει θλίψεων' άς άναμετρήση καλώς τά βάθη 
τής ψυχής του, καί έάν μή εύρη τήν αιτίαν τών θλίψεων, άς 
δοξάση τόν Θεόν τόν εύδοκήσαντα διά τοϋ τρόπου τούτου νά δο- 
κιμάση τήν άρετήν αύτοϋ ώς χρυσόν έν χωνευτηρίω, καί ένθυ- 
μούμενος δτι «6ν άγαπίί Κύριος παιδεύει» άς έμμείνη οταθερώ- 
τερος ή πριν είς τήν άρετήν καί είς τήν πρός τό θειον θέλημα 
άφοσίωσιν.

'Γπομονής κατ’ έξοχήν έχει άνάγκην ό άνθρωπος έν ταϊς 
θλίψεσιν' καί ή ύπομονή θά βοηθήση αύτόν νά διέλθη νικητής διά 
μέσου τής δοκιμασίας, έξ ής θά έξέλθη μάλλον καθαρός, μάλλον 
άγνός, μάλλον άγιος, πεπληρωμένος έλπίδος έπί τόν Θεόν τόν 
καθοδηγοΰντά πρός τό άγαθόν δι’ ών Αύτός οϊδεν όδών τόν άν
θρωπον, έπί τόν Θεόν τόν σώζοντα καί μή καταισχύνοντα τούς 
πεποιθότας έπ’ Αύτόν.—ΧΙΠ.
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θέατρον καί Εκκλησία

©EATPON KAI ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Όρμώμενοι άπό τής αρχής, οτι ό σκοπός τής ύπό του Σωτή- 
ρος ίδρυθείσ^ς Εκκλησίας είναι ό αγιασμός τοΰ κόσμου και ή άναζύ- 
μωσις του όλου κοινωνικού φυράματος υπό πάσας αύτοΰ τάς όψεις, 
φρονοΰμεν χαί πιστεύομεν άδιστάκτως οτι δέν εϊνιι αδύνατος καί ή 
μεταξύ συγχρόνου εκκλησίας καί νεωτέρου θεάτρου συνεννόησις, τού
του μέν άνυψουμένου έτι μάλλον καί έπί εύγενεστέρων βάσεων μεταρ
ρυθμιζόμενου, έκείνης δέ την χεϊρα προς το θέατρον όρεγούσης καί 
μητρικώς έπευλογούσης. Έάν έκ τής σκηνής έλειπον αγαθά και φω- 
τοποιά στοιχεία, ών την ύπαρξιν ούδείς ποτέ διημφεσβήτησε μηό*  
αύτοΰ εξαιρούμενου τοΰ Τερτυλλιανοΰ, άποφηναμένου οτι ύφίστανται 
έν αύτ$ί dulcia et grata et simplicia, etiam honesta quae
dam, τό θέατρον έπρεπεν ώς άνιάτως καί άπελπιστικώς νοσοΰν ν’ 
άποκηρυχθή. Άλλ*  ακριβώς διότι τά στοιχεία ταΰτα ύπάρχουσι καί 
δη είς πλούσιον πολλάκις βαθμόν, ακριβώς διότι έπ*  αυτού παρελ·>ύ- 
νουσιν ούχί αί τυχοΰσαι μεγαλοφυιαι, από τού Αισχύλου, Σοφοκλε- 
ους καί Εύριπίδου μέχρι τοΰ Λέσσιγκ, Σχίλλερ καί Γκαίτε, καί από 
του Ρακίνα, Άλφιέρη, Καλδιρώνος καί Σαικσπήρου μέχρι τοΰ *Ιψεν,  
τοΰ Βασιλειάδου, τού Σούτσου, τοΰ Ραγκαβή καί τού Βερναρδάκη 
μας, άκριβώς διότι καί τοΰ θεάτρου αποστολή, καίτοι δι' άλλης ό*  
δοΟ έπιδιωκομένη, τυγχάνει ή τών κοινωνικών παθημάτων χάθαρσις, 
ή ’Εκκλησία πρέπει εν τοϊς σημερινοϊς της άντιπροσώποις νά το περι- 
βάλη μέ την συμπάθειάν της καί σκεφθή τίνι τρόπω θά έπέδρα συ- 
στηματικώτερον επ’ αύτοΰ. Οί πιετισταί καί μοντανισταί τών νεωτέ- 
ρων χρόνων, οί μηδέ κόκκον άγαθοΰ έν ταϊς δραματικαις περιστά- 
σεσιν άναγνωρίζοντες, άντλούσι τά επιχειρήματα των το μέν έκ χα- 
μερπών τινων τοΰ ήμικόσμου προϊόντων άναβιβαζομένων άτυχώς επί 
έκφυλων σκηνών, το δέ έκ τών κινδύνων ους διά την τάξιν τών ύπο- 
χριτών ή σκηνή συνεπάγεται, το δέ έχ τής δεδηλωμένης στάσεως, ήν 
απέναντι έκλιπόντων σχεδόν θεαμάτων έτηρησεν ή παλαίφατος Έχ- 
κλησία. Άλλ’ η μέν, έστιν ότε, κατάπτωσις τής σκηνής είς έργα ά
κοσμα καί γυμνοτρέχηλα δέν είναι λόγος άποχρών προς ολοκληρωτι
κήν άποκήρυξιν τοΰ θεάτρου, γνωστοΰ οντος ότι ουδέποτε ή κατά- 
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χρησις ηρε τήν χρήσιν καί ο:ι οχι μόνον τής τέχνης, ποιλσεως τε καί 
ζωγραφικής καί γλυπτικής ευρέθησαν πάντοτε ασυνείδητοι καταχρα- 
σταί, αλλά καί αυτής έτι τής θρησκείας, ήν πολλοί πολλαχώς έκα- 
πηλεύθησαν καί έζεμεταλλεύθησκν χωρίς όμως διά τούτο πταίστης 
νά θεωρηθή ποτέ είτε ή τέχνη, είτε ή θρησκεία. Οί δέ κίνδυνοι οί 
περιζωννύοντες τούς ηθοποιούς, αφανίζοντας δήθεν το αέγώ> των ύπύ 
τά άλλα προσποιητά τών ύποδυομένων χαρακτήρων «μη έγώη καί 
σφιγκτώς πολλάκις έχπολιορκουμένους ύπο τής εύνοιας τοΰ δημοσίου— 
καί ούτοι δέν είνε ανυπέρβλητοι, ώς άποδεικνύει διά τούς έχοντας 
οφθαλμούς νά βλέπουν καί νούν νά κρίνουν ή τε πείρα ή πλείστους 
όσους τίμιους, εύύπολήπτους καί εύσεβάστους ηθοποιούς άμφοτέρων 
τών φύλων, έν ’Αγγλία ιδίως, έπιδεικνύουσα, καί ή σκέψις οτι ή από 
σκηνής μεταλλαγή χαρακτήρων άν χρησιμεύη προς πρόσκαιρον λήθην 
τής προσωπικότητος τοΰ καλού ύποκριτού, χρησιμεύει ούχ ήττον 
καί ώς στάδιον μοναδικόν ένισχύσεως τής θελήσεως πρός άνάδειξιν 
σπουδαιοτάτης πνευματικής ισορροπίας. Όσον δ’ άφορ£ τό πειστή
ριο*  τό άπό τής στάσεως τής αρχαίας έκκλησίας πρός τά θεάματα 
λαμβανόμενον, έπειδή τςΰτο θεωρείται ώς τό ίσχυρότερον όλων, παρα
καλώ νά μοι έπιτραπή όπως πλειότερον έπεκταθώ.

Τώ δντι. Πατέρες τινες καί διδάσκαλοι τών παλαιών χρόνων 
διαρρήδην κατεδίκασαν τά κατά τούς καιρούς έκείνους έμπολιτευόμενα 
θεάματα τοΰ κίρκου, θεάτρου καί άμφιθεάτρου, καθό πρός τον Χρι
στιανισμόν ασυμβίβαστα, ύψηλή δέ τή φωνή κατήγγελλον αύτά προ 
τού εαυτών ακροατηρίου ώς πομπάς διαβολικάς, ώς ψώραν, ώς λέπραν, 
ώς λύμην παράνομον, ώς Βαβυλωνίαν κάμινον ούχί δια στυππίου, νά- 
φθης καί πίσσης, άλλα διά τών έκεί δρωμένων και άκουομένων καιο- 
μένην, ώς arcem omnium turpitudinum, ώς sacrarium Vene- 
rist ώς consistorium impudicitatis.

Άλλ’ όποια ήσαν κατά τόν Τερτυλλιανόν, ιδιαιτέρως περί του 
τοΰ ζητήματος τούτου γράψαντα, τά θεάματα έκεινα; Έν πρώτοις ή- 
σαν προελεύσεως καθαρώς είδωλολατρικής, άνάγοντα τήν γένεσιν είς 
τον Βάκχον, τήν Άφροδίτην, τήν Κίρκην (έντεΰθεν circus) ή τόν 
Ηλιον. Δεύτερον*  αί έν αύτοίς παραστάσεις ήσαν πάντοτε αναπό

σπαστοι μέ τήν λατρείαν τών ψευδών τούτων θεών, ώς γίνεται δήλον 
ex τού ότι ήρχιζον, διεκόπτοντο καί έπερατοΰντο διά σχοινοτενεστά- 

πομπής αγαλμάτων, αρμάτων, θρόνων, στεφάνων, θυμάτων, αί- 
|*«των,  θυμιαμάτων, σαλπίγγων καί αύλών υπό τήν καθηγεσίαν το$ 
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μάντεως. Τρίτον ού μόνον αύτά καθ’ έαυτά τά θεάματα άπέσταζον 
εθνισμού πρός 8ν ο Χριστιανισμός διέκειτο άδιαλλάκτως, άλλα και 
άνεγείρετο πολλάκις παραπλεύρως αύτών ό της άκολάστου Κυθερειας 
ναός, ϊνα τα αισχιστα υπό την αιγίδα αύτου άνεμποδίστως διαπράτ- 
τωνται καί αποκλείεται π^σα έπέμβασις τής λογοκρισίας. Τέταρτον*  
μετά τών τοιούτων θυμελικών ορχήσεων καί άκολαστημάτων συνή- 
πτοντο οί mortuari! αγώνες, οί πρωταρχικήν μέν πηγήν σχόντες 
την βάρβαρον εκείνην παλαιάν συνήθειαν του να σφάζωνται ζώντες 
άνθρωποι επί τοΟ τάφου σημαινόντων νεκρών, ήδη δέ διά τών αίμο- 
χαρεστάτων θηριομαχιών και μονομαχιών δούλων προς τούτο πωλου- 
μένων ή άλλως έξευρισκομένων ύπερφαλαγγίσαντες το άκρυν άωτον 
τής απανθρωπιάς. Πέμπτον εκεί αντηχεί πολλάκις ή βλάσφημος 
και άντίθετος κατά τών δυστήνων Χριστιανών κραυγή «τους Χριστια
νούς είς τους λέοντας!» καί τό μέρος εκείνο ήτο ο,τι άπαίσιον διά τήν 
’Εκκλησίαν τών μαρτύρων. Έκτον*  έργάται καί ύπηρέται τών θεα
μάτων εκείνων ήσαν αί δημόσιοι έταϊραι αί προς άναπεπταμένην 
καταισχύνην εκεί καθοδηγούμεναι, και οί δοΰλοι οί τριωβολιμαϊοι καί 
μαστιγίαι, καί πδΐν ό,τι άτιμον είχε να έπιδείξτ) ή πόλις, ήτις κατά 
ανακολουθίαν παράδοξον, ενώ άφ’ ενός έκαυτηρίαζε τα άτομα ταυτα 
δια τής άποστερήσεως τοΟ δικαιώματος του πολίτου καί διά τής άπο- 
κλείσεως άπδ του βουλευτηρίου, του βήματος, τών βασιλικών, τής ά- 
γοράς, τών λουτρώνων καί τής τάξεως τών ιπποτών, άφ’ ετέρου έ
σπευδε να τούς χειροκροτήση, ώσεί ή ηθική ήδύνατο έξαιρετικώς vi 
λακπατήται έκει, καί αί σπαρασσόμεναι σάρκες να μή κινούν τον 
έλεον, καί νά θεωρήται άρετή ή παντού άλλου καταδιωκομένη άν- 
θρωποκτονία, και ή αιδημοσύνη τής κόρης είς ούδέν να λογίζηται 
θεωρούσης θεάματα, τα όποια άν έκ τών ζοφερών εκείνων κευθμωνων 
των έτόλμων νά έξέλθουν, θά κατεσπίλωνον και αύτύ το ηλιακόν 
φώς! Καί ταυτα μέν κατά τον ’Αφρικανόν διδάσκαλον, άντιπροσω- 
πεύοντα τό φρόνημα τή; καταδιωκομένης εκκλησίας. ’Εν δέ τοις 
μετά ταυτα χρόνοις άνακηρύσσεται μέν ο Χριστιανισμός θρησκεία 
επίσημος, άλλα τδ θέατρον, ώς έκ τε του Χρυσοστόμου καί Αυγου
στίνου δηλοΟται, δέν έχει μεταλλάξει ουδέ κατά κεραίαν τάς είδω- 
λολατρικάς βάσεις του. Αί τραγωδίαι τών μεγάλων Ελλήνων τρα
γικών καί αί κωμφδίαι του Μενάνδρου καί Τερεντίου έχουσι προ αιώ
νων λησμονηθώ ’Αλλά τα scenica adulteria, οί όψιμοι έρωτες 
τοΟ γηραιού πατρδς τών θεών μέ τήν Δανάην, τήν Λήδαν, τήν Εύ- 

ρώπην καί τδν Γανυμήδην, αί λαθρογαμίας του Άρεως καί τής ’Α
φροδίτης καί οί γάμοι τής Μήδειας μετά του Ίάσονος, ή τής ’Ανδρο
μέδας μετά τού Περσέως εύρίσκονται είς τήν ήμερησίαν διάταξιν. 
Τρισχιλίας όρχηστρίδας τής χειριστής ηθικής ύποστάθμης διατηρεί 
άκόμη μόνη ή Ρώμη. Περί δέ τών άλλων κέντρων του κράτους, τής 
Κων)πόλεως καί τής ’Αντιόχειας, τις άλλος είναι νά λαλήστ) είδικώ- 
τερος άπδ τδν Χρυσορρήμονα;

Όχι ψυχαγωγία, άλλ’ όλεθρος καί κόλασις ήσαν τά διαδραμα
τιζόμενα άπδ τών θεάτρων αύτών, οπού ήτιμωμέναι γυναίκες μέ τά 
διακεκλασμένα των ρνματα, τά πορνικά των άσματα, τάς ύπογραφάς 
τών οφθαλμών, τά έπι τρίμματα τών παρειών καί τάς επίλοιπους παμ- 
ποικιλους των μαγγανείας τδν οικογενειακόν βίον άνεμόχλευον καί 
πολλούς τών θεωμένων ήχμαλώτιζον, τούς μέν άπ’ αυτής άνιστώσαι 
τής εύνής, τούς δέ ούδέ τήν άρχήν έάσασαι ομιλήσαι γάμφ. Τδ κα
κόν προέβαινε μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε, κατά τήν χαρακτηρι- 
στικωτατην σημείωσιν του ίερου Πατρος, και κλίνην επί τής όρχή- 
στρας νά προσκομίζωσιν, έφ’ ής πρό τών οφθαλμών πάντων τά μυ- 
σαρά έτελουντο τής μοιχείας δράματα, καί τά σεμνά έξεπομπεύοντο 
πραγματα του γάμου καί τό μυστήριον παρεδειγματίζετο τδ μέγα 
υπο άνθρωπων μηδέν κοινόν πρός τήν τιμήν έχόντων. Τδ δέ χείριστον 
ότι η υπέρ τών τοιούτων άσχημοσυνών φρενίτις του δημοσίου είχε 
προσλάβει τοιαύτας επικινδύνους διαστάσεις, ώστε ούδέ τής Μεγάλης 
ΙΙαρασκευής νά φείδωνται, αλλά καί οί άνω καί οί κάτω, καί ό Αύτο- 
κρατωρ και ό λαός καταλιμπάνοντες τούς ναούς ερήμους ν’ άποπτύωσι 
παντα χαλινόν κοσμιότητος έν τφ κονιορτφ τών ιπποδρομίων. Εϊχεν 
άρα δίκαιον ό άγιος Διδάσκαλος απέναντι τοσαύτης άνηθικότητος καί 
τοσαύτης άνευλαβείας νά ύψών$ άπειλητικώς τήν φωνήν του: «Δια 
τούτο προλέγω καί λαμπρα βοώ τή φωνή, ότι 6t τις, μετά τήν πα- 
ραινεσιν ταυτην καί διδασκαλίαν, επί τήν παράνομον τών θεάτρων αύ- 
τομολησειε λυμην, ού όεξομαι αύτδν είσω τουιωνί τών περιβόλων, ού 
μεταδώσω μυστηρίων, ούκ άφήσω τής ίβρΛς άψασθαι τραπέζης». Τήν 
ύλην πενθίμην εικόνα πλαισιουσι τά εξ άφορμής ίδί$ του Άλυπίου 
λεγομενα υπο του Αύγουστίνου, εξ ών μανθάνομεν ότι τδ ανθρώπινον 
αιμα άφθονον ετι έρρεεν είς τον ιππόδρομον, προσπορίζον συγκινήσεις 
ζφωδεις καί αγρίας εις πληθη, άπολέσαντα π£σαν πνευματικήν εύαι- 
σθησιαν. Ιδού το θέατρον οπερ ή άρχαία θρησκευτική γνώμη έξεσύ-

Αλλ’ είναι, πρός Öaoöf τοιοΟτον καί τό παρ*  ήμϊν θέατρον,
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είτε ιστορικόν, είτε ηρωικόν, είτε κλασσικόν, είτε ρομαντικόν καλεί
ται τούτο, οττερ βλως χριστιανικήν σχόν την αρχήν καί έν τοίς με
σαιωνικοί; μοναστηρίοις το κατ’ άρχάς φυτευθέν ως θρησκευτικόν καί 
ηθικόν δραμα, έκαλλιεργήθη ακολούθως ούτως ύπό τών μεγάλων νεό
τερων δραματικών ώστε κατέστη στοιχείον του πολιτισμού μας άνα- 
πόσπαστον, έν ω πασαι αί τέχναι, αρχιτεκτονική τε καί ζωγραφική 
καί γλυπτική καί ποίησις χαί μουσική καί απαγγελία συνηδελφώ- 
θησαν; Δυνάμεθχ δέ άνευ κινδύνου να χαρακτηρισθώμεν όπισθοδρο- 
μιχοί καί προφανή αναχρονισμόν έν τοϊς χρόνοις μας άποτελούντες, νά 
γράφωμεν μή διαχρίνοντες τά νυν από τα τότε, δτι ή σκηνή είναι 
«χαλχευτήριον τίς χαχίας χαί του ψεύδους, έπέχουσα τοιαύτην σχέ- 
σιν προς τήν ίερωσύνην οΐαν ό διάβολος πρός τόν Χριστόν»; Καί πώς ; 
είναι λοιπόν ψευδός ή πιστή χαί αληθινή τών ανθρωπίνων παθών 
άπεικόνισις, ήν τό γνήσιον θέατρον προτίθεται, ψεύδος ό έ'ρως, ψεύδος 
ή οδύνη, ψεύδος ή πατρική χαί μητρική στοργή, ψευδός τό φίλτρον ή 
ή αχαριστία τών τέκνων, ψευδός τό μίσος, ψευδός ή αντιζηλία, ψευδός 
ή φιλοδοξία, ψευδός ό πατριω:ισμός, ψεύδος τό σέβας τών νεκρών, 
ψευδός ό γάμος, ψεύδος ή κατά του χακού πάλη, ψεύδος τ$|ς αρετές 
ο θρίαμβος; Καί είναι ή σύγχρονος σκηνή χαλχευτήριον Σατάν, διότι 
τό κοινωνικά έλκη καυτηριάζουσα, χρησιμοποιεί μέν πρός τούτο τόν 
άναίμαχτον γέλωτα, παρέχει δέ τοϊς από τής βιοπάλης έρχομένοις ά- 
νεσίν τινα καί θυμηδίαν; Μα τήν αλήθειαν, άν ό γέλως είναι χαχόν, 
ό Δημιουργός έκαμε πολύ άσχημα να βάψη τα ρόδινα χείλη τού νη
πίου δι’ όρμεμφύτων μειδιαμάτων καί νά πλάση μεταξύ βλων τών 
σκυθρωπαζόντων ζφων μόνον γελόεντκ τόν άνθρωπον ! . . ..

(ακολουθεί).

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΝ ΚΥΠΡΩ,

ΕΝ ΤΩι ΣΧΟΛΙΚΩι ΕΤΕΙ 1912—1913
ΚΑΤ' ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Δημοτική Εκπαιδεύεις.

Msdn Έκπαίδευάις.

Σχολεία

Λ
»Λ

300γ
£ 

--------------------L

ο

ΊΞ- 
Φ Δι

δά
σκ

αλ
οι

Δι
δα

σκ
αλ

ία
. '

Μ
αθ

ητ
αί

1------—
--

Όλική 
δαπάνη 

έκ τών 
κατοί . ων

Kυßtρv. 

χορηγία

Ελληνικά 
Τουρκικά 
Γαλλικά 
Ιταλικά 
Αρμενικά 

Μαρωνιτικά

334
L82

Δ:

3
4

69
11

BV ύ
»

2

338
201 
πάρ^

»
3 
6

155
15|

'ουσι

3

18519 
3926 

. πληρ<

54 
84

8208 
2003 
)φορί< 
»

45 
48!

/14628
» 3501

11

/152
» 68|

/4770 
» 1340

/50
»40

• Ελληνικά 
Τουρκικά 
Αγγλικά 

J αλλικά 
Ιταλικά

4 -
2 1

21 1

217
223

/1615
28 » 18θ| /484

I , I ' ο yΤαΰτα είναι τρόπον τινά ίδιοπικα 
καί ή Κυβέρνησις δέν εχει πληρο 
φορίας περί αυτών *

2. X. Καί όμως tivù αυτών λαμβάνουσι καί κυβερνητικήν χορηγίαν, 
ùv δέν άηατώμεδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ *

1. Εις τήν Δημοτικήν καί Μέσην έκπαίδευσιν αί δυο 
τελευταΐαι στήλαι προστιίΐέμεναι άποτελοΰσι το ολον τής δα
πάνης.

2. ’Εκ τών 334 ελλην. Άρρεναγωγείων καί 69 Παρθε-

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



340 Ή έκπαίδευσις έν Κύηρψ

ναγωγείων 3 άρρεναγωγεϊα καί 1 παρθεναγωγεϊον δέν βοη- 
θοΰνται υπό τής Κυβερνήσεως ατε συντηρούμενα έξ Ιδιαίτε
ρων κληροδοτημάτεην. Έκ τών αυτών δέ εκπαιδευτηρίων έ- 
τερα 8 δέν βοηθοϋνται υπό τής Κυβερνήσεως, ατε μή ύπαρ- 
χούσης σχετικής κατά τον Νόμον άποφάσεως του Έκπαιδ. 
Συμβουλίου.

3. Έκ τών 182 τουρκικών άρρεναγωγείων καί 11 παρ
θεναγωγείων 10 άρρεναγωγεϊα και 1 παρθεναγωγεϊον δέν 
λαμβάνουσι κυβερνητικήν χορηγίαν, άλλα συντηρούνται υπό 
τής έν ΚΠόλει Κυβερνήσεως, ετερα δέ 6 συντηρούνται 
άποκλειστικώς υπό τού Έβκάφ. 'Ωσαύτως 21 ετερα άρρενα
γωγεϊα δέν έβοηθήθησαν υπό τής Κυβερνήσεως ατε μή ύπαρ- 
χούσης σχετικής άποφάσεως τού Έκπαιδ. Συμβουλίου. Έν 
δέ ταϊς /3501 περιέχονται καί αί χορηγίαι τής έν ΚΠόλει 
Κυβερνήσεως καί τού Έβκάφ (περίπου <£400.)

4. Έν τοϊς 4 έλλην. σχολείοις τής Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως νοείται το έν Λάρνακι Έμπορ. Λύκειον, τά έν Λεμεσώ 
καί Πάφω Ήμιγυμνάσια, καί το Ελληνικόν Σχολεϊον Άμ- 
μοχώστου. Πλήν τούτων ύπάρχουσι :

α) το Παγκύπριον Γυμνάσιον έν Λευκοσία μετά τού Δι
δασκαλείου καί τού Εμπορικού τμήματος αυτού, έχον έν 
συνόλω 21 καθηγητάς, 400 μαθητάς καί προϋπολογισμόν 
.£2668, ών αί <£200 παρέχονται υπό τής Κυβερνήσεως ώς 
χορηγία υπέρ τού Διδασκαλείου.

β) το 'Ιεροδιδασκαλεϊον έν Λάρνακι, έχον καθηγητάς 7, 
μαθητάς 30, και προϋπολογισμόν <£480.—Οί μαθηται είναι 
πάντες οίκότροφοι.

5. Επίσης προσθετέον το Διδασκαλεϊον τού Παρθενα
γωγείου Φανερωμένης έν Λευκοσίρ έχον διδάσκοντας 15 κα- 
θηγητάς τού Παγκυπρίου, μαθήτριας 74 καί δαπάνην /244. 
(οί καθηγηταί θεωρούνται μισθοδοτούμενοι έκ τού Παγ
κυπρίου), ών αί <£100 έκ κυβερνητικής χορηγίας.

Άρχιμ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΔΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛ. ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ TQN ΚΑΝΟΝΩΝ

[ Ή Εκκλησία άγιάζουσα, διδάσκουσα, ποιμαίνουσα τούς 
πιστούς.—'Η έκκλησιαστική νομοθετική έξουσία.— 
Αί Οίκουμενικαί καί αί Τοπικαι Σύνοδοι.—Συμμε
τοχή τής Πολιτείας έν τή εκκλησιαστική νομοθεσίρ.— 
Ελευθερία τής Εκκλησίας έν τή νομοθετική δρά
σει.—Μεταβλητά καί αμετάβλητα στοιχεία έν τή 
έκκλησιαστική νομοθεσία.—Παραδείγματα μεταβλη- 
θέντων κανόνων.—Γενικαί άρχαϊ διέπουσαι τάς με- 
ταβολάς έν τή έκκλησιαστική νομοθεσίρ.—Περί τής 
ανάγκης τής κωδικοποιήσεως τών κανόνων τής Εκ
κλησίας. ]

Άρθρον του Συμβόλου τής άγιας ημών θρησκείας εϊνε ή πίστις 
βίς Μίαν, ‘Αγίαν, Καθολικήν καί Άποστολικην ’Εκκλησίαν, εκ δέ 
τής πίστεως ταύτης προσέρχεται ώς άμεσον καί άναπόφευκτον κα
θήκον παντός άληθους πιστού ή ύπαχ,οή εις τήν Εκκλησίαν. Διότι 
εν αύτή ή αληθής σώζεται πίστις, εις αυτήν ό Κύριος ήμ.ών ’Ιησούς 
Χριστός, Χιά τών ’Αποστόλων καί τών διαδόχων αυτών ποιμένων 
τής ’Εκκλησίας, άνέθηκε τον αγιασμόν τών πιστών, τήν διδασκα
λίαν αύτών καί τήν πνευματικήν διακυβέρνησιν. Τούτου ένεκα έγ- 
*υρως τήν θρησκευτικήν αλήθειαν διδάσκει μόνη ή ’Εκκλησία. Εις 
*υτήν δέον νά προσφεύγω ό έχων ανάγκην γνώσεως τής άληθείας 
**1 ίπιλύσεως θρησκευτικού τίνος ζητήματος καί τήν φωνήν αύτης 
ν άποδέχηται, ύπ*  αύτης να χειραγωγήται έν τ?ί ζωή αυτού.

Όντως δέ ό Κύριος ήμών ’Ιησούς Χριστός ίδρυσε τήν Έκκλη- 
°ίαν ώς TQ jjtóvov δργανον τής εις ενα έκαστον τών πιστών μεταδόσε- 
ωζ τής σωτηριώδους θείας χάριτος, επομένως χατέστησεν αύτήν 
«παρασάλευτον καθίδρυμα καί αιώνιον στύλον καί έδραίωμα τής αλή
θειας (Α\ Τιμ. 3,15), καθ’ ου καί πύλαι *Λδου  ούδέν ίσχύουσι. 
Προς διενέργειαν τού έργου τής ’Εκκλησίας χαι πραγματοποίησή 
τού σκοπού αύτης έ'δε: αύτη να συγκρατή άνόθευτον τήν παραδο- 
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Τό κνΒΟμα κανόνων 843342 Τό τΦν κανόνων

θεϋσαν αύτή αλήθειαν, (διότι ή απώλεια τής αλήθειας προϋποθέτει 
έξαφάνισιν τής Εκκλησίας), καί έγκύρως δια τών ποιμένων καί 
λειτουργών αυτής νά μεταδίδη τήν αλήθειαν είς τους πιστούς. Προς 
τούτο αύτός ό Κύριος αιωνίως παραμένει μετ’ αύτής ώς κεφαλή αύ- 
τής (Ματθ. 28,20) καί δια του αγίου Πνεύματος καθοδηγεί αύ- 
τήν (Ίωαν. 14,16. 26. 16, 13). Ούτω τηρείται έν τή ’Εκκλησία 
ή θεία άποκάλυψις καί ή αλήθεια, ελεύθερα πάσης παραχαράξεως*  
ο θεανθρώπινος αύτής ζών οργανισμός, κατά τήν αληθή αύτου ύπό- 
στασιν, σώζεται ανεπηρέαστος άπδ πάσης ανθρώπινης πλάνης, ή δι
δασκαλία αύτής, διά τής συνειδήσεως τής ’Εκκλησίας έκδηλουμένη, 
ώς έκπηγάζουσα έξ αύτου του ζωοποιοΰντος αύτήν Θεού, εινε αλάνθα
στος. Οί ποιμένες καί διδάσκαλοι αύτής συνεχίζοντες τδ έργον τών 
’Αποστόλων, κατά διαδοχήν άδιάκοπον ή'τοι αύζδ τδ έργον του ’Ιησού 
Χριστού, δστις έγένετο δι’ ήμας «σοφία άπδ θεού δικαιοσύνη τε καί 
άγιασμδς καί άπολύτρωσι;» (Λ'. Κορ. 1,30), έξαγγέλλουσι καί διατυ- 
πουσι τήν διδασκαλίαν τής Εκκλησίας έν Πνεύματι άγίφ οσάκις τήν 
βλην αντιπροσωπεύουν ’Εκκλησίαν. Δι’ αύτών λαλεϊ αύτός ό θεδς 
καί ποδηγετεί τούς ανθρώπους είς τήν Οείαν αλήθειαν, τούτου δ*  ενε- 
κα παν πιστόν καί γνήσιον τής Εκκλησία; τέκνον δέον νά ύπακούη 
καί ν’ άποδέχηται ώ; αναμφισβήτητων τήν διά τών αγίων Οικουμε
νικών Συνόδων διατυπωθείσαν καί έν τή όρθοδόξω ’Εκκλησία σω- 
ζομένην διδασκαλίαν περί τής χριστιανικής αλήθειας.

Ή ιστορία τής ’Εκκλησίας μαρτυρεί δτι πολλαί μέν άνεφά- 
νησαν αιρέσεις, άλλ’ ούδεμία τούτων έπεχράτησε, διότι διά τών αγίων 
Οικουμενικών Συνόδων πάντοτε έθριάμβευεν ή αλήθεια. Καθ’ ον δέ 
χρόνον ή ’Ανατολική ορθόδοξος ’Εκκλησία έταράσσετο ύπδ τών αιρέσε
ων καί ήγωνίζετο κατ’ αύτών, ή λατινική τής Δύσεως ’Εκκλησία εμει- 
νεν άπηλλαγμένη πάσης αίρέσεως. Άλλα καθ’ ον πάλιν χρόνον ή 
λατινική ’Εκκλησία έξέκλινεν είς καινοτομίας ή ’Ανατολική Εκ
κλησία ορθοτομούσα τδν λόγον τής αλήθειας γενναίως ήγωνίσθη ύπέρ 
αύτου, ούδ’ ύπήρξέ ποτέ έποχή καθ’ ήν ή αλήθεια άπεσβέσθη έν τή 
Μια Άγίοε Καθολική καί Άποστολική Εκκλησία. Έκ θείας άπο- 
κκλύψεως έδόθη είς αύτήν ή αλήθεια, ό Θεδς εϊ >ε ό διδάσκαλος καί 
ή πηγη τής ζωής αύτής, ά:α ή αλήθεια δέν δύναται νά έκπέστ) έξ 
αύτής. Διότι σκοπός τής αλήθειας ταύτης, σκοπδς τής ύπάρξεως 
τής ’Εκκλησία;, είναι ή σωτηρία τών άνθρώπων, επομένως αδύνατος 
είναι ή σωτηρία τώ> ανθρώπων, άνευ τής ’Εκκλησίας καί τής έν 

αυτή σωζούσης άληθείας. Τούτου ενεκα ούδαμώς δύναται να νοηθ$ χρι
στιανική πίστις άνευ τής είς τήν χριστιανικήν ’Εκκλησίαν, ώς 
στύλου καί έδραιώματος τής χριστιανικής αλήθειας πίστεως. Άν 
έκτος τού Χριστού καί άνευ τού Χριστού αδύνατος είναι ή σωτη
ρία, αυτή είναι αδύνατος άνευ τής ’Εκκλησίας καί έκτδς τής ’Εκ
κλησίας, έν η τελείται αύτδ τδ σωτήριον έργον τού Κυρίου ημών ’Ι
ησού Χριστού, δι’ ής αγιάζονται οί πιστοί, χειραγωγούνται είς ηθι
κήν τελείωσιν, διδασκόμενοι τήν μόνην αληθή πίστιν.

Είνε δέ ή πίστις απαραίτητος όρος πρδς σωτηρίαν, άλλα δέν δύ
ναται να σώσ$ αυτή καθ’ έαυτήν τδν άνθρωπον. Ή χριστιανική πί- 
στις δέον νά καταστή δι’ αύτδν πνεύμα καί ζωή, να συντελέση τήν 
σωτηρίαν διν τής προσωπικής τού ανθρώπου συμμετοχής. ‘Όθεν δέν 
αρκεί νά μεταδώσ^ είς αύτδν ή Εκκλησία τήν πίστιν καί τήν διά 
τών μυστηρίων θε'αν χάριν άλλά κιί να χειραγωγήσει αύτδν πρδς 
ηθικήν άνάπτυξιν καί τελείωσιν, πρδς απαλλαγήν άπδ τού κακού καί 
προσοικείωσιν τού αγαθού. Τούτου ένεχα ζητεί να προσαρμόση έ- 
κάστοτε τήν ζωήν τού ανθρώπου πρδς τδ δι’ αύτής έπιτελούμενον έρ
γον τού Χριστιανισμού, τηρούσα δέ όναλλοιώτους καί αμεταβλήτους 
τάς υπερφυσικά; αύτής βάσεις, ήτοι τα δόγματα, καί άποκόπτουσα 
μάλιστα άφ’ έαυτής τούς παραχαράσσοντας αύτάς, διί διαφόρων δια
τάξεων άναζητεϊ έκάστοτε τούς καταλλήλους τρόπους τής προσαρ- 
Η-ογής τού ανθρώπου πρδς τδ έργον τής σωτηρίας. Αί διατάξεις 
αυται, ρυθμίζουσαι τδν έκκλησιαστικδν καί θρησκευτικόν καθόλου 
δίον, τήν θείαν λατρείαν κυί έχχλησιαστικήν εύταξίαν, προέρχονται 
ίξ ιδιαιτέρας ένεργείας τής Έκχλησίχς, τής έχχλςσιαστιχής νομοθε
σίας.

Μετά τον άνώτατον νομοθέτην τής Χριστιανικής ’Εκκλησίας, τδν 
Κύριον ήμών Ίησουν Χριστόν, πρώτοι αύτής έγένοντο νομοθέται 
σι ’Απόστολοι παρά τού θείου Διδασκάλου τήν νομοθετικήν λαβόντες 
εξουσίαν. Ουτο·. ίδρύοντες τάς χα*α  τόπους Έχχλησίας έχειροτόνουν 
Επισκόπους, Πρεοβυτίρους καί Διακόνους, έξέδιδον διατάξεις καθρρι- 

ζουσας τά καθήκοντα αύτών, ώς λειτουργών τής ’Εκκλησίας, τας τε- 
λ·τάς, τήν χειραγωγίαν καί διακυβέρνησιν τών πιστών. Ου μονον δε 

4«τά μέρος, <ίς έκαστος τών ’Αποστόλων, καθόριζε ταύτα παντα, εί\ε 
προφορικός είτε γραπτώς, έν ταΐς έπιστολαίς αυτών, αλλά και πσντες 
°μού Σύνοδον συνεχρότησχν Άποστολικήν είς έπίλυσιν τήν δλην Έκ-
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344 Tò πνεύμα των κανόνων

κλησίαν άποβλέποντος ζητήματος, του τής σχέσεως του Μωσαΐχου 
Νόμου προς το Ευαγγέλιον. Συνιστώντες δέ τοίς πιστοϊς να πείθων- 
ται χαί ύπείχωσι τοίς ήγουμένοις αυτών ήξίουν παρά πάντων τήν πιστήν 
χαί άχριβή τήρησιν των παραδεδομένων καί διαγεγραμμένων αύτοίς.

Παρά των αγίων Αποστόλων τήν νομοθετικήν εξουσίαν έχληρο- 
νόμησε καί διέσωσεν ή Εκκλησία, διά τής αδιαπαύστου διαδοχής τής 
ίεραρχικής εξουσίας, τούτο δ’ έπιβεβαιουται δια σειράς όλης πατρικών 
καί συνοδικών κανόνων, καταρτιοθέντων έν τ'/j Έχκλησί^ c πο των 
πρώτων χρόνων· Ή νομοθετική εξουσία άνήκει τη όλη Έκκλησή 
επομένως είς εν καί μόνον πρόσωπον δέν δύναται νά συγκεντρωθώ τοι- 
αυτη εξουσία. Έν οίφδήποτε ίεραρχιχή βαθμίδι καν εύρίσκηται έν πρό
σωπον δέν δύναται επί τοσουτον να εξυψωθώ ώσ:ε νά έχδώση έξ εαυτού 
νόμους δι’ απασαν τήν ’Εκκλησίαν, δέν δύναται να είναι άλάθητον ίν*  
άλαθήτως έχδίδη νόμους, οποίους άπαιτεϊ ή καθαρότης καί άγιότης τής 
’Εκκλησίας καί τό ύψος των (αντικειμένων τής εκκλησιαστικής νομοθε
σίας. Πάσα δέ τών ’Επισκόπων τής Ρώμης απόπειρα πρός επιβολήν 
επί τής όλης’Εκκλησίας τής ιδίας αυτών γνώμης καί διατάξεως πρού- 
χάλει διαμαρτυρίας τών λοιπών Επισκόπων. Δι’ αυτών δέ τών γεγο
νότων τής ’Εκκλησιαστικής ’Ιστορίας άπεδείχθη ότι τό δικαίωμα τής 
νομοθεσίας δι’ απασαν τήν Εκκλησίαν άνήκει Συνοδική έξου- 
σί«η. Έν τώ άρχαίφ κανονικφ κώδιχι τής ’Εκκλησίας ευρηνται κανό
νες, ους έξέδωκαν διάφοροι Πατέρες τής Εκκλησίας, άλλ’ οΡ κανόνες 
εκείνοι, έκδοθέντες άρχικώς ένεκα μερικών τινων περιστάσεων, προσέλα- 
βον ίσχύν νόμου δια τήν δλην ’Εκκλησίαν μετά τήν κύρωσιν αύιών 
υπό τών Οικουμενικών Συνόδων. *Ά>ευ  τοιαύτης κυρώσεως πασα διά- 
ταξις Πατρός τίνος τής Εκκλησίας ηαρίσταται ώς προσωπική μάλλον 
γνώμη, χειραγωγικήν έχουσα σημασίαν καί ούχί υποχρεωτικήν δύνα- 
μιν νόμου, διότι δέν είναι τής συνειδησεως τής δλης ’Εκκλησίας έκ- 
φανσις. ** *

Κατά ταυτα ή ’Εκκλησιαστική νομοθετική εξουσία ασκείται υπό 
μόνης τής Συνόδου, ώς άντιπροσωπευούσης τήν όλην ’Εκκλησίαν, έκ 
τοιαύτης δέ νομοθετικής εξουσίας άπέρρευσε τό σύνολον τών κανόνων 
έφ’ ών εδράζεται τό ’Εκκλησιαστικόν Δίκαιον. Ή συγκρότησις τών 
Συνόδων ήτο καθαρώς έκκλησιασιχόν εργον καί έγένετο αέν πολλάκις 
ή σύγχλησις αυτών υπό του Βασιλέως άλλα κατά γενικήν γνώμην καί 
άπαίτησίν τής ’Εκκλησίας, Ή συμμετοχή τής πολιτείας έν τη προ-
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αχλήσει τών Συνόδων ήτο εξωτερική. Καί έν τή διεξαγωγή δέ του 
έργου αυτών παρίσταται ή μέν Εκκλησία ενεργούσα, ή δέ Πολιτεία 
συνεργούσα, υποβοηθούσα έξωτεριχώς τήν ’Εκκλησίαν, τηρουσκ τήν τα- 
ξιν έ/ τή Συνόδφ και άσφαλίζουσα τάς αποφάσεις αυτής. Τά θρησκευ
τικά ζητήματα έλύονιο ύπό μόνων τών άντιπροσώπων τής Εκκλησίας, 
τών Επισκόπων ή ιών έπιτροπευόντων αυτούς, οι δέ αντιπρόσωποι τής 
πολιτείας δέν είχον νομοθετικήν ψήφο?, παρίσταντο έν ταίς Συνόδοις 
ούχί ώ; χριταί τής πίστεως άλλ’ ώς τηρηταί τή; τάξεως, ‘O Μ. 
Κωνσταντίνος ομιλώ? έν τη Α' Οικουμενική Συνόδφ ύπεδείχνυεν ότι οί 
’Επίσκοποι μόνοι εϊχον τό δικαίωμα τής έπιλύσεω; τών θρησκευ;ικά)ν 
ζητημάτων, κατείχε δ’ αυτός τιμητικήν μόνον προεδρίαν έν τή Συνόδφ.

(άκολουθεί),

ΤΑ ΕΝ ΡΟΤΜΑΝΙΑι ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

*Ή «Έκχλ, ’Αλήθεια*  τοϋ, Οίκουμ. Πατριαρχείου εις όσα έ- 
γράψαμεν εν προηγουμένφ τεύχει τοϋ E. Κ. υπό τόν τίτλον «υπό- 
μνησις περί του μοναστηριακού ζητήματος > δηλοΐ έν κυρίφ αρθρω δτι 

ή Α. Θ. II. ή χαρακτηριζομένη υπό του άρθρογράφου ώς γοργή τήν σκέ- 
ψιν καί τήν άπόφασιν, έξ αφορμής σχετικών έγγραφων τών κ.κ. Α. Μαύρο- 
γορδάτου καί Άλ. Καμπούρογλόυ εισήγαγε τό ζήτημα τοϋ co ενώπιον τής 
συνεδρίας τών δύο Σωμάτ υν τήν 5 ’Απριλίου 1913, μετά μακράν δέ συζήτη- 
σιν, καθ’ ήν πολλαί διετυπιύϋησαν γνώμαι περί τε τοϋ χαρακτήρας καί τής 
αρμοδιότητας, ώς πρός τό προκείμενον ζήτημα, τής έν Λονδίνφ δ.ασκέιρεως 
τών πρεσβευτών, παρεπέμφΟη τοϋιο είς ’Επιτροπήν έκ τών σεβ. Βιζύης καί 
Χαλδείας καί τών κ.κ. Χλωρού καί Φερμάνογλου, έγκριθέν,τος άμα ϊνα γένηται 
ώς καί άλλοτε διαμαρτυρία.

Καί προσθέτει
δέν δύναται τις νά παραδεχθή ώς έκτος άμφισβητήσεως κείμενον 

δτι ό έν Λονδίνφ διεθνής ’Άρειος Πάγος δύναται νά άσχοληθή καί περί 
ζητήματα, άφορώντα ού μόνον τάς διαφοράς μεταξύ τών βαλκανικών συμμά
χων καί τής Τουρκ'ας, αλλά καί πάσαν διαφοράν μεταξύ Εκκλησιών και μιάς 
Δυνάμεως, ήη; δέν ύπήρξεν εμπόλεμος κατά τόν μεταξύ τών βαλκανικών Κρα
τών καί τής Τουρκίας πόλεμον.

Τέλος δέν βλέπομεν είς ποιον συλλογισμόν ή νομικόν κανόνα βασίζει ο 
άρθρογράφος ήν γνώμην άύωύ, δα ή μή άνακί^ησις τοϋ ζητήματος ενώπιον
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τήςέν Λονδίνφ συνδιασκέψεως θά έσήμαινεν οριστικήν παραίτησιν από πόσης 
άξιώσεως κατά τής Ρουμανίας, αφού ή έν Λονδίνφ ουνδιάσκεψις έχει τό γε 
νυν ώρισμένον σχοπόν, τά δέ δικαιώματα τών Εκκλησιών κατά τής Ρουμανίας 
βασίζονται έπί βάσεως άδιαφιλονικήτου κύρους, ουδέποτε δέ έπαυσαν αί 
Έκκλησίαι διεκδικούσαι ταύτα. ώς τούτο έν τή συνεδρία τών Δύο Σωμάτων Ικα- 
νώς έιονίσθη υπό τε τής Α. Θ. Παναγιότητος καί ύπό ικανών μελών τών Δύο 
Σωμάτων».

Κατά τον «Πάνταινον» δέ τού Πατριαρχ§ίου Αλεξάνδρειάς :
Θά ήτο βεβαίως λίαν παρήγορον εάν έλογίζετο δυνατή ή καί σήμε

ρον άνακίνησις του ζητήματος τούτου καί ή άνέλκυσις αυτού από τής λήθης 
εις ήν κατεδικάσθη εάν διαφαίνετό που καί ή έλαχίστη έστω έλπίς περί ένδε- 
χομένης επιτυχίας. ’Αλλά δυστυχώς αί τε έξωθεν καί αί έσωθεν συνθήκαι 
ούδεμίαν έπιτρέπουσιν έλπίδα. Διότι άφ*  ενός μέν τυγχάνει γνωστόν ότι τής 
Ρουμανίας αντιπρόσωποι δέν μετέχουσι τών συνεδριών τής Συνδιασκέψεως 
πρός ήν θά ήτο δυνατόν κατα τόν «Έκκλ. Κήρυκα» ν*  άποταθώσιν οι "Αγιοι 
Τόποι. Ή Ρουμανία ούτε μβτέοχε τού πολέμου ούτε είχεν εχθρικήν θέσιν 
πρός τά Βαλκανικά Κράτη ουδέ μίαν δ*  άρα παρέσχεν αύτοίς αΙτίαν ΐνα έν τή 
πληθώρα τών εις ζωτικότατα ζητήματα άναφερομένων συζητήσεων άναμίξωσι 
καί έριν προξενήσουσαν πάντως μεταξύ αυτών καί έκείνης μεγάλην ψυχρότητα. 
Άφ*  ετέρου δέ είναι αναμφίβολον λίαν άν πάντες οί Άγιοι Τόποι διετήρησαν 
τήν αγνότητα τής στάσεως έν τφ μοναστηριακφ ζητήματι έκείνην ήτις θά έ- 
νίσχυεν αυτούς έν τφ άπέλπιδι άγώνι. Ούχ ήττον παρά πάντα ταύτα ή καθ’ 
ημάς Εκκλησία προθύμως θά μετείχε πάσης έν τφ ζητήματι τούτφ έργα- 
σίας έν ή περιπτιύσει ήθελεν αύτη θεωρηθή δυνατή καί σήμερον.

Τό διάβημα τών 'Αγίων Τόπων πρός τήν έν Λονόίνφ συνδιάσκε- 
ψιν διό τό μοναστηριακόν ζήτημα επιβάλλεται καθ’ ήμ£ς ούχί ύπό τής 
σχέσεως τής Συνδιασκέψεως πρός τά εμπόλεμα ή τά ουδέτερα Κράτη ούδ’ 
ύπό τής έλπίδος επιτυχίας έν τφ παρόντι, άλλ' ύπό τής σχέσεως τής 
Συνδιασκέψεως ταύτης πρός τό έν Βερολίνφ Συνέδριον. Ή τελευταία 
καί μόνη ίσχύουσα διεθνής πράξις επί τού Μοναστηριακού ζητήματος 
είνε ή γνωστή άπόφασις του Βερολινείου Συνεδρίου. Λέγσμεν μόνην 
ίσχύουσαν τήν άπόφασιν τού Βερολινείου Συνεδρίου διότι—καί έν του· 
τφ διατυπούμεν γνώμην ούχί ήμετέραν άλλ’ επιστημονικής αύθεντίας 
εις τά ζητήματα τού διεθνούς δικαίου—του έν Παρισίοις Συνεδρίου αί 
αποφάσεις επί τού Μοναστηριακού ζητήματος ώς άναφερόμεναι εις τάς 
παραδουναβείους υποτελείς τή Τσυρκίφ Ηγεμονία; δέν ίσχύουσι διά τό 
ανεξάρτητον Ρουμανικόν Κράτος.

Έφ’ όσον δηλ. είνε γνωστόν ότι τό Βερολίνειον Συνέδριον άνεκήρυξε 
τάς ηγεμονίας εις Κράτος ανεξάρτητον ύπό δύο μόνους ρητούς όρους, τήν 
παραχώρησιν τής Βεσσαραβίας εις τήν Ρωσίαν καί τήν πλήρη ισότητα
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θρησκευτικών δικαιωμάτων έν τή χώρ$, χωρίς ούδένα νά ποιήσηται λόγον 
περί άλλων τού ίδρυομένου Κράτους υποχρεώσεων αί αποφάσεις τών Πα- 
ρισίων άπέβαλον τό υποχρεωτικόν κύρος αυτών διότι τό ευρωπαϊκόν οι- 
εθνές δίκαιον παραδέχεται ώς αξιώματα ένθεν μέν τήν ισότητα πάν
των τών Κρατών εις τάς αμοιβαίας αυτών σχέσεις, ένθεν δέ τήν ανε
ξαρτησίαν έκαστου Κράτους έπί του εδάφους αυτού καί έπί τών εν 
αύτφ άναφυομένων σχέσεων, Ούτος δ*  ήτο καί ό λόγος διά τόν οποίον 
τό Βερολίνειον Συνέδριον άπέφυγε νά είσαγάγη εις οδόν έκτελέσεως 
τήν άπόφασιν τών Παρισίων.

Οί αντιπρόσωποι τών 'Αγίων Τόπων ών ηγείτο ό Φιλαδέλφειας 
Γεράσιμος έζήτησαν νά όρισθή προθεσμία εντός της όποιας επρεπε να 
συνέλθη τό έν Παρισίοις όρισθέν διαιτητικόν δικαστήριον καί νά ο- 
ρισθή εϊς επιδιαιτητής. Ό Λόρδος δμως Σαλισβουρής παρεζήρησεν ότι 
τοιαύτη άπόφασις θά ήδύνατο νά έχη αποτέλεσμα μόνον εν ή περι- 
πτώσει θά ετίθετο καί τούτο ώς δρος της ανεξαρτησίας τής Ρουμανίας.

Έν τούτοις τό Βερολίνειον Συνέδριον άνεγνώρισε τό ανατολικόν 
δίκαιον τών ‘Αγίων Τόπων. Δεν άπέρριψε τήν αγωγήν ούτως ειπεϊν 
τών αδικούμενων. Έγνωμάτευσε διά στόματος τού ΙΙροέδρου αυτού 
Πρίγκιπος Βίσμαρκ, δτι «δέν έχει ούδέν μέσον ΐνα εις το άντικειμε- 
νον τούτο έπιβληθή διά τής βίας». Παρεδέχθη μάλιστα ό Πρόεδρος και 
τήν γνώμην τού κόμητος Σουβάλωφ καθ’ ήν ό περί ίσότητος οικαιω- 
μάτων πασών τών θρησκειών όρος παρείχε λαβήν εις τά παράπονα τών 
‘Αγίων Τόπων, προσθέσας ότι θά ήτο δυνατόν νά παραχωρηθή δι’ ει
δικού άρθρου τής συνθήκης εις τάς ύπογραψάσας Δυνάμεις δικαίωμα 
έπαγρυπνήσεως έπί τής έκτελέσεως τής έγγυηθείσης άνεξιθρησκειας 
οπότε καί τό μοναστηριακόν ζήτημα θά έλάμβανε πέρας δια του ειρη- 
μένου έλέγχου.

Καί δέν έτέθη μέν άτυχώς το ειδικόν τοΰζο άρθρον έν τή συνθήκη, 
άνεγνώρισαν δμως οί πληρεξούσιοι διά πρωτοκόλλου εις έαυτους την 
ύποχρέωσιν «να άναφέρωσιν εις τάς Κυβερνήσεις αύτών περί του αντι
κειμένου τούτου καί νά συστήσωσιν εις τήν μέριμναν αύτών τήν εξετασιν 
αυτού ειτ’ έπί ιών αρχαίων βάσεων είτ’ έπ’ έκείνων αϊτινες θά προ- 
κύψωσιν έκ τών διασκέψεων τού Συνεδρίου».

Δεδομένου δ*  οντος ότι ή έν Λονδίνφ Συνδιάσκεψις δέν εινε μονον 
νέον διεθνές Εύρωπσϊκόν Συνέδριον, άλλα καί έχει ' προορισμόν να τρο
ποποίηση ή άκυρώση τάς διατάζεις τού Βερολινείου Συ/εδρίου, προκυ-
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πιει αφ*  εαυτού, ώ; γ*  ήμίν δοχεί, το καθήκον των ’Αγίων Τόπων 
του να ελθωσιν ενώπιον της Συνδιχοχέψεως καί νχ είπωσι δι’ αυτής 
εις τάς Δυνάμεις : «*Οζαν  προ 35 |τών έν Βερολίνφ έπρόχειτο να 
τροποποιήσητε την συνθήκην ιών Πκρισίων, τής οποίας μία διάταξις 
άνεφέρετο εις την υπό του ήγεμόνος Κούζα της Ρουμανίας διαπρχ- 
χθεισιν καθ’ ημών αδικίαν μάς ηχούσατε εύμε/ώς, άνεγνωρίσατε το 
δίκαιόν μας καί μάς άφήκζτε μέ την έλπίδχ ότι θα μεριμνήσητε να 
άποδοθη δικαιοσύν η εις τούς άδικηθέντας. νΗδη βλέποντες υμάς ετοίμους 
να τροποποιήσητε καί την Βΐρολίνειον συνθήκην προσερχόμ,εθχ να ύπομνή- 

ζσωμενείς υμάς την λησ^ονηθείσαν ύπόθεσιν επί τη έλπίδι οτι θα ευρητε 
δίκαιον, αν μήτι άλλο, τουλάχιστον να παραδοθή εις την νέαν διεθνή 
χατασταοιν των πραγμάτων ή ήμετέρα πρδς την Ρουμανίαν διαφορά έστω 
καί τοιαύτη οιαν άνερώρισεν αυτήν τδ έν Βερολίνφ Συνέδριων του ο
ποίου αναθεωρείτε τάς άποφάσεις.»

* Τσφαλμένως έγράφη έν τυΐς πρόοθεν τό όνομα τού συνοδού μου.

Πιστεύομεν οτι ήδυνήθημεν να χαταστήσωμεν σαφή τήν ήμετέραν 
σκέψιν δχι μόνον ώς πρδς τδ εύλογον τής άναχί/ήσεως του ζητήματος 
αλλά καί ώς πρδς τήν ανάγκην του διαβήματος. Διότι εάν κατά τήν 
γνώμην του Δόκτορος G. Bcsoler τήν οποίαν προεχάλεσεν ό αοίδιμος 
Πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Σωφρόνιος έξ ονόματος όλων των Πατρι
άρχων διά τής από 16 Ίανουαρίου 1885 επιστολής αύτου μετά τήν 
τροποποίησή τών διατάξεων τής έν Παριαίοις συνθήκης δεν προσι
διάζει πλέον εις το μοναστηριακόν ζήτημα διεθνής χαρακτήρ υπό 
τήν εύνοιαν τού προ τής άναγνωρίσεως τής άνεξαρτησίας τής Ρουμα
νίας καθεστώτος, ευκόλως δύναται να νοηθ’/j ή νομική θέσις τού ζητή
ματος άπδ διεθνούς άπόψεως όταν δεν θά είναι πλέον δυνατόν να γείνη 
έπίκλησις ουδέ τής Βερολινείου συνθήκης, ήν καί τό 1880 καί το 
1881 καί εφεξής οι άγιοι Τόποι έπεκαλέσθησαν.

ΜΝ«/ΛΝΗΣΕΐε
Ηρο ΤΟ (ΤΒΝΘΟΥΙΊ ΗΓίΗΚΤΟΡΟΝ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου).
Καθ’δν χρόνον έγό) εΐχον τήν τιμήν νά συνομιλώ μετά τής Α. Μ. του 

Βασιλέως ή Α. Μ. ή Βασίλισσα είχε π^οσκαλέση παρ’ Έαυτή τον σεμνόν καί 
μεμορφωμένον σινοδόν μου ’Αρχιμανδρίτην Νεόφυτον Παπαναστασίου *)  και 
αφού έκομεν αύτφ παρατηρήσεις τινάς οτι καί έν τή πόλει φέρει τήν από 
χακί ενδυμασίαν ιού ιερέως—σ'ρατιώτου καί τό μικρόν τής εκστρατείας ιερα
τικόν τής κεφαλής κάλυμμα, άνέθηκεν εις ούτόν καθ’ δλον τό διάστημα τι ς 
έν τή πόλει διαμονής του σιντάγματός του να διημερεύη εν τινι τών πεπλη- 
ρωμένων άπό τραυματίας ή άλλως ασθενείς Νοσοκομείων τής πόλεως διά τήν 
έκτέλεσιν του καθήκοντος διά τό όποιον μετά τόσου πόνου ώμίλησε προς έμε 
ή wΑνασσα Μήτηρ τών άσθενούντων στρατιωτών τής Πατρίδος.

Διηγούμεθα εις άλλήλους έπιστρέφοντες έκ τών ’Ανακτόρων τάς έντυπώ- 
σειςμας περί τής άπλότητος, τής άγαθότητος καί τής φιλοπατρίας τών Βα
σιλέων μας. "Οταν δέ μετά μεσημβρίαν έν τφ ξενοδοχείφ έπανελαμβάνομεν 
τάς έντυπώσεις ταΰτας προς τόν Μητροπολίτην ’Αθηνών ή Α. Σεβασμιοτης μάς 
διηγείτο χαρακτηριστικότατα έπεισόδια τής πορείας του Βασιλέως απ’ ’Αθη
νών εις Θεσσαλονίκην διά μέσου τών υπό του ένδοξου σ ρατου Του ελευθε- 
ρουμένων χωρών μέ σταθμούς τάς διαφόρους πόλεις, τήν Έλασσώνα, τά Σερ
βία, τήν Κοζάνην, τήν Βέρροιαν καί προ πάντων τόν ιστορικόν σταθμόν 
Γιδά, από τού οποίου έξώρμησε διά τήν θριαμβευτικήν είσοδον είς τήν Θεσ
σαλονίκην.

Διότι καί ό Σεβ. Μητροπολίτης ’Αθηνών κ. Θεόκλητος συνεβάδιζε μετά 
τού Βασιλέως έπί τά ίχνη τού θριαμβευτού Στρατού, καταστέφων διά τών 
ευλογιών τής ’Εκκλησίας τήν άπελευθέρωσιν τών δούλων αδελφών. Έντυπωσιν 
τού έκαμνε τό άφοβον τνύ Βυσι?έως προ τών περικυκλούντων τό υψηλόν Του 
πρόσωπον κινδύνων, αλλά καί ή άπ’ αρχής πεποίθησις ότι ή ε·ς ’Αθήνας επά
νοδός Του θά γίνη διά Θεσσαλονίκης. Ώς κατακλείδα τών διηγήσεών του ό 
Πρόεδρος τής έν Έλλάδι άγιωτάτης Εκκλησίας έπέθηκε τό ίδιον αυτού πά
θημα πρό τής Θεσσαλονί ης τήν προτερα αν τής εισόδου είς αυτήν τού τρο- 
παιούχου στρατού.

Μετά τήν διάβασιν τού Άξιου πρός εσπέραν ήδη πε^ιέπεσεν είς τέλματα. 
Τό όλημα ήδυνάτει νά προχωρήση. Καιατολ; ήσας δέ πεζοπορίαν υπό βροχήν 
κοί διά μέσου φρικωδώς λασπώδους έδάφους καί διά σκότους ψηλαφητού πρός 
τάς σκηνάς τού έστρατοπεδευμένου στραι^ΰ, εύ^έθη αίφνιδίως καί άπροσδοκή. 
τως πρό τής σκηνής τού ’Αρχιστρατήγου Κωνσταντίνου τού Διαδόχου. "Όταν 
ό Διάδοχος έπληροφορήθη τήν τοιαύτην άπ^οσδόκητον έπίσκεψιν τού Αρχη
γού τής Έκκλησ'ας, έμαθε δέ και τά πάθημά ιου έγέλασε διά τήν περιπέτειαν,
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καί πρός παρηγοριάν του τόν έβεβαίωσεν ότι. καί δ ίδιος από δώδεκα ήμε
ρων δέν έχει βγάλη καθόλου τά υποδήματά του.

Τό ενδιαφέρον έν τή ομιλία έ^ενετο ακόμη ζίοηρότερον όταν ό Παπανα
στασίου μάς διηγήθη προσωπικόν του έπεισόδιον σχετιζόμενον προς κίνδυνον 
τον οποίον διέτρεξε τό στράτευμα μέλλον νά διαβή τόν Αξιόν. Τό στράτευμα 
δεν είχε διαβή ακόμη τόν ποταμόν δτε βουλγαρόφωνός τις παρουσιαστείς είς 
τά; προφυλακάς έν μέσαις νυξίν έπέδει?ε σημείωσιν ελληνιστί γεγραμμένην, 
διά τής οποίας προσεκαλεΐτο επειγόντως είς την αντίπεραν όχθην πρόσωπον 
αρμόδιον όπως λάβη πληροφορίαν σπουδαιοιάτην διά την τύχην τού οτρατεύ- 
μ(Ηος. Εύρέθη προχείρως δ Παπαναστασίου γνώστη; τής τουρκικής, την ό
ποιαν μετά τής βουλγαρικής ώμίλει δ παράδοξος μεσονύκτιος επισκέπτης, 
πρός διεξαγωγήν τής άνακρίσεως. Ό κομιστής τής σημειώσεως έδήλωσεν εαυ
τόν εγχώριον έλληνα βουλγαρόφωνον, τόν όποιον εύρόντες δύο έλληνες πολΐ- 
ται τής Θεσσαλονίκης πέραν τού Άξιου ύπεχρεωσαν νά μεταφέρη τήν σημείω- 
σιν είς τον πρώτον έλληνα στρατιώτην τόν όποιον θα συνήντα διαβαίνων 
τόν ποταμόν.

Ή πρόσκλησις έφάνη παράδοξος, διότι είς τό μέρος από τό όποιον 
προήρχετο ύπετίθετο εις μάχην παρατεταγμένος ό πρός τήν Θεσσαλονίκην ά- 
πωθούμενος τουρκικός στρατός. Έν τούτοις έπρεπε να εξακρίβωσή τί συμ · 
βαίνει. Ό αρχιμανδρίτης Παπαναστασίου, ό όποιος καί εις τό Σαραντάπορον 
καί είς τά Γιαννιτσά καί όπου αλλού παρετάχθη είς μάχην ή β*  Μεραρχία είς 
ήν άνήκεν, εύρίσκετο πάντοτε είς τήν πρωτοπορείαν τού μαχομένου στρατού, 
έζήτησε τήν άδειαν από τόν διοικητήν τού τάγματος νά μεταβή πρός συνάντη- 
σιν των δύο αγνώστων. Έζητήθη ό υψηλότερος ίππος πρός άσφαλεστέραν 
διάβασιν τού ποταμού, άλλ’ έστάθη αδύνατον ό ίππος νά προχωρήση είς τό 
ύδωρ. Καί ό Παπαναστασίου έσκέφθη ότι ήδύνατο νά χρησιμοποίηση τάς σι
δηράς ράβδους τής ολίγον κατωτέρω κατεστραμμένης γεφύρας τού σιδηροδρό
μου δια νά διαβή τόν ποταμόν ώς επί διζύγου. Ή επικίνδυνος διάβασις συνε- 
τβλέσθη διά νά άποδειχθή ότι είς τήν έπιδεξιόιητα καί τό Θάρρος δεν ύπάρ- 
χουσιν εμπόδια. Είς τό απέναντι άκρον τής γεφύρας συναντά τού; δύο κυρί 
ους, γνωστά πρόσωπα έν Θεσσαλονίκη, τά όποια άπεστάλησαν νά αναγγείλω· 
σιν είς τήν διοίκησιν τού στρατεύματος οτι ή παράδοσις τής πόλεως άπεφα- 
σίσθη έν συμβουλίφ, τού οποίου μετέσχον καί οι πνευματικοί ’Αρχηγοί τής 
Θεσσαλονίκης, έν οις καί δ μετά προφανούς εύχαριστήσεως άκούων την διήγη- 
σιν παναγιώτατος κ. Γεννάδιος, καί ότι συνεπώς δ τουρκικός στρατός ύπεχώ- 
ρει από τού ποταμού πρός τήν πόλιν, άλλ’ ότι μέρη τινά τού παρά τόν πο
ταμόν έδάφους ήσαν κατεσπαρμένα άπό υπονόμους επικινδύνους διά τό έπε- 
λαύνον στράτευμα.

Καί έν ω ταΰτα διηγείτο ό γενναίος τής Εκκλησίας καί τής Πα^ρίδος 
στρατιώτης έξήγαγεν άπό τό χαρτοφυλάκιόν του πρόχειρον τοπογραφικόν σχε
διάγραμμα των επικινδύνων μερών, τό όποιον έδωκαν είς αυτόν οί δύο κύ
ριοι καί τό όποιον ό αξιωματικός, πρός τόν όποιον έφερεν αυτό ό διά τή^ 
αύτής οδού έπιστρέψας ’Αρχιμανδρίτης, άφήκεν αύτω είς^άνάμνησιν.
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Ή Αυτού Παναγιότης ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης συνεπλήρωσε τό 
μέρος τής διηγήσεως τό άναφερόμενον είς τήν άπόφασιν τής παραδόσεως τής 

πόλεως, είς τόν τρόπον τής πληροφορίας τών κατά τάς υπονόμους καί είς τήν 
αποστολήν τών δύο κυρίων, τών όποιων έπρεπε νά έχω σημειώση τά ονόματα·

Μάς διηγήθη προσέτι ή Α. Παναγιότης τάς αγωνίας τάς όποιας διήλθεν 
έν Θεσσαλονίκη κατά τήν διάρκειαν τών διαπραγματεύσεων τής παραδόσεως, 
καί τήν ουγκίνησίν του καθ’ ήν ώραν υπέγραφε μετά τών άλλων έν τώ πρός 
τούτο συγκληθέντι Συμβουλίφ τήν περί παραδόσεως άπόφασιν, έξαίρων ιδιαι
τέρως τό γεγονός οτι κατά παράδοξον σύμπτωσιν αυτός μόνος έξ όλων υπέ
γραψε δΓ έρυθράς μελάνης.

Είς τοιαύτην συναναστροφήν μέ εύρον έλθόντες είς έπίσκεψίν μου οι δύο 
κύπριοι στρατιώται Σώζος καί Χατζηϊωάννου. Τούς παρουσίασα είς τούς Μη- 
τροπολίτας καί τόν εύπαίδευτον καί άνδρείον ’Αρχιμανδρίτην, είπών ότι καί 
τά στήθη τών Κυπρίων καίονται άπό φιλοπατρίαν, ώς άποδεικνύει ή έν τφ 
στρατεύματι παρουσία μετά πολλών άλλων τών δύο τούτων εκλεκτών τής Κύ
πρου τέχνων, υπέρ τών οποίων καί έζήτησα τάς ευλογίας τών έν Χριστφ α
δελφών. Καί ήσθάνθην ταχύτερον παλλομένην τήν καρδίαν μου έκ συγκινή- 
σεως όταν άντελήφθην πόσην ένεποίησεν έντύπωσιν είς τούς δύο διαπρεπείς 
Τεράρχας τό γεγονός ότι άνδρες τοιαύτης κοινωνικής θέσεως χωρίς νά έχωσιν 
ούδεμίαν νομικήν ύποχρέωσιν υπό μόνου τού αισθήματος τής φιλοπατρίας 
κινούμενοι ήλθον άπό τήν*Κύπρον  είς τά πεδία τής Μακεδονίας νά πολεμή- 
σωσιν ώς άπλοι στρατιώται υπέρ τής ελευθερίας τών δούλων άδελφών καί υπέρ 
τού μεγαλείου τής Μητρός Ελλάδος.

"Οιαν μετά τάς συστάσεις καί τάς έκδηλώσεις τής χαράς καί τού θαυμα
σμού τών Αγίων Μητροπολιτών άπεσύρθημεν είς τό ίδικόν μου δωμάτιον, 
διηγήθην είς τούς δύο στρατιώτας τά κατά τήν λειτουργίαν καί τήν βασιλικήν 
άκρόασίν μου. Ήσαν άμφότεροι ευχαριστημένοι διότι έν τοιαύταις ήμέραις καί 
κατά τοιοΰτον τρόπον ήκούσθη τό όνομα τής Κύπρου έν Θεσσαλονίκη.

—Ημείς όμως, Δεσπότη μου, άκόμη δέν έκάμαμε τίποτε, λέγει ό Σώζος, 
καί αύτό μέ λυπεί πολύ. ’Ήλθαμε νά πολεμήσωμεν καί κινδυνεύομεν νά έπι- 
στρέψωμεν είς τήν Κύπρον χωρίς νά λάβωμεν μέρος είς μάχην.

— Μή βιάζεσθε. είπον έγώ, θά έλθη καί ή σειρά τής ίδικής σας δράσεως.
Άλλ’ ό Σώζος ήτο ανυπόμονος· έφοβεΐιο μή άκούση αίφνιδίως τήν πτώ- 

σιν καί τών Ίωαννίνων, ήτις κατά τήν κρίσιν του Θά ήτο καί ή τελευταία πρά- 
ξις τού πολέμου. Άνεμνήσθη ότι μάς έβίασε νά άναχωρήσωμεν έξ ’Αλεξάν
δρειάς επί τού διά Πάτρας αύσιριακοΰ άτμοπλοίου διά νά κερδήσωμεν έστω 
καί μίαν ή μέραν, καί έπήγαγε·

— Δυστυχώς δέν είναι, φαίνεται, τυχερόν μας νά λάβωμεν μέρος είς μάχην» 
(άκολουθεϊ.) f Ο ΚΙΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ,
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Προς τούς έν τοϊς χωοίοις ευόεβεϊς χριστιανούς 
της ημετέρας δικαιοδοόιας.

Μέλλοντες μετ’ όλίγας ημέρας συν Θεφ άγίφ νά έξέλθω- 
μεν είς περιοδείαν ποιμαντορικής έπισκέψεως άνά τάς άγροπ- 
κάς κοινότητας προς παραμυθίαν καί άγιασμόν των έν τοίς χω- 
ρίοις πνει ματικφν ήμΦν τέκνων, βλέπομεν ήράς αυτούς έν τη 
άνάγκη νά άπευθύνωμεν προκαταβολικές συμβουλάς τινας καί 
παρατηρήσεις πρός όλους τούς χριστιανούς τέν χωρίων άναγ- 
καιοτάτας διά την ανελλιπή μέν έκ μέρους ημών έκπλήρωσιν 
του ίερομ τούτου καθήκοντος, διά την πραγματικήν δέ ώφέλειαν 
έξ αύτοΰ υμών τών χριστιανών.

Πολ/αί χωρικαί κοινότητες είτε έξ άγνοιας, είτε άπό έ
ξεως κακής, εϊτε άπό άντιλήψεων σφαλερών παρεμβάλλουσι 
πρεσκόμματα καί έμπόδια είς την όμαλήν του ποιμαντορΛβύ κα
θήκοντος έκπλήρωσιν, γινόμεναι είς μέν τόν ποιμένα αύτών 
λύπης καί στεναγμών πρόξενοι άντί χαράς καί παραμυθίας, είς 
έαυτάς δέ — τό όποιον είναι καί τό σπουδαιότερον— πνευματι
κής ξημίας και ψυχικής βλάβης παραίτιοι.

Κοινότητες δηλονότι τινές αντί νά αίσθανθώσι χα^άν 
έπί τφ άγγέλματι τής έπισκέψεως τού Μητροπολίτου καί 
νά θεωρήσωσι την έπίσκεψ\ν ταύτην ώς τιμήν δι’ έαυτάς καί _ 
ώς εύλογίαν Θεού έπισκεπτομένην τό χωρίου αύτών, τούναντίον 
διατίθενται κατά τοιοΰτον τρόπον πρός τήν αγγελίαν ώστε αρ
χίζουν νά έξετάξωσιν άν Κυριακή θά ήνε ή ήμερα τής έπισκέ
ψεως ή Πέμπτη, άν έκείνην τήν ήμέραν θά έχωσιν ή δεν θά 
έχωσιν έργασίαν, καί άπό τής σκέψεως είς τό έργον κατερχό- 
pfevoi διαμηνύουσιν είς τόν Μητροπολίτην τά ψυχρά ταύτα ρή
ματα, τά ικανά νά πληρώσωσιν άπογοητεύσεως καί τήν θαρ- 
ραλεωτέραν ψυχήν ; Παρακαλούμεν νά άναβάλητε τήν έπίσκε-

t OIKOfiOJVIOZ ΙΩΑΝΝΗ^

Αιφνίδια προσταγή Κυρίου έκλήθη εις τάς αιωνίους μο- 
νας ένάρετος, εύπαίδευτος και πολλαχώς χρήσιμος τής ’Εκ
κλησίας λειτουργός, ό Οικονόμος Ιωάννης Μακούλης, πνευ
ματικός εφημέριος του ίεροΰ Ναού c Αγίου Λαζάρου, κήρυξ 
τού θείου λόγου καί διδάσκαλος έν τοΐς Έκπαιδευτηρίοις τής 
πόλεως, καταλιπών έν πενθεί βαρεί ού μόνον σύζυγον καί τέ
κνα. άλλα καί τήν κοινότητα Λάρνακος, είς ήν ένζήλως, αφι
λοκερδώς, μετά αξιοπρέπειας πολλής παρείχε τάς ιερατικός 
καί διδασκαλικός του υπηρεσίας.

Ή πρός αυτόν κοινή τής πόλεως έκτίμησις έξεδηλώθη έν 
τφ τρόπφ καθ’ δν τό πλήρωμα των πιστών μετέσχε τών ύπέρ 
άναπαύσεως τής μακαρίας αύτοΰ ψυχής έπικηδείων τής ’Εκ
κλησίας ευχών. Τής κηδείας τελεσθείσης σήμερον, ώραν 9 
π.μ., έν τώ έν φ τά τής έφ^ερίας έτέλει καθήκοντα Ναώ, 

προέστη δ Μητροπολίτης συμπαραστατούμενος υπό παντός 
του ίεροΰ Κλήρου τής πόλεως, είπε δέ τόν πρέποντα έπαινον 
είς τήν μόρφωσιν και τήν άλλην αρετήν τοΰ μεταστάντος άξιω- 
ματοΰχου τής ’Εκκλησίας, καί διετράνωσε τήν ήν αισθάνεται 
θλϊψιν έπί τω δτι ό εις καί μόνος έγγαμος ίερεύς τής ’Επαρ
χίας αύτοΰ μάλλον δέ καί τής Κύπρου δλης παιδεύσει συστη
ματική συγκεκροτημένος άπήλθε τοΰ έφημέρου βίου έν τή 
ακμή τής ήλικίας αύτοΰ.

Ό Θεός ο τών πνευμάτων καί πάσης σαρκός Κύριος αύ- 
τόν μέν άναπαύσαι έν σκηναΐς δικαίων, δωρήσαιτο δέ τή 
στρατευομένη Αύτοΰ ’Εκκλησία πλήθος και λόγω και ήθει ώς 
έκεϊνος διαπρεπόντων ένοριακών ποιμένων. ’Αμήν.
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3δ4 Εγκύκλιος του Μητροπολίτου

ψιν εις άλλην ημέραν καί δη Κυριακήν, διότι οί χριστιανοί εϊνε 
άπησχολημένοι είς τάς έργασίας των.

<*Ω  τής αγροικίας, ώ τής πωρώσεως, ώ τής αναλγησίας !» 
άνεφωνήσαμεν πάντοτε οσάκις εσχομεν τό δυστύχημα νά λά- 
όωμεν έκ μέρους πνευματικών μας τέκνων τοιαύτην έπιστολήν 
καί ώς μόνην έσχομεν καί εχομεν παραμυθίαν τό γεγονός δτι 
δέν είναι πολλαί αί κοινότητες, αί όποϊαι τοιαύτην εχουσιν άν- 
τίληψιν τής σχέσεως αύτΦν πρός τον ποιμένα των καί τής ση
μασίας έπισκέψεως αύτού, καί τήν έλπίδα δτι καί αί όλίγαι 
αύται θά ελθωσιν έπί τέλους εις έπίγνωσιν του καθήκοντος αυ
τών.

Διότι, άνθρωπε, ό όποιος ούτω σκέπτεσαι καί φέρεσαι πρός 
τόν έπιμελητήν τής ψυχικής σου σωτηρίας, είναι δύσχολον νά 
έννοήσης δτι ό Άρχιερεύς έξελθών είς περιοδείαν άνά τά χω
ρία καί έχων νά έπισκεφθη πλέον των ιοο κοινοτήτων, διά τάς 
όποιας χρειάζονται τέσσαρες τούλάχιστον συνεχείς μήνες, δι
καιούται νά θεωρή πολυτιμοτάτην όχι έκάστην ημέραν άλλά ^καί 
έκάστην ώραν απουσίας άπό τό κέντρον των υποθέσεων τής 
’Επαρχίας ; Είναι δύσκολον νά έννοήσης πόσον είναι παράλο
γον καί άπρεπές νά εϊπης είς τόν Μητροπολίτην έρχόμενον πρός 
έπίσκεψίν σου διά νά σέ στηρίξη έν τή πίστει διά τής διδασκα
λίας του καί νά σε άγιάση διά των εύχων του : μή έλθης αύτήν 
τήν ημέραν διότι δέν είναι Κυριακή, ή διότι έγώ τήν ήμέραν έ- 
κείνην θά έχω έργασίαν*  έπίστρεψον είς τήν Μητρόπολίν σου καί 
έλθέ τήν δείνα ήμέραν, όπότε έγώ δέν θά έχω έργασίαν ;

Λυπούμεθα είλικρινως διότι άναγκαϊ,όμεθα νά εϊπωμεν τά 
πράγματα αύτά δημοσίη. καί νά άποκαλύψωμεν γεγονότα τά ό · 
ποια δσον καί άν είναι περιωρισμένα τόν αριθμόν καί τόν κύ
κλον μαρτυροϋσι κατάστασιν πνευματικήν καί ηθικήν τοϋ Ποι
μνίου ήμων ούδόλως εύχάριστον. Είναι δμως ανάγκη νά πα- 
ταχθή κατά κόρρης τό άτοπον καί νά έπικρατήση πανταχού τής 
’Επαρχίας ή μόνη όρθή άντίληψις, κατά τήν όποιαν ή έπίσκε- 
ψις τοϋ Μητροπολίτου είς χωρίον τι μικρόν ή μέγα είναι γε
γονός, τό όποιον τήν ήμέραν τής έπισκέψεως, όποιαδήποτε καί 
άν είναι έκ των ήμερων τής έβδομάδος, μεταόάλλει είς ήμέραν 
έορτής καί έορτής μεγάλης, τής έπισημοτέρας έορτής του δλου 
έτους διά τό χωρίον, άφ’ ού κατ’ αύτήν τελείται λειτουργία άρ-
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χιερατική, γίνεται διδασκαλία πατρική, καί δίδεται πταισμάτων 
άφεσις είς τούς μετανοοϋντας.

Ό μακάριος Παύλος έντέλλεται πάσι τοίς πιστοϊς λέγων 
«πείθεσθε τοίς ήγουμένοις ύμων καί ύπείκετε*  αύτοί γάρ άγρυ- 
πνουσιν ύπέρ των ψυχών ύμων ώς λόγον άποδώσοντες· ϊνα μετά 
χαράς τοϋτο ποιωσι καί μή στενά^οντες*  αλυσιτελές γάρ ύμίν 
τούτο». ’Εάν άπλους στεναγμός του Ποιμένος δι*  οίανδήτινα 
έλλειψιν πειθοϋς καί ύπακοής είς τάς συμβουλάς αύτοϋ κρίνεται 
έπιβλαβής υπό τοϋ Παύλου διά τάς ψυχάς των ποιμαινομένων, 
σκέφθητε όποιαν κόλασιν έπισωρεύουσιν εις έαυτούς έκεϊνοι, 
οϊτινες κατοφρονοϋντες όχι πλέον τό πρόσωπον αλλά καί τό έρ- 
γον αύτό τοϋ είς πνευματικήν έπίσκεψίν των Χριστιανών έξερ- 
χομένου Ποιμένος πληροϋσι τήν ψυχήν αύτοϋ πάσης θλίψεως καί 
όδύνης.

Διά ταϋτα παρακαλώ πάντας ύμας, άγαπητά μου έν Κυρίψ 
τέκνα, τοϋ λοιποϋ όσάκις άν Κοινότης τις λάβη τήν άγγελτήρι- 
ον έπιστολήν, δι’ ής έξαγγέλλεται ή μέλλουσα έπίσκεψις ήμων 
πρός αύτήν, άνευ προφάσεως καί άνευ άντιρρήσεως νά άναμένη 
ώς έορτήν μεγάλην τήν ήμέραν τής έπισκέψεως ήμων, ϊνα ήμεϊς 
μέν μετά χαράς καί ούχί έν στεναγμοϊς τό έργον έκτελωμεν τό 
ποιμαντορικόν, ύμείς 0έ ώφελήσθε έξ αύτοϋ είς ψυχικήν ύμων 
σωτηρίαν διά τής χάριτος τοϋ Σωτήρος ήμων Χριστού, ήτις εϊη 
διά παντός μετά πάντων των φιλούντων τόν Κύριον. ’Αμήν.

Έν Λάρνακι τη 14 ’Ιουνίου Ι9Χ3·
+ Ο ΚΙΤΙΟΤ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Έν Χφ βύχέτης πάντων υμών.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ♦
Μέγας της Ρωσίας έξ 'Αγίον *Ορονς.

Το “Αγιον Όρος το όποιον τόσα θέλγητρα παρουσιάζει είς την 
μεγάλην ομ,όδοξον Δύναμιν, ώστε νά νομίσ$ αύτο πολύ διά μόνην την 
μικράν Ελλάδα, κινδυνεύει νά γίνιρ πολλής θλίψεως πρόξενον εις τήν 
άχανη Αύτοκρατορίαν. Ή θρησκευτική έρις περί τής θειότητος του 
ονόματος ’Ιησούς, ήτις μίαν νύκτα του παρελθόντος ’Ιανουάριου έξέ- 
σπασεν είς αίματηράν σόγκρουσιν μεταξύ των μοναχών τής ρωσικής
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σκήτης του Σερα’ίου περιαγαγουσα εις αμηχανίαν την ελληνικήν κα
τοχήν περί του τρόπου άποκαταστάσεώς της τάξεως, και ήτις ώς έν 
τω παρελθόντα τεύχει έγράφομεν έπεξετάθη και εις την μεγάλην Μο
νήν του ‘Αγίου Πανχελεήμονος, ή έ'ρις λέγομεν αυτή κινδυνεύει νά 
έμβάλη εις δοκιμασίαν ολόκληρον την ρωσικήν Αύτοκρατορίαν.

Τούλάχιστον ό «Νέος Χρόνος)) της Πετρουπόλεως διαβλέπει σο- 
βαρωτάτας έκκλησιαστικάς και πολιτικάς συνέπειας έν τη σπουδή 
μεθ’ ής η Σύνοδος κατεδίκασε την νεοφανή διδασκαλίαν και ήξίωσε 
παρά του Υπουργείου την εξορίαν του αρχηγού του έν Άγίω Έρει 
κινήματος, του Μονάχου ’Αντωνίου Μπουλάτοβιτς.

Κατά τον «Ν. Χρόνον» η Σύνοδος δεν έχει την φοράν ταύτην 
ένώπιόν της αιρετικούς τινας αμαθείς. Έάν την διδασκαλίαν ταύτην 
αναγνώριση ώ; αΐρεσιν θά άναγκασθη να άφορίση πάντας τούς συμμε- 
ριζομένους αυτήν και να απόσχιση αυτούς άπύ της Εκκλησίας. Με
ταξύ όμως αυτών ύπάρχουσι τέκνα της Εκκλησίας εύπρεπέστατα 
καί δη καί επίσκοποι έν οΐς και εις των επιφανέστατων αρχιερέων 
τέως Πρύτανις μιας των θεολογικών Άκαδημειών, πλειστοι τέως 
θεολόγοι καθηγηταί, ών τινες άποτελουσι το καύχημα των Άκαδη- 
μειών, ιερείς, καθηγηταί Πανεπιστημίων, γνωστοί μοναχοί άναχωρη- 
ται λίαν δημοφιλείς, πρδς ους κατά χιλιάδας προστρέχει ό λαός έκ 
πάντων των περάτων της Ρωσίας, πρόσωπα πρό τίνος μόλις τιμηθέντα 
ώς επίτιμα Άκαδημειών μέλη, φιλόλογοι, πνευματικοί διακεκριμένοι 
και ά., δι’ ους παντας ή Εκκλησία οφείλει να ύπερηφανεύηται διότι 
άποτελουσι τον κόσμον αύτης χοά τύ καύχημα.

Θά συμβη λοιπόν φρικτόν τι κσί άπίστευτον, λέγει ό «Νέος 
Χρόνος». Θά έπέλθη σχίσμα καί θά είναι πρωτοφανές διά την Ρωσίαν 
γεγονός ή άπόσχισις έπισκόπων δι’ αΐρεσιν. Το κίνημα κατέλαβε πά
σας τάς κοινωνικάς τάξεις καί είσέδυσε πολλαχοΰ, προφανώς δέ ή 
Σύνοδος αγνοεί την έ'κτασιν αύτου.

Ο «Νέος Χρόνος» όμως*φοβεϊται  ότι έκ της τροπής του ζητή
ματος ύπάρχει κίνδυνος και οριστικής απώλειας του Άγιου ’Όρους 
δια την Ρωσίαν. Ή Ρωσία, λέγει, θά άπολέση τον Άθων άνεπι- 
στρεπτεί έαν ή Σύνοδος άποδιώξη έκειθεν τούς μοναχούς ευθύς ώς κή
ρυξή αύτούς αιρετικούς. Λίαν προσεχώς θά σταθη δικαστηριον πατρι
αρχικόν έν Κων)πόλει. Ή ήμετέρα διπλωματία καί η Σύνοδος όφεί- 
λουσι νά έξασφαλίσωσι δικαίαν την δίκην. Ούδείς των δικαζομένων 
μοναχών γινώσκει την ελληνικήν. Πρέπει να άποσταλη εκεί ειδικόν
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πρόσωπον ννωρίζον τά πράγματα ΐνα πχρ'σταται κατά την δίκην καί 
άναλάβη την ύπεράσπισιν τών κατηγορουμένων. Ή ελληνικά, επιρροή 
έν περιπτώσει καταδίκης τών Ρώσων θά κατισχύστ). Αύτύ πρέπει νά 
το φοβώμεθα.

Ή κατίσχυσις του δικαίου δεν πρέπει νά έμποιη φόβον άλλα 
χαράν, φρονούμεν ημείς,

Άφιλοπατοιδες γονείς.
Ό Μητροπολίτης Κιτίου όμιλών έπί ταΐ; έξετάσεσι τών Εκ

παιδευτηρίων Λάρνακος έπέβαλε και πάλιν πεπυρακ:ωμένον σίδη
ρον έπί την πληγήν την χαίνουσαν εις τύ σώμα της πόλεως ταύτης. 
Είναι αδύνατον νά μη άναγνωρισθή δεδικαιολογημένη υπό πάντων 
τών αληθών της ’Εκκλησίας και τής Ιίατρίδος τέκνων ή αύστηρότης 
μεθ’ ή; ό Μητροπολίτης κατέκρινε και πάλιν < τούς άφιλοπάτριδα ς 
και προς την ’Εκκλησίαν των ανευλαβείς εκείνους γονείς οί όποιοι 
έλαφρφ τή συνειδήσει έξακολουθουν νά άποστέλλωσιν εις τάς τών Προ- 
παγανδισ:ών σχολάς τά ίδια αυτών τέ<να. Άρά γε οί τοιουτοι ‘Έλ
ληνες θά παραμείνωσι καί εις τύ μέλλον αδιάφοροι διά την εθνοπρε
πή καί ορθόδοξον ανατροφήν τών τέκνων των ; άρά γε δέν ήσθάνθη- 

♦ σαν αύτοί συγκινήσεις όπως πάντες ημείς οί άλλοι Έλληνες διά τύ
πλούσιον έλεος τύ όποιον έξεχεεν ό Θ,ύς έπί τύ ’Έθνος ημών ; Θά 
έξακολουθήσωσιν άρά γε καί μετά τύ νέον τής Ελλάδος θαυμαστόν με- 
γαλειον νά περιφρονώσιν δ, τι ελληνικόν καί νά χάσνωσι προς ο,τι ξέ
νον ; Ό Μητροπολίτης, ώς είπεν όμιλών, δέν απελπίζεται. Έχει 
ακόμη την έλπίδα ότι ή νεναρκωμένη εθνική καί θρησκευτική συνεί- 
δησις τών τοιούτων έπί τέλους θά έξεγερθή, καί δτι θά άποδοθώσι 
τα τέκνα τής ’Εκκλησίας καί τής Πατρίδας, τα όποϊκ κατά κακήν 
τύχην είναι καί τέκνα αύτών, εις την διά τών εθνικών Έκπαιδευτη- 
ρ!ων έπιδιωκομένην μόρφωσιν, ή τις καί ατελής εάν ύποτεθή, είναι 
πάντοτε άσυγκρίτως τελειότερα έθνικώς τε καί θρησκευτικώς οίασδήτι- 
νος έν ξέναις σχολαΐς μ,ορφώσεως. Ό Μητροπολίτης άφήκε σαφώς 
νά νοηθτ) ότι έκλιπούσης τυ^ύν πάσης έλπίδος διορθώσεως του κα- 
Χου δέν θά διστάση νά προβη καί εις τύ έσχατον άκόμη μέτρον τής 
Εκκλησιαστικής τιμωρίας, όποϊον είναι ό έξωκκλησιασμός.
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Φωτεινή αντίληψη;·
Οί φίλοι τής δραματικές τέχνης θα αίσθανθώσιν, είμεθα βέβαιοι, 

αληθινήν χαράν άναγινώσχοντες τήν περί τής αχέσεως Εκκλησίας καί 
θεάτρου πραγματείαν, ης το πρώτον μέρος δημοσιεύεται εν τφ παρόντι 
τεύχει. ’Οφείλεται εις κάλαμον κληρικόν, γνησίως ευσεβή, αληθινή 
παιδεία κεκοσμημένον, καί ερμηνεύει πιστώς τήν επί τού θέματος τής 
σχέσεως ’Εκκλησίας καί θεάτρου υγιά άντίληψιν τής συγχρόνου αεμορ- 
φωμένης Ιεραρχίας. Καί ή άντίληψις αυτή δεν ήρμηνεύθη από συνή
θους οργάνου τής δημοσίας γνώμης. Έδημοσιεύθη από των στηλών 
επίσημου οργάνου ’Εκκλησίας Πατριαρχικής, ύπερακοντίσαντος έν τοίς 

οριστικοΓς συμπεράσμασι καί αυτόν ;όν ίκανοποιητικώς (ριλελεύθεοον 
συγγραφέα.

SYrXPONOS ISTORIA
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙ,ΝΟΪΠΟΛΙΣ.
Ή ‘Ιερά Σύνοδος άθωώσασα μέν 

τόν Μητροπολίτην Ρόδου άποφασί- 
οασα δέ νά άποστείλη προς διοίκησιν 
τής έπάρχίας τόν επίσκοπον Ροδοστό- 
λου εύρέθη προ μιας απροσδόκητου 
δλως περιπετβίας ήτις τήν έξεπληξεν. 
Ό στρατηγός Άμέλιο μαθό^ν τούτο έκ 
τηλεγραφήματος τής ’Ιταλικής Πρεσ
βείας ανήγγειλε δια τής Πρεσβείας ότι 
ούδέ θά έπιτρέψη τήν έξοδον του 
πατριαρχικού απεσταλμένου εις Ρό
δον. Έπηκολούθησαν διαμαρτυρία ι, 
παραστάσεις, ένέργειαι, άλλ’ ό Άμέλιο 
παρέμεινεν άκαμπτος. Κατά τήν Ιτα
λικήν άντίληψιν παρά τήν θρησκευτι
κήν ελευθερίαν ήν ή ’Ιταλική Κυβέρ- 
νησις αναγνωρίζει είς όλα τα θρη
σκεύματα, πρέπει νά διατηρηθή ή ε
λευθερία ένεργείας τού στρατηγού Ά

μέλιο δν βαρύνει ή εύθύνη της δημο
σίας τάξεως. Επειδή δέ ύπάρχοντος 
Μητροπολίτου δν ή Σύνοδος έκήρυξεν 
άθφον, ή αποστολή άλλου επισκόπου 
θά έθεωρεϊτο έν τη νήσφ ώς πολιτι
κόν μέτρον λαμβανόμενον υπό του 
Πατριαρχείου, ό Στρατηγός θεωρβϊ 
καθήκον του νά δεχθή ή τόν Μητρο
πολίτην ή ούδένσ. Καί άπεδείχθη ού
τως ότι ή μέθοδος τού ίδ α ρ έϊ 
μασλαγάτ δεν ιίναι πάντοτε 
ώφέλιμος.

— Ή Κυβέρνηοις άρνεΐται νά έκ- 
δώση τό Βεράτιον τού Μητροπολίτου 
Λαρδανελλίων, έρωτηθείς δε ό αρμό
διος υπουργός υπό επιτροπής τόν λό
γον έδήλωσεν ότι έπειδή πρώτην φο
ράν εκλέγεται Μητροπολίτης Δαρδα- 
νελλίων ή Κυβέρνησις διά πλείστους 
λόγους έθεώρησε καλόν τό βεράιιον 

νά έκδοθή μετά τήν υπογραφήν τής 
ειρήνης.

— *0  Μητροπολίτης Χαλδείας έλα
βε τήν άδειαν τής ‘Ιεράς Συνόδου νά 
μεταβή είς Ρωσίαν πρός έπίσκεψιν 
των έπαρχιωτών του.

—Είς τά Πατριαρχεία έλήφθη έκ- 
θεσις δι’ ής καταγγέλλεται ότι έν ‘Η
ράκλειά οί Βούλγαροι αξιωματικοί 
καί στρατιώται διαρπάζουσι τάς α
γίας εικόνας καί τά άλλα Ιερά αντι
κείμενα των αυτόθι ναών.

— Ό Π. Μητροπολίτης Θεσσαλονί
κης άδείρ πατριαρχική μετέβη είς 
Άγιον *Ορος  πρός προσκύνησιν.

— Ό εΰελπις Μητροπολίτης Τρα- 
πεζούντος Χρύσανθος Φιλιππίδης μέλ- 
λων νά κλίνη τήν κεφαλήν υπό τήν 
χεϊρα των χειροτονούντων αυτόν ’Αρ
χιερέων είπε μεταξύ άλλων <ούδέτότε 
θά κάμψω γόνυ τφ Βάαλ διά συμφέ
ρον ή ανάγκην, ουδέ διά φόβον τή 
εϊκόνι τή χρυσή προσκυνήσω, αλλά 
πάση δυνάμει θά άγωνισθώ πρός 
προαγωγήν τού έμπιστευθέντο; μοι 
ποιμνίου παλαιών πρός τούς αντιδρα
στικούς κοσμοκράτορας τού αίώνος 
τούτου».

ΚΥΠΡΟΣ
—Τή Κυριακή τής Πεντηκοστής έ- 

τελεσθη ίερουργοΰντος του Π. Μητρο
πολίτου Κιτίου έν τφ μητροπολιτικφ 
ναφ τού Σωτήρος μνημόσυνον υπέρ 
τού αοιδίμου αύτοκράτορος ημών 
Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου, άνα- 
βληθέν διά τήν έκ πείρας βεβαιότη
τα ότι ελάχιστοι ^9ά προσήρχοντο α
σχολίας προφαοιζόμενοι εάν έτελεϊ- 
το αύτή τή έπετείφ ήμεροι του θανά
του αύτού.

—Άπό τής 31 Μαίου μέχρι τής 
12 μεσοΰντος μηνός, έξαιρουμένων 
μόνον των δύο ημερών, τής Κυριακής 

τής Πεντηκοστής καί τής Δευτέρας 
τού Άγ. Πνεύματος, έτελούντο αί 
προφορικοί έξετάσεις τών έν Λάρνα- 
κι Εκπαιδευτηρίων. Έξητάσθηοαν δέ 
οί μαθηταί τού Εμπορικού Λυκείου, 
τού ‘Ιεροδιδασκαλείου, τού Εύρυβια- 
δείου Παρθεναγωγείου καί τά νήπια 
τού Νηπιαγωγείου. Υπολείπονται δέ 
αί εξετάσεις τής Αστικής Σχολής 
αίτινες κατά τό δημοσιευθέν πρόγραμ
μα θά διεξαχθώσιν αύριον Κυριακήν 
καί μεθαύριον μέχρι τής Τρίτης. Τάς 
έξετάσεις τού ‘Ιεροδιδασκαλείου καί 
τού Παρθεναγωγείου έτίμησε διά τής 
παρουσίας αύτού ό έκλαμπρότατος 
Πρόξενος τής Ελλάδος κ. Ά. Άννι- 
νος. Τών δύο τούτων ‘Εκπαιδευτηρίων 
τάς έξετάσεις καί τού Νηπιαγωγείου 
παρηκολούθησαν καί ικανοί έκ τών 
πολιτών. Τάς τετραημέρους όμως ε
ξετάσεις τού Λυκείου έτέλεσε μόνος 
ό Μητροπολίτης μετά τών καθηγητών, 
δύο μόνον γονέων έκ τών γονέων τών 
56 μαθητών άποφασισάντων νά μά- 
θωσιν έξ ίδιας άντιλήψεως τήν πρόο
δον τών τέκνων των.

—Τό προσεχές τεύχος τού «Ε.Κ.» 
θά περιλάβη κατά τό σύνηθες τά Πε
πραγμένα έν τφ Ίεροδιδασκαλείφ κα
τά τό λήξαν έπ’ αίσίοις τρίτον έτος 
τής λειτουργίας αύτού. Συνιστώμεν 
άπό τούδε τήν ολοκληρωτικήν άνά- 
γνωσιν τού τεύχους είς πάντας όσοι 
ένδιαφέρονται νά ίδωσι τήν άγιωτά- 
την άποστολικήν Εκκλησίαν τής Κύ
πρου μέ κλήρον ένοριακόν πεπαιδευ- 
μένον. Τό τεύχος θά άποσταλή δω
ρεάν καί είς εκείνον όστις μή ών α
ναγνώστης τακτικός τού «Ε.Κ.» θά 
έζήτει αυτό.

— Ό αίδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος 
κ. Κωνστ. Καλλίνικος, έκκλησιαστι- 
κώς προϊστάμενος τής έν Μαγχεστρίςι 
ελληνικής παροικίας παρακολουθώ^
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360 Σύγχρονος ιστορία

μακρόθεν τά κατά τό Ίεροδιδασκα- 
λβϊον καί θέλων να σύνδεσή προς 
εαυτόν διά δεσμών πνευματικών τούς 
ήμβτέρους Ιεροσπουδαστάς ά.τέστειλε 
πολλαπλά αντίτυπα τών σοφών αύίοΰ 
καί έμπνευσμένων συγγραμμάτων «βΗ 
Προσευχή», «□ Θεός εν τοΐς έργοις 
αυτού», «δ Ναός τής τού Θεού Σο
φίας» πρός διανομήν τοϊς μαθηταΐς. 
ΟΙ *Ι?ροσπουδασταί  εύγνώμονες τφ 
σοφφ άνδρί έξέφρασαν δι’ ίδιας κοι
νής αυτών επιστολής πρός Αυτόν τά 
αισθήματα τής εύγνωμοσύνη; των.

—’Από τών μέσων τής προσεχούς 
έβδομάδος ληγουσών ήδη τών εν Λάρ- 
νακι σχολικών έξετάσεων ή Α. Π. δ 
Μητροπολίτη; μεταβαίνει εις Λεμε
σόν πρός παρακολούθησιν τών εξετά
σεων καί τών τής πόλεως ταΰτη; Εκ
παιδευτηρίων, άρχομένων άπό τής 
αΰριον, 16 τού μηνός. Ευθύς δέ μετά 
τάς έκεϊ εξετάσεις θά έξέλθη ε’ς τα
κτικήν άνά τάς αγροτικός Κοινότητας 
περιοδείαν.

—Έξελέγησαν xacà τόν νόμον έν 
δλη τή Νήσφ αί Σχολικαί Έπιτρο- 
πεϊαι τών Πόλεων. Καί πού μέν, ώς 
έν Λεμεσφ, σχολικοί επίτροποι άνε- 
δείχθησαν δμοφώνως οι καί κατά την 
λήξισαν διετίαν τά Σχολεία διοίκησαν- 
τες, έν άλλαις δμως πόλεσιν αΙΈπι- 
τροπεϊαι άνεδείχθησαν μετά ■ψηφο
φορία''·, ήπς ενιαχού διε τράνωσε πο
λύ τό ενδιαφέρον, τό όποιον 0 ά εϊμε· 
θα πρόθυμοι νά έπαινέσωμεν εάν ή- 
μεθα βέβαιοι δ ci άνεφέρετο ούχί εις 
τά πρόσωπα άλλ’ εί; τήν βελιίωσιν 
τής διοικήσεως τών Εκπαιδευτηρίων.

—Ή καλή σκέψις περί ίδρύσεως 
Έκθετοτροφείου έν τή ΙΙρωτευούση 
ήρξατο μεταβαλλόμενη εις εργον. Αί 
ένοριακαί Έπιτροπεϊαι τής Λευκοσίας 
συνελθούσαι παρόντος καί του Δη

μάρχου υπό την προεδρίαν τής Α. Μ. 
τού ’Αρχιεπισκόπου άπεφάσισαν δρι- 
στικώς τήν σύστασιν τού Ιδρύματος 
έν τφ μονυδρίφ τού Άγ. ’Ιακώβου, 
ώρίσθη δέ καί τό ύφ’ έκάστου ναού 
τής πόλεως, τής ’Αρχιεπισκοπής, καί 
τού δημαρχ. ταμείου μέλλον νά κα- 
ταβάλληται έτησίως ποσόν πρός συν- 
τήρησιν αυτού. *Η  όνομασθείσΛ δέ 
διαχειριστική αυτού Επιτροπή, ήτις 
θά διατελή υπό τήν προεδρίαν τού 
Αρχιεπισκόπου άποτελεϊται έκ προ
σώπων ών δ έγ*ωσμένος  ζήλο, είναι 
έγγύησις τής πλήρους τού Ιδρύματος 
εύδοκιμήσεως. Είναι τόσον χριστια
νικός καί TÓjov εθνικός δ σκοπός 
τού ’Ιδρύματος ώστε εϊμεθα βέβαιοι 
ότι ή Επιτροπεία θά εύρη πρόθυμον 
δλην τήν Κύπρον πρός καταρτισμόν 
αύίού όσον ένεστι τελειοτάτου.

—Al στατιστικοί πληροφορίαι τάς 
οποίας έν τφ παρόντι τεύχει δήμο 
σιεύομεν περί τής εκπαιδευτικής έν 
Κύπρω κατά τό λήξ ιν σχ<»λ. έτος κι- 
νήοεως καί εις τάς οποίας κατά λά
θος έσημειώθη προϋ ιυλογισμός τού 
“Ιεροδιδασκαλείου <£480 αντί 740 έ· 
δόθησαν ήμϊν ζητηθεϊοαι πρός δημο- 
σίευσιν έκ τού Γραφείου τής παιδ’ίας.

— Παρεπιδημεί καί αύΐις έν Κύ- 
πρφ ή A. Υ. ό πρφην Μ. Β ζύρης 
Κιαμήλ Πίσσας, έπανελΟών έκ Κων
σταντινουπόλεως Φαίνεται δέ δτι τήν 
φοράν αύοήν θά παρατείνη τήν παρ’ 
ήμϊν διαμονήν του.

—Πρός άρσιν οΐασδήτινος προφά- 
σεως τών ένοριαχών επιτροπειών I- 
σχυριζυμένων δτι άδυνατούσι νά κα- 
ταριίσωσι σχέδια άρχιτεκτοιικά οικο
δομής ναού ό Μητρ. Κιτίου έπρομη- 
θεύθη έξωθεν σχέδια διαφόρων τύ
πων Ιερού Ναού έξ εϊκοσ\ τεμαχίων 
απαρτιζόμενα καί υπό δοκί/.ων αρχι
τεκτόνων κεχαραγμένα.
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ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1913ETOS Γ'. TEYX. MST'.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρυξον τον λόγον...»Β' Τιμ. δ\ 2.

ΤΟ ΙΕΡΟΑϋΑΣΚΑΛΕΙΟΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΗΞΑΝ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ

Χειραγυιγούμενον τή δεξιμ τοΰ Ύψίστου τό έπί χρψ 
σταϊς ταίς έλπίσιν ίδρυ δέν πρύ τριετίας έν Λάρνακι Ίεροδι- 
δασκαλείον διήνυσεν αισίως καί τό λήξαν σχολικόν έτος. Οί 
υπέρ αύτοΰ καί τοΰ σκοπού αύτοΰ ενδιαφερόμενοι θα εΰρωσιν 
έν τφ παρόντι ιεύχει τοϋ Ε. Κ. παν τό άναγκαιοΰν αύτοϊς 
υλικόν πρός μόρφωσιν σαφοΰς περί αύτοΰ ιδέας.

Έν τφ τεύχει περιλαμβάνονται κατά σειράν:
Απολογισμός διά τό έτος 1912—1913.

’Ονομαστικός κατάλογος εισφορών.
Τά ονόματα τών 'Ιεροσπουδαστών.
’Απόσπασμα τοΰ έν ίσχύι Κανονισμού.
Πρόγραμμα αναλυτικόν τών μαδημάτων.
'Ωρολόγιον τών μαδημάτων.
Παρατηρήσεις έπί τοΰ Προγράμματος.
Όμιλία τοΰ Μητροπολίτου έπί ταίς έξετάσεσι.
Λογοδοσία τοΰ Διευδυντοΰ.
Παραίνεσις τοΰ Μ ητροπολίτου προς τούς μαδητάς.

Άλλά καί τά έπακολουδοΰντα τούτοι; άρδρα ή αρθρίδια 
δέν είναι άσχετα αμέσως ή εμμέσως πρός τόν σκοπόν τοΰ 
Ιεροδιδασκαλείου, είς τό όποιον έχει ήδη απ’ αρχής καθιε- 

ρωδή κατ’ έτος εν τεύχος τοΰ «Έκκλ. Κήρυκος».
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOT ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ 12 ΙΟΪΝ1ΟΪ 1913 ΔΙΑ ΤΟ ΪΧ0Α1ΚΟΗ ΕΤΟΣ

wEdο8α
'Ιδρύματα ,£251.100
* Ατομα » 87. 9.2
ΜαΟηταί » 279. 3.7
Έλλειμμα προς έξίσωσιν » 138. 3.8

’Έξοδα
Μισθοί £275.11.4
Τρόφιμα » 344.13.2
Έπισκευαί » 16. 1.4
Φάρμακα > 10.18.4
Έπιπλα * 9 1.0
Βιβλία —Γραφική ύλη » 6. 1.0
Καύσιμος ύλη » 26.10.8
’Αρχιτεκτονικά Σχέδια » 10. 0.0
Διάφορα » 41.18.8
Έλλειμμα 1911-1912 > 15.10.5

£750 6.8 £756. 6.8

Ενεργητικόν
'Υλικόν επίπλων κτλ. £120. 0.0
’Ακίνητον έν Καλαβασσφ » 40 0.0
Όφειλαι Μαθητιύν »110.14.7

ΙΙαθητικόν
Τφ Μητροπολίτη Μελετίφ £ 89.16.6
Πιστωταΐς Οιαφόροις > 48. 7.2
Διαφορά πρός έξίσωσιν » 132.10.8

ολικόν £270.14.7 ολικόν £270.11.7

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΝ 1912-1913
I. 'I δ fiυ μ- α : χ.

£199. Ο,.

‘Ιερά Μητρόπολις Κιτίου £ 85. Ο.οΕκκλησιαστικός Κήρνξ > 25. 0.0‘Ιερά Μητρόπολις Πάφου > 32. 0.0'Ιερά Μητρόπολις Κνρηνείας > 10. 0.0"Ιερά Μονή Κόκκου η 12. 0.0Ιερός Ναός Αγίου Λαζάρου » ?0. 0.0Ιερά Μονή ‘Αγίου Γεωργίου > 15. 0.0
£ 65.5.0

Κατάλογος συνεισφορών 191 ? — 1913 363έκ μεταφοράς £199. 0.0Ιερός Ναός Κιτίου » 7. 0.0Ελληνική ‘Αδελφότης τό>ν έν Αίγύπτω Κυπρίων » 5. 0.0Ιερός Ναός Καθολικής » 5. 0.0* > "Ανω Λευκάρσιν » 5. 0.0n » Ασγάτας > 5 00* » Αγίας Νάπας » 3. 0 0* > Χρυσοπολιτίσσης » 3. 0.0> » Σωτήρος » 3. 0.011 ’Αγίου Ίωαννου » 2. 0 0* » Αγίας Τριάδος > 2 0.0* * ’Αγίου Γεωργίου » 2. 0.0> > Κάτω Λευκάρων » 2 0.0* * Άναφωτίδος » 2. 0.0* * Ψεματισμένου » 2. 0.0» » Σκαρίνου » 1.10.01 » Κάτω Δρυός » 1. 0.0* > Δρομολαξιάς » 1. 0.0* > Όροκλίνης
ΙΙ·

» 1. 0.0 £251.10.0
Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου Μελέτιος £ 10. 0.0X Χριστοφής Κοντογιάννης > 10. 0.01 εωργιος χ*  ' Στυλιανού » 5. 0.0Κύρος Πηλαβάκης > 5. 0.0Ναύλος Η Σιακαλλή » 5. 0.0Ν. Γ. Πηλαβάκης » 'γ. 0.0Γ. Σ. ’Ιακώβίδης > 4. 0.0ΟΙκογένεια Γ. Πηλαβάκη » 4, 0.0Α Χ. Κουμίδης » 3 0.0Κ X. Καππελίδης » 2. 0.02. Γ Βιολαρας » 2. 0.0X Λ. Μαυροσκούφης » 2. 0 0X Μ. Κωνσταντάς » 2. 0.0Αλέξανδρος Ταλιαδώρος » 1. 5.0Α. Χριστοδούλου » 1. 0.0Ν. Στράτης > 1. 0.0Α- Ίοκωβίδης » 1. 0.0Ν. Σ. Φραγκούδης » 1 0.0Αχ. Χρυσοστόμου » 1. 0.0Σταύρος Μηνά » 1. 0.0
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£ 75.14.0

364 Κατάλογος συνεισφορών 1912 —1913 £65. 5.0έκ μεταφοράςΑντώνιος X Χριστοδούλου > 1 0.0 ί 0 0Χριστοφή; Φιλίππου . 10 0Μ. Παπαδόπουλος 1 Π ßΘεόδ. χ" Στυλιανού > 1. υ.ν
„ 1 β 0’Αλέξανδρος Λαμπή > Λ.· V . V* (112 0Μοναχός Μεθόδιος » 1 F. L Ο .ν. 0 10 0Ίερεύς Ιωάννης > Ü 10 0Νικόδημος Τσολακίδης . 0 10 0Βαρνάβας Χριστοδούλου > Uilu .ν
w β 0Κώστας χ" Ίωάννου ♦ u.lV.vΛ β Iß 0Σάββας Τσαγγαρίδης » V. 1 ν· ν> 0.10.0Ιωάννης Γ- Χίνη ι> 0 10 0>Σ. Κ. Πηλαβάκης > 0 9 0Κωνσταντίνος Χριστοφή > V · V · VFW Η Α βΣταυρινός Κυριάκου > ν. Ο.ν 
» β 6 0Γιαννακός χ" Δημητρίου % β β 0Παναγή; χ' ' Δημητρίου > V . ν. ν

Ot (ίυνειόενεγκόντες άνά Xiy. 0—5—0·X: Μάρκος χ: ’Αντωνίου, Ίερεύς Γεώργιος Θεοφανους, Χρι- στόδ. χ: Ίωάννου, Ίω. ’Αντωνίου, Χαράλ. Στυλιανού, Στυλ. ’Αντωνίου, Άλέξ. Χαραλάμπους, Άντ. Κακουλλή, Ήλ. χ: Αοίζου, Π. Λ. Λαμπριανοΰ, χ: Γεώρ. Μιχαήλ, χ: Κ. χ: Χαραλάμπους, 'Ιερεύς Βασίλειος, Χριστόδ. Θρασυβούλου. Τά oAor Α. 3.10.0.
Οι όννειόενεγκόντες άνά λ. Ο— i — Ο.Μιχ. Σωτηρίου, Μηνάς Χριστοφή, Νεοκλής χ: Μιχαήλ, Θεοφ. Παπαχριστοδούλου, Παπαχαράλαμπος ’Αντωνίου, Πέτρος Ίωάννου.

Τό δίον λ. 14.0.
Οί 0υνει0ενεγκόντε<; άνά λ. 0—3 — 0.Παν. Σάββα, Ίω. Ήλία, Νικ. Γιάννη, Χρυσήλιος Μιχαήλ, Ίω. χ Θεοχάρης, Κυριάκός Μιχαήλ, Λ. χ. Παπανικολάου, Θ. χ; Γεωργίου, Κωνστ. Λ. Μαρκίδη?, Χαράλ. Ίωάννου.

Τό Μον λ. 1.10.0,
Οί είννεκίενεγκύντες άνά λ. 0—2—0.Άθ. Σταύρου, Μιχ. "Αντωνίου, Δ. Μ. Χάννας, Δ. Χριστοδούλου, χ: Παύλος Νικολάου, Μαρτιανός Θεοδούλου, Π. Σέργιου, Β. Παναγή, Άναστ. Χιλά, Θ. Ίωάννου, Χριστοφής Λιβαοιώτης, Έ- ρωτόκριτοςχ: Γεωργίου, Ξ. Γεωργίου, Κυρ. Γεωργίου, Μ. χ: Χα- 

Κατάλογος συνεισφορών 19 I ‘2—1913 3ο5ραλάμπους, ΙΙ^όχλος Χαραλάμπους, Δημ Γεωργίου, Άρ. Μιχαήλ, Κ. Μιχαήλ, Παπαμάρκος Νεοφύτου, Παν. Νικολάου, Μ. Παναγή, Θ. Γεωργίου, Πέτρος Χριστοφόρου, Ίω. Χριστοδούλου, Μάρκος ’Αντωνίου, Χριστοφής Ίωάννου, Κυρ. Παύλου, Ξενοφών Άλεξάν- δρου, Κ. Ματθαίου, Πέτρος Χριστοφή, Κωνστ. Θεοδώραν.
Tò Μον Α. 3.4.0.

Οί άυνειάενεγκόντες άνά λ. 0—1—0·Λουκάς ’Αναστασίου, Ευστάθιος 11 ιερή, Χριστ. Μιχαήλ, Μιχ. Πιερή, Ίω. Πιερή, Μ. Σταύρου, Κ. Μ. Χάννας, Γ. χ: Βασιλείου, Χριστόδουλος χ: Βασιλείου, Φίλιππος Νεοκλέους, Γ. Χαραλάμπους, Μ. Ίωάννου, Παύλος Ευσταθίου, Σταυρινός χ: Θεοδώρου, Στυλιανός Σάββα, Γ. Μ. Πισσάρη, Σταυρινός Πισσάρη, Ίω. Μ. Τσαγκάρη, Μ. Γεωργίου, Κ. ΙΙαντελή, Κυριάκος Σιπολλή, Σάββας Ίωάννου, Σάβ. I. Χοιρομήρη, Γ. Ν. Κουτσού, Κυριάκός Κ. Γρήγορή, Αυγουστίνος Νικολάου, Κ. Βρυκανά, Χριστοφής Γεωργίου, Μ. Κυριάκού, Χριστοφ. χ: Μιχαήλ, Πέτρος Κ. Κληρίδης, Χριστοφ. Κωνσταντίνου, Χριστοφ. Γεωργίου, Ί. Χαραλάμπους, Χαράλ. Χριστοφή, Κυριάκος χ: Μάρκου, Άριστ. Χριστοφή, Περικλής Χριστοφόρου, Ίο>. Θεοδώρου, Άντ. Στυλιανού, Βασ. Θεοδώρου, ’Αριστόδημος Χαραλάμπους, I. Ίεροδιακόνου, Χριστόδ. Γεωργίου, Χριστόδ. Άγαθαγ- γέλου, X. I. Ζορμπάς, ’Αριστόδημος Άγαθαγγέλου.
Tò òlor A. 2.7.0. 

άκινιίτον.Είς τάς ώς άνω χρηματικάς συνεισφοράς ύπέρ του ΊεροΧιδκσκκ- λείου προσΟέτομεν χαί την είς κτήμα ακίνητον δωρεάν τού ίχ Μαζω- του κ. Ιακώβου Λ. Ίακωβ.δου. Τα κτήματα εύρίσκονται είς τήν περιφέρειαν Καλαβασου, είναι δέ ένοικιασμίνα είς τον εκ Καλιβασου Ιωάννην Παπαδιας διά μίαν έζαετίαν λήγουσαν τήν 1 'Απριλίου 191 7 άντί £13.0.0 ήχοι £2.3.3 έτησίως. Ό δωρητής ύπολογίζει τήν ίνε- στώσαν άζίαν τών χτημάτων είς 40 εως 50 λίρας.ΙΙερΙ τής δωρεάς ταύτης άνέφερε προφορικώς είς τήν A. II. τδ πρώτον οτε τ$ Κυριακή τών Μυροφορων προσεκάλεσεν Αυτήν είς Μα- ζωτον δό μνηαόσυνον τού πατρδς αύτού, επεβεβαίωσε δε είτα την δωρεάν δια τής άκολοό&ου επιστολής.
Μαζωιός 3)21 ^Ιουνίου 1913.

ΙΙαν ιερώτατ f,
'Έλαβον την Ιηιοιολην τής υμετερας ΙΙανιερόιηιος, (MÂd Ιλνηη*  

ηολί> bnov òh ήόυνήΰην >ù χαιίλ&ω fk Aàyvaw χαί 
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SÔû Κατάλογος ηνβισφορων 1912—1913
τήν δεξιάν Σας καί με εύχηϋήτε, αυνάμα όέ έξηγη^ώμεν καί 3ι<1 τά 
έν Καλαβαοφ κτήματά μου» ^Οπως καί προφορικώς Σας είπαν οπεύδω 
καί τώρα γραπτώς νά έπιβεβαιώοω τήν δωρεάν δίων τών êv Καλα· 
βαοω κτημάτων μον είς το 'Ιεροδιδαοκαλεϊ ον προς μνημόουνον τών 
γονέων μου Δημητρίου κα\ Μαρίας.

Επειδή δέ τά κτήματα είναι ένοικιαομένα έοωκίείω το έγγραφον 
διά του δποίου dà είοπράξητε τό ένοίκιον.

Διατελώ άοπαξόμενος τήν δεξιάν Σας 
(ύπ.) ΙΑΚΩΒΟΣ Δ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ.eH A. II. ό Μητροπολίτης έπεδαψίλευσε τώ δωρητή τάς έύχα- ριστίας τής Έχκλησίας kucI επ^νεοεν αύτου ιδία τε καί δημοσίφ νήν καλήν πρΛζιν την μαρτυρούσαν φιλοστοργίαν μέν προς τούς γονείς έκτίμησιν δέ προς τον υψηλόν σκοπόν του ’Ιεροδιδασκαλείου. ’Αληθώς δέν Ολ ήδύνατο να έχδηλωθή τελειύτερον ή υίική ύπέρ τΫίς μνήμης τών γονέων χαί τήςσωιηρίας τών ψυχών αύτών μέριμνα άπύ τού νά γίνη χώριν [μνημοσύνου αύτών δωρεά είς ίδρυμα τύ όποιον έθηκεν εις εαυτό προορισμόν τήν μορφωσιν τών λειτουργών τής Εκκλησίας τών τεταγμένων είς το νά άναφέρωσι προς τον θεόν τάς ύπέρ ζώντων τε καί Γ*Ονεώτων  δεήσεις.

ΟΙ MA0HTAI ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1912—1913·

άριί)\ Όνοματεπαινυμον. Γενέτειρα. Τάξ • Παρατηρήσεις.Διάκονο; ’Ιωάννης Ψωματισμένος Γ\ Ιδιοσυντήρητος2. Διάκονος Κλήμης Άγγλισίδες Γ . υπότροφος Μ.[Σταυροβουν.3. Διάκονος Νικόδημος Κακοπετριά (Σολέας ) Β'. υπότροφος Μ. [Τροοδιτίσσης4. Διάκονος Νικόλαος Λάρναξ Γ'. ιδιοσυντήρητος5. Άβρααμίδης Ήλίας Κυθρέα Β'. »6. Άντωνιάδης Σέργιος Καπούτι Α’. >7. Βρυέννιος 1 Ιαΰλος "Ανω Ζώδια Γ'. »8. Γεωργίου Κων)ίνος 1 Ιαλαιοχώριον λ'. »9. Γεωργίου Μιχαήλ 'Αγία Φύλαξις Γ . »10. Ζυγαδηνύς Νικόλαος ’Αγρός Γ . >11. Ίερείδης Κων)ίνος Άσγάτα Β'. >12. Κληρίδης Νέαρχος ’Αγρός Β'. >13. Κουρσουμπίδης Μιχ. Καϊμακλί Γ·. υπότροφος Μ.[Στανροβουν.11. Κυριάκου Δη μητριός Άγγλισίδες Β'. Ιδιοσυντήρητος15. Λύτρας Στέφανος ΆΟηαίνου Γ'. »1G. Μιχαηλίδης Στυλιανός Γαληνή Γ'. »17. Μιχαήλ Σέργιος Φρέναρος Α'. »18. Νεοφύτου 1 εώργιος Κάτω Λεύκαρα Β'.19. 1 Ιαναγίδης Σολομών Βαρώσια Γ'. »20. Παντελίδης Ήρακλείδης ’Αγρός Α’. »21, Παπαγεωργίου Μιχαήλ Εμπα (ΙΙάφου) Α*. υπότροφος[Μητρ Πάφου22. 1 Ιαπαδόπουλος Χρίυτοφ Άγ Ίωάν. ’Αγρού Β'. υπότροφος Μ.[Σταυροβουν.23. 1 Ιαράοχος Ν ικόλαος Κτήμα Γ'. Ιδιοσυντήρητος24fx b- Πετρώνδας Γ'ρηγόριος Διόριος Τ'. υπότροφος Μ. άγ. Παντελεήμ.
Ια Σαββίδης Ιΐαντεΐεήμων Λάρναξ Β' ί ιδιοσυντήρητος26. Σπυρίδης Πέτρος Γαληνή Γ'. 1 ίυπότροφος Μ. άγ Παντελβήμ27. .Σχολάριος Σωτήριος ΙΙύλα Τ', iιδιοσυντήρητος28. '1 ύμβιος Νικόλαος Γύμβος Β'. »2d. '
'· ii ίΚαζάχος Σταύρος Γρημιθοΰς Β'. διοσυντήρητοςΟΙ) Χριστοδούλου Εύοτάθιος iΜηλιού (ΙΙάφυυ) Α*.  ίΥπότροφος Μ. Χρυσορροϊατ.
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Απόσπασμα Κανονισμού 369
ΛΓΙΟΣΓΙΑΣΜ«

ΕΚ TOT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΤ TOT 1ΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΤ
ΚΕΦ. Α'.

1. Σκοπός τοΰ ‘Ιεροδιδασκαλείου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου 
εινε ό διά πενταετοΰς έπαρκοΰς διδασκαλίας ιερών, παιδαγωγι
κών, εγκυκλοπαιδικών καί τεχνικών μαδημάτων καταρτισμός 
διδασκάλων καί ιερέων κατά τό προσηρτημένον πρόγραμμα.

2. Τό σχολικόν έτος άρχεται τή 15 Σεπτεμβρίου καί λή
γει τή 2α Κυριακή τοΰ ’Ιουνίου. Πλην τών θερινών διακο
πών και τών Κυριακών τά μαθήματα διακόπτονται καί κατά 
τάς ύπό τοΰ δημοσίου προγράμματος όριζομένας εκκλησια
στικός καί έθνικάς έορτάς.

3. Οί μαθηταί εϊνε πάντες εσωτερικοί. Λύναται δμως 
νά έπιτραπή απλή άκρόασις μαθήματος ή μαθημάτων είς ήδη 
κληρικούς χωρίς νά θεωρώνται κατηριθμημένοι τοϊς μαθηταΐς.

4. Ή διάταξις τών ωρών τοΰ ημερονυκτίου διά τε τήν 
διδασκαλίαν τών μαθημάτων καί τήν άλλην έν τφ Ίεροδι- 
δασκαλείφ δίαιταν καθορίζεται ύπό τής Διευθΰνσεως.

5. '0 είσαγόμενος είς το Ίεροδιδασκαλεΐον μαθητής ο
φείλει να παρουσιάση : α) Πιστοποιητικον τής ηλικίας αύτοΰ, 
ήτις πρέπει να είναι ούτε κατωτέρα τών 14 ούτε άνωτέρα τών 
20 ετών, εξαιρέσει μόνον τών μοναχών καί ιερωμένων, ών 
ή ηλικία δύναται νά εινε άνωτέρα τών 20 ετών, β) Άπόδει- 
ξιν ίατροΰ δτι εινε αρτιμελής καί κατά πάντα ύγιης καί δτι 
ένεβολιάσθη έπιτυχώς προ 4 τό πολύ ετών, γ) Μαρτυρικόν 
περί τής χρηστοήθειας αύτοΰ καί τής περί τα γράμματα 
έπιμελείας. δ) Ενδεικτικόν συμπληρώσεως πλήρους εξατα
ξίου δημοτικής σχολής, ή άπόδειξιν γνώσεως τοΰ τυπικού 
μέρους τής Ελληνικής γραμματικής, τής πρακτικής αρι
θμητικής καί στοιχειώδους Γεωγραφίας, είς ά εξετάζονται 
γραπτώς τε καί προφορικώς, γίνονται δέ δεκτοί μόνοι οί εύ- 
δοκίμως τήν έξέτασιν ύποστάντες.

6. ’Αντί τής παρεχόμενης τοϊς μαθηταΐς διδασκαλίας, 
κατοικίας, τροφής, πλάσεως, φωτισμού καί ιατρικής περι- 
θάλψεως προκαταβάλλουσιν έν τή αρχή έκάσιου Σχολικού 
έτους έν τφ Ταμείφ τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου οί μέν τής Α' 
καί Β' τάξεως λίρας ’Αγγλίας δέκα (αριθ. 10), οί δέ τής Γ', 
Δ' καί Ε' λίρας ’Αγγλίας διύδεκα (αριθ. 12). ’Εκτός τούτων 
ό τό πρώτον είσαγόμενος είς τήν σχολήν μαθητής κατα
βάλλει έφ’άπαξ το ποσόν μιας καί ήμισείας λίρας ’Αγγλίας 
διά τήν ήν παρέχει αύτφ ή Σχολή πρός χρήσιν σιδηράν κλί
νην μετά στρωμνής έκ βάμβακος καί προσκεφαλαίου.

7. Οί μαθηταί προμηθεύονται δι’ιδίων δαπανών τά ά- 
ναγκαιούντα αύτοις ενδύματα καί βιβλία καί τήν γραφικήν 
ύλην.

8. Οί μαθηταί φέρουσιν ένδυμα ίερατικόν, τό ράσον 
μετά μέλανος καλύμματος τής κεφαλής ύφους 10 εκατοστών 
μόνον έν ώρρι προσευχής καί έν έπισήμοις παραστάσεσι. Κατά 
τάς λοιπός ώρας έργασίμους ή άλλας φέρουσι τήν τών άλλων 
Σχολείων ένδυμασίαν, πλήν τών τυχόν ιερωμένων, Μονα
χών, ή δοκίμων φερόντων πάντοτε τήν ένδυμασίαν αύτών.

.9. Οί μαθηταί εισερχόμενοι είς τήν Σχολήν όφείλουσι 
νά φέρωσι μεθ’ εαυτών τήν εξής αποσκευήν: εν έφάπλωμα, 
μίαν μαλλίνην πατανίαν, 4 σινδόνας, δύο περικαλύμματα 
προσκεφαλαίου, δύο ποδήρη νυκτικά ύποκάμισα, δύο προσό- 
ψια, δύο έξωτερικάς ένδυμασίας, εν ράσον μέλαν καί εν 
μέλαν κάλυμμα κεφαλής, 6 ύποκάμισα, G έσώβρακα, 6 
ζεύγη περικνημίδων, G ρινόμακτρα, 2 κτένια πυκνόν καί 
αραιόν, μίαν φήκτραν, ζεύγος έμβάδων καί δύο ζεύγη ύπο- 
δημάτων.

1Β. Μαθητής άποπέμπεται τοΰ Ιεροδιδασκαλείου α) Έάν 
αρνήται νά συμμορφωθή πρός τούς νόμους τής Σχολής, 
β) Ιζάν μετά έπανειλημμένην επιβολήν τών ύπό τοΰ έσω- 
τερικού Κανονισμού όριζομένων πειθαρχικών ποινών έπι- 
ß-ϊβ τΪ1 άμελείφ καί τή αταξίφ. γ) Έάν ύποπέση είς νόσον 
μεταδοτικήν ή οργανικήν, δ) Έάν κατά τύ πρώτον έτος άπο- 
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Γεν. πρόγραμμα μαθημάτων 311
s’; ο Άπόσηοσμσ Κανονισμοί

δειχθΐ) ανεπίδεκτος μαθ ήσεοις ή μη λάβη προβι,βάοίμον είς 
άνωτέραν τάξιν βαθμόν πλέον ή άπαξ.

11. Οί δι’ οίονδήποτε λόγον διαρκοϋντος τοΰ Σχολικού 
έτους τής Σχολής άπερχόμενοι μαθηταί δεν δικαιούνται είς 
άπαίτησιν οίουδήποτε μέρους έκ τοΰ καταβεβλημένος ύπ’ αύ
τών είς τό ταμεΐον ποσού. Όφείλοντες δέ τυχόν είς τό τα- 
μεΐον ύποχρεοϋνται είς τήν «κεραίαν έξόφλησιν αύτοΰ.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞ. Α. ΩΡΑΙ 3Ιερά ’Ιστορία Π. Δ. μεθ’ έρμηνευτικής άναγνώσειυς τής Π. Δ.
ΤΑΞ. Β ΩΡΑΙ 4’Ιερά ’Ιστορία Κ. Δ. μεθ’ έρμηνευτικής άναγνώσεως τών Ευαγγελίων.Στοιχειώδης ’Εβραϊκή Αρχαιολογία.
ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 7.Αγία Γραφή. Σύντομος μέν είς τήν II. Δ. έκτενεστέ- ρα δέ είς τήν Κ. Δ. εισαγωγή. Ερμηνευτική άνάγνω σις τών Πράξεων τών ’Αποστόλων.Κατήχησις, έκτενώς τό δογ ματικόν μέρος.Εκκλησιαστική ’Ιστορία, αρχαία καί μέση.Χριστ. ’Αρχαιολογία.

ΤΑΞ. Λ ΩΡΑΙ 9.Αγία Γραφή. ’Ερμηνεία ’Επιστολών κατ’ έκλογήν.Εκκλησιαστική *ίστορία  νέα.Συμβολική.Λειτουργική, μετά πρακτικών άσκήσεων.Κατήχησις, έκτενώς τό δογματικόν ρέρος (σομπλήρωσις).’Ομιλητική και Κατηχητική.Πατρολογία.
ΤΑΞ. Γ ΩΡΑΙ li.Αγία Γ ρ α φ ή. Ερμηνεία τών ποιμαντικών ’Επιστολών. ’Εκκλησιαστική ‘Ιστορία τής ΚύπρουΠοιμαντική.’Εκκλησιαστικόν Δίκαιον.Κατήχησις, έκτενώς τό ήθικόν μέρος.Ομιλητική, μετά γυμνασμάτων γραπτών καί κατ’ απαγγελίαν.Τελετουργική, διδασκαλία περί τών διαφόρων τελετών καί άκο- λουθιών μετά πρακτικών άσκήσεων κατά τό Εύχολόγιον,

e/1/vHNika
ΤΑΞ Α ΩΡΑΙ 12.Ελληνες συγγραφείς. ‘Ιερός Χρυσόστομος, Λουκιανός, Ιίλούταρχος (Βίοι παράλληλοι), Ξενοφών, Γραμματικής τό τεχνολογικόν Kai έτυμολογ ικόν. Συντακτικού τά στοιχεία τής συντάξεως. Άνάλυσις νεωτέρων δοκίμων συγγραφέων (Κ. Οικονόμος, Κ. Παπαρρηγόπουλος).Συνθέσεις, περιγραφαί, τοπογραφίαι, διηγήσεις.

ΤΑΞ. Β. ΩΡΑΙ 10.*Ε λ λ η V ε ς σ υ γ γ ρ α φ ε ϊ ς. Μ. Βασίλειος, ‘Ιερός Χρυσόστομος, Ιίλούταρχος (ηθικά). Ξενοφών, Λυσίας, Γραμμα τικαί ασκήσεις, συστηματική διδασκαλία Συντακτικού, θεματογραφία, άνάγνωσις καί άνάλυσις νεωτέρων δοκίμων συγγραφέων (Ν. Θεοτόκης, II. ΙΙαπαρρηγόπουλος, Ραγκαόής, Βερναρδάκης).Συνθέσεις, αυτοβιογραφία, περιγραφαί, διηγήσεις.
ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 10·Έλληνες συγγραφείς. ’Ιερός Χρυσόστομος, Μ. Βασίλειος, Ισοκράτης, Όμηρος, ‘Ηρόδοτος, Θουκυδίδης (I- στορ. μέρος), Γραμματικοί καί Συντακτικοί άσκήσεις, θεματογραφία.Συνθέσεις, αναλύσεις λόγων έκκλησιαστικών καί θύραθεν συγγραφέων, έκθέσεις ιδεών, έπιστολογραφία, περιγραφαί. Ιστοριογραφία.Ελλην. Γραμματολογία.Στοιχειώδης ‘Ελληνική ’Αρχαιολογία. (’Αρχιτεκτονική).
ΤΑΞ. Δ. ΩΡΑΙ 10Έλληνες συγγραφείς. Ιίλάτων, Δημοσθένης, Θουκυδίδης (δημηγορίαι), Γρηγόριος θεολόγος, Λυρικοί Ηοιηταί, Μ. Βασίλειος, ‘Ιερός Χρυσόστομος, ‘Εκκλησι αστικοί ύμνοι, θεματογραφία.Συνθέσεις, έκθέσεις ιδεών, ιστοριογραφία, διάφορα γυμνάσματα. Στοιχειώδης Μετρική άρχαίας άλληνικής; καί έκκλησιαστικής ποιήσεως.Ελλην. ’Αρχαιολογία (Γλυπτική, Γραφική).Ελλην/Γραμματολογία.

, w ΤΑΞ. β. ΩΡΑΙ 1Û■^/ληνες συγγραφείς. Πλάτων, Σοφοκλής, Εύριπίδης, Γρηγορίου θεολόγου ποιήσεις, Έκκλησ. ύμνοι, θεματο- γραφία.Γραμματολογία.διάφοροι καί γυμνάσματα.
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372 Γεν. πρόγραμμα μαθημάτων
ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 3'Εμπειρική ψυχολογία.Υγιεινή.
ΤΑΞ. Λ. ORAI 4.Στοιχειώδης λογική.Επίτομος Ιστορία τής Φιλοσοφίας.Διδακτική, μετά υποδειγματικών διδασκαλιών.
ΤΑΞ. Ε. ΩΡΑΙ 10.Γενική παιδαγωγική, Ιστορία τής παιδαγωγικής, οί έν Έλλάδι καί έν Κύπρψ Ισχύοντες νόμοι τής Δημοτικής Έκπαιδεύ- σεως. Διδακτικοί ασκήσεις.’Αγωγή τοϋ πολίτου.

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΑΞ. Α ΩΡΑΙ 3.Αρχαία ιστορία, Ιδίως Ελληνική.
ΤΑΞ. Β. ΩΡΑΙ 3.Ρωμαϊκή Ιστορία κοί Ελληνική τής Βυ^αντηνής Αύτοκρατορίας.
ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 3Νέα ίστορία, Ιδίως ’Ελληνική τών μετά τήν άλωσιν χρόνων κα1 τής Παλιγγενεσίας.Ιστορία τών Μέσων χρόνων.
ΤΑΞ Δ. ΩΡΑΙ 3.‘Ιστορία πολιτική τής Κύπρου.’Ιστορία τών νέων χρόνων.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΤΑΞ. Α ΩΡΑΙ 2.Αί πέντε "Ηπειροι.
ΤΑΞ. Β. ΩΡΑΙ 2.’Ελληνική Χερσόνησος, Ελληνικοί νήσοι Ιδίως ή Κύπρος.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΞ. Α. ΩΡΑΙ 3.Πρακτική άριθμητική μετά μέρους τής θεωρητικής.
ΤΑΞ. Β. ΩΡΑΙ 4θεωρ. Άριθμητική. Γεωμετρία.

ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 4Γεωμετρία και Άλγεβρα.
ΤΑΞ. Δ ΩΡΑΙ 2.Άλγεβρα.

ΤΑΞ. Ε, ΩΡΑ 1Κοσμογραφία.
φΫΣΙΚΑ

ΤΑΞ. Α ΩΡΑΙ 2.Φυσική Ιστορία, ’Ανθρωπολογία, Ζφολογία, Στοιχεία πείραμα4 τικής Χημείας.

Γεν. πρόγραμμα μαθημάτων 375

ΤΑΞ. Β ΟΡΑΙ 2Φυτολογία, Γεωλογία, ή Κύπρος ύπό γεωλογικήν έποψιν.
ΤΑΞ. Γ. ΩΡΑΙ 3Χημεία ανόργανος, Φυσική πειραματική, ορυκτολογία.
ΤΑΞ. Δ. ΩΡΑΙ 3Χημεία οργανική, Φυσική πειραματική.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ

α') Ηετορητικη Δι^τκίκαλία.

ΤΑΞ. Α. ΩΡΑΙ 3Βοτανική, Κτηνοτροφία, ’Ορνιθοτροφία, Σηροτροφία, Μελισσοκομία.
ΤΑΞ. Β· ΩΡΑΙ 3.Γενική Δενδροκομία, Λαχανοκομία, ’Ανθοκομία, Δασοκομία, Λιπάσματα οργανικά καί ανόργανα.

ΤΑΞ Γ. ORAI 2Γενική Γεωργία, Κτηνοτροφία. Πτηνοτροφία, Σηροτροφία, Μελισσοκομία, Γαλακτοκομία, Βουτυροποιία καί τυροκομία.
ΤΑΞ· Δ. ΩΡΑΙ 2·Είδική Γεωργία, καλλιεργητικοί έργασίαι, ελη. Στοιχεία πολιτικής καί γεωργικής οικονομίας.

ΤΑΞ. Ε. ΩΡΑΙ 2.Είδική Δενδροκομία, κηπουρική, δασοκομία, έλαιουργία, οινοποιία, ποτοποιία.
(Γ) Υποδειγματική διδασκαλία.Εν πάσαις ταίς τάξεσι τήν θεωρητικήν διδασκαλίαν τών Γεωπονικών συμπληροί πρακτική άσκησις έν τοϊς κήποις καί έν τοϊς άγροϊς τής Μονής τοϋ άγιου Γεωργίου I ώρας καθ’ έκάστην.

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΤΑΞ. Α-Ε ΩΡΑΙ 4.^δική, Μουσική, Καλλιγραφία, Ιχνογραφία, Χειροτεχνία, 2ιρ- γραφική, (άχρώματος καί έγχρώματος εικονογραφία) Γυμναστική.
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οροαΟΠΟΝ TQN ^ΑΘΗ/ΛΑΤΟΙΜΆρ. Μαθήματα________________________ Α'. Β\ Γ\ Δ*. Κ\ δλ, ώρ.1. 'Ιερά ’Ιστορία II. καί Κ. Δ. 3 3 6ο2. ’Αρχαιολογία έβρ. χαΐ χοι«τ· 1 24)3. Εισαγωγή είς τάς Α· Γραφάς Μ 2 ς. Ζ64. Έχκλη·»· 'Ιστορία 2 2 I5. Ερμηνεία Άγ. Γραφής 1 1 ί« ί 7 4 ι6. Συμβολική 1 1 ι 1227. Λειτουργική i 18. Δογματική 1 1 19. ’Ομιλητική — Κ όρυγμα 11 ι Ζ fl10. Κατηχητική 1ιII. Πατρολογία 1 1 1 112 Ποιμαντική 1Ci 1213. Έκκλησ Δίκαιον 214 Ηθική 2 Ζ15. Ελληνικά 12 ΙΟ 10 10 10 52ο16.17. Έμπειρ. Ψυχολογία Λογική 2 2 2 2 ί18. Ιστορία τ$ς Φιλοσοφία, 1 1 419. Διδακτική μεθ’ υποδειγμάτων 1 120. Γεν. Παιδαγωγική 1 1ο21. ’Ιστορία τΫίς Παιδαγωγικής 2 2 &22. ΔιδακτικαΙ ασκήσεις 523. ’Εκπαιδευτικοί νομοί 1 1□24.25. Πρακτ. ’Αριθμητική θεωρητική’Αριθμητ ι κ ή 3 2 2
ο 2Λ26. Γεωμετρία 2 ♦Λ27. ’Αλγεβρα 2 1 ι<128. Κοσμογραφία 1 1929 Φυσική Ιστορία 1 1 χ. ’»30. Χημεία 1 1 1 3131. Γεωλογία 1 < 132. ’Ορυκτολογία 1 Λ 31 ο33 Φυσ Πειραματική 3 1 234 ’Ιστορία 3 3 3 12Λ35.36 Γεωγραφία Γεωπονικά. 23 . 2 3 2 2 2 412437 . ’Υγιεινή 1 ι 1138 . Αγωγή του πολίτου I 1939 . Καλλιγραφία 1 1 1 κ3 ο40 ’Ιχνογραφία 1 1 ι4142 . Ζφγραφική. Γυμναστική 1 1 1 11 1 1 ζ> X-5 ο48 * Μουσική—~’Οόική 1 1 2 2 Ο32 32 36 37 38 175Γεωπονικά! ασκήσεις άνά μιαν ώραν καΟ*  εκάστην c-ςπάσας τα* ; τάζ·ΐ4· * Οί έν παρενθέσει άριΟμοι δηλοΰσι τόν αριθμόν ωρών διδασκαλίας μα

θητου κατατυχθέντος άπό τής Αστικής βίς τήν Β τοΰ Ηαγκυπρίου.

Π«ρητηρηςεις

ΕΠΙ TOT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TOT ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΤ

Είναι δρθον καί σκόπιμον να έπαγαγωμεν ένιαΰθα παρατηρήσεις τινάς έπί τού Προγράμματος ιού Ιεροδιδασκαλείου ώς τούτο δτρ μοσιεύεται ανωτέρω συμπεπληρωμένον κατά τάς εκ τής ιριετοΰς εφαρμογής αύτοΰ υποδείξεις τη; πείρα;, πρό; σαφεστέραν κατανόηαιν αύτοΰ ύπό τε τών αναγνωστών ήμών καί παντός ενδιαφερομένου διά τό έργον τοΰ "Ιεροδιδασκαλείου.ΑΙ παρατηρήσεις αύτιι διατυποΰνται έν εϊόει συγκρίσεως τοΰ Ιεροδιδασκαλείου πρός τύ Παγκΰπριον Διδασκαλεΐον Λευκοσίας, πρώτον μέν διότι τό Παγκ. Διδασκαλεϊον καί άνεγνωρισμένον τυγχάνει ώς ισότιμον τοϊς έν τή ελεύθερη Έλλάδι Διδασκαλείοις και γνω· ριμώτατον παρ’ ήμίν ώ; έκ τών αγλαών αυτού καρπών, δεύτερον δέ διότι τοΰτο ύπό έποψιν μέν εγκυκλίου παιδεύσεως είναι άνώτβρον τών έν Έλλάδι Διδασκαλείων, υπό εποψιν δέ ειδικής παιδεύαεως κατε- φανη εκ τών αποτελεσμάτων ούδέν αύτών έλατιούμενον.Καί λοιπόν τό ΙΙαγκύπριον Διδασκαλείον παρέχει έν επτά ε«σι (ή εξ, οσάκις <iv τύχη μαθητή : πς έκ τής ’Αστική; νά καταταχθήιήν β’ τάξιν ιού Παγκυπρίου) διδασκαλίαν καθ’ έβδομάδα.1. Θρησκευτικών έπί ώρας 12 (ή ΙΟ) *2. Ελληνικών Α > 67 (ή 56)3. Λατινικών » ♦ 124. ’Αγγλικών > » 23 (ή 19)5. Γαλλικών 0 » 11Ο. Γεωγραφίας » » 5 (ή 3)7. "Ιστορίας » > 13 (η II)8. Φιλοσοφικών > Τ> 49. Αγωγής του πολίτου » > 110. Μαθηματικών 1Κοσμογραφίας | »» » 1> 1 22 (ή 18)11. Φυσικής Ιστορία; > » 6 (ή 5)12. Φυσ. Πειραμ και Χημ » 9 (ή 8)13. Παιδαγωγικών » > 1314 Γεωπονικών » » 4
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376 Παρατηρήσεις έπί τοϋ προγράμματος

Σύνολον ώρών 266 (ή 219)

15. ’Υγιεινής υ η 116. Έμπορικόον » > 217. Ιχνογραφίας » » 11 (ή 9)18. Καλλιγραφίας > > 2 (ή υ19. Γυμναστικής » » 18 (ή 15)20. Έκκλ. Μουσικής > » 521. ’φδικής » > 11 (ή 9)22. Χειροτεχνικής > > 2
Κατά ταΰτα τό Παγκ Λιδασκαλεΐον έν ή μέν περιπτώσει σρξηται ό μαθητής τών έν αύτφ σπουδών του άπό τής α' γυμνασιακή; τά- ξεως παρέχει αύτφ γενικώς διδασκαλίαν 256 όιρών καθ’ εβδομάδα, τοϊς δέ μαθηταϊς τοϊς άρχομένοις τών σπουδών αύτών άπό τής β' γυμνασιακής τάξεως διδασκαλίαν ώρών 219 καθ' εβδομάδα. Άλλ’ επειδή τό Λιδασκαλεΐον αποχωρίζεται τού κλασσικού Γυμνασίου έν τφ Παγκυπρίφ μετά τήν ε’ τάξιν, οί εϊς διδασκάλους προωρισμένοι σπουδασταί κατ’ ανάγκην διδάσκονται μετά τών προορισμένων εις επιστήμονας συσπουδαστών αύτών μαθήματα δλως άχρηστα και άσχετα πρός τύ έργον αύτών, λατινικά, αγγλικά και γαλλικά, χαταναλίσκοντες ύπ άνάγκης πολυτιμότατον χρόνον έπι ματαίψ, ή παρακολουθούσιν άλλα μαθήματα έν τοιαύτη έκτάσει οϊα δέν είναι αναγκαία διά τό έρ- γον τό διδασκαλικόν. ’Εντεύθεν άφαιρουμένων τών εϊς τά τρία ταύτα μαθήματα άφιερουμένων ώρών άπομένουσι τοϊς άπό τής α' τάξεως τοΰ Γυμνασίου άρχομένοις σπουδασταϊς τού Διδασκαλείου απαραιτήτων αΰτοϊς μαθημάτων διδασκαλίας ώραι 210 (256—46) τοϊς δέ άπό τής β' γυμνασ. τάξεως άρχομένοις ώραι 177 (219 — 42).Τό ήμέτερον Ίεροδιδασκαλεϊον έν πεντσετεϊ κύκλφ σπουδών πα-ρέχει καθ’ 1. εβδομάδα διδασκαλίαν Θρησκευτικών έπι ώρας 342. Ελληνικών > » 523 Γεωγραφίας 1> » 44. Ιστορίας > » 12Κδ. Φιλοσοφικών » » Ο6. ’Αγωγής του πολίτου » > 17. Μαθηματικών καί Κοσμογραφίας » > 148. Φυσ. ‘Ιστορίας » > 49. Φυσ. Πειραματικής και Χημείας > » 610. Παιδαγωγικών > > 10

Σύνολον ώρών 175

11. Γεωπονικιόν » 1212 Υγιεινής > 113. ’Ιχνογραφίας καί ζωγραφικής » 514. Καλλιγραφίας î * 215. Γυμναστικής > > 516. Έκκλ. Μουσικής καί ’Οδικής > > 8
αίτινες προστιθεμένων καί τών ωριαίων καθ*  ήμέραν γεωργικών d- σκήσεων άνέρχονται εϊς 181.Κατά ταΰτα άπό γενικής άπόψεο>ς συγκρινόμενοι οί τρόφιμοι τοΰ Ιεροδιδασκαλείου πρός τούς τοΰ Παγκ. Διδασκαλείου, τούς άρ- χομένους τών σπουδών αύτών άπό τής β' γυμνασιακής τάξεως, τιθε- μένων κατά μέρος τών άχρήστων διά τό έργον τοΰ διδασκάλου καί ίερέως Λατινικών. ’Αγγλικών καί Γαλλικών, άπολαύουσιν ϊσης καί μείζονος εϊς όλικόν ποσόν ώρών διδασκαλίας. (Παγ. Λιδασκαλεΐον, ώρα» 177, ’ίεροδιδασκαλεϊον, ώραι 181).Θεωροΰμεν όρθήν τήν σύγκρισιν τών τροφίμων τοΰ Ιεροδιδασκαλείου πρός τούς άρχομένους άπό τής β γυμνασ. τάξεως τοΰ Παγκ. Διδασκαλείου, διότι οϊ Ίεροσπουδασται καί ώς έκ τής ήλικίας αύτών ( Απόσπασμα Κανονισμού, άρθρον 5) καί ώς έκ τών έν γένει συνθηκών ύφ’ άς εϊσάγονται καί σπουδάζουσιν έν τφ Ίεροδιδασκαλείφ δύνανται και νά άπαίτηθώσι καί νά παράσχωσιν ευκόλως ποσόν καί ποών έργασίας πλείον καί κρεϊττον τών κρινομένων νά εισαχθώσιν άμέσως άπό τής Αστικής Σχολής εϊς τήν β' τάξιν τοΰ Παγκ. Γυμνασίου. "Άλλως τε δέ βΓόι γνωστόν δτι έν τή α' τών εξαταξίων Γυμνασίων τάξει διδάσκονται πχεδόν τάαύτά μαθήματα άτινα καί έν τή τοΰ αστικού σχολείου, ώστε διά τούς καλούς άποφοίτους τοΰ τελευταίου τά μαθήματα τής α*  γυμνασ. τάξεως είναι άπλή έπανάληψις *ών ήδη μεμαθημένων, διό καί επιτρέπεται ή κατάταξις τών αρίστων αύτών εϊς τήν β τάξιν μετά δοκιμασίανΈκ τής γενικής ταύτης συγκρίσεως άπομένει ύπέρ τοΰ "Ιεροδιδασκαλείου άχέραιον τό πλεονέκτημα τής παροχής τής αύτής καί έν τφ Παγκ. Διδασκαλείφ αναγκαίας έγκυκλίου καί εϊδικής παιδεΰσεως έντός *τών πέντε αντί τών έξ, άτινα χρειάζεται τό Παγκ. Λιδασκαλεΐον ώς έκ τοΰ αχρήστου διά τού; δημοδιδασκάλους φορτίου τών Λατινικών, Αγγλικών καί Γαλλικών, εκτός τοΰ ετέρου πλεονεκτήματος δτι πάρε· Χ^ι καί εϊδικήν θεολογικήν μόρφωσιν ώστε ot απόφοιτοι αύτου έν καιρφ χαϊ ύπό τάς καταλλήλους συνθήκας νά άποτελέσωονν άριστον ένοριακόν κλήρον ένφ συγχρόνως ή ειδική αυτή θεολογική μόρφω^ις ^μπληροϊ τήν εϊδικήν αύτών μόρψωοιν ώς διδασκάλων. Διότι τφ Μντι έάν βΐαέλθωμεν εις μερικήν σύγκρισιν τού ‘Ιεροδιδασκαλείου πρός

Παγκ. Διδασκαλείου θά εύρωμεν εν τφ ’ 1εροδ*.όασχαλειφ  πολλά
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878 Παρατηρήσεις έπί τοϋ προγράμματοςτά σκοπιμώτβρον διατεταγμένα.1. Έν τφ μαθήματι τών θρησκευτικών απέναντι ιών 10 ώρών του Παγκ. Διδ. ϊστανται 34 ώραι τοϋ Ίεροδ., έν αις παρέχεται πλήρης θεολογ. μόρφωσις, ής τήν απαραίτητον αναγκαιότητα διά τε τόν σκοπόν τοΰ Εκπαιδευτηρίου καί διά τήν ηθικήν άνάπλασιν τών κοι νωνιών, έν αίς είναι προωρισμένοι νά δράσωσιν ώς διδάσκαλοι πρώτον καί ώς Ιερείς έπειτα οί τρόφιμοι αυτού, είναι δλως περιττόν νά σημειώσω μεν, άτε τελείως αυτονόητον ούσαν.?. Έν τφ μαθήματι τών Ελληνικών απέναντι τών 56 ωρών τού Π. Δ. ϊστανται 52 ώραι τού 'Ιεροδιδασκαλείου*  καί φαινομενικός μέν υστερεί τό τελευταϊον κατά τέσσαρας ώρας, άλλ’ έν τοϊς πράγ- μασιν υπερέχει κατά πολύ α) διότι ή άφθονος ερμηνεία τών Αγίων Γραφών κατά τό ήμισυ είναι διδασκαλία Ελληνικών*  β) διότι ώς εκ τών γενικών συνθηκών ύφ’ ας λειτουργεί το Ιεροάΐόασκαλεϊον * πολ λφ πλεϊον υλικόν διδάσκεται έν αΰτφ ή έν τοϊς δημοσίοις Γυμνασίοις, ώς πας τις δύναται νά πεισθή καί άπλούν βλέμμα ρίπτων έπί τής κατώτερο) δημοσιευόμενης λογοδοσίας ιού Διευθι ννού’ και γ) διότι ή καθημερινή έν τφ ναφ άνάγνωσις και άκρόασις εθίζει και εκγυμνάζει τήν τε γλώσσαν καί τήν ακοήν εις τόν έλληνα λόγον καί δ) διότι • -σπουδαιότατον καί τούτο παρέχεται έν τφ ’Ιεροδιδασκαλείψ άφθονος διδασκαλία πασών τών περιόδων τής εθνικής γλώσσας, έν φ συνήθως τά Γυμνάσια περιορίζονται είς τήν πρό τού Μεγ. ’Αλεξάνδρου Ελληνικήν καί τήν σημερινήν3. Είς τήν Γεωγραφίαν, ’Αγωγήν τού πολίτου, Ιστορίαν τής Τέχνης (έν τφ Ίεροδιδασκαλείω πρβλ. ’Αναλυτικόν Πρόγραμμα) καί ^Υγιεινήν άμφότερα τά συγκρινόμενα Εκπαιδευτήρια άψιερυύσιν ϊσον Αριθμόν ώρών.4. Έν τφ μαθήματι της Ιστορίας η διδασκαλία έν τφ 'ίεροδιδα- σκαλείφ είναι σχεδόν διπλάσιά τής έν τφ Π. Δ. λαμβανομένου ύπ’ όψει καί τού μαθήματος τής Έκκλ. Ιστορίας.5. Έν τοϊς Μαθηματικοί; συν τή Κοσμογραφία, άπένανιι ιών 18 ώρών τού Π. Δ. ϊστανιαι 1 4 ώραι τού Ιεροδιδασκαλείου, καί έν τοϊς Φυσικοϊς (Φυσική 'Ιστορία, Φυσ. Πειραματική, Χημεί^) απέναντι τών 13 ώρών τού II. Δ. ϊστανται 10 ώραι τού /Ιεροδιδασκαλείου. Λί 14 καί 10 αύται ώραι νομίζομεν ότι είναι ύπερεπαρκεϊς. πρός διδασκαλίαν τών Μαθηματικών καί Φυσικών, εκτός τών λεπτομερειών έκεί-* Οί μαθηταί τού 'Ιεροδιδασκαλείου είναι πάντες οίκότΚ)οφοι, καί περί ούδενός ετέρου έχοντες νά φρονιίσωσιν άφτερο*  σι πάντα τόν χρόνον αύτών είς τάς έαυτών σπουδάς' άπόλυιος,πειθαρχία καί τάξις έπικρατυυσιν εν ιη παραδό· σει καί εν τή κατ’ Ιδίαν μελέτη, καί ό διδάσκων ουδέ λεπτόν τής εργασίμου ώρας εύρίσκεταίποτέ είς τήν ανάγκην νά δαπανήσει είς ζητήματα τάξεως· πα- ραλλήλως πρός ταύταό διδάσκων δύνάται άψόβως νά άπαιτ(| μείζον πασον καί κρεϊττον ποιόν εργασίας. ' ‘ Ζ· · . “
. * ... * · " · . ···

Παρατηρήσεις έπί τοϋ προγράμματος 379 νων, αΐτινες είναι αναγκαίοι μόνον διά τούς μέλλοντας νά έπιδοθο>σι μετά τάς γυμνασιακός σπουδάςείς έπιστήμας βάσιν έχούσας τά Μαθηματικά ή τά Φυσικά, καί τάς όποίας οί τρόφιμοι τού Παγκ. Διδασκαλείου κατ’ανάγκην διδάσκονται, άτεπαρακολουθούντες μέχριτής ε’ γυμνασιακής τάξεως τούς μέλλοντας επιστήμονας συμμαθητάς αύτών. "Ας μή λησμονηθώσιν έπί τού σημείου τούτου καί τά έν τοϊς περί τών Ελληνικών ύ ιό στοιχεϊον β) καί έν τή ύποσημειώσε,ι είρημένα.6. Έν τφ μαθήματι τών Παιδαγωγικών απέναντι 13 ώρών τού II. Λ. ϊστανται 10 ώραι τού Ίεροδ., έπαρκέσταται μέν ώς έκτων γεν. όρων της λειτουργίας αυτού αλλά καί συμπληρούμεναι πλου- σίως διά τού γεγονότος ότι οί έν τφ Ίεροδιδασκαλείψ διδάσκοντές τε καί διδασκόμενοι απ’ αρχής άποβλέπουσι πρός τόν τελικόν σκοπόν, λαμβανοντες έκ πρώτης αφετηρίας τήν άνάλογον κατεύθυνσιν. Τό δε έτι σπουδαιότερον ou πλείστα μαθήματα τού συστηματικού καί πρα κτικού κλάδου τής θεολογίας καί ιδίως τά μαθήματα Ηθική, Ποιμαντική, 'Ομιλητική καί μετά τών πρακτικών ασκήσεων τοΰ κηρύγματος εΐνε μαθήματα βοηθητικά τής παιδαγωγικής τού Διδασκάλου μορφώσεως · u7. Περί δέ τού μαθήματος τών Γεωπονικών δυνάμεθα νά εϊ- πωμεν ότι καί περί τού μαθήματος τών θρησκευτικών έρρήθη προηγουμένως. ’Απέναντι τών 4 ώρών τοΰ Π. Δ. ϊστανται 18 ώραι τοΰ 'Ιεροδιδασκαλείου, δπερ παρέχον έν αύταϊς άφθονον διδασκαλίαν πάντων τών γεωργικών μαθημάτων μετά πρακτικής εφαρμογής τών δι- δασκομένων σκοπεί νά παράσχη τούς τροφίμους αυτού ού μόνον θρησκευτικούς καί παιδευτικούς αλλά καί γεωργικούς χειραγωγούς τών κοινοτήτων έν τόπο) κατ’ εξοχήν Γεωργικώ, οϊα ή Κύπρος.8. Τέλος έν τοϊς Τεχνικοϊς μαθήμασι καί τή Γυμναστική ή είς ώρας υπεροχή τού ΙΙαγκ. Διδ. είναι απλώς φαινομενική, διότι  α) έν UJ Γυμναστική τό Ίεροδ. άψιεροϊ καί τάς 5 ώρας είς τόν διδασκαλικόν σκοπόν, έν φ τό Π. Δ. έκ τών 15 μόνον τάς 5, β) έν τή Μου- σική οί απόφοιτοι τοΰ Ιεροδιδασκαλείου ώς έκ τή; καθημερινής αύ-
*

έν τή Έκκλησίφ υπηρεσίας άποβαίνουσι τέλειοι ψάλται, έξ ού καί καθίσταται δΓ αυτούς περιττόν τό τετράχορδον, γ) έν δέ τή Κ,αλ- λ^γραφίρι καί,καθόλου τή Γραφική θά είναι πάντως πληρέστερον με · μορφωμένοι καθ’ όσον άφιερούσιν είς αυτός πάσας τάς ώρας τής άνα- παύσεως αυτών, άτε περί ούδενός ετέρου έχοντες νά μεριμνήσωσιν.Ως τελευταίαν παρατήρησιν έπιφέρομεν τό γεγονός δτι τό άνω- τερω δημοσιευόμενου Πρόγραμμα τοΰ Ιεροδιδασκαλείου είναι—ώ; έκτής πείρας άπεδείχθη—τελείως έφαρμόσιμον, αποτελεί δέ τό έλάχι- σχον όριον τής παρεχομένης ίι δυνατή; νά παρασχεθή έν τφ Ιεροδι ^^λλείφ παιδεύσεως.
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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ TOT Δ1ΕΤΘΥΝΤΟΥ 

ΑίΑΚΟΝΟΥ αρςενιου ^ΗΛΐΓιηΝΝΗ 
Ο ιουνιου ru.)

Σεβαόμιώτατε Δέσποτα, 
Φι^όμονόος όπήγυρις*Εύλογίφ του Πατρός τών φώτων διανΰσχν αισίως καί το τρίτον έτος τής σταδιοδρομίας αύτοΰ τό ΊεροδιδασκαλεΓον, παρίσταται σήμερον ένώπιον ύμών ύφιστάμενον τάς νενομισμένας δοκιμασίας τής προόδου τών τροφίμων αύτου. Μετ’ εύχαριστήσεως δ’ ευθύς αναφέρω, δτι διήλθομεν καί το έτος τοΰτο οί μέν διδάσκοντες, μετά ζήλου καί προθυμίας πολλές καταβάλλοντες τά σπέρματα τής ύγ»οΰς παι- δεύσεως, οί δέ διδασκόμενοι, έκουσίως καί άβιάστως, έν συναισθήσει τοΰ προσφερομένου αύτοις άγαθοΰ, δεχόμενοι καί άναπτύσσοντες ταυ- τα καί άναλόγως τής ποιότητος καί τής γονιμότητας τοΰ οικείου πνευματικού εδάφους, άλλα καί τής έπιμελείας καί τών κόπων, ούς περί την καλλιέργειαν έχαστος κατέβχλλεν, ούτω δ’ άπέδωκαν τον καρπόν, οί μέν τριάκοντα, οί δέ εξήκοντα, οί δέ έκχτόν.Σταθερά καί χατά το έτος τούτο κατεβλήθη προσπάθεια καί φροντίς καί είς τύ έτερον είδος τής παιδεόσεως τών τροφίμων ήμών, τής ηθικής άναπλάσεως καί μορφώσεως αύτών, προ παντός δ’ είς τήν άπόχτησιν αγαθών έξεων, εύγενών αισθημάτων καί αύστηρΛς τάξεως, έκφαινομένης έν τε τφ τρόπφ τής ζωής καί ταϊς σκέψεσιν" πάντα δέ μετεχειρίσθημεν τρόπον, 5πως ουτοι έννοήσωσιν, δτι τύ καθήκον αύτών δέον νά έπιτελώσιν ούχί έξωτερικώς, διατελουντες ύπό τδ κράτος τοΰ φόβου ή τής βίας, άλλ*  έξ αγάπης πρός αυτό καί έκ βαθείας συναισθήσεως, διότι βεβαίως μόνον δταν έσωτερικώς τ.ί. ειλικρινώς διατεθώσι προς το καθήχον οί μαθηταΐ, δύνανται καί νά μορφώσωσιν έμπεδον ηθικόν χαρακτήρα καί νά έπιτύχωσι τής πραγματικής αύτών ηθικής άναπτύξεως, γνωστού άλλως τε ον- τος, δτι ό φόβος καί ή βία μόνον ύποκριτάς γεννώσιν. Έν τώ ση- μείφ τούτφ τής διαπαιδαγωγήσεως τών τροφίμων ήμών προσέσχο- μεν πολύ τον νοΰν πώς νά ποολαμβάνωμεν κυρίως παν άτάκτημα καί διολίσθημα διά τής καταλλήλου νουθεσίας καί διδασκαλίας φρο/οΰντες δτι τό καθήκον τών παιδαγωγούν των είνε οχι τόσον το νά

έπανορθώσ: τά πταίσματα δια τής τιμωρίας οσον το νά προλαμβά- νωσιν αύτά δια τής νουθεσίας. Σπάνιαι δια ταΰτα υπήρξαν αί πτ*  ριπτώσεις καθ’ άς έπετιμήσαμεν ή ήλέγξαμεν μαθητάς, καί τούτο προς ίδιον αύτών όφελος, διότι ώς παρατηρεί μέγας τής Εκκλησίας πατήρ ατό προσηνές καί λείο*  ού πανταχοΰ χρήσιμον, άλλ*  έστιν οτε καί τοΰ πληκτικωτέρου δει τοΰ διδασκάλου*  όταν γάρ νωθής η ό μαθητής καί παχύς, κέντρω χρήσθαι προς αύτύν λοιπόν δει, ώστε τής πολλής καθικέσθαι νωθείας».Κατά τύ έτος τούτο μαθητάς εν δλφ είχομεν 30, διγιρημένους είς τρεις τάξεις. Έκ τών παλαιών δέν άνενέωσαν τάς έγγραφάς αύτών β, οί μέν διά λόγους οικονομικούς, άλλοι δέ, διότι κριθέντες μετεξεταστέοι, δέν έπανήλθον, φοβηθέντες, ώς έμάθομεν, μή μείνω- σΐν έν τ$ αυτή τάξει. Ένεγράψαμεν δέ νέους μαθητάς 7, ολίγους βεβαίως, άλλα δέν ήδυνάμεθα να πράξωμεν χαί άλλως, άτε; στε*  ρούμενοι χώρου επαρκούς έν τε ταΐς παραδόσεσι και τόϊς ύπνωτη- ρί^ις. Έδίδαξαν δέ ό Διευθύνων, έν τή Γ*  τάξει : Έκκλ. Ιστορίαν, Εισαγωγήν είς τήν Π. καί Κ. Διαθήκην καί τάς Πράξεις τών Αποστόλων*  Έν τφ Β' : 'Ιεράν 'Ιστορίαν τής Κ. Διαθήκης, Εβραϊκήν *<4 Χριστιανικήν ’Αρχαιολογίαν καί Γεωγραφίαν τής Παλαιστίνης, $έ τή Α': Ελληνικά, ί. ιστορίαν τής Π. Διαθήκης καί Γεωγραφίαν. Ό κ. X. Παπαϊωάννου, ά. Π.θ. τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου, έν τή Γ' τάξει : Ελληνικά, Ψυχολογίαν καί ‘Ιστορίαν, έν τ$ Β*  : Ελληνικά καί 'Ιστορίαν χαί έν τή Α' : Πρακτικήν ’Αριθμητικήν Χαι Ιστορίαν. '0 κ. Άργ. Άλμπάντης, διδάκτωρ τών Μαθηματ*-  χών, τά Μαθηματικά τής Γ' καί Β' τάξεως καί τά Φυσικά τής θ *·  θ. Κοντής, πτυχιοΰχος ζφγράφος του Πολυτεχνείου ’Αθηνών, Ί^^€^ποιηθείς έν Ρώμη, τήν Καλλιγραφίαν καί ’Ιχνογραφίαν έν ά- παααΐς ταΐς τάξεσι καί ό κ. 11. Φρανζεσκίδης τήν ’Εκκλησιαστικήν Μουσικήν καί ’Ωδικήν. Τάς σουηδικός ασκήσεις έδίδαξεν ο κ. Γ'.Ο κ. Γ. Ζήνων, πτυχιοΰχος τής γεωργικής Σχολής Γυυ Αιοίνιου, καθηγητής τών Γεωπονικών, πειθόμενος είς τήν φω*  ν/1*  τής ΙΙσετρίδος, ενα καί ήμισυν περίπου μήνα μετά τήν κήρυξιν του Βαλκανοτουρκικοΰ πολέμου διακόψας τά μαθήματα αύτου έσπευ.- εις χ« πεδία τών μαχών, ένθα καί έτίμησε τήν ιδίαν αύτου πατρίδα οιακριθίίς έν τή κατά τοΰ Μπιζανίου έφόδφ διά τούτο δέ καί τοΰ βαθμού του δεκανέως. Πάντα τά λοιπά μαθήματα »0αχθηβαν άνελλιπώς καί μετά πολλοΰ του ζήλου ύπο τών οικείων
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Λογοδοσία τοϋ διενθυντοϋU αθηγητών. Έδιδάχθησα? δ*  Ελληνικά ή μέν Γ*  τάξις έκτης Ίλι- άδος του Όμηρου τά στοιχεία Α' και Η', έκ της Όδυσσβίας τώ : Α*  E’ χαί ίί*,  έκ τού Θουκυδίδου τό α' βιβλίον I — 13, καί έκ τού Ίσοκράτους τον λόγον πρός Φίλιππον. Έκτων Πατέρων της Εκκλησίας έδιδάχθησαν τούς έξης λόγους*  α) αγίου Χρυσοστόμου : 1) είς την Άνάληψιν, 2) κατά θεαμάτων, 3) είς την λιτανείαν τών ιερών λειψάνων, ό) είς τον άγ. ιερομάρτυρα Βαβύλαν, 5) είς τον άγ. Μελέτιον, 6) είς τούς αγίους Μάρτυρας πάντας, 7) είς το. ρητόν Παύλου «ώφελον άνείχεσθέ μου μικρόν τή αφροσύνη», 8) είς τό ρητόν Ίερεμίου «Κύριε, ούχί του άνθροιπου η οδός αύτοΰ, ουδέ άνθρωπος πορεύσεται καί κατορθώσει την πορείαν αύτου.» β) αγίου Γρηγορίου Νύσσης : 1) τόν έπιτάφιον είς τόν μέγαν Μελέτιον’ γ) άγιου Μ. Βασιλείου : 1) περί πίστεως’ 2) είς τό «Πρόσεχε σεαυτφ»· 3) είς τούς άγιους μ*  μάρτυρας’ 4) περί φθόνου. Ή Β' τάξις έδιδάχθη έκ του Ξενοφώντος, τά 'Ελληνικά, έκ του Λυσίου τον χατα Σιτοπω- λών καί μέρος του κατσ Έρατοσθένους λόγου. Τον πρός τούς νέους λόγον του Μ. Βασιλείου καί έκ του iepcó Χρυσοστόμου τάς ομιλίας ; 1) έπί τή χειροτονία αύτού είς πρεσβύτερον, 2) μετά τόν σεισμόν, 3) είς τούς άπολειφθέντας καί περί του ’Ιώβ, 4) περί μετανοίας, 5) είς τάς Καλάνδας, 6) είς τούς άπολιμπανομένους χαί είς τα άγια θεοφάνια, 7) είς την είσοδον τών αγίων νηστειών, 8) είς τον Σταυρόν τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου, χαί 9) είς την ’ Ανά- στασιν. Έ δέ Α*  τέλος τάξις έδιδ/χθη Λουκιανόν, τό Ένύπνιον αύ- τοΰ, ιερόν Χρυσόστομον, τόν πρός Ηύτρόπιον, καί περί ΙΙροσευχής λόγον ώς καί τάς ερμηνείας αύτου είς τό : Ηάτερ ήμών καί τήν παραβολήν του Ασώτου. Έκ δέ τοΰ Ξενοφώντος, 2 κεφ. έκ τής Κύρου παιδείας καί 3 έχ τής ’Ανκβάσεως. Σύντρεις αί τάξεις ήσκή θησαν είς τήν άνάγνωσιν καί άπομίμησιν νεωτέρο)ν έλλήνων δοκίμων συγγραφέο>ν καί έδιΞάχθησαν τάς οικείας συνθέσεις. Πλήν δέ πολλών άλλων συνθέσεων, οΐον περιγραφών, τοπογραφιών, διηγήσεων, ηθογραφιών, αναλύσεων λόγων έκκλησιαστικών καί θύραθεν συγγραφέων είς άς ήσκήθησαν οί μαθηταί ήμών, συνέταξαν ώς γυμνάσματα οί μέν τής Β’ τάξεως τόν βίον τού άγ. ’Αποστόλου καί Εύαγγελιστου Ίωάννου, οί δέ τής Γ*  τήν Αζ άποστολικήν περιοδείαν τοΰ ’Αποστόλου Παύλου, άμφότερα έπί τή βάσει τής άγ. Γραφής καί μεθ’ ικανής επιτυχίας γεγραμμένα.Άλλ*  ί,τι μετ’ ιδιαιτέρας εύχαριστήσεως έχω ν’ αναφέρω κατά
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τήν εβσημον ταύτην τών γραμμάτων πανήγυριν είνε, οτι οί πλειους τών μαθητών ήμών διά τής κοσμίας αύτών διαγωγής καί τής άλλης εντός καί έκτος τής Σχολής αξιέπαινου συμπεριφοράς παρέσχον, τρανα έχέγγυα τής έν τώ μέλλοντι ευδόκιμου αύτών έν τή κοινωνία δράσεως. Ή φιλομάθεια δέ πολλών έπιζητησάντων όπως καταπλου- τίσωτι τήν διάνοιαν αύτών διά γνώσεων έξ ιδιαίτερων μελετών ανα- γομένων είς τόν κύκλον τής μαθήσεως αύτών καί άλλων έκδηλωσαν- των τάσεις, όπως ύπερβώσι τα όρια, άτινα. έχάραξαν εν τή εκπαιδεύσει αύτών ύπήρξεν ήμϊν σφόδρα παρήγορον φαινόμενον. Διότι χαί μεθ ίκανοΰ ενδιαφέροντος παρηκολουθήθη ύπ' αύτών ό κ-χθ’ ήμάς θεολογι- κο-έπιστημονιχός καί εκκλησιαστικός περιοοικός τύπος, διάφοροι δ άλλαι, συστάσει καί υποδείξει ήμετέρα, θεολογικαί καί θρησκευτί- καί συγγρκφαί ήρξαντο ύφ’ ενός έκαστου προμηθευόμεναι, τινές μέν διά τάς κατ’ ιδίαν αύτών μελέτας, άλλαι δέ διά τήν έν τφ μελλον- τι χρήσιν. Έάν εξακολούθησή, ώς θέλομεν νά πιστευωμεν, ή καλή αυτή τάσις τής χρηστομάθειας χαί φιλομαθείας ώς καί ό πολύς περί τήν άπόκτησιν ύγιοΰς καί σοβαράς παιδεύσεως ζήλος αυτών, δικαιούμεθα ν’ άναμένωμεν έν τφ μέλλοντι τούς πεφωτισμένους εκείνους έν τε τώ άμπελώνι τοΰ Κυρίου χαί τή κοινωνία έργάτας, τους οποίους ξάντες καί εύχόμεθα καί ποθούμεν ίνα ί'δωμεν.Καί κατά τύ έ'τος τοΰτο αί μικροασθένειαι καί οι πυρετοί, ό- φειλόμενοι ίσως, καί είς απροσεξίας αύτών τών μαθητών, δεν έλειψαν έν ττ5 Σχολή, εις δέ μαθητής τής Γ' τάξεως, ό Διάκονος ’Ιωάννης, α- σθενήσας σοβαρώς έκ περιτυφλίτιδος, ήναγκάσθη νά ύποστή έγχ®ί*  ρισιν, εύτυχώς έπίτυχή, έν τφ Νοσοκομείω τής πόλεως, υπο του ιατρού κ. W. II. C. Pah’ick, ω τινι καί δημοσία απονέμω τάς εύ- χαρητ:ας τής Σχολής, άς μετά θέρμης έκφράζομεν καί τφ ίατρψ κ. Φ. Ζαννέτφ, άνθ’ ών καί κατά τό έτος τοΰτο άντελάβετο τών ασθενειών ήμών.Έν τέλει καθήκον μου θεωρώ όπως έκφράσω θερμάς τάς ευχαριστίας τής Σχολής πρός πάντας υμάς, οϊτινες διά τής παρουσίας υμών ετιμησατε τήν έοοτήν ταύτην τών γραμμάτων, άλλα καί προς εκεί- νους, οϊτινες ηθικώς καί ύλικώς συνέδραμον τό έργον αύτής καί χατα το £τος τοΰτο, τούς άπόντας καί μακράν αύτής φίλους καί καθόλου πρός πάντας εκείνους, οϊτινες ποικιλοτρόπως εξεδήλωσαν πρός αυτήν αγαπην. Είς τούς αγαπητούς μοι συναδέλφους, τούς μετ αδιάπτωτου ζήλου έκπληρώσαντας τά εαυτών πρός τήν Σχολήν καθήκοντα ωσαύτως έκφράζιο τάς θερμάς μου εύχαριστίας, πρός δέ την Α. Σ. τον Μητροπολίτην ήμών καί προστάτην τής Σχολής, βστις κατωρ- θωσε νά έπαρκέσ^ εις τάς πολλαπλας αύτής άνάγκας καί νά παρά- αυτή τήν τε ηθικήν καί υλικήν εύρωστίαν κηρύσσω άΐδιον τήν ευγνωμοσύνην τοΰ Ιεροδιδασκαλείου.
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Ό Μ. Λιτίον έπί ταϊς έξετάσεσι 385

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ KITIOT
ΕΠΙ ΤΑΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΣΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

Τό γεγονός τής προσθήκης καί τρίτου έτους είς τόν βίον του Ίε- ροδιδασκαλοίου είναι αφορμή διχαία πολλής χαΐ θέρμης ευχαριστίας πρός τόν θεόν τον προστάτην καί συντελεστήν παντός ίργου αγαθού, δι*  εμέ δέ ιδιαιτέρως αιτία δυσεκφράστου χαράς καί άγαλλιάσεως. Διότι άληθώς, φιλόμουσοι άχροαταί, μοί εινε δύσκολον νά ειπω πρός υμάς πόσην αισθάνομαι χαράν, πόσην πνεύματος άγαλλίασιν, πόσην ψυχής ευφροσύνην όταν βλέπω τόν πνευματικόν μου κήπον άχμαίον είς βλά- στησιν χαί γοργόν πρός καρποφορίαν.Όσοι έποθήσατε τι ζωηρώς χαί έλπίδι επιτυχίας του ποθουμένου ύπεβλήθητε είς σωματικούς κόπους, είς ψυχικός στενοχώριας, είς χρη- ματικάς θυσίας δύνασθε μόνοι νά έννοήσητε πώς διάκειμαι βλέπων τάς ελπίδας μου όλονέν αισθητοποιούμενος καί τούς πόθους μου προσεγγίζοντας είς τήν πραγμάτωαιν αυτών. Καί πόσον μέγαν μέν έπόθησα εγώ πόθον χωρών έπί τήν σύοτασιν τού ιδρύματος τούτου γνωρίζετε υμείς δσοι μέ ηχούσατε κατά την ημέραν τής ίνάρξεως αύτού δι- ακηρύττοντα, δτι άπό τής στιγμής» καθ’ ήν αί ύπέρ τής άποκτήσεως πεπαιδευμένου ένοριακοΰ κλήρου προσπάθειαί μου θά έφαίνοντο άπο- τυγχάνουσαι τοΟ σχοποΟ αύτών δέν θα είχον πλέον ούτε τήν θέλησιν ούτε τήν δύναμιν νά μένω συνηριθμημένος τή ιεραρχία τής έν Κύπρφ Άγιωτάτης Εκκλησίας, πόσοι δέ ύπέρ τού έργου έχύθησαν Ιδρώτες γνωρίζομεν εγώ χαί το γραφείόν μου.Σήμερον όμως τό αίσθημα τών κόπων καί τών ιδρώτων απορροφά- ται τέλεον ύπό τού αισθήματος τής χαράς έπί τή θέ^ τής φάλαγγος ταύτης τών στρατιωτών τής Εκκλησίας καί έπί τή ίδέφ δτι δύο μόνον ακόμη έτη και θά άνακηρυχθώσι τετελειωμένοι δια τό ίργον τό υψηλόν, εις i έκάλεσεν αύτούς τού θεού ή χάρις, οί προ τριετίας τόν ούδόν τής σχολής τό πρώτον πατήσαντες.Δέν προσκαλώ υμάς νά γείνητε μέτοχοι άπό τούδε τής χαράς μου. Ή σειρά τής ίδιχής σας χαράς θά ίλθ$ όταν θά είσθε άκροαταί τοΰ θείου κηρύγματος, τό όποιον θά κηρύττωσιν οί νυν πρός τούτο παιδευ- μενοι, όταν δέν θά άκούητε πλέον λειτουργούς σολοικίζοντας καί βαρ- βαρίζοντας καί παραπαίοντας καί τά θεία ρήματα διαστρόφως άπαγγελ- λοντας άκόμη καί όταν από εντύπου άναγινώακ^σιν. ’Εγώ όμως δικαι- οΟμαι νά άπολαύω άπό τούδε τής ηδονής τής έχ τού γεγονότος δτι μετά δύο έτη δεκατέσσαρες ένθουσιώδεις νέοι μέ φρόνημα έν Χριστφ κατηρ- τισμένον θά σχορπίζωσι περί έαυτους φώς ιλαρόν, άπό τής αύτοφοιτου πηγής τοΟ Ευαγγελίου μεταλαμπαδευόμενον.Πρό τριών έτών είχον αύτούς ενώπιον μου νηπίους τήν γνώσιν 

καί δυότρέπους το ήθος. Σήμερον μετά τριεττί κΟΤ- άμφότερα παίδέυ^ σιν βλέπω αυτούς ήμερους, ευαγώγους, προσεκτικούς, εμφορούμενους πόθων άγιων, ενθουσιώδεις διά τδ εργον είς δ έχλήθησαν και βλέπω τοιούτους όχι μόνον είς τήν εξωτερικήν των αναστροφήν, άλλά καί εις τα γραπτά άποτυπώματα τής νοητικής των καταατάσεως. Βλέπω αυτούς νά άναλύωσιν ιύχερώς τόν Χρυσόστομον, νά έμβαθύνωσιν είς τά νοήματα τού Βασιλείου, νά έρμηνεύωσιν έπιτυχώς τόν 'Ομηρον καί τδν θουκυδίδην και νά έννοώσι τό κάλλος τής γλώσσης τοΟ Ίσο- κράτους. Τόν άνήκοντα είς τήν φιλότιμον έπιμίλειάν των έπαινον δέν οχνώ νά εξαγγείλω δημοσία, φρονών ότι ουδεμία δύναται νά γείν{| αύτοϊς έκ τούτου βλάβη, καθόσον είναι ήδη είς θέσιν ν’ άντιλαμβάνων- ται οτι εκείνο τό όποιον επαινείται έν αυτοίς δέν είνε ή άπηρτισμένη ΐελειότης, άλλ’ ό άγών πρός τήν τελειότητα, ήτις έχει τήν ιδιότητα ϊόσφ μάλλον ν’ άπομακρύνηται όσφ μάλλον ο διώκων αγωνίζεται νά καταλάβη αυτήν.Άλλ’ ίσως θά ήτο αρκετόν νά ειπω πρός υμάς απλώς ίν γ*γ·*  >ός» ϊνα λάβητε πλήρη ιδέαν τών τάσεων τού ήμετέρου Ίεροΰ ’Εκπαιδευτηρίου καί τών επαγγελιών, άς επαγγέλλεται. Διάκονος έκ τών του έγγάμου κλήρου υπεχρεώθη διά προσταγή; τοΟ Μητροπολίτου νά διαμείν^ έπί έξίμηνον tv ίν τφ Ίεροδιδασκσλείφ κυρίως πρός πρακτικήν τά τής διακονικής υπηρεσίας έξάσκησιν. Μετά τήν έξάμηνον διαμονήν έν τή Σχολ$» καθ’ ήν ήκροάτο μαθημάτων τϋς Β*  τάξεως, άντί *σ έπιστρέψη, ώς ήτο ήδη έλεύθερος νά πράζ^, είς τον οι<ον αύτού ε- ακέφθη, χί νομίζετε ; νά έγγραφή τακτικός μαθητής τού Ίεροδιδα- «καλιίου. Παρεκάλεσε τόν πατέρα αυτού ν’ άναλάβη τήν διατροφήν *«ί επιμέλειαν τής συζύγου καί τών τέκνων, τήν δ*  επιτροπήν τής Εκκλησίας τού χωρίου του νά παραχώρησή αύτφ έπί τμηματική είς τό μέλλον αποδώσει μετά τόκου, τό άναγκαιοΟν δι’ εισιτηριον, βιβλία Μ®ί ενδύματα χρηματικόν ττοσόν. *0  πατήρ έδείχθη άληθώς φιλόστορ- καί ή επιτροπή τού χωρίου άξία τής θέσεως αύτής. θέλετε καί άποτέλεσμα ; Ό Διάκονος Ιωάννης εκ Ψωματισμένου ϊσταται ε- *ωπιον ύμών μαθητής τής Γ’ τάξεως άριστεύων καί έν τοϊς μαθημαοι και έν τή διαγωγή. Μετά δύο έτη, θεού ευδοκοΰντος, θά είναι Ιερευς ^μα καί Διδάσκαλος έν τφ χωρίφ ευεργετών τούς ουμπολίτας του άπή δυυ υψηλών θέσεων καί έχων τό συναίσθημα, το οποίον ίχουσι πάντες οί έν ώρίμφ ηλικία διά τής ιδίας αυτενεργείας αποκτήσαντες τό αγαθόν τής παιδείας μεταξύ τών οποίων—τό λέγω πάντοτε εν Χβρφ—αυναριθμουμαι καί έγώ, τό συναίσθημα ενίς αύτοπροαγωγης, «ύταδημιουργίας.Ίο παράδειγμα τοΰ Ίεροσπουδαστού Διακόνου Ίωχννου αποδει- χ*υει  on δυνατόν καί πολλούς τών ήδη έν τφ κλήρφ καταριθμημένων νέων τήν ήλιχίαν νά άναβιβάσωμεν εις φωτερόν πνευματικόν επίπεδον. Διότι οτι κυρίως προξενεί λύπην είς τόν ίπισκεπεύντα

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



3^6 Ό Μ. Κιτίου έπί τούς έξετάσεσιτά. τής ή^ετίθαις Εκκλησίας δέν ebe ή υπαρξις Ιερέων ή Διακόνων ηλικίας άνωτέρας τών 50 ή 60 έτών. Ούιοι άνηκουσιν ήδη είς τό · παρελθόν καί είνε γνήσιοι αντιπρόσωποι τής εποχής των καθ’ ήν τά γράμματα εδιδάσκοντο έν τφ ναφ, ή εις τούς αγρούς κατά τήν ώραν τής μεσημβρινής ή δειλινής άναπαύσεως τών άροτήρων βοών. Λύπης άξιον είνε το γεγονός δτι ίν τφ κλήρφ ύπάρχουσιν ήδη ή είσάγονται έξακολουθητιχώς καί πρόσωπα, τά όποια έάν έν τφ παρόν- τι. άποτελούσιν απλώς δυσαρμονίαν προς τήν ένεστώσαν πνευματικήν κατάστασιν τής χοινιονίας μετά 20 ή 30 έτη θά άποτελώσι τον άπαι- σιώτερον αναχρονισμόν χαί τήν σκιερωτέραν άποψιν τοΰ βίου τής ’Εκκλησίας διά τήν όλονέν προΐούσαν πνευματικήν τής κοινωνίας άνά- πτ,υξιν. Δια τούτο καί θά έπρεπεν οσάκις παρίσταταί που ανάγκη αναπόφευκτος νά είσαχθή είς τον κλήρον πρόσωπον μή ίχον τδ προσόν τής μορφώσεως ^ά άναζητήται τουλάχιστον μεταξύ εκείνων τα όποια ώς έκ τ·?ίς ηλικίας των άνήκουσι μάλλον είς το παρελθόν ή είς τδ μέλλον. Ουτω θά έθεραπεύετο ή ανάγκη τού παρόντος ούχί είς βάρος του μέλλοντος, τδ όποιον όνειροπολούμεν φωτεινόν κατ’ άντίθεσιν πρδς τδ παρόν.Είνε λοιπδν δυνατόν δλους ή μέγα μέρος τών νεαρών έτι την ηλικίαν παρ’ ήμίν κληρικών να καταστήσωμεν χρησίμους είς τήν Έκ*  κλησίαν άλλά τούτο προϋποθέτει κοινάς ένεργείας, ομόφωνον σύμπραξιν, ήτις νυν έλλείπει όχι μόνον έν τούτφ άλλα καί έν αυτή τή υποστηρίξει αύτοΰ τού ’Ιεροδιδασκαλείου. Ίσως καί μεταξύ τών συμπαθέστερον διακειμένων πρός τον σκοπόν τού Ιεροδιδασκαλείου νά ύπάρχωσι φρο- νοΰντες οτι ήτο σφάλμα καί μονομερής ενέργεια έν τή ιδρύσει αυτού καί δτι άνευ τής ένεργείας’ταύιης θά είχομεν σήμερον ’Ιεροδιδασκαλείου ύπό πάντων ύποστηρ'.ζόμενον. Πόσον θά μοι ήτο εύγάριστον άν έβλεπαν έκ τών πραγμάτων προκύπτρυσαν τήν άντίληψιν ταύιην ! Μετά τής ιδέας τού ’Ιεροδιδασκαλείου έτέθησαν ύπό κοινήν σκέψιν καί οίλλαι έξ ίσου χρήσιμοι, έξ ίσου άναγκαιαι ίοέαι, έλήφθησαν δέ καί αποφάσεις προχαταρχτικαί καί δμως αί ίδέαι έκεΐναι εύρίσχονται άχόμη εν τή σφαίρα του ποθουμένου. Γνωρίζω χαί έγώ τής συμπρά- ξεως τά πλεονεκτήματα καί τής μονομερούς ένεργείας τά μειονεκτήματα, άλλά. θά μοι συνομολογήσητε οτι όπου ναυαγεί ή κοινή ενέργεια εύχταϊον είνε νά άντιχαθίσταται έστω καί ύπό τ$ς μειονεχτούσης μονομερούς ένεργείας. Διατί,τάχα ή φαεινή ιδεατού Ιεροδιδασκαλείου δέν θά ήχολούθει τήν τύχην τών Κανονισμών ; *Η  μήπως φρονείτε δτι καί έν τούτφ ή κοινή απραξία είνε προτιμότερα της μονομερούς ένεργείας ; Καί άς μή νομίστρ κανείς δ;ι ταύτα λέγων παραπονούμαι κατά προσώπων. Μέμφομαι ούχί τά πρόσωπαt δτε θά περιελαμβανόμην καί αύτούς, άλλά τά πράγματα καί τάς εξεις τσς ήμετέρας, αιτίνες διά πάν δύ- οχολον ζήτημα γνωρίζουσι καταφύγιον τήν αναβολήν.

Ό Μ. Κιτίου έπι ταϊς έξετάσεσι 887Άλλως τε αν τδ Ίεροδιδασκαλβίον θεωρηται ύπδ πάντων έξ ίσου ά- ναγχα'ίον τί εμποδίζει τήνκαί σήμερον κοινήν υπέρ αυτού ενέργειαν; ’Ημείς βεβαίως δέν άπεκλείσαμέν τινα τών υπέρ αυτού φροντίδων καί περί αότου δέ τού τόπου τής λειτουργίας αυτού ούδέποτε έθήκαμε*  ζήτημα είμή έν σχίσει πρός τήν άνάγκην τής άγνωστου ένάρξεως αύτού, είνε δέ γνωστά! εις εύρύν κύκλον αί παρακλήσεις μου καί πρδς τόν μεταστάντα καί πρός τόν νύν Ηγούμενον τής Μονής Κύκκου περί έγκαθιδρύσεως οριστικής τού ’Ιεροδιδασκαλείου έν τφ παρά τήν Λευκωσίαν Μετοχίφ. Ζήτημα δι’ εμέ υπήρξε καί υπάρχει πάντοτε ή λειτουργία του ’Ιεροδιδασκαλείου καί δή ύπύ τήν μορφήν αυτοτελούς ιδρύματος ώς ουτω μόνον δυναμένου κατά τήν έμήν τουλάχιστον γνώμην, νά άνταποκριθή πρδς τόν προορισμόν του, προορισμόν ευρυν μέν καί σπουδαϊον καί πρό- τερον εύρύτερον δέ καί σπουδαιότέρον νύν καταστάντα διά τάς περί ημάς πολιτικάς μεταβολάς. Τούντεύθεν ή Μικρά ’Ασία έχει νά περι- μένη φως άπδ τήν Κύπρον καί τδ φώς αύτδ θά μεταλαμπαδεύσει ίδρυμα του τύπου τού ’Ιεροδιδασκαλείου, ούτινος ή περαιτέρω έξέλιξις θά δείξ-ρ περιττόν έτερον έν Κύπρφ Διδασκαλείον.’Ημείς πρόθυμοι δντες να αυμμερισθώμεν μετ’ άλλων τάς εύθύ· νας καί τάς φροντίδας του ιδρύματος, δέν άποκάμνομεν ούχ’ ήττον καί μόνοι τδ φορτίον βαστάζοντες καί αν δέ άποκάμνωμέν ποτέ θά μείνω- μεν μέ τήν μαρτυρίαν της συνειοήσεως δτι έπράξαμεν τό κατά δύναμιν’ <χαδδύναμιν δ’ ερδειν καί Θεφ φίλον». Μέχρι μέντοι τής ώρας ουδίναλόγον νά μή αίσιοδοξώμεν, σφού μετά χαράς βλέπομεν εύρυνό- μενον τόν κύκλον τών συμπαθειιυν καί τής έκτιμήσεως πρός τδ καθίδρυ- μ*.  Κατά τό έτος τοΰτο παρά τάς συνδρομάς τών Μητροπόλεων Πάφου *αι Κιτίου άνεγράφη καί συνδρομή τής Μητροπόλεως Κυρηνείας, ή δέ Α. Μ. ό Πρόεδρος τής Άγιωτάτης έν Κύπρφ ’Εκκλησίας είς πρόσκλη*  σιν ήμετέραν άπαντών διεβίβασεν ήμϊν τάς εύλογίας αύτοΰ καί συγχρόνως τήν λύπην ότι ή μεθαύριον εορτή τού Αποστόλου Βαρνάβα κωλύει αυτήν του ^ά εύλογήσρ αυτοπροσώπως τό έργον τής Σχολής, θ εν τή Άγί^ πόλει τιμών τήν Κύπρον διαπρεπής Ιεράρχης -Λ- γιος Ίορδάνου κ. Μελέτιος εξακολουθεί άποστέλλων τήν τακτικήν συν- °Ρ°μήν του, ένδέ Αί^ύπτφ ηύρύνθη σπουδαίοις ό κύκλος τών φίλων τού Ιεροδιδασκαλείου, καί αύτή δ’ η φιλόπατρις τών Κυπρίων Άδελφό- απέστειλε συνδρομήν αολίγην τε φίλην τε» πάντως προάγγελον της πλήρους χορηγίας ήν δικαιούμεθα παρ’ αύτής νά περιμένωμεν. ’Εφέτος οε είχομεν καί τήν πρώτην δωρεάν είς άκίνητον ύφειλομένην είς φιλότιρον καί φιλόθρησκον έκ Μαζωτοΰ νέον κ. ’Ιάκωβον Δ. Ία- χωβιδη/ συνδυάσαντα έν τή δωρεφ αύτού τήν πρός τους γεννήσαντας α·°ργήν μετά τού πόθου του νά ίδη κλήρον μεμορφωμένον. Άλλ’ αί *α*α  ποσόν γενναίαι δωρεαί έφ’ ών έλπίζει τό Ίεροδιδασκαλεϊον ώς ί- ^ρυμα ίερα>ζατου χαί έθνοπρεπεστάτου σκοπού καθυστεροΰαιν itu ιϋε τβχιστα εύφρανθώμεν έπί τφ άχοόσματι αύτών.

βρόμην του> Ιεροδιδασκαλείου
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Ο Μ. Κιπου πρός τούς 'Ιεροσπουδαστές $80

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ! ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΣΠΟΥΑΑΣΤΑΣ

Πρός τούς μαότμάς του 'Ιεροδιδασκαλείου «ροσελθόντας είς τήν Μητρόπολιν τή ήμέρ$ τής λήξεως τών έξετάσεων ίνα λάβωσι τάς εύ- λογίας αύτοΰ ή Α. Π. είπε τά εξής περίπου :
Έάν τήν πρωίαν ένόμισα πρέπον νά επαινέσω δημοσίρ τήν φιλότιμον bau 

μελετάν σας, νυν θεωρώ άναγκαΐον κατ’ Ιδίαν νά σας απευθύνω πατρικά; 
συμβουλάς καί νουθεσίας. <Ό δοκών έστάναι βλεπέτω μή πέση*  παραινεί ό 
μακάριος Παύλος, ή δέ παραίνεσις δέν αληθεύει μόνον διί την πίστιν υπέρ 
ής ένδιαφέρεται πρό τών άλλων πάντων ό του ευαγγελίου θεόπνευστος Διδά
σκαλος, αλλά έφαρμόζεται καί έπί παντός πνευματικού πράγματος. Δέν εΐνε 
δύσχολον ό νομίξων δτι ΐστ ιται καί βαδίζει ασφαλώς να εύρεθή αίφνης κατά 
γης σεσωριασμενος καί ή νά μή άναστή καθόλου ή νά άναστή χωλαινων ή 

τουλάχιστον κεκηλιδωμένος.
Ή πρός εαυτόν προσοχή αναγκαία διά πάντα άνθρωπον εΐνε αναγκαιό

τατη διά τόν έτι παιδευόμενον. Μόνον διά τής διηνεκούς είς εαυτού; προσο 
χής δύνασθε νά μονιποιήσητε, νά μεταβάλλητε είς εξιν παν, ο,τι διά τής 0ι 
δασκαλίας καί τής μελέτης εΙσάγετε είς τόν νουν καί τήν καρδίαν. Καί αύτό 
τό όρθώς άναγινώσκειν καί όρθώς γράφειν έφ*  όσον δέν παγιωθή διά τής 
έξεως διατρέχει τόν κίνδυνον νά έκπέση ώς γνώσις διότι ή μνήμη δέν έχει 
τοσαύτην περιεκτικότητα ώστε νά συγκρατή άφ' έαυτής τά άπαξ είς αύτήν 
παραδοθέντα. Τό κατά τούς κανόνας δμως Ιδίρ τής ήθικής διδασκαλίας βι 
ουν καί πολιτεύεσθαι είναι άποτέλ<;σμα μακρά; καί έπιπόνου αύτοεπιβλέ- 
ψεως καί αύτοδοκιμασίας καί έως οδ κατανικηθώσι κλίσεις πονηραί καί ένστι
κτα άνομα καί λάβωσι τήν πρός τό αγαθόν κατεύθυνσιν.

Ή περίοδος αϋτη τής άπό τής Σχολής καί απ’ άλλήλων προσωρινής άπο- 
μακρύνσεως υμών καί τής διατριβής έν περιβάλλοντι διαφόρφ εκείνου, έν τφ 
όποίφ καθ’ έξιν ζήτε έν τή Σχολή ένέχει μεγίστην σπουδαιότητα διά τήν 
αύτεπίβλεψιν καί αύτοδοκιμασίαν περί τών όποιων ό έμός λόγος. Έξερχόμε- 
νοι τής Σχολής ϊνα διέλθητε τά; διακοπός έκαστος μετά τών οικείων αύτοΰ 
δέν εύρίσκεσθε πλέον ύπό τήν άμεσον έποπτείαν καί χειραγω^ίαν τοΰ παιδα- 
γωγοΰντος, δπως συμβαίνει έν τή Σχολή. Είσθε οίονεί έλεύθεροι καί αύίεξού- 
σιοι. Άλλ’ άκριβώς έν τή καταστάσει ιαύιη πρόκειται νά βββαιωθήτε πρώτι
στα πάντων υμείς έάν πράγματι είσθε έλεύ 'εροι καί αύτβξούσιοι ή είσθε δού
λοι ακόμη τών κακών εξεων καί τών πονηρών κλίσεων.

Συνιστώ λοιπόν είς υμάς αύτοεπίβλεψιν καί αύτοδοκιμασίαν πρό παντός 
μέν πρός τό ίδιον υμών συμφέρον έπειτα δέ καί πρός δόξαν τής έκτρεφούσης 
υμάς ‘ίερας Σχολής. Διότι βεβαίως οί γονείς υμών καί κηδβμόνες, οί οικείοι 
καί γνώριμοι καί καθόλου ή κοινωνία θά σχηματισμοί τοιαύτην η τοιαύτην 
Ιδέαν περί τής Σχολής ούΛί έξ όσων ημείς λέγομεν περί αύτής, άλλ’ έξ όσων 
έκείνόι διά τών Ιδίων των οφθαλμών βλέπουαιν έν ύμίν τοίς μαθηταΐς.

Βλέπουσι δε έν ύμίν ούχι τας γνώσεις - τοί*  tlvc άδίφτόρον πόσους λογους 
του Μ. Βασιλείου καί πόσα στοιχεία του Όμήρου διηλθετβ —άλλα τον τροπον 
το ήθος, τήν συμπεριφοράν. Οί άνθρωποι θά σχηματίσωσιν Ιδέαν περί του έργου 
τής Σχολής έκ τοϋ πώς συμπεριφέρεσθε πρός του; άλλους ανθρώπους πώς 
Χστασθε. πώς περιτατεϊτε, πώς κάθησθε, πώς συζητεϊτε. πώ; χρησιμοποιείτε 
τον χρόνον σας. μετά ποιων συναναστρεφεσθε, είς ποία πράγματα δίδετε 
τήν προτίμησίν σας, άν ό λόγο; υμών εΐνε άλατος ήρτημένος, άν είσθε με
τριοπαθείς καί μετριόφρονες, άν είσθε ακέραιοι καί άμώμητοι άπο πάσαν 
παράνομον καί ήθικής έπιλήψιμον πράξιν. "Οστε ή τροφός υμών περιμένει πρό 
πάσης άλλης συστάσεως τήν (δικήν σας σύστασιν.

Καί έχετε τήν ύποχρέωσιν ταύτην πρός τήν έκτρέφουσαν υμάς Σχολήν 
τοσοϋτο μάλλον όσοι δέν γαλουχβϊ απλώς ώ; πάσα άλλη Σχολή, άλλα παρέχει 
είς υμάς τήν πνευματικήν αύτής τροφήν ύπό συνθήκας, αΐτινε; είς τήν παίδευ- 
σιν ύμών προσδίδουσι χιρακτήρα δλως εξαιρετικόν. ‘Όπως έδιδάχθητε παρά 
τοΰ έκ Σαμοσάτων κλασικού λογογράφου, ή παιδεία δείται όχι μονον πόνου 
πολλου καί χρόνου μακροΰ καί τύχης λαμπρά; άλλα καί δαπάνης ού σμικράς 
δ,τι δέ ύμεϊς είς ιό ταμεϊον τής Σχολής πληρώνετε δεν καλύιτει. ώ; γνωρί
ζετε. ούδέ τό ήμισυ τής δαπάνης ήτις δαπανάται δι’έκαστον ύμών. Ή παίδευ 
σις λοιπόν ύμών εΐνε παίδευσις εύεργετική, δια τοΰτο καί ή άγαπη καί ή εύ· 
γνωμοσυνη σας πρός τήν Σχολήν νοείται άσυγκρίτως μεγάλειτέρα εκείνης, ήν 
θά ώφείλετε έάν έπληρώνετε όλόκληρον τήν γινομένην δι’ ύμά. δαπανην.

Πριν δέ δώσω πέρας είς τάς πατρικά; μου πρός υμάς συμβουλάς πρέπει 
νομίζω νά συστήσω είς υμάς άδιαφορίαν πρός τόύς ψιθυρισμούς τούς καλή 
τή πίστει ή καί σχοπίμω;—διότι εΐνε αδύνατον έρ/ον αγαθόν νά μή πσλε- 
μηθή—διαδιδομένους δτι οΐ μέλλοντες νά έξέλθωσι τή; Σχολή; ταύτη; δέν 
θά έχωσι δικαίωμα ένασκήσεω; τοΰ διδασκαλικού έ ταγπέλματος. Τό κεφά 
λαιον αύτό δέν άφορρ περισσότερον ύμάς η έμέ τόν δαπανώντα καί μβ- 
©ιμνώντα όπως γείνητε τοιουτοι οϊους άπ ιιτεϊ ύμά; τό διδασκαλικόν και τό 
Ιερατικόν έπάγγελμα δια rò όποιαν προαλείφεσθε. Δύνασθε νά είσθε βέβαι
οι όπως είμαι καί έγω δτι διά τούς άξιωθησομένους μετά δύο έτη τοΰ Πτυχί- 
ου τής Σχολής θά εΐνε άνοικτή ή θΰρα παντός δημοτικού Σχολείου πρός 
διδασκαλίαν οχι μόνον έν Κύπρφ άλλά καί εκτός αύτής.

Ή ειρήνη του Θεοΰ ή πάντα νουν ύπερέχουσα Φρουρήσει τάς καρδί- 
ος καί τά νοήματα ύμών έν Χριστφ Ί ησοΰ.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Το 'Ιεροδιί>α<ίκαλκϊον κατά τό προΟεχέ^ έτος.Τό διδακτικόν προσωπικόν τοϋ ’Ιεροδιδασκαλείου διά τό προσεχές σχολικόν έτος 19*3 —J9!4 θά άπυτελώσι τά έΖ,ής πρόσωπα :’Αρσένιος Δ η λ ι γ ι ά ν ν η ς, Διδ. τής Θεολογίας (θεολ. Σχολής ’Ιεροσολύμων).Χαρίλαος ΠαπαΤωάννου, Διδ. τής θεολογίας (Έ θνικού Πανεπιστημίου).Γεώργιος Ματσάκης, Διδ. τής θεολογίας (θεολ. Σχ. 'Ιεροσολύμων) καί Διδ. τής Φιλολογίας (’Εθνικού Πανεπιστημίου).Ά ργύ ρ. Ά λ π ά ν τ η ς. Διδ. τών Φυσικομαθημ. (Έθν. Πανεπιστημίου).X ρ ι σ τ ό δ. ’Ιερωνύμου» 1 ΙτυχιοΟχος Γεωπόνος (Βιο- μηχ. ’Ακαδημίας Αθηνών).Θεόδωρος Κόντης, Πτυχιούχος Ζψγράφος (Πολυτεχνείου ’Αθηνών).Παύλος Φ ρ α ντ^εσ κ ί δ q ς, Μουσικοδιδάσκαλος-Τό Ίεροδιδασκαλείον κατά τό 19*3 —Ï9M θά άριθμήτάζεις Α’, Β\ Γ', Δ', θά γίνωσι δέ δεκτοί μαθηταΐ μόνον διά τάς τρεις πρώτας μετά γραπτήν καί προφορικήν δοκιμασίαν έπί τών ύπό του προγράμματος καί του κανονισμού άπαιτουμένων γνώσεων.Ένοικονομηθέντος άπό τουδε τοϋ άναγκαιουντυς χώρου θά γίνωσι δεκτοί διά τό προσεχές έτος ι$ νέοι οίκότροφοι. Αί έ£ε- τάσεις αύτών θά γίνωσι ϊ$~ 20 Σεπτεμβρίου. Τά μαθήματα άρ*  χονται τήν 25 Σεπτεμβρίου
ΓΟ «'ι^κκλ· Κίιονξ» καί τό ’Τεοοδιδαόκαλεϊον.Χαίροντες έξαγγέλλομεν είς τούς φίλους συνδρομητάς τού <Έκκλ· Κήρυκος> δτι κατά τύ έτος τούτο τό ταμείον αύτου ή· δυνήθη νά έλθη έπίκουρον είς τό έργον τοΰ ’Ιεροδιδασκαλείου ώς έν τφ κατολόγη) τών συνδρομών άναγινασκεται. Ή συν*  δρομή τού «Έκκλ. Κηρυκος> εις τό Ιεροδιδασκαλείον θά ήτο πολύ γενναιοτέρα, ίσως μέχρι καλύψεως όλοκλήρου τού έλ- 

Γεγονότα καί σκέψεις $91λείμμστος, έάν όλοι οί συνδρομηταί είχον καταβάλει τήν δε- δουλευμένην συνδρομήν αύτών. Ηεριμένομεν οί συνδρομηταί ήμών νά δώσωσιν εις ήμας τήν χαράν νά άναγγείλωμεν αύτοις διά τοΰ απολογισμού τού Ιεροδιδασκαλείου τοϋ προσεχούς έτους δτι αί είς τό Περιοδικόν σύνδρομα! των έκάλϋψαν σπουδαϊον μέρος τών δαπανών του έλπιδοφόρου έκπαιδευτηρίου. Οποία δ’ εύχαρίστησις καί δΓ αύτούς τούς ίδίους του νά βλέπωσιν δτι διά τής μικρας έί,ασελινίου συνδρομής των έ^υπηρετοΰσι δύο συγχρόνως ίερωτάτους σκοπούς, την διάδοσιν τών διά τοϋ «Έ. Κή- ρυκοςπ κηρυττομένων αληθειών καί την ύλικήν ύποστήριξιν τού Φυτωρίου, έν φ προπαρασκευάΐ,Ονται οί μέλλοντες κήρυκες τού θείου λόγου ! X X X
ΜΚχομεν χρείαν νπορονης.*Όταν έκφράζωμεν ολην τήν επιθυμίαν τής άποχτήσεως κλήρου ένοριακού , άξιου τής αποστολής του, πρέπει καί νά νοώμεν συγχρόνως δύο τινα: α) οτι έχομεν καθήκον πάντες ανεξαιρέτως, ποιμαίνοντες τε ποιμαινόμενοι νά συμβάλωμεν ώς έκαστος εχει δυνάμβως ηθικής καί ύλίκής πρός μόρφωσιν άνδρών διά τής άρμοζούσης ειδικής πσι- δεύσειος εχόντων τά προσόντα διά το ιερατικόν έργον καί β) δτι πρέπει νά σταματήση ή εισαγωγή είς τόν κλήρον νέων μελών έκ τής τάξεως τών άμρρφώτων. 'Ολόκληρος ή επαρχία τής Μητροπόλεως Κιτίου γνωρίζει ήδη έμπράκιως δτι ό Μητροπολίτΐ|ς Κιτίου ώς πρός μέν τό πρώτον πράττει πλέον ή κατά δύναμιν διά τής ίδρύσεως καί ουνιηρήσεο>ς τού- 'Ιεροδιδασκαλείου*  ως πρός όό τό- δεύτερον ότι <Ρ ^οκρούει καθ’ έκάστην τάς περί νέων, χειροτονιών αξιώσεις έξοικονο- μών έκ τών ένόντών .τάς εκκλησιαστικός άνάγκας μέχρις ου δϋνηθή τάς Χηρευοόσας θέσεις νά πλήρωση διά τών αποφοίτων τού Ίεροδιδα- °*αλείου.  Έν τούιοις ένορίαι τινές δεικνύουσιν ύπερβαλλουσαν άνυ ^ομονησίαν οσάκις ϊήωοι μή ταχέως πληρουμέγην μίαν κενωθεΐσαν θέσιν, όχι πλέον ίερέως άλλα καί διακόνου. Έάν ή Μήτηρ Ελλάς απόλυτόν ανάγκην έχουσα αξιωματικών πρός καταρτισμόν πλήρων χων στελεχών τοί στρατού, ούτινος*  έν τφ παρόντι έχει απόλυτον ά- ναΤΊην προτιμά νά έξοικόνυμη έκ τών ένόντών τάς άνάγκας τήςάμύ- VìK τής Πατρίδης παρά νά εισαγάγη εις,τάς τάξεις τών αξιωματικών ανδρας στερούμενους τής πλήρους στρατιωτικής μορφώσεως, είναι βτκολον νά έννοήση πας τις πώς πρέπει νά διάκεινται αί άνυπομονου- 
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Γεγονότα καί σκέψειςatu Κοινότητες έν Λεριπτώσβι ελλείπω; οό μόνον του έν αοΜοΙς περιττού διακόνου άλλάχαΐτοΰ άπαραιτήτου ίερέως.XXX
Μέγα άτοποι·Πάντως όφείλεται ούχί είς κέρδους έπιθυμίαν άλλ’ εις κακώς έννοουμένην ύποχρέωσιν φιλοξενίας τό συμδαίνον άτοπον, rò νά διαφημίξωμεν δηλ, διά τών ήμετέρων έφημερίδων τάς είς βάρος τοϋ έθνισμοϋ καί τής θρησκείας ήμών λειτουργούσας παρ’ ήμϊν προπαγανδικάς σχολάς. Καί όνομάξομεν προχαγανδικάς πάσας καθ’ δλου τάς ξένας Σχολάς, αΐτινες προφάσει γλωσσικής ή έμπορικής παιδεύσεως άποσπώσι τούς έλληνόπαιδας έν τρυφερά δλως ήλικία άπό τών έθνικών έκπαιδευτηρίων διά νά ρί- ψωσιν είς τάς άπαλάς αύτών καρδίας σπέρματα αδιαφορίας έάν μή καί περιφρονήσεως πρός τάς έθνικάς ήμών παραδόσεις. Δέν ύπάρχει αμφιβολία δτι οί διευθϋνοντες τάς σχολάς ταύτας θά εϋ- ρωσι τόν τρόπον νά φέρωσιν είς γνώσιν καί τοϋ τελευταίου ά- γρότου τάς εύφήμους ιδιότητας τών στρεδλωτηρίων αύτών, άλλά πρώτον δέν θά έξυπηρέτουν τούς σκοπούς αύτών διά τών ήμετέρων έθνικών όργάνων καί δεύτερον δέν θά έμδάλλωνται είς πειρασμόν οί άπλοϊκώτεροι τών άναγνωστών διαποροϋντες πώς είναι δυνατόν έθνικαί έφηρίερίδες νά διαφημίξωσιν, άρα νά συνι- στώσιν είς τήν έκτίμησιν τών άναγνωστών των σχολάς τάς οποίας άλλαι έθνικαί έφημερίδες ή καί αύταί αί Ιδιαι έχουσι έχουσι καταγγείλει ώς έργαστήρια νοθείας καί διαφθοράς τών έθνικοθρησκευτικών αίθημάτων τής είς αυτό έλκυομένης έλ- ληνίδος νεότητος.
XXX

Τό όνμττεραόμα τόν παρατηρήσεων έπί του προγράμ
ματος,Αί αλλαχού τοϋ παρόντος τεύχους δημοσιευόμενοι παρατηρήσεις έπί τοϋ προγράμματος τοϋ ‘Ιεροδιδασκαλείου έν συν- δυασμφ πρός τάς έπίσης δημοσιευόμενος διατάξεις του κανονισμού άγουσιν είς τά έξής συμπεράσματα. Έάν έκ δύο νέων, Οί όποιοι εύθύς έξ αρχής ώς σκοπόν τών σπουδών των θέτουσι το διδασκαλικήν Πτυχίον· ό είς άκολουθήση τό πρόγραμμα τοϋ Γυμνασίου ό δέ τό τοϋ 'Ιεροδιδασκαλείου, ό μέν τοϋ Γυμνασί*  ου θά χρειασθή y ή όλι^ώτερον 6, ό δέ τοϋ Ιεροδιδασκαλείου μόνον 5· Ύπό τήν έποψιν δέ τής δαπάνης^ ό μέν τοϋ ’Ιεροδιδασκαλείου θά δαπανήση κατά άνώτατον όρον ό δέ τοϋ Γυμνασίου έν ούδεμιφ περιπτώσει όλιγώτερον τών 

£ I JQ-Q-O.
-----

ΕΤΟΣ Γ'. ΤΕΥΧ. ΝΖ'. ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ
15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1913

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

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΠΟΑΕ/ΛΟΞ

Ή ΙΙρόνοια του Θεού συμπληροί διά δευτέρου πολέμου έντός του αυτού έτους τό μέγα έργον τής άποκαταστάσεως τής έλληνικης φυλής*  και άναδεικνύει πάλιν έν τή χειρ! Λύτου Ίή κραται^ ό Κύριος τό Έθνος τό ήμέτερον βαοίλειον ιερά- τ£υμαΐ λαόν είς περιποίησιν. Καί τό "Εθνος τό ήμέτερον ά- κούει τής φωνής τού Θεού καί χωρεϊ άκράτητον έν μέσφ θαυμάτων είς τήν πλήρωσιν τού έθνικού αυτού προορισμού υπό τάς επευφημίας τής Οικουμένης άπάσης, έπαναλαμβάνον τά άρχαία πολυθρύλητα κατά τών τυράννων τρόπαια, καί κατα- φωτίζον έκ νέου διά έκθαμβωτικοΰ φωτός άληθινής άνδρείας, άληθινής έλευθερίας καί άληθινού πολιτισμού ίεράς χώρας, χαί έκείνας άς έμίαινεν έπί αιώνας ό άσιάτης βάρβαρος, καί δείνας, άς τόρα έν ταϊς έσχάταις ήμέραις, ευτυχώς πρός ώραν, έπάτησεν εχθρός παλαιότερος καί πολύ τού Τούρκου λυσσωδέ· στ£ρος, ό Βούλγαρος.ìa μεγάλα καί θαυμαστά γεγονότα των δύο πολέμων ^ρόκεινται παρόντα ενώπιον ήμών, καί ούδείς ύπάρχει ό μή δθνάμενος νά συναγάγη έζ αύτών τήν άπειρον περί ημάς πρόνοιαν τοθ έλεήμονος καί δικαίου Θεού.Βμεϊς μέχρι τού Σεπτεμβρίου τοΰ παρελθόντος έτους ήρκουμεθα καί έάν έδίδετο άπλή τις ^πί φορφ ύποτελείας λυ- τού ζητήματος τής Κρήτης*  έθεωρουμεθα άπό *ου  ’89Ζ έξουθένωμα τών λαών υπό στρατιωτικήν έποψιν, περιφρο-
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394 Ό δεύτβρος πόλεμοςνούμενοι καί ύβριζόμενοι ύπό τών Ισχυρών τής Γής, έξευτε- λιζόμενοι παρά τών αντιπάλων ήμών άνά πάσαν στιγμήν, και παρουσιαζόμενοι ύπό τών έχόντων συμφέρον είς τοΰτο ένώπιον τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου ώς διεφθαρμένοι τελείως πολιτικώς, ώς έθνος έκφυλων, καλπάζον πρός τήν έξαφάνισιν. Άλλ’ ή Πρόνοια τοΰ θεοϋ ούτω διεξήγαγε τά πράγματα ώστε άντί 
τής ένώσεως τής Κρήτης καί ταύτης ούδέ τελείας νά άπελευ- θερώση ή Μήτηρ—Πατρίς δλην τήν "IΙπειρον, τήν πλείστην Μακεδονίαν, τήν Κρήτην καί τάς μεγίστας καί καλλίστας τών Νήσων τοΰ Αιγαίου, έν τφ πρώτφ πολέμφ, καί συνερ' γούντων τών λοιπών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου Χριστιανών νά έκδιώξη σχεδόν τελείως έκ τής Εύρώπης τόν έξ ’Ασίας τύραννον. Ό έξουθενωμένος Στρατός μας άπεδείχθη άήττητος καί θαυματουργός, καί ò άπ’ αιώνων άήττητος καί τροπαιου- χος Στόλος μας έβάστασε τιμίως καί ένδόξως τάς μακραίωνας αύτοΰ παραδόσεις άνανεώσας τά τρόπαια τής Σαλαμΐνος, τοΰ 'Ελλησπόντου, τής Χίου, τοΰ Γέροντα. Οϊ ισχυροί τής Γής διαβλέπουσι σήμερον έν ήμϊν χρησιμώτατον σύμμαχον ή έπι κινδυνότατον πολέμιον, καί οί άντίπαλοι τής τε χθές και τής σήμερον, ών οί μέν ήπείλουν δτι θά προβώσιν είς στρατιωτικόν περίπατον μέχρις ’Αθηνών, οί δέ έδίσταζον άν έπρεπε νά συμ- 
μαχήσωσι μεθ’ ήμών, άμφιβάλλοντες άν θά άπέφερεν αύτοΐς πλήν τών ζημιών καί ώφέλειάν τιναή συμμαχία αύτη, έδοκίμα- σαν πολύ πικρώς έκεϊνοι μέν πέρυσιν, ούτοι δ’ έφέτος τήν βαρύ
τητα τοΰ έλληνικοΰ σιδήρου. Καί οί μέχρι χθές άποκαλού- μενοι έθνος έκφυλων, καί ύβριζόμενοι ώς παντοιοτρόπως διεφθαρμένοι καί βαίνοντες πρός οριστικήν καταστροφήν παρουσιά- ζομεν σήμερον τήν εικόνα άριστα πεπολιτισμένου κράτους καί λαοΰ, έφελκύοντες τάς έπευφημίας τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου διά τήν τελείως άμεμπτον συμπεριφοράν ήμών έν ταΐς κατα- ληφθείσαις χώραις, καί τήν άφοσίωσιν πρός τόν Βασιλέα καί τό Κράτος ήμών ού μόνον τών όμοεθνών άλλά καί τών άλλοε- θνών μουσουλμάνων καί έ^ραίων καί άλλων ποικίλων κατοίκων τών χωρών τούτων.

Ό δεύτερος πόλεμος 395Καί ταΰτα μέν μέχρι πρό μηνός’ οί πάντες ένόμιζον δτι ό πόλεμος είχε λήξη πλέον, καί ότι παρά τάς περί διανομής έριδας τά πράγματα θά έκανονίζοντο είρηνικώς. Έδυσφόρει βεβαίως τό "Εθνος διότι μέγα μέρος τών ύπό τόν Τούρκον έπί τοσούτους αίώνας δεινοπαθησάντων όμαιμων ύπήχθη προσωρινώς έμελλε δέ καί όριστικώς νά ύπαχθή ύπό τόν Βούλγαρον, σύμμαχον μέν έν τφ παρόντι, άλλ’ άποδειχθέντα τοΰ χειρίστου έχθροΰ άγριώ- τερον, άπό τοϋδε προσπαθήσαντα νά έξαφανίση έν τφ αιματι τόνέθνισμόν τών ύπ’ αύτόν περιελθόντων Έλλήνων. Άλλ’ ύπε- τρέφομεν και άμυδράς τινας έλπίδας δτι κατά τήν οριστικήν διανομήν Οά έλαμβάνοντο τά προσήκοντα μέτρα πρός έξασφάλν σιν τών περιερχομένων είς έκαστον κράτος άλλοεθνών, καί ίδίφ τών περιερχομένων είς τήν Βουλγαρίαν Έλλήνων.Άλλ’ ήτο φανερόν δτι πάσα τοιαύτη λύσις, καί 'έπί τή ύποθέσει δτι θά έγίνετο παραδεκτή ύπό τής Βουλγαρίας, θά ίμενεν άνευ άποτελέσματος, διότι μακρών αίώνων ιστορία διδάσκει δτι ή άπιστία καί ή δολιότης είναι τά κύρια τοΰ Βουλγάρου χαρακτηριστικά. Καί ή Βεία I Ιρόνοια διηύθυνε τά πράγματα είς τήν φυσικήν αύτών οδόν.Νέος πόλεμος έξερράγη εύθύς 6>ς έληξεν ό πρώτος, έπα- νορθωτικός τής άδικίας τοΰ πρώτου πολέμου, έξ ίσου καί πλέον τοΰ πρώτου σωτήριος τών λαών, πόλεμος έν ώ νικά, όριστικώς καί τελειωτικώς τό δίκαιον, ή άρετή, ό πολιτισμός τήν άγριό- τητα, τήν βαρβαρότητα, τήν άδικίαν.Όλον τό μεγαλεϊον καί ή εύγένεια τής ελληνικής φυλής άναπτύσσεται καί προκαλεϊ τόν παγκόσμιον έπαινον έν τφ νέφ ηολέμφ. Ό στρατός ό ελληνικός άποδεικνύει είς τούς κατάπληκτους πρό τών μεγαλουργημάτων του λαούς δτι άποτελεΐται άπό ήρωας ύπερανθρώπους, οϊτινες έν τή συναισθήσει τοΰ δικαίου τοΰ άγώνός των δέν γνωρίζουσιν έμπόδια, δέν κωλύονται ύπ’ ούδεμιάς άνθισταμένης δυνάμεως. Άπό τοΰ Βασιλέως ■ Αρχιστρατήγου μέχρι τοΰ εσχάτου όπλίτου άμιλλώνται πρός έ-αυτούς καί πρός άλλήλους άζιωματικοί και στρατιώται τίς των λοιπών νά φανή θαυμαστύτερος’ καί οί εντός τριών εοόο- 
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396 *0 δεύτερος πόλεμος *0 δεύτερος πόλεμος 397μάδων μόνον κατασυντρίψαντες τόν Γοϋρκον καί είσελθόντες έν θριάμβφ είς τήν περιμάχητον μακεδονικήν Μητρόπολιν, τρεις μόνον πάλιν εβδομάδας χρειάζονται ίνα καθάρωσι τήν άνατο- λικήν ήμίσειαν Μακεδονίαν τέλεον τοϋ βουλγαρικού άγους. Καί νέα σειρά πανενδόξων νικών συναρμολογείται, καί νέα γραμμή άθανάτων τροπαίων παρατάσσεται εντός τών ιερών τής γής τοϋ ’Αλεξάνδρου εδαφών.Ημείς πρό τοϋ νέου πολέμου εί'χομεν άποφασίση νά άρ- κεσθώμεν, έστω καί προσωρινώς, είς τά μέχρι τοϋ Στρυμόνος σύνορα, άσφαλίζοντες κατά τό δυνατόν διά συνθηκών τούς μέλλοντας νά περιέλθωσίν υπό ξένην διοίκηοιν ομογενείς. Άλλ’ ό Θεός άλλως ηύδόκησεν. Έν τή άνεξερευνήτω Αύτοΰ σοφία ήθέλησε νά μεγεθύνη έπί μάλλον τήν Ελλάδα’ ήθέλησε νά άπολυτρώση πλείονας δούλους’ ήθέλησε νά έκδικήση τοσοΰτον αϊμα άθφον πάλαι τε καί άρτίως έκχυθέν ύπό τών έν Ευρώπη κατεσκηνημένων βαρβάρων, καί νά άπολυτρώση τής συμφοράς άπό τοϋδε τούς μέλλοντας νά ύπαχθώσιν ύπό τούς Βουλγάρους όμαίμονας ήμών πληθυσμούς, καί μέλλοντας άναμφιβόλως νά δοκιμάσωσιν ύπ’ αύτούς ατυγερώτερον τοϋ καταλυθέντος τουρκικού ζυγόν. Ήθέλησε νά πραγματώση έτι μάλλον τό μέγα τής φυλής όνειρον, καί νά άναδείξη Κωνσταντίνον τόν IB' άξιον τών παλαιών έκείνων βασιλέων κληρονόμον καί διάδοχον, χριστόν τοϋ Κυρίου άκαταμάχητον, σωτήρα και ελευθερωτήν τοΰ εύσεβοΰς λαού άπό ζυγοϋ πρώτου καί δευτέρου χείρονος τοϋ πρώτου.Καί ò νέος μέγας Κωνσταντίνος μετά τοΰ ύπερανθρώπου στρατού Του έν τφ νέφ πολέμφ ώς κεραυνός καθαρτήριος καί ώς θύελλα καί λαϊλαψ άπό τοϋ στρατοπέδου αύτών έξορμή- σαντες καθαίρουσι τά Ιερά έδάφη τοϋ έναγοϋς μιάσματος, καί συντρίβουσι ύπό τά βαρέα αυτών πλήγματα τά παράσιτα τά λυμαινόμενα τήν μακεδονικήν γήν’ καί τό μέγα θαϋμα, τό θαύμα τών θαυμάτων τής συγχρόνου Ιστορίας έπιτελεϊταΓ εγείρονται ήδελφωμέναι πρός τάς ψυχάς των ήρώων αί ψυχαι τών μαρτύρων του μακεδονικού άγώνος καί προπορεύονται 

άελλόποδες τοΰ νικηφόρου στρατού κρατοϋσαι δάφνης κλάδους καί στριοννύουσαι δι’ αύτών τήν οδόν των πρός τήν δόξαν, στεφανούσαι δι’ αύτών τά ήρωικά μέτωπα, ή παρασκευάζουσαι κλίνην άθανασίας είς τούς νικηφόρους νεκρούς.Τό Κιλκίς, ή Δοϊράνη, τό Κωστούρινον, ή Στρώμνιτσα, ή Νιγρίτα, ή Λιγκοβάνη, ό Α^χανάς, αί Σέρραι, ή Καβάλ- λα, ή Δράμα, ή Βροντοϋ, ή Μπαμπίνια, τό Νευροκόπιον, τό ΙΙέτσοβον άναγράφονται μεταξύ τών τιμιωτάτων τοποθεσιών τής άναγεννωμένης Ελλάδος, ώς τόποι άπαραμίλλων καί μοναδικών τή άληθεία έν τή παγκοσμίφ ’Ιστορία τροπαίων, καί μάλιστα ώς τόποι έν οίς κατ’ έξοχήν έξεδηλώθη ή δικαιοσύνη του Θεοϋ έν τή ύπέρ τοϋ εύσεβοΰς ήμών καί εύ- λογημένου Γένους ΙΙρονοίοι.Τό μέγα Έθνος τών παλαιών ήμερών μεγαλύνεται καί αύθις’ ό μέγας καί νικητής πρόμαχος τοΰ άρχαίου καί τοΰ χριστιανικού πολιτισμού άποκαθίσταται πάλιν είς τήν προτέ- ραν αύτού θέσιν καί είς τά πρότερα καθήκοντα, έν μέσφ βρον- τών καί άστραπών καί θυελλών καί νικών μεγάλων. Καθαρ- θείς ό κληρονόμος τών μεγάλων παραδόσεων καί τών μεγάλων ιδανικών έν πυρί καί σιδήρφ έπί έτη πλείω τών 400, καί έξιλεώσας τόν Θεόν τών πατέρων του έν ήμέραις μαρτυρικαϊς, άποκαθίσταται είς τήν άρχαίαν κληρονομιάν καί δείκνυται έκ πρώτης άρχής άξιος καθ’ ολοκληρίαν τής εύνοιας τοϋ Δοτή- Ρ°ς παντός άγαθοΰ. Όποία τφόντι ύπεροχή τοϋ “Ελληνος ύπέρ τούς άντιπάλους ! "Οπισθεν τών φευγόντων άνάνδρων άντιπά- λων άνυψοϋνται ώς διαμαρτυρία τής Γής πρός τόν Ούρανόν «I φλόγες καί ό καπνός τών πυρπολουμένων πόλεων καί ά- γρών καί ή κνίσα τών καιομένων ζώντων άνθρώπων καί οί ϊόοι καί ό κωκυτός τών αίμοφύρτων έσφαγμένιον’ όπισθεν τοΰ νιχήφόρου ελληνικού στρατού άπλούται ώς έλεος άπ’ ουρανού 7 παραμυθία καί ή περίθαλψις τών περιλειπομένων, έκτεινο- μενη ού μόνον έπί τούς έσφαγμένους άλλά καί έπ’ αύτούς τούς οφαγεϊς όσοι τυχόν περιπέσωσιν τιμίως τετρωμένοι είς αιχμαλωσίαν. Απέναντι τής άκρας βαρβαρότητος τών Βουλγάρων
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398 '0 δεύτερος πόλεμος Αίμα καί πϋρϊσταται ό άκρος πολιτισμός τών ήμετερων, έξαιρόμενος είς τό πραγματικόν του ιδεώδες ύψος καί είς τους όφθαλμούς τών μή θελόντων νά ίδωσιν αυτόν, άκριβώς ενεκα τής ζωηράς άντιθέ- σεως. Και ή θεία 11 ρόνοια βραβεύουσα δικαιοσύνην τφ άπό τοσούτων αιώνων δοκιμαζομένφ 1’ένει, άποφαίνει άμα αύτό διά πραγμάτων άξιον κατά πά^τα όργανον τών υψηλών Λύτης βουλών. Χ1Π.
ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΠΥΡ!

[Ή «Έκκλησ. ’Αλήθεια» τοΰ Οίκουμεν. Πατριαρχείου 
κατά τάς παραμονάς τοΰ νέου τούτου πολέμου (τή 1 Ίουν. 
έ. έ.) έδημοσίευσεν οίονεί ώς προμήνυμα αύτοΰ τό κατωτέρω 
περισπούδαστον άρθρον, έξ ού μάλιστα καταφαίνεται τό δί
καιον καί τό άναπόφευκτον αύτοΰ. Έν τω μέσφ τών θαυ
μαστών γεγονότων τών τελευταίων μηνών ή φωνή αΰτη 
τής ’Εκκλησίας αποτελεί εϊπερ ποτέ φωνήν αύτοΰ τοΰ Θεοΰ.]Αίμα καί πυρ καί ατμίς καπνού νέμονται τήν τλήμονα Μακεδο - νικήν καί Θρφκικήν χώραν άφ*  ού χρόνου ό απαίσιος τών Βουλγάρων πούς πατεϊ έπ’ αύτών. At είς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον άποστελλόμεναι έπίσημοι έκθέσεις δια ζοφερών χρωμάτων περιγρά- φουσι τήν κατάστασιν τών ύπό τούς έλευθερωτάς ! Βουλγάρους πε- ριελθόντων δρθοδόξων ελληνικών πληθυσμών. Καθ’ δλην τήν ύπό τών Βουλγάρων κατεχομένην χώραν διαρπάζονται ύπ’ αύτών αί περιουσίαι, ληστεύονται καί βεβηλοΰνται οί ίεροί ναοί, περιυβρίζεται καί δέρεται ό ελληνικός κλήρος, πιεζόμενος νά συλλειτουργέ μετά σχισματικών, διαρπάζονται ίεραι εϊκόνες και κειμήλια τών εκκλησιών, κλείονται έλληνικαι σχολαί και μητροπόλεις, εκδιώκονται ή φονεύονται οί έλληνες διδάσκαλοι και διδασκάλισσαι, διενερ- γεΐται βιαία στρατολογία, ρίπτονται ανεύθυνοι γονείς τών φυγο- στράτων είς τάς φύλακας, δπου ύφίστανται μυρίας κακώσεις, παραβιάζεται κατά τόν θηριωδέστατον τρόπον ή τιμή γυναικών καί παρθένων καί ανηλίκων έτι, ώς πλήν άλλων συνέβη έσχάτως και έν 

«seΓανοχώροις, όπου βουλγαρος λοχίας κτηνωδώς κορέσας τό πάθος επί δεκαενοΰς νεάνιδος άφήκεν αύιήν μετά τόν θηριώδη κορεσμόν έτοιμοθάνατον*  καίονται τά ύπό τού βουλγαρικού στρατού καταλει- πόμενα ελληνικά χωρία, τά όποια nd τοσοΰτον χρόνον δωρεάν έθέρ- μαινον καί έτρεφον είς τούς κόλπους των τούς δηλητηριώδεις οφεις, οϊτινες είναι καί λέγονται Βούλγαροι. Οΰτω καθ’ δλην τήν αίμό~ φυρτον τής Θράκης καί Μακεδονίας γήν μαίνεται ή Έριννύς τής έρημώσεως, οί δέ τλήμονες Έλληνες, δσοι περισώζονται άπό τοΰ πυ- ρός καί τοΰ σιδήρου, καθήμενοι επί τών ερειπίων θρηνοΰσι σιωπη- λώς τήν οικτράν τύχην, είς ήν κατεδίκασε τούς θαλερούς καί άκ- μαίους έλληνικούς πληθυσμούς τών χωρών τούτων δ βάρβαρος καί έκ προγόνων τρίδουλος, σκυτοτρώκτης καί δ ι φ θ ε ρ ί α ς βουλγαρικός λαός, ώς άπεκάλει τούς Βουλγάρους και τούς ήγεμόνας των δ Ιλλην αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου Νικηφόρος δ Φωκάς. Ούτε δ μάκρος χρόνος ούτε δ πολιτισμός ϊσχυσαν νά ήμερώσωσι τά έμφυτα είς τήν Βουλγαρικήν φυλήν άγρια ένστικτα, τουναντίον μάλιστα άποβαίνουσι ταΰτα δλονέν άγριώτερα καί οί νε- ώτεροι Βούλγαροι φιλοτιμοΰνται νά μή καταισχύνωσι τό γένος.Τό ΟΙκουμενικόν Πατριαρχεϊον ρηγνύει κραυγήν δδύνης διά τά Φφικτά ταΰτα δεινοπαθήματα τών τέκνων του, ών τά δίκαια καί τήν Εθνικήν ύπόστασιν καθήκον έχει νά ύπερασπίση· είναι δέ δλως παράδοξος ή είς τόν αρχηγόν τής βουλγαρικής Εκκλησίας αποδιδόμενη καί ύπό τοΰ βουλγαρικού πρακτορείου δημοσιευθεϊσα δήλω- σΐς, δτι ή έξασφάλισις τών εθνικών δικαίων τών μειονοψηφιών- έν ένΐ εκάστω τών συμμάχων κρατών είναι έργον τών Κυβερνήσεων καί καί ούχΐ τοΰ Πατριαρχείου ή τής ’Εξαρχίας, δπερ άλλως τε άντιφά- σκει καί πρός δσα αλλαχού τού άρθρου δηλοϊ δ πατήρ αύτοΰ, δτι δηλ. αυτός εκκλησιαστικός άρχων εΐργάσθη πρός σκοπούς πολιτικούς.Πώς δέ έξυπηρετήθησαν οι σκοποί ούτοι είναι γνωστόν έκ τής δρασεως τών βουλγαρικών συμμοριών’ δέν ήλθον αί συμμορίαι αύ- ται νά άπελευθερώσωσι τούς Βουλγάρους άπό τοΰ τουρκικού ζυγού, ως διισχυρίζεται ύ συγγραφεύς τοΰ έν λόγφ άρθρου, άλλ’ έπέόραμον *ήν Μακεδονίαν και Θράκην διά νά έξοντώσωσι πάντας, δσοι έ- νέμενον πιστοί είς τήν όρθοδοξίαν και είς τόν εθνισμόν των καί οί δποϊοι μόνον αμυνόμενοι έλαβον τά δπλα κατά τών κακούργων έπι-^ δρομέων. Πρός έκβουλγαρισμόν δέ ήρήμωσαν αί βουλγαρικοί συμ- μθρίαι τήν Μακεδονικήν χώραν, κατέστρεψαν τφ 1906 καί πυρί 
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40û Αϊμα καί πυρ Αίμα καί πυρ 401παρέδωκαν τήν έλληνικωτάτην ’Ανατολικήν Ρωμυλίαν και δ .τι εκείνα ι άφήκαν άτέλεστον έρχεται νά άποτελειώαη έπισήμως ή βουλγαρική κυβέρνησις καί ό στρατός της.Τοιαύτην καί διά τοιούτων βαρβάρων μέσων έννοεϊ τήν εθνικήν άφομοίωσιν τών ύπό τούς Βουλγάρους περιελθόντων ελληνικών πληθυσμών ό πατήρ τού άρθρου τού βουλγαρικού πρακτορείου, άναιδώς διιοχυριζόμενος, δτι οί κάτοικοι τής Θράκης πλήν τών οί- κούντων τά νότια αύτής είναι Βούλγαροι’ ενώ αρκεί νά έρωτηθή ή εθνική συνείδησις τών Θρακών, διά νά άποδειχθή, δτι ούτοι Έλληνες έκ προγόνων υπάρχοντες έννοούσι νά πσραμείνωσιν Έλληνες μέχρι θανάτου.Καί έν τούτοις δ,τι οί Βούλγαροι έπραττον καί πράττουσι, τούτο άναισχύντως άποδίδουσιν εις τό ΟΙκουμενικόν ΙΙατριαρχεϊον, δπερ έπί τοσούτους αΙώνας ύπερανθρώπως άγωνισθέν πρός διάσωσιν τής θρησκευτικής καί εθνικής τών Βουλγάρων ύποστάσεως, υβρίζεται καί τοσαύτας ποτίζεται πικρίας’ άποδίδουσι δε καί σήμερον έτι εις τούς “Έλληνας και Σέρβους, περί ών ή θολή τού βουλγαρικού πρακτορείου πηγή λέγει, δτι άπειλούσι νά κόψωσι τήν γλώσσαν τών μή θελόντων νά δμιλώσιν ελληνιστί ή σερβιστί Βουλγάρων*  ένώ οί Βούλγαροι άπολαύοντες πάσης έλευθερίας εις τάς ύπό τών “Ελλήνων και Σέρβων καταληφθείσας χώρας αυτοί κόπτουσι καί γλώσσας και κεφαλάς τών ύπ’ αυτούς Ελλήνων, ών τό μέγα έγκλημα είναι νά είναι Έλληνες.Καί δτι μέν οί Βούλγαροι ένεργούσιν ουτω, τούτο ουδόλως είνε παράδοξον*  πράττουσι τό οίκεϊον τή φύσει. Ό,τι δμως και ρίως θλίβει τό Οικουμενικόν ΙΙατριαρχεϊον είνε, δτι ή πεπολιτισμένη Ευρώπη ανέχεται τούς βουλγαρικούς τούτους βανδαλισμούς, nw τών όποιων θά έφριττον και οί άγριοι τής ’Αφρικής*  ένώ πρέπει έν δ- νόματι τοΰ πολιτισμού καί τής φιλανθρωπίας νά έπεμβή ένεργώς δπως τεθή τέρμα είς τήν κατάστασιν ταύτην, άπαιτηθώσι δέ παρά τών Βουλγάρων δλαι αί έγγυήσεις τής ασφαλείας, τής εθνικής αυθυπαρξίας τών ύπ’ αυτούς περιερχομένων ελληνικών πληθυσμών.Έν Τουρκίρι τό Οίκ. ΙΙατριαρχεϊον ύπήρξεν ούχι άπλώ; θρησκευτική αρχή, αλλά καί άπό τίνος άπόψεως πολιτική τών ’Ορθοδόξων απάντων αρχή, ύπό τήν δικαιοδοσίαν τού οποίου έλευθέρως άναπτυσσόμεναι και διαβιούσαι αί διάφοροι έθνότητες έτήρησαν τήν έθνικήν αύτών ύπόστασιν κατά τά μακρά τής τουρκικής κυριαρχίας 

έτη. Τούτο δε άς χρησιμεύση ώς άπάντησις είς τάς άποδοθείσας εις τόν αύτοκαλούμενον Έξαρχον τών Βουλγάρων κα'ι μήπω δια- ψευσθείσας στρεβλάς δηλώσεις τοΰ βουλγαρικού πρακτορείου, δτι δηλ. τό Οίκ. Πάτριαρχεϊον μετά τήν άλωσιν ύποστηρικτή; τή; ελληνικής ιδέας άπέβλεπεν είς τήν ανασύστασήν τοΰ βυζαντινοΰ Κράτους έπί καταστροφή τοΰ σλαυϊσμοΰ*  έάν πράγματι τοιαύτας είχε βλέψεις τό ΟΙκ. ΙΙατριαρχεϊον, τό όποιον έξεπροσώπει πολιτισμόν άνώτερον, ώς όμολογοΰσιν αί δηλώσεις τοΰ αρχηγού τής βουλγαρικής ’Εκκλησίας θά κατώρθωνε πάντως διά τοΰ πολιτισμού τούτου καί διά τής έξου- σίας, ήν είχεν εις τά; χεϊράς του, νά άφομοιώση έθνικώς τούς Βουλγάρους κα'ι δή καθ’ δν χρόνον ή έθνική αύτών συνείδησις έκοιμάτο ύπνον βαθύν ένφ τά πράγματα άποδεικνύουσι τό έναντίον καί ή έθνική ύπόστασις τών Βουλγάρων διετηρήθη ύπό τοΰ Οίκ. Πατριαρχείου μετά τής αύτής έπιμελείας, μεθ’ ής καί ή τών “Ελλήνων.Τόν θεσμόν τούτον τής δικαιοδοσίας τοΰ Οίκ. Πατριαρχείου περιττόν ϊσως, έάν διά τής πολιτειακής μεταβολής τών άπό τής Τουρκίας άποσπωμένων χωρών έπετυγχάνετο ή πολιτική χειραφέτησις καί εθνική άποκατάστασις τών δρθοδόξων έθνικοτήτων, καθιστώσιν απαραίτητον τά πράγματα καί αί εις τούς ελληνικούς πληθυσμούς ασκού- μεναι βουλγαρικοί ώμότητες’ τό δέ ΟΙκ. ΙΙατριαρχεϊον συνεπές είς τον μέχρι τοΰδε προορισμόν καί είς τάς παραδόσεις του απαιτεί δπως ζψηθώσιν οί δροι, δι’ ών θά έξασφαλισθή καί έν τφ μέλλοντι ή εθνική ύπόστασις τών δρθοδόξων κα'ι αλλοεθνών πρός τούς βουλγά- Οθνς πληθυσμών, καί αί ανάλογοι έγγυήσεις. Ούδέ θά έπιτρέψη ποτέ να όργιάζη έθνάριον έλαχίστων εκατομμυρίων και ή βαρβαρότης νά καταθριαμβκύη τού πολιτισμού έκεϊ, δπου έπρεπε νά θάλλη μόνον τό Άνδρον τής έλευθερίας καί τοΰ χριστιανικού πολιτισμού. Χ.Φ.
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G κα·ά ΒουλγΔρουν πόλεμος 4Ô3
O KRTH ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΣ

<€Κ ΤΩΝ ΕΠΙΤΗΜΩΝ ΛΝΑΚΟΙΝΩΪΕΩΝ

Διάγγελμα της Α· Μ. τον Βαϋιλέως άναγνωόθέν είς 
την Βονλήν νπό τον Ιίροέδρου τον υπουρ

γικού Σνμβονλίον·

Πρός τόν λαόν Μου !Είς νέον αγώνα χαλώ τόν Λαόν Μου.Συμμαχήσαντες μετά τών άλλων Χριστιανικών Κρατών πρός άπε- λευθέρωσιν πασχόντων αδελφών, ηύτυχήσαμεν νά ίδωμεν τόν κοινόν αγώνα στεφανούμενον ύπό τής Νίκη; και καταλύσαντα τήν τυραν- νίαν, τά ελληνικά δέ όπλα θριαμβεύοντα κατά ξηράν και κατά θάλασσαν.Ή ήττηθεΐσα Αυτοκρατορία παρεχώρησεν άδιαιρέτως βις τού Συμμάχους τό άπελευθερωθέν έδαφος. Άλλ*  έν φ ή 'Ελλάς, δικαία, καθώς πάντοτε, συμφώνους έχουσα καί τούς δύο άλλους τών συμμάχων, ήθέλησε φιλικήν τήν διανομήν τοΰ άπελευθερωθέντος έδάφους, κατά λόγον τών δικαιωμάτων έκάστου, προτείνασα καί τήν ύπό διαιτησίας κρίσιν τών διαφορών, άπληστος σύμμαχος, ή Βουλγαρία, άρ- νηθ^σα πάσαν συνεννόησιν κα'ι διαιτησίαν, έπεζήτησε νά σφετερισθή κατά τό πλεϊστον μόνη αυτή τούς καρπούς τής κοινής νίκης, μήτε δικαιώματα εθνολογικά άναγνωρίζουσα είς τούς άλλους, μήτε τάς θυσίας αύτών, μήτε ούδεμίαν άλλην λογικήν ανάγκην Ισορροπίας. Καί μετβλθοΰσα πάντα δόλον κα'ι αυθαιρεσίαν, έπιλήσμων τοΰ απελευθερωτικού σκοπού τοΰ πολέμου, έπιλήσμων τών πρός τούς συμμάχους ΰποχρεώσεων, έπιλήσμων τών διδαγμάτων τής πίκρας πείρας, ήν έ · χουν οί χριστιανικοί λαοί τής Χερσονήσου έκ τών διχονοιών των έν τφ παρβλθόντι, και τών λαμπρών αποτελεσμάτων άτινα παρήγαγεν ή συνεργασία αυτών, έφθασε νά επιχείρηση μισελεύθερον πόλεμον, στρέψασα τά δπλα κατά τών τέως συμμάχων, δπως καταπατήση κα'ι Ιδιοποιηθή τά δικαιώματα τούτων, στιγματίζουσα τήν ιερότητα καί τόν σκοπόν τού κοινού άγώνος.*Ενώπιον τής άχαρακτηρίστου ταύτης συμπεριφοράς τής Βουλγαρίας τό καθήκον τών λοιπών συμμάχων ήτο σαφώς διαγεγραμμέ- 

νον. Έπεβάλλετο είς αύτού;, πυκνοΰντας τήν τάξιν, νά διατηρήσουν τήν ένωσίν των δπως αντεπεξέλθουν κατά τής ακόρεστου πλεονεξίας τής τέως συμμάχου καί αμυνθούν υπέρ τών ζωτικών αύτών συμφερόντων, πλήττοντες τάς αξιώσεις πρός ήγεμονίαν καί ασφαλίζοντας τήν Ισορροπίαν μεταξύ τών Κρατών τού Αίμου, τόσον άναγκαίαν διά τήν είρη- νικήν αύτών συμβίωσιν.*0 'Ελληνικός Λαός, έν στενή μετά τής Σερβίας κα'ι τοΰ Μαυ- ροβουνίου άλληλεγγύη, πεποιθώς έπί τήν Ιερότητα τοΰ σκοπού, αναλαμβάνει τά δπλα είς νέον άγώνα ύπέρ βωμών καί εστιών.Ό στρατός Μου τής ξηράς καί τής θαλάσσης, ό άναδείξας τήν Ελλάδα με γαλή τέραν, καλείται νά συνέχιση τούς τετιμημένους άγώ- νάς του καί σώση άπελευθερωθέντας έκ τής τουρκικής τυραννίας αδελφούς άπό τής άπειλουμένης νέας καί δεινοτάτης δουλείας.Τό Ελληνικόν Έθνος είς έδραίαν στηριζόμενον πεποίθησιν έπί τήν Ισχύν τοΰ δικαίου του καί τόν ήρωισμόν τοΰ στρατού, τοΰ κλεισαντος τό ελληνικόν όνομα καί άναβιβάσαντος τήν ’Ελλάδα εις τό ύψος τών ήρωικών παραδόσεων κα'ι τής περιλάμπρου αύτής Ιστορίας, ούδεμιάς καί πάλιν—είμαι απολύτως βέβαιος—θά φεισθή θυ- οίας εις εύόδωσιν καί τοΰ νέου άγώνος, τοΰ συμπληροΰντος κα'ι έξα- θφαλίζοντος τό άπελευθερωτικόν έργον τοΰ πρώτου.Είναι καί ό άγών ούτος εύλογητός παρά τοΰ Θεοΰ, δσον > αΙ ό πρώτος, κα'ι τήν εύλογίαν Αύτοΰ έπικαλοΰμαι, «δτι ό Βασιλεύς ελπίζει έπί τόν Κύριον κα'ι έν τφ έλέειτοϋ Ύψίστου ού μή σαλευθή.»Ζήτω ή μεγαλυνθεϊσα Ελλάς IΖήτω τό Ελληνικόν Έθνος !Εν Μπάλτσ#, τή 20 Ιουνίου 1913.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.Τό ’Υπουργικόν Συμβούλων

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Λ. Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ, Κ. Δ. ΡΑΚΤΙΒΑΝ, 

ΕΜΜ. ΡΕΠΟΥΛΗΣ, I. Δ. ΤΣΙΡΙΜΟΚΟΣ, ΑΛ. Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ, 
ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. Α. ΣΤΡΑΤΟΣ.

XXX

Ή Α. Μ. πρ<>ς τό «DAILY MAIL».
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20 Ιουνίου.—«Εντολήfa ΑύτοΠ Μεγα- 

τοΟ Βασιλίως τών Ελλήνων λιμδάνυμεν τήν τιμήν να ά- 
^ευΟύνωμεν ύμίν τήν εξής είς τί> τηλεγράφημά σας άπάντησιν.
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Ό κατά Βουλγάρων πόλεμος 405404 Ό κατά Βουλγάρων πόλεμος«Τήν 7)20 Μαίου τά Βουλγαρικά στρατεύματα, συγκεντρω- θέντα εις μ.έγαν άριθμόν προσέβαλαν αίφνιδίως ίν Ελλάνικον σύνταγμα παρά τον ποταμόν Άγγίσταν, καταλαβόντα μετά αίματηραν 15ωρον μάχην διάφορα χωρία τπυ ΙΙαγγαίου, χατεχόμενα τέως ύπό τών ’Ελλήνων.«*Οπως  τέθή τέρμα είς την τοιαύτην κατάστασιν καί άποσοβη- θώσι πάση θυσία νέα όμοιας φύσεως επεισόδια, συνωμολογήθη σύμ- βασις, υπογραφεϊσα έν Θεσσαλονίκη την 2αν Ιουνίου υπό του αρχηγού του ’Ελληνικού ’Επιτελείου καί του Γενικού αρχηγού τών Βουλγαρικών στρατευμάτων του τμήματος τών Σερρών, δυνάμει της οποίας καθωρίζετο ούδετέρα ζώνη άπδ Δοϊράνης μέχρις Έλευθερών, την όποιαν άμφότεροι οί στρατοί ύπεγρεουντο να εκκενώσουν χωρίς έφεξής ούδέτερος αύτών νά δύναται νά την διασπάση.«’Εν τούτοις παρά την άναληφθεΐσαν ταύτην άμοιβαίαν ύπο- χρέωσιν, το Βουλγαρικόν Έπιτελεϊον παρημέλησε να έκκενώση μέγα μέρος τών σημείων άτινα ύπεχρεοΰτο να εγκατάλειψη*  περιπλέον δέ τα Βουλγαρικά στρατεύματα άτινα την 23 ’Ιουνίου προσέβαλον τούς Σέρβους εις το Ίστίπ καί την νύκτα τής 29 προς την 30 ’Ιουνίου την ύπό τών Σέρβων επίσης κατεχομένην Γευγελήν, την οποίαν καί κατέ- λαβον, έπετέθησαν έκ δευτέρου τήν πρωίαν τής 29ης ’Ιουνίου κατά τών ’Ελληνικών στρατευμάτων τοΰ Παγγαίου χαί τής Νιγρίτης.«Έξ άλλου τήν ιδίαν ημέραν τής 29ης ’Ιουνίου ό στρατηγός Χεσάπψιεφ αρχηγός τών Βουλγαρικών στρατευμάτων έν Θεσσαλονίκη καί τό Έπιτελεϊον αύτου δέν άπέκρυπτον πλέον τήν πρόθεσίν των νά αναχωρήσουν τής πόλεως, τούθ’ δπερ δέν άφινε καμμίαν άμφιβολίαν περί τών έχθρικών προθέσεων τοΰ Βουλγαρικού επιτελείου.«Καί το γεγονός όμως οτι άφήχαν έγκατεστημένον έν Θεσσαλονίκη τον έκει ύπάρχοντα Βουλγαρικόν στρατόν, όπως ούτος κράτη έν άπραξί$, έφ’ όσον το δυνατόν πλειότερον χρόνον μίαν πλήρη μεραρχίαν τοΰ Ελληνικού στρατού, καταπροδίδει τάς διαθέσεις τών Βουλγάρων τοΰ vor μή τηρήσουν τάς άναληφθείσας παρ’ αύτών ύποχρεώ- σεις καί νά δημιουργήσουν δι*  έπανειλημμένων αιφνιδιασμών κατά- στασιν πραγμάτων, ή οποία νά τοϊς έπιτρέψη μικρόν καί κατ’ ολίγον νά παραλύσουν τον ’Ελληνικόν καί τόν Σερβιχόν στρατόν καταλαμβά- νοντες πρώτης τάξεως στρατηγικά σημεία καί άποχόπτοντες τήν μεταξύ τών δύο στρατών έπαφήν έν Γευγελή, ώς έπίσης καί τάς σιδη- ροδρομικάς συγκοινωνίας μεταξύ Θεσσαλονίκης καί Σκοπιών, έπί τή 

έλπίδι άναμφιβόλως νά έπιβληθοΰν είς τούς Συμμάχους των διά τής πολιτικής τοΰ τρόμου.«Ή τοιαύτη στάσις τών Βουλγαρικών στρατευμάτων έπέβαλ- λεν είς τον Ελληνικόν στρατόν νά λάβη μέτρα διά τήν ιδίαν αύτου άσφάλειαν. Αυτός είναι ό λόγος δι*  ον τήν 30ήν ’Ιουνίου (ν) ό φρούραρχος τής Θεσσαλονίκης "Έλλην στρατηγός προσεκάλεσε τον Βουλγαρικόν στρατόν να εγκατάλειψη τήν πόλιν έντος όρισθείσης προθεσμίας, ή όποια μάλιστα καί παρετάθη, καί έπί τή αρνητική απαντήσει έξηνάγκασεν είς παράδοσιν μετά μικράν άντίστασιν το διατρίβον έν τή πόλει Βουλγαρικόν τάγμα.«Έξ άλλου ό ’Ελληνικός στρατός, προσβληθείς άπό τής 30 ’Ιουνίου (ν) ύπό τών Βουλγάρων είς τήν Γέφυραν τής Γουμενίτσης, είς τήν Νιγρίταν καί είς το ΙΙαγγαϊον, διετάχθη τήν 2 ’Ιουλίου (ν.ή.) να προέλαση.«Έκτος δμως δλων τούτων τών στρατιωτικής φύσεως λόγων, προεβλήθη είς το μέσον άπδ τής έποχής τής χαταλήψεως ύπδ τοΰ Βουλγαρικού στρατοΰ έν Θράκη και Μακεδονία χωρών παρ’ ’Ελλήνων κατά μέγα μέρος οίκουμένων, χαί εν μέγα ζήτημα φιλανθρωπίας.«Κατά τών πληθυσμών τούτων παντοιοτρόπως έβιαιοπράγησαν οί Βούλγαροι άπδ τής πρώτης έπιθέσεως αύτών είς το ΙΙαγγαϊον τής 20 Μαίου.«Ή τοιαύτη τών πραγμάτων κατάστασις άπέβη αφόρητος. Πλεί- °νες τών 15,000 προσφύγων δέν έπαυσαν άπδ τής ημέρας έκείνης, πλήρει δηλαδή ειρήνη, νά συρρέουν είς τήν Χαλκιδικήν καί τήν Θεσσαλονίκην άκόμη.<Ό βουλγαρικός στρατός δέν έσεβάσθη ούτε τήν περιουσίαν, ούτε τήν τιμήν, ούτε τήν ζωήν τών ελληνικών πληθυσμών. Μετά τάς 40,000 τών Μουσουλμάνων, οϊιΐνες έφυγον τάς φρικαλεότητας τών Βουλγάρων, καί τούς οποίους ή ’Ελληνική κυβέρνησις εύρέθη είς τήν Ανάγκην νά διαθρέψη έπί έξάμηνον έν Θεσσαλονίκη, ήλθεν ή σειρά των ελληνικών πληθυσμών νά ζητήσουν άσυλον, φεύγοντες παρόμοιας υπανθρώπους βιαιότητας τών Βουλγάρων.«Καί οί φόβοι αύτών δέν ύπήρξαν άδάσιμοι. Ειδήσεις ληφθείσαι Θεσσαλονίκη περί τής μάχης τής Γευγελής καί τής διελεύσεως τοΰ βουλγαρικού στρατού διά τών χωρίων τής ούδετέρκς ζώνη; με- τ«ζυ Δοϊράνης, Γευγελής καί Γουμενίτσας, παρέχουν λεπτομέρειας τρομακτικά; περί τής τύχη; ήτις έπεφυλάχθη είς τούς Σέρβους αίχμ.α- 
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λωτους καί τόν πληθυσμόν τών περιφερειών τούτων. Οί Βούλγαροι έ- πυρπόλησαν τά χωρία Στογιάκοβο, Γκουβέζνα, Σωχό καί Μπέροβον καί έσφαζαν τους είς αύτά άπομείναντας γέροντας χαί τα γυναικόπαιδα.«Δια τής αιχμαλωσίας του έν Θεσσαλονίκη Βουλγαρικού στρατού, ώς καί τής διαταγές περί προελάσεως της δοθείσης σήμερον, ό Ελληνικός στρατός, ό υφιστάμενος μέχρι τουδε τας Βουλγαρικής παρασπονδίας καί βλέπων να διαπράττωνται προ τών όμμάτων του ίσα κατά τών ομοεθνών του διεπράχθησαν έγκλήματα, έλαβεν απλώς τά αναγκαία μέτρα άμύνης δια τήν ιδίαν αύτου ασφάλειαν καί δια νά προάσπιση τα ύψιστα του Εθνους καί τής φιλανθρωπίας συμφέροντα».
Έ έντός της Θεύύαλονίκης μάχη.17’Ιουνίου 1913.—Μετά τα έκ Θεσσαλονίκης τηλεγραφήματα δι’ ών έπιβεβαιοΰτο ή έναρζις ακήρυκτου πολέμου έκ μέρους τού Βουλγαρικού στρατού ή Ελληνική Κυβέρνησίς ήναγχάσθη να διατάζη τον στρατόν αύτής ν’ αντιμετώπιση τήν κατάστασιν προελαύνων προς άπώθησιν τών Βουλγαρικόν στρατευμάτων πέραν τής διά τού πρωτοκόλλου χαραχθείσης γραμμής διαχωρίσεως.Επειδή δέ δεν ήτο δυνατή προέλασις ελληνικών στρατευμάτων έχ Θεσσαλονίκης έφ’ οσον ύπήρχεν έν αυτή Βουλγαρικόν απόσπασμα, θέτον έν κινδύνφ τήν ασφάλειαν τών συγκοινωνιών καί του έφοδια- σμού τού ’Ελληνικού στρατού, ό στρατιωτικός Διοικητής Θεσσαλονίκης στρατηγός Καλλάρης προσεκάλεσε Οι’ έπιστολής του άπευθυν- θείσης τήν 4 καί 1)2 μ.μ. είς τόν Διοικητήν τοΰ Βουλγαρικού αποσπάσματος— ιού στρατηγού Χασάπτσιεφ άναχωρήσαντος τήν μεσημβρίαν— δπως τούτο άπέλθη έντός μιΛς ώρας άοπλον τή συνοδεία καί έγγυήσει τού ’Ελληνικού στρατού πέραν τών ήμετέρων προφυλακών.Παρελθουσών 2 καί 1)2 ωρών χωρίς ούδεμία νά δοθή άπάνιησις» ήρζατο πύρ κατά τών Βουλγαρικών καταλυμάτων έζακολουθούν 

είσέτι.Ό ανώτερος στρατιωτικός διοικητής Μέραρχος κ. Καλλάρης ά- πηύθυνε τήν 4 καί 30' μ. μ. προς τον διοικητήν τού ένταΰθα βουλγαρικού στρατού το κατωτέρω έγγραφον:σΚύριε Διοιχητά,Τών Βουλγαρικών στρατευμάτων άρζαμένων τών εχθροπραξιών κάντιοV τών ήμετέρων λαμοάνω ϊην τιμήν νά σάς πχρχχαλέσω βπως 

ίγκαταλείψητε τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης έντός μιάς ώρας από τής λήψεως τής παρούσης. Τό όπλα τών στρατευμάτων σας θά παραόο- θοΰν εις αξιωματικούς όρισθέντας πρός τούτο. Οί αξιωματικοί σας δύ νανται νά φέρωσι τα ξίφη των. Είδιχή αμαξοστοιχία θέλει μεταφέρει τά ύμέτερα στρατεύματα μέχρι τών προφυλακών μας καί θά ληφθώσι μέτρα διά τήν άσφάλειάν των.Μετά τήν λήξιν τής άνωτέρω προθεσμίας θά άναγκασθώ πρός με- γάλην μου λύπην να διατάξω όπως θεωρήσωμεν καί μεταχειρισθώ- μεν τά στρατεύματα σας ώς έχθρικά>.Τά ύπό τών Βουλγάρων κατεχόμενα οικήματα έκυριεύθησαν τό έν μετά τό άλλο. Οί έν αύτοίς Βούλγαροι παρεδόθησαν μετά μικράν Αντίστασιν. Μεγαλειτερα άντίστασις ύπήρξεν είς τό παρά τό Γενικόν Στρατηγεϊον οίκημα τό όποιον προσεβλήθη άπό εγγύτατης άποστά- σεως, παρεδόθησαν δέ καί οί έν αύτφ. ’Επίσης κατελήφθη ή ’Αγία Σοφία άνευ ούδεμιας τοΰ κτιρίου βλάβης. ’Απομένουν μή παραδοθέν- τες ακόμη οι έν τώ παρά τόν 'Άγιον Δημήτριον οίκήματι καί τινα Αλλα άσθενώς κατεχόμενα. Μέχρις ώρας δέν έχομεν απώλειας. Πλήρης τάξις βασιλεύει έν τή πόλει. Οί κάτοικοι είναι ήσυχώτιτρι έν ταϊς κατοικίαις των. Πυρκραά ούδεμία έζερράγη.Σήμερον πρωίαν κατέθεσαν τά δπλα οί υπόλοιποι Βούλγαροι εις όιάφορχ οικήματα, ιδίως περί τόν *Αγιον  Δημήτριον, όπου ήτο ή με- γαλειτέρα ομάς, περιζωσθέντες ύπό πεζικού καί βληθέντες έγγύτατα υπό πυροβολικού.Οί αιχμάλωτοι είναι έν ασφαλείς. ΙΙοίσα άνιίστασις έξέλιπε. Πλήρης τάξις έπικρατεί καί ηρεμία.Αί έκ τής συρράξεως ζημίαι ήμών είναι τραυματίαι άξιωματι- Χοί 4, όπλιται στρατοΰ νεκροί 12, τραυματίαι 2, τραυματίαι έλληνι- *ής χωροφυλακής 2, Κρητικής όπλιται νεκροί 4, τραυματίαι 7.Βούλγαροι στρατιώται νεκροί 54, τραυματίαι 17, αξιωματικοί ^Χ^άλωτοι 19, όπλιται αιχμάλωτοι 1260, κομιτατζήδες νεκροί 6. «ίχμάλωτοι 80.
*Η μάχη τον Άμπάνρκιοϊ·«Δευτέρα Μεραρχία άναχωρήσασα χθές απόγευμα έκ Θεσσαλονίκης μετά τήν αιχμαλωσίαν τής Βουλγαρικής φρουρός καί πρσελαυνουσα *ρος τό ΚιΧχίς προσέβαλεν άνατολιχώς τού ΆμπάρννιοΤ τό ύψώματα Λ*ί  δη τό όχυρώτατον σι,μείον τής θέσεως ταύτης ύπερασπιζόμενον πολυαρίθμου εχθρικής δυνάμεως. Η έπίθεσις έγένετο μέ άπαρά- 
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μιλλον ορμήν, άλλα τό ίσχυρότατον ττ$ς θεσεως παρέτεινε την άντί- στασιν του εχθρού άπεγνωσμένως άμυνομένου. Έν τέλει το πρώτον και έβδομον συντάγματα πεζικού ώρμησαν είς έφοδον διά τής λόγχης. Λογχίζοντες ακράτητοι οί ήμέτεροι έξετόπισαν τον εχθρόν, έπενεγ- κόντες είς αύτον μεγίστην φθοράν. Έ προέλασις τής Μεραρχίας έξα- κολουθεϊ.

Ή μάχη του Σαμιγκιόλ.Η πέμπτη Μεραρχία προσβαλούσα παρά το Σαριγκιολ τον εχθρόν άμυνόμενον άπό όχυρωτάτων κεχαρακωμένων θέσεων έτρεψεν αύτον είς φυγήν, άλώσασα διά τής λόγχης τά έχθρικά χαρακώματα.Ημέτεραι άπώλειαι κατά τήν μάχην ταύτην αρκετά σημαντιχαί είς αξιωματικούς καί όπλίτας νεκρού; χαί τραυματίας. Ό εχθρός άπεδεκατίσθη. Τύ 8ον καί 9ον πεζικά τάγματα έπετέθησαν εναντίον λόφου υψους 605 μέτρων κειμένου 10 χιλιόμετρα προς βορραν τής 1 ουβέζνης. Ό έχθρός ύπεστηρίζετο καί ύπύ πυροβολικού, ένω οί ή · μέτεροι ήγωνίσθησαν άνευ πυροβολικού ίνεχεν αδυναμίας προς τήν χρήσιν τούτου διά τό απρόσιτον τού εδάφους. Έν τούτοις οί εύζωνοι άκαθεχτοι έπιπέσαντες έκυρίευσαν τόν λόφον διά τής λόγχης, άπω- θησαντες τον εχθρόν προς τήν Λιγκοβάνην.
Άνάκτηϋις Γευγελης.« Ελληνικός στρατός είσήλθε σήμερον πρωίαν είς Γευγελήν άπω- θησας τον εχθρόν έχ τής πόλεως χατόπιν σφοδρΛς μάχης. Βούλγαροι ύποχωροΰσιν άτάκτως διά γεφύρας. Ήμέτερον πυροβολικόν βάλλον δραστικώς έναντίον γεφύρας επιτείνει πανικόν έχθροΰ, έπιφέρον μεγά- λην φθοράν.

*11 μάχη του Κιλκίς;·20.—Κατά τήν σημερινήν ημέραν έξηκολούθησε σφοδρότατος παρά το Κιλχίς άγων. Αί ημέτεραι Μεραρχίαι έκέρδισαν βήμα προς βήμα τύ προ τής ώχυρωμένης τοποθεσίας έδαφος, ό δέ εχθρός περιω- ρίσθη εντός τού παρά το Κιλκίς κεχαρακωμένου μετώπου του, οπερ έχει έκτασιν έξ έως επτά χιλιομέτρων. Σφοδρότατος ήτο ό άγων τού πυροβολικού, τοΰ έχθροΰ κατέχοντος κεκαλυμμένας θέσεις. Είς το άκρον άριστερον ήμέτερον μικτόν άπόσπασμα άνέκτησε μετ’άγώνκ τήν Γευγελήν, τού εχθρού φεύγοντας έν άταςία διά τής γεφύρας προς τήν ανατολικήν όχθην τού ’Αξιού.’Ορειβατική πυροβολαρχία έβαλ3 κατ’ αύτού κατα τήν άιάβασιν.

Ό άγων έζηκολούθησεν έπίσης καί σήμερον μεταξύ Ματσούκοβο καί Άρδάν. Είς τύ δεξιόν κατελήφθη παρά τών ήμετέρων ή Λιγκο- βάνη. Εις Βουλγαρικός λόχος δονάμεως 200 άνδρών μετά τών άξιω- ματικών του συνελήφθη αιχμάλωτος. Ό έχθρός έγκαταλιπών τα άλλεπάλληλα πυροβολεϊά του κατέφυγε προς τήν εσπέραν είς τό παρά τύ Λάχανά τελευταίον τοιουτον, ένθα εύρίσκεται κυκλωμένος ύπύ τών ήμετέρων.Κατά τήν ύποχώρησιν προς τήν Λιγκοβάνην—ΛαχανΧ τά στρατεύματά μας ήλωσαν πλήν τών τριών ταχυβόλων τής χθές καί έτερα τρία βραδυβόλα τηλεβόλα Κρούπ.Είς το άκρον δεξιόν κατελήφθη h Νιγρίτα, ό δέ ήμέτερος στρατός προήλασε βορείως αύτής καταδιώκων τον εχθρόν, δστις φευ- γων έν πανικφ έγχατέλειψεν είς χεϊρώς μας 150 αιχμαλώτους καί πλήθος 5πλων, εξαρτημάτων καί λοιπού υλικού. Ό άριθμύς τών νεκρών τοΰ έχθροΰ είναι μέγιστος. Φεύγων ούτος έόειξεν άπαραδειγ- μάτιστον άγριότητα, μεταβαλών είς καπνίζοντα έρείπια τήν πόλιν καί άπασαν τήν περιοχήν τής Νιγρίτας και κατασφαξας γέοοντας, γυναίκας καί παιδια. Τήν τελευταίαν ταύτην στιγρήν ή έβδομη Μεραρ·· χία μας πληροφορεί δτι ήχμαλώτισε ολόκληρον Βουλγαρικόν σύνταγμα, άποκοπέν κατά τήν χθεσινήν μάχην και πχραδοθέν άνευ όρων.rtQpa 12 μεσονυκτίου. ΙΙληροφορούμεθα δτι ό παρά τό Ματσού- κοβο άγων άπέβη έπίσης ύπέρ ημών. Τά εκεί στρατεύματα μας προ- ^έβαλον μεθ’ ορμής τάς παρά τό Ματσούκοβο σημαντικάς έχθρικάς δυνάμεις, αϊτινες ύπεχώρησαν άτάκτως πρός το Τσιμαδουλί. ’Αριθ- μύς νεκρών τοΰ έχθροΰ μέγιστος. Μεταξύ τούτων εΐς ταγματάρχης καί έτεροι άξιωματικοί. 'Ημέτεραι άπώλειαι έλάχισται.
rll άλωϋις του Κιλκίς.«Τριήμερος ηρωικός άγων ήμετέρας στρατιάς τού κέντρου προς το Κιλκίς έστέφθη σήμερον δΓ ύπερλάμπρου θριάμβου. Ο έχθρός «υντριβείς ύπό διημέρου ορμητικής έπιθεσεως καί κλονισθείς έτι μάλλον Λςά νυκτερινής ένεργείας τών ήμετέρων έκαμφθη ολοσχερώς ήμερον πρωίαν διά γενικής έπιθέσεως τού πεζικού και τού πυροβολικού κχί ^Γ ορμητικών εφόδων διά τη; λόγχης ε.ς πλειστα σημεία τών χαρακώσεων αύτού. <Αλωθέντων τών οχυρωμάτων αυτού, ο έχ- ^?ύς κατελήφθη ύπό πανικού καί τρέπεται πρός βορραν. Ό ήμέτερος βτρατος κατέλαβε τήν πόλιν Κιλκίς καί όρμα άκάθέκτος είς καταδιω- 
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4Ιό Ό κατά Βουλγάρων πόλεμοςζιν προτροπάδην φεύγοντος του εχθρού. Τό ηθικόν τών στρατιωτών μας πανίσχυρον είς ρώμην και άπαράμιλλον είς ενθουσιασμόν. Ο Βασιλεύς μετά βαθείας συγκινήσεως ήκουσε τύ άγγελμα τής μεγίστης νίκης καίριας άπό στρατηγικής άπόψεως, υπέροχου είς έξαρσιν ορμη- τικότητος, τοΰ ήμετέρου στρατού καταστρέψαντος την κραταιοτάτην φυσικήν και τεχνικήν άμυναν.»
'II καταότοοόη της Νιγρίτης.«Μεραρχία δρώσα προς διεύθυνσιν Λιγκοβάνης, έξηκολούθησε προέλασιν αύτής απωθούσα έχθρόν. Έν τελεί μετά σφοδρόν αγώνα κατέλαβε Λιγκοβάνην, αίχμαλωτίσασα ολόκληρον λόχον μετά αξιωματικών του.Εχθρός έκδιωχθείς μετά μεγάλων απωλειών ύποχωρεί έν άτα- ξί$ προς βορραν. Ήμετέρα άνατολική στρατιά προελαύνει έξαναγ- . κάζουσα έχθρόν είς έσπευσμένην ύποχώρησιν προς την γέφυραν τοΰ Στρυμόνος. Έκυρίευσε τρία έτι πυροβόλα πλήν τών ήδη κυριευθέντων καί άφθονον ύλικύν πολέμου έγκαταλειφθέν ύπό τού έχθροΰ έν τ$ί φυγή του. Νιγρίτα άναχατελήφθη παρ’ ήμετέρων.Άλλ’ η μέχρι τής χθες ανθούσα αμιγής κωμόπολις δεν εινε πλέον είμη φρικιαστικος συμφυρμός καπνιζόντων ερειπίων καί σωρών ανθρωπίνων σφαγίων.Βούλγαροι ύποχωροΰντες παρέδωκαν ανθρώπους καί πράγματα είς τον θηριωδέστερον όλεθρον. Πάντες οί έναπομείναντες έν τή πόλει κάτοικοι κατά τύ πλεΐστον γέροντες καί ανάπηροι κατεσφάγησαν αγρίως, καθ’ οδόν δέ κατέκοπτον άνευ ελέους τούς πρόσφυγας, ους συ*  νήντων, κατά τύ πλεΐστον γυναικόπαιδα. Πριν έγκαταλείψουν την πόλιν έθεσαν άπανταχοΰ πΰρ είς τρόπον ώστε ούδεμία οικία διέφυγε την καταστροφήν τής πυρπολήσεως».

Αίχμαλωόία βονλγαμικον συντάγματος.«Κατά καταδίωξιν έχθροΰ υπό ’Ανατολικής στρατιάς άπεκόπη ύπο- χώρησις ενός Βουλγαρικού συντάγματος.Τμήματα στρατιάς προελάσαντα ραγδαίως έκύκλωσαν πάντο- θεν αύτύ, έξ εγγυτάτης άποστάσεως. Βούλγαρος συνταγματάρχης έ- σπευσε νά δηλώση ότι παραδίδεται άνευ όρων μεθ’ ολοκλήρου τού συντάγματος καί τών αξιωματικών.Όγόόην καί ήμίσειαν εσπερινήν οί αιχμάλωτοι άρχισαν καταθέ- τοντες τά βπλα.

Ό κατά Βουλγάρων πόλεμος 411
Μετά την μάχην xoft Κιλκίς.«Μάχη Κιλκισίου έπερατώθη ΙΟην πρωινήν, τών Βουλγάρων έ- κτοπισθέντων καί τραπέντων είς άτακτον φυγήν. Ιίάντα τα πυροβόλα καί πολυβόλα άνερχόμενα είς 60 καί πλέον περιήλθον είς χεϊράς μας. Το Κιλκίσιον καίεται έκ τοΰ βομβαρδισμού τοΰ πυροβολικού. Ό στρατός προελαύνων καταδιώκει τον έχθρόν προς τελείαν αύτοΰ καταστροφήν».Έκ πληροφοριών προς τύ Στρατηγειον περί τής δυνάμεως τοΰ έχθροΰ, ή νίκη τού Κιλκίς έξαίρεται ώς πολεμικόν μεγαλούργημα. ’Αμυνόμενοι οί Βούλγαροι ήσαν ισάριθμοι προς τούς έπιτεθεμένους, διότι τά άντιστάντα προ τοΰ Κιλκίς εχθρικά στρατεύματα άπετελουντο έκ μι&ς Μεραρχίας μετά είκοσι τεσσάρων ταγμάτων, έκ μι&ς ταξιαρχίας καί άλλων ανεξαρτήτων τμημάτων. Έν τούτοις ή ήμετέρα έπίθεσις ήδυνήθη νά καταβάλη ίσόπαλον άριθμητικώς άμυναν, διεξαγομένην άπύ άληθώς φρουριακής αμυντικής γραμμής, ύποστηριζομένης προσέτι καί διά τοπομαχικών τηλεβόλων. Μόνον δι’ ηρωισμού ήτο δυνατόν νά έκτελεσθ$ τοιοΰτον μεγαλούργημα. Ό αύτύς χαρακτηρισμός δύνα- ται νά δοθή είς τήν ήμετέραν προέλασιν καί προς τά άλλα μέτωπα, τύ ανατολικόν καί τύ δυτικόν. Καί πρός τάς διευθύνσεις ταύτας τά τοσουτον θριαμβευτικώς καί ραγδαίως προχωρήσαντα ήμέτερα στρατεύματα είχον να κλώσουν θέσεις δχυρωτάτας φυσικώς, ένισχυθείσας $ιά σειράς χαρακωμάτων καί προστατευομένας σχεδόν παντού εδαφικών δυσχερείων αί όποϊαι παρεκώλυον τήν ταχειαν έλευθέραν χρήσιν τοΰ πυροβολικού. Δια νά ένεργήσ-ρ τύ πυροβολικύν έδέησεν είς πολλά σημεία νά κατασκευασθώσι δρόμοι ύπό τού μηχανικού, άναπτύξαντος άξιοθαύμαστον έπιτυχή δραστηριότητα. t-πι πλέον καθ’ βλον το μήκος καί των δύο τούτων μετώπων ό έχθρος ήμύνετο έν αριθμητική ίσότητι δυνάμεως, είς τινα δέ » σημεία καί έν υπεροπλία. Όντως καθ’ ολην τήν έκτασιν τής ήμετέρας παρατάξεως οι Βούλγαροι άντέταξαν τέσσαρας πλήρεις μεραρχίας, τήν τρίτην, ε- *την, ένδεκάτην καί δεκάτην τρίτην καί μίαν ταξιαρχίαν τής δέκατης μεραρχίας. Εινε δέ γνωστόν οτι ή συγκρότησις τής δεκά- ΙΖΐς βουλγαρικής μεραρχίας περιλαμβάνει δύναμιν ύπερδιπλασίαν ^ετερας. Αί λεπτομέρειαι περί τής ανδρείας τών ήμετέρων καθ’ ολην εκτασιν τοΰ άγώνος συγκινουν τήν ψυχήν δια τής εύγενεστέρας υπερηφάνειας. Έκαστοςς αξιωματικός, έκαστος οπλίτης, ήτο καί είς η?ω^· θί στρατιώται ίκέτευον τούς αξιωματικούς να μή έκτίθενται είς 
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412 Ό κατά Βουλγάρων πόλεμοςτην πρώτην γραμμήν, οί δέ αξιωματικοί ματαίως παρότρυναν τούς στρατιώτας νά προχωρώσι προκαλυπτόμενοι. Έν τφ πυρετφ τής εφόδου ή προφύλαξις έαυτών ήτο ή τελευταία σκέψις πάντων.Έν Αιγχοβάνη καί Λαχανφ, μετά γενικήν έπίθεσιν τών εκεί Μεραρχιών μας ό εχθρός τήν 3.45' τής σήμερον έγκατέλειψε τάς θέσεις του καταδιωκόμενος χατα πόδας ύπο τού ήμετέρου σζρατού».
Ό αριθμός του εχθρού.«Έλλην στρατιώτης Βουλγαρικού στρατού, αύτομολήσΖς πρός ή- μετέρους εκ Κιλκίς, αναφέρει δτι μόνον περί τήν πόλιν είχον συγκεν- τρωθή 6 πεζικά συντάγματα, τα 1 4ον, 16ον, 24ον, 29ον, 32ον, 41ον, δηλαδή δύναμις 24 χιλιάδων άνδρών.«’Ολόκληρον το μέτωπον τής γραμμής Κιλκίς ύπερήσπιζε δυνα- μις τουλάχιστον 50 χιλιάδων άνδρών.«Εντεύθεν εξηγείται δτι παρά τήν τοσαυτην όρμητικότητα τών ήμετέρων, ή θέσις ήδυνήθη ν’άντιστή έπι τριήμερον».Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας τού Γεν. Στρατηγείου τής Α. Μ. τού Βασιλέως, δλος ό εις δλον το μέτωπον άπό ΙΙαγγαίου μέχρι Δοϊράνης Βουλγαρικός στρατός άνήρχετο κατά τήν εναρξιν τών εχθροπραξιών είς 88 περίπου τάγματα πεζικού καί 180 πυροβόλα.’Εάν είς τήν δύναμιν ταυτην προστεθή καί ό αναγκαίος αριθμός τών λοιπών βοηθητικών ύπηρεσιών καί σωμάτων, το δλον τού αντιμέτωπου Βουλγαρικού στρατού άνήρχετο είς 120 χιλιάδας άνδρών.

'Ο Βαθιλευς θυγχαίμων τόν ότματόν.Προς άπάσας τάς Μεραρχίας καί τήν Ταξιαρχίαν τοΰ ιππικού ίκοινοποιήθη ή κατωτέρω διαταγή τοΰ Βασιλέως :«Είς τον άνδρειον στρατόν Μου, τον έπιδείξαντα τοσουτον ήρω- Ισμον κατά τάς μάχας τών ημερών τούτων, τον συντρίψαντα τον εχθρόν, δπου δήποτε καί άν τον συνήντησεν, εκφράζω τον θαυμασμόν Μου, καί τήν ύπερηφάνειάν Μου διότι ηγούμαι αύτού».ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.(ακολουθεί).

Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ.... ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κατά τήν στατιστικήν τής έβρ. έφημερίδος τής Θεσσαλονίκης «Άβάντι» οί βούλγαροι έλευθερωταί (!!) έσφαξαν αγρίως είς τήν Δράμαν 104 ανθρώπους, είς Καρλίκοβον 250, εις Γιουρούκ Μαχα- λεσή 300, είς Πρωσοτσιάνην 50, είς Άληστράτην 72, είς Βισο- τσιάνην 12, είς Πλευράν 8, είς Δράνοβον 6, εις Τσατάλτζαν 40, είς Δοξατον 28, εις Έδρενετζήν 38, εις Μπόριανην 8, είς Καβάλλαν 280, εις Σαρή Σαμπάν 79, είς Ίντζέας 16, είς Τσόμπαλαι 8,εις Μπε· κλένην 8, εις Άγαλάρ Μαχαλενή 6, είςΓενή-Κιοϊ 40, είς Μπούρεια 10, είς Μαμαλή 26, είς Δεδελέρ 6, εις Κουρουλάρ δλους τούς ανθρώπους, δσοι δέν ήδυνήθησαν νά φύγουν, εϊςδέτότζαμίον του αύτου χωρίου έκαυσαν 30 ανθρώπους μετά τοΰ ’Ιμάμη.ΓΗ ίδια έφημερίς αριθμούσα κατόπιν τά ονόματα μερικών φο- νευθέντων, μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγονται ανώτεροι Τούρκοι υπάλληλοι διευθυνται καί ίδιοκτήται μεγάλων καί γνωστών καταστημάτων, προσθέτει :«Αί καταστροφαί καί λεηλασίαι έλαβον τρομεράς διαστάσεις. Είς τό Γιουρούκ Μαχαλεσή κατεστράφησαν 400 οίκίαι, είς δε τό Κουρουκλάρ 320. Είς τήν Δράμαν δέν άφησαν τίποτε είς τούς Τούρκους. Μετά τόν εκβιασμόν τών γυναικών έπηκολούθησαν δι- ^παγαί ! Είς τό Καζάν Σαρή—Σαμπάν έκ τών 54 χωρίων τά 44 διηρπάγησαν, δλαι δέ αί γυναίκες άπό 14 ετών μέχρι 50 έξεβιάσθη - <*αν.  Αί γυναίκες συνελαμβάνοντο καί ήτιμάζοντο παρουσίρι τών πατέρων, αδελφών καί συζύγων των. Πολλαί βία έξεχριανίσθησαν !>Άπό τό Σαρή Σαμπάν διήρπασαν 2—3000 λίρας, άπό δέ τήν Καβάλλαν ήρπασαν 160,000 λίρας άπό Τούρκους καί Ισραη- λίτας. Αί Άρχαί Δράμας έλαβον μέρος εις τάς διαρπαγάς. Τά δι- αρπαγέντα έν Δράμ$ πράγματα άπεστάλησαν εις Σόφιαν. Τήν 29 Δεκεμβρίου 1912 30 αμάξια καί 4 κάρρα ΰπερφορταψένα άπεστάλη- «αν, τήν δέ έπαύριον τά άλλα αμάξια.*Η Βουλγαρική Μητρόπολις Δράμας είναι γεμάτη άπό πράγματα κλεμμένα καί διαρπαγέντα από τούς Βυλγάρους. Τάς βιαιοπραγίας ταύτας τών Βουλγάρων κατά τών Τούρκων έπηκολούθησαν αι βιοπραγίαι κατά τών Ελλήνων.Εν τέλει ή αυτή έφημερίς δημοσιεύει δτι αί σφαγαί διωργανω-
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414 Ό Βουλγαρικός....πολιτισμόςΟησαν ύπό τοΰ Διοικητοΰ τοΰ στρατού Τάσκα, έν Τσατάλτζςι ύπό τοΰ Ντένο Γιώργη, έν Δοξάτφ ύπό τοΰ Γιώργη Σκριζέφσκη, έν Κα- βάλλ<? ύπό τοΰ Τσερνοπιέφ, έν Σαρκιαμπάν ύπό τοΰ Τζαβδάρωφ.At διαρπαγαί καί καταστροφαί έ'φθασαν είς φρικώδη βαθμόν.Όλαι αύταί αί σφαγαι διεπράχθησαν υπό τά βλέμματα καί ύπό τήν έπιρροήν τοΰ στρατοΰ. 'II δέ έκτέλεσις τών έν Σαρησαμπάν έπεβλέπετο ύπό τοΰ λοχαγού Μπογκός Μπογκονιάν, έν Δοξάτφ δέ ΰπό τοΰ άνθυπολοχαγοΰ Χρίστωφ.
Έκ Θεσσαλονίκης, 10 Ιουνίου έ έ.— “Αλλη γυναίκα τρελλή ένεφανίσθη είς τήν πόλιν μας, δυστυχισμένον θΰμα καί αυτή τής βουλγαρικής θηριωδίας, ώς ή άλλη Μουσουλμανίς, τήν οποίαν ύπεχρέωσαν τά θηρία αυτά νά φάγη τό σηκότι τής κόρης της.Ή δυστυχής αύτη ΈλληνΙς έκ τών χωρίων τοΰ Παγγαίου κατα- γομένη, είδεν έν μιφ στιγμή τήν θυγατέρα της άτιμαζομένην καί ακολούθως σφαζομένην, είτα δέ σφαζόμενα τά τρία παιδάκια τής κόρης της καθώς καί τον γαμβρόν της ύπό τών Βουλγάρων.“Εξαλλος ή δυστυχής έπήρε τά βουνά, τρελλή δέ πλέον άπό τήν απελπισίαν της έφθασεν είς τήν Θεσσαλονίκην, προκαλοΰσα τον οίκτον, άλλα καί γεννώσα είς τάς ψυχάς το αίσθημα τής έκδι- κήσεως κατά τών άνθρωπομόρφων τούτων τεράτων.
Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου. ΕΙς τό χωρίον Ραίκοβον, τοΰ διαμερίσματος τής Ξάνθης, οί Βούλγαροι ύπεχρέωσαν τόν πληθυσμόν, έπί άπειλή θανάτου, νά προσχωρήση είς τό σχίσμα.Η ’Ελληνική Εκκλησία τοΰ χωρίου μετεβλήθη είς νοσοκομείων. Αί άρχαί απηγόρευσαν εις τούς γονείς νά στέλλουν τά τέκνα των είς τά ’Ελληνικά σχολεία, έπιβάλλουσαι μεγάλα πρόστιμα- 01 Βούλγαροι στρατιώται διατρέχουν τά χωρία λεηλατοΰντες, έρημοΰντες τά πάντα, καί καταδιώκοντες τούς διδασκάλους καί ιερείς, πρός τούς όποιους δίδουν προθεσμίαν 24 ώρών, διά νά άπέλθουν τοΰ χωρίου των. 01 δυστυχείς κατέφυγον έν καιρφ νυκτός εις Ξάνθην. Τά Ιερά βιβλία έπυρπολήθησαν ύπό τών Βουλγάρων.ΕΙς τό Γβνί Κιοίι οί κομιτατζήδες μέ τά όπλα είς τάς χβϊρας Εξαναγκάζουν τούς χωρικούς νσ υπογράψουν δήλωσιν προσχωρήοεως είς το σχίσμα. Ό διδάσκαλος, ή δίδασζάλΜσα καί ό ίερεύς ήναγ- κάίΓ^ησαν νά καταφύ^ουν βίς Ξάνθην.

Ό Βουλγαρικός....πολιτισμός 41hΕΙς τήν περιφέρειαν του Γενιτσέ ή θέσις τών κατοίκων είναι παρομοία. Οί χωρικοί καταπιέζονται, αί οικίαι λεηλατούνται, αί ε- παύλεις ληστεύονται καί πλεϊσται οίκογένειαι καταφεύγουν είς Ξάνθην, δπως σωθώσιν έξ ασφαλούς θανάτου. Τό χωρίον Βαλοΰτρα τελείως ήρημώθη.
Θεσσαλονίκη, 14 ’Ιουνίου.—Οί άνταποκριταΐ και ειδικοί απεσταλμένοι κ κ. Πραίς τών «Τάϊμς>, Αίμ. Θωμάς τοΰ Παρισινού ♦Χρόνου», Φιάνο τού «Ζουρνάλ», Λονίτζι Μαγκρίνι τού «Σέκολο*,  Ντοναλσών τού Πρακτορείου Ρώϋτερ, Τούρμπ τού Πρακτορείου Χα- βας, λοχαγός Τράμπαν τοΰ <Ντέλυ Τελέγραφ>, Βκρώμαν τής <Έφη- μερίδος τής Φραγκφούρτη;» και τοΰ «Ν. Ελευθέρου Τύπου, Μπε- σάνσις τής «Τσάΐτ» άπέστειλαν πρός τον πρόεδρον τοΰ έν Παρισίοις «Συνδέσμου τών ’Ανθρωπίνων Δικαίων*  άπό κοινού τό ακόλουθον τηλεγράφημα:«Καθ’ ήν στιγμήν ή ρήξις μεταξύ τών Βαλκανικών εφθασεν εις τό οξύτερον αύτής σημεϊον και ό πόλεμος φαίνεται σχεδόν άναπόφευ- κτος θεωρούμεν καλόν ϊνα ή Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη Επακριβώς πλη- ροφορηθή περί τής διαγωγής τών διαφόρων συμμάχων, καθορισθούν αί ευθύ ναι, καί πάσα ή αλήθεια νά λεχθή περί πράξεών ιινων ιδιαζόντως μυσαρών. Ό «Σύνδεσμος τών ανθρωπίνων Δικαίων» δεν θά μείνη αδιάφορος εις τάς παντό; είδους υπερβασίας, τάς όποιας οί Βούλγαροι διέπραξαν εις τάς ύπ’ αύτών καταληφθείσας χώρας. Κατ’ ^Οχάς ό Εύρωπαϊκός τύπος συστηματικώς σχεδόν έτήρησε σιγήν έπί *ών ώμοτήτων τούτων. Καθ’ έκάστην περιέρχονται είς ημάς εκθέσεις τοΰ Ελληνικού καί Μουσουλμανικού πληθυσμού περιέχουσαι τάς φρι- κωδεστέρας λεπτομέρειας περί τοΰ τρόπου καθ’ ον μεταχειρίζονται αύτάς· χιλιάδες προσφύγων φθάνουσαι ένταύθα έπιβεβαιοΰν τάνωτέρω.«Δέν νομίζετε κ. πρόεδρε, ότι είναι συμφέρον δικαιοσύνης καί φιλανθρωπίας, ϊνα αμερόληπτος άνάκρισις γίνη έπί δλων τών γεγονότων τούτων, δπως λεχθή πάσα ή αλήθεια έπί πράξεων, αί όποϊαι έν εικοστφ αίώνι αποτελούν αληθές αίσχος ;«*Ελπίζομεν,  κ. Πρόεδρε, δτι θά εύαρεστηθήτε νά χρησιμοποιήστε τό ήμέτερον κύρος καί τήν μεγάλην τοΰ Συνδέσμου σας έπιρροήν, θπως έπισύρητε τήν προσοχήν τής Ευρώπης καί συντελέσητε ϊνα δη- μιουργηθή κίνημα διαμαρτυρίας, άναγκαϊον καθ’ημάς».
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416 Ό Βουλγαρικός., πολιτισμόςΟί Μωαμεθανοί τοΰ Καζά Όσμανιέ, ύπέβαλον υπόμνημα κατά τών Βουλγάρων προς τους έν Θεσσαλονίκη Προξένους τών Μ. Δυνάμεων έν ω μεταξύ άλλων βεβαιουται δτι: «Αί παρθένοι τών 14 χωρίων τοΰ Καζά ήτιμάσθησαν δλαι,αί δέ ώραιότεραι αύτών έξεχριανίσθαν διά τής β ί ας>. X
Επίσημον ανακοινωθέν περί του ολέθρου τής Νιγρίτης.«Νιγρίτα καί πεδιάς αυτής παρουσιάζουσιν οϊκτρόν θέαμα. Οί Βούλγαροι έν τή άτάκτφ αυτών υποχωρήσει δέν άφησαν παρά σωρόν καίομένων ερειπίων καί πληθύν πτωμάτων γυναικοπαιδών και γερόντων.Έδυθησαν διαταγαί όπως μή θάψωσι τά πτώματα, ίνα οί άνα- χωρήσαντες νύκτωρ διά Νιγρίταν απεσταλμένοι ευρωπαϊκών έφημερί- δων βεβαιωθώσι δι’ αυτοψίας περί τών άκατονομάστων θηριωδιών τοΰ Βουλγαρικού στρατού κατ’ αόπλων χωρικών καί γυναικοπαιδών.»Έκ τών 1450 οϊκιών, γράφουν οί ξένοι άνταποκριταί, ας ήρίθμει ή κωμόπολις έσώθησαν μόνον αί 49, δλαι δέ αί λοιπαί έπυρπολή- θησαν υπό τών βουλγάρων. Οί βούλγαροι παραβιάσαντες τήν ούδε- τέραν ζώνην καί είσχωρήσαντες εις Νιγρίταν ημέραν Δευτέραν ήρξαν- το αμέσως τοΰ έργου τής καταστροφής. Τήν μεσημβρίαν τής Τρίτης ήρξαντο καίοντες τάς διαφόρους οΙκίας τής κωμοπόλεως. Οί στρατι- ώται φέροντες πετρέλαιον καί άχυρα έθετον πΰρ ύπό τάς διαταγάς τών αξιωματικών.Οί άνταποκριταί συνήντησαν εις τήν Νιγρίταν άπηνθρακωμέ- να λείψανα ανθρώπων. Μεταξύ τών καπνιζόντιον ερειπίων βλέπει τις είσέτι ανθρώπινα πτώματα.Οί καέντες κάτοικοι τής Νιγρίτης υπολογίζονται είς 470.Οί βούλγαροι—γράφουν οί Ευρωπαίοι άνταποκριταί—έβίασαν γυναίκας πρό τών τέκνων των, άπηγχόνισαν παιδία καί έσφαξαν γέροντας».

Συνέχεια πυρπολήσεων.Τήν τακτικήν ήν έφήρμοσαν οί Βούλγαροι είς τήν Νιγρίταν, Άρπάρκιοϊ, Σαλαμανλή, Σαριγκιόλ, Γιανιτσιλάρ, Γιουβέσναν καί 

Ό Βουλγαρικός..^πολιτισμός 417αλλαχού, εξακολουθούν νυν έτι άγριώτερον κατά τήν φυγήν αυτών. Καίουσι πάντα τά χωρία, άτινα έγκαταλείπουσιν ιδία δέ τά τουρκικά, καί τοΰτο ίνα μή δύναται δ καταδιώκων Ελληνικό; στρατός νά έπω- φελήται τών πόρων τού τόπου.Κατά πληροφορίας πρός τό Στρατηγεϊον, καίονται ήδη τά χωρία Γενίκιοϊ, Άσαλή, Μαχαλές, Μπουγιακλή, Τεντελή καί άλλα βο- ρείως τοΰ Κιλκίς.*Ωρας τινάς πριν έγκαταλείψουν οί Βούλγαροι τό Κιλκίς, έθεσαν πυρ βΐς διάφορα σημεία τής πόλεως, δπερ έξήπλωσεν δ πνέων σφοδρός άνεμος.Βούλγαροι στρατιώται αϊχμαλωτισθέντες παρά τό Σαριγκιόλ έβε- βαίωσαν δτι ή άπόψασις περί πυρπολήσεως τοΰ Κιλκίς είχε ληφθή άπό τής προηγούμενης νυκτός διότι έθεωρεϊτυ άναπότρεπτος ή ύπο - χώρησις τήν έπομένην πρωίαν. Πρός πυρπόλησιν έχύθη άφθονον πετρέλαιον, πληροί δέ άκόμη τήν άτμόσφαιραν ή οσμή του».
Κατακρεούργηόις τραυματιών.«Κατά τήν μάχην παρά τό Σαριγκιόλ είς λόχος ενήργησεν έφοδον διά τής λόγχης δπως έκτοπίση τόν απέναντι του χαρακωμενον οχρατόν. ’Αλλά ή πρώτη έφοδος άπέτυχε καί δ λόχος ήναγκάσθη νά έπανέλθη είς τήν θέσιν του, 200 μέτρα δπίσω.< Ό άνθυπολοχαγός Μαρκαντωνάκης καί τινες στρατιώται τραυ- ματισθέντες, άδυνατοΰντες νά παρακολουθήσωσι τήν υποχωρησιν, ε- μειναν μέτρα τινά πρό τών χαρακωμάτων τοΰ έχθροΰ.»Μετά ήμίσειαν α>ραν δ λόχος, ένεργήσας δευτέραν λυσσωδεστε- ραν έφοδον διά τής λόγχης, έξετόπισε τόν έχθρον, καταλαβων τα χαρακώματα αύτοΰ.»Πλήρεις φρίκης οί στρατιώται μας είδον τότε οτι ό ανθυπολο- Χαγος Μαρκαντωνάκης είχε κυριολεκτικώς κρεουργηθή διά λογχισμών άποκοπέντος τού λαιμοΰ του. Οί στρατιώται δέ πλήν τών λογχισμών ^ίχον καί τούς όφθαλμούς έξωρυγμένους.»Τήν φρικαλεότητα ταύτην διέπραξαν οί Βούλγαροι στρατιώται έπωφεληθέντες τής μικράς ύποχωρήσεως τού λόχου μας».
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418 Ό Βουλγαρικός... πολιτισμόςΘεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου. — Ό καθολικός ίερεύς Γου- σταΰος Μισέλ, ήγούμβνος τής καθολικής αποστολής εις Κιλκίς, άφη- γεϊται πληθύν κακουργημάτων κομιτατζήδων Βουλγάρων είς τά περίχωρα του Κιλκίς καί έν τή πόλει. Βέβαιοι δτι παρέστη μάρτυς αύτόπτης τών σφαγών, τών διαπραχθεισών ύπό τών συμμοριτών. Μετάξι» τών πολλών καί φρικωδών έπεισοδείίον ό πάτερ Μισέλ άφτμ γρ.ϊται, ότι εϊς Κουρκούτ μία βουλγαρική συμμορία ύπό τόν Κόντσιωη^ κνέκλβισεν όλους τούς άνδρας είς τό τέμενος καί ήνάγκασε τάς γυναίκας νά παρίστανιαι πέριξ τού τεμένους μάρτυρες του θεάματος. Έπειτα ερριψε κατά τοΰ τεμένους τρεις βόμβας καί επειδή τό τέμενος δέν άνετινάχθη οί κομιτατζήδες εθεσαν είς αυτό πυρ. Ουτω πάντες οί ά'νδρες περί τούς 700, έκάησαν ζώντες.°Οσοι έδοκίμασαν νά δραπετεύσουν έφονεύθησαν διά σφαιρών όπλων ύπό τών κομιτατζήδων, οϊτινες είχον περιζώσει τό τέμενος, ώστε προσθέτει ό πατήρ Μιχαήλ, έπισκεφθείς τό Κουρκούτ εύρον είς τούς δρόμους κεφαλάς ανθρωπίνους, βραχίονας καί κνήμας άπηνθρα- κωμένας.
Τί εγεινεν εις την Ιίλάνιτόαν·— Συνέδραμαν, εξακολουθεί ό πατήρ Μιχαήλ, μερικάς πτωχά; γυναίκας καί οί κομιτατζήδες μέ κατηγόρησαν ότι περισυλλέγω κεφαλάς διά νά τάς άποστείλω είς Γαλλίαν.Εϊς τήν Πλάνιτσαν ή συμμορία τού Κόντσιωφ διέπραξε χειρότερα; φρικαλεότητας. Έν πρώτοις όλοι οί ά'νδρες ώδηγήθησαν είς τό τέμενος καί έκάησαν ζώντες ύπό τήν θέαν τών γυναικών, αϊτι- νες έπειτα έκάησαν καί αύταί εϊς τήν πλατείαν.Είς τό Ραίνοβον πλείστοι ά'νδρες καί γυναίκες έσφάγησαν καί μέ τά πτώματα αυτών οί βούλγαρυι έγέμισαν γ ν φρέαρ.Είς Κιλκίς ot Μουσουλμάνοι έσφάγησαν ύπό τού βουλγαρικού πληθυσμού τής πόλεως καί τό τέμενος αύτών κατεστράφη.—Συνωμίλησα, λέγει ό πατήρ Μιχαήλ, μετά τινων κομιτατζήδων, οϊτινες μοί άφηγήθησαν μετ’ απίστευτου κυνισμού τάς διαπραχθείσας σφαγάς.Μεταξύ τών Βουλγάρων κομιτατζήδων ήσαν καί έμποροι έκ Σόφιας, φοιτηταί καί διάφοροι έπαγγελματίαιΕίς φιλόλογος μοί άφηγήθη δη αυτό; έφόνευσε μέ τάς Ιδία; τουχεϊρας 140χριστιανούς, αφού οί κομιτατζήδες άπεφάσισαν νά περί*  λάβουν καί χριστιανούς εϊς τά θύματά των.

Ό Βουλγαρικός....πολιτισμός 419Έκλήθην εγώ ό ίδιος περί τό προσκεφάλαιον ενός ραβδισθέντος μέχρι θανάτου, διότι ήρνήθη νά παραδώση τήν θυγατέρα του είς ένα κομιτατζήν.Άγανακτήσας άπετάθην είς τόν Γάλλον πρόξενον τής Θεσσαλονίκης, όπως συντελέση πρός κατάπαυσιν τών σφαγών, αί όποΐαι αποτελούν αίσχος διά τήν ανθρωπότητα καί τήν Ευρώπην. Ό πρόξενος μ’ άπήντησεν ότι ούδέν δύναται νά πράξη διότι ή Βουλγαρική Κυβέρνησις προστατεύει τάς συμμορίας ύόν κομιτατζήδων τάς οποίας μόνη διωργανώνει.
SYrXPOMOS ISTORIA

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΥΠΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ
ΈλήφΟη άρτι ή ακόλουθος Επιστο

λή τής Α. Ε. του Πρωθυπουργού κ. 
Έλ. Βενιζέλου άναφερομένη είς τήν 
πρώτην έκ Λάρνακος άποσταλεϊσαν 
τηλεγραφικός εισφοράν τή έπιούσυ 
της κηρύιεως του Βαλκανικού πολέ
μου.

Έν ΆΟήναις, 14 Ιουνίου 1913.
Σεβασμιώτατε,

’Ασμένως αποδεχόμενος τήν έκ λι
ρών αγγλικών τετρακοσίων δέκα έπτά 
είσφοράν τής Λάρνακος ύπέρ τών έ- 
ύνικών αναγκών, παρακαλώ ιήν Ύμε- 
τέραν Σεβασμιότητα όπως δεχθή καί 
διαβίβαση καί πρός άπαντα; τούς 
όωρητάς τάς ευχαριστίας τής Πατρί- 
δος.

Μετά πάσης τιμής άσπαζόμενος 
τήν Ύμετέραν δεξιάν.

ΕΛΕΥΘ. Κ. ΒΕΝΙΣΕΛΟΣ.
Γφ Σεβ. Μητροπολίτη Κιτίου

Είς Λάρνακα Κύπρου.
—Οί θρίαμβοι τών Ελληνικών 

Οπλων κατά τών τέως άπιστων συμ

μάχων, τών άναιδών καί άγρίως με- 
γαλομανών Βουλγάρων προκαλοΰσι 
πέλαγος ένθουσιασμου άπ’ άκρου είς 
άκρον τής Κύπρου. Πολλαχού έτελέ- 
σίίησαν συγκινητικοί δοξολογίαι καί 
άνεπέμφΟησαν εύχαριστίαι πρός τόν 
Θεόν τών Πατέρων ήμών. Τής έν 
Λεμεσψ δοξολογίας γενομένης τήν 
εορτήν τών 'Αγίων Πρωτοκορυφαίων 
’Αποστόλων προέστη ό Μητροπολί
του Κιτίου, δστις είπε τά πρέποντα 
πρό; τό ύπό ακράτητου ένΰουσιασμοϋ 
συνεχόμενον πλήθος. Έν Λάρνακι τής 
δοξολογίας προέστη ό Πανοσιώτατος 
’Αρχιμανδρίτης τής Μητροπόλεως 
κ. Μελέτιος, ώμίλησε δέ ό κ. Ευάγ
γελος Χατζή ιωάννου ένθουσιωδέστα- 
τα.

—Μετά τήν έν Λεμεσφ δοξολογίαν 
ό Μητροπολίτης άπέστειλε τα ακό
λουθα τηλεγραφήματα :

Λεμεσός 29 Ιουνίου.
Έξοχώτα cov II ρωθυπουργόν 

’Αθήνας.
Οί απαράμιλλοι εθνικοί θρίαμβοι 

άναλύουσι τάς καρδίας τών Κυπρίων
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42Û Σύγ χρόνος Ιστορία Σύγχρονος Ιστορία 421
είς αΐνον πρός τόν θαυμαστόν Θεόν 
τών Πατέρων ήμών. Τιμή καί δόξα 
τφ άνδρείφ Έλληνικφ Στρατφ, άλλα 
καί Σοί τφ πρωτεργάτη τοΰ θαυμα
στού εθνικού μεγαλείου.

Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.
Μεγάλειότατον I ίασιλέα

Θεσσαλονίκην.
Ωσαννά τφ δεδοξασμένφ Βαοιλεΐ 

τών Εθνικών ’Ονείρων. Ώσαννά τφ 
Λυτρωτή τών τυραννουμένων. Ώσαν- 
νά έν τοϊς ύψίστοις Κωνσταντίνο) τφ 
Βουλγαροκτόνφ.

Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.
Είς τα τηλεγραφήματα ταΰτα έστά 

λησαν αί έξης απαντήσεις :
Χατζή-Βεϋλίκ. 15)7)1913.

Κιτίου Μελέτιον,
Λεμεσόν.

Ευχαριστώ έγκαρδίως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Άθηναι, 13)7)1913.
Κιτίου Μελέτιον, 

Λεμεσόν.
Ευχαριστώ θερμώς έξ ονόματος ε

θνικής ψυχής ής πάντες θαυμάζομεν 
θβοστήρικτα τρόπαια.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.
ΝΕΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΡΑΝΟΙ.—"Α

μα τ ft ένάρξει τοΰ νέου πολέμου ήρ- 
ξατο ή συλλογή καί νέων έράνων έν 
Κύπρφ υπέρ τών εθνικών άναγχών, 
τοΰ συνθήματος δοθέντος έκ Λάρνα- 
νακος, ένθα άνέλαβε δραστηρίως τό 
έργον ή έπί τών προηγουμένων ερά
νων Επιτροπεία.— Καί ή Λ. II. δέ ό 
Μητροπολίτης Κιτίου εύρισκόμενοο 
έν περιοδεία διενήργησεν δι’ ών χω· 
ρίων διήλθεν εράνους υπέρ τοΰ Ερυ
θρού Σταυρού.

ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΕΚ ΚΥΠΡΟΥ.—
Γνωσθέντος τη παρελθούση Πέμπτη 

ότι ή 'Ελληνική Κυβέρνησίς στέργει 
τήν εγγραφήν είς τόν Στρατόν εθε

λοντών εσπευσαν έκ τής ήμετέρας Ε
παρχίας Λάρνακος τό πλεΐστον άθρό- 
οι αυθημερόν υπέρ τούς 150, ϊνα τι- 
μηθώσι διά τής εμπιστοσύνης τής 
Πατρίδοσ. Τή Παρασκευή ό II. Μ. 
Κιτίου έλειτούργησεν έν τφ Άγίφ 
Λαζάρφ καί μετέδωκεν αύτοϊς τών 
άχράντων μυστηρίων, μεθ’ δ τεθείς 
έπί κεφαλής αύτών μετά τού βουλευ- 
του — στρατιώτου κ. Ευ. Χατζηιωάν- 
νου άνεχώρησαν διά τού ταχυδρομι
κού άτμοπλοίου είς Αθήνας.

Μικρόν πρό τής άναχωρήσεως ή 
Α. Π. ό "Αγιος Κιτίου άπέστειλε 
πρός τήν Α. Μ. τόν ’Αρχιεπίσκοπον 
τό εξής τηλεγράφημα : 

«’Αρχιεπίσκοπον 
Λευκωσίαν.

Μετά κατανυκτικήν λειτουργίαν έν 
ή μετέλαβον άχράντων μυστηρίων 
υπέρ 150 έθελονταί έπιβαίνοντες ά
τμοπλοίου αίτούμεθα συνοδοϊς ήμών 
αγίας εύχάς Ύμετέρας Μακαριστή- 
τος.

t Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΙΣ.
— Πεισθεϊσαή 'Ιερά Σύνοδος περί 

τού άδυνάτου τής έπιστροφής είς 
Ρόδον τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου 
κ. Βενιαμίν τούτον μέν μετέθηκεν είς 
τήν χηρεύουσαν Μητρόπολιν Σηλυ- 
βρίας, έξέλβξε δέ Μητροπολίτην Ρό
δου τόν Άρχιγραμματέα τής Ίεράς 
Συνόδου Παν. Άχιμ. κ. ’Απόστολον 
Τρύφωνος γνώριμον έν Κύπρω.

— Ή ’Οθωμανική Κυβέρνησίς έξέ- 
φρασε διά τεσκερέ εύχαριστίας εις τό 
Πατριαρχεϊον δι’ ήν ό Μητροπολίτης 
Αίνου έπέδειξε φιλάνθρωπον δραστη
ριότητα πρός σωτηρίαν πλείοτων μου
σουλμάνων άπό τούς όνυχας τών 
Βουλγάρων. Τό Πατριαρχεϊον άπαν- 
τών ύπεδήλωσεν είς τήν Κυβέρνησίν

ότι όχι μόνον ό Αίνου άλλά καί άλ
λοι πολλοί Μητροπολϊταί τής Θράκης 
καί τής ’Ανατολικής Μακεδονίας έ
δειξαν τήν αύτήν πρός σωτηρίαν μου 
σουλμάνων αύτοθυσίαν.

— Ό Μ. Πατριάρχης ’Αλεξάνδρει
άς καί ό Σεβ. ’Αρχιεπίσκοπος Σιναί- 
ου ώρισαν πληρεξουσίους αύτών διά 
τήν άνακίνησιν τού ζητήματος τών 
έν Ρωμουνίφ μοναστηριακών κτημά 
των, ό μεν τήν Λ. Θ. II. τόν Οικου
μενικόν Πατριάρχην, ό δέ τόν έν
Κιπόλει επίτροπον αυτού Άρχιμ. κ. 
Νικόδημον. Τό "Αγιον ’Όρος ό>ρισεν 
έπίσης πληρεξούσιον αυτού τόν έν 
Κ)πόλει έπίτροπον τόν Παν. κ. Κυρι
άκόν Ζαχαριάδην.

— Είς τήν κενωθεϊοαν Οέσιν τού 
Άρχιγραμματέως τής Ίεράς Συνόδου 
προεβιβάσθη ό ύπογραυματευς κ. Δι
ονύσιος Μηνά λαβών άμα καί τόν 
βαθμόν τού ’Αρχιμανδρίτου.

— Ό Παν. Μητροπολίτης Τραπε- 
ζοΰντο; κ. Χρύσανθος έκπλη^ών έν· 
τολήν τής έπαρχίας Θεοδοσιουπόλεως 
(Έρζερούμ) έπεσκέφθη έν τφ λ μένι 
Κ)πόλεως έπί τού άτμοπλοίου τόν 
Μ. Πατρ. ’Αντιόχειας κ. Γρηγόριον 
κπιστρέφοντα έκ Ρωσίας καί παρεκά- 
λεσεν όπω; έπιτραπή είς τούς Χριστι
ανούς τής έπαρχίας ταύιης έλληνας 
τήν έθνικόιητα νά ύποδείξωσι τρεις 
υποψηφίους είς τήν Ί. Σύνοδον τού 
Πατριαρχείου ’Αντιόχειας κατά τό 
καθεστώς τού Άντιοχικου Θρόνου, 
θ Πατριάρχη^ δυσμενώς άκούσας 

τήν παράκλησιν άπήντησεν άποτόμως 
έγερθείς δτι δεν έχει καιρόν ν’ άσχο- 
λήται μέ τοιαύτα ζητήματα. Ή Ίε- 
Qa Σύνοδος είς ήν έγνώσθη τό γε
γονός έξέφρασε τήν λύπην της διά 
τήν τοιαύτην στάσιν τού Πατρ. JAv- 
τιοχείοΤς.

— Μετέβησαν είς "Αγιον ’Όρος 
πρό; συμβιβασμόν τών έκεϊ έριζόν- 
των ρώσων Μοναχών ό απεσταλμέ
νος τής ρωσσικής Συνόδου θεοφιλέ
στατος έπίσκοπος κ. Νίκων, ό Γραμ- 
ματεύς τής έν Κων)πόλει ρωσικής 
Πρεσβείας κ. Σεραφείμωφ μετά τού 
έν Κ)πόλει Γεν. Προξένου τής Ρω- 
σ ας, μετέβησαν δέ έπιβαίνοντες τής 
φυλακίδος τής Ρωσικής Πρεσβείας.

—Έτελεύτησεν έν Σμύρνη παρεπι
δημίαν ό Μητροπολίτης Βάρνης Ίω· 
άννης. Ή 'Ιερά Σύνοδος συνέστησεν 
νά μή άφήση χηρεύοντα τόν Μητρο- 
πολιτικόν θρόνον Βόρνης, άν καί άπό 
τών γνωστών βανδαλικών βουλγαρι
κών γεγονότων τής ’Ανατολικής Ρω
μυλίας ούτε ό Βάρνης ούτε τις τών 
Ελλήνων Μητροπολιτών έγένετο δε
κτός έν τφ Θρόνφ του ύπό τής 
Βουλγαρ ας.

—Έξεδόθη καί άπεστάλη είς τά 
ΙΙατριαρχεϊα τό Βεράιιον τής Λ. Θ. 
II. τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχου κ. 
Γερμανού.

—Κατά τήν συνεδρίαν τών Δύο 
Σωμάτων τής 14 ’Ιουνίου άνεγνώσθη- 
σαν τρία υπομνήματα τής εισηγητι
κής ’Επιτροπής έπί τών έξης ζητημά
των’ α) περί τού μέλλοντος πολιτεύ
ματος τού 'Αγίου Όρους, β) περί τής 
έκκλησιαστικής καί έθνικής διοική- 
σεως τών χριστιανών τών περιερχο- 
μένων είς τά Βαλκανικά Κράτη καί 
γ) περί τής θέσεως τών χριστιανών 
τών άπομενόντων έν τφ Τουρκικφ 
Κράτει. Επειδή παρετηρήθη ότι τά 
πλεϊστα έκ τών ζητημάτων είναι φύ- 
σεω; κανονικής ένεκρίθη δπως τά υ
πομνήματα ταΰτα μελετηθώσιν ύπό 
τής Ίεράς Συνόδου καί εΐτα έπανέλ- 
θωσιν είς τάΔύο Σώματα.

—Τό Οίκουμ. Πατριαρχεϊον έξ α
φορμής τών καθημερινώς καταγγελ-
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λομένων πρωτοφανών θηριωδιών τών 
Βουλγάρων έν Μακεδονίφ, τών βασα · 
νιστηρίων, είς τά όποια υποβάλλονται 
γέροντες καί παιδία, τών συστηματι
κών ατιμώσεων όλων τών γυναικών 
καί παρθένων, τής τελείας καταστρο
φής τόσων ελληνικών χωρίων, τών 
φόνων τών ομογενών προκρίτων, τών 
φόνων τοΰ Μητροπολίτου Μελενίκου 
καί έπισκόπου Πολυανής μετά τών 
ιερέων καί τών προκρίτων Δεμίρ Χι- 
σάρ, τής απαγωγής τόσων άλλων Μη
τροπολιτών μετά τών ιερέων καί τών 
προκρίτων καί τών οποίων ή τύχη 
είναι άγνωστος, άπεφάσισεν όπως δια- 
μαρτυρηθή πρός τήν πεπολιτισμένην 
Ευρώπην διά τά τερατουργήματα

ταυτα.
Πρός ταυτα, συνοδική άποφάσει, 

έπιτροπή έκ τών Σεβ. Μητροπολιτών 
Άμασείας, Κασσανδρείας καί Έλευ- 
θερουπόλεως, έν ουνοδείρ τοΰ κ. Π. 
Νικολοπούλου μειαβαίνουσα είς τάς

ΑΙ ΤΗΑΕΓΡΑΦ1ΚΑ1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ TOT ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ?

1 Ιουλίου 1913- — Ό τουρκικός 
στρατός έξεκίτησεν έκ Μετρών πρός 
τήν γραμμήν Αϊνου-Μηδείας.

2 .—Οί Έλληνες κατέλαβον τήν 
Δράμαν.—Οί Ρουμάνοι κατέλαβον ύ
λην τήν εκτασιν τήν περιλαμβα\ομέ- 
νην έντός τής γραμμή; Τουρτούκιοί- 

Βαλτσίκ.
4 .—Τό Ύπουργείον Δάνεφ παρη- 

τήθη.—Οί Τούρκοι ύπερέβησαν τήν 
γραμμήν Αϊνου-Μηδείας, κατέλαβον 
τό Λουλέ-Βουργάς καί τήν Βιξύην

Πρεσβείας τών Μ. Δυνάμεων θά έκ
φραση τήν λύπην τής Μ. ’Εκκλησίας 
διά τήν βάρβαρον καταστροφήν τών 
χωρίων τών τόσων δοκιμασθεισών μα 
κεδονικών έπαρχιών καί θά διαμαρ- 
τυρηθή διά τάς έν αύταϊς διενεργου- 
μένας θηριωδίας τών Βουλγάρων, αί 
όποίαι είναι προσβολή καί κόλαφος 
καθ’ όλης τής πεπολιτισμένης ανθρω
πότητας.

eH έπιτροπή θά έπικαλεσθή τά 
φιλάνθρωπο αισθήματα τής πεπολι- 
τισμένης Ευρώπης όπως λάβη έγκαί- 
ρως πρόνοιαν καί περί τοΰ ορθοδό
ξου ελληνικού πληθυσμού τής Θρά
κης, ό όποιος έν ή περιπτώσει τό 
θέατρον τοΰ πολέμουυ μεταφερτή έκεϊ 
υπάρχει κίνδυνος νά ύποστή τήν αυτήν 
τύχην.

Ή Έπιτροπή τοΰ Πατριαρχείου θά 
έπιδιόση είς τούς Πρεσβευτάς τών 
Μ. Δυνάμεων καί υπόμνημα έν τφ ο- 
ποίφ Où εκτίθενται γραπτώς τά ανω
τέρω.

καί βαδίζουσι κατά τών 40 Εκκλη
σιών.—ΟΙ "Ελληνες έξετόπισαν διά 
τής λόγχης παρά τήν Μπαμπίνιαν 
πολυάριθμον βουλγαρικόν στρατόν 
μετά δωδεκάωρον μάχην, καταλαβόν- 
τες είτα άναντισιάτως τό Μενέλικον. 
—Αί σφαγαί τού Δοξάτου είναι άπο- 
τρόπαιοι, έκ τών 3 χ. κατοίκων έσώ- 
θησαν μόνον 130. —Οί Τούρκοι κατέ
λαβον τήν Σηλυβρίαν, οι δέ Ρουμά
νοι τήν Βάρναν καί τό Poυτoqύκιov.

5 .—Τρεις βουλγαρικοί Μεραρχίαι 

έπεχείρησαν αιφνιδιασμόν πλησίον 
τής Βροντούς, άλλ’ άποκρουσθείσαι 
μετά μεγάλων απωλειών ύποχωρούσι 
πρός τό Καράκιοϊ.— Τό τουρκικόν ιπ
πικόν εφθασβ πλησίον τής Άδρια- 
νουπόλεως.—Οί Ρουμάνοι κατέλαβον 
τήν Πλβΰναν.

6 .— Ό βουλγ. στρατός άπεώσθη 
ύπό τών Σέρβων μέχρι Κιουστενδήλ 
καί Λουβνίτσης ένθα όχυροΰται. —Οί 
Έλληνες βαδίζουσιν είς τρεις φάλαγ
γας κατά τών Βουλγάροιν.—Ό Ρα- 
δοσλάνωψ έσχημάτισεν οικουμενικήν 
κυβέρνησιν. — 0  Βενιζέλος έπανελ- 
θών είς ’Αθήνας μετά τήν μετά τού 
Βασιλέως Κωνσταντίνου καί τοΰ κ. 
Πάσιτς συνάντησιν συνεκρότησεν υ
πουργικόν Συμβούλιον, έν ω συνε- 
τάχθη ή άπάντησις πρός τήν ρωσικήν 
μεσολάβησιν υπέρ τής ειρήνης. Έν τή 
άπαντήοει δηλοϋται ότι ή Ελλάς καί 
ή Σερβία είναι πρόθυμοι πρός σύνα- 
ψιν τής ειρήνης, άρχει ή Βουλγαρία ν’ 
^πευθυνθή κατ’ ευθείαν πρός αύτάς.

*

Μετά τετραήμερον άγώνα ό 
^λλην. Στρατός κατήγαγε λαμπρόν 
νίκην κατά 16 ταγμάτων, άπωθήσας 
αυχά πρός νότον τοΰ Νευροκοπ'ου, 
τθαπεντα είς άτακτον φυγήν. Οί ήμέ- 
xeQoi έκυρίευσαν διά τής λόγχης 6 
τηλεβόλα. Ή καταδίωσις έξακολου- 
$εϊ αδιάκοπος. Τά ελληνικά στρατεύ- 

κ(*τέχουσιν  ήδη όλην τήν πεδι- 
(*όα  τού Νέστου ποταμού. — Ρουμάνι- 
χόν ιππικόν ήχμαλώτισε μίαν ταξιαρ 
X αν βουλγαρικήν τής 9 Μεραρχίας.

$· θι Έλληνες κατέλαβον τό Νευ- 
Οθκυπιον κυριεύσαντες 18 τηλεβόλα, 
^αταδιωκουσι δέ τόν έχθρόν φεύγοντα 
^'άκτως.^θι Σέρβοι είσήλθον είς τό 
βουλγαρικόν έδαφος πλησίον του Ά- 
Υου Νικολάου. — ‘H Ρουμανία δέν έ- 

εΧ$η νά συναφή χωριστήν ειρήνην 

μετά τής Βουλγαρίας.—* Η Βουλγαρία 
έδήλωσεν ότι αποδέχεται νά λάβη μέ
ρος καί ή Ρουμανία είς τάς δια
πραγματεύσεις, άπέστειλε δέ αντιπρο
σώπους είς Νίσσαν τής Σερβίας.—Οί 
Τούρκοι κατέλαβον τήν Άδριανούπο- 
λιν. —Οί Σέρβοι προχωροΰσιν έκ τεσ
σάρων σημείων είς τό βουλγαρικόν 
έδιφος.— Ή κεντρική ελληνική στρα
τιά απώθησε τόν έχθρόν κατά τήν εί
σοδον τών στενών τής Κρέσνας, ή δέ 
άριστερά έκτοπίσασα αύτόν κατέλαβε 
τό Πέτσοβον.— Αί ελληνοτουρκικά*  
σχέσεις έπαναλαμβάνονται.

10,—Οί Πανάς, Άλεξανδρόπουλος 
καί Ραγκαβής έφθασαν εις Νίσσαν, 
ώς αντιπρόσωποι τής Ελλάδος είς τάς 
διαπραγματεύσεις περί άνοκωχής.—Ή 
Τουρκία ήξίωσε παρά τής Βουλγα
ρίας τήν άπόδοσιν τής Άδριανουπό- 
λεως καί όλου τοΰ μέχρι τοΰ "Εβρου 
έδάφους.—Κατέλαβον οί Τούρκοι τάς 
40 Εκκλησίας. — Μετά μάχην καθ’δ- 
λην τήν Δευιέραν καί Τρίτην οί Σέρ- 
βοι ένίκησαν τούς Βουλγάρους καί 
κατέλαβον τό Μπελοχράτιτς κατά τά 
β.δ. τής Βουλγαρίας.—Μετά τριήμε
ρον λυσσώδη μάχην οί Έλληνες κα- 
τατροπώσαντες τόν έχθρόν ώχυρωμέ- 
νον είς τήν γραμμήν Πετσόβου—Όρ· 
λιάκου προελαύνουσι. Κατέλαβον τήν 
είσοδον τών Στενών τής Κρέσια;. Ή 
άριστερά στρατιά έξετόπισε τόν έχ
θρόν έκ τών ύψωμάτων τού Μπάγκο- 
βιτς, έπενεγκούσα εις αύτόν μεγάλας 
άπωλείας.—Αί διαπραγματεύσεις άπε- 
φασίσθη νά γένωνται έν Βουκουρε- 
οτίφ, είς δ διετάχθη νά μειαβή ό 
Πανάς.—Οί Ρώσοι έξεκένωσαν τό 
"Αγιον νΟρος συμπαραλαβόντες 800 
αίρετικούς. — Ή Βουλγαρία ζητεί τήν 
μεσολάβησιν τών Δυνάμεων δηλούσα 
ότι είναι έτοίμτ) νά συνάψη άνοκωχήν
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424 Al τηλεγρ. εΙδήσεις του δεκαπενθημέρου
ταρκτικής ειρήνης. — Καθ’ όλον τό 
μέτωπαν τοΰ πολέμου έπεκράτησε 
χθες ήσυχία. Μόνον είς τό άριστερόν 
κεράς τής Ελληνικής παρατάξεως 8- 
λαβον χώςαν μικράί μάχαι.

Ό Βουλγαρικό; στρατός ήττηΟείς 
τελείως είς τήν Ρεσνίτσαν φεύγει ά- 
ποσυντεθειμένος πρός τήν Τσουμα- 

γιάν.
Κατελήφθη ύπό τών Ελλήνων τό 

Δεδεαγάις. Ή κατάληψις τής πόλε 
ως ταύτης επεβαλλετο ύπό στρατιω
τικών λόγων καί πρό; προστασίαν τοΰ 
πληθυσμού. Οί Βούλγαροι έσφαξαν 
πολλούς έκ τών κατοίκων, έδήωσαν 
μέρος τής πόλεως καί άπήγαγον τούς 

προκρίτους.
Αί συνεννοήσεις τής Νίσσης καί 

τού Βουκουρεστίου περί τής ειρήνης 

ματαιοΰνται.
14.- Ή όγδοη Μεραρχία τοΰ ’Ελ

ληνικού Στρατού κατέλαβε τήν Ξάν
θην. Οί Βούλγαροι φεύγοντες έπυρ- 
πόλησαν τάς φυλακάς. Οί φυλακισμέ

νοι έσώθησαν.
Οί Σέρβοι κατέλαβαν τό Βιδίνιον.
*0 Πρωθυπουργός τής Ελλάδος 

Βενιζέλος άνεχιόρησεν είς Θεσσαλονί
κην καί έκείθεν είς Βουκουρέστιον.

ΤΙ συνάντηοις τών Πρωθυπουργών 
τών εμπολέμων κρατών θά γίνη έν 
τή πρωτευούσβ τής Ρουμανίας.

καί να προβη είς αποστράτευσειν.
11 .—Ή Έλ?άς επιμένει ΐνα έν τή 

άνοκωχή συμπεριληφθώσι καί τινες 
τών όρων τής προκαταρκτικής ειρή
νης. Ό ελληνικός στρατός κατέλαβε 
τήν Δομβρινίτσαν— Μπανίτ'-αν. Ό 
εχθρός υποχωρεί πέραν τής Μαχο 
μίας. Κατέλαβαν όλην τήν στενωπόν 
τής Κρέσνας τό αριστερόν τής έλλην. 
παρατά’Εεως. Ό έχθρός καταδιώκεται 
πρός τό Τρίσκοβον-Παντζαρέβυν.

12 .-ΟΙ Τούρκοι βαδίζουν πρός 
τήν Φιλιππούπολιν. Ό Φερδινάνδος 
έκάλεσε τούς πρέσβεις τών Μεγ. Δυ
νάμεων είς τά ’Ανάκτορα καί διεμαρ 
τυρήθη διά τά; βιαιοπραγίας τοΰ 
προελαύνοντος τουρκικού στραιοΰ, 
καί εζήτησε τήν έπέμβασιν ιών Δυνά- 
νάμεων πρός κατάπ^υοιν τοΰ πολέ
μου καί λήξιν τών δεινών τοΰ λαού 
του. —Ή Ρουμαν α πρό τής άρνήσε 
ως τής Ελλάδος νά συμφωνήσο είς 
άνοκωχήν ήπείλη^εν ότι θά καταλά- 
βη τήν Σόφιαν, καί υπέδειξε τήν α
νάγκην νάάφείίή ή Βουλγαρία έλευ 
θέρα όπως άνιεπεξέλθη καιά τής 
Τουρκίας.

13 . — ΤΙ Ελλάς καί ή Σερβία ά· 
ποστέργουσι τάς περί άνυκωχής ρου 
μάνικάς προτάσεις, έπιμένουσαι είς 
τήν έξακολούθησιν τών εχθροπραξία)ν 
μέχρι ού τήν οριστικήν άνοκωχήν 
συμπληρώση ή υπογραφή τής προκα

ETOS Γ'. ΤΕΥΧ. ΝΗ'. ΕΝ ΛΗΡΠΗΚΙ
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1913

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

Η αυταπαρνηςις των ποιμένων

Θαυμασίως, ώς πάντοτε, περιγράφει ό μέγας τών ’Εθνών ’Απόστολος έν τφ δ' κεφαλαίφ τής α' πρός Κορινθίους έπιστο- λής τήν αύταπάρνησιν εαυτού ύπέρ τών έν Κυριφ τέκνων του, διαγραφών άριστον υπόδειγμα ποιμένος δλον εαυτόν άφιερουντος ύπέρ του ποιμνίου, χριστιανού τηρουντος τελείως τάς του Κυρίου έντολάς, άνθρώπου ίσχυροϋ ούτινος ή δύναμις έκφαίνεται Χατ’ έξοχήν έν τή άντιθ^σει αυτής καί τών μεγαλειωδών έργιον της πρός τήν φυσικήν καί σωματικήν αύτού άσθένειαν. Άπο- Χορυφούται δέ ή τοιαύτη ύπέροχος αύταπάρνησις ή ύπό τού Αποστόλου ζφγραφουμένη είς τό άπαράμιλλον έκεϊνο πρότυπον, καθ’ δσον στηρίζεται έπί τής βαθείας καί άκλονήτου πί- οτεο^ς έπί τήν πρόνοιαν τού Θεού τήν τοσούτον τάς άντιθέ- οεις φιλούσαν, τήν έκλεγουσαν τά μωρά τού κόσμου ίνα τούς σοφούς καταισχύνη καί τά άσθενή τού κόσμου ϊνα καταισχύνη τά ισχυρά, έπί τής πίστεως δτι στενή έστιν ή πύλη καί τεθλιμμένη ή οδός ή άπάγουσα είς τήν ζωήν καί όλίγοι είσίν οι εύ~ ρίσκοντες αύτήν, έπί τής πίστεως δτι ή οδός τής θλίψεως καί του πόνου ήν πρώτος έβάδισεν ό θεάνθρωπος ’Ιδρυτής τής Πί- °τεως ήμών, ή όδός τής ύπερτάτης αύταπαρνήσεως ήτις ήγα-Αυτόν είς τόν Γολγοθάν είναι ή μόνη οδός, ήν δικαιούνται 
χλΙ όφείλουσι νά βαδίζωσιν οί Απόστολοι τής χάριτος καί οί διάδοχος αύτών.«△οκώ, λέγει ό Απόστολος έν τφ είρημένφ τόπφ, δτι ό
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426 Ή αύταηώρνησις τΦν ποιμένωνΘεός ήμάς τούς ’Αποστόλους εσχάτους άπέδειξεν ώς έπιθανα- τίους, δτι θέατρον έγενήθημεν τφ κόσμφ, καί άγγέλοις καί άν- θρώποις». Καί άναπτύσσιον περαιτέρω λεπτομερώς τήν τοιαύ- την έαυτοΰ καί τών Συναποστόλων κατάστασιν υποδεικνύει δτι αύτη οφείλεται είς τούς ύπέρ τών χριστιανών του άγώνας, υπέρ ών, ώς είπεν άλλαχοΰ έν τή αύτη έπιστολή, «ελεύθερος ών έκ πάντων πάσιν εαυτόν έδούλωσεν ϊνα τούς πλείονας κερδήση... τοϊς πάσι γέγονε τά πάντα ϊνα πάντως τινάς σώση». Έγενό- μεθα, λέγει ό ’Απόστολος, οί έσχατοι τών άνθρώπων, ώς οί καιαδεδικαομένοι είς θάνατον, οϊτινες πολλάκις έρρίπτοντο είς βοράν θηρίων έν τοϊς ύεάτροις πρός τέρψιν τού δήμου κατά τούς χρόνους έκείνους, οί τήν έσχάτην περιφρόνησιν κληρούμενοι, οϊ τήν ύψίστην δυστυχίαν έαυτών, τόν άγριον ύπό τών θηρίων σπαραγμόν, παρέχοντες ώς άρίστην ήδονήν είς λαούς έξόχως πεπωρωμένους καί έξηχρειωμένους. 'Ημείς χάριν τοΰ Χριστού φαινόμεθα έν τφ κόσμω ώς μωροί, ένφ σείς παρουσιάζεσθε φρόνιμοι έν Χριστφ, ύφ’ ήμών τήν έν Χριστφ σοφίαν διδαχθέν- τες’ ήμεϊς διατελούμεν καί παραμένομεν άσθενείς, σεις ένδυ- ναμοϋσθε και ίσχυροποιεϊσθε’ σείς γίνεσθε έντιμοι καί ένδοξοι, ήμεϊς δέ άδοξοι’ μέχρι τής ώρας ταύτης καί πεινώμεν, καί δι- ψώμεν, καί γυμνητεύομεν, καί κολαφιζόμεθα, καί περιπλανώ- μεθα, καί κοπιώμεν Εργαζόμενοι μέ τάς Ιδίας μας χεΐρας’ ύβρί- ζουσιν ήμάς καί ήμεϊς εύλογοΰμεν αύτούς’ διώκουσιν ήμάς καί ήμεϊς άνεχόμεθα' βλασφημοΰσιν ήμάς καί ήμεϊς ύπέρ αύτών προσευχόμεθα’ καί άπέβημεν περικαθάρματα καί περιτρίμ- ματα έν τφ κόσμφ μέχρι τής στιγμής ταύτης.Αληθώς δέν είναι υπερβολικοί οι λόγοι ούιοι τού Πσύ λου περί τής καταστάσεως τών 'Αποστόλων έν τφ κόσμφ’ ώς ό Διδάσκαλος καί Θεός αύτών δέν εϊχον πού τήν κεφαλήν κλίνωσι, καί περιεφέροντο άπό πόλεως είς πόλιν ύστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, βαστάζοντες τά άσθενήματα τών έν πνεύματ». άδελφών καί υιών αύτών, ύπό τό άφόρητόν βάρος διαρκούς εύθύνης περί τών ψυχών αύτών, ού μόνον περί τής Επιστροφής τών άπιστων μεριμνώντες άλλά και περί τής ^ν~

Η αυταπάρνησις των ποιμένων 427τηρήσεως τών έπιστρεψάντων έν τή γνησί? πίστει καί προ- φυλάξεως άπό τοΰ τών αιρέσεων κινδύνου’ έπιτιθέμενοι κατά τής άπιστίας άλλά καί άμυνόμενοι ύπέρ τής πίστεως’ καί ού μόνον ύπέρ τής πίστεως καθ δλου άλλά καί ύπέρ τών πιστών κατά μέρος, καί, έτι πλέον, καί ύπέρ έαυτών ένίοτε ένεκα τών προσβολών είτε κατά τού δημοσίου είτε κατά τοΰ ίδιωτικοΰ των βίου έκ μέρους έχθρών ή ψευδαδέλφων.Ή σαν καί τότε οί άνθρωποι έτοιμοι νά μυκτηρίσωσι πάσαν πρδξιν άγαθήν, ούδέν έτερον διαβλέποντες έν αύτή είμή τα- Κεινά καί εύτελή έλατήρα μήπως δέν ήτο τότε ή έποχή τής άκροτάτης άκμής τοΰ φαρισαϊσμού, Ύπήρχον άνθρωποι άμφι- σβητοΰντες αύτό τό άξίωμα τών ’Αποστόλων’ ύπήρχον άλλοι σκανδαλιζόμενοι έπί τφ τρόπφ τής διαίτης ή τής έσθήτος αύ- τών’ ύπήρχον έτεροι, οί πλούσιοι, θεωροΰντες δείγμα εύτελείας τήν πενίαν τών Αποστόλων’ ύπήρχον έτεροι σκανδαλιζόμενοι ^τι οι ’Απόστολοι δέν έφρόνουν όπως οί ίδιοι, καί δεν έδιδα - σκον δ τι οί ίδιοι έθεώρουν όρθόν’ έτεροι ώργίζοντο οσάκις οί Απόστολοι έτιμώρουν αύστηρώς τούς έξοκέλλοντας, έν φ έτεροι κατήγγελλον ή καί έμυκτήριζον αύτούς επί άτολμίφ δσά- μακροθυμοΰντες προσεδόκων έν ύπομονή καί παρακλήσει τήν έπιστροφήν τών άμαρτανόντων. Πολλάκις μαλιστα αυτοί °ί δυσανασχετοΰντες έπί τή αύστηρότητι τής άποστολικής τιμωρίας έδυσχέραινον έν άλλη περιστάσει έπί τή μακροθυμίφ τών Αποστόλων. Μήπως καί σήμερον δέν ουμβαίνουσι τά αύτά; Η μήποις έξέλιπον οί Φαρισαίοι άπό τής I ής:Καί σήμερον άνατρέπεται ή θέσις τών πραγμάτων συνήθως, κα| ή έλλειψης σεβασμού πρός τούς ποιμένας, εύσεβείας ^ωτερικής, άγαθής άνατροφής, ή ύπαρξις κακών έξεων ή ά- ?ανών Ιδιοτελειών έκφαίνάται έν τή άνατροπή τής τάςεως τών πΡαγμάτων ταύτη*  ό έχων τήν δοκόν έν τφ όφθαλμφ βλέπει το κάρφος τά ^ν τφ όφθαλμφ τοΰ άδελφοΰ αυτοΰ’ ό προστησά- ^ος ήγεμόνα καί διδάσκαλον καί πατέρα ϊνα παρ’ αύτοϋ χει- Ραγωγηθή κα1 διδαχθή άξιοι νά χειραγωγή καί διδάσκη αύ-καί οργίζεται καί ταράσσεται καί ζητεί νά ταράςη και
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'M αύταηάρνησις tÆ>v ποιμένων
τούς Αδελφούς του δσάκις ό καταοταθείς ήγεμών καί διδάσκαλος καί πατήρ ζητήση νά Ασκήση «ώς έξουσίαν έχων» τά δικαιώματα καί καθήκοντα τοϋ Αξιώματος του. Ζητείται παρ’ αύτοΰ ή Ανόρθωσις τών ύπό κακών συνηθειών καταρρακωθεντων νόμων, καί καταγγέλλεται τό πράγμα, ώς νεωτερισμός καί καινοτομία. Ζητείται ή θεραπεία Αναγκών Απαραιτήτων ύπέρ ών βοώμεν Από μακροΰ, καί μόλις είδομεν Αρχομένην την θεραπείαν ταύτην νά λαμβάνη σάρκα καί όστέα, κηρύττομεν κατ’ αύτής τόν πόλεμον καί καλοΰμεν καί συμμάχους είς τόν πόλεμον τοΰτον έκείνους ους νομίζομεν ότι δυνάμεθα νά κινώμεν ώς νευρόσπαστα κατά τήν θέλησιν ήμών έχΑστοτε, διότι ή πλήρωσις τής ώμολογημένης Ανάγκης νομίζομεν δτι δπως γίνεται δέν είναι συμφέρουσα πρός τήν φιλοδοξίαν ή τάς ίδιοτελείς ήμών βλέψεις.Τί λοιπόν οι ποιμένες τής Εκκλησίας ενώπιον τοιαύτης πραγμάτων καταστάσεως; ’Αλλά τι άλλο εί μή μακροθυμίαν καί αΰταπάρνησιν νά άντιτάξωσι, πλείονα ή πρότερον, καί νά έξακολουθήσωσι κατά τό παράδειγμα τών ’Αποστόλων έργαζό- μενοι τό καθήκον καί σώζοντες τήν παρακαταθήκην ήν ένεπί- στευσεν αύτοίς δ Κύριος; τί άλλο εί μή νά έξακολουθώσιν Α- γιυνιζόμενοι ϊνα έν τή Ασθενείς αύτών τελειυιθή ή δύναμις τοϋ Κυρίου; τί άλλο εί μή λοιδορούμενοι καί εύλογοϋντες, διωκόμενοι καί Ανεχόμενοι, βλασφημουμενοι καί παρακαλοΰντες νά έξακολουθήσωσι σιωπηρώς καί έν πόνφ καί μόχθφ πολλάκις καί πέρα τοϋ δυνατοϋ, έν αύταπαρνήσει πλήρει, νά έργάζωνται δπως έπιταχύνωσι τήν έλπιζομένην έκείνην ημέραν τής πραγματικής έν τή πίστει Αναγεννήσεως, έν ή θά είναι δυνατόν νά έφαρμοσθή τελεσφόρως τό κατΑντημα τής Αποστολικής περικοπής ήν Ανωτέρω είχομεν ύπ’ δψει, τό << παρακαλώ ούν ύμάς, μιμηταί μου γίνεσθε;» XIII.

©ΕΑΤΡΟΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

περίτοΰ αύτοΰ

(Συνέχβια καί τέλος).
Ευτυχώς πάντες οί Όεολογοΰντες δέν σκέπτονται ούτως, 

άλλα γινώσκουν νά ποιούνται διακρίσεις μεταξύ θεαμά
των κα'ι θεαμάτων, εποχών καί εποχών. Δέν είνε μόνον 
πολλοί έκ τών συναδέλφων μου οί θέλοντες κοινοινικυπέραν 
τήν θρησκείαν. Πρώτης δυνάμεως θεολόγοι οίοι ο Do 
Wette καί Nitzsch καί Martensen καί Pu>thc καλώς με- 
λετήσαντες τό ζήτημα ευρον ότι καθόλου δέν είναι δυσκο- 
λον νά πηγαίνη τις είς τό θέατρον—είς το έχον έπίγνωσιν τοΰ 
προορισμού του θέατρον—καί να είνε συγχρόνως καί καλός 
χριστιανός. «Τό θέατρον μας, γράφει ό τελευταίος, χρήζει 
βεβαίως ριζικής άναμορφώσεως. Άλλα διά να κατορθωθή 
τοΰτο δέν πρέπει νά τό άποκηρύξωσιν οί χριστιανοί ώς άν- 
τιχριστιανικον καί άποσύρωσιν απ’ αύτοΰ τήν εαυτών μέρι
μναν και συμπάθειαν.» Κα'ι ό Martensen 
θέματος προκειμένου : «*Η  τάσις πρδς τό κακόν υπήρξε 
πάντοτε, καί βεβαίως έν ούχι σμικρώ βαθμώ καί σήμερον 
υπάρχει... Άλλ’ έφ’ δσον είναι δυνατόν χρεωστοΰμεν νά δι- 
αφυλάξωμεν και παντί σθένει προστατεύσω μεν τάς δυνάμεις 
^πείνας, δΓ ών τά "Εθνη τελειοποιούνται και εξευγενίζονται». 
Καί ό Ερρίκος Στέφενς ούτινος τούς λόγους ό προηγηθεις 
αναφέρει : «Ή ύπό ευσεβούς ζήλου καταδίκη τής δραμα- 
τικής συλλήβδην τέχνης προδίδει ή πνεύμα στενοκεφαλον 
θίκειοποιούμενον άλαζονικώς τό δικαίωμα τοΰ νά κρινη περί 
π(?«γμάτων περί τής αξίας 
πάσχει, ή νοΰν αβεβαιον καί -τ-
λαίοντα, δστις ακριβώς καθό τοιοΰτος δέν είνε είς θέσιν να 
εκφερη κρίσεις ύρθάς. Δέν αρκεί νά άνερευνά τις τους κιν
δύνους τού νόθου δράματος· ανάγκη νά εκτίμηση—τι λε- 
γω ;—άγαπήση τό γνήσιον δράμα». Τής αύτής γνώμης 

τών όποιων παντελή άγνοιαν
καί κατά υποθετικών κινδύνων πα-
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430 Θέατρον καί Εκκλησία Θέατρον καί ’Εκκλησία 431
εΐνε άφ’ενός μέν δ άποθανών επίσκοπος Μαγχεστρίας Dr 
Moorhouse, το πρότυπον τοΰτο τοΰ αύστηροΰ καί έλεήμο- 
νος ποιμένος, ούτινος ιστορικοί θά παραμένουν αί υπέρ προ- 
σεγγίσεως ’Εκκλησίας καί θεάτρου ένέργειαι, άφ’ ετέρου δέ 
πάντες σχεδόν οί άλλοι αγγλικανοί κληρικοί, άπό τοΰ επι
σκόπου τοΰ Λονδίνου, ούτινος καί κρίσεις περί δραματικών 
έργων ούχ'ι άπαξ άνέγνωμεν, μέχρι τοΰ έν τή ήμετέρα πόλει 
επισκόπου Weih Ion, δν ούδείς δύναται νά φέξη έπί έλευθε- 
ριασμφ. Ούτος προχθές έτι όμιλών άπό τοΰ αμβωνυς τής 
αγίας Άννης έν ιερουργία ψαλείσ[] άποκλειστικώς ύπό ηθο
ποιών καί δι’ ηθοποιούς, μετ’ έγκαυχήσεως διεκήρυττεν δτι 
ήτο τιμή διά τήν ’Εκκλησίαν του τό δτι πάντοτε περιέβαλε 
μετ’ αγάπης τήν δραματικήν τέχνην, αύτής δέ ίεράρχαι ύπε- 
στήριξαν τόν έν τφ Ούεστμίνστερ ένταφιασμόν τοΰ “Ιρβιγκ, 
τοΰ διασήμου τούτου ύποκριτοΰ τής ’Αγγλίας. Ώς έν πα- 
ρόδφ αναφέρω καί τό δτι ό Μάδεσον Λάγκ, εις έκ τών ση
μαντικών τοΰ Λονδίνου ήθοποιών, είναι έξάδελφος τοΰ Αρ
χιεπισκόπου ‘Υόρκης. Οΰτω σήμερον μετήλλαξαν τά πράγ
ματα ! Καί μήπως δέν συνέβαινε τό ίδιον κατά τόν χρυσοΰν 
τοΰ Ελληνισμού αιώνα, οπότε έν τώ προσώπφ ενός Αίσχύ- 
λου καί ενός Σοφοκλέους έτιμάτο ό έξοχος υποκριτής καί 
ό αριστοκράτης ύ φιλόπατρις ;

’Αλλά τί λοιπόν ; θά μοι άντιπροβάλη τις έκ τών συ
ναδέλφων μου· μήπως εννοείς δτι πρέπει καί ημείς νά κά- 
μωμεν δ τι οί κληρικοί τής προτεσταντικής ’Αγγλίας, μετα- 
βαίνοντες καί ημείς ώς εκείνοι είς τά θέατρα ; Όχι· δέν 
προβαίνω έως έκει. Είμαι μέν τής ιδέας δτι ό 24 τής Πεν
θέκτης κανών, ό τά «θυμελικά παίγνια» άπαγορεύων, ήδύ- 
νατο νά θεωρηθή ώς άνήκων πλέον είς τήν Ιστορίαν, άτε 
τής θυμέλης πρό πολλοΰ καταργηθείσης, καί φρονώ δτι οί 
“Αγγλοι κληρικοί αν νοσοΰσι κάποτε κατά τό δόγμα, ύπό 
έποψιν δμως ζήλου κα'ι πρακτικότητος και αυστηρότητας καί 
ηθικής είναι ύγιέστατοι έν τώ συνόλφ (καί μή λησμόνει, 
παρακαλώ, δτι είναι ηθικόν τό ζήτημά μας), άλλ’ έν τούτοις, 

καί ούτως έχόντο^ν τών πραγμάτων, δέν θειορώ έπί τοΰ 
παρόντος τήν τών ήμετέρων κληρικών φοίτησιν είς τά θέα
τρα ώς έντελώς άκίνδυνον, κα'ι διότι παρ’ ήμΐν, μεθ’ δλας τάς 
προσπάθειας Ζαμπελίου, Βερναρδάκη καί λοιπών, δέν έμορ- 
φώθη είσέτι έθνική σκηνή, ξενισμών κα'ι μαλλιαρισμών καί 
ζαζάδων άποκεκαρμένη και τόν ελληνικόν βίον έν τε τφ πα- 
ρελθόντι καί τφ παρόντι διαυγώς άντικατοπτρίζουσα, καί 
διότι τό Ελληνικόν κοινόν άήθως έχει πρός τήν παρουσίαν 
έν τφ θεάτρω κληρικών, καί διότι αυτή αΰτη ή θεατρική 
ούτως είπεϊν άτμόσφαιρα δέν κέκτηται τήν σεμνότητα τοΰ 
άγγλικοΰ θεάτρου, ένθα οί πάντες παρακάθηνται γυμνή τή 
κεφαλή κα'ι μετ’ εύλαβείας κα'ι έν γνώσει δτι ό τόπος χρη 
σιμεύει έν πολλοϊς κατά τάς Κυριάκός καί ώς τόπος προχεί
ρου προσευχής, κα'ι διότι ούδ’ήμεϊς οί κληρικοί πρός θεω
ρίας τοιαύτας εΐμεθα ώριμοι.

Άλλ’έάν, τό γε νΰν, πλατωνικωτέραν θά δείξωμεντήν 
πρός τό θέατρον συμπάθειάν μας, μακράν αύτοΰ ίστάμενοι 
καί τάς περί αύτοΰ προλή ψεις διασκεδάζοντες καί ήθικώτερον 
αύτό ποθοΰντες όσημέραι, ούδείς δμως θά μάς έμποδίση νά 
μελευώμεν παν δ τι κάλλιστον έπ’ αύτοΰ άναβιβάζεται, ίνα 
καί φιλολογικώς καί ήιυχολογικώς καί κοινωνιολογικώς διά 
ιής σπουδής ταύτης καταρτισθώμεν καί ίκανώτεροι περί τό 
εργον ήμών γείνωμεν. Ούτως έπραττον οί άγιοι Πατέρες, 
οί έν ταϊς καλλίσταις τραγωδίαις τοΰ εθνισμού παιδευθέντες· 
ούδείς ποτέ αύτών άπεκάλεσε «μολυσμόν» τήν μελέτην δρά
ματος, καί αν έζων σήμερον μετά τοΰ αύτοΰ ζήλου θα έμε- 
λέτων τόν “Ιψεν ή τόν Βερνάρδον Σώ ή τόν Σουδερμαν. Ου- 
τως έπραξεν ό άοίδιμος Κωνσταντίνος δ έξ Οικονόμων, ουτι- 
νος τήν ’Ορθοδοξίαν ούδείς διημφισβήτησεν αύτοΰ μετάφρα- 
σιζ λαμπρά είναι δ «Φιλάργυρος> τοΰ Μολιέρου υπο τον χα- 
ρακτηριστικώτατον τίτλον «δ Εξηνταβελόνης». Γής γνώμης 
«ύτής ήτο καί δ άπολογητής Λουθάρδος, δστις άπό τής κα
θηγητικής αύτοΰ έδρας συνίστα είς τούς σπουδαστάς τής θεο
λογίας τήν μελέτην τριών κυρίως βιβλίιον, άν θελωσι νά 
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432 θέατρο^ και Εκκλησία

άποβοΰν χρήσιμοι ιεροκήρυκες: τής'Αγίας Γραφής, τοΰ Εΰ 
ριπίδου καί τοΰ Σαικσπείρου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 
Π ρωιοπρεσβύτερος.

Σ, Σ. «Ε. Κ.»—'Π μελέτη αύτη τοΰ σοφοΰ Προϊστα
μένου τής έν Μαγχεστρία τής ’Αγγλίας 'Ελληνικής Εκκλη
σίας έδημοσιεύθη έν τφ «Πανταίνφ», έπισήμω όργάνω τοΰ 
Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς κατά Μάρτιον τοΰ 1910. *Η  
Διεΰδυνσις τοΰ «Πανταίνου» έξ αφορμής τής μελέτης ταύ
της έσημείωσε πλήν άλλων καί τά έξης: « Έν τφ ζητήματι 
τούτω δέον νά λαμβάνωμεν ύπ’ öipLV ούχί τάς παρεκκλίσεις 
άπό τοΰ γενικού καί τάς καταχρήσεις, άλλα τήν πραγματι
κήν άξίαν τοΰ καλού θεάτρου. Ώς έπί το πλεΐστον δέ το 
θέατρον σήμερον είναι ό φορεύς τής ίδανικότητος, τα δέ δι
δακτικά δράματα διδάσκονται σήμερον άπό τών καλλίτερων 
τού κόσμου θεατρικών σκηνών. Πανθομολογουμένης δέ τής 
ήθοπλαστικής ίδιότητος τού συγχρόνου θεάτρου, ή σχέσις 
τής Εκκλησίας προς αύτο δέν δύναται νά είναι όμοία προ? 
τήν έν τοϊς άρχαίοις χριστιανικοΐς χρόνοις, προκειμένου καί 
περί τών προσώπων τών άπό σκηνής διδασκόντων, και περί 
τών άπό τής σκηνής διδασκόμενων δραμάτων καί έν γένει 

θεατρικών έργων».

Ο ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΣ

(ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

(Συνέχεια).
'II μάχη της Δοϊοάνης.«Κατόπιν τής τριημέρου μάχης του Κιλκίς, ό στρατός, παρ’ δ- λην την μεγίστην αύτοΰ καταπό>ησιν, άνασυνετάχθη έν τάχει καί κατεδίωξε κατά πόδας τόν εχθρόν άνευ απώλειας χρόνου. Τα χαθ’ εσπέραν χαταφθάνοντα είς το Γενιχον Στρατηγεϊον αποτελέσματα τής τοιαύτης ραγδαίας χαταδιώζεως, άποτελούν πλουσίαν συγκομιδήν αμιίβουσαν πλουσιοπάροχος το στράτευμα διά την ύπεράνθρωπον χαταπόνησιν, είς ήν υποβάλλεται.«Χθές, 22 Ιουνίου, ή Μεραρχία τοΰ άκρου δεξιοΰ ήμών, κατόπιν νέου σφοδρού άγώνος, απώθησε τον εχθρόν, δστις ύπεχώρησεν όπισθεν του Στρυμόνος, έκεΐθεν δέ προς τα: Σέρρας άφού κατέστρεψε επί τοΰ Στρυμόνος γεφύρας Κομαργιανής καί Όρλιάνο.«Αι Μεραρχίαι τοΰ άριστεροΰ ήμών ένεπλάκησαν είς σφοδρόν αγώνα εναντίον έχθροΰ χατέχοντος ίσχυρώς τά νότια τής λίμνης Δοϊ- Ρ^νης υψώματα.« Ή παρά τήν Δοϊράνην μάχη αυτή διήρχεσεν ίλην τήν ημέραν χαθόσον ό εχθρός, χρησιμοποιών τοποθεσίαν φύσει ίσχυράν καί έκ Των προτέρων ένισχυθεΐσαν διά χαρακωμάτων, άνθίστατο χρατερώς. Η ταξιαρχία τοΰ ίππικοΰ, καταδιώξασα αύτον κατά πόδας, έπέφε- Αταξίαν είς τάς τάζεις αύτου, συνέλαβεν 100 αιχμαλώτους καί σ^νέλεξε πλειστα δπλα καί πυρομαχιχά, ών, ώς άνέφερον, ίβριθον «ί οδοί έκ τής ύποχωρήσεως τοΰ έχθροΰ. Κατά τήν νύκτα τά στρατεύματα εύρίσκοντο έν έπαφή μετά τών όπισθοφυλαχών τοΰ έ- Xfyöu.εΊ'ην 23ην ’Ιουνίου πολυπληθείς αναγνωρίσεις ίππικοΰ διασπα- θείσαι ριπιδοειδώς είς μεγάλας αποστάσεις, άνεκάλυψαν τάς ύποχω- Ρ^υσας έχθρικάς φάλαγγας καί προσδιώρισαν τήν κατεύθυνσιν αύ- τών. Η ταξιαρχία ίππικοΰ, συνεχίζουσα καταδίωξίν της συνέλαβεν τέρους τριάκοντα καί συνέλεζε πλήθος άλλων λαφύρων., * U από χθες άρξαμένη μάχη τής Δοϊράνης έζηκολούθησε καίσνίμερον τήν πρωίαν μετά μείζονος σφοδρότητος, ένεπλάκη δέ είς αύ- 
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τήν πλήν των δύο Μεραρχιών τού αριστερού, καί έτέρα τοιαύτη.
«Τό σφοδρόν καί έπιτυχές πυρ τών ήμετέρων πυροβολαρχιών 

καί αί τολμηραί διά τής λόγχης έφοδοι έξηνάγκασαν τέλος περί την 
10ην τής πρωίας τόν εχθρόν νά έγκαταλείψη τα χαρακώματα του 
καί να τραπ^ είς άτακτον φυγήν καταδιωκόμενος.

«Κατά την διήμερον ταύτην μάχην ηλωσεν ό στρατός ημών 
12 εχθρικά πυροβόλα καί μέγα πλήθος βπλων.

«Ή καταδίωξις έξηκολουθησεν πέραν τής Δοϊράνης προς την 
Στρώμνιτσαν, ή δέ πόλις τής Δοϊράνης κατελήφθη ύπό τών ήμετέρων.

«’Αγνοούνται είσέτι αί άπώλειαι ημών κατά τάς δύο ταύτας η
μέρας, αί τών Βουλγάρων όμως ήσαν μέγισται ώς έξακριβοΰται έκ 
τού αριθμού τών εύρεθέντων νεκρών».

Τό γραφεϊον τών Στρατιωτικών πληροφοριών τηλεγραφεί τά 
έζής:

«Απαράμιλλοι διαδέχονται άλλήλους οί θρίαμβοι τών ελληνικών 
βπλων. Μετά τό Κιλκίς, τόν Λαχανδέν, την Γευγελήν, την Νιγρίταν, 
ιδού ή Δοϊράνη άποκαθαιρομένη του βουλγαρικοί άγους. Ό Ελλη
νικός στρατός είσήλθε σήμερον τροπαιοΰχος εις τήν έλληνικωτάτην 
πόλιν.

«Ό άγων ό οδηγήσας είς τήν λαμπράν ταύτην νίκην έξακολου- 
θεϊ άπαυτος από διημέρου μετά λυσσώδους σφοδρότητος. Ούτως άπό 
τής ύποχωρήσεώς του έκ Κιλκίς ό εχθρός κατεδιώχθη άπηνώς ύπό τών 
ήμετέρων μεραρχιών. Πειραθείς ν’ άντιτάξη άμυναν διά μι«ς μεγά
λης φάλαγγος αύτού έκ 15,000 άνδρών είς τά υψώματα του χω
ρίου Γιαννές, προσεβλήθη παρά μιϋς τών προελαυνουσών μεραρχιών 
μας καί έξηναγκάσθη είς φυγήν προτροπάδην.

<Ή μεραρχία ραγδαίως προχωρούσα προσέβαλε διά του πυρο
βολικού τήν ύποχώρησιν τού έχθροΰ μετά τοσαύτη-, σφοδρότητος καί 
εύστοχίας, ώστε ή άτακτος φυγή μετετράπη είς πλήρη άποσύνθεσιν, αί 
δέ άπώλειαι αύτού υπήρξαν μέγισται. Κατά λίαν άξιοπίστους αφη
γήσεις Ελλήνων καί Βουλγάρων αιχμαλώτων, 40 βαγόνια ύπερπλή
ρη τραυματιών έκ τής έπιθέσεω; ταύτης άνεχώρησαν πρός τήν διεύ- 
θυνσιν Σερρών. Ύποχωρήσας έκείθεν ό έ/θρός κατέλαβε θέσεις παρίι Κι- 
λινδίρ, άλλ’ έξετοπίσθη έξ αύτών εύχερώς καταδιωχθείς πρός βορράν.

Ήδυνήθη πάλιν να άνασυνταχθή παρά τήν ΔοΙράνην, έπί τών νο- 
τίως τής λίμνης ύψωμάτων, προσπαθών κυρίως νά άποφύγη τήν έξ ακά
θεκτου διώξεως παρ’ ήμετέρων κύκλωσιν καί αιχμαλωσίαν.

«Σήμερον λίαν πρωί ήμέτερα στρατεύματα ήρχισαν σφοδροτάτην 
έπίθεσιν πεζιχοΰ μετ’ έκτάκτως έπιτυχώς συγκεντρωμένων πυρών 
πυροβολικοί.

«Μετά πεντάωρον μάχην, ό έχθρός έ^κατέλειψε τάς θεσεις του 
καί φεύγει έν μεγίστη άταξί$ πρός τήν Στρωμνίτσαν. Ήμέτεραι με- 
ραρχίαι διελθούσαι τάς άλωθείσας θέσεις σπεύδουν είς καταδίωξιν τού 
φευγοντος έχθροΟ.

«Τηλεγράφημα Μεράρχου λέγει : «Δοϊράνη έπεσε’ καταδιώκο- 
μεν κατά πόδας έχθρόν φεύγοντα άτάκτως. ’Αντοχή, όρμητιχότης ή
μετέρων συγκινεϊ πάντας, πρώτον Βασιλέα, έκφραζόμενον δι’ απεριο
ρίστου θαυμασμοΟ καί ύπερηφανείας.

«Ύπό δυσμενεστάτας δι’ έκστρατείαν καιρίκάς συνθήκας, ύπό 
τό φλέγον καΟμα τοΰ ήλιου ο στρατός μας άπ’ άρχής νέου πολέμου 
θριαμβεύει κατά εχθρού έπί τροχάδην καί άδιάκοπον προέλασιν.

«Έπί πέντε ήμέρας οί στρατιώταί μας άνευ στιγμής άναπαύσε- 
ως καί ακάθεκτοι προχωρούν μαχόμενοι καί νικούν.

«Ή τρίτη Βουλγαρική μεραρχία, ή παρασημοφορηθείσα δι*  άλω- 
«iv Άδριανουπόλεως ήτο κατά τάς μάχας ταύτας αντιμέτωπος τής 
τρίτης ήμετέρας μεραρχίας.

«Οί Βούλγαροι στρατιώταί μαχόμενοι καί ήττώμενοι έφερον τά 
παράσημα ταΰτα. *Ηδη  τά φέρουσιν είς εύφυα σατυρισμόν οί στρα- 
τιώται τής ήμετέρας τρίτης μεραρχίας, λαβίντες ταύτα άπό τούς 
ωχρούς τραυματίας καί αιχμαλώτους».

Ή ϋίίμαύία τών νικών Κιλκίς καί Δοϊράνης.
«Είς τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν Δοϊράνης περιήλθον εις την 

κατοχήν ήμών έγκαταλειφθέντα ύπό τών ύποχωρησάντων Βουλγάρων 
•ίς μεγάλας ποσότητας άλευρα, τυρός, δρυζα, φασόλια, διπυρίτης, 
ζάχαρή σίτος, βρώμη, πίτυρα, κονσέρβαι, λαρδίον, τσάι, άλας όρυκτόν.

Ή μεγάλη αδτη ποσότης τροφίμων εύρίσκετο αυτόθι διότι ή 
Δοϊράνη έχρησίμευεν ώς γενικόν κέντρον έφοδιασμοΰ του έν Ιστίπ 
βουλγαριχοο στρατού. Έκ τούτου δέ δικαιολογείται καί ή έπιμονος 
ίμυνα τήν οποίαν οί Βούλγαροι άντίταξαν είς τό Κιλκίς καί έπί τών 
νοτιως τής Δοϊράνης ύψωμάτων, ώς καί ή τρομερά όχυρωσις τοΰ Κιλκίς.

Ούτως ή νίκη τού Κιλκίς καί τής Δοϊράνης έχει πολύ εύρύτε- 
P« αποτελέσματα τής απλής τακτικής νίκης, διότι διά τής καταλη- 
ψεως τής Δοϊράνης άπεστερήσαμεν τάς παρά τό Ίστίπ βουλγαρικάς 
^υ*άμεις  πάντων τών έφοδίων αύτών καί άνεκόψαμεν τήν γραμμήν 
τών συγκοινωνιών αύτών.
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eH όχνρωόις τον Κιλκίς·Είς τδ στρατιωτικόν διο*κητήριον  του Κιλκίς εύρέθη μεταξύ άλλων εγγράφων καί ίο σχέδιο, τής δχυρωσεως τού Κιλκίς. Ή ό- χύρωσις αυτή έχουσα σχήμα ημικύκλιον αποτελεί τέλειον σύστημα, συγκροτείται δέ έκ 15 περιφράκτων πυροβόλων ίσχυράς κατανομής.Ή τοποθεσία αυτή δύναται νά καταταχθή μεταξύ τών όχυρω- τέρων πεδίων μάχης έξ όσων άναφέρει ή ιστορία, ίσαξία δέ τής Πλέβ- νας. Έκ τούτου έξηγουνται αί μεγάλαι απώλειαν άς ύπέστησαν τα συντάγματά μας κατά τήν ηρωικήν καί άξιοθαύμαστον έφοδον, είναι δέ έτι μάλλον αξία θαυμασμού ή ακράτητος αύτών ορμή καί ή πε ·• ριφρόνησις προς τον θάνατον».
Πράς τΐιν Στρώμνιτόαν.Έξετελέσαμεν σήμερον ίσχυράν έπίθεσιν κατα τών προς Στρώ- μνιτσαν διαβάσεων όρους Μπέλλες. Ό έχθρός, ένισχυθείς φαίνεται έξ Ίστίπ, άντέστη ίσχυρώς, άλλ*  άηωθειται βήμα προς βήμα καί τι- νες διαβάσεις κατελήφθησαν ήδη ύφ’ ήμών. Ό άγων, όιακοπείς ύπό του σκότους, θά εξακολούθηση καί αυριον.Μεγάλαι φάλαγγες μεταγωγικών του έχθρου, συνοδευόμεναι καί ύπδ πεζικού, έφάνησαν κινούμενοι διά τής κοιλάδος τής Στρωμνίτσης πρός τό Πετρίτσι. Εΐνε κατά τα φαινόμενα τά πρώτα κλιμάκια ύποχω- ρήσεως του έχθρου, ήτις θά ήρχισεν από ημερών.‘Ημέτερα στρατεύματα προελαύνοντα ακάθεκτα, κατ-  σιν έχθρδν, φεύγοντα πρός ΙΙετρίτσι διδ τών στενών τής Στρωμνίτσης. Πεζικά τμήματα μιάς τών ήμετέρων μεραρχιών, όρμήσαντα διά ραγδαίας επιθέσεως έναντίον ύψηλών λόφων, έφ’ ών ό έχθρός 

είχε τοποθετήσει πυροβολικόν κατέλαβον αυτούς καί έκυρίευσαν πέντε πυροβόλα καί έν πολυβόλον.'Ημέτερα στρατεύματα, προελαύνοντα κατά μέτωπον Στρωμνίτσης, προσήγγισαν κατά τήν νύκτα είς άπόστασιν 200 μέτρων άπο τών χαρακωμάτων του έχθρου. *Αμχ  τή χαραυγή ήοξατο σφο- δροτάτη έπίθεσις ήμετέρω*  έξαναγ<άτασκ έχθρύν κατόπιν μεγάλων άπωλειών νά εγκατάλειψη τάς θέσεις του. *11  έπακολουθήσασα σύντονος καταοίωξις παρά τόν ήμετέρων μετέτρεψε τήν ύποχώρησιν εις άτακτον φυγήν.Ό εχθρός έν τή φρενήρει φυγή του έγκάτέλειπί τά όπλα του, τά Εξαρτήματα καί πλοθος ύλικοΰ.

αδιώκου-

*Ο κατά Βουλγάρων πόλεμοςΣτρατεύματα έξακολουθησ^ντα προέλασιν αυτών άνευ άντιστα* ’ σεως, κατέλαβον Κοσταρΐνον, υψηλήν δχυρωτατην θέσιν, όεσποζουσαν στενών προς έξοδον αύτών.Καί χθες καθ’ βλην τήν ημέραν έξηκολούθησεν ή καταδίωξις ύπό τοΟ ελληνικού στρατού, σφοδρότατος δέ καί πεισματώδης άγων άνεπτύχθη έπί τών στενωπών του όρους Μπελέσι και κυρίως έπί τής μεγάλης οδού, ήτις άγει έκ Δοϊράνης προς Στρωμνιτσαν, καταληξχς διά νίκης τών ελληνικών οπλών καί νέας ύποχωρησεως του εχθροΟ.Οί χθεσινοί αγώνες δύνανται νά θεωρηθώσιν ως συνεχεία τών μαχώ> του Κιλκίς καί τής Δοϊράνη,.Ή Δοϊράνη άπετέλει, ώς γνωστόν, άκραΐον σταθμόν έφοδιασμοΟ τής έν Ίστίπ τετάρτης Βουλγαρικής στρατιΛς, ή δε ύπο του Ελληνικού στρατού κατάληψις αυτής άπεστέρησε τήν έν Ίστίπ Βουλγαρικήν στρατιάν μεγάλου μέρους τών έφοδίων καί τής μόνης γραμμής τών συγκοινωνιών αύτής δεδομένου οτι ο έκ Κιουστενδηλ η Τσουμα- γ^ς έφοδιασμύς μέσω Πετσόβου θά ήτο δυσχερέστατος, άν μή αδύνατος· τούτο έξηγεϊ τήν κρατεράν άμυναν, ήν οί Βούλγαροι αντέταζαν είς το Κιλκίς καί προ τής Δοϊράνης.'Η άμυνα όμως ;ών σιενών τού Μπελεσι είχε δια τούς Βουλγάρους μεγαλειτέραν σημασίαν, διότι ή διά τούτων διέλευσις τών Ελλήνων καί ή προς Στρωμνίτσαν-Καύοβίτσαν-Ίστίπ προέλασις έθεσεν κίνδυνον αύτήν τήν ύπαρξιν τής τετάρτης στρατιάς, είς ήν ούδό- λως θχ έχρησίμευε το απέναντι τών Σερβων ίσχυρώς ώχυρωμένον Ι^ίτωπον, διότι οί "Ελληνες προελιύνοντες έκ Στρωμνίτσης θα ήδύ- ναντο νά προσβάλωσι κατά νώτα τήν τοποθεσίαν ταυτην, οπότε ή καταστροφή τής στρατιάς ταύτης θά ήτο άφευκτος.Τούτο έννοήσαντες οί Βούλγαροι, εγκαίρως έγκατελειψαν τήν ^αρα το Ίστίπ ώχυρωμένην τοποθεσίαν, όπως δέ μη αποκοπή ή ύπο- Χ,ωρησις αύτών ύπό τών έκ Δοϊράνης προελαυνουσών Ελληνικών δυ- ^μεων, ήμύνθησαν απεγνωσμένος είς τά στενά του Μπέλεσι, ενι- σχυσαντες αύτά δό χαρακωμάτων καί διά νέων άθικτων δυνάμεων. Καθ’ον χρόνον οί ^Ελληνες υπεράνθρωπος ήγωνίζοντο νά έκβιάσωσι τ*ς  δύσκολους στενωπούς, ή Βουλγαρική στρατιά συνετελει τήν έξ ^τίπ ύποχώρησίν της, είς τρόπον ώστε ό καταδιώξας αυτήν Σεθβ:- στρατός δυνηθή νά τήν έξαναγκάσ^ πρός μάχην καί νά
τΐ)ί.
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43« Ό κατά Βουλγάρων πόλεμος Ό κατά Βουλγάρων πόλεμος 439Καί κατά την μάχην τού Μπέλεσι ό Έλλην. στρατός διετήρησεν άμείωτον την ορμήν αύτοΰ, κυριεύσας ούχί ολίγα εχθρικά χαρα- κώματα διά τής λόγχης, θέσας είς αταξίαν τάς έχθρικάς τάξεις καί κυριεύσας εννέα πυροβόλα. Ή καταδίωξις έξηκολούθησεν σδιακόπως καί σήμερον μέχρι τής πεδιάδος τής Στρωμνίτσης, ήτις κατελήφθη ύπο του στρατού. ’Επίσης κατελήφθησαν είς Ράμφοβον δύο άποθή- και πλήρεις ιματισμού. Αί είς το άκρον δεξιόν Έλληνικαί μεραρχίαι είχον σήμερον άγώνα παρά την σιδηροδρομικήν γέφυραν τού Χανίου Δερβένι παρά τό Δεμίρ Ίσσάρ, άπιτεθεΤσαι πρός Χατζή Μεκλή,
Ή ^ατάλη^ις xftç Καβάλλας,*Καβάλλα κατεληφθη έν όνόματι Βασιλέως' έν λιμένι όρμοΟσι σΠάνθηρ», «Ιέραξ» καί «Δόξα». Λαός πανηγυρίζει.Σήμερον έπισήμως προεκηρύχθη η κατάληψις τής Καβάλλας. Δι- ωρίσθη διοικητής πλωτάρχης Κριεζής, βστις έγκατέστησεν άρχάς.Έκαθαρίσαμεν περίχωρα άπό Κομιτατζήδων καί ικανών στρατιωτών Βουλγάρων αδέσποτων. Ενθουσιασμός μέγιστος. Τούρκοι συμ- μετέχουσι πλήρως αύτοΰ.

Ή μάχη τοϋ Δεμίρ—'Iddap.Μετά τήν μάχην τής Στρωμνίτσης έληξε σήμερον με νέαν νίκην τών Ελληνικών όπλων ή άπό χθες άρξαμενη μάχη τού Δεμίρ Ίσσάρ. Μέγα μέρος τών ήττηθέντων εν Κιλκίς Βουλγαρικών στρατευμάτων, καί είδικώς τής 3ης Μεραρχίας, τά είς Λαχανά καί Νιγρίταν ήττηθέντα στρατεύματα, ώς καί πάντα τά ύπολειφθέντα έν Σέρραις και Καβάλλ^, ύποχωρήσαντα είχον συγκεντρωθώ παρά το Δεμίρ Ίσσάρ, έπί τής άριστεράς όχθης τού Στρυμόνος καί παρά τήν είσοδον τής κλεισωρίας Δερβένη.Το σύνολον τών εκεί συγχεντρωθεισών δυνάμεων άνήρχετο κατά τούς υπολογισμούς ήμών είς 44 τάγματα πεζικού.Η ύπό τών Βουλγάρων έκλεγείσα τοποθεσία έκτεινομένη άνα*  τολικώς τού ποταμού Στουμίνος άπό τής σιδηροδρομικής γέφυρας μέχρι τού ρεύματος Κρούσεβα, πλήν τής φυσικής αύτής ισχύος, οχυρωθή καί έξοπλιαθώ δια βαρέων πυροβόλων, έπροστατεύετο δέ δεξιόθεν ύπό τού Στρυμόνος. Πλήν δμως τής θέσως ταύτης οί Βούλγαροι κατέλαβςν δια πεζικού καί τά επί τής δεξιάς όχθης τού Στρυμόνος υψώματα παρά τήν Βέτριναν. Ούτως ή είσοδος τής κλεισούρας Δερβένι έφράσσετο τελείως. Τμ^μα στρατιά; έκ τριών Μεραρχιών ύπό τόν υποστράτηγον Μανονσύγιχννάκην εΖχεν εντολήν vi καλυπτ^ τυ 

δεξιόν πλευρόν του κατά τών διαβάσεων τής Στρωμνίτσης επιχει- ρούντος έλληνιχου στρατού εναντίον πάσης ίπιθέσεως, ταύτοχρόνως δέ νά έκκαθαρίση τό μεταξύ τών υπωρειών τού όρους Μπέλεσι και τής δεξιάς όχθης τού Στρυμόνος έδαφος άπό παντός εχθρικού τμήματος.Πρός τόν σκοπόν τούτον είχε διατεθή μία μεν Μεραρχία πρός ε- πιτήρησιν τών διαβάσεων τού Στρυμόνος μέχρι τής λίμνης ’Αχινού, αί δύο δέ έτεραι συνεκεντρώθησαν παρά τό Χατζή Μπεηλίκ.Κατά τήν χθές (26ην τρέχοντος) τμήματα τών Ελληνικών Μεραρχιών έπετέθησαν κατά τών έπί τής δεξιάς όχθης βουλγαρικών δυνάμεων καί έξετόπισαν αύτός άπό ιού χωρίου Κεσισλίκ. Ή προχώρη- σις δμως τού ελληνικού πεζικού άνεκόπη, καθόσον τά βαρέα πυροβόλα τού έχθρου έβαλλον κατ’ αύτού έξ άποστάσεως 9 χιλιομέτρων, χθρίζ τό ελληνικόν πυροβολικόν νά δύναται ούτε νά πλησιάσ$, ούτε να αντα- Ίοκριθ^) gjç τό πύρ. Ούτως ό αγών διεκόπη άναποφάσιστος.Κατά τήν χθεσινήν νύκτα, τό ’Ελληνικόν πυροβολικόν επωφελού- μενον τού σκότους έπλησίασεν είς άπόστασιν δραστικής βολής, τήν δέ πρωίαν έπανελήφθη ή έπίθεσις. Διά τολμηρές καί δραστικής άποφασι- στικής προελάσεως κατόρθωσε τό ’Ελληνικόν πεζικόν νά εκτοπίση τόν Εχθρόν έκ Βέτρινας και νά απώθηση αυτόν πέραν τής άριστεράς όχθης τού Στρυμόνος.Οί Βούλγαροι άποχωρήσαντες άπό τής άριστεράς όχθης άνετίνα- ίαν ίν τόξον τής μεγάλης σιδηροδρομικής γεφύρας καί ούτως άνίκοψαν *ρός στιγμήν τήν έφόρμησιν τών Έλλήνων. Τά επιτεθέντα τμήματα °*ν  (δίστασαν, άλλά διηυθύνθησαν μετά τού ορειβατικού πυροβολικού Μτά μήκος τής δεξιάς όχθης πρός ßoppÄv. Τό τοιουτον έξηνάγκασε τόν βουλγαρικόν στρατόν νά άφίση εν σπουδή τάς θέσεις αύτού καί νά έγ- Μ®ταλείψη τέσσαρα βαρέα πυροβόλα, ων δύο ταχυβόλα Σνάιδερ-Καννέ, *ολλά πυρομαχικά καί πλήθος τροφών.Τό τμήμα τούτο ά.νέλαβεν αμέσως τήν καταδίωξιν. Μία Μεραρχία διήλθε τον Στρυμόνα έπί δυσκόλου πόρου καί έξηκολούθησε χαταδιώ- έπί τής άριστεράς όχθης, άφ’ ής ή αμαξιτή όδός, έτέρα δέ φή- ηκολούθησε τήν δεξιάν όχθην καταδιώχουσα επίσης.Ούτως εληξεν ή μάχη αύτη μέ νέαν ύποχώρησιν τών Βουλγάρων xaì λάφυρα.Καθ' 8ν χρόνον έξελιίσσετο, ώς περιεγράφη, ή μ®χΊ Τ0$ Δ<μίρ μακραί φάλαγγες βλων τών οπλών, ύποχωρησασαι εξ Ιστίπ, ^Χν.υύυνςντο διά στρωμνίτσης προς Πετρίτσην. Κατά τών φαλαγγών 
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440 Ό κατά Βουλγάρων πόλεμοςτούτων έπ<τέθησαν αί άπό τών βορείων προπόδων του Μπέλεσι χα- τσλθούσσΐ ήμέτεραι Μεραρχίαν κατόρθωσαν Si κατότιν άγώνος νά δια- σκορπίσωσί τινας έξ αύτών καί να χιταλάβωσι χθές μέν 6 πυροβόλα, σήμερον δέ έτερα 15 μεθ’ απάντων των βλητοφόρων αύτών.Ούτως ό Ελληνικός στρατός έχει σήμερον αντιμέτωπαν καί καταδιώκει ού μόνον τήν παρ’ αύτοΰ ήττηθείσαν στρατιάν τεύ Ίβάνωφ, άποτελουμενην έκ τών Μεραρχιών 3, 6, 10, Η, 13 δυνάμεως 80 ταγμάτων, άλλα καί τήν τετάρτην Βουλγαρικήν στρατιάν, άποτελου- μένην έκ τών Μεραρχιών 2, 7 καί 8, ήτοι 62 ταγμάτων, ύποχωρη- σάντων σχεδόν άθικτων έξ Ίστίπ, καί τά όποια καταδιώκει επίσης ό Ελληνικός στρατός.Καθά τηλεγραφεί πρός το ‘Υπουργεϊον τών Ναυτικών ό παρά τφ Γενικφ Στρατηγείφ άντιπλοίαρχος κ. Κοντόσταυλος, σήμερον μετά μεσημβρίαν τμήμα στρατιάς Μανουσογιαννάκη κατέλαβε το ΔεμΙρ Ίσσάρ. Τήν 7ην μ. μ. ό εχθρός ύποχωρήσας έγκατέλιπεν είς χείρσς ημών δύο τοπομαχικά τουρκικής προελεύσεως καί δύο τοπομαχικα Σνάϊδερ, 8 βλητοφόρα καί πληθύν οβίδων καί τροφών.Ή φάλαγξ τού ΊστΙπ διεσχορπίσθη, έγκαταλείψασα 19 πυροβόλα πλήρη.Ή φάλαγξ τού εχθρού έπιχειρήσασχ νά διέλθ^ τον ΙΙετρίτσην άπωθείται υπό μιας Μεραρχίας καταλαβούσης 15 πυροβόλα μεθ’ δλων τών βλητοφόρων.Ήμέτερον τάγμα χαταδιώζαν πέραν τών βορείων προπόδων τού όρους Μπέλεσι τήν έχθρικήν φάλαγγα υποχωρούσαν επήνεγκε πλήρη άποσύνθεσιν αύτής μετά μεγάλης φθοράς. Ό έχθρδς διασχορπισθείς έν πανιχφ έγκατέλειψε τά όπλα αύτου καί 5 πυροβόλα.
Ή κατάλη^ις τών Σερρών.Ό φρούραρχος Σερρών τηλεγραφεί δτι ή πόλις κατεληφθη ύπό άποσπάσματος προσκόπων. Έχηρύχθη ό στρατιωτικός νόμος. Έσχη- ματίσθη πολιτοφυλακή πρός τήρητιν τής τάζεως. ‘Αποσπάσματα προσκόπων καί πολιτοφυλάκων έξήλθο/ είς τήν ύπαιθρον χώραν ΐν£ φρουρήσουν αύτήν άπδ ένδεχομένην έπίθεσιν κομιτατζήδων. Οί ß ούλ- γαροι έν πανιχφ έγκαταλείψαντες τήν πό)ιν σφήκαν ρεγα πλήθος ζωο· τροφιών καί πολεμοφοδίων*

Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ.. . ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

(συνέχεια).
Αί όφαγαι τον Aeuip-Xiddap-*Έκτη Μεραρχία αναφέρει δτι Βούλγαροι στρατιώται, τη διαταγή λοχαγού τίνος τής χωροφυλακής, συνέλεξαν εϊς προαύλιον Βουλγαρικής Σχολής τον Μητροπολίτην τοΰ Δεμίρ-Χισσάρ, δυο ίερεϊς και ανω τών 100 προκρίτους, τούς οποίους κατέσφαξαν.rH Μεραρχία διέταξε τήν εκταφήν τών πτωμάτων και εβε^ βαιώθη τό έγκλημα.Προς τούτοις εβίασαν παρθένους καί μίαν άντιστάσαν κατέσφαξαν.Διαμαρτυρήθητε, κατ’ έντολήν Μου, εις τους αντιπροσώπους τών πεπολιτισμένων Δυνάμεων εναντίον τών ανθρωπόμορφων τούτων τεράτων, καθώς καί είς τόν πεπολιτισμένον κόσμον ολόκληρον Χαί δηλώσατε δτι θάναγκασθώ μετά λύπης Μου νά προβώ εις άντί- ^civa, δπως έμπνεύσω φόβον καί σκέψιν τινα πρό τής τελέσεως τοίχων έγκλημάτων.Οί Βούλγαροι επισκιάζουν ολας τάς φρικαλεότητας τών βαρβα- ρϊκών επιδρομών τοΰ παρελθόντος καί άποδεικνυουν δτι δεν έχουν πλέον τό δικαίωμα νά συγ/. ιταλέγωνται μεταξύ τών πεπολιτισμένων λαών. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

Il cwOediç ττερι τών <ίφαγών τόν Δεριρ·Χι<ίό<ιρ.<Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ αναφέρω δτι, μετά τας δοθεισας πληροφορίας περί σφαγών έν Δεμίρ-Χισσάρ, εστάλη αξιωματικός τοΰ ^πι τελείου, δστις έξηκρίβωσε τά εξής :*0 Βούλγαρος λοχαγός τής χωροφυλακής Μίκτα Μιλιγκωφ, τή υποδείξω τριών Βουλγαριζόντων κατοίκων, συνέλαβε τόν Μητροπολίτην Κωνσταντίνον, τον Ιερέα ΙΙαπασταΰρον, τόν προύχοντα Ηωμάν ^απαζαχαρίου καί πλέον τών εκατόν άλλων δμογενών, ους ένέκλεισεν ek τον περίβολον τής Βουλγαρικής σχολής.Τούτους άπαντας τήν 25ην πρό; τήν 26ιχν τρέχοντος βουλγα- Q°t στρατιώται καί χωροφύλακες έφόνευσαν και δι αγγαρεία, Γουρ- κων Χωρικών έθαψαν είς τόν περίβολον τής Σχολής καί έξωθι τοΰ ανατολΐκοΰ μανδροτοίχου αύτής.
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Ό Βουλγαρικός... πολιτισμός442*0 αξιωματικός τοΰ έπιτελβίου μου διέταξε τήν εκταφήν αύτών ϊνα βεβαιωθή. Και δντως εις βάθος πλέον τών δύο μέτρων άνβνρέ- θησαν συσσωρευμένα τά πτώματα τών σφαγέντων.Έκτος τών σφαγών έβίασαν αξιωματικοί καί στρατιώται πολλάς παρθένους, μίαν δέ έξ αύτών, όνόματι ’Αγαθήν Θωμά, κόρην κηπουρού, άντιστάσαν έφόνευσαν. Τά καταστήματα τής πόλεως κατεστράφη- σαν κα'ι διηρπάγησαν ώ; κα'ι άπαντα τά σκεύη τών οίκιών τών ομογενών, ών τούς πλείστους έσωσαν οί Τούρκοι κάτοικοι έν ταϊς οί- κίαις των.Έν γένει ή κωμόπολις παρουσιάζει οίκτρόν θέαμα καταστροφής καί ή πβϊνο απειλεί νά συμπλήρωσή ναύτην».
ΔΕΛΑΓΡΑΜΜ ΑΤΙΚΑΣ

Τά έν Στμωμνίτόίΐ.Ό Βουλγαρικός στρατός ό ύποχωρήσας μετά τήν μάχην τού Κωστουρίνου, διήλθε διά τής πόλεως Στρωμνίτσης. Οί στρατιώται έλεηλάτησαν τά Ελληνικά καί ’Οθωμανικά καταστήματα τής άγορας, διήρπασαν δέ καί πλείστας Έλληνικάς οίκίας άποκομίσαντες χρήματα, τιμαλφή καί άλλα πολύτιμα εύμετακόμιστα αντικείμενα.Ό Έλλην ίερεύς Παπακωνσταντινος έφονεύθη αγρίως ύπό τών Βουλγάρων, έτραυματίσθη ή σύζυγός του, ή δέ κόρη του διέφυγε τήν άτίμωσιν πηδήσασα έκ τοΰ παραθύρου.Διαρρήξαντες τήν οίκίαν τοΰ ομογενούς Άβδέλου, έφόνευσαν Έλληνα τινα έκ Γευγελής, φιλοξενούμενον έν τή οίκίρ δστις δέν έπρόφθασε νά διαφύγη. Ό ιδιοκτήτης διεσώθη έκπερών έκ τής στέγης. Έγένοντο έπίσης πλεϊσται άλλαι κακοποιήσεις εναντίον ομογε-, νών. Τήν τελευταίαν στιγμήν φεύ^οντες οί βούλγαροι έφόνευσαν έντός τής πόλεως 16 ’Οθωμανούς, μεταξύ τών οποίων καί τινα παιδία.
*H καταιίτροφίι τών Σε^ών·«Πόλις Σερρών έκάη όλόκληρος εξαιρέσει Τουρκικής καί Έβρα- ικής συνοικίας. ’Αγορά έκάη έπίσης. Πλήθος γυναικοπαιδών εύρέ · θησαν φονευμένα ή άπηνθρακωμένα έντός τών οίκιών.ΙΙόλις στερείται έντελώς άρτου. ’Απόλυτος ανάγκη ληφθώσι μέτρα συντόνους προς διατροφήν πληθυσμού. "Αστεγοι ύπερβαίνουσιν 20 χιλιάδας.Οί έν Θεσσαλονίκη ξένοι άνταποκριταΐ τηλεγραφοΰν είς τάς εφημερίδας των μακράς περιγραφάς τών δργίων, είς τά όποια οί βούλ- 

Ό Βουλγαρικός. . πολιτισμός 44Sγάροι έβαψαν τήν φυγήν των έκ Σερρών. Η πεδιας τών Σερρών και τά πλεϊστα τών γύρω χωρίων καίονται.Οί πλεϊστοι τών άπαχΟέντοιν ύπό τών βουλγάρων προκρίτων Σερραίων έσφάγησαν*  μεταξύ δέ τών σφαγέντων καταλεγονται ο Ιατρός ’Αναστάσιος Χρυσάφης, ό γυμνασιάρχης Παπαπαύλου καί ό δι- ευθύνων τό ύποκα:άστημα τής Τραπέζης ’Ανατολής Σταμούλης.«’Απεσταλμένος τοΰ γραφείου τού Τύπου, τηλεγραφεί εκ Σερρών : Θέαμα πυρποληθείσης πόλεως οίκτρόν. Οίκίαι χριστιανικά! συνοικιών ’Αγίου Νικολάου, 'Αγίου Βλασίου, Αγίου ! Ιαντελεήμο- νος, 'Δγ. ’Αντωνίου, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Φωτεινής, Μητροπολεως, Ταξιαρχών, μετά τών ναών, έπυρπολήθησαν ύπό Βουλγάρων στρα- τιωτών βοηθουμένων ύπο κομιτατζήδων, πυρπολούντων X« πάντα.Ή αγορά, διαρπαγεϊσα προηγουμένως, έπυρπολήθη. Οι Βούλγαροι έκαμαν χρήσιν τεσσάρων πυροβόλων τοποθετηθέντων είς υπερ- κειμένους λόφους. Οί κάτοικοι μένουν άστεγοι καί νήστεις. Τά κατα- θτήματα τής ’Αμερικανικής Εταιρείας τοΰ καπνού έπυρπολήθησαν.«’Αμερικανός ανώτερος υπάλληλος τής ’Αμερικανικής εταιρείας καπνών, διαφυγο>ν έκ Σερρών και άφιχθείς άπόψ?, καταθέτει οτι τήν Τετάρτην Βούλγαροι αστυνομικοί ύπεχρέωσαν έπί απειλή θανάτου τόν τέως Τούρκον αστυνόμον Χαφούζ έφέντην κα'ι παρέδωκεν άύτοϊς 150 κιβώτια πετρελαίου. Διαταγή αύτών Βούλγαροι στρατιώται τής φρου- έχυσαν πετρέλαιον εις διάφορα σημεία τής πόλεως.Τήν Πέμπτην ό Βουλγαρικός στρατός, έγκαταλείψας τόν πόλιν, ήφχίσε κανονιοβολών διά δύο πυροβόλων άπό τών υψωμάτων, ιδίως κατά τών οικιών τών φερουσών ξένας σημαίας, ειδικώς κατά τών Προξενείων, ένθα εΐχον καταφύ/η έντρομοι οί κάτοικοι.Ηυρκαϊά έκραγεϊσα είς πλεϊστα σημεία τής πόλεως μετέβαλεν αύ- τήν εϊς ερείπια. Ό Μητροπολίτης έτηλεγράφησε ζητών 15,000 μεριάς άρτου ήμερησίως δι’ αστέ/ους πληθυσμούς».«’Απεσταλμένος τοΰ Γραφείου τοΰ Τύπου τηλεγραφεί, δτι αί απειλαί τών Βουλγάρων αξιωματικών, δηλωσάντσιν έπανειλημμένως Ης τους κατοίκους οτι θά πυρπολήσωσι τάς Σερρας, άν άναγκασθώσι V(| υποχωρήσουν έξ αύτών, έπραγματοποιήθησαν. Ιίαρελθοΰσαν 1 (>ίτην ίσχυρύν απόσπασμα βουλγαρικόν επεχείρησε νά είσβάλη είς πολιν έκ νέου, αλλά τό καταρχισθέν σώμα πολιτοφυλάκων εξ εν- ^οπίωγ αντέστη έπιτυχώς επί τριήμερον.’Γήν έσπέραν τής ΙΙέμπτης Βουλγαρικός στρατός μετά τεσσάρων 
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Ό Βουλγαρικός.., .πολιτισμός 44 δ444 Ό Βουλγαρικός....πολιτισμόςπυροβόλων κατέλαβε τόν παρακείμενον τής πόλεως λόφον, τήν πρωίαν δέ τής Παρασκευής ήρχισε τόν κανονιοβολισμόν.Ένφ ή πόλις εζανονιοβολεϊτο, Βούλγαροι στρατιώται μετά κομιτατζήδων καί Βουλγάρων αξιωματικών επί κεφαλής καί ακολουθούμενοι ύπό τοΰ γραμματέως τής Νομαρχίας και συμβούλου διοικητι- τικοΰ Βούλκωφ, ώς καί τοΰ περιφήμου Γιάγκωφ, περιήρχοντο διάφορα σημεία τής πόλεως, τοποθετοΰντες πετρέλαιον καί ά'λλας εύφλεκτους ύλας είς τάς οικίας. Οΰτιυς έπυρπόλησαν τήν πόλιν συνοδεύοντες τό άπαίσιον έργον των, κρώζοντες άγρια «ούρρά» καί ί’βρεις κατά παν ιός Ελληνικού,Συγχρόνως διάφορα άλλα τμήματα τού Βουλγαρικού· στρατού μετά κομιτατζήδων έπεδίδοντο είς λεηλασίας καταστημάτων καί οικιών, ας διήρπαζον πρώτον καί έπυρπόλουν έπειτα. Κομιτατζήδες μέ απαίσιας μοριράς έφόρτωναν τά άρπαζόμενα καί έλάμβανον έπειτα τήν εις Νευροκόπιον καί εκεϊθεν εις Βουλγαρίαν άγουσαν.Δέν ΐιπάρχει οικία μή διαρπαγεϊσα καί πυρποληθεϊσα κατόπιν. Είς τήν πόλιν δλαι αί συνοικίαι έκάησαν έκτος τών συνοικιών «’Αραμπατζή— μαχαλά», τοΰ προαστείου «Καμενίκια» καί τών Τουρκικών συνοικιών.Άπό Έγρή—Κάνας μέχρι Καμενίκια καί τής συνοικίας τοΰ Τηλεγραφείου ά'πασα ή λοιπή πόλις έκάη. Τό θέαμα τών καπνιζόντων ερειπίων τής πρό ολίγων ημερών ανθηρότατης πόλεως τών Σερρών είναι σπαρακτικόν. Λί πρώται φλόγες άνεφάνησαν είς τά καταστήματα τής Αμερικανικής Εταιρείας τών Καπνών, ήτις είχεν υψώσει ’Αμερικανικήν σημαίαν. Έν τούτοις κατά ταύτης κυρίως έβαλλε τό βουλγαρικόν πυροβολικόν. Αί ζημίαι τής Εταιρείας ταύτης ανέρχονται είς εν έκαμομμύριον περίπου δολλαρίων Παραδόξως οί Βούλγαροι έφείσθησαν τοΰ Διοικητηρίου, τοΰ τηλεγραφείου καί τών στρατώνων.Διαρκούσης τής πυρκαϊάς ό στρατός μετά τών κομιτατζήδων έ- πολιόρκησε τήν οικίαν τοΰ Αυστριακού προξενείου κ. Ζλάτκου, ένθα είχον καταφύγει συγγενικαί του οίκογένειαι.Μάτην ό πρόξενος, περιβληθείς και τήν επίσημον στολήν του. έπεχείρησε ν’ αποσόβηση τήν λεηλασίαν. Οί Βούλγαροι, δηλώσαντες άπροκαλύπτως δτι δέν άναγνωρίζουσι κανένα πρόξενον, έπεδόθησαν είς τήν διαρπαγήν παντός δ,τι έφερεν έκαστος τών έν τφ προξενείφ ζητησάντων άσυλον.Κατόπιν έτράπησαν πρός χωρίον Λουτσή άπάγοντες αυτούς.

Καθ’ οδόν όπεγύμτωσαν πάντσς, έδέχθησαν δέ ν’ άφήσωσιν έλεύθερον μετά καταβολήν 30 λιρών τόν ομογενή Άλεξανδρίδην καί τον Αυστριακόν πρόξενον Ζλάτκον, καιαβαλόντα 10 λίρας ώς λύτρα.Τήν αυτήν τύχην ύπέστη ή οικία τοΰ ’Ιταλού προξένου, δστις μόλις έσώθη διά καταβολής σημαντικού χρηματικού ποσού.Αί καταφυγοΰσαι. εις τό ’Ιταλικόν προξενεϊον οικογένειαι άπεγυ- μνώθησαν άπασαι. Τό Αυστριακόν προξενεϊον έκάη. Τά κοσμήματα τής συζύγου τοΰ Αυστριακού προξένου διηρπάγησαν. Έκάησαν διαρπα- γεϊσαι προηγουμένως, αί Τράπεζαι Ανατολής καί ’Αθηνών, τό Μη- τροπολιτικύν Μέγαρον, ή Ίσραηλιτική συναγωγή, καί άπαντα τά καμ- πνεμπορικά καταστήματα τών μεγάλων ’Αμερικανικών, Αυστριακών καί Γερμανικών οϊκίσν. ’Επίσης τό μεγαλοπρεπές Ελληνικόν Νοσο- κομεϊον."Αμα τή είσόδφ τοΰ Ελληνικού στρατού ήρξατο ή έπάνοδος τών αστέγων καί άσίτων κατοίκων, οΐτινες είχον καταφύγει διά νά θωθώσιν είς τά παρά τόν Στρυμόνα χωρία. Τέως πλουσιώτατοι ομογενείς λιμώττουσι, στερούμενοι καί αυτού τοΰ άρτου. ’Ατυχείς μητέρες τρέμουσιν έκ τοΰ ψύχους, προσπαθούσαι νά διαφυλάξωσι διά τών μοναδικών ίδιων ενδυμάτων των τά τρέμοντα καί κλαίοντα τής πείνης τέκνα των.ΊΙ κατάστασις είναι απελπιστική. Πάντα τά φαρμακεία έπυρπο- ληθησαν. Ουδέ ίχνος φαρμάκου υπάρχει εις τήν πόλιν».Ό βουλευτής ΚΠ. κ. Κοσμίδης καί ό διευθυντής τής «Προόδου» Χ· Σπανούδης τηλεγραφούσι πρός τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην έκ Σερρών :«Κατώδυνοι άναγγέλλομεν τόν μαρτυρικόν θάνατον τοΰ Μητροπολίτου Μελενίκου, έξακριβωθέντα έν λεπτομερεία.Ό Μητροπολίτης έπλήγη τήν πρωίαν τής -5 Ιουνίου αγρίως διά λόγχτ|ς είς τήν κεφαλήν καί τάς πλευράς. ’Εποδοπατήθη καί έπειτα κατεσπιλώθη καί έσυλήθη.Συνεμαρτύρησαν εις ίερεύς, εις πρόκριτος καί ό Μέγας Λογοθέτης. Έκ τής αυτής επαρχίας έκρεουργήθησαν 102 άλλοι Ελληνες. I ά άμφια καί τά αντικείμενα τής Μητροπόλεως διηρπαγησαν.Εκθάψάντες χθές τους νεκρούς, κατακειμένους εν βόθρφ, ευρο- μεν τον Μητροπολίτην φρικτάς φέροντα πληγάς.Λί οίκίαι καί τά καταστήματα διηρπάγησαν.Εμαρτύρησεν επίσης καί ό ’Επίσκοπος Πολυανής.
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Ό Βουλγαρικός....πολιτισμός 447446 Ό Βουλγαρικός....πολιτισμόςθεωρείται βέβαιος ό μαρτυρικός θάνατος τοΰ "Αγίου Μυρέων (Καβάλλα;).Τών ’Εθνομαρτύρων τής ’Εκκλησίας αίωνία ειη ή μνήμη».«Κοινοβουλευτική επιτροπή τηλεγραφεί έκ Σερρών« Λεπτομέρειαι σφαγής Μητροπολίτου Μελενίκου Κωνσταντίνου και προκρίτων καί άλλων έκ Δεμίρ-Ίσσάρ, τραγικότατοι. Περί τήν 9ην πρωινήν ώραν τής V5 ’Ιουνίου είκοσάς Βουλγάρων στρατιωτών ύπό ένα αξιωματικόν φ&ροντες έφ’ δπλου λόγχην μετέβησαν είς τήν Μη- τρόπολιν, ένθα εύρίσκοντο καί οί πρόκριτοι Θ. Παπαχαριζάνης, Μέ- γας Λογοθέτης επαρχίας Μελενίκου. Στρατιώται έκρουσαν τήν θύραν, επειδή δέ φντέστη δ Μητροπολίτης έρρηξαν αύτήν καί εϊσήλθον εξ στρατιώται μετά του αξιωματικού. ’Λνήλθον εις τά δωμάτια ζητούν- τες δήθεν δπλα καί έγγραφα.Άνέτρεψαν όλα τά έπιπλα καί σκεύη βωμολοχοΰντες καί ύβρί- ζοντες καί ήρπασαν 40 λίρας εύρεθείσας είς τό Γραφεϊον τοΰ Μητροπολίτου. Κατόπιν άπήγαγον βιαίως τόν Μητροπολίτην καί τόν 11α- παχαριζάνην, δέροντες δέ αύτούς τούς ώδήγησαν μακράν έξω τής πό- λεως. Έκεϊ ήνάγκασαν άμφοτέρους νά γονατίσο>σι καί κατήγαγον επανειλημμένους λογχισμούς κατά τών πλευρών καί τής κεφαλής τοΰ Μητροπολίτου. Ό Παπαχαριζάνης περίτρομος έτελεύτησεν έκ συγκοπής τής καρδίας. Έν τούτοις έλογχίσθη.Μητροπολίτην τελευτήσαντα μαρτυρικώς έποδοπάτησαν καί ύβρισαν άποσπώντες τάς τρίχας τής γενειάδας. Κατόπιν τόν έσκύλευσαν άφαιρέσαντες τά χρήματα, το ώρολόγιόν του καί τά έσωτερικά του ενδύματα.Έγκαταλείψανιες άμφότερα τά θύματα επανήλθαν είς τήν Μη- ιρόπολιν ζητούντες τήν αδελφήν τοΰ Μητροπολίτου, κρυβεισαν είς οροφήν γειτονικής οίκίας καί σωθείσαν ώς έκ θαύματος. Έ μήτηρ τού Μητροπολίτου άπέθανεν έκ τρόμουΔιήρπασαν άμφια Μητροπολίτου, δύο Μίτρας μετά σταυρόν ά- δαμαντοκολλήτου, χρυοοΰν Ευαγγελίαν, άλλα πολύτιμα σκεύη καί έπι πλα καί 240 λίρας τής αδελφής τοΰ Μητροπολίτου άς είχε κρυμμένας. Οί νεκροί έμειναν εκτεθειμένοι μέχρι Τετάρτης 26 Ιουνίου, οπότε συρόμενοι έκ τών ποδών μετά πολλών άλλων πτωμάτων εντοπίων καί έκ τών περιχώρων έρρίφθησαν είς βόθρον εντός τοΰ περιβόλου τοΰ νεοδμήτου Βουλγαρικού Σχολείου.Έπιζητοΰντες πλήρη διευκρίνισιν τών γενομενα>ν έξεθάψαμεν 

αύτούς μετά μεγίστης δυσκολίας. Ένεκα τής σήψεως τών πτωμάτων άνεσύρθησαν μόνον δκτό). Ή εκταφή τών άλλων είναι αδύνατος. Ό βόθρος ανασκαφείς παρουσιάζει φρικωδέστατον θέαμα ογκώδους συρφετού πολλών δεκάδων πτωμάτων.Ό Μητροπολίτης κατέκειτο πρηνής, φριχτός τήν δψιν. Πάντα τά έκταφέντα πτώματα έφερον βαθύτατα τραύματα διά λόγχης πλευρικά, ών πλεϊστα διαμπερή, κρανία διερρηγμένα, οφθαλμούς έξωρυγ- μένους καί άλλα παρόμοια.’Εγκαίρως καταφθάσαντες ενταύθα είδον τό φριχτόν θέαμα τών θυμάτων οί άντσποκριταί τοΰ πρακτορείου Χαβάς καί τών «Τάϊμς». Τό μαρτυρολόγιον ηχούσαν ολίγον κατόπιν οί άνταποκριταί τοΰ «Κή- ρυκος τής Ν. *Υόρκης»,τής  «Τριμπούνας» και τρεις άλλοι. Έλαβον πλείστας φωτογραφίας τών διαδραματισθεισών άνηχούστων φρικαλεοτήτων.*0 ανταποκριτής τοΰ <ΑΙώνος> ταΰ Μιλάνου κ. Μαγκρίνη, μεταβάς αύτοπροσώπως εϊς τήν Καβάλλαν καί τό Δοξάτον, τηλεγραφεί τάς ακολούθους λεπτομέρειας τής καταστροφής τοΰ τελευταίου:«Ή σφαγή καί ή καταστροφή τού Δοξάτου εξετελέσθη κατά σχέ- διον προδιαγεγραμμένον δπως καί έν Σέρραις.Κατόπιν έπισταμένων άνακρίσεών μου, άπεδείχθη, δτι πρό 6 ημερών Βούλγαροι στρατιώται έγκατέλιπον τό Δοξάτον, έσχηματίσθη δέ πολιτοφυλακή ένισχυθεϊσα ύπό εθελοντών άψιχθέντοιν έκ Καβάλλας πθός άπόκρουσιν επιδρομής κομιτατζήδων.Τήν Παρασκευήν πρός τό Σάββατον οι Βούλγαροι στρατιώται έθιξαν ζωηρόν πυρ εναντίον τοΰ Δοξάτου, προσπαθοΰντες νά είσέλ- $ουν διά νά συμπληρώσουν τήν διαρπαγήν, άλλ*  άπεκρούσθησαν ύπό των έθελοντών τών ύπερασπιζόντων το Δοξάτον.Τήν νύκτα τού Σαββάτου οί Βούλγαροι έτοποθέτησαν είς τήν πεδιάδα, εις άπόστασιν εκατοντάδων μέτρων, 40 πεδινά πυροβόλα, διά τών οποίων ήρχισαν τήν αυγήν τής Κυριακής τόν βομβαρδισμόν τού Δοξάτου.Οί κάτοικοι, έντρομοι, ουλλέξαντες δ,τι πολύτιμον ειχον, ήρχι- °αν νά φεύγουν άλλοι πρός τήν Καβάλλαν, άλλοι δέ διά της κοίτης ξηρού χειμάρρου πρός τά όρη. Εκατοντάδες τινές έκλείσθησαν έντός τών οίκιώνΑίφνης ένεφινίσθη Βουλγαρικόν ίππικοι τό όποιον ήρχισε κατα' ίωξιν τών φευγόντων.
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Ο Βουλγαρικός...πολιτισμός 449448 Ό Βουλγαρικός...πολιτισμός ·Ένω 400 Βούλγαροι στρατιώται ειστ')ρχοντο μέ έφ’ δπλου λόγχην εις τό Δοξάτον, ακολουθούμενοι ύπό δύο αμαξών φορτωμένων μέ πετρέλαιον, τό ιππικόν, έξ 120 άνδρών, διαιρεθέν εις δύο αποσπάσματα, διοικούμενα ύπό τών ταγματαρχών Μηέρνερ και Συμεώ- νωφ, κατεδίωκε τούς φεύγοντας άνδρας, γυναίκας καί παιδία, ρίπτον αυτούς κατά γης διά σπαθισμών. Τό πεζικόν κατέφθασεν εις τό πε- δίον έσπαρμένον από νεκρούς και' τραυματίας. Έγύμνωνε τά θύματα καί έλόγχιζε τούς ζώντας. Πάσαι αί γυναίκες καί αί παρθένοι, αί παραμείνασαι εις Δοξάτον, εβιάσθησαν ύπό αξιωματικών και στρατιωτών, φονευθείσαι ακολούθως.Οί Βούλγαροι έζήτησαν από τινας οίκιγ^νεία; εγκλείστους παν δ,τι ειχον, υποσχόμενοι νά σώσουν τήν ζωήν αυτών.’"Αφού δμως επέτυχαν τήν παράδοσιν τών εγκλείστων τούτων έπεδόθησαν είς τήν σφαγήν των. Μητέρες είδον τά τέκνα των άρπα- ζόμενα από τόν λαιμόν καί ριπτόμενα εις τάς οδούς επί τών λογχών τών στρατιωτών, προσπαθούντων νά τά λογχίσουν είς τόν αέρα.Γυναίκες πληγωμένοι έξεγυμνώθησαν καί γυμνωθεΐσαι έβιά · σθησαν.Τά ό'ργια, τό πυρ, ή σφαγή καί ή αρπαγή διήρκεσαν μέχρι τής 5ης εσπερινής ώρας. *Η  σφαγή συνεπληρώθη διά κτυπημάτων τής λόγχης καί τοΰ ξίφους.Τριακοντας Μωαμεθανών παραπεισθεϊσα ύπό τών Βουλγάρων βεβαιούντων τήν σύναψιν συμμαχίας Βουλγαρίας καί Τουρκίας κατά τής Ελλάδος, συμμετέσχε τών σφαγών καί τών εμπρησμών.Οί Μουσουλυάνοι, διαιρεθέντες εις ομίλους έκ πέντε άνδρών, δι- οικουμένων ύπό Βουλγάρων στρατιωτών, συνεπλήρωνον τήν καταστρο · φήν φονεύοντες πολλούς πληγωμένους καί ύποδειχνύοντες τά μέρη είς τά όποια έκρύπτοντο οί ‘Ελληνες.Έκτος τών ταγματαρχών Συμεώνωφ καί Βέρνεφ — ο τελευταίος έφόνευσε διά τοΰ ξίφους του τέσσαρας καί έπλήγωσεν ετέρους τρεις — πολλοί αύτόπται μάρτυρες βεβαιοΰν δτι πολλοί άλλοι αξιωματικοί Βούλγαροι ελαβον μέρος είς τήν σφαγήν.Ίδίρι ό Ίβάν Μπηιχόφ, ό Αθανάσιος Ιΐριτσώφ, ό αστυνόμο; τοΰ Δυξάτου Βασώφ καί ό εϊοηνοδίκης Καρακουλάκωφ.Τήν πέμπτην ώραν τής εσπέρας έσήμανεν ύποχώρησις.Στρατιώται φορτωμένοι λάφυρα ταχθέντες είς γραμμήν έγκατέ- λειψαν τό Δοξάτον.

Βούλγαρος στρατιώτης φέρων περασμένο? είς λόγχην βρέφος έξά- μηνον, ώς τ^όπαιον, προηγείτο τοΰ στρατού τών δολοφόνων.Οί Τούρκοι οί συμμετασχόντες τών σφαγών, ήκολούθησαν τούς βουλγάρους φεύγοντας.Ή καταστροφή είναι μεγίστη. Μεταξύ τών σφαγέντων ύπάρχόυν δύο ιερείς σφαγέντες μέ ξίφη έν τή ορθοδόξίρ Έκκλησί^.»

ΧΥΓΧΡΟΝΟ2 ISTORIA
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΥΠΡΟΣ
Οί αναχώρησαντες μέ τήν Α. Π. 

τόν Μητροπολίτην Κιτίου καί τόν 
βουλευτήν κ. Ε. Χατζηκοάννου επί 
κεφαλής 276 έκ τών επαρχιών Λάρ- 
νακος καί Λεμεσού έθελονταί έγέ- 
νοντο ένϋουσιωδέστατα δεκτοί ύπύ τής 
έν ’Αλεξάνδρειά ελληνικής παροικ'ας 
διερχόμενοι έχεΐθεν. Έφιλοξενηθησαν 
έν τή Σαλβαγβίφ Σχολή τοΰ Σάτμπυ, 
έπεσκέψατο δ’ αυτούς ή Α. Μ. ό 11α- 
τ(μάρχης καί ό γεν. Πρόξενος τής 
Ελλάδος κ. Σαχτούρης.

Κατά τήν τριήμερον έν ’Αλεξάν
δρειά διαμονήν των έξεγυμνάσθησαν 
βίς τάς πρώτας ασκήσεις ύπό τών έν- 
ΰουσιωδών προσκόπων ’Αλεξάνδρειάς, 
ων εξ καί συνώδευσαν τούς έθελοντάς 
Μχρι ’Αθηνών.

Έν τφ μεταξύ είχε δηλωδή καί έ- 
Λίαήμως είς τόν Κόπρφ πρόξενον 
υπό τοΰ Υπουργείου τών Στρατιω
τικών δτι δέν γίνονται δεκτοί έϋε- 
λονταί. Άλλ’ οί Κύπριοι έγένοντο τι- 
μητικώτατα δεκτοί, καδ*  Ά δηλοΰται 
** έξης τηλεγραφήματος τοΰ II.

αΜ. Κιτίου πρός τόν κ. Ζαννέτον : 
«Άνδρες διακόσιοι έβδομήκοντα εξ 

διοικούμενοι ύπό επτά Άλεξανδρη- 
νών προσκόπων άπεβιβάσΰησαν έν- 
δουσιωδώς επευφημούμενοι. Κυβέρ- 
νησις ύτοδεχθεϊσα τιμητικώς κατέ
ταξε πάντας χαριζομένη Κύπρω.

Κιτίου. >

Οί δεύτρροι εθνικοί έρανοι έξακο- 
λουϋοΰσιν συλλεγόμενοι έν Κύπρφ. 
ΟΙ τής Λάρνακος άνήλδον μέχρι σή
μερον είς έξ ών περίπου ^200 
έδαπανήθησαν είς τήν αποστολήν τών 
εθελοντών. Οί τής Λευκωσίας είς 
^’950. — , ών 100 τής ’Αρχιεπισκο
πής, 100 τοΰ ίεροΰ ναού Φανερωμέ
νης καί 100 τής '1. Μονής Κύκκου, οί 
τή; Άμμοχώστου ε?ς j£100 (πρώτη 
δόσις), ή τής κώμης Άκανδουντος εις 
^100, καί ή τής Κερυνείας εις <£30, 
περίπου (πρώτη δόσις).

νΗρξατο πάλιν κυκλοφορούσα έπι· 
μόνως ή περί έδνικής αποκαταστά- 
σεως τής Κόπρου φήμη άνά τόν έξω
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Βενιζέλον,

Αθήνας.
Λαός Λάρνακος έπί ευτυχεί γεγο- 

νότι είρήνης έπιβραβευσάσης Έθνος 
έπαξίως Ονσιων καί ανδρείας του είς 
δύο νικηφόρους πολέμους αισθάνεται 
καθήκον συγχαρήναι ύμϊν μεγαλουρ
γώ Κυβερνήτη καί δι*  υμών στεηα
νήφορον Μητέρα Πατρίδα είς τάς 
άγκάλας τής οποίας ή Κύπρος ελπίζει 
νά ριφθή ταχέως.

Θεμιστοκλέους, δήμαρχος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΑΙΣ.
ΕύΘύς μετά τήν ένέργειαν διαμαρ

τυριών πρός τόν πεπολιτισμένον κό
σμον κατά τών βουλγαρικών έναντίον 
τών ορθοδόξων καί δή τής 'Ιεραρχί
α; θηριωδιών, ή ‘I. Σύνοδος άπεφά- 
σισβ νά μεριμνήση περί τής οίκογε- 
νείας τού άοιδ μου μάρτυρος Μητρο
πολίτου Μιλενίκου.

— Κατόπιν διαμαρτυριών τής Ί· 
Κοινότητος τού Αγίου Ορους διά 
τήν καταπάτησιν τών προνομίων αύ
τού ώς έκ τής άποβάσεως ρώσων πε
ζοναυτών ένεκα τών γνωστών αίρετι- 
κών έρίδων, ή 1. Σύνοδος άπεφσσιοε 
νά προβή είς τά κατάλληλα διαβήμ«' 
τα πορά ιή ςωσική Πρεσβείρ πρός 
ύπεράσπισιν τού καθεστώτος.

— Ό πρώην Νικομήδειας Φιλόθεος 
προσήνεγκεν υπέρ τής Θεολογικής 
Σχολής Χάλκης δωρεάν έκ 1000 λ^ 
ρών. Τά χρήματα ταύτα θά χρήσιμο· 
ποιηθωσι πρός μεταφοράν ύδατος και 
ήλεκτροφωτισμόν τής Σχολής.

— Ό Π. Μητροπολίτης Δυρραιχίον 
αναφέρει ότι έπισκεψάμενοι αύτόν δυο 
άλβανοί βέηδες ών ό έιερός υπουργέ 
τών εσωτερικών τής ?εγομένης προ 
σωρινής αλβανικής κυβέρνησε ως ύπ-*  
δήλωσαν ότι τό ΠατριαρχεΧον 

τύπον. Τήν φήμην ταντην έκ συμπτώ- 
σεως διαψεύδει έπισήμως επιστολή 
από 30 Ίουλ. του Άρχιγραμματέως 
τής ήμετέρας Κυβερνήσεω; πρό; τούς 
Έλληνας βουλευτάς είς άπάντησιν 
τοΰ από 17)30 Μαιου έ.έ. υπομνήμα
τος αύτών, λέγουσα δτι επίσημον γράμ
μα τοΰ ‘Υπουργού πρός τόν ‘Αρμό
στε ύοντα πορακαλεϊ αυτόν νά πληρο- 
φορήση αύτούς δτι ούδεμία μεταβολή 
έν τή πολιτική καταοτάσει τής Κΰ 
πρου μελετάται. Κατά σύμπτωσιν καί 
ό έν Άθήναις ανταποκριτής τής «Ε
λευθερίας» γράφει δτι «είναι άπολύ- 
τω, έξηκριβωμένον δτι επίσημος πλη
ροφορία περί συντόμου έκπληρώσεως 
τών προαιωνίων πόθων τών Κυπρίων 
ούδεμία απολύτως υπάρχει ένιαΰθα.»
Αρά γε πώς πρέπει νά έξηγηθή ή 

σύμπτωσις τών δύο τούτων συμπτώ
σεων ;

Ό Δήμος Λαρνακέων διά τού δη 
μιρχου αύτού νπεβαλε πρός τήν Αύ
τού Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα καί 
ιόν Πρωθυπουργόν κ. Βενιζέλον τά 
εξής έπί τή νικηφόρφ ειρήνη τηλε
γραφήματα:

Μεγαλειότατον Βασιλέα 
Αθήνας.

Λαός Λάρνακος παρακολουθήσας 
μετά συγκινήοεως καί έκρήξεως χα
ράς καί ένθουσιασμού έπί ταϊς έκά- 
στοιε τόσαις δέ ένδόξοις νίκαις καί 
δευτέρου έθχικού πολέμου υποβάλλει 
έπί ευτυχεί τούτων αποπερατώσει διά
πυρα συγχαρητήρια Ύμϊν λιτρευτφ 
Βασιλεϊ καί τροπαιούχφ Στρατηλάτη 
καί γιγαντομάχφ Στρατφ, οϊτινες τό
σα παρελθόν ιος όνειρα έπραγματώ- 
σατε, τόσας δέ τού μέλλοντα : έλπ δας 
καλεϊτε είς πραγμάτωσιν, τής Κύ
πρου άπεκδεχομένης ταχεΐαν τήν έκ- 
πλήρωσιν τών (δικών της,

Θεμιστοκλέους δήμαρχος.

Σύγχρονος
νά πσραιτηθη των προνομίων του έν 
Άλβανίρ.

—Διά τσκριρίων εζητήθη από τήν 
τουρκικήν κυβέρνησιν 1) όπως είς τά 
έγκαταλειπόμενα ύπό τών βουλγάρων 
μέρη μεισβαίνη τακτικός στρατός, 
καί 2) όπω; παρασχεθη αμνηστ'α είς 
τούς έπί τών βουλγάρων άναγκασθέν- 
τας νά παρεκτραπώ ο ιν.

— Ή Α. Θ. Π. ό Οίκουμ. Πατριάρ
χης προσήνεγκε δωρεάν έκ 1200 λι
ρών πρός άνέγερσιν άρρεναγωγείου 
εν τβ ίδιαιτέρρ Αύτού πατρίδι Βαλστρ.

— Ή έκ ιών Σεβ. Μητροπολιτών 
Άμασείας, Κασσανδρείας καί Έλευ- 
θερονπόλεως καί τού κ. Π. Νικολο- 
πούλου άποτελεσθείσα πατριαρχική 
αποστολή προς διαμαρτυρίαν κατά 
τών βουλγαρικών θηριωδιών παρά 
ταϊς έν ΚΠ. Πρεσβείαις τών Μ. Δυ
νάμεων. περιελθούσα τάς Πρεσβείας 
εγένετο μει*  ενδιαφέροντος δεκτή, τών 
Πρέσβεων δηλωσάντων τήν βαθείαν 
«γανάκτησίν των, τινών Ö*  αύτών κρα 
Τήσάντων καί σημειώσεις περί τών 
καταγγελθένιιον.

— Έξελέγη βοηθός τού Μητροπο
λίτου Σμύρνης ώς έπίσκοπος Ξάνθου- 
«ολβως ό άρχιμ. κ. Αμβρόσιος Πλει- 
«νθίδης.

— Επιτροπή έκ τών σεβ. Μητρο
πολιτών Προύσης καί Μαρωνείας συ- 
νοδευομένη ύπό τού Καπουκεχαγιά 
μβιέβη παρά tip ‘Υπουργψ τών Έσω- 
'ερίκών Ταλαάτ καί διεμαριυρήθη 
^ιά τήν κακίστην συμπεριφοράν τών 
Τούρκων πρός τούς Χριστιανούς τών 
^νακαταλαμβανομένων μερών τής 
θρ^κης. ΓΟ Ύπουργός ύπέσχετο ότι 
ή Κυβέρνησις θά δώση αύστηροτάτας 
δίαταγας παύσιν τών καταγγε?» 
λομενων έκτροπων.

Ιστορία 4M
— Ή αύτή επιτροπή έζήτησεν όπως 

έκδοθή έπί τέλους τό βεράτιον τού 
Μητροπολίτου τής νεοσυστάτου Μη- 
τροπόλεως Δαρδανελλίων.

— Μεγαλοπρεπή μνημόσυνα έτελε- 
σθησαν έν ΚΠ. και πολλαχού τού 
κλίματος τοΰ Οίκουμ. Πατριαρχείου 
τή 7 Ιουλίου έ. ε. υπέρ τών θυμάτων 
τής βουλγαρικής θηριωδίας.

—Τό Ύπουργεϊον τών θρησκευ
μάτων διά τεσκερέ αγγέλλει πρός τό 
Οίκουμ. Πατριαρχεΐον ότι κατόπιν 
τής έπι μονής τών ’Ιταλών νά μή δε- 
χθώσιν άλλον Μητροπολίτην Ρόδου 
έκτός τοΰ Βενιαμίν, αδυνατεί νά έκ- 
δώση τό Βεράτιον τοΰ νέου Μητροπο
λίτου Ρόδου κ. Αποστόλου συνιστφ 
δέ όπως άποσταλή είς Ρόδον ό εύά- 
ρέστος τοϊς Ίταλοϊς Βενιαμίν.

—Τή 8 ’Ιουλίου συνήλθον είς κοι
νήν συνεδρίαν τά Δύο Σώματα καί 
1 ) έξετάσαντα τήν μ βτά τήν άνακατά- 
ληψιν τής Θράκης ύπό τών Τούρκιυν 
θλιβέράν θέσιν τών ομογενών άπεφά- 
σισαν δπως Επιτροπή έκ τών Παν. 
Μητροπολιτών Άμασείας καί Μυτι
λήνης καί τών κ. κ. ‘Ιππ. Ζαγανισρη 
καί I. Χλωρού έχουσα έπί κεφαλής 
αυτόν τόν Οίκουμ. Πατριάρχην με- 
ταβή πρός τόν Μ. Βεζύρην καί τόν 
Υπουργόν τής Δικαιοσύνης και α
παίτηση έπισήμως τήν έξασφάλισιν 
τών έν Θράκη ομογενών 2) έπειδή το 
’Αλβανικόν κράτος εδειξε διαθέσεις 
καταργήσεως τών προνομιών τοΰ Οίκ, 
Πατριαρχείου, ένέκριναν τήν σύντα
ξιν ύπομνήματος πρός τον Πρόεδρον 
τής Διεθνούς Συνδιασκέψεως τοΰ 
Λονδίνου σίρ Έδ. Γκρέϋ έν φ θά 
ύποδεικνύηται ότι ή Αλβανία ώς κατά 

'πλειονοψηφίαν μουσουλμανική οφεί
λει ώς καί το οθωμανικόν Κράτος 
νά σεβασθή τας προνομίας τής £κ-
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κλησίας, κατοχυρουμένης δι’ Αδικών 
διατάξεων έν τφ ύπό μελέτην τών 
Δυνάμεων πολιτεύματι αύτής· 3) ένε- 
κρίθη υπόμνημα περί τοΰ 'Αγίου "Ο
ρους έν ω αποκρούεται ρητώς ή λε· 
γομένη διεθνοποίησις, έπιζητεϊται δέ 
ή διατήρησις τοΰ δι’ αύτοκρατορικών 
χρυσοβούλων καί φιρμανίων καθιερω
μένου καθεστώτος τής αύτοδιοικήσε- 
ως έν έξαρτήσει άπό τοΰ Οίκουμ. 
Πατριαρχείου, υποκαθιστάμενης ά' 
πλώς εις τήν οθωμανικήν τής νέας 
Πολιτικής’Αρχής, τής ελληνικής.

—Τή 9 Ίουλ. μετέβη πρός τόν Μ. 
Βεζίρην κσί τόν Υπουργόν τών Θρη
σκευμάτων ή Α. Θ. Πανύ,γιότης έπί 
κεφαλής τής ανωτέρω σημβιωθείσης 
Επιτροπής. Ό Μ. Βεζίρης διεβε- 
βαίωσβ τήν Α. Θ. Π. καί τήν Επι
τροπήν δτι ή Κυβέρνησις έδωχεν αύ- 
στηροτάτας διαταγής πρός προάσπι- 
σιν τών έν Θράκη χριστιανών, άπέ- 
στειλε δέ πρός έπίβλεψιν τής εφαρ
μογής αύτών καί τόν ‘Υπουργόν τών 
Εσωτερικών Ταλαάτ-βέην. '0 δέ ‘Υ
πουργός τών Θρησκευμάτων διεβε- 
βαίωσε τήν Α. Θ. II. ότι δέν συνέ- 
βησαν (!) τά καταγγελλόμενα, δτι έδό- 
θησαν αί πρός πρόληψιν αύτών δια- 
ταγαί, καί δτι τά καθυστερούμενα βε- 
ράτια Μητροπολιτών έξεδόθησαν πλήν 
τοΰ τοΰ νέου Μητροπολίτου Ρόδου.

— Μητροπολίτης Βάρνης έξελέγη ό 
πρώην Κώ κ. Νικόδημος.

—Τό Ύπουργεϊον τών Θρησκευμά
των διά τεσκερέ πρός τόν Πατριάρ
χην άπό 10 ‘Ιουλίου έκθέτει τά ύ.τέρ 
τών έλληνορθοδόξων τής Θράκης μέ
τρα τής Κυβερνήσεως καί δτι εντός 
μιας ή δύο ήμερών αταλήσεται τό βε^ 
ράτιον τοΰ Μητροπολίτου Δαρδανελ- 
λ ίων.

—‘Επειδή νέοι εκθέσεις έκ τών 

διαφόρων περιςερειών τής Θράκης 
άνήγγειλαν είς τά Πατριαρχεία ότι ή 
άθλια κατάστασις τών πρώτων ήμερών 
δέν μετεβλήθη, τά Δύο Σώματα τοΰ 
Οίκουμ. Πατριαρχείου συνήλθαν ε!ς 
συνεδρίαν τή 13 Ίουλ. καθ’ ήν άπε- 
φάσιααν δπως άποσταλή πρός τήν Κυ- 
βέρνησιν Μαζβατάς είς τόν όποιον

α) Θά έκτίθενται διά μακριάν τά 
συμβάντα έπί τή βάσει τών χθές εί; 
τά Πατριαρχεία άποσταλεισών έκ- 
θέσεων.

β) Θά ζητήιαι ή άνάκλησις τών 
κυβερνητικών υπαλλήλων εκείνων, οί 
όποιοι δέν εύρίσκοντο άνέκαθεν είς 
καλάς σχέσεις μέ τούς χριστιανούς.

γ) Θά ζητήται δπως έκ μέρους τής 
Κυβερνήαεως καί τών Πατριαρχείων 
μεταβή μικτή επιτροπή, ή όποια περι- 
ερχομένη τά δοκιμασθέντα μέρη έξε- 
τάση έκ τού σύνεγγυς τήν κατάστα- 
σιν καί πιστοποίηση τά γεγονότα.

δ*  Θά ζητήται ή ύπό τής Κυβερ
νήσεως άνέγερσις τών άποτεφρωθει- 
οών εκκλησιών, σχολείων καί οικιών.

ε*)  Θά ζητήται δπως ή Κυβέρνησις 
φροντίση πρός διατροφήν δλων τών 
άνηλίκων ομογενών, οι όποιοι κινδυ
νεύουν νά άποθάνουν τής πείνης.

Τόν μαζβατάν τούτον θά έπιδώση 
είς τόν Μ. Βεζύρην σήμερον μ. μ· 
‘Επιτροπή έκ τής Α. Θ. Π. τού Πα- 
τριάρχου καί τών Σεβ. Μητροπολιτών 
Άμασείας καί Χαλδείας καί τών Συμ
βούλων I. Ζαγανιάρη καί I. Χλωρού.

—Τή υστεραία ή Α. Θ. Π. ίπί 
κεφαλής τής ’Επιτροπής μετέβη παρα 
τφ Μ. Βεζύρη, ύφ’ ού έγένετο τιμή" 
τικώτατα δεκτή.

Κατά τήν συνέντευξιν ή Α. Θ. Π· 
έδήλωσεν είς τόν Μ. Βεζύρην, δτι ϊύ 
ΙΙατριαρχεϊον άιαγκάζεται νά προβΰ 
είς νέα διαβήματα παρά τή Κυβερνη-

σει διά τήν έν Θράκη θέσιν τών ο
μογενών. ‘Ο Μ. Βεζύρης έφερεν έν- 
οτάσεις δτι αί ειδήσεις δεν είναι καθο- 
λοκληρίαν αληθείς καί ότι ή Κυβέρ- 
νησις απορεί δτι καταγγέλλονται τοι- 
αύτα γεγονότα.

Ή Α. Θ. Π. άπήντησεν δτι αδύ
νατον οί Μητροπολίται νά υποβάλλουν 
ειδήσεις άναλήθβις.

‘H τοιούιη κατάστασις, προσέθη- 
κεν ή Α. Θ. Π., ήνάγκασβ ιό Οικου
μενικόν ΙΙατριαρχεϊον νά έπιδώση 
Χθν μαζβατάν έν τφ όποίφ ή Κυβέρ- 
νησις θά ϊδη περίληψιν ακριβή τών 
καταγγελλόμενων γεγονότων ώς καί 
'ά αιτήματα τών όποιων τήν έκτέλεσιν 
αναμένει ώρισμένως τό ΙΙατριαρχεϊον.

Είς ταύτα ό Μ. Βεζύρης άπήντη- 
θβν δτι ή κυβέρνησις θά λάβη δλα τά 
Κατάλληλα μέτρα πρό; άσφόλειαν τών

Θρρ.χη ομογενών, θά τιμωρηθώσι 
άμεοως 0( ένοχοι.

Ή A. Υ. προσέθηκεν, δτι ευθύς 
θα προσκαλέση τόν υπουργόν τών Ε
σωτερικών διά νά συνεννοηθή έπί τών 
ληπτέων μέτρων.

—‘Αποτέλεσμα τής τοιαύτης δρα
στήριας ένεργείας τοϋ Πατριαρχείου 
ύπήρξεν ό σχηματισμός ‘Επιτροπείας 
είς ήν τό Πατριαρχεϊον έκλήθη νά 
μετάοχη δι’ άντιπροσώπου, ήτις νά 
μεταβή είς τό έσωτερικόν τής Θρφ- 
κης πρός εξακρίβωσιν τών γεγονότων 
καί άνακούφισιν τών δείνοπαθησάν- 
των. Είς τήν διάθεσιν της Έπιτρο 
πείας ταύτης ή Όθ. Κυβέρνησις έθεσε 
τό ποσόν τών 5,000 λιρών.

—‘Αφίκετο είς Κωνσταντινούπολή 
ό πολλούς κινδύνους διελθών καί 
παρ’ έλπίδα τούς βουλγαρικούς όνυ
χας διαφυγών βοηθός τού Μητροπο
λίτου Σερρών έπίσκοπος Χριστουπό- 
λεως ’Αμβρόσιος.
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ÄI ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ TOT ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΤ

16 ’Ιουλίου 1913.—Μετά λυσσώδη 
διήμερον μάχην παρά την Τσουμα- 
γίάν οί Βούλγαροι έγκατέλιπον τάς 
δέσεις αύτών Αποσυντεθέντες πέραν 
τών συνόρων καί καταδιωκόμενοι ύπό 
τών ήμετέρων, άφ’ ου πρότερον ένέ- 
πρησαν τήν Τζουμαγιάν. 'Υπολογίζε
ται δτι έτέδησαν εκτός μάχης βούλ- 
γαροι μέν 15 χ. ήμέτεροι δ*  7 χ.

Οί Πρέσβεις τών Δυνάμεων μή κα· 
τορδώσαντες νά συμφωνήσωσιν εις τό 
λεκτικόν κοινής γραπτής διάκοινώσε- 
ως πρός τήν Πύλην βιάζουσιν αύτήν 
προφορικώς καί Ιδίφ έκαστος νά απο- 
συρδή είς τήν γραμμήν Αϊνου- Μη- 
δείας.

Ή Σόφια Αποκλειοδείσα πανταχό- 
δεν κινδυνεύει έκ πείνης, έν ω ό φυ- 
γάς βουλγαρ. στρατός συγκεντρούται 
είς αυτήν. Ή Βουλγαρία παρακαλεϊ 
τήν Ρουμανίαν νά Ανοίξη αύτή τήν 
γραμμήν Βάρνης πρός επισιτισμόν.

17 .— Οί ήμέτεροι κατέλαβαν άιευ 
άντιστάσεως τήν Γκιουμουλτζίναν κυ. 
ριεύσαντες 60 σιδηρ. άμαξας πλήρεις 
πολεμοφοδίων καί τροφίμων καί 4 
ατμομηχανής.

Οί αντιπρόσωποι τών εμπολέμων 
συνήλδον χθές είς προκαταρκτικήν συ 
νεδρίαν. Ή 'Ελλάς καί ή Σερβία Αρ· 
νοΰνται νά παραδεχθώσιν άνοκωχήν 
πριν ή ή Βουλγαρία άποδεχθή τούς 
όρους των. Ό Βενιζέλος έδήλωσεν 
ότι δά έπιμβίνη είς τό ν’ Αποκατα- 
σταδή βαλκανική Ισορροπία. Ύφίστα- 
ται πλήρης συμφωνία μεταξύ τής Ελ
λάδος καί τής Σερβίας. *Εν  ή περι- 
πτώσει αί διαπραγματεύσβις άποβώσιν 

άκαρποι δ πόλεμος δά συνεχισδή.
Ή Συνδιάσκειμις τών Πρέσβεων 

συνεφιόνησεν όπως ή ’Αλβανία κυβερ- 
νάται ύπό Πρίγκιπο; διοριζομένου 
είς τό τέλος έκάστου εξαμήνου, διε
θνής δ*  Επιτροπεία μεδ’ ενός ’Αλβα
νού δά μελετήση έπί τόπου τά καταλ
ληλότερα μέτρα πρός αvαδιοργανωσιν 
τής διοικήσεως. Ή χωροφυλακή ά- 
πεφασίσδη νά άνατεδή είς σουηδούς 
αξιωματικούς.

Ό Διάδοχος τής Τουρκίας άφίκε- 
το καί έγένετο έπισήμω; δεκτός έν 
Άδριανουπόλει.

18 . — Έν άνεπισήμφ συνεδρίρ έν 
Βουκουρεοτίφ τών πληρεξουσίων έγέ
νετο δεκτή κατ’ άρχήν 5ήμερος εκε
χειρία.

20 . — Έκ Βουκουρεστίου αγγέλλε
ται ότι Ιδιαίτεροι συσκέψεις μεταξύ 
τών διαφόρων πληρεξουσίων προη
γούνται τών επισήμων συνεδριών βο· 
ηδοΰσαι είς τήν έξομάλυνσιν τών δια 
φορών.

Ύπεβλήδησαν οί όροι τών Συμμά
χων, ζητοΰντες συνοριακήν γραμμήν 
άπό τού σημείου συναντήσεω; τού 
Στρυμώνος μετά τών παλαιών τουρ- 
κοβουλγαρικών συνόρων είς τό ΑΙ- 
γαϊον, ολίγα χιλιόμετρα δυτικώς τού 
Δεδέαγατς, έγκατάλειψιν Απαιιήσεως 
οΐα;δήποτε νήσου τού Αιγαίου ύπό 
τών Βουλγάρων καί παραχώρησιν εκ
παιδευτικής καί θρησκευτικής ελευ
θερία; είς τούς Έλληνας τής Θρά
κης.

21 .—Αί βουλγαρικοί αντιπροτάσεις 
όριον γραμμήν άπό τού Τσουμάι — ΓΙα-

λα είς τόν κόλπον τού ’Ορφανού, πε
ριλαμβάνουν εντός τή; Βουλγαρίας 

τήν Έγρί-Παλάγκαν, τό Κράτοβον, 
τά Κότσανα, τό Ίστίπ, τήν Δοϊράνην, 
τάς Σέρρας, τό Δεμίρ-Χισσάρ, τήν 
Δράμαν καί τήν Καβάλλαν ! Άρνούν- 
ται τήν πληρωμήν άποζημιώσεως καί 
δέν άναλαμβάνουσιν ουδέ μίαν ύποχρέ- 
ωαιν διά τάς νήσους τού ΑΙγαίου.

Φαίνεται ότι έ π ήλ θε συμφωνία με- 
ταξύ Ρουμανίας καί Βουλγαρίας. Τά 
νέα σύνορα έκτείνονται από Τουρτου- 
κάια είς Βαλτοίκ μέ καμπύλην ύπέρ 
'ής Ρουμανίας βάθους 10 χιλιομ., καί 
'ής ύποχρεώσεως ή Βουλγαρία νά μή 
άνεγείρη οχυρώματα εντός ώρισμένης 
άποστάσεως από της γραμμής ταύτης.

22. — Ή Βουλγαρία ανέλαβεν ύπο 
Ζρέωσιν πρός τήν Ρουμανίαν νά κα- 
τεδαφίση τά οχυρώματα τοΰ Ρουτσου- 
κ·ου καί τής Σούμπρας.

Επειδή οί Βούλγαροι δέν ήδυνή- 
δηααν νά συμφωνήσωσιν ακόμη με- 
'ά τών Σέρβων καί Έλλήνων, ή Ρου- 
Η-ανία θά ζητήση τριήμερον παράτα- 
σιν τής εκεχειρίας.

25,—Ή ειρήνη συνωμολογήδη. 
Τά συμφωνηδέντα όρια άρχονται από 
θημείου τών βουλγαρικών συνόρων 
δυτικώς τού Στρυμόνος, ακολουδούσι 
ϊό ρεύμα αύτού δυτικώς τής Στρωμνί- 
τθης, έκειδεν τήν κοιλάδα τοΰ Στρυ
μόνος πρός τά όρη τής Μπελασίτσας 
κ®ί έκειδεν κατ*  ευθείαν πρός τόν 
Νέστον, καταλείποντα τήν Στρωμνί 
τσαν, Ξάνθην καί Πόρτο-Λαγώ είς 
'ήν Βουλγαρίαν. Αί Σέρραι, ή Δςάμα 
καί ή Καβάλλα μένουσιν είς τήν Ελ
λάδα.—Αί συζητήσεις περί τών οικο
δομικών ζητημάτων καί τής άπο- 
°'ρα»εύσάως δά γίνωοι τό Σάββα- 
τον.

-θ·—Τό Συνέδριον τής ειρήνης συ- 

νεφωνησεν περί άνοκωχής έπ’ Αόρι
στον. Εξέλεξε δέ αντιπροσώπους μέλ
λοντας νά συντάξωσι τήν οριστικήν 
ειρήνην, ήτις έλπίζεται ότι δά ύπο- 
γραφή τήν Κυριακύιν (28).

Ή βουλγ. Κυβέρνησις έν Ανακοι
νώσει πρός τάς Δυνάμεις βέβαιοι τήν 
άπόφασιν αύτής τοΰ νά άποστρατευδή 
άμέσως μετά τήν ύπογραφήν τής ει
ρήνης, παρά τόν έκ τής τουρκικής έ- 
πιδςομής κίνδυνον, έλπίζουσα ότι αί 
Δυνάμεις δά έπιβάλωσι τή Τουρκίρ 
σεβασμόν πρός τήν συνθήκην τού 
Λονδίνου.

27 .—Κατά διαταγήν τού Βασιλέως 
όλα τά φρούρια καί ό Στόλος δάχοι- 
ρετίσωσι δι  101 κανονιοβολισμών τό 
κλείσιμοV τής νικηφόρου ειρήνης.

*

Ό Βασιλεύς άπέστειλεν είς τόν 
Βενιζέλον τόν Μεγαλόσταυρον.

Ή Αυστρία καί Ρωσία έπιφυλάτ- 
τονται νά ζητή ιωοιν άναδεώρησιν τής 
συνθήκης εν σχέσει πρός τήν Καβάλ- 
λαν.

Ό Π ίσων έδήλωσεν ότι ή Γαλλία 
ευνοεί Μεγάλην Ελλάδα, ικανήν νά 
έκπολιτίση τήν ’Ανατολήν, καί ότι ή 
Γαλλία δά ύποστηρ»ξη τάς δικαίας 
έλληνικάς άξιώοεις.

Έν τή περί τής ειρήνης συνδιασκέψει 
τού Βουκουρεστίου μετά τήν ρωσο- 
αυστριακήν δήλωσιν περί έπιφυλάξεως 
διά τήν Καβάλλαν άνεγνώσδη δήλω- 
σι; τή; Βουλγαρίας λέ/ουοα ότι ή έ- 
πιφύλαξις αύτη επεισεν αυτήν νά ύ- 
πογρίψυ τήν συνθήκην.

28 .—Σήμερον εις τάς 9 π.μ. ύπε- 
γράφη ή ειρήνη, έληξε δέ καί τό έρ- 
γον τής Συνδιασκέψεω; τοΰ Βουκου
ρεστίου. Ή Βουλγαρία άπέουρε τά; 
περί Καβάλλας Αξιώσεις της. Ή Ελ
λάς καί ή Σερβία έπεφυλάχδησαν νά 
ύποβάλωσι τό ζήτημα τής άποζημιώ-
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456 Α( τηλεγρ. ειδήσεις του δεκαπενθημέρου
σεως είς τό Συνέδρων τής Χάγης.— 
Ή Βουλγαρία αποστρατεύεται αμέ
σως. 'H Ελλάς μετά είκοσαήμερον. 
Ή Ρουμανία ήρζατο ήδη άποστρα- 

τευομένη.
Ό Βενιζέλος μεταβαίνει διά Κων- 

στάντζης είς Κωνσταντινούπολιν.
Ό Αύτοκράτωρ Γοι λιέλμος άνη- 

γόρευσε τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον 
Στρατάρχην τού Γερμανικού στρα
τού, άπένειμε 0έ τόν Μεγαλόσταυρον 
είς τόν Διάδοχον Γεώργιον. ’Επίσης 
άπένειμε ιόν μέγαν Στα· ρόν του Ε

ρυθρού ’Αετού είς τόν πρωθυπουργόν 
τής Ρουμανίας Μαγιορέσκου, προε- 
δρεύσαντα τής περί ειρήνης Συνδια- 
σκέψεως τού Βουκουρεστίου.

Ό Βασιλεύς Κάρολος έτηλεγρά- 
φησε πρός τόν Κάιζερ Οερμοτάτας 
εύχαρισιίας, λέγων ότι τό γεγονός 
τής ειρήνης οφείλεται είς αύτόν. Ό 
Κάιζερ άπαντών συγχαίρει τόν Κά
ρολον έ.ιί τή λαμπρά επιτυχία καί 
τή σιόφρονι πολιτική, χαίρει δέ ότι 
συνετέλεσεν είς σύναψιν τής είρη- 
νης.
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«Κήρυξον τόν λόγον... >Β' Τιμ. δ', 2.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

δμλωςιχ

Συμφώνους πρός τήν έν αρχή τοΰ τρέχοντος έτους προει- 
δοποίησιν διακόπτεται ή έκδοσις τοΰ «Ε.Κ.» κατά τον μήνα 
Αύγουστον. Ή διακοπή Où αναπληρωτή διά τής έκδόσεως 
είς διπλοϋν μέγεθος τών τευχών τοΰ Σεπτεμβρίου.

Έπί τή εύκαιρό/ ταύτη δηλοΰμεν καί δτι ή διαχείρισις 
τοΰ «Ε.Κ.» είναι ανατεθειμένη από τής αρχής τοΰ τρέχον
τος έτους μέχρι νεωτέρας δηλώσεως είς τον κ. X. I. Πα- 
παϊωάννου, καί δτι ούδεμία άπόδείξις πληρωμής οφειλών 
τοΰ έτους τούτου πρός το περιοδικόν (Αναγνωρίζεται άνευ 
τής υπογραφής αύτού.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ.

ΟΙ περίπυστοι πρώην σύμμαχοι ήμών καί νυν ώς καί ΐταλαι προαιώνιοι εχθροί, άφ’ ού έδίοκαν διά τών δύο πολέμων Ιδιοι δέ διά του άποκαλυπτικωτάτου δευτέρου ενώπιον του πεπολιτισμέ- νου κόσμου εξετάσεις επί ήγεμονία μεταξύ τών Κρατών τοΰ Λϊ- Ι^-ου καί άπερριφΟησαν πανη γυρικώς, δίδουσι νυν καί έξετασεις τήν Χριστιανικήν πίστιν, έν αίς πάντως καί είκóτωç Οά συ- νεχίσωσι τούς προηγουμένους θριάμβους’ άφ ού έδοσαν τό μέτρον τήζ έκτιμήσεως τής περιλάλητου αυτών πολιτικής καί στρατιωτικής όργανώσεως, άφ’ ού έδειξαν είς τόν πεπολιτισμενον κό- ομον δτι πάσα ή έπίφασις τοΰ πολιτισμού αύτών ύφ ήν παρου- οιαζοντο έπί τοσαύτα έτη ούδόλως ήτο διάφορος τής λεοντής ήν πεΡιεβάλετο ό όνος τοΰ μύθου, άφ’ ού έπεισαν καί τούς μέχρι ά- ^ονοίας έθελοτυφλοΰντας φίλους αύτών ότι ουδέ ίχνος άνθρωπι- σμοΰ ένεκειτο εν τή ψυ/ή οιύτών άλλ οτι ύπο το άπατηλον ένδυ- Ιλα τοΰ πεπολιτισμένου έκρύπτετο ή άρχέγονος άγρια καί αίμο- ^ιΨής ψυχή τοΰ παλαιού Ουννου κατά τούτο μόνον οιαφερουσα τού προγόνου οτι τήν επαφήν προς τον πολιτισμόν καί την δια- ν°ητικήν άνάπτυξιν έχρησιμοποίησαν πρός τελειοτεραν χρήοιν τ(,)ν μέσων τής κορέσεως τών παλαιών παθών καί των εκ κατα- ϊωγήζ ενστίκτων, έρχονται νύν νά άποδείξωσιν, έν εύνοήτφ άλ- ^^λουχία καί συνεχεία σκέψεως καί πραξεοίς ότι καί ό Χριστια- ^μός αύτών είναι τυχαία σύμπτωσις, έπίφασις, προσωπεϊον, Ζάρωναν κάλυμμά δυνάμενον vi άρΟή καί άφανιυΟή πρό της 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



4.68 Βουλγαρικός Χριστιανισμός 1 βουλγαρικός Χριαπ ανισμός 459πρώτης πνοής εναντίου άνεμου. Νομίζει τις δτι ό μοναδικός σκοπός καί προορισμός δν έχει τάξη είς εαυτόν è Βούλγαρος είναι ή σφαγή, ή ατιμία, ò βανδαλισμός, ή φθορά, ή καταστροφή' νομίζει τις δτι ό Βούλγαρος ύπό προαιώνιας κατάρας έλαυνόμενος ούδέν άλλο φιλοδοξεί είμή νά άνανεώση καί διαιώνιση τό έρ- γον τού ’Αττίλα, τής «μάστιγος ταύτης τού Θεού έπί τής Γής» ώς άπεκάλει αύτός εαυτόν' καί δτι παν ύψηλόν καί εύγε- νές είναι έν ταϊς χεροί τοΰ Βουλγάρου έξ ίσου πρός παν ταπεινόν καί άτιμον μέσον φθοράς καί ολέθρου, μέσον πρός τόν μοναδικόν έκεϊνον σκοπόν καί προορισμόν.’Ακολούθως πρός ταΰτα καί ό Χριστιανισμός ò έκπολιτί- σας, διαπλάσας. ήμερώσας καί έξαγιάσας τήν Οικουμένην δέν ήδυνήθη νά έπιδράση ούδαμώς έπί τής βουλγαρικής ψυχής, ήτις έξακολουθεί παραμένουσα άρχεγόνως άγρια καί θηριώδης. Θηρία άγρια ύπό τήν έπίδρασιν καταλλήλου διδασκαλίας τιθασσεύ- ονται, καί πολλά αύτών άποβαίνουσιν άβλαβή κατοικίδια' καί τόν Βούλγαρον αί ύψηλαί περί άδελφότητος τών άνθρώπων δι- δασκαλίαι τής πίστεως δέν μετέβαλον ουδέ κατ’ έλάχιστον' ή πρώτη έμφάνισις τής φυλής αύτής έν ταϊς χώραις τοϋ αιωνίου πολιτισμού έσημειώθη δι’ έπιδρομών άπεριγράπτου φρικαλεότη- τος, καί έκτοτε ή Ιστορία οσάκις ποιείται περί αύτής λόγον ούδέν άλλο ποιεί είμή έπαναλαμβάνει έν άλλοις καιροΐς καί έν άλλοι; τόποις τήν πρώτην έκείνην έμφάνισιν καί εξεγείρει τήν παναν- Ορώπειον άγανάκτησιν καί φρίκην. Καί τοϋ γενικού κανόνος δέν άποτελεϊ έξαίρεσιν βέβαια ή τελευταία έμφάνισις αύτής ώς συμμάχου πρώτον ήμών καί τών λοιπών τοϋ Αίμου Κρατών καιά τοΰ Τούρκου, καί κατόπιν ώ·, έχθροΰ ήμών καί τών ήμετέρων συμμάχων' τό αίμα τών άδυνάτων καί άΟώων έβαψεν ερυθρά τα έδάφη δι’ ών διήλΟεν ό Βούλγαρος καί ή βοή τών άτιμαζομένων γυναικών και οί γόοι τών κρεουργουμένων παιδιών καί γερόντων καί ό καπνός τών πυρπολουμένων πόλεων καί χωρίων άνε- βαινον έπί μήνας άδιαλείιετιος πρός τόν Θεόν τής δικαιοσύνη; βοώντα έκδίκησιν. Καί ή θεία δίκη έπήλΟεν εύτυχώς ταχέωζ ώστε νά προλάβη την τελείαν καταστροφήν....

ΈρρήΟη άνωτέρω δτι τά πάντα μετεχειρίσθη ό Βούλγαρος πρός τόν σύμφυτον αύτοΰ προορισμόν ώς μέσα καταστροφής καί όλέΟρου. Καί ò Χριστιανισμός δέν ήδύνατο νά άποφύγη έν Βουλγαρία τον έξευτελισμόν τοΰτον. Ήδη άπό τών πρώτων ήμερών τής άποδοχής τοϋ Χριστιανισμού ύπό τών Βουλγάρων διά τοΰ κηρύγματος τών Θεσσαλονικέων έλλήνων άποστόλων τών Σλαύοιν άγιων Κυρίλλου καί Μεθοδίου παρέσχον τοιαΰτα πράγματα είς τόν δλον Χριστιανισμόν διά τής άκατονομάστου αύτών συμπεριφοράς ώστε άν μή μόνοι άλλ’ έν συνεργασία μετά τών Παπών έγένοντο οι αίτιοι τοΰ έκκλησιαστικοΰ Σχίσματος τοΰ Of αίώνος μεταξύ τής ’Ανατολικής καί Δυτικής Εκκλησίας, δπερ έπλήρωσε συμφορών τήν χριστιανικήν Οικουμένην.'Τπελάνθανε βεβαίως ή άντίθεσις μεταξύ τοΰ όρθού δόγματος τής ’Ανατολής περί τής θέσεως τών Οίκουμ. Συνόδων ώς άνωτάτης δρατής έξουσίας έν τή Έκκλησίφ καί τής είδωλο- λατρικής άξιώσεως τών Δυτικών περί παντοκρατορίας τοϋ έπισκό- που Ρώμης. Άλλ’ άφορμήν είς τήν έκρηξιν τής μακρα; πάλης ήτις άπέληξε κατ’ άναπόδραστον άνάγκην είς τό Σχίσμα έδωκεν ή ελεεινή έκμετάλλευσις τοϋ Χριστιανισμού ύπό τών Βουλγάρων' διότι ούτοι <ος έκχριστιανισΟέντες ύπό τής Εκκλησίας Κθ)ν)πό- λεως καί γειτονεύοντες πρός αύτήν γεωγραφικώς φυσικφ τφ λό- Υψ άνήκον καί ύπήγοντο διοικητικώς είς αύτήν" άλλά γινώσκον- τες τήν ύφισταμένην μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως ύπόκωφον άκόμη άντίθεσιν έδέχΟησαν προΟύμως τούς έκ I ’ώμης άπολυΟέν- τ«ς πρός αύτούς προπαγανδιστάς, φοβούμενοι,δτι ύπό τήν Κ)πο- λιν τελοΰντες έκκλησιαστικώς, έκινδύνευον νά ύποταχΟώσι καί πολιτιχώς καί νά άποβάλωσι τόν έθνισμόν αύτών έξελληνι^όμε- πράγμα άλλιος τε δπερ έκ τών ύστέροιν άποδεικνύεται δτι θ® ητο εύκταιότατον αν όντως συνέβαινεν.Εντεύθεν έξερράγη φανερώς ή έρις, ήτις ίσως δέν θά έξερ- Ρήγνυτο ή τούλάχιστον δέν θά άπέληγεν είς τοσοΰτον όδυνηρά Αποτελέσματα άν μή έδίδετο ή άφορμή τής έκρήξεως τότε διά ιών Βουλγάρων, ών τόν έκχριστιανισμόν έθεώρει καύχημα ίδιον ή Εκκλησία Κων)πόλεως, καί ή Βασιλεία ύέ διότι αύτη εΐχεν έ- 
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460 Βουλγαρικός Χρισ «ανισμόςπιτρέψη τήν έν τή Κάτφ Μοισίφ έγκατάστασιν αύτών xal τήν διοργάνωσιν άπό νομάδων είς άνεξάρτητον πολιτείαν.Ή περαιτέρω Ιστορία αύτών παν άλλο ή χριστιανούς αύ· τούς καταδεικνύει. Σειρά άτελεύτητος επιδρομών, πυρπολήσεων, δηώσεων, σφαγών, άτιμώσεων, έν αϊς ούδέ οΐ θύννοι δύνανται νά παραβληθώσι πρός τούς Βουλγάρους πολλφ δ’ ήττον οΐ Τούρκοι, καί ών ένεκα πολλάκις οί βυζαντηνοί Λύτοκράτορες έξηναγκάζοντο νά άναλαμβάνωσι δεινούς άγώνας καί νά τιμω- ρώσι τούς περιέργους αύτούς κατ’ έπίφασιν χριστιανούς οϊτινες δλως τά έναντία τών διδαγμάτων τής χριστιανικής Πίστεως έ- φήρμοζον, μέχρι ου κατηργήΟη όλοσχερώς έπί Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου τό βουλγαρικόν Κράτος καί προοηρτήΟη είς τήν βυζαντ. Λύτοκρατορίαν.Δέν έδίδαξαν δμως ούδέν τούς Βουλγάρους ούδ’ αί εύτυχίαι ούδ’ αί συμφοραί, ούδ’ αί εύεργεσίαι ούδ’ αί τιμωρίαι. Καί κατά τήν έξασθένησιν τής Λύτοκρατορίας καί έπί τών κατά τάς Σταυροφορίας συμφορών αύτής άναφαίνονται και αύθις αδιόρθωτοι καί έντελώς άμετάδλητοι.ΈπήλΟεν έπειτα ή μακρά καί έρεβώδης νύξ τής τουρκικής δουλείας. Οί Βούλγαροι προσέρχονται ταπεινώς είς τούς πόδας τού Οίκουμ. ΙΙατριάρχου καί Εθνάρχου τοΰ δουλωθέντος βασιλείου Γένους τών Γωμαίων καί ζητοϋσι τήν προστασίαν αύτοϋ παρακαλοϋντες δπως χαρακτηρισΟώσι καί αύτοί ώς 1 ‘ωμαϊοι. Καί ή Εκκλησία λησμονεί τάς πικρίας δσας έπότισαν αύτήν διά τοσούτων αιώνων καί έναγκαλίζεται καί προφυλάττει έν τ<ρ μέτρφ τοΰ δυνατού τήν τε ύπαρξιν καί τον εθνισμόν καί τόν χρι· στιανισμόν αύτών κατά τοϋ τυράννου.Άλλ’ οι Βούλγαροι είναι ό πεπηγώς οφις τοϋ μύθου*  έ- λευΟερωΟέντες έλέφ τής άγιας 1 ’ωσίας, έξαπατηΟείοης καί έξα- πατωμένης είσέτι έν τή περί αύτών κρίσει ώς πάλαι ποτέ ή βυ- ζαντηνή Λύτοκρατορία, δέν έλησμόνησαν τάς εύεργεσίας τής Μεγ. ’Εκκλησίας πρός αύτούς καί έσπευσαν τάχιστα νά άπο- ποδώσιοσι τήν οφειλήν κατά τόν συνήθη βουλγαρικόν τρόπον*  ό Χριστιανισμός ήτο, δι’ αύτούς, πρόσφορον μέσον καταχθονίων

Βουλγαρικός Χριστιανισμός 4Ô1πολιτικών σκοπών, μέσον δυνάμενον νά βοηθήση τήν είσχώρησιν είς χώρας ξένας δι’ αύτούς πρός έκβουλγάρισιν διά τής βίας, τοϋ πυρος καί τοϋ σιδήρου. Καί έπειδή τό τουρκικόν Κράτος έφαίνε- νετο δυσκολευόμενον νά προοχωρήση εις τάς κατά τής Εκκλησίας άξιώσεις αύτών, έπεζήτησαν τήν βοήθειαν τής άνεξαντλή- του είς άγαΟότητα καί άφέλειαν προστάτιδος Ρωσίας, καί έπει- δή καί αυτή έβράδυνε νά διενεργήση τάς άξιώσεις αύτών, θρασύδειλοι ώς πάντοτε ήπείλησαν τήν παλαιάν αύτών άπειλήν, δτι θά μεταστώσιν είς τόν Λατινισμόν ! Καί ή άγια 1 >ωσία παρασυρθεισα είς έσπευσμένην μέριμναν δήθεν ύπέρ τής ’Ορθοδοξίας έ^οήθησε τήν όλεΟρίαν καΟιέρωσιν τοΰ φυλετισμοΰ έν τή Εκκλησία. Ή ’Εκκλησία άπέσχισε τότε τούς Βουλγάρους*  κάλλιαν Οά ήτο άν έκήρυττεν αύτούς ολως ξένους καί άλλοτρίους τοΰ Χριστιανισμοΰ. Διότι άληθώς ούδέν πρός αύτόν κοινόν έχουσιν. Μήπως οι διδάσκαλοι αύτών δέν έκήρυξαν έπανειλημμένως έν θυνεδρίοις τήν χριστιαν. 1 ίίστιν ώς δπισΟοδρομικήν, ώς έμπο- δίζουσαν τήν πρόοδον, ώς άπόβλητον έκ τοΰ σχολείου ;Καί σήμερον, έν τή ταπεινώσει της τή δίκαιη, τή πάντως παρά Θεού προελΟούση, ή βουλγαρική φυλή άπειλεϊ οτι Οά με- ταστή είς τόν ΙΙαπισμόν έάν μή ή Ρωσία βοηθήση αύτήν Κατά τών νικητών της καταπατούσα παν δίκαιον καί όσιον. Εκμεταλλεύεται δηλαδή τόν Χριστιανισμόν κατά τήν παλαιάν πα- τροπαράδοτον μέθοδον πρός έκβιασμόν. *Ας  τό πράξη*  άς μετα- σίή καί είς τόν Βουδισμόν, έάν θέλη καί είς τό Ίσλάμ, άς άνα- Κγίρύξη καί τήν άθεΐαν. Ό πολιτισμός, ό Χριστιανισμός, ό Κόσμος ούδέν έχει νά άπολέση έκ τοΰ γεγονότος τούτου.Εν ΆΟήναις.
X. L Π.
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΞ ΑΓΙΟΥ OPOYS

Έν Καρυαΐς 'Αγίου “Ορους, 21 Σεπτεμβρίου 13.

Θά ήθελον τάς ανταποκρίσεις μου έξ Αγίου “Ορους νά 
αρχίσω από τήν περιγραφήν τών εκτάκτων φυσικών χαρι
σμάτων τοΰ τόπου, τον οποίον ή ευσέβεια τών Βυζαντινών 
Αύτοκρατόρων προ μιας καί πλέον χιλιετηρίδας έξεχώρισε τώ>ν 
λοιπών τής αχανούς Αυτοκρατορίας χωρών είς αποκλειστικόν 
τοΰ μοναστικού βίου ενδιαίτημα, ή από τήν άναπαράστασιν 
τοΰ μεγάλου ίστορικοΰ παρελθόντος τού Άγιωνύμου “Ορους, 
πό όποιον διά δέκα ολοκλήρων αιώνων έφιότισε τό στερέωμα 
τής ’Εκκλησίας διά τής γνήσιας εύσεβείας, διά τής έφηρμο- 
σμένης άνωτέρας τοΰ Ευαγγελίου ηθικής, διά τής παροχής 
πεφωτισμένων και ζηλωτών ποιμένων, διά τής καλλιέργειας 
τών ‘Ιερών τεχνών, διά τής περισυλλογής καί περισώσεως 
τών προγονικών πνευματικών θησαυρών διά τής έκθέσεως 
δέ τών προσωπικών μου εντυπώσεων έκ τής πληθώρας τών 
μοναστικών ιδρυμάτων μεγάλων καί μικρών, έκ τής αρχιτε
κτονικής καί τοΰ διακόσμου τών ναών αύτών, έκ τοΰ πολυτί
μου περιεχομένου τών Σκευοφυλακείων, τών βιβλιοθηκών 
καί τών αρχείων αύτών, έκτοΰ τύπου τών προσευχών, τελε
τών καί πανηγύρεων, έκ τοΰ συγχρόνου βίου καί τής πρός 
άλλήλους καί πρός τούς λοιπούς τών ανθρώπων αναστροφής 
τών όκτακισχιλίων που τοΰ “Ορους τού 'Αγίου ρασοφόρων 
πολιτών, νά καταλήξω είς σκέψεις έποικοδομητικάς διά τούς 
άναγνώστας τοΰ < Εκκλησιαστικού Κήρυκος» περί τής άξίας 
τής πάλαι καί τής νΰν τοΰ μοναχικού βίου.

Τοΰτο θά ήθελον τό δώρον τό πνευματικόν νά προσφέρω 
είς τούς φίλους άναγνώστας τού «Ε. Κ. > έξ αφορμής τής έ- 
πισκέψεως καί τής διαμονής μου έν “Ορει τώ Άγίφ. Δυστυ
χώς είμαι ήναγκασμένος ύπό τής βίας τών πραγμάτων άλλην 
κατεΰθυνσιν πρός τό παρόν να δώσω είς τάς περί 'Αγίου Ό
ρους μελετάς μου καί. έπί θεμάτων άλλων να έλκύσω τήν
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προσοχήν καί τό ενδιαφέρον τών αναγνωστών μου. Ί ο Α
γιον “Ορος διέρχεται στιγμάς κινδύνου άπιολείας καί δι ε
αυτό καί δια τήν έκκλησίαν και διά τό έθνος. '0 “Αρχών 
τοΰ κόσμου τούτου έχθρευόμενος τί» ένδοξον παρελθόν αυτού 
έφθόνησε τήν ένεστώσαν διά τό γεγονός τής άπολυτρώσεως 
ευτυχίαν του καί τό έλπιδοφόρον διά τήν έκκλησίαν μέλλον 
του καί έξήγειρε κατ’ αύτοΰ τό πνεύμα τής αδικίας, τής 
πλεονεξίας, τής τού άλλοτρίου επιθυμίας ούτως ώστε οι έν 
αύτφ τόν θεοφιλή βίον μετερχόμενοι πατέρες νά εύρεθώσιν 
αίφνιδίως από τοΰ ειρηνικού καί άπραγμονος τών προσευ
χών καί τής μοναχικής ύπακοής βίου εις τον πολυπραγμονα 
καί μισητόν τής πολιτικής παλαίστρας θόρυβόν, καταρτίζον
τας άποστολάς, έξαπολύοντες διαμαρτυρίας, παρασκευαζόμενοι 
πρός άμυναν. Καί ένώ θά έπεθύμει τις έρχόμενος είς τόν τό
πον τούτον τής πνευματικής ζωής νά μη άκουη ειμη μονον 
°μιλίας πνευματικός περί τής δυνάμεως της προσευχής και τής 
νηστείας, περί τής άξίας τής ύπακοής καί τής ακτημοσύνης, 
περί καταφρονήσεως τών έγκοσμίων καί παρερχομενων αγα
θών καί προσηλώσεως τής καρδίας πρός τά ύπερκόσμια και 
μένοντα, περί τούτων μέν σιγφ πας λόγος, οί πάντες δέ νέοι 
καί γέροντες ερημικών καλυβών άσκηταί ή πολυδαίδαλων 
Μοναστηρίων κάτοικοι δεν σκέπτονται καί δέν όμιλοΰσιν 
ε’θή πώς θά αποκρούσωσι τήν κατά τοΰ τόπου των επι
βουλήν.

Τάληθές είπεΐν ή πρότασις τοΰ κ. Σαζόνωφ περί ουδε- 
τ«ροποιήσεως τοΰ Αγίου “Ορους ήδη πρό τής πραγματώσεως 
αυτής έπήγαγε ρήγματα θλιβερά είς τό πνευματικόν οικοδο- 
θημα τής Μοναχικής τοΰ “Αθω Πολιτείας. Κατεστρεψε την 
ήουχίαγ τών Μοναχών, συνεκλόνισε τάς συνειδήσεις, ηναψε 
τ,|ν φλόγα τών φυλετικών παθών. "Ελληνες καί Βώσοι Μο
νάχοι δέν εινε πλέον προσφιλείς αδελφοί ηνωμένοι προς αλ- 

*|λους διά τών δεσμών τής έν Χριστώ άγαπης. Εινε πλέον 
αντίπαλοι εθνικοί, εχθροί φυλετικοί, άλλήλων επίβουλοι. Οι 
Ελληνες μέ βαθεϊς αναστεναγμούς καταρώνται την τυφλω- 
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σίν των είς τό ούχί. πολύ άπέχον παρελθόν, δτε άνυπόπτως 
έδέχοντο τούς Ρώσους είς τά Μοναστήρια των και τάς Σκή- 
τας των καί τά Κελλία των ώς αδελφούς, ούδενός βιάζοντυς. 
Οί Ρώσοι γαύροι διά τήν επιτυχίαν τής ύπουλου, τής επιμό
νου, τής υπομονητικής πολιτικής των, δι’ ής κατώρθωσαν νά 
ε’ισδύσωσι πανταχοϋ, νά πυργώσωσι φρούρια καί μέγαρα 
ισχυρά καί πολυτελή και νά έξισωθώσι σχεδόν κατ’ αριθμόν 
πρός τούς κυρίους τού ’Όρους "Ελληνας, άνυπομόνως προσ- 
βλέπουσι τήν ημέραν καθ’ήν διά τής υπέρ αυτών έπεμβά- 
σεως τής πλήρους ισχύος Κυβερνήσεως τοϋ "Εθνους τιον θά 
καταστώσι και διά τοϋ χειρισμού τής εξουσίας κύριοι τού 
περιωνύμου ’Όρους.

’Εν μέσω τού ζόφου δστις τήν στιγμήν ταύτην πληροί 
τήν ατμόσφαιραν τοϋ ’Άθω, ζόφου έκ μέσου τοΰ οποίου α
ναμένεται έκρηξις βροντών και κεραυνών, δύναται νά ί)εω- 
ρηθή ώς φωτεινόν σημεΐον ή ομοφωνία καί ή σύμπνοια τών 
αντιπροσώπων και τών 20 κυριάρχων Μονών έν τή ύπογρα- 
φή τού νέου πρός τήν έν Λονδίνω ΙΙρεσβευτικήν Συνδιά- 
σκεψιν υπομνήματος. Τα προηγούμενα πρός τήν Συνδιάσκε- 
ψιν υπομνήματα εΐχον υπογράψει μόνον τών 17 ελληνικών 
Μονών οί αντιπρόσωποι. Το νέον ύπογράφουσι μετά τών 
Ελλήνων καί οί τών τριών Σλαυϊκών Μονών αντιπρόσωποι. 
Κα'ι πρόκειται περί αποδοκιμασίας εκείνων ακριβώς τών προ
τάσεων έφ’ ών εδράζεται τό περί ρωσοποιήσεως τοΰ Αγίου 
’Όρους ρωσικόν σχέδιον. Διότι ουδετεροποίησή τού "Αθω 
άνευ μεταβολής τοΰ νΰν διοικητικού καθεστώτος έν τώ πνεύ- 
ματι τοΰ άποδοκιμαζομένου υπομνήματος τών Ρολσο>ν Κελ- 
λιωτών θά συνεπάγηται άφεύκτως τήν καταβαράθρωσήν ολο
κλήρου τοΰ σχεδίου τής ρωσοποιήσεως και τής δι’ αυτής έπι- 
διωκομένης έπικρατήσεως τής μοναχικής πολιτι
κής τής Ρωσίας έν ’Ανατολή.

Λεν εϊμεθα διατεθειμένοι να δώσωμεν είς τό γεγονός ση
μασίαν μείζονα τής πραγματικής. Έκ τών τριών Σλαυϊκών 
Μονών ή Βουλγαρική τοΰ Ζωγράφου και ή Σερβοβουλγα*  

ρική τοΰ Χιλιανδαρίου ούδέποτε υπήρξαν φιλόρρωσυι, μετά 
προσοχής δε εύθυς έξ αρχής τής ρωσικής διεισδύσεως έκ πρό
νοιας ή έκ προδιαισίίήσεως έκλεισαν τάς θυρας αύτών είς 
τούς έκ Ρωσίας ομοφύλους των ή Βουλγαρική μάλιστα δυ- 
ναται νά καυχαται και καυχάται δικαίως ότι μόνη αύτη έκ 
τών κυριάρχων Μονών δεν έξεχώρησεν είς Ρώσους κελλία ή 
καλύβας ή σκήτας έκ τής Ιδιοκτησίας της. Λαμβανομένου δέ 
ύπ’ όψει ότι άμφοτέρων τών Μονών τούτων αί αδελφότητες 
αποτελούνται κατά τα ί)5 περίπου έκ σλαυοφώνων της νΰν 
ελληνικής Μακεδονίας καί ότι άρα εΐνε ήδη "Ελληνες υπήκοοι, 
καί. έπ'ι πλέον δτι ούδέν απολύτως ούτε αισθηματικόν ούτε <ίλ- 
λης φύσεως συμφέρον δύναται νά προέλθη δι αύτάς έκ τής 
ρωσοποιήσεως τοΰ Αγίου Όρους έξηγεϊται εύχερώς ή υπο
γραφή, ήν έθεσαν παρά τάς ύπογραφάς τών Ελλήνων συνα
δέλφων των.

Ούτε άλλως τε ή ρωσική πρότασις υπολογίζει έπι την υ- 
ποστήριξιν τών άλλων σλαυϊκών Κρατών. Ευθύς έξ αρχής 
το Μαυροβούνιον και ή Σερβία έδήλωσαν δτι δεν εχουσι συμ
φέροντα έν Άγίω "Ορει άξια ειδικής μερίμνης, ή δέ Βουλγα
ρία είς απάντησιν τής έκ Πετρουπόλεως προτάσεως περί avy- 
κυριαρχίας δλων τών ορθοδόξων Κρατών ήριότησεν άν δεν 
^α ήτο προτιμότερον τό Άγιον Όρος να δοθή είς την Ρου
μανίαν αντί τοΰ άντιποιουμένου ύπ’ αυτής βουλγαρικού εδά
φους, σφοδρόν προκαλέσασα ερεθισμόν είς τα νεύρα τών 
Οθ^ων διπλωματών διά τής τοιαύτης άπαντησεως. Ούτως 
ημείς έξηγοΰμεν τήν μετά τών Ελλήνων συμφωνίαν των 
Μονών Ζωγράφου και Χιλιανδαρίου.

Ος πρός δέ τήν Ρωσικήν Μονήν τού Αγιου ΙΙαντε- 
λεημονος εΐνε αληθώς άξιον απορίας πολλής πώς έδεσε την 
Υπογραφήν αύτής εις υπόμνημα τό όποιον δεν υπεραμύνεται 
μόνον τού έσωτερικοΰ καθεστώτος εναντίον της προτάσεως 
τών ροόσων κελλιωτών ζητούντων τήν ανατροπήν αυτού, άλλα 
^αι κηρύσσεται άνεπιφυλάκτως υπέρ τής προσαρτησεως τοΰ 
Αγιου Όρους είς τό Ελληνικόν Βασίλειον. ΊΙ υπογραφή 
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δέν έλήφδη έκ συναρπαγής, άλλα κατόπιν μελέτης του υπο
μνήματος έν τη Μονή καί μετά πρόταπιν διαγραφής λέξεων 
βαρέως ήχουσών εις βάρος τών Ρώσων ή τών Σλαύων έν 
γένει.

Κατά τήν γνώμην αγιορειτών Πατέρων καί ή Μονή τών 
Ρώσων ώς Κυρίαρχος Μονή κεκηρυγμένη ανέκαθεν έναντίον 
τών άνατροπάς ζητούντων ρώσων κελλιωτών, είχε συμφέρον 
νά άποδοκιμάση το τών κελλιωτών υπόμνημα, άλλη δε γνώμη 
τήν συμφωνίαν αυτής προς τάς λοιπός 19 μονάς εξηγεί διά 
τοΰ φόβου τής άπομονώσεως. Κατ’ έμήν δμως γνώμην ή 
ρωσική Μονή υπέγραφε το υπόμνημα απλώς καί μόνον διότι 
πιστεύει ότι. το ζήτημα εινε ήδη λελυμένον ούσιαστικώς συμ- 
φώνως πρός τήν πρότασιντής Ρωσίας καί οτι επομένως ούτε 
τών Πατριαρχείων οΰτε τών αγιορειτών οίονδήποτε υπόμνημα 
δύναται νά μεταβάλη ύπογεγραμμένας ήδη έν Λονδίνφ α
ποφάσεις δι’ ών έγένετο κατ’ αρχήν δεκτή ή περί ούδετερο- 
ποιήσεως τοΰ 'Αγίου "Ορους ύπό τήν προστασίαν τών ορθο
δόξων Κρατών ρωσική πρότασις.

Έν τώ μεταξύ ή Ρωσική Κυβέρνησις μελετά έπιτοπίως 
τήν έν Άγίω "Ορει κατάστασιν δι’ εκτάκτου άπεσταλμένου 
αυτής τοΰ κ. Βόριδος Σεραφείμωφ τμηματάρχου ελληνομα
θούς έπί τών έκκλησιαστικώιν τής έν Κων)πόλει Ρωσικής 
Πρεσβείας. '0 κ. Σεραφείμωφ έγκατεστάθη ήδηέντή Σκήτη 
τοΰ 'Αγίου Άνδρέου έν Καρυαϊς, αί γενόμεναι δέ μεταρρυ
θμίσεις είς το παραχωρηθέν αύτώ τε καί. τή έκ δυο πεπαιδευ
μένων ’Αρχιμανδριτών συνοδεία αύτοΰ διαμέρισμα καί. τό 
είδος καί το πλήθος τών κομισδεισών ύπ’ αύτοΰ αποσκευών 
μαρτυροΰσι πρόθεσιν μακράς έν Άγίω Ορει διαμονής, πάν
τως δετήν έγκατά στάσιν ταύτην ύπενόει ή έκ Πάτρουπόλεως 
τηλεγραφικώς μεταδοθεΐσα εϊδησις ότι ή Ρωσία διιόρισε 
Πρόξενον αυτής έν Άγίω "Ορει.

Παραλλήλως προς τάς ένεργείας ταύτας τής Ρωσικής 
Κυβερνήσεο)ς οί Έλληνες Μοναχοί τοΰ Αγίου ’Όρους ύρ- 
γανοΰνται πρός άμυναν. Θά έξαντλήσωσιν όλα τ<ι ειρηνικά 

μέσα δπως πείσωσι τούς ισχυρούς περί τοΰ δικαίου αύτών. 
Ί’ίάν δέ τά τής ειρήνης μέσα άποδειχθώσιν ανεπαρκή δέν 
θά διστάσωσί «μέχρις αίματος άντικαταστήναι πρός τήν α
μαρτίαν άνταγωνιζόμενοι > κατά τήν παραγγελίαν τοΰ μακα
ρίου Παύλου. Έν πάση περιπτώσει δντες σαρξ έκ τής σαρ
γός καί όστοΰν έκ τών ύστέων τών αναπαυόμενων έν τοϊς 
πεδίοις τών μαχών άπό τών Σφακίων μέχρι τής Κρέσνας 
καί από τής Μανωλιάσας μέχρι τοΰ Δοξάτου, θά δείξωσιν 
οτι τύ ένδυμα τοΰ μοναχού δέν άφαιρεϊ, άλλα προσθέτει 
γενναιότητα είς τήν ελληνικήν ψυχήν.

ψ ό Κιτίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Ε— ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Έν Καρυαϊς, 3 Όκτ. 19t3.Ιστορική πράξις ίερά τόν τε τύπον καί τήν ουσίαν συνετελεσθη °ήμερον έν τω Άγιωνύμω ‘Όρει, πράξις ής χήν μεγαλην σημασίαν πιστοποιήση τών γεγονότων ή αλληλουχία. Έν κατανύξει ίερφ ενθουσιασμφ αγίφ οι σεβάσμιοι ηγούμενοι και προϊστάμενοι τ&ν κυριάρχων Μονών μετά καί άλλων αντιπρόσωπων αύτών συνελ*  θόντες είς έκτακτον Συνέλευσιν έν Καρυαϊς τή ίερφ πρωτευουσ^ τής ΊερΟς Πολιτείας έν τφ Περώ Ναφ τοΰ Πρωτάτου, έν ω καιΤ έκαστην άκούονται μνημονευόμενα τά ονόματα τών αοιδίμων αύτοκρατόρων Νικηφόρου (τοΰ Φωκά) καί Ίωάννου (τοΰ Τσιμισκή) ώς ιδρυτών αυ- το®> μετά ίκετήριον δέησιν πρός τήν Προστάτιδα τοΰ Αγιου Ορους Αειπάρθενον Θεοτόκον προ τής θαυματουργού αυτής εικόνος τοΰ *αζιόν εστιν» υπέγραψαν ιερόν ψήφισμα, εν φ σταθερώς και αμε τακλητως διετύπωσαν τό φρόνημα εαυτών τε καί τών χιλιάδων τών Μοναχήν, οΰς άντιπροσωπεύουσιν, έπί τοΰ ζητήματος τής πολιτικής WH*  τοΰ 'Αγίου αύτών Τόπου.τήν τελετήν τοΰ ιερού ψηφίσματος παρίσταντο ο)σεϊ πεντα· 
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Έξ Άγιου Όρους 469468 Έξ Άγιου "Ορουςκόσιοι άγιορεϊται πατέρες και πλήθος ικανόν λαϊκών έκ τών έμπο- ρευσμένων ή παρεπιδημούντων, παρίσταντο δέ έν βαθύτατη συγκινή- νήσει και αντιπρόσωποι αξιωματικοί καί στρατιώται τοΰ'ένδοξου ελληνικού στρατού του άναστηλώσαντος τήν σημαίαν τοΰ σταυρού έπί τοΰ τόπου, δστις αποτελεί τό αιώνιον μνημεϊον τής εύσεβείας τών άοι- δίμονν τοΰ Βυζαντίου Αύτοκρατόρων. ΙΙαρέστην καί εγώ μύστης απλούς τής ίερας ταύτης μυσταγωγίας. *Π  ψυχική συγκίνησις ήτις μέ κατέλαβε κα'ι τά άναβλύσαντα άπό τών οφθαλμών μου δάκρυα άπε- κάλυψαν είς έμέ τήν ηθικήν μου έν Χριστώ ατέλειαν απέναντι τών ταπεινών αύτών τώ σ/ήματι ανθρώπων, οΐτινες ψύχραιμοι, γαλήνιοι, αποφασιστικοί, σχεδόν ασυγκίνητοι υπέγραψαν ένώπιον τής είκόνος τής Θεομήτορος τόν δρκον τοΰ νά άποθάνωσι πάντες νέοι καί γέροντες ένασκοΰντες «τό δικαίωμα τής υπέρ ίερών καί οσίων άμύνης».Διότι ακριβώς περί τούτου πρόκειται. Οί σεβάσμιοι ΙΙατέρες δια τής υπογραφής τοΰ ψηφίσματος των έν τφ ναφ μετά τελετήν ίε- ράν και ένώπιον τής σεπτής είκόνος τής ύπερμάχου στρατηγοΰ δέν διετύπωσαν μόνον τό φρόνημά των αλλά καί ώμοσαν τον δρκον τοΰ στρατιώτου τής πίστεως. Τί σημαίνει τό δτι ό κινούμενος κατ’ αύτών στρατεύεται υπό τήν σημαίαν τού σταυρού ; ’Ακριβώς τό δτι ύπό τήν σημαίαν τοΰ σταυροΰ καί τής ορθοδοξίας μελετάται κατά τοΰ fΑγίου Όρους αδικία, ήν δέν άπετόλμησαν αί στρατιαί τής ήμισελήνου έπί πέντε αιώνας, είνε είς έπί πλέον λόγος νά δοθή μάθημα τέλειον ύπό τής άσθενείας τών ταπεινών δούλων τοΰ Χριστού εις τήν γαυ- ριώσαν ίσχύν του κόσμου. Ουτω σκέπτονται οί Μονάχοι τοΰ ‘’Αγίου Όρους οί ύπό οικείων κα'ι ξένων θεωρηθέντες ώς ποσότης μή ύπο- λογίσιμος. Διότι ούτω μόνον δύναται νά χαρακτηρισθή ή γενομένη, δτε έκινδύνευεν ή Θεσσαλονίκη, προκαταρκτική περί Αγίου "Ορους συναλλαγή.Οί Άγιορεϊται εως χθές ακόμη δέν εΐχον πιστεύσει δτι σοβά*  ρώς έτέθη ύπό μελέτην ή άφαίρεσις απ’ αύτών τής χαράς, ήν ήσθαν- θησαν δτι άνέζησαν οί αοίδιμοι ίδρυταΐ τών Μονών αύτών Αύτο*  κράτορες έν τώ προσώπφ τοΰ γνησίου αύτών διαδόχου Κωνσταντίνου τοΰ έλευθερωτοΰ. "Ηδη δμως δτε ύ μέν τύπος έφερε μέχρι τών ησυχαστηρίων αύτών τάς έν Λονδίνω ληφθείσας αποφάσεις, ή δέ έν μέσφ αύτών παρουσία τοΰ κ. Βόριδος Σαραφείμωφ ανεπισήμου απεσταλμένου τής ρωσικής Κυβερνήσεως έπιστοποίησε τήν τεκταινομένην λο* λιτικήν κατά τού Τόπου τής άσκήσεώς των επιβουλήν αφέντες τά α

σκητήρια αύτών ετοιμάζονται ώς ζηλωται τής δόξης τών πατέρων αύτών «διά τόν άμαράντινον τοΰ μαρτυρίου στέφανον».Τής σεμνής ταύτης φράσεως τήν έννοιαν πιθανόν νά μή έννοώσι πάντες οί έν Λονδίνω κατά τήν μέθοδον τού ΙΙροκρούστου τό δίκαιον άπονέμοντες, άρκεϊ δμως δτι έννοεϊ αυτήν ή Ρωσική Κυβέρνη- σις και ο ελληνικός λαός. Ή Ρωσία χθές ακόμη εύρεθεϊσα είς τήν ανάγκην νά άντικρύση έν αύτφ τώ ίερφ έδάφει τοΰ ’Άθω τόν θρησκευτικόν φανατισμόν έν τφ προσώπω τών ρώσων Μοναχών, τών οπαδών τής τών όνοματολατρών αίρέσεως, έγνώρισε τΐ|ν δύναμιν τής θρησκευτικής πίστεως. Ή διαφορά έν τούτοις μεταξύ τών ρώσων αιρετικών πανταχόθεν καταδεδικασμένιυν καί άποδεδοκιμασμένων και τών έλλήνων ορθοδόξων πανιαχόίΐεν μετά συμπάθειας παρακο- λουθουμένων θά εινε τεραστίως μεγάλη. Οί πρώτοι είς τά; λόγχας *ών ρώσων πεζοναυτών άντέταξαν σταυρούς μόνον καί εικόνας, οί δεύτεροι θά άντιτάξωσι καί ξιφολόγχην και μά'λιγχερ. ’Εκείνων λογ· Ζεόμενων αί κραυγαί δέν έφθανον εις τά ώτα τοΰ ρωσικού λαού διά Χήν άπόστασιν, τούτων δμως τοΰ κινδύνου αί έπιβοαι θά άνιηχήσωσι ταΖύτατα εις πάσαν ελληνικήν γωνίαν ής ύπάρχει έν Άγίφ Όρει κ«ι εις αντιπρόσωπος, ούδέ θά μείνη απαθές τό έθνος τό ελληνικόν θταν ϊδ[) πληττομένους τούς αντιπροσώπους τή; θρησκείας του καί τ°υς φρουρούς τών εθνικών ιδεωδών του. Διά τοΰτο ορθότατα συνι- θταται έν τφ ψηφίσματι ή προσοχή τών έν Λονδίνω δικαστών νά Πη θελήσωσι διά παρακεκινδυνευμένης άποφάσεω; νά έμβάλωσιν είς νέους κινδύνους τήν μήπω άλλως τε άπακατασταθεϊσαν ειρήνην τή; Ανατολής.
t ό Κ. Μ.
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΗΕΑΕΥΣΕΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Είς τό όνομα του ΙΙατρός καί του Υιού καί του Άγιου Πνεύματος.Η έκτακτος Ιερά τού Αγίου Όρους Σύναξις συγκροτου- μένη έκ τών Καθηγουμένων καί Προϊσταμένων τών είκοσι Κυριάρχων, Βασιλικών, Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών 'Ιερών Μονών κανονικώς καί νομίμως εκπροσωπούσα τήν όλην αυτοδιοίκητον μοναχικήν τού Αγίου Όρους Πολιτείαν συνελθοΰσα σήμερον ημέραν Πέμπτην μηνάς ’Οκτωβρίου 3ην τού Σωτηρίου έτους 1913 έν τφ Ίερφ γαφ τού Πρωτάτου έν Καρυαϊς, ενώπιον τής θαυματουργού είκόνος τής ύπεραγίας Θεοτόκου «τό Αξιόν έστι> ψηφίζει έν Άγίφ Πνεύματι.α) Ευλογεί τό ευλογητόν όνομα τού Πανοικτίρμονος Θεού, ότι ηύδόκησεν έν τφ άπείρφ Αύτού έλέει νά έλευθερωθή ό Άγιο; σύτο; τόπος άπό τής δεσποτείας τής ημισελήνου καί νά έπανέλθη ύπό τήν φωτοβόλον προστασίαν τής σημαίας τού Σταυρού.β) ’Εκφράζει άΐδιον ευγνωμοσύνην τώ Μεγαλειοτάτφ Βασιλεί τών'Ελλήνων Κωνσταντίνφ IB' τφ ’Ελευθερωτή, όστις ώ; εκτελεστής τής Βουλής τού Θεού έδωκε τφ Άγίφ τούτφ τόπφ τήν έλευθερίαν.γ) Αιατάσσει, ϊνα ή δότειρα τής ελευθερία; τού Αγίου Όρους 'Ελληνική σημαία έξακολουθήση κυματίζουσα εις τό διηνεκές έπι πασών τών έν αύτφ 'Ιερών Μονών καί τών εξαρτημάτων αύτών, ώ; σύμβολον κυριότητο; καί προστασία;.δ) Κηρύττει αναλλοίωτους τάς θεμελιώδεις βάσεις τού έν ισχύ*  αυτοδιοικήτου Μοναστηριακού Πολιτεύματος τού Αγίου Όρους ύπο ιήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν τού Οικουμενικού Πατριάρχου, κατ(< τάς μέχρι τούδε υφιστάμενα; σχέσεις, τάς διαγραφομένας έν τοϊς Γενικοί; Κανονισμοί; τού Αγίου Όρους Άθω, παν δέ τέως φιστάμενον δικαίωμα νόμιμον τής οθωμανική; Αυτοκρατορίας τού Αγίου Όρους αναγνωρίζει μεταβιβασθέν εις τό 'Ελληνικόν σίλειον.ε) Αποκρούει έντόνως ώ; όλεθρίαν διά τήν περαιτέρω έξέλιςιν τού μοναχικού βίου έν Άγίφ Όρει τήν ιδέαν τής διεθνοποιήσεως Ί· ούδετεροποιήσεω; ή συγκυριαρχίας ή συμπροστασία; ή όπως αλλω» ήθελε τις ονομάσει τήν τάσιν τής πολιτικής έκμεταλλεύσεως τού Έρ(,ν ήμύ,ν τόπου, θεωρεί δέ τό ιερόν έδαφος τού Αγίου ’θρους ώς άν(* Λθ’ 

Ψήφισμα εκτάκτου Συνελεύσεως Άγιου Όρους 471οπαστω; ήνωμένον μετά τού όλου εδάφους τού 'Ελληνικού Βασιλείου.
ς) Ευχαριστεί τάς ύψηλάς Κυβερνήσεις πάντων τών ορθοδόξων Κρατών διά τό διατρανούμενον ύπ’ αύτών ευσεβές ενδιαφέρον ύπερ τού 'Αγίου Όρους, αλλά καί ικετεύει αύτά; έν όνόματι τή; ορθοδοξία; νά μή θελήσωσιν ένστερνιζόμεναι τήν ιδέαν τής συμπροστασίας νά γίνωσιν ένοχοι ολέθρου τού Σεμνείου τούτου τής όλης ορθοδοξία;, ένθα έν αγαστή αδελφική σύμπνοια συζώσι τόν βίον της μοναχικής αρετής δούλοι Χριστού πάσης έθνότητος, αλλά τούναντίον έν αγάπη χριστιανική τό φιλοδίκαιον αύτών καί τήν άμοιβαίαν εμπιστοσύνην έ- πιδεικνύμεναι νά άναγνωρίσωσιν ότι ν» δικαίωμα τής πολίτικη; προστασίας τού Αγίου Όρους ανήκει είς μόνον τό Ελληνικόν Βασίλειον, τού οποίου ό στρατό; έδωκεν αύτφ τήν έλευθερίαν καί ύπό τών χωρών τού οποίου πανταχόθεν περιβάλλεται.ζ) Παρακαλεί τούς έξοχωτάτους λειτουργού; τών Μ. Δυνάμεων τούς συγκροτούντο; τήν έν Λονδίνφ Συνδιάσκεψην νά μή θελήσωσι διά παρακεκινδυνευμένης άποφάσεω; αύτών νά δημιουργήσωσι ζή- τημα θρησκευτικόν πολιτικού χαρακτήρος επικίνδυνον ώ; έκ τή; φύ- σεως αύτού διά τήν ειρήνην τής Ανατολής.η) 'Ικετεύει τό σεπτόν Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον οπω; διά τή; Σκύρου παρεμβάσεως αύτού σώση τόν ’’Αγιον τούτον τόπον άπό παν- το; κινδύνου, τείνοντος εις τήν άλλοίωσιν τού άγιορειτικού καθεστώτος.θ) Διακηρύττει ενώπιον Θεού καί ανθρώπων, ότι πάτα περί Αγίου Όρους διεθνής ή άλλου χαρακτήρα; πράξις ή άπόφασις άντι- β^ίνουσα πρός τά έν τφ παρόντι ψηφίσματι διατυπυύμενα θέλει συναντήσει έν τή έφαρμογή αύτή; ένασκούμενον τό δικαίωμα τή; ύ· πΕρ Ιερών καί Όσιων άμύνης, προσκαλεϊ δέ άπό τούδε έν αγάπη Χριστού πάντας τού; γνησίους Άγιορείτα; Πατέρας καί αδελφούς, ζηλω- χάς τής δόξη; τών 'Ομολογητών καί Μαρτύρων τού Αγίου τούτου τόπου νά ετοιμασθώσι διά τόν άμαράντινον τού μαρτυρίου στ φανόν.0 Έντέλλεται τή *k\a  Έπιστασίρ, όπως διαβίβαση τό μέν Πρωτότυπον τού παρόντος 'Ιερού ψηφίσματος εί; τήν Α. Μ. τον σε-* πτον ήμών Βασιλέα Κωνσταντίνον τόν 1B’ τόν ελευθερωτήν, τόν επί Χ°ύ Άγίου Όρους Διάδοχον τών άοιδίμων Βυζαντινών Λύτοκρατό- Q(l>v, τών ιδρυτών τών ιερών ήμών Μονών,άντίγραφον δ’αύτού εις τήν Μεγάλην τού Χριστού Εκκλησίαν, εις πάσα; τάς σεπτά; Κυβερνή- σπς τών ορθοδόξων Κρατών, καί είς τά μέλη τής έν Λονδίνφ ύψη> ‘ή^ Πρεσβευτικής Συνδιασκ^ψεως.
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472 Ψήφισμα εκτάκτου Συνελεύσεως'Λγ. ' ΟρουςΈγένετο, άνεγνώσθη και ύπεγράφη έν τώ ιερώ ναω του Ιίρωτάτου έν Καρυαϊς ένώπιον τής σεπτής εικόνας τής ’Λειπαρθένου Μαρίας τής ύπερμάχου στρατηγού,Ης ταϊς πρεσβείαις σώζοι ο Δεσπότης των άταντων τον Αγιον τούτον τόπον.Οί Καθηγούμενοι και Προϊστάμενοι τών εϊκοσιν Ιερών καί ευαγών ήμών Μονών, οί άποτελούντες τήν έκτακτον Ιερόν Σύναξιν.
‘Ο τής Μ. Μεγίστης Λαύρας Γέρων Κορνήλιος.
Ό τής του Βατοπεδίου Άρκάδιος 'Ιεροδιάκονος.
Ό τής τών Ίβήρων I. Ιωακείμ.
Ό τής τού Χιλιανδαρίου ΙΙροπγ. Κλήμης.
Ό της τού Διονυσίου ό Καθηγούμενος 'Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος.
Ό τής τού Κουτλυ1 μουσου ό Καθηγούμενος Άρχιμ. Δαμασκηνός.
Ό τής τού Παντοκράτορος Αρχιμανδρίτης Στέφανος.
Ό τής τού Ξηροποτάμου.
Ό τής του Ζωγράφου ‘Ιερομόναχος Μηνάς.
Ό τής τού Δοχειαρίου Γέρων ‘Ιερόθεος.
‘O τής τού Καρακάλλου ό Καθηγούμενος ’Αρχιμανδρίτης ’Αθανάσιος.
Ό τής τού Φιλούέου Αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος.
Ό τής τού Σίμωνος Πέτρας ύ Καθηγούμενος ’Αρχιμανδρίτης Ίωαννίκιος.
‘Ο τής τού 'Αγίου Παύλου I. Εύλόγιος.
Ό τής τού Σταυρονικήια Γέροντος Γαβριήλ.
Ό τής τού Ξενοφώντος ό Καθηγούμενος Άρχιμ. Γενεών.
Ό τής τού Γρηγορίου Βαρλαάμ.
Ό της το 3 Έσφιγμένου Χρυοόγονος Ίε^οδιάκων.
Ό τής τού Ρωσσικού.
Ό τής τού Κανσταμενίτου Μόδεστυς Ιερομόναχο,.Οί αντιπρόσωποι καί ΙΙροϊστάμενοι τών εϊκοσιν Ιερών καί ευαγών ήμών Μονών, οί άποτελούντες τήν τακτικήν Ί. Σύναξιν.
Ό της Μ. Μεγίστης Λαύρας Ησύχιος.
Ό τής τού Βατοπεδίου Χαρίτων.
Ό τή; τών Ίβήρων 1Ιροηγού|ΐενος Άνθιμος.
Ό της τού Χιλιανδαρίου Βροηγούμενυς Κλήμης.
Ό τής του Διονυσίου Γέρ. Νικόδημος.
Ό τής τού Κουτλουμουσίυυ Χαρίτων.
Ό τής του Παντοκράτορος Προηγ. Χρυσόστομος.
Ό τής του Ξηροποτάμου Προηγούμ. Μερκούριος.
Ό τής τού Ζωγράφου Ιερομόναχος Μηνάς.
Ό της τού Δ<»χε»αρίου Γερ. Διονύσιος.
Ό της τοΰ Καρακάλλου Γερ. Φίλιππος
Ό τής ιού ΦιλοΟέου Στέφανος.
Ό τής του Σίμωνος Πέτρος Φώτιος.
Ό της τού Ά^ίου Παύλου Γερ. Εύλόγιο..
Ό τής του Σταυρονικήτα Προηγ. ’Ελευθέριος.
Ό τής τού Ξενοφώνιος Γέρων Λουκά;.
Ό της. του Γρηγορίου Γερ. Άνδρέας.
‘Ο τής τού Έσφιγμένου Χρυσόγονος Ιεροδιάκονος.
Ό τής τού Ρωσσικού.
Ό τη; του Κωνσιαμονίτου Μόδεστος 'Ιερομόναχος.

AI ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ ΑΓΙΟΐ ΟΡΟΤΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ· ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΝ

’Εξοχότατε,
Φβώόμενοι τον πολυτίμου χρόνου, δν ίίχετε διατεΰειμένον 

πρός διεν&ετησιν ζητημάτων είς την παγκόσμιον εΙρήνην άφο· 
ρώντων δεν η&έλομεν πλέον απασχολήσει τήν Ύμετ. Έξοχό· 
^ητα είς ζήτημα δπερ άναντιρρήτως ΰά λυδή υπέρ τών ήμε
τέρων Ιερών Μονών τών πάντα τά δίκαια υπέρ εαυτών έχου- 
οών, id έκ τε τής κληρονομίας καί τής δορυκτησίας καί τής 
γεωγραφικής δέσεως άπορρέοντα, είμή έναγχος έλαμβάνομεν 
γνώσιν τοΰ υπομνήματος, δπερ συνταχ^έν ύπ“ άνδρδς άγνοοϋν- 
τος παντελώς τήν εκκλησιαστικήν νομοθεσίαν, ύφ*  ής τδ ούνο- 
λ·ον διέπονται αί απανταχού όρθόδοζοι ήμών ‘Εκκλησίαι, υπε
βλήθη ’Yfιΐν άπδ τής 12 Μαΐου τρέχοντος έτους ύπδ τών 
ενταύθα Ρώσων Κελλιωτών Μοναχών τών άπδ τών ιερών ήμών 
Μονών έξαρτωμένων. Αλλά καί είς τδ υπόμνημα τοΰτο τδ 
οψθαλμοφανώς παραχαράττον τήν αληθή τοΰ ίεροϋ ήμών Τό
που Ιστορίαν έν πλείστοις σημείοις καί τδ αΐωνόβιον καί λίαν 
άζιοαέβαστον τοΰ ιερού ήμών τόπου καθεστώς καιαπροδιδδν 
πρδς τήν έπιδιωκομένην ύπδ τών συντακτών αύτοΰ έκλαΐκευ- 
°ιν τού ιερού ήμών τόπου δέν θά έδίδομεν ούδεμίαν προσοχήν, 
είμ^ι οί συντάκται αύτοΰ προέβαινον καί μέχρι τοΰ νά ζητή- 
°ωσι Hal τήν τεχε[αν άπόρριφιν καί παντελή κατάργησιν τοΰ 
παναρχαίου τούτου καθεστώτος τοΰ επί 100^) έτη διέποντος τδν 
ιερδν ήμών τόπον καί τήν άντικατάστασιν αύτοΰ δι ’ άλλου και- 
νοφανοϋς καί δλως ξένου πρδς τδ εκκλησιαστικόν ήμών πο- 
^ίτευμα.

Εζαιτούμενοι δέ τήν Ύμετέραν συγγνώμην επί τή παρε- 
. ΚΡμένη XQ't ονθις ενοχλήσει παρακαλοΰμέν θερμώς δπως εύή- 

ποον έντείνητε τδ ούς ύμών καί εύμενώς προσατενίσητε είς τάς 
ωδε περιεχομένας άληθείας.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Πρός ιήν έν Λονδίνφ Πρεσβευτ. Συνδιάσκεψην 47&474 Λί ίεριαί Μοναί Άγιου "Ορους
ΤΜΗΜΑ I. 

'II d ν γ κ ν y i α ÿ χ ί α. 
ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Α*.

£ 1. 7Ϊ υποβολή τον υπομνήματος εστιν αντικανονική.Ούδείς μοναχός ώς άποταξάμενος τφ κόσμω καί τοϊς έν τφ κό- σμφ καί τφ θεφ έκουσίως αφιέρωσα; εαυτόν δικαιούται ϊνα άνευ τής άδειας τού Ηγουμένου αυτού εις ον οφείλει απόλυτον καί τυφλήν ύπακοήν κατά τούς κανόνας τής μοναχικής πολιτείας, έλθη είς επαφήν μετά τού κόσμου καί τών έν τφ κόσμω πολιτικών αρχόντων κατά τε τό κανονικόν δίκαιον (Συν. θ' νομ. γ' σελ. 386) και τόν II*  κανόνα τής ΔΌικ. *Ιβράς  συνόδου, άλλ’ ουδέ καί νά έξέρχηται τού ιερού ήμών τόπου καί μεταβαίνη άπό επαρχία; εις επαρχίαν άνευ άδεια; τής Εκκλησιαστικής ή Μοναστηριακής αυτού αρχής επιτρέπεται κατά τε τούς Άποστολικούς καί τούς Συνοδικούς κανόνας και τάς Αύτοκρα- τορικάς Νεαρός (Άποστ. κανόν. ιδ*.  ιε\ τής Λ’. Ο?κ. Συν. ιε’. ιςΛ τής Δ*.  ε*.  ι'. ιγ*.  κ'. κγ*.  κδ'. τής Ç'. ιζ'. ιη'. τής Ξ*.  ι\ ια'. τής πρωτοδευτέρας α*.  τής έν Άντιοχείζχ γ'. ic’. τής έν Σαρδική α*.  β*.  ιε'. ir*,  ιζ'. ιθ*.  τής έν Καρθαγένη νζ*.  ξγ'. καί άλλοι και Νεαρά Ίουστιν. ξγ' ξη' ρλη'.) Κατά δέ τόν λ' κανόνα τών αποστόλων οί τολμήσοντες κληρικοί ϊνα μεταχειρισθώσι τάς κοσμικός άρχάς καί έπικρατήσωσιν έν τινι ιδέα κιτά τή; εαυτών ’Εκκλησιαστικής ή μοναστηριακής αρχής τιμωρούνται διά διπλή; ποινής, τούτέστι διά κα- θαιρέσεως και άψορισμοΰ. Τήν ποινήν ταύτην θέλομεν άφεύκτω; έ- πιβάλει κατά τών ρώσων κελλιωτών, οϊτινες έτόλμησαν ϊνα άναφερ · θώσιν είς πολιτικά διεθνή δικαστήρια πρός ανατροπήν τού ιερού ήμών καθεστώτος καί επομένως τό υτ’ αύτών ώς καθηρημένων και άφωρισμένων, προκλί|0έν αποτέλεσμα τών παρανόμων καί έκθέσμων αύτών ένεργειών θεωροΰμεν άπαράδεκτον ώ; αντικανονικόν.
$ 2. ΊΙ είς τάς διαφόρους άρχάς αναφορά τών Μοναχών.Οί έντό; τών διαφόρων Γίερών Μονών υίκοΰντες Μοναχοί, ώς και οί εκτός κελλιώται λεγόμενοι, όταν έχωσι παράπονόν τι κατά τού Ηγουμένου τής Μονή; αυτών ή καί άλλη; ή τών επιτρόπων ή θεω- ροΰσιν εαυτούς άδικουμένους τ*πό  τούτων, άναφέρονται είς τήν ενταύθα πρωτόδικον αρχήν, τήν CI. Κοινότητα, αν κατ’ αύτής έχωσιν άναφέρονται είς τό Οίκουμ. Ιίατριαρχεϊον. Τά δικαστήρια ταύτα ύπό κληρικών, καί ούχί ύπό λαϊκών, συγκροτούμενα έκδικάζουσι πάσα; τάς 

υποθέσεις τών κληρικών τούτων. Οί άλλως ποιούντες ύπόκεινται εις τά ύπό τών Î. κανόνων οριζόμενα επιτίμια (καν. άποστ. οδ' τής Α*.  ΟΙκ. Συν. cl*  τής Β’. ς*  τής Δ*,  θ*.  τής έν Άντιοχείφ ιδ .)ÿ 3. 'H ούδετεροποίηοις του αγίου “Όρους εϊνε παράνομος 
κατά τό διεΌνες δίκαιον.Ή χερσόνησος τού "Ορους "Αθω, ήτις άποκλειοτικώς άνήκει είς τάς 20 ίεράς ήμών Μονός καί μόνος αποτελεί μέρος άναπόσπαστον χήζ ό λης χώςας, ήν ή Έλλός διά τού γενναίου αύτής στρατού κατέ- κτησεν άπό τής 2 Ν)βρίου 1912 καί επομένως δικαίφ πολέμου, έξ ου πάσαι αί Μ. Δυνάμεις έδήλωσαν ότι ούδέν ίδιον όφελος θά καρπω- θώσιν άνήκει εις τήν Ελλάδα, είς ήν παρεχωρήθη αϋτη μετά καί της άλλης υπό τής Ελλάδος κατακτηθείοης τέως τουρκικής χώρας ύφ’δ- λων τών Βαλκανικών Κρατών καί τής Ρωμανίας μετά τόν κατά τής Βουλγαρία; ιπό τών τέως συμμάχων αύτής πόλεμον διά τής έν Βου- κουρεστίο) ύπογραφείσης υπό πάντων τών έμπολέμων κρατών τή 13)26 όδεύοντος μηνάς καί έτους συνθήκης. Κατά ταύτα λοιπον Χώρα, ήτις δι’ έπισήμου συνθήκης παρεχωρήθη είς τήν Ελλάδα, ή- τις κατέκτησε ταύτην διά τού αίματος τών τέκνων αύτής δέν εϊνε δυνατόν πλέον νά τεθή ύπό τήν συγκυριαρχίαν τών αύτών κρατών ή καί άλλων άνευ τής άπωλεία; τών κυριαρχικών αύτής δικαιωμάτατν. Επομένως ή πρότασις τή; συγκυριαρχίας κατά τάς σχετικός διατάξεις τού ύιεθνούς δικαίου έσιί παράνομος καί συνεπώς άπαράδεκτος ώ; παρα- βιόζουσα τήν κυριαρχίαν τής Ελλάδος καί προσβάλλουσα την άνε- ζ^ντησίαν αύτής καί τήν άξιοπρέπειαν. Άλλά καί τό σχίσμα δεν έπι- τθέπει ήμϊν τοϊς όρθοδόξοις ϊνα έλθωμεν εις σχέσιν καί επικοινωνίαν μετά τών σχισματικών Βουλγάρων χωρίς νό ύποβληθώμεν εις αύστη- 0«ς εκκλησιαστικός ποινάς ήτοι εις άφορισμόν ή άνάθεμα ή έξεκκλη- «Ηασμόν, δπερ ούδόλως έπιθυμούμεν καθόσον θέλομεν νά μένωμεν ορθόδοξοι. Άλλά καί μετά τών χωρών μεθ’ ών εύρισκόμεθα είς δί- κ«ς ένεκα τής αρπαγή; καί τού σφετερισμού τών ήμετέρων μοναστηριακών κτημάτων καί τών κατακρατουσών τάς προσόδους αύτών δέν δυνάμεθα νά έλθωμεν εϊς σχέσεις καί νά δεχθώμεν τήν συγκυριαρχίαν «■ύϊών.

ΚΕΦΛΛΛΙΟΝ Β'.
$ 4. * H ίκ τής συγκυριαρχίας τών Βαλκανικών κρατών

προσβολή τών δικαίων ιών άλλων Μ. Δυνάμεων.H συγκυριαρχία προσβάλλει τά δίκαια και άλλων Μ. Δυνάμεων 
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Πρός τήν έν Λονδίνφ Ιίρεσβευτ. Συνδιάσκεψιν 477476 Αί ίεραι Moved Αγίου Όρουςώς λ. χ. τής Αυστρίας, τής ’Αγγλίας καί τής Τουρκίας, αϊτινες επίσης έχουσιν έν Άγίφ ’Όρει ουκ ολίγους μοναχούς υπηκόους, άν ύποτεθή οτι οι έν Άγίφ Όρει Μοναχοί εισιν υπήκοοι τών χοίρων, έξ ών όρ- μώνιαι καί ούχί τής Τουρκίας είς ήν διά τής συνθήκης τοΰ Βερολίνου παρεχωρήθησαν και ήδη άνήκουσιν εις τήν Ελλάδα είς ήν ανήκει και πάσα ή χερσόνησος τοΰ ’ Αθω δι*  οΰς άνεφέραμεν λόγους καθόσον οί υπήκοοι αύτών μή έχοντες προστάτας έν 'Αγίω Όρει θέλουσιν άδικεϊσθαι ύπό τών αντιπροσώπων τών συγκυρίαρχων κρατών, οί αδικούμενοι δέ ποΰ θά προστρέχωσιν δπως εΰρωσι τό δίκαιον αύτών ; ΤΜΗΜΑ II.
Διοίκηιίις τών Ίε^ών ημών Μονών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Α. ΎεραΙ Moral.Ή ϊδρυσις 'Ιερών Μονών ή καί απλώς εύκτηρίων οίκων μόνον τή άδείρι καί έγκρίσει τοΰ ’Επισκόπου, εις δν δφείλουσιν απόλυτον ύπακοήν και εύπείθειαν πάνιες οί μοναχοί έπιτρέπβται (καν. δ'. τής Δζ. Οικ. Συν.). Άνευ δέ τής άδειας τούτου ούδείς δύναται ίνα κτίση μο- ναστήριον ή κτίσας αύτό νά γίνη κύριος αύτοΰ (ένθα άνωιέρω καί κδ'. τής αύτής συνόδου καί τής πρωτοδ. α'.)
Β'. Μοναστηριακαι Άρχαί.

§ 1. 'Ηγούμενος.Προς λύσιν πάσης άναφυομένης διαφοράς μεταξύ τών μοναχών καί διακυβέρνησιν αύτών εκλέγονται υπό τών μοναχών οί Ηγούμενοι, οΐτινες δικάζουσι πρωτοδίκως τάς μετάξι) τών μοναχών αύτών καί τών έξαρτημάτων αύτών διαφοράς, κατ’ έφεσιν δέ δικάζονται ένταΰθα ύπό τής Ίερας Κοινότητος.
2. 'Ιερά Κοινότης.Ή Ί. Κοινότης ή Ί. Σύναξις σύγκειται έξ 20 άντιπροσώπων τών 20 Κυριάρχων ‘I. Μονών, αϊτινες έχουσιν άνεξάρτητον άπ’ άλ- λήλων διοίκησιν, καί άποτελεϊ τήν άνωτάτην τοΰ Ίεροΰ ήμών τόπου άρχήν. Κύριος δέ σκοπός τής αρχής ταύτης δέν είνε μόνον ή λύσις τών μεταξύ τών διαφόρων Ιερών Μονών ή τών μοναχών αύτών άναφυο- μένων ζητημάτων πρός έπαναφοράν τής διασαλευθείσης τυχόν ποτέ τάξεως, τής ειρήνης καί ησυχίας, ή σύνταξις τών διακανονιστικών πρός τοΰτο διατάξεων καί ή έπικύρωσις τών έσωτερικών κανονισμών τών *1.  ήμών Μονών καί ή διοίκησις τοΰ *1.  ήμών Τόπου, έν γένει. 

άλλά κυρίως καί κατ’ έξοχήν ή άλώβητος διατήρησις τοΰ παναρχαίου ήμών καθεστώτος, ού ή δλαχίσ τη μεταβολή διασαλεύει και έκ βάθρων άνατρέπει σύμπαν το δισχιλιετές περίπου οικοδόμημα τοΰ μοναχικοΰ ήμών πολιτεύματος.
3. 'Η δικαιοσύνη εν 'Αγιω '"Ορει.Οί ίεροδικασται οι άπ οτελοΰντες τήν καθ’ ήμάς'Ι. Κοινότητα τοΰ αγίου *0  ρους Άθω δικάζοντες στηριζόμεθα έπί τής συνειδήσεως ήμών, τοΰ Ίερου εύαγγελίου και τών Ί. Κανόνων τής ήμετέρας ορθοδόξου Εκκλησίας και άποδίδομεν εις πάντας έξ ϊσου τήν δικαιοσύνην ούτως ώστε έσχάτως ή ρωσική Μονή τοΰ Αγίου Παντελεή- μονος διά τοΰ ύπό ήμερομηνίαν 11 Ιουλίου τρέχοντος έτους, ή Βουλγαρική τοΰ Ζωγράφου διά τοΰ ύπό ήμερομηνίαν 4 τοΰ αύτοΰ μηνάς *αί ή ρωσική Σκήτη τοΰ άγιου Άνδρέα διά τοΰ ύπό ήμερ. 14 ’Ιουλίου γράμματος αύτών έξέφρασαν ήμίν τήν εύγνωμοσύνην αύτών και χας εύχαριστίας έπί τή άποδόσει έν αύταϊς άμερολήπτου δικαιοσύνης.

ÿ 4. Ιερά 'Επιστασία.Ή Ί. ’Επιστασία αποτελεΐται έκ 4 μελών άποστελλομένων έκ περιτροπής κατά πενταετίαν ύπό τών ιερών ήμών Μονών καί άποτε- taî τήν έκτελεστικήν καί διαχειριστικήν άρχήν τής Ί. Κοινότητος, επιτηρεί τήν δημοσίαν ασφάλειαν και τήν άστυνομικήν τάξιν έχουσα υπό τήν έξουσίαν αύτής πρός τοΰτο 4 φουστανελλοφόρους Έλληνας αστυφύλακας.
ÿ 5. Χωροφυλακή.Τήν δλην χερσόνησον τοΰ Άθω φυλάττουσιν 20 φουστανελλο- φόροι Έλληνες φρουροί λεγόμενοι Σερδάριδες και υπό τάς διαταγσς Χήζ τε Ίερας Κοινότητος καί τής Ί. ’Επιστασίας διατελοΰντες.
ÿ 6. 9Επιτροπεϊαι.Πρός διεξαγωγήν τών πας»εμπιπτουσών υποθέσεων μεταξύ τών Ιερών ήμών Μονών καί τών πνευματικών και πολιτικών Αρχών εχει Π Ιερά Κοινότης δύο άντιπροσώπους ενα έν Κων)πολει οσπς επικοινωνεί μετά τών σεπτών Πατριαρχείων καί τών Y πουργείων και ενα εν Θεσσαλονίκη μετά τής Ί. Μητροπόλεως καί τής Νομαρχίας.

ί 7. ΊΙ ϋέσις τού ΟΙκουμενικού Πατριάρχου.Τό ΟΙκουμενικόν ΙΙατριαρχεϊον ώς Άρειος Πάγος έδίκαζε τας εφεσίμως ύποβαλλομένας ύποθέσεις ύπό τών Ί. Μονών τών ^υτάς θεωρουσών ώς άδικουμένας ύπό τής Ί. Κοινότητος. Τοίοΰτον δέον νά μείνη και μετά τήν τελείαν προσ ίρτ ησιν είς τήν Ελλάδα της 
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478 AÎ ίεραι Μ ova I e Αγίου Όρουςχερσονήσου ταύτης συνωδά τω καθιερωθένπ καθεστώπ τοϊς ίεροϊς κανόσι καί δικαίοις καί προνομίοις του 'Αγίου Όρους έκτος καί αυτό έκονσίως θελήσει νά παραχωρήση τά δικαιώματα αυτού εις τήν Εκκλησίαν τής Ελλάδος, ώ; έπραξε και άλλοτε έν παρομοίαις περι- στάσεσι και είς άλλας Εκκλησία; άλλων χωρών.
ΙΓ. Ιίολττικαί Άρχαί·

1. Καϊμακάμης.Είναι τοϊς πλσι γνωστόν g τι ή Τουρκία ψιλήν μόνον είχεν έν Άγίφ Όρει επικυριαρχίαν χαί άντεπροσωπεύετο άπο του 1870 ύφ’ ενός Καϊμακάμη, δστις ούδέν δικαίωμα έπεμβάσεώς τίνος που είχε καί μόνον μη ή γενική ειρήνη του Κράτους εντεύθεν διαταραχθΤί δι’ εισβολές ξένων κακοποιών στοιχείων έπετήρει, παρείχε δέ πάντοτε άνευ έξετάσεως καί τήν συνδρομήν αύτου ζητουμένην είς τήν Ί. Επιστασίαν πρδς έκτέλεσιν οίασδήποτε αυτής άποφάσεως. Τάς ανακρίσεις τών τυχόν ποινικώς κατηγορουμένων έποίει έπί παρουσία καί ε*ος  μέλους τής Ί. Έπισιασίας. Άν δέ ή ένοχή τίνος άπεοεικνύετο, άπε- σιελλε τούτον δια κλητήρος είς τά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, τα όποια ήσαν τά μάνα αρμόδια ϊνα δικάζωσι τάς τοιαυτης φυσεως ύπο- θέσεις, έδίκαζον δέ και τάς όριακάς τών Μονών διαφοράς όταν αυιαι δέν ήθελον ΐνα προσφύγωσιν είς τήν Ί. Κοινότητα ή τα Πατριαρχεία.Ό Καϊμακάμης ουιος άνευ άδειας τής *1.  Κοινότητες καί άνευ άντιπροσώπου αύτής δέν ήδύνατο ούοέ τάς Μονάς νά έπισκεφθ$, άλλ’ ούδέ καί τήν οικογένειαν αύτοΰ καί τήν σύζυγον να φέρη ενταύθα άτε μή έπιτρεπομένης τής εισόδου τών Οηλέω? καί τών ανηλίκων εις Άγιον Όρος.
2. Τελώνης.Αί Τεραί ημών Μοναί έπλήρωνον κατ’ αποκοπήν είς τδ Κυβερνητικόν Ταμείον τού; φόρους αύτών, πάντα δέ τα είσαγόμενχ είς αύ- τάς τρόφιμα καί λοιπά ήσαν ασύδοτα καί μόνον τά πρδς εμπορίαν ύπο τών λαϊκών είσαγόμενα διάφορα εί'δη υπεβάλλοντο είς τελωνειακόν δασμόν μόλις άπό 33 ετών καί εντεύθεν.3. 'Υγειονόμος.Ό ύγειονόμος διορισΟείς ενταύθα πρό 30 περίπου ετών άφ’ ατού ήρχισε νά προσεγγίζ-ρ ενταύθα άτμόπλοιον είχε τό δικαίωμα μόνον νά επιθεωρώ καί έκδίδη τά ναυτιλιακά έγγραφα τών είς τσς παραλίας τού Άθω προσορμιζομένων άτμοπλοίων καί ιστιοφόρων.

Προς την ίν Λονδίνφ Ιίρεοβευτ. Συνδιάσκεψιν 479
4. Άοιυνόμος.Αστυνόμου καθήκοντα ειπομεν, ο ι έξετέλει καί έκτελεϊ ή Έ ’Επιστασία είσέτι, άφ’ ό:ου όμως ήρχισε τακτικωτέρα άτμοπλοική συγκοινωνία ή Τουρκική Κυβέρνησις έκ φόβου μή είσιχθώσιν είς τήν χερσόνησον τού Άθω καχοποιά στοιχεία καί διαταράξωσι τήν ησυχίαν τ’Ζς χώρας, άπέστειλε καί ένα άστυνόμον, δστις ούδέν άνευ τής Επιστασίας έποίει ούδέ νά συλλαβή τινά άνευ τ’Ζς άδειας αύτής είχε δ;καί(.)μν. Τοιαύτη έν ολίγοις ή Μοναστηριακή κοί πολιτική διοίκη- σις έν Άγ. Όρει ρέχρι τής 2 Ν)ορίου 1912. Αλλά καί τοιαύτη παραμένει μέχρι τού νυν καθόσον αί καταλύσασαι τάς Τουρκικάς άρχάς Ελληνικαί τοιαΰται έσεβάσθησαν όλα τα προνόμια του ’Ιερού ημών Τόπου καί ούδέν έκραξαν άντιβυίνον είς αύτά ή τεϊνον πρός κατάλυ- GIV αύτών.
ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ Δ’.

'Ανωμαλίαι εκ της συγκυριαρχίας προκύη'ουσαι.Αφού λοιπόν η κατσκτήτρια Τουρκία ούδέν δικαίωμα έπεμβά- σεως εϊχεν έν άγίω δρει, ού μάλιστα ισεβάσθη τδ άρχαιον τ$ίς αύτοδι- °ικηοεως καθεστώς, πώς θά λάβωσι τοιοΰτον αί ούδαμόθεν άποκτή- σ«σαι τούτο ορθόδοξοι Κυβερνήσεις έξ ών μάλιστα ή προτείνουσα τήν συγκυριαρχίαν Ρωσσία υποστηρίζει τά έπί τού Άθω κεκτημένα πνευματικά δικαιώματα τού Οίκ. ΙΙατριαρχείου ;’Εάν ή συγκυριαρχία αυτή ύποθέσωμεν οτι θά έφαρμοσθνί δπερ αμφιβάλλομεν νά πιστεύσωμεν ήμΐϊς οί μοναχοί τού άγιου Όρους παντες άνευ ούδεμιας έξαιρέσεως, ούόέν έτερον θέλει συμβή έκ τής παρουσίας ενταύθα λαϊχών άντιπροσώπων τών όρθοδόζων κρατών, μη- ^εμίαν έξουσίαν δυναμένων έξισκήσαι έπί τών Ί. ημών Μονών καί τών εξαρτημάτων αύτών, εί μή ή διατάραξι; τής νΰν έπικρατούαης εί· Ρ'^νης καί ησυχίας τών άπαρνησαμένων τόν θόρυβον τών πόλεων καί εν γένει τού κόσμου μοναχών καί ή έξαψις τών μέχρι χθές καί πρώην μ*/)  υπαρχόντων ένταύθα φυλετικών παθών, ύποδαυλιζομένων υπό τ&ν μηδεμίαν έτέραν έργασίαν έχόντων ένταύθα αντιπροσώπων τών λογω Κυβερνήσεων πρός κατίσχυσιν ταύτης ή έκείνης τής Δυ- ναμεω; χαί ό>; τα πολλά τής ισχυρότερα; ώς μείζονα μέσα δια- τεθειμένης. Άλλ’ ίσως είπτ) τις δτι θέλουσι διαρρύθμιση τδ κα*  θεστως καί έπί βάσεων νέων δλως ξένων πρός τό μοναχικόν ή· μων πολίτευμα θέλουσι ’διαχαράξει τά άνύπαρκτα αύ^ών δικαιώματα ,χοί καθήκοντα, άλλα τουτό άνευ τής διασαλεύσεως ή μόλ-
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Πρός τήν έν Λονδίνφ Πρεσβευτ. Συνδιάσκεψιν 48148θ Αί ίεραί Moved ’Αγίου Όρουςλον τής είς παντελή ερείπια μεταβολής του αιωνόβιου ημών καθεστώτος δέν θέλει επιτευχθώ, οπέρ αδύνατον απολύτως νά δεχθώ- μεν ημείς οί άγιορειται μοναχοί πάντες άνευ έςαιρέσεως φυΧνίς καί έθνότητος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ή τελεία μετά τής 'Ελλάδος προσάρτησίς εστιν ή μόνη 
σωτήριος διά τόν ιερόν ημών Τόπον οδός.Τό μόνον σωτήριον διά τον ιερόν ημών Τόπον μέσον, άν όντως είλικρινώς ή διπλωματία διαφέρεται διά την έξάσκησιν πράγματι έν αύτφ τής ύφ’ δλας τάς επόψεις γνήσιας χριστιανικής αρετής έστιν ή μεταβίβασις είς τήν δορυκτήτριαν ’Ελλάδα δλων τών διχ,αιωμάτων τής προκατόχου χατακτητρίας Τουρκίας μετά τής παρακλήσεων μόνον ή τής συστάσεως όπως σεβασθή το πανάρχαιον προνομιακόν καθεστώς τού ιερού ημών Τόπου καί τηρήση αύτό άπαραχάραχτον πρός βίον τών μοναχών όντως όσιον.Ούδεμία ταύτης άλλη οδός φέρει είς τήν ησυχίαν καί σωτηρίαν ημών. Έπιποθούμεν δέ καί έπιδιώκομεν τήν μετά τής δορυκτητρίας ’Ελλάδος ενωσιν ημών, καθόσον έχομεν διαβεβαιώσεις οτι τό πανάρ- χαιον ημών καθεστώς θά διατηρηθή άλώβητον και ό ’Ιερός ημών τόπος θα αύτοδιοικήται ώς καί μέχρι του νυν ύπό τών 20 αντιπροσώπων τών 'I. ημών Μονών είς άς ύπάγονται κατά τά απαράγραπτα αύτών δίκαια καί οί κελλιώται μοναχοί, οΐτινες υπαγόμενοι είς δλας τας διατάξεις τών Μονών, ώς καί οί έν αύταϊς οίκουντες, θεωρούνται μέλη έξωτερικά τών Μονών, είς άς άνήκουσι, μετά μόνης τής διαφοράς δτι μένουσιν έκτος αύτών καί διαιτώνται αύτοβούλως προσπορι- ζόμενοι τά πρός τό ζήν έκ τής καλλιέργειας τής παραχωρουμένης αύτοις γής καί τής κατασκευής έργοχείρου τινός καί οτι δέν έχουσιν ούΣέν απολύτως δικαίωμα έπί τών Μονών.ΤΜΗΜΑ III.

Το νπάρχον έν άγίω Όοει προνομιακόν καθεστώς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

"Ανευ διακρίσεως φυλής.Οί πάσης φυλής ορθόδοξοι έρχόμενοι ένταυθα έγίνοντο καί έτι γίνονται δεκτοί πάνυ ευχαρίστως καί λίαν φιλαδέλφως έν ταϊς Ίερ. ημών Μοναίς ή έξεχωροϋντο αύτοις αντί έλαχίστου τιμήματος καλύβα1 έν ταϊς σκήταις ημών ή κελλία τούτέστι οίκίαι μετά ναϊδίων, όλί- 

γης καλλιεργησίμου γής, ολίγων αμπέλων κ^ί ολίγων έλαιών όπως έκ τής καλλιέργειας αυτών προσπορίζονται τά προς τό ζήν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Z*.

ΕΙς τίνας εκχωρούνται τά οίκήματα ταυτα.Τά οικήματα ταυτα χορηγούνται είς ένα μοναχόν εύλαβή, ήσυχον ειρηνικόν, καλογηρικόν καί ούδέποτε είς λαϊκόν, όνομαζομενον Γέροντα καί ούχί ’Ηγούμενον, ώς αύτοτιτλοφοροΰνται οί ρώσοι χελ- λιώται, έχει δέ τό δικαίωμα κατά τά πανάρχαια έθιμα τού *1.  ημών Τόπου καί τό Πατριαρχικόν Σιγέλλιον τού 1909 ίνα έγγράφη έν τφ ό- μολόγω, οπερ παρά τής Μονής παραλιμβάνει καί δύο μόνον έτερα πρόσωπα, αφού καλώς δοκιμασθώαι καί τη έγκρίσει τής Μονής μοναχοί Χαρώσιν, έπίσης δικαιούται ΐ>α έν τφ κελλίφ αύτού έχρ καί τρεις μόνον δοκίμους, επομένως έκαστον τοιούτον οί'χημα δεν δικαιούται ϊνα εχγι πλείονας τών τριών μοναχούς. Έάν δέ που πλεονάζωσι τοιού- χθΐ, <ίσί φερέοικοι χοί έπομένως κατά τάς αποφάσεις τής Ίε[ας Κοι- ^ότητος καί τά ΙΙατριαρχιχα σιγέλλια δέν είναι άνεκτοί έν τφ ίερω ημών Τόπφ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ.

Πρός τίνα σκοπόν εκχωρούνται τοΐς μοναχοΐς 
τά οίκήματα ταυτα.Ή έκχώρησις τών οικημάτων τούτων γίνεται άποκλειστικώς δ- πως οί έν αύτοις οίκουντες μοναχοί δια συντονωτέρας προσευχής καί Ρ-είζονος νηστείας καί άλλων πλειόνων μοναχικών ασκήσεων κατα- στήσωσιν εαυτούς κρείττονας ηθικώς καί άξιωθώσι τής ούρανίου βα- σιλείας. Τά έκχωρηθέντα αύτοις ταύτα οίκήματα δέν δικαιούνται ίνα ^εταβιβάσωσιν είς άλλον μοναχόν άν ο άλλος εκείνος μονάχος δεν είνε “ίεστός είς τήν Κυρίαρχον Μονήν καί τούτο διότι δέν είναι απόλυτοι κύριοι τής γής εκείνης, ήν λαμβάνουσι δι*  ον είπομεν σκοπόν διαδοχικές έκμεταλλεύωνται χαί έμπορεύωνται αύτήν οπότε^ύνανται να πάθωσίν, ότι έπαθον ύπ*  αύτού τού Σωτήρος οι ποιη- σ^ντες τόν οικον τοΰ Θεού, οϊχον έμπορίου, δηλαδή να έχδιωχθώσιν °^ής δια τού φραγγελίου καί ίνα ή Μονή γνωρίζη τό ηθικόν ποιόν των έκτος αύτής Μοναχών, ους θεωρεί έπίσης αδελφούς άνευ ούδενός επί τής Μονής δικαιώματος καί περί τής ηθικής καταστάσ^ως τών °ποιων μεριμν^ κιί τούς όποιους άτακτοΰντας ή τα καθεστώτα τού ημών Τόπου παριβαίνοντας δικαιούται να αποδιωκη εκ τών οικημάτων αύτής, αφού δι*  εκτιμητών έκτιμήση ταύτα καί πληρώσρ αύ- 
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4 82 Αί ίεραί Moved Άγιου ’'Ορους Προς την έν Λονδίνη) Πρεσβευτ. Συνδοίσκεψιν 483τοϊς το άντίτιμον. Έάν δέ αποθάνωσιν άνευ νομίμου κληρονόμου μονάχου καί εγγεγραμμένου έν ιώ ομολογώ διαδόχου, περιέρχονται ταΰτα νομίμως είς την κατοχήν της Κυριάρχου Μον?ς κ/ι ούδέποτε ύπίρξεν εποχή καθ’ ην οί Γέροντες των χελλίων εδικαιούντο ινα με- ταβιβάσωσι ταυτα είς οίονδηποτε μοναχόν ηθελον καί άν ύπάρχωσι τοιαυτα πρακτικά έν τζ Μονφ τού ρωσικού, ώς άναφέρουσιν οί ρώσοι κελλιώταί είσι πλαστά. Κατ’ αύτον καί μ.όνον τον τρόπον πωλούνται έν Άγίω Όρει τά κελλια και αί ζαλύβαι όνπερ χαί οί άγορασται προγιγνώσκουσι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ θ'.

ΙΙόοα τοιαυτα οικήματα υπάρχουοιν εν Άγίω *Ορει.Τοιαυτα έξωτερικά οικήματα έν άγίω ορει είσίν 660*  έξ αύτών μόνον τά 29 άνηκουσιν είς Σλαυϊκάς Μονάς καί ιδία είς την τού Χι· λαιδαρίου τά δέ λοιπά G31 έστίν ιδιοκτησία τών Ελληνικών Μονών, αΐτινες έξ εύαγγελικης όρμώμενοι αγάπης καί μακράν παντός φυλετισμού διατελουσαι, έδέχθησσν έν τοϊς όρίοις αύτών όρΟοοόξους χριστιανούς αδιακρίτως φυλής και έΟνότητος ήτοι Ρώσους, Ρωμάνους, Βουλγάρους, Σέρβους καί Γεωργιανούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Τις ο έν ανιοΐς πληθυσμός.Έν τοϊς 660 έξαρτημασι τούτοις ουνωδά τω άρχαίω καθεστώτα τοϊς έχχωρητηρίοις έγγράφοις καί τοϊς Πατρ)κοις Σιγιλλίοις διαμένουσι 2,193 μοναχοί ήτοι 1257 έν τσΐς καλύβαις τών Σκητών, 621 έν τοϊς κελλίοις, 180 έν ταϊς δύο Ρωσικαϊς Σχηταις, 80 έν Ρωμουνικ^ί, 25 έν Βουλγαρική καί 30 έν τοϊς ησυχαστηρίοις.Κατά φυλάς ό μοναχικός ουτος πληθυσμός έχει ούτω, 1262 Έλληνες, 598 Ρώσσοι, 259 Γωμανοι, 61 Βούλγαροι, 10 Γεωργιανοί καί 3 Σίρβοι vpoi έν ολω 2193. *ΟΟεν  ημείς οί έλληνες ύπερτερούμεν 0λας τάς άλλας φυλάς όμοΰ λαμβανομένας κατά ?31 μοναχού; τών έξαρτημάτων κατά την έπίσημον στατιστικήν καί αιώνιον χαί ούχί κατά την στατιστικήν τών Ρώσων κελλιωτών, οϊτινες πα- ρουσιάζουσιν ώς μοναχούς πάντας τούς εντεύθεν διερχομένους προ- σκυνητύς, ους κατά το διάστημα της διαμονής αύτών ενταύθα πε- ρίβάλλουσι το ένδυμα τού μοναχού. Δέν άρνούμεθα όμως ότι ’Λ αχανής Ρωσία δύναται έν μιμ ημέρα νά κατακλύσρ τον *Αθ^  ρώσων ρασοφόρων, »οϊτινες όμως δέν άποτελούσι ποσώς μέρος τού ά· γιορειτικού πληθυσμού ώς δέν αποτελεί τοιούτον μέρος καί το έργ^*  

%

τικον στΛ/εϊον δπερ ούδεμίαν κτησιν έχει ένταυθα άλλ*  έρχεται δι έργασίαν έκ τών πέριξ χωρών τ$5ς Χαλκιδικής καί τ$ς Μακεδονίας καί έχει πρώτης δυνάμεως ελληνικά αισθήματα διότι άποτελεϊται έκ γνησίων. *Όθεν  συμφώνως προς ταΰτα έάν καί οί ημετεροι κελλι- ώται χαί σκητιώται ύπέβσλον Ύμίν ύπόμνημά τι θά έφερε τον σεβαστόν αριθμόν τών 397 υπογραφών τών Γερόντων των καλυβών καί κελλίων, διότι τά λοιπά ημέτερα τοιαύτα κατέχονται υπό τών λοιπών ορθοδόξων μέν άλλ’ έτεροφύλων μοναχών. Έν 0λ$ τ$ περιφερεία άέ τών 20 Ιερών ημών Μονών ο άριθμος τών Ρωτ. Κελλίων α· νέρχεται μόνον είς 34 καί ούχί είς 97 ώς ούχί άληθώς υπογράφονται οί Ρώσοι κελ)ιώται έν τφ ύπομνηματι αύτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.

Δικαίωμα ψήφου.Οί Γέροντες τών κελλίων καί οί διευθυνταί τών σκητών, οί άλ*  λως «Δίκαιοι» λεγάμενοι ένταυθα, εις δλας τάς άρχάς καί τας Εκ- κλησίαστικάς καί τάς πολιτικός αναφέρονται διά τών Κυριάρχων αυτών ‘Ιερών Μονών, αΐτινες άντιπροσωπεύουσιν αυτούς έν απασαις ταϊς ύποθέσεσιν αύτών. Οί δέ δίκαιοι ούτοι εκλέγονται εν μεν ταϊς Ελληνικαϊς σκήταις ύπό τών Γερόντων τών καλυβών μονον εν δέ χαϊς Ρωσικαϊς και τή Ρωμανική ύπύ τών άνεγνωρισμένων έπισή- Κως πατέρων αύτών επομένως δικαίωμα ψήφου έν ταϊς έκλογαϊς ταύ- ταις δέν εχουσι πάντες οί.μοναχοί πολύ δέ περισσότερον οί ρώσοι δόκιμοι ή προσκυνηταί, εί καί τό δικαίωμα τούτο τής ψήφου έν τή αυτής εννοία εις ούδεμίαν άλλην περίπτωσιν παρέχεται εις τους Ηθναχούς κατ’ αύστηράν άπαγόρευσιν τών ιερών κανόν<ον, εί μή έν τη εκλογή τών πνευματικών αύτών αρχηγών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB'. '

Tò άναπαίλοτρίωτον τών Μοναστηριακών κτημάτων»1ύ προνομιακόν καθεστώς τής άναπαλλοτριώσεως και τού ανα- Ψ^ιρετου τών τε ακινήτων καί τών κινητών περιουσιών τών I. ήμών Μονών έπερείδεται επί τών ιερών κανόνων καί τών αύτοκρατορικων Νεαρών, οϊτινες χορηγούσι μέν τοϊς έπισκόποις τό δικαίωμα τής δι θίκονόμων έπιβλέψεως καί προστασίας τών ’Επισκοπικών και μο- ναστηριακων περιουσιών άλλά καί αύστηρώς άπαγορεύουσι την πρα- ölv η τον σφετερισμον ή τήν εις τού; συγγενείς δωρεάν καί έν γένει 
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484 Ai ίεραί Moved 'Αγίου "Ορουςτήν έκποίησιν καί μάλιστα ρητώς λέγουσιν δτι εάν τοιαύτη πράξις ήθελε ποτέ λάβει χώραν νά ή άκυρος καί τά πραθέντα ή σφετερισθέν- τα ή δωρηθέντα ή άλλως πως παραχωρηθέντα νά έπανέρχωνται είς τό Έπισκοπεϊον ή τό μοναστήριον, δ δέ τοΰτο ποιήσας, ει μέν Έ- πίσκοπός έστι νά έκδιώκηται τοΰ Έπισκοπείου ει δέ 'Ηγούμενος τής Μονής (καν. άποστ. λη*.  μα*,  τής Δ*.  ΟΙκ. Συνόδ. κδ*.  κς·*.  τής μεθό τής Ζ*.  ιβ*.  ιγ*.  ιδ*. > τής πρωτ. α'. ζ*.  τής έν Καρθαγένη λδ’. μα*  Κυριλ. άλεξ. β' Νεαραί Άλξ. Κομν. 1088 Μανουήλ Κομνηνοΰ 1159 ’Ανδρονίκου 1366 Κωνστ. Δούκα 1065 και άλλοι), οί δέ καθ’ οίονδήποτε τρόπον φανερώς ή άφανώς δΓ έργων ή διά λόγων, αμέσως ή εμμέσως και δπως ποτέ τολμήσοντες άθετήσαι ή παραβιάσαι ή άνατρέψαι τινά τών διατάξεων τούτων άφορίζονται και ταϊς άραϊς πάντων τών αγίων Πατέρων και τής Εκκλησίας ύπόκεινται. (Σιγελλ. ΟΙκ. Πατριαρχ. ύπ’ άριθ. πρωτοκ. 4134 Ίουν. 1909. Άθην. 1913 δρα καί ΙΙατρ. Άντων. τοΰ Δ' 1392).Πλήν δέ τούτων ούδείς δύναται νά καταλάβη ξένην περιουσίαν χωρίς φανερά νά παραβιάσω τά δίκαια τής Ιδιοκτησίας και νά κα- ταργήση τά δωρητήρια έγγραφα τών Ιδρυτών καί δωρητών, άχινα είς αΙώνα τόν άπαντα δέον νά ώσι σεβαστά και τά Σουλτανικά φιρ- μάνια άπό τοΰ Πορθητοΰ μέχρι τοΰ Άβδούλ Μετζήτ. "Οθεν κατά ταΰτα αί σκήται, τά κελλία, αί καλύβαι, τά καθίσματα καί τά ερημητήρια ώς εξαρτήματα τών 20 'I. ήμών Μονών είσίν αναπαλλοτρίωτος αύτών περιουσία.• ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ.
Τό υφιστάμενον καθεστώς τής αντιπροσωπείας 

εστιν άκατάργητον.Τό καθεστώς τοΰτο τής έν τή Ί. Κοινότητι αντιπροσωπείας αποτελεί στοιχεϊον ουσιώδες τοΰ προαιώνιου ήμών προνομιακοΰ καθεστώτος καί επομένως δέν δύναται ούτε νά μεταβληθή άλλ’ ούτε και νά καταργηθή χωρίς νά παραβιασθώσιν οί ιεροί κανόνες, τά Τυπικά καί οί Κανονισμοί καί τά δίκαια τών 'I. ήμών Μονών, αϊτινες έπέ- χουσι θέσιν επισκόπων καί ώς εκείνοι κείρουσι μοναχούς, προχει*  ρίζονται Διακόνους καί Πρεσβυτέρους, χειροθετοΰσιν Άρχιμανδρί- τας καί άποστέλλονσιν άντιπροσώπους δπου ήθελε παραστή άνάγκη χωρίς νά λάβω σι τήν άδειαν τοΰ Πατριάρχου οΰτω καί αύται. Καί ώς οί Επίσκοποι άντιπροσωπεύουσι τήν επαρχίαν αύτών πάσαν ά-

&

μ

Πρός τήν έν Λονδίνφ Πρεσβευτ. Συνδιάσκεψιν 485 διάφορον άν είναι μικρά ή μεγάλη οΰτω καί ή Μονή αντιπροσωπεύει τόν τε εξωτερικόν καί εσωτερικόν αύτής πληθυσμόν ώς καί τόν έν τοίς εκτός τοΰ 'Αγίου "Ορους έξαρτήμασιν αύτής υπάρχοντα."Οτε τώ 451 μ.Χ. συνεκροτήθη ή Δ' ΟΙκ. Σύνοδος έν Χάλκη*  δόνι tva τάς άλλας παραλείψωμεν παρέστησαν έν αύτή 630 Πατέρες εξ ών μόνον πέντε άντεπροσώπευσαν τήν Δυτικήν ’Εκκλησίαν οί δέ λοιποί τήν ’Ανατολικήν καί δμως ούδεμία διαμαρτυρία έγένετο έκ μέλους τοΰ Πάπα καί Πατριάρχου Ρώμης.Πλήν δέ τούτου οί Ρώσοι Κελλιώται δέν άποτελοΰσι συμπαγή Αριθμόν μένοντα άνευ άντιπροσώπου έν τή 'I. Κοινότητι άλλ’ είσίν εγκατεσπαρμένοι έν τοίς όρίοις τών 20 *1.  ήμών Μονών καί επομένως αντιπροσωπεύονται υπό τών άντιπροσώπων αύτών ύφ’ ών καί οί έν ταϊς Μοναϊς. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ*.

^^ι^^ασταθώσι
TÒ κνρος των ιερών κανόνων εστιν αΙωνιον.Οί ίεροί κανόνες καί έν γένει ή εκκλησιαστική ημών νομοθεσία δέν εΐνε έξ εκείνων οΐτινες εις πάσαν Βουλευτικήν σύνοδον δύνανται γα τροποποιηθώσιν ή παντελώς νά καταργηθώσι καί δι άλλων να αντίκατασταθώσι συμφώνως πρός τάς περιστάσεις και το πνεΰμα τής εποχής ώς διατείνονται οί Ρώσοι κελλιώται πρός ούς δεν συμφωνοΰσι χαι οί ομόφυλοι αύτών μοναχοί τών 'Ιερών Μονών Χιλιανδαριου, Ζωγράφου καί Ρωσικοΰ, οΐτινες άπεκήρυξαν τό υπόμνημα αυτών εν τΏ 56 συνεδρίφ τής καθ’ ήμάς 'I. Κοινότητος τή γενομένη τή 9 δ- δευοντος μηνός καί έτους έν τή αιθούση τών συνεδριών και τή u9 τήζ 19 τοΰ αύτοΰ μηνός καί έτους καί άπεδέχθησαν τήν είς δίκην παραπομπήν τών ύπογραψάντων αύτό καί τήν ανατροπήν τοΰ τεκαθε- θτώτος τοΰ *1.  ήμών Τόπου καί τήν κατάργησιν τής Έκκλ. ήμών νομοθεσίας έπιδιωκόντων δι’ αύτοΰ, άλλ’ αιώνιον τό κΰρος και τήν ϊ°χυν καί διά τοΰτο έπ ’ αύτών στηρίζουσι πάσας τάς αποφάσεις αυτών ιερά δικαστήρια τής ήμετέρας ύρθοδόξου Ανατολικής Εκκλη - θίας πάντα έν τή διαδικασίφ τών κληρικών αύτής πασης τάξεως καιβ^θμοθ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ*.θ ^^ιονργός των ’Εσωτερικών τής Γωσίας καί ή Εκκλη

σιαστική ήμών Νομοθεσία.Τήν νομοθεσίαν τής ήμετέρας ’Εκκλησίας έχων ύπ’ όψει καί δ °Χ Τπουργός τών Εσωτερικών τής Ρωσίας έξέδωκεν εγκύκλιον
4 
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486 Αί ίεραι Μοναί Αγίου "Ορουςπρός τούς Κυβερνήτας του Κράτους καί προτρέπεται αυτούς δπως τούς Ρώσους υπηκόους τούς έν άγίφ "Ορει κειρομένους μοναχούς και μέ διαβατήρια καί ενδύματα λαϊκά πρός έξαπάτησιν τών αρχών με- ταβαίνοντας εις Ρωσίαν πρός χρηματολογίαν συλλαμβάνωσι καί καθ- υποβάλλωσιν είς δίκην ώς παραβαίνοντας τό άπό 11 Ιουλίου 1813 υψηλόν Αύτοκρατορικόν Λιάταγμα καθ’ δ οί τού ’ Αθωνος μοναχοί δέν αναγνωρίζονται ώς τοιοΰτοι έν Ρωσία καί τά ύπ’ άριθ. ί99 — 503 άρθρα τού νόμου, καθ’ α ή εις Ρωσίαν είσοδος ξένων κληρικών ορθοδόξων δέν επιτρέπεται ή άδεια τής *Τ.  Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας. ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΙΣΤ'.
Οί Ρώσοι κελλι,ώιαι καί ή νομοθεσία τής ήμετ. ’ΡκκΙησίας.Τήν νομοθεσίαν τής ήμετέρας Εκκλησίας μόνοι οί Ρώσοι κελ · λιώται τού αγίου "Ορους άγνοούσι και διά τούτο προτείνουσιν ϊνα καταρτισθή συλλογή νόμων, οΰς νά είναι υποχρεωμένα νά έφαρμό- ζωσι πάντα τά δικαστήρια καί τά κοινωνικά καί διοικητικά Ιδρύματα τού "Αθωνος.Τούς Ρώσους κελλιώτας τού; άγνοούνιας τού; ’Εκκλησιαστικούς νόμους παραπέμπομεν είς τήν γενομένην καί έρμηνευθεϊσαν συλλογήν ύπό τών Όσιωτάτων Αγιορειτών πατέρων ’Αγαπίου Ίερομ. και Νικοδήμου μοναχού τήν όνομασθεϊσαν «Πηδάλιον» καί περιέχονσαν 821 Ιερούς νόμους, πλήν έκείνων, οϊτινες εισιν κατεσπαρμένοι έν τοϊς ουγγράμασι τών πατέρων τής ήμετέρας ’Εκκλησίας, ταϊς έπιστολαϊ; αύτών καί τοϊς ΙΙατριαρχικοϊς έγκυκλίοις καί σιγιλλίοις. "Ωστε ούδβ- μία ανάγκη υπάρχει καταρτισμού έτέρας συλλογής νόμων, άλλ’ ούδε καί δύναταί τις νά καταρτίση τοιαύτην πλήν Πέρας Συνόδου οικουμενικής ή τοπικής, ή τής Ίεράς Κοινότητας κανονιστικός διατάξεις μόνον έχούσης τό δικαίωμα ϊνα συντάσση και είτα πρός έπικύρωσιν καί έγκπσιν ύποβάλη είς τά σεπτά Πατριαρχεία.

ΚΕΦΑΛΛΙΟΝ 1Ζ\

Αί Δννάμεκ; και τά ποονόμια του ΆγιουΑί έξ Μ. Δυνάμεις θέλουσι νά περιθριγκώσωσι καί τά προαΐ' ώνια τού Αγίου "Ορους προνόμια οτε κατά τό 1S78 συνήλθον tv Βερολίνφ καί συνέταξαν τήν γνωστήν τού Βερολίνου συνθήκην συμ- περιέλα|>ον έν αυτή καί τά εξής περί τών μοναχών τού αγίου "θρονί· <01 μοναχοί τού άγιου "Ορους έξ οίασδήποτε χώρας και άν προ^ϋ'

Πρός τήν έν Λονδίνφ Πρεσβευτ. Συνδιάσκεψιν 487 χωνται θά διατηρηθώσιν έν ταϊς εαυτών κτήσεσι καί τοϊς π ρ ό σ θ ε ν π ρ ο V ο μ ί ο ι ς και θά άπολαύωσιν άνευ εξαιρέσεων πλήρους ϊσότητος δικαίων καί προνομίων (άρθ. 62 § 8.) "Ωστε και διεθνείς συνθήκαι έπεβεβαίωσαν καί έπεκύρωσαν τά προαιώνια ήμών δίκαια καί προνόμια. ΤΜΗΜΑ IV.
*11 νκ παντός τρόπου οιατιϊ^ηόις του 

•Αγιο^ειτικού καθεστώτος·Τό άγιοςειτικόν καθεστώς, έξοχώτατε, φέρει ηλικίαν χιλίων ετών και καθ’ ολην τήν μακραίωνον σειράν τών έτών τούτων ούδείς ποτέ μοναχός διενοήθη καν τήν μεταρρύθμισιν, πολύ δέ περισσότερον τήν τελείαν άθέτησιν και παντελή κατάργησιν τού καθεστώτος τούτου, ό· περ καί αυτοί οί έπίσημσι έπισκέπται τού Ιερού ήμών Τόπου έρχό- μενοι ένταύθα και μελετώντες αυτό καλώς άποθαυμάζουσι καί τά συγχαρητήρια αύτών τά θερμά ήμϊν τοϊς άγιορείταις πατράσιν έκφραζου- έπι τή διατηρήσει τοιούτου αιωνόβιου καθεστώτος, ουδαμοΰ αλ · λαχού τού κόσμου ύπάρχοντος. Τήν άλώβητον λοιπον διατηρησιν τού ^ροΰ τούτου καθεστώτος, δπερ οί πατέρες ήμών ύπό βαρυτάτην δουλείαν διατελούντε; έπί πέντε σχεδόν αιώνας διετήρησαν άσινές άχρι τού δεύρο καί τοιούτον έκληροδότησαν ήμϊν, εϊμεθα διατεθειμένοι όπως έκ παντός τρόπου καί πάση θυσί<? άμυνθώμεν καί τοσούτφ μάλλον μετ’ αυτοθυσίας θέλομεν αυτό άμυνθή καί ουδέ τήν έλαχίστην μεταβολήν αυτού άνεχθή, καθόσον δέν θέλομεν άθετοΰντες αυτό ή παραβιάζοντες Β ανατρέποντες ή δλο>ς καταργούντες ϊνα ώμεν υπό τάς άράς τής Έκ- ^ησίας καί μετά θάνατον άλυτοι καί άφωρισμένοι παρά τής δμοου- Πί°υ καί ζωοποιού καί αδιαιρέτου Τριάδος τού ενός καί μόνου Θεού ήΐιών καί κατηραμένοι καί άσυγχώρητοι ταϊς άραϊς πάντων τών αγί- ων Πατέρων καί τής εκκλησίας ώς τής Εκκλησιαστικής καί μοναχι· Χήί τάξεως καί πειθαρχίας ύπονομεϊς καί άνατροπεϊς υποκείμενοι καί λόγον άποδώσοντες τφ Θεώ έν τή φοβερά ήμέρα τής κρίσεως. (Σιγιλ. 11ατρ. τού 1909 Άθην. 1913 σελ. 15).1 πέρ τής άλωβήτου διατηρήσεως τού αιωνόβιου ήμών τούτου χαθεστώτος μεθ’ ού ήμεϊς άδιαρράκτως έσμέν συνδεδεμένοι οί δέ I ώσοι κελλιώται έξ άλλων ελατηρίων όρμώμενοι καί ούχί εκ χρι- σηανικών καί καθαρώς μοναχικών έπιζητουσι τήν άθέτησιν αυτού καί χατάργησιν πανι| σ9ένει {)ά άμυνθώμεν αλλά καί τούς τυχόν δτορί- σ®ήσομένους αντιπροσώπους τών ορθοδόξων κρατών αμαχητί καί ά- 
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Πρός τήν έν Λονδίνω Πρεσβευτ. Συνδιάσκεψιν 489
488 Αί ΐεραί Moved ‘Αγίου Όρου;ναιμωτί δέν θά ιεχθώμεν έν τφ ίερφ ήμών Τόπφ, ώς δέν θά δεχθώ- μεν καί ξένους επιστήμονας έν ταϊς ‘I. ήμών Μοναϊς πρός μελέτην έν ή περιπτώσει δέν άποδοθή ήμϊν πλήρης και ή εθνική άποκατάστασις μβτά τής μητρός ήμών Ελλάδος, ής τά δίκαια ώς δορυκτητρίας καί νομίμου κληρονόμου τής ποτρφας ταύτης κληρονομιάς σφαγιάζει ή άπό πολιτικού σκοπού είς τό μέσον ριφθεϊσα αύτη πρότασις τής διε- θνοποιήσεως τού απ’ αυτής τής έκ τών ύδάτιον τού Αιγαίου άναδύ- σεως Έλλητικοΰ όντος και μέχρις ήμών τοιούτου διαμείναντος "Α- θω άνευ ούδεμιάς διακοπής ώς αυτή ή παγκόσμιος Ιστορία μαρτυρεί καί τά έν αύτφ μνημεία και αί έπιγραφαι και υπέρ τής οποίας έθνικής αποκαταστάσεις ποταμοί αίματος κατά τούς διαρρεΰσαντας αιώνας τής σκληρά; δουλείας έχύθησαν και έν τφ ίερώ ήμών τούτφ Τόπφ και άνευ τής οποίας άδυνατούμεν νά ζήσωμεν.Ή Ελευθερία, έξοχώτατε, είναι ελληνικόν προϊόν, υπέρ συνδυα- σθέν μεσά τών Ελληνικών γραμμάτων τά μάλιστα συνετέλεσεν είς τόν έκπολιτισμόν καί τήν έξημέρωσιν συμπάσης τής άνθρωπότητος. ΕΙς έποχήν λοιπόν καθ’ ήν λαοί άγριοι καί βάρβαροι άπολαύουσι τού ελληνικού προϊόντος υπό τήν τετιμημένην τής Ελλάδος σημαίαν ύ- παχθέντες, θά ΰποδουλωθώμεν ήμεϊς οί μοναχοί τού ‘Αγίου Όρους υπό τό σκήπτρον φυλής ήκιστα φιλελεύθερα;, προοδευτικής καί έκπολι- τιστικής; Μή γένοιτο ! ΤΜΗΜΑ V.

Σ u y π έ y α ö y"Εχοντες, έξοχώτατε, ύπέρ ήμών συνηγορούντας τούς τε θείους καί τούς ανθρωπίνους νόμους, τά κεκτημένα δίκαια τής ιδιοκτησίας και τό άπαραβίαστον ταύτης και έπερειδόμενοι έπί τήν ευθυδικίαν και τήν αμεροληψίαν τής ‘Υμετ. Έξοχότητος και τών άλλων έξοχων μελών τής Πρεσβευτικής συνδιασκέψεω; άκραδάντως πεποίθαμεν δτι ή εις τό μέσον ριφθεϊσα πρός έκλαΐκευσιν τού ‘Αγίου "Ορους πρότα- σις περί συγκυριαρχίας καί τών άλλων Βαλκανικών Κρατών ύπό τήν Προεδρείαν τής Ρωσίας έπί τής Χερσονήσου τού ‘Αγίου "Ορονς "Αθω, καί συντάξεως ίδιου οργανικού χάρτου τής Άθωικής Χεραθ- νήσου ύπό τήν πνευματικήν επικυριαρχίαν τού σεπτού οικουμενικ°ν Πατριάρχου δέν θά γίνη αποδεκτή, ώς άντικειμένη είς τούς ίερους κανόνας τών τε αποστόλων καί τών οικουμενικών και τοπικών ‘Ιερών Συνόδων καί τών άλλων τής ήμετέρας όρθοθόξου έκκλησίας πατέρων, είς τάς Εγκυκλίους καί τά σιγίλλια τών σεπτών Πατριαρχών, άτινα 

ήμεϊς οι μοναχοί άνευ αυστηρά; τιμωρίας καί τής έσχάτης ποινής ένταύθά τε καί έν τή μελλούση ζωή δέν δυνάμεθα νά παραβώμεν, είς τά χρυσόβουλα καί τάς Νεαράς τών σεπτών Βυζαντινών Αύτοκρα- τόρων τών ιδρυτών τών Ί. Μονών τού ‘Αγίου ’Όρους καί τά υψηλά Φιρμάνια τών ενδόξων Σουλτάνων, είς τά τυπικά καί τούς κανονισμούς τών Μονών, εις τά αϊωνόβια δίκαια καί τό προνομιακόν καθεστώς καί εις τόν θεϊον καί ύψηλόν σκοπόν, εις δν άποβλέ- πουσιν οί έν αύτφ δσίως βιοΰντες μοναχοί καί δα θά διαφυλαχθή άπαραχάρακτον καί άλώβητον τό απ’ αίώνων έν Ϊσχύι ύπαρχον προνομιακόν τούτο καθεστώς μεθ’ δλων τών έπί τού ‘Αγίου "Ορους κεκτημένων δικαιωμάτων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τά προαιώνια δίκαια καί προνόμια τού ‘I. ήμών Τόπου καί τόν τελευταίως έκδοθέντα καί έν ϊσχύι ύπάρχοντα Κανονισμόν έν τφ 7 άοθρφ τού οποίου λέγεται δτι «ουδέποτε καί έπ’ ούδεμιφ περιπτώσει τά ίερά τού "Αθω σκηνώματα δύνανται ϊνα εκτραπώσι τού αρχικού αύτών προορισμού, μή δντα δε μοναστήρια νά μετασχηματισθώσι ταϊς κο- πμικαϊς χρείαις».Έν δέ τφ 8 ρητώς άναφέρεται δτι «επ’ ούδενί λόγω ή αϊτίρ δύναται ϊνα γίνη αποδεκτή αϊτησις ή ένεργηθή μεταρρύθμισις άφο- ρώσα τό μοναχικόν διοικητικόν πολίτευμα, τάς σχέσεις τών Κυριάρχων 'J. Μονών πρός τάς Σκήτας, τά κελλία καί τά άλλα αύτών εξαρτήματα. Έν δέ τφ 9 λέγετ u δτι «Atêv "Αθω Έ Μοναί ώς Σταυ- ροπηγιακαί θρησκευτικός ύπάγονται εις τό Οικ. Πατριαρχεϊον Κωνσταντινουπόλεως καί δτι υύδέν έτερον μνημόσυνον Εκκλησιαστικής «Οχής επιτρέπεται έν ’Αγίφ "Ορει πλήν τού ονόματος τού Οικουμενικού Πατριάρχου, άτε άπασών τών Μονών ούσών Σταυροπηγιακών (αρθ. 10 έν Κων[πόλει 191 Ì σελ 6.).Ή Ύμετέρα έξοχο της μετά καί τών άλλων έξοχων Πρεσβευτών τών άποτελούντων τήν Πρεσβευτικήν Συνδιάσχεψιν διά της άμερο- ροληπτου καί εύθυδίκου άποφάσεως τιμών θέλετε συντελεσει ου μονον την διατήρησήν τοσούτων ιερών διατάξεων σεπτών προσώπων καί την ακριβή διαφύλαξιν τού αϊωνοβίου προνομιακού ημών καθεστώτος άλλά καί εϊς τήν επαναφοράν τής διασαλευθεισης ένεκα τής περί έκλαϊχεύσεως τού ‘Αγίου "Όρους ριφθείσης εις το μέσον ταύτης ^ροτάσεως τής Ρωσίας μεταξύ τών Μοναχών εϊρήνης και αδελφικής ^Υ«Λης, μεθ’ ή; πρότερον εζων πάντες οί ενταύθα οϊκουντε; μοναχοί <τδιακρ(νσς φυλής καί έθνότητος.
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490 Αί ιεραί Moved ’Αγίου ΌρουςΉ εύβύδικος υμών άπόφασις ή τό καθεστώς του 'Αγίου Όρους στηρίζουσα τά μεν μοναστήρια δέν θα μεταβολή είς κοσμικά καταγώγια καί κέντρα φυλετικών ταραχών, πολιτικών παθών καί κομματικών ερίδων, αλλά θά διατηρήση τήν ιερότητα αυτών και θά έπα- ναφέρη έν αύταϊς τήν γαλήνην και τήν ησυχίαν, ήτις έφυγαδεύθη εντεύθεν ά'μα τή εισηγήσει τοιαύτης προτάσεως καί θά προλάβη μελ- λοΰσας ανωμαλίας, φιλονικίας, ταραχάς, πολιτικά και θρησκευτικά ζητήματα καί τά τοΰτοις παραπλήσια, το δέ "Αγιον Όρος δπερ καί δικαίως έκλήθη ύπ’ αυτών τών αύτοκρατόρων «Βασιλικώτατον καί θειον Όρος είς τά τής οϊκουμένης δρη> θά καταστήση αύθις τόπον συχνών νηστειών καί νυχθημέρων προσευχών και δεήσεων.Ταύτα εύσεβάστως καί καθηκόντως ύποβάλλοντες Ύμϊν άπεκδε- χόμεθα τήν άπόδοσιν τού δικαίου καί διατελούμεν διάπυροι προς Θεόν εύχεται και παρακλήτορε; καί ευπειθείς θεράποντες.Έν Άγίφ Όρει, Σεπτέμβριος 1913."Απαντες οί ’Αντιπρόσωποι και Πληρεξούσιοι τών Εϊκοσιν Ιερών και ευαγών Μονών τού 'Αγίου Όρου; Άθω.
Ό τής Μεγίστης Λαύρας Γερ. Χαρίτων Κουτλουμουσιανός. 
Ό τής του Βατοπεδίου Γέροντας Χαρίτων.
Ό τής τών Ίβήρων Προηγούμενος Άνθιμος.
Ό τής τοϋ Χιλανδαρίου Προηγούμενος Κλήμης.
Ό τής τοϋ Διονυσίου Γερ. Νικόδημος.
*0 τής τοϋ Κουτλουμουσίου Γερ. Χαρίτων.
Ό τής του Παντοκράτορος Προηγ. Χρυσόστομος. 
Ό τής τοϋ Ξηροποτάμου Προηγούμ Μερκούριος. 
Ό τής τοϋ Ζωγράφου 'Ιερομόναχος Μηνάς. 
Ό τής του Δοχειαρίου Γερ. Διονύσιος.
Ό τής τοϋ Καρακάλλου Γερ. Φίλιππος 
Ό τής του ΦιλοΟέου Γερ. Στέφανος. 
Ό τής τοϋ Σίμωνος Πέτρας Γερ. Φώτιος. 
Ό τής τοϋ 'Αγίου Παύλου Γερ. Καλλίνικος. 
Ό τής τοϋ Σταυρονικήτα Προηγ. Ελευθέριος. 
Ό τής του Ξενοφώνιος Γερ. Παρθένιος. 
Ό τής τοϋ Γρηγορίου Γερ. Βαρλαάμ.
Ό τής τοϋ Έσφιγμένου Γερ. Πορφύριος. 
Ό τής τοϋ Ρωσσικοΰ ΆγαΟόδωρος Ίερομ. 
Ό τής τοϋ Κωνσιαμονίτου Μόδεστος Ίερομ.

ΪΠΟΜΝΗΜΑ TOP ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΙΚΗΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΙΝ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Τό Οικουμενικόν ΙΙατριαρχεϊον έλαβε γνώσιν προτάσεώς τίνος, ήν ή αύτοκρατορική Κυβέρνησις τής Ρωσίας διετύπωσε πρό τίνος Χρόνου περί τού Αγίου Όρους. Καίτοι δέ ένεκα τής βραχύτητος καί Χής γενικότητος αυτής τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον δέν δύναται νά χατανοήση σαφώς τήν έννοιαν και τήν έκτασιν τή; προτάσεως, δμως δέν άπατάται ϊσω; νομίζον, δτι ή Ρωσική πρότασις περιστρέφεται περ'ι τά δύο ταύτα σημεία Ιον δτι ούδεμία θά έπέλθη μεταβολή εις χο έκπαλαι θεσπισθέν καί διά τών αιώνων κρατήσαν θρησκευτικόν X(d διοικητικόν καθεστώς, δπερ ώ; μέχρι τοΰδε, ουτω και έν τω μέλ· λοντι θά εξακολούθηση έξαρτώμενον έκ τού Οικουμενικού Πατριαρχείου και 2ον δτι έν τή έξασκήσει τής κοσμική; εξουσία; έπί τής Χερσονήσου τού Άθω ή Τουρκική έξουσία θά άντικατασταθή υπό θυστήμαχος έξουσίας διεθνούς, τού οποίου θά μετάσχωσιν δλα τά όρ· θόδοξίχ Κράτη.Πριν εισέλθη είς τήν έξέτασιν τής Ρωσική; προτάσεως τό ΟΙκου- Μενιχόν ΙΙατριαρχεϊον θεωρεί καθήκον νά έκφράση τή Αύτοκρατορική 1 ωσιχή Κυβερνήσει τήν ευγνωμοσύνην αυτού, διότι διά τή; νέας ΐαυτης προτάσεως ή Αύτοκρατορική Ρωσική Κυβέρνησις νέον παρέχει δείγμα σεβασμού πρός τό ΟΙκουμενικόν ΙΙατριαρχεϊον. Είνε δέ πα· Ρήγορον και δξιον τή; έξαιρετικής θέσεως, ήν ή ορθόδοξος Αύτο- ΧΟατορία κατέχει έν τή ’Ανατολική Εκκλησία, δτι έν μέσο) τής γενι- Χ|Κ άναστατώσεως τής ’Ανατολής ή I ’ωσική Κυβέρνησις έμερίμνησε neQi τής διατηρήσεως τού θρησκευτικού καί διοικητικού καθεστώτος Αγίου Όρους, δπερ σέμνωμα τής ’Ορθοδοξίας ύπάρχον έφελ- Χ^ει τόν θαυμασμόν ολοκλήρου τού χριστιανικού κόσμου καί οί) μό- νθν τούτο, <1λλά καί άνεμνήσθη ή Ρωσική Κυβέρνησις, δτι έκ θεία;πΟονο(ας τη Έκκλησίρ Κωνσταντινουπόλεα>ς έλαχεν ή τιμή τής θεμε- ^ώσεως τού Αγίου Όρους, τής άναδείξεως αύτού έν ήμέραις εύτυ- ^ας και τής σωτηρίας έν ήμέραις χαλεπαϊ; καί ιδίρ τής έπί δέκα δ- αΙώνας άναλλοιώτου διατηρήσεως τού μοναχικού βίου καί δλων άρχαίων καί σεβασμίων έθίμων καί τών εύσεβών παραδόσεων.

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Πρός τήν Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν 493492 Υπόμνημα ιού ΟΙκουμ. Πατριαρχείουφυλαττομένων έτι καί νυν μετά τής αυτής αυστηρότητας, μεθ’ ής καί έπί τών χρόνων τών αύτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά ή ’Αλεξίου τού Κομνηνοΰ.Μόνον έπιτραπήτω να παρατηρητή, δτι ή Ρωσική πρότασις εξεταζόμενη, ύφ’ ήν παρουσιάζεται συγκεκριμένην μορφήν, μέλλει νά πρόσκρουση έν τή εφαρμογή εις προσκόμματα ανυπέρβλητα’ καί τούτο, διότι, ώ; φαίνεται, δέν έλαβεν ύπ’ δψιν άν καί κατά πόσον δύναται αύτη νά συμβιβασθή πρός τό καθεστώς τού 'Αγίου Όρους και πρός τό κυβερνητικόν σύστημα, εις τό όποιον ύπόκειται τό Άγιον ’Όρος. Δύο εινε τά σημεία, τά όποια κυρίως ή Ρωσική πρότασις λαμβάνει ύπ’ δψιν, α' ή κοσμική εξουσία, ήν ήσκει μέχρι τούδε έπί τοΰ 'Αγίου Όρους ή Τουρκική Κυβέρνησις καί β' ή έπ’ αυτού πνευματική δι- δικαιοδοσια τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πλήν ούτω τιθέμενον τό ζήτημα τής διακανονίσεως τών κατά τό "Αγιον Όρος κατ’ ούδέν διαφέρει τοΰ ζητήματος τού διακανονισμού οίασδήποτε άλλης ορθοδόξου Μονής τής Τουρκίας, ώς π.χ. τής Μονή; τής Πάτμου ή Σουμελά*  ενφ έν τώ άγιορειτικφ ζητήματι υπάρχει καί τρίτον στοιχεϊον Ισης σπουδαιότητος πρός τά δύο προηγούμενα’ τό στοιχεϊον δέ τούτο, τό οποίον ακριβώς προσδίδει εις τό "Αγιον Όρος ιόν πρωτότυπον καί εξαιρετικόν αυτού χαρακτήρα εινε ή αυτονομία αύτού, ήτις μετά τών άλλων στοιχείων αποτελεί τό απ’ αιώνων ήδη καθιερωθέν καθεστώς τοΰ 'Αγίου Όρους.Τό καθεστό); τούτο όρισθέν πρώτον υπό Ίωάννου τού Τσιμισκή τφ 969 άνεπτύσσετο όλονέν έπεκτεινομένης τής έξουσίας τής μοναστηριακής συμπολιτείας, ούτως, ώστε περιττή νά καθίσταται πάσα κοσμική εξουσία έπί τοΰ ’Αγίου Όρους*  καί τοίτο, διότι ή πολιτική καί κοσμική εξουσία τής μοναστηριακής συμπολιτείας έθεωρήθη ανέκαθεν ώς έγγύησις καί έξασφάλισις τής θρησκείας καί πνευματικής ελευθερίας τών μοναχών*  διατελούντες δέ ούτω άπηλλαγμένοι πάσης έξωθεν ένοχλήσεως τών κοσμικών αρχόντων καί πάσης αύτών έπηρεία? νά δύνανται μόνοι μόνφ τφ Θεφ νά προσομιλώσι καί άπολαύωσι τής αγγελικής γαλήνης (βλ. καί Χρυσ. ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ). Διά τούτο ακριβώς παν δ,τι αλλαχού εινε έξαιρετικόν καθίσταται έν Άγίφ Ό- ρει κανών απαράβατος’ ούτω δλον τό έδαφος τής χερσονήσου τού "Αθω ανήκει εις ηθικά πρόσωπα, τάς Μονάς, αποκλεισμένης τής Ιδιοκτησίας παντός άλλου ηθικού ή φυσικού προσώπου’ ή ακίνητος Ιδιοκτησία παραμένει αναπαλλοτρίωτος είς αίώνα τόν άπαντα’ ό φόρο*  

πληρώνεται δι’ δλην τήν Χερσόνησον κατ’ αποκοπήν, κατ’ εύθεϊαν εις τό ύπονργεϊον τών Οικονομικών Λαϊκός μόνον, κατά συγκατά- βασιν, επιτρέπεται νά διαμονή έν eΑγίω Όρει τή άδεια καί έγκρίσει τής Ίεράς Συνάξεως. Πάσα Μονή έσωτερικώς εινε αυτοδιοίκητος καί αύτόνομος’ επειδή δμως ή ανεξαρτησία έκάστης Μονής δέν επιτρέπεται νά προβή μέχρι τοΰ σημείου τής παραβιάσεως τών κανόνων τού μοναχικού βίου ή τών ίσχύν νόμου έπεχόντων έθίμων, πρός τά όποια Μοναί καί μοναχοί όφείλουσιν άπαρεγκλίτως νά συμμορφώνται, διά τούτο έθεσπίσθη ó θεσμός τής Συνάξεως’ αύτη άποτελουμένη έξ αντιπροσώπων τών Μονών, κύριον σκοπόν έχει τήν διατήρησιν τού παναρχαίου καθεστώτος κοί τήν λύσιν τών μεταξύ Μονών καί μοναχών άναφυομένων ζητημάτων συνεδριάζουσα δέ έν Καρυαϊς αποτελεί τήν άνωτάτην εξουσίαν τοΰ 'Αγίου Όρους, έχουσα δικαιοδοσίαν δικαστικήν, διοικητικήν καί νομοθετικήν*  ή νομοθετική εξουσία έν πολιτείρ, ήζ θεμελιώδης αρχή είνε τό αμετάβλητον, περιορίζεται απλώς εις τήν εκπόνησιν τών κανονισμών, οι όποιοι συντελούσιν εις τήν διατηρησιν καί εφαρμογήν τών ανέκαθεν κρατούντων θεμών. Δικάζει δε η Συνα- Βις δλας τάς αστικής φύσεως υποθέσεις, έκ δέ τών ποινικών ζητημάτων ϊά ελαφρότερα, τών κακουργημάτων δικαζομένων ύπό τών μακράν τού ’Αγίου Όρους έδρευόντων δικαστηρίων. Έφετεϊον τής ίεράς Συνάξεως εινε ή έν Κωνσταντίνονπόλει 'Ιερά Σύνοδος. Ή έκτέλεσις πάοης άποφάσεως τής Συνάξεως έν Άγίφ ’Όρει ανατίθεται εις τήν Επιστασίαν, έχονσαν υπό τάς διαταγάς της σώμα σερδάριδων, κκτελούντων χρέη χωροφυλάκων. Τοιούτον όν τό καθεστώς εσεβασθη- σαν έπί μάκρους αιώνας οί αύτοκράτορες τοΰ Βυζαντίου, έσεβάσθησαν δε καί αύτοί οί Τούρκοι, οί όποιοι μόλις τώ 1869 εθεσπισαν τον θεσμόν τοΰ πολιτικού διοικητού έν Άγίφ Όρει, διοριζόμενου κατ ευθείαν ύπό τοΰ υπουργού τών Οίκονομικών καί ούχί τών Εσωτερικών, καί δή ώς συνεργάτου καί έκτελεστοΰ τών αποφάσεων τής Ιεράς Συνάξεως καί ούχί ώς ανεξαρτήτου απ’ αυτής πολιτικού υπάλληλου*  πάντοτε δέ ή 'I. Σύναξις είχε τό δικαίωμα ώς εσωτερική αυτόνομος ^ΡΖή νά άναφέρηται εις τό ΰπουργεϊον τών Εσωτερικών, ον τρόπον ’ πράττε τότε καί τό ΟΙκουμενικύν Πατριαρχεϊον.Τό καθεστώς τούτο ελλείψει ακριβέστερου δρου προσελαβε το όνομα τής α ύ τ ο ν ο μ ί α ς, ήτις ένταΰθα έχει τήν έννοιαν διάφο- 0°ν τής κοινώς εις τήν λέξιν ταύτην αποδιδόμενης έννοιας’ καί ένω αλλαχοή ή αυτονομία, συνεπάγεται καί τήν προσωπικήν έλευθερίαν
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494 ’Ϋπόμνηαα του ΟΙκουμ. Πατριαρχείου
τών έπί μέρους ατόμων, έν Άγίφ Όρει, δπου ή αυτονομία, ώς έλέ- χθη, έδόθη προς τελειοτέραν εφαρμογήν τού ιδεώδους του μοναχικού βίου, απαιτεί τήν αρνησιν πάσης προσωπικής ελευθερίας’ καί τούτο, διότι οί μονάχοι τού 'Αγίου "Ορους, ών πρώτη ευχή είνε ή τής εΰ- πειθείας καί υποταγής, καθήκον έχουσι νά παραιτώνται πάσης ελευθερίας.Τήν αυτονομίαν ταύτην έξασφαλίζουσα ή Ρωσική πρότασις, (ραίνεται μόνον ζητούσα νά ύποκαταστήση τήν έπι τού 'Αγίου "Ορους Τουρκικήν κυριαρχίαν διά κυριαρχίας διεθνούς. Έν τοιαύτη περι- πτώσει ζητείται είς τίνα θά άνήκη ή κυριαρχία τής χερσονήσου*  άν αύτη άνήκη είς κυρίαρχον συμβούλιον, τού οποίου τά μέλη θά διορί- ζωνται ύπύ τών ορθοδόξων Κρατών, θά είνε μάλλον σκιά ή πραγ - ματική κυριαρχία' διότι, αφού άπαξ έτέθΐ) ώ; βάσις, δτι τό τέως καθεστώς τού Αγίου Όρους, θά παραμείνη άναλλοίωτον ή κυριαρχία (gonverainete) αύτη όπωσδήποτε καί άν χαρακτηρισθή θά πε- ριορισθή είς τά δρια τής Τουρκικής κυριαρχίας’ καί τότε δέν θά ύ- πάρχη καί πάλιν έν Άγ. Όρει ούτε δημοσία δύναμις (force publique), ούτε δικαστήριον, ούτε διοικητικοί κανονισμοί’ ή σχέσις τής Τουρκικής Κυβερνήσεως πρός τό Άγιον "Ορος ήτο απλώς σχέσις Κράτους έπικυριάρχου πρός έπαρχίαν υποτελή, εις ήν ή κεντρική αρχή παραχωρεί πάντα σχεδόν τά δικαιώματα καί τά καθήκοντα αυτής*  διατηρεί δέ μόνον τήν ψιλήν επικυριαρχίαν καί φροντίζει, δπως μη*  δέν έπ'ι τού προνομιούχου τούτου τμήματος τού εθνικού εδάφους τα- ράξη τήν ασφάλειαν τού Κράτους*  άλλ*  έν τοιαύτη περιπτώσει μένει ανεξήγηταν, πώς θά είνε δυνατή ή ύπαρξις νομικού όντας, έχοντας μόνον αρνητικά δικαιώματα ή έξουσίας, είς τήν οποίαν πάσα έξά- σκησις τής έξουσίας θά άπαγορεύηται. Άν δέ ύποθέσωμεν, δτι ή διεθνής εξουσία θά ήσκειτο ύπό απεσταλμένων τών ορθοδόξων Κρατών ούχΐ έν σκιφ, άλλ*  έν ονόματι αύτών τών Κρατών, τότε ή διεθνής εξουσία λαμβάνει τήν μορφήν αληθούς συγκυριαρχίας, παραβιαζούσης τό καθεστώς, τού οποίου τό άναλλοίωτον είνε πρόθυμοι νά έγγυηθώσΐ τό τε Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον και ή Ρωσική Κυβέρνησις και τσ λοιπά όρθόδοξα Κράτη. Έκ τοιαύτης συγκυριαρχίας, πλήν άλλων θα προκύψο καί τούτο τό κακόν, δτι αί ΜοναΙ θά ύφίστανται τόν αντί” κτύπον τών διαφωνιών καί τών αντιθέτων βλέψεων τών συνδιαφί*  ρομένων κυβερνήσεων’ τό δέ Άγιον 'Όρος θά άποβή εστία έρίδ(ι)ν καί διενέξεων φυλετικών, καί οί μοναχοί επηρεαζόμενοι έξωθεν,

ΓΙρος τήν Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν 495 άφήσωσι τήν έμπρέπουσαν τφ μοναχικφ βίφ γαλήνην και θεωρίαν τού θείου, καί θά παραδοθώσιν εις εσωτερικούς σπαραγμούς. Πλήν τούτου μένει άνεξήγητον καί τούτο, πώς δηλ. θά έπιβάλλη εις τά δρ*  θόδοξα Κράτη τάς αποφάσεις αυτής αρχή, ήν αυτά τά Κράτη θά ί- δρύσωσι καί έν τή όποί^ θά άντιπροσωπεύωνταΐ’ ή πώς θά είνε δυνατόν Κυβερνήσεις άντίδικοι τού Οικουμενικού Πατριαρχείου ή τού Άγιου "Ορους, οϊα π.χ. ή Ρουμανική, διά τήν δήμευσιν τών μοναστηριακών κτημάτων, θά άντιπροσωπεύωνται έν Συμβουλίω, έργον εχοντι τήν ύποστήριξιν τών δικαιωμάτων τού Αγίου Όρους, απέναντι τών Κυβερνήσεων τούτων.Καθόλου μικρά μελέτη τής περί διεθνοποιήσεως προτάσεως θει περί τού άνεφαρμόστου αυτής. Θά ήτο δέ ούτοπιστής πας θά έφρόνει, δτι είνε δυνατόν έν μέσφ εϊκ >στφ αιώνι νά γίνη άνα θεώρησις ή διόρθωσις κανονισμού Κράτους παλαιγενούς, άπαρτιζο- μένου έκ μοναχών, ή δτι είνε δυνατόν νά έπέλθωσιν ουσιώδεις μετα- βολαί είς τό οικοδόμημα άνευ κινδύνου παντελούς καταρρευσεως αυ- τοΰ. Τό Άγιον Όρος διήνυσε βίον χιλιετή ακριβώς, διότι έμεινεν αμετάβλητον, καί ϊνα διατηρηθή έν τφ μέλλοντι, πρέπει νά παραμείνη άθικτον. Μόνον αφού έν τή καριαρχίφ τού Αγιου Ορους η Κλλάς άντικατέστησε τήν Τουρκίαν, πρέπει νά ζητήσωμεν παρ αυτής να παράσχη τάς αύτάς καί ή Τουρκία εγγυήσεις. Το δέ Πατριαρχεϊον θά φροντίζη, δπως μηδέ ή έλαχίστη μεταβολή έπέλθη είς τό πανάρ- χαιον τούτο καθεστώς. Τούτο απαιτεί τό γόητρον τής Ορθοδοξίας και ή έκπαλαι αναλλοίωτος παράδοσις τού Άγιου Ορους, όπου άπό τής ίδρύσεως τής πρώτης Μονής μέχρι τής σήμερον άδιακοπως καί έν πάση τή αύστηρότητι εφαρμόζονται οί κανόνες τού μοναχικού βίου, ούτως, ώστε κατά τόν 19ον αιώνα Ρώσοι καταλιπόντες τας Ιδιας αυ- χών πατρίδας μετέβησαν εις Άγιον Όρος προς άσκησιν τής αρετής κ&ί εγκράτειας, συμφώνως πρός τούς παναρχαίους αυτού θεσμούς. Τοσοΰτον δέ παράδοξον καί δυσεξήγητον έφαινετο το φαινομενον τθύτο, ώστε πολλοί έν τή συρροή ταύτη τών Ρώσων εις Αγιον Ορο, όιέβλεπον τήν επιδίωξιν πολιτικών βλέψεων άπο μέρους τής 1 ωσιας. ήμερον δμως, οπότε τά πράγματα απέδειξαν, δτι ούδεμιαν τοιαότην βλέψιν έχει ή Ρωσία, τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊον πέποιθεν, δτι τό καθεστώς θά παραμείνη ύπό πάσαν εποψιν άναλλοίωτον’ καθήκον δέ πάντων είνε ή ύποστήριξις αυτού.
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ΕΠΙΚΡΙΣΙΧ
τής Ίεράς Κοινότητος του Άγιου "Ορους Άθω εις τήν 

κρίσιν, ήν φέρει τό επίσημον οργανον τής Ίεράς 
Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ρωσίας «Εκκλη

σιαστικά! Ειδήσεις» είς τήν «περί του Άθω 
και τής διεθνούςαύτοΰ θέσεως» πραγ

ματείαν του κ. Α. Δημητριέβσκη.

Έν τώ ύπ’ άριθ. 309 φύλλφ καί ήμερομ. 1 6 άποιχομένου μηνάς τής έν ΆΟήνα^ς έκδιδομένης «Νέας Ημέρας» έδημοσιεύθη έν μεταφράσει ή <ν. λόγφ κρίοις.Εί καί το δλον έργον του χ. Δημητριέβσκη δέν έχομεν άνα χεΐρας δπως τελείαν έχφέρωμεν έπ’ σύτού τήν κρίσιν ήμών, έν τού- τοις άρκούμεθζ είς τήν έ*  λόγω κρίσιν του επισήμου όσγάνου τής Ίεράς Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας, είς ή*  καί φέρομεν έζ άπαραιτήτου καθήκοντος τήν έζής έπ’κρισιν :Ό έν λόγω κύριος αποδεχόμενος τήν γεωγραφικήν ύπεροχήν τών Ελληνικών έν Λγίω Όρει Μονών, τήν τών ψή<ρων αύτών έν τ·}1 Ιερά Κοινότητι, είς ήν μάλιστα άοασίμως δλως καί άβασανί- στως έπιρρίπτει βαρεϊαν μομφήν, ώς δήθεν δυσκολεύουσαν τήν ζωήν τών ένταυθα Σλαύων Μοναχών έν γένει κχί ίδ α τών Ρώσων καί τήν από κοσμικής άπόψεως κανονικήν θεσιν τής Ελληνικής έθνότη’· τος έν πάσαις ταϊς σχέσεσιν αναγνωρίζω*  παρά τήν αριθμητικήν» ώς λέγει, έν Άθω υπεροχήν του Σλχυϊχού στοιχείου, παρέρχεται δλως έν σιγ7| τήν Ιστορικήν, ήν ώς αύταπόδεικτον αλήθειαν» μαρτυρούσαν τήν τού *Ά0ω  Ελληνικήν έθ/ότη·α πζραλείπομεν καί ήμείς συντομίας ενεκα καί διότι ούδείς περί τούτου αντιλέγει.Καί πρωτίστως διτμαρτυρόμεθχ κατά τής έπιρριπτομένης καθ’ ήμών ολως αδίκου ταύτης Μομφής, άποδεικνυομένης σφζλερώς καί ψευδούς, εί μή έζ άλλων πολλών περιπτώσεων, καθ’ άς μετά σθένους ύπερησπίσθημεν τα δίκαια τών συναδέλφων ήμών Σλαύων και ιδία τών Ρώσων, ώς έζ αύτών τών Πρακτικών τής καθ’ ήμ&ς *Ι·  Κοινότητος ήλιου φαεινότερο*  καταδείκνυται, άλλα καί έκ τών εσχάτως λαβόντων χώραν έκτροπων σκηνών έν τε τ/î Ίερ& Μον9| του 

Έπίκρισις τής Ί. Κοινοί, του *Αγ. *Ορους 497’Αγίου Παντελεήρονος καί τ}ί τού Ζωγράφου καί εν Σκητ’ρ τού ’Αγίου Άνδρέα, ας έκθύμως ύπερησπίσθημεν, ώς άδελφάς δο- κίμαζομένα;, αύ~αϊς άποδοντες το δίκαιον δι’ δπερ καί ευχαριστήρια έλάβομεν γράμματα.Έάν δέ ποτέ έδείχθημεν αύστηροί εις τινας των Κελλιωτών καί προς τούς Σκητιώτας του ΙΙροφήτου Ήλιού τούτο επραζαμεν μετά πατρικάς νουθεσίας καί ύποθήκας, άς δέν έλάμβανον υπ οψει οί έν λόγω Μοναχοί, ΐνα καταστήσωμεν σεβαστάς τάς αποφάσεις τών Κυριάρχων ’Ιερών Μονών, τής καθ’ ήμ^ς Ιερ&ς Κοινοτητος καί τών σεπτών Οικουμενικών Πατριαρχείων προς άς ήσεβουν και ολως άσυστόλως καί άναιδώς παρέβαινον αύτάς.Επειδή δμως ή έν λόγω Σκήιη καί τα κελλια δεν επαυον παραβαίνοντα τά καθεστώτα τού ’Ιερού ήμών Τοπου και τας αποφάσεις τών έν λόγω αρχών κτίζοντα πολυώροφα καί μεγαλοπρεπή καί πολυτελή κελλια, ώσεί ευρίσχοντο έν ταΐς πρωτευούσαις τών μεγάλων κρατών, ΐνα λαμβάνωσι πλείονα κέρδη, καί ούχΐ έν τόπω, 5στις τ& ταπεινόν και άπέριττον απαιτεί καί είς τόν όποιον τό σεμνόν καί άπλοΰν αρμόζει, ώς έκ τού σχήματος τών έν αύτώ βιουντων, καί πάντα τα τού κόσμου άποταζαμενων, επειόη τας τοιαύτας αύτών έγκοσμίους τάσεις, τας δλως άντιβαινουσας εις τον ερημικόν τών μοναχών βίον ύπεδαύλιζον, τίνων ενεκα λόγων πολιτικών άγνοοΰμεν, και οί έν Κων)πό)ει καί Οεσ)νικη Ρώσοι υπάλληλοι, καί δλως αύθαιρέτως προέβχινον εις οικοδομήν μονα- στηρίων καί ευρυτάτων ναών ένταυθα τε καί έν Κων)πόλει πσρα την γνώμην ήμών καί τού ’Αρχιεπισκόπου Κων)πολεως καί οικου· μελικού Πατριάρχου, άσεβούντες ούτως καί προς τον Δ . κανόνα τής Δ\ Οικουμενικής Συνόδου έχοντα ούτως. «Οί αληθώς καί εζλικρινώς τόν μονήρη μετιόντες βίον τής προσηκουσης αζιουσθω- σαν τιμής. Επειδή δέ τινες τ$ μοναχικώ χεχρημένοι προσχήμ«- τι» τάς τε ’Εκκλησίας, καί τα πολιτικά διατσράττουσι πράγμα- τα» περιιόντες άδιαφόρως έν ταϊς πόλεσι, ού μην αλλά καί μονα- οτηρια έαυτοϊς συνιστ^ν έπιτηδεύοντες έδοςε μηόινχ μεν μηδαμού ^ΧύδομΒϊν, μηδέ συνισταν μοναστήρι ή εύκτήριο^ οικον παρά γνώ- ^ν τού τ$ΐς πόλεως έπισκόπου.Τούς δέ καθ’ έκάστην πόλιν καί χώραν μονάζοντας υποτετα- Χθ*ς  τώ Έπισκόπω καί τήν ησυχίαν άσπάζεσθαι καί προσεχειν μο- τ*Ϊί  νηστεία καί τή προσευχή έν οίς τόποις άπεταζαντο προσ-
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498 Έπίκρισις τής Τβρας Κοινότηταςκατεοούντες, μήτε δέ Εκκλησιαστικούς μήτε βιωτικοϊς παρενοχλείν πράγμασιν, ή επικοινωνεί*,  καταλιμπάνοντες τά ίδια μοναστήρια, εί μη ποτέ άρπ έπιτραπείεν δια χρείαν άναγκαίαν ύπδ τού τ^ς πόλεως Επισκόπου». (πρβλ. καί τον κδ'τής Δ*  Συν. τον ιζ' καί χα' τής Ε· καί τον α' τής πρωτοδευτ.) και επειδή άνευ άδειας τών Κυριάρ- ρχων Μονών καί τής καθ’ ήμάς *1.  Κοινότητος άνεχώρουν έζ άγιου Όρους καί μεταβαίνοντες είς Κων)πολιν εμενον έν Γαλατ# παρά τον μς·’ καί μβ*  κανόνα τής </ Οικουμενικής Συνόδου, ούχί βίον σύμφωνον πρδς τδ σχήμα αύτών καί τδ άζίωμα διάγοντες, διά ταύτα πάντα προεβαίνομεν καί ημείς, οσον ήν ήμίν δυνατδν, είς τήν περιστολήν τού κακού τούτου τού είς τήν αναρχίαν καί τήν άνατροπήν τών ιερών κανόνων καί τήν έκλαίκευσιν τού ’Ιερού ήμών Τόπου τείνον- τος, άλλ’ άτυχώς αί τοιαυται τών ’Ιερών ήμών Μονών, τής καθ’ ήμάς Ιεράς Κοινότητος καί τών σεπτών Πατριαρχείων νόμιμοι καί δίκαιαι ένέργειαι, αί είς τδ ήθικδν δφελος τών αδελφών Ρώσων μοναχών άποβλέπουσαι, παρεκωλύοντο ύπδ τών έν Κων)πόλει καί Θεσσαλονίκη Ρώσων ύπαλλήλων, ώς προείπομεν, οΐτινες πολλάκις, ώς καί αύτδς ό κ. Δημητριέβσκης ομολογεί, προέβαινον είς τήν κατα*  κράτησιν τών έκ Βεσσαραβίας προσόδων ήμών καί τήν παρακώλυ- σιν «τής εισόδου τών Ελλήνων μοναχών είς Ρωσίαν πρδς συλλογήν έλεών ή πρδς διακονίαν έν τοίς άνήκουσιν αύτοϊς μετοχίοις*  ίνα ούτω πειθαναγκάσωσιν ήμάς καί καταπατήσωμεν τήν συνείδη- σιν ήμών, τούς ιερούς κανόνας, τάς αύτοκρατορικάς Νιαράς κ»ί τάς διατάζεις τής Ίεράς ήμών πολιτείας χάριν τών παρανομούν*  των καί άτακτούντων ρώσων μοναχών καί Ίερομονάχων.Τδ οτι ό Άθως κατελήφθη ύπδ ’Ελληνικών καί Βουλγ«[>1* κών στρατευμάτων έν ταυτφ είναι άναληΟές, διότι οί 55 Βούλγαροι στρατιώται ήλθον τή προσκλήσει μοναχών τινων τής Μονή^ τοΰ Ζωγράφου μετά 25 δλας ήμερας άπδ τής καταλήψεως τοΰ ‘Αγίου Όρους ύπδ τοΰ γενναίου καί νικηφόρου ήμών στρατού, δν παρεδόθησαν αί τε πολίτικα! καί αί άστυνομικαί τοΰ τό%ου άρχαί, ώς αύτά τά πρωτόκολλα δεικνύουσι καί έδήλωσαν μά^1* στα δτι έρχονται ώς προσκυντ>ταί άλλως δέν θά έπετρεπετο ή *Αγιον Όρος είσοδος αύτών. Τοΰτο δέ έδήλωσε καί αύτή ή ^°*  νή Ζωγράφου πρδς τήν *1.  Κοιλότητα διά τής ύπδ ήμερομηνίαν 26 Νοεμβρίου π έ. έπιστολής Αυτή;, ώς καί αύτδς ό ύπολο/αγδς I*  Τσβετίνωφ είς τον ήμέτερον Διοικητήν κ. Γεώργιον Καρίκλην.

τοΰ * Αγίου Όρους Άθω 499’Αλλά καί άν κατελαμβάνετο ό Άθως ύπ’ άμφοτερών τών τέως συμμάχων στρατών καί μετά τήν τελικήν διανομήν έμενεν είς χείρας ήμών τών ’Ελλήνων ώς δικαιούχων, πάλιν ούδέν δικαίωμα θά είχε τρίτος τις ή καί αύτοί οί σύμμαχοι ΐνα προτείνωσιν δτι «ή εύκαιρία είναι λίαν κατάλληλος πρδς έγχαθίδρυσιν νέου πολιτικού, εκκλησιαστικού, κοινωτικού καί έσωτερικου έν αύτφ συστήματος, διότι πολιτικώς τδ Άγιον "Ορος ύπάγεται είς τάς άρχάς του Βασιλείου τής ’Ελλάδος, είς δ καί προσηρτήθη, ώς καί πά- ^αι αί άλλαι έπαρχίαι καί περί τούτου ούδείς ό άμφιβάλλων, ώς ούδέ ήμεϊς θά έδικαιούμεθχ ίνα ζητήσωμεν τήν διεθνοποίησιν λ. χ. τής Θράκης ύπδ τήν προεδρείαν ήμών τών ’Ελλήνων, διότι ύπερ- τερούμεν έχεϊ, επειδή έν αύτ$ ύπάρχουσιν Έλληνες, Τούρκοι, *A ö- μ<»ιοι, ’Εβραίοι, Βούλγαροι καί ’Αθίγγανοι, χωρίς νά έκληφθώμεν ωΐ παράφρονες.’Εάν δέ καί έκκλησιαστικώς ύπαχθη τδ Άγιον Όρος είς τήν Ιεράν Σύνοδον τής ’Εκκλησίας τής ’Ελλάδος τή συγκαταθέσει πάντως τού Οικουμενικού Πατριάρχου ούδεμία «ίδιοποίησις τών δικαιωμάτων τού Πατριάρχου γενήσεται άλλά θέλει συμβη δη απλώς εγενετο καί διά τάς έπισκοπάς καί τάς επαρχίας τής Ίβηρίας έν I ωσία, κ«ί τάς άλλσς αύτοκεφάλους ορθοδόξους ’Εκκλησίας, ώ; Χ«ί τάς έν Θεσσαλία ού πρδ πολλών ετών» ούδέν θέλει προζε- Μσει εις αύχδν άδικον ζημίαν ή είσαγάγη είς τήν μοναχικήν ζωήν μη έπιθυμητά φαινόμενα περιορισμών, έπενεργειών καί δή, ^αμαρτυριών έκ μέρους ήμών τών μοναχών» έναγωνίως άπδ ώρας £ΐς ώραν άναμενόντων καί σφόδρα έπιποθούντων τήν ενωσιν ήμών μετά τής φιλοστόργου ήμών Μητρδς ’Ελλάδος, καθόσον αί Μοναί ημών θέλουσι μ-ένει έλεόθεραι έν tij Έχχλησιιχσαχή πράζει, ώ;τού νΰν ήσαν καί ούδείς παρ’ ούδενδς θέλει έπιτεθή ^ύτοίς δεσμός.Μόνον δέ έάν ή ’Ιερά Σύνοδος τής ’Εκκλησίας τής Ρωσίας θε- οπερ άμφιβάλλομεν νά πιστεύσωμεν, νά ιδιοποιηθώ τά δικαιώ- μ^τα τού Οικουμενικού Πατριάρχου έν Άγίφ Όρει παρά τούς ίε- κανόνας τον λδ*.  χαΓλε*.  άποστολιχόν, τδν ς*.  καί ζ'. τής Α\ θίκ. Συνόδου, τδν β*.  τής Β*.  τδν α*.  τής Γί τδν κη\ τής Δ*,  τδν * · καί λθ'. τής χαί τδν γί τής έν Σαρδικ$ Οέλομεν έντόνως ^Η^ρτυρηθή κατά τής τοιαύτης αύτής πράξεως, ώς άνζιχειμένης άν- τ»κρυς ςίς του. κανόνας καί τά πανάρχαια θέσμιχ τής ήμετίρας
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500 Έπίκρισιςτής Ίβρας Κοινότητος tov Αγίου Όρους *Α0ω δοϊ’Ορθοδόξου καθολικής Εκκλησίας, συνωδά τοϊς ύποίοις καί οί έν ‘A- γίω Όρει ξέ>οι μοναχοί άνήκουσιν έκκλησιαστικώς, ώς ορθόδοξοι είς τάς έκχλησιαστικάς άρχάς τής χώΓας, tv ή διαβιούσι, χωρίς νά λαμ- βάνηται ποσώς ύπ’ οψιι ή αριθμητική αύτών ύπεροχή, ής κατάχρησιν ποιείται ό κ. Δημη τριέβσκης έν τι ι γωνία του δλου κράτους, έάν ύ- ποτεθη δτι έν Άγίω Όρει ύπερτερούσιν οί Σλαΰοι, καθόσον έκ τής επισήμου στατιστικής παν τ^ύναντίον π. οκύπτει, ώς δέν έλήφθη αυτή ύπ’ δψει καί οτε ό μικαριώτατος ΙΙατριάρχης τής Μοσχοβίας ’Ιώβ τρίτος ήξίου μνημονεύεσθαι έν τοϊς ίεροϊς διπτύχοις . . . Διό καί διά πράξεως γενομένης έν Κων)πόλει, ώρίσθη ή τάξις τού Πατριάρχου Ρωσίας ώς πέμπτου έν τή όρθοδόξω Εκκλησία τών πρεσβειών τών Πατριαρχικών θρόνων ’Αντιόχειας χαί 'Ιεροσολύμων καίτοι άνθρωπί- νως ελάχιστων τιμηθέντων όμως, ώς είκύς παρά τή Εκκλησία ύ- πέρ το Πατριαρχειον τής άσυγκρίτως πολυανθρωποτέρας καί πλου- σιωτέρας ίσχυρας Μοσχοβ'ας (Βουλγ. Ζητ. ύπό Μ. Γεδεών Κωνσταντ.1Μ08 σελ. 57).Διαβ^βαιοΰμεν δέ διά του μάλλον κατηγορηματιχωτέρου τρόπου τον κ. Α. Δημητριέσβκην, δτι πάντες οί άγιορεϊται Έλληνες μοναχοί άνευ ούδεμι&ς έξαιρέσεως, είμεθα διατεθειμένοι έχ παντός τρόπου καί μέσου ίνα ύποστηρίξωμεν τήν μετά τής Μητρύς ήμών ’Ελλάδος τής έλευθερωσάσης ημάς έκ τής δουλείας τού τυράννου ενωσιν, άδια- φοροΰντες παντελώς είς τούς κρωγμούς του ενός ή τού άλλου εχθρού τής ’Ελλάδος, ώς ήδιαφόρουν καί οί Κρήτες, οΐτινες έπί τέλους κατόρθωσαν τήν έπίτευξιν τών προαιωνίων αύτών πόθων.Ή ανεξαρτησία δέ τών Σκητών καί τών Κελλίων έστίν απολύτως αδύνατος, διότι ούδεμία Μονή θά θέληση νά πράξη τούτο, άλλ ούδέ καί δικαιούται, πολύ δέ περισσότερον δέν δικαιούται νά πράξη τούτο, ή πολιτική άρχτ, καί μάλιστα ξένη, χωρίς νά παραβη τα κυριαρχικά δικαιώματα τών Ιερών Μονών, άφ’ ών έ^αρτώνται, τους ιερούς κανόνας, καί τάς θελήσεις τών σεπτών Βυζαντινών Αύτοκρα- τόρων, οΐτινες διά χρυσοβούλων έδωρήσαντο ταύτα αύταις, καί ταϊς διαθήκαις αύτών διετάξαντο, δπως αί πεθιουσίαι αύται μένωσιν είς το διηνεκές αναπαλλοτρίωτοι, έπί απειλή τής έσχάτης τών ποινών, τούτέστι του άφορισμοΰ.Ό κ. Δημητριέβσκης θά γνωρίζη πάντως δτι αί Σκήται τοΰ Αγίου Άνδρέα καί τού Προφήτου Ήλιου ήσαν άπλά Κελλία κ*ί  εν διαστήματι ού πολλών ετών προήχθησαν είς σκήτας χάρις είς το 

τουςών έ^αρτώνται,
αύταίς,

λάδελφ» καί τήν ειλικρινή αγάπην καί στοργήν τών Κυριάρχων Μονών, τής καθ’ ήμας Ίερας Κοινότητος, καί τών σεπτών Οικουμενικών Πατριαρχείων προς τούς όμοόόξους Ρώσους, προς ούς ούδεμίαν απολύτως αίσθανόμεθα, ώς λέγει, απέχθειαν καί αποστροφήν, αλλά τού- ναντίον περιβάλλομεν αυτούς δια τής οεουσης φιλοστοργίας καί απονε- μομεν αύτοίς χαί πασι τοϊς ςένοις ένταυθα μοναχοις, ως φιλοξενουμε- νοις πλείονα δικαιώματα ή προς, τους αύτόχθονας Ελληνας κσί φερο- μεθα προς αύτούς μετά μεγαλειτέρας έπιεικείας καί στοργής, άλλως δεν θά προήγοντο τόσον έν Άγι<ρ Όρει οσον προηχθησαν ουδέ θα ε- μενον ενταύθα κτίζοντες έν τή έρήμω τού Αγίου Ορους μεγαλοπρεπή καί πεντώροφα κελλία, δπως κατοικήσωσιν έν αύτοϊς άνδρες άπαρ· νησάμενοι τον κόσμον καί τά τού κοσμου, καί είς τήν προσευχήν, την ληστείαν, τήν έν πνεύματι πτωχείαν καί τήν ακτημοσύνην έπιδιδόμε· ν°ι» ’Οποία ειρωνεία τοΰ μοναχικού βίου! Την τασιν ταυτην προς τήν εκλαΐκευσιν τοΰ Αγίου Όρους καί τήν μεταβολήν τού ιερού τουτου τοπου τής προσευχής καί τής ησυχίας είς πολυθόρυβον καί πολυφθον- τιδα πόλιν, ώς καί τήν καπηλείαν είς ήν επιδίδονται οί αδελφοί Ρώ· μοναχοί τών ιερών καί τών όσίω/ διατιμήσαντες καί αύτάς τάς ^ροαευχάς, τά μνημόσυνα καί τάς θ^ίας λειτουργίας!!! άπεπειραθημεν ^ΐΐν οτε, ΐνχ πετιστείλωμεν, άλλ’ άτυχώς άπετυγχάνομεν, διότι οίΚων)πόλει καί Θεσ)νίκη ύπάλληλοι τής Ρωσικής Κυβερνησεως, ^αμβάνοντες τήν μερίδα τού λέοντο<, άντέπραττον είς τάς όσιας καί *°μιμους ήμών τε χαί τής Ίερ&ς τής Τωσίας Συνόδου ένεργειας, τας °ποίας καί έςουδετέρουν διά τής κρατούσης τότε πολιτικής αρχής · Εντεύθεν καί προήρχοντο έστιν οτε, διενέξεις μεταζυ τών Κυρίαρχων Ιερών Μονών, τών κοινωτικών άρχών καί τών Ρώσων Σχητιωτών και *6λλιωτών, άρνουμένων νά συμμορφωθώσι πρός τήν τάξιν καί τα κα- θεστώτα τοΰ τόπου, προς τάς άποφάσ*ις  τών νομίμων άρχών κκι προς τους κανόνας τής μοναχικής πολιτείας.Γά όρια τών Σκητών καί τών κελλίων είνε άπολυτως αδύνατον *πεκταθώσιν άνευ διαταράξεως τού άγιορειτικού καθεστώτος, άλλα Χ(κί υόωρ διά πλείονα πρόσωπα τών έν τοϊς έκχωρητηρίοις τών Μονών προς τους σκητιώτας καί κελλιώτας έγγράφοις άναγεγραμμένων είνε *πολυτως αδύνατον νά έξευρεθή καί δοθή, τούτο δέ ισχύει καί ώς πρός τα ?ωτόξυλα, καθόσον αί Μοναί δέν είνε ύποχρεωμέναι ΐνα δίδωσι τ0ν ώρισμένων διότι δέν έχουσι σκοπόν ΐνα καταστρέψωσι τα· όαση αύτών, άπό τών οποίων άποζώσιν, άφού αί Μοναστηριακοί!
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602 Έπίχρισις της Ίερας Κοινότητος του ’Αγίου Όρους *Αθ ω 603πρόσοδοι ήμών κατακρατούνται έν τε τ$ Ρωσία καί Ρουμάνι^. Έάν ό'ε οί Ρώσοι Σκητιώται καί Κελλιώται κρατοΰσιν έν ταΐς σκήταις αύτών και τα κελλία τους εντεύθεν διερχομένους προσκυνητάς πάντας, αί Κυρίαρχοι Μοναί δέν έχουσιν ούδεμίαν ύποχρέωσιν αϊνα χορηγώσιν αύτοϊς την άναγκαιούσαν προς τροφήν αυτών, πόσιν καί θέρμανσιν ύλην τήν οποίαν δύνανται βουλόμενοι να προμηθεύονται άλλαχόθεν.Μεταρρυθμίσεις έν ‘Αγίφ Όρει οίασδήποτε xal όθενδήποτε προερ- χομένας εινε άπολύτως αδύνατον να δεχθώμεν και άπορούμεν μάΐιστα πώς επίσημα όργανα τής έν Ρωσί^ Εκκλησιαστικής αρχής καί άνδρες επίσημον κατέχοντες έχει θέσιν πειρώνται ί>α άποπλανήσωσι τάς έν έν Ρωσίφ έχκλησιοστικάς καί πολιτικός αρχές, ώς καί τάς τών συμμάχων, και αύιάς τάς τής άγρίσς καί θηριώδους του Κρούμου καί τού Άσπαρούχ φυλής και έπιμένουσιν είς τήν μεταρρύθμισιν τού αίωνοβίου τού ‘Αγίου ’Όρους καθεστώτος, δπερ έσεβάσθη πλήν άλλων xal αυτός 
i άπιστος τύραννος δν ο κ. Δημητριέβσκης δέν θέλει, διότι δέν συμφέρει είς τόν Σλαυϊσμόν iva «θέσωμεν είς τήν αύτήν γραμμήν μετά τών ορθοδόξων» έν τ$ διαχυβερνήσει του ’Αγίου Όρους είποτε ή σατανική αυτή πρότασις τών πανσλαυϊστών λάβ$ σάρκα καί όστΛ, δπερ απολύτως αδύνατον νά συμβή έν δσφ καί εις μόνον Έλλην μοναχός υπάρχει έν Άγ. Όρει, εί καί ό Τούρκος έχει πλείονα δικαιώματα τώνσλαύων, ώς «χων καί πλείονας έν Αγίφ Όρει υπηκόους καί σεβσσθείς περισσότερον τών σλαύων τάς εστίας αύτών καί τους βωμούς, τήν ζωήν, τήν τιμήν καί τήν περιουσίαν, ώς έχει δικαιώματα έν ’Αγίφ Όρει καί ή Αύστρία, ής ύπάρχουσιν ένταύθα Ικανοί υπήκοοι καί ή ’Αγγλία καί Γαλλία διότι καί αύται έχουσιν υπηκόους έκ τών αποικιών.Άπό πανσλαυϊστικής απόψεως έξεταζομένη ή περί διεθνοποιή- αεως τού *Αγ.  Όρους πρότασις είνε άρίστη δια τους πανσλαυϊστάς τους στερούμενους φαίνεται έρημων όπως έν αύταΐς πήξωσι τα ησυχαστήρια αύτών καί άφιερώσωσιν εαυτούς τφ θ<ώ, κσί δια τούτο κατέρχονται είς τούς ήμετέρους ιερούς τόπους, είς ούς ένσφηνούνται μικρόν καί κατ’ ολίγον καλώς καί είτα δι’ αθεμίτων καί πανούργων μέσων πειρώνται ϊνα γίνωνται τέλειοι κ·’ριοι αύτών. Άπό άποψιως δμως του διεθνούς δικαίου καί τού έκκλησιαστιχού εϊνε άδικωτάτη καί άντικανονί*  χωτάτη· καί άδιχωτάτη μέν είναι διότι δια τ$ς διεθνοποιήσεως σφαγί®*  ζονται καί δλως καταατρέφονται τά έπί τού Έλληνικωτάτου *Αθ<·>  προαιώνια καί αναφαίρετα δίκαια τού ’Ελληνισμού, δστις ώς i· διλφούς πάντοτε δεχθείς b τοϊςκόλποίί αύ:ου πίντας τούς ορθοδόξους

Αριστίανούς αδιακριττ^ς φυλής χαί έθνότητος έδωκεν αύτοϊς τάς εστίας αυτού καί τους βωμούς πρός κατοικίαν καί προσευχήν καί σήμερον παρουσιάζονται οι επηλυδες ούτοι τού Βορρά ώς Κυρίαρχοι καί πειρών- ται iva έκτοπίσωσι αυτόν τελέως κσί κατάσχωσιν αυτού τήν πάτρώαν χληρονομιαν και διότι ουδαμού τού κόσμου καί δια μέσου τών διαρρευ- βαντων αίωνων ηκουσθη ποτέ νά τεθή ύπό πολιτικόν έλεγχον καί διε- διαχυβερνησιν γωνία τις δλης χώρας περιελθούσης είς τήν κατοχήν τών δορυκτητόρων καί μάλιστα δορυχτητόρων Ελλήνων, έκπολιτι- αντων σύμπασαν την ανθρωπότητα, διότι έτυχεν έκ φιλαδέλφειας καί φυλετιζομένων ’Ελλήνων πρός πάντας τούς ορθο- αδιακρίτως φυλ$|ς καί έθνότητος νά ύπάρχωσιν έν καί άλλων φυλών ελάχιστα μέλη, τά οποία πολιτικώς μέν ύπά- νυν εις τους νόμους τών δορυκτητόρων, οϊτινες ουδέ λαμβάνονται όψει υπο τών πανσλαυϊστών έν τή προκειμένη περιστάσει ώσεί ήσανΜογγολίας ή τού Καυκάσου, απολίτιστοι δηλαδή καί βάρ- δι«°1βΧαΐ ’ ™ύτο ζητείται ύπ' αύτών ή άντικατάστασις αύτών έν tç ®ρνήσει υπό Σλαυων, ών τά έργα είσί γνωστά παντί τφ πεπολι- κόσμφ, εκχλησιαστικώς δέ ύπάγονται είς τάς έκκλησιαστιχάς αεω " δορυκτητόρων· άντικανονικωτάτη δέ είναι ή περί διεθνοποιή- τ' ’^^ρότασις διότι αναιρεί άρδην πάντας τούς ιερούς κανόνας καί αυ^ών στηριζομένας Νεαράς τών ορθοδόξων Βυζαντινών Αύτο- μών Χα^ —οίωνόδιον εκκλησιαστικήν ή- *λησ(τ*̂ Μ τ0 π^λίτευμα τής ήμετέρας ορθοδόξου καθολικής Έχ- νων à**  * - τοι®ύτη παμψηφεί απορρίπτεται ύφ’ ήμών τών Έλλή- χήν χ3'νβΛών,,οίΠν<ς *ατ’ θύδένα λόγον ή τρόπον θίλομεν δεχθή αύ- χΡωζουσιν δσον θέλουσιν οί πανσλαυΐσταί καί ώς διετηρήσα- λισχα lpx°v καθεστό); έπί τοσούτους αιώνας άλώδητον καί μά- τ<ρον θυΓ PÄP·^*  δουλείαν διατελούντες ού:ω καί πολύ μάλιστα καλλί- ή*  ένα Τ**  , :γ)Ρ^σει καί ύπό τήν πατρικήν ήμών Κυβέρνησίν Β·ίς o^V ^^^μεν καί δσον ήν ήμϊν δυνατόν ειργάσθημεν καί ή- χήν όδ χαθ’ θλους τούς διαρρεύσαντας αιώνας πρόςν^ν οτι^0*/^ καί τήν ταχυτέραν αύτής έλευσιν, ήτις άφίκετο δΐέχι ήζίωσε χϊί δοζολογοΟ|«ν ini τούτφ χαίxal ούχ Χ°€ν ήμάς iva ίδωμεν όσα οί πατέρες ήμών έπεθύμησαν ίδεϊν “Η* ευΧαριατούμεν καί προσκυνούμεν καί δοξάζομεν καί *̂0ν  ά αδιαλ<ιπτως ευχόμεθα όπως ρύσρ ήμάς καί τόν ιερόν ήμών αη τών πονηρών τών τε ορατών καί τών άοράτων.Αγιφ Ορει *Αθφ  τ$ Ι^Αύγούστου 1913.
Απανιες ol «ν τή Κοινή Συνάξει 'Αντιπρόσωποι καί Προϊστάμενοι 

τών 17 Ελληνικών ευαγών Μονών του 'Αγίου Όρους νΑθω,

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΙΟΥ
ΚΑΙ Ο ΡΩΣΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΩΦ

ΕΝ ΑΓΙΩ1 ΟΡΕΙ

Συντάκτης της «Ν. Ήμέρας*  έπιστέλλει έκ Καρύων (Άγ. 
“Ορους) άπό 16 ’Οκτωβρίου rd εξής :

Ό Ρώσος άπεσταλμένος Σεραφείμωφ έπεσκέφΟη χθές τήν 
Μονήν Βατοπεδίου άκυλουθούμενος ύπό Τούρκου καβάση καί 
δύο Ρώσων καλογήρων. Τπεδέχθη αύτόν ό προϊστάμενος τής 
Μονής, είς ομιλίαν δέ μετά τοϋ πατρός Άρκαδίου εϊπεν δτι οι 
Ρώσοι μοναχοί καί κελλιώται, οϊτινες άρχήθεν αναπτύσσουν 
δραστηριότητα είς το ζήτημα, τόν έκαμαν νά έννοήση οτι ή 
ζωή του κινδυνεύει είς τό “Αγιον "Ορος. 01 Ρώσοι κελλιώται, 
άκριβώς είνε έκεϊνοι οϊτινες άνέκαθεν ύπέβαλλον ψευδείς καί α
νακριβείς εισηγήσεις εις τήν Κυβέρνησιν προσπαθοΰντες νά πεί
θουν αύτήν δτι ό έκρωσισμός τοϋ 'Αγίου Όρους είνε εύκολος, 
διότι δήθεν ύπάρχουν διαφωνίαι είς τάς βλέψεις μεταξύ τών 
Ελλήνων μοναχών. Ούτως ή Ρωσική Κυβέρνησις πλανηθεί®« 
έπέτεινε τάς προσπάθειας και ένεργείας αυτής μέχρι τής γνω
στής προτάσεως είς τήν Συνδιάσκεψιν τοϋ Λονδίνου.

Ό Άρκάδιος άπήντησεν είς τόν Σεραφείμωφ οτι τούτο ά- 
ποτελεϊ κακοηθεστάτην ύβριν κατά τών Ελλήνων μοναχών, οί- 
τινες άπό χιλιετηρίδος πάντα ξένον έπισκέπτην θεωροΰσι πρό- 
σωπον Ιερόν δικαιούμενου νά τύχη είς άπαντα τά Μοναστήρι«’ 
σκήτας καί κελλία πάσης δυνατής φιλοξενίας, άφοΰ δέ ό Σε*  
ραφείμωφ ήλθεν, δπιυς ö ίδιος έβεβαίωσεν, άπλώς χάριν έπισκέ' 
ψεως και μελέτης καί ούχί ϊνα έπιβουλευθή τό καθεστώς τού 
Άγιου Όρους, πώς είνε δυνατόν οί “Ελληνες Μοναχοί νά δια' 
νοηθούν κακόν; Ό Άρκάδιος συνεχίζων έκάκισε τήν διαγωγή7 
τών I ‘ώσων κελλιωτών οϊτινες μή παύοντες άνέκαθεν θέτοντεί 
είς κυκλοφορίαν διαφόρους κακοβούλους φήμας προΰκάλεσαν τήν 
έξέγερσιν τών πνευμάτων.

Μετά μίαν üpav περί τήν μεσημβρίαν άφίχθη άπό τή7 
μονήν Ίβήρων ò Μητροπολίτης Κιτίου Μελέτιος, δστις άμί«^’ 
συνηντήθη μετά τοϋ Σεραφείμωφ συνομιλήσας έπ’ άρκετόν. θ 
Σεραφείμωφ έδήλωσεν είς τόν Μητροπολίτην, δτι τήν όμιλί«7

Ό Μ. Κιτίου καί δ Σεραφείμωφ εν άγ. Ορει 505 

τήν πρό δεκαημέρου είς Καρυάς έτηλεγράφησεν είς τήν Κυ· 
βέρνησίν του' είς τήν όμιλίαν δέ ταύτην ό Μητροπολίτης ειπεν 
είς τόν Σεραφείμωφ, βτι ό έκλεγείς τρόπος ένεργειών ύπό τής 
Ρωσικής κυβερνήσεως θά άγάγη είς άδιέξοδον, διότι ό 'Ελλη
νικός λαός είνε άδύνατον νά πτρίδη τήν καταπάτησιν τών Ιε
ρών δικαιωμάτων έπί τοϋ Άγιου Όρους, ότι δέ ή μόνη έν- 
δεικνυομένη όδός πρός άγαθήν λύσιν του ζητήματος εινε ή 
έγκατάλειψις τής προτάσεως τής διεθνοποιήσεως ύποβληθεί- 
σήί είς τήν Συνδιάσκεψιν καί ή άπ’ εύθείας συνεννόησις μετά 
τής 'Ελλάδος έπί σκοπφ τής έξομαλύνσεως τών Ρωσικών δι- 
χαιωμάτων. Ό Σεραφείμωφ έπειγόμενος νά άναχωρήση έ- 
δήλωσεν είς τόν Μητροπολίτην δτι θά σπεύση είς συνάν- 
τησίν του αΰριον είς τήν μονήν Ζωγράφου. Ί ην μεσημβρίαν 
τιβρετέθη γεϋμτ είς τήν μονήν ύπο τών φιλοξένων προίστα- 
μενών. Παρεκάθησαν ό Κιτίου, ò Σεραφείμωφ, ό βουλευτής Κυ- 
πΡ°ι*  κ. Χατζηιωάννου καί δ άπεσταλμένος τής «Νέας Η· 
μέρας». Κατά τήν διάρκειαν τοϋ γεύματος ό Σεραφείμωφ, 
ήχουσε μετά άπροκαλύπτου περιεργείας τήν άφιξιν τών δύο 
πΡψην ύπουργών κ. κ. Δημητρακοπούλου καί Εύταξίου, σκο- 
π°ύντων νά μελετήσουν τό ζήτημα καί νά άνεύρουν τα στοι- 
Χεϊα έπιθέσεως κατά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως έάν τυ- 
Χ^ν αύτη ήθελε προβή είς παραχωρήσεις άπέναντι τών Ρω- 
°ιχών άξιώσευιν. Επίσης έκαμεν έντύπωσιν είς τόν Σεραφεί- 
μ^φ ή παρουσία τοϋ Κυπρίου βουλευτοϋ μετά γνωσθείσαν 
μάλιστα τών Κυπρίων Αγιορειτών δηλωσάντων έπιθυμίαν 
βπως ή έκκλησία τής Κύπρου και οί βουλευταί ζητήσουν τήν 
Αγγλικήν προστασίαν είς περίπτωσιν καθ’ ήν τό ζητημα έ- 

^'®μβανε τήν οδόν τής διεθνοποιήσευις. Ο Σεραφείμωφ μοΰ 

ειπεν ότι άναχωρεϊ έπιστρέφων είς Κων)πολιν μετά δεκαήμερον.
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Οί Κύπριοι άγιορεϊται ζητοΰσιν αγγλικήν προστασίαν 507
ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ

ZHTOYZIfl ΛΓΓΛ^ΗΓί ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ^

ΠολλαΙ εκατοντάδες Κυπρίων μοναχών καί Κελλιωτών 
τοΰ ‘Αγίου “Ορους άπήτησαν δπως είς τά υπομνήματα τής 
‘Ιεράς Κοινότητος πρός τήν Πρεσβευτικήν Διάσκεψιν 
τοΰ Λονδίνου σημείωσή ώς επιθυμία τών έκ Κύπρου μο
ναχών, δτι εννοοΰσιν, έάν έφαρμοσθή το ύπό τής Ρωσίας 
προτεινόμενον σύστημα συγκυριαρχίας, τήν όποιαν κατ’ αρ
χήν άποκρούουσι πάντες, να τεθώσιν αυτοί, οί έκ Κύπρου 
δηλαδή άγιορεϊται, ύπό τήν προστασίαν τής Αγγλίας. ‘Η 
Κοινότης δμως άπέρριψε τήν αΐτησιν ταύτην, μή άνεχο- 
μένη ούδέ ώς πιθανότητα να δεχθή τήν έγκαθίδρυσιν άλ
λης έξουσίας έπί τοΰ ‘Αγίου “Ορους πλήν τής ελληνικής.

ΟΙ Κύπριοι μοναχοί δι’ αναφορών των καί έπιτροπών 
πρός τόν παρεπιδημοΰντα έν “Αθφ Μητροπολίτην Κιτίου 
κ. Μελέτιον Μεταξάκιν παρακαλοΰσιν, δπως ή ’Εκκλησία 
τής Κύπρου καί οί αντιπρόσωποι τοΰ λαοΰ είς τό Κυπριακόν 
Κοινοβούλιον καταστήσωσι γνωστήν είς τήν ’Αγγλικήν Κυ- 
βέρνησιν τήν έπιθυμίαν των, δπως έν περιπτώσει διεθνο- 
ποιήσεως τοΰ Άθω ταχθώσιν ύπό τήν προστασίαν τής ’Αγ
γλίας, ήτις τυγχάνει προστάτις τής πατρίδος των.

Ό Μητροπολίτης Κιτίου έβεβαίωσε τους Κυπρίους 
μοναχούς, δτι το ζήτημα τοΰτο εύρίσκεται ήδη ένώπιον 
τής ’Αγγλικής Κυβερνήσεως, διόιι ^τρό πολλοΰ ύπεστηρί' 
χθη δημοσίρ, δτι έάν άποφασισθή ή διεθνοποίησις τοΰ Άγί' 
ου Όρους, είναι αδύνατον νά μή συμμετάσχη ή ’Αγγλία 
ήτις άσκεϊ προστασίαν έπί δύο γεραρών Εκκλησιών, δηλο
νότι τοΰ Πατριαρχείου ’Αλεξάνδρειάς καί τής Αυτοκέφαλου 
’Εκκλησίας τής Κύπρου.

Ή τοιαύτη δμως κατεύθυνσις τοΰ άγιορειτικοΰ ζητή- 
ματος, έπείπεν ό Μητροπολίτης Κιτίου, καί πρΙν ήτο, κατ« 

τήν πεποίθησίν του, απίθανος και νΰν φαίνεται εντελώς α
δύνατος μετά τήν τελευταίαν επίσημον ένωτικήν πραξιν.

Κατά νεωτέρας ειδήσεις, ή πρότασις τών Κυπρίων μο
ναχών, οϊτινες έζήτησαν, δπως έν περιπτώσει αντεθνικής λύ- 
σεως τοΰ Άγιορειτικοΰ ζητήματος τεθώσιν ύπό τήν προστα
σίαν τής ’Αγγλίας, έγένετο δεκτή ύπό τής Αγγλικής Κυβερ
νήσεως προθυμότατα.

Κατόπιν τούτου βασίμως πιστεύεται, δτι το Άγιορειτι- 
κόν ζήτημα θά λυθΰ συμφώνως προς τούς πανελληνίους 
πόθους, κατόπιν δηλ. τής άναμίξεως τής ’Αγγλίας, ήτις άνάμι- 
ζις θά άναγκάσή τήν Ρωσίαν να παραιτηθή τών αξιώσεων 
της· καί έάν δμως συμβή το έναντίον, πάλιν ή λύσις αΰτη 
εσεται καλητέρα πρός τον ‘Ελληνισμόν, άποσοβουμένων τών 
εκ τής Ρωσίας κινδύνων σλαυοποιήσεως τοΰ Άθω.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ
ΕΝΟΠΙΟΝ ΤΗΣ ». Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΟ! ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Il Α. Μ. δ Βασιλεύς τών Ελλήνων έδέχθη εν δλη τη έπισημό- εν τοίς Άνακτόροις Του εις ώφόασιν τήν επιτροπήν, τήν αντι- π^οσωιιεύουσαν τάς Μονάς τοΰ 'Αγίου *Ορους,  ήτις έπεδωκεν είς την Μ. τό ψήφισμα τών Μονών καί τής Ίεράς Συνάςβως, κατεθετο εκτός τών προφορικών προσρήσεων καί τήν εξής προσφώνησιν :<Εύσεβέστατε Βασιλεύ,1 Πέντε ολοκλήρους αΙώνας αί Βασιλικαί και Αύτοκρατορικαί Μο· τοΰ Άγιωνΰμου "Ορους, τά αιώνια ταΰτα μνημεία τής εύσεβείας *ων αοιδίμων Αύτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου περιέμενον τήν Μεγαλει· °ρμα Χου νά φέρη είς αΰτάς τήν έλευΟερίαν καί τήν άρχαίαν αύτών ευχλειαν. Καί ήλθες Βασιλεύ "Ενδοξε, ήλθες ακριβώς, δπως δ "Α- Υι°ζ Τόπος Σέ ώνειρεΰετο, όπως αί δεήσεις τών μοναζόντων Σε έζή· **ltfav παρά τοΰ Θεοΰ.
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60S Ή επιτροπή τών αγιορειτών ενώπιον του Βασίλειος«Άλλ*  Ιδού δτι τό πνεύμα τού χόσμου επιχειρεί νά καταστρέψη τό έργον τοΰ θεού. Ό μέγας Θεός ώρισε Σέ τόν γνήσιον διάδοχον τών ευσεβών Ιδρυτών τών 'Ιερών Μονών τού Άγιου "Όρους, ’Ελευθερωτήν αύτών αρα και Κυβερνήτην και Προστάτην, άλλ’ ή ανθρώπινη ματαιότης ζητεί νά άποσπάση ήμάς τής πατρικής Σου εξουσίας και παραδώση είς προστάτας πολλούς, ϊνα μή εχωμεν ούδένα.«Όχι, Βασιλεύ Εύσεβέστατε, δέν άνεχόμεθα τήν αδικίαν ταύτην, διότι αντιβαίνει είς το θέλημα τοΰ Θεού κα'ι άπεφασίσαμεν πρό τής Σεπτής ΕΙκόνος τής ’Αειπάρθενου Μαρίας, δτι ούιε ζωή, ούιε θάνατος δύναται νά χωρίση ήμάς άπό Σοΰ, τοΰ απεσταλμένου προς ήμάς υπό τοΰ Θεού.«Τήν άπόφασιν ήμών ταύιην καταθέιομεν γραπτήν είς τάς Βασιλικός Σου χεϊρας.«Έν Άθήναις τή 17 ’Οκτωβρίου 1913.»Τό ψήφισμα έγένετο έν τή *Ιερρ  Συνάξει τοΰ Άθω, είναι δέ ύπογεγραμμένον άπό δλους τούς ήγουμένους καί τούς προϊσταμένους καί αντιπροσώπους τών Μονών έν τή Ίεράί Συνάξει Καρυών.Ό προϊστάμενος τής ’Επιτροπής έγένετο δεκώς φέρων καί την ράβδον του κατά τό παλαιόν τυπικόν τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων καί τής Βυζαντινής Αυλής. Τό δικαίωμα τοΰτο τής μέ ράβδον πα- ρουσιάσεως είναι παλαιότατον.Τό ψήφισμα είναι επί μεμβράνης γεγραμμένον.Ή επιτροπή έγένετο ευμενέστατα δεκτή, μετά προσοχής δε καί Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος ήκουσεν ή A. Μ. τάς εύχάς καί τούς πόθους τών Ιερών Μονών τοΰ Άγιου Όρους.Άπαντών εις τήν προσψώνησιν ή Λ. Μ. ό Βασιλεύς είπε μετά συγκινήσεως προφανέστατης :— Ευχαριστώ, ευχαριστώ. ΙΙαρακολουθώ τό ζήτημα τοΰ Άγ. Όρους μετά μεγίστης προσοχής καί έπιμελείας. Άς έλπίζωμεν δλα είς τόν Θεόν. Έστέ ήσυχοι έν πόση περιπτώσει.Ή Α. Μ. έζήτησεν ακολούθως ποικίλας πληροφορίας παρά τής Επιτροπής τών Γερόντων, άναφερομένας είς τόν τρόπον τής ζωής τών Μοναχών έπι τοΰ Άθω καί είς τό άπό μακροτάτης σειράς έτών λειτουργούν έπ’ αύτοΰ εκκλησιαστικόν καθεστώς. Ήρώτησε μεταξύ τών άλλων :—ΕΙςτήν Ρωσικήν Μονήν υπάρχουν Έλληνες Μοναχοί ;

Ή επιτροπή τών αγιορειτών ενώπιον τοΰ Βασιλέως 509— Υπάρχουν αρκετοί, Μεγαλειότατε, άπήντησεν δ Πρόεδρος, συμβιοΰν δέ έν άγάπη καί δμονοίρι μέ τούς Ρώσους.Μετά διαφόρους άλλας πληροφορίας τάς οποίας έζήτησεν ή Α. Μ. άποτεινόμενος έκάστοτε χωριστά είς έκαστον μέλος τής επιτροπής, προσέθεσεν έν τέλει :—"Ήθελα πρό πολλοΰ νά έπισκεφθώ τό Άγιον Όρος. Δυστυχώς δμως ποτέ δέν έλαβα τόν καιρόν.. Αλλά τώρα πλέον θά έλθω χωρίς άλλο...θά έλθω προσεχώς.... μά πολύ προσεχώς.

HPQES, ΟΧΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

II κ. Λ. Ριανκούρ, έξ αφορμής τών πρό τίνος γενομένων δηλώσεων τών κατοίκων Κορυτσάς και τών άλλων Ήπειρωτών περί εκουσίου προσφοράς εαυτών είς τόν βωμόν τής ελευθερίας έν περι- πτωσει καθ’ ήν αύτη θά έσφαγιάζετο καί θά ύπήγοντο είς νέον βάρβαρον καί άπολίτιστον κράτος, άπέσιειλε πρός τά «Πάτρια» τήν εξής ωραίαν έπιστολήν, τήν οποίαν χάριν τών αναγνωστών τοΰ «Έκκλ. Κήρυκος» μ?ταφέρομεν ένταΰθα :Ναί, φίλα «Πάτρια»! Μή δμιλήσωμεν περί ολοκαυτώματος τής Ηπείρου ! Μή άποθάνη ή Κορυτσά! Μή έπαναληφθή ό χορός τοΰ ^αλόγκου, ή τό σπαραξικάρδιον θέαμα τής Πάργας! Νά ζήσωμεν ή- Ηεις, νά καταβάλωμεν δέ Αλβανούς καί Ιταλούς, έάν έχωσι τήν Αυθάδειαν νά έπιχειρήσωσιν δ,τι δήποτε κατά τών ήμετέρων δικαίων.Εννοώ πολύ καλά, δτι προτίθεται ή Ήπειρος νά πολεμήση καί °Χΐ να τείνη τόν λαιμόν πρός τήν μάχαιραν τών σφετεριστών. Αλλά δυστυχώς τό ύφος τών εκδηλώσεων, έκ μέρους κοινοτήτων καί πόλεων ηπειρωτικών, εκφράζει συχνά τήν όντως ηρωικήν διάόεσιν αύτών ύπό α^τήν τήν μορφήν, αί δέ έφημερίδες σχολιάζουσιν επίσης όμιλοΰ- (Ται περί θανάτου τών ήμετέρων, έρημώσεως εκούσιας καί καταστρο- ψης τής χώρας, όχι δέ άρκετά περί νικηφόρου άντιστάσεως καί κατα- τών τυχόν εισβολέων, ώς νά έπρόκειτο σθεναρά μέν πάλη, ^λλά χωρίς άλλην έλπίδα, ή τήν τοΰ έντιμου θανάτου ! Πρέπει τέλος ”Ηντων νά λάβωμεν συναίσθησιν τών δυνάμεων ήμών. Δέν είναι
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510 ”Ηρωες, όχι Μάρτυρες Ήρωες, όχι Μάρτυρες 511πλέον ό καιρός όπου υπόδουλος καί άλυσίδετος ή δυστυχής 'Ελλάς δέν ήδύνατο εΐ μή δι’ αίματηράς αυτοθυσίας νά διαμαρτυρηθή κατά τής βίας και νά διεκφύγη τύχην χειροτέραν τού θανάτου! Εϊμεθα τώρα Έθνος Ισχυρόν. Νικήσαντες Τούρκους και Βουλγάρους, οϊτινες μέν καθάρματα, άλλα και θηρία έν τφ πολέμφ, πώς νά φοβηθώμεν τούς μή κατορθώσαντας εντός δύο ετών νά κατισχύσωσιν έν Τριπολίτιδι μιας δράκος Βεδουινων; ’Εκείνοι μάς φοβούνται καί θά ύποχωρή- σωσιν άμα άκούσωσιν άπειλητικήν έκ μέρους ήμών φωνήν. Δαμά- σαντες τίγρεις καί ύαινας, μήπως θά φύγωμεν προ τού όγκου πλαδαρού έλέφαντος; Πρός Θεού, μή όμιλώμεν περί τοιούτων αποφάσεων, 0ς μόνον ή απελπισία τών ασθενών δύναται νά δικαιολογήση! Λεν εϊμεθα τό μικρόν Μαυροβούνιον, από τό όποιον άφήρπασαν μέν τήν Σκόδραν, άλλα-καί τούτο μόλις και μετά βίας! Ας όμιλήσομεν ώς έμπόλεμοι κατ’ εμπολέμων, όχι ώς μάρτυρες και θύματα είς τούς πό~ δας παντοδυνάμου δημίου.Βεβαίως δύνασθε ούτω νά δμιλήσητε είς δλους, φίλους και εχθρούς. 'Οποία καί άν ή ή στάσις, ήν κρίνει εύλογον νά τηρή έπι- σήμως, διά καλούς λόγους, ή ήμετέρα Κυβέρνησις, οί τοιούτοι λόγοι ήμών και όλων τών Ήπειρωτών δέν δύνανται παρά νά ένισχύσωσιν αυτήν είς τήν δράσιν αυτής, εϊτε διπλωματικήν είτε στρατιωτικήν.Ή αυθάδης διεθνής έπιτροπή, εάν ποτέ φθάση βΐς Κορυτσάν, ώς μή ώφελε, πρέπει ν’ άκούση έκ στόματος μυριάδων 'Ελλήνων όχι γοεράς κραυγάς ικετών, ουδέ αποφάσεις αυτοκτονίας άπηλπισμένων, άλλ’ άπειλάς άγρίας τής προσβληθείσης είς τά δικαιώματα της Ελλάδος. Πρός Θεού, έμπνεύσατε εκείνην τήν στάσιν είς δλους πέριξ ήμών καί δπου καί άν έκτείνηται ή έπιρροή υμών. Έχομεν νά κάμωμεν μέ άνάνδρους*  αί ταπειναί ίκεσίαι καί τά δάκρυά μας δέν θά τοϊς κάμωσι τήν ελάχιστηV έντύπωσιν έξ εναντίας θά χαρώσιν έλπίζοντες νά κα- ταστραφώμεν ούτως οικειοθελώς, άφίνοντες τήν χώραν έρημον και ά- δέσποτον είς τάς χεΐρας αύτών. Έάν δμως βλέπωσιν δτι κάθε Ή- πειρώτης μικρός ή μεγάλος, άνήρ ή γυνή έχει άπόφασιν όχι ν’ άπο- θάνη, αλλά ν’ άποκρούση πύξ και λάξ τούς αύθάδεις επιδρομείς, θά σέβωνται τά δικαιώματα ήμών. Ή στιγμή είνε κρίσιμος καί τό πάν έξαρτάται ίσως έκ τής στάσεως τών έπί τόπου.Έξ Ιδίας πείρας γνωρίζω πόσην έντύπωσιν προξενεί εις τούς ξένους, και δή είς τούς μάλλον αγέρωχους, ή αποφασιστικούς τών λόγων ήμών, "Ας έννοήσωσι καί δτι έν περιπτώσει επιμονής έκ μέρονς 

αυτών κινδυνεύουσι νά πάθωσιν δ,τι καί οί Βούλγαροι, χάνοντες καί έκεϊνα, τά όποια έξ υπερβολικής συγκαταβάσεως άφήκαμεν μέχρι τούδε άδιεκδίκητα*  δτι ό Αύλών και τό Βεράτιον ποθοΰσι διακαώς νά έλθω- μεν είς άρωγήν αύτών καί δτι βεβαίως τώρα ούδείς πλέον ενδοιασμός θά έμποδίση τόν νικηφόρον έλληνικόν στρατόν νά προχωρήση έως δπου καί αν κρίνωμεν δίκαιον. Τοΰχο τό ένδεχόμενον θά έμπνεύση αύτοϊς πολύ σωφρονεστέρας σκέψεις παρά ή δπτασία τραγικής πυράς έφ*  ής νά σφάξωμεν εαυτούς καύσαντες τάς πόλεις, ας έπρεπε νά δια- τηρήσωμεν.

SYrXPONOS ISTORIA

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Έπανέχαμψαν έκ τών ποιμαντορι- 
κών αύτών περιοδειών είς τάς οίκεί- 

έδρας οϊ Ίεράρχαι τής νήσου ή- 
μέλλοντες μετ’ ού πολύ να συ- 

νέλθωσιν έν τή ·Αρχιειΐσ<οπό ίνα 
μετά καί άλλων αρμοδίων προβώσιν 

τήν έπίλυσιν τού Έκκλ. ζητήματος.

ΕΙΚΑΗΣΙΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.
Τή 30 παρελθόντος Σεπιεμβρίου 

άνεκοινώθη είς τό ΟΙκονμ. Πατριαρ- 
Xeων υπουργικό; τεσκερες, δι' ού ή 
Οθωμανική Κυβέρνησις ήγγελλεν, 

Οχι εξ τών Μητροπολιτών τών έπαρ- 
Χιών τών άποσπασθειοών έκ τού Ό- 
θωμανικΟΰ Κρότου, άπυμακρύνονιαι 
έκ τής Συνόδου. Τό κείμενον τού τβ- 
°κ«ρέ εχει ουτω :

* Επειδή συνφδά ταϊ; ουναφθεί- 
Οαι^ συνθήκαις αί έπαρχίαι τών έκ 

μβλον τής Έ Συνόδου μητροπο

λιτών Ίωαννίνων κ. Γερβαοίου, Μα- 
ρωνείας κ. Νικολάου, Σισανίου καί 
Σιατίστης κ. Ιεροθέου, Κασσανδρεί« 
ας κ. ΕΙρηναίου, ’Ελευθέρουτόλεως 
κ. Γ^ρμα ου καί Βελλάς και Κον*-  
τση. κ. Σπυρίδωνος έμειναν έξω τών 
οθωμανικών χωνών, και έ.ιειδή "ρ 
θείοης φυσικφ τφ λόγφ τής έπισή 
μου αύτών Ιδιοτητος, έπαυσε πλέον 
τό δικαίωμα αύτών του νά παραμέ- 
νωσιν ώ; μέλη τής ρηθβίσης Συνό
δου ύπό τήν Ιδιότητα όδωμανών θρη 
σκευτικών υπαλλήλων καί νά συμμε
τέχουν είς τάς έπισήμους πράξεις του 
Πατριαρχείου, ώς έκ τούτου έγράφη 
ό παρών φιλικός τεσχερές, όπως εύ- 
αρεοτηθή ή Ύμ. Παναγιότης νά κα- 
λέση άλλους μητρυπολιτας βΐς αντί- 
κατάστασιν αύτών συνφδά τφ νόμφ 
καί δηλώση ήμϊν τό πράγμα».

Κατόπιν τούτου ή Ί. Σύνοδος συ- 
νεδριάσασα τήν έπομένην συνέταξε 
τήν άπάντησιν, ήτις καί έπεδόθη διά
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τοΰ Καηουκβχαγιά τών Πατριαρχείων 
είς τόν Υπουργόν τής Δικαιοσύνης. 
Διά τής άπαντήσεως ταύτης ή Μ? 
Εκκλησία γνωστοποιεί είς τήν Πύ
λην διι ή θέσις τών Μητροπολιτών 
έν τή ‘I. Συνόδφ εΐνβ κανονική, πρός 
τούτο δε φέρει τού; εξής λόγου; :

α') Διότι οριστική συνθήκη, δι*  ής 
νά παραχωροΰνται αί έν λόγω έπαρ- 
χίαι, δέν έχει γίνη είσέτι.

*Ινα άποσπασθώσι Μητροπόλε ις 
του ΟΙκουμβνικοΰ κλήιατος δέον νά 
έκδοθή Ιδιαίτερος τόμος συμφώνως 
πρός τούς Ιερούς κανόνας καί

γ*)  Διά τήν οριστικήν διαρρύθμι- 
σιν τών εκκλησιαστικών πραγμάτων, 
τό Οικουμενικόν Πατριαρχειον δέον 
να συνεννοηθή μετά τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος. Έφ’δσον δέ δέν έχει υ
πογραφή ή ειρήνη μεταξύ τών δύο χω
ρών, τό Πατριαρχειον δέν ήΟέλησε 
νά έλθη είς τοιαύτην συνεννόησιν.

Κατά νεωτέρας είδήσεις έκ ΚΠό- 
λβως, ή Πύλη εύρούσα ανεπαρκή τήν 
άπάντησιν ταύτην τοΰ Πατριαρχεί
ου απειλεί δτι έν ή περιπτώσει 
τό Πατριαρχειον άρνηθή ν’ άποκλείση 
τής Συνόδου τούς Μητροπολίτας τού
τους, θά διακόψη πάσαν μετ’ αύτοΰ 
σχέσιν.

Έξελέγη μητροπολίτης Μελενίκου 
δ Παν. Μητροπολίτης Δεβρών, κ. 
Παρθένιο;, πρός πλήρωσιν τής έκ τού 
μαρτυρικού θανάτου τοΰ άοιδίμου 
Μητροπολίτου Κων)τίνου κενωθείσης 
θέσεως.

— Ή «Έκκλ. ’Αλήθεια» τοΰ ΟΙκ. 
Πατριαρχείου κατήγγειλε πρός τήν 
'I. Σύνοδον τόν έν Άθήναις έκδοτι- 
κόν οίκον 'Β. Σαλιβέρου διά τήν είς 
πανομοιότυπον πρός τό Ιερόν κείμε
νον τών Πατριαρχείων έκδοσιν τής 
Κ. Διαθήκης. Ή *1.  Σύνοδος Κων
σταντινουπόλεως, έπειδή ή ώς άνω 

εκδοσις παραβλάπτει σπουδαιότατον 
πόρον τοΰ ΟΙκ. Πατρ αρχείου, άπεφά· 
σισεν, δπως καταγγείλη τό γεγονός 
είς τήν Ί Σύνοδον τή; Έλλάδο; και 
άπαγορευθή ούτως ή κυκλοφορία αύ
τής.

— Ή Α. Θ. Π. δ ΟΙκ. Πατριάρ
χης κ. Γερμανός δΓ έπιοήμου γράμ
ματος ηύχαρίστηοεν ένθέρμω; έκ μέ
ρους τής Ί. Συνόδου τήν Α. Μ. τόν 
Βασιλέα τή; Ρουμανίας Κάρολον διά 
τά έξοχα δείγματα σνμπαθείας, πα
ραμυθίας καί τιμής τά έπιδειχθέντα 
παρά τε τών στρατιωτικών καί πολι
τικών άρχών, παρά τβ τής 'Ιεραρχίας 
τοΰ κλήρου καί τού ευσεβούς Ρουμα
νικού λαού καί Ιδιαίτατα παρά τοΰ 
Ύψηλοτάτου Πρίγκι πος Διαδόχου 
πρό; τόν Θεοφ. Πολυανής Φώτιον.

—ΔΓ δμοίου γράμματος εύγνωμο- 
ούνης έξέφρασε τήν ευχαριστίαν καί 
εί; τόν Σεβασμ. Μητροπολίτην Ούγ- 
γροβλαχίας ώς καί είς τόν καθηγη
τήν τής Έκκλ. 'Ιστορίας έν τή Θεο- 
λογ. Σχολή Βουκουρεστίου κ. Λραγο- 
μήρου Δημητρέσκου, είς δν άπενεμή- 
θη καί τό όφφίκιον τοΰ άρχοντο; νο- 
μοφύλακος τής Μεγάλης τοΰ ΧριστοΟ 
Εκκλησίας.

—At ίταλικαί άρχαί Ρόδου, έκ 
δευτέρου άπηγόρευσαν νά έξέλθη έ- 
κεϊσε είς τόν έξαρχιχώς |ΐεταβάντα 
έκ μέρους τής Έκκλ. Κ)πόλεως Θεοφ· 
Ροδοστόλου κ. ’Αλέξανδρον. Ώς έκ 
τούτου δ Έλλην ‘Ιεράρχης ήναγκά- 
σθη διά Χίου καί Σμύρνης νά έπι- 
στρέψρ είς ΚΙΙολιν.

— Διωρίσθη άρχιγραμματεύς τής 
Ίερας Κοινότητας τοΰ άγ. Ορους 
ό παν. Χριστοφόρος Κτένας, τέως 
έφημέριος τής έν Κωνστάντζη Κοινό- 
τος.

ΡΠΣΙΑΣ
Ή 'I. Σύνοδος τής Ρωσίας ώρι- 

σεν δπως τή 29 Αύγουστου έκαστου 
έτους τελήται λειτουργία μετά δεή- 
οεως καί δοξολογίας υπέρ τής νηφα
λιότητας τοΰ ρωσικοΰ λαοΰ καί τής 
καταπαύσεως τοΰ αλκοολισμού. Μετά 
τήν λειτουργίαν θά διανέμωνται φυλ
λάδια διαφωτιστικά έναντίον τοΰ αλ
κοολισμού καί προτροπαί πρός άπο- 
φυγήν τής μέθης καί καταχρήσεως 
των οίνοπτευματωδών ποτών.

ΕΛΛΑΔΟΣ
Τήν 7 π.μ. ήρξατο τών έργασιών 

της παρισταμένου καί τού Β. έπιτρό- 
που ή νέα 'Ιερά Σύνοδος τής Έκκλ. 
χής Ελλάδος. Μετά τόν αγιασμόν 
κ<*ι  τήν εισαγωγικήν ύπόμνησιν τού 
σεβ. Προέδρου περί τών άπό πολλών 
ετών έκκρεμών Εκκλησιαστικών ζη
τημάτων, ήρξατο ή πρώτη συνεδρία 
"K ΞΑ'. συνοδικής περιόδου.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 1-31 ΑΤΓΟΥΣΤΟΥ
Εν τω Κοινοβουλίφ δ Γρέη δ- 

Ηίλών αναθεώρησε τήν Βαλκανικήν 
χστάοταπιν ‘Ανήγγειλεν δτι ή Συν- 
^ιάσκεψις αιεβλήθη καί θά συνέλθη 
θυόταν παραστή ανάγκη. Τό γεγονός 
τής αναβολής δέν ένέχει κακόν τι 
σήμεϊον διά τάς σχέσεις τών Δυνάμε- 

$τθνΐσε θΧι θ Διάσκεφις κα· 
ή^εν είς συμφωνίαν έπί τοΰ ζητή- 

τής Αλβανίας καί τών νήσων 
Αιγαίου, άτινα ήσαν τό άντικεί- 

θυνεδριάσεων. θά διο- 
θσθή Διεθνής ’Επιτροπή έλεγχον, ή-

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ» 

Τεύχος Αύγουστου.
Πραγματεϊαι : Άρχιμ, Χρυ

σοστόμου Παπαδοπούλου, Νικόλαος 
Παπαδόπουλος Κομνηνός (1651-1740) 
[συνέχεια] 97.

Δημητρίου Σπυρίδωνος, Β.'ος τοΰ 
οσίου Πατρός ήμών καί ύμολογητοΰ 
Θεοφάνους. Ποίημα Μεθοδίου Πατρι- 
άρ/ου Κωνσταντινουπόλεως [τέλος] 
113.

Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου 
Ν. Καλλινίκου, Πέραν τοΰ τάφου : 
Ό Έλλην πρό τοΰ τάφου. Ψυχικά 
φαινόμενα [συνέχεια] 166.

Archbishop Arnolb A.Mathew, 
The Life ot Bishop Mathew. I 186.

Γρηγορίου Παπαμιχαήλ, Άπάντη- 
σις είς τόν Σεβ. Mathew 186.

Κριτική: Κ. I. Δυοβουνιιό- 
του, Τά μυστήρια τής ορθοδόξου ’Α
νατολικής Εκκλησίας έξ άπόφεως 
δογματικής (Κρίσις Χρυσοστόμου Α. 
Παπαδοπούλου) 187—192.

τις θά δημιουργήση αύτόνομον ’Αλ
βανίαν ύπό πρίγκιπα έκλεγόμενον ύπό 
τών Δυνάμεων.

Ύπέδειξεν ωσαύτως δτι ή Μ. Βρετ- 
τανία είχεν Ιδιαίτερον ένδιαφέρον διά 
τό Αίγαΐον άπό ναυτικής άπόψεως. 
Τό συμφέρον ήμών άπήτει ϊνα ούδε· 
μία τών νήσων κρατηθή ύπό οίαοδή- 
ποτε Μ. Λυχάμεω;. Άναμφιβόλω; ή 
’Ιταλία θά <’ίρη τήν κατοχήν της ευ
θύς ώς ή Τουρκία έκπληρώση τάς 
υποχρεώσεις της απέναντι τής συνθή
κης τής Λωζάνης. Δέν θά ήτο πο
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σώς ορθόν εάν έγεννατο καί ή έλαχί- 
στη αμφιβολία ώς πρός τήν καλήν 
π (στ IV τής ’Ιταλίας.

. Έκ Σόφιας αγγέλλεται ότι ή θέ- 
οις τής Βουλγαρίας καθίσταται είς 
άκρον επισφαλής, διότι ένφ τάχιστα 
αποστρατεύεται συμφώνως πρός τήν 
συνθήκην, οΐ απολυόμενοι στρατιώται 
στενοχωροΰνται υπερβολικά ύπό τών 
Ρωμούνων, οϊτινες κατέχουσιν ακό
μη πολλούς Σιδηροδρομικούς Σταθ
μούς καί συνεπώς αναγκάζονται ν’ 
άφίνωσιν έντφ τόπφ τά αγοραζόμενα 
εφόδια είς γελοίας τιμάς.

Άφ’ ετέρου οί Τούρκοι προχωρού- 
σι καθ' δλας τάς διευθύνσεις κατα- 
λαμβάνοντες μέρη πολύ άπέχοντα τής 
γραμμής τοϋ ποταμού "Εβρου. Μεγά
λοι κίνδυνοι καθ’ έκάστην συγκρού- 
σεων πρός τούς Τούρκους. Ή Βουλ
γαρική Νότα έπιβεβαιοί ότι σώ
ματα έθελοντών Μακεδονίας καί Θρά- 
κης, Βουλγάρων, άνερχόμενα είς 
20,000 περίπου είναι ανίκανοι νά 
επιστρέφουν είς τάς εστίας των καί 
διασκορπίζονται είς Βουλγαρίαν όχι 
βεβαίως με εΙρηνικούς σκοπούς.

— Ή Ρουμανία έβεβαίωσε τήν 
Βουλγαρίαν ότι ή έκκένωσις θά συμ
πληρωθώ τήν 28 τρέχ., ότι θά άπο· 
ζημιώση τόν λαόν διά πάσας τάς 
ζημίας του τάς όποιας ύιτέσοι καί θά 
πσραδίόση τούς σιδηροδρόμους.

Ό Μ. Βεζύρης έμφαντικως άρ- 
νεϊται ότι τά στρατεύματα έπροχώ- 
ρησαν έντός τού κυρίως Βουλγαρι
κού έδάφους. Παραδέχεται όμως ότι 
κατέχουν τήν δεξιάν όχθην τού Έβρου, 
ώς καί τό Διδυμότειχον, καί άλλα τινά 
στρατηγικά σημεία βορείως καταλη- 
φθέντα διά τόν μόνον σκοπόν τής 
προστασίας τού σιδηροδρόμου ό όποι
ος έκτείνεται έπί τής δεξιάς όχθης τού 
Έβρου.

Καθ’ όν χρόνον διατελούσιν έν έκ- 
κρεμότητι αί πρός τήν Τουρκίαν πα
ραστάσεις τών Δυνάμεων, κερδοσκοπικά 
τινα φύλλα ασχολούνται μέ πιθανήν 
άντιτουρκικήν δράσιν τής Ρωσίας. 
Τήν αφορμήν λαμβάνουν έκ τού γε
γονότος τής άπομακρύνσεως έκ τών 
έξωθι τοϋ Βοσπόρου δύο Ρωσικών 
πολεμικών, άτινα κατευθύνονται πρός 
τήν Σεβαστούπολιν. Οί «Τάιμς» 
σχολιάζοντες θεωρούν πιθανήν μετά 
στροφήν όλιγώτερον ειρηνικήν.

—Παρά τάς επισήμους Τουρκικός 
διαβεβαιώσεις ή Τούρκο - Βουλγα
ρική κατάστασις προξενεί σοβαράς 
ανησυχίας. Έν Κ)πόλει καί Σόφι# 
λέγεται, ότι ή Πύλη μελετφ σοβαρώς 
τήν κήρυξιν πολέμου καί ταχεϊαν έ- 
πέλασιν μέχρι Φιλιππουπόλεως. όπως 
έξαναγκάση τούς Βουλγάρους νά συγ- 
κατανεύσωσιν είς τήν ύπό τών Τούρ
κων διακράτησιν τής Άδριανουπόλε- 
ως. Πιστεύεται ότι ό Στρατιωτικός 
κόσμο; ήγουμένου τού Έμββρ-βέη 
έπιδρφ εύρέως έπί τής πολιτικής τής 
Κυβερνήσεως καί κατισχύει τών συνε- 
τωτέρων συμβουλών. Τούτοχρόνως 
τά νέας έκθέσεις έπίκειται Ρωσική έ- 
πέμβασι; πρός έπιβολήν σεβασμού τής 
συνθήκης τού Λονδίνου. Συμπερτί- 
τεται μάλιστα εις τινας κύκλους έκ 
τών προσφάτων χινήσεως Ρωσικών 
πολεμικών έν τώ Εύξείνφ καί τινω*  
μεταβολών τών τοπικών άτμοπλοίκών 
ύπηρεσιών, ότι μελετάται δράσις 
πιθανώς άπόβασις στρατευμάτων, ήδΊ 
μεταφερθέντων είς Πύργον.

Έξ ’Αθηνών αγγέλλεται, ότι ο*  
Έλληνες θά έπιβραδύνωσι κατί *** 
νας ημέρας τήν έκκένωσιν τών θρ<2* 1* 
κών χωρών τών παραχωρηθεισών ck 
τήν Βουλγαρίαν μέχρις ού αύτη 
ταστή Ικανή νά καιαλάβη τάς ένλθ" 

γφ χώρας άπυτελεσματικώς χαί πα- 
ρακωλύση τήν μελετωμένην Τουρ
κικήν κατοχήν τού Δεδέ·’Λγάτς ή 
άλλων μερών.

— Ό κ. Πανάς διωρίσθη Υπουρ
γός τών Εξωτερικών.

Οί Τούρκοι κατέλαβον τό Κερα- 
μέντι πυρπολήσαντες επτά χωρία. 
Κατέσφαξαν πλείστους κατοίκους τού 
ί'ρύλλου.

Οί Βούλγαροι όργιάζοντες κατά τύ 
θύνηθες άπήγαγον πολλάς Έλληνίδας.

Είς Στρώμνιτσαν συνεπλάκησαν 
Κομιτατζήδες μετά Ελληνικού στρα- 
τού. Μετά δίωρον μάχην ύπεχώρησαν 
μέ μεγάλας άπωλείας.

Η Τουρκία πρόκειται νά διατη- 
ΡΊοη τήν κατοχήν τών 40 Εκκλη
σιών.

θ Τουρκικός στρατός κατέλαβε 
τ,|ν Γιουμουλτζίναν καί τό Μανσταν-

των Βουλγάρων καταλι πόντων 
αυτάς.

Η Τουρκία άπέρριψε προταθεισαν 
σιμμαχίαν παρ’ Ελλήνων καί Σέρβων. 

Αί Ελληνοτουρκικοί διαπραγμα
τεύσεις διεκόπησαν.

Αιαψεύδεται κατάληφ ς Γκιουμουλ- 
τ^νας ύπό τοϋ Τουρκικού στρατού.

Οί Βούλγαροι έσφαξαν είς Κου- 
Υι°ϋμπον ένα Έλληνα καί πολλούς Ό- 
^Ο)μανούς.

^θχισαν Τουρκοβουλγαρικαί συν- 
Ενν°ήσεις pè βάσιν τήν παραμονήν 
τιΚ Αδριανουπόλεως εις τήν Τουρ· 

τής Βουλγαρίας λαμβανούσης 
^τικσηώμαχοι,

Βπβκυρώθη ή Συνθήκη τοϋ Βου- 

^^* υνα^αν τής Ρουμανίας 
ω- V ,^ε^ινή διαμονή του Βασιλέ· 

• Κάρολου.
Ζην^ æ°$Qxoi μετά αίματηράν μά- 
Ψαν πε?07 τού "Εβρου κατασυνέτρι- 

ήΤΜαυηηΗ , α πα^Χώθ»|σεν είς τούς 
θθβυυνίους τήν Διάκοβαν.

Αύριον υπογράφεται ή Ελληνο
τουρκική συνθήκη.

Τό Νευροκόπιον έκάη ύπό τών 
κατοίκων μετοικησάντων είς τό Ελ
ληνικόν έδαφος.

Οί Βασιλείς τής Ελλάδος καί τής 
Σερβ’ας έπαρασημοφόρησαν άλλήλους 
άνταλλάξαντες φιλικώτατα τηλεγρα
φήματα.

Ή Βουλγαρία παραινείται τής Ά- 
δριανουπόλεως έπιμένουσα νά λάβη 
τήν βορειονατολικήν γωνίαν της θρφ- 
κης.

Ό στόλος θά παραμείνη είς τόν 
Ναύσταθμον.

ΟΙ Τούρκοι εξακολουθούν προε- 
λαύνοντες βορειότβρον έν Θράκη.

•Ο Μ.πέρτχολδ ύπεσχέθη πρός τήν 
επιτροπήν τών ’Αλβανών ότι ή Αυ
στρία θά ύποστηρίξη τάς αξιώσεις 
των.

Διεδόθη ότι οί Τούρκοι καταλα- 
βόντες τό Λεδεαγάτς κατεπόντισαν τό 
Ελληνικόν θωρηκτόν «Σπέτσαι».

Ό Μοίραρχος Γκίνη; άνεκοίνωσεν 
είς τήν Κυβέρνησίν τήν έμφάνισιν 
ώς καί τήν άναχώρησιν τών Τουρ
κικών πλοίων ζητήσας οδηγίας.

Τό υπουργικόν συμβούλιον έν ’Α- 
θήναις άπεφάσιοε νά άπευθύνη δια 
κοίνωσιν πρός τάς Δυνάμεις διά τόν 
διακανονισμόν τού ζητήματος τής κα
τοχής τού Λεδεαγάτς καθόσον έληξεν 
ή τελευταία δοθεϊσα προθεσμία.

Ό στόλος εύρίσκεται ύπό ατμόν.
Ή Κυβέρνησίς άπεφάσισε νά άνα- 

βάλη τήν δημοσίευσιν τής άποστρα· 
τεύσεως τών έφέδρων ένεκα υγειονο
μικών λόγων.

Ό Βασιλεύς μετά τής Βασιλίσσης 
καί τών Πριγκίπων άφίκοντο είς Τερ
γέστην. Οί κάτοικοι ύπεδέχθησαν αυ
τούς ένθουσιωδώς.

Βουλγαρικός στρατός κατέρχεται 
πρός άνακατάληψιν της Ξάνθη; καί 
τοϋ Λεδεαγάτς.
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'II Αυστρία καί ή Ίταλ'α θά υπο
στηρίξουν τήν Βουλγαρίαν είς τάς 
μετά τή; Τουρκίας διαπραγματεύσεις.

Ή Πύλη απειλεί τήν Βουλγαρίαν 
δτι θά διατάξη ιήν προέλασιν του 
στρατού της.

Οί πληρεξούσιοι τής Σερβ α; καί 
τού Μαυροβούνιου διεφώνησαν έπί 
τής διανομής. Θεωρείται βέβαιον δτι 
ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος θά συμβι- 
βάση ιά διεσιώια.

‘Π «Μίρ» έπιβεβαιοΐ τήν κατάλη- 
ψιν τού Λεδεαγάτς υπό τών Τούρκων

Αί εφημερίδες του Βερολίνου εξαι
ρούν τήν σημασίαν τής έπισκέφεως 
τού Βασιλέως Κωνσταντίνου διά τήν 
Γερμαν αν, ύπενθυμίζουσαι τήν ύιο- 
στήριξιν, ήν παρέσχεν ή Γερμανία 
είς τάς ελληνικός αξιώσεις καί έπι*  
βεβαιούσαι τήν κοιιόιητα τών συμ
φερόντων τών δύο χωρών.

Ή «Βερολίνιος Ήμερησία» γράφει 
δτι ή Γερμανία δέν δύναται παρά 
νά εύχειαι ιήν άνόπιυξιν τής Ελλά
δος χάριν αντισταθμίσματος πρός 
τά Σλαυϊκά στοιχεία τής Βαλκανικής.

Γενικώς εγκωμιάζονται αί στρα
τιωτικοί καί πολιτικοί άρεταί τού 
Βασιλέως Κωνσταντίνου, δστις κατά 
τήν «Ντώυτοε Γαγκετσάιτούγκ» οφεί
λει τώρα ιδίως ν’ άποβλέψη είς τό 
νά καταστήσω τήν χιόραν του ισχυρόν 
καί κατά ξηράν κατά θάλασσαν καί 
νά έξασφαλίση είς αύτήν πολιτικήν 
ανεξάρτητον.

Ό Βασιλεύς τών Ελλήνων άφί- 
κετο φέρων στολήν τού δευτέρου 
συντάγματος τής φρουράς, τού οποί
ου είναι αρχηγός μέ τόν Μεγαλόσιαυ- 
ρον τού Μέλανος άετοΰ. Ό Λύτοκρά- 
τωρ έφερε τήν αύτήν στολήν τού 
Σωτήρος. Ό Διάδοχος έφερε στολήν 
τού πρώτου συντάγματος τής φρου
ράς.

Ό σταθμός ήτο πλουσίως διακε- 
κοσμημένος μέ άνθη καί σημαίας 
Ελληνικός καί Γερμανικός Ήσαν 
παρόντες τά μέλη τή; Πρεσβείας καί 
της Ελληνική; παροικίας, οί στρα
τηγοί δέ Πλέσεν, αρχηγός του Στρα
τιωτικού οίκου τού Αύτοκράτορος, ύ 

βαρώνος Λύνκερ, αρχηγό; τού στρα
τιωτικού γράφε ου του Αύτοκράτορος 
Πλέττεμπεργ δέ Μόλτκε, αρχηγός τού 
Γ. Έπιτελε'ου τού στρατού, ό δέ 
Μπονέν στρατιωτικός διοικητής τοϋ 
Βερολίνου, ό βαρώνος Βάισχαχ, ό 
στρατηγός Τατισχέφ ακόλουθος τού 
Αύτοκςάεορος, ό κ. δέ Γιάγκοβ υ
πουργός τών Εξωτερικών, ό κ. Γιάγ
κοβ διευθυντής τής ’Αστυνομίας. Κα
τά τήν άφιξιν τού τραίνου ή μουσική 
έπαιάνιξεν.

Λόχος τιμητικός τού δευτέρου συν
τάγματος τής φρουράς παρουσίασεν 
όπλα.

Οί μονάρχαι άντήλλαξαν έγκαρδι- 
ώτατον χαιρετισμόν.

Ό Βασιλεύς συνωδεύετο ύπό τών 
ύπασπισιών Λεβίδου καί Καλλίνσκη- 

Προσεκολλήθησαν παρά τφ Βασιλεί 
τιμής ί'νεκεν ό στρατηγός δέ Κέσσελ 
γενικός αρχηγός τής φρουράς Βερο
λίνου, ό ταγματάρχης δέ Τίσχοβα 
πρώτος υπασπιστής τού αρχηγού τού 
Γ. Επιτελείου τού στρατού, ό λο
χαγός Στέττμονδ δέ Μπρουιότι τθ$ 
δευτέρου συντάγματος τής φρουράς· 
Είς τόν Διάδοχον προσεκολλήθησαν 
οί ταγματάρχαι, κομήτες Στέλφρθ^ 
καί Ράκοβιτς τού πρώτου συντάγμα 
τος τή; φρουράς.

’Αφού έπεθεώρησαν τήν τιμητική*  
φρουράν οί μονάρχαι έπέβησαν αυτο
κινήτων διά τό Πότσδαμ. Μετά 
πρόγευμα ό Βασιλεύς έδέχθη ειςα 
κρόασιν τόν έπιτετραμμένον τής 'Ελ
λάδος κ. Θεοτόκην.

Οικογενειακόν πρόγευμα παρετέθη 
εις ό παρεχάθησαν οί μοτάρχαι κ«1 
ό Διάδοχος

Είς χωριστήν τράπεζαν έλαβον θέ- 
σιν ό αύλάρχης καί οί τής τιμηιικήί 
ακολουθίας.

— Άπό τά νέα ’Ανάκτορα τ01’ 
Πόισίαμ τηλεγραφούν ότι ό Βασ*'  
λεύς τών Ελλήνων καί ό Διάδοχή 
έπεσκέφθησαν τό απόγευμα τά Ι|Γ 
λη τ^ύ Β. Οϊκου τής Πρωσο^ 
ευρισκόμενα είς Πότσδαμ. Τήν 7θν ύ 
Βασιλεύς έδέχθη τόν υπουργόν yüV 
Εξωτερικών. Τήν «8ην μ.μ. παρε^1)

γεύμα παρά ταις Λ.Α. Μ.Μ. είς τά 
νέα Ανάκτορα.

Ή Αύτοκράτειρα έστηρίζετο έπί 
τοΰ βραχίονος τού Βασιλέως τών Ελ
λήνων φέροντος σιολήν τού δευτέρου 
ουντάγματο; τή; φρουράς, ή πριγκί· 
πίσσα Αύγιύστα Γουλιέλμου έσιηρί· 
ζετο έπί τού βραχίονος τού Διαδόχου. 
Ή Αύτοκράτειρα έκάθησε μεταξύ του 
Βασιλέως καί τού Διαδόχου. Ή πριγ 
κίπισσα Αύγουστο Γουλιέλμου δεξιά 
Όύ Βασιλεύς καί ό πρίγκηη» Αύ
γουστος Γουλιέλμος αριστερά τού Λι· 
αδόχου. Ό Άύιοκράτωρ έκάθησεν α
πέναντι. Δεξιά τού Λύτοκράτορυς έ- 
κάθητο ό κ. Θεοτόκης, επιτετραμ
μένος της 'Ελλάδος.

Ό Λύτοκράτωρ ένεχείρισεν είς ιόν 
Βασιλέα τό Περιδέραιον τού Μέλα- 
ν°ς ’Αετού καί τήν στραταρχικήν ρά
βδον καί τόν διώρισε*  αρχηγόν τού 
δευτέρου συντάγματος τού Νασσοβια- 
*ού πεζικού 88, καί είς τόν Διάδοχον 
y°v μεγαλόσταυρον τού ’Ερυθρού 
Αετού μεtà ξίφους.

Άπονέμων τήν ράβδον τού στρα- 
τιίγού πρός τόν Βασιλέα Κωνσταντϊ· 
ν°ν ό Λύτοκράτωρ τής Γερμανίας 
π^εφώνησε τήν Α. Μ. ώς έξης : 
.^^Χθμαι άπό καρδίας πρό; τήν 

Μετέραν Μεγαλειότητα τό «ώς εύ 
π(τρέστη >. ’Επίσης έκφράζω τήν χα- 

μου διότι απονέμω σήμερον 
π^οσωπικώς πρός ιήν Υμετέραν Md- 
ϊαλειότηία ένώπιον τού σιρατηγού 

°υ> τήν κερδηθεϊσαν είς τό πεδίον
Χιίς μάχης ράβδον τού Στρατηγού».

Κατόπιν ό Λύτοκράτωρ όμιλεϊ έν- 
θυσίωδώς διά τόν ελληνικόν στρα- 
?ν» διά τούς θριάμβους καί τήν άφο- 

ήν Απέδειξε κατά τούς δύο 
ε ευταίους πολέμους, ιυν πάντοτε ε- 
°?y πάσαν θυσ’αν.

Y ? a^uWmxoi τού Επιτελείου τής 
• Μ. εξακολουθεί ό Αύτοκράιωρ, έ- 

^^αιδεύθησαν έν Βερολίνφ καί δ ή 
1? pl*  π°λεμικήν Άκαδημ αν τών 

*̂σσων,  διά τούιο δέ καί τά λαμ- 
αποτελέσματα.

οιρατός μου είνε υπερήφανο; 
χούτο, οχετικώς προς τήν σιρα-

τιωτικήν Μου εργασίαν, διότι άπο- 
δεικνύει τρανώς, δτι αί ύπό τού Ί1- 
μετέρου Επιτελείου διδασκαλίαι, 
καλώς εφαρμοζόμενοι, φέρουν πάντο
τε τόν θρίαμβον.
—Al αξιώσεις τής Ελλάδος ώς πρός 
τήν συζητουμένην συνθήκην μετά τής 
Τουρκίας κρίνονται ύπό τών διπλω
ματικών κύκλων τής Εύρώπης ώς λο· 
γικώταται καί μετριοπαθείς.

Τινές μάλιστα έκ τών Δυνάμεων 
πρσέβησαν ήδη είς συστάσεις παρά 
τη Πύλη, ύποδεικνύουσαι τό δίκαιον 
τής Ελληνικής άπόψίως καί τήν α
νάγκην τής ταχείας υπογραφής τής 
Συνθήκης.

— Ό Αύιοκράτωρ τής Γερμανίας, 
έγχειρίζων πρός τόν Βασιλέα Κων 
σιανιΐνον τήν ράβδον του στρατάρχου 
τού Γερμανικού στρατού, πρσσεφώνη- 
σεν αύιόν ώς εξής :

«Εύχόμενος άπό καρδίας τΧ «κα
λώς ώρ σατε*  είς τήν Ύμετέραν Με
γαλειότητα, έκφράζω τήν άπειρον 
χαράν μου, διότι ήδυνήθην νά εγχει
ρίσω ό ίδιος, παρουσίφ τών στρατη
γών μου, οίτινε; αντιπροσωπεύουν τόν 
στρατόν μου, τήν ράβδον τού άρχι- 
στρατήγου, τήν οποίαν έκερδίσατε 
έπί τού πεδίου τή; μάχης.

«Ή Ύμειέρα Μεγαλειότης ηύδό- 
χησε κατά καί μετά τόν πόλεμον %ά 
διαδήλωσή έπανειλημμένως δημοσίρ, 
ότι αί μεγάλαι έπιτυχίαι τάς οποίας 
κατήγαγε μέ τήν βοήθειαν τού Θεού, 
οφείλονται άφ*  ενός μέν είς τόν ηρω
ισμόν καί άφοσίωσιν τών Ελληνικών 
στρατευμάτων πάντοτε έτοιμων νά 
θτσιασθώσιν, άφ’ ετέρου δέ εις τήν 
Γερμανικήν στρατιωτικήν άγωγήν, 
τήν οποίαν έλαβεν ή Υ. Μ. καθύ); καί 
οί αξιωματικοί τού Επιτελείου Σας, 
έν τή Στρατιωτική Άκαδημίφ τού 
Βερολίνου τήν οποίαν έφηρμόσατε 
κατόπιν έν τφ πολέμφ.

«Ό στρατός μου αισθάνεται ύπερη· 
φάνειαν διά τήν κρίσιν ταύτην, τήν 
όποιαν έξέφερεν ή Υ. Μεγαλειότης, 
όσον ά^ορα τήν γιγνομένην παρ’ ή- 
μίν στρατιωτικήν εργασίαν καί ήτις 
άποδεικνύει κατά τρόπον μή έπιδεχό-
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μενον άμφισβήτησιν, δτι ή Γερμανι
κή τακτική καλώς έφαρμοζομένη εξα
σφαλίζει πάντοτε τήν νίκην.

”Ας βύδοκήση ή Ύ. Μ. ν’ άποδεχθή 
σήμερον σήμερον έκ τών χειρών μου 
τήν ράβδον του στρατάρχου.»

Μετά τό τέλος τής προσφωνήσεως 
του Αύτοκράτορος ό Βασιλεύς τής 
Ελλάδος άπήντησε :

—Μέ κιρδίαν πλήρη συγκινήσεως 
εκφράζω πρός τήν Ύμετέραν Μεγα
λειότητα τάς εύχαριστίας μου διά τήν 
μεγάλην τιμήν, τήν οποίαν μοί εκα- 
μεν, άπονείμασπ είς έμέ τήν ράβδον 
τού Στρατάρχου.

Έπειτα ό Βασιλεύ; στρεφόμενος 
πρός τούς στρατηγούς eine :

—Δέν διστάζω νά διακηρύξω μίαν 
έτι φοράν ύψηλοφώνως καί δημοσίρ, 
δτι αί νΐκαί μας όφείλονται έν πρώ- 
τοις εις τήν άδάμαστον ανδρείαν τών 
Ελλήνων στρατιωτών Μου καί κατά 
δεύτερον λόγον είς τάς άρχάς τής πο
λεμικής τέχνης και τής τακτικής τήν 
όποίαν έγώ και οί άξιωματικοί μου 
άπβκτήσαμεν έν Βερολίνφ, είς τό ά- 
γαπητόν τούτο δεύτερον σύνταγμα τής 
φρουράς, είς τήν στρατιωτινήν ’Ακα
δημίαν καί τάς σχέσεις μας πρός τό 
Γενικόν Έπιτελείον του Πρωσσικου 
στρατού.

Ευχαριστώ τήν Α. Μ. τόν αείμνη
στον μύγαν Αύτοκράτορα Γουλιέλμον 
τόν Α', δ στις ηύδόκησε νά μοί έπι- 
τρέψη κατά τό διάστημα πολυκίμων 
μηνών, όπως δυνηθώ νά αποκτήσω έν 
τφ στρατφ καί τή Στρατιωτική Άκα- 
δημίφ τής Πρωσσίας τάς στρατιωτι
κός γνώσεις, αϊτινες μοί έδωσαν άρ- 
γότερον κατά τόν πόλεμον τόσον λαμ
πρός έπιτυχίας».

—Τηλεγραφούν έκ Παρισίων δτι ό 
Βασιλεύς Κωνσταντίνος ειδοποίησε 
τόν υπουργόν τών ’Εξωτερικών διά 
τού Πρεσβευτού τής Ελλάδος κ. Ρω- 
μόνου, δτι θά έπισκεφΟή άνεπισήμως 
τούς Παρισίους τήν 8)21 Σεπτεμβρίου 
καί δτι θά έπεθύμει νά έπισκβφϋή 
τόν κ. Πουαγκαρέ. Ό πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας άπήντησεν αμέσως δτι 
θά είναι ευτυχής νά δεξιωθή τόν Βα
σιλέα τής Ελλάδος.

— ΊΙ χθεσινή πρώτη ούσκβψις τών 
Βουλγάρων καί τών τούρκων πληρε
ξουσίων διά τό ζήτημα τού άπ*  βύ- 
θείας διακανονισμού τού Αρρκικοΰ 
ζητήματος ύπήρξεν άλως τυπική*  εις 
τούς Βουλγάρους πληρεξουσίους άνβ- 
κοινώθη άπλώς έν γενικαϊς γραμμαΐς 
τό ζήτημα άπό Τουρκικής άπόψεως.

ΟΙ Βούλγαροι έπεφυλάχθησαν ν’ α
παντήσουν κατά τήν συνεδρίαν τής 
προσεχούς Πέμπτης, καθόσον άνομέ' 
νουν οδηγίας έκ Σόφιας.

Έπί τών αποφάσεων τής Τουρκίας 
τηρείται απόλυτος μυστικότης, φαί· 
νεται, δμως, βέβαιον δτι ή Πύλη θά 
έπιμείνη είς τήν οριστικήν κατοχήν 
πλείστων στρατηγικών σημείων πέραν 
τής δυτικής δχθης τού Έβρου, ω
σαύτως δέ καί βίς τήν διατήρησιν 
τών Σαράντα Εκκλησιών.

—Ζωηρότατα σχολιάζονται παρά 
σύμπαντος τού Εύρωπαϊκου τύπου, αί 
δηλώσεις τού Βασιλέως Κωνσταντίνου, 
αί περιεχόμεναι έν τή άντιφωνήσει 
Του πρός τόν Αύτοκράτορα Γουλιέλ
μον.

Al Γαλλικαί έφημερίδες, καθά αγ
γέλλουν αί σχετικαί τηλεγραφικοί πλη- 
ροφορίαι, έκφράζουν τήν εκπληξίν 
των δι’ δσα έλέχθησαν ύπό τού Βα- 
σιλέως τών Ελλήνων σχετικώς μέ 
τήν επίδρασιν τής Πρωσσικής τακτι
κής είς τάς νίκας τού ’Ελληνικού 
στρατού.

Τά έπί τού προκειμένου άρθρα τών 
γαλλικών έφημβρίδων εχουσιν ύφοζ 
μάλλον παραπόνου, δέον δέ νά τονι*  
σθή δτι δέν άρνούνται τά πρός τήν 
Γαλλίαν φιλικώτατα αισθήματα τού 
’Ελληνικού λαού. Έλάχισταί τινες έ- 
φημερίδβς φθάνουν εν τή διατυπώσει 
τού παραπόνου των μέχρι τού ν’ ά- 
φήσουν νά ύπονοηθή δτι ό στρατηγό«; 
Έντού οφείλει νά μή έπιστρέφη 
τήν Ελλάδα άφοΰ ύ Βασιλεύς Κων
σταντίνο; δέν φαίνεται αναγνωρίζω*  
τό εργον του, μία ή δύο δέ έκ ίών 
ούχί μάλλον έγκυρων έφημβρίδων 
τών Παρισίων γράφουν δτι ή Γαλλία 
καλώς θά πράξη παύουσα νά ύποστη- 
ρίζη τήν 'Ελλάδα είς τό ζήτημα τών 
νήσων.

Al λοιποί δμως εφημερίδες και δή 
αί έγκυρότεραι έξ αύτών ώς ό «Χρό
νος», ή «Έφημερίς τών Συζητήσεων» 
καί ό εΦιγαρώ» παρατηροϋσιν δτι ό 
Βασιλεύς Κωνσταντίνος, τυπικωτάτου 
ών χαρακτήρος, δέν ήδύνατο νά δμι· 
λήοη κατά διάφορον τρόπον βίς τόν 
Κάϊζερ καί τούς Γερμανούς στρατη
γούς, δοθέντος άλλως τε δτι έπιδιώ- 
κβι νά έπιτύχη καί τής Γερμανίας τήν 
ύποστήριξιν είς τά ζητήματα τών νή- 
οων καί τών ’Ηπειρωτικών συνόρων. 
Καταλήγουν βίς τό νά έκφέρουν τήν 
γνώμην δτι κατά τήν προσεχή μετά 
βασίν του είς Παρισίους ό Βασιλεύς 
’ής Έλλάδο θά εύρη μέσον δπως έ- 
ξαλείφη τήν έκ τών δηλώσεών του 
αροκληθεΐσαν έν Γαλλίφ δυσάρεστον 
έντύπωσιν.

—Τηλεγραφούν έκ Πσρισίων δτι ό 
<Χρόνος» ασχολούμενος έν κυρίω άρ- 
$ρφ μέ τάς έν Βερολίτφ γνωστός δη
λώσεις τού Βασιλέως Κωνσταντίνου 
λέγει τά έξής:

«Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος ύπέοτη 
καθώς καί άλλοι φίλοι τής Γαλλίας 
ηγεμόνες τήν γοητείαν τυύ Αύτοκρά- 
τορος τής Γερμανίας χωρίς διά τούτο 
*ό σκεφθή προφανώς ν’ άπαρνηθή τόν 
σ*ρατηγόν  Έντού, τής έν Έλλάδι 
διαμονής τού όποιου είχε ζητήσει πα- 
©άτασιν. Πλήν τούτου δέ ήθέληοε νά 
προσβταιριοθή καί τήν Γερμανίαν βίς 
τόν υπέρ τών δικαίων τής ’Ηπείρου 
Αγώνα.

«Έξαίρων τά άκαταμάχητα προτβ- 
ύήματα τού ελληνικού στρατού ό Βα- 
οιλεύς Κωνσταντίνος άπέδωκεν έμμέ- 
οως τιμήν βίς τούς Γάλλους αξιωμα
τικούς, οί όποιοι άναδιοργανοΰντβς 
αυτόν τού παρέσχον τήν δύναμιν νά 
Χύ^σιμοποιήση έπωφελώς τό θάρρος 
χαί τήν άντοχήν του.

«Ό Έλλην Βασιλεύς προέβη είς 
Χ®ς δηλώσεις του ύπό τήν έντύπωσιν 
'ήζ ύποδοχής, ήτις τφ έγένβτο καί 
ηαρουοίφ τού γερμανικού στρατού, 
ωσαύτως δέ καί έξ αισθήματος εύγνω· 
Ι^οσύνης διά τήν έν Βουκουρβστίφ ύ- 
Λοατήριξ^ τής Γερμανίας, ής ή έν 
Λονδίνφ πολιτική ήτο διάφορος, χωρίς 

δμως—κολακευόμβθα νά τό πιστεύω· 
μεν—-νά λησμονή διά τούτο καί τήν 
αποτελεσματικήν καί αφιλοκερδή συν
δρομήν τής Γαλλίας.

4Πρό τής άναχωρήσεώς του άλλως 
τε ό Βασιλεύς τής ’Ελλάδος είχεν ά- 
ναγγείλει έπίσκεψίν του είς Παρισί
ους, τήν πρόθεσίν τουδέ ταύτην έπε- 
βεβαίωσβ καί χθές άκόμη*  προκβιμέ- 
νου δθεν μετ’ όλίγας ημέρας νά φιλο- 
ξενηθή έν Γαλλίφ, δέν ήτο βεβαίως 
δυνατόν νά σκεφθή νά τήν ψυχράνη. 
Καί εύχόμεθα τό μέχρι Παρισίων τα- 
ξείδιόν του νά έπιτελέση τήν έξουδε · 
τέρωσιν τής έκ τών έν Βερολίνφ δη
λώσεων παριχθείσης έντυπώσεως».

Ώς πρός τήν γλώσσαν τών άλλων 
έφημβρίδων,—έν οίς δριμυτάτη ή τής 
«Πρωίας», τής «Ελευθερίας», τής 
4Πατρίδος», τής «Δράσεως», τής «Έ· 
φημβρίδος»—ό έν Παρισίοις ανταπο
κριτής τών 4Τάιμς» παρατηρεί δτι 8- 
πρβπε νά ένθυμηθοΰν, δτι πράγματι 
δ Βασιλεύς Κωνσταντίνος οφείλει είς 
τήν Γερμανίαν τήν στρατιωτικήν μόρ · 
φωσίν Του καί επομένως ν*  άποφύγουν 
σχόλια ανάρμοστα καί ύπβρβολάς ώς 
π.χ. τά περί τής άνάγκης άνακλήσεως 
τής Γαλλικής αποστολής καί άρσβως 
τής ύποστηρίξεως τής Ελλάδος έν τφ 
ζητήματι τών νήσων ύπό τής Γαλ
λίας.

Ό Γερμανικός τύπος χαίρει διά 
τούς έπαίνους τού Βασιλέως Κων
σταντίνου ύπέρ τού γερμανικού στρα
τού, έρμηνεύων έν μέρει αύτούς καί 
ώς άρνησινί;) τών ύπηρεσιών τής Γαλ
λικής άποστολής πρός τήν Ελλάδα 
καί προεξοφλών τήν άπογοήτβυσιν τών 
] "άλλων έκ τών Βασιλικών τεύτ υν δη
λώσεων.

Ή «Ββρολίνιος Έφημερίς» δια
βλέπει είς τάς δηλώσεις τβκμήριον 
τής ταυτότητος τών πολιτικών βλέ · 
ψβων μεταξύ Ελλάδος καί Γερμα
νίας.

Ή «Έφημερίς τών Συζητήσεων» 
παρατηρεί δτι δέν πρέπει ν*  άποδίδη- 
ται περισσοτέρα σημασία τής προση· 
κούσης είς τό έπεισόδιον καί τονίζει 
δτι ή φιλία τών Γάλλων πρός τήν
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Ελλάδα βίναι χοιαύτη ώστβ νά μή 
ύπάρχη φόβος νά έπισχοπσθή συνβ- 
πβίφ ένό; τοιούτου μικροβπβισοδίου.

—Έπιβββαιούται ή πληροφορία 
καθ’ ήν οι Μουσουλμάνοι τή; Γκιου- 
μουλτζίνας έκήρυξαν τήν άνβξαρτη- 
σίαν των καί διώρισαν προσωρινήν 
Κυβέρνησιν, λαβόντες άμα άπαντα τά 
μέτρα δπως μή ή πόλις των περιέλ- 
θη βίς τούς Βουλγάρους. Είναι απο
φασισμένοι νά ίξακολουθήσουν τόν 
άγώνα άπό κοινού Έλληνες καί Τούρ
κοι. Ή χήρυξις τής ανεξαρτησίας θέ
λει έπεκταθή είς ολόκληρον τό βιλαέ
τι ον τής Άδριανουπόλεως.

30 .—Κατ’ ειδήσεις έκ Θεσσαλονί
κης ή νήσος Θάσος προσηρτήΟη είς 
τήν Γεν. Διοίκησιν τής Μακεδονίας.

— Ή διά χύέ; όρισθείσα δευτέρα 
έπίοημος σύσκεψις τών Τούρκων καί 
τών Βουλγάρων πληρεξουσίων άνε- 
βλήθη διά τήν αΰριον, Σάββατον, κα
τόπιν οίτήσεως σχετικής τών Βουλγά
ρων πληρεξουσίων, οι όποιοι δέν έ· 
λαβον έγκαίρως οδηγίας έκ μέρους 
τής Κυβερνήσεώς των. Παρά τον; έν 
ΚΠόλει διπλωματικοί; κύκλοις πι
στεύεται δτι τήν προσεχή Δευτέραν 
θά έπέλθη ή τελική συνεννόησις τών 
πληρεξουσίων άμφοτέρων τών μερών, 
οπότε ή υπογραφή τής όριστικήςΤουρ- 
κοβουλγαρικής εΙρήνης θά εΙνε πλέον 
ζήτημα όλιγίστων ήμερων.

Ώς πρός τάς βουλγαρικός προσπά
θειας περί καταπιέοεως τής Πύλης 
δπως ύποσχεθή σύμπραξιν ή ούδειε
ρότητα έν περιπτώσει πολέμου τής 
Βουλγαρίας πρός κατάκτησιν τής Κα- 
βάλλας καί του Μοναστηριού, κατ' α
σφαλείς πληροφορίας, αί προτάσεις 
αύται δέν εύρον εύμενή ήχώ παρά 
τοίς τουρκικοί; κύκλοις, καταδειχΟεί- 
σης τελείως τής αδυναμίας τής Βουλ
γαρίας δπως παράσχη ανταλλάγματα 
είς τήν Τουρκίαν δικαιολογούντο τήν 
ουνεννόησιν ταύτην.

—01 έν Σόφια διέταξαν τούς πλη
ρεξουσίους των έν ΚΠόλει, δπως έ- 
πιμείνουν είς τήν άξίωσίν των περί 
τών Σαράντα Εκκλησιών. ’Αγγέλλεται 
δτι ή Τουρκία ορίζει γραμμήν τών 
Τουρκυβουλγαρικών συνόρων Σουφλίυυ

-Διδυμοτείχου—Όριάχιοί. Ή Βουλ
γαρία απολύτως αποκρούει ταύτην ού- 
σα διατεθειμένη νά συζητήσρ έπ’ αύ- 
τής.

—Τηλεγραφούν έκ Βιέννης, δτι αί 
μεταξύ τών Κυβερνήσεων Σερβίας καί 
Μαυροβουνίου διεξαγόμενοι διαπραγ
ματεύσεις διά τήν χάραξιν τών κοι
νών συνόρων τών δύο χωρών παρα
μένουν από τίνος στάσιμοι, διότι ή 
Σερβία άξιοι ώς αντάλλαγμα απέναντι 
τών είς τό Μαυροβούνιον παρεχομέ- 
νων έδαφών τήν είς αύτήν ένοικίασιν 
του λιμένος τού Άντιβάρεω;. Ή Κυ· 
βέρνησις τής Κεττίγνης έν τούτοις δέν 
δύναται νά παραχωρήσρ τον λιμένα 
τούτον είς ένοικίασιν παρά τής Σερ
βίας, ένεκα τού υφισταμένου ήδη διά 
συμβολαίου δικαιώματος τής ήδη έκ- 
μεταλλευομένης τόν λιμένα Ιταλικής 
εταιρείας.

31 . —Ή έκ τής παρερμηνείας τών 
στρατιωτικών δηλώσεων του βασιλέως 
έπικρατήσασα δυσφορία παρά τε τοίς 
πολιτικοί; κύκλοις καί τή δημοσίφ 
γνώμη ήρθη έντελώς κατόπιν τών δη
λώσεων τού κ. Βενιζέλου, τής έπισκέ- 
ψίώς του παρά τφ έν Άθήναις έπι- 
τετραμμένφ τή; Γαλλίας καί τών έπε- 
ξηγηματικών δηλώσεων τού κ. Ρωμά- 
νου πρός τόν ‘Υπουογόν τών Εξωτε
ρικών κ. Πισσών. Είς τούτο συνέβα- 
λον αρκετά καί αί καθησυχαστικαί 
έξηγήσεις τού Γερμανικού τύπου.

—Πιστεύεται δτι ό Βασιλεύς Κων
σταντίνος θ” άναχωρήση αΰριον έκ 
Βερολίνου μεταβαίνων εί; ’Αγγλίαν. 
£1; τήν Γαλλίαν θέλει μεταβή μετά 
τήν έπάνοδον τού κ. Ποαγκαρέ είς 
Παρισίους έκ τής άνά τήν νότιον 
Γαλλίαν περιοδεία; του.

—Αιματηραί συγκρούσεις έλαβον 
χώραν μεταξύ τών Μαυροβουνιωτιχών 
στρατευμάτων καί τής αλβανική; φυ
λής τού Χόττι. ΟΙ %εκροί έξ άμφοτέ
ρων τών μερών εινε πολλοί. Ό Μαυ- 
ροβουνιωτικός στρατό; έσχε πλήρη 
νίκην διασχορπίσας καί καταδιώξας 
τό ισχυρότερου τών σωμάτων αύτών. 
Ή Κυβέρνησις τής Κεττίγνης συνεν
νοείται έπί του προκειμένου μετά τής 
Κυβερνήσεώς του Βελιγραδιού.

ETOS Γ’. ΤΕΥΧ. Ξ’. ΕΝ ΛΛΕΝΑΚΙ
15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1913

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ
«Κήρυξαν τόν λόγον...» 13*  Τιμ. δ\ 2.

es: τέκνα Φοτοε περιπατειτε

Τούς ολίγους πλί|ν πολλά δήλοΰντας τούτους λόγους, το 
π0ωτον άπηύΟυνεν ό Άπ. Παύλος πρός τούς Χριστιανούς 
τ'|ζ Εφέσου καί δι’ αυτών πρός τούς Χριστιανούς πάντων 
των αιώνων, απευθύνει δέ και σήμερον πρός ημάς, επειδή 
*αι τμεϊς ονομαζόμενα Χριστιανοί, πιστεύομεν είς Χριστόν 
Ιησοΰν καί, άνήκομεν είς τήν αγίαν Λύτου ’Εκκλησίαν. Τέ- 

κνα μου, αγαπητά, λέγει ό ’Απόστολος, περιπατεϊτε έν τώ 
Γ’ίφ υμών άξίως τής κλήσεως υμών, ώς Χριστιανοί, οΐτινες 
Μετά τό βάπτισμα τιμών δέν εισΟε, οΐοι καί πρίν, τέκνα τοΰ 
οκοτοΰς «έσκοτισμένοι τή διανοία καί άπηλλοτριωμένοι τής 
y01!? τοΰ Θεοϋ», αλλά τέκνα τού <■ μεγάλου φωτός > το δ- 
^οιον έπ’ εσχάτων τών ημερών τούτιον έπέλαμψεν έν τώ 
^•σμφ, ε{ς το^,ς χαήημένους έν σκότει, έν χώρα και σκιά 

ένατου, «τέκνα Θεοΰ» άναγεννηΟέντα έν τώ φωτί τής πί- 
σ^εως το$ Κυρίου ημών Ί. Χριστού. Ώς τοιοΰτοι δέ, κα- 

·|κον έχετε όπως ρυδμίζητε τον βίον υμών τόν τε οικογένεια- 
''«ον, τόν τε κοινωνικόν δπως παραγγέλλει ύ ’Ιησούς Χρι- 
στ°ζ. «μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, μετά 
“Προθυμίας, ανεχόμενοι αλλήλων έν αγάπη, σπουδάζοντες 
TllQEÌv τήν ενότητα τού I [νεύματος έν τώ συνδέσμω τής εί- 
Ο*ίνης»,  διότι ούτω ποιούντες δύνασΟε καί εύχερώς μέν νά 

(*’ϊλευσητε τού βίου τούτου τήν θάλασσαν, νά έπιτόχητε δέ 
1 Τ,|ς 'ψυχικής ημών σωτηρίας, ήτις άλλως καθίσταται ά·
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Ώς u Kva φωτός nepinateìtc 523522 Ώς τέκνα φωτός πρρ,πατεϊτκ
δυνατός, μόνης τής άπλής κλήσεως υμών, ιός Χριστιανών, 
θεωρούμενης ανεπαρκούς.

Πώς δ’ δμωςό Χριστιανός νά κατευΟύνη έν τώ βίω τά 
διαβήματα αύτοΰ ώστε να περιπατή ώς «τέκνον φωτός»; 
Προ παντός, ώς υποδεικνύει αυτός ό Απόστολος, ό νέος διά 
τοΰ βαπτίσματος γενόμενος άνθρωπος ό τοϋ «Χρίστου», ο
φείλει ν’ απόθεση τον παλαιόν άνθρωπον τον φΟειρόμενον 
κατά τάς επιθυμίας τής άπατης, νά σταυρώση τήν σάρκα 
συν τοΐς παθήμασι και ταΐς έπιθυμίαις, νά ένδυθή δέ τον 
νέον τόν κατά Θεόν κτισθέντα έν δικαιοσύνη καί όσιότητι 
τής αλήθειας. 'Ο αγιασμός, ή άγνότης τοΰ σώματος εΐνε ή βά- 
σις τοΰ ήδικοΰ έν Χριστώ βίου, πορνεία δέ και πάσα ακα
θαρσία ού μόνον δέν πρέπει να λαμβάνη χώραν, άλλ’ ουδέ 
νά όνομάζηται μεταξύ τών Χριστιανών. "Ετερον σημεϊον 
είς τό όποιον οφείλει νά δώση μεγάλην προσοχήν ό Χριστια
νός εΐνε ή αποφυγή τοΰ ψεύδους, ύφ’ οίανδήποτε μορφήν 
καί τύπον καί άν παρουσιάζηται τοΰτο έν τώ βίφ· ύφείλει νά 
ήνε ειλικρινής καί. φιλαλήθης, διότι εΐνε ανάξιον διά τον μα
θητήν τοΰ Χριστού να ψεύδηται καιν’άπατά. Έν τώ καθ’ 
ήμέραν αύτοΰ βίω νά ήνε τοιοΰτος, ώστε νά δύνανται οί άλ
λοι νά λέγωσι περί αύτοΰ: ούτος πράγματι πιστεύει είς Χρι
στόν, διότι ούδέποτε καταδέχεται ν’ άπατήση τινά και διά 
τοΰτο δυνάμεθα νά παρέχωμεν πίστιν είς τούς λόγους αύτοΰ. 
Θίανδήτινα κοινωνικήν θέσιν και άν κατέχη ό Χριστιανός καί 
είς θίανδήτινα έργασίαν καταγίνηται ύφείλει νά έργάζηται διά 
τόν Θεόν, να εΐνε δέ τίμιος και δίκαιος. "Εμπορος εΐνε, άς 
μή πωλή κακόν έμπόρευμα άντί καλοΰ, προσπαθών ούτω νά 
έξαπατήση τούς άγοραστάς. Τεχνίτης ή έργάτης εΐνε άς έρ*  
γάζηται εύσυνειδήτως, έκ ψυχής, ώς διά τόν Κύριον καί 
ούχΐ διά τούς άνθρώπους, «είδώς ότι άπό Κυρίου άπολή- 
ψεται τήν άνταπόδοσιν τής κληρονομιάς· ό δέ άδικών κο- 
μιείται δ ήδίκησε». Χριστιανός όμως άνευ προσευχή? 
δέν δύναται νά νοηθή, διό καί ύφείλει ούτος συχνά 
νά προσεύχηται. 'Π προσευχή δύναται νά ήνε ούχΐ μα'

κοά, άλλα θερμή καί νά έξέρχηται έκ βάθους τής καρ
διάς. ’Λναγινώσκων ή άταγγελλων τάς λεξεις τής προ- 
οενζής άς προσπαΟή όπως αυται απτωνται τΐ]ς καρδιας, 
ούτως <οστε νά προκαλήται πλήμμυρα άγιων συναιπόηματων 
μετ’έζάρσεο>ς προ του θρόνου τοΰ Υψαιτου. Λρχιζωνταυ-

ή έκείνην την έργασίαν άς παρακαλυ τον Θεόν, όπως 
βοη&ήση αυτόν iva έπιτυχώς <ρέρη αύιην εις πέρας και όταν 
περατώση αυτήν άς ευχαρίστηση Αυτόν. Ου μονον δε κατα 
τάς ώρας τοΰ ημερονυκτίου, πρωίαν, μεσημβρίαν και ε- 
οπερας ύφείλει νά προσεύχηται ό Χριστιανός, αλλά καί 
όταν καταγίνηται εις τήν έργασίαν αύτοΰ ας προσπαΰή οπίος 
ουχνά άνυψοϊ τήν διάνοιαν είς τον Θεόν, δια δετών ύφΰαλ- 
μών τής πίστεως πανταχοΰ άς διαβλέπη τόν I. Χρίστον, ό- 
οπς άνθρωπος γενόμενος καί αυτός δεν απεστραφη την έρ- 
Υ χσίαν. Πίίντα τά έργα αύτοΰ ό πιστεύων ας έκτελή ωσει έπι 
^ορουοία τοΰ θείου Διδασκάλου, τοΰτο δε θα προφυλάττη 
αυτόν άπό τής πλάνης τοΰ ψεύδους και άλλων άμαρτιών. I ò 
’λαρόν πρόσωπον τοΰ Σωτήρος διατιθησιν αυτόν προς την 
διαπραξιν παντός αγαθού. Έν έκάστω άνθρωπο) ο Χριστια-

άς βλέπη τόν άδελφον αύτοΰ, έκαστον ας αγιχπά, εις παν- 
τα? άς εΰχηται τό άγαθόν.

Τοιοΰτος ων ό Χριστιανός οφείλει συγχρόνως νά περι- 
πατη έν άγάπη, ήτις ώς «σύνδεσμος τής τελειοτητος» εινε το 
κατ εξοχήν διακριτικόν γνώρισμα τών μαθητών τοΰ Χρι
στού. Ύ) αληθής Χριστιανός οφείλει νά τρέφη άγαθας δια
θέσεις πρός τόν πλησίον αύτοΰ, ό λόγος αύτοΰ δέον πάντοτε 

ί)νε διάθερμος έκ τής άγάπης, ουδέ νά έπιθυμη να ψυ- 
Ζράνη τινά, πολλώ μάλλον νά προξενήση εις τινα κακόν. 
Αία τήν άγαπώσαν καρδίαν τοΰ Χριστιανού πάντες οί αν- 
^ρωποι εί,γε οί αυτοί και πάντες εΐνε άδελφοι, έξαγορασθεν- 
τ^ζ δια τοΰ αύτοΰ τιμίου αίματος τοΰ I. Χριστού. Ομοίως 
εινε εΰχάριστος και φιλόφρων καί πρός τον πτωχόν και προς 
τ°ν πλούσιον, είς δέ τάς σχέσεις του ευθύς τόν χαρακτήρα 

ειλικρινής καί δέν κατέρχεται είς τό σημεϊον ούτε τόν 
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Ώς τέκνα φακός Λεριπαιεπε 02&554 Ώς τέκνα φακός flcpnatcîte
πλούσιον νά κολακεύη, ούτε τον πτωχόν μεθ’ ύπερηφανείος 
καί περιφρονήσεως νά άτενίζη.

Δυστυχώς δ’ όμως αν ύλίγον προσέξωμεν είς τον ήμέτε- 
ρον βίον, θα παρατηρήσωμεν πόσον ολίγον έν αύτφ υπάρχει 
τό πνεύμα τού Χριστιανισμού' σχεδόν έν τφ τρόπω τού ζην 
ούδαμώς διαφέρομεν τών μή πιστευόντων είς Χριστόν καί μή 
γευθέντων τής διδασκαλίας Λυτού. '0 καθ’ ημέραν βίος ή
μών εινε πλήρης ψεύδους, απάτης καί δόλου, ψευδόμεθα δε 
καί τότε, όταν ούδέν κινεί ημάς πρός τούτο. Παρατηρήσατε, 
ό καλών εαυτόν Χριστιανόν έμπορος ασυνειδήτως ψεύδεται, 
απατών τόν αγοραστήν και ό τεχνίτης ομοίως, δέν λέγομεν 
δέ καί περί άλλων θλιβερών παρεκτροπών έν τώ κοινωνικφ 
ήμών βίφ, ών καθ’ έκάστην παριστάμεθα μάρτυρες Άλλ’ 
ούδεν, φαίνεται, περιφρονεϊται τόσον καί παροράται, όσον 
τό άγιον τής αγάπης αίσθημα. Στραφώμεν πρός τόν οικογε
νειακόν βίον έν αύτφ ήκιστα δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι 
επικρατεί ειρηνική μετά τών μελών συμβίωσις. Ούτως, ό πα
τήρ άλόγως οργίζεται κατά τού υίοΰ του και ερεθίζει αυτόν, 
κλαίει καί οδύρεται ή σύζυγος ύβρισθείσα ύπό τού άνδρός 
της, έρίζουσι καί αλληλοσπαράσσονται τά τέκνα. Αί γυναί
κες δέν υποτάσσονται είς τούς άνδρας των, ώς έπρεπε, και 
οί άνδρες δέν άγαπώσι τάς γυναϊκάς των, τά τέκνα δέν ύπα- 
κούουσιν είς τούς γονείς των. ’Αλλά και ό κοινωνικός βίος 
δέν είνε καλλίτερος· μοχθηρία καί φθόνος, έχθραι καί φι- 
λονεικίαι βασιλεύουσιν έν αύτφ, οί Χριστιανοί σδιαφόρως 
θεωροΰσι τήν δυστυχίαν τού πλησίον, ένίοτε μάλιστα καί χαι- 
ρεκακοΰσιν.

’Αλλά τό ούτως περιπατεΐν δέν είνε βεβαίως περιπατεϊν 
άξίως τής κλήσεως ήμών, ώς «τέκνων φωτός», διά τούτο 
είνε πολύ σπουδαΐον νά βλέπωμεν πώς ακριβώς περιπατοΰ- 
μεν έν τφ βίφ ήμών. Εινε δέ ανάγκη αφού άρθή πάσα «πι
κρία καί θυμός καί κραυγή καί όργή καί βλασφημία άφ’ή' 
μών σύν πάση κακίρ, νά γινώμεθα πρός άλλήλους χρηστοί, 
εύσπλαγχνοι, χαριζόμενοι έαυτοΐς καθιος καί ό Θεός έν Χρι
στώ έχαρίσατο ήμϊν». «Ώς τέκνα φωτός ας περιπατώμεν' 

μή ώςάσοφοι, άλλ’ ώς σοφοί, εξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, 
ότι αί ήμέραι πονηραί εΐσιν. Άποθέμενοι τό τβεΰδος, λαλώ- 
μεν αλήθειαν έκαστος μετά τού πλησίον αύτοϋ καί μή συγ- 
κοινωνώμεν τοϊς έργοις τοϊς άκάρποις τού σκότους. Συνιέν- 
τες δέ τό θέλημα τού Κυρίου, ώς εκλεκτοί, άγιοι καί ήγα- 
Λημένοι, δυκιμάζωμεν τί έστιν εύάρεοτοντφ Κυρίω.» (Έφεσ. 
Ε'. 8-11).

ΕΞ Hf-IOY ΟΡΟΥΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞ1Σ

ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ HANTßAEHMONOS 16 ’Οκτωβρίου 1913.

ΙΙύτύχησα νά έτπσχΐφΟί) χχτά τήν τελευταίαν εβδομάδά 
Kfcrà σειράν τάς σεβασμίας μονίς Ιβήρων, Σταυρονικητα, Παν- 
τοκράτορος, Βχτοπεδίου, Έσφιγμένου, Χιλιανδαρίου, Ζωγρά· 

κχΐ να καταντήσω είς τήν έξ ή; γράφω τήν παρούσαν άν- 
τχπόκρισιν έπίσης σεβασμίαν μονήν του Μεγαλομάρτυρας καί 
Ιαματικού Παντελεήμονος. Ή ispà αυτή οκταήμερος περιοδεία 
^τήρξε δι’ έμέ πλήρης συγκινήσεων Ιερών δχι μόνον δι δ σα ει- 
$3ν καί ήκουσα, άλλά καί δι’ δσα εΐπον καί συνέστησα. Μετα- 

^μου καί τών Αγιορειτών πατέρο>ν ύπάρχουσιν ήδη δεσμοί 
ιεροί καί νου καί καρδίας. ΣυμπαΟήσας έξ δλης ψνχής τον 
ιερόν αύτόν καί άγιον άγώνα, αΙσΟάνομαι έμαυτον ώς ε^α ές 
α^τών, θεωρών έμαυτον δι’ έξαιρετικής περιβεβλημένον τιμής 
^■11 τφ δτι μ’ έδέχΟησαν ώ; εθελοντήν συναγωνιστήν αύτών.

Η Ιδιότης μου αύτη του συναγωνιστού τών Αγιορειτών 
μ έφερεν είς συνάφειαν πρός τόν ΙΣύγενόστατον κ. Βόριδα ^ε· 
Ρ*φείμωφ,  άπεσταλμένον τής Ρωσικής Κυβερνήσεως πρός 
tK^ÓKiov μελέτην τού ’Λγιορειτικού ζητήματος μετά τουόποί- 

ίσχον τήν τιμήν νά συναντηθώμεν καί προτερον, ουχί άπαξ, 
νά ουνταξειδεύσω δέ σήμ.ρον άπό τής L Μονής του Ζωγράφου, 
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526 Έξ Άγίον *Ορους Αγίου "Ορους 527
τής βουλγαρικής, πρός τήν του 'Αγίου 1 Ιαντελεήμονος, τήν 
ρωσικήν, έν ή ή Λ. Ευγένεια έχει τήν διαμονήν της.

*11 υποδοχή ής ήξίωσεν ‘I Ιμας ό κάλλιστος τής Μονής 
Καθηγούμενος, ό έπί συνέσει πολλή καί μορφώσει διακρινόμε- 
νος πανοσιώτατος πατήρ Μισαήλ με(Γ δλης τής περί Λύτόν 
πολυπληθέστατης κοινοβιακής άδελφότητος ύπήρξε καθ’ δλα 
άνταξία του άνυποκρίτου αισθήματος τό όποιον διακρίνει τόν 
εύσεύή ρωσικόν λαόν προς τάς έν Ανατολή Άγιωτάτας Εκ
κλησίας καί τούς λειτουργούς αυτών. Δέν Οά ένδιατριψω ούτε 
περί τήν τελετήν τής δοξολογίας καί τάς έν αυτή δεήσεις υπέρ 
τού Ευσεβέστατου Λύτοκράτορος πασών τών Ρωσιών Νικολάου 
1Γ. καί τού Εύσεβεστάτου Βασιλέως τών 'Ελλήνων Κωνσταν
τίνου τού 1Β\ Έλευθερωτοΰ τού 'Αγίου "Ορους. Άλλ’ 
ούτε καί περί δσα έκ τού περιβάλλοντος καί τής στιγμής έμ- 
πνευσθείς είπον πρός τό πολυπληθές έκκλησίασμα περί τού al- 
ωνίου συνδέσμου τού συνδέοντας Ρώσους καί Έλληνας. Νομί
ζω, όμως, οφειλήν μου Ιεράν πρός τό ζήτημα τού 'Αγίου ’’Ορους 
να είπω διά τού «'Εκκλησιαστικού Κήρυκος» τινά έξ δσων, προ 
όλίγου, μεταξύ έμοΰ καί τού Εύγενεστάτου τής Ρωσικές Κυβερ· 
νήσεως άπεσταλμένου έπί τού φλέγοντος ζητήματος άντηλλά- 
γησαν.Σ ε ρ α φ ε ί μ ω φ. *βς  σάς είπα καί προχθές διεβίβασα τήν γνοηιην υμών περί έγκαταλείψεως τής γνωστής προτάσεως καί επιδιώξεως λΰσεως τής διαφοράς δι’ απ’ ευθείας μετά τής Έλλί]νικής Κυ- βερνήσεως συνεννοήσεως. Έχω λόγονς νά νομίζω, δτι καί ή Ρωσική Κυβέρνησίς προτιμά ήδη τήν δι’ άπ’ ευθείας μετά τής Ελλάδος συνεννόησιν*  μοί φαίνεται, δμως, περίεργον δτι ύ κ. Βενιζέλος εμμένει καί τόρα ακόμη, καθ’ άς έχω πληροφορίας, είς τήν Ιδέαν τής λύσεως τυΰ ζητήματος διά τής Συνδιασκέιρεως.Μητροπολίτης Κ ι τ ( ο υ. - Συνάγετε έκ τούτου, δτι ό κ. Βενιζέλος προτιμά τήν διά τής Συνδιασκέψεως λύσιν από τήν δι’ απ’ ευθείας συνεννόησιν ;Σ. —Κλίνω νά παραδεχθώ τούτο καί μάλιστα μετά τής παρατη- ρήσεως, δτι πρόκειται περί νέας κατευθύνσεως τού ζητήματος έκ μέρους τού κ. Βενιζέλου’ διότι σρχικώς ό κ. Βενιζέλος συγκατετέθη 

είς τήν οΐώετεροποίησιν, χωρίς νά γίνη λόγος περί 1 Ιρεσβευτικής Συνδιασκέψεως.Μ. Κ. —Έν τούτοις, δσον εγώ γνωρίζω, τό ζήτημα έτράπη τήν οδόν τής Συνδιασκέψεως, άφ’ ής στιγμής ύπεγράφετο ή Λονδί- νειος συνθήκη τής εΙρήνης. Βεβαίως δέ ή έπακολουθήσασα ή καί προηγηθεϊσσ ϊσως, έν τή Συνδιασκέψει επ’ αυτού συζήτησις ήτο αναγκαία συνέπεια τής ρωσικής προτάσεως. "Ωστε δύναται νά λεχθή δτι τό ζήτημα έφερε προ τής Συνδιασκέψεως τών Πρεσβευτών μάλλον ή Ρωσία ή ή Ελλάς καί δτι, άρα, εάν καί σήμερον, κατά τάς πληροφορίας σας, ό I Ιρόεδρος τής Ελληνικής Κυβερνήσεως όμιλή ακόμη περί λύσεως διά τής Συνδιασκέψεως, ούδέν άλλο πράττει ή νά μένη επί τής άρχήθεν διά τής ρωσικής προτάσεως χαραχθείσης δδού. Φρονείτε, δμως, δτι δ κ. Βενιζέλος θά άπέστεργε τήν άλλην οδόν περί ής $γώ σάς ώμίλησα καί τήν δποίαν ύπεδείξατε είς τήν Κυβέρνησίν σας, εάν ό κ. Σαζόνωφ, άποσύρων τήν αρχικήν αυτού πρότασιν, καί άνα- Υνωρίζων είς τήν Ελλάδα, ελευθερίαν προσαρτήσεως τού Αγίου Ό· 9°υς, έζήτει απλώς έξασφάλισιν τών κεκτημένων ρωσικών δικαιωμάτων ;Σ.—Δέν γνωρίζω, αλλά μοί φαίνεται, δτι τοιαύτη πρότασις Ίρμοζε νά προέλθ[] μάλλον από τήν Ελληνικήν Κυβέρνησίν ή τήν ρωσικήν.Μ. Κ.— Αν καί δέν βλέπω καμμίαν σπουδαιότητα είς τό παρά yv°ç δέον νά προέλθη τοιαύτη πρότασις, νομίζω, έν τούτοις,—είναι εντελώς ίδική μου ή έξήγησις—δτι δ κ. Βενιζέλος είναι έν τάξει καί εαυτόν καί πρός τήν ύπόθεσιν, δταν άφήνη τό ζήτημα νά άκο- ϋίρη τήν οδόν τής έξελίξεως τής ρωσικής προτάσεως. ’Εφόσον εν είναι βέβαιος, δτι ή Ρωσική Κυβέρνησίς, διά τών έπανειλημμε- νων αυτής έπί τόπου μελετών, άλλά καί έκ τής έπισκοπήσεως τής δι- ^νοΰς περί τού ζητήματος άντιλήψεως, έμόρφωσε πεποίθησιν, δτι 1 περί ούδετεροποιήσεως πρότασις της άγει είς αδιέξοδον, δέν θά ε- πραττε καλώς διακινδυνεύων τήν πίστιν είς τήν ειλικρίνειαν τής άρχι- Χί1ζ του στάσεως απέναντι τή; ρωσικής άξιώσεως. Κατά τήν κρίσινεάν δ κ. Βενιζέλος έγνώριζεν έξ αρχής τό χάος εις τό δποΐον θά Wl ή ρωσική πρότασις είμαι βέβαιος, δτι θά έσπευδε νά υπόδειξη Τ°υτο είς τ^ν Χ Σαζόνωφ. Άλλ’ είς τόν κ. Βενιζέλον, μή σχόντα π0ότ6ρον τήν ευκαιρίαν νά ένδιατρίψη περί τό ζήτημα είτε τών σχέσε-Ελλήνων και Ρώσων έν Άγίφ Όρει είτε τής εσωτερικής τού
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Γ>28 Έξ ‘Αγίου ΌρουςΆθω διοικήσεως, ήτο αδύνατον νά προίδη τήν έξέλιςιν. Έν τή ρωσική προτάσει ό κ. Βενιζέλος ένεϊδε πάντως μίαν ευχήν δικαίαν φίλης και προστάτιδος τού Ελληνισμού Δυνάμεως πρός τήν οποίαν προσεχώρησε τοσούτα) μάλλον προθύμως δσον ή ευχή αύιη άνταπεκρί- νετο πλήρως πρός τόν διακαή του πόθον τοΰ νά ϊδη προαγομένα; τάς σχέσεις όλων τών Βαλκανικών Κρατών είς τέλειον Σύνδεσμον 'Ομοσπονδίας ούιινυς φυσικός φίλος καί σύμμαχος ή Μεγάλη ’( )ρθόδοξος Αυτοκρατορία. Άλλ’ ή πρσσχώρησι; αύιη άναμφιβόλως περιεϊχεν έν εαυτή καί τήν προυπόθεσιν, δτι ή ρωσική ευχή ιΐναι πραγματοποι- ήσιμος άνευ γενικωτέρων συγκλονισμών και δη και άνευ διαταράςεως τών αγαθών μεταξύ τών δύο αδελφών έν πίσ:ει λαών σχέσεων, δπως άλλως, τε, τήν αυτήν προϋπόθεσιν πρέπει νά παραδεχθώμεν καί διά τήν εις τήν πρότασιν διατύπωσιν αύτής έκ μέρους τής ρωσικής Κυ- βερνήσεως. *Ηδη  ό μεν κ. Βενιζέλος γνωρίζει - περί τούτου είμαι βέβαιος— δτι ή πρότοσις είναι ανεφάρμοστος, περιμένει, δμως, ώς εικάζω, νά άκούση καί παρά τού κ. Σαζόνωφ« διι καί τούτου ci ιδιαίτεροι μελέται ήγαγον είς τό αΰιό συμπέρασμα. Φρονώ, λοιπόν, δτι φυσική πορεία τού ζητήματος θά ήτο, ώς αποτέλεσμα τής δεύτερα; εις Άγιον "Ορος ρωσικής αποστολής ν’ άνακληθή ύπό τής Ρωσίας ή πρότασις αύτής ώς αποδεδειγμένη ανεφάρμοστος, νά ζητηθή δέ ή δι’ αμέσου έξασφάλισις τών κεκτημένων ρωσικών δικαιωμάτων έν τφ πνεύματι τής διατάξεως τής Βερολινείου συνθήκης.Σ.— Πιστεύω, δτι τό ζήτημα θά λάβη τήν κατεύθυνσιν τούτην' θά διαβιβάσω δέ καί πάλιν εις τήν Κυβέρνησιν μου τάς γνώμας σας μέ τάς νέας έπεζηγήσεις. Έξ αρχής άλλως τε ή ρωσική Κυβέρνησις ούδένα άλλον σκοπόν είχεν ύπ’ δψει είμή τήν έξασφάλισιν τής ησυχίας τών ρώσων μοναχών έν Άγίω δρει έν μέρει δέ καί τήν ένίσχυσιν τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, τό όποιον ή νέα κατάστασις περιάγει είς παντελή αδυναμίαν λόγιο τής άποσπάσεως τού μεγαλειτέρου μέρους ιών επαρχιών αύιού. Οά όμολογήσητε δέ, IΙανιερώιατε, διι δέν ήδύνατο ή Ρωσία νά δε ξη αδιαφορίαν διά τό Αγιον *Ορος  τό όποιον ζή τόσον πλήθος ρώσων μοναχών, τό όποιον επισκέπτονται κατ’ έτος χιλιάδες ρώσων προσκυνητών καί έπί τού όποιου ενρΐ*  σκονται κατεσπαρμένα δΟ εκατομμύρια ρωσικού χρήματος. Μάς ποδίδεται ή πρόθεοις κατακτητικών σκοπών. Βεβαιωθήτε, ΙΙανιεριυ- τατε, διι είτε εντελώς εσφαλμένη άντίληψις. Τό ήμέτερον πολιτικ(,ν ενδιαφέρον έν ιή ανατολή είναι ενδιαφέρον καθαρώς θρησκευτικής 

Έξ ‘Αγίου Όρουςνάγκης τού λαού μας. Μετά τής Ελλάδος είδικώς δέν έχομεν συμφέροντα ουγκρουόμενα. Ούδ’ εχομεν ανάγκην νά κατακτήσωμεν τήν ’Ανατολήν καί δι’ αυτήν ακόμη τήν Κων)πολιν δλαι αί βλέψεις μας περιορίζονται εις τόν έλεύθερον διάπλουν τών στενών χάριν τοΰ εμπορίου μας. Δι’ ολα ταύτα φρονώ δτι δέν έπρεπεν ό ελληνικός τύπος νά διασπείρη εις τόν ελληνικόν λαόν αισθήματα δυσμενή κατά τής Ρωσίας αφού ιερός δεσμός καί κοινά συμφέροντα συνδέουσι τά δύο έθνη.Θά όμολογήσητε ακόμη, Ηανιερώτατε, δτι ή θέσις τών Ρώσων έν 'Λγίφ Όρει, έννοώ ιδίως τούς τών σκητών καί τών κελλίων, έχει καταντήσει αφόρητος ενεκα τών καταπιέσεων τών κυριάρχων μονών, αί όποϊαι οχι μόνον τούς έκμεταλλεύονται χρηματικός είς βαθμόν άνυ- πόφορον, άφού έχει ύπολογισθή δτι έπάστης οικοδομικής δαπάνης τα $·>ο)οο απορροφά ή φιλοδωρία τών παρ’ ών έξαρτάται ή αδεια, ή η διευκόλυνσις αλλά καί ούδεμίαν παραλείπουσι δυσκολίαν έκ λόγων è· Ενικής άντιλήψεως.Μ. Κ. — Έκ λόγων αύτοσυντηρησίας θά έλεγον εγώ. "Οσον άνο- μολογώ καί αναγνωρίζω τάς τε άλλας στενοχώριας καί τάς ύπερβολι- Χ(*ς  χρηματικά; θυσίας τών ρώσων κελλιωτών άλλο τόσον άναγνω- (?ίζω καί άνομολογώ, δτι τό δίκαιον ούσιαστικώς τε καί τυπικώς κεϊται είς τό μέρος τών κυριάρχων μονών. Έάν οί ρώσοι κελλιώται έξοδεύωσι πολλά εις δωροδοκίας τούτο σημαίνει, δτι έπιδιώκουσι τήν χρημάτων άπόκτησιν εκείνου τό όποιον, κατά τό έν ίσχύΐ έν τφ χόπω δίκαιον, δέν αναγνωρίζεται δικαίωμα αύτών. Ουδείς δέ βεβαί· ω», θά πιστεύση, δτι έστερήθησαν ποτέ νομίμου δικαιώματος τής κθαταιάς Ρωσίας προστατευόμενοι, έκτος έάν ύποτεθή—τό όποιον εψαι βι'βαίος, δτι καί υμείς δέν παραδέχεσθε —δτι είς τήν ηθικώς 'ε *uì νομικώ; αξιοκατάκριτον σχέσιν τής δωροδοκίας δεν επιτρέπεται τόν δωροδοκηθέντα ν’ απατήση τόν δωροκήσαντα έάν δυνηθή. Καί δτι μέν άμφότεροι, δωροδότης καί δωρολήπτης, εύρίσκονται έπί τ°ύ αυτού ηθικού επιπέδου ούδείς, πάντως, θά ύπάρξη ό άντιλέξων θ^γοι, όμως, ίσως έκ τών άγνοούντων τήν ψυχολογίαν τοΰ Ελληνο; ϊνωρίζουσιν δτι είναι δυνατόν οί μάλλον διά ρωσικού χρήματος ψιλοδωρηθέντες ελληνες μοναχοί ν’ άποδειχθώσιν έν τή πράξει, δοθεί- ευκαιρίας, άπό τούς σφοδροτέρους πολεμίους τών ρωσικών αξιώσεων, Τό πατριωτικόν αίσθημα, έν δεδομένη στιγμή, θά ύπερισχύση διαφθοράς. Έπί τοΰ αντικειμένου τούτου μοί έδόθη πολλάκις ενκαιρ(α ν(γ jÄ(JL) πράκτορα; ρώσους έν Έρυσολύμοι; νά παύ; 
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530 Έξ 'Αγίου Όρους Έξ Άρου Όρους .531σωσιν οϊκοδομούντες οικοδόμημα συμπαθειών έπί παρανόμων ώφε- λημάτων. Ώς πρός τάς άλλας στενοχώριας τών ρώσων κελλιωτών αύ· ται προδήλως δημιουργούνται ύπό τής, παρά τόν κείμενον νόμον, υπερβολικής αύξήσεως αυτών. ’Ηχούσατε παράπονον κατά Ελλήνων έκ έκ μέρους τής μονής Αγίου Παντελεήμονος ; Είμαι βέβαιος, όχι. Έάν αύξάνη τόν αριθμόν τών μοναχών της ή αν πληθύνη τά οϊκο- βομήματά της καί τόν πλούτον της, είναι δικαίωμά της άπεριόριστον τού οποίου ποιείται χρήσιν έν τελεία έλευθερίφ. Πώς, όμως, θέλετε νά συμβαίνη τό αυτό και διά τούς μοναχούς εκείνους, οϊτινες πλη- ρώααντες ποσότητά τινα χρημάτων είς μίαν κυρίαρχον μονήν, έλαβον παρ’ αύτής ώς κατοικίαν ώρισμένον οίκημα τής μονής, μέ ώρισμέ- νην περιφέρειαν, μέ προίκα έξ επίπλων και Ιερών αντικειμένων, οϊον εΙκόνων, λειτουργικών σκηνών και λοιπά, ύπό ορούς ρητού; καί γραπτούς έν συμβολαίφ ; ’Εδώ τά πράγματα κανονίζονται ύπό όρων γραπτών δεσμευόντων έξ'σου τούς συμβεβλημένου;. Παρέβη τινα τών ορών και κυρίαρχος μονή ; 'Απλούστατα, νά ύποχρεωθή διά τής Κοι · νότητος καί κατ’ εφεσιν, διά τού Πατριαρχείου, εϊς σεβασμόν τών ύ- ποχρεώσεών της. Όταν, δμως, άποδεικνύεται, δτι ή μέν κυρίαρχος μονή εύρίσκεται έν τάξει πρός τάς έκ τού συμβολαίου ύποχρεώσεις της, ό δέ έπικαρπωτής τού κελλίου αντί νά ζή έν συνοδεία τριών έως έξ κατ’ άνώτατον δριον, προσώπων, κατά τήν διάταξιν τού συμβολαίου και κατά τόν χελλιωτικόν τύπον τού μοναχικού βίου, προβαίνει είς τόν καταρτισμόν αδελφότητος πολναριθμοτέρας τής μονής έξ δγδο- ήκοντα και εκατόν πολλάκις προσώπων δταν, αντί νά διατηρήση τόν καθωρισμένον σεμνόν τύπον τού κελλίου, μεταβάλλη τό ταπεινόν οίκημα βΐς πολυδαίδαλον και ύπερύψηλον μέγαρον, άξιον τής οδού Νιέβσκιί ΙΙροσπέκτ τής ΙΙετρουπόλεο ς, όταν, αδυνατών νά περιορίσθή βΐς τά αρχικά δρια τού ανέκαθεν προσδιωρισμένου διά τό κελλίον μοναστηριακού εδάφους’ δταν ζητή μεγαλητέραν ποσότητα ύδατος καί καυσίμου ύλης έκ τής περιοχής τής μονής ύπέρ τά έν τφ συμβολαίφ διατετυπωμένα’ δταν παραπονήται, διότι δέν κατορθώνει νά λάβη τίτλους τελείας έπί τού κελλίου κυριόχητος μέ τάσιν τελείας άνεξαρτη*  σίας από τής κυριάρχου μονής, νομίζει ή Ύμετέρα Ευγένεια, δτι το δίκαιον ήμπορεϊ νά εύρίσκηται πρός τό μέρος τών κ<λλιωτών ;Σ. — Καί έν τούτοις, άλλοτε τό έπικρατούν έν Άγίφ Όρει σν- στημα ήτο τό κελλιωτικόν.Μ Κ.—νΑλλοτε δηλαδή, πρό αΪώνων πολλών, δτε δέν υπήί? 

χον άκόμη αί μοναΐ με τά αύτοκρατορικά χρυσόβυυλλά των καί τά πατριαρχικά σιγίλλια ή όταν δέν εΐχον άκόμη έπικρατησει καί δεν εΐχον άκόμη δεσπόσει τού δλου έδάφους τού 'Αγίου Όρους διά μα- κράς έξελίξεως ώς σύνολον Όμοσπόνδου Συμπολιτείας.Σ. —’Αφού τότε έγινεν εκείνο, δύναται πάντως και σήμερον νά γίνη τό αντίθετον ή άλλο τι άνάλογον χωρίς νά προβάλληται ώς κώλυμα τό καθεστώς τό όποιον ποτέ δέν ύπήρξε μόνιμον και σταθερόν.Μ.Κ. —Έάν συμβή ώς βαθμιαία έξέλιξις τού έσωτερικού οργανισμού, βεβαίως, δέν άποκλείεται ή δυνατότης. Έπί τού παρόντος, δμως, ύπάρχει έν νόμιμον καθεστώς άπο διακοσιων πεντηκοντα καί πλέον ετών έν τή ένεστώση αυτού μορφή, πλήν τής εθνολογικής «ύτού συστάσεως, εντελώς νεωτέρας, διατηρούμενον τό καθεστώς δέ αυτό διατηρεί ολα τά γνωρίσματα ζώντος οργανισμού, δστις δέν δύναται νά ύποστή άλλοιώσεις διά χειρουργικής έξωθεν έπεμ- βασεως χωρίς νά έκπεμφθώσι κριυγαΐ οδύνης, μελλουσαι να απη- Ζήσωσιν είς πολύ μεγάλην περί τόν *Αθωνα  άκτϊνα. Έκ τού λόγου δ*  ακριβώς τούτου ένεπνεύσθην έξ αρχή; τήν πε.τοίθησιν την θποίαν δέν είπον μόνον εις τόν κ. Μανσούρωφ έν Άθήναις, άλλ’ Λπον και πρός τό δημόσιον διά τού μικρού μου δημοσιεύματος, ’^νόησα, δηλαδή, δτι ή ρωσική πρύτασις δέν σκοπεί απλώς τήν ούδετεροποίησιν τού έδάφους τού ’ Αθω, άλλα και τήν τρυποποίησιν τ°ύ έν ΐσχύϊ καθεστώτος. Τό πρώτον άνευ τού δευτέρου, θά ήδύ- νατο ν’ άποβή πρός βλάβην μάλλον ή πρός όφελος τών ρωσικών δικαιωμάτων’ έχων δέ τήν πεποίθησιν δτι άπόπειρα μεταβολής ^οΐαύιης θά ειχεν ώς άμεσον άποτέλεσμα τήν άναστάτωσιν τών συνειδήσεων και έν Ανατολή και έν Ρωσία, είπαν καί έπαναλαμ- βάνω : αφήσατε τήν πρός τό χάος άγουσαν οδον και άκολουθή- θατε τήν μόνην ασφαλή καί πρός λύσιν αίσιον άγουσαν, τήν διά ουνεννοήσεως πρός τήν άνακτήσασαν τόν ελληνικόν Λθωνα Ελλαδα εξασφάλισιν τών κεκτημένων.Γο ένδιαφέρον τής Ρωσίας διά τό Αγιον Ορος εξακολουθώ θεωρώ δεδικαιολογημένον άπό τής προ τού πολέμου έν αύτφ καταστάσεως τών πραγμάτων. Τό ένδιαφέρον, δμως, αυτό δέν έπρεπε υπερβή τά δρια τής μερίμνης ύπέρ τών κεκτημένων δικαιωμάτων, πρός τούτο δέ ούδεμία ύπήρχεν άνάγκη νά τεθή ώς β°σΐς δτι τό "Αγιον Όρος θά μι ίνη έξω τής κυριότητας τού 
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532 Άγιου Όρυυς'Ελληνικού Κράτους. 'Όπως διετυπώθη ή πρότασις καί δπως έξειλίχθη ήτο αδύνατον νά μή σχηματισθή ή Ιδέα, on ύπό τό θρησκευτικόν ενδιαφέρον ύποκρύπτεται πολιτικός σκοπός. Χωρίς τό παράπαν νά φανώ δυσπιστών είς τήν διαβεβαίωσιν τής Ύμετέρος Εύγενείας, δτι ή άντ ληψις περί πολιτικών σκοπών είναι εντελώς έσφαλμένη, οφείλω νά μή παρασιωπήσω, δη πολλά σηαείι τίς ρωσικής, πολιτικής πρός τήν ’Εγγύς Ανατολήν, κατά τήν τελευ- ταίαν πεντηκονταετίαν, τήν φυσικήν αυτήν ερμηνείαν ε'ρίσκουσι μόνον έν τή προϋποθέσει πολιτικού προγράμματος. Έγώ δμως πείθω έμαυτόν δτι αί διακυμάνσεις αύται τής ρωσικής ηο· τικής καί τό παρελθόν οφείλονται είς τήν έλλειψιν περί τού on τό ‘Ελληνικόν Έθνος έζη έν τή πραγματικόιητι μέ αξιώσεις προόδου ούδαμώς όλιγώτερον βάσιμους τών δικαίων αξιώσεων οιουδήτινος άλλου συγχρόνου "Εθνους. Νυν, δμως, δτε έκ τών πραγμάτων ή Ρωσία έχει τάς αποδείξεις περί τής άχμαζούσης ζωτικότητος τής Ελληνικής Φυλή:, φρονώ, δτι θά διέπραττε μέγιστον πολιτικόν σφάλμα νά άφήση τήν Ελλάδα τά έλκηται έκονσα ή αχούσα πρός τάς Δυτικός Δυνάμεις αντί νά έλκύη αυτήν πρός έαυτήν, οϊκοθεν πρός τούτο παρεσκευασμένην ά pou ό Ελληνικός Λαός άκατασχέτως ελκεται ύπό δυνάμεως έσωτερική; πρός τήν ’Ορθόδοξον Μεγάλην Δύναμιν. Μόνον έχθροί τών δύο λαών δύ- νανται νά έπιθυμώσι τήν γένεσιν καί τήν π ιρ ίτασιν ζητηαάτ σ/ οίον τό Άγιορειτικόν, τό οποίον θίγον τά ίερώτερα αισθήματα τού Έλλη· νικοΰ Λαού, κατ’ ανάγκην αναπόδραστου, έν περιπτώτκι δι’ αυτόν δυσμενούς τροπής θύελλαν όρ/ή; εις τά στήθη δλων τών ’Ελλήνων κα· τάτής Ρίοσσιας θά προκαλέση. Βεβαίως δέ τοιαύτην ψυχικήν διάθεσιν δεν θά άφήσωσιν ανεκμετάλλευτου καί έν τώ παρόνη καί έν τφ μέλ' λοντι οί έ'χοντες συμφέρον νά ύπάρχη χάσμα άγεφύρωτον μεταξύ τών δύο αδελφών έν πίστει λαών.
I ΌΚπίου ΜΕΛΕΤΙΟΣ.

ΆΡΖψ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΙΘΪΚΤΟΪ ΤΗΣ ΕΚΚΑ. FI2APEHÏ ΙΧΟΑΗΕ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ TQN KANONQN

(ϊδε τεύχος >ε'. σελ. 341).Έν τή Β' Οικουμενική Συνόοφ δεν πκρεσττ ούτε ο Βχσιλευς ούτε αντιπρόσωπος βύτοΟ, είς δέ τήν Γ*  Οικουμενικήν Συνοοον απίστειλεν ο Ι^βιλεύς τδν Κανδιδιανον ώς άντιπρόσωπον αύτοΟ, αλλα προς τήν Σύνοδον γράφων έλεγεν «Έντέταλται το'νυν Κανδιδιανος ο μεγαλόπρεπε- σ^ατος κόμης τών κιθωσιωμέ/ων δομεστίκων αχρι τής αγίας υμών Συνόδου διαβήναι κσί μηδέν ταϊς π?ρί τών δογμάτων γινομέναις ζητη- ®<οι χοίνωνήσαΓ αθέμιτον γαρ τον μή του καταλόγου τών αγιωτατων Επισκόπων τυγχάνονται τοϊς έκχλησιασιικοϊς σκέμμασιν έπιμίγνυσθαι». Εν τξ Δ' Οικουμενική Συνόδφ παρέστησαν καί ό Βασιλεύς καί οί άν- τ^ρόσωποι αύτου, τιμητικήν κατέχοντες θέσιν («Βασιλείς δέ πιστοί η?ός τύχοσμίαν έξήργον») άλλα δέν συμμετέσχον τών συζητήσεων ουδέ ψήψον εδωχαν, πάσα δέ πρότσσις αυτών ύπεβάλλετο εις τήν Σύνοδον, ^να ουζητηθ^ υπ’ αυτής χαί έγκύρως λυθ9ί. Ουτω δ’ εν τΤί στ πραξει άγεται «όθειότατος καί ευσεβέστατος ημών Δεσπότης πρός τήν αγίαν -ύνοδον είπε, τινά έστι κεφάλαια, ατινχ προς τιμή/ τής υμετέρας εύ· λαβεζ^ς νμϊν έφυλάξαμεν, πρέπον ήγησάμενοι, παρ’ υμών ταύ:α κανονι- *$ς κατά Σύνοδον τυπωθήναι ή νόμους Οεσπισθήναι ημειέρους». Ε> τ?ί · Οικουμενική Συνόδφ ούτε Βασιλεύς ούτε αντιπρόσωποι αυτού παρέ- Οτησαν, έν δέ τή Στ*  παραστάντες χατεΐχον οϊαν και έν τή Δ Οικουμ. 2«>όδφ θέσιν. Ή τελευταία σ^«δ?ίασις ν?ς Ζ' Οικουμ. Συνόδου εγέ- νετο έν τοίςΆνακτόροις, παριστιμίνων τού Βχσιλέως κιί τού υιού αυ- άλλ’ ούτοι ούδόλως συμμετέσχον τών συζητήσεων, άς καθ ολην χήν διάρκειαν τής Συνόδου διηυθυνεν ό Ταθάσ.ος.
Εζ αυτών λοιπόν τών Πρακτικών τών Οικουμενικών Συνόδων ^κφαίνεται ότι ή έν αύταίς παρουσία τών χριστιανών Βασιλέων ητο πθΟατατευτιΧή καί ή συμμέτοχή επομένως 5λω; εξωτερική. Κριταί πιστεως ησχν μόνοι οί ’Επίσκοποι Τάς αποβάσεις τών Συνόδων
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Τό πνεϋμα τών κανόνων534 Άρχ. Χρυσοστ. Α. Παπαίοπούλοοέπεχυρουν οί Βασιλείς προσκαλούμενοι ύπό τών Συνόδων. «Δεόμεθζ τής σής ήμερότητος, έγραψχν οί Πατέρες της Β' Οικουμενική; Συνόδου προς τον Θεοδόσιον, γρχμματι της σής εύσεβείας επικυρωΟηνας τής Συνόδου την ψήφ^ν ίν’ ώσπερ τοϊς της κλησεως γράμμασι την ’Εκκλησίαν τετίμηκας, ουτω καί τών δόξάν των έπισφρζγισνι; το τε*  λος», οί δέ τής Στ’ Οικουμενικής Συνόδου προς Κωνσταντίνον τον Πωγωνάτον « τοϊς παρ’ ημών όρισθεϊσι σφρχγϊδχ παρέσχον την ύμών έγγραφον βασιλικήν επικύρωσιν κχί διχ θείω/έδικτων και τών ες εθ^υς ευσεβών διατάξεων την τούτων απάντων βίβχίωσιν, ώστε μηδ·νχ τοις πραχθεϊσιν ή άντιφθέγγεσθχι ή καινότερον ζήτημα μηχανήσχσθ/ι». Καί οί τής Πενθέκτης Συνόδου προς τον ’Ιουστινιανόν β*  «τής σής εύσεβείας δεόμεθα ^άς τών πρίν έν ταύττι τή θεοφυλάκτω πολει....συ· ναθροισθέντων Πατέρων φωνάς σοι προσάγοντες ίν*  ώσπερ τοϊς της κλη- σεως γράμμασι τήν ’Εκκλησίαν τετίμηκας ουτω καί τών δοξάντων δι’ εύσεβών κεραιών έπισφραγίστις το τέλος». Μετά την βασιλικήν επικύρωσιν αί συνοδιχαΐ άποφάσεις καί πολιτικώς καθίσταντο υποχρ^ω- τιχαί, ό ’Εκκλησιαστικός νόμος προσελάμβχνε καί πολιτικού νόμου ίσχύν.Είς τήν Πολιτείαν ή ’Εκκλησία άνεγνωριζε τδ δικαίωμα νομοθεσίας μόνον έν ζητήμνσι διατηρήσεως τής πίστεως καί εύσεβείας, τής τάξεως τών εκκλησιαστικών έργων έν τ$ πολιτική κοινωνίφ, τής εκκλησιαστικής ευταξίας, τής ρυθμίσεως τής έσωτερικής κχί εξωτερικής ειρήνης τής ’Εκκλησίας. Αί άρχαϊχι Σύνοδοι, ή έδέχοντο τάς ύποδείξεις καί προτάσεις τής πολιτικής εξουσίας περί τής εκκλησιαστικής διοικήσεως, άναλόγους έκδίδουσχι κανόνας, ή πχρελάμβχνον μεταξύ τών κανόνων καί διατάξεις τής πολίτικης εξουσίας, συμφωνώ; προς του; θεμελιώδεις κανόνας κχί μή αντιθέτους προς το πνεύμα αυτής. Οί είς τήν εκκλησιαστικήν πειθαρχίαν άναρερόμενοι νόμοι τών Βασιλέων ήσαν πάντοτε σύμφωνοι προς τάς θεμελιώδεις διατάξεις τής ’Εκκλησίας. Κατηγορεί ται συνήθως ό ’Ιουστινιανός α*  ώ; γενόμενος νομοθέτης τής ’Εκκλησίας, βαθύτερα όμως έξετασις τού έργου αυτού υποδεικνύει δτι ό εύσεβής εκείνος Βχσιλεύς προσεπάθει νά ύπαγάγη το κράτος ύπδ τούς νόμους τής’Εκκλησία:, τήν δ’έκκλησιαστική*  νομοθεσίαν ώς τι έγκύρως δεδομένην να είσαγάγη είς τήν πολιτικήν νομοθεσίαν, καθιστών αυτήν υποχρεωτικήν δια πχντας, «Οεσπίζομεν τοίνυν τάξιν νόμων έπέχειν τούς αγίους εκκλησιαστικού; κανόνας». Καί αυτούς έτι τούς καθαρώς πολιτικούς αυτών νόμους έκδίοονίες οί Βασι - 

535ϊείς εϊχον χειραγωγού; τού; έκκλησιαστικού; κανόνας καί νόμους. Ώς «ξιωμα δ’ έθεωρεϊτο τύ δτι πάν θέσπισμα τής πολιτείας άσύμφωνον προς τούς κανόνας τής ’Εκκλησίας δέν ήδύνατο νά στηριχθ^, « τύ παρά κανόνας είσαγόμενον ούκ έάται προ; ύπόδειγμα» έλεγε Λέων ό Σο- ψος. Τύ έκδίδειν νόμους αντιθέτους προς τού; κανόνας τής Εκκλησίας έθεωρεϊτο ύπύ τών Βασιλέων ώς μέγιστον καί άσύγγνωστον αμάρτημα, « Εγώ όλίγον ένέτυχον τοϊς κανόσιν, έλεγεν ό Βασιλεύ; Κωνσταντίνος Δούκας, άλλ’ εύρον γεγραμμένον δτι ό μή ατοιχών πασι τοϊ; τυ- πωθεΐσι π^ρά τών ώγίω> Πατέρων αναθεματι υποκείσθω.,.Τίς έστιν OUTG) τολμητίας καί άλαζών καί αυθάδης ίνα παρασείση έν ρήμα τών κανόνων εκείνων ; εί δέ τις έτόλμησε το τοιούτον ίσως ήγνόησε τούς *ανονας ή έπελάθετο καί ΐλεως γένοιτο αύτω ο Κύριος ώ; άγνοή· σαν:ι>. Βεβαίως ύπήρξαν καί έξαιρέσεις, έξεδηλώθη αυθαιρεσία άπδ μέρους ένίων Βασιλέων, άλλα τούτο παρουσιάσθη ώ; ανωμαλία καί ^ρέκκλισις άπδ τών θεμελιωδών αρχών. Ή ’Εκκλησία ευρισχε πάν- τθτε έν έαυτή τήν δύναμιν ν’ άποκρούη τάς αύθαιρέτους έπεμβάσεις. θ Θεόδωρος Στουδίτης έλεγε πρδς τδν Βχσιλέα Λέοντα «Βασιλεύ, μή ^αρασάλευε κατάστισιν έκκλησιαστικήν σοί μέν γάρ ή τή; πολιτείας *ατάστασις καί ή τού στρατοπέδου έπιστευθη*  τούτων φρόντιζε, τήνΕκκλησίαν άφες>. Παρόμοιόν τι πολλάκις πρδς πολλούς έλέχθη uno τής Εκκλησίας Βασιλιϊς.
Έκ τούτων καταφαίνεται οτι ή ’Εκκλησία πάντοτε έμεινεν έ- ^ευθερα έν τ^ νομοθετικ·?! αυτής δράσει, ειν< δέ γνωστή ή ιστορία του Χθζταρτισμού πασών τών Συνόδων, αΐτινες έξέδωχαν τούς κανόνας τής Εκκλησίας καί έπέλυσαν ύπύ τήν χειραγωγίαν τού αγίου Πνεύματος («έδοξε τω άγίω Πνεύματι καί ήυϊν») τα τής πίστεως καί τής έκκλη. σΐί*στιχής  πράξεως ζητήματα. *0  κύκλος τών ζητημάτων τούτων €ζν< σαφώς διακεκριμένος έν τ$ ένεργεί^ τών άγιων Συνόδων. «Πι- σ^ευομεν...αυτη έστίν ή πίστις τών Αποστόλων...τηρουμεν καί όμο- ^ογούμεν τήν πίστιν ώς παρελάβομεν αύτήν». Ουτω πως εκφράζεται ή Α Οικουμενική Σύνοδος, οί δέ Πατέρες τής Β' Οικουμενικής Συνό- δου έγραφον προς τον Λύτοκράτορα Θεοδόσιον «Πρώτον μέν άνενεω- ^μεθα την προς άλλήλους ομόνοιαν, έπειτα δέ καί συντόμου; ορούς ^ζεφωνησαμεν τήν τε τών Πατέρων πίστιν τών έν Νίκαια χυρώσαντε^ •••προς δέ τούτοις καί υπέρ τής εύταξίας τών ’Εκκλησιών ρητούς **νονας ώρίσαμεν». *Όστε  διακρίνει ή Οικουμενική αυτή Σύνοδος τήν 
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Τύ πνεϋμα τών κανόνων 537
52 fi Άρχιμ. Χρυσοστ. A. Παποδοπούλουδογματικήν άπό τής πρακτικής αυτής δράσεως, τήν πίστιν (=3«τδ σύμ· βολονι») άπο τών περί τής εκκλησιαστικής εύταςία; κανόνων. Τούτους ή Γ' Οικουμενική Σύνοδος ονομάζει « τε τυπωμένα», ή οέ Δ' Οικουμενική Σύνοδος το σύμβολον καλ«ι ωσαύτως «πίστιν», λέγουσχ 5:ΐ έξαιρετικώς συνήλθε «προς την τών όρθοδόίων δογμάτων βεβαίωσιν». Προσαγαγουσα δέ ή Στ' Οικουμενική Σύνοδος το σύμβολο? τή; πί- στεως λέγει «ήρκει μέν είς εντελή τής ορθοδόξου πίστεω; έπίγνω Ιν τε καί βεβαίωσίν τδ εύσεβές κπί ορθόδοξο·? τούτο τής θεία; χάριτος σύμβολον, άλλ’έπεί» άνεφάνησαν νέαι αιρέσεις, ή Σύνοδος «συμφω· νως όρίζουσα ομολογεί τον Κύριον ήμών Τησουν Χριστόν κτλ.>. lisp! τής διατυπώσεως δόγματος προκειμένου κνί ή Δ' Οικουμενική Σύνοδος τδ ρήμα «όμολογεϊν» μετε/ειρίσθη, διότι ή δογματική άλήθεια εϊνέ τι δεδομένον καί υφιστάμενον, όοεν δέν καθορίζεται τδ πρώτον άλλ’ όμολογειται. Έν τέλει του ορού αύτής η Στ' Οίχουμενική Σύνοδος λέγει «Τούτων τοίνυν μετά πάσης πανταχόθεν έμμελείας τε καί ακρίβειας παρ’ ήμών διατυπωθέντων, όρίζομεν έτέραν πίστιν μηδενί έξείναι προφέρειν». Ή ΠενΟέκτη Σύνοδος, συνελθοΰσα πρδς έκδοσιν μόνον κανόνων, άναφερομένων είς τήν εκκλησιαστικήν εύταξ’αν λέγει τι epl τών δύο προηγουμένων Συνόδων, «Επειδή αί άγιαι καί Οικουμενικά! δύο Σύνοδοι., .τδ περί τής πίστεως πατρικώς δικτρανώσαντες μυστήριον ούδαμώς ιερούς χανόνας άνέγραψαν...κανόνας ιερούς άνεγρά- ψαμεν». Τέλος ή Ζ' Οικουμενική Σύνοδος λέγει «Επόμενοι ταΐς ά- γίαις έξ Οίκουμενικαϊς Συνόδοις πισζεύομεν, έπακολουθουντες τή θεη- γόρω διδασκαλία τών αγίων Πατέρων ήμών και τή παραδόσει τής καθολικής ’Εκκλησίας*  του γάρ έν αυτ% οίκήσχντος άγιου Πνεύματος είναι ταύτην γ\ωρίζομεν*  όρίζομεν...Ούτω γάρ κρατύνεται ή τών άγιων Πατέρων ήμών διδασκαλία, εί'τουν παράδοσις τής καθολικής ’Εκκλησίας τής άπδ περάτων είς πέρατα δεξαμένης τδ Εύαγγέλιον*.  Έν ταΐς άπεφάσεσιν αύτής καί ή Σύνοδος αυτή σαφώς διακρίνει τάς είς τήν πίστιν αναφερομένας διατάξεις άπδ τών τής εκκλησιαστικής εύταξίας.Κύριον αύτών έργον έθεώρουν αί Οικουμενικά! Σύνοδοι τήνέξέ- τασιν τών δογματικών ζητημάτων, ως δευτερεύον δέ τήν τής εκκλησιαστικής εύταξίας, «πρδς τούτοις δέ καί κανόνας ώρίσαμεν», εϊπον οί Πατέρες τής A * Οικουμενικής Συνόδου. Έθεώρουν δέ τάς τδν εκκλησιαστικόν βίον ρυθμιζούσας διατάξεις αύτών ώς δυνιμένα; νά ύφί- στανται μεταβολάς. Αί τοπικά! Σύνοδοι κύριον αύτών έργον είχον 

την ρύθμισιν τής έκκλησιαστικής εύταξίας καί δια -τούτο μετέβχλλον εκαστοτε άλλήλων τάς διατάξεις και τού; κχνόνζς, ούδ’ ήξίουν να δεχθώσι πάντες τάς διατάξεις ταύτα;, ενώ αί τώ? Οικουμενικών Συνόδων διατάξεις έθεωρούντο ύποχρεωτικαί διχ πασχν τήν ’Εκκλησίαν. Τούτου ένεκα καί ό μέγα; Πατριάρχη; Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος έσημείωσεν έν τ^ πολυκροτω αύτοΰ προς τόν Πάπαν Νικόλαον επιστολή «τά μέν οικουμενικά?; κκ! κοινκι; τυπωθέντα ψήφοις ^άσι προσήκει φυλάττεσθαι, & δέ τις τών Πατέρων ίδίω; έξέθετο ή τοπική ύιωσίσατο Σύνοδος τών μέν φυλχττόντων τήν γνώμην ού παρί- στησι δεισιδαίμονα, ού μήν τοις γε μή ππρκύΐξχμένοις τδ πκρορ£ν επικίνδυνον... Έν οίς ούκ έστι πίστις τδ άθεςούμενον ούδέ κοινού τε καί καθολικού ψηφίσματος έκπτωσις, άλλων παρ’ αλλοις έθών τε καί νομίμων φυλχττομένων ούτε τού; φύλακας άδικειν, ούτε τού; μή πκ- ροιδεξιμένους παρανομειν όρθώς άν τις κρινειν είδώ; διορίσαιτο©.
* 

¥ *Καί ταύτα διότι ή πίστις άναφέρεται είς αύτάς τάς θείας κα! άπαρασαλεύτους καί άνχλλοιώτους βχσ·:ις τού Χριστιανισμού, μή ^υναμένη ν’ άλλοιωθή χωρίς ν’ άλλοιώση καί τήν Εκκλησίαν, ή; αποτελεί τήν ούσίαν. Τδ δόγμα, ώ; υπερφυσικόν στοιχείον τής Έκ^ ^λησίκς, κείμενον ύπεράνω τών νόμων τής ζωής καί τής ιστορικής *ζνήσεως, εινέ τι αιώνιον κη πκραμόνιμον, άλλ’ ή εκκλησιαστική ευταξία άποσκοπει είς τήν έκάστοτε λυσιτελεστέραν ρύθμισιν τού εκκλησιαστικού καί θρησκευτικού βίου, επομένως δέν δύναται νχ μείν$ αμετάβλητος, μεταβάλλεται συμμεταβαλλομένων καί τών συνθηκών τής ζωής. Ή εκκλησιαστική εύταξίκ δέν δημιουργεί τή*  ζωήν, άλλα μόνον ρυθμίζει καί κανονίζιι αύτήν, δέν δύναται άρκ έκ τών προτέ- ρων ν’ άποκρύσταλλώσ-ρ αύτήν είς ώρισμένου; τύπους διά τής έκδό- $<ως ώριομένων άπαρασαλεύτων νόμων καί κανόνων. Ούτε εινε δυνατόν άλλως τε οί κανόνες νά προΐδωσι καί έξαντλήσωσιν ολον τον κύκλον τών νομικών σχέσεων τού άνθρώπου. Τούτου ενεαα ή εκκλησιαστική νομοθεσία τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας μόνον κατά τάς θεμελιώδεις αύτής βάσεις παρέμεινεν άμετάβλητος, τό άμετάβλη:ον όμως τούτο δέν παρεκώλυαε τήν κατά τάς έκάστοτε άνάγκχς τής ’Εκκλησίας μεταβολήν πολλών μή θεμελιωδών κανόνων καί τήν εκδοσιν νέων κανόνων. Διότι έν τή εκκλησιαστική νομοθεσία ύπάρχουσι κατά τό περιεχόμενον αύτών κανόνες τής πίστεως ή τών δογμάτων, κανό
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538 Άρχ. Χρυσοστ. Α. ΠαπαΪοπούλουνες έκφράζοντες τάς θεμελιώδεις άρχάς τ$ς εκκλησιαστικής εύταξίας και της εκκλησιαστικής διοικγ,σεως, κατά τήν εσωτερικήν σημασίαν, κανόνες θεμελιωδώς καΟορίζοντες τά δικσιώματα της Εκκλησίας καί τά καθήκοντα τών μελών αύτής, κανόνες χειραγωγικοί, χρησι- μεύοντες μόνον ώς μέσον νδς έκπληρώσεως τών πρώτων, ωσαύτως κατά τήν έ'χτασιν της ένεργείας αύχών ύπάρχουσι κανόνες γενικοί ά- παρτίζοντες τό γενικόν θεμέλιον της έκκληοιαστικής δι^ικήσεως καί άνήχοντες είς άπασαν τήν ’Εκκλησίαν, ή μερικοί, άναφερόμενοι είς τούτο ή έχείνο το τμ^μα τής διοικήσεως καί κχθορίζοντες τάς λεπτομέρειας αύτής. “Ωστε ύπάρχουσιν έκτος τών θεμελιωδών κανόνων καί κανόνες άναφερόμενοι είς τάς έξωτερικάς ίστορικάς μορφάς τής εκκλησιαστικής εύταξίας, είς τάς καιρικάς τής ζωής άνάγκας, κανόνες Οεμε- λιούμενοι έπί τών δογματικών καί ηθικών βάσεων του Χριστιανισμού καί κανόνες προσαρμόζοντες έκάστοτε τήν ζωήν καί προσοικειουντες προς τάς βάσεις ταύτας, ή μεταβολή δέ τών τής δευτέρας κατηγορίας κανόνων μεταβάλλει τον τύπον ούχί τήν ούσίαν τής εκκλησιαστικής ευταξίας. Ύπάρχουσιν έπί πλέον κανόνες έχοντε; ιστορικήν μόνον σημασίαν ή καθαρώς τυπικήν, οΐτινες σήμερον δέν εφαρμόζονται, διότι ή μεταβολή των περιστάσεων τής Εκκλησίας κατήργησεν αύτούς.
* 

¥ ¥Ούτω λ. χ. όλοι οί αρχαίοι κανόνες περί του βαπτίσματος κατά μεν τήν ούσίαν αυτών καί τήν δογματικήν τοΟ μυστηρίου έννοιαν δέν μετεβλήθησαν, άλλά μετεβλήθησαν κατά τον εξωτερικόν αυτών τύπον, διότι έλειψαν αί συνθήκαι αί ίστορικαί, ύφ’ άς έξεδόθησαν. Δέν ύπάρχουσι σήμερον κατηχούμενοι, δέν γίνεται τό βάπτισμα είς ώρισμένας ημέρας τού εκκλησιαστικού έτους καί μόνον έν τοίς ναοίς, ώς διατάσ*  σουσι ρητοί κανόνες, άλλά τό βάπτιαμα παρά τούς απαγορευτικούς τούτους κανόνας τελείται έν οίαδήποτε ημέρα καί έν τοίς οικοις τών πιστών. ‘Ώστε οι περί τού βαπτίσματος αρχαίοι κανόνες έχουσι πλέον ιστορικήν καί αρχαιολογικήν σημασίαν. Άλλά καί πλείστοι άλλοι χανόνες, άναφερόμενοι είς τσς τελετάς τής Εκκλησίας καί τήν λατρείαν, καθόλου, ή άργούσι σήμερον ή κατηργήθησαν δια μεταβολής αυτών καί έκδόσεως άλλων κανόνων, κατά τάς άνάγκας τής έκχλησιαστιχής ζωής.Σήμερον ή εκλογή τών ’Επισκόπων οέν γίνεται κατα τάς άρχαίας διατάξεις, διότι ό 4ος κανοιν τής Α’. ό 3ος τής Ζ'. Οικουμενικής Συ· 

Τύ πνεϋμα τών κανόνων ^39νοδου καί άλλοι κανόνες άπαγορεύουσι τήν συμμετοχήν τών κοσμικών αρχόντων έν £*̂ ογγί  χμ άποχαταστάαει τών ’Επισκόπων. Ύπάθ- χουσι κανόνες έπί ποιν$ άφορισμιύ άπαγορεύοντες πάσαν προς τούς Εβραίους σ^έσιν ή τήν σπουδήν τών μαθηματικών καί φυσικών έπιστη· μών, οϊτινες τότε μέν έξεδόθησαν δι*  ορισμένους λόγους, άλλά σήμερον κατηργήθησαν, έκλιπόντων τών λόγων έκείνων, διότι cessante ratione legis, cessat lex ipsa. ’Αρχαίοι κανόνες άπηγόρευσαν ^ήν κατά Κυριακήν νηστείαν καί γονυκλισίαν, διότι υπήρχον αιρετικοί θεωρούντες τήν Κυριακήν ώς ημέραν πένθους, αλλά σήμερον οί κανόνες •κείνοι δέν τηρούνται υπό πολ)ών ορθοδόξων χριστιανών, καί λίαν ευ- λόγως. ’Αρχαίοι κανόνες άπαγορεύουαιν είς τούς κληρικούς νά έχωσιν ιοιοχχηαίαν, άλλ’ ούτοι μετεβλήθησαν ύπό τών περιστάσεων. *Η  ’Εκκλησία μετέβαλλεν έκάστοτε τούς κανόνας, τήν ωφέλειαν τών πιστών «πιδιώκουσα. Ό 5ος (6ος) Άποστολικός κανών επιβάλλει άφορισμύν ή καθαίρεσιν είς ’Επίσκοπον, Πρεσβύτερον ή Διάκονον, δστις, προφάσει •ύλαβείας, ήθελε διαζευχθή τήν σύζυνόν του. *Όταν  δέ κατα τάς συζητήσεις καί αποφάσεις τής Α’ Οικουμενικής Συνοοου ηθελησαν τινες νά προβάλωσιν είς αυτήν κανόνα περί άπαγορεύσεως τού γάμου εις τούς κληριχούς, είς Αιγύπτιος ’Επίσκοπος ό άγιος Παφνούτιος, απο παιδικής ηλικίας άνατραφείς έν Μοναστηρίφ, περιβόητος έπί σωφροσύνή, άπειρος γάμου, άνέστη έν τη Συνόδφ διαμαθτυρομενος κατα τοιαυτης ^ροτάσεως καί ή Σύνοδος ούδεμίαν έλαβεν άπόφασιν, ίξηχολούθησαν δέ °*·  Επίσκοποι καί οί λοιποί κληρικοί ζώντες έν νομίμφ γάμφ κατά τάς αποστολιχάς διατάξεις, άλ)α κατά τον ζ' αιώνα ή ΙΙενθέχτη Σύνοδος οιά μέν τού 13ου κανόνος καιεδίκασε τήν έν τή Ρωμαϊκή ’Εκκλησία •πίχρατήσασαν άγαμίαν πάντων έν γένει τών κληρικών, οιά δέ τού 12ου Κανόνος ώριοεν δπως οι εις το ’Αρχιερατικόν αξίωμα προσερχόμενοι ΙΙρεσβύτεροι διαζευγνύωνται τάς συζύγους αυτών, «τούτο δέ φαμέν, προαέθηκαν οί Πατέρες τής Συνόδου, ούκ επ’ άθετήση ή άνατροπ^ τών αποατολικώς νενομοθετημένων, άλλά τής σωτηρίας καί προκοπής τής ^πί τό κρείττον τών λαών προμυθούμενοι καί του μή δούναι μώμόν τινα Κ^τά τής Ιερατικής καταστάσεως». *Ωστε  ή Σύνοδος απλώς ετροπο- ποίηοΒν άλλά δέν κατήργησε τον Άποστολικύν κανόνα περί γάμου τών Επισκόπων καί λοιπών κληρικών, τήν ωφέλειαν τών πιστών καί τήν τιμήν τού κλήρου λαμβάνουσα ύπ*  οψει. Ή άπόφασις αυτή τής Συνό- μετά κόπου έφαρμοσθείσα, κατά τούς μετά ταύτα χρόνους, νίαν επέστη τροποποίηαιν διά τής είς τό αξίωμα τού Επισκόπου προαγωγής 
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540 ’Λρχιμ. Χρυσοστ. A. ΙΙαπαδοπουλου Τό πνεύμα τΛν κανόνων 541μοναχών ούχί δ’ εγγάμων ΙΙρεσβυτέρων. *Οτι  δέ δύναται πάλιν νά τροποποιηθώ ή άπόφασις τής Πενθέχτης Συνόδου καί να έφαρμοσθή ο Άποστολικός κανών εινε πρόδηλον. Οίον δικαίωμα είχεν ή Σύνοδος αύτη τροποποιήσασα άρχαιότερον κανόνα, τοιούτο δικαίωμα έχει άλλη μετ’ αύτήν Σύνοδος να τροποποίηση καί τούς ίδιους αυτής κανόνας, εάν τούτο άπαιτ*?|  ή ωφέλεια τών πιστών χαί ή τιμή τού κλήρου, άλλως τε ή Πενθέκτη Σύνοδος δέν μετέβαλεν άρχαιοτέρους κανόνας, άναφερομέ- νους είς τον οικογενειακόν βίον τών ’Επισκόπων, οίον περί τών τέκνων αυτών, δπερ μαρτυρεί οτι ό 12ος κανών δέν έχει απόλυτον σημασίαν. Τό άπόλυτον κανόνος τίνος συνίσταται έν ν?ί σχέσει αυτού πρός τάς θεμελιώδεις δογματιχάς καί -ήθιχας άληθείας τού Χριστιανισμού, τό δέ σχετικόν έν τη έκάστοτε παραλλασσούση μορφϊ) αύτού καί τη έφαρμο- 
yÿ. Μεταβάλλεται άρα ουχί ή ουσία άλλ’ ό τύπος, ή εξωτερική μορφή· Ό Άπ. Παύλος λέγει δτι δει τόν ’Επίσκοπον μιας γυναιχός είναι άν- δρα, οί Άποστολιχοί κανόνες άναθεματίζουσι τού; θεωρούντας άνήθικον τόν έγγαμον βίον τών κληρικών, άλλ’ ή Πενθέχτη Σύνοδος, ένεκα τών τότε περιστάσεων, μεταβάλλει τον εξωτερικόν τύπον τών διατάξεων τούτων.Είνε αληθές ότι δια τού 2ου αύτής κανόνος, έν φ άπηρίθμησε πάν- τας τούς προηγουμένους κανόνας τών Συνόδων καί τών Πατέρων, ή Πενθέχτη Σύνοδος άπηγόρευσε τήν παραδοχήν ετέρων έχτός τών άπα- ριθμουμένων ύπ’ αυτής κανόνων, δτι όμως ή άπαγόρευσις αυτή δέν αίρει τό δικαίωμα τής ’Εκκλησίας έν τη έχδόσει νέων κανόνων, κατά τάς άνάγκας αύτής, μαρτυρείται ύπ’ αύτής πάλιν τής ΙΙενθέχτης Συνόδου, ήτις έζέδωκε πλείστους νέους κανόνας, μετέβαλεν ή έτροποποίησε τούς κανόνας τών πρό αυτής Συνόδων, ούς άπηρίθμησεν έν τώ 2 κανόνι. "Όστε ή έν τφ κανόνι τούτφ άπόφανσις τής Συνόδου περί μεταβολής τών άρχαίων κανόνων απαγορεύει κυρίως τήν κατά τήν ουσίαν χαί τάς βάσεις αυτών μεταβολήν, τήν αυθαίρετον καί παρά τό πνεύμα τής ορθοδόξου ’Εκκλησίας μεταβολήν, τήν προφύλαξιν, τέλος, τών γνησίων χαί τήν άπόρριψιν τών μή τοιούτων κανόνων. Είνε δέ προφανές δτι ή Σύνοδος έχει ύπ’ δψει άτομά τινα, τολμώντα νά μεταβάλλωσι καί παραφθείρωσι τούς κανόνας. ’Εντεύθεν έξηγεϊται καί το διά τούς τοί- ούτους υπό τής Συνόδου όριζόμενον έπιτίμιον, ένφ έν τφ 1φ κανόνι δια τούς άποκρούοντας τά δόγματα επιβάλλεται τό ανάθεμα. Τούτο βεβαίως δέν θά έλεγεν ή Σύνοδος έν τφ 2φ κανόνι άν είχεν ύπ’ δψει τήν δλην ’Εκκλησίαν καί ούχί άτομα. Περί τής βλης ’Εκκλησίας ουδέν λέγεται

£ν τφ 2φ κανόνι, διότι αύτη έν πλήρει δικαίφ ενεργεί πρός τελειο- κοιησιν τής εύρυθμίας αυτής καί τάξεως, καθορίζει τήν ενέργειαν τών προηγουμένων κανόνων έν εφαρμογή πρός τήν ζωήν τής χριστιανικής κοινωνίας. Ούτω λοιπόν διά τού 2ου xavó/ος τής Πενθέχτης Συνοδου δεν αίρεται τό δικαίωμα καί τών τοπικών ορθοδόξων ’Εκκλησιών όπως, **τός τών άρχαίων καί κοινών πάσαις ταί; Έχχλησίαις, έχωσι χαί τοπικούς κανόνας, τοπικός συνηθείας καί τάξεις έν τή διοικήσει αυτών *<Η 1$ έκκλησιαστιχή ευταξία, αρκεί μόνον δι’ αυτών να μή παραβιά- ζωνται αί θεμελιώδεις άρχαί τής έχκλησιαστιχής νομοθεσίας. Προς τφ γενικφ ύφίσταται άρα καί τό μερικόν εκκλησιαστικόν δίκαιον, εν τοϊς 0-ΐής τοπικής διοικήσεως. Τό δίκαιον δέ τούτο εχει κανονικήν α- ίίαν καί σημασίαν έαν έπισιηρίζηται έπί τών γενικών κανόνων τής Οικουμενικής ’Εκκλησίας καί εάν προέρχηται έκ της ίεραρχικής εξουσίας. Δύνανται αί τοπικοί Έχκλησίαι νά έχκλίνωσιν άπό τών κανόνων τής Οικουμενικής ’Εκκλησίας έν ή μόνον περιπτώσει η αποχλισις οεν παραβιάζει τάς οικουμενικές βάσεις τής εκκλησιαστικής οιοιχησεως, αλί» αναφέρεται είς μερικάς τινας έποψεις τών κανόνων κιί ουχί εις τήν ου· αίαν αυτών, είς τήν εξωτερικήν εφαρμογήν καί ούχί είς τήν εσωτερικήν Ισχύν, εις τούς τύπους τής εκκλησιαστικής κυβερνησεως χαί ουχί εις τ'ήν ουσίαν τών άντ.κειμένων αύτής,
Δέον δέ νά λαμβάνωνται ύπ’ δψει δι’ έκαστον κανόνα καί δι εχα- οτ/ΐν εκκλησιαστικήν άπόφασιν, άναφερομένην είς τήν έχχλησιαστικήν Αταξίαν καί ζωήν, αί πηγαί, έζ ών ό χα>ό>ν ή ή άπόφασις πηγάζίΐ, είδος αυτών καί ή ύποχρεωτιχή ισχύς. ‘Ως προς τό πρώτον παρα- τ*ήρούμεν  βτι έκτος τών γενικών καί κοινών πηγών ύπάρχουσι καί το- *tX3Î πηγαί τοΰ ’Εκκλησιαστικού Δικαίου, έμπεριέχουσαι διατάξεις, εχοεδομένας ύπό τών οργάνων τής άνωτάτης άρχής τών τοπικών ’Εκκλησιών. Τοιαυται πηγαί διά τό ορθόδοξον ’Εκκλησιαστικόν Δίκαιον Ιζνε αί διατάξεις τών Πατριαρχικών Συνόδων, ιδίως τής Κωνσταντινουπόλεως, ή απλώς τών Συνόδων, δπου δέν έπικρατεϊ τό πατριαρχικόν °υστημα τής διοικήσεως τής ’Εκκλησίας. Καίτοί αί διατάξεις αύται εισήρχοντο είς τόν γενικόν έκκλησιαστικόν κώοιχα ειχο*  όμως ι- σχύν καί ένέργειαν έν τοϊς όρίοις τής έν ή έξεδίδοντο ’Εκκλησίας. ΤΙ ΧΡ^σις δέ τών ποικίλων πηγών τής έχκλησιαστιχής νομοθεσίας δέον νά υηαχθή ύπό γενικάς άρχάς, ών θεμελιώδης καί χειραγωγική εϊνε ή 
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Τό πνεί’μα tdjv κανόνων 5435ί2 *Αρχψ.. Χρυσοστ. A. Παπαδοπούλουεξής: διαχριτέον το ούσιώδες, το μή ύποχείμενον είς μεταβολήν, το αιώνιον, από τού μή ούσιώδους, άπό τού έφημέρου, τού τυχαίου, τού προκληθέντος υφ’ ώρισμένων περιστάσεων τής εκκλησιαστικής ζωής καί τούτου ενεκα υποκειμένου είς μεταβολήν συν τ$ μεταβολή τών περιστάσεων. Κατά τά διάφορα δέ είδη τών κανόνων, έξ ών άπαρτίζεται ή εκκλησιαστική νομοθεσία, ώς ανωτέρω είδομεν, διακρίνονται ώς προς τό περιεχόμενον αυτών, ως προς τήν εσωτερικήν σημασίαν, ως πρός την έκτασιν τής ένεργείας. Τέλος, προκειμένου περί της υποχρεωτικής Ισχύος των κανόνων, αυτή έξαρτάται εκ τού αντικειμένου τού περιεχο-*  μένου αύτών καί τής έσιοτερικής σημασίας, έκ τών προσώπων, άτινα ύποχρεούνται ύπ’ αύτών, έκ τού μέτρου τής ένεργείας. ’£2ς προς το περιεχόμενον παρατηρούμεν ozi πάντες οί κανόνες τής πίστεως ίχου- σιν απόλυτον καί υποχρεωτικήν ίσχύν δια πάντα τόπον καί χρόνον, διά πΛν μέλος τής ’Εκκλησίας τού Χριστού. Τοιούτοι κανόνες δέν δύνανται ν’ άντικατασταθώσιν ή νά μεταβληθώσιν ύπ’ άλλων, ή υποχρεωτική αύτών ισχύς εϊνε απόλυτος. Δέν δύναται να μεταβληθ?| κανών, συνδεόμενος πρός τάς δογματικάς καί ήθ.κάς βάσεις τού Χριστιανισμού. Τοι- αύτην υποχρεωτικήν ίσχύν εχουσι καί οί κανόνες τής εσωτερικής διοι- κήσεως καί τού οργανισμού τής Εκκλησίας. Άλλ’ οί νόμοι καί κανόνες τής εξωτερικής διοικήσεως εχουσιν ίσχύν μόνον έφ’ όσον δέν μεταβάλλονται ύπό τής νομίμου καί αρμόδιας εκκλησιαστικής αρχής,Εύνόητον δ’ οτι τών έκάστοτε υφισταμένων εκκλησιαστικών νόμων ή υποχρεωτική ισχύς έπεκτείνεται εις πάντας καθόλου τούς πιστούς, άνευ ούδεμιάς έζαιρέσεως καί διακρίσεως. Τό είναι μέν καί καλεϊσθαι μέλος τής Εκκλησίας μή ζήν δέ κατά τού; κανόνας αύτής καί τάς διατάζεις σημαίνει άντιφάσκειν πρός εαυτόν καί προς τήν έαυτού κλήσιν. Ούτε δ’ εκκλησιαστική πολλω ήττον πολιτική έξουσία δικαιούται νά μεταβάλλ^ αύΟαιρέτως τήν εκκλησιαστικήν νομοθεσίαν. \2στε δέν επιτρέπεται είς έ>α καί μόνον ή πλε'ονας πιστούς να μή ζώσι κατά τούς ύφισταμενους κανόνας τής ’Εκκλησίας καί νά μή τηρώσι τάς σαφΰς καί άνεγνωρισμενας ώς ίσχυούσας νομίμους καί κανονικά; διατάξεις αυτής.Το οριον δέ τής ένεργείας τών εκκλησιαστικών κανόνων έξαρτάτσι έκ τής νομοθετικής εξουσίας, έκ τών ιδιοτήτων αύτών τούτων τών κανόνων καί έκ τών διαφόρων περιστάσεων τών συνοδευουσών τήν ένίρ- γειαν αύτών. Όθεν πας κανέον αποβάλλει τήν ίσχύν αυτού δταν άντι- κατασταΟή ή μεταβληθ·?! ύπό τής ανώτατης εκκλησιαστικής αρχής, S· ταν πσρέλθ/| ό χρόνος ό ύπό τού νομοθέτου όρισΟείς πρός ένέργειαν αύ- 

τού, όταν αυτά τά αντικείμενα, είς ά άναφέρεται ό κανών, έκφεύγω- οιν, ένεκα τών περιστάσεων, τήν εξουσίαν τού νομοθέτου, ozïv κανών ατηριζόμενος έπί έθους ή πράξεως (ορισμένου χρόνου δεν ικανοποιή τάς ανάγκας άλλου χρόνου, οϊτινες κατά τήν απουδαιότητα καί το άναπό· φευκτόν αύτών άπαιτουσι νέον κανόνα, τέλος όταν μεταβάλλωνζαι χαθόλου αί περιστάσεις τού χρόνου, τού τόπου, καί, κατά τό μάλλον Χ»ί ήτιον, μεταβάλλεται ή 5λη τής Εκκλησίας καζάστασις, οπότε φυ- ®ικώς μέν μεταβάλλεται καί ή ί^χύς τών κανόνων εκείνων, οιτινες, κατά τήν προέλευσιν καί τήν ίσχύν αύτών, συνεδέΟησχν προς προηγου- μένας ώρισμένας περιστάσεις, έφαρμόζεται δέ καί έπί τών κανόνων το κοινόν τού Δικαίου άζίωμα: constitutiones tempore posteriores priores sunt his, quae ipsis praecesserunt, θεόθεν εννοεί- ται δτι ό περιορισμός ή ή κατάπαυσις τής ισχύος τού χανόνος τότε μο- νον δύναται νά εχη κύρος όταν έπενεργήται έπί ορθών βάσεων, επι νομίμου τάζεως υπό τής αρμοδίου εκκλησιαστικής ’Αρχής, οια εινε η Σύνοδος.Ειδομεν δ' δτι ή ΠενΟέκτη Σύνοδος μετέβαλεν ή κατηργητε χαί συνεπλήοωσε τού; κανόνας τών προηγουμένων Σ^νόόιυν. Αλλά **ί τής ΙΙενθέκτης Συνόδου οί κανόνες μετεβλήθΓ.σαν ή κκτηργηθη· °αν καί συνεπληρώθησαν. Μετ’ αυτήν συνεκροτήθησαν ή Ζ\ Οίκου- Ρινική Σύνοδος, ή ΙΙρωτοδευτέρα λεγομένη καί ή κκτα τα ετη 879 880 έπί Φωτίου, ών τάς αποφάσεις καί διατάζεις οίχεται η ορθό- $°£ος ’Εκκλησία, ως δέχεται καί τούς κανόνας άλλων τοπικών Συνο- $ων, ών ούδεμία μνεία γηεται έν τω 2ω κανόνι τής ΙΙενθέκτης Συνόδου. Ό 6 κανό)/ ταύτης τής Συνόδου, καζαργησας τον 10 Αγκυρας, £πιτρέποντα είς τούς Διακόνους νά νυμφεύωνται μετά τήν χειροτονιαν, δεν αναφέρει αυτόν. *0  8 κανών της ΙΙενθέκτης περί συγκροτησεως Συνόδου πάντων τών ’Επισκόπων έκάστης ’Επαρχίας άπας τουλάχιστον τού έτους, διά τάς πλείστας τών αύ’οχεφ^λων ορθοδοζων Εχ- χλησιών εινε δλω; άδικαιολογήτως καί άντικανονικώς κατηργημένος. Α?ν τηρείται ό 10 κανέυν τής αύτή; Σννόδου απαγορεύω/ εις τού; Σηρικούς το τοκίζειν χρήματα, διότι πλεϊστοι κληρικοί εχουσιν εί; Ιραπέζας χρήαατα, ούδέ θεωρείται σήμερον το νομιμως τοκίζειν πα- ρανομον, ώς κατά τήν εποχήν τής ΙΙενθέκτης Συνοδού έθεωρείτο και η το δντω; παρχνοαο/« Επίσης ούδεμ αν πλέον έχει σημασίαν ο 11 κανών τής αύζής Συνόδου, διόζι καί εις Ιουδαίους ιατρούς θεωρεί· ται νόμιμον νά μεταβαίννι ό Χριστιανός καί Va λούηται έν βχλχΗΜρ
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544 Άρχιμ. Χρυσοστ. A. Παπαδοπούλουένθα καί ’Ιουδαίοι λούονται. Ό περί ήλιχίας ύποδιακόνων 15 κανών άπώλεσε πΛσαν σημασίαν, ώς καί ό 1 G διορθών σχετικόν κανόνα τ75ς έν Νεοκαισα^εία Συνόδου. '0 17ος κανών έχει καθαρώς ιστορικήν σημασίαν, άναψερόμενος είς γεγονός τής έποχής εκείνης, δυστυχώς δέ δεν τηρείται ένφ έπρεπε νά τηρήταιό 18, έπιτάσσων ΐνα προεστώτες τών Εκκλησιών κηρύττωσι τον λόγον τού Θεού <έν πάσαις μέν ταϊς ήμίραις έξαιρέτως δέ ταϊς Κυριακαϊς>. *11  σημερινή πράξις τού τρέ- φειν τους κληρικούς μακράν κόμην αντιβαίνει άποτόμως είς την Αγίαν Γραφήν καί καταργεί ολως άδικαιολογήτως τόν 21 κανόνα τής ΙΙενθέ- κτης, πολλούς δέ κληρικούς βαρύνουσιν ό 22 κανών αύτής, ό 23, ό 31, ό 34. Πλεϊστοι κανόνες τής αύτής Συνόδου, τόν μοναχικόν ρυθμίζοντες βίον η καθόλου τον εκκλησιαστικόν, ώς λ. χ. η άπαγόρευσις τής νηστείας κατά Σάββατον, έτροποποιήθησαν η μετεβλήθησαν, οί εφαρμοζόμενοι δέ σήμερον κανόνες τής Συνόδου ταύτης, ένεκα τής μεταβολής τώνπεριστάσεων εινε ελάχιστοι, ώς ελάχιστοι κανόνες καί τών ύπ*  άλλων Συνόδων έκδοΟέντων εφαρμόζονται, μεταβληθίντες ή τρο- ποποιηθέντες ή καταργηθέντες δια νεωτέρων διατάξεων, ή καί οικοθεν άπρακτήσαντες.ΕΓπομεν δτι κατηργήθη ή περί νηστείας τού Σαββάτου απαγορευτική διάτα ξις τής Συνόδου, διότι σήμερον επιτρέπεται καί ή κατά Σάββατον καί ή κατά Κυριακήν νηστεία, παρά τον 66 άποστολικόν κανόνα κελεύοντα «ει τις κληρικός εύρεθφ τήν Κυριακήν ημέραν νη- στεύων ή το Σάββατον, πλήν του ενός καί μόνου καθαιρείσθω, εί δέ λαϊκός άφοριζέσθω». Άλλα σημειωτέον δτι μόνον περί τής τεσσαρακονθημέρου νηστείας τής προ τού Πάσχα γίνεται μνεία έν τοϊς έκκλη- σιαστικοϊς κανόσι (68 Άποστολικός, 5 τής Α'. Οικουμενικής, 50 τής έν Λαοδικεία, 18 καί 19 τής έν Γάγγρα) περί άλλης τίνος νηστείας ούδιμία ύπάρχει μνεία έν ταϊς άρχαίαις Τοπικαις ή Οίκουμενικαϊς Συνόδοις, λίαν δέ μεταγενεστέρως γίνεται μνεία έν διαφόροις έκχλη- σιαστικαΐς διατάξεσι τών λοιπών νηστειών, αΐτινες καί νυν διατάσ- σονται μέν αλλά, δυστυχώς, δέν τηρούνται. Περιττόν νά είπωμεν οτι είς τα καιριώτατα βλάπτεται ό εκκλησιαστικός καί θρησκευτικός καθόλου βίος έκ τής ύπάρξεως νεκρών διατάξεων, διότι ό ταύτας παρα- βαίνων, νομίζει δτι δικαιούται καί τάς λοιπάς να παραβαίντρ. Ή ’Εκκλησία δύναται να μεταβάλ^ διατάξεις μή έφαρμοζεμένας, iva προσαρμόζγ έκάστοτε τήν ζωήν πρός τόν Χριστιανισμόν, κατά τό πνεύμα τό αληθές τών κανόνων αύτής καί διατάξεων.

Τό πνεύμα τΛν κανόνων 545Έχει δέ ανάγκην να κωδικοποίησή, ούτως είπεϊν, τους κανόνας °ωτής. Διότι τό λεγόμενον συνήθως οτι ή ορθόδοξος Εκκλησία τηρεί τ&ύς κανόνας τών αρχαίων Οικουμενικών καί τών Τοπικών Συνόδων, ως διά τών ολίγων ανωτέρω είρημένων ύπεδείχθη, δέν ιινε ορθόν. Μέ- μέρος τών κανόνων έκείνων δυστυχώς δέν τηρείται μάλλον έξ αμέλειας ή αδιαφορίας. Δέν πρέπει δέ να παρατρέξιρ η ορθόδοξος Έκκλη- τήν επιτακτικήν ανάγκην τής άναθεωρήσεως τών κανόνων αύτής, διότι δέν διαιωνίζεται έχάστοτε ή εκκλησιαστική εύταξία, άλλα νο- μιμως μεταβάλλεται, πρός τήν ωφέλειαν τών πιστών συμβιβαζόμενη, πασα δέ παραμέλησις διαστρέφει λεληθότως τό αληθές τών κανόνων Πνεύμα, προσδίδει είς τήν εκκλησιαστικήν εύταξίαν διευθυνσιν δλως αντίθετον προς τό πνεύμα τούτο, έντεύθεν δ*  έπέρχεται άπομάχρυνσις **ί άποξένωσις τών πιστών άπό τής Εκκλησίας. Ό ι δέ τοιούτό τι σ^μβαίνει σήμερον παρ’ ήμϊν ούδείς δύναται ν*  άρνηθη, πάντες δ’ άνα- Υνωρίζο^ν όμοφώνως τήν ανάγκην τής άνορθώσεως τού έκκλησιαστιεουον βαρείς χρόνοι καί ξέναι επιδράσεις παρεμόρφωσαν.Τό έκκλησιαστικόν πολίτευμα, ή θεία λατρεία, ή εκκλησιαστική Καθόλου εύταξία, αί λεπτομέρειαι τού θρησκευτικού καί έκκλησια- στικοΰ βίου ύπέστησαν πάντοτε μεταβολάς κατά τάς άνάγκας τής ζωής, μόνα δέ τά δόγματα, αί θεϊαι τής Εκκλησίας βάσεις, παρέμει- καί θά παραμείνωσιν έν τή όρθοδόξω Εκκλησία, ώς παρεδόθησαν εκ θείας άποκαλύψεως καί ώς διετυπώθησαν, κατ’ εμπνευσιν τού ά- ϊκυ Πνεύματος, ύπό τών επτά άγιων Οίκουμεν.κών Συνόδων. Άλλ’ £νεκα παρσμελήσεως ένένοντο μεταβολαί αύθαίρετοι καί άντικχνονι- *αί» ξέναι πρός τό παρελθόν τής ορθοδόξου ημών ’Εκκλησίας. Παρει- ^έδυσαν είς αύτήν τάξεις καί συνήθειαι, μή συμβιβαζόμεναι πρός τούς υφισταμένους καί άμεταβλήτους κανόνας, πρός αύτάς τάς Οεμελιώ- δΐις βάσεις τής εκκλησιαστικής νομοθεσίας καί τάς διεπούσας αυτήν ®ΡΧ*ς.  "Οθεν διά συντόνου μελέτης τού παρελθόντος τής ’Εκκλησίας *ήμών δέον να έκβληθή παν οθνεϊον καί ξένον στοιχεϊον έξ αύτής. Έπί πλέον δέ έάν τι εύρεθΤί έν αύτή, τή διά τών αιώνων μορφωθε·ση εκκλησιαστική πράξει τροποποιήσεως ή άλλοιώσεως έπιδεόμενον, καθ’ ° μύνη ή ’Εκκλησία δικαίωμα, νά τροποποίησή καί μεταβάλ^ αυτό. Έξαιρέτως δέ νά τροποποίηση παν ο,τι σήμερον παρακωλύει έπικράτησιν τού αληθούς πνεύματος τού Χριστιανισμού καί συν- τελεϊ είς τήν έπαύξησιν τού τοπικισμού. Τούτο δικαιούται να πράξηΕκκλησία καί χαθήκον έχει νά μεριμνηση περί αυτού. Διότι τό 
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ΟΙ Ίησουίται καί ή ποΛτική τού Βατικανού546 Άρχιμ. Χρυσοστ. Λ. Παπαδοπούλουπνεύμα τών κανονικών διατάξεων δεν εινε ή δι’ άψυχων τύπο)ν άπο- κρυστάλλωσι; τού θρησκευτιχού 6ίου, άλλ’ ή έκάστοτε επωφελής δια τού; πιστού; ρύθμισις αύτού. Ή Εκκλησία έχει το δικαίωμα ν’ άνχ- χαλέση είς την ζωήν την άρχαίαν μηρφην τού εκκλησιαστικού καί θρησκευτικού βίου, νά άποκαταστησρ αύτόν, έκτοπίζουαα πάντα σύγχρονον νεκρόν η ξένον προς τήν ορθόδοξον ’Εκκλησίαν τύπον, καΟι- στώσα τήν αγίαν ήυών θρησκείαν και ζωήν, διά τή; άναζωογονήσεως αύτής έν ταις ψυχιΐς τών πιστών.

01 IMITAI ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ TOT BAT1KAW
npLEjMANTI ΤΟΥ ΙΤΑ/ΐΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Το πάθημα λογίου τίνος έλευθερόφρονος έκ του τάγματος τών Βαρναβιτών, τού Πατρός Σαμαρία, εις εξορίαν ύποχρεωθέντος ύπο τού ΙΙάπα Πίου X'., τή εϊσηγήσει τού νέου έψηφισμένου είς τήν ’Αρχιεπισκοπήν Γενοΰης, Καρόν, φανατικού Ιησουίτου, υπενθυμίζει ήμίν τό έργον τών παλαιών ’Ιησουιτών καί φανερώνει τήν δύναμιν τών σημερινών καί τήν ίσχύν αυτών παρά τή αύλή τού Βατικανού.Περί τού τάγματος τού ’Ισπανού Λοϊόλα καί τού απαίσιου αύτού έργου, ολόκληροι τόμοι έχονσι δημοσιευθή είς δλας τάς γλώσσας· Ίδρυθέν ύπό τού Ιγνατίου Λοϊόλα καί έπικυρωθέν ύπό τού ’Ιησουίτου ΙΙάπα Γρηγορίου ιγ', κατέστη εντός ολίγου παντοδύναμον, συγκεντρώσαν είς χείρας αυτού δλην τήν ζωήν καί κίνησιν τής Λατινικής Εκκλησίας. Κατά τό αξίωμα, δπερ άπετέλει τΐ)ν βάσιν αύτού «ό σκοπός αγιάζει τά μέσα» όλα τά μέσα ήσαν θεμιτά καί επιτετραμμένα, ήρκει νά έπιτυγχάνηται ύ έπιδιωκόμενος σκοπός. Κατακλύσαν δέ ταχέως, τό τάγμα τούτο τήν Ανατολήν, έγκαθιδρύθη είς όλα τά κεντρικά μέρη καί άπέβτ] ή φοβερά μάστιξ τού Γένους ημών. Ό πο · λύς Κύριλλος ό Λούκαρις, ώς εξής περιγράφει τό σκοτεινόν αύτού έργον. «Οί Ίησουίται ίδρυσαν σχολεία καί είσχωρούσι πανταχού δολίως ώς άλώπεκες μεταξύ ορνίθων, εισέρχονται εις τάς οίκογενείας μετά νουθεσιών, έν τοϊς νοσοκομείοις μετά φαρμάκων...παν κακούργημά καί πάσαν κακοβουλίαν μετέρχονται μυστικώς καί ύποκριτικώς δπως 

εξαπλώσωοι πανταχοΰ τήν παπικήν εξουσίαν...Έπί πάσιν, οί καλοί Χαγαθοί Ίησουίται καί πονηροί, παραλαμβάνουσιν ώς μαθιμάς ανθρώπους βλτίκας καί αφυείς, οϊτινες διερχόμενοι άνά τάς άγυιάς, τά σφαγεία, τάς αγοράς καί τάς εκκλησίας, κηρύττουσι τούς Ίησουΐτας ως άνδρας σοφούς καί άγιους, τούτου δ’ ένεκεν, πολλοί δυστυχείς συρρέουσιν άνά πάσαν Κυριακήν είς τάς εκκλησίας αύτών, πίπτοντες ώς πρόβατα είς τά στόματα τών λύκων...μάθημα δέ άνευ πληρωμής, ούδέν έτερόν έστιν ή έξαγόρασις τής ψυχής καί τής συνειδήσεως τών ήμετέρων τέκνων». Μετά βαρυαλγούσης δέ καρδίας άναβο^; αυτοί είναι προσωπικοί ημών εχθροί, οί εχθροί τών τέκνων ημών, τής σοπη- θίας ημών, τού γένους ημών, οί εχθροί τήςπίστεως ημών, τής πατρί-ημών, οί εχθροί τής ’Ανατολικής ημών Εκκλησίας.Καί ταυτα μέν ό άγρυπνος φύλαξ τής Εκκλησίας ημών Λούκα- αλλά καί σήμερον πάντες φρικιώσιν είς τό άκουσμα «Ιησουίτης» καί αύτοί ακόμη οί λαοί τής Δύσεως διά τής λέξεο^ς «Gesuita» ση- Καίνουσι τόν υποκριτήν, τόν πανούργον, δόλιον, ασυνείδητον κλπ.Παρακολουθών τις τήν έξέλιξιν τής Λατινική; ’Εκκλησίας, βλέ- τήν αύτήν, διά μέσου τό>ν αιώνων, άπαισίαν διαγωγήν των Ιησουιτών. Άπόόειξις δέ ή πρόσφατος καταδίωξις καί εξορία τού Σα- ΙΑ«ρία.Ο άνήρ ούτος ανήκει εις τό τάγμα τών Βαρναβιτών, τό οποίον τού τών Σκολοπιστών, περιλαμβάνει τούς μάλλον πεπαιδευμένους Χαί ό λιγώτερον φανατικούς, έφ’ όσον βεβαίως τούτο δύναιαι νά είναι Ανεκτόν είς τήν μεγάλην οικογένειαν τών πολυωνύμων ταγμάτων, έν διά τόν μέγαν αύτών φανατισμόν, πρωτεύουσιν οί Δομηνικανοί καί Ίησουίται. Κύριος σκοπός τού τάγματος τών Βαρναβιτών, ίδρυ- θέντος μετά τό 1530, είναι τό κήρυγμα καί ή τής νεολαίας μόρφω- σιζ· Καί οί Βαρναβϊται τού Άγ. Βαρθολομαίου, έν Γενούη, τόν αύ- ιάν έξεπλήρουν σκοπόν δι’ ενός Λυκείου καί μιας Άνωτερας θρησκευτικής Σχολής, τής οποίας έπί 17 συναπτά έτη, προιστατο ο Σα- μαρίας, τό «enfant gate della grassa borghesia Genovese» θπως έκάλουν αύτόν οί πολυάριθμοι θαυμασταί του.Άλλ’ ακριβώς, ή επιτυχής έξύψωσις αύτού έξήγειρε τόν φθόνον χών ’Ιησουιτών, τών οποίων τό ίεροκαπηλικόν έργον σημαντικώς Ηείουται διά τοιούτων έλευθέρων έν τφ σκέπτεσθαι καί λαοφιλών άν- θρών καί θίγονται τά ζωτικά αύτών συμφέροντα. *0  Βαρναβίτη; λοι- Λόν έπρεπε διά παντός μέσου νά έκλειψη καί δή πρό τής είσοδον είς
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548 Ο( Ίησουΐται καί ή πολιτική του ΒατικανούΓένουαν του νεοεψηφισμένου Καρόν, ουτινος δυσχερής θά καθίστατο ή θέσις διά τής παραμονής του λαοφιλούς μοναχού εις τήν ϊδίαν πό- λιν. Άπηγορεύθη λοιπόν κατ’ άρχάς εις τόν Σαμαρίαν υπό τού Πάπα νά διδάσκη, εΐτα να κηρύττη, κατόπιν νά δημοσιογραφή, και τέλος ά- πελάθη τής ’Ιταλίας, καίτοι τά έργα αυτού: Είκοσιπενταετής Ιστορία τού Άνατέλλοντος χριστιανισμού.—Τό πρώτον χριστιανικόν αίμα.—Δόγμα, ’Ιεραρχία κα'ι Λατρεία έν τή Αρχαία χριστιανική Εκκλησία και πολλά άλλα, άποπνέουσι τό άρωμα τής καθαράς ορθοδοξίας.Ή καταφορά—άπεφάνθησαν πάντες οί γνωρίσαντες τόν Σαμαρίαν—εναντίον τού λογίου τούτου είναι επίβουλος καί αγενής, είναι έκδίκησις δπισθοδρομική τών ’Ιησουιτών. Κα'ι προβάλλεται άφ’ ίαυ- τής ή έρώτησις πώς εξηγείται καί πώς συμφωνεί μέ τό άλάθητον τού Πάπα τό γεγονός δτι, δ Πατήρ Σαμαρίας, ανεκτός και σχεδόν προ- στατευόμενος υπό τού Δέοντος ιγ’, νυν ούτω σφοδρώς κατεδιώχθΐ) ύπό τού Πάπα Π ίου X'.; Φαίνεται δτι ή τακτική τού Βατικανού είναι νά έξώση άδυσωπήτως τής ’Εκκλησίας πάντας τούς εις οίονδήποτε έλά- χιστον παράπτωμα περιπεοόντας*  νά πίεση, έξοργίσή καί προκαλέση τούς άλλους, οϊτινες καθ’ δλα ευπειθείς, δεικνύουσιν ελευθερίαν έν τφ σκέπτεσθαι, ινα άναγκασθώσιν ούτοι και άπομακρυνθώσι τών κόλπων τής έκκλησίας, δπως μείνωσιν οί φανατικοί, οί εις τήν κοσμικήν έξου- σίαν τού Πάπα άφωσιωμένοι κα'ι αμετάβλητοι, απόλυτοι κύριοι τού πεδίου. Τοιουτοτρόπως, οί νέοι Ίησουϊται, ομοίως πρός τούς παλαιούς, αντί νά άποκτείνωσι τόθΓμα, προτιμώσι νά τό βασανίζωσι «crudo fuoco e lento» ώς θά έλεγον οί ’Ιταλοί.Έν τω μεταξύ, δ έψηφισμένος Γενούης, Καρόν, δ θυσιάσας τόν τίμιον καί ικανόν Σαμαρίαν, ό φανατικόςύπέρμαχος τής κοσμικής εξουσίας τού Πάπα, ο κατακρίνας πλειστάκις τάς πράξεις τών Αρχών τής Ρώμης, μετ’ αληθούς ιησουϊτικής πονηριάς, ίνα έπιτύχη τήν έπικύ- ρωσιν τής έκλογής του παρά τής Κυβερνήσεως, παρεδόθη εις δεήσεις καί προσευχάς υπέρ τών έν Τριπολιτανία πεσόντων και ηύλόγει τά στρατεύματα διά τήν ανδρείαν, ήν έπέδειξαν κατά τάς διαφόρους μάχας.’Αλλά ματαίως ! Αί άντιπατριωτικοί του άρχαί, δ φανατισμός του πρός τό Βατικανύν κα'ι αί πρός έπίρρωσιν τής παπικής εξουσίας πράξεις του είναι τόσον γνωσταί, ώστε ή Κυβέρνησις τής Ρώμης ήρνήθη διαρρήδην τό «exequatur·» κηρύξασα τόν ύπό τού Βατικα-

Άπάναντι τού ’Ιταλικού Κράτους Μ9νού ψηφισθέντα επικίνδυνον διά τήν δημοσίαν ασφάλειαν. Τό ζήτημα έλαβεν ούιω εύρυτέρας διαστάσεις, διότι έθίγοντο αί μεταξύ Έκκλη- σι«ς καί Πολιτείας «Guarentigie» (Συμφωνίαι) : Ό λαός διηρέθη κληρικόφρονας καί άντικληρικόφρονας, συναθροίσεις έγένοντο κ«ι λαϊκά δριμύτατα ψηφίσματα συνετάχθησαν, πρεσβεϊαι έστάλησαν ε,ζ Ρώμην υπέρ και κατά τής έκλογή;, μέ^ος τού τύπου συνηγόρησε δ λοιπός λαύρως έπετέθη κατά τού έψηφισμένου καί τέλος συζή- τησις μακροτάτη και σφοδρά λίαν έλαβε χώραν έν τω Ίταλικώ Κοι- νοβουλίφ, καθ’ ήν δ "Υπουργός τών Εκκλησιαστικών Fiiiocliiaro- Aprilc έψεξε τήν πολιτικήν τού Βατικανού καί ήρνήθη τήν έπικύ- ρωσιν τής έκλογής.Το πράγμα ήπείλησε πρός στιγμήν θλιβερός νά έχη τάς συνεπεί- · Ούτω μικρά μερίς έν τή Βουλή έπέμενεν υπέρ τής έκλογής, τό^ίχτίκανύν ήπείλει νά στείλη τον Καρόν είς Γένουαν καί άνευ τής θυγκαταθέσεως τής Κυβερνήσεως, προσφοραί έγένοντο καί ή μαρκησία 1 erosa Pallavicini διέθηκεν ολόκληρον άνάκτορον πρός ηγεμονικήνΚαρόν υποδοχήν. Άλλ’ είς μάτην ’■ Τό Βατικανόν, πρό τής αύ- σΐϊΚάς άπαγορεύσεως τής Κυβερνήσεως, δέν τολμφ νά έκπληρώση χην απειλήν του καί ούτω ο ’Ιησουίτης Καρόν πληρώνει τά έπίχειρα ΧίΚ κακίας αυτού, εις τον λαοφιλή καί επιστήμονα Σαμαρίαν αποδίδεται δικαιοσύνη, ή δέ πολιτική τού Βατικανού καί ή κοσμική έξου- τού ΙΙάπα καίριον δέχονται πλήγμα.
*11 έγκνκλτοι; τον Έπιάιούπον K^ciiôvnç Κ<ιο· 

οιναλίον Μπονοπύλη.Βαρύτερον όμως κτυπά τού ποντίφηκος τό άλάθητον καί τήν Χθσμικήν αυτού εξουσίαν ό ευθαρσής ’Επίσκοπος, γέρων, άλλ’ άκμαΐ- το φρόνημα, υπογραμμός ποιμενάρχου καί τύπος ενθουσιώδους πα- τριώτου, Μπονομέλης.Διά τό γενναιον τού φρονήματος, τό άκέραιον τού χαραντήρος καί τ°ν άκραιφνή αυτού πατριωτισμόν, δ Επίσκοπος Κρεμόνης, δίς μέχρι τούδε είδε τούς κεραυνούς, οΰς κατά τής πολιάς του κεφαλής έξέπεμψεν υ Αγιος Πατήρ καί τά επιστημονικά αυτού έργα ύποβληθέντα είς τον "Ινδικά. ΤΙ μεγαλειτέρα όμως σύστασις διά τοιαύτα έργα ύπήρ- fcv ακριβώς ή άπαγόρευσις, οί κεραυνοί τού Βατικανού έσεβάσθησαν του 80ετοΰς γέροντυς, ϋστις άποδίδαιν τά ίσα, κεραυνού, διά τής πρός 
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’Λπέναττι του Ιταλικού Κράτους 651
550 Ο( Ίησουΐται καί ή πολιτική του Βατικανούτό ποίμνιο? αυτού εγκυκλίου του, τό αλάθητον και τήν κοσμικήν εξουσίαν του πο\τί^ηκος.Κατά πρώτον εξετάζει ό ’Επίσκοπος Μπονομέλης το έν τή Θρη- σκεία θειον και ανθρώπινον μέρος : Τό πρώτον αμετάβλητον και αιώνιον, τό δεύτερον μεταβλητόν, φθαρτόν και πρόοκαιρον’ συνισιά δέ ιι; τους πιστούς νά προσέχωσι καί διακρίνωσι τό έν τή θρησκεία θειον μέρος από τά ανθρώπινα επικολλήματα.Περί τού άλαθήτου τών ’Εκκλησιαστικών ’Αρχών προκειμένον, έρωτα : Πότε δυνάμεθα νά εϊπωμεν «Roma locuta ost, causa linita osi » όταν πρόκειται περί του άλαθήτου του υπουργήματος ; Καί συνεπάγεται ό ίδιος : Ί1 καθολική θρησκεία δέν δύναται ούτε οφείλει νά περικλεισθή έν τή συνειδήσει καί μόνη, άλλ’ άναγκαίωζ πρέπει νά έκδηλουται εις εξωτερικός πράξεις καί εις έργα, άτινα ύπό- κεινται είς τούς πολιτικούς νόμους : Ούτω αί προστριβαί, αί διαφο- ραί, αί διενέξεις κλπ. μετά τών Λαϊκών ’Αρχών δέν είναι απίθανοι, τουναντίον είναι αναπόφευκτοι. Είναι λοιπόν, ανάγκη ή Εκκλησία νά ελθη εις σχέσεις καί συνάφειαν μετά τών έκάστοτε Κυβερνήσεων, είναι ανάγκη νά ενεργή έπιδεξίως, μάλιστα εις τινα δύσκολα ζητήματα, ϊνα μή σφάλληται, πρός βλάβην τών πιστών : Έξ όλων τούτων, κατ’ ανάγκην, πηγάζει ή εκκλησιαστική πολιτική ή διπλωματία. Πρέπει λοιπόν νά νομίζωμεν δτι αί εκκλησιαστικά! αρχαί είναι πάντοτε αί μάλλον ίκαναί, αί πλέον άρμόδιαι καί όλιγώτερον αλάνθαστοι ; Καί άπαντα . Οδείς είναι υποχρεωμένος νά άναγνωρίζη δτι αί πολίτικα! πράξεις τής ’Εκκλησίας καί αύταί αί τήν διακυβέρνησιν αυτής άφορώσαι εΐοίν τέλεια ι, καίτοι πάντοτε άξιαι σεβασμού, εύλαβειας κα! ύπακοής.’Επειδή δέ ό ’Ιταλικός λαός είναι διηρημένος είς πολλά κόμματα, ών πρωτεύουσιν οι κληρικόφρονες καί άντικληρικόφρονες καί τών μέν πρώτων σημαιοφόρος είναι αυτό τούτο τό Βατικανόν, ό καλός ποιμήν Μπονομέλης, συνιστ^ νά προσέχωσι, ώστε νά μή συγχέωσι τήν ’Εκκλησίαν κα! τήν διδασκαλίαν τής ’Εκκλησίας μετά τής πολιτική; αυτής : "Ας προσέξωμεν, αναφωνεί μετά πόνου, νά μή νομίζωμεν δτι ’Εκκλησία καί πολιτική είναι έν καί τό αυτό. Μακράν άφ’ ήμών ή βλαβερά εκείνη προχατάληψις τού νά νομίζωμεν δτι διά νά εϊμεθα καθολικοί, ανάγκη νά άνήκωμεν εις τούτο μάλλον παρά είς εκείνο το κόμμα : είς τούς προοδευτικούς ή μετριόφρονας, τούς συνταγματικού; ή δημοκρατικούς κλπ. Όφείλομεν εϊλικρινώς νά ύποκείμεθα είς τά 

δογματικά καί τήν ηθικήν διδασκαλίαν τής Εκκλησίας καί υπακούω- μεν είς τούς κανόνας αυτής. Πράττοντες ούτω, δέν ΰπακούομεν είς τους ανθρώπους, άλλ*  είς αυτόν τόν Θεόν. "Οσον διά τά λοιπά άφίε- ται πλήρης ελευθερία, τουλάχιστον είς τούς λαϊκούς καί λέγω δι’ αύ- τθνς, διότι διά τούς κληρικούς τό πράγμα διαφέρει, τουλάχιστον κατά τήν εξωτερικήν αυτού άποψιν : *0  κλήρος (ό λατινικός βεβαίως) είναι μέρος χωριστόν : είναι στρατός καί έχει τούς νόμους του καί ηθικήν πειθαρχίαν, είς ούς δέον αύστηρώς νά ύπακούη.Γό λοιπόν μέρος τής ποιμαντικής αφορά τόν μεταξύ Πολιτείας *οί Εκκλησίας χωρισμόν, εύχεται δέ έγκαρδίως ο ’Επίσκοπος Μπο*  νομέλης, τήν ένωσιν καί έπικράτησιν τής είρήντ|ς :Ναί, τό γινώσκει ό 'Ύψιστος πώς δ,τι λέγω εκφράζει πιστώς δ,τι αίσθάνομαι. Είδον καί τό ένθυμούμαι, ώς νά συνέβη χθές, τό ά- νεκφραστον θέαμα τού 1848, δταν τήν 23 Μαρτίου μετεδόθη ώς ά- οτραπή καί εις τά μικρότερα χωρία ή εϊδησις «έφυγαν» (οί Αυστριακοί) ! Όποια χαρ<ί ! όποία άγαλλίασις ! οποία εορτή I Πάντες ήσαν συνησπισμένοι, πάντες σύμφωνοι, πάντες ήνωμένοι είς μίαν καί μόνην ακέψιν, είς μίαν καί μόνην αγάπην. Κατ’ έκείνας τάς αλησμόνητους ήμέρας πολιτικοί κα! έκκλησιαστικοί, ιερείς καί στρατιώται, κληρικοί X«! λαϊκοί έπλήρουν τούς ναούς καί κλαίοντες έκ τής χαράς έδόξαζον τον Θεόν, αναβοώντες : Ζήτω ή Πατρίς Ζήτω ή ανεξαρτησία ! Ζήτω ή ελευθερία !Απο τού σημείου δμως τούτου, ή φωνή του Μπονομέλη, λαμβάνει τονον μελαγχολικόν καί ώ; άλλος Ιερεμίας θρηνεί τήν παρούσαν κατάστασιν τής Εκκλησίας καί τού λαού.Φευ ! οποία μεταβολή ! Παρήλθον ήδη εξήκοντα πέντε έτη καί ή ήως εκείνη τής δημοσίας ήμών ζωής, ή τότον ώραία, ή τόσον ευλογημένη, ήρχισε νά άραιοΰται, ήρξατο καί ευρέως διεδόθη ή θλιβερά διχόνοια, ήτις ύφίσταται νΰν καί έτι πλέον δξύνεται. Άλλοίμονον ! είς πόσους έκτοτε έξησθένησεν ή πίστις ή προγονική! εις πόσους τελείως άπωλέσθη ! Πόσοι ήρχισαν νά άπομακρύνωνται τής Εκκλησία; καί πόσοι φανερά νά καταπολεμώσιν αυτήν! ποϊαι δέ κα! πόσαι θρησκευτικά! συμφοραί συνεσωρεύθησαν ! ΊΙ απαίσια διάστασις μεταξύ Εκκλησίας κα! Κράτους, μεταξύ Θρησκείας καί Πατρίδος, επηρεάζει τόσον ώστε καί σήμερον πολλοί φρονούσιν δτι δέν δύνανται νά ώσι καλοί πατριώται καί καλοί χριστιανοί. Παραφροσύνη! Καί δμως, δυστυ· Ζώζϊ ούτω συμβαίνει, δέν ωφελεί δέ νά τό άποκρύπτωμεν. Τό πολυτι-
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552 Ο( Ίησουϊται καί ή πολιτική του Βατ^κανυϋ μότερον διά τόν άνθρωπον είναι ή θρησκεία και η ΙΙαιρίς, και ήταν τά δυο ταυια περιέλθωσιν βΐς διάστασιν, πρό πάντων παρά τοϊς νεοις> καί δεινώς ταύτα προστρίβωνται, δ άνθρωπος τότε αισθάνεται αυτόν διχασμένον έν έαυτφ καί δοκιμάζει θλϊψιν καί αγωνίαν άνεκφραστω, βασανιστικήν.Τά αϊτια τής απαίσιας ταύτης διαιρέσεως, Εκκλησίας και Πολι τείας, και αί άρχαί αυτής είναι τόσον λεπταί, ώστε δέν τολμώ κάν ούτε νά τάς αναφέρω. ΙΙαρακαλώ μόνον νά μή μοί καταλογισθή ως παράπτωμα άν εκφράζω τήν ζωηςοτάτην επιθυμίαν τής καταπαυσεω, τής μακροχρονίου ταύτης διαιρέσεως, ευχόμενος ϊνα οί αρμόδιοι και δυνάμενοι ευρωσι τόν τρόπον τής αίσίας συνεννοήσεως, όπως η ταλική σημαία, ευλογημένη, δυντ|θή τέλος νά κυματίση επί τών Ου σιαστηρίων, απέναντι τού Σταυρού τού Χριστού. Ή καρδια πα/vs Εκκλησιαστικού άλγεϊ διά τήν ψυχράν ή και πολεμίαν στάσιν τ’)» πισήμου ’Ιταλίας απέναντι τής Εκκλησίας καί ή καρδία παντός Λ0^ λιτικού αίμάσσει διά τόν επίσημον αποχωρισμόν τού καθολικαψου από τής ζωής καί τής χαράς τού έθνους. Ευλογώ τήν Θείαν Πρόνοιαν καί θά ήμην ευτυχής, αν έν τή προκεχωρηκυία μου ηλικία» πΙ)Ο θανάτου, ήςιοΰμην νά ϊδω τόν εναγκαλισμόν, δν ματσίως έπί πολλά έτη έπόθησα.Διά τών λέξεων τούτων κλείνει τήν ποιμαντικήν αυτού επιστολήν ό καλός ποιμήν Κρεμόνης Μπονομέλης, ήτις τόσον ζωηρώς, δσον κ«1 πειστικώς άντιτίθεται πρός τά νέα δόγματα τού Βατικανού καί ^Ιν σημερινήν αυτού πολιτικήν. Περιττόν νά προσθέσωμεν δτι νέοι κε ραυνοί άναμένουσι τόν ευσταθή Γέροντα Κρεμόνης, άλλα καί εύνοιμον οποία αγαθή έντύπωσις, ή έκ τής τοιαύπις εγκυκλίου εις τούς μ^Ο^θ φρονεστέρους τού Βατικανού καί πόσον αύτη ενθαρρύνει έν τφ άγων αυτών τούς μοντερνιστάς, ώς άποκαλοΰνται οί έλευθέραν, αλλά θρ® έχοντες τήν σκέψιν καί οί τό αλάθητυν καί ιήν κοσμικήν εξουσίανΑγίου I Ιατρός άρνούμενοι.Βενετία.
•Αρχιμ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ £ΗΡΟΥΧΑΚΗΣ·

ΩΔΙΝΕΣ ΑιΔΟΥ
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*)/ιό τόν τίτλον τούτον Ιόημοοιεύΰη iv τ[ι <*ΛκκΑ.  “Αληάίίίρ 
οο^αρον αρθρον9 ^ιεκτρα^φδονν τά δει^ά τής Μ. Εκκλησίας, Ιξ 
Αφορμής τών ίν ^Αδριανυυττόλει γενομενων Ini G ομογενών θανατά 
κών Ικτελέοε(ον, παρά τήν υπδ τής Ίουρκικής Κνβερνήοεαος κατόηιν 
του πολέμου δοχλεϊοαν έπισήμως αμνηστίαν.«Ώδινες γράφει ή «Έκκλ. Άλήθειχ» — κεριβάλλου-*1 τήν ’Εκκλησίαν, από δέκα μέν ετών έν Μακεδονία κινδύνους έκ γένους, κινδύνους έζ αλλοφύλων καί κινδύνους έκ ύευδαδέλφων δια*·  τρέξασαν, ύποστασαν δεινών έπιφορις καί παθούσαν, από δ’ ένος «τους συμπάσχουσαν μετά πολλών aùr/j; φιλόστοργων τέκνων τα οποία, παρά πάντα λόγον, έννοούμενον η άνόητον, ύφίστανται δυ- σ·υχηματα κατά το πλεϊστον ανεπανόρθωτα. Χκίρουσχ μετά χχι· φόντων χαΐ συνοδυρομένη μετά πενΟούντων, άπο ένος έτους διχ- *υει περίοδον πένδους και συνοχές καί θλίψεων πολλών, μόλις σπεύ- δουσα είς έπούλωαιν μιας πληγής και καταστροφήν άντιμετωπίζουσα, μόλις τρέχουσα νά προφθάση τήν καταατροφήν καί άναγκαζομένη τελ?| τών προς Κύριον μεταστάντων τα ιερά μνημόσυνα. Δαπχ- σωμένη είς αιτήσεις, είς διαμαρτυρίας, είς παρακλήσεις, είς συμ- δουλάς, είς ύπεράσπισιν δικαίων άναμφισβητήτων, προσβαλλομένων ^ανιαχόθεν, ήλπιζεν ο τι, έν κινδύνοις καί μετά κινδύνους κοσμικούςκατόπιν τοιούτοιν πχΟημάτων ήθελεν ευρίσκει πρόθυμον τώ/ θικαίων καί φιλάνθρωπων αύτίίς αιτήσεων αποδοχήν.’Αποτυχία είς τοιαυτα διαβήματα βεβαίως θεωρείται εύεςή- γητος ει ούχί συγγνωστή, έν καιρσϊς ανωμαλιών, ακαταστασιών, πολέμων καί συγ χύσεως κοσμικής, ήτις έπηρεάζει και τήν έκκλη- σιαστικήν ειρήνην, τήν Γσω; ύπάργουσαν, τήν φαινομενην μάλλον. Αλλ βταν ό κόσμος ολος ό πεπολιτισμίνος συνιστφ μέν ειρήνην *°ά κατάστααιν γαληνιαίχν, χαίρ$ δέ έπί συντελεσθείσν) ήρεμί^, δ.αν ευρίσκηται άπέ/αντι καιαστάσεως ειρηνικής, διττώ; έμπεδω - άπεκδέχεται πάντοτε κατά πάσας τάς περιστάσεις, έν παντί την ίρσιν πάσης αφορμής ψυχροτήτων, διαστάσεων καί προ- οτριβων, διότι ταύτα πάντχ συνχποτελουσι πόλεμον λαθρόβιον, άπο- ·ερματιζόμενον είς το φχ/ερόν. Αλλά κατόπιν πολέμων, καί χα- υπογραφές συνθηκών, ό κόσμος ολος ευρίσκει ήμέρας άνα-
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5Λ4 Ώδινες νΑδουπνοής έλευθέρας, μετά την όριζομενην έν :σις συνθήκαις των τέως εμπολέμων επικρατειών άμνηστείαν. Διότι καί οί ίδιώται καί τά κράτη, καί τα νομικά χαί τά φυσικά πρόσωπα ποθούσι καί ζητού- σι τήν ειρήνην καί άπεκδέχονται τσύτην βεβαιουμένην καί δια τής άμνηστείας, τής χορηγούσης τήν εσωτερικήν γαλήνην είς το περι- χόμενον τών συ>θηκολογούντων κρατών.Τοιαύτην γαλήνην έπόθητε δικαίως ή ’Εκκλησία, πρό μηνάς σχεδόν »μνηστείαν άπό τής ήμετέρας κυβερνήσεως ζητήσασα δια πάντα τά, κατά Οε{αν άνοχήν, έν θράκ$ γενόμενα. νΗδη δε καί διά τής τουρκοβουλγαρικής συνθήκης άμνηστεία έχορηγήθη είς πάν- τας τού; όπωσδήποτ’ ούν ένοχοποιηθέντας, τών οποίων οί περισσότεροι τις οίδεν άν ώσιν αδικίας ξενικής καί συκοφαντίας βουλγαρικής θύματα. Καί ένφ πάντες έπεκροτούμεν τό μέτρον τούτο, τό τήν ηρεμίαν κατ’ όλίγον είσάγον, αίφνης τηλεγραφική ειδησις τής τρίτης έξ Άδριανουπόλεως ήγγειλε τήν είς θάνατον καταδίκην ύπό του στρατοδικείου δώδεκα πολιτών Οθωμανών, ών έπέκειτο ή καταστροφή..«Μετά τάς νέας έν Άδριανουπόλει καταδίκας τάς έν μυστικό- τττν συνοπτικώς διεξαγομένας, τών όποιων προηγούνται συλλήψεις άθρόαι χωρικών, ών ούτε τήν προέλευσιν, ού;ε τά όνοματα τό γε νΰν γινώσκομεν, έπιτρέπεται ήμίν χαθ’ δ έχομεν δικαίωμα ώς πολί- ται συνταγματικού κράτους καί τή κοινή καί ύπό τών αιώνων άνε- γνωρισμένη πνευματική τών ορθοδόξων χριστιανών αρχή νά ζητή- σωμεν όπως ή άμνηστεία άποδειχθή πραγματική, διψιλεύουσα τήν χάριν ώς δίκαιον είς ελληνας κ?ί βουλγάρους, εις άρμενίους καί ίσραηλίτας αδιακρίτως. *Όλος  ό κόσμος έδιδάχθη καί γινώσκει, δτι ή διά συνθηκών κατοχυρουμένη κατόπιν πολέμου άμνηστεία έπε- κτείνεται όχι είς έν έθνος ή μίαν φυλήν, άλλ1 είς τους κατοίκους πασών τών έχ τού πολέμου παθουσών επαρχιών, είτε άποσπασθει- σών άπό τίνος κράτους καί περιερχομένων είς τό έτερον, είτε έπα- ναχτηθεισών καί περιελθουσών είς τόν πρώτον κάτοχον, θύσεις δ’ εύρί- σχεται πιστεύων ότι τα τιμωρούμενα σήμερον τόσον αύστηρώς εγκλήματα τών έλλήνων κατοίκων τής Θράκης συνέβησαν μετά τήν ύπο- γραφήν τής τουρχοβουλγαρικής συνθήκης.»

επικρι^ι^
Ώραίαν επιστολήν έδημοσίευσεν έν τώ «Guardian» τού Λονδίνου τή 12 Σεπτεμβρίου έ. έ. ό Άγγλιχινό: ’Αρχιδιάκονος τοΰ Πύρτ-Έλίζαβεθ Δρ Λ. T. Wirgman. Έπιπλήττων έν πρώτοις τήν σύνταξιν ώς μή εύθυδίκως περί τού πολέμου μας κρίνασαν καί ως άδικήσασαν διά τών γραφομένων της τήν Ελλάδα, έπιφέρει άμέσως τα ακόλουθα : «.Κατεκρίνατε συλλήβδην τήν άγριότητα τών λαών τού Αίμου, χωρίς νά εξαίρεσητε τόν στρατόν τού βασι·· λεως Κωνσταντίνου. Καί όμως οί οημερινοί °Ελληνες ύπερίρα^ 

λον ιάς δόξας τοΰ Μαραΰώνος καί τής Σαλαμίνος^ ου μονον διότι έθνικώς καί πολιτιχώς ηνωμένοι αντιμετώπισαν τόν εχθρόν των, άλλα διότι ηνωμένοι τόν άντιμεπώπισχν κκί δια τών δεσμών των χριστιανικών. Ή θρησκεία διά τόν σημερινόν Έλληνα δέν εινε χενή έκφρασις· είνε πραγματικότης. Λύτή καί τό αίσθημα τού πατριωτισμού συνάπτουν τούς απανταχού έσκορπισμένους "Ελληνας... Διατείνομαι—προσεπιλέγει ό άρχιδιάκονος — ότι κάτι γνωρίζω άπό τα Ελληνικά ιδεώδη, διότι άφ’ ής ημέρας ήρξατο ό πόλεμος δέν έπαυσα άναγινώακων τήν 'Ελληνικήν μου εφημερίδα τακτικώ; ... Η Θεσσαλονίκη είνε πόλις Ελληνική κυρίως . . . Ούδέν δικαίωμα εϊχεν ή Βουλγαρία έπί πόλεως, ή οποία έστάθη κέντρον Ελληνικόν «φ ής ό άπόστολος ΙΙκύλος έγραφε τήν πρός Θεσσαλονικεΐς επιστολήν του. Μέχρι σήμερον άκόμη οί Έλληνες μέ τό άρχαϊόν της ονομα «Θεσσαλονίκη» καί οχι ώς ήμεις «Σιλωνίκην» την ονο- μάζουσιν. Ό ’Ορθόδοξος Έλλην Αρχιεπίσκοπός της, άπευθυνων τήν συγχινητικωτάτην του προσφώνησιν πρός τόν βασιλέα Κωνσταντίνον καί προσφέρων δοξολογίας ύπέρ αύτοΰ έν τώ ναώ, μας ανε- μ-μνησκε τάς έπιστολάς τού άποστ. Παύλου. Άνέγνωσα πρό ολίγου το διάγγελμα τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου πρός τον στρατόν του, ο*ε  άπεδυετο είς τόν πόλεμον χατά τών Βουλγάρων, τών προδοτι- *ώς κατά τών Έλλήνων έπιτεθέντων. Εινε άρρενωπον καί «υγε- νέ; έγγραφον... Ύπό τόν βασιλέα του ό Ελληνικός στρατός ένί- χηαεν είς 40 μόχας, έκυρίευσε δέ, παρεκτός τής Θεσσαλονίκης καί τών Ίωαννίνων, άλλας 20 πόλεις όχυράς. Ή Καβάλλα τυγχάνει κεντρον Ελληνικού πληθυσμού. Αιμήν σωτηρίας θά είναι τα νέα Ελληνικό σύνορα διά τούς δεδιωγμένους Έλληνας τής λοιπής Μα-
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r>5ß Έπίκρισις αδικίαςχεδονίας χαί τής Θράκης....’!I Ελλάς έχει έλευθερχν καί υποχρεωτικήν την έκπαίδευσιν, πλούσιοι δ*  Έλληνες τής Εύρώπης καί ’Λ- [ζερικής συνεισέφ^ρον πλουσίως υπέρ του πολέμου. Καί «πόδεις^ ό μάκρος έκάστοτε κατάλογος τών συχίοομών, ον άναγινώσχω εις την εφημερίδα μου. ΊΙ 'Ελληνική ναυαρχις είναι δώρον πλουσίου Έλληνος. ΙΙεποι,ΰα ou ΰά παραοτώμεν ϋεαταϊ ΰαυμααίας μεταβο· 
λής êv ΈλλάδΓ τοιαύτης μεταβολής, cia προ 50ετίας άτεζωογ^ψ 
οε τήν 'Ιταλίαν καί την επλααεν Ευρωπαϊκήν όύιαμιν*.Είς τοισύτην γλώσσαν δέν μας έχει ούδόλως ιίΟισμένους ό Αγγλικά; τύπος, θρησκευτικά; ή πολιτικός. *Οσον  λυπούμε^ θα έπί τω οτι καί αύτάς ό επίσημος Λονδίνειος «Φόλας» δέν έποι- ησε τού γενικού κανόνο; έξχίρεαιν, άλλο τόσον χαίρομεν, ori τ° σφάλμα του προύχάλεσε μίαν τόσον άληθολόγον καί ώραίαν τού άρχίδιικόνου έπίκρισιν, έφ’ η έγκαρδίως εύγνωμονούμεν.( Έκ του «ΙΙανταίνου». ) Κ· Ν· Κ·
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΛΛΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗΣ

( 26 ’Οκτώβριον. )ΚαΟα αναγράφεται έν τω τύπφ μετά μεγάλης επισημότητα; *αι μεγαλόπρεπείας επανηγυρίσθη ή πρώτη επέτειος τής άνακιήσεως τή$ Θεσσαλονίκης έν αυτή τή πρωτευοΰση τής Μακεδονίας, εις ήν μετέβη η A. Β. Υ. ό Διάδοχος Γεώργιος ένθουσιωδέστατα γενόμενο; δεκτός.Κατά τάς έκεϊθεν περιγραφάς ασυνήθης κίνησι; έπεκράτει όπο τής πρωίας τής ήμέρας εκείνης, χαιρετισθείσης δΓ είκοσι καί ενός νονιοβολισμών. Χιλιάδες λαού εξ όλων τών σημείων τής πόλεως τήρχοντο πρός τά κέντρα. Ή πόλις σημαιοστόλιστος έπλαιεν έντύς τό>ν εθνικών χρωμάτων γαλανού καί λευκού παρισιώσα οΰτω άπερίγ(?α' πτον θέαμα. Ή άφιξις του Διαδόχου έχαιρετίσθη διά 31 κανονιθβ0' λισμών τού μικρού Καραμπουρνού. Τήν 9. 30' π.μ. άνήλθον τής βασιλικής θαλαμηγού «’Αμφιτρίτης» όπως χαιρετίσωσι τόν Δι«· δοχον ύ Υπουργός τών ’Εσωτερικών κ. Ρέπουλης, ό κ. Μοσχό^θν- λος, ύ κ. Νομάρχης, ό κ. Μεσσαλάς, ύ κ. Τρουπάκης αρχηγό;

Ή έπέτειος τής άλώσεως τής ΘεσσαλονίκηςΧωροφυλακής Μακεδονίας καί ό κ. Λιμενάρχης, οιτινες εξήλθον αμέσως. Ή εξέδρα τού λευκού πύργου οπού έπρόκειτο νά άποβιβασθή δ Διάδοχος ήτο πολυιελώς διακοσμημένη. Εις τό δάπεδον πολυτελής τά*ης,  άνω δέ τό Στέμμα, γιρλάνται καί σημαϊαι. Τήν 10 1)4 ή ατμάκατος φέρουσα τόν Διάδοχον άπεσπάσθη τή; «’Αμφιτρίτης.» Τα πυροβολεία χαιρετώσι διά κανονιοβολισμών. Εις τήν έξέδραν άνέμενον δ κ. Ρέπουλης, ο κ. Μοσχόπουλος, δ κ. Δήμαρχος, ο Μουφτής, η Μιωτική επιτροπή καί το έπιτελειυν τής 11ης Μεραρχίας. Τόν Διάδοχον άποβιβασθέντα συνέστησεν δ κ. Νομάρχη; εις τους αναμενον- *ας. Ή μουσική έπαιάνισε τόν Βασιλικόν και Εθνικόν ύμνον, ενφ ο στρατός καί δ λαός εζητωκραύγαζε καί έχειροκροτει ενθουσιωδώ3. Ο Διάδοχος, ώραΐος καί μειδιών, φέρων δε στολήν υπασπιστού τής Α. Μ. τού Βασιλέως καί βαρύτιμον κράνος, έχαιρέτισε στρατιωτικώς. Ε- πεβιβασ9η μετ’ ολίγον αυτοκινήτου έν μέσω ενθουσιασμού, κανηυ- θύνθη είς τόν Ναόν διά τών οδών τής παραλίας Σαμπρή πασσά, Διοικητηρίου καί ’Αγίου Δημητρίου, δπου έ'ληγβν η παράταξι, τού στρατού. ’Απερίγραπτος συνωστισμός κοσμου έπεκράτει περί το Βα θιλικον αυτοκίνητο V, όπισθεν τού δ ποιου ηρχετο το αυτοκινητον τού κ· Ρέπουλη καί τών λοιπών επισήμων. Οί στρατιώται διερχομένου τού αυτοκινήτου επευφήμουν ζωηρώς. Εις την παραλιακήν οδον υπήρχον παρατεταγμένοι πρόσφυγες, έπίσης δέ αί γυναίκες αυτών με γραφικός Μακεδονικός στολάς. Έναντι τού «Όλύμπου» παρετάχθησαν οί μα*μέ τά λάβαρα καί αί μαθήτριαι λευχειμονούσαι. Τό Διαδοχικόν αυτοκινητον ήκολούθουν έφιπποι χωροφύλακες. Μέχρι τής άφίξεω^ εις χδν Ναόν τού Αγίου Δημητρίου γυναίκες έρραινον τόν Διάδοχον.Ή A. Υ. κατά τήν δοξολογίαν έστάθη έπί τού θρόνου, έναντι οποίου έτοποθετήθη τό Βυζαντινόν λάβαρον τού Δικέφαλου Αε φέροντας έπί τού στήθους του τον Ελληνικόν θυρεόν, είς ία δνω κυανά τετράγωνα τού δποίου ευρίσκονται τά στοιχεία «Κ> χαί «ΙΒ’^εΙς δέ τά δύο κιτώτερα ανά εν «Β» καί τροποποιηθέντος °ύ<ως ένεκα τού Βυζαντινού έμβληματικ>ύ λογίου’ «Βασιλεύ; βασιλεύων Βασιλευόντων».Πέριξ τού Διαδόχου έλαβον θέσιν αί πολιτικαί άρχαί, δ διοικη- Χί1^τοΰ τετάρτου Στρατιωτικού Σώματος αντιστράτηγος Μοσχόπουλος, ενταύθα παρεπιδημοΰντες αντιστράτηγοι και υποστράτηγοι, αι λοι· ^ί στρατιωτικοί άρχαί, δ Μουφτής, δ άρχιρραβϊνος καί οι λοιποί ' Οηοκευτικοί αρχηγοί, δ Δήμαρχος μετά τού Δημ. Συμβουλίου, ο Δι-
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Ή έπέτειος τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης 559558 Ή έπέτειος τής άλάσεως της Θεσσαλονίκης ευθυντής του υποκαταστήματος τής Εθνικής Τραπέζης, οί αντιπρόσωποι τών κοινοτήτων, οί καθηγηταί τών λυκείθ)ν, τά προεδρεία των σωματείων καί τά συμβούλια πάντων τών κοινωφελών ιδρυμάτων.Ή δοξολογία έτελέσθη παρά του Σεβ. Μητροπολίτου Γενναδίου, φέροντος τον χρυσότευκτον χρυσούν σάκκον εκ τών θησαυρών του Με- λενίκου καί περιστοιχιζομένου παρά πάντων τών επισκόπων τής περιοχής του ώς καί τού παρεπιδημούντος "Αγίου Στρωμνίτσης.Έν τώ λόγω αυτού ύ Μητροπολίτης, απευθυνόμενος πρός τήν Λ. B. Υ. τύν Διάδοχον, άνέφερεν έν αρχή τήν παρά τού Σουλτάνου Μουράτ άλωσιν τής Θεσσαλονίκης τήν 29ην Μαρτίου τού 1430, οπότε ό ναός τού Άγιου μετεβάλλετο εις τέμενος.Άλλ’ ή Θεία Πρόνοια, είπε, παρέδωκε τήν πόλιν και πάλιν είς τόν κληρονόμον τών νομίμων κατόχων αυτής, τόν Κωνσταντίνον τον ΙΒον, ηγούμενον τών ενδόξων Σαρανταπορομάχο'ν καί Γιαννιτσο- μάχων, καί παρέδωκεν αυτήν δ αρχιστράτηγος τού κληρονόμου τού πορθητοΰ της Ρεσσάτ πασσάς.Τό μέγα τούτο γεγονός, μετά τον Θεόν, οφείλεται άμερίστως είς τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον τόν Δωδέκατον, έξηκολούθησεν ό Μητροπολίτης, καί έξήρε τήν τροπαιούχον δράσιν τού Άνακτος, κατανικών- τος πανταχού τόν καταχτητήν καί πλήσσοντος κεραυνοβόλως αυτόν διά τών λεοντοθύμων μαχητών Του, οι όποιοι άκολουθούντες τό παράδειγμα τού έθνομάρτυρος βάρδου Ρήγα τού Φεραίου,«Επάνω στής σημαίες "Υψώστε τόν Σταυρόν καί σαν αστροπελέκια Χτυπάτε τόν εχθρόν, > έπολέμουν λυσσωδώς, άναβιοΰντες σελίδας αρχαίας δόςης.Ό Μητροπολίτης έξέφρασεν ειτα τήν λύπην τού Ελληνικού λαού τής Θεσσαλονίκης, διότι έπέπρωτο τό πολύτιμον αϊμα τού Βασιλέως Γεωργίου τού Αου νά καθαγιάση διά τόν Ελληνισμόν «τήν περιμά- χητον αυτήν νύμφην τού Αιγαίου καί τού Όλύμπαυ», καί έξέφρασε τήν άγαλλίασίν του διά τήν παρουσίαν τού Διαδόχου τού Ελληνικού Θρόνου, δστις κατά τούς δύο πολέμους, ταχθείς ’παρά τό πλευρόν τού Σεπτού Αυτού Πατρός καί έχων, καθώς Εκείνος, τήν διάνοιαν καί τήν καρδίαν πρός τήν Πατρίδα καί μόνην άφωσιωμένος, αισθάνεται σήμερον όμοιους παλμούς χαράς και συγκινήσεως. Ή πόλις ευγνωμονεί Αυτόν διά τήν παρουσίαν Του εις τήν ίεράν ταύτην εορτήν.

Έπλεξεν έπειτα δΓ ενθουσιωδών εκφράσεων τό έγκώμιον τού Πορφυρογεννήτου Κωνσταντίνου τού Έλευθερωτοΰ καί τού ενδόξου στρατού Του, έξήρε τήν άρρητον τής πόλεως άγαλλίασίν διά τήν ά- νακτηθεϊσαν ελευθερίαν της καί καταστρέφων τόν λόγον, έδεήθη τού Μεγαλομάρτυρας πολιούχου, δπως σκέπη τό Έθνος, τόν 'Ελληνικόν Στρατόν, καί τήν Βασιλικήν Οικογένειαν.
Η ΒΟΥΛΗ TQN ΕΛΛΗΝΩΝ

Τή 31η λήξαντος μηνός Όκτο)βρίου έγένετο μετ’ έκτακτου μεγαλοπρεπείας καί έπισημότητος ή έναρξις τών έργα- σιών τής Βουλής τών ’Ελλήνων, καθ’ ήν ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος 1B' εϊπε τόν άκόλουθον λόγον :Κύριοι Βουλευταί,Αίνον καί δοξολογίαν άναπέμπω πρός τόν ‘Ύψιστον, δστις ηύ- λόγησε τούς αγώνας ημών πρός άπελευθέρωσιν τών δούλων αδελφών καί πρός συγκρότησιν μείζονος Ελλάδος, περιλαμβανούσης πάσας σχεδόν τάς χώρας, είς τάς οποίας επικρατεί ό Ελληνισμός.Ευλαβή στρέφω τήν διάνοιαν πρός εκείνους, οϊτινες, άπό τού άοιδίμου Βασιλέως Πατρός Μου μέχρι τού απλού στρατιώτου, έχυσαν τόσον προθύμως τό αίμα αυτών διά τήν επιτυχίαν του αθανάτου τούτου μεγαλουργήματος.Τήν ευγνωμοσύνην μου διαπιστώ πρός τόν στρατόν τής ξηράς καί τής θαλάσσης, πρός τό ένοπλον τούτέστιν έθνος, τό όποιον διά τού ήρωισμού του έκλεισε καί πάλιν τήν εθνικήν ιστορίαν διά τοσούτον ενδόξων κατορθωμάτων.Τάς ευχαριστίας μου άπευθύνο) πρός πάντας εκείνους, οϊτινες καθ’ οίονδήποτε τρόπον ένίσχυσαν τον εθνικόν ήμών άγώνα, ώς καί πρός εκείνους, οϊτινες έβοήθησαν είς άνακούφισιν τών δεινών, δσα συνεπιφέρει ό πόλεμος.Κύριοι Βουλευταί,*0 άπελευθερωτικός άγων τών Χριστιανικών λαών τής χερσονήσου δέν έπέπρωτο, άτυχώς,νά περατωθή δΓ ειρηνικής μεταξύ τών νικητών διανομής τών άπελευθερωθεισών χωρών. Είς τών συμμάχων επεδίωξε νά οίκειοποιηθή τό μέγιστον μέρος τών καρπών τής κοι-
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500 Ή Βουλή τΛν Ελλήνωνγης νίκης κα'ι νά ίδρυση απέναντι τών λοιπών λαών τής Χερσονήσου θέσιν τοσουτον επικρατούσαν, ώστε νά τίθεται έν κινδύνω ή μέλλουσα έλευθέρα άνάπτυξις τούτων.Ή Κυβέρνησίς Μου έπραξεν δ,τι ήτο δυνατόν, δπως προληφθη ή συμμαχική σύγκρουσις καί άσφαλισθή ή διανομή διά κοινής τών συμμάχων συνεννοήσεως και έν τίλει διά προσφυγής είς διαιτησίαν. Άλλ’ ούδέν παρέλειψεν δπως καταστήση τό Κράτος ίκανόν καί στρα- τιωτικώς καί διπλωματικώς ν’ αντιμετώπιση έν ανάγκη και νέαν πολεμικήν περιπέτειαν, Ή στενή δέ συνεργασία ήμών μετά τών συμμάχων κρατών Σερβίας καί Μαυροβούνιου και ή σύμπραξις τής Ρουμανίας ήγαγον εις τήν έπιβολήν τής Συνθήκης του Βουκουρεστίου. Ή Συνθήκη αΰτη, καθιστώσα πραγματικήν ισορροπίαν έν τή Βαλκανική, αποτελεί τον Καταστατικόν Χάρτην αυτής, άσφαλίζουσα τήν ειρηνικήν τών λαών αυτής άνάπτυξιν διά τής είλικρινοϋς συνεργασίας τών χωρών, αϊτινες συνέπραξαν εϊς τήν συνομολόγησιν αυτής.Τά νέα δρια τής Μείζονος Ελλάδος δέν εΐνε ακόμη όριστικώς έν συνόλφ καθωρισμένα. Διά τής Συνθήκης του Λονδίνου, ήτις πρόκειται, ελπίζω, νά έπιβεβαιωθή προσεχώς διά τής Συνθήκης τών ’Αθηνών, είς τάς Μεγάλας Δυνάμεις άνετέθη ο διακανονισμός τών συνόρων τού νέου Αλβανικού Κράτους και ή οριστική ρύθμισις τής τύχης τών νήσων τού Αιγαίου Πελάγους, εξαιρούμενης τής Κρήτης. ’Ελπίζω, δτι δ κανονισμός ούτος θά έπέλθη τό ταχύτερον καί δτι, άν- ταποκρινόμενος δσον ένεστι πλειότερον πρός τήν εθνικήν συνείδησιν τών ενδιαφερομένων πληθυσμών, θά συντελέση δπως έδραιοτέρα άπο- βή ή είρήνη έν τή ’Ανατολή.Κύριοι Βουλευταί,Τό έθνος δικαιούται νά άποβλέπη μεθ’ ύπερηφανείας μέν πρός τό συντελεσθέν έργον καί τούς πλουσίους καρπούς, ούς συνεκόμισεν έκ τών δύο πολέμων, μετ’ έμπιστοσύνης δέ πρός τάς Ιδίας δυνάμεις και τό διανοιγόμενον προ αυτού μέλλον.Πρό ήμών κεϊται τό έργον τής όργανώσεως καί άναπτύξεως τών ευρειών και ευφόρων χωρών, αϊτινες προσηρτήθησαν είς τό Βασίλειον, άλλα και τής όλης εσωτερικής άναπλάσεως, ήν διέκοψεν απλώς δ απελευθερωτικός άγων. Ή Κυβέρνησίς Μου θά ύποβάλη δμοΰ σειράν όλων νομοθετικών πρός τούτο μέτρων, μεταξύ τών οποίων κυριωτά- την κατέχουσιν θεσιν τά άφορώντα τήν έκκαθάρισιν τών δαπανών τών πολέμων, τήν μέριμναν υπέρ τών έκ τών πολέμων παθόντων καί

Ή Βουλή τΦν Ελλήνων 561*ων άπορφανισθεισών οίκογενειών, τήν οργάνωσιν τών νέων χωρών και τήν άναλόγως τών νέων πόρίον και τών νέων αναγκών αύξησιν και ένίσχυσιν τών στρατιωτικών δυνάμεων τής χώρας.’Επικαλούμενος τήν ευλογίαν τού Ύψίστου έπί τάς έργασίας ύ- Ηων, κηρύσσω τήν έναρξιν τής Β' Συνόδου τής ΤΘ' Περιόδου τής Βου- Ιης.
ΞΥΓΧΡΟΝΟΞ ISTORIA

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Η Α. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος άπκστει- 
λεν elç τούς Σεβ. Μητροπολίτας καί 
τους βουλβυτάς τής νήσου προακλή · 
°eiç δπως συνέλύωσιν έν τή Αρχιε
πισκοπή τή 16 τρ. μηνός καί έπιλη· 
φΰώοι τή; διακανονίσεως του Εκ
κλησιαστικού ζητήματος.

Τηλεγςαφιχως προσεκλήίΒ] έξ 'Α
γίου Όρους καί ή Α. Π. ό Μητροπο
λίτης Κπίου, δστις καϋά έδήλωσε τή 
Α. Μακαριόιητι άφικνεϊιαι είς Κύ- 
π9ον λτ^γοντος του μηνός Νοεμβρ'ου.

‘ *0  Γβώβγιος ϋαρίδης,—Παρά 
ΊΟσας τάς περιθάλψεις τών περί αύ- 

καί τής έπιστήυης ύπό ήμιπλη- 
οξείας τό τρίτον προσβληθείς 

^τεατη πρύ; Κύριον τή προπαρελ- 
^ούση Πέμπιη (31 ’Οκτωβρίου) ό 
Γεώργιος Πιερίδης, έπ·λεκτον τήςπό- 

ήμών μέλος.
Ο αοίδιμος άνήκων είς μίαν τών 

λεχουσών τής Κύπρου οικογενειών 
Τίμησε διά τών προσωπικών αύτου 
Χαρισμάτων ού μόλον τήν τειιμημένην 
αυτού οικογένειαν άλλά καί τήν Κύ- 
π0ον έντός τβ καί έκτός αυτής. Τό 
θταδιον έν ώ κυρίως έδρασε καί άνε-

δείχδη υπήρξε τό τραπεζιτικόν καί τό 
εμπορικόν. Καί κατ’ άρχάς μεν ύπη- 
ρειησεν ίν τή ’Αγγλοαιγυπτιακή, ής 
έπί έτη ιγένετο Διευθυντή; έν τώ τής 
Κύπρου κλάδφ, ειτα δ’ έν τή ’Οθω
μανική άφ’ ής αυτή έξηγόρασε τάς έν 
Κύπρφ τής πρώτη; εργασίας. Κοί έν 
τή οθωμανική δ’ ό Πιερίδης διά τή; 
ίκανότη’ό, του κατέσχεν άνωτέρας θε· 
οεις, ύπηρετήσας έν Βηρυιφ καί 
Σμύρνή, ένθα όχι μόναν άνεδείχθη ώς 
ικανός υπάλληλος, άλλά καί διεχρίθη 
άναμέσον τών κοινωνιών τών δύο με
γάλων τούτων τής ’Ανατολής πόλεων 
διά τό εύγε>ές καί λεπτόν τής συμπε
ριφοράς καί τό εύφυολόγον έν ταϊς 
ύνασιροφαίς.

Προαχθείς ύ.τό τή; οθωμανική; είς 
Διευθυντήν τού καταστήματος τής 
Θεσοαλονίκης, άλλά μή άποδ?χθείς 
τήν σπουδαιοτάτην άλλως ταύτην θέ- 
σιν λόγφ τών τότε πολιτικών άνωμα- 
λιών άπεχώρησε τής υπηρεσίας έπα- 
νακάμψας είς Λάρνακα καί άναλαβών 
τήν Διεύθυνσιν του έμπορικοΰ οϊκου 
Ίω. Πιερίδου, οό ινος αι έργασίαι 
ηύδοκίμησαν άξιοζη? εύτως πάνυ.

Ευρίσκετο έτι έν τή ακμή τής δρά- 
σεώςτου ό Γ. Πιερίδη:, όπότε προσε-
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562 Σύγχρονος Ιστορία ι Τηλεγραφικαί εΙδήσεις 563

βλήβΐ] ύπό ημιπληγίας. Καί ή μέν 
προότη αυτής προσβολή ούδαμώς άνε- 
χαίτισεν αύτύν τής εργασίας, άλλά 
δεύτερα καί τρίτη έστειλεν αυτόν είς 
τόν τάφον, .είς δν διά πανδήμου έκ· 
δηλώσεως συμπαύείας, ώς ήρμοζεν 
βίς άνδρα εύδοκιμήσαντα μέν καθ’ ε
αυτόν, άναδβιχθέντα δ’ ένα τών αρί
στων πολιτών, διότι ό αοίδιμος άνήρ 
εκτός τών άνω προσόντων έκοσμεϊτο 
καί ύπό τών επιζήλων αρετών τής 
φιλοπατρίας καί φιλανθρωπίας γεν- 
ναίως είσενεγκι'υν υπέρ τής πατρίδοζ 
καί ευρέως έλεήσας τούς πτωχούς 
έπί πάσι δέ τούτοις φιλόχριστος καθ’ 
άπαντα τόν βίον αύ?ου γενόμενος.

Ό «Έκκλ. Κήρυξ» συλλυπονμενος 
τοϊς συγγενέσιν αυτού, εύχεται τφ με- 
ταστάντι τήν έν σκηναίς δικαίων κα- 
τάταξιν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τής Υ. Πύλης καί αύύις απαίτησα· 

σης παρά τού Οικουμενικού Πατρι
αρχείου, όπως οί Μητροπολϊται τών 
παραχωρηΟεισών εις τά Βαλκανικά 
Κράτη χωρών μή παρακάΰηνται τού 
λοιπού είς τήν Τεράν Σύνοδον, αύτη 
συνελύούσα έξέλεξεν είς άνιικατάστα-

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ—ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
1. Όκτωβρ.— ‘H Α. Μ. ό Βασι

λεύς τών Ελλήνων Κωνσταντίνος με- 
τέβη εις Λονδϊνον, ένθα έτυχεν έγχαρ- 
διωτάτης δεξιώσεως.

Ό Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημο
κρατίας Πουαγκαρέ άπένειμεν εις τόν 
Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος Βενιζέ- 
λον τόν Μεγαλόσταυρον.

οιν αυτών τούς Σ. Μητροπολίτας Νί
καιας, Χαλκηδόνο;, Δέρκων καί Νεο- 
καισαρείας, οίτινες διωρίσΟησαν άρι- 
στίνδην, καί τούς Σ. Μητροπολίτας 
Άγκύρας καί Κρήνης, οϊτινες »ξβλέ- 
γησαν παρά τής Συνόδου.

- -Χωροεπίσκοπο; τής ένορίας Τζι· 
βαλίου έξελέγη ό Παν. άρχιμ· κ. ΙΙαΐ- 
σιος Παπα π α ισίου ύ.τό τόν τίτλον έ· 
πισκόπου Νύσοης.

ΕΛΛΑΔΟΣ
Διά βασιλικού διατάγματος ένεκρί*  

Οη ή έκ τής θεολογικής Σχολής τού 
Καποδισιριακού Πανεπιστημίου άπο- 
χώρησις τού καΟηγητου Ά. Δ. Κυριά
κού καιαληφΟέντος υπό του ορίου ή- 
λικ ας. Είς τόν άποχωρούνια καύηγψ 
τήν εκφράζεται ή βασιλική εύαρΕ' 
σκεια διά τήν μακράν αυτού ύπηρε' 
σίαν, άπονέμεται δέ καί ό τίτλος έ· 
πιτίμου ΚαΌηγητοΰ.

ΕΚΚΛ. ΔΙΛΣΠΟΡΑΣ
'Εφημέριος τής Ελληνικής Κοινο· 

τηιος Σίδνεύ (τής Αύστραλίας) διωρι*  
σί)η ό αιδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Δημ· 
Μαρινάκης. διατελέσας ώς τοιούτοί 
καί έν Χαρτούμ τής Αίγύπτου.

Οί ’Αλβανοί είσήλύον είς τήν Δι*  
βραν, ή οποία είναι πόλις Σέρβική 
παρά τά Σερβο-αλβανικά σύνορα.

Ή Ελληνική Κυβέρνησις έζάλβ- 
σεν έσπευσμένως επτά κατηγορίας 
έφεδρείας τού Ναυτικού.

Συγκροτηϋέντος έν Άύήναις Ύ*  
πουργικού Συμβουλίου άπεστάλη 

τήν Πύλην τηλεγράφημα δι’ ού έρω- 
τάται αύτη πότε Οά φύάση είς ’Α
θήνας δ 1’εσήτ Πασάς. Ό Βασιλεύς 
Κωνσταντίνος πρό τοιαύτης εκκρε
μούς καταστάσεως επισπεύδει τήν είς 
Ελλάδα επάνοδόν του.

Οί ’Αλβανοί προελαύνοντες κατέ 
λαβον τήν Διάκοβαν καί τό Κίτσοβον 
άπειλούν δέ καί τό Μοναστήριον.

2.— Ό πρωθυπουργός της Σερβίας 
ΙΙάσιτς έδήλωσεν έπισήμως είς αντα
ποκριτήν τών «Τάιμς» τού Λονδίνου 
ότι έν ^εριπιώσει Ελληνοτουρκικού 
πολέμου οί Σέρβοι ύά σιμπολεμή- 
οωσι μετά τών Ελλήνων κατά της 
Τουρκίας καί ότι αν ή Βουλγαρία 
θελήση νά άναμιχύή υπέρ τής Τουρ
κίας ή Ρουμανία ûà έπιτεύή κατά 
τής Βουλγαρίας.

Αντί τού Ρεσήτ μεταβΔν2ΐ είς Ά- 
«ή ας ό Λουτφή, κομίζων τάς άντι- 
προτάσεις τής Πύλης πρός συνομο- 
λόγησιν τής ειρήνης.

Ό διευθυντής τής Εθνική; Τρχ- 
Λεζης τής Ελλάδος κ. Βαλαωρίτης 
προσεχλήΟη ύπό τών Γαλλικών Τρα
πεζών όπως κλείσ^ δάνειον 25U ε
κατομμυρίων φράγκων.

4 .—Π  Γαλλική Κυβέρνησις έδή
λωσεν είς τήν Πύλην ότι Οί άποβή 
αδύνατος ή σύναψις Τουρκικού δα
νείου έν τή Γαλλική άγο(ά έφόσον 
δέν υπογράφεται ή οριστική συνθήκη 
τής Έλλη νο-Τουρκικής ειρήνης.

*

5 .—Άφίκετο ό νέος απεσταλμένος 
'ής Τουρκίας νΛμπρο Βέης, κομίζων 
”τάς ανιιπροτάσεις τής Πύλης. Έπι- 
σκεφΟείς ίδιωιικώς τήν Κυβέρνησιν 
ένεγράφη εις τό βιβλίον παρονσιά- 
σίων τών ανακτόρων. Ό Τούρκος 
αντιπρόσωπος μεταβσς τό δεύτερον 
είς τό ‘Υπουργείον τών Εξωτερικών, 
ανεκοίνωσε πρό; τόν κ. Πανάν τύς 
αντιρρήσεις τής Πύλη; είς τό Ελλη

νικόν σχεδίαν τής συνθήκης τής ει
ρήνης. Μέχρι τής στιγμής ούδέν εγνώ- 
σΟη περί τού περιεχομένου τών Τουρ
κικών αντιπροτάσεων.

6. — Ό Τυΰρκος άπεσταλμένος έπι- 
σκεφΟείς τόν κ. Βετιζέλον παρέδωκεν 
αύιω τό άντισχέδιον τής Πύλης. Κα
τά τινα; πληροφορίας έν τφ άντισχε- 
δίφ δέν μνημονεύεται τό ζήτημα τών 
νήσων. Λέγεται επίσης δτι οί προ- 
τεινόμενοι ύπό τής Τουρκίας όροι δέν 
είναι ανάλογοι πρός τού; τής Τουρ- 
κοβουλγσρικής συνθήκης, ώς άρχικώς 
έλέχύη. Έν πάση περιπτώσει, δηλού- 
ται ένταύύα έπισήμως, δτι άν αί α
ξιώσεις τής Τουρκίας βασίζωνται έπί 
τών έπιτευχύέντιυν πρός τήν Βουλγα
ρίαν όρων, ύά προσκρούσουν κατά τής 
άρνήσεως τής Ελληνικής Κυβερνή- 
σεως.

ΤΙ Ελληνική Κυβέρνησις έκάλεσ^ν 
εϊς τά όπλα όλους τούς άπολυύέντας 
εύζοηους. Έπίσης κατά διαταγήν τού 
Υπουργέ'ου τών Ναυτικών άνασυνε- 
τά^ίίησαν αί ύωρηκταί μοίραι του 
Ελληνικού Στόλου, τών οποίων τήν 
γονικήν διοίκησιν άνέλαβε : αί πάλιν 
ό αρχηγός τού στόλου Παύλος Κουν- 
τουριώτης.

ΤΙ Λ. Μεγαλειότης ό Βασιλεύ; 
Κωνσταντίνος άτεχώρησεν έκ Τεργέ
στης καιευύυνόμενος είς Πείρα ä.

Τό Δεδεαγάτς έξεκενώΟη ύ.τό τών 
V λληνικών στρατευμάτουν.

Ή Ελλάς ύεωρεϊ τάς αξιώσεις τής 
Τουρκίσς, δΓ ών απαιτεί νά κρατήση 
νήσυυς τινάς. ώς καύιστώσας δυσχε- 
ρεστέραν τήν κατάστασιν.

10.—Ή Α. Μεγάλε ιό ιης^δ Βασιλεύς 
τών Ελλήνων. Κωνσταντίνος μετέβη 
μετά τού επιτελείου του είς Θεσσαλο
νίκην.

ΣυγκροτηΟέντος έν ΤΙπείρφ πα-
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Λ ηπειρωτικού συλλαλητηρίου άπεφασί- 
σθη ή ένοπλος οντίστασις κατά πό
σης έξασκηθησομένης β'ας πρός υ
παγωγήν τή: ’Ηπείρου ύπό τό δημι- 
ουργηθέν ’Αλβανικόν κρότο:.

Ό έν Αθήναις τοΰρκο; επιτετραμ
μένος Γκαλήπ βέης έπισκεφθείς τόν 
Πρωθυπουργόν τής Ελλάδος Βενι- 
ζέλον, άνεκοίνωοε πρός αυτόν τήν ά 
ποοτράτευσιν τής Τουρκίας, κοί πα- 
ρεκάλεσεν όπως ό ‘Ελληνικός Στόλσς 
μή έμποδίοη τά μεταγωγικά, άτρα 
θά μεταφέρωσι τούς απολυόμενους 
τούρκους σιρατιώτας εις τάς πατρί
δας των.

Παρ’ όλας τάς πολεμικός προ- 
παραοκευάς τής Ελλάδος και τής 
Τουρκίας, οί ένταύθα πολιτικοί κύ
κλοι φροτοισιν δτι ή κατάστασις έ- 
βελτιώθη, δεδομένου δτι ή ΙΙύλη δεν 
σκέπτεται τήν άνακίνησιν του ζητή- 
ματες τών νήσων.

'Αγγέλλεται έπισήμως δτι ή ‘Ελ
ληνική Κυβέρνησις δέν θά υποχώρη
ση πρό τών παραλόγων αξιώσεων τή; 
Τουρκίας.

12 . — Επίσημον ανακοινωθέν δη- 
λοϊ δτι ή Ρωμοννία πιστεύει εις τήν 
ειρηνικήν διευθέτησιν τών πραγμάτων 
έν τή Βαλκανική. Ονδενός είναι χω- 
ροφύλαξ. Θά άκολουθήση τήν αρχι
κήν πολιτικήν αυτής.

13 .—Αί άγγλικαί εφημερίδες δη- 
μοσιεύουσι τηλεγραφήματα έκ Κάι
ρου άγγέλλονια δτι ο Λόρδος Κίτσε- 
νερ έξουσιοδοτήθτ] νά ανακήρυξή τήν 
Αίγυπτον εις ’Αγγλικόν πρωτικτορά- 
τον καί νά προβή εις τήν κατάργη- 
οIV τών διομολογήσεων.

‘Η προσωρινή Κι βέρνηοις τής Δυ
τικής Θράκης ύψωσε τήν σημαίαν 
της καί έπι του Δεδεαγάτς δηλώσασα 
δτι καί ή πόλ·ς αύτη άποτελεϊ ,μέρος 
τής δικαιοδοσίας της.

Βεβαιοΰται έκ διαφόρων πηγών δτι 
αί σφαγαί καί αί δηιόσεις ήρήμωσαν 
τά μέρη ταύτα.

Οί κάτοικοι τής Θράκης έχουσι 
στερράν άπόφασιν δπως άποκρούσωσι 
τήν Βουλγαρικήν κυριαρχίαν.

Έάν ή Δυτική Θράκη περιέλθη είς 

χεΐρας τών Βουλγάρου άταντες οί κά
τοικοι θά μετοικίσωσιν εις τήν ’Ανα
τολικήν Θράκην.

1ί.—Ό υπουργός τών Εξωτερι
κών τή; Ελλάδος κ. Πανάς άνεκοίνω- 
σ&ν είς τόν έπισκεφθέντα αύτόν Τούρ
κον πληρεξούσιον Γκαλήπ β·ην, ότι 
μή άσχοληθέντος είσέτι τού Υπουργι
κού Συμβουλίου έ Γι τών πορισμάτων 
τής προμελέιης τού τουρκικού αντι
σχεδίου, αί διαπραγματεύσεις θά έπα- 
ναληφύώσιν αύριον Τετάρτην.

Ό Βασιλεύς έπιθεωρήσας τά στρα
τόπεδα Δεμίρ-Ίσάρ, Μπαΐρακλή καί 
Τζουμαγιάς έφθασεν είς Σέρρα;.

Βεβαιουται δτι ή τουρκική ά,το- 
στράτευσις είναι απατηλή. Ό τουρ
κικός στραιός μεταβάλλει μέτωπον έκ 
τών Βουλγαρικών συνόρων π^ός τά 
Έλλη ικά σύνορα.

18 .—Ή διεθνής ’Επιτροπή του 
καθορισμού τών νοτιοαλβανικών συ
νόρων έφθασεν είς τήν Κορ’τσάν. Έ- 
ξήλθον πρό; δεξίωσιν αυτής είκοσι 
χιλιάδες άνδρών, γυναικών καί παι
διών, φέροντες ελληνικός σημαίας 
καί ζητωκραυγάζωτες υπέρ τού Βα- 
σιλέως τών Ελλήνων καί τής ένώ- 
σεως αύτών μετά τής Έλλάδο;. Ό 
Αυστριακός ’Επίτροπος κ. Μπιλίνσκυ 
καί ό ’Ιταλός κ. Λάμπια άνεχιυρησαν 
αυτοστιγμεί έκ τής Κορυτσάς.

Πανταχόθεν τής Ευρώπη; διαβιβά
ζονται ειδήσεις θεωρούσαι ασφαλε- 
στάτην τήν σύναψιν τής Ελληνο
τουρκικής ειρήνης.

‘Η Ελλάς θά έξακολουθήση κα- 
τέχουσα τάς νήσους μέχρι τής λύ· 
σεως τού ζητήματος ύπό τών Δυνά
μεων.

19 . —ΤΙ Επιτροπή έκ τΤν κ. κ. 
Στεργιάδου χαί Ναούμ θά συζητήση 
αύριον Δευτέραν τό Βακουφικόν ζή
τημα μετά τών Τούρκων πληρεξου
σίων. Τό απόγευμα τή; χθές οί πλη
ρεξούσιοι ήσχολήθησαν έπι τής δια 
φων ας, ήτις έπήλθεν έν τφ ζηή “ 
μάτι τή; ιθαγένειας, έπετεύχθη δέ 
μικρά τις προσέγγισις.

*

Κατά πληροφορίας έπιβατών έκ 
Κων)πόλεως, έξεδόϋη Σουλτανικός ί- 

Οαύες άνασιέλλων τήν όποσιράτευσιν 
*ui άνακαλων τού; άπολυθεντας έ- 
ψέδρους.

Οί έν Κωνσταντινουπόλει πρέσβεις 
τών Δυνάμεων συνέστι;σαν είς τήν 
Πύλην τήν ταχεϊαν ύπογραφην τής 
ειρήνης.

20 .— Ο  παρά τή Διεθνεϊ Επιτρο
πή τών νοιιολβανικών συνόρων Αυ
στριακός ’Επίτροπο; κ. Μπιλίνσκυ 
μεταβάς είς τήν Έρσέκαν ήσθένησε 
θοβαρώς καί διατελεί έν κινδύνω.

*

Ο έν Βελιγραδίω πρέσβυς τής Αυ
στρίας έπέδωκε πρδς τή} Σ’ρβικήν 
Κυβέρνησιν έντονωτάτην διάκο ίνωσιν, 
σξιών όπως έκχενωθή εντός όκτώ 
ημερών τό ’Αλβανικόν έδαφος τό 
^αταληφθέν ύπό τών Σερβικών στρα
τευμάτων, ύπαινιχθείς δτι έν έναντίφ 
περιπτώσει ή Αυστρία θά έξαναγκα- 

νά είοβάλη el; τό Σβρβικόν έδα
φος. Ή ’Ιταλία φαίνεται αντίθετος 
πθθς τήν έιέργειαν ταύτην τής Λύ- 
σνρίσς.

2β.—ΤΙ Τουρκία έκράτησέν ύπό τά 
°πλα επτά ήλικίσς έφεδρων..

27. —ΤΙ άποχώρησις τών Σέρβων 
W τού 'Αλβανικού εδάφους συνετελέ- 
°θη όλοσχερώς.

Κατά τηλεγράφημά™ έκ Θεσσαλο
νίκης καί Δράμας, οί Έλληνες τής 
Δυτικής Θράκης φεύγουν πρός τό 
ελληνικόν έδαφος, έξ αφορμής τής κα
θόδου τού βουλγαρικού στρατού. ΤΙ 
ΰάνθη ήρημώθη σχεδόν.

28. — ΤΙ καθυστέρησις τών οδηγι
ών τής Πύλης πρός τ ύς έν Άθή 
νσις πληρεξουσίους αύτής προκά
νει διαδόσεις, καθ’ άς ή ΙΙύλη 
προετοιμάζει αντιπροτάσεις. Οί έπί- 
«ημοι κύκλοι θεωρούσι τάς φήμα; 
Έαύτας άδικαιολογήτους.

ΤΙ Τουρκία διεμαρτυρήθη πρό; 
Χην Γαλλίαν διά τήν παράδοοιν εί; 
την Ελλάδα τού νεοτεύκτου ύπο- 
βρυχίυυ «Ξιφίας».

Οί ’Αρμένιοι εοριάζοντες τήν 
ΐΟΟετηρίδα άπό τής ίδρύσεως τού 
πρώτου ’Αρμένικου τυπογραφείου ή- 
θέλησαν νά συγκεντρωθώσι καί πα- 
ρελάσωσι διά των ύδων της Κων)πό- 

λεως. Η αστυνομία ύμτυς έπεμβασα 
άπηγόρευσ3 τήν παρέλασιν.

Γό διάβημα τούτο τής αστυνομίας 
δυοηρέστησε τού; 'Αρμενίους, πολλοί 
τών δτοίων έπυροβόλησαν κατά τών 
αστυνομικών, φονεύσαντες ένα καί 
πληγώσαντε; δύο έξ αύτών. Τό πλή
θος είς τό άζουσμα τών πυροβολι
σμών έτράπη εντρομον είς φυγήν, 
φοβηθέν μή ό στρατός προβή είς 
αντίποινα. Οί άξιωματικοί δμως 
περιώρισαν τό κακόν, διατάξαντες 
αύστηρώς τόν στρατόν vi άιόσχρ 
παντός βιαίου μέαου καί ή διαδή- 
λωσις διελύθη. ΙΙολλοί ’Αρμένιοι συ- 
νελήφθηόαν.

1 Ν.εμβρ.—’Αγγέλλεται έχ. Κων)- 
πόλεως ότι πάντες οί έξ 'Αραβίας 
βουλευταί, έπισκεφθέντβς έν σώματι 
τόν Μ. Βίζύρη γ άπήτησαν τήν ταχί- 
στην είσιγωγήν μεταρρυθμίσεων είς 
τήν Αραβίαν, άπειλήσαντες έν έναν- 
τίφ περιπαόσει έξέγβρσιν τών ’Αρά
βων.

Al Σερβικαί άρχαί τού Μοναστη
ριού άπηγό^ευσαν τήν χρήσιν άλλης 
γλώσσης έκτος τής Σ^ρβικής.

ΤΙ Άγγλ'α τηρεί απέναντι τή; 
Τουρκίας σιάσιν, ήτις παραλύει πρός 
τό παρόν τήν έφαρμογήν τών μεταρ
ρυθμίσεων έν ΆρμεΗρ. ‘Π Τουρ
κία άτετάθη πρός τήν Αγγλίαν ζη
τούσα έπιθεωρητά; καί άξιυματικούς 
τής χο ροφυλόΜής διά τάς 'Αρμένικός 
έπαρχίις καί ένφ ήλπιζβν δτι ή αϊ- 
τησίς της θά έγίνετο δεκτή, ή Αγ
γλία τήν άπέρριψεν.

Καθοριοθείσης τής Έλληνο-Σίρ- 
βικής μεθορίου γραμμής, τά Σέρβικά 
άτοσπάσματα άνεχώρησαν έκ τής Ελ
ληνικής ζώνης.

*Ο Σέρβικός τύπος ήγέρθη έκ νέ
ου κατά τής Αύστρίας καί ζητεί τόν 
άποκλεισμόν τών αύστριακών έμπε- 
ρευμάτων. ΤΙ έφημερί; «Σαμοπρά- 
βα», διερμηνεύουοα τάς γνώμας τής 
Κυβερνήσ^ω;, γράφει ότι έν περί- 
πτώσει καθ’ ήν οί Άλβτνοί έξεγερ- 
θο ν έκ νέου, ή Σερβία έχει σκοπόν 
νά δράση κατ’ αύτών, αδιαφορούσα 
διά τάς διαμαρτυρίας τών Δυνάμβων.
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3 .— "Η 'Ελληνική Κνβέρνησις ά- 
πήντησεν εις τήν διαίοίνωσιν Αυ
στρίας καί Ίταλίασ, δτι ούδεμία 
δνσχέρεια παςενεβλήθη βις τό έργον 
τής επιτροπής, δτι δέ πσρεσχέθη είς 
αύιήν πάοα εύκολία. Ή Ελλάς προ- 
θύμως θά έκκενώση πάντα τά διαμε
ρίσματα δοα ήθελον θεωρηθή αλβα
νικά καί κριθή ώς τοιαύτα ύπό τών 
εξ ενδιαφερομένων Δυνάμεων.

Έκ Βιέννης αγγέλλεται δτι ή 'Ελ
λάς διεμαρτυρήθη π;ός τάς Δυνάμεις 
τής Τριπλής Συνεννοήσεως διά τό 
περιεχόμενον τής Αύστροϊταλικής δ - 
ακοινώσεως.

01 Τούρκοι πληρεξούσιοι έπισκε- 
φθέντες τόν υπουργόν τών Εξωτερι
κών κ. Πανάν άνεχοίνωσαν δτι οι 
δδηγίαι α; έλαβον παρά τής Πύλης 
είναι ατελείς καί έζήτησαν παράτα- 
σιν τής έπαναλήψεως τών διαπραγμα
τεύσεων όπως άναμείνωσι πληρζστέ- 
ρας όδηγ'ας. Ό Σελαχεδίν άνεχώρη- 
σεν είς Κωνσταντινούπολή.

Έκ Κων)τόλεως αγγέλλεται δτι ύ
πό τών έκεϊ επισήμων κύκλων θεω
ρούνται αί μέχρι τούδε γενόμεναι έν 
Άθήναις διαπραγματεύσεις ώς ανε
πίσημοι, δηλούται δέ ότι θά γίνουν 
νέαι τοιαΰτοι έπίσημοι καθ’ ας θά 
διατυπωθούν οΐ οριστικοί όροι.

Παρατηρείται στασιμότης είς τάς 
"Ελληνοτουρκικός διπραγματεύσεις. ΟΙ 
Τούρκοι αντιπρόσωποι έζήτησαν νέαν 
παράτασιν.

Τό κρατούν ένταύθα πνεύμα εΐ>αι 
υπέρ τής θαρραλέας πολιτικής. Ή 
Κυβέρνησις θά τάξη είς τήν Πύλην 
προθεσμίαν διά τήν κύρωσιν τών μέ
χρι τούδε άποφασισθέντίην, δηλούσα 
δτι πέραν αυτής δεν θά δεχΟή τήν 
παραμικρόν αναβολήν.

Τό μεμονωμένον αύστρο-ίταλιχόν 
διάβημα αποτελεί νέαν άποσκίρτησιν 
έκ τής ευρωπαϊκής ομοφωνίας καί 
προκαλεΐ ν'ας διαμαρτυρίας έκ μέ
ρους τού γαλλικυΰ τύπου. Ή κα- 
τάστασις κρίνεται έν γένει, μετά τί
νος φόβου.

Ή "Ελλάς άπηύθυνεν είς τάς Δυ
νάμεις έντονον νόταν, έν ή δηλοΐ, δτι 

έπραξε παν τό δυνατόν ϊνά διευκολύ- 
νη τό έργον τής έπιτροπής. "Η 'Ιτα
λία καί ή Αυστρία προέβησαν είς τό 
διάβημα διότι οι απεσταλμένοι έβε · 
βαιώθησαν ότι αί αμφισβητούμενοι 
χώροι κατοικοίνται ύπό Ελλήνων. 
Ή Ελλάς κατηγορεί τούς αντι
προσώπους τής ’Ιταλίας καί τή; Αυ
στρίας δτι μισθοδοτούν άλβανούς κα- 
βάσηδ’ς καί άλλους ύπηρέτας, οί ο
ποίοι εξυφαίνουν σκευωρίις έν συμ- 
πράξει μετά τών μουσουλμάνων.

4 .—Μετεφέρθησαν έκ Βουλγαρίας 
143 Έλληνες αιχμάλωτοι. ’Αφηγούν
ται δτι ύ;ΐ έστησαν μαρτύρια παρά τών 
Βουλγάρων.

*0 Σελαχεδίν βέης, φθάνων σήμε- 
ριν είς Κων)πολιν, θά συνεννοηθή 
μετά τής Π»'λης διά τάς Ελληνο
τουρκικός διαπραγματεύσεις.

"Η Έλ1 ός άνεκοίνωσεν είς τάς Δυνά
μεις τήν έξέλιξιν τών Ελληνοτουρκι
κών διαπραγματεύσεων τονίσασα τήν 
διαλλακτικότητα ήν έπέδειξε καί τάς 
υποχωρήσεις είς ας προέβη απέναντι 
τών τουρκικών άξιώσεών. Τούτο θεω
ρείται ώς πρόλογο; σοβαρωτέρων μέ
τρων τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
έν περιπτώσει παρελκύσεως τών δια
πραγματεύσεων έκ μέρους τής Πύλης.

Οί έν Άθήναις πρεοβευταί τών 
λοιπών Δυνάμεων έξέφρασαν αποδο
κιμασίαν διά τό Αύστρο-Ίταλικόν δι
άβημα.

'0 Ρωμ οίνος υπουργός κ. Ίωνέ- 
σχο αναχωρεί αύριον έκ Βουκουρε- 
στίου έρχόμενος είς ’Αθήνας.

8. — Ό βασιλεύς Φ?ρδι>άνδο; ε- 
λαβεν επιστολσς άπειλούσας αυτόν 
διά δολοφονίας. Πολυάριθμοι συλ
λήψεις έγένοντο έν Σόφιρ.

"Ο πολιτικό; ανταποκριτής τού 
«"Ημερησίου Τηλεγράφου» αγγέλλει 
δτι ή άφιξις τού Βασιλέως Φερδι- 
νάνδου είς Βιέννην προκαλεΐ πολλά 
σχόλια. El; τού; διαφόρου; πολιτι
κούς κύκλους τή; Βιέννης διαδίδε
ται, ότι συνήφθη τουρκοβουλγαρική 
συμφωνία.

Είς τήν έπίσκεψιν τού κ. Ίωνέσκο 

αποδίδεται μεγάλη σημασία. Φαίνε
ται ότι ό κύριο; σκοπός τή; έπισκέ- 
ψεως είναι ή σύναψις Έλληνο-Σερβο- 
Ρωμουνικής συμμαχίας.

θ.—Έπανελήφθησαν αί διαπραγμα- 
τβύορις έπί τής ελληνοτουρκικής συν- 
$ήκης, συνελθόντων χθες τών "Ελλή
νων καί Τούρκων πληρεξουσίων είς 
ουνεδρίασιν, ήτις διήρκεσεν έπί δύο 
®θας καί καθ’ ήν διετνπώθησαν αί 
τουρκικοί αξιώσεις έπί τών διαμφι- 
σβητουμένων σημείων. Πληροφορεί
ται δτι αί αξιώσεις τών Τούρκων 
Λναι υπερβολικοί. Αί διαπραγματεύ- 
°8ΐς θά συνεχισθώσι τήν Δευτέραν.

10 .—Κατά τήν συνεδρίασιν μετά 
τών Τούρκων πληρεξουσίων τού πα
ρελθόντος Σαββάτου ό ύπουργός τών 
‘Εξωτερικών κ. Πανάς έξέφρασε τήν 
Επληξιν  αυτού διά τάς άντιπροτά- 
σειΪ τής Πύλης, έπιφυλαχθείς δπως 
μελετήοη αύτάς. Οί έπίσημοι κύκλοι 
διαβλέπουν είς τήν διαγωγήν ταύτην 
Χήζ Πύλης, νέαν άπόπβιραν παρελκύ- 
σεως τών διαπραγματεύσεων. "Η γε- 
Χ|χή κατάστασις χαρακτηρίζεται ώ; 
$βββαία.

*

Ό ύπουργός τής Ρωμουνίας κ. 
Ιωνέσκο έσχεν αλλεπαλλήλους καί 

Ηακράς συνεντεύξεις μετά τού Γκαλήπ 
ββη περιστραφείσας είς τό ζήτημα 
τών Έλληνο-Τουρκικών διαπραγμα
τεύσεων. Κατά τήν διέλευσιν αύτού 

Κων)πόλεως θά έπαναλάβη πρός 
τήν ’Οθωμανικήν Κυβέρνησιν τάς 
^στάσεις αύτού περί ταχέος τερμα
τισμού τών διαπραγματεύσεων.

11 . — Κατόπιν ζωηράς μεσολαβη
τές τού κ. Ίωνέσκο, ληφθεισών δ’ 
8V τφ μεταξύ διαλλακτικωτέρων όδη- 
?ιών τής Πύλης πρός τούς ένταύ- 

πληρεξουσίου; αύτής, προσήλθον 
Χθές περί τήν δεκάτην ώραν τής 
ννκτός <ίς τό ύπουργεΐον τών Έ- 
|ωτερικών δ Χάμπρο βέης καί οί 
Ελληνες πληρεξούσιοι μετά τού κ. 

^νιζέλου, παρέμειναν δέ συζητούν- 
τβς μέχρι τού μεσονυκτίου.

Ό «"Ημερήσιος Τηλέγραφος» άγ- 
. μέλλει δτι ή εντολή τής διεθνούς 
Ντροπής τής πρός καθορισμόν τών 

αλβανικών συνόρων άπετυχε δεδομέ
νου δτι έστηρίχθη έπί τού γλωσσικού 
ιδιώματος τών κατοίκων. "Ο "Αγ
γλος αντιπρόσωπο; έτρόιεινεν δπως 
τό ζήτημα τών ’Ηπειρωτικών συνό
ρων λυθρ συμφώνως πρός τά αισθή
ματα τών κατοίκων.

Κατά πληροφορία; έπισήμου πη
γής, ό ύπουργός τής Ρουμανίας α
νήγγειλε/ είς τήν "Υψηλήν Πύλην 
δτι ή Ρουμανία π^οτίθεται νά τεθή 
μέ τό μέρος τής Ελλάδος, έν ή πε- 
ριπτώσει καί ό Τουρκικό; στρατός 
ήθελεν έπιτεθή κατά τής "Ελλάδος. 
’Αποτέλεσμα τής διακοινώσεως ταύ
της θά είναι άναμφιβόλως ή άκύ- 
ρωσις τής τουρκοβουλγαρική; συν- 
θήκης, τής στρεφομένης ώς γνωστόν 
κατά τής "Ελλάδος.

Μετά τήν έπίδοσιν τή; διακοινώ- 
σεως ταύτης ήρχισαν έσπευσμέναι 
συνεννοήσεις τής τουρκική; Κυβερ
νήσεως μετά τών έν Άθήναις αν
τιπροσώπων της.

"Ο κ. Ίωνέσκο ανέβαλε τήν ανα
χώρησήν του έξ Αθηνών μέχρις δ του 
ληφθη ή οριστική άπάντησις τής Πύ
λης κατόπιν τής ρωμουνικής έπεμ- 
βάσεως. Έάν ή Τουρκική Κυβέρνη- 
σις εξακολούθηση τάς άναβολάς, θά 
διακοπώσιν αί διαπραγματεύσεις, συγ
χρόνως δέ θά διαταχθή ή σποστρά- 
τευσι; ινα μή ή "Ελλάς ύποβάλλη- 
ται εις τάς δαπάνας τής διατηρήσε- 
ως τού στρατού. "Η Ρουμανία δέ 
θά άναλάβη δπως καταστήση αδύνα
τον πάσαν έκ μέρους τή; Τουρκίας 
έπίθεσιν ή τήν λήψιν πιεστικών μέ
τρων κατά τής Ελλάδος.

14. — "Η Συνθήκη τής ειρήνης με
ταξύ Ελλάδος καί Τουρκία; ύπε- 
γράφη ιό μεσονύκτιον.

01 Τούρκοι πληρεξούσιοι είχον 
διαταχθή ύπό τής Πύλη; νά υπο
γράψουν τήν Συνθήκην άνεπιφυλά- 
κτως.

Διωρίσθησαν ήδη Πρέσβεις τής 
μέν Έλλάδο; έν Κωνσταντινουπόλει 
ό Πανάς, τής δέ Τουρκία; έν Άθή. 
ναις ύ Γκαλήπ.
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16.— Ό Γχαλήπ βέης άνβχώρησβν 
είς Κων)πολιν, κομίζων τό κείμενον 
τής Έλ ληνό-Τουρκικής Συνθήκης. 
Τά Δαρδανέλλια ήνοίχθησαν. Τά 
Ελληνικά ατμόπλοια διαπλέουν τόν 
Ελλήσποντον σημαιοστόλιστα.

*0 κ. Ίωνέσκο, κατά τήν διέλίυ- 
οίν του έκ Κων)πόλεως, έπβσχέφθη 
τόν Οίχουμ. Πατριάρχην. Έν συιεν- 
τεύξει πρός δημοσιογράφους έδήλω- 
σεν δτι ή Ρωμουνία θά εργασΚή ό
πως καταστούν εγκάρδιοι ul Ελληνο
τουρκικοί σχέσεις.

17 .—ΈδημοσιβύΟη χθες Βασιλι
κόν Διάγγελμα πρός τούς άπολυο- 
μένους έφέδους, διαβιβάζον πρός 
αύτευς τόν χαιρετισμόν του ’Αρχιστρα
τήγου, ύπενΟυμίζον τά διά του στρα
τού έπιτευχθέντα καί τά όσα άπό 
κοινού στρατός καί Βασιλεύ; ύπέ  
στησαν χάριν τοϋ μεγαλείου τής Πα· 
τρίδος καί καταλήγον διά τών έξής : 
«Μεταβαίνοντες είς τάς έοτίας σας, 
ίσιε έτοιμοι, όταν καί πάλιν σάς χρει- 
ασδο ».

*

Ή ’Ιταλική μοίρα ύπό τόν Δούκα 
τών Άμπρουζίων κατέπλενσβν είς 
τόν λιμένα τής Ροδον. Ή δημογερυν 
τία τής νήσου ζητήσαοα νά έμφανι- 
οθή πρό του Δουκός έπέδωχβ πρός 
αυτόν ψήφισμα, διά του όποιου χαρα
κτηρίζεται ώς αναλλοίωτος ό πόθος 
τών Ροδίων περί ένώσεως πρό; τήν 
μητέρα Ελλάδα.

Εορταζόμενης τής έπβτβίου τής 
χαταλήψβως τών νήσων του Αιγαίου, 
ό Ελληνικός στόλος άποπλέει σή 
μερον είς Χίον καί Μυτιλήνην, δπως 
συμμετάσχη τών εορτών.

'0 έκ τών μελών τής διεθνούς 
έπιτροπής, είς ήν άνετέΟη ό καθο
ρισμός τών συνόρων της μεσημβρινής 
’Αλβανία.;, γενικός πρόξενος τής Αυ
στρίας κ. Μπιλίνσκη άπέΟανεν έν 
Ίααντ ίνοις, ό δέ έκ τών μελών τή; 
αυτής έπιτροπής γενικός πρόξενος 
τής Γερμανίας κ. Βιγκελ, έδήχθη 
ύπό λνσσώντος κυνός καί ά^εχώρησεν 
είς Νεάπολιν ϊνα ύποβληθή είς άν- 
τιλυσσικήν θεραπείαν.

Πρόεδρος τής Βουλής τών Ελλή
νων έξελέγη ό κ. Ζαβιτσάνος διά ψή
φων 119 κατά 21.

Έν τφ λόγφ αύτου ό κ. Ζαβιτσά- 
νος έξέφρασε τήν ελπίδα δτι ή Βουλή 
θά φανή άνταξία τής αποστολής της 
έν στιγμή τόσον έ'δόξφ.

18 . —01 Σέρβοι καί Τούρκοι πλη
ρεξούσιοι διά τήν ούναψιν τής εΐρή- 
νην συνήλθον έν Κων)πόλει χθες.

Προβλέπεται δτι οΐ διαπραγματεύ
σεις θά καταλήξουν εις ταχύ αποτέ
λεσμα δεδομένου δτι μεταξύ Σερβίας 
κοί Τουρκίας δέν υπάρχουν εκκρεμή 
ζητήματα μεγάλης σπουδαιότητος καί 
Ιδίως μετά τήν διακανόνισιν τών 
Ελληνοτουρκικών διαφορών.

Ρουμάνος δημοσιογράφος έλαβε συ- 
νέντευξιν μετά τού Μ. Βιζύρου κοί 
συνδιελέχθη μετ’ αυτού έπί τής Παμ
βαλκανικής συμμαχίας τήν όποιαν ε
πιδιώκει ό κ. ’Ιωνέσκο. '0 Μ. Βεζύ· 
ρης έπ^κρότησε τάς προσπάθειας τού 
Ρουμάνου ύπουργού είπόπ δτι δέν θε- 
ωρει αδύνατον τήν πραγματοποίηαιν 
τής Ιδέας ταύτης μολονότι προσκρού
ει είς τά συμφέροντα συμβαλλομέ νων 
τινών κροτών. Λί δυσχέρβιαι συται 
πρέπει κατά τήν γν αμήν τού Μ. Ββ' 
ζύρου νά έξομαλυνθώσι προηγουμένως*  
'0 Ρουμανικός Τύπος σχολιάζων τάς 
δηλώση; ταύτας τού Μ. Ββζύρου, λέ
γει ότι ή Ρουμανία δέν θά επιτρέψε 
νέας συζητήσεις έτί Βαλκανικών ζη· 
τημάτων δυναμένας νά έπιφέρωσι νέ
ας περίπλοκός.

Τά θρυλούμενα π^ρί παραιτήσεων 
τού Βασιλέως Φβρδινάνδου έπιβββαι- 
ούνται. *0  έν Βώλιγραδίφ ανταποκρι
τή; τής έφημερίδος «Πολίτικα» πλη - 
ροφορεϊιαι δτι ή παραίτησις τού Φερ· 
δηάνδϋυ είναι αναπόφευκτος.

Κατά τάς πληροφορίας ταύιας, μβ· 
ταξύ Ρωσσίας καί Γερμανίας έπήλθε 
συμφωνία προβλέπουσα τόν διαμίλι- 
σμόν τής Ασιατική; Τουρκίας.

ΤΙ Ελληνική Κυβέρνησις άπεφά- 
σισε νά προβή είς στρατολογίαν με
ταξύ τών κατοίκων τών νέων επαρ
χιών.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΗΡΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ 

—-------- ««....ώς άποίϊνήσκοντες καί ΙΛού ζώμεν» (Β' Κορ. 6, 9).
Ό «Έκλ. Κήρυξ» θεωρεί τιμήν μεγίστην δτι άπό τών σε- 

λίδων αότυΰ δημοσιεύεται ή ιδιόγραφος διήγησις τών ανεκ
διηγητών πάθη ιάιων τού π Αυπαθοΰς επισκόπου Μυρέων κ. 
’Αθανασίου καί τών συν αύτφ 29 θερμουργών πατριωτών τής 
Καβάλλας. Ί ήν διήγησιν ταύτην ή<ούσα.ιεν από τοΰ στόμα
τος του συμπαθούς ιερά χου τήν τρίτη ν ήμέραν άπό τής επα
νόδου αυτού έκ τής φρικτής αΙχμαλωσίας. Εϊχομεν τελειώσει 
τό πρίοτον προσκύνημα ήμών έν‘Αγίφ ’Όρει τού μηνάς Αύ
γουστου καί κατηυθυνο ιεθα διά Καβάλλας τής περιπύστουπό- 
λεως είς τάς χώρας τής δόξης τών" ελληνικών όπλων, άλλα και 
τών αποτρόπαιων βουλγαρισμών. Έσπεύδομεν τρέχοντες πρός 
το μαρτυριών Δοςάτον και τάς κατεστραμμένος Σέρρας νά 
ίδωμεν ίδίοις ίμ ιασ^ τά καπνίζοντα ακόμη ερείπια καί νά γεί- 
νωμεν αυτή :ο >ι τών ανήκουστων παθημάτων τών οίκτρών θυ
μάτων τής βουλγαρι κής θηριωδίας, τόν άξιον δέ πρόλογον τών 
όσον εϊδομεν καί ήκυύσαμεν κατά τήν περιοδείαν ήμών εκεί
νην άπ-,τέλεσαν αί διηγήσεις τοΰ αγαπητού ήμίν έν Χφ αδελ
φού κ ιίπολυτίμου φίλου Αγίου Μυρέων περί τών όσων έπί η
μέρας 60 ύπέμεινε διά τήν πατρίδα αύτός τε καί οί μετ’ αύτού.

Μετά τοΰ αοιδίμου μνήμης έθνομάρτυρος Μητροπολίτου 
Μίλενίκου Κωνσταντίνου, τοΰ ένΔε ιίρ Χισσάρ κατακρεουργη- 
θέντος έθρηνήσαμεν τότε καί έμνημονεύσαμεν μετά τών ένστο- 
λαΐς λευ'.αΐς πρός τόν θρόνον τοΰ ουρανίου Βασιλέως άπό τής 
θλίψεως τής μεγάλης ερχομένων καί δύο έτι Ίεράρχας τούς
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570 Σύγχρονον Μαρτύριον
Επισκόπους Πολυανής Φώτιον καί Μυρέων 'Αθανάσιον. Ο 
Αγιος Θεός ηύδόκησεν οί δύο τελευταίοι νάάποδοΟώσι ζώντες 

μετά πολλών κληρικών καί λαϊκών είς τήν θρηνήσασαν αυ
τούς ’Εκκλησίαν καί τό πένθησαν έθνος, ΐνα συνεχίσωσιν 

έν τη στρατευομένη ’Εκκλησία τούς καλλινίκους αυτών υπέρ 
τής πίστεως καί τής πατρίδος αγώνας. Ή διήγησις τών 
παθημάτων αυτών εΐνε εξίσου ώφέλιμος προς τήν διήγη-*  
σιν τών παθημάτων τών αρχαίων μαρτύρων καί ομολογη
τών. Καί έν τοϊς τούτων παθήμασι διαλάμπει ή αρετή τής πί
στεως έπί Θεόν προστάτην τού δικαίου καί τής έγκαρτερήσεο>ς 
έν τή αγάπη καί τή άφοσιώσει προς τήν πατρίδα.

Έκφράζομεν καί δημοσία τήν εύγνιομοσύνην ήμών πρός 
τον κλεινόν Ιεράρχην, διότι πρός χάριν ήμών καί τών ανα
γνωστών τού «Ε. Κ.» υπεβλήθη είς τήν νέαν ταύτην θυσίαν 
τού νά περίγράψητά παθήματα αύτός έαυτού, τών οποίων καί 
απλή άνάγνωσις εΐνε φυσικόν δτι φέρει είς αυτόν κλονισμόν 
ψυχικόν άμα καί σωματικόν.Έν *Αγίφ  ’Όρει 29 ’Οκτωβρίου 1913

Ο ΚΙΤΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

Πεφιλημένε αδελφέ ' Αγιε Κιτίου,

Εβρίδυνα νά εκπληρώσω τήν πρός την αγάπην ο ου προ καιρού 
δο&εϊσαν ύπόσχεσιν καί ζητώ συγγνώμην. Jèv ήσαν μόνον ai άσχολίαι 
μου ai πολλαι τό κώλυμα τής βραδύτητος, αλλά καί ό ψυχικός πόνος 
επί τή άναμνήσει τών λεπτομερειών τών παθημάτων ήμών, * Επί τέ
λους έχεις μίαν περίληψιν κατά τό δυνατόν ακριβή τού μαρτυρίου, τό 
όποϊον τή χάριτι τον Κυρίου ύπεμείναμεν, * Ελπίζω νά μείνης ικανο
ποιημένος.Διατελώ μετ’ Αγάπης πολλής καί ασπασμών έγκαρδίων 

Έν Καβάλλα 20 8)βρίου 1913
’Αδελφός έν Χριστφ

t Ο ΜΥΡΕΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Άφ’ δτου κατελήφθη ή Καβάλλα ύπό τών Βουλγάρων δεν παρήλθε στιγμή, ή όποια νά μή σημειώση είς τό παθητικόν τών παραδό

ΣύρχρονΟλ' μαρτύριον 571ξων τούτων καταχτητών καί μίαν πραξιν χαρακτηριστική’? του ποιου των ώς έθνους, άλλα προ πάντων του άκατονομάστου μίσους των κατά ■παντός έλληνικοΟ. Φρουρός καί εγώ έν τω μετρώ τών δυνάμεων μου τών εκκλησιαστικών καί εθνικών μας δικαίων δέν έπαυον έκάστοτε δια- μαρτυρομενοςέντόνως κατά πάσης αύθαιρεσίας, αύτών, οί όποιοι έφαντά- σθησαν δτι ήδύναντο τρομοκρατοϋντες να μεταδάλωσι τήν συνείδησιν τής έλληνικωτάτης Καβάλλας. Εντεύθεν άμείλικτον κατ’ έμοϋ έκήρυ- ξαν διωγμόν απειλήσαντές με πολλάκις δτι θά μέ τιμωρήσωσιν αύστη- ρώς, διότι δέν έμενον απλούς θεατής τών κατά τών Χριστιανών τερατουργημάτων αύτών κλείων τούς'οφθαλμούς μου καί κχταπίνων τήν φωνήν τής συνειδήσεώς μου. Βλέποντες δέ δτι οίαοήποτε αύτών άπειλή δέν θά ίσχύση νά μέ πτοήση έν τή εκπληρώσει του ίερωτέρου τών καθηκόντων μου έμηχανεύθησαν να μέ περιορισωσιν έν τή ιερά Μητροπό- λει έξουδετεροΟντες ουτωσί πάσαν ένέργειάν μου καί πνίγοντες πάσαν φωνήν διαμαρτυρίας αποκαλύπτουσαν τάς κατά τού έλληνισμού τής Καβάλλας μηχανορραφίας των.Πράγματι τήν 29 Μαίου περί τήν εσπέραν προσέρχονται εις τήν ίεραν Μητρόπολινείς άξιωματικός. ό άρχιαστυνόμος καί τέσσαρες σ:ρα- πιώται μέ έφ' δπλου λόγχην, οί όποιοι μετά τής έσχάτης περιφρονήσεως μοί άναγγέλλουσιν δτι ή ’Αρχή δι’ ούς αύ:η γνωρίζει λόγους μέ θέτει τού λοιπού είς περιορισμόν καί με άπαγορεύει έπί ποινή έσχάτης τιμωρίας κατά τόν στρατιωτικόν νόμον να επικοινωνώ μεθ' οίουδήποτε εκ τών Χριστιανών έπ’ούδενί λόγω. Έπί δέκα όκτώ ήμέρας έμεινα περιω- ρισμένος έν Ιερά. Μητροπόλει ύπό αύστηράν έπιτήρησιν τής έκάστοτε φρουράς, ή όποια συνωδά τή διαταγή ήν ειχεν εκτός τού Γραμματέως καί ενός ύπαλλήλου είς ούδένα άλλον έπέτρεπε νά πλησιάση τήν ίεράν Μητρόπολιν καί νά συνομιλήση μετ’ εμού έστω καί αν ήπείγετο πρός τούτο δι' οίανδήποτε έκκλησιαστικήν ανάγκην.Καθ' έκάστην δέ Αξιωματικοί καί πολιτικοί ύπάλληλοι έν παρελά- σει διήρχοντο έναλλάξ προ τής ίεράς Μητροπόλεως προσβλέποντες έπί τούτω είς αύτήν καί πότε γέλωτας χλευαστικούς ρηγνύοντες, πότε διαφόρους άπειλας κατ’ έμού έκστομίζοντες ενώπιον τών φρουρών, οιτινες ix τής τοιαύτης τών άνωτέρων αύτών συμπεριφοράς φανατιζόμενοι άπε- τεθηριουντο κυριολεκτικώς αισθανόμενοι εύχαρίστησιν ποιος περισσότερον δι’ ύβρεων καί αύστηρότητος νά με τυραννήση, άπαγορεύοντες πολλάκις και αύτό τό πρός Αναψυχήν κάθισμά μου είς τόν έςώστην ή •είς ανοικτόν παράθυρον.
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572 Σύγχρονον μαρτύριον Σύγχρονον μαρτύριον 573Συνεπεία τού μαρτυρίου τούτου είχον άσθενήσει*  εύρισκόμην μάλιστα έν τη κλίνη,δτε τη 16η ’Ιουνίου περί ώραν 3η μ. μ έμφανίζεται άζιωμα- τικός τις είς τήν ίεραν Μητρόπολιν, δστις χαιρέτισα στρατιωτικών με καλεί να μεταβώ είς τό Διοικητήριον*  δ στρατιωτικός τάχα τ/^ς πο*  εως Διοικητής συνταγματάρχης Κούσεφ έπρόχ,ειτο νά μοι άνακοι ώση σχε τικά τινα πρός τον περιορισμόν μου. Μάτην παρεκά,εσα τον ν νγ ρ άξιωματικόν, Uva άναβάλω τήν είς αύτό μ·τάοασ.ν μου έιιδετκνύώζ ην*  έκ τής άσθενείας έλεεινήν κατάστασίν μου καί διαοεβχιών ότι τη, επο· μένην καί αν άκόμη δεν έβελτιούτο ή θέπς μου άγογγύστω; θ' έξε- πλήρουν τήν διαταγήν. Μάτην έπεζήτησα διά διάφορων λό'ων >ά εξεγείρω τής φιλανθρωπίας τό αίσθημα υποδεικνύω/ δτι ζήτημα ήτο αν έξηντλημένος έκ τε τής άσθενείας καί τών ή )κω/ συγκινήσεων θά 'χτ ώρθουν να φθάσω πεζή είς τό Διοικητήριον, τό όποίον «ώρ'σκετχ = .ικανήν από τής ίεράς Μητροπό^εως άπόστασιν. Ευ τεθείς προ της ο τρίτου άνάγκης καί τής έκ γρανίτου καρδίας τού ά;ι·»μχτ:κοΰ τού ο> χ'· νουμένουνα άνακοινώση τούλάχιστον τάς παρακλή ες μου ταυ ας είς τόν ΚοΟσεφ εγείρομαι τής κλίνης καί ένδυθεί; άκολουθώ τόν π ω:οτύπον τούτον Χριστιανόν, ό όποιος, αύτός έφιππος, όδηγεί με εί: τό Δι ι- κητήριον φέροντα έπί τού στήθους τό άρχιερατικόν έγχόλπιον περικυ- κλωμένον ύπό φρουράς ώς έσχατον κακούργον διά μέσου τω/ a ζς όοούς ριφθέντων Χριστιανών καί κλαιόντων επί τώ έσχ :ω έ - ) ' ι . υ, 8ν ούκ είδον ούδέ καν είς τάς σκοτεινότερα; της τυραννία; ημέ/χ;.Φθάσας είς τό Διοικητήριον εισέρχομαι είς αύ:ό καί νέρχμχι την κλίμακα προπηλακιζόμενος ύπδ πάντων τών τε ύπχλλη'ων καί ιών < -1 εύρισκομένων άλλων Βουλγάρων, οί όποιοι δπε θεματίζο/τες έ βαρβαρότητι ήμιλλώντο τίς πρώτος νά με έ:ευτε;ίση πτύων μ κχΐ ύβρίζων άναιδώς. "Αμα άνελθών όδηγούμαι είς μίαν αίθου;*  . : θα εδρίσκομαι έναντι εικοσιν έννέα προκρίτων οεχθέντων με έν δάκρυσ ν είς τούςδφθαλμούς έπί τη έλεεινή καταστά^έι μου κ >1 διερωτώ των με άν τάχα γνωρίζω περί τίνος πρόκ ιται. Άνεμε ο ι?ν ώρα: ό<οκλήοους μετ’ άγωνίας, όπότε άνοίγεται έπιδεικτικώ; ή θύ^α κζί παρουσία : ι μία άπαίσιος μορφή, ό είρημένος Διοικητής Κουσεφ έχω/ παο' έο:ώ καί τόν άπαισιώτερον έκείνου Σαλκαιτζίεφ. μ? μ α/ δέ γλώσσαν, ής έκαστη λέξις ώς τις μάχαιρα διεπέρα τήν καρδίαν μας άέγει τουρκιστί περίπου τά έξής ; «Οί ίδικοί σας έκήρυξχν τον πόλεμον. Άπό τήν άπλη- στίαν των, τοιούτοι είνε καί οί Σέρβοι, έφάνησαν άπιστοι σύμμαχοι^ θέλουν να σφετερισθούν μέρη, τά όποια έθνολογικώς καί ίστορι «ος 

άνήκουν είς τήν Βουλγαρίαν. Δέν πειράζει*  ό βουλγαρικός στρατός άκόμη μίαν φοράν θά δείξη ποιος είνε*  είς δλίγας ημέρας θά δώση καιείς τούτους εν καλόν μάθημα». Άλλά καί τό άνθρωπόμορφον τέρας, ό Ιστορικός ενΚαβάλλα Σαλκαιτζίεφ, όλίγα έν τφ περισσεύματι τής κακίας του θεωρήσας τά ύπό τού Κούσεφ λεχθέντα έπιπροσέθηκε καί αύτός οσας ήδύνατο νά υπαγόρευση ή μοχθηρά του ψυχή ύβρεις κατά τού 0Ληνι- σμού. Δευτερολογών δέ ό Κούσεφ επιλέγει μέ εν ύφος πλέον ή σκαιόν καί τα εξής:» πρός ησυχίαν τής πόλεως θα σας λάβωμεν ώς ομήρους*  θα σας κρατήσωμεν δέ τώρα άπομεμακρυσμένους έδώ πλησίον*  έπειτα πάλιν βλέπομεν. Κατά τό διάστημα τού πολέμου, έάν οί Καοαλλιώται μείνωσιν ήσυχοι δεν έχετε να πάθητε^τίποτε*  έάν όμως τό παραμικρόν συμβή, μάθετε δτι θά τό πληρώσητε μέ τάς κεφαλάςσας». Ήθελήσαμεν νά οιαμαρτυρηθώμεν, πλήν άπαντήσαντες έπίμονον άντίστασιν έλάβομεν τήν άπόφασιν, δπως άγογγύστως ύπομείνωμεν δ τι μάς αναμένει μίαν μόνον καθ'εαυτούς διατυπούντες εύχήν «ό Μέγας θεός νά εύλογήση τά όπλα τα ελληνικά». Παρεκαλέσαμεν νά εφόδιασθώμεν μέ τά τής πρώτης άνάγκης φορέματα καί σκεπάσματα. Οί ίδιοι νά μεταδώμεν έστω καί ύπό συνοδείαν φρουρού έπ’ ούδενί λόγω δεν έπετράπη*  μόνον έστεί- λαμεν ανοικτάς έπιστολάς πρός τούς οικείους μας, οί όποιοι άγνοούντες τόν λόγον τής έσπευσμένης προσκλήσεώς μας διετέλουν έν μεγίστη αγωνία, έφ’ όσον μάλιστα ή μέν νύξ έπήρχετο,ήμείς δέ δέν έπεστρέφομεν είς τά ϊδια. Συνεπεία τών ανοικτών τούτων έπιστολών αύτοστιγμεί ή άπαίσιος άπόφασις διαδίδεται àvà τήν πόλιν, όπότε σύμπασα ή όμογενής Κοινότης βυθίζεται είς πένθος βαθύ θεωρήσασα αμέσως τούτο απαρχήν μεγάλων δι’ αύτήν παθημάτων. "Ολοι δέ έχοντες πείραν τής έπιδειχθεί- σης κατά τόν πρώτον πόλεμον άνηκούστου θηριωδίας πρός τούς μωαμεθανούς μάς έκλαιον φρονούντες δτι θά όδηγηθώμεν άφεύκτως είς τήν σφαγήν.Κατάπληκτοι δέν ένοήσαμεν πώς έπήλθεν ή νύξ, ή όποια συμμερι- ζομένη τρόπον τινα τό μέγα πένθος ήτο καθ’ υπερβολήν τρομακτική. Κατερχόμεθα άπό τού Διοικητηρίου καί έκει έμπροσθεν παρατασσό- μεθα àvà δύο, ένώ οί φρουροί μάς περικυκλώνουσιν απαίσιοι μέ έφ' δπλου τήν λόγχην ρίπτοντες βλέμματα φρικιαστικής άγριότητος εναντίον δλων οίονεί έτοιμοι να μάς κατασπαράξω σι κυριολεκτικώς. Είς πα- ρατήρησίν μου δτι άσθενών αδυνατώ να βαδίσω εύρίσκεται όπωσδή- ποτε μία άμαξα, έπί τής όποιας έπιβαίνω καί αμέσως έκκινούμεν περί τήν 9ην μ. μ. άγνωστον πού άπαγόμενοι. Διερχόμεθα διά τής αγοράς 
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574 Σύγχρονον μαρτύριονκαί είτα διανύσαντες μίαν μεμονωμένη'/ τών τουρκικών νεκροταφείων όδόν είσερχόμεθα είς συνοικίαν χριστιανικήν. Πανταχού δέ επικρατεί f σκότος βαθύ καί βασιλεύει τούτ’ αυτό νεκρική σιγή κεκλεισμένων όλων από του τρόμου είς τάς οικίας των μέ έσβεσμένα τά φώτα. Έντρομοι βαδίζομε'/ καθ’ δλην τήν όδόν*  πλήν ή συνοχή τής καρδίας μας καθίσταται υπερβολική, έφ’ δσον πλησιάζομεν πρός τό μέρος εκείνο, ένθα διχαζόμενου τού δρόμου θά έφαίνετο αν πράγματι θα μάς όδηγήσωσιν είς το ΙΙαδέμ Τσιφλίκι, καθώς είπεν ό Κούσεφ είς τό Διοικητήριο'/ ή πρός σφαγήν είς τό Κιουτσούκ Όρσμάν. Τόν ώς άνω τόπον τά τέρατα ταύτα είχον μεταβάλει είς σφαγειον κατά τήν "κατοχήν*  έκεί τόσοι ά- θωοι Μουσουλμάνοι εύρον τον οίκτρότερον τών*  θανάτων κατακρεουργη- θέντες ύπ’ αύτών*  έντευθεν δτε οιήλθομεν τό άπαίσιον τούτο μέρος, αί- σθανόμεθα ένα παλμόν άνεκφράστου άνακουφίσεως και έξακολουθούμεν όλιγώτερον έντρομοι τόν περαιτέρω δρόμον μας. Μετά επίμοχθον πεζοπορίαν τριών ωρών φθάνομεν είς το ειρημένον τσιφλίκιον ύπό τήν βα- θείαν, άλλα και τρομακτικήν σιγήν τής νυκτός, καί εγώ μέν χωρισθείς τών άλλων όδηγούμαι είς έν πεπαλαιωμένο'/ οίκημα, δπερ διά παν άλλο δύνατάι να χρησιμοποιηθώ ή πρός κατοικίαν οί δέ άλλοι εικοσιν εννέα κατασκηνούσιν είς τό άνω πάτωμα μιάς καπναποθήκης ύπό συνθήκας πλέον ή έλεεινάς, καθ’δσον τό κάτω αύτής πάτωμα έχρησίμευεν ως νοσοκομείον έν ω ένοσηλεύοντο στρατιώται διαφόρων ασθενειών, τυφοειδούς πυρετού καί άλλων τοιούτων άκριβώς μολυσματικών. Τα φορέματα καί σκέπάσματα, τά οποία πριν ή έκκινήσωμεν έφερο'^ οί οικείοι μας είς τό Διοικητήριον καί τά όποια αμέσως τήν ιδίαν νύκτα θά μετεκόμι- ζον είς τό τσιφλίκιον τούτο, έγένοντο άφαντα*  εντεύθεν δέ υμείς κατε- κλινόμεθα κατά γης εκτεθειμένοι είς τό ψύχος τής νυκτός άνευ τίνος σκεπάσματος χρησιμοποιούντες μόνον ώς προσκεφάλαιον τόν ώς λίθον ξηρόν άρτον, τόν οποίον μάς έδιδον ώς τροφήν. Νύκτα και ημέραν διερ- χόμεθα έν σειρά άτελευτήτω ταλαιπωριών καί κακουχιών. Έπί πλέον δέ ή άγωνία ήν εϊχομεν, όξυτέρα καθίστατο συνεπεία τής ζοφεράς σκέ- ψεως περί τής τύχης τής Καβάλας*  διότι Κούσεφ καί Σάλκατζίεφ πολ- λάκις πρό τής απαγωγής μας, άλλά καί τελευταίον κατ’ αυτήν άπει- λούντες διεκήρυττον δτι έν μια στιγμή θά μεταβάλωσι τήν ώραίαν ταύ- την πόλιν είς έρείπια έν περιπτώσει καί ελάχιστου στασιαστικού κινήματος. Όκτό) ήμέρας διήλθομεν έν τω τόπω τούτω, καί οιήλθομεν ταύ- τας έν ίερά'κατανύξει ύπό τόν κρότον τών τηλεβόβων, τά οποία άντη- χοΟντα άνά τά πέριξ καί τήν ιστορικήν τού Φιλίππαυ^ πεδιάδα, οίονεί 

Σύγχρονον μαρτύριον 575διελάλουν δτι θά νικήση τελειωτικώς ό πολιτισμός τήν βαρβαρότητα καί θά άναλάμψητό μεγαλείον τής Ελληνικής φυλής πρός αίσχος τών άπο- γόνων τού Κρούμου. Ύπό τήν έξέγερσιν τοιούτων αισθημάτων διατελούν- τες βλέπομεν μίαν ήμέραν τόν Κούσεφ, δστιςπαραμυθούμενος τάχα ημάς άναισχύντως διακηρύττει δτι μετ’ δλίγας ήμέρας θά άπολυθώμεν, καθ δσον ό γενναίος καί ένδοξος βουλγαρικός στρατός νικηφόρως πλέον έν- τός ήμερων εισέρχεται είς Θεσσαλονίκην κατατροπώνω'/ τούς άνειλικρινείς τέως συμμάχους καί δτι ήδη κατέχων τό Γευγελή θα άνακόψη τόν δρόμον, ίνα μή ύποχωρούντες φύγωσιν οί Έλληνες πρός τά’Ιωάννινα !!! Είς τα παραληρήματα ταύτα τού μεγαλόφρονος τούτου αξιωματικού περι- σφίγξαντες τήν καρδίαν μας άντετάξαμεν κατ’ άδήριτον ανάγκην αιχμάλωτοι οντες απόλυτον σιγήν.ΙΙερί τό μεσονύκτιον τής 22 πρός τήν 23 άφυπνιζόμεθα συνεπεία φωνών καί λακτισμάτων ύπό δύο φρουρών, οί όποιοι άγριοι μάς άναγ- γέλλουσιν δτι πρόκειται περί ταξειδίου είς Δράμαν καί μάς διατάττουσι μόνον ολίγον άρτον νά παραλάβωμεν δια τήν όδόν. * Εντρομοι έξεγερ- θέντες έτοιμαζόμεθα έσπευσμένως*  έγκαταλιπόντες δέ ώς λείαν τής βουλγαρικής άπληστίας τάς άποσκευάς μας, αί όποίαι μόλις κατά τάς τελευταίας ήμέρας τής άναχωρήσεώς μας ήλθον. έςερχόμεθα είς τό ύπαιθρον καί παραταχθέντες άνα ούο στρατιωτικώς έκκινούμεν έν άπε- ριγράπτω συγκινήσει ύπό συνοδείαν Τούρκων καί Βουλγάρων φρουρών Χατευθυνόμενοι είς τήν Δράμαν. Καθ’ άπασαν τήν όδόν έκτοξεύονται αί βαναυσότεραι τών ύβρεων καθ’ δλων καί ιδία κατ’ έμού, ό όποιος προηγούμενος τής πομπής μέ τό έγκόλπιον είς τό στήθος γίγνομαι ό στόχος τών άγριων Βουλγάρων, οί όποιοι άθεοφόβως έκθέτουσιν έν τω προσώπφ μου πρό τών άλλοθρήσκων καί τήν αγίαν τού Χριστού μας πίστιν. Πλήν έν μέσω τής άοριστίας περί τής τύχης μας, έν μέσω τών κακώσεων τούτων καί έξευτελισμών αίσθανόμεθα μίαν άφάνταστον χαράν, δταν αίφνης βλέπωμεν ύπάλληλοι καί άλλοι Βούλγαροι έσπευσμέ- νως να διέρχωνται πρό ημών κατευθυνόμενοι είς τήν Δράμαν. Ό πανικός καί ή άπογοήτευσίς άπεικονίζετο εις τά πρόσωπα δλων, έξ ιού κα ημείς αμέσως κατανοούμε'/ δτι έγκαταλείπουσι πλέον τήν ΚαοάλλανΗ Καοάλλα μας έκκενούται έλεγεν έκαστος μέ τρόπον είς τόν άλλον*  «τώρα ας μάς στείλουν δσω θέλουν παραμέσα». Μετά πεζοπορίαν εννέα καί πλέον ώρών φθάνομεν είς τό μαρτυρικόν Δοξάτον, ένθα κα- ταπεπονημένοι καταλύομεν κατόπιν θερμών παρακλήσεων ε;ς τό Τουρ - κικόν σχολείον πρός μικράν άνάπαυσιν καί ένίσχυσιν συνεπώς διά τό 
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Σύγχρονον Μαρτύριαν 577576 Σύγχρονον Μαρτύρωνπεραιτέρω μαρτύρων. Δύο περίπου ώρας κατακλιθέντες κατά γης έν μέσω παντοειδών άκαθαρσιών έγειρόμεθα ε!τα και έπαναρχίζομεν τήν πρός τά πρόσω πορείαν διά τής κεντρικωτέρας όδού τής κωμοπόλεως ταύτης. ΤΗτο έρημος σχεδόν Ανθρώπων*  τόσος ήτο ό τρόμος τών δυστυχών τούτων, οί όποίοι κεκλεισμένοι εις τάς οικίας των έφοβούντο νά έξέλθωσιν άπ’ αύτών. Άπό τών παραθύρων μάς έκλαων, έν ω είς αυτούς άπέκειτο ό σκληρός, άλλ’ ένδοξος τού μαρτυρίου θάνατος. Άπό τού Δοξάτου βαδίζοντες έν μέσφ καυστικωτάτου ήλιου λιπόψυχοι φθάνο- μεν εις τήν Δράμαν, καθήμεθα δέ έξω εις τό ύπαιθρον είς μικράν άπό τής πόλεως άπόστασιν προσκλαίοντες έπΐ τή καταστάσει μας όλονέν έπι- δεινουμένη. Μετά διαμονήν μιας περίπου ώρας, καθ’ ήν οί Βούλγαροι φρουροί κρυφίως καί τεταραγμένοι συνωμίλουν πρός άλλήλους ώσεί έπρόκειτο αυτοί κατ’ έκείνην τήν στιγμήν ν άποφασίσωσι περί τής τύχης μας, έγειρόμεθα τή διαταγή τού άρχιφρουρού και όδηγούμεθα εις ένα λοφίσκον παρά τήν σιδηροδρομικήν γραμμήν, ένθα ούτος μέ ένα τόνον σκαιόν διατάσσει ημείς μέν να παραταχθώμεν εις εύθεϊαν γραμμήν άνά εις, τούς φρουρούς δέ άφ’ ού μάς περικυκλώσωσι νά γεμίσωσι τα δπλα καί να ώσιν έτοιμοι εις τήν διαταγήν του. Ημείς τήν στιγμήν έκείνην ίδόντες όλα αύτά, άναλογισθέντες δέ και τάς προ μικρού Αδιάκοπους και κρυφάς αύτών συνομιλίας καταλαμβανόμεθχ υπό πανικού νομίζοντες δτι ήγγικε πλέον τό τέλος ήμών. Εύτυχώς αμέσως πάλιν, άπό θεού βεβαίως, άποκτώμεν τό ηθικόν μας έτοιμοι μάλιστα έν χαρά άπεριγράπτω να άντιμετωπίσωμεν τοιούτον ένδοξον διά τήν πατρίδα μας θάνατον, δτε αίφνης φαίνεται εις μικράν άπόστασιν αμαξοστοιχία, ήτις έπι τούτω έστάθη καί μάς παρέλαβε.Άναχωρούμεν άμέσως’ περί τό μεσονύκτιον δέ φθάνομεν εις τον σταθμόν Γκιουμουλτζίνας. Έξερχόμεθα καί αμέσως μάς παραλαμοάνει αξιωματικός τις, ό όποιος έπι ώρας όλοκλήρους μάς όδηγει περικυκλωμένους υπό φρουράς κατά διαφόρους έλιγμούς. Μετά πορείαν δέ δύο καί πλέον ω^ών ύπό τό βαθύ τής νυκτός σκότος καί μιάς τρομακτικής σιγής φθάνομεν εις ένα στρατώνα, οπότε πάραυτα κατακλινόμεθα άτε μή δυνάμενοι μήτε νά σταθώμεν, μήτε καν να καθήσωμεν κατάκοποι, καί έξηντλημένοι έκ τε τής πορείας καί τής διηνεκούς περί τής τύχης μας άγωνίας. Όλίγας σχετικώς ημέρας έμείναμεν έν Γκίουμουλτζίνα, πλήν καί ή έν αύτή διαμονή μας ήτο ανευ υπερβολής μαρτύρων. Περιωρισμέ- νοι εις μίαν αϊθουσανμεμολυσμένην από νοσηλευόμενων άσθενών στρατιωτών έκ τυφοειδών πυρετών, περιπνευμονιών καί άλλων, δέν εϊχομεν 

τό δικαίωμα έστω καί υπό τήν αύστηροτέραν έπιτήρησιν να έξέλθωμεν Ολίγον εις τό ύπαιθρον πρός άναψυχήν, άφ’ ού βιαζόμενοι υπό τα κτυπήματα τών άκτηρίδων τών δπλων έπληρούμεν καί αύτάς τάς φυσικας άνάγκας. Τήν 25ην ’Ιουνίου μ. μ. έμφανίζεται λοχίας τις, δ όποιος μάς διατάσσει έσπευσμένως νά παρασκευασθώμεν πρός άναχώρησιν. Μετά ήμίσειαν περίπου ώραν εύρισκόμεθα καί πάλιν παρατεταγμένοι άνά δύο*  πριν δέ ή έκκινήσωμενδ ειρημένος λοχίας συνωφρυωμένος αναγγέλλει εις δλους μέ ένα τόνον σοβαρόν δτι θά έτουφεκίζετο πάραυτα εκείνος, ό οποίος έστω καί β^μα θά άπεμακρύνετο τής γραμμής’ μεθ’ ο άρχίζει ή πεζοπορία μετά μεγάλης προσοχής ένεκα τής άπειλής ηγουμένου καί πάλιν εμού τής πομπής. Διελθόντες διά τών άποκεντρικωτέρων οδών τής πόλεως φθάνομεν εις τόν σιδηροδρομι/.òv σταθμόν, ένθα έδέησε νά άναμε'νωμεν τήν Αμαξοστοιχίαν επί τινας ώρας εκτεθειμένοι εις τάς ύβρεις καί τούς χλευασμούς τών έκει παρευρεθέντων στρατιωτών καί άλλων Βουλγάρων. Έρχεται έπι τέλους καί αμέσως έπιβιβαζόμεθα ώς οί έσχατοι κατάδικοι εις άνοικτόν βαγόνων επί τών γαιανθράκων, έν ω οί παριστάμενοι έκει βήγνυνται εις γέλωτας χλευαστικούς έπι τω έσχάτφ έξευτελισμω βλέποντες ημάς άναρριχωμένους καί έπειτα έστι- βαγμένου; έπι τών άνθράκων. Ό διαπεραστικός τού ήλιου καύσων κατά τήν ήμέραν καί το δριμύ τής νυκτός ψύχος ήσαν μηδέν απέναντι τών δεινοπαθημάτων, τά όποια δοκιιμάζομεν κατά τούς διαφόρους σταθμούς, πρό πάντων δέ έγώ έκτεθειμένος καί εις τό πρώτον βουλγαρικόν δπλον. Εντεύθεν καθ’ δλους αύτούς διετέλουν περιτετυλιγμένος διά φορεμάτων μόλις άναπνέων’ ούτω δέ κατόρθωσα νά διαφύγω τήν μανίαν τών ουναθροιζομένων, οίτινες λυσσώντες έζήτουν επί πίνακος τήν κεφαλήν τού σπώνου Βλαδίκα (έμού δήλα δή τού Δεσπότου). Τέλος πάντων ύπό τοιαύτας συνθήκας άϋπνοι, νήστεις, συντετριμμένοι έπι τή άνηκούστω ταύτη συμπεριφορά φθάνομεν τήν έπομένην 26ην εις τήν Άδριανούπο- λιν νομίζοντες δτι ενδεχόμενον έκει νά βελτιωθή οπωσδήποτε ή θέσις ήμών.’Αλλά δυστυχώς*  άπό τής Άδριανουπόλεως άρχίζει κυρίως τό μαρτύρων, τό όποιον φέρων εις τήν μνήμην μου φρικιώ, αδυνατώ δέ διά τού αψύχου νά περιγράψω καλάμου. Άπό τού σταθμού τής Άδριανουπό- λεως σβέννυται πάσα έλπίς διασώσεως ήμών, οί όποίοι πλέον άπό στιγμής είς στιγμήν δέν άναμένομεν ή τήν καταστροφήν. Κατελθόντες άπό τού βαγονιού τοποθετούμεθα ύπό τού συνοδεύοντος λοχίου έκει που είς τόν σταθμόν, ένθα αμέσως επί τή θέα ήμών έκδηλούται δλος ό σωβινι
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Σύγχρονον Μαρτύρων 579578 Σύγχρονον Μαρτύρωνσμός καί δ άγριος φατατισμός τών παρευρισκομένων εκεί στρατιωτών καί άλλων Βουλγάρων. Έν μέσω τού θορύβου ακούονται τινες, οί όποιοι παριστάνοντες έμέ ώς προδότην έπιζητούσι διά λόγων πατριωτικών νά ύπεκκαύσωσι το αίσθημα τών άλλων έν άλαλαγμώ διακηρύττοντες ότι οέν πρέπει μηδέ στιγμήν νά πατώ τό έδαφος τής Βουλγαρίας και νά μολύνω αύτό ζών. Εύτυχώς κατά τήν στιγμήν ταύτην τής έξάψεως όλων ό λοχίας μας διατάσσει νά έγερθώμεν πρός άναχώρησιν*  παραταχθέν- τες δθεν και πάλιν στρατιωτικώς λαμβάνομεν τήν είς τήν Άδριανούπο- λιν άγουσαν φέροντες καί τάς ολίγας έπί τών ώμων μας άποσκευάς. Διανύσαντες τόν δρόμον' τούτον έν μέσω τού καύσωνος τού ήλιου τόσον κατεπονήθημεν, ώστε διαλεγόμενοι κρύφα πρός άλλήλους εύρίσκομεν δτι ό θάνατος ήτο προτιμότερος τών βασάνων, τά όποια δοκιμάζομεν ά^ευ διακοπής. Μετά δύο ωρών πεζοπορίαν, καθ' όσον πρός μικράν άνάπαυσιν έκαθήσαμεν καθ’ οδόν, είσερχόμεθα είς τήν πόλιν άγνώρι- στοι από τών ταλαιπωριών. Διερχόμεθα δε διά τής αγοράς καί είτα διά τίνος συνοικίας χριστιανικής, ένθα όλοι ανεξαιρέτως βλέποντες τήν πένθιμον ταύτην παρέλασιν καί ίδια τον έσχατον τού άρχιερέως έξευτε- λισμόν αναλύονται είς δάκρυα, δι’ όπερ καί ημείς αίσθανόμεθα άπερι- γράπτου συγκινήσεως αισθήματα έκδηλούντες οπωσδήποτε διά βλεμμάτων τήν μεγάλην επί τή συμπάθεια ταύτη ευγνωμοσύνην μας. Φθάνο- μεν είς τό Διοικητήριον, πλήν είς μίαν τοιαύτην κατάστασιν κοπώσεως καί έξαντλήσεως, ώστε μόλις ήκούσαμεν ότι θά άναμείνωμεν έξω είς τόύ ύπαιθρον μέχρι νεωτέρων διαταγών, όλοι έπέσαμεν κατά γής λιπόθυμοι καί αναίσθητοι κυριολεκτικώς. Είς τοιαύτην εύρισκόμενοι κατάστασιν ζητούμεν ολίγον ύδωρ, όπως σβέσωμεν τήν κατακαίουσαν*  τήν καρδίαν μας δίψαν, αλλά θεέ*  αξιωματικός τις εκεί που ίστάμενος εμποδίζει αισθανόμενος, φαίνεται, άπόλαυσιν, βλέπων ήμάς πτώματα κατά γής. Είς έπίμετρον δέ τήν στιγμήν εκείνην, καθ’ ήν έξηπλωμένοι έκαιόμεθα έσωτερικώς από τής δίψηςκαί έξωτερικώς άπό τού καύματος τού ήλιου, άνεμος πλέον ή σφοδρός έπιπνέων έγείρει νέφη έκ κονιορτού, τά οποία άνευ υπερβολής μάς άποτυφλώνουσι καί δεν δυνάμεθα, καίπερ πλησίον άλλήλων καθήμενοι, ό είςνά διακρίνη τόν άλλον. Ούτωσίν άπηλπισμένιο βλέπομεν όλίγον ύστερον μακρόθεν τόν άγιον Άδριανουπόλεως Κον Πολύκαρπον,© όποιος πλησιάσας είς τό Διοικητήριον έν πρώτοι; μάς χαιρετά καί έπειτα άπευθύνεται πρός έμέ ιδιαιτέρως μέ ένα έπίπλαστον γέλωτα λέγων «πώς είσαι, άγιε Μυρέων ; » Πεθαμένος. Σεβασμιώτατε , απαντώ*  καί άμέσως εισέρχεται είς τό Διοικητήριον μέ δάκρυα είς τούς 

•
οφθαλμούς. Πρός στιγμήν άνεθαρρήσαμεν φαντασθέντες δτι έπεμβαίνων ααρά τω Διοικητή θά κατώρθου δπωσοήποτε εν δνόματι τού άνθρωπι- σμού νά μάς άνακόυφίση όλίγον. Καί τούτο, διότι έν αύστηρω διατε- λούντες περιορισμφ δεν έγνωρίζομεν τί συμβαίνει. Πριν ή φύγη Ó Μητροπολίτης καλούμαι ύπό τίνος άξιωματικού καί είσάγομαι είς έν τό όνομα δωμάτιον, άλλά κυρίως σταύλον,τάχα πρός άνάπαυσιν: Εισερχόμενος βλέπω έμπροσθεν τόν σεβάσμιον τούτον ιεράρχην*  άμφότεροι άνα- λυθέντεςείς θερμά δάκρυα ήθελήσαμεν νά άνταλλάξωμεν ένα ασπασμόν καί νά είπωμεν δύο μόνον λέξεις έστω καί ένώπιον τού όδηγούντος με αξιωματικού, πλήν ούτοςδέν έπέτρεψεν άπειλήσας μάλιστα καί τούς δύο έν περιπτώσει παρακοής.Κατ’ άνάγκην δθεν χαιρετίσας διά βλεμμάτων καί χειρονομιών άπο- χωρίζομαι παρακαλών τόν Θεόν, «ίνα ποιήσηται έλεος μετ' έμού». Έξ περίπου ώρας έκαθήσαμεν έκεί, οπότε έσπευσμένως άναχωρούμεν πάλιν άγνωστον πού κατευθυνόμενοι. Καθ' όδόν συναντώμεν 120 άμάξας πλήρεις τραυματιών, οί όποιοι έκμανέντες έπί τή θέα ημών έτριζον τούς όδόντας των μή δυνάμενοι νά μάς κατασπαράξωσι πίνοντες τό αίμα ήμών. Τήν φοράν ταύτην ένεργεία, φαίνεται, τού Μητροπολίτου έπανήλ- θον έφ’ άμάξης είς τόν σταθμόν φυλαττόμενος ύπό δύο φρουρών. *Ανευ  υπερβολής δ σταθμός ήδη δύναται νά όνομασθή κόλασις κυριολεκτικώς. Έστιβαγμένοι είς μίαν γωνίαν ώς κακούργοι περιστοιχιζόμεθα καί πάλιν ύπό στρατιωτών καί άλλων έκεί παρευρισκομένων Βουλγάρων, οί όποιοι μανιωδώς άλαλάζοντες έπιζητούσι τάς κεφαλάς όλων, πρωτίστως δέ τήν έμήν. ΕΙς κατά τήν θαλασσοταραχήν εκείνην ζητεί ολίγον ύδωρ, πλ*̂ ν  στρατιώτης τις έκ τής φρουράς στηρίζει τό_δπλον είς τήν κεφαλήν του λέγων «αν τολμήσης καί πάλιν νά δμιλήσης θά ανατινάξω άμέσως τά μυαλά σου είς τόν αέρα».’Εγώ τί ήκουσα καί τί έπαθον εύκόλως δεν περιγράφονται. <)λοι εν χορώ οί στρατιώται έκτοςεύουσι κατ’ έμού ύβρεις άκατονομάστους. όλοι συνωθούνται ποιος πρώτος νά μέ πτύση μήτε συγκινούμενοι έκ τής έλεεινής καταστάσεώς μου, μήτε τόν Θεόν φοβούμενοι βλέποντες τά πτύσματά των νά καταπίπτωσιν έπί τού έγκολπίου, τό όποιον έφερον είς τό στήθος. Είς μίαν στιγμήν παρεζαλίσθημεν*  μάλιστα, όταν τινές ήρ- χισαν νά μέ χαρακτηρίζωσι διηγούμενοι τά κακουργήματά μου Ελέ- γομεν καθ' εαυτούς δτι τήν εσπέραν αυτήν άφεύκτως θα μάς κακοποι- ήσωσιν. Αύτός δ Βλαδίκας φωνάζει στρατιώτης τις καί τόν είδο'Λ μέ τά μάτια μου, μίαν ήμέραν μέ τα άρχιερατικά του ήτο είς μίαν κη
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Σύγχρονον Μαρτύριο ν 58158Ό * Σύγχρονον Μαρτύρωνδείαν. Καί τί φαντάζεστε ; Μέσα εις τό φέρετρου δέν ήτο νεκρός, άλλα βόμβαι καί δυναμίτιδες*  έπήγαινε δέ νά τάς έναποθέση εις τήν σιδηρο- δρομικήν γραμμήν πρός άνατίναξιν» !!! Ό τι έπρατταν αύτοί δέν αί- σχύνονται να άποδίδωσιν είς άλλους. Έν τφ μέσω του θορύβου είς όπλοφόρος έθελοντής, δργανον, φαίνεται, τού κομιτάτου, άναμιγνύεται μεταξύ τών φρουρών καί συνομιλεί μετά τίνος πολίτου, παρ’ ού λαμβάνει καί άργύρια, άμοιβήν τού μελετωμένου στυγερού κατορθώματος*  διότι αμέσως ψιθυρίζει «μάλιστα, μάλιστα θά φονεύσω τόν άτιμον τούτον Βλαδίκαν» (έμέ δηλαδή τόν Δεσπότην), οπότε πράγματι όρμήσας κατ’ εμού άρπάζει άπό τής γενειάδας καί σύρων με δι’ αύτής μέ δια- τάσσει νά καθήσω κατά γης έκεί έν μέσω τών μαινομένων, ίνα έπιτυ- χέστερον πραγματοποίηση το καταχθόνιον σχέδιόν του. Μόλις έκάθησα, έχων τό πρόσωπόν μου πλήρες έμπτυσμάτων, το ανθρωπόμορφον τούτο τέρας διαρκούσης τής ανεμοζάλης εκείνης έξαγαγών σφαίραν γεμίζει τό δπλον του καί αναμένει τήν κατάλληλον στιγμήν, ίνα πίη το αίμά μου. Πλήν αίφνης εμφανίζεται από θεού αξιωματικός τις, δστις άπο- μακρύνας απ’ έμού τό αίμοβόρον τούτο θηρίον. λαβών δέ πλησίον του οδηγεί δλους είς έν βαγόνιον πλήρες κόπρου καί πάσης άλλης ακαθαρσίας. Συνεσφιγμένοι έντός αύτού άναλογιζόμεθα δτι ό θάνατός μας είνε πλέον άναπόφευκτος’ από θεού δέ ένισχυόμενοι ένατενίζομεν έν τούτοις είς» αυτόν μετά τίνος μυστηριώδους άγαλλιάσεως, άλλά καί άγωνίας διά τα βάσανα καί τα μαρτύρια, τά όποια ύφιστάμεθα άδιακόπως. Ό άπαί- σιος ούτος έθελοντής στρατιώτης κατωρθοΐ νά εισχώρηση μεταξύ τών φρουρών είσερχόμενος καί είς τό βαγόνιον. Καθήμενος δέ έν μέσω τών άλλων δέν σκέπτεται άλλο τι ή μόνον πώς να πραγματοποίηση τόν σκοπόν του. Έχων συμφώνους είς τούτο καί τούς λοιπούς συζητεί μετ’ αύτών τίνι τρόπω καλλείτερον θά κορέση τό άγριον πάθος του, καταλή- ξας έπί τέλους να μέ διατρυπήση διά τής λόγχης καί είτα κατακρεουργώ'/ με νά άνατινάξη τά τού σώματος μου μέρη είς τούς τέσσαρας ανέμους. Διότι δέν πρέπει, ώς έλεγεν ο άνδρεϊος πατριώτης, νά ζώ έπί πλέον ώς Βλαδίκας τού άτιμου έλληνισμού, τον όποιον έκεί μέσα είς τό βαγόνιον ήρωϊκώς κατεσπάραττε διαπερών έν στόματι τής λόγχης του άπό τού Βασιλέως μέχρι τού τελευταίου στρατιώτου. Ύπό τοιαύτας διατελούν- τες συνθήκας κατ’ανάγκην διερχόμεθα όλόκληρον τήν νύκτα άϋπνοι. τήν έπομένην δέ ημέραν έξελάβομεν κυριολεκτικώς ώς αιώνα όλόκληρον καταπεπονημένοι έκ τής πείνης. τών ύβρεων καί τών άπειλών. Ό άγρι- άνθρωπος ούτος, ό όποιος δι’δλης έπίσης τής νυκτός διετέλεσεν άγρυ

πνος μέ πλησιάζει κατά τόν σταθμόν Μουσταφα Πασά την 3ην πρωϊ- νήν τής 27ης ’Ιουνίου καί βία σύρων με από τού ποδός προσπαθεί νά μέ πείση, δπως έξέλθω έξω τού βαγονιού πρός πλήρωσιν τάχα φυσικής μου ανάγκης. Πρότερον μάλιστα έξήγαγεν άλλους δύο, ούς έπανέφερε σώους, ϊνα καταστήτη με άνυποπτον, ά^ε έπιποθών έν τή θηριωδία του τή μεγάλη έμέ κυρίως νά έξολοθρεύση. Ως ήτο επόμενον άντέταςα έπίμονον άρνησιν είς τήν βίαν άναλογιζόμενος δτι δυσκόλως ίσως θά άπουολμήση νά μέ κτυπήση έν:ός τού βαγονίου. Καί πράγματι, ούτος βλέπων δτιδέν θα κατορθώση να μέ έξαγάγη, θέλων δέ άφεύκτως να βάψη τάς μιαιφόνους χείράς του είς τό αίμα έστω καί άλλου οίουδή- ποτε έκ τών μετ’έμού συναπαχθέντων εγκαταλείπει με έξηγριωμενος καί εξέρχεται έξω ακολουθών τόν Γεώργιον Κουταλιάγκαν. Ούτος κοι- μώμενος ήγνόει τα συμοαντα καί διά :ο):ο μόλις έξυπνήσας, ίσως έκ τού γενομένου θορύβου, ορομαίως εξέρχεται έξω τού βαγονίου μηοεμιαν δούς προσοχήν είς τάς συστάσεις καί παρακλήσεις μάλιστα δλων, δπως μ^ κινηθή άπό τόν τόπον, έν ω κάθηται. 'Αμέσως δέ πριν ή άπομα- κρυ/θ/^ δέκα Ισως βήματα άκούετα είς πυροδο/ισμός. Έν «αχ!» δυνατόν διαδέχεται τό/ πυροβολισμό/, άμέσως έπακολοιθεί έν άλλο τοιού- τον άσθενές καί είτα ούδέν πλέον. Τό αιμοδιψές τέρα{ δέν έπέστρεψε πλέον. Μετά τινας στιγμάς έκκινούμ-v όλοι δέ μετά τό ατύχημα τούτο δέν εϊμεθαή λείψινα ζωντανά. "Εκασιος έν τή διανοία του όιέπλαττε μίαν είκόνα τού θύματος φαν:αζόμε/ος δτιίσως άμέσως δέν έξεπτ^ευσε σφαδάζων είς τούς λογχισμούς τού τέρατος μετά τόν πυροβολισμόν. Ούτως ύπό τό κράτος τού τρόμου καί έν νεκρική σιγή διελθοντες διαφόρους σταθμούς φθα,ομε/είς Τατάρ II ζαρτζίκι. Καθ’ δλους δέ τούτους τούς σταθμούς εγώ ώς έκ θαύματος διασώζομαι άπό τής μανίας τού δχλου, δστις ώσεί έπί τούτφ κοινοποιούμενος! συναθροίζεται κατά εκατοντάδας περί τό/ σιδηρόδρομον τρίζων τούς όδόντχς του καί έπιζητών νά κατασπαράξη τό/ άπαγόμενον προδότη/ Βλαδίκαν. ’Έντρομοι κατερ- χόμεθα ύπό τάς ία/ά*  τών παρισταμένων ή μαλκον τών έπί τούτφ συν- αθροισθέντων είς τόν σταθμόν τού Τατχρ Παζαρτζίκι καί ίστάμεθα άφωνοι άναμένοντες, ίνα άφεύκτως πάλιν ύποουθώμεν τά πρόσωπα νέων τραγικών σκηνών. Μετά όλιγόστιγμον διαμο/ήν παρατετα μένοι έκκι- νοΰμεν φέροντες στρατιωτικώς έπί τών ώμων καί τάς άποσκευάς μας παρακολουθούμενοι ύπό τού πλήθους τού σταθμού, έξ ού πολλοί προ- τρέχουσιν είς τήν πόλιν, ίνα διατυμπανίσωσι τό μέγα γεγονός δτι μετα- φέρονται εκεί ύπό συνοδείαν φρουράς προδόται έκ Καβάλλας, έν οίς 
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» 582 Σύγχρονον μαρτύριον Σύγχρονον μαρτύριον : 583
μάλιστα καί ό Βλαδίκας, Μετά έσπευσμένην πορείαν μιας ώρας είσερ- χόμεθα είς τήν πόλιν καί παρελαύνομεν διά τής κεντρικωτέρας όόού, ήτις σείεται κυριολεκτικώς από του μανιώδους αλαλαγμού. Στρατιώται καί όχλος, όλοι μαινόμενοι, όλοι λυσσώντες, ύβρίζουσι, πτύουσι, λιθοβο- λούσιν’ όλοι έν χορω κραυγάζοντες άπαιτούσι νά όδηγηθώμεν είς τήν σφαγήν. ‘Ατάραχοι οί φρουρά παρακολουθούσαν έν άπολαύσει τό θέαμα πολλάκις δέ άναμιγνύουσι και αύτοί τούς ίδιους άλαλαγμούςύπερθεματί- ζοντες μάλιστα είς τάς ύβρεις τούς λοιπούς. Έν μέσο) τής δαιμονιώδους ταύτης ταραχής ήμέΐς βαδίζομεν «γενόμενοι ώσεί άνθρωποι μή άκού- οντες και μή εχοντες έν τω στόματα ημών έλεγμούς,»Τούναντίον μάλιστα οσω αύξάνεταιή μανία τών περικυκλούντωνήμάς, τόσω τά πρόσωπα όλων λαμβάνουσι μίαν έκφρχσιν ένδ ιμύχου χαράς. Φθάνομεν είς το Διοικητήριά, έκει δέ έκπληκτοι συναντώμεν ένα πολιτικόν Διοικητήν πλέον ή εύγενή, ό όποιος συγκινηθείς έπιζητει αμέσως νά μας ανακούφιση πράττων ότι δυνατόν έν κααρώ νυκτός. Τρέχει ό φιλάνθρωποξ ούτος Διοικητής κ. Μιχαήλ Κριβόσιεφ και τοποθετεί όλους είς pu ξενόδοχειον, ένθα έξηντλημένοι εύρίσκομεν μίαν σχετικήν άνάπαυσιν έπί δέκα ημέρας. Τήν έπομένην τής άφίςεώς μας είςΤατάρ ΙΙαζ^ρτζίκι. διαταγή τού υπουργείου τών εσωτερικών γίνονται διά τόν φόνον τού Μουσταφά Πασά αύστηραί ανακρίσεις, καθ’ άς λόγω τού τρόμου ’έτολμήσαμεν νά διαζωγραφήσωμεν επακριβώς τήν πρά- ξιν τού απαίσιου τέρατος, όστις προέβη τάχα είς τούτο άτε θελήσαντος τού Μακαρίτου νά δραπετεύση ! ’ !Τήν 16 Ιουλίου γίγνεται αίφνης άνάστατος ή πόλις. "Ολοι κλεί- οντες θορυβωοώς τά καταστήματα σπεύδουσι νά περιορισθώσιν είς τάς οικίας των, έπι τή είδήσειδτι ό ρουμανικός στρατός προελαύνων εύρί- σκεται έξω τής πόλεως μέλλων εντός ωρών νά είσέλθη είς αύτήν. "Αμα τω άκούσματι τούτω δοξάσαντες τόν Θεόν άνταλάσσομεν κρυφίως άνεκ- φράστου χαράς ασπασμόν, άναλογιζόμενοι ότι θά άπαλλαγώμεν πλέον άπό τών άνΟρωπομόρφων τούτων τεράτων είς τάς χεΐρας τών οποίων τοσαύτα έδοκιμάσαμεν δεινά. Πλήν αίφνης ακούεται πχλιν ή απαίσιος τού άρχιφρουρού φωνή «έμπρός έτοιμοι’αμέσως Οά φύγωμεν απ’ έδώ». Κατάπληκτοι έπΙ τούτω εύρισκόμεθα έντός ολίγου έκόντες άκοντες είς γραμμήν, όπότε έκκινούμεν κατευθυνόμενον είς χωρίον ΙΙατκούμ ονό- ματι, πέντε ώρας άπέχον τής πό?εως. Τό ήμισυ τού δρόμου διανύσαντες ύπό τόν καύσωνα τής μεσημβρίας; τό όέ άλλο υπό βροχήν ραγδαιοτάτην φθάνομεν είς τό είρημένον χωρίον πλέον ή ελεεινοί, ένθα γυμνωθέντες 

άνάπτομεν πυράν καί ξηραίνομεν τάκαταβεβρεγμένα εξωτερικά καί έσω- τερικά φορέματα, διότι τά ολίγα τοιαύτα, τά όποια εϊχομεν άπό τής βίας κατελίπομεν είς τό Τατάρ —Παζαρτζίκ. Έπί ένδεκα ήμέρας νέα πάλιν δοκιμάζομεν μαρτύριακατακλινόμενοι κατά γής άνευ στρώματος καί σκεπάσματος, στερούμενοι τροφών ένεκα τής σμικρότητος τού χωρίου μόλις άριθμούντος περί τάς τριάκοντα οικίας μικρόν διαφερούσας καλυβών. Καί έν τή έρήμφ ταύτη εϊχομεν πάλιν έπικρεμάμενον έπί κεφαλής τόν θάνατον άπό τών έκ Μακεδονίας προσφύγων, οϊτινες ώπλι- σμένοι περιήρχοντο νύκτα καί ημέραν τό κατάλυμά μας καιροφυλα- κτούντες, ϊνα κακοποιήσωσιν οίονδήποτε έξ ήμών. Έν Πατκούμ εύρι- σκόμενοι πληροφορούμεθα ότι πράγματι περί τό έσπέραςτής άναχωρή- σεώς μας είσήλθον εις Τατάρ Παζαρτζίκ άνευ ούόεμιάς άντιστάσεως τριάκοντα ιππείς Ρωμούνοι, οί'τινες*κοιν^λογήσα'?τες  μετά τών πολιτικών καί στρατιωτικών αρχών τήν μεθεπομένην άνεχώρησαν πάλιν.Τήν 27 ’Ιουλίου έπί τή είοήσει όπόσονούπω υπογράφεται ή ειρήνη έπανερχόμεθα και αύθις είς Τατάρ Παζαρτζίκι. έγώ μεν έφ’ άμάξης βοών, εύμενεία τού άρχιφρουρού, οί δέ άλλοι πεζή, μή φέροντες όμως τήν φοράν ταύτην τάς άποσκευάς μετακομιζομένας διά τής είρημένης άμάξης. ’Αλλά καί ή πεζοπορία αύτη δεν ήτο δλιγώτερον έπιπονωτέρα τών άλλων, καθ’ όσον μόλις έξήλθομεν ήρχιαε πνεων άνεμος τόσον σφοδρός, ώστε νά έκτοπ'ζη καί τούς βαδίζοντας άπό τού δρόμου αυτών, έπειτα δέ^τούτου κοπάσαντος ήρχισε βροχή πίπτουσα άοιακόπως μέχρι; άφίξεως εις τήν πόλιν. Τό εσπέρας έκείνο οιανυκτερεύομεν είς τόν στρατώνα διελθόντες όλην τήν νύκτα άϋπνοι δτε ευτυχώς τήν έπομένην συνεπεία θερμών παρακλήσεων Ó καλός Διοικητής Μιχαήλ Κριβόσιεφ μάς τοποθετεί εϊτινι οίκία, τού ξενοδοχείου όντος κατειλημμένου.ύπό Τούρκων άξι- ωματικών. ”Ηδη πλέον τάς ήμέρας διερχόμεθα άπονώτερον, καθ’ όσον κοπάζει καί ή τρέλλα τού όχλου, όστις διαρκούντος τού πολέμου,έφ’όσον έπληροφορείτο τάς άλλεπαλλήλους θριαμβευτικά; τών συμμάχων νίκας, έπί τοσοΰτον έγίνετο μανιώδης καί ή μανία αύτη έςέσπα καθ’ ήμών τών αιχμαλώτων, Τήν 3ην Αύγούστου αίφνης πάλιν πληροφορούμεθα παρά τού είρημένου Διοικητού ότι διαταγή της Κυβερνήσεως άπελευθε- ρούμεθα πλέον δυνάμενοι όπόταν θέλωμεν νά φύγωμεν. Μία τοιαύτη εϊ- δησις, ως ήτο επόμενον, προξενεί, κατάπληξιν κυρι^λεκτικώς είς όλους. Εντεύθεν δυσκολευόμεθα τό κατ’ άρχήν νά πιστεύσωμεν ότι απαλλατ- τόμεθα πλέον άπό τών ονύχων τών άγριανθρώπων τούτων καί ότι άνα- γεννώμεθα έτι άπαξ είς τόν κόσμον, διά τόν όποιον ημείς έπί δύο περίπου μήνας δέν ύπήρχομεν πραγματιακώς. Παρακαλούμεν δέ τόν έν λόγω
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584 Σύγχρονον μαρτύρωνΔιοικητήν, δπως έξακολουθήση ή φρουρά φυλαττουσα ημάς μέχρι της άναχωρήσεως, δπερ άπεδέχθη συστήσας μάλιστα νά μή βιασθώμεν άλλά πρός μείζονα ασφάλειαν καθ’ δδον να άναμείνωμεν όκίγας ημέρας ένεκα τής άποστρατεύσεως. Έν Πύργο) οπού μέ σχετικήν ά/εσι/ έφθά- σαμεν τήν 7 Αύγούστου περιοριζόμεθα πάλιν έπί ώρας όλοκ^ήρους ύπό τής ’Αρχής ^ιφθέντεςείς έν μέρος πλέον ή βρωμερόν, δτε αίφνης έμφανίζεται ένώπιον ήμών δ πρόξενος της , Αυστρίας καί Γερμχν α: κ. Στηβενς,δστις άφ’ ού μάς έπαρηγόρησ-. δια λόγων πολλών φεύγει μέ ιως καί έντός όλίγου κατορΒοΐ έν τή χαρακτηριζούση αύτόν περινο'α καί δραστηριότητι νά μάς άπαλλάξη πλέον καινά τοποθε:ή?η έ/ τινι ξενοδοχείο). Τρεις ημέρας έμείναμεν έν Πύργω. κχθ’ άς δ κ. Στηό?νς δέν έ)ειπεν άκαίρως εύκαίρως νά μχςέπισκέπτηται καί διά λό;ων εύμενείχς νά μχς άνχκουφίζη κατά τδ δυνατόν.Τήν 12ην Αύγούστου χνεχωρουμεν έκείθεν όλοι οί μετ' έμοϋ συνα- παγθέντες, ήτοι οί κ.κ. Μιχ. Κολοκύθα;,Σ:έφ. Πουλίδης. Ά’χν. Χαρι- σιάδης, Θεοδ. Ρακητζής. Κ^ανθ.Τερμετζης,Ίωάν. Κονσου*  ίοη*,  Κωνστ. Πουλίδης. Θεόδ. Β,ασούχας, Ήλ. Φέσσας, Π/ρις Κανδιώτης, Δ/,μ Πχ- κιρτζής, Γεώργ. Άντωνιχδης, Θεόδ. Βαλυαμίδης, Στ-ργ. Φέσσχ:. Πανα- γιώτ. Β>υλαλάς, Πετρ. Αεκός Ήλ.οΣκονόμου, θεοφάν. Παντχζήςζ Ά/έξ. ΒασιΛάδν^ς Ά'έξ. Άλεξόπουλος, Άστερ. Ζορπά;, Κωνστ. Κυριχκ'δ ς. ’Ιωάννης Γιάντσος, Έλισ. Δουλγκαρίδης, Μιχ. Ιΐχπαδόπουλλο; ' / έξ. Νάτσο; ’Ιωάννης Ζορτά;, Άχιλ. Γρηγοριάδης, εκτός του α ιμ ησ.ου Γεωργ. Κουταλιάγκα, δστις έπεσε μάρτυς του ιερού υπέρ :,Ρ π το δ ς άγώνος, καί φθάνομεν τήν 14ην είς τήν πεφιλημέ/ην ημί/Καοα λ^ν, ένθα άνάστατος δλος 6 κόσμος έκσπάται έπί τώ χαρμοσύνφ τούτςο γεγο- νότιείς άφάνταστον· ένθουσιασμόν, έν ω ήμ Ις έξαλλοι από της χαράς χαιρετίζομεν τή/ ώρριίαν γαλανόλευκον ή δποία ύπερήφανος κυματίζει καί έπί τής έπάκξεως τχύτης τού έν.Μακεδονία ελληνισμού διηγούμενοι^ δσχ μεγάλα καί θαυμαστά έποίησε πρός ήμάςό Θεός κατά τά διάστημά τής δεινής ήμών απαγωγής, καθ’ ήν ή^ενίσαμεν κατά πρόσωπον τον θάνατον καί διαλαλούντες μετά π'σ.εως θέρμης τό τού Αποστ. τών έθνών «τό άπόκρισμχ τού θανάτου έν έαυτοίς έσχήκαμεν ίνα μη πεπίο- θότες ώμεν έφ’ έχυτοίς άλλ’ έπί τώ Θεώ τώ έγείροντι τού. νεκρούς». (Β. Κοριθ. A 1.9.)
y*  Ο èjiÎoxoxQç Μνρέων 3 Α^αναοιος.

AI ΑΦΟΡΜΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΑΑΤΗΡΙΑ
ΓΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΗΡΟΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ')

Έξ επιστολής εγκυκλίου τής παρανόμως ύφιστομένης ’Αδελφό
τητος τών Ρώσων κελλιωτών του Αγίου ’Όρους πρός τάς διευθύν
σεις τών έν Ρωσία εφημερίδων μανθάνομεν δτι ούτοι κατ’ έπανά- 
λήψιν άνεφέρθησαν πρός τήν ρωσικήν Κυβέρνησιν ζητούντες τήν 
προστασίαν αυτής κατά τών αδικιών, ας δήθεν ύφίστανται εκ μέρους 
τών κυριάρχων αυτών ελληνικών Μονών. Αί άφορμαί όμως καί τά 
ελατήρια τής ρωσικής προτάσεως σαφέστερον εκτίθενται έν επιστολή 
έκ Μόσχας από μηνάς Δεκεμβρίου 1912 πρός πρόσωπον ένδιαφερό- 
μενον διά τά ζήτημα τού rΑγίου ’Όρους, τήν οποίαν διά τό λίαν 
ενδιαφέρον περιεχόμενόν της παραθέτομεν ολόκληρον.

II ύπό τ(7)ΐ· ελληνικών εηρατενμάτων καχάληψις τον ’ Αθωνος 
^iur ίθυρύβηαε τονς ίντανθα ιθύνοντας κύκλους πεοι του μέλλοχ^ος 
τον ιερού τούτον ^Ορονς, το όποιον ώς γνιοοτοτ από τής καταλήιρεως 
Τής 'Ελληνικής Μονής τον 'Αγ. ÌΙαντελεήμονος υπό τών 'Ρώσων, 
θεωρείται ώς νψίστον £ν0ιαη»έροντος σημεϊον όιά τον σλαχηκον κόσμον. 
Pò ΑντοκρατορικοΓ ' Υπονργείον τών Εξωτερικό)}’ μή όιαθετον με- 
ταςν τον συγχρόνου προσκοπικού τον νπαλλήλονς ειδήμονας τών ξη- 
τημάτανν τής 'Ορθοδόξον 'Ανατολής καί ειδικούς τον eΑγίου 'Όρους, 
ζήτησε τάς γνώμας τό)ν υπό σύνταξη' νυν διατελουντοχν πρώην δι- 
^λωματικών πρακτόρων τής Αυτοκρατορίας h· 'Ανατολή, οϊτινες εκ 
τής πολυχρονίου άύτό)ν αυτόθι υπηρεσίας είναι είς θέση· να παρά- 
^χωσι βάσιμους πληροφορίας περί τής ενκταίας διά τιι ρούσικα συμ- 
φεροντα διευθετήσειος τής τύχης τής ίεράς ιμιών τούτης Ακροπόλεως. 
Α/// εν μεν ΙΙεπρουπόλει προ παντός εζητήθη ή γνώμη του κ. Ζη- 

’) Έκ του ύπό έκτύποσιν βιβλίου του Μητροπολίτου Κιτίου Τό "Αγιον 
Ορος καί ή ρωσική πολιτική έν Άλατολή .

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



586 Αί άφορμαί καί τά ελατήρια

νόβιεφ καί τον κ. Τσαρίκωφ, άμφοτέρων πρώην /Ιρεσβευτών· εν Κων- 
σταντινουπόλει, εκ δέ Μόσχας Εζητήθησαν πληροφορίαι παρά τον 
πρώην Γραμματέως της έν Κωνσταντινουπόλει Αύτοκρατορικής Πρε
σβείας κ. Μανσούρωφ είδικώς άσχοληθέντος εν τοϊς εκκλησιαστικοϊς 
ζητήμασι καί παρά τον επί πολλά έτη ύπηρετήσαντος ώς Γεν. Προ
ξένου της Ρωσίας εν Ιεροσολύμοις, Σμύρνη καί (Θεσσαλονίκη X. 
‘Ιλαρώνωφ. Καί η μεν γνώμη των μνημονευθέντων πρώην ΙΙρέσθευ- 
τών, ούδεμία υπάρχει άμφιβολία ότι θά είναι συνεπής προς πάσαν 
αυτών την εν * Α νατολή δράσιν καί είδικώς προς την άκαμπτον Εκεί
νην καί άπερικαλύπτως φανατικήν στάσιν, ην ώς γνιοστόν ετήρουν 
απέναντι της Μονής των ' Ιβήρων κατά τό ζήτημα τον Γέωργιανικού 
κελλίον. Αλλά και ή τών εν Μόσχιι μνημονευθέντων γνιόμη, είμαι 
βεβαιότατος οτι ούδαμώς θά υστέρηση τής γνώμης των εν Πε- 
τρουπόλει πρώην προϊσταμένων των. Άμφότεροι είναι έκ των φανα- 
τικωτέρων οπαδών τής πανσλαυιστικής πολιτικής, μετά δυσχέρειας 
κατορθούντες νά συγκαλύψωσι την αδημονίαν των επί τοϊς παρά τάς 
προσδοκίας των θριάμβοις τής e Ελλάδος. 'Ο έτερος τούτοη κ. Μαν- 
σούρωη έν ταϊς συνομιλίαις του δεν άπέσχεν απερικαλύπτως νά χα- 
ρακτηρίση ώς ολον άσύμφορον καί υπό πάσας τάς Επόψεις βλαβερόν 
την προσάρτησιν τού ”Αθωνος εις την 'Ελλάδα όχι μόνον διά τά 
συμφέροντα τής 9 Ορθοδοξίας (βεβαίως τά 'Ρωσικά ), άλλά καί δ/’ 
αυτά ταύτα τά συμφέροντα των Μοναχών, καί ώς έκ τούτου, προσέ- 
θηκε καί αυτή ή επαναφορά τού ” Αθωνος υπό την κυριαρχίαν τής 
Τουρκίας θά ήτο προτιμοτέρα(! ) Εάν δεν ήτο δυνατόν νά εύρεθή άλλη 
τις λύσις ιός λ. χ. συλλογική των 9 Ορθοδοξίαν κρατών διοίκησις ή 
υπαγωγή αιντών υπό τον ΟΙκονμενικόν Πατριάρχην. ' Ο Κύριος ούτος 
φαίνεται ότι έσπούδασεν άρκετά καλά πάσας τάς αρνητικός γραμμάς 
τών 'Αγιορειτών καί αποπειράται νά Επωφεληφή υπέρ των ρωσικών 
συμφερόντων τάς αδυναμίας αυτών. ΕΙνε δέ γνωστόν πρσον οι J;70- 
ρεϊται απεύχονται πάσαν Εξωτερικήν έν τοϊς ίδίοις έπέμβασιν έστω 
καί αυτού τού Πατριαρχείου κατά τής Εξουσίας τού οποίου συνεχή 
διεξάγουβιν αγώνα. Ευτυχώς δ προς όν άπετάθη 'Αγιορείτης Αρχι
μανδρίτης Ιάκωβος, άντιπρόσωπος τού Οικουμενικού Πατριάρχου έν 
Ρωσία είναι ου μόνον πεφωτισμένος κληρικός καί άγιος πατριώτης, 
άλλά καί καλός γνώστης τών πανσλαυιστικών παρασκηνίων καί έπο- 

Τής ρωσικής προτάσεως περί eΑγίου νΟρους 5S7

f^vujs ή δοθεϊσα προς τον κ. Μανσούρωφ άπάντησις ύπήρξεν οποία 
ήρμο^εν εις γνήσιον 'Ελληνα καί Ορθόδοξον ιερέα.

Δυστυχώς δέ πάντες οί χειραγωγούντες την δημοσίαν έν eΡωσία 
έ^^μην κύκλοι υπό παρομοίων αισθημάτων προς την eΕλλάδα έμηο- 
^ουνται. Πάντα τά διακεκριμένα όργανα τού τύπου έφάνησαν έν τή 
(ί^7.ή τού πολέμου λησμονούντα πρός στιγμήν τάς πρός τί/ν e Ελλάδα 
δυσμενείς αυτών διαθέσεις. Πρός στιγμήν έφάνη ότι αί άρχαϊαι τής 
Ρωσικής κοινωνίας συμπάθειαι πρός την eΕλλάδα ίϊναγεννώνται άκέ- 
ρσιαΐ' αυτός δ Δήμαρχος Μόσχας κ. Γουτσκώφ έν ταϊς μετ αυτού 
^^ναντήσεσιν ήμετέρων δεν εύρισκε λόγους νά έκφραση τάς πρός 
τήν Ελλάδα συμπάθειας Ύου. Π τοιαύτη όμως στροφή διήρκεσε 

τής καταλήφεως υπό τιόν ελληνικών στρατευμάτο)ν τής 
Θεσσαλονίκης, μεπά τήν δποίαν ιός διά μαγείας καί έκ συμφιό- 
^’ου ήρξατο ή έπιφυλακτικότης καθ^ όλην τήν γραμμήν. Στοιχειώδης 
δικαιοσύνη έπιβέιλλει Ενταύθα ν^ (ίναφέρεο^ ότι μοναδικήν Εξαίρεσιν 
ί17ι^τέλεσεν δ διακεκριμένος πολεμικός κριτικός τού Εγκρίτου ' Ρτο- 
σικου Αόγου τής Μόσχας κ. Μιχαηλόβσκης, όστι^ άμερολήπτιος 
(^αγνο)ρίζων από τής ιίρχής τού πολέμου τήν Επιτυχή τακτικήν καί 
Τίίν στρατηγικήν άξίαν τού ελληνικού στρατού καί τού δαφνοστεφούς 
(ιυτού αρχηγού, δεν Εδίστασε δριμύτατα νά φέξη τήν πολιτικήν τού 
στρατηγού θεοδορώφ, χαρακτηρίσας τήν έκθεσιν αιπού τούτ*  (ώτό 
'<Γ^ο6ούλως προδοτικήν καί άξίαν τής Εσχάτης περιφρονήσεις. 'Η 
χσιαυτη επιφυλακτικότης Εγένετο αισθητή καί Εν τοϊς κοινο>νικοϊς 
h^^ivo^ κύκλοις, οιτινες κατιί τάς άρχάς τού πολέμου προσεπάθονν 
^ιδεικτικώς νά Εκδηλώσι τας πρός τήν eΕλλάδα συμπάθειας των. 
^’τό τό έν Μόσχα ^Σλαυϊκόν κομιτάτον τό είδικώς ίδρυθέν πρός 

°ννδρομήν τφν άποδνθέντων εις τον ιερόν αγώνα χριστιανικών τής 
Ανατολής Κρατών, παρά τήν μηδαμινότητα τής δράσειός του, ικρει- 

/()μένης κυρίως εις τό όλως ετερογενές τών στοιχείων τών συνενο- 
f^pTo)v άπρκλειστικώς πρός έξυπηρέτησιν ιδίων έκαστο) καί (ίντικρουο- 
ί^^'ΐυν σκοπών, άπεκάλυψεν Εν τούτοις έν θαυμαστή ομοφωνία την 
^ρος Τήν fΕλλάδα ψυχρότητά του, ψήφισαν ν άποσταλή αιπή, ώς 
δ^υτέρα δόσις, τό τέταρτον σχεδόν τού ποσού τού εις Βουλγαρίαν καί 
Παστήν τών λοιπών Εμπολέμων σλαυϊκών χωρώ)ν άποσταλέντς...

Αλλά καί ή Ρο>σική Σημαία οργανον τών αυτών πανσλαυϊ- 
στικων κύκλων, τους οποίους εις τοσαΰτας ένέβαλε φροντίδας ή επί 
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τού "Αγίου ’'Ορους άναπέτασις τής χριστιανικής ελληνικής σημαίας, 
έν τω αύτώ άρθρω τύ όποιον προηγουμένως άνεφέραμεν, δεν παρα
λείπει νά μάς διαφώτιση περί των ελατηρίων τής προτάσεως καί 
ιών ενεργειών τής Ρωσικής Κυδερνήσεως. ’Ιδού ή σχετική περι
κοπή. Ή Ρωσία ύπελόγιζε νά απόκτηση ίδιον λιμένα έν Καβάλλα, 
παραχωρουμένη τή Βουλγαρία. Μετά την υπό των "Ελλήνων όμως 
κατάκτησιν αυτής, ή Ρωσία ειδεν έαυτήν καί πάλιν έν τή ανάγκη 
νά σκεφθή περί βάσεως έν τή Μεσογείω, τοιαύτη δέ δεν ύπελεί 
πέτο άλλη πλέον τού δρμου των Καρύων (θέλει νά εϊπη τής Δά
φνης) εις τούς πρόποδας τού "Αγίου ’Όρους. Προς κατάληψιν 
αυτού έχρειάζετο αφορμή, τοιαύτη δέ έδημιουργήθη διά της αίτη- 
σεως ενός Μοναστηριού τού ’Άθω ζητήσαντος τήν προστασίαν τη^ 
Ρωσίας».

Διά τούς κύκλους τούτους, των οποίων νάζ σκέψεις και τους 
πόθους ερμηνεύει ή Ρωσική Σημαία , τό Αγιον ’Όρος έχει πάν
τοτε εξαιρετικήν σπουδαιότητα ώς έρεισμα πρώτης δυνάμεως έν ’Ανα
τολή. Την σπουδαιόη|τα ταύτην έν τή άντιλήψει τού είρημένου κύ
κλου προσδίδει εις τον Άθωνα καί ή γεωγραφική μέν αυτού βεβαίως 
θέσις, προ ταύτης δμως ή άπήχησις, ήν ευρίσκει εις τήν καρδίαν 
τού ευσεβούς ρωσικού λαού τό όνομα αυτού. Τό Αγιον ’Ορος εινε 
καί διά τον Ρώσον όπως καί διά τόν "Έλληνα προσκύνημα ιερόν. 
’Ολίγη συστηματική ενέργεια θά ήτο ικανή νά στρέψη τήν προσο
χήν τών εκατομμυρίων τών ευσεβών Ρώσων προς τό περιλάλητον 
’Όρος ώς πρύς πηγήν άείρρουν τής θρησκευτικής αυτού ζωής, 
τούτου δέ κατορθωθέντος, ή επίσημος τού Κράτους πολιτική και 
έκούσα καί ακόυσα θά ήτο υποχρεωμένη νά προσαρμοσθή προς 
ο,τι παρουσιάζετο ώς ζωτικόν συμφέρον τού ρωσικού. λαού, άσυγ- 
κρίτως άνώτερον καί πολυτιμότερον από τά συμφέροντα βιομηχανι
κών καί τραπεζιτικών συναιτερισμών καί κερδοσκοπικών έπιχειρήβεων.

"Όταν ό Κόμης Ίγνάτιεφ, Ρώσος Πρέσβυς έν Κωνσταντινου- 
πόλει, έγραφε τή 18 Δεκεμβρίου 1875 πρός τόν φίλον αυτού ’Αρ
χιμανδρίτην ’Αντωνΐνον ’Αρχηγόν τής έν Περοσολύμοις Πνευμα
τικής Μίσιας: Έν Άγίω ’Όρει έκέρδησα έξ ολοκλήρου τό ζήτημα , 
είχε πλήρες δίκαιον νά ύπερηφανεύηται διότι διά τής έκλογής Ρώσου 
Ηγουμένου έν τή Μονή τού Άγιου ΓΙαντελεήμονος έκέρδησε μίαν 
τών είκοσι κυριάρχων Μονών τού Αθο) υπέρ τής Ρύ)σίας. Ή ρω- 

σι*η  Κυβέρνησις καί θέλουσα δεν*  θά ήδύνατο πλέον να δείξη αδια
φορίαν διά τόπον ιερόν, πρός τόν όποιον έξωθείτο ή θρησκευτική 
συνείδησις τών εκατομμυρίων ορθοδόξων ύπηκιίων τού Τσάρου. 
Ποιος θά ήδύνατο πλέον νά άρνηθή τό δικαίωμα εις τήν Αύτο- 
*ρατορικήν Κυβέρνηση’ νά όμιλή περί δικαιωμάτιον ρωσικών έν 
Αγίφ ’Όρει ;

’Εντεύθεν τρία έτη μετά ταύτα διαπραγματευομένη πρός τήν 
Π)υρκίαν ή Κυβέρνησις τής Α. Μ. τού Τσάρου τήν συνθήκην τού 
Αγίου Στεφάνου ενθυμείται ότι ή Ρωσία έχει δικααόματα έπί τού 
Αγίου ’Όρους, τά όποια ζητεί νά έπισιμοποιήση άμα καί άσιρα- 

Αιπη καί διευκολύνη είς τήν περαιτέρω προαγωγήν. eΙερείς καί άλλοι
Ιεροΐς Τόποις, ελεγε τό 22 άρβρον τής είρημενης συνθήκης^ κα^ 

°1 ρωσικής καταγωγής μοναχοί τον Ορους Αθω θά όιατελώσιν έν 
^ήρει κατοχή τών πρότερον έν ισχύϊ όικαιιοοάτιον αυτών καί θά 
^ζακολουθώσίν άπολαύοντες έν τοϊς άνήκουσιν αυτοίς τρισΐ Μοναστή- 
ριοις κ(ί} τοϊς έξαρτωμένοις παρ' αυτιον οικοις τιον αυτών όικααοιιά- 
Ύυ^ν χώ προνομίων, άτινά εισιν έξησφαλισμένα υπέρ τών άλλων 
Π:<ευτικών καταστημάτιον καί Μοναστηρίιον του Ορους νΑθα) ".

Φόβος πραγματικός περί έζώσεως τών Ρώσων από τών τριών 
αυτών Μοναστηρίων (ένιοει τήν Μονήν "Αγίου Παντελεημονος 
Λαι τάς δύο Σκήτας Αγίου Άνδρέου καί Προφήτου Ήλιου) καί 
r(°v έξαρτωμένων παρ’ αυτών οϊκων, ήτο εντελώς αδικαιολόγητος. 
^Ιηπως καί τά τρία ταύτα ιδρύματα δέν είχον παραδοθή τοΐς Ρώ- 
σ°ις διά πράξειυν έκκλησιαστικών ; Έπί πλέον πρό δύο μόλις έτών 
ΙΊ Μαρτίου 1876) κανονισμός, κύρος νόμου τής οθωμανικής Αύ- 

τ°Χρατορίας διά διατάγματος Σουλτανικού περιθληθείς, ήσφάλιζε πλέον 
Π επαρκώς, δ,τι έφαίνετο ζητούσα παρά τής Γουρκίας ή Ριοσική Κυ- 
^έρνηαις διά τής παρατεθείσης διατάξεως τής έπιθληθείσης διά τού 
^ους συνθήκης, έκ τής πράξεως δμως έκείνης έδει νά προέλθη δι- 
χαιωμα ένεργού ένδιαφέροντος υπέρ τού "Αγίου ’Όρους ειδικώς έν 
°νοματι ρωσικών προσώπων καί ιδρυμάτων. "Η συνθήκη έκείνη ή 
τθσον άδικος έν τω συνόλω αυτής καί τόσον επίβουλος διά τά δί- 
*αια τού ελληνικού ’Έθνους συνεξεμηδενίσθη όμού μέ τήν ύγρό- 
r,pa τής μελάνης αυτής, ή δέ τόν τόπον αυτής καταλαβούσα Βε- 
9θλίνειος συνθήκη, χωρίς καν νά άναφέρη όνομα Ριόσιον κ<ζί Ρω- 
σΐας, ήρκέσθη νά άναγράψη είς τό 62θν άρθρον αυτής τάδε: Οί
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Μονάχοι του ’Όρους ’Άθω, δθεν δήποτε καί αν κατάγονται θά δια- 
τηρήοωσι τά κτήματα καί τά πρόοθεν δικαιώματα αυτών, θά άπο- 
λαύωοι δε ανευ ουδεμιάς έξαιρέσεως πλήρους ιοότητος δικαιωμάτων 
καί προνομίων .

Τό περί rΑγίου ’Όρους άρθρον τής συνθήκης τού 'Αγ. Στείρα'- 
νου ειχεν επισύρει είδικώτερον τήν προσοχήν τής ’Αγγλίας. Ό αγ
γλικός Τύπος έπετίθετο καυστικός κατά του έλ' Κωνσταντινουπόλει 
*Άγγλου Πρεσβευτού διότι παρά τήν διπλωματικήν του πείραν έφάνη 
κατώτερος τού νεαρού πρίγκηπος Σερεμέτεφ. Ό Μαρκήσιος Σώλεβερν 
έν τή περί Αγίου Όρους διατάξει τής συνθήκης έβλεπε σοβαρόν 
προσβολήν των διεθνών σχέσεων έλεγε δε (1 Άπρ. 187S) ότι έκ 
τοιαύτης άποφάσεως δεν δύνανται να μείνωσιν ευχαριστημένοι ούτε 
ή ελληνική Κυβέρνησις ούτε αί διά τήν δθωμανικήν Αυτοκρατορίαν 
ένδιαφερόμεναι Δυνάμεις. Διότι τό τελικόν κατάντημα τής διατά- 
ξεως ταύτης περί 'Αγίου ’Όρους θά εινε ή κατίσχυσις τής ρωσικής 
Αυτοκρατορίας εις τά μέρη καί εις τά παράλια όπου κυριαρχεί ό 
ελληνικός πληθυσμός επί βλάβη οχι μόνον αυτού τού ελληνικού 
’Έθνους, αλλά και παντός Κράτους έχοντος συμφέροντα είς την 
’Ανατολικήν Μεσόγειον. Μάτην ό πρίγκιψ Γορτσακόχρ ύπεραπελο- 
γεΐτο δΓ υπομνήματος από 28 Μαρτίου τής διατάξεως ό Σώλσβαρυ 
έπέμεινε ζητών έν τω Βερολινείω συνεδρία) τήν άκύρωσιν τού άρ
θρου και τήν αντικατάσταση' αυτού δι’ άρθρου τύπου γενικού, 
ούτινος ή οριστική διατύπωσις οφείλεται είς τον πληρεξούσιον τής 
Ιταλίας Ούβρή.

Έκ τής μόνης διεθνούς κύρους διατάξεως ταύτης ή Ρωσία άπέ- 
κτησεν, έν ϊση βεβαίως μοίρα πρός οίον δήποτε ευρωπαϊκόν Κράτος 
μέγα ή μικρόν, δικαίωμα αναμφισβήτητου νά ένδιαφέρηται όπως οί 
έκ Ρωσίας καταγόμενοι Μοναχοί τού 'Αγίου ’Όρους διατηρήσωσι 
τά κτήματα καί τά πρόσθεν δικαιώματα αυτών έπιβουλευόμενα τυχόν 
υπό οίουδήτινος, ούδείς δέ θά έξενίζετο έάν ή Μεγάλη ορθόδοξος Δύ- 
ναμις πρό μεταβολής τού πολιτικού έν Αγίω ’Όρει καθεστώτος 
ευρισκόμενη, έζήτει παρά τού Κράτους, είς τό όποιον θά περιήρ- 
χετο ό ’Αθως κατά τήν οριστικήν διανομήν μεταξύ τών Συμμάχων 
τού διά τού αίματος αυτών άπελευθερωθέντος χριστιανικού έδάιρους, 
νά βεβαιώση τήν παράτασιν τής ισχύος τού ως άνω άρθρου έν 
σχέσει πρός αυτήν ή καί πρός οΐανδήποτε άλλην έπίσης ένδιαιρε- 

ρομένην μεγάλην ή μικράν δύναμιν. Η ρωσική δμο)ς Κυβέρνησις 
Χινηθεϊσα είς δράσιν υπό τών κύκλων, οΰς ήδη ώνομάσαμεν, δεν 
ήδύνατο νά άρκεσθη απλώς είς τά κεκτημένα. ΤΙ περίστασις έφαί- 
νετο ευνοϊκή πρός άπόκτησιν πλειόνων. ’Αντί νά άξιώση όπως καί 
τό νέον κυρίαρχον τού 'Αγίου ’Όρους Κράτος έξακολουθήση σεβό
μενου τά δικαιώματα τών έκ Ρωσίας καταγομένων, δεν θά ήτο προ- 
τιμόνερον νά ζητήση νά άναγνωρισθή συγκυρίαρχος αυτού;

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΠΣ ΠΡΟΤΛΣΕΟΣ *

Εινε αύτόδηλον τό γεγονός ότι ή Ρωσία, προτείνουσα ουδετε
ροποίηση' τού 'Αγίου ’Όρους καί μερικώτερον συμμετοχήν είς τήν 
συγκυριαρχίαν αυτού, έχειραγωγήθη πρωτίστως υπό τής ιδέας ότι 
ήδύνατο διά θρησκευτικών προσχημάτων νά έπιβάλη χεΐρα κυριαρ
χικήν έπί τής άθωΐτιδος χερσονήσοι» έστω καί έν συμμετοχή μετ’ άλ- 
^ων, υπό τόν όρον όμως οί άλλοι αυτοί νά μή εινε οί μεγάλοι καί 
ισοδύναμοι καί ομότιμοι μολοσσοί, αλλά μικροί τινες καί αδύνατοι 
τούς οποίους έν βλοσυρόν βλέμμα θά ήρκει νά άπομακρύνη τού 
Χοινού γεύματος. Διότι τοιούτον βλέπομεν ήμεϊς τουλάχιστον τόν 
παράδοξον αυτόν συναιτερισμόν τής συγκί’ριαρχίας τού 'Αγίου 
Ορους υπό τής μεγάλης Ρωσίας καί τών μικρών βαλκανικών Κρα

τών, τού όποιου τά αληθή γνωρίσματα δέν εινε δυνατόν νά άπο- 
Χρύψη από τών ύγιώς βλεπόντων ό διαφανής πέπλος τής Όρθοδο- 
?ίος. Έάν ή ’Ορθοδοξία, τό κοινόν γνώρισμα τού συνεταιρισμού τού
του, ήδύνατο νά έχη σημασίαν καί δύναμιν έν τή προκειμένη περι- 
πτιόσει, ή δύναμις αύτη θά έπρεπε νά έκδηλωθή ώς αμοιβαία έμπι- 
στοσύνη, καί ώς πεποίθησις ότι ή Ελλάς ώς Κράτος ’Ορθόδοξον, 
Χαι άνευ οίασδήτινος πρός άλλα ’Ορθόδοξα Κράτη συνθήκης, θά 
εθειόρει υποχρέα>σίν της ίεράν νά διατηρή τό "Αγιον ’Όρος έσιοτε- 
ρικώς τε καί έξωτερικώς ελεύθερον πρός προσκύνησιν ή καί έγκατα- 
θίωσιν έν αύτώ διά τούς ορθοδόξους χριστιανούς όλων τών εθνών 

κοινόν προσκύνημα τής όλης δρθοδοξίας. Άλλ’ ή ορθοδοξία 
προεβλήθη ώς γνώρισμα ομοταξίας όχι διά τά ιδεώδη καί τά συμ
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φέροντα πνευματικά ή υλικά τής ορθοδοξίας, άλλ’ όπως τής συγκυ
ριαρχίας άποκλεισθώσιν άλλαι μεγάλοι Δυνάμεις, των οποίων ή συμ
μετοχή θά καθίστα αδύνατον ή δυσχερή την οριστικήν κλίσιν τού 
ζυγού υπέρ τής Ρωσίας.

Ύφ’ ας συνθήκας ήλθεν εις φως ή πρότασις τής Ρωσίας θά 
ήδύνατό τις νά υπόθεση δτι έσκόπει τήν πρόληψιν διενέξεως περί 
Αγίου ’'Ορους μεταξύ των ομόρων εις τό σημεΐον τούτο συμμάχιον 

Ελλάδος καί Βουλγαρίας. Ή έγκατάστασις βουλγαρικού αποσπάσμα
τος εν μια Μονή καί αί αξιώσεις τής Βουλγαρίας και πέραν των 
εκβολών τού Στρυμόνος καθίστων έριδος άντικείμενον καί τό πανορ- 
θόδοξον Ιερόν Προσκύνημα. "Π παρέμβασις τής προστάτιδος τής 
ορθοδοξίας υπέρ τού ’Ορθοδόξου βαλκανικού Συνδέσμου δέν έφαί- 
νετο δεδικαιολογημένη έκ των πραγμάτων; Αληθώς έφαίνετο όχι 
μόνον δεδικαιολογημένη, αλλά καί επιβεβλημένη, θά ήτο δέ έν τάξει 
πρός έαυτήν καί προς τό δίκαιον καί προς τήν θέσιν, ήν θέλει καί 
δικαιούται νά έχη μεταξύ των ’Ορθοδόξων Κρατών ή Ρωσία εάν 
έλεγε: Τό "Αγιον ’Όρος ώς τόπος Ήερός, ώς κοινόν τής Όρθοδο- 
ξίας προσκύνημα δέν δύναται νά γείνη άντικείμενον έριδος έν τή 
διανομή τών κατακτηθέντων εδαφών. Έν περιπτώσει αδυναμίας 
πρός εύρεσιν λύσεως συμβιβαστικής, τό δίκαιον απαιτεί νά άνακη- 
ρυχθή έδαφος κοινόν τών συμμάχων, τών οποίων ο κοινός άγιον 
ήλευθέρωσεν αυτό άπό τής μουσουλμανικής εξουσίας.

Πρότασις τοιαύτη, άν καί θά έτίτρωσκε βαθέως τήν ψυχήν τού 
ελληνικού λαού, εις ήν είνε έρριζωμένη ή πεποίθησις περί τών 
δικαίων αυτού επί τού "Αγίου Τόπου, θά εύρισκε κριτάς επιεικείς 
καί εν αυτό τώ ελληνικό ’Έθνει, ϊσως δέ καί ύποστηρικτάς προ
θύμους μεταξύ έχείνων, οϊτινες έπίστευσαν εις τό δυνατόν τής δια- 
τηρήσεως τής τετραπλής συμμαχίας καί τής έξελίξεως αυτής εις 
παμβαλκανικόν Σύνδεσμον μέ τάσεις έξελίξεως πρός τήν "Ομοσπον
δίαν. 'Οπως όμως έτέθη υπό τής Ριοσίας τό ζήτημα τού "Αγίου 
Ορους, έξ αυτής ταύτης τής θέσεως αυτού προκύπτει ή άλήθεια 

ότι όχι ή πιθανή μεταξύ τών συμμάχων περί ’Άθω έρις, ούδ’ ή 
επιθυμία εξασφαλίσεως καί υπό τό νέον πολιτικόν καθεστώς τών υπό 
τό τέως κεκτημένων, αλλά πόθος άποκτήσεως ίδιου κέρδους ώθησε 
τήν Κυβέρνησιν τής Α. Μ. τού Γσάρου εις τήν διατύπωσιν τής 
προτάσεως αυτής, παρά τήν υπό πασών τών Μ. Χυνάμεων δεκτήν 
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γενομένην περίφημον δήλωσιν τού Αόρδου Γκρέϋ, ότι ούδείς τών 
μεγάλων θά πορισθή όφελος ίδιον έκ τού άγώνος τών μικρών.

Βεβαίως καί διά δύο άλλας έτι Μ. Δυνάμεις, τάς δημιουργούς 
τού άλβανικού ζητήματος, δύναται. νά λεχθή ότι δέν εύρίσκονται έν 
άπολύτω τάξει πρός τήν είρημένην τού "Υπουργού έπί τών Εξω
τερικών τής ’Αγγλίας δήλωσιν, εκεί όμως τουλάχιστον έτηρήθησαν 
τά προσχήματα. "Η Αυστρία καί ή Ιταλία δέν ήξίωσαν νά γείνωσι 
ονγκυρίαρχοι ή καν άποκλειστικοί προστάται τής Αλβανίας. Ή 
Ρωσία όμως άνευ ούδενός άλλου προσχήματος, πλήν μόνον τού ότι 
ώς άντικείμενον τού ένδιαφέροντός της παρουσίασε μοναχούς καί 
μοναστήρια, πράγματα δηλαδή άσήμαντα όλως ή καί μισητά εις 
τήν ευρωπαϊκήν άντίληψιν, άφού ώμίλησε πρώτον απλώς περί ού- 
δετερότητος τού ’Άθω υπό άνώτατον ’Αρχηγόν τον Οικουμενικόν 
Πατριάρχην, άνευ άλλιυν πολλών ελιγμών διετύπωσε τήν άξίωσιν 
τού νά γείνη κυρίαρχος τού "Αγίου Ορους μέ βοηθούς εις ιήν 
κυριαρχίαν ταύτην καί έκείνους τούς μικρούς, οϊτινες διά τού αίμα
τός των κατέλυσαν τήν τουρκικήν εξουσίαν. \έν γνωρίζομεν, άν 
υπάρχωσιν εις τήν ιστορίαν πολλαί περιστάσεις, είς άς καί έξεδη- 
λώθη ή ιδιοτέλεια Κράτους κατά τρόπον γυμνότερου.

'H μεγάλί) καί κραταιά Λύναμις ή έχουσα ήθικήν ύποχρέωσιν 
αλλά καί ζωτικόν ηθικόν καί υλικόν συμφέρον νά έλκυη πρός εαυ- 
τήν διά συμπεριφοράς αφιλοκερδούς καί εμπιστοσύνην έμπνεούσης 
τά νεαρά ομόδοξα αυτής Κράτη, τά οποία μέρος τής ύπάρξεως αυ
τών όφείλουσιν είς αυτήν, άπαιτεϊ άνευ ούδενός άποχρώντο^ ηθικού 
λόγου καί ούδεμιάς κατά τό άνθρώπινον δίκαιον δεδικαιολογημένης 
αιτίας νά λάβη μερίδιον έκ τών καρπών τής νίκης τών μικρών 
τροστατευομένιον αυτής, ιδιαίτατα δέ είς βάρος τής Ελλάδος, εις 
Πν άνήκει τό "Άγιον Όρος καί πολεμικώ καί εθνολογικό καί ίστο- 

καί γεωγραφικό καί ήτοι άλλη> άνθρωπίνω δίκαιό μάτι. Καί 
Ενφ είς σίιγμήν κατά τήν οποίαν νικήτρια κατόπιν αιματηρότατου 
καί δαπανηροτάτου πολέμου, έστρατοπεδευμένη πρό τών τειχών τής 
Κωνσταντινουπόλεως, ώς όριον άνώτατον τών έπί τού Αγίου Όρους 
αξιώσεων αυτής προέβαλε τήν άνενόχλητον καί έν τώ μέλλον τι δια- 
Γηρησιν έν τοΐς πρόσθεν δικαιώμασιν αυτών τών έν αυτό ρωσικής 
καταγωγής μοναχών καί ένω καί τό όριον τούτο ήνέχθη μακροθύ- 
μως νά ϊδη περκυρισμένον έν τή βερολινείω συνθήκη διά της γένι- 
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κεύσεως τού οροί’ καί τής άποσιωπήσειος τού ονόματος τής Ριοσίας 
καί των μοναχών αυτής, έρχεται σήμερον άναιμάκτως καί άδαπάνως 
νά αξίωση κυριαρχίας δικαιώματα επί τού Αγίου ’Όρους. Νομίζει 
τις δτι ή κραταιά Αυτοκρατορία, ήτις άλλοτε έκήρυττε πολέμους διά 
να ίδρυση βασίλεια καί ηγεμονίας ορθοδόξους έχει σήμερον ανάγκην 
νά πληθύνη τάς κτήσεις της καί την δύναμίν της διά τού αίματος 
καί τού χρήματος των μικρών όμοδόξων αυτής Κρατών!

\\ρά γε αν έδίδετο εις την Ροισίαν υπό τού Θεού αυτή διά 
τών οπλών της νά έλευθερώση τό "Αγιον ’Όρος ή την 'Ιερουσαλήμ 
καί τήν Βηθλεέμ καί τό θεοβάδιστου Σινά θά ένεπνέετο καί τότε τόσον 
ζωηρώς υπό τής ιδέας τής ορθοδοξίας ώστε νά καλέση δλα τά 
ορθόδοξα Κράτη έν όνόματι τού κοινού δόγματος καί τού κοινού 
προς τά κτηθέντα σεβασμού όλων τών ορθοδόξων, ίνα άποτελέση 
μετ’ αύτών πανορθόδοξον συγκυριαρχίαν; Άλλ’ εάν ούδ’ ώς πιθα- 
νότης δύναται νά χωρήση εις τήν διάνοιαν ούδενός τοσαύτη γεν- 
ναιοδορία πώς είνε δυνατόν νά μή χαρακτηρισθή ώς αρμόζει ή 
αντίθετος άξίωσις, παρουσιαζομένη ώς παρουσιάζεται, δηλ. έν όνό- 
ματι κοινότητας δογμάτων θρησκευτικών καί κοινότητος σεβασμού 
προς τό περί ού πρόκειται 'Ιερόν;

Λεν δικαιούται δέ τις νά σχηματίση δικαιολογίαν υπέρ τής ρω
σικής προτάσεως παριστών τό άντικείμενον αυτής ώς ασήμαντο* ’ 
δλως σπουδαιότητος. Άνέγνωμεν δέ πράγματι άρθρου έν τώ «Νέω 
Χρόνω τής Πετρουπόλεο^ς, έν τώ όποίω τό υπό τής ρωσικής δι
πλωματίας δημιουργηθέν ζήτημα ώνομάζετο ταπεινόν καί σμικρόν 
(σκρόμνιι ι μάλενκιι βοπρός). Άλλ’ άν τοιούτο πράγματι ήτο έν τη 
άντιλήψει τής ρωσικής διπλωματίας τό ζήτημα τής συγκυριαρ
χίας τού 'Αγίου ’'Ορους, πάς τις δικαιούται νά έρωτήση διατί δέν 
έγκατέλιπεν αυτό ευθύς ώς άντελήφθη δτι οί Άγιορεΐται, τό Οικου
μενικόν Πατριαρχεΐον καί ή 'Ελληνική Κυβέρνη-σις και δλον τό Ελ
ληνικόν ’Έθνος έννοούσιν αυτό ώς ζήτημα ζωπκώτατον, ως ζήτημα 
θίγον παλαίτατα εκκλησιαστικά καθεστώτα, αισθήματα τού έθνους 
εύθικτα καί συμφέροντα αυτού και δικαιώματα πολύτιμα; Διότι δλαι 
αι απόψεις αύται έγένοντο αντιληπτοί είς τήν Ρωσικήν Κυβέρνησιν 
ήδη πολύ πρό τού δευτέρου πολέμου. Αυτός ό πρός τήν τέως σΰμ- 
μαχολ’ πόλεμος ό έπενεγκών ριζικήν μεταβολήν είς τήν τέως συμμαχίαν 
διατών παγιωθέντίον έν Βουκουρεστίω οριακών αποτελεσμάτων αυτού 

παρεΐχεν εις τήν ρωσικήν Κυβέρνησιν ^υλογωτάτην αφορμήν καί σοβα- 
ρωτάτην αιτίαν πρός άνάκλησιν τήσ περί ούδετεροποιήσεως καί συγ
κυριαρχίας προτάσεως αυτής. Τά μεταξύ Ελλάδος καί Βουλγαρίας 
σύνορα δέν διήρχοντο πλέον πλησίον τού 'Αγίου ’Όρους, αι δύο 
σύμμαχοι τής Ελλάδος Σερβία καί Μαυροβούνιον καί ή φίλη αυτών 
Ρουμανία καί πρότερον μή έκδηλώσασαι διάθεσιν αποδοχής τού 
καινοφανούς δόγματος τής συγκυριαρχίας, ήκιστα θά ήσαν διατεθει
μένα« μετά τον δεύτερον πόλεμον καί τάς παγιωθείσας σχέσεις νά 
άμφισβήτήσωσιν είς τήν σύμμαχον αυτών καί φίλην Ελλάδα τό δι- 
καίωμα τού νά κηρύξη έδαφος αυτής τό υπό τού στρατού της κατα- 
ληφθέν καί υπό τών χωρών της περιβαλλόμενου 'Άγιον Όρος. Καί 
έν τούτοις όχι μόνον δέν έγκ^ατελείφθη υπό τής Ρωσίας ή πρότασις 
αυτής, αλλά καί άπεστάλη έπί τόπου απεσταλμένος δεύτερος είδικώ- 
τερος τού πρώτου πρός μελέτην έξ ύπαρχής τού ζητήματος. Δύνα
ται λοιπόν νά εινε διά τήν ρωσικήν Κυβέρνησιν σμικρόν καί τα
πεινόν» ζήτημα, είς τό όποιον τοσαύτη έκδηλούται έμμονή, καί δταν 
άκόμη έπί τού Άθω καί περί αυτόν έξ αιτίας τής έμμονής ταύτης 
απειλείται καταιγίδας έκρηξις;

ΑΝΑΣΚΌΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ

Μάς αποδίδεται πρόθεσις κατακτητικών σκοπών. Σάς βεβαιώ 
δτι εΐνε έντελώς έσφαλμένη άντίληψις . Τοιαύτην έδιδεν είς ή μάς 
διαβεβαίωσιν πρό τινων ημερών έν συνομιλία μακρά έν Άγίφ 
Όρει ό ειδικός τής Ριοσίας απεσταλμένος εύγενέστατος κ. Β. Σερα- 
φείμωφ. Αλλά διαβεβαίωσις τοιαύτη διά νά γείνη πιστευτή πρέπει 
νά στηρίζηται καί έπί γεγονότων, ένώ τουναντίον τά έξέχοντα ση
μεία τής κατά τήν τελευταίαν εξηκονταετίαν πολιτικής τής Ρωσίας 
πρός τήν έγγύς Ανατολήν τήν φυσικήν αυτών έόμηνείσν εύρίσκουσι 
μόνον έν τη προϋποθέσει πολιτικών σκοπών. Ψρονούμεν δτι βρα
χεία άνασκοπή τών κυριωτέρων σημείων τής πολιτικής ταύτης δέν 
είνε περιττή διά τό άγιορειτικόν ζήτημα.

Ή μέχρι τού Κριμαϊκού πολέμου πρός τήν Ανατολήν πολιτική 
τής ρωσικής Αυτοκρατορίας δύναται νά χαρακτηρισθή συντόμους ώς 
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πολιτική προστασίας τών έν Τουρκία ορθοδόξων χριστιανών χάριν 
αυτών των χριστιανών καί τής Ρωσίας. Μέχρι τής εποχής εκείνης 
ή Ρωσία our’ είχε ούτ’ έσκέφθη σοβαριύς νά δημιουργήση συμφέ
ροντα ϊδια κεχιορισμένα ή αντίθετα από των συμφερόντων των έν 
’Ανατολή όμοδόξων αυτής. Τό πολιτικόν της πρόγραμμα ήτο πρό
γραμμα προστασίας των όμοδόξωλ' αυτής ένθεν μέν κατά τής τουρ
κικής κακοδιοικήσεων ένθεν δέ κατά τού έκ των δυτικών προπα
γάνδων κινδύνου τής έν Ανατολή ’Ορθοδοξίας. Αυτός ό Κριμαϊκός 
πόλεμος έξερράγη έν όνόματι τώλ' δικαιισμάτων καί προνομίων των 
υπό την Τουρκίαν ορθοδόξων. «Εϊμεθα έτοιμοι, έλεγεν ό Αύτοκρά- 
τωρ Νικόλαος Α' έν τώ διαγγέλματι αυτού τής 16 ’Ιουνίου 1^53, 
νά άναστείλωμεν την κινητοποίηση’ των ήμετέρων στρατευμάτων, 
εάν ή οθωμανική Πόλη άναλαμβάντ] την ύποχρέωσιν να διατηρήση 
μετά θρησκευτικής εύλαβείας την ακεραιότητα των προνομίων τής 
ορθοδόξου Εκκλησίας». Ή ακριβής τήρησις τού καθεστώτος έγρα- 
φεν ό Κόμης Νεσελρώδ πρός τον Αόρδον Σεϋμούρ— όποιον τούτο 
προκύπτει έκ των προνομίων τών άλληλοδιαδόχως χορηγηθέντων εις 
τούς "Ελληνας υπό ιών Σουλτάνων καί έπιβεβαιωθέντων υπό τών 
διαδόχων αυτών μέχρι τής ημέρας ταύτης, ιδού παν δ,τι άπαιτού- 
μεν . Τα δίκαια λοιπόν καί προνόμια τής ελληνικής υπό την Τουρ
κίαν Εκκλησίας, θεωρηθέντα έν κινδύνω διά τού έν Βηθλεέμ περί 
τόν αστέρα τής Γεννήσεως δημιουργηθέντος υπό τών λατίνων μονα
χών πραξικοπήματος θεωρούνται υπό τής Ρωσίας αφορμή καί αιτία 
εύλογου και δικαίου πρός τήν Τουρκίαν πολέμου.

ΤΙ ατυχής διά τήν Ρωσίαν έκβασις τού πολέμου τούτου άπο- 
στερήσασα αυτήν διά ρητής διατάξεως τής έν Παρισίοις συνθήκης 
τού αντιποιούμενου υπ’ αυτής δικαιώματος τής προστασίας τών υπό 
τήν Τουρκίαν ορθοδόξων, κατά τό δμοιον δικαίωμα τής Γαλλίας 
διά τούς καθολικούς, δίδει άποτόμω^ νέαν κατεύθυνσιν εις τήν ανα
τολικήν τής Ρωσίας πολιτικήν, ήτις οί’τω από προστάτιδος τών υπό 
τήν Τουρκίαν όμοδόξων μεταβάλλεται εις προστάτιδα τών έν Ανα
τολή ειδικών ρωσικών συμφερόντων. ΤΙ, δια νά καθορίσωμεν κάπως 
άκριβέστερον τα πράγματα, παρά τήν πολιτικήν τής προστασίας τών 
όμοδόξων άνεπήδησεν ή πολίτικη τής δημιουργίας ιδιαιτέρων ρωσι- 
κών συμφερόντων έν τή Ανατολή. "Εκτοτε ή Ρωσία διηρέθη πρός 
έαυτήν ή πολιτική τής παραδόσεως, ήτις θέλει τόν Τσάρον προστά

την τής ορθοδοξίας, γρονθοκοπεΐται ανηλεώς πρός τήν πολιτικήν 
τής δήθεν ανάγκης, ήτις διαγκωνιζομένη και άνταγωνιζομένη πρός 
τας έκ τής Δύσεως έπιρροάς ζητεί τής απολύτου εξουσίας της ερείσματα 
έστω καί άν πρόκειται νά άποκτηθώσιν εις βάρος τών προστατευο- 
μένων τού Τσάρου.

ΤΙ νέα ρωσική πολιτική, ήτις αναφαίνεται εις έμβρυιόδη κατιί- 
στασιν τήν έπιούσαν τής υπογραφής τής συνθήκης τής έν Λονδίνω 
τής .» ’Ιουλίου 1840 μετάξι» όλων τών Εύριοπαϊκών \υνάμεων περί 
άκεραιότητος τής Τουρκίας, έν τω προσώπω τών έν ’Ανατολή ύρθο- 
δόξων δέν βλέπει ειμή λείαν εις 0ιαρπαγήν κατάλληλον δπως εξ αυ
τής δημιουργηθώσι δικαιώματα καί συμφέροντα γνησίως ρωσικά, 
ώς μόνα ασφαλή έρείσματα τής επί τήν ’Ανατολήν προελάσεως. Εις 
τήν πολιτικήν δε ταύτην έπέβαλον τήν σφραγίδα τής προσωπικότητας 
αυτών τρεις πολιτικοί άνδρες, δύο κληρικοί, οι Άρχιμανδρϊται και 
κατόπιν ’Επίσκοποι διά τάς λαμπρός υπηρεσίας των Πορφύριος 
Ούσπένσκης καί. Κύριλλος Ναούμωτρ καί εις στρατηγός, ό Κόμης 
Νικόλαος Ίγνάτιεφ. Έκ τής προσωπικής τών τριών τούτων άνδρών 
άντιλήψεως καί ένεργείας άνεπήδησεν ή τήν δλην ομάδα τών παν- 
σλαυιστικών κύκλων καταλαβούσα ιδέα, ήτις έξειλίχθη εις πεποίθησιν, 
ότι ή ελληνική ’Ανατολή διεφθάρη άνεπανορθώτως, ότι νοσεΐ νόσον 
γεροντικής παρακμής εις βαθμόν τοιούτον, όϊστε όχι μόνον ελπίς 
περί άναζωο'/ονήσεως καί άναπλάσεως αυτής νά μή δύναται \’ά 
ύπάρξη, αλλά καί νά έπιβάλληται έ'έργεια τάχιστη περί ύποκαταστά- 
σεως τών Ελλήνων έν τοϊς ύπ’ αυτών κατεχομένοις κτήμασι καί δι- 
καιώμασι τής ορθοδοξίας.

ΓΗ ιδέα αύτη ύπήρξεν ή χειραγωγός δύναμις τής νέας πολιτικής 
κατευθύνσεως, τήν όποιαν συνήθως άποκαλούσι πανσλαυισμόν, ύλη 
δέ πρός τροφήν αυτής έχρησίμευσε τό μέν ή έθνολογική σύστασις 
τής ελληνικής ’Ανατολής, τό δέ τό βαθύ τού ρωσικού λαού θρη
σκευτικόν συναίσθημα. Ό έτερος τών δύο μνησθέντων κληρικών 
πολιτικών διά τών έμβριθών μελετών του άνά τήν Ανατολήν άνεκά- 
λυψεν ότι τό μίσος τών Βουλγάρων έν τή Ευρωπαϊκή Τουρκία καί 
τών ’Αράβων έν τή ’Ασιατική κατά τών Ελλήνων, εις τήν ρωσι
κήν γλώσσαν άποδίδετάι διά μιας καί τής αυτής λέξεως, ότι δ’ άρα 
υπήρχε δεσμός ένωτικός μεταξύ Βουλγάρων καί ’Αράβων άφ’ ενός 
καί Ρωσίας άφ’ ετέρου δυνάμενος νά καταστήση άμφοτέρους άντι- 
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κείμενον φιλόστοργου μερίμνης τής ’Ορθοδόξου Αυτοκρατορίας, ή 
κατεύθυνσις όμως αυτή δέλ’ θά ήτο καί ό τελικός σκοπός τού νέου 
προγράμματος. Θά ήτο απλώς μέσον προς διευκόλυνσιν τής άπο- 
κτήσεως τών ερεισμάτων τής νέας ρωσικής πολιτικής. Περί έπιτυ- 
χίας τού κυρίου σκοπού θα εγίνετο λόγος τότε μό^ον όταν θα έπυ- 
κνούντο έν όλη τή ’Ανατολή τά ρωσικά θρησκευτικά ιδρύματα είτε 
δΓ άφαιρέσεως από τών χειρών τών παρηκμακότων Ελλήνων όσα 
εύρέθησαν κατέχοντες ιερά, είτε δΓ ίδρύσεως παρ’ αυτά νέων, καί 
τό κυριώτερον πάντων όταν οί πατριαρχικοί θρόνοι δεν θά ή σαν 
πλέον εΐζ χεΐρας τών Ελλήνων.

’Εάν τις ήθελε νομίσει ότι παρεκκλίνομέν τής ακρίβειας έν τώ 
χαρακτηρισμό) τών γεγονότων, ας εύαρεστηθή νά άναγνώση την συγ
γραφήν τού Τερέως Θ. Τϊτώφ Κύριλλος Ναούμωφ επίσκοπος Με- 
λετουπόλεως άντληθεΐσαν εκ τών ’Αρχείων τής Άγ. Συνόδου καί 
τού επί τών ’Εξωτερικών Υπουργείου τής Ρωσίας, ας άναγνιόση δέ 
καί την προς τήν δράσιν τού Στρατηγού Ίγνάτιεφ μνημειώδη ερ
γασίαν τού Γραμματέως τής Παλαιστινείου Εταιρείας καί πριυην 
καθηγητού ’Ακαδημίας κ. Α. Δημητρτέβσκη, ήν ό κ. Γ. Παπαμιχαήλ, 
Διευθυντής τών δύο εκκλησιαστικών οργάνων τού Πατριαρχείου 
’Αλεξάνδρειας μεταφράσας έξέδωκε (1910) υπό τήν χαρακτηριστικήν 
επωνυμίαν ’Αποκαλύψεις περί τής Ρωσικής πολιτικής έν τή Όρθο- 
δόξφ Ελληνική ’Ανατολή . Άρκούμεθα δέ είς ταύτας μόνας τάς 
παραπομπάς, διότι θά ήτο πολύ νά παραπέμψαφιεν εις τά πολύτομα 
έργα τού Πορφυρίου Ούσπένσκη, είς τήν μακράν σειράν τών τόμιον 
τών « ’Ανακοινώσεων καί τού Έρανιστού τής Παλαιστινείου 
Εταιρείας καί άλλων επί μέρους συγγραφών.

Τό πρόγραμμα τής νέας κατευθύνσεως δεν δύναται νά κατηγο- 
ρηθή επί ελλείψει μεγαλοφυΐας καί μάλιστα εις εκείνο τό μέρος, το 
όποιον ένεκαίνιζε πολιτικήν έκμεταλλεύσεως τού άκενώτου θησαυρού 
τής εύσεβείας τού ρωσικού λαού. Ή ’Ανατολή είνε πεδίον αντα
γωνισμού μεγάλων επιρροών, τάς οποίας προάγουσι καί άκολου- 
θούσιν υλικά συμφέροντα ώς ερείσματα κατακτητικών σχεδίων. Είς 
τόν ανταγωνισμόν τούτον έκαστη τών άνταγωνιζομένων Δυνάμεων 
κατέρχεται φέρουσα τά ίδια αυτής εφόδια. Ή Γαλλία τάς μεγάλας 
ιδέας της καί τούς επιτηδείους προπαγανδιστάς της, ή ’Αγγλία τούς 
πανταχού παρόντας θαλασσίους κολοσούς της, ή Γερμανία τάς

Αναοκοπή τής ανατολικής πολιτικής τής Ριοοίας 599 

ιδιορρύθμους αποικίας της καί δλαι όμού τήν βιομηχανίαν, τό 
εμπόριον καί τά διά τάς παντοίας επιχειρήσεις χρηματικά των κε
φάλαια. Ή Ρωσία δέν ήδύνατο νά βασισθή επί όμοίο^ν εφοδίων 
μετ ελπίδων νίκης· καί έδει άρα νά ζητήση βάσεις διά τήν έπι- 
τυΧή είς τό στάδιον τού ανταγωνισμού προέλασιν εν έκείνω εις το 
οποίον ήσθάνετο έαυτήν ίσχυράν, άκαταγώνιστον, τήν ώθησιν δηλ. 
τού ρωσικού λαού πρός τάς πηγάς τής θρησκευτικής του συνειδήσειος. 
Ιό Γ'Αγιον ’Όρος ’Αθω, τό Θεοθάδιστον όρος Σινά, ό Τάφος τού 
Αγίου Νικολάου εις τά Μύρα τής Λυκίας, ό Πανάγιος Τάφος, δλη 

9 Ιερουσαλήμ, ή Βηθλεέμ, ή Ναζαρέτ, ολόκληρος ή Παλαιστίνη, 
ολόκληρος ή ’Ανατολή μέ τούς τάφους τών Άγιων της, μέ τούς 
Πατριαρχικούς θρόνους της, ταύτα έκαστον χωριστά καί πάντα 
θμου, έξαιρόμενα συστηματικώς καί τονιζόμενα εις τήν συνείδησιν 
τού ευσεβούς ρωσικού λαού, κατ’ άνάγκην θά έστρεφαν αυτού τήν 
προσοχήν καί τήν καρδίαν είς τήν ’Ανατολήν καί τά Προσκυνήματα 
ιχυτής καί τά είς τάς χεΐρας τών Ελλήνων καί τά είς τάς χεΐρας 
των Ρώσων. Καί τό έργον τούτο τής έξάρσεως τών Τερών ονο
μάτων τής ’Ανατολής άνέλαβον μετά ζήλου ειδικοί πράκτορες, είδι- 
καί έταιρεΐαι, ειδικά δημοσιεύματα, καί έτι πλέον είδικαί εγκύκλιοι 
επιστολαί εις εκατομμύρια άνά τήν αχανή Αυτοκρατορίαν διασκορ
πιζόμενοι καί μέχρι τής τελευταίας τού Ρώσου χωρικού καλύβης 
εισδύουσαι πρός εισαγωγήν ευλογίας έκ τών αγίων Τόπο^ν τής 
Ανατολής, πρός εξαγωγήν χρήματος διά τήν περαιτέρω τού σκοπού 

Ε^πηρέτησιν. Καί εϊδομεν αίφνης απολογισμούς τοιούτους: Κατά 
το λήξαν έτος έκηρύχθησαν 15(Χ) κηρύγματα ΐιπέρ τών αγίων τόπων 
της Ανατολής, τά όποια ήκροάσθησαν ευσεβείς άκροαταί 2.000,000 
τθν αριθμόν.

Καί άνέγνωμεν διδασκαλίας καί παραινέσεις πρός τόν ρωσικόν 
λαόν τοιάςδε: ή σωτηρία τής ψυχής επιτυγχάνεται μόνον διά τής 
εγκατα6ιώσεως έν Τεροσολύμοις καί εν Άγίω ’Όρει ή τουλάχιστον 
διά τής προσκυνήσεως αυτών. Πας χριστιανός θέλων τήν σωτηρίαν 
τήζ ψυχής αυτού οφείλει νά έπισκεφθή τούς αγίους Τόπους καί νά 
^ροσευχηθή έπ’ αυτών.

’Εκ παραλλήλου πρός τήν εσωτερικήν έν Ρωσία δράσιν τών 
πρακτόρων τής νέας κατευθύνσεως οι συνάδελφοι αυτών έν Άνα- 
Γ°λή ήγωνίζαντο εις δημιουργίαν ιδρυμάτων ρο)βικ(ον έν άντιθέσει
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ποος τά Μηηκά, τά ιδρύματα δέ ταύτα έπρεπε πρώτιστα»; νά ήνε 
Μοναστήρια, Έκκλησίαι, I Ιροσκυνήματ«. I Ιροσκυνητών Ξενώνες, καί 
εϊτι έτερον σχετικόν πρός τήν ϋρησκευτικόιητα τού ρωσικού λαού. 
Το "Αγιον "Ορος καί ή Ιερουσαλήμ καί όλη ή IΙαλαιστίνη κατά 
φυσικόν λόγον είδαν πρώτοι ιό τοιαύτα ρωσικά ιδρύματα, αραιά 
τό πρώτον καί περιωρισμένα, πυκνά έπειτα καί ευρύχωρα και πο- 
λυάνΟρωπα καί επιβλητικά rk όγκον και δύναμιν.

Τό οξυδερκές αύτών βλέμμα δέν διέφυγεν οίιδέ τά συσσωρευ· 
μένα ερείπια έπί τού τάφου τού θαυματουργού Αγίου Νικολάου 
εί; τ<< πρός τήν Ρόδον παράλια τής Μικρός Ασίας. Τά ανε.κάλυψεν 
ό αρχαιολόγος Ν. Μουραόιεφ, εγεινε δέ Ιδιόκτητοι« αύτών ή πεν· 
θερά τού Κόμητος Ίγνάτιε.φ δούκισσα ’Άννα Γολύτσην διά τών 
ενεργειών τού έν Ρόδιο Ραΐσου υποπρόξενου Λούτση, έτέ.Οη δέ ή 
• πολύτιμος ρωσική κτήσις*  ύπό τήν έποπτείαν τής έν Άγίω "Ορει 
ρωσική; Μονής τού Άγιου 1 Ιανιελεήμονο;, δύο μοναχοί τής οποίο, 
άπεστάληοαν καί ·ιρό τής συμπληρτόσεως τής άρξαμε.νης οικοδομή; 
vù. ίεροπράττωσιν έν αυτή καί άναφερωσιν εόχάς υπέρ τού Αύτο 
κράτορος Νικολάου I Ιαύλοίατς. Εάν τό εργον άρξάμενον προ γογ 

Κριμαϊκού πολέμιο» μενη ακόμη στάσιμου, είς τούτο πιαίουσιυ αί 
πολιτικοί περιστάσεις προς ταυταις δέ το Οικουμενικόν Πατριαρ
χείου καί ή Μητρόπολις 11 ισιδε.ίιτς, δια τας έγερΟείσας ύπ' αύτών 
κυριαρχικός επί τών ερειπίων αξιώσεις. () Κόμη; όμως Ίγναπεφ 
άπέΟανε με τήν φροντίδα της 'πολυτίμου τούτης ρωσικής κτήσεως·*.  
"Ενδεκα μόνον ημέρας προ τού θανάτου αύτού ήτοι τήν 9 Ιουνίου 
|9Π7 ήρώτα δι' επιστολής αυτού τόν υποστράτηγον Μ. IL Στεπάν- 
σχη βοηθόν τού Προέδρου τής Παλαιστινείου Εταιρείας < έν τίνι 
θέσει ?εύρίσκεται το ζήτημα τούτο σήμερον και τί επιχείρησε νά 
πρό.ξι| ό μακαρίτης Μέγας Αουξ (Σέργιος) πρός προγματοποίησιν τών 
σκοπών μας . Καί έπέλεγεν ι» Κόμης: «Θά σά; είμαι λίαν ευγνώμων 
ft<v εύαρεστηθήτε vit αναπαύσιμε τήν τρυχ’^ήν μου ταραχήν διά τής 
διασαφήσεως τών πραγμάτωνα. Ταύτα δε γράτρων ό πολύς Ρώσος 
διπλσηκίτη; ίφαίνετη λυπούμε να; δια τήν άδριίνκαν τής Παλαιστι- 
νείου 'Εταιρείας, tî; ήν πσρέδωκε τήν κτήσπ^ ένώ ού πρέ) πολλών 
ετών Ρώσοι άγιορεϊται πρύτειναν αυτώ -την ϊδρυσιν εκεί Μετοχιού 
καί τήν αποστολήν εις αυιό Ρώσων μοναχών·*.  Καί ρ·α μή έπε- 
κτεινώμεΟα επί τών έπί μέρου; γεγονότων τής μακράς άλλως τ:
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^Ανασκοπή της ανατολικής πολιτικής της Ρωσίας 603 

και περιπετεαόδους ιστορίας τής πολιτικής ταΰτης τών ρωσικών 
ερεισμάτων, άρκοΰμεθα νά είπωμεν συντόμως δτι, έκτος τών έν "Αγίω 
’Όρει ρωσικών "Ιερών ιδρυμάτων, περί ών θά γείνη ειδικός περαι
τέρω λόγος, ιδρύματα ρωσικά σχετικά πρός τό θρησκευτικόν αίσθημα 
τού ρωσικού λαού ύπάρχουσι σήμερον επί τού Λιβάνου, έπί τού 
Καρμηλίου Όρους,, έπί τού Όρους τών Έλα ιών, έν Ναζαρέτ, Τι- 
βεριάδι, Κάϊφα, Ίόππη, Χεβρώνι, Ίεριχούντι, Βηθανία έν ’Άϊν 
Φάρα και μάλιστα έν "Ιερουσαλήμ και περί τήν "Ιερουσαλήμ, και 
δή και έν Κωνσταντινουπόλει, τών κτήσεων δέ τούτων τής Ρα>σίας 
έν ’Ανατολή ή μέν υλική άξια αντιπροσωπεύει εκατοντάδας εκα
τομμυρίων, ή δέ ηθική εΐνε δση κα'ι ή δύναμις τού Θρησκευτικού 
αισθήματος τού μεγάλου ρωσικού έθνους.

"Ο Κόμης Τγνάτιεφ τήν πολιτικήν τών «οικονομικών συμφερόν
των» εν ’Ανατολή έθεώρει όλεθρίαν διά τήν Ρωσίαν. «Καμμίαν ωφέ
λειαν δεν βλέπω διά τήν εκκλησιαστικήν ήμών 3Αποστολήν έν τω άπο- 
κταν δσον τδ δυνατόν περισσότερα τεμάχια παλαιστινής γης», έγραφεν 
εις τόν έν Ίερο.σολύμοις συνεργάτην του ’Αρχιμανδρίτην Άντωνΐ- 
νον, καταγινόμενον εις αγοράς κτημάτων. ΡΕν τοιούτω οίκονομικώ 
άγώνι έπί τέλους θά καταισγυνθώμεν καί θά πνιγώ)μεν». Σημασίαν 
διά τήν Ρτοσίαν αί κτηματικαι τού Άντωνίνου άγοραί θά ειχον τότε 
μόνον, δταν θά ήτο δυνατόν ή άγοράζουσα αύτάς ’Αποστολή νά 
μετατραπή εις Μονήν. «"Ως φαίνεται έκ τού εγγράφου τού ’Ασιατι
κού Τμήματος — έγραφε τώ Άντωνίνω ό Ίγνάτιεφ τή 9 Φεβρουά
ριου 1872 — έν τώ ύπουργείω τών έξωτερικών άνησυχούσι· διά τήν ν 
διαγωγήν σας και δή και άνθίστανται εις τήν κτήσιν έν Παλαιστίνη 
γαιών υπό τής έκκλησιαστικής ήμών ’Αποστολής. Όση μέραι δέ και 
έν έμοί κρατύνεται ή πεποίθησις δτι ειχον δίκαιον, δταν έτι τω 
1862 υπερημυνόμην τής Ιδέας περί τής μετατροπής τής 9Αποστολής 
είς Παλαιστινήν Μονήν, οπότε θά ειχον τήν σημασίαν αυτών αί ύμέ- 
τεραι κτηματικαι άγοραί .

’Άς δμολογήσιυσιν οί είθισμένοι ως βάσεις τής πολιτικής τής 
έξαπλώσεως νά βλέπωσι μόνον συμφέροντα βιομηχανικών έργοστα- 
σίων καί εμπορικών ομίλων ή χρηματικών επιχειρήσεων ή και αποι
κιακών έστω συνοικισμών, δτι αί βάσεις τής ρωσικής πολιτικής εΐνε 
καί στερειότεραι καί εύγενέστεραι. Εκείνα ι αποτελούνται άπό συμφέ
ροντα υλικά ώρισμένων ατόμων ή καί ομάδων. Ταύτα συγκροτούσι
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604 Ανασκοπή τής ανατολικής πολίτικης τής Ρωσίας

σύνολον Ιδανικών ολοκλήρου τού έθνους. ΙΙρός ύπεράσπισιν εκείνων 
ό πολίτης στρατεύεται δυσανασχετών πρός σωτηρίαν τούτων τό Κρά
τος παρασύρεται εις πόλεμον υπό τής ορμής τού έθνους. "Όσον 
λοιπόν βαρέως και αν ήχή έν τή δύσει τό όνομα μοναχός και μο
ναστήριον, ή ρωσική πολιτική βασιζομένη επί μοναχών καί μονα- 
στηρίων εινε άσυγκρίτως θετικωτέρα τής έδραζομένης επί εμπορικών 
συναλλαγών ή σιδηροδρομικών, λιμενικών καί εϊ τινων άλλων χρη
ματικών έπιχεΐρήσειον, πραγμάτων αχρήστων διά τήν αχανή είς εκτά
σεις ανεκμετάλλευτους Αυτοκρατορίαν. Τό πρό ολίγου άρξάμενον επί 
τού ιερού ’Όρους τού Καρμήλου ρωσικόν Μοναστήριον είς μνήμην 
τής τριακοσαετηρίδος τής δυναστείας τών Ρωμανώφ ιδρυόμενου, ώς 
καί τό πρό ενός μόλις έτους είς χεΐρας 'Ρώσων μοναχών περιελθόν 

S υπό τύπον ενοικίου διά 99 έτη (!) άρχαίον επί τής κορυφής τού Λι
βάνου Μοναστήριον τού Προφήτου Ήλιου, ασφαλώς περικλείουν 
πολύ μεγαλειτέραν πολιτικήν σημασίαν από τάς έν Συρία αποικίας 
καί τά προνόμια λιμένων καί σιδηροδρόμων τής Γερμανίας καί τής 
Γ αλλίας.

Αλλά δέν πρέπει να παρέλθω μεν έν σιγή καί τά μειονεκτήματα 
τής νέας ταύτης κάτευθύνσεως τής πολιτικής τής Ρωσίας έν τή ελλη
νική ’Ανατολή. Πριν ή ίδρυθή τό πρώτον ρωσικόν ίδρυμα έν ’Ανα
τολή δέν ύπήρχολ' ουδέ ελληνικά. Τά πάντα ή σαν ορθόδοξα. Έν όνό- 
ματι τής ορθοδοξίας ή Ρα)σία έδικαιούτο νά θεωρή, καί έθεώρει 
πράγματι, ιδικόν της παν δ,τι οί Έλληνες δΓ όλων τών αιώνων διεφύ- 
λαξαν έκ τής πλούσιας πατρογονικής των κληρονομιάς· καί οί Έλληνες 
δ’ ωσαύτως κατ’ αμοιβαιότητα θεωρούντες ίδίαλ' αυτών δύναμιν τής 
όμοδόξου Αυτοκρατορίας τήν προστασίαν ούδεμίαν έποιούντο διάκρισιν 
μεταξύ εαυτών καί τών Ρώσων. Έν τώ προσώπω αυτών έβλεπον αδελ
φούς έν πίστει άξιους πάσης τιμής καί έμπιστοσύνης. ’Αρκεί δέ νά ανα
φέρω μεν τό γεγονός δτι ό ’Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Ούσπένσκης 
διωρίσθη Πρόεδρος τής ’Εφορείας τών Σχολών τού Τερού Κοινού 
τού Παναγίου Τάφου, έν φ ειχεν είς τό θηλάκιόν του τά μυστικά έγ
γραφα τής απορρήτου είς τήν ’Ανατολήν αποστολής αυτού, ϊνα γνω- 
ρισθή προσηκόντως ποίου είδους δεσμός υπήρχε μεταξύ Ελλήνων 
καί Ρώσων πρό τής άποκάλύψεως τής νέας ρωσικής πολιτικής. Ό 
Θεός δέν ήθέλησε νά μείνη έπι πολύ κεκρυμμένον <ό πρόγραμμα 
τής νέας κατευθύνσείος. Ή πρώτη ανεπίσημος είς Τεροσόλυμα άπο-
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Άνασκοπή της ανατολικής πολιτικής τής Ρωσίας ()( )7

στολή, ύφ3 ήν τόσα και τόσα έπέτυχεν ό Πορφύριος Ούσπένσκης, 
εκρίθη άναγκαϊον νά έπισημοποιηθή εις ρωσικόν πνευματικόν ίδρυμα 
υπό τήν επωνυμίαν Πνευματική ’Αποστολή», μέ ίδια οικήματα και 
Ναούς, μέ ίδιον κύκλον δικαιοδοσίας. ’Από τής στιγμής εκείνης τό 

9 Ορθόδοξον διηρέθη εις ελληνικόν καί ρωσικόν. Έκτοτε τά ελληνικά 
είνε ελληνικά καί τά ριοσικό είνε ρωσικά. Και αρχίζει ή περίοδος 
τής πάλης κατά τήν οποίαν οί τέως αδελφοί γίνονται άλλήλων 
πολέμιοι.

Καί τι πάλη! ’Επιτίθενται οί Ρώσοι δι3 δλων αυτών τών δυνά
μεων, τού χρήματος,— πρωτίστως τού χρήματος — τής πολιτικής ισχύος, 
τής έκμεταλλεύσεως τής εθνολογικής ή γλωσσολογικής συνθέσεως τού 
εκκλησιαστικού οργανισμού, τών μετάξι» τού ελληνικού ανθρωπίνων 
αδυναμιών, τών οικονομικών δυσχερειών, τάς οποίας οί ίδιοι δη- 
μιουργούσι και έπαυξάνουσιν, αρπάζοντες τάς εν τώ Κράτει αυτών 
έλληνικός^ μοναστηριακός περιουσίας. ’Εκμεταλλεύονται ακόμη, καί 
τάς εις τών τουρκικών καταπιέσεων ή τάς έκ τών προπαγανδιστών 
τής Δύσεως στενοχώριας καί δέν παραλείπουσιν ούδέν μέσον εξυ
πηρετικόν τού σκοπού αυτών.

Άς παραθέσω μεν δλίγας περικοπός έκ τών ούχι πρό πολλού 
έκδοθεισών έπιστολών τού στρατηγού Ίγνάτιεφ πρός τόν έν Ίερο- 
σολύμοις προϊστάμενον τής «Πνευματικής ’Αποστολής* σχετικός πρός 
τήν πάλην ταύτην».

« Γρηγορείτε έν 'Ιεροσολνμοις' κάμνετε τό έργον σας μετά περισκέ- 
ψεως καί Θά κερδίσω μεν. ’Εάν δεν έχετε χρήματα εϊνε βεβαίως λυ
πηρόν, άλλ' ούτε είς εμέ δίδουσι' τούτο 8μως ουδόλως με εμποδίζει 
νά άγωνίζωμαι διηνεκώς, είς ονδενδς την βοήθειαν έλπίζων, διότι οί 
ήμέτεροι έν Βορρά θέλουσι μόνον ησυχίαν μή αρεσκόμενοι είς ζητή
ματα εν τή Ανατολή» (4 Μαρτίου 1870).— « Μυστικώς δύναμαι νά 
σας ανακοινώσω οτι τήν Κυριακήν του θιομά θά έκθρονισθή ό \Ιγ- 
θιμος ( Οίκου μ. Πατριάρχης) καί θά ένθρονισθή δ 9 Ιωακείμ» (30 
Μαρτίου 1873). Σημ. Πρόκειται περί ’Ιωακείμ Β', οστις κατόπιν 
παρέδωκεν είς τους Ρώσους τήν Μονήν 'Αγ. Παντελεήμονος.— 
«Εθραύσαμεν τόν αυχένα τού ’Ανθίμου αλλά διά τής πανουργίας συγ- 
κρατεϊται ακόμη επί νήματος. Πιστεύω νά τελείωσα) μεν κατ’ αύτάς » ( 1 
Ιουλίου 1873). — «Δέν δυνάμεθα νά τακτοποιήσω μεν τά πράγματα τής
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608 Άνασκοπή τής ανατολικής πολιτικής τής Ρωσίας

Εκκλησίας 9 Αλεξανδρείας . .. Μή έριοτάτε! Περισσοτέρους περισπασμούς 
έχει τις δταν πρόκηται περί άνθρώ)πων φορούντων ράσον ή δταν πρό
κηται περί λαϊκών . . . 0 Νείλος παρά τάς μηχανορραφίας του δέν 
κατώρθωσε «νά τά καταφέρη » έν Αιγύπτιο καί άναγκαζόμεθα νά 
παραδεχθώμεν τήν άπομάκρυνσίν του > (14 Μαρτίου, 12 Σεπτεμβρίου 
1869).— «’Εάν ενίοτε ή Πρεσβεία λυπή διά τινων εμποδίων, τον Μα- 
καριώτατον Κύριλλον (Πατρ. Ιεροσολύμων), τούτο γίνεται έπί τώ 
σκοπώ, ινα καταστή αύτω αισθητόν δτι άνευ τής ήμετέρας βοήθειας 
ή άνευ τής ήμετέρας συγκαταθέσεως δέν θά έπιτυγχάνη. Οί "Ελληνες 
εϊνε τοιούτος λαός' δύνασαι νά ήσαι φίλος των, αλλά τούτο δέν κοολύει 
νά κρύπτης εις τήν ζώνην σου καί ένα λιθάρι. Δέν έχει ούτω»; (18 
’Ιουνίου 1868).— «Χάριν ύμώνν ήγωνίσθην ύπέρ τού Καλλιστράτου 
(Άρχιεπ. Σιναίου) καθ' δλον τόν χειμώνα. Αί προσπάθεια! μου έστέ- 
φθησαν ύπό επιτυχίας έπί τέλους.......... Επαινέσατε με λοιπόν διά 
τάς προσπάθειας μου πρός εΐρήνευσιν (!) τού Σινα καί διά νά σας εύχα- 
ριστήσω »' ( 14 Μαρτίου 1869).—. « Οί πληρεξούσιοι τής Μονής Σινα 
άποχαιρετώνντές με έπείσθησαν, φαίνεται, oil εϊνε αδύνατον ή νά γείνωσι 
πλήρως κύριοι τών χρημάτων ή νά διορθώσωσι τά οικονομικά των 
άνευ προηγούμενης συνεννοήσεως καί συμφωνίας μετά τού πανιερω- 
τάτου Κυρίλλου» (αντιπάλου τού Καλλιστράτου 10 ’Ιουνίου 1870).— 
« Εϊνε ανάγκη νά λάβω μεν παρά τής Μονής Σινά έγγραφον πιστο
ποιούν δτι τό πολύτιμον χειρόγραφον (ό περίφημος Σιναϊτικός κώδιξ 
τής 'Αγίας Γραφής ό κλαπείς ύπό τού Τίσανδορφ καί προοενε- 
χθ εις εις τόν Aντοκράτορα Αλέξανδρον τόν Β') προσηνέχθ)] ώς 
δώρον τώ Αύτοκράτορυ αντί τούτου θά ήδυνάμεθα νά δώσω μεν 3-4 πα
ράσημα οίωνδήποτε βαθμών ϊσως δέ και 10-12 χιλιάδας ρουβλίων 
(8 Μαίον 1868).— «Ηδη έχω παρ έμοί τά παράσημα αλλά δέν εννοώ) 
νά τά άποστείλω.. 9 Αγαπώ νά δυσκόλευα) διότι άλλως ούδέν δύνασαι νιϊ 
έπιτύχης παρά τώ)ν πεισμονών » (14 Μαρτίου 1869).— θά έπρεπε νά 
παρατείνα)μεν ακόμη την αναβολήν διότι ( οί Σιναιται) δέν έξετέλεσαν 
πλήρη ώς έπρεπε τά υπεσχημένα, άλλ^ έκένωσα τά θηλάκιά μου μό
νον χάριν ύμώτν» (7 ’Ιανουάριου 1870).— «'Ο Πατριάρχης ήδη έξε- 
τάζει τό ζήτημα (τής Μονής του Άγιου Παντελεήμονος έν Άθφ), τό 
όποιον λαμβάνει δυσάρεστον διά τούς άγωγιάτας ( = τούς 'Έλληνας 
Μοναχούς τού 'Αγίου ’Όρους) έκβασιν. Τό Φανάριον θά έμπήξη τούς 
ονυχάς του έπί τού νΑθω, άς σκεφθώσι δέ περί τούτου τά Μοναστή-
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Άνασκοπή τής ανατολικής πολιτικής τής Ρωσίας Gli

ρια . . . » (27 ’Ιουνίου 1874). — «Πολλάς θλίψεις καί μέριμνας μοί 
προνξένησαν τό βουλγαρικόν και τδ ' Ιεροσολυ μιτικδν ζήτημα και ίδιους 
τό τελευταϊον. Μέχρι σήμερον δεν δύναμαι νά εννοήσω πώς συνέβη 
ολόκληρον τδ Μοναστήριον (ή °Αγιοταφιτική ’Αδελφότης) νά διαφυγή 
τάς χεϊράς μας».— «Προβλέπω δτι, όταν οί έπαναστάται καί ταραχο
ποιοί (οί άγιοταφϊται) ληστεύσωσι καί κενώσωσι τδ ύπδ τού Κυρίλ
λου καταληφθέν Ταμεϊον . . . τότε θά στραφώσι πρδς ημάς παρακα- 
λούντες τήν άρσιν τής ύπδ τής Ρωσίας πραγμ ατοποιη θείσης κατασχέ- 
σεως (τών έν Βεσσαραβία κτημάτων τού IL Τάφου). Αναμένω τήν 
στιγμήν ταντην δπιος προτείνω εις τούς αγίους πατέρας τήν αποδοχήν 
διαφόρων προκαταρκτικών ορών πρδς διευκόλυνση' τής ήμετέρας έν 
' Ιεροσολυ μοίς θέσεως έκ τής μετατροπής τών ελληνικών φαντασιο
πληξιών ...» (13 ’Ιανουάριου 1873).— «’Επειδή οί “Ελληνες ήρξαντο 
ισχυριζόμενοι δτι οί “Αγιοι έν Παλαιστίνη Τόποι εΐνε Ιδιοκτησία ελλη
νική, εΐνε απαραίτητον ν' άποδειχθή εις τούς « δικεφάλους » 'Έλληνας 
δτι δεν θά εΐνε δι αυτούς έπωφελές τδ νά έφαρμόζωσι τδν « φυλε
τισμόν» έν eΙεροσολύμοις. Πρδς τούτο ακριβώς έγραψα έμπιστευτικώς 
τώ Σέρβω Μητροπολίτη καί τώ ήμετέρω έν Γεωργία Έξάρχω, ϊνα1 
ένεργήσωσιν έν τοις Άρχείοις των καί εύρωσιν αποδείξεις περί δικαίων 
τών Σέρβων καί τών Γεωργινών έπί τών Αγίων Τόπων. Σας παρα
καλώ θερμώς βοηθήσατέ με εις τάς έρευνας μου ταύτας, τάς άναφε- 
ρομένας είς τδν ορισμόν ίσων δικαιωμάτων πασών τών ’ Ορθοδξων 
εθνικοτήτων έπί τών Αγίων Τόπων έν Παλαιστίνη καί εις τήν άπον- 
σίαν άποκλειστικής κυριότητος τών Ελλήνων. Πάσας τάς ύπδ τοιαν- 
την έννοιαν ειδήσεις καί ενδείξεις θά δεχθώ μεΡ ευγνωμοσύνης καί θά 
χρησιμοποιήσω έν καιρώ μετ’ ώφελείας .... ’Ενθυμηθήτε δτι ώς πρδς 
τδ ζήτημα τούτο έχω Ιδίαν μέθοδον. ’Ίσως ό Θεός βοηθήση καί κα- 
ταλήξωμεν έπί τέλους εις τι ή τουλάχιστον ίσως έξέλθωμεν τού σημε
ρινού χάους» (13 ’Ιανουάριου 1873). — «'Υποστηρίζετε δσον εΐνε 
δυνατόν τούς ’Άραβας, τδ δέ (ελληνικόν) Μοναστήριον άνευ ειδικής 
διαταγής μή ύπερασπίζεσθε καί τά χρήματα μή διαβιβάζετε» ( τηλεγρ. 
Μαρτίου 1873). — «Μέ τήν γνώμην σας ώς πρός τήν ωφέλειαν τού 
αραβικού Γυμνασίου είμαι συμφωνότατος. ’Έγραψα δτι εΐνε ανάγκη 
νά προορισθώσιν 10 εως 12 χιλιάδες ρούβλια καΤ έτος έκ τώ)' εισοδη
μάτων τών κτημάτων τού Αγίου Τιίφου τών εύρισκομένων εις χεί-
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οάς μας προς νποστήριζιν τών Αράβιον, αναμένω δέ τήν άδειαν έκ 
ΙΊετρονπόλεως» (3 Φεβρ. 1873).

Αί ^ερικοπαί αύται τών ιδιαιτέρων επιστολών τού Κόμητος 
Ίγνάτιεφ προς τόν ΆντωνΙνον, τάς οποίας θά ήδυνάμεθα νά αυξή
σω μεν ή καί νά συμπληρώσωμεν δι’ άλλων δοκού μέντων όμοφρό- 
νων καί όμοτρόπών τού στρατηγού συγχρόνων καί μεταγενεστέρων 
ή προγενεστέρων, δεικνύουσι τήν δρμήν τής έπιθέσεως κατά τών 
ελληνικών δικαίων έκ μέρους τών άντιπροσιόπο^ν τής πολιτικής 
ταύτης έν Ρωσία τάσεως. ’Απέναντι τού πολέμου τούτοι’ οί "Ελ
ληνες άντιτάσσουσιν ως δπλα άμύνης τήν έμμονήν των εις τα πά
τρια, το ακμαίοV έθνικόν των φρόνημα, τήν πνευματικήν των ευστρο
φίαν καί το έκ τών δοκιμασιών τού μακρού δουλείου παρελ&όννος 
πολύτιμον άπόκτημα τής αντοχής μετ’ ελπίδων νίκης. ’Εν πάσι δέ 
τούτοις ήδυνήθη δ Ελληνισμός νά διατράνωση ζωτικότητα οργανι
κήν, ήτις διέψευσε τάς διαγνώσεις τών Ούσπένσκη, τών Ναούμωφ 
καί τών Ίγνάτιεφ περί τού σεσηπότος τού οργανισμού αυτού.

Ή νέα αύτη πολιτική τής Ρωσίας υπήρξε σκληρά καί άδικος, 
όσον δέ τις διατελεϊ περισσότερον έμβεβαπτισμένος εις τό αίσθημα 
τής ευγνωμοσύνης τού ελληνικού ’Έθνους προς τήν Ρωσίαν τών 
Τσάρων διά τά ευεργετήματα τής πολιτικής τής προστασίας, τόσον 
περισσότερον αισθάνεται έξεγειρομένην τήν εαυτού συνείδησιν κατά 
τής νέας ταύτης πολιτικής τών ρωσικών έρεισμάτων. Τά κατά τού 
σώματός τής ελληνικής Εκκλησίας διά πολλών αιώνων κατενεχθέντα 
τραύματα ύπό τών έκ τής Δύσεως προπαγανδών είναι μηδέν παρα
βαλλόμενα προς τάς πληγάς, ας διήνοιξαν έπ’ αυτού οί έκ βορρά 
ομόδοξοι, «οί νέοι προασπισταί τής ορθοδοξίας» ώς ειρωνικώς άπε- 
κλήθησαν υπό ομοφύλου των οί τής ρωσικής ταύτης πολιτικής οπα
δοί. Βεβαίως ή πολιτική αύτη έχει δημιουργήσει μέχρι τής ώρας 
στηρίγματα πολλά καί ισχυρά διά τήν ρωσικήν προς τήν ’Ανατολήν 
προέλασιν, γενικώτερον δμως κρινομένη παρουσιάζεται ώς αποτυχία 
οικτρά και δι’ αυτά τά καλώς έννοούμενα ρωσικά συμφέροντα. Οί 
"Ελληνες έν τώ προσώπω τής Ρωσίας δέν βλέπουσι πλέον τήν με- 
γαλόδωρον προστάτιδα τής ’Ορθοδοξίας, ούδέ τήν ανιδιοτελή φίλην 
τού Ελληνισμού δύναμιν. Πόρρω δέ άπό τού νά διέρχωνται περίο
δον γεροντικής παρακμής ήδυνήθησαν, τού Κυρίου συνεργούντος, νά 
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κρατήσωσι τήν άμυναν μέχρι τών ένδοξων τούτιον διά το ελληνι
κόν Έθνος ημερών. Ώς προς δέ τό μέλλον έχει ό Θεός.

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΕΝ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ

Ή ρωσική πολιτική, ήν έν τω προηγουμένω κεφαλαίω άνεσκο- 
πήσαμεν, αν καί ήρχισεν έκδηλουμένη έκ τής Παλαιστίνης, ώς έδά- 
φους ίερωτέρου άρα και προσφορωτέρου, ευθύς μετά τόν Κριμαϊκόν 
πόλεμον, διά τής έν Ίεροσολύμοις έγκαταστάσεως τής Πνευματικής 
’Αποστολής», ταχυτέρους καί ώριμωτέρους καρπούς άπέδωκεν έν 
Άγίφ Όρει, καί τούτο διά δύο κυρίως λόγους. Ό πρώτος είναι, 
ή διεθνής κυριότης καί προστασία τών έν Παλαιστίνη προσκυνημά
των, δπερ δέν υπάρχει έν Άγίω Όρει. Ό δεύτερος, ή συνεκτικότης 
τού οργανισμού τής Άγιοταφιτικής αδελφότητος, έλλείπουσα άπό τού 
συστήματος τού Άγιορειτικού. Σύντομος διασάφησις τού αντικειμέ
νου τούτου είναι άναγκαία.

Τά έν Παλαιστίνη προσκυνήματα κατέχουσι πολλά δόγματα και 
πολλά έθνη, τό δέ διέπον αυτά διεθνούς κύρους καθεστώς καταντά 
νά έπεκτείνηται καί μέχρις αυτών τών προσωπικών συνθέσεων. Τά 
δικαιώματα δηλονότι τού καθολικού δόγματος, ϊνα παραλείπωμεν 
τό ’Αρμενικόν, τό Κοπτικόν, τό τών Συριάνων, έπί τών προσκυνη
μάτων, διά τών διεθνών πράξεων είναι κατακεκυρωμένα έπ’ όνόματι 
τού τάγματος τής Κουστωδίας τής 'Αγίας Γής . Ωσαύτως τά δι
καιώματα τού ελληνορθόδοξου δόγματος διά τών σουλτανικών Φιρ- 
μανίων καί τών αυτών διεθνών συνθηκών είνε κεκυρωμένα εις όνομα 
< τού Έλληνος Πατριάρχου καί τών Ελλήνων Μοναχών τής Ιερου
σαλήμ ; , γνωστών ύπό τό όνομα < Άγιοταφιτική ’Αδελφότης . Εντεύθεν 
δ,τι δικαιούνται νά πράξωσιν εις τά Ιερά Προσκυνήματα οί Καθο
λικοί Μοναχοί τής Κουστωδίας τής 'Αγίας Ρής », δέν δικαιούνται 
νά πράξωσιν οί έπίσης Καθολικοί Μοναχοί «Δομινικανοί», < Ασσομ- 
ψιονισταί , Λαζαρισταί , < Ίσουίται , «Λευκοί Πατέρες , καί εϊ 
τινες άλλοι Μοναχοί τού καθολικού δόγματος. Έπίσης τά δικααό- 
ματα, τά ενασκούμενα κατά νόμον ύπό τών Ελλήνων Μοναχών τής 
«Άγιοταφιτικής ’Αδελφότητος» είναι άδύνατον νά ένασκηθώσιν ύπό
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κληρικών Ρο')σων, ’Αράβων, Ρωμούνων, ή οίασδήποτε άλλης ’Ορθο
δόξου έθνότητος. Οί Ρώσοι ούδέν άφήκαν μέσον, δπερ δεν έθηκαν 
εις ενέργειαν, ϊνα έπιτραπή αύτοϊς να λειτουργώσι μόνοι έπί του 
Παναγίου Τάφου ή έπί του Γολγοθά, ή έπί τού τόπου τής Γεννή- 
σεως, ή έπι τού Μνήματος τής Θεοτόκου, έστω και άπαξ τής εβδο
μάδας, ή και άπαξ τού μηνός. Ή έπιθυμία των ευρε πάντοτε τεί
χος ανυπέρβλητον τάς διαμαρτυρίας τών συγκυριάρχων, έπικαλουμέ- 
νων τό καθεστώς. Επίσης όταν προ πενταετίας εις ανωμάλους περιστά
σεις διά τήν Άγιοταφιτικήν Αδελφότητα ήκόύσθη δτι ό Πατριάρχης 
Δαμιανός Θά είσήρχετο εις τό Ναόν τής Άναστάσεως έν συνοδεία, 
κλήρου ένοριακού αραβικού, αντί ώς τό καθεστώς ελληνικού Άγιο- 
ταφιτικού, τό Γαλλικόν Προξενείον διαμαρτυρηθέν προειδοποίησεν 
οτι οι Λατίνοι Μονάχοι τής Κουστωδίας θά έματαίουν καί διά τής 
βίας ακόμη τήν τοιαύτην τού καθεστώτος παραβίασιν.

Ή διεθνής αυτί) τού έν Παλαιστίνη καθεστώτος σύνθεσις ένέ- 
βαλεν εις πολλήν αγωνίαν τόν Κόμητα Ίγνάτιεφ. «Άναμφιβόλως 
θά έπαρατήρησεν .ή ύμετέρα έκλαμπρότης — έτηλεγράφη ό Κόμης 
Ίγνάτιεφ τήν 1 4hv Νοεμβρίου 1872 είς τόν Πρίγκιπα Γορτσακιδφ 
— δτι ή Ίερόσολυμιτική Σύνοδος έκλαμβάνει τόν "Αγιον Τάφον 
και παν τό ανήκαν εις αυτόν «έθνικήν» τών Ελλήνων ιδιοκτησίαν.... 
τά χατισερίφια (Ιερά Σουλτανικά Διατάγματα) έφ’ ών βασίζονται, 
διά τού δρου «Έούμ» σημαίνουσι τό ’Έθνος έκεϊνο, είς δ άναγνω- 
ρίζουσιν ώς ιδιοκτησίαν τούς 'Αγίους Τόπους* τό όνομα δμως τούτο 
άποδίδοται είς πάντας τούς ορθοδόξους λαούς ...... Ή ερμηνεία 
τού στρατηγού αν και ευφυής, δέν έσχε πρακτικά αποτελέσματα, 
διότι δέν παρεδέχθησαν αυτήν ούτε οί γράψαντες τήν λέξιν «Ρούμ» 
είς τά διατάγματά των Τούρκοι, ούτε οι είς τήν κατοχήν τών προσκυ
νημάτων συνενδιαφερόμενοι Λατίνοι, ’Αρμένιοι καί λοιποί, ούτε οί 
συνυπογράψαντες τάς διεθνείς περί τών προσκυνημάτων συμβάσεις, 
οϊτινες ύπό τόν δρον «Grec» δέν ήνόησαν ούτε τόν Γεωργιανόν, 
ούτε τόν Ρώσον, ούτε τόν Ρωμούνον, ούτε τόν Σέρβον, ούτε τόν 
’Άραβα, αλλά μόνον τόν "Ελληνα. Τοιουτοτρόπως ή διεθνής τού 
καθεστώτος θέσις, έν Παλαιστίνη, άπεδείχθη πρόχωμα ανυπέρβλητον.

Καί ή συνεκτικότης δέ δμως τού οργανισμού τής Άγιοταφιτικής 
αδελφότητος, περιλαμβανούσης κατά μέν τήν προσωπικήλ' σύνθεσιν 
τό σύνολον τού αγάμου κλήρου τής Εκκλησίας τών Ιεροσολύμων,
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κατά 0έ τήν εθνολογικήν ύπόστασιν αμιγές ελληνικόν σΰνολον προ
σώπων προερχομένων εκ τού όλου ελληνικού ’Έθνους, ώς δέ νο
μικόν υποκείμενον δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τό σΰνολον των 
εντός τε καί εκτός Παλαιστίνης ιδρυμάτων και κτημάτων, τό συγ
κροτούν τό «'Ιερόν Κοινόν τού Παναγίου Τάφου», άπεδείχθη ωσαύ
τως οχύρωμα δυσάλωτσν. Τούτου ένεκα έν Παλαιστίνη ούδέν μέγα 
ή μικρόν ελληνικόν ίδρυμα περιήλθεν εις χεΐρας ρωσικάς. Τού εδά
φους όμως τής Παλαιστίνης μή άνήκοντος μηδέ όντως δυνατού νά 
άνήκη εις το «Κοινόν τού Παναγίου Τάφου», ήγοράσθησαν κατά 
καιρούς ύπό τών Ρώσων πρακτόρων από τούς ϊδιοκτήτας ιθαγενείς 
συνήθως Μουσουλμάνους τεμάχια γης μικρά ή μεγάλα μετά ή χωρίς 
ερειπίων έπι τών οποίων έγείρονται «Ξενώνες» διά τούς προσκυνη- 
τάς, ή Ναοί Τεροί πρός τιμήν ζώντος ή κεκοι μη μενού Αύτοκράτορος 
ή Αύτοκρατείρας ό δέ άγων τής Άγιοιαφιτικής ’Αδελφότητος μέχρι 
τής νύν Πατριαρχείας διεξήγετο έπί τού σημείου τούτου, δηλαδή 
τής ιδρύσεως Ναών, καί. διεξήγετο έπι τής κανονικής βάσεως δτι 
δέν έπιτρέπεται Ναού άνέγερσις άνευ κανονικής άδειας τού τής ’Επαρ
χίας ’Επισκόπου. Εντεύθεν δέ οσάκις έδίδετο ά'δεια άνεγέρσεως τοιού- 
του, ή καθαγιασμού δι’ απάτης προάνεγερθέντος, τής πράξεως τού 
καθαγιασμού προηγείτο ή έκδοσις εγγράφου κανονικής καί Νομικής 
ισχύος, τού λεγομένου Πατριαρχικού Σιγγιλίου, έν τώ όποίω καθω- 
ρίζετο Συνοδικώς δτι ό έπ ιτραπείς ιδιωτικού κτιτορικού Δικαίου 
Ναός δέν δύναταί ποτέ νά μετατραπή ούτε εις ένοριακόν ούτε εις 
μοναστηριακόν. Αυτή αύτη ή Ρωσική Πνευματική ’Αποστολή, έργον 
κύριον έχουσα τήν πνευματικήν έποπτείαν τών Ρώσων προσκυνη
τών, κατά τήν προσωπικήν σύνθεσίν της έδει, κατά τά διατεταγμένα 
υπό επισήμων Εκκλησιαστικών πράξεων, νά άποτελήται έξ ενός 
Προϊσταμένου μέ βαθμόν ’Αρχιμανδρίτου καί τών άναγκαιούντων 
Ιερέων καί Διακόνων άποστελλομένων ύπό τής ‘Αγιωτάτης διοικού- 
σης Συνόδου τής Ροοσίας, άδεια τού Πατριάρχου.

Ή θέσις αύτη τών πραγμάτων έπί άσφαλών κανονικών βάσεων 
στηριζομένη έθεωρείτο έπάναγκες νά τηρήται, καί έτηρειτο πράγ
ματι, κατά τό άνθρωπίνως δυνατόν έπί τών Πατριάρχων Κυρίλλου 
μέχρι Γερασίμου (f 1897). Δυστυχώς έπί τής νύν Πατριαρχείας ή 
άμυνα έχαλαρώθη, καί, τό σπουδαιότερον, έξετοπίσθη άπό τών κα
νονικών της βάσεων. Οί Ναοί πολλαπλασιάζονται άκωλύτως, καί ό
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καθαγιασμός αύτών γίνεται άνευ περιοριστικών κανονικού κύρους 
διατάξεων. Ό έπί τού ορούς τών έλαιών Ναός παρά τάς περί αύτού 
διατάξεις μετετράπη άδιαμαρτυρήτως εις γυναικείαν ρωσικήν Μονήν. 
Αύτή ή Πνευματική Αποστολή (le facto μετεβλήθη εϊς Μονήν, όπως 
από τού 1862 τήν ώνειρεύετο ό Ίγνάτιεφ, καί έτι πλέον Ρώσοι 
Μοναχοί Άγιορεΐται ίδρυσαν νέαν Λαύραν έπι τών ερειπίων τής 
αρχαίας τού Άββά Χαρίτωνος, έν ή από οκταετίας ήδη, μετά τινας 
έν αρχή ασθενείς τού Πατριαρχείου διαμαρτυρίας έξακολουθούσι 
κοινοβιάζοντες όλονέν αύξανόμενοι. ’Ήδη έρχεται καί ή νέα είδησις 
δτι κατετέθησαν τά θεμέλια μεγάλης ρωσικής Μονής έπί τού Καρ- 
μηλίου ’Όρους εις ανάμνηση' τής έορτασθείσης τριακοσαετηρίδος τής 
Δυναστείας τών Ρωμανώφ.

Ό,τι μόλις κατά τήν τελευτά ίαν δεκαπενταετίαν κατόρθωσαν έν 
Παλαιστίνη διά τήν έξασθένησιν τή^ άμύνης οί Ρώσοι, τούτο ηύτύ- 
χησε νά ϊδη συννετελεσμένον διά τών προσωπικών του ενεργειών 
έν Άγίω ’Όρει ό στρατηγός Ίγνάτιεφ, ήδη έν τή ακμή τής έν 
Κωνσταντινουπόλει δράσεως αύτού ώς πρεσβεύτού. Ή πρόωρος αυτή 
επιτυχία οφείλεται πρώτιστα καί κυριώτατα εις τήν οργανικήν σύν- 
θεσιν τού Άγιου ’Όρους. Έν άντιθέσεί πρός τό ένιαΐον καί συνε
κτικόν τού οργανισμού τού «ιερού Κοινού τού Πανάγιοί’ Τάφου», 
τό Άγιον ’Όρος παρουσιάζει σύστημα αποκεντρωτικόν, καθ’ εαυτό 
εύάλωτον. Έκάστη τών είκοσι Κυριάρχων Μονών αποτελεί ίδιον 
αυτοτελή οργανισμόν, συνδεόμενον, πρός τήν έκπροσωπούσαν τό 
Σύνολον Λνωτάτην Άρχή\' διά δεσμού ηθικής μάλλον, ή πραγματι
κής ουσιαστικής έξαρτήσεως. Αύτή ή άνωτάτη ’Αρχή, ή «Ιερά Κοι- 
νότης» καί λόγω τής σχέσεως αύτής πρός έκάστην αυτοδιοίκητόν 
Μονήν καί διά τήν έλλειψιν υπευθύνου διευθύνσεως τών εργασιών 
αύτής — είναι ίσως τό μόνον έν τώ κόσμο) σωματείον ά'νευ Προέ
δρου μετά πραγματικών προεδρικών καθηκόντων καί δικαιωμάτσων — 
δέν είναι δργανον όσον χρειάζεται πρός τελεσφόρον δράσιν καί άμυ
ναν κατά έπιθέσεως πολυστρόφου, συστηματικής, ίσχυράς, επιμόνου. 
Αί Μοναί καί αύται έν τφ ίδίφ κύκλω τής ένεργείας αύτών παρου- 
σιάζουσι τήν αύτήν οργανικήν έλλειψή συνεκτικότητος διά τήν απου
σίαν εξουσίας απολύτου επί τών υποκειμένων αύταΐς Σκητών, Κελ- 
λίων, Καλυβών, ών ή σχετική αύτοτέλεια κατ’ ανάγκην περιορίζει τήν 
έπ’ αύτών εξουσίαν τής Κυριάρχου Μονής. Ή πνευματική εξουσία 

τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, λεπτόν δεσμού νήμα, ένεκα τού 
αύτοδιοικήτου προνομιακού καθεστώτος τού 'Αγίου ’Όρους, αποτε
λούσα, έλάχιστον συνεισφέρει στοιχεΐον συνεκτικότητος εις τόν δλον 
οργανισμόν άφ’ ής άπόψεως έξετάζομεν τό σύστημα. 'Γί λοιπόν άπέ- 
μενε πρός οργάνωσιν άμύνης επιτυχούς; Τό κοινόν αίσθημα τής 
αύτοσυντηρησίας καί ή δύναμις τού πατριωτικού αισθήματος. Πράγ^- 
ματι ό φιλοσοφικός αναλύων τά γεγονότα τής έν 'Αγίω ’Όρει πάλης 
πείθεται δτι ή ούσ,ία τής άμύνης άπετελέσθη έκ τών δύο τούτων 
στοιχείοιν, τού αισθήματος τής αύτοσυντηρησίας καί τού πατριωτι
σμού. Διά τούτο δέ καί είναι δίκαιον νά όμολογηθή διά τούς Άγιο- 
ρείτας δτι είναι περισσότερολ' επαίνου άξιοι δι’ δ,τι περιέσωσαν ή 
μομφής δι’ δ,τι άπώλεσαν. Άλλ’ έλθω μεν έπί τά γεγονότα.

Εις παλαιοτέρας έποχάς τής ύπερχιλιετούς ιστορίας τού Αγίου 
’Όρους μεταξύ τών έν αύτφ χιλιάδ(ον Μοναχών δέν έλειπον βεβαίως 
καί Ρώσοι. Τό πράγμα είναι τόσον φυσικόν ώς έκ τού δεσμού 
τής θρησκείας, ώστε καί ιστορικά! αποδείξεις θά ή σαν περιτταί πρός 
παραδοχήν τού γεγονότος. Οί Μοναχοί δμως οΰτοι, μονάδες ή καί 
δεκάδες μετάξι) χιλιάδων, ήκιστα δύνανται νά άποτελέσωσιν άπόδει- 
ξιν ιστορικήν ρωσικών ανέκαθεν δικαιωμάτων έπί τού Αγίου ’Όρους, 
οι δέ έκ τών Ρώσων έπιστημόνιον πειραθέντες νά ύποστηρίξωσι 
τοιαύτην θέσιν ήδίκησαν τήν αλήθειαν καί τήν ίδιαν αυτών επιστη
μονικήν αξίαν. Ημείς άποφεύγοντες νά είσέλθωμεν είς τό κεφάλαιον 
τούτο εις ανωφελείς συζητήσεις άρκούμεθα εις τήν εξής παρατή- 
ρησιν: ΓΗ εύνοϊκωτέρα από τής έκχριστιανίσεα>ς τών Ρώσων μέχρι 
τών αρχών τού λήξαντος αίώνος περίοδος πρός δημιουργίαν ρωσι
κών δικαιωμάτων έν Άγίω ’Όρει ήτο τό πρό τής Έλλην. έπανα- 
στάσεως έκατονταετές καί πλέον χρονικόν διάστημα, καθ’ δ ή ρω
σική έπιρροή έν Ανατολή ήτο ακαταγώνιστος. Τοιαύτης ίστορικώς 
αναμφισβήτητου βάσεως τιθεμένης, πώς συμβαίνει νά μετάσχη τό 
Άγιον Όρος τής- 'Ελληνικής έπαναστάσεως, νά ήττηθή, νά σφαδάζη 
ύπό τήν πτέρναν τής στρατιωτικής τουρκικής κατοχής έπί έννέα 
ολόκληρα έτη, καθ’ ά πάσαι αί Μοναί μετεβλήθησαν είς στρατώνας, 
τά κειμήλιά ,των διηρπάγησαν, οι Ναοί των έβεβηλώθησαν, πώς 
συμβαίνει, έπαναλαμβάνομεν, νά μή άκουσθή έκ 'Ρωσίας μία φωνή 
διαμαρτυρίας όχι πλέον υπέρ τών έπαναστατησάντανν υπηκόων τής 
Πύλης άλλ’υπέρ τών ρωσικών ιδρυμάτων καί τών έκ Ρωσίας σφα-
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ζομένων ή πιεζομένων Μοναχών; Έάν πρό τού ΙΘ ' αίώνος υπήρ
χαν έν ΓΑγίω ’Όρει ρωσικά ιδρύματα, ή καί δικαιώματα προσώ
πων, μνείας άξια, πώς εις τήν σειράν τών συνθηκών, ας μετά νικη
φόρους πολέμους ή άλλως πως έπέβαλεν ή Ρωσία, διαρκοΰντος τού 
ΙΗ ' αίώνος, καί μάλιστα εις τήν σπουδαιοτέραν πασών τήν τού 
Κουτσουκ Καϊναρδζήκ, πώς λέγομεν, δέν εύρέθη έστω καί δευτε- 
ρεύουσα θέσις διά τά ρούσικα έν ΓΑγίω ’Όρει δικαιώματα; Ήτο 
δέ ένδεδειγμένον είς τήν Ρωσίαν νά λάθη πρόνοιαν είς τάς συνθή- 
κας αυτής μετά τής Τουρκίας υπέρ Ρώσων Μοναχών καί ρωσικών 
ιδρυμάτων, έάν ύπήρχον τοιαύτα, αφού είς τούτο παρέπεμπε τό 
προηγούμενον όμοιων συνθηκών μεταξύ Γαλλίας καί Πύλης υπέρ 
τών έν Τουρκία < Φράγκων Μοναχών»,. καί ώρισμένως τό τής συν
θήκης τού 1740, κατά τής οποίας καί ειχεν άντιδράσει ή Ρωσία, 
πρώτην φοράν λαβούσα ενεργόν ενδιαφέρον είς τόν μεταξύ Ελλή
νων καί Λατίνον απ’ αιώνων διεξαγόμενου περί τά Τερά Προσκυ
νήματα τής Παλαιστίνης αγώνα. ’Αλλά καί έν τή συνθήκη αυτή 
τών Παρίσιων, δσον καί αν κατείχε τήν θέσιν ήττημένου ή Ρωσία, 
είναι δύσκολον νά παραδεχθή τις δτι έν τή πληθίόρα τών άποτελε- 
σάντων αυτήν πρωτοκόλλων δέν θά ευρίσκετο θέσις δΓ ολίγας έστο) 
λέξεις, δπως βραδύτερου έν τή Βερ.ολινείω υπέρ τών ‘Αγίω ’Όρει 
ρωσικών δικαιοιμάτων, αν ύφίσταντο τοιαύτα. Δέν έγένετο δμως 
μνεία τοιούτων δικαιωμάτων ού'τε έν ταύτη ούτε έν εκείναις διά 
τόν λόγον δτι έλειπον.

Πράγματι πρό τού Κριμαϊκού πολέμου (1854), από τού οποίου 
ώς είπομεν άρχεται ή νέα πολιτική τής Ρωσίας, αί ρωσικαί κτή
σεις έν Άγίω ’Όρει περιωρίζοντο είς μίαν μικρόν Σκήτην τήν τού 
Προφήτου Ήλιού, ύποκειμένην εις τήν ελληνικήν Μονήν τού Παν
τοκράτορας, καί αριθμούσαν 10-20 Μοναχούς, είς 5-10 καλύβας 
τής αυτής Μονής καί τού Σταύρονικήτα καί είς ολίγους τινάς κοι- 
νοβιάτας Μοναχούς ζώντας είς Κοινόβια ελληνικά, έν οις καί τό 
τής Μονής τού 'Αγίου Παντελεήμονος. Μετά τόν Κριμαϊκόν δμο>ς 
πόλεμον ή θέσις τών πραγμάτων μεταβάλλεται. Τό σύνθημα είχε 
δοθή δλίγον πρό τού πολέμου διά τής έπισκέψεως τού Μ. Δουκός 
Κωνσταντίνου Νικολάγιεβιτς διά νά διαδεχθή αυτήν ή τού Μεγά
λου Δουκός ’Αλεξίου Άλεξάνδροβιτς, διά νά άκολουθήση αυτήν ή τού 
Μ. Δουκός Κωνσταντίνοβιτς καί ταύτην ή τής Μ. Δουκίσσης Άλε-
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ξάνδρας Πετρόβνας, συζύγου τού Μ. Δουκός Νικολάου,· έστσ) και 
έκ τής θαλαμηγού αυτής πρασκυνησάσης τόν τόπον τον "Αγιον. 
Τάς αΰτοκρατορικάς υψηλότητας έμιμήθη ή αριστοκρατία' τού πνεύ
ματος, καί τούτην ή τής πολιτικής καί τού πλούτου διά νά έπακο- 
λουθήσωσι τά πλήθη τών προσκυνητών, καί τών εραστών τού Μο
ναχικού βίου. Τό έργον έδοήβησαν αι έπιτόπιαι καιρικαί συνθήκαι.

Τά Μοναστήρια ε’ιχον έξέλθει τής επαναστατικής περίοδοί’, οίκο- 
νομικώς μέν κατάχρεα ώς οικοδομήματα δέ ερείπια. Οί έκ Ρωσίας 
αδελφοί έφαίνοντο αναγκαίοι διά τά χρήματα, τά όποια προσεκό- 
μιζον ή διά ζητειών καί αλληλογραφίας κατώρθουν νά εισάγω σιν 
έκ Ρωσίας εις τά ταμεία τών Μονών. Ή πρώτη μεγαλοδουκική 
έπίσκεψις ώς ά'μεσον αποτέλεσμα έσχε τήν προαγωγήν τού παρά 
τάς Καρυάς Βατοπεδινού Κελλίου Άνδρέου τού πρωτοκλήτου εις 
Σκήτην διά Σιγγιλίου Πατριαρχικού. Ή κατόπιν όμοια έπίσκεψ^ 
συνεδέθη μετά τήν κατάθεσιν τού θεμελίου λίθου τού έν τή αυτή 
Σκήτη νυν δρωμένου καταπληκτικού τό μέγεθος Ναού, όπως μέ τά 
έγκαίνια αυτού συνέδεσαν τήν παρουσίαν αυτών (1900) Ρώσοι 
Επίσκοποι, Πρύτανεις Άκαδημιών, Πρεσδευταί καί Ναύαρχοι μετά 
τών έπιτελείων των, όπως έπίσης έντολή τής άπό τής θαλαμηγού 
προσκυνητρίας Μ. Δουκίσσης ό αντιναύαρχος Δημήτριος Γαλοδατσώφ 
κατέθηκε τόν θεμέλιον λίθον τού έτι οικοδομήμένου έξ ίσου θαυ
μαστού τό μέγεθος Ναού τής έτέρας Σκήτης τού Προφήτου Ήλιού.

Παράλληλος καί ανάλογος προς τήν Ιστορίαν τών δύο Σκητώύ 
υπήρξε καί ή Τστορία τής νύν ρωσικής Μονής τού 'Αγίου Παντε- 
λεήμονος». Είς τήν Μονήν ταύτην, φέρουσαν άπό παλαιοτάτων χρό- 
νφν μετ’άλλων ονομάτων — Μονή τον 'Αγίου Παντελεή μονος, Μονή 
τον Θεσοαλονικέιος, Μονή τον Ξυλουργού καί άπό τού 1806 Αυθεν
τικόν Κοινόβιον τών Καλλιμάχηδων—καί τήν επωνυμίαν «Μονή τών 
Ρώοων η Ρουσανν» χίορίς δμως καί έξ ούδεμιάς ιστορικής μαρτυρίας 
νά έξάγηται δτι είχε ποτέ αδελφότητα έκ Ρώσων άποτελουμένην του
ναντίον δέ αποδεδειγμένοι’ δντος δτι είχεν ’Αδελφότητα Ελλήνων, 
κατόπιν Σέρδων καί πάλιν Ελλήνων, έστρεψαν ίδιάζουσαν δλως 
προσοχήν οί Ρώσοι έκ τού ονόματος αυτής έλκόμενοι. Τό 1838 είσήλ- 
θον είς αυτήν οί πρώτοι Ρώσοι μοναχοί τρεις τόν αριθμόν Παύλος, 
Γερόντιος καί Γρηγόριος ήγουμενεύοντος τού "Ελληνος Γερασίμου 
έπί 80 Ελλήνων μοναχών. Τό 1840 οί τρεις έγειναν έξ, μετοικη-
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σάντων τριώλ* άλλων έκ τών περί τήν Μονήν Σταυρονικήτα καλυ
βών, οϊτινες καί έφάνησαν πρόθυμοι νά συντελέσωσιν εις άπόσβεσιν 
τών χρεών τής Μονής, άνερχομένων εις 280.000 γρόσια, δια περιο
δείας άνά τήν Ρωσίαν επί συναθροίσει ελεών. Ό αριθμός έβαινε 
γοργώς εις αύξησιν ούτως ώστε τώ 1863 αναγκάζονται νά άπέλθωσι 
τής Μονής 25 "Ελληνες πατέρες διά τήν δύναμιν, ήν είχον ήδη εις 
χεϊρας αυτών οί τέως έν πάση ταπεινοφροσύνη καί ύπακοή βιούν- 
τες έκ Ρωσίας αδελφοί. Ή κατ’ αριθμόν έξίσωσις συνεπήγαγε και 
τήν έξίσωσιν τών δικαιωμάτων. Κατά τον συνταχθέντα τώ 1869 
κανονισμόν τό Κοινόβιον έδει νά διάμένη αδιαίρετον συνιστάμενον 
έκ δυο φυλών δυναμένων νά καταστώσιν ισάριθμοι κατά τόν αριθ
μόν. AÎ λειτουργίαι καί πανηγύρεις θά ή σαν άλλαι μέν έλληνικαί 
άλλαι δέ ρωσικαί. Ή άνάγνωσις έν τή Τραπέζη θά έγίνετο ότέ μέν 
ελληνιστί ότέ δέ ρωσιστί. Ή τού ηγουμένου έκλογή έδει νά τελήται 
υπό τών γηραιών και πρεσβυτέρων αδελφών άνευ διακρίσεως φυλής. 
Καί τέλος έάν ή μία φυλή έπαναστήση κατά τής άλλης αδίκως νά 
εκδιώκεται τού Κοινοβίου. Περισσότερα δέν έχρειάζοντο οί Ρώσοι 

% πρός τελείαν έπικράτησιν. Τάχιστα οι Ρώσοι ήσαν 400 τόν αριθ
μόν απέναντι 200 Ελλήνων. Αί κυριώτεραι θέσεις περιήλθον ή μία 
μετά τήν άλλην εις χεϊρας τών Ρώσων. Τό περί τόν ‘Ηγούμενον 
Συμβούλων, τό Ταμεϊον, ή Βιβλιοθήκη, τό Άρχεϊον, τό μαγειρείον, 
αί άποθήκαι καί αυτή ή ελληνική Γραμματεία εύρίσκοντο ήδη εις 
χεϊρας τών Ρώσων μέ ηγούμενον μέν "Ελληνα αλλά και μέ Διάδο
χον αύτού ήδη προεκλελεγμένον τόν Ρώσον ’Αρχιμανδρίτην Μακά
ριον. Αί επικλήσεις τών έκτοπιζομένων καί δή και είς στερήσεις σκλη
ρός υποβαλλόμενων υπό τών συναδέλφων των Ρώσων πρός τήν 
Τέραν Κοινότητα και τά έπακολουθήσαντα κανονιστικά μέτρα δέν 
ήσαν πλέον ικανά νά σταματήτωσι τήν φοράν τών πραγμάτων, ήτις 
κατέληξεν είς αληθινήν τραγωδίαν.

Οί Ρώσοι άρνούμενοι έν τή ισχύϊ των νά δεχθώσι τάς νέας περί 
• διοικήσεως τής Μονής διατάξεις τής ’Ανώτατης έπιτοπίου ’Αρχής 

άπετάθησαν πρός τόν Οικουμενικόν Πατριάρχην. Τα έπακολουθή
σαντα εϊνε προτιμότερον, νά παρατρέχη ό "Ελλην συγγραφεύς, δστις 
μόνην δικαιολογίαν διά τήν έθνικήν του έντροπήν δύναται νά εύρη 
έν τώ γεγονότι δτι ό ηγούμενος τών σκέψεων, τών αποφάσεων και τών 
ενεργειών έν τώ θλιβερώ ζητήματι ήτο έκεϊνος διά τόν όποιον έγρα- 

φεν, ώς εϊδομεν ό Τγνάτιεφ πρός τόν Άντωνϊνον: «Μυστικώς δύ
ναμαι νά σάς ανακοινώσω δτι τήν Κυριακήν τού Θωμά θά έκθρο- 
νισθή ό ’Άνθιμος καί θά ένθρονισθή ό Ιωακείμ και τού όποιου 
έχων ύπ’ δψει τάς διαθέσεις έγραφε βραδύτερου δτε έφλεγε τό ζή
τημα* «Ό Πατριάρχης ήδη εξετάζει τό ζήτημα . . . Τό φανάριον θά 
έμπήξη τούς όνυχας του έπί τού ’Άθω, ας σκεφθώσι δέ περί τού
του τά Μοναστήρια ...» Δέν πρέπει δμως και νά παρασιωπήσω μεν 
δτι πλήν τών πέντε αληθώς έθ νικών Συμβούλων, οϊτινες υπό τήν 
πρωτοβουλίαν τού ’Αντωνίου Ψυχάρη ύψωσαν φωνήν, διαμαρτυρίας 
κατά τών σφαγιαζόμενων δικαίων τού Έθνους, εύρέθη και εις συνο
δικός Μητροπολίτης διαμαρτυρηθείς, καί ό είς αυτός είνε ό νυν 
προνοία Θεού τά σκήπτρα τού Οικουμενικού Θρόνου κρατών Γερ
μανός ό Ε'δ από Χαλκηδόνος. Πρέπει έπίσης νά μή παρέλθωμεν 
έν σιγή γεγονότα τινά λίαν χαρακτηριστικά τής έκτυλιχθείσης τρα
γωδίας, άτε αναγκαία διά τόν σκοπόν τής παρούσης μελέτης.

Τήν 22 Μαΐου 1874 έκομίσθη δι’ αυστριακού άτμοπλοίου έκτά- 
κτως νάυλωθέντος ό νεκρός τού έν Θεσσαλονίκη Ρώσου Προξένου 
Ν. Ίακουβότσκωφ συνοδευόμενος υπό τού έν Μοναστήρια) συνα
δέλφου του καί ένεταφιάσθη έντός τής Μονής ώς «κτήματος ρω
σικού» παρά τάς διαμαρτυρίας τού Ηγουμένου Γερασίμου καί τών 
Ελλήνων μοναχών έπικαλουμένων τάς διατάξεις τών Τερών Κα
νόνων. Έξ έπιστολής τού ηγουμένου Γερασίμου πρός τόν Πα- 

,τριάρχην μανθάνομεν δτι «οί Ρώσοι έξεμεταλλεύθησαν τήν Τερό- 
τητα τής Μονής, άφήρεσαν ιερά κειμήλια, έποιήσαντο χρήσιν πλα- 
στώς τών έμβλημάτων τής Μονής....... ΔΓ εαυτούς μέν έξοδεύουσιν 
αφειδώς, προκειμένου δέ περί συντηρήσεως τών Ελλήνων αδελφών 
ούδέν έτερον ακούει τις' ε’ιμή ύβρεις καί χλευασμούς .... κατασχόντες 
δ’ άπαν τό χρηματικόν καί τά τρόφιμα, θεωρού σιν υποχειρίους τούς 
Έλληνας ... ». Διά μεταγενεστέρας δέ έπιστολής έγραφε πρός τόν 
Πατριάρχην ό γήρατι ήδη κεκμηκώς ηγούμενος Γεράσιμος* «... Μέ 
υστέρησαν ήδη και α υτόν ακόμη τόν ολίγον καθαρόν άρτον, όν έλάμ- 
βανον διά μικρόν παρηγοριάν τον γήρατος μου. Άλλ’ εύλογητός ό 
Θεός !...».

Τό κεκμηκυς σαρκών τού γέροντος Γερασίμου δέν άντέσχεν είς 
τάς ταλαιπωρίας καί τάς συγκινήσεις καί ύπέκυψεν είς τό μοιραϊον 
τέλος δύο μήνας μετά τήν ώς άνω επιστολήν (10 Μαΐου 1875).
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Ηγούμενος έξελέγη ό καί πρότερον ώς διάδοχος έκλελεγμένος Μα
κάριος Σούσκιν, επί παρουσία έξάρχων τού Πατριαρχείου. Οι Έλ
ληνες μοναχοί 180 τόν αριθμόν δτε μέν έμαθον τήν έν Κωνσταν- 
τινουπόλει περί εκλογής τού ηγουμένου διά ψηφοφορίας καθολικής 
άπόφασιν, διεμαρτυρήθησαν γράφοντες* « .... ή Μήτηρ ήμών Εκ
κλησία ούδαμώς έλαβεν ύπ’ δψει τό δίκαια ήμών καί διά τής απο- 
φάσεώς της προς εκλογήν 'Ηγουμένου άριδήλως έμφαίνει δτι έκούσα 
παραδίδει τό 'Ιερόν τούτο Σκήνωμα τοΐς Ρώσοις καί άπαλλοτριοί 
τών νομίμων κατόχων....», δταν δέ εύρέθησαν προ τετελεσμένης 
τής εκλογής άντέταξαν άμυναν νπέρ τών εαυτών δικαίωλ' άρνοΰ- 
μενοι νά παραδώσωσι τον δν κατεΐχον ναόν καί τά κημηλιά αυτού. 
'Η άμυνα ύπήρξεν απεγνωσμένη, προκαλέσασα βιαίας σκηνάς, άπο- 
λήξάσας εις τήν οριστικήν διάλυσιν τού ελληνικού τμήματος τής 
Αδελφότητος τής Μονής 'Αγίου Παντελεήμονος. Τό έπακολουθεΐσαν 
πατριαρχικόν Σιγιλλιώδες Γράμμα πρός κύρωσιν τής εκλογής; ζή
τησαν τάχα νά εξασφάλιση θέσιν εις τούς 'Έλληνας και μετά τήν 
παράδοση' αυτής εις χεϊρας ρώσοί’ ήγουμένου, δύναται μόνον νά 
χρησιμεύη ως άπόδειξις τής αδυναμίας τής ’Εκκλησίας τού νά κα
θιστά σεβαστός τάς κανονικός της αποφάσεις, αλλά καί τής σημα
σίας, ήν οι προελαύνοντες έπί τήν ήμετέραν πατρικήν κληρονομιάν 
άποδίδουσιν εις κανόνας καί Σιγίλλια.

I Ό κύριος μοχλός τού δλου ζητήματος — πρέπει νά τό επαναλά- 
βωμεν— ήτο ό Κόμης Ίγνάτιεφ, έπανειλημμένως έπιχειρήσας ταξεί- 
§ια εις 'Άγιον ’Όρος. Έκ τών επιστολών του μανθάνομεν καί τάς 
μεθόδους τής ένεργείας: «Πρότινος ή μην πάλιν έν Άγίφ ’Όρει», 
γράφει έν συνεχεία τής μνημονευθείσης ήδη έπιστολής, «καί έπειδή 
οι 'Έλληνες έκαυχώντο δτι θά άντιτάξωσιν εις τόν Πρόξενον ήμών 
τόν ’Άγγλον καί τόν Γερμανόν Πρόξενον, έγώ έφερον μετ’ έμαυτού 
τόν Γερμανόν καί τόν ’Αμερικανόν Πρεσβευτήν». Χαρακτηριστική 
δ’ ιδίως εΐνε ή ευχάριστησίς του έκ τής έκδάσεως τού ζητήματος. 
« Έν Άγίω ’Όρει, έγραφεν ώς καί αλλαχού εϊδομεν, έκέρδησα έξ 
ολοκλήρου τό ζήτημα. Ού μόνον ό Πατήρ Μακάριος ευτυχώς ήγου- 
μενεύει, αλλά καί πάσαι αί Μοναί κατά σειράν έκζητούσι τήν ήμε
τέραν εύμένειαν, τό δέ Πρωτάτόν μας έπέστειλεν έπιστολήν ύπακοής 
γεγραμμένην έν μαλακωτάτω τόνω. ’Ήδη άποκατεστήσαμεν τάς προ- 
τέρας ήμών σχέσεις καί τά πάντα έχουσι καλώς .... ».
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Ή περί άναμίξεως ξένων Προξένων απειλή τών Ελλήνων, ήτις 
ήξιώθη τής προσοχής τού Ίγνάτιεφ τόσον, ώστε νά καυχάται διά 
τήν ικανότητά του δτι κατόρθωσε νά άντιτάξη εις τούς Προξένους 
τούς Πρεσβευτάς, είχε το προηγούμενόν της. Τώ I860 παρόντος εν 
Άγίω Όρει τού Στρατηγού Πέτρου I. Σεβαστιάνωφ ύπό τήν ιδιό
τητα ευσεβούς προσκυνητού καί ερασιτέχνου φωτογράφου εγένετο 
απόπειρα έκρωσισμού τής Τέρας Μονής Κουτλουμουσίου διά τής 
έγκαταστάσεως ως Ηγουμένου τού Ρωσόφιλου "Ιερόμονάχου Άμφι- 
λοχίου τού κατόπιν Μητροπολίτου Πηλουσίου, δντος έκ τής Μονής 
τού 'Αγίου Πα^τελεημονος, ήδη προς τήν έκρώσισιν γοργώς βαδι- 
ζούσης. Προηγήθη διαφθορά συνειδήσεων καί έπηκολούθησε βιαία 
διά τής πολιτικής αρχής έξωσις τού νομίμου Ηγουμένου Ίωάσαφ 
καί τών πιστών αύτώ Διακόνου Μελετίου καί Μοναχού Χαρίτιονος. 
Ό υποψήφιος τού Σεβαστιάνωφ έγκαθιδρύθη επ’ αίσίοις καί ό πολλά 
μοχθήσας πάτρων αυτού ήτο βέβαιος περί τής επιτυχίας τών ενερ
γειών του. Έν τή αμηχανία των δμως οι βία έκβληθέντες, ένεθυμή- 
θησαν δτι ό Ίωάσαφ καί ό Μελέτιος ως πολΐται τής Ίον ίου Πο
λιτείας ήδύναντο νά έπίκαλεσθώσι τήν συνδρομήν τής ’Αγγλίας. Ή 
απόπειρα έπέτυχεν. ’Ήρκεσε τό ενδιαφέρον τού - Βούλβερ, ’Άγγλου 
Πρέσβεως έν Κωνσταντινουπόλει, ίνα έπανέλθωσιν είς τήν θέσιν των 
τά πράγματα. Τήν Μονήν Έλληνικωτάτην μέχρι σήμερον αντιπρο
σωπεύει νύν έν τή Ιερά Κοινότητι πολιός καί τήν μορφήν καί τήν 
σύνεσιν ό συναγωνιστής τού Μελετίου—γενομένου ύστερον ήγουμέ- 
νου — Μοναχός Χαρίτων καί σήμερον ζήλω ένθέω υπέρ τού Άγιου 
Τόπου φλέγόμενος.

Τά συμβάντα περί τήν Μονήν Κουτλουμουσίου τώ 1860 δέν άπή- 
χησάν είς τό βάθος τής έτι καθευδούσης συνειδήσεως τών Αγιορει
τών, ή περί τήν Μονήν δμως 'Αγίου Παντελεήμονος μετά 15 έτη 
έκτυλιχθεϊσα τραγωδία έξήγειρεν αυτούς τού ύπνου καί ήρχισαν νά 
κατανοούν δτι πάσαι αι Μοναί διατρέχουσι τόν κίνδυνον νά άκο- 
λουθήσιοσι τήν τύχην τής ήδη μή, μόνον δνόματι αλλά καί πράγματι 
Μονής τών Ρώσων. 'Όσον καί αν ό Ίγνάτιεφ έμεινε μέ τήν αισιό- 
δοξον έντύπωσιν δτι μετά τής έγκαθιδρύσεως τού Μακαρίου Σού- 
σκιν εις τήν κέρδηθεΐσαν Μονήν εΐχεν ήδη κυπτούσας πρό αυτού 
τήν κεφαλήν έν ύπακοή τάς Μονός πάσας καί τήν έν ,Καρυαΐς Αν
τιπροσωπείαν αυτών, τά πράγματα έφ’ έξης απέδειξαν δτι απέβη
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πλέον δυσχερές, αν μή εντελώς αδύνατον, να λάβωσιν εις χεΐρας αύ
τών άλλην κυρίαρχον Μονήν ή και υποτελή Σκήτην. Αί Μοναί πάσαι 
ήναγκάσθησαν νά Αναθεωρήσω σι τάς πρός τούς Ρώσους εν'γένει 
σχέσεις αύτών, ή γενική δ’ αύτη έξέγερσις τής τέως καθευδούσης 
υπό τήν ιδέαν τής δμοδόξου καί τής πατροπαραδότου ρωσικής προ
στασίας συνειδήσεως τών 'Αγιορειτών άνέκοψε τήν κεκτημένην ταχύ
τητα τής προελάσεως άπό τής άπόψεως τής προσκτήσεως νέων ιδρυ
μάτων. Τά ήδη όμως κατεχόμενα ήσαν αρκετά ισχυρά στηρίγματα 
τής εις χιλιάδας αύξήσεως τού μοναχικού έκ Ρωσίας άποικισμού.

Αιότι πλήν τής κατακτηθείσης μιας έκ τών κυριάρχων Μονών, 
ήτις ταχύτατα άπετέλεσε παμμεγέθη όγκον οικοδομημάτων έξ άπό
ψεως παρουσιαζόντων τήν εικόνα μικράς πόλεως — οί έν αυτή ναοί 
ανέρχονται εις 25, εις .15 έκ τών οποίων τελείται καθημερινή λει
τουργία,— πλήν τών έν τή περιοχή αύτής συμπηχθέντων δύο ακόμη 
μοναχικών έπίσης δγκωδεστάτων συνοικισμών, ως έξαρτημάτων τής 
Μονής και πλήν τών δύο μνημονευθεισών ήδη Σκητών τού 'Αγίου 
Άνδρέου ή Σεραγίου και τού Προφήτου Ήλιού υποκειμένων εις 
τάς έλληνικάς Μονάς Βατοπαιδίου και Παντοκράτορος, οί Ρώσοι 
έπρόφθασαν νά βάλωσιν εις χεΐρας αύτών έφ’ οϊς θά ίδωμεν περαι- 
τέρω δροις ’καί 31 Κελλία, ήτοι τριτοβάθμια Μοναστικά ιδρύματα, 
ιδιοκτησίαν άναφαίρετον 9 κυριάρχων Μονών. Ήδυνήθησαν ούτω 
νά εύρεθώσι σήμερον κατέχονζτες εις χεΐρας αύτών τά εξής Μονα
στικά 'Ιδρύματα. Έκ τών 20 κυριάρχων, έδαφικώς και διοικητικώς, 
τού 'Αγίου ’Όρους Μονών τήν 1. Έκ τών 12 Σκητών, δευτερο
βαθμίων μοναστικών ιδρυμάτων, έξαρτημάτων κυριάρχων Μονών, 
τάς 2. Έξ 204. Κελλίων, τριτοβαθμίων μοναστικών 'Ιδρυμάτων, έξαρ
τημάτων 15 κυριάρχων Μονών, τά 31. Ώς πρός δέ τάς άνευ δια
δοχής Κυλύβας τά καθίσματα καί τά ησυχαστήρια ταύτα ώς παρε- 
χώρησις καθαρώς προσωπική δύνανται νά έχωσι σημασίαν μόνον 
εις τήν στατιστικήν τού πληθυσμού δπου καί θ’ αναφέρω μεν αύτά.

Περί τής υλικής αξίας τών έν Άγιο) ’Όρει ρα>σικών οικοδομη
μάτων δ μιλώ V πρός ημάς δ κ. Σεραφείμωφ ώρισεν αύτήν εις 
50,000,000 ρουβλίων (125,000,000 δρ.), πιθανόν δέ νά μή ύπερβαίνη 
πολύ τήν ακρίβειαν ή έκτίμησις αύτη όταν μετά τού όγκου τών 
οικοδομών ληφθή ύπ’ δψει καί δ εσωτερικός καί έξωτερικός διάκο
σμος αύτών. Περί τών οικοδομών Γούτων καί τής πολυτελείας αύτών 

ώς καί τού σκοπού, ’Άγγλος συγγραφεύς, τον όποιον παραθέτει εις 
σύγγραμμα αυτού περί Αγίου ’Όρους ό έφημέριος τής έν Κων- 
σταντινουπόλει ρωσικής Πρεσβείας ’Αρχιμανδρίτης Πατήρ ’Ιωνάς 
άναγινώσκομεν τούς ακολούθους χαρακτηρισμούς. PIT τελευταία 
τριακονταετία μαρτυρεί περί της σλαυικής εν "Άθω προόδου. Αύ- 
ξάντες δλονεν καί χρήματα έκ Ρωσίας λαμβάνοντες, αγωνίζον
ται νά καταλάβωσι τήν ολην Χερσόνησον. Τό κατ’ άρχάς κατέ- 
κτησαν δύο ασήμαντους Σκήτας, αϊτινες ευρυνθεϊσαι ύπ αύτονν έγένοντο 
ισαι πρός προιτοβαθμιαίους μονάς. ’Εν τή έτέρα αύτών τή του Άγιου 
Ανδρεου, ωκοδοδομήθη ναός δι ον ώς λέγεται, έδαπανήθησαν περί 

τας 100.000 λιροτν. Κατά τήν πανήγυρτν τών εγκαινίων αύτου πα- 
ρισταντο ο εν Κωνσταντινουπόλει Ρώσος πρέσβυς, εις ναύαρχος 
μεθ" όλου τού επιτελείου του, Ρώσος επίσκοπος καί πολλοί (ίλλοι. 
Παντα ταύτα τά ιδρύματα καί ιδία τό Μώναστήριον τού cΑγίου Παν- 
τελεημονος μεγεθυνουσι τον αριθμόν το>ν αδελφοτήτων αυτών κατά 
αναλογίαν, τής οποίας συγκεχυμένην μόνον δύναται τις νά εχη παρά- 
στασιν, καθ οσον al αρμόδιοι άρχαί ουδέ τολμοισι νά έρευνήσωσι 

‘τή διαβατήρια τών νεηλύδων μοναχών.Εν τώ παρόντι τό Άγιον 
"Όρος καλύπτεται ύπ" αναρίθμητων πρωτοβαθμίονν καί δευτεροβαθμίου’ 
μοναστηριακών οικοδομημάτων, έν είδεί φρουρίων οίκοδομουμενών, 
μετά μεγαλοπρεπεστάτιον θολών και ύπερυψήλων πύργων ρωσικού 
ρυθμού. Εύχερώς τις δύναται νά φαντασθή τήν μεταξύ το)ν παραδό
ξων τούτων οικοδομημάτων και τής μεγαλοπρεπείας τών βυζαντινών 
οίκοδομο)ν άντίφασιν. Οϊ προκλητικοί ζωηροί χρωματισμοί οι κατα- 
προδίδοντες τήν ωραιότητα τών παλαιώ)ν αύτών γειτόνων ύπενθυμί- 
ζουσι τό πρόσωπον χειράφετημένης νεαράς γυναικός, προσπαθούσης 
νά έξάρη τήν ιδίαν έαυτής πολυτέλειαν, τήν κακώς κτηθετσαν, προ 
τών τ>φθαλμο)ν τετιμημένης γηραιάς μητρός. Τδ σύνολον τοιαύτα ακρι
βώς διεγείρει αισθήματα».

Η παρομοίωσις' τού ’Αγγλου συγγραφέως, τήν όποιαν, ώς καί 
τάς άλλας αυτού κρίσεις καί σκέψεις, μεταφράζει ό Ρώσος Αρχι
μανδρίτης εις τό πρό διετίας έκδοθέν βιβλίον του Τό 'Άγιον ’Όρος 
’ Αθως» διά* νά ϊδωσιν οί άναγνώσταί του «οποίου είδους Ιδέαι 
περί Αγίου ’Όρους διαδίδονται άνά τήν Δυτικήν Εύρώπην υπό 
τών έχθρών τής ορθοδοξίας, τών Ελλήνων καί τών Ρώσων», ίσως 
έχει τι τό τολμηρόν, βεβαίως δμως ή κτυπητή άντίθεσις ή μεταξύ 
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τών ρωσικών καί τών ελληνικών οικοδομών, είτε παλαιαί είνε αί 
τελευταϊαι είτε νέαι, προκαλει μέν ϊσως αίσθημα θαυμασμού προς 
τόν όγκον καί τήν πολυτέλειαν τών πρώτων όχι όμως και το αί
σθημα τό άνταποκρινόμενον είς τήν αρετήν τής σεμνότητος, τής 
νομιμοφροσύνης καί τού σεβασμού τών άλλοτρίων δικαίων.

Άλλ’ ό ’Άγγλος συγγραφεύς έχει καί συνέχειαν. «II πολίτικη 
όμως άποψις, έξακολουθεί της ύποθέσεως τούτης δέτ είνε όλιγωτέρας 
σπουδαώτητος, Τό ρωσικόν Μοναστήριον ύφ* όλων τών άμερολήπταον 
έπισκεπτών θεωρείται πολιτικόν πρακτορείου κεκαλνμμένον υπό θρη
σκευτικόν πέπλον. Την έμφάνισιν αυτόν οί 'Έλληνες μοναχοί θεωρού- 
σιν ώς κακόν οιωνόν και δυσπίστως βλέπουσι τήν πρόοδον . αύτου. 
Ούδείς ουδέ τών έπιπολαίως γινωσκόντων τήν πολιτικήν κατάστασιν 
τής 3Ανατολής και τάς τάσεις τής Ρωσίας δύναται νά άμφιβάλλη ότι 
αί ύποψίαι αύται εϊνε βάσιμοι. 'O 3Άθως έξ όλων τών απόψεων πα
ρουσιάζεται κτήσις πρώτης αξίας διά παν Κράτος σκαπτόμενου νά 
γίνη κληρονόμος τον « Μεγάλου 3 Ασθενούς». Ή γεωγραφική τής Χερ
σονήσου θέσις και αί εκτός αυτής μοναστηριακοί κτήσεις καθιστώσι 
τόν κύριον αυτής ισχυρόν καί ικανόν νά έπιδράση έπί μεγάλου μέ
ρους τής Μακεδονίας τόσον μάλλον όπου ό φυσικός σχηματισμός τής 
χώρας καθιστά αυτήν απρόσιτον. 9 Εάν εις τά πλεονεκτήματα τούτα 
προστεθή καί τό θρησκευτικόν κύρος τής φυλής, ήτις θά κυρίαρχη 
έπί τού ιερού τούτον προσκυνήματος τής 9Ανατολικής Εκκλησίας, δεν 
υπάρχει πλέον ανάγκη (οξυδερκούς βλέμματος πρός κατανόησιν τών προ
θέσεων τών ρωσικών παραγόντων, ουδέ δώρον προφητικόν πρός πρόρρη
ση» τών αποτελεσμάτων τής έξελίξεως τούτης, έάν έγκαίρως δεν ανακοπή».

Σύμφωνοι καθ’ δλοκληριαν πρός τήν τοιαύτην τών πραγμάτων 
έκτίμησιν του ’Άγγλου συγγραφέως συμπληρούμεν αυτήν κατά τούτο 
μόνον ότι ή νέα πολιτική τής Ρωσίας κατεύθυνσις άριδήλως περι
στρέφεται περί άξονα τού οποίου οί πόλοι εύρίσκονται ό μέν έπί τής 
κορυφής τού ’Άθω, ό δέ έπί τής κορυφής τού Γολγοθά.

Η ^ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Έν τφ μέσω τών θριαμβευτικών παιάνων τής άναγεννηθείσης καί 
μεγαλυνθείσης Ελλάδος ολιγόστιχος είδησις τών εφημερίδων παρελθούσα 
απαρατήρητος ίσως ύπό τών πολλών μέλλει, τιθεμένης σοβαρώς είς ε
φαρμογήν τής οι’ αύτής’άνακοιν θυμένης άποφάσεως, να προκαλέση καί 
έπι τού θρησκευτικού εδάφους τήν άνακαίνισιν, απαραίτητον συμπλή
ρωμα τού μεγαλοπρεπούς οικοδομήματος τής νέας Ελλάδος.

Διότι καθ ’ώμολογημένην αλήθειαν ή Εκκλησία τού ελευθέρου βασιλείου 
ημών δεν ζή τήν πραγματικήν έκλησιαστικήν ζωήν ήν θά ήδύνατό τις νά 
έξιώση παρ’ αύτής μετά έκατονταετή σχεδόν ελεύθερον βίον, άλλ’ άπλού- 
στατα φυτοζωεί υστερούσα πασών τών λοιπών απόψεων τού έθνικού βίου 
ενώ έπρεπε να προηγήται. Μόλις έπ’ εσχάτων ένομοθετήθησαν άνορθω- 
τικά τινα μέτρα και ταύτα άνενέργητα ακόμη ώς έπί το πλείστον.

Διά τούτο ώς εύαγγέλιον χαράς θεωρούμεν τήν περί ής πρόκειται 
πληροφορίαν ότι ό Υπουργός τών Εκκλησιαστικών άπεφάσισε τήν συγ
κρότησή μεγάλης Επιτροπείας έκ διακεκριμένων κληρικών καί λαϊκών 
πρός μελέτην τού ζητήματος τής αναθεωρήσεως τού Καταστατικού Νόμου 
τής ‘Ί. Συνόδου.

’Ορθότατα άρχεται άπό τού σημείου τούτου ή υπέρ τής Εκκλησίας 
μέριμνα, ύποθέτομεν δέ ότι έν^τοις πρώτους θά παρακαθίση ώς μέλος τής 
Επιτροπείας ταύτης ό έν τφ πανεπιστημιφ καθηγητής τού Έκκλησ. ΔΓ 
καίου, δςτις ώς πρώτον αύτου έργον θά υπόδειξη τήν επάνοδον είς τήν 
κατά τούς Έ κανόνας διοίκησιν τής Εκκλησίας, καταργουμένου τού νυν 
ξενικού συστήματος τής διοικήσεως τής Εκκλησίας, τού έν χρήσει παρ’ 
ήμίν.

Ή Εκκλησία τών χρόνων της ακμής είναι γνωστόν πώς διφκειτο* τα 

τής επαρχίας διεχειρίζετο ό επίσκοπος· αυτής* ζητήματα διαφέροντα 

πολλαίς επισκοπαίς ελυοντο ύπό επαρχιακής συνόδου έπισκόπων συνερ- 

χομένης ύπό τήν προεδρίαν τού Μητροπολίτου* γενικώτεραι υποθέσεις
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άνεφέροντο είς τοπικάς συνόδους, γινόμενη συνήθως έν τή πρωτευούση 
ή άλλη μεγάλη πόλει τής διοικήσεως, καί ζητήματα γενικά ώς καί 
αποφάσεις τοπικών συνόδων έλύοντο ή έκυροΰντο ύπό τών Οικουμενι
κών συνόδων.

Έν τή διαρκεί ταύτη κινήσει έ ζ η ή Εκκλησία κατά το πάγκυρον 
άξίωμα δτι ή κίνήσις είναι ζωή· οί επίσκοποι ήμιλλώντο τις τίνα νά 
ύπερβή έν τώ εργφ τής ποιμάνσεως τών πιστών, και οί πιστοί διετήρουν 
άκοίμητον τό υπέρ τής πίστεως διαφέρον* και αι γνώσεις και γνώμαι 
ποιμαινόντων και ποιμαινομένων άνακοινούμεναι διαρκώς παρά του 
ετέρου προς τόν έτερον καθίσταντο κτήμα πάντων, και διά τών αποφά
σεων τών συνόδων τά μέν αγαθά τά έν επαρχία τινί πλεονάζοντα 
μέτεδίδοντο και αλλαχού, ή δ’ έκρίζωσις τών κακών έκ τίνος τόπου κα
θίστατο ζήτημα τιμής διά τούς έπισκόπους.

Αντί τούτων τι έχομεν σήμερον: Σύστημα διοικήσεως. δπερ έχρησί- 
μευσεν ώς δργανον δουλείας καί άνελευθέρων σκοπών καί ταύτα έν κρά- 
τει έλευθέρο) καί έν έθνει τήν ελευθερίαν ύπέρ παν άλλο έν τώ κόσμω 
άγαθόν άγαπήσαντι. Βραχεία άνασκόπησις τής προελεύσεως τού θεσμού 
τούτου πείθει τελείως περί τού πράγματος. Ό Τσάρος Πέτρος ό Α' φο
βούμενος τήν απεριόριστον επιβολήν τού Πατριάρχου Μόσχας έπί τού ευ
σεβούς άλλα απολίτιστου ακόμη λαού του έθεώρησεν άναγκαϊον μετά τόν 
θάνατον τού τελευταίου ρώσου πατριάρχου νά άφήση τον θρόνον κενόν 
ινα ό λαός έθισθή εις τήν μονοκρατορίαν τού Τσάρου, έπι προφάσει δέ 
μερίμνης περί τών εκκλησιαστικών πραγμάτων μετά έτη ; πολλά άντι- 
κατέστησεν έν τή νέα ρωσική πλέον πρωτευούση, τή Πετρουπόλει, τον 
Πατριάρχην διά διοικούσης ιεράς Συνόδου^ πράγματος καινού και ξένου 
τής έως τότε εκκλησιαστικής διοικήσεως, ινα τό πολυμελές τούτο σώμα 
ακριβώς διά τήν έλλειψιν τής προσωπικής ένότητος μή δύνηται νά άσκή 
τήν επίφοβοι διά τον Τσάρον επιρροήν, ήν ήσκ,ει άλλοτε ο .Πατριάρχης, 
τουναντίον δ’ έν τή διαιρέσει τών μελών τού σωματείου τούτου δ Τσάρος 
έκτελή τόδοκούν αύτώ ανενόχλητος, >φ’ού άλλως είχε και το δικαίωμα 
νά έκλέγη ώς μέλη τής Συνόδου τούς άει εύαρέστους.

Παρά δ’ ήμϊν μέχρι τής άλώσεως δέν ήτο καθόλου γνωστή ή διοι
κούσα Σύνοδος. Έν έκτάκτοις περιστάσεσιν έν Κωνσταντινουπόλει προ- 
κειμένων σπουδαίων ζητημάτων εκαλείτο ύπό τού Πατριάρχου ενδημούσα 
σύνοδος έκ τών τυχόντως παρεπιδημούντων έν τή Πρωτευούση "Αρχιε
ρέων, ήτις μόνον έν περιπτώσει δίκης Άρχιερέως άναγκαίως ώφειλε 
νά άποτελήται έξ άρχιερέων πλειόνων τώ\^δώδεκα.
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Μετά δέ τήν άλωσιν δ ώς Εθνάρχης άναγνωρισθείς ύπό τού Κατα- 
κτητού Οικουμενικός Πατριάρχης δσάκις έβλεπεν δτι ή μεσολάβησις αυ
τού μόνου προς άποτροπήν κινδύνου τίνος ή προς έπίτευξιν ψιχίου τίνος 
έλέους ύπέρ τών κατατυραννουμένων Χριστιανών δέν έπήρκει, προσε- 
κάλει εις βοήθειαν καί τούς έγκριτωτέρους^τών επισκόπων του, οΤοι ήσαν 
συνήθως οί ΜητροπολΧται τών μεγαλητέρων και πλουσιωτέρωΫ Επαρ
χιών, οι έχοντες άφθονώτερα τά μέσα πρός κορεσμόν τής τουρκικής δω- 
ρομανίας. Ούτοι .βαθμηδόν από έκτακτων έγένοντο τακτικοί πάρεδροι 
τού Πατριάρχου. και ούτω προέκυψεν è λεγόμενος γεροντισμός έν τή 
Εκκλησία, αντικανονικόν αποκύημα τής έν τή δουλεία καταστάσεως 
τής Εκκλησίας. ’Ίσως κατ’ άρχάς ώφέλησεν ή τοιαύτη % μετά τών έπι- 
ση μοτέρ ων Μητροπολιτών προ τών άρχόντων έμφάνισις τού Πατριάρχου* 
άλλ" επειδή και έν τή Εκκλησία το καθαρώς ανθρώπινον στοιχειον άλ- 
λοιοϋται συν τώ χρόνφ, και επειδή ή συνήθεια αμβλύνει ’πάντοτε τήν 
πρώτην έντύπωσιν, όταν μάλιστα αύτη δέν προέρχηται έκ πραγματικής 
δυνάμεως υλικής ή ηθικής, ήρξατο βαθμηδόν καί δ γεροντισμός νά πα- 
ρακμάζη και νά προκαλή άντίδρασιν εσωτερικήν έν τή Εκκλησία. Άλλ’ 
ή άντίδρασις αύτη δέν προήρχετο έξ άγνού διαφέροντος ύπέρ τού αρ
χαίου κανονικού διοικητικού συστήματος, άλλ’ έκ φιλαρχίας τών μή με- 
τεχόντων τών έκ τού γεροντισμού αξιωμάτων νεωτέρων καί ασημότερων 
επισκόπων, τών έχόντων δηλαδή τάς πτωχοτέρας και μικρό τέρας έπαρ- 
χίας. Καί άποτέλεσμα τού άγώνος κατά τού γεροντισμού, ούχι παρά
δοξον ένεκα τών ελατηρίων αύτού, ύπ/,ρξεν ή επίσημος διαρρύθμισις και 
έγκαθίδρυσις της γεροντικής ολιγαρχίας έν τή Εκκλησία Κωνσταντι 
νουπόλεως κατά τά μέσα τού παρελθόντος αίώνος, ή έπισημοποίησις κα
θεστώτος δουλικού καί δουλογενούς, μέχρι τότε άναγκαίως και κατά 
παράδοσιν αστήρικτου τουλάχιστον υφισταμένου.

Πιθανόν νά ύπάρχωσιν οί ύποστηρίζοντες δτι ή τοιαύτη οιοίκησις τής 
Εκκλησίας ήτο άναγκαιον κακόν, ή δτι ήτο ό μόνος τρόπος ουτος δι" ού 
ήδύνατο νά άμυν )ή ή Έ- κλησία κατά του τυράννου. ’Αλλά τό γεγονός 
δτι έξέλιπον από τής τουρκοκρατίας καί αύταΐ αί -οπικαι Σύνοδοι έκ τγ,ς 
Εκκλησίας μέχρι σήμερον, ή μάλλον δα δέν έπετρά ;η ή σύγκλησις αυ
τών είμή όσακις προυκειτο περί ζητημάτων έν οίς τό συμφέρον τής 
Εκκλησίας έταυτίςετο ή ενομι^ετο ταυτιζόμενο? προς τό συμφέρον τού 

τυράννου, και τό γεγονός δτι ,Εαι ά ύνα;ος ή σύγκλησι; τοπικής Συ- 
•νόοου τής Εκκλησίας άκοντος τού Σουλτάνου μαρτυρεί πόσον ανάπηρον
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και ανεπαρκές είναι τό καθιερωθέν διοικητικόν συνοδικόν σύστημα καί 
άπονεκρωτικόν πάσης έν τή ’Εκκλησία ζωής.

Ό δέ θεσμός τής έν Έλλάδι διοικούσης Συνόδου, έκτος τού ότι 
είναι παράβασις τής ύποχρεώσεως ήν είχε τό Ελληνικόν Κράτος νά έχη 
τήν ’Εκκλησίαν αύτού διοικουμένην κανονίκώς διά τών επαρχιακών και 
^ενικών έτησίων Συνόδων πάντων τών έπισκόπων του Βασιλείου, δέν 
στηρίζεται καν ούδ’ έπι παραδόσεων καλών ή κακών έντοπίων τής Εκ
κλησίας, ώς συμβαίνει έν τή Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, άλλ’ είναι 
κακόζηλος αντιγραφή του αντικανονικού καί έπι ..άνελευθέροις σκοποϊς 
ιδρυμένου διοικητικού καθεστώτος τής ρωσικής -Εκκλησίας.

Τούτο τό άπροσδιόνυσον καθεστώς είναι ύπεύθυνον διότι ύστερούμεν 
τόσον πολύ έκκλησιαστικώς, έν ω ώφειλεν τό έθνος δπερ μόνον έν τώ 
παρελθόντι καιενόησε και διετύπωσε τελείως'τήν χριστιανικήν άλήθειαν. 
άπαλλαγέν έν μέρει δι’ άειλαμπών αγώνων τής δουλείας, να άναδειχθή 
καί πάλιν τό κατ’ έξοχήν θεολόγον έθνος άναπτύσσον περαιτέρω καί σώ- 
ζον τόν άληθή χριστιανισμόν.

Εις τό καθεστώς τούτο οφείλεται ότι δσάκις έγένετο απόπειρα ίδρύ- 
σεως ιερατικών σχολών παρ’ ήμϊν έκλείσθησαν αύται έντός ολίγων μη
νών δι’ έλλειψιν μαθητών, έξ ου σπανίζουσι τόσον πολύ παρ’ ήμίν οί 
πεπαιδευμένοι κληρικοί. Εις τό καθεστώς τούτο δέον νά άναζητηθώσι 
τα πραγματικά αίτια τού ότι ή μόνη παρ’ ήμιν λειτουργούσα έκκλησια- 
στική Σχολή, καί αύτη διά κληροδοτήματος αειμνήστων εθνικών εύρε- 
γετών, ή Ριζάρειος, σπανίως έσχε τήν εύχαρίστησιν νά ίδη αποφοίτους 
αυτής κατατασσομένους έν τώ κλήρφ, και τού ότι οί άπόφοιτοι τής λαμ- 
πράς μας θεολογικής Πανεπιστημιακής Σχόλης αντί να καταταχθώσιν 
εις τόν Κλήρον, ή τούλάχιστον να διδάσκωσιν έν τοϊς σχολείοις τά μα
θήματα τής έπιστήμης αυτών, γίνονται έλληνοδιδάσκαλοι καί διατρί- 
βουσι περί τήν διδασκαλίαν μαθημάτων άλλοτρίων, έν ω τα μαθήματα 
άύτών έν τοίς Γυμνασίοις διδάσκουσι καθηγηταί τών Μαθηματικών καί 
τής Γαλλικής!

Καιρός είναι ό ανακαινιστικός άνεμος να πνεύση καί επί τής Εκκλη
σίας* καί δια τούτο έπεκροτήσαμεν έξ αρχής τήν άπόφασιν τού Ύπουργού- 
τών ’Εκκλησιαστικών να διενεργήση τήν άναθεώρησιν τού Καταστατικού 
Νόμου τής Τ. Συνόδου. Καίτοι δρθότερον θά ήτο, νυν δτε σύν τώ διπλα
σιασμό) του Κράτους έοιπλασιάσθη είς πληθυσμόν πιστών καί αριθμόν 
έπισκόπων καί ή έν αύτώ ’Εκκλησία, να κληθή τοπική Σύνοδος τής 
’Εκκλησίας τού έλευθέρου Βασιλείου μετά πλήρους έξουσίας νά άποκατα-
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στήση τήν υπό τών ιερών Κανόνων όριζομένην έκκλησιαστικήν διοίκησιν. 
Μόνον ούτω ύπάρχει έλπίς νά ίδωμεν νέας ήμέρας δόξης καί άκμής τής 
Εκκλησίας.

9 Εν 9Α&ήναις Χ· Ι· Π·

ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

Πανηγυρεις μεγάλαι καί περιφανείς πλούσιοι είς ενθουσιασμούς καί 
εξάρσεις, αδιάκοποι την συνέχειαν ήρχισαν νά τελούνται από τών μέσων 
παρελθόντος μηνάς Οκτωβρίου άνά τάς έλευθερωθείσας χώρας. Αί πό
λεις καί κεομοπόλεις της Μακεδονίας και της ’Ηπείρου έν σειρά αλληλου
χίας πανηγνρίζονσιν έν ήχω σαλπίγγων, έν κρότοις τηλεβόλων καί έν 
τυμπάνοις καί χοροΐς τ ην πρώτην έκαστη επέτειον της άπελευθερώσεως 
αυτής. ΜΙΤσαρίτσαινα, ή Έλασσών, τά Σέρβια, η Κοζάνη, τά Γρε- 
βενά, η Πρέβεζα, ή Βέρροια, ή Σιάτιστα, τά Βοδενά, τά Γιαννιατσά 
έώρταζον τάς ιδίας έορτάς οιονεί ώς προεόρτια της πανηγύρεως τών 
πανηγύρεων, τής εις εορτήν έθνικήν διά βασιλικού διατάγματος πρεπόν- 
τως άνακηρυγβείσης, τής έπετείον τής άπελευθερώσεως τής περιδόξου 
πρωτευαύσης τής Μακεδονίας. Τά έλενθέρια τής Θεσσαλονίκης υπήρξαν 
αντάξια του μεγάλου γεγονότος τής εις αυτήν εισόδου τον Έλευθερωτου 
Στρατηλάτου.

Διότι ή Θεσσαλονίκη δέν εόρταζε μόνον εορτήν τής πατρίδος, αλλά 
καί εορτήν της θρησκείας μεγάλην καί περιφανή. Μετά τής πόλεως 
ήλευθερωθη από τον ζυγόν τής δονλείας καί ό τάφος καί δ ναός τον 
πολιούχου και τό σπουδαιότερον ακόμη ότι κατέστησε? εμφανή τήν σύμ- 
πραξιν αυτόν είς τήν άπελευθέρωσιν τής πόλεως τής μεγάλης «ό κηδε- 
μών καί πρόμαχος τών Θεσσαλοτικέων >. Ή σοφία τον κόσμον τούτον, 
ητις εινε μωρία παρά τώ θεω», έξηγείτω δπως θέλει τήν σύμπτωσιν 
τής υπογραφής τής παραδόσεως τής Θεσσαλονίκης αυτή τή ημέρα τής 
έπετείον τον Μεγαλομάρτυρας καί Μνροβλήτον Δημητρίον' δ φιλόχρι- 
στος στρατός ό δονς εις τήν πόλιν τήν έλενθερίαν έπίστενσεν άκραδάν- 
τως ότι έν τώ έργω τφ άπελεν0ερωτική) είχε σύμμαχον τόν έν κινδύ- 
νοις υπέρμαχον τής Οίκονμένης Μέγαν έν Μάρτυσι Δημητρών. Εινε δέ 
επίκαιρον νά άναφέρωμεν κάτι σχετικόν πρός τήν άπελεν&έρωσιν τον 
ναού του Μεγαλομάρτυρας, τού οποίου ζωηρόν διατηρούμεν τήν άνά- 
μνησιν.
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Εύρισκόμεθα έν Άθήναις κατά την ημέραν του μεγάλου γεγονότος: 
της παραδόσεως της Θεσσαλονίκης, τό όποιον, ώς όλοι ένθυμονμεθσ 
κατά παρεξήγησιν του τηλεγραφητού τον Ιστορικού τηλεγραφικού στάθ
μου Γιδά, συνέβη νά έορτασθή υπό του λαού τών 9 Αθηνών .αυτήν εκεί
νην τήν ημέραν καί σχεδόν τήν ώραν τής υπογραφής τού πρωτοκόλλου 
τής παραδόσεως. Τό άγγελμα έμάθομεν έκ τών πρώτων, κατά τύχην 
εύρεθέντες άςτήν, οικίαν τού κ. Πρωθυπουργού, καί πρώτοι ημείς έξελ- 
θόντες τής οϊκάας έκομίσαμεν τό άγγελμα εις τά προ τού ξενοδοχείου 
τής 9 Αγγλίας, όπου διεμένομεν,σκεπτικά και συνωφρυωμένα έκ τής άγιο- 
νιώδους προσδοκίας πλήθη. 'Όταν ό λαός έκχυθεις εις τάς οδούς ετρε- 
χεν αύθορμήττος εις τούς Ναούς άνεμίχθημεν μεταξύ τού πλήθους έν 
τώ ναω τής Μητροπόλεως' ήσθανόμεθα την ανάγκην νά άναπνεύσωμεν 
τήν στιγμήν εκείνην, τήν ατμόσφαιραν τών εξάρσεων τής λαϊκής ψυχής 
κα\ αληθώς ώσφράνθημε^ οσμήν ευωδίας πνευματικής έν τή εκδηλώσε* 
αισθημάτων πίστεως ζώσης πρός τον Θεόν. 'Όλα τά πλήθη εκείνα έπί- 
στευον άκραδάντως οτι τού θεού ή δύναμις διά τής μεσιτείας τού θαυ
ματουργού Δη μητριού παρέδωκε εις τον ελευθερωτήν στρατόν τήν Θεσ
σαλονίκην,

Από τοιαύτης έξελθόντες ατμόσφαιρας εύρέθημεν μεταξύ κύκλου 
σοφών έκ διακεκριμμένων φίλων καθηγητών τού Πανεπιστημίου άποτε- 
λουμένου. Τό θέμα τής ομιλίας μας δεν ήδύναχο νά είνε άλλο παρά τό 
γεγονός τό μέγα τής ημέρας μάλλον δε τής εσπέρας και λεπτομέρεια αυ
τού ή τύχη τού τάφου τού 'Αγίου Δημητρίου. Ό τάφος τού Αγίου 
Δημητρίου, άπλούστατα εϊπομεν ήμεϊς, θά έλευθερωθή κώ αυτός τον 
ξενικού ζυγού και θά έπανέλθη και πάλιν εις τήν άρχαίαν αυτού δόξαν. 
rA όχι, διέκοψε φίλτατος καθηγητής έκ τών επί εύσεβέία άλλως τε δια- 
κρινομένων ήμεϊς δεν θά μιμηθώμεντήν διατάγωγήν τών τυράννου μας' 
’Εάν εκείνοι ώς βάρβαροι κατακτηται διέπραξαν πήν άδικίαν νά άρπα- 
σωσι τάίερά μας, ήμεϊς όμως ώς πεπολιτισμένοι άπελευθερωταί δεν θά 
διαπράξωμεν αδικίαν,τιτρώσκοντες τό θρησκευτικόν συναίσθ ημα οϊουδή- 
τίνος τών ύπο τό Κράτος μας λαών. Οι λοιποί συνομίληταί έφαίνοντο· 
άσπαζόμενοι τήν φιλελεύθερον καί πεπολιτισμένην γνώμην τού διαπρε
πούς Καθηγητού, μόνοι δέ ήμεϊς έν τώ έκλεκτώ όμίλω έμένομεν φρο- 
νούντες, ίσως διότι μόλις*εϊχομεν έξέλθεϊ τής Ατμόσφαιρας τής λαϊκής ευ- 
σεβείας, ότι ούδέν δικαιότερον τής άποδόσεως εις τήν χριστιανικήν λα
τρείαν τών ενδόξων μνημείων αύτής καί ότι τό ιδεώδες τού πολέμου 
τούτου διά τον Έλληνα στρατιώτην δεν εϊνε τά πλούσια τελωνεία και τά
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μεγάλα εμπορικά, καταστήματα τής Θεσσαλονίκης, αλλά ό ναός τού 'Α
γίου Δημητρίου και τής Αγίας Σοφίας.

Όμολογούμεν οτι ή άττίληψις τών κυρίων Καθηγητών μάς έσκαν- 
δάλισεν. Έάν, εΐποαεν καθ" εαυτούς, τοιαύνην έχουσιν έπι τών ζητημά
των τούτων άντίληφιν ό ένδοξος Στρατηλάτης καί ό μέγας Κυβερνήτης, 
ώρισμένως εύρίσκονται εις ριζικήν διάστασιν πρός τά φρονήματα και 
τά αισθήματα τού Ελληνικού λαού και τότε Αληθής μεγαλουργία εϊνε 
πράγμα αδύνατον. Πώς θά ήδύνατο ό ελληνικός λαός νά έχη έστραμ- 
μένους τούς πόθους του πρός τήν Κωνσταντινούπολή εάν άφηρεϊτοάπ9 
αυτού ή πίστις ότι θά ,τελειώση ή ατελείωτος άπομείνασα λειτουργία εις 
τήν Αγίαν Σοφίαν ; Πώς θά πιστεύση ότι ή Κυρά-Δέσποινα» επανσε 
νά κλαίη μέ τούς «'Αγίους» εάν δεν πρόκειται «πάλι μέ χρόνια μέ 
καιρούς» νά γεύ/ωσι «δικά μας» ; Τα μέθα ανυπόμονοι νά μάθω μεν έπι 
τού αντικειμένου τούτον τό φρόνημα τού κ. Εενιζέλου. Π ευκαιρία 
έδόθη ήμϊν τήν μεθεπομένην ότι μετά τήν επίσημον δοξολογίαν προ- 
σήλθομεν μετά τών μελών τής Ίεράς Συνόδου εις τό Ύπουργείον τών 
Στρατιωτικών διά τά συγχαρητήρια.

— Καί διά τους περιλαλήτους 'Ιερούς Ναούς κ. Πρόεδρε ;
— 9Αμφιβάλλετε ;■ Καί αυτοί ήλΑυθερώθησαν μαζύ μέ τήν Θεσσα

λονίκην.
Και ό κ. Πρόεδρος έγνιόριζεν ήδη καί ποιου είδους εκκλησιαστική 

τελετή έχρειάζετο όπως άποδοθώσιν εις τήν χριστιανικήν λατρείαν.

Έν Άγίφ *Ορει 27 ’Οκτωβρίου 1913
Κ. Μ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ Ε1ΙΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ

Τή Αυτού Εύσεβεστάττχ Μεγαλειότητα

’A θ ή V a ς

’Από του ορούς τής χάριτος καί τής ευλογίας, του αιωνίου τουτου 
μνημείου τής εύσεβείας τών αοιδίμων ημών Αύτοκρατόρων καί τού 
ιερωτέρου καρπού τών ευλογημένων θριάμβων τής Ύμετέρας δεδοξα- 
μένης Μεγαλειότητας αναφέρω ύπέρ Σου, Βασιλεύ θεόπεμπτε, δέη σι ν
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Ικετήριον έπί τή μεγάλη έπετείω τής λυτρώσεως τής περιδόξου πρωτευ- 
ούσης τής δλης Μακεδονίας* Κύριος ό Θεός στηρίζοι Σε βραχίονι ύψηλώ 
έξαποστέλλων Σοι βοήθειαν έξ 'Αγίου, πρεσβείαις τού μεγάλου έν Μάρ- 
τυσι Δημητρίου.

Μητροπολίτης Κιτίον Μελέτιος

Έξοχώτατον Πρωθυπουργόν

3A ά ή V a ς

Ή επέτειος τής άπελευίίερώσεως τής Θεσσαλονίκης κινεί τόν νουν 
και τήν καρδίαν μον εις δέησιν υπέρ Σου προς τον Θεόν από τού τόπου 
τούτου τής προσευχής καί τής ευλογίας, δστις άπό τής ίσχυρας Σου διά
νοιας καί θελήσεως άπεκδέχεται τήν πλήρωσιν των δικαίων πόθων αυ
τού. Ένισχύοι Σε εις τέλος ό Κύριος εις τούς καλλινίκους Σου αγώνας, 
πρεσ^ίαις τού μεγάλου έν Μάρτυσι, Δημητρίου.γ Κιτίον Μελέτιος

Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Γεννάδιον

Θεσσαλονίκην

Συμπαρίσταμαι νώ καί καρδία εις τήν χαράν τής \ μετερας ΙΙανα- 
γιότητος, πανηγυριζούσης μετά των τέκνων αυτής καί των Θεσσαλονικεων 
πάντων τήν πρώτην έπέτειον τής έλε.υθερίας τής αθανάτου πολεως καί 
συνεπικαλούμαι τον εν μάρτυσι μέγαν Δημητριον όπως μη παύση πρε- 
σβεύων μή μόνον υπέρ τής ιδίας αυτού πολεως, αλλά καί υπέρ τού 
’Όρους τού 'Αγίου και υπέρ τής Κύπρου καί υπέρ τού έθνους σύμπαντος.ψ Κιτίον Μελέτιος

Μητροπολίτην Κιτίον Μελέτιον

Καρυάς

Ευχαριστώ έγκαρδίως ύμετέραν Σεβασμιότητα δι’ εύχάς αυτής.

Κωνσταντίνος Β~

Γ
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Σεβ. Μελέτιον Μητροπολίτην Κιτίον

Καρυάς 'ΚγίοΌ ’Όρους

• i Συγκεκινημένος έπί συγχαρητηρίοις έπικαλούμαι απάντων ήμώνεύ-
! χάς υπέρ συμπληρώσεως έθνικών πόθων.

Βενιζέλος—

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κιτίον

Καρυάς 'Αγίου ’Όρους

Εύχαριστοΰμεν θερμώς διά συμμετοχή ν ήμετέρα άφθάστω χαρά καί 
Αγαλλιάσει πανηγυρισμού πρώτης επετείου άπελευθερώσεως Θεσσαλονί
κης. Εύχόμεθα όπως ό μέγας άδεής έν άγίοις Πολιούχος είσακούση δεή
σεων υμών καί άπαξάπαντος τού έθνους καί πρεσβεύση παρά τφ Πατρί 
τών φώτων υπέρ φωτισμού καί τών υπολοίπων εσκοτισμένων καρδιών 
των δούλων αδελφών οπουδήποτε καίάν ώσιν ούτοι.τ Θεσσαλονίκης Γεννάδιος.

ΦΩΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΤΝΗΣ ΕΚ ΡΩΣΙΑΣ

Περιεμένομεν νά άκούσωμεν φεονηη δικαιοσύνην έκ τής χώ
ρας τής κατ’ εξοχήν θρησκευτικής ζωής. "Οσον και αν τών 
πανσλανϊστών ή ψύχωσις ,εχη επισκοτίσει τό νγϊές φρόνημα 
τον πλείατου ίσως μέρους τής διανοούμενης ρωσικής κοινω
νίας διά τών έπί δεκάδας ήδη ετών σκορπιζομένων πιστών τών 
δυσμενών προς ο,τιέλληνικόν τον κύκλου τούτου αισθημάτων 
έπί τώ σκοπώ τοννά παύση ο ευσεβής ρωσικός λαός νά τρέφη 
σεβασμόν και ευγνωμοσύνην προς τούς διδάξαντας αυτόν τήν 
ευσέβειαν και κρατύνοντας έν τή ορθοδοξία, δέν έλειφανείςού- 
δεμίαν περίστασιν έντή ομοδοξώ Αυτοκρατορία οί ύπέρμαχοι 
τής αλήθειας και τής δικαιοσύνης .Και τώρα λοιπόν, ότε ή έντα- 
σις τών δυσμενών αίσθημάτων τών κύκλων τούτων προς τον
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Ελληνισμόν οχι μόνον ζήτημα άγιορειτικόν έδημιούργησεν^ 
αλλά και προέβη μέχρό τού νά έκφράζη λύπην διότι εν ‘Αγία) 
”Ορει κατελύθη ή ημισέληνος και άντεκατεστάθη ύπδ τής ση
μαίας τον σταυρού, διότι δ θεός ήθέλησεν. ή σταυροφόρος ση
μαία νά ε'ίνε ή Ελληνική, ύφώθη ή φωνή τής αλήθειας καί 
τής δικαιοσύνης και κατηνέχθη δυνατός δ κόλαφος κατά τών 
άσεβούντων. Διότι εΐνε πράγματι ασέβεια καί ϋβρις προς τήν 
ορθοδοξίαν νάπαρίσταται επιθυμητή ή καταλυθεισα αλλόθρη
σκος έπί τού 'Ιερού τής ορθοδοξίας εξουσία, ανεξαρτήτως τού αν 
υπήρξε πάλή ή κακή ευεργετική ή επιζήμιος είς τήν ιεράν τών 
Μονάχων Πολιτείαν. Ειμέθα οΐ 'Έλληνες ενγνώμονες είς τον 
φιλοδίκαιον και φιλαλήθη άρθρογράφον τού «Εκκλησιαστι
κού 9 Αγγελιοφόρου»'τής Πετρουπόλεως, δστις άπό οργάνου 
μεγάλου κύρους εΐπεν δ,τι αισθανόμενα και έν νοούμεν ώς το 
γνήσιον τού ρωσικού λαού φρόνημα. 'Ιδού πώς σκέπτεται και 
φρονεί δχι ή πανσλαυίζονσα άλλ' ή όρθοδοξούσαΡωσσία.

Τό διανυόμενον έτος έδημιούργησεν έν τή καταστάσει του Άγιου 
Όρους Άθω τοιούτους χαρακτήρας, οϊτινες έδόνησαν τήν πρότερον ήσυ- 
χον καθόλου και εύδαίμονα ύπαρξιν του κυρίου τούτου κέντρου τής 
θρησκευτικοθεωρητικής ζωής τής ’Ορθοδόξου ’Ανατολής. Άφ ένός ή 
ταραχή ή μεταξύ τών ρώσων μοναχών άναφυεϊσα, άφ’ ετέρου ή ύπό 
τών Ελλήνων κατάκτησις του Άθω και τό εκ ταύτης προκύψαν ζήτημα 
περί τής πολιτικής τύχης αύτού έκλόνισαν τήν ανέκαθεν' φυλαχθεϊσαν 
ένταύθα ισορροπίαν, και έκάλεσαν πολλούς τών ασκητών έκ τών ησυχα
στηρίων αύτών είς τδ στάδιον τών τρικυμιωδών παθών και επικινδύνων 
συγκρούσεων. Όμοίως συνέβη να άκούση τις καί περί καταπτώσεως 
τής μοναχικής πολιτείας έν Άθω, καί ήτο θλιβερόν νά μανθάνη τις 
τών μέν τών τού Άθωνος μαναχών τήν ηθικήν κατάστασιν τών δέ τήν 
άπελπιστικήν θέσιν.,.Ό Άθως πρέπει πάντοτε νά μένη έν τή συνειδή- 
σει τού όρθοδόξου κόσμου καί ταίς σελίσι τής ιστορίας ώς τό ’Άγιον 
’Όρος κατ’ εξοχήν. Καί νυν αν και ό Άθως ύπδ τών μέν καθυβρίζεται, 
ύπ’ άλλων δε ταπεινούται,δ μως ώς καί πρότερον. φαίνεται άνέφικτον τδ 
ύψος δι’ έκείνον δστις γινώσκει τήν παρελθούσαν αύτού ιστορίαν, παρη- 
κολούθει τήν' σύγχρονον αύτού ζωήν, καί ήλθεν είς επικοινωνίαν 
προς τούς σοφούς γέροντας τού Άγιου Όρους. Ό Άθως τώρα είνε 
έλεύθερος τού πολυχρονίου τουρκικού ζυγού. Περί τού ζυγού τούτου
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λέγουσιν, δτι δεν ήτο βαρύς. Ναί, άλλα καί τί δέν έστοίχισε τό τοιούτον 
Δέν δμιλούμεν περί τής άδιαλάκτου και ίσχυράς προστασίας τής Ρωσ- 
σίας καί άλλων εύρωπαϊκών Δυνάμεων. Τω 1821 δ Σουλτάν Μαχμούτ II 
ήπείλησε καταστροφήν τού 'Αγίου Όρους έκ θεμελίων δια τήν συμ
πάθειαν τών μοναχών προς τον γενικόν άπελευθεροτικδν αγώνα, καί. 
διότι οί μοναχοί ώνειρεύθησαν τήν έλευθερίαν ήν ανέκτησαν μόνον τό 
τώ 1912. Μόνον δ ισχυρός λόγος τού ρώσου αύτοκράτορος Αλεξάνδρου 
τού Α' κατέστειλε τήν δρ^ήν τού φανατικού σουλτάνου. Καί πόσαι μο- 
ναί τού Άθω έπλήρωνον είς το αύτοκρατορικον ταμεΐον έξαγοράζοντα 
ούτω τήν έλευθερίαν αύτών, πόσοι φόροι τακτικοί καί έκτακτοι εισπράτ- 
τοντο ύπό τής τουρκικής κυβερνήσεως κατ’ έτος και έπί προφάσει. 
έκτάκτων άναγκών, πραγματικών καί φανταστικών, περί ού δύ- 
νανται νά μαρτυρήσωσι τα άρχεϊα τής Κοινότητος τού Άθω καί τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου, καί περί ού δύναται καί νάμάθη τις έκ τών 
παλαιών κεκονιααένων έγγραφων, άτινα έπλησίασαν ολίγοι μόνον έρευ- 
νηταί τών παρελθουσών τυχώς τής ’Ανατολής. Τώρα δέ πρέπει νά χαί- 
ρωμεν, δτι έπί τού Άθωνος κυματίζει ή σημαία όρθοδόξου κράτους, ύ 
οέ εστία τού μοναχισμού εύρίσκεται ύπδ τήν προστασίαν τού ϊιμίου 
Σταυρού.

Έν τούτω έξεφάνη ή ιστορική ακολουθία τής πολιτικής τύχης τού 
"Άθω, διακοπεισα διά πολυχρονίου τουρκικού δεσποτισμού. Προ τής 
κατακτήσεως τού Άθως υπό τών Τούρκων^ άπετέλει ούτος μέρει τής 
Βυζαντινής αύτοκρατορίαςκαί έτάχθη ύπδ τήν προστασίαν καί προφυ
λακήν τών Βυζαντινών Βασιλέων. Έδώ εύρίσκτεο ή περιώνυμος εστία 
τού έκκλησιαστικού Βυζαντινισμού μετά κρατούντες'Ρωμαϊκού ή Ελ
ληνικού περιεχομένου. Ό ελληνισμού μεταποιηθείς ύπδ τού λαϊκού πνεύ
ματος είς Βυζαντινισμόν, έξίκετο έν Άθωνιείςτδ ύπατον σημεϊον τής· 
άναπτυξεως του. Εςεοηλωθη εν αύτω τώ συστήματι τής μοναχικής ζωής, 
καί τή καθεστηκυια αύτού τάξει, έν ταϊς θεωρίαις τού μοναχισμού καί 
τής ίοεολογιας αύτού,' εις τάς μορφάς τής κοινωνικής αύτού ζωής, έν τή 
λατρεία, τή άναπτυξει, τή φιλολογία. CO Ελληνισμός συνεβίβαζε πάν- 
τας τούς κατοϊκούντας εν Άθιρ άνεξαρτήτωςέθνικότη.τος, ύπέτασσεν αύ- 
τούς εις τδ κυριαρχούν αύτού ρεύμα, είσή/.ασεν είς τδν κύκλον τών και
νών μοναχικών ιδεωδών, καί παρεκίνει πάντας νά ζώσι καί νά προσεύ- 
χωνται τή-^ειραγωγία συντεθέντων ύπ’ αύτών τυπικών καί διατάξεων 
έκκλησιαστικών. Εις τήν έσωτερικήν δψιν τής μοναχικής άσκήσεως άντα- 
πεκρινετο και ή έξωτερική θέσις τού Άθω, εύρισκομένου ύπδ ίδιάζουσαν
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προστασίαν τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων. Και ή δψις αυτή τού ζητή
ματος δεν αφήνει ούδεμίαν αμφιβολίαν. Ό Άθως έν τή ιστορία αύτου 
έχει λαμπράς σελίδας πνευματικής επικοινωνίας σχεδόν προς πάντας 
τούς βασιλείς τών δυναστειών τών Μακεδόνων, Δουκών, Κομνηνών, ’Αγ
γέλων, Αασκάρεων καί Παλαιολόγων, οίτινες έπεδείκνυον πάντοτε θαυ- 
μασίαν προσοχήν και πρός τάς ύλικας άνάγκας τού Άθωνος, προθύμως 
έσπευδον εις βοήθειαν τών μοναχών, περιέβαλλον τήν ζωήν και ύπαρξιν 
τών μοναχών δια συνθηκών, έξασφαλιζουσών τήν δσον οίόν τε τελειοτέ- 
ραν έκπλήρωσιν τών μοναχικών διατάξεων· Μετά τοιούτου χαρακτήρος 
εστίας ελληνικού πολιτισμού και τής χώρας ό Άθως ύφίστατο καί άνε- 
πτύσσετο μέχρι τής ύποταγής ύπο τόν τουρκικόν ζυγόν. Ό τελευταίος 
ήτο βαρύς διά τούς μοναχούς τού 'Αγίου Όρους όχι μόνον έξ άπόψεως 
πολιτικής δουλείας και υλικών στερήσεων, άλλα και ώς έκ τής πτώσεως 
τής πνευματικής άναπτύξεως, ταπεινώσεως τής αύτοσυνειδησίας, καί 
καταπτώσεως τών μοναχικών απαιτήσεων. Ή έσωτερική ίστορίατού αθω
νικού μοναχισμού κατά τήν βυζαντινήν και τουρκικήν περίοδον τήςύπάρ- 
ξεως αύτού είναι δύο άντίθετα φαινόμενα έξ άπόψεως ιδεολογικής έμ- 
βαθύνσεως, άποτελεσματικότητος τής ασκητικής θεωρίας και πράξεως, 
ακμής καί ύψους* τών μοναχικών κατορθωμάτων. Πρέπει να λυπήταί τις 
διά τήν άρσιν τού τουρκικού ζυγού; Πρός τούτο θά έκλινεν μόνον έκεΐνος 
δστις είναι άνίκανος τής γνήσιας ιδεολογίας τού αθωνικού μοναχισμού, 
δεν δύναται να έννοήση καί έκτιμήση το έσωτερικόν αύτού περιεχόμε- 
νον, διαπνέεται ούχί ύπό άσκητικών προβλημάτων, αλλά κοσμικών πα
θών. ζητεί δέ καί έπί τού 'Αγίου ’Όρους κοσμικάς ανέσεις καί πολυτε
λείας. ’Αλλά μή γένοιτο! Πρέπει να χαίρωμεν επί τώ θριάμβιρ τής έλ- 
ληνικής Χριστιανικής σημαίας, τής κυματιζούσης έπί τού Άθω. να εύ- 
λογώμεν τον άγιον Σταυρόν, δστις προστατεύει τό 'Άγιον ’Όρος κατά 
τής ήμισελήνου. Καί έπί τού Άθω, πράγματι, σχεδόν πανταχού επικρα
τεί ή χαρά αύτη, μεταξύ έκείνων οίτινες δέονται έν τοίς ναοίς αύτών 
ύπερτού ενδόξου Βασιλέως Κωνσταντίνου του IB' του διαδόχου τών 
Βυζαντινών ατύοκρατόρων εις νπεράσπισιν και προστασίαν του ’Άθω, 
του αυτουργοί) της πολίτικης αυτόν ελευθερίας. Δώτι το ζήτημα περί 
διεθνούς πολιτικής θέσεως του ’Άθω εδημιουργήθη τεχνητώς,είναι άπο- 
τελεσμα Εφαρμογής ? τών διαβόητων διπλωματικών « συναυλιών ν εν τή 
λύσει διαφόρων ειδών πολιτικών συγκρούσεων, αγον ώς πάντοτε, εις 
τεχνητήν ώθησιν τής ορθής πολιτικής προς παντοειδείς διακυμάνσεις 
καί τυχοδιωκτικός επιχειρήσεις.

Η ΒΑΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τό πέρας τών ένδοξων πολεμικών γεγονότων έσήμανε συγχρόνως 
τήν αρχήν νέας περιόδου ζωής καί έργασίας διά τό έθνος καί κράτος 
ημών.

Κατά κανόνα φυσικόν, τόν όποιον άποδεικνύει ή ιστορία άλάνθα- 
στον, ανέκαθεν πάντα τα έθνη άτινα έκ μεγάλων καί δι’ αύτήν τήν ύπό- 
στασιν αύτών σημασίαν έχόντων πολέμων, νικηφόρα έξήλθον, εύθύς μετά 
τήν κατάπαυσιν τού πολεμικού σάλου ήρξαντο πυρετωδώς πρός τήν πρό
οδον έργαζόμενα καί έν δλως τού προτέρου νέω πολιτισμώ είσαγόμενα^ 
καί τούτον άναπτύσσοντα καί καλλιεργούντα. Τόν γενικόν τούτον κανόνα 
άναγκαίως καί τό ήμέτερον άκολουθούν έθνος, δεν είναι δυνατόν άμα 
τή λήξει τών ένδοξων άλλα καί σωτηρίων δι’ αύτό πολέμων, ή νά 
άρχίση νέαν έργασίαν πρός έκπολιτισμόν, ού μόνον τών μέχρι τούδεάπο- 
λιτίστων έπανακτηθεισών χωρών, τάς όποιας άνθούσας ποτέέν πολιτισμώ 
κατεμάρανε ό βάρβαρος τούκατακτητού πούς, αλλά καί ήμών τών ίδιων, 
οίτινες μέχρι χθες μικροί, ταπεινοί καί άδύνατοι, έστερούμεθα έν πολ- 
λοίς τών μέσων, δπως καθ’ δλα τόν νέον άκολουθήσωμεν πλέον εύρω- 
παϊκόν πολιτισμόν, ούτινος αληθώς κατά πολύ ύπολειπόμεθα.

Αληθώς δ’ έξόχως εύχάριστον είναι, δτι οί πρός τήν τοιαύτην έργα
σίαν όρμή ήρξατοήδη έπαρκώς καί έν πάσαις ταϊς κοινωνικαΐς λειτουρ- 
γίαις έκδηλουμένη. '0 στρατός καί ό στόλος διά τών άνδραγαθημάτων 
αύτών έπανακτήσαντες τό πριν έν τή κοινωνία καταπεσόν γόητρον αύτών 
προχωροΰσιν ήδη καί θά προχωρήσωσι γιγαντιαίοις βήμασιείς τήν πρό
οδον καί τήν τελειότητα. Ή γεωργία, ή βιομιχανία καί τό έμπορων, 
άτινα είς άκρον είχον παραμεληθή βαίνουσι διά τών ληφθέντων καί προ- 
σεχέστατα ληφθησομένων μέτρων είς τήν πρόοδον καί άνάπτυξιν. Άλλα 
τέλος καί αί πνευματικαί τού έθνους δυνάμεις φαίνονται π^ός τήν πρό
οδον καί άνακαίνισιν μετά ταχύτητος σπεύδουσαι, τούθ’ δπερ έν τή περί 
τήν τών τής παιδείας άνακαίνισιν σπουδή καταφαίνεται. Έν γένει δέ τό 
κράτος καί έθνος, άμα τή λήξει τών ένδοξων πολέμων, φαίνεται έκ τού-
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των ώς εύτυχούς άφετηρίας πρός τήν πρόοδον καί τον πολιτισμόν γιγαν- 
τιαίοις χωρούν βήμασι. Ούτε είναι δυνατόν δύναμίς τις οίασδήποτε καί 
αν είναι αύτη φύσεως τήν ήδη πρός τήν πρόοδον κτηθείσαν ταύτην 
ταχύτητα να αναχαίτιση.

Απέναντι δμως τής τοιαύτης πρός τήν πρόοδον όρμής θέτομεν το 
δλως φυσικόν ερώτημα: Ποιαν άρά γε κατεύθυνσιν θέλει λάβει ή τάσι: 
αύτη : Καί επί ποιων βάσεων καί θεμελίων θέλει άνεγερθή ό νέος άπό 
του νύν άρχόμενος ελληνικός πολιτισμός : (’) Ούδεμία αμφιβολία υπάρχει, 
δτι ή διάρκεια και ή στερεότης προόδου καί πολιτισμού τίνος έξαρτάται 
άμέσως καί άπ’ ευθείας έκ τών βάσεων και τών άρχών αύτών, Καν αι 
βάσεις είναι εύμενείς καί στερεαίς, προκτταβολικώς δυνάμεθα νά προεί- 
πωμεν περί τού άσαλεύτου τού δλου εκπολιτιστικού έργου, μεθ άφς δμως 
βεβαιότητος δυνάμεθα νά προφητεύσωμεν, περί τής εκ βάθρων άνατρο- 
πής και τής διαλύσεως, έφ’ δσον αί βάσεις επισφαλείς και έπιπ&λαιοι 
είναι.

Ταύτα έχοντες ύπ’ οψιν έρωτώμεν: έντή νύν *άρχομένη εργασία καί 
έν τφ νέφ δημιουργουμένφ έλληνικώ πολιτισμφ, ποιας βάσεις θετομεν; 
καί ποίαι είναι αί βάσεις έκείναι, αιτινες περί τής αίωνιότητος τού έρ
γου ήμών ύπόσχονται; Πριν ή άπαντήσωμεν εις τήν πρώτην, άπαντώ- 
μεν εις τήν δευτέραν έρώτησιν καί δήούχί διά θεωριών άλλα διά τών 
πραγμάτων: αί απόλυτοι βάσεις τών δύο κολοσσών τού αγγλικού καί τού 
γερμανικού πολιτισμού —τών έν Εύρώπη δηλ. σήμερον τά σκήπτρα κα- 
τεχόντων — δεν είναι τίποτε άλλο ή ή θρησκεία καί ή ηθική. Αί πρώται 
άρχαι τών δύο τούτων πολιτισμών έύρίσκονται είς τήν. εποχήν τής Με- 
ταρρυθμίσεως, δτε ή θρησκεία καί ή ήθική άνεγνωρίσθησαν καί άποκα- 
τεστάθησαν είς τήν έμπρέπουσαν αύτών θέσιν. Πρό τών δύο δμως τού
των φωτεινοτάτων καί ζωντανών παραδειγμάτων, ποιαν άπάντησιν δυνά- 
μεθα νά δώσωμεν ημείς εις τήν πρώτην έρώτησιν; Ή θρησκεία καί ή 
ήθική άποτλούσι/, ώ; έπρεπε τάς πρώτα; καί κυρίας βάσεις τής ήδη 
άρξαμένης πρός τ^Ί πρόοδον καί τόν πολιτισμόν εργασίας; Δυστυχώς

(1) Λ έγοιι εν < ελληνικός πολιτισμός ; διότι εις τήν νΑ'αν τούτην εργασίαν έ~ι- 
Όυμούμεν νά Ôoûy ολως ελληνικός χαρακτηρ καί είναι καιρός νά πμύσιι ή παν 
•άλλο η πρόσφορος άπομίμησι; τών ξένων.

■μέχρι τοΰδε ούδέν τοιούτον παρά τίνος ήκούσαμεν! Δεν δυνάμεθα δέ ή 
νά είπωμεν δτι μετά πόνου παρχτηρούμεν τήν πρόοδον καί τόν πολιτι
σμόν πρός τά πρόσσω χωρούντα, άνευ δμως ήθικοθρησκευτικών βάσεων! 
Αλλ’ άς μή άπατώμεθα’ έφ’ δσον αί τοιαύται αληθώς άσάλευτοι βάσεις 

έλλείπουσι, ούδέν έποιήσαμεν, ή δέ πρόοδος καί ό πολιτισμός εκείνος 
έντελώς επιπόλαιοι καί εφήμεροι θέλουσιν είσθαι. Μή είπωμεν δέ δτι έχο- 
μεν καιρόν, δπως σκεφθώμεν άργότερον περί τού τοιούτου ζητήματος, 
διότι άληθώς είναι ή τελευταία στιγμή, ήτις μάς δίδει ευκαιρίαν δπως 
έργασθώμεν επί τού σημείου τούτου συντόνως καί σοβαρώς, Ή πρόοδος 
καί ό πολιτισμός βΛνουσι πρός τά εμπρός, ούτε είναι δυνατόν νά άνα- 
μένωσιν ούδένα, άλλοίμονον δμως άν προοοεύσιοσιν άνευ θρησκείας καί 
άνευ ήθικής, ή πρόοδος θά είναι άναγκαίως ψευδής καί ό πολιτισμός θά 
είναι σαπρός. Βεβαίως έχομεν ανάγκην νά στηρίςωμεν τήν ίσχύν καί τό 
μεγαλεϊον τού έθνους ι^Γών επί :ών στρατιωτικών δυνάμεων, τού θάρρους 

καί τής άνδρείας τής χώρας ήμών, πρό τούτων δμως έχομεν ανάγκην νά 
στηρίξωμεν τό μεγαλείον εκείνο τής Πατρίδρς επί σννεώήοεων^ τών 
•όποιων, ας έχωμεν το θάρρος νά το είπωμεν, στερούμεθα. 'Όταν αύται 
έξηθικοποιηθώσι τότε ή πρόοδος καί ό πολιτισμός ήμών έπί εκείνων 
στηριζόμενος θά είνε άσάλευτοι. Τις δμως δύναται νά πράξη τούτο: — 
Ούδείς άλλος ή ή ’Εκκλησία, Τούτου δμως τεθεντος έρχεται τό φυσικόν 
ερώτημα; Δύναται ή ’Εκκλησία έν τή σημερινή αυτής καταστάσει νά 
άνταποκριθή είς τόν άληθώς μέγαν καί άνυπολογίστως σημαντικόν προ
ορισμόν αυτής;

Δυστυχώς ή άπάντησις είναι δχι ! Τό δέον λοιπόν γενέσθαι : Μία όδός 
σωτηρίας ύπάρχει, καί αύτη είναι ή έναρξις τής εκπολιτιστικής εργα
σίας από τού σημείου τούτου. Όφείλομεν. άνακαινίζοντες τήν έκκλησίαν 
να καταστήσωμεν αύτήν τοιαύτην, ώστε νά δυνηθή νά άνταποκριθή εις 
τόν υψηλόν αύτής προορισμόν, σωθή δέ καί έκ τού έπαπειλού^τος αύτήν 
καί οι αυτής τήν θρησκείαν καί κοινωνίαν, κυνούνου? eH έκκλησία άνα- 
καινιζομένη, άλλα καί μόνη αύτη θά δυνηθή νά θέση τάς ήθικοθρησ- 
κευτικάς βάσει; τον όποιων έχομεν απαραίτητον ανάγκην, δπως έπί 
τούτων καί μόνον τόν νέον έγείρωμεν ελληνικόν πολιτισμόν.
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Δέν είναι τδ^ παρόντος, όπως άναπτύξω ένταύθα το μέγα τούτο 
ζήτημα-τό πράττω καί δή έν εύρττάτη κλίμακι αλλαχού. Τούτο μόνον 
λέγω ενταύθα, δτι ή εργασία δέον άναγκαίως να άρχίση άπο τής θρησ
κείας καί από τής είθικής, ούτοι οί δύο δέον να είναι βάσεις τού νέου 
ήμών έκκλησιαστικού δημιουργήματος. Ή δέ άνακαινιζομένη έκκλη- 
σία θά είναι ή μόνη ήτις θά δυνηθή. δια των μέσων άτινα αύτη γνωρίζη 
καί διαθέτει, να έξηθικοποιήση τήν συνήδησιν τής κοινωνίας ήμών, άφ’ού 
και μόνον δύναται νά στηριχθή άσαλεύτως ή νέα ελληνική πρόοδος και 

δ νέος έλληνικός πολιτισμός.
ΑΜΙΛΚΑΣ Σ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ

Άϋήναι 28. ÄI. 13

II ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ

Μεταξύ τών γεγονότων άτινα προυκάλεσαν μακράν συζήτησιν έν τώ 
άθηναϊκφ τύπω ιδίως κατά τάς ήμέρας ταύτας, καθ’ άς ή Κυβέρνησις 
υπέβαλε διά τών μελών αύτής είς τήν Βουλήν τών Ελλήνων τά άνακαι- 
νιστικά τών διαφόρων κλάδων τής έκδηλώσεως τής έθνικής ζωής σχέδια 
αύτής, είναι καί ή υποβολή τών νομοσχεδίων τού Υπουργού τών Εκκλη
σιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως.

Τά νομοσχέδια ταύτα άφορώσι μόνον τήν δη^σίαν έκπαίδευσιν, καί 
ιδίως τό μέσον καί κατώτερον αύτής τμήμα, καθ’ δσον περί της ανώτα
της έκπαιδεύσεως έλήφθη ήδη πρόνοια διά τυύ πανεπιστημιακού νόμου 
καί τών έκδοθέντων ή έκδοθησομένων Β. Δ. Ό αθηναϊκός τύπος, εννο
είται. έδιχάσθη τάς γνώμας, προκειμένου καί περί τών νομοσχεδίων τού
των καί περί τού ύποβαλόντος Υπουργού. συνωδά προςτά πατροπαράδοτα 
τής δημοσιογραφίας τού’Άστεως έθιμα,-ούδέν μεν να εύρίσκη τό επαινε
τόν έν τοΐς άντιπάλοις, ούδέν δέ τό ψεκτόν έν τοΐς φίλοις. Εντεύθεν, ώς 
ειπεϊν, ,άμερόλτπτος κρίσις, προερχομένη έξ έμπεριστατωμένης μελέτης 
τών νομοσχεδίων, ύπεράνω πάσης συμπάθειας, δέν έξηνέχθη ακόμη, καί 
ίσως τα έπαινετά καί ψεκτά τών προτεινομένων έκπαιδευτικών μέτρων 
δέν θά άκούσωμεν μέχρις έξαντλήσεως ούδ’ έξ αύτής τής Βουλής κατά 
τήν συζήτησιν αύτών, τοοούτω μάλλον καθ’ όσον φέρεται ώς πιθανώτα- * 
τον ότι έξέχοντες έκπαιδευτικοί λειτουργοί συνειργάσθησαν μετά τού 
'Υπουργού έν τή συντάξει τών νομοσχεδίων τούτων, καί ίσως ο/ άμέρι* 
στοι έπαινοι οΐ ύψούντες αύτά μέχρις ούρανού εις εμπνεύσεις αύτών καί 
ύποδείξεις οφείλονται.

Ό «Ε.Κ.» πλειστάκις ασχοληθείς μέχρι τούδε περί τών καθόλου 
εκπαιδευτικών ήμών πραγμάτων θά μετάσχη τής συζητήσεως. άλλ’ έπί 
ενός μόνον ώρισμένου σημείου σήμερον. Δέν Όά άσχοληθή περί τού 
παραδόξου γεγονότος ότι ό κ. Υπουργός τών Εκκλησιαστικών καί της 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Αγόμενος είς τήν Βουλήν ινα ύποβάλη τήν νο- 
μοσχεδιακήν έργασίαν αύτού παρουσιάσθη μονώτατα ώς Υπουργός τής 
παιδείας, ούδέ νύξιν περί τών έκκλησιαστικών ποιησάμενος, ώσεί είχον 
άριστα τά κατά τήν ’Εκκλησίαν, περίού δή καί αλλαχού τού παρόντος 
τεύχους γίνεται λόγος, ή ώσεί έπελάθετο τελείως έαυτού ώς συμβούλου
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τής Α. Μ. έν τοίς ύψίστοις καί τιμιωτάτοις ζητήμασιν, άτινα σχετίζουσι 
την Εκκλησίαν πρός τήν Πολιτείαν. Ούτε θά εξιχνιάσωμεν τάς λεπτομέ
ρειας των νομοσχεδίων ινα έπαινέσωμεν την άξιέπαινον πρόνοιαν περί 
των λειτουργών τής έκπαιδεύσεως π. χ. αν ή δημιουργία σχολικών επι
τροπειών θά άγάγη εις αγαθά αποτελέσματα παρά τα πορίσματα τής 
πείρας του μήπω ελευθέρου Ελληνισμού, ή αν τό άντιγραφέν έν πολλαΐς 
έκ νομοθεσίας προηγμένων μέν χωρών άλλα ξένων πρός τάήμέτερα ήθη 

’ και έθιμα καί τάς ήμετέρας έθνικάς υποχρεώσεις σύστημα είναι προωρι- 
σμένον νά εύδοκιμήση ή να άποτύχη παρ’ ήμίν. Πσως δοθή καιρός νά 
έπανέλθωμεν περί τών λεπτομερειών άλλοτε.

Ενταύθα θά έκφράσωμεν [μόνον την έκληξιν ημών ό κ. 'Υπουργός 
τών εκκλησιαστικών λησμονεί ή παραγνωρίζει τελείως καί τό εκπαιδευ
τικόν έργον τής ’Εκκλησίας και την ύποχρέωσιν ήν είχε νά λάβη ειδικήν 
πρόνοιαν τούλάχιστον περί τής μορφώσεως τών λειτουργών αύτής. Έν 
καιροίς καθ’ ούς πάντα τα ελεύθερα ορθόδοξα κράτη, μηδ’ αυτών τών 
μικρότερων τής ήμετέρας χερσονήσου έξαιρουμένων, διά νόμου έχουσιν 
ώρισμένον ινα μή γίνηται δεκτός εις τας τάξεις τών λειτουργών τής Εκ
κλησίας ό στερούμενος πανεπιστημιακής θεολογικής μορφώσεως, μόνη 
ή έλληνική ορθοδοξία, ούχί πλέον ή είσέτι ύπο ζυγόν διατέλούσα αλλά 
καί ή ελεύθερα άνέχεται λειτουργούς τής Εκκλησίας ού μόνον κατωτέ
ρους άλλα καί άνωτέρους, ενίοτε, άπαιδεύτ-ους, πολλάκις ούδε τής στοι
χειώδους παιδεύσεως τυχόντας πολλάκις δέ καί άποτυχόντας έν τή έξα- 
•σκήσει παντός άλλου έπαγγέλματος. Καί ή έκπληξις ημών μεταβάλλεται 
,είς πραγματικήν κατάπληξιν δταν λάβωμεν ύπ’ δψει δτι Υπουργός ανα
καινιστής, άρδην άντικαθιστών το μέχρι τοϋδε εκπαιδευτικόν καθεστώς, 
ώς λέγεται τούλάχιστον, έχων ύπ’ δψει άξιόλογον νομοπαρασκευαστικήν 
εργασίαν προκατόχου του, διαθέτων φώτα καί τήν πείραν τοσούτων 
εκπαιδευτικών κορυφών, μετά δύο νικηφόρους πολέμους, ούς διεξήγαγε 
τό έθνος υπό τήν αιγίδα τής Πίστεως καί με τό σύνθημα τό παλαίφατον 
τού ί^$μυρού μέ τό «τούτω νίκα», καί έξ ών ή έλευθέρα πατρίς έξήλθε 
διπλάσιά εις μέγεθος καί εκατονταπλάσια εις , ορίζοντας ηθικού καί 
εθνικού μεγαλείου, ού μόνον δεν βοηθεί εις τήν άνακαίνισιν καί τής ’Εκ
κλησίας, άλλ’ ούδέ ψιχία τινά έκπαιδεύσεως ειδικής παρέχει εις τούς 
προωρισμένους νά άποβώσι, λειτουργοί αύτής.

Δεν θά ήτο πολύ νά άξιώση τις παρά τής Πολιτείας ύπέρ τής Εκκλη
σίας θεσμόν προνοούντα περί τής αξιοπρεπούς συντηρήσεως τού ένορι- 
ακού κλήρου ριζικώτερον ή όσον προνοεί ό περί ένοριών πολυδαίδαλος
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νόμος, καί έπι τή βάσει αυτού έτερον θεσμόν ορίζοντα προσόντα απα
ραίτητα τήν πανεπιστημιακήν θεολογικήν μόρφωσιν διά πάντας τούς 
μέλλοντας νά λάβωσι τήν χάριν τής ίερωσύνης. Αλλά τούτο Ισως φαν^ 
.άνεπίτευκτον, καί εντός δεκαετηρίδων πολλών μέλλον νά άπενέγκη τα 
προσδοκώμενα άποτελέσματα, έν ώ αι άνάγκαι τής θρησκευτικής τού 
λαού διαπαιδαγωγήσεως είναι τών ών ούκ άνευ,καί öyt μόνον τής διαπαι- 
δαγωγήσεως τού λαού άλλα καί τής έξουδετερώσεως τών δεινών, όσα 
ένεκόλαψεν εις τον χαρακτήρα τού λαού, εύσεβούς καί ηθικού καθ’ εαυ
τόν, ή μακρά καί ασύγγνωστος μέχρι τούδε άδιαφορία τής πολιτείας καί 
ή χαρακτηριστικώς ψυχρά καί δυσμενής έν πολλοίς πρός. τήν εκκλησίαν 
στάσιςαύτής.Καί επειδή συνήθως βραδέως καίάσφαλώς βαίνων τις επιτυγ
χάνει εύκολώτερον το ύ ζητουμένου παρά εάν ζητή δι’ άλματος επικιν
δύνου καί ύπέρ τό μέτρον τού δυνατού τούτο, διά τούτο καθ’ ήμάς θά 
ήτο δρθότερον καί άποτελεσματικώτερον αν ό κ. Υπουργός τών Έκ. 

*κλησιαστικών έν τή ύπέρ τής έκπαιδεύσεως τού λαού άνορθωτική μερίμνη 
αύτού έμερίμνα άμα καί ύπέρ τής προπαρασκευής άξιων τής Εκκλησίας 
λειτουργών. Ήδύνατο δηλαδή ό κ. 'Υπουργός τα ιδρυόμενα Διδασκαλεία 
τής δημοτικής έκπαιδεύσεως ή τινα τούλάχιστον αύτών νά διοργανώση 
εις 'Ιεροδιδασκαλεία, ώς έθνικώτατα έσχεδίαζε .νά πράξη ό προκάτοχος 
αύτού. άφίνων έλευθέρας τάς πύλας εις τον αριθμόν τών φοιτησόντων εις 
αύτάς καί προπαρασκευάζων ούτω τούς καταλλήλους άνδρας οΓτινες θά 
άποβώσιν οί ισόβιοι διδάσκαλοι τού λαού, τό κατ’ άρχάς μέν ώς δημο
διδάσκαλοι, μετά ταύτά δ’ ώς ιερείς.

'Ο Ε.Κ.» ήσχολήθη έπανειλημμένως περί τών κατά τα 'Ιεροδιδασκα
λεία, έξ αφορμής ιδρύματος τού Π, Μητροπολίτου Κιτίου τοιούτου τύπου 
καί σκοπού λειτουργούντος εν τή Ααρνακι τής Κύπρου, τή έδρα τής έπαρ- 
χίας αύτού, ώστε νά δυνάμεθα άπλούστατα νά παραπέμψωμεν εις προ
ηγούμενα τεύχη τού περιοδικού τούτου, μή έπεκτεινόμενοι ενταύθα πε
ραιτέρω. Τούτο μόνον προσθέτομεν ενταύθα, οτι ό κ. 'Υπουργός τών ’Εκ
κλησιαστικών καί τής δημοσ. Έκπαιδεύσεως έχει καθήκον, ένθυμούμενος 
τήν διπλήν ύπουργικήν αυτού έξουσίαν άμα καί εύθύνην καί κατανοών 
ότι τό δισυπόστατον αυτού 'Υπουργείον δι’ αύτό τούτο είναι δισυπόστατον 
διότι δεν δύ/αται φύσει παρ’ ήμιν νά άποσπασθή καί χωρισθή τέλεον ή 
Εκκλησία από τής εθνικής παιδείας, έχει καθήκον να στρέψη βαθέως τήν 
προσοχήν του πρός τό ζήτημα τούτο τού .συνδυασμού τού διδασκαλικού 
πρός τό ιερατικόν έργον. καί νά πλουτίση, διά τής ίδρύσεως Ιεροδιδα
σκαλείων, εντός δλιγίστων ετών τό Έθνος δι’ άριστα μεμορφωμένων δι
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δασκάλων δυναμένων να άποβώσι καί άριστοι ίερεϊς χειραγωγούντες τον* 
λαόν των εις την οδόν του χριστιανικού πολιτισμού, του μόνου αληθούς 
καί τού μόνου πραγματικού.

Οϋτω και μόνσν θά τελεσφόρηση καί τό έτερον λαμπρόν αύτου μέ- 
τρον περί διδασκαλίας τής πίστεως καί τής ήθικής έν τοίς σχολείοις τής 
Μ. Έκπαιδεύσεως υπό των είδικώς μεμορφωμένων έν τώ Πανεπιστή
μιο) διδασκάλων. Άλλως, τολμώμεν να βεβαιώσωμεν από τούδε, δυνα
τόν να καταστή τό ’Έθνος σοφώτερον διά τής νέας διαρρυθμίσεων τής 
έκπαιδεύσεως, άλλ’ ό ηθικός, ό άνθρωπιστικός, ό εκπολιτιστικός σκοπός 
αύτής δεν θα έπιτευχθή, τούναντίον δ’ ή πατροπαράδοτος εύσέοεια καί 
αρετή θά εξακολούθηση καταρρέουσα, προσβαλλομένη ύπό των παντα- 
χόθεν πνεόντων εναντίων άνεμων.

Άλλα καί έτερον σημεϊον σπουδαιον, άπό τής έθνικής άπόψεως τής 
έκπαιδεύσεως. δεν έλαβεν ύπ’ οψιν ο τής έκπαιδεύσεως Υπουργός. Ύπο- 
θέτομεν ότι δεν διέλαθον τά δμματα αύτου πλήθος δημοσιευμάτων έν τώ 
πανελλήνιο) τύπω κατά τάς ημέρας ταύτας των άπαραμίλλων έθνικών 
θριάμβων καί τής άφθίτου τού Γένους δόξης, παντοίας φύσεως και 
έμπνεύσεο)ζ, όρμωμένων όμως πάντων έκ των σελίδων τής μεγάλης καί 
ύπερχιλιετοϋς βυζαντηνής τού ’Έθνους έποποιΐας· ύποθέτομεν ακόμη ότι 
θάεκρουσαν τά ώτά του αίκραυγαί‘τού λαού «Ζήτω ό Αύγουστος κατά 
την διάβασιν του δαφνοστεφούς Βασιλέως των προαιώνιων πόθων, ονεί
ρων, παραδόσεο)ν τής έθνικής ψυχής. Χά ύποθέσωμεν ότι δεν ένόησέ τι 
έκ τούτων ό κ. 'Υπουργός ; Δεν έδόνησαν την καρδίαν του οί αύτοί 
παλμοί, οί οϋτω περιφανούς έξωτερικευθέντες εις έκρήςεις αγαλλιάσεων 
λαϊκής ·:

Διότι έν τοίς προτεινομένοις νομοσχεδίοις περί άνακαινίσεως τής. 
έθνικής παιδείας ουδέ πόρρωθεν ανακαλύπτεται σημεϊόν τι έπιτρέπον νά 
φρονώμεν ότι έν τή συντάξει αύτών έλήφθη ύπόψει καί ό βυζαντηνός 
ημών πολιτισμός. Καί πάλιν ή έθνική παιδεία περιορίζεται εις την μελέ
την τής αρχαίας κλασσικής περιόδου καί εις την τής νέας συγχρόνου, 
ήτις έπεκτείνεται έπί μάλλον, δρθώς βεβαίως προς αντίκρυσιν των σημε
ρινών βιοτικών αναγκών’ άλλ’ ένφ καί ή γνώσις τής τε παλαιάς καί 
συγχρόνου φιλολογικής κινήσεως των ξένων έθνών θεσπίζεται ώς αναγ
καία, ούδέ μνεία γίνεται τής μεγάλης καί ίσως-ίσως ένδοξοτέρας ή ή, 
κλασσική, βυζαντηνής περιόδου, τούλάχιστον πάντως μάλλον ένδιαφε- 
ρούσης ήμάς τούς σημερινούς καί ώς κειμένης πλησιέστερον χρονικώς, 
καί ώς χριστιανικής, πηγής, δηλ.. τής πίστεως ημών, καί ώς περικλειού- 

σης την πηγήν καί αφετηρίαν των έθνικών ημών παραδόσεων, φιλοδο
ξιών καί βλέψεων ύπέρ τής όριστικής ήμών έθνικής αποκαταστάσεων. 
Έκείθεν πηγάζει ή μεγάλη έθνική ήμών ιδέα, ή ήδη κατά το ήμισυ 
πραγματωθείσα* έκεϊ, εις τα σύνορα ατινα είχε τά βυζαντινόν ήμών 
κράτος κατά τούς καλλίστους χρόνους τής ελληνικότητας αύτου, τείνει 
τό έθνος δλαις δυνάμεσι, καί τα παρόντα τρόπαια έγγυώνται ότι εκεί θά 
φθάση μίαν ημέραν. Εκεί μέσα περικλείονται οί ανεξάντλητοι θησαυ
ροί τής έθνικής χριστιανικής ήμών σοφίας, ούς τοσούτον επωφελούνται 
ο/ί ξένοι, έν ω ημείς αγνοούμεν. Πώς λοιπόν οί θησαυροί ούτοι δεν μετο
χετεύονται διά τής οδού τής έκπζιδεύσεως είς τάς διψώσας σοφίαν καρ
διάς των ελληνικών γενεών ;

Πώς καταλείπεται ανεκμετάλλευτον τό ήφαίστειον τούτο τού έθνικού 
φρονηματισμοϋ καί ζητείται νά μετοχετευθή ζωή πνευματική εις τό 
Έθνος οιά μεταφράσεων κακοζήλων τό πλεϊστον ξένων λογοτεχνικών 
έργων, ξένων ύποθέσ^ων, ξένων ηθών, ξένων ιδεών, ξένων ιδανικών, 
αγνώστων ή έπιβλαβών δια τήν ίδικήν μας φυλήν έμπνεύσεων καί σκο
πών ;

Τό Έθνος θέλει τόν δαφνοστεφή Βασιλέα του Κωνσταντίνον δωδέ
κατον' καί τούτο είναι σημεϊον ότι /)έλει ή σύγχρονος αύτου ζωή νά είναι 
συνέχεια τής πανενδόξου βυζαντινής αύτου σταδιοδρομίας* τό Έθνος 
ούοέποτε παρησθάνθη ούδέ διεψεύοθη εις τάς βλέψεις καί έλπίδας του, 
τάς οποίας διετύπωσέν εις τα όνειρα καί τάς παραδόσεις του. Δένπαραι- 
σθάνεται καί δέν άπατάται ούδέ τόρα. Είναι καιρός νά κατανοηθή ή' 
τάσις αύτηκαί ύπό των τεταγμένων νάχειραγωγώσι καί καθοδηγώσι τάς 
τάσεις ταύτας τού Έθνους, οϊτινες καί νά δώσωσιν αύτή τήν δέουσαν 
κατεύθυνσιν.

Δ. Κ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ

Τά αποτελέσματα τών τελευταίων μεγάλων γεγονότων τής χερσο
νήσου τού Αίμου δέν έτακτοποιήθησαν άκόμη, ούδέ φαίνεται ότι θά 
πακτοποιηθώσι ταχέως. Οί λαοί, καί ιδίως ό ήμέτερος αιωνίως θαύμα-
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τουργός, λαός, μετά τοσούτους καί τηλικούτους θριάμβους κατά των 
προαιώνιων εχθρών, μετά τήν άνύψωσιν τού δικαίου εις διαρρυθμιστικήν 
των τής χερσονήσου πραγμάτων δύναμιν δια τής θαυμαστής έκφάν- 
σεως τού υλικού καί ηθικού αύτών σθένους, εύρέθησαν αίφνης ενώπιον 
τού αδικούντο; συμφέροντος των ισχυρών.

’Απ’ αιώνων μακρών ή φυλή ή εκλεκτή, τό μέσον τής διασποράς 
τής άληθείας καί τού καθόλου πολιτισμού άνά τήν Οικουμένην, εύρίσκε- 
ται έν πάση αυτής προς τα πρόσω όρμή ένώπιον τής κτηνώδους άντι- 
στάσεως τού υλικού συμφέροντος τών ισχυρών. Καί τού γενικού τούτου 
κανόνος δεν ήδύναντο νά άποτελέσωσιν έξαίρεσιν αί ήμέραι αί επαύριον 
τών άπαραμίλλων θριάμβων τών δύο τελευταίων πολέμων. Νόμιζε: 
τις δτι συνώμοσεν ή Οικουμένη κατά τού δικαίου τής μικρά; Ελλάδος. 
Έθνη θεωρούμενα άδελφά ήμών μέχρι χθες, Κράτη ών τα συμφέροντα 
όμολογείται ύπό έξεχόντων πολιτικών αύτών δτι ταυτίζονται προς τα ή- 
μέτερα, βασιλείς παρουσιαζόμενοι ώς θεόθεν λαβόντες τήν έξουσίαν έπ: 
συντηρήσει τής δικαιοσύνης έπί τής γής, παρασύρονται έν τώ άκρα- 
τήτω κατά τού πρανούς δρόμω τής καθ’ ήμών άδικίας, οίονεί λυπού- 
μενοι έπί τή έπικρατήσει τού δικαίου, βασκαίνοντες τό ίδιον αύτών συμ
φέρον, άπαρνούμενοι τήν τοσούτον διατυμπανισθείσαν αδελφότητα αύτών 
προς τόν άδικούμενον, μόνον καί μόνον όπως αίσθανθώσι τήν χαράν τού 
ηθικώς πεπωρωμένου έπί τή συντελέσει τού αδικήματος ! φεύ ! πόσον 
ολίγον έπέδρασεν έπί τής άνθρωπότητος τής χριστιανικής ή χριστιανική 
Αναγέννησις ’ Καί πόσον ολίγον έζεχριστιανίσθη ό κόσμος κατ’ άλή- 
θειαν, καί ούχί κατ’ έπίφασιν !

Ααοί στενάζοντες άπό αιώνων ύπό ήκσβάρβαρον ζυγόν μόλις είδον· 
φώς ελευθερίας χθες άκόμη δΓ άγώνων άειλαμπών, καί Απειλείται νά 
ύποδουλωθώσι καί αύθις σήμερον ύπό τύραννον έτιχείρονα τού προτέρου^ 
τύραννον δστις φεύγων προ τού νικηφόρου σταυρού διήλθε τήν ιεράν 
γήν αύτών ώς δαίμων ολέθρου* καί ταύτα άποφάσει τών έπικαλουμένων 
τον αύτόν Αληθινόν θεόν ισχυρών τής γής. Νήσοι, διά τής άπαραμίλλου 
δράσεως τού άηττήτου απ’ αιώνων έθνικού ήμών Στόλου, άπελευθερω- 
θείσαι τού βαρβαρικοΰ ζυγού, σχεδιάζεται, δσον μικραί καί βλιγαι καί 
αν είναι, να ύπαχθώσι καί πάλιν ύπό τον ζυγόν τού τούρκου, και νήσο; 
έλπίσασαι δτι άπηλλάγησαν τού ζυγού διά παντός άφ’ δτου προσωρινός 
κατελήφθησαν ύπό χριστιανικής δυνάμεως, έν τή γλυκερά προσδοκία, 
δτι μετά τήν άποχώρησιν αύτής θά άπεδίδοντο εις τήν πολυπόθητον Μη-
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τέρα, βλέπουσιν άπειλουμένας νά ματαιωθώσι τάς προσδοκίας αύτών, κα 
έαυτάς ύπαγομένας καί πάλιν ύπό τόν καταλυθέντα ζυγόν.

’Αλλά ζή ό Κύριος εις τόν αιώνα καί ή ζωή τών λαών δεν είναι ζωή 
μιας γενεάς’ δ,τι δεν κατορθούται σήμερον θά κατορθωθή αύρων, Αρκεί 
τό έπιδιωκόμενον νά είναι δίκαιον’ δεν έχει σημασίαν αν συνωμότη κατ’ 
αύτού καί δλη ή Οικουμένη· τό δίκαιον πάντοτε θριαμβεύει βοηθούμενον 
ύπ’ αύτού τού θεού. Οί άγώνες της Ελλάδος τό απέδειξαν χθες’ οί αύ
ριον στεφανούμενοι άγώνες τής ήρωοτόκου Κρήτης τό έβεβαιωσαν. Με- 
θαύριον θά κυρώση τήν αίωνίαν αλήθειαν ό άγων τής ’Ηπείρου καί τών 
Νήσων.

T Ο A ΓΙΟ Ν ΟΡΟΣ

Προς τό *Αγιον ’Όρος, μίαν τών σπουδαιότατων άκροπόλεων τού χρι
στιανικού έλληνισμού, στρέφονται άπανταχόθεν τής ελληνικής γής σή
μερον τα βλέμματα, ώς έκ τού απειλούντο; καί αύτό κινδύνου έν ταΐς 
ήμέραις ταύταις. Ό «Ε.Κ.» ήσχολήθη καί πρότερον καί άσχολειται εύ- 
ρέως καί σήμερον έν τφ παρόντι τεύχει περί τού απειλούντο; τό Όρος 
κινδύνου, άφορμής δοθείσης έκ τής επανειλημμένης μεταβάσεως καί έπί 
μακρόν παραμονής μεταξύ τών μοναχών τού Παν. Μητροπολίτου Κιτίου, 
ού τή προνοία τό περιοδικόν τούτο έκδίδεται.

Περί τού ζητήματος τού Αγίου Όρους ό II. Μητροπολίτη; Κιτίου 
παραμένων έν Άθήναις μετά τήν έκειθεν έπιστροφήν. προσκληθείς ένε- 
καίνισεν έν τή αιθούση τού βασιλικού θεάτρου τήν σειράν τών διαλέξεων 
τής έπί τούτω ίδρυθείσης ύπό τήν έπίτιμον προεδρίαν τής A. Β. Γ. τού 
Διαδόχου Εταιρείας, διά διαλέξεως περί τού άγιωνύμου 'Όρους. Παρή- 
σαν έν τή διαλέξει, γενομένη τή 22 Νοεμβρίου ή Α. Μ. ό Βασιλεύ; καί ή 
Α. Γ. ό Διάδοχο; μετά τών Πριγκίπων Ελένης καί ’Αλεξάνδρου, ή Α. 
Π. ό Μητροπολίτης ’Αθηνών, ό σεβ. έπίσκοπος Μυρέων κ. ’Αθανάσιος 
καί πλήθος διακρινομένων έν τοις Γράμμασι, τή κοινωνία και ταις 
τέχναις άνδρών καί γυναικών.

Η Αύτού Πανιερότης μετά βραχείαν άνασκόπησιν τού παρελθόντος
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Boi) Ή Διήγησις τού αγίου Μυρέων

διεξήλθε τα από της άπελευθερώσεως του Άγ. ’Όρους καί εντεύθεν 
συμβάντα καί την παρούσαν θέσιν του άγιορειτικού ζητήματος. ΦωτειναΙ 
οέ εικόνες προβληθεισαι διαρκουσης τής διαλέξεως έκολύφωναν την συγ- 
κίνησιν καί τον ένθουσιασμόν του επίλεκτου ακροατηρίου. Πιθανώς θά 
δημοσιεύσωμεν έν τώ έπομένω τεύχει του «E. Κ.» όλόκληρον την 
διάλεξιν, ήτις έπισπάσατο τά βασιλικά χειροκροτήματα καί τά προς τον 
αγορητήν συγχαρητήρια.

Η ΔΙΗΠΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΪΤΟΥ ΜΥΡΕΩΝ

’Αξίζει νά ροφηθή άπλήστως άπό πάντα άνθρωπον ή διήγησις του 
Άγιου Μυρέων κ. ’Αθανασίου περί των παθημάτων αύτοϋ καί των μετ’ 
αύτου άπαχθέντων εις Βουλγαρίαν ύπδ των περιφήμων πρώσσων τής 
’Ανατολής αθώων έλλήνων πολιτών τής Καβάλλας. Βεβαίως ή βουλγα
ρική θηριωδία, ιδίως κατά τον δεύτερον πόλεμον, ύπερέβη παν έκ τής 
'Ιστορίας γνωστόν δριον αίμοβορίας καί βαρβαρότητος. άλλ’ οΕ πλείστοι 
των ύποστάντων τήν αγριότητα τής παραδόξου φυλής δεν δύνανται πλέον 
νά περιγράψωσι τά μαρτύρια άτινα ύπέστησαν, καθ’ δσον κοιμώνταΐ τον 
ύπνον του δικαίου, μόνον δέ οί ίδόντες τά μετά ταυτα να είκάσωσι δύναν
ται το μέγεθος καί τήν φρικαλεότητα των τελεσθέντων ανοσιουργημά
των. Άλλ’ ή φωνή του 'Αγίου Μυρέων έρχεται ως φωνή άναστάντος 
οίονεί από των νεκρών εις μαρτυρίαν κατά τών βεβηλούντων ανέκαθεν 
τήν ίεράν προσωνυμίαν τού χριστιανού καί πεπολιτισμένου βαρβάρων, 
ούς ούτε ό χριστιανισμός, ούτ» ή προς τον πεπολιτίσμένον κόσμον 
άπό τοσούτων αιώνων συνάφεια. ούδ’ ή συναίσθησις τής ανθρώπινης 
αύτών ύπο στάσεως, ήδυνήθη δχι νά ήμερώση άλλ’ ούδέ νά μεταβάλη 
απλώς από της παλαιάς θηριώδους αύτών καταστάσεως. 'H φωνή τού 
Άγιου Μυρέων, φωνή μάρτυρος έπιζήσαντος τοίς πολλαπλούς μαρτυρίοις 
αύτου άτινα ύπερηκόντισαν εις αγριότητα καί αύτον τον θάνατον, απο
τελεί τήν οριστικήν άπό άπόψεως ανθρωπισμού καταδίκην τού μιάσμα
τος τούτου τής Χερσονήσου τού Αίμου.
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ΝΕΩΤΕΡΑ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Έν Καρναϊς 27 Νοεμβρίου 1913.

Το ΙΙατριαρχεϊον άπέστειλεν ένταύθα τήν Α. Σ. τόν Μητροπολίτην 
Ρόδου κ. Απόστολον μετά πατριαρχικής έπιστολής έν τη όποια άναφέ- 
,ρεται δτι έκρίθη αναγκαίο ν όπως δι’ ιδιαιτέρου απεσταλμένου άνακοινω- 
θώσι τή ιερά Κοινότητι αί σκέψεις τής ’Εκκλησίας περί τών συμφερόν
των τού ιερού υμών τόπου καί τής λύσεως τού ζητήματος αύτού, καί δτι 
μετά προσοχής δέον νά άκουσθώσιναί ανακοινώσεις αύται καί συστάσεις 
τής Εκκλησίας. Σήμερον λοιπόν συνήλθομεν έν τή αιθούση τής σχολής 
έν πληρεστάτη απαρτία οί αντιπρόσωποι τών ιερών ήμών Μονών, καί έν 
πρώτοις άνεκοίνωσεν ήμϊν δτι τδ ζήτημα ήμών λυθήσεται, έντόςτό πολύ 
τεσσαράκοντα ήμερων συμφώνως προς τούς πόθους τών Πατριαρχείων, 
ημών τών Αγιορειτών καί συμφώνως πρός τάς βλέψεις τής σεβαστής 
ημών Κυβερνήσεως τή υποχωρήσει τής Ρωσικής, έγκαταλειψάσης τήν 
πρότασιν αυτής’ καί δτι θά λυθή έν Κωνσταντινουπόλει μεταξύ τών άντι- 
προσώπων τής Ρωσικής καί Ελληνικής Κυβερνήσεως και τών Πατριαρ
χείων, χωρίς δηλονότι νά ληφθώμεν καί ημείς ύπ’ δψει. ’.Επειδή δμως 
ύπάρχουσι δυστυχώς προηγούμενα επιβλαβέστατων λύσεων έν Κων)πόλει 
ζητημάτων άγιορειτικών καί μάλιστα το τού απαίσιας μνήμης έτους 
1 ^70, ούδεμίαν θά δεχθώμεν λύσιν αν έπισήμως δεν άντιπροσωπευθώμεν 
καί ήμεϊς, έκφράζομεν δέ μάλιστα τήν γνώμην καί τήν επιθυμίαν δπως 
τδ ζήτημα συζητηθή ένταύθα, ένθα καί μόνον είναι δυνατόν νά συζη
τηθή άνεπηρεάστως.

Μετά τάς εύχαρίστους δηλώσεις περί έπικειμένης αίσιας λύσεως τού 
ζητήματος διά τήν άνακοίνωσιν τών οποίων έξεφράσαμεν εύχαριστίας 
προς τήν Μητέρα Εκκλησίαν, ό Έξαρχος προσεπάθησε νά πείση ήμάς 
:τι πρέπει νά ίκανοποιήσωμεν τον κ. Β. Σεραφείμωφ προσβληθέντα 
§ήθεν έκ τής έπιστολής, ήν άπεστείλαμεν εις τήν Μονήν τού Ρωσικού, 
7*αι ιδία έκ τής τελευταίας λέξεως διά τήν οποίαν ήμεϊς έγκαίρως έδώ-
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καμεν εξηγήσεις κατά την κρίσιν,μας πλέον ή ίκανοποιητικάς. Ό * Αγιος 
Κουτλουμουσίου έξήγησενείς τον Έξαρχον δι* έπιχειρημάτων αδρών δτι 
ούχΐή Μέρα Κοινότης όφείλει ίκανοποίησιν εις τον κ. Σεραφείμωφ, άλλ’ 
εκείνος μάλλον προς την Μέραν Κοινότητα, άφ’ ού έν τή άπαντήσει τής 
ρωσικής Μονής φαίνεται μή αναγνωρίζων ώς άρχήν τού τόπου την ίεράν 
Κοινότητα, του Καθηγουμένου τής Μονής δηλούντος δτι τούς προς τον 
κ. Σεραφείμωφ άπευθυνομένους ρώσους μοναχούς ούτος παραπέμπει 
προς τό έν Θεσσαλονίκη ρωσικόν προξενεϊον παρά τούς ιερούς κανόνα; 
καί τα ιερά καθεστώτα τού αγίου ήμών τόπου, καταδικάζοντα την προ
σφυγήν των μοναχών εις κοσμικάς άρχάς,

Ή ίερα Κοινότης φρονούσα ότι ούοέν ή επιστολή περιείχε το δεόμενον 
έπανορθώσεως, απέρριψε τήν πρότασιν παμψηφεί*. Εις δέ νέαν παρατή- 
ρησιν τού 'Αγίου Έξάρχου δτι ή δημοσιογραφία ταράσσει τα νεύρα των 
Κων)πόλει καί έν Πετρουπόλει, καί δτι άρα δέον όπως άπαγορευθή παν
τελώς ή εντεύθεν άποστολή τηλεγραφημάτων εις τάς έφημερίδας, άντι- 
παρετηρήθη δτι ή Κοινότης εύθύνεται μόνον δι’ δσα ή ιδία ένυπογρά- 
φως άνακοινοϊ, ήτις όμως ουδέποτε ατακοινοϊ τής φαντασίας πράγματα. 
Ό Έξαρχος έφάνη δυσαρεστηθείς καί άπήλθε τής συνεδρίας, ήτις οιε- 
λύθη μετά νέαν άπόφασιν περί έμμονής εις τα έν τοϊς ύπομνήμασι καί τφ 
ίερφ ψηφίσματι διατετυπωμένα.

Προσθέτομεν δτι συνέστησεν ήμϊν Ενα καί πάντα τά ρωσικά έπιτόπια 
ζητήματα καταλίπωμεν έν έκκρεμότητι μέχρι πέρατος του ζητήματος^ 
δπερ βεβαίως δέν θά πράξωμεν.

Έξωδίκως δέ είς τούς έπισκεφθέντας χθες αύτόν ό Έξαρχος είπεν- 
δτι δέον να ύποχωρήσωμεν εις τινα ζητήματα, ιδία δέ να άναγνωρίσωμεν 

τόν παρανόμως ύπάρχοντα έν τοϊς κελλίοις καί ταϊς σκήταις αριθμόν καί 
τήν μετατροπήν κελλίων τινών εις σκήτας. Άλλ’ ύπεοείχθη αύτφ δτι έστίν 
απολύτως αδύνατον να γίνη τούτο δεκτόν, καί δτι δι’ όλων ήμών των 
μέσων καί των δυνάμεων θα άντικρούσωμεν αύτό, άλλως τε καί διότι 
σύμπαντες τότε οι 'Αγιορείται κελλιώται καί σκητιώται θά ζητήσωσ: 
τήν άνεξαρτησίαν αύτών. ’Επί συνεδρίας έδηλώσαμεν δτι ουδέ ιώτα έν

I
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ή μίαν κεραίαν έκ τού δλου άγιορειτικού καθεστώτος δέν θά επιτρέψω- 
μεν να μεταβληθή. »

11 ΚΡΗΤΗ

Εορτάζει αύριον ή Κρήτη τήν οριστικήν αυτής έθνικήν άποκατάστα- 
σιν. Καί δπως έν τφ παρελθόντι έν ταϊς δοκιμασίαις καί ταϊς θλίψεσιν 
προς αύτήν έστρεφε τα βλέμματα σύμπαν τό Έθνος, συμπάσχον καί συμ
πονούν μετ’ αύτής άλλα καί θαυμάζον τήν ακατάβλητων αντοχήν των 
ηρώων της καί τήν άδάμαστον έμμονήν εις τα έθνικά ιδεώδη, ούτω καί 
τόρα συγχαίρει έπί τή τελική στεφανώσει δια τής πλήρους επιτυχίας 
των μαρτυρικών της έπί τοσούτους αιώνας αγώνων.

Ήπότνια πατρίς τού Διός,ύ θαλασσοκράτειρα τού Μίνωος γή, ή χώρα 
τού αρχαιοτάτου ελληνικού πολιτισμού, ή μόνην ίσως τήν Κύπρον έχουσα 
ένάμιλλον έν ταϊς έθνικαϊς τύχαις καί περιπετείαις · μέ μόνην διαφοράν 
τον τρόπον τής έκδηλώσεως τής αύτής άδαμάστου καί άναλλοιώτου- 
έθνικής άντοχής, είσήλθεν όριστικώς πλέον εις τον λιμένα τής εθνικής 
ευδαιμονίας, εις δν έφέρετο άκατασχέτίυς δι’ άναρίθμων κινδύνων άπό 
χρόνων άμνημονεύτων.

Πολιτισθεϊσα πρώτη των ελληνικών χωρών, καί συνταχθεϊσα εις εύνο- 
μουμένας πολιτείας είς χρόνους, ών ή μνήμη διαφεύγει τήν Μστορίαν, 
καί διά τής έπεκτάσεως τού κράτους αύτής διαδώσασα τόν ίδιον ηρωικόν 
πολιτισμόν καί εις άλλας έλληνικάς πολιτείας, μετέχει τού πρώτου κοι
νού ελληνικού άγώνος είς Τροίαν καί παραλλήλως έπειτα έν εύνομία 
καί παντοία ακμή διαγαγούσα άκολουθεϊ τήν κοινήν τού 'Ελληνισμού 
τύχην έπί τής κοσμοκρατορίας τής Ρώμης.

Καί δτε διά τής θαυματουργού δυνάμεως τού Ελληνισμού ή ρωμαϊκή 
κοσμοκρατορία έξηλληνίζετο καί ή νέα Ρώμγ] άντικαθίστα τήν παλαιάν,
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660 Ή Κρήτη

ή Κρήτη άπετέλει ένα των πολυτιμότατων άδαμάντων του αύτοκρατορι- 
κού στέμματος του Βυζαντίου.

Έκ των πρώτων έδοκίμασε την αγριότητα _ τής υπό τούς Σαρακηνούς 
δουλείας. Τφ 823 δ Άπόχαψος Όμάρ έξ Ισπανίας όρμηθείς κατέκτη- 
σεν αυτήν και απετέλεσε κράτος πειρατικόν και απαίσιας μνήμης, επί 
138 έτη ένεκδιήγητα δεινά ύποστάσα ύπο των πειρατών, οίτινες άπέβη- 
σαν έξ αύτής δρμώμενοι δ δαίμων του δλέθρου διά τά παράλια τής Αύτο- 
κρατορίας του Βυζαντίου.

Νικηφόρος δ Φωκάς τφ 961 έγένετο, στρατηγός άκόμη ών, δ έπα- 
νορθωτής τής έλευθερίας τής Κρήτης, όχι μόνον τής πολιτικής άλλα και 
τής θρησκευτικής. Οί διά τής βίας έξισλαμισθέντες Κρήτες έπανήλθον 
τότε εις την πάτριον Πίστιν, και ή Νήσος έκρατήθη ίσχυρώς, ώς καί ή 
έπίσης υπό του Φωκά έλευθερωθεΐσα από των ’Αράβων Κύπρος, ύπο του 
Βυζαντιακου Κράτους, μέχρι τής ύπο των Φράγκων καταλύσεως αύτού 
τφ 1204.

Κατά την έπακολουθήσασαν διανομήν ή Κρήτη έκληρώθη τοις Ένε- 
τοΐς, οίτινες επί δύο έτη διαθέσαντες κατ’ αύτής δλας τάς δυνάμεις των, 
μόλις ήδυνήθησαν νά δαμάσωσι την άρηίφιλον Νήσον.

Έκτοτε ή μαρτυρική γή αποβαίνει το αιματηρόν θέατρο ν σχεδόν 
αδιάλειπτων' αγώνων των Κρητών κατά των Ενετών, ή των Ενετών 
κατά τών Τούρκων, εως ού τέλος δριστικώς περί το 1669 ύποτάσσεται 
ύπο τούς τελευταίους.

Οί άγ ώνες τών Κρητών κατά τών Τούρκων είναι αείμνηστοι καί μο
ναδικοί έν τή παγκοσμίφ Ιστορία. Ούδέποτε λαός έπάλαισεν ύπέρ τής 
έλευθερίας αύτου μετά τοσαύτης αντοχής καί σχεδόν άδιαλείπτως επί 
δύο καί ήμίσειαν σχεδόν έκατονταετηρίδας όσον οί Κρήτες κατά τούς άγω- 
νας τούτους, καί ούδέποτε λαός έτυραννήθη δεινότερον ή προυξένησεν 
εις άνταπόδοσιν μείζονα κακά είς τον τύραννον όσον οί Κρήτες. Καί οί 
άγώνες τής Κρήτης θά παραμείνωσιν έν τή παγκοσμίφ 'Ιστορία ώς το 
ύπέροχον καί άνυπέρβλητον παράδειγμα διά πάντας τούς καταδυναστευ- 
ομένους προς άποτίναξιν του βαρύνοντος αύτούς ζυγού. 01 Κρήτες έβάδι- 
■σαν άτρόμητοι καί παντός έτέρου θαρραλεώτερον καί άποφασιστικώτερον 

τήν δδδν τήν άγουσαν πρός τήν έλευθερίαν, καί ούδέν έν τέλει εμπόδιο'/* 
ήδυνήθη να παρακωλύση τήν άλλως προσωρινώς πολλάκις άνασταλεισαν* 
πορείαν αύτών πρός τό φωτοβόλον τέρμα.

Ή δικαιοσύνη τού θεού έπεφύλασσεν έκ τών κρητικών άγώνων να 
δοθή ή άφορμή τής σχεδόν τελείας άποδιώξεως τών Τούρκων έκ τής. 
Εύρώπης. Καί έπεφύλασσεν άκόμη εις τήν Κρήτην τήν θαυμαστήν ίκα- 
νοποίησιν. ίνα παρά τό πλευράν τού έκτελεστού τών βουλών αύτής έλευ- 
θερωτού Βασιλέως Κωνσταντίνου IB', τού κληρονόμου τής βασιλείας 
καί τών δικαίων τών παλαιών εκείνων Αύτοκρατόρων, έν τή έκτελέσει 
τών βουλών τούτων, εύρεθή ώς πρώτος αύτού σύμβουλος τέκνον αύτής, 
τραφέν καί ζυμωθεν έντος τών αθανάτων τυραννομάχων αύτής άγώνων. 
Καί ή βουλή τής θείας δικαιοσύνης θά τεκμηριωθή αύριον, όταν παρά 
τάν άνυψούντα τό σύμβολον τής έλευθερίας επί τής πολύπαθους Νήσο·> 
δαφνοστεφή Χριστόν τού Κυρίου Βασιλέα παραστή άγαλλόμενος ώς δεύ
τερος τού όλου ’Έθνους άντιπρόσωπος καί ό έκ τής ήρωοτόκου Νήσου· 
ΙΙρωθυπουργός.

TIMI! ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΡΩΑ !

Άναιέλλει μετ ολίγον ή 6η Δεκεμβρίου φέρουσα Ας τάς ψνγάς τών 
ϊεμεσιανών καί τών Κυπρίων πάντων εν αίσθημα ζωηρόν μεμιγμένον 

από θλϊψιν καί υπερηφάνειαν, ’Αόριστος της ψυχής μ%ς αγωνία καθι
στά μάλλον επιθυμητήν τήν ημέραν αυτήν έφ' όσον προσεγγίζει Τό 
προαισθανο μέθα ότι είναι ή ήμερα κατά τήν οποίαν ai ψυχαί μας θά 
έναγκαλισθώσι τήν ψυχρήν του Σώζου με τόν εναγκαλισμόν τάν τρυ
φερόν τής αγάπης, τής ανιδιοτελούς και ιδεώδους, συναδευομενης με τό- 
αίσθημα τον θαυμασμόν καί τής λατρείας, τό όποιον προκαλεϊ ή 'μετά 
o)V ΑΙρώων επικοινωνία.
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Θά έπικοινωνήσωσιν ασφαλώς κατά την ή μέραν ' εκείνην αι ψυχαί 
.μας μέ τον “Ηρωος την ψνγγήτ, ή οποία κατερχομένη έκτού κόσμου 
τον υπερκόσμιου των αθανάτων πνευμάτων, θά πέτα από του λόφου 
του Προφήτου Ήλιου τον Μπιζανίου, όπόθεν είσήλθεν ζίς την αθανα
σίαν, προς την Λεμεσόν την πόλιν του και την Κύπρον, την αγαπητήν 
τον πατρίδα, την οποίαν ή^έλησε διά τής εκούσιας τής ζωής τον θυσίας 
νά σύνδεση αχωρίστως με την κλεινήν της Μητέρα.

Θά έπικοινωνήσωμεν με την ψυχήν τού Σώζου διά των επιμνημό
συνων τής 9 Εκκλησίας ευχών καί καιά την έποικοιν ώνιαν αυτήν θά 
αίσθανθώμεν, δεν λέγω θά κατανοήσω μεν, ακόμη περισσότερον τής 
πατρίδος την αγάπην καί τής Ελλάδος τό υπέροχον μεγαλεϊον, δύο 
πράγματα άλληλοσυμπληρούμενα, δύο πράγματα άλληλογεννώμενα κ d 
άλληλοσυγκρατού μένα, Τοιαύτην πα,τρίοα ποιος δεν αγαπά ; Τοιαύτη 
αγάπη ποιον δέν απεργάζεται μεγαλείον ; Τής Έλλάοος επληθύνθη θαυ- 
μαστώς ή δόξα, διότι ήγαπήθη έμπαθώς από τά τέκνα της, καί ήγά- 
πήθη έμπαθώς, διότι εφζρεν εντός της την δόξαν καί τό μεγαλεϊον.

Τρισόλβιοι όσοι ήόυνήθησαν να την αγαπήσουν όσον τής ήξιζε. Τρι- 
σενδαίμονες, εις όσους έδόθη με τό μέτρον τής ζωής των νά μετρήσωσι 
την προς την *Ελλάδα αγάπην των. * Η θυσία τής ζωής υπέρ τών άγα- 
πωμενων είναι τό ύπέρτατον τής αγάπης μέτρον, Τό είπεν ή ένσεσαρκω- 
μένη 9Αγάπη : «Μείζονα ταύτης αγάπην ούδεϊς έχει iva τις την ψυχήν 
αύτού θή υπέρ τών φίλων αυτού. Τι δέ υπάρχει έπι τής γης ταύτης 
φίλτερον τής πατρίδος, τής οποίας τήν ύπόστασιν άποτελούσι τά ιερά 
καί άγια τής θρησκευτικής καί εθνικής ζωής, δι9 ών συνδεόμεθα προς 
άλλήλους καί προς τούς προγόνους καί τούς απογόνους ;

Ή έπέτειος τού θα,νάτου μάλλον δέ τής αθανασίας τού Σώζου θά μάς 
■κάμη καί πάλιν νά αίσθ ανθώ μεν τό μέγα κενόν, τό .όποιον έδημιούρ- 
γησεν εις τάς καρδίας πάντων τών συμπολιτών του ή από τού κόσμου 
τούτου έξοδος αύτού, αλλά καί θάκάμη νά δγκωθώσι μίαν ακόμη φοράν 
τά στήθη μας ατό υπερηφάνειαν, όιότι καί ή Κύπρος τοιούτον προσέ- 
φερε λίθον εις τήν οικοδομήν τού θαυμαστού τής Ελλάδος Μεγαλείου. 
Θά λυπηθώμεν πάλιν, διότι δέν βλέποαεν πλέον εν τώ μέσω ημών τόν 

Τιμή εις ròv Ήρωα 663

θερμουργόν καί έν τή δράσει άκούραστον δημόσιον ανδρα, αλλά θά 
παρηγορηθώμεν, διότι εις τήν δράσίν του τήν σφριγώσαν έπέθηκεν ώς 
κωρωνίδα τήν θυσίαν τής ζωής του υπέρ τής πατρίδος. 'Π Κύπρος 
έδοξάσθη έν τώ προσώπω του, καταλαβούσα καί αυτή τήν θέσιν, ή 
όποια τής ήξιζεν έν τω c Ελληνικώ Πανθέω. Ai νέαι γζνεαϊ τής Κύπρου 
θά έγωσιν Ιδιους προγόνους ζν τή νέα γενεά τών προγόνων. Δέν θά 
μανθάνωσι τά ένδοξα γεγονότα τον Σαρανταπόρον καί τών Γιαννιτσών. 
τού Μπιζανίου καί τής Κρέσνας. ιός πόρρω πού τής Ιδιαιτέρας των πα
τρίδος συντελεσθέντα. Ιιά τού Σιόζου καί τών Άλλων ένδοξων τής Κύ
πρου τέκνων, τά όποια έπεσαν εις τά πεδία τών μαχών ή έπανήλθον 
φέροντα κεκοσμημένα τά στήθη των διά τραυμάτων εχθρικών, οι Κύ
πριοι ήδη θεωρού μεν κα,ί ιδίαν ήνών αυτών δόξαν, τήν δόξαν τής μεγα~ 
λ υνθείσης Ελλάδος.

Ίιμήσωμεν αυτών την μνήμην κατά τήν επέτειον τής τελευτής τού 
Σώζου μέ τήν τιμήν, ήτις ανήκει εις τούς "Πρωας.

t Κ. Μ.

ΚΥΠΡΙΑΚΑ

^ννηλθον τήν 17 Νοεμβρίου εις 
τήν ’Αρχιεπισκοπήν κατά τήν προηγη- 
ίΐεϊσαν πρόσκλησιν τής Α. Μ. του ’Αρχι
επισκόπου εκ τε τού κλήρου καί ‘τού 
λαού πρός διάσκεψιν επί τε τού ’Εθνι
κού ζητήματος καί τού Εκκλησιαστι
κού. Οί συνελθόντες .11 τόν αριθμόν δεν 
έθεωρήθηοαν άποτελούντες άπαρτίαν 
όι’ εργασίαν έπι τού εκκλησιαστικού καί 
διά τούτο ή επί τούτου σύσκεψις άνε- 
βλήθη δια τήν 7 Δεκεμβρίου. Έπι τού 
εθνικού όμως συνεσκέφθησαν έκράτησε 
δέη γνο'ιμη κατά πλειονοψηφίαν όπως 
εις ούδέν προβή ό τόπος διάβημα ώς 
έκ τής παρατεινομένης έτι εκκρεμότη
τας τών ζητηιιάτων τ ή ς ’ Ηπειρου καί 
τών νήσων, τά όποια εινε ενδεχόμενον 
νά περιπλακώσιν έτι μάλλον διά τής 
δημιουργίας έν τφ παρόντι καί κυπρια
κού εθνικού ζητήματος. Οί μειονοψηφί- 
σαντες ήσαν οί αντιπρόσωποι τής Λάρ
νακας κ. κ. Φ. Ζανέτος κ. Μ. Νικολαί- 
0ης ύποδείξαντες ότι επιβάλλεται άμε
σος καί σύντονος ενέργεια τού τόπου

προς εθνικήν αύτού άποκατάστασιν.
CO Μητροπολίτην Κιτίον εις ον 

ειχεν άναγγελθή τη?νεγραφικώς ύπό τής 
Α. Μ. ή αναβολή τών συσκέψεων εις 
τήν 7 Δεκεμβρίου καί δστις ειχεν απαν
τήσει ότι Οά εύρίσκεται έν Κύπρω προ 
τής ημέρας ταύτης, ειδοποίησε διά ση
μερινού τηλεγραφήματος του τήν Α. Μ. 
ότι ύπόκειται εις ακούσιον καθυστέρη- 
σιν καί ότι ελπίζει νά μή κωλύσει τήν 
πρόοδον τών εργασιών τής Συνελεύ- 
σεος ή διά λόγους γνωστούς τή Α. Μ. 
απουσία του.

Προετοιμάζεται ή Κύπρος όλη και 
ιδιαίτατα ή Λεμεσός διά τήν τιμήν τής 
πριότης επετείου τού ηρωικού θανάτου 
τού αλήστου μνήμης Χριστοδούλου Σώ
ζου. Ή Α. Π. ό Μητροπολίτης Κιτίου 
μή δυνάμενος ώ προστή ό ίδιος τού 
μνημοσύνου καί τών τελετών ένΛεμεσώ 
παρεκάλεσε τηλεγραφικούς τήν Λ. II. 
τόν Μητροπολίτην Πάφου νά τόν άνα- % 
πληροιση.
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ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ
15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1913ΕΤΟΧ Γ. ΊΈ ΓΧ. ΞΒ.

τον λόγον.... Τι μ. IT, ό', 2.ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ, ΓΨΩΟΗΤΕ!
Εγγίζει ή μεγάλη πανήγυρις της επετείου τής ένανθρω- 

πήσεως τού μονογενούς. Υιού καί Λόγου τού Θεού, τού 
Κυρίου καί Σωτήρος ήμών Ιησού Χριστού- τής ήμέρας 
τιΚ μεγάλης καθ’ ήν ή προαιώνιος ύπόσχεσις τού Πλάσαν- 
το? περί σωτηρίας τού πλάσματος αυτού έξετελεΐτο- τής 
ήμέρας άη ής άρχεται ή άναγέννησις πρός τό φώς τού έν 
Χώρν και σκιά θανάτου καθημένου γένους τών ανθρώπων- 
τήζ ήμέρας προς ήν άπέθλεπον μετά κρυφών παλμών έλπί-' 
θθζ καί μυστικής άγαλλιάσεως οί προφήται καί οί εκλεκτοί 
το$ Ισραήλ- τής ήμέρας, άφ’ ής όρμάται ή άδιαλείπτως 
ψωτοβόλος σταδιοδρομία τού νέου Ισραήλ. Εγγίζει ή με- 
'/αλη επέτειος τής ήμέρας καθ’ ήν ή Γή μεταβληθεϊσα είς 
έρανον μετά τού Ουρανού έδοξολόγησεν άντιφώνως καί 
π(χραλλήλως έν Βηθλεέμ τής Ίουδαίας τόν γεννηθέντα 
βασιλέα.

11 επέτειος τής γεννήσεως τού Σο>τήρος Χριστού ερχε- 
καί ή Οικουμένη ετοιμάζεται νά ύμνηση μετά τών 

Αγγέλων καί να προσκυνήση μετά τών Μάγων καί τών 
^θιμενων τό ύπεράνθρωπον βρέφος, τό άγιον Θεφ άρσεν. 
το γεννώμενον έκ τής παρθένου έν τώ ταπεινώ σπηλαίφ 
τΠ£ Βηθλεέμ. Καί συντρέχουσιν είς τόν άγιον τόπον όχι 
^Λεον οί ολίγοι καί διά τών ποδών, άλλ’ οί πολλοί, οί
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σύμπαντες τών έλπιζόντων επί Θεώ ζώντι και πιστευόντων 
είς σωτηρίαν, διά τών πτερύγων τής διανοίας τών μή αισθα
νόμενων κόπωσιν ύπό τοΰ δρόμου ή τής άποστάσεως, καί 
διά τής πλημμύρας τών συναισθημάτων τής καρδίας αύτών, 
ινα πανηγυρίσωσι τό μέ,γα γεγονός τό αποτελούν τό κέντρον 
τής ιστορίας τού ανθρωπίνου γένους, τό τέρμα τής κατευ- 
θύνσεως τών επ’ έλπίδι τής σωτηρίας άναλωσάντων τόν βίόν 
παλαιών, τήν αφετηρίαν τών ύπό τήν άμφιλαφή σκιάν τής 
παρά τού Θεού σωτηρίας γ,εννηθέντων καί ζώντων μετα
γενεστέρων.

Ημέρα ελευθερίας μεγάλη ή έρχομένη επέτειος· ημέρα 
χαράς παγκοσμίου, ημέρα άπολυτρώσεως γενικής παντός 
δούλου, παντός καταδυναστευομένου· ημέρα άποκαταστά- 
σεως τού άνθρώπου είς τήν άρχαίαν ευδαιμονίαν, άφ’ ής 
άπεμακρύνθη στερηθείς τήν προάίρεσιν τού αγαθού έν ελευ
θερία καί υποδουλωθείς ύπό τον βαρύν καί αποτρόπαιο)' 
ζυγόν τής άμαρτίας. Ή μέρα άνακτήσεως τοΰ πολυτιμοτάτου 
τών αγαθών, ύπέρ ού αυτός ό Θεός θελήσει περιβάλλεται 
,άνθρωπίνην ύπόστασιν καί λαμβάνει δούλου μορφήν, καί 
ώς ό έσχατος τών ανθρώπων, ό ταπεινός τών ταπεινών επί 
τής γής έπιφαίνεται. Άλλ' είναι Θεός· καί τό όνομα αύτοΰ 
είναι τό σύνθημα τής επιστροφής άπό τής οδού τής πλά
νης είς τήν εύρείαν λεωφόρον τής αλήθειας· από τής πρός 
τό βάραθρον άκατασχέτου φοράς πρός τήν αίγλήεσσαν καί 
φωτοβόλον εστίαν τής αληθινής έν ελευθερία καί δικαιοσύνη 
προόδου. Ή φωνή αύτού είναι πρόσκλησις πρός έπάνοδον 
είς τήν άρχέγονον ζωήν, πρός άνάθασιν έκ τών κατωτάτων 
τής γής είς τούς ύπέρ τον ουρανόν πόδας τού θρόνου τού 
Θεού.

Παρέρχονται τά έτη, αί δεκάδες καί εκατοντάδες καί αί 
χιλιάδες τών ετών θάπτεται ή γηράσασα γενεά καί θάλλει 
ή έκ τής όσφύος αυτής άναφυείσα καί φύει άύτί| τήν έπο- 
μένην γενεάν άκαταπαύστως· φθείρεται τό παν καί άναγεν- 
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νάται, παρακμάζει καί παραχωρεί τήν θέσιν του είς τήν 
νέαν ακμήν, τά άρχαΐα παρέρχονται καί τά νέα πυργούνται 
είς νέαν καί θαυμασιωτέραν πρόοδον, καί μόνη ή έπέτειος 
τής ένανθρωπήσεως τού Θεού περιτέλλεται διαρκώς νέα, 
αιωνίως χαρμόσυνος, άμεταθλήτως πανηγυρική, πλήρης χα
ράς καί σύνθημα τών ύμνων καί παιάνων τών έλευθερω- 
θέντων πρός τόν πλάστην καί έλευθερωτήν Θεόν.

Ή μεγάλη έπέτειος τής ένανθρωπήσεως τού Λυτρωτοΰ 
είς τούς καταδυναστευομένους άνάπτει ζωηρότερον τόν πόθον 
της άπολυτρώσεως· τονώνει τήν άπόφασιν πρός άποτίναξιν 
τοΰ ζυγού τού βαρύνοντος τόν τράχηλον αυτών καθιστά 
επαισθητοτέραν τήν στέρησιν τοΰ ύψίστου αγαθού τής έλευ- 
θερίας, καί άναπτεροΐ τάς έλπίδας των έπι τόν θεόν τόν 
ςώντα περί τής ταχείας αύτών άποκαταστάσεως. Είς άλλους 
') μεγάλη έπέτειος, είς τούς έλευθέρους, διεγείρει ζωηρο- 
τεραν τήν ευγνωμοσύνην πρός τόν Λυτρωτήν Θεόν, καί 
■ταρορμά είς άδιάκοπον συνέχισιν τής τελειοποιήσεως αύτών 
εν τίΐ χρήοει τού άνεκτιμήτου δώρου ύπέρ ού ενηνθρώπισεν 
° Υιός τού Θεοΰ. Ακόμη, έτι π/,έον, υπενθυμίζει ζωηρό
τερον τό καθήκον τών έλευθέρων πρός τούς δούλους, τό πη- 
γάζον έκ τής γενικής τών ανθρώπων αδελφότητος, τό καθή
κον όπως οί έλεύθεροι έπεκτείνωσι τό φωτεινόν δώρον, 
ουτινος αυτοί άπολαύουσι, καί έπι τούς έστερημένους τούτου 
καί έν τφ ζόφο) τής δουλείας στενάζοντας.

Άλλ' άπ’ άρχής τής ημέρας ταύτης τής τοΰ Χριστού γεν- 
νήσεως ή εύλογία άφθονος έπήλθεν έπι τό Έθνος τό ήμέτε- 
QOV, τόν νέον Ισραήλ. Λεν άνατρέχομεν είς τά παλαιό διότι 
θύδέ υπάρχει τοιαύτη ανάγκη· πρός τί νά άναφέρωμεν ότι 
όιά τών προγόνων ημών, τών έκλεκτών οργάνων τού θείου 
τ»ΐς σωτηρίας έργου, εύδόκησεν ό Θεός νά έξαπλώση τό 
Εύαγγέλιον τής σωτηρίας άνά τήν Οικουμένην; Πρός τί 
'Ό. άναφέρωμεν ότι τό άγλαόκαρπον έργον τής θείας έλευ- 
θερίας έγιγαντώθη ποτισθέν διά τοΰ ζωογόνου αίματος τών 
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668 Χριστός επί γης, νιγώθητε!

χιλιάδων καί μυριάδων τών μαρτύρων, οϋς προσήνεγκεν είς 
τόν βωμόν τής πίστεως τής αληθινής ή Ελληνική φυλή; 
πρός τί νά άναφέρωμεν τήν ύπερλαμπρον διά τής δυνάμεως 
τής δωρεάς του Θεού εξέλιξιν τής ρωμαϊκής κοσμοκρατο- 
ρίας είς ελληνικήν αυτοκρατορίαν, τήν τού Βυζαντίου;

Έμβλέψατε οί Πανελληνες είς τάς θείας δωρεάς, ών άπη- 
λαύσαμεν άπό τών πρώτων δεκαετιών τής παρελθούσης εκα
τονταετηρίδας. Προ ετών που ένενήκοντα ή ’Ελευθερία, ώς 
ό μυθολογούμενος φοΐνιξ άνεγεννάτο καί κατεκάλυπτε διά 
τών άγλαών αυτής πτερύγων τήν ελληνικήν γην, τήν στε- 
νάζουσαν άπό αιώνων μακρών ύπό τήν βαρείαν τοΰ τυράν
νου πτέρναν*  καί ή κλαγγή τών όπλων καί ό ορυμαγδός 
τής οκταετούς μοναδικής έν τή Ιστορία τών λαών έπαναστά- 
σεως, άνήρχοντο μέχρι τοΰ θρόνου τοΰ Κυρίου ώς ύμνος 
άγγέλιον πρός τόν ελευθερωτήν Θεόν.

Καί χθες ακόμη δύο γιγαντώδεις πόλεμοι, ύπό τών άπο- 
γόνων τών Τιτάνων τοΰ 1821 διεξαχθέντες, πολυύμνητοι 
καί απαράμιλλοι, αντάξιον αγώνα έν τή 'Ιστορία μόνην τί|ν 
μεγάλην Έπανάστασιν έχοντες, ώδήγησαν είς τούς κόλπους 
τής έλευθερίας εκατομμύρια δούλων, ών πέρυσιν άκόμη άντί 
ύμνου οί στεναγμοί άνήρχοντο καί τά παράπονα πρός τον 
θρόνον τοΰ Ύψίστου. Έκ τών τόπων τούτων σήμερον αίνοι 
έλευθερίας καί ίαχαί χαράς άναβαίνουσι, καί ή ημέρα τής 
ένανθρωπήσεως τοΰ Έλευθερωτοΰ είναι έπέτειος άπελευθε- 
ροόσεως καί δι’ αυτούς τούς χθες δούλους.

Χριστός έπί γής, ύψώθητε! Σκιρτήσατε ύπό χαράς ιοί 
χθες δούλοι, καί άναπτερώσατε τάς έλπίδας σας οί μήπω 
έλευθερωθέντες. Ύψώθητε, ύψώθητε! ό Χριστός κατήλθεν 
έπί τής γής, καί μεθ’ ήμών παραμένει είς τον αιώνα. 
Υμνήσατε καί δοξολογήσατε τήν γέννησιν αύτού μετά 
τών αγγέλων. «Δόξα έν ύψίστοις Θεφ καί έπί γής ειρήνη, 
έν άνθρώποις ευδοκία .

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΚΕΛΛΙΩΤΑΙ1)

Οί έκ τών Ρώσων 'Αγιορειτών είς τήν ταξιν τών Κε/Μωτών 
(χνηκοντες εΐνε πρέπον νά άπασχολήσωσιν ή μας έν είδικώ κέφαλαίω. 
Εινε καθ’ δλα άξιοι τής τιμής ταύτης. ’'Αλλως τε ό κ. Α. Δημη- 
τριέβσκης, πρώην καθηγητής Ακαδημίας καί γραμματείς τής Πα- 
λαιστινείου Εταιρείας έχει τιμήσει αυτούς καί διά συγγραφής ιδιαι- 
τερας. Ρβς εϊδομεν ύπάρχουσι λόγοι βάσιμοι νά πιστεΰωμεν δτι άν 
Μή η αιτία αφορμή τουλάχιστον τής ρωσικής ένεργείας τής έπισή- 
μου Ρωσίας έν τώ Άγιορειτικώ ζητήματι εΐνε αυτοί. Όπωςδήποτε 
(<ντοί ένεφανίσθησαν έξ Αγίου ’Όρους πρός τήν έν Αονδίνω Συν- 
διάσκεψιν διά τοΰ υπομνήματος αύτών ώς ύποστηρικταί καί συμ- 
πληρωταί ίσως τής ρωσικής προτάσεως. Έπί πλέον εϊδομεν αυτούς 
θαυμασίως ύπηρετοΰντας τήν πολιτικήν τών ρωσικών Ιρεωμάτων έν 
Ανατολή.

Συνέβη ποτέ έν Ιεροσολΰμοις νά συνομιλώμεν μετά τοΰ μακα
ρίτου Α. Ίάκωβλεφ Γ. Προξένου τής Ρωσίας έν τή είρημένη πύλες 
περι τοΰ σκανδάλου, δπερ έδημιοΰργησεν έν τή Εκκλησία 'Ιεροσο
λύμων ό Ρώσος Κελλιώτης 'Ιερομόναχος Παντελεήμων διά τής παρά 
παντα νόμον καί κανόνα ίδρΰσεως Μονής έν ’Άϊν Φάρα, ή δέ 
γλώσσα, ήν κατ’ ανάγκην μετεχειριζόμεθα δέν ήτο πολύ άβρόφρων 
ύια τόν Παντελεήμονα.

— Σάς παρακαλώ, διέκοψεν δ Ίάκωβλεφ, νά έχητε ύπ’ δψει δτι 
° Αρχιμανδρίτης Παντελεήμων δέν εινε τυχαίος άνθρωπος*  εΐνε ίδιαί- 
τερος φίλος τοΰ κ. Ζηνόβωφ καί άλλων υψηλών προσωπικοτήτων.

Ο ιδιαίτερος αυτός φίλος τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Πρεσβευ- 
του τής Ρωσίας καί τών άλλων υψηλών προσωπικοτήτων μετ’ δλί-

’) Έκ του βιβλίου τοΰ Μητροπολίτου Κιτίου «Τό "Αγιον ΧΟρος καί ή 
ρωσική πολιτική έν ’Ανατολή».
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γους μήνας καθηρειτο πανηγυρικός τής Τερωσύνης ύπό τής Συνό
δου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου κατόπιν καταγγελιών εξ Ιερο
σολύμων καί 'Αγιοί’ ’Όρους επί φαύλη καί παρανομώ διαγωγή.

Τό γεγονός δέν έχει καί πολλήν σπουδαιότητα, θα εϊπη τις· αί 
περιβάλλουσαι αυτόν πολύτιμοι φιλίαι ήγνόουν τό ηθικόν τού ανθρώ
που ποιόν τό ύστερον αποκαλυφθέν. Καί όμως αί «ύψηλαί» φιλίαι 
δέν έγκατέλιπον τόν ανδρσ καί μετά τήν περί αύτού άπόφασιν τού 
’Ανώτατου Δικαστηρίου τής ’Εκκλησίας. Άπόδειξις δτι αφού κατώρ- 
θωσε προσποιηθείς τόν έτοιμοθάνατον νά τύχη τής έκ συγκαταθά- 
σεως σηγχιορήσεως τής ’Εκκλησίας, έδαδισεν ευθύ πρός τήν ’Αντιό
χειαν, αγιορείτης ών καί Προϊστάμενος Κελλίου, δπου τή αρωγή 
αύθις τών «υψηλών» φιλιών συνήψε συμθόλαιον ένοικιάσεως Μο
νής διά 99 έτη, εϊδομεν δέ καί ημείς ιδίοις δμμασι φάκελλον τού 
Μακαριωτάτου Πατριάρχου ’Αντιόχειας άπευθυνόμενον. πρός τόν έν 
'Αγίω ’Όρει 'Ηγούμενον τής έν Λιβάνω 'Ιεράς Μονής τού ΙΙροφή- 
του Ήλιού Άρχ. Παντελεήμονα. Άλλ’ δσα θά εϊπωμεν περαιτέρω 
εΐνε ακόμη περιεργότερα.

Ή ΆγιΛάτη Διοικούσα Σύνοδος τής Ρωσίας άπό έτών ήδη 
πολλών απολύει άδιακόπως συνοδικά ’Εγκύκλια Γράμματα, δημο
σιευόμενα διά τών επισήμων αύτής δημοσιογραφικών οργάνων καί 
ολου τού τύπου, διά τών όποιων καταγγέλλει είς τό χριστεπώνυμον 
πλήρωμα άλλοτε γενικώς καί άλλοτε όνομαστί τούς «Γέροντας» τών 
ρωσικών άγιορειτικών Κελλίων ώς απατεώνας καί έκμεταλλευτάς 
τής εύσεδείας καί τής άπλότητος τού ρωσικού λαού καί συνιστώ 
προσοχήν άπό τών τοιούτων, ών καί τήν άλλην διαγωγήν περιγρά- 
φουσι τά γράμματα ώς άνήθικον καί έλεεινήν, καί αύτή δέ ή Κυ- 
βέρνησις έξέδωκε περί τών τοιούτων έπανειλημμένας διαταγάς συνέ
πεια τών οποίων καί συνελήφθησάν τινες καί δημεύσεις καί φύλακας 
ύπέμειναν. Έν τούτοις αύτοί έκεϊνοι οί ούτωσίν έν Ρωσία πρός τόν 
ρωσικόν λαόν καταγγελλόμενοι, έν Κωνσταντινουπόλει καί έν δλη τή 
Ανατολή εΐνε τά μάλλον εύνοούμενα πρόσωπα τών αντιπροσώπων 
τής Α. Μ. τού Τσάρου. Ό ΙΙρέσβυς εΐνε έπίτιμος Πρόεδρος τής 
Αδελφότητος των καί τό άνώτερον προσωπικόν τής Πρεσβείας έπί- 
τιμα μέλη αύτής.

Τό πράγμα έξηγεΐται καί άπό τής μιάς καί άπό τής άλλης άπό- 
ψεως. Θά έξετάσωμεν καί τάς δύο έπί τό άναλυτικώτερον.

Τό επίσημον όργανον τής ρωσικής Σΐ’νόδου ’Εκκλησιαστικοί 
Ειδήσεις άπό έτών ήδη πολλών δημοσιεύει συνοδικός εγκυκλίους 
περ*  τής διαγωγής τών Αγιορειτών Ρώσων Κελλιωτών ή ειδήσεις 
χώι άρθρα σχετικά πρός αύτήν. Είς έν έξ αύτών (έτος 1911 Ν° 1$) 
^ναγινιυσκομεν :

όιηυηρινίηθη ano τών οελίόων τών < Εκκλ. ΕΙόηοεων^ 
°τι U τών προ^οταμενών τών άθοπτικών κελ/ώον, τών κολούν-
το)ν εαυτούς Γέροντας , του να εξαπολόωοιν εγκυκλίους εκκλροεις 
^ρος τον ρωσικόν λαόν εΐνε κατάχρησις καί αίοχίστη Μμετάλλευσις 

θρηπχεντικον αισθήματος του ρωσικού λαού. Δυστυγώς αί όιευ- 
'^ρινίσεις ανται δεν επετυχον του ηοθουμενού, διότι οί μεν Κελλιώται 
^(ικολουθρ^σι τήν άηρστολήν τών εαυτών Ικκλήσεων, ό δε ηιστευιον 
ρωσικός λαός, εν τή άντιλή^ει του οποίου τό "Όρος "Άθως εΐνε συνιό- 
ν^μον πρός τήν αγιότητα, ^ξακολονθητικώς αποστέλλει είς τό Οίκονο- 
^κον Τμήμα τής 'Αγ. ^υνόδσν προσφοράς διά τους Κελλιο'αας ώς 
νπάντησιν εις τοιαυτας εκκλήσεις. Je χρηματικοί προσηοραί διά τά 
(χθθ)ϊτικά ιδρύματα ερρεον καί ρεουσιν ώς χείιοίρρος. Πόσον δε με- 
Υ^λαι εινε αί προσφοραΐ αυται, δυνατοί τις νά κρίνη αν λάβη νπ" όψει 
071 ^κείνοι εκ τών Κελλιωτών, εις τους οποίους, γαρακτηρισθεντας υπό 
ΤίΓ Αγ. Συνόδου ώς κακόπιστους, δεν άποστελλονται υπό τού Οίκο- 
ν°μικο^ τμήματος αί δι αυτούς προωρισμένω είσγοραί, καταντά νά 
^μδύνιοσιν άπ ευθείας διά τού ταγυδρομείου έκαστος μέχρι 25.000 
^υό^ί(ι)ν (Θ2.500 δρ,) έπησίως. Καί κατά δυστυχίαν τά ύπό τού ριο- 
ωκου λαού έκ θρησκευτικών πεποιθήσειον προσρερόμενα χρήματα δα- 
^ανωργ^ ώς τγΛ είς σκοπούς ούδέν κοινόν έχοντας πρός τήν
^^ησκείαν, ενίοτε δε χιορίς νά εΧπωμέν τι διά τί/ν ηθικήν άπόπτιοσιν, 
ί^^αβάλλονται καί είς δπλον πολεμικόν εναντίον τής Ριοσίας καί τών 
ρωσικών συ μη ερόντων........."Έπειτα συχνότατα αί εκκλήσεις τών Κελ- 
^ω)το)ΐ, περιλαμδάνουσι καί σκανδαλώδεις καταλόγους διατιμήσεων μνιμ 
ίωσυντον καί λειτουργιών παρέχοντας αφορμήν είς τους ιιλλοδόςους 
^ρος ταπείνιοσίν τών όρθοδόξιον. Τινά δέ έντυπα γράμματα έξ "Άθω 
τ^ουσι νι\ θολώσωσι τήν δντίληφιν τού ορθοδόξου /Μού περί τής 
^Υίωτάτης Συνόδου. "Η Σύνοδος λοιπόν προσκαλεϊ διά τών Πανιε- 

^ωτατιον Αρχιερέων τών "Επαρχιών είς πόλεμον κατά τών καταχρή- 
Οεων τών αγιορειτών Κελλαοτών τόν ένοριακόν κλήρον, δστις διά 
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συνεχών ομιλιών καί κηρυγμάτων οφείλει νά έξηγήση είς τους ένο- 
ρίτας τάς αίσχράς μεθόδους είς άς οί άγιορεΐται Κελλιώται καταφεύ- 
γουσι, πρός έκμετάλλευσιν του Θρησκευτικόν αισθήματος τών ευσεβών 
Ρώσων δωρητών».

’Αφού ήκούσαμεν τήν περί Ρώσων Κελλιωτών κρίσιν καί άπό- 
φασίν τής 'Αγιωτάτης Διοικούσης Συνόδου τής Ρωσίας, ας άκου- 
σωμεν ήδη τί κρίνει καί άποφαίνεται περί αύτών καί ή Κορυφή 
τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ό Οικουμενικός Πατριάρχης.

' Αοιθμ. Πρωτ. 4872.

ΟΙΚΟ Y ΜΕΝ IKON HA Τ Pi A PXEION

τ ’Ιωακείμ έλέω Θεοϋ Αρχιεπίσκοπος Νέας Ρώμης 
καί Οικουμενικός Πατριάρχης.

' Οσιώτατοι έπιστάται καί Αντιπρόσωποι τής Κοινότητας του cΑγίου 
ν Ορους, τέκνα έν Κυρίω Αγαπητά τής ημών Μετριότητας, χάρις εϊη 
τή υμών όσιότητι καί ειρήνη παρά θεού. Περί ^ών ενταύθα έκθε- 
σμως υπό διαφόρων έξ Άγίου 'Ορους Ρώσων κελλιωτών ίδρυθέντων 
οικημάτων, ΐνα χρησιμεύσωσιν ώς μετόχια, έπανειλημμένως άχρι τού δε 
ή 9 Εκκλησία έγραφε τή όσιότητι υμών, άξιούσα δπως ληφθώσι μέ
τρα iva ούτοι έννοήσωσιν δτι κατά τά κελλκοτικά θέσμια και το 
καθεστώς του ιερού υμών τόπου, έν ω φιλοξένως έγένοντο δεκτοί 
καί ουτινος τους νόμους όηείλουσιν iva σέβωνται, απαγορεύεται ή 
έξω τών κελλίων αυτών καί τού 'Όρους συχνή αποδημία και η έν 
κέντροις πολυταράχοις διατριβή τών κελλιωτανν και δτι το δικαίωμα 
ταυ άνεγείρειν καί διατηρειν αλλαχού μετόχια, ίδιον ον προσόν μόνον 
τών Μονών, ουδέποτε δύναται ΐνα έπεκταθή καί είς τά υπό τήν κυ
ριότητα καί έξάρτησιν τών Μονών ευρισκόμενα κελλία, ατινα ώς εκ 
του χαρακτήρας αυτών ουδέ σχέσιν άμεσον πρός τον έξω κόσμον 
δύνανται ΐνα έχωσι. Παρά ταύτα όμως δυστυχώς ου μόνον διόρθωσίς τις 
άχρι τουδε ούκ έπήλθεν είς τήν αντικανονικήν ταύτην ανωμαλίαν, άλλα 
τουναντίον καί ηυρύνθη αυτή διά τής γενομένης έν τώ μεταξύ ίδρυ- 
σειος νέων όμοιων ενταύθα οικημάτων, τής μέλλον σης δέ, καθά Ακούε
ται, άνεγέρσεως καί άλλων έτι τοιούτων. 9 Επειδή δέ ή έκθεσμος αυτή 
ένέργπα τών είρημένων κελλιωτών αποτελεί καταφανή καί σοβαραν 
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παραβίασιν του καθεστώτος του ιερού υμών τόπου, ουτινος φρουροί 
άμεσοι καί υπεύθυνοί είσιν αί Κυρίαρχοι Μοναί καί ή Κοινότης υμών, 
διά ταύτα προαγόμεθα καί αυθις έν άναφ^ορά καί συνάφεια προς τά 
γραφέντα νμϊν καί κατά τά έτη 1902 καί 1904 περί τού αύτού θέ
ματος, δηλώσαι έπαναληπτικώς, καί συμπληρωματικώς, συνοδική δια- 
γνώμη, δτι ή 9Εκκλησία απαιτεί παρά τών Κυριάρχων Μονών καί 
τής Κοινότητας δπως συμφώνους πρός τούς θεσμούς καί τό καθεστώς 
τού τόπου, δπερ δέον ΐνα μείνη άναλλοίωτον, μη έπιτρέπηται τοΐς 
διαφόροις κελλιώταις κατά βούλησιν έξέρχεσθαι τού 'Αγίου 'Ορους 

έπί μήνας καί έτη διατρίβειν έξω τού ίδιου κελλίου, οί δέ δι' εύ
λογον αιτίαν άποδημουντές έφοδιάζοννται όφειλετικώς εκάστοτε διά 
τακτικής άδειας καί συστάσεως, δσον δ' αφορά ιδιαιτέρως είς τούς 
προβάντας ήδη είς τήν άνέγερσιν τών περί ών ό λόγος οικημάτων 
ένταύθα, ύποχρεωθώσιν ουτοι καί διά τελεσφορούν μέτρων πειθαναγ- 
κασθώσιν ΐνα έπανέλθωσι πόντιος είς τά ίδια κελλία καί παύσωσι 
παραμένοντες έκθέσμως ένταύθα καί διερχόμενοι τόν καιρόν αύτών 
έν τή τύρβη τού κόσμου, περί παν αΖΧο ή τήν μοναχικήν άσκησιν 
ασχολούμενοι. Ταύτα ούτω καί αυθις έκ καθήκοντος πρός διόρθωσιν 
τής σοβαρός τούτης ανωμαλίας ύποδεικνύοντες καί συνιστώντες τή 
όσιότητι υμών, πεποίθαμεν δτι διά τής προσηκούσης φροντίδας τής 
όσιότητος υμών καί τών 'Ιερών Μονών τεθήσεται συντόνως οριστικόν 
τέρμα είς τήν συμβαίνουσαν σπουδαίαν ταύτην παραβίασιν τού καθε
στώτος καί τών θεσμών τού ιερού τόπου υμών. Ή δέ τού θεού 
χάρις καί τό άπειρον έλεος εϊη μεθ' υμών.

,αΤ^φ' Ιουνίου κε'.
4 Ο Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστώ εύχέτης

Ούτοι είνε οί Ρώσοι Μοναχοί τού ΓΑγίου ’Όρους, οϊτινες θεω- 
ρούντες εαυτούς ήδικημένους ύπό τών εις ας τά Κελλία των ύπό- 
Χεινται ελληνικών Μονών, επικαλούνται τήν προστασίαν τής Κυ- 
θερνήσεως τής πατρίδος ιων καί δΓ υπομνημάτων πρός τήν έν 
Αονδίνω Συνδιάσκεψιν ζητοΰσιν δχι μόνον τήν ούδετεροποίησιν τού 
Αγίου Όρους άλλά καί τήν ριζικήν τού καθεστώτος άνατροπήν 

άδιαφορούντες καί δΓ αύτάς έτι τάς κανονικός τής Εκκλησίας δια
τάξεις. Εισπράττοντες διά μέσων κατακρίτων πλέον τού ενός καί ημί
θεος εκατομμυρίου ρουβλίων διά τής άγυρτικής έκμεταλλεύσεως τού
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674 Οί Ρώσοι Κελλιώται

αγνού θρησκευτικού αισθήματος τού ρωσικού λαού, παρά τάς άπα- 
γορεύσεις τής Άγιωτάτης ρωσικής Συνόδου καί αύτής τής ρωσικής 
Κυβερνήσεως ζώντες έν παρεκτροπαΐς, τών οποίων άμυδράν μόνον 
παρέχει εικόνα το πατριαρχικόν έγγραφον καί πληρούντες ταραχής 
καί συγχύσεως τάς έν ’Ανατολή Άγιωτάτας Εκκλησίας, άφού ήδη τό 
καθ’ εαυτούς κατέλυσαν έν 'Αγίφ ’Όρει τήν μοναχικήν τάξιν, εισα- 
γαγόντες τήν αισχροκέρδειαν, τήν πολυτέλειαν, τήν διαφθοράν καί 
διάγοντες τόν βίον έν ανυποταξία τελεία, έπόμενον ήτο νά ζητή- 
σωσιν όσα έζήτησαν άπό τήν Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψη', τά όποια 
τόσον άπεΐχον τού ορθού και τού νομίμου, ώστε και αυτή ή ρω
σική Μονή τού 'Αγίου Παντελεήμονος άνεπιφυλάκτως συγκατεδίκα- 
σεν αυτά μετά τών λοιπών Μονών.

Διότι πρέπει νά όμολογηθή δτι οί Μοναχοί τής ρωσικής Μονής 
καί τών δύο ρωσικών Σκητών ζώσι καί πολιτεύονται πράγματι κατά τάς 
διατάξεις τών ιερών Κοινοβίων, έάν δέ αί δύο Σκήται ή τού 'Αγίου 
Άνδρέου καί Προφήτου Ήλιου έφύλαττον τον δρον τών περί αύτών 
Σιγιλλίων τον ορίζοντα τόν αριθμόν τής ’Αδελφότητος καί έάν έν τή 
κυριάρχω Μονή τού 'Αγίου Παντελεήμονος δέν παρηγκωνίζοντο οί 
'Έλληνες Μοναχοί έναντίον έπίσής τών διατάξεων τού είς ρωσικήν 
τήν Μονήν μεταθαλόντος πατριαρχικού έγγράφου, δέν θά εΐχέ τις 
ειμή νά έπαινέση καί τόν τρόπον τής διοικήσεως τών ιδρυμάτων 
τούτων καί τόν τρόπον τής ζωής αύτών ώς Μοναχών καί τήν εύλά- 
βειαν αύτών πρός τάς καθεστηκυίας άρχάς, ανεξαρτήτως βεβαίως 
τής θέσεως αύτών ώς δργάνων συνειδητών ή άσυνειδήτων τών 
σκοπών τής - ρωσικής πολιτικής, ούδέ θά ύπήρχον προστριβαί έν 
Άγίω ’Όρει μεταξύ Ρώσων καί Ελλήνων,-. έάν έλειπον οί Ρώσοι 
Κελλιώται.

’ Άλλ’, ώς εϊπομεν ήδη, οί τοιαύτα φέροντες πιστοποιητικά δια
γωγής Ρώσοι Μοναχοί τής τάξεως ταύτης εΐνε τά μάλλον ευνοού
μενα πρόσωπα τών έν ’Ανατολή συνεχιστών τής πολιτικής τού Ίγνά- 
τιεφ, θεωρούμενα πάντως ώς τά καταλληλότερα όργανα πρός προα
γωγήν τών σκοπών αύτής. Οί Ρώσοι Κελλιώται προφανώς παίζουσι 
τό πρόσωπον κομιτατζήδο>ν καί άνταρτών. Οι Μοναστηριακοί και 
Σκητιώται εΐνε τό πειθαρχούν καί εις τάξιν καί νόμους υποκείμενον 
στράτευμα. Οί Κελλιώται εΐνε οί άνυπότακτοι, άναγκαΐοι διά τάς 
πραξικοπηματικός καί άνευθύνους κατακτήσεις. Δι’ αυτούς κυρίως
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Αί τάξεις τών Ir ' Αγίω "Ορει ιδρυμάτων 677

εινε αναγκαία ή ουδετεροποίησή του Αγίου ’Όρους. Διότι μόνον 
ύπό ταύτην έλπίζεται νά μείνωσιν ελεύθεροι είς τάς ένεργείας των, 
δηλαδή εις τάς παρεκτροπάς των. Τό νά εΐνε ηθικοί ή ανήθικοι 
ολίγον ενδιαφέρει τούς προστάτας των. Αρκεί δτι δι’ αύτών πλη- 
θύνονται αί ρωσικά! κτήσεις έν Ανατολή.

ΑΙ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΠΩ ΟΡΕΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ό έν Άγίω Όρει Μοναστικός βίος διαιρείται εις εξ τάξεις, εις 
άς άντιστοιχούσι καί έξ ειδών Μοναστικά Ιδρύματα. Αι ταςεις αυται 
είναι ή τών Μοναστηριακών, ή τών Σκητιωτών, η τών Κελλαωτών, 
ή τών Καλυβιωτών, ή τών Καθισματαρίων καί ή των Ησυχαστών. 
Εντεύθεν καί τά ιδρύματα είναι Moral η Μοί’αστηρια, Σκήται, Κελλια, 

Καλυθαι, Καθίσματα, 'Ησυχαστήρια.
1. Μονή ή Μοναστηριού σημαίνει Ιδρυμα Κυρίαρχον αυτοδιοί

κητον, ίδρυμένον έπί τή βάσει αύτοκρατορικού Χρυσοθουλου η Πα- 
τριαρχικού Σιγγιλίου, κάτοχον έν άπολύτω κυριότητι εδάφους Αγιο- 
ρειτικού, έλεύθερον περιορισμών ώς προς τον αριθμόν τών εν αυτφ 
βιούντων Μοναχών. Τό "Ιδρυμα τούτο είναι ή Κοινόβιον ή Ιδιόρ
ρυθμον. Έν τώ Κοινοβίω οί αδελφοί έχουσι τά πάντα κοινά καί 
ουδεν ίδιον. Προΐσταται 'Ηγούμενος διά καθολικής ψηφοφορίας εκλε
γόμενος καί ίσοβίως κατέχων τό αξίωμα. Εν τω ιδιόρρυθμα) οί 
αδελφοί διαιτώνται καθ’ έαυτούς έκτελούντες τάς διακονίας έπί αντι- 
μισθία. Τά τής Μονής διέπει τό συμβούλιον τών Προϊστάμενων 
υφ ού καί έξ ού έκλέγεται κατ’ έτος ή Διενθύνουσα Επιτροπή. Κατά 
ταύτα τού μεν Κοινοθίοΐ’ τό πολίτευμα είναι μοναρχικόν μάλλοχ, 
τής μοναρχίας περιοριζομένης πως ύπό τής περί τόν Ηγούμενοχ 
Γερόντιας, τού δέ ιδιορρύθμου ολιγαρχικόν αριστοκρατικόν. Κυρίαρ- 
Χθι Μοναί ύπάρχουσιν έν δλω εϊκοσιν, έξ ών ένδεκα τού Κοινο- 
όιακού καί έννέα τού ιδιορρύθμου τύπου. Αυται δε κατεχουσιν ως 
ιδιοκτησίαν αύτώλ' άναπαλλοτρία)τον ολοκληρον το έδαφος τής Χερ- 
σ°νήσου τού Αγίου Όρους καί άπαρτίζουσιν εν ισοτιμία τήν Mo- 
^^χικην Ευμπολιτείαν του cΑγίου "Ορους.

2. Σκήτη είναι ίδρυμα μοναστικόν ίδρυμένον επι εδάφους Κυριάρ
χου Μονής, διά πράξεως τής Μονής έγκεκριμένης ύπό τής άντιπροσω-
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πείας τών 20 Μονών ήτοι τής ' Ιεράς Κοινότητος, καί έπικεκυριομέ- 
νης δια Σιγιλλίου Πατριαρχικού, ήτοι Γράμματος κανονικού εύρους. 
Τό "Ιδρυμα τούτο είναι έσωτερικώς αύτοκυβέρνητον υπό τήν έξάρ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΗΤΗ (ή Νέα Σκήτη)

τησιν τής Κυριάρχου Μονής, έχούσης ώρισμένα επ’ αύτού δικαιώ
ματα, ό αριθμός δέ τών Μοναχών αύτού είναι κατ’ άνώτατον ΰριον

ΡΩΣΙΚΗ ΣΚΗΤΗ .(ή τού 'Αγίου Άνδρέου)

ώρισμένος εν ταΐς περί αύτού έπισήμοις πράξεσι. Καί τά 'Ιδρύματα 
ταύτα διαιρούνται εις ’Ιδιόρρυθμα καί εις Κοινόβια. Τά ιδιόρρυθμα 
αποτελούνται από συνολον μεμονωμένων οικιών καλούμενων Καλυ
βών, περί ένα καθεδρικόν Ναόν, όνομαζόμενον Το Κυριάκόν, παρά 

τόν όποιον έχει τήν κατοικίαν αύτού καί τόν πρός * υποδοχήν Ξε
νώνα ό Δίκαιος δηλ. ό Προϊστάμενος τής όλης Σκήτης. AÎ Καλυβαι 
παριστώσαι άραιώς κατοικουμένην κώμην οίκουνται έκαστη υπό τριών

Η ΡΟΥΜΟΥΝΊΚΗ ΣΚΗΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Μοναχών, ών δ πρώτος είναι δ Γέρων της Καλυβης, οι δε άλλοι 
όνο οί υποτακτικοί αύτού. Οί Γέροντες τών καλυβών έκλέγουσι κατ’ 
έτος αύτοκλήτως συνερχόμενοι τήν Η1!'’ Μαΐου, υπο τήν προεδρίαν

Η ΒΟΥΛΓAΡΟΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΚΗΤΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Αντιπροσώπου τής Κυριάρχου Μονής, τόν Δίκαιον τής Σκήτης, τόν 
θποϊον εγκρίνει καί άποκαθιστά εις τά καθήκοντα αυτού η Κυρίαρ
χος Μονή. Οί Μοναχοί, τάς καθ’ ημέραν προσευχάς τελούσιν έν τή 
Χαλύβη αύτών. Μόνον δέ τάς Κυριακάς καί έορτάς συγκεντρούνται 
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εις κοινήν προσευχήν έν τφ Κυριακφ. Έκαστη καλύβη καθ’ έαυτήν 
άποιελεϊ τριμελές κοινόβιον άποζών από τής καλλιέργειας τής περί 
τήν Καλύβην γής καί τού εργόχειρου τών μελών αυτού.

Κατ’ άπόκλισιν, μή έπιδοκιμαζομένην, από τού γνησίου τούτου

ΚΕΛΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

τύπου τής Σκήτης έδημιουργήθη ο τύπος της Κοινοβιακης Σκητης, 
ήτις καί ώς οικοδόμημα και ώς εσωτερικός οργανισμός ομοιάζει 
Μοναστηριακόν Κοινόβιον. Καί ένταύθα οι αδελφοί, ούδέν έχουσιν

ΚΕΛΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ

ίδιον, έσθίουσιν έν κοινή τραπέζη, προσεύχονται πάντοτε έν τώ 
κοινώ Ναω, καί έχουσι προϊστάμενον Δίκαιον μέν επίσης καλούμε
νου, καί ύπό τής Κυριάρχου Μονής έγκρινόμενον, άλλ’ Ισοβίως τό 
άξιωμα κατέχοντα.

Σκήται έν 'Αγίω ’Όρει άνεγνωρισμέναι ύπάρχουσιν έν δλω 12, 

Αί τάξεις τών έν 'Αγιοι ^Ορει ιδρυμάτων 6X1

ήτοι 2 Ρωσικαί, 2 Ρουμανικαί, 1 Βουλγαροορθόδοξος καί 7 Έλληνικαί. 
Η Βουλγαροορθόδοξος είναι ιδιοκτησία τής Ρ. Μονής, αί δέλοιπαίπάσαι 
Ελλ. Μονών. Σκήτας ονομάζει ή Ρίοσική Μονή καί δύο μοναστι

κούς συνοικισμούς, ευρισκομένους έπι έδάφους αυτής. Άλλ’αύταί εισιν 
παραρτήματα τής Μονής, άνευ ούδενός σημείου αύτοτελείας.

3. Κελλίον είναι ίδρυμα μοναστικόν, άποτελούμενον έξ ενός οικο
δομήματος έν εϊδει αγροτικής κατοικίας μετά ναϊδρίου έντός αυτής, 
με ώρισμένην περιοχήν έδάφους. Τό Κελλίον παραχωρεΐται δΓ έγγρά- 
ψου ύπό τής Κυριάρχου Μονής εις τρία πρόσωπα κατά σύστημα 
διαδοχής οΰτω: ό πρώτος έγγραφόμενος έν τώ παραχωρητηρίω είναι 
Ό Γέρων τού Κελλίου, δστις δεικνύει καί τόν δεύτερον καί τόν τρί- 
τον συγκάτοικόν του επ’ ιδία ευθύνη. Άποθνήσκοντος τού πρώτου 
ο δεύτερος καταλαμβάνει τήν θέσιν καί τό αξίωμα έκείνου, ό τρί- 
τθς άναΒαίνει εις τήν θέσιν τού δευτέρου, τή δέ ύποδείξει τού πρώ- 
του> ήδη Γέροντος, προστίθεται τρίτος εις τήν κενωθεΐσαν ήδη θέσιν. 
Η νέα τάξις έπισημοποιείται διά νέου παραχωρητηρίου έγγράφου 

τής Μονής, αφού καταβληθή εις τό ταμειον αυτής ύπό τού.προβι- 
βασθέντος εις Γέροντα τό τριμερίδιον ήτοι τό τρίτον τής αξίας τού 
Κελλίου. Ή περιουσία τού άποβιούντος γέροντος περιέρχεται μετά 
των έπι τού Κελλίοΐ’ δικαιωμάτων είς τόν διάδοχον αυτού. Μόνον 
δέ έν περιπτο5σει τελευτής τού Γέροντος άνευ νομίμων διαδόχων, 
το Κελλίον περιέρχεται πάλιν μεθ’ δλης τής περιουσίας αυτού εις 
τήν απόλυτον Κυριότητα τής Μονής.

Από τού γράμματος τού Παραχωρητηρίου έγγράφου, ούτινος 
° τύπος παραμένει σχεδόν αναλλοίωτος από τριών αιώνων, δέν προ- 
*υπτει αν οί τρεις δικαιούχοι έπι τού Κελλίου δικαιούνται νά έχωσι 

αύτών καί άλλην συνοδείαν. Ή μακραίων δμως πράξις, ή καί 
νυν ίσχυουσα έν τοϊς Κελλίοις, πλήν τών ρωσικών, έρμηνεύουσα τό 
εΥΥραφον, δεικνύει δτι οί τρεις Μοναχοί δικαιούνται νά έχωσι δΓ 
υπηρεσίαν τΟυ Κελλίου καί 1 έως 3 δοκίμους. ’Εντεύθεν δέ καί τό 
1909 έκδοθέν Σιγγίλιον, καί οί μετ’ αυτό τώ 1911 ψηφισθέντες Γεν. 
Κανονισμοί όρίζουσιν εις 6 κατ’ άνώτατον δρον τόν αριθμόν τών 
π90σώπων τού Κελλιωτικού Ιδρύματος, άποτελούντος μικρόν δσον 
μια οικογένεια Κοινόβιον.

Ιδρύματα τού τύπου τούτου έν Άγίω ’Όρει ύπάρχουσιν έν δλω 
Έκ τούτων είναι 154 Ελληνικά, 31 Ρωσικά, 12 Ρωμουνικά,

♦ ♦

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



682 Αί τάξεις τών εν ' Αγίω *Ορεΐ ιδρυμάτων
Αι τάξεις τών εν Αγιω *0ρει ιδρυμάτων 683

6 Βουλγαρικά καί 1 Γεωργιανόν. Έξαιρουμένων τού Γεωργιανού 
καί τών Ρωσικών, ών πολλά άριθμούσι παρανόμως δεκάδας δλας 
μοναχών, τά λοιπά πάντα έ'χουσι τόν νόμιμον αριθμόν προσώπων 
τ. ε. ούχί άνώτερον τώ>ν 6.

Οί τού Κελλιωτικού βίου ύποχρεούνται νά άποζώσιν έκ τής 
καλλιέργειας τής γής τού Κελ- 
λίου και έκ τού έργοχείρου αύ
τών, Ζωγραφικής, Ξυλογλυπτι
κής, πλεκτικής κλπ. Οΰτω δέ 
κα'ι αποζώ σι πάντες οί άλλοι 
Κελλιώται, πλήν τα>ν Ρώσων, 
τών οποίων εϊδομεν καί τούς 
πόρους και τόν τρόπον τού ζήν.

4. Καλύβη. Εϊδομεν ότι 
» Καλύδαι καλούνται αί μεμονω

μένα» μικραί κατοικίαι, ών τό 
έν εϊδει κώμης τοπικόν σύνο- 
λον αποτελεί τήν ιδιόρρυθμον 
Σκήτην. Αί Καλύβαι } αύται 
παραχωρούνται ύπό τής Μο
νής εις τρία πρόσωπα κατά

Έογόχαρον ξ.λογλυ^ής "ΕΜηνος Μονάχον ^στημα διαδοχής, δπως καί είς 
τά Κελλία, χωρίς δμως νά 

ύπάρχη συμπληρωματική συνοδεία. Πλήν δμως τών είς Σκήτας συν
τεταγμένων Καλυβών ύπάρχουσι καί άλλαι άπομεμονωμέναι, άλλήλων 
τε καί τής Μονής άπομεμακρυσμέναι, αϊτινες δίδονται πρός κατοικίαν 
εις έν ή δύο τό πολύ πρόσωπα άνευ διαδοχής, πρός ισόβιον κατοικίαν.

5. Κάθισμα είναι μικρά Καλύβη εις τήν οποίαν κατοικεί εις μόνος 
Μοναχός, δστις έπί ώρισμένω τιμή μάτι λαμβάνει ίσοβίως καί διακονίαν 
άρτου έκ τής Μονής.

6. ' Ηουχαοτήριον είναι κάθισμα άπομεμακρυσμένον τής Μονής 
καί άλλων 'Ιδρυμάτων έν έρήμω καί συνήθως άπροσίτω τόπω. 
Είναι ή αύστηροτέρα μορφή τού μοναστικού βίου.

Πλήν τών ανωτέρω έξ τάξεων τών Μοναστών ύπάρχουσι καί οί 
λεγόμενοι Καβιώτω. Ούτοι είναι ρασοφόροι, εις ούδέν ίδρυμα μο
ναστικόν άνήκοντες, εϊτε ώς έκδεδιωγμένοι ύπό τών Μοναστηρίων, είτε 

ως έξωθεν ΰπεισελθόντες. Τούς τοιούτους οί Κανονισμοί χαρακτηρί- 
ζουσιν ώς άλήτας καί διατάσσουσι τήν έκδίωξιν άπό τού ιερού εδάφους.

ΡΩΣΙΚΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ

ΡΩΣΙΚΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ
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Έκ τής ως άνω ερμηνείας τών πραγμάτων καταφαίνεται δτι 
έκαστη Κυρίαρχος Μονή αποτελεί καθ’ έαυτήν πολιτείαν αυτοδιοί
κητον, εχουσα ύφ3 έαυτήν άλλα μοναστικά, πρωτοβάθμια, δευτερο
βάθμια και λοιπά μοναστικά ιδρύματα καθαρισμένου τύπου μέ εσω
τερικήν σχετικήν αύτοδιοίκησιν προσδίδουσαν εις αυτά τήν μορφήν 
νομικών προσώπων ίδιοι*  δίκαιοί’. Ώς έκ τούτου δέ και πάντα τα 
ιδρύματα εκείνα, άτινα εύρίσκονται έν άπολύτα) έξαρτήσει άπό τής 
Κυριάρχου αύτών Μονής ώστε νά συγχωνεύωνται μετ’ αυτής διοι- 
κητικώς δέν δύνανται νά συναριθμηθώσι μετά τών ώς Άνω ιδρυ
μάτων, αλλά λογίζονται και είναι παραρτήματα μιας καί τής αυτής 
Μονής, ώς συμβαίνει έν τή ρωσική Μονή.

ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Στατιστική ιδρυμάτων και προσώπων κατά γλώσσαν 
καί καθ’ ύπηκοότητα προελεύσεως.

Έκ τών γραφομένων εις τάς ρωσικός έπισήμους καί ανεπισή
μους έφημερίδας συνάγει τις δτι ή Ρωσία ζητεί να προσδώση τό
νον ιδιαίτερον εις τάς περί ούδετεροποιήσεως καί συγκυριαρχίας αξιώ
σεις αύτής, βασιζόμενη έπί τής έν τω παρόντι έθνολογικής συστά- 
σεως τού Αγίου ’Όρους, τήν οποίαν νομίζει εύνοϊκήν δι’ αυτήν. 
Έν πρώτοις θέλει νά όμιλή έν δνόματι τριών κυριάρχων Μονών, 
τής Ρωσικής, τής Σέρβικης, καί τής Βουλγαρικής. Αί δύο δμως τε
λευταίοι Μοναί διά τής υπογραφής, ήν έθηκαν εις τό ενωτικόν ιε
ρόν τής γενικής Συνελεύσεως ψήφισμα τού 'Αγίου ’Όρους παρά 
τάς ύπογραφάς τών 17 Ελληνοφώνων Μονών έδωκαν τήν πρέ- 
πουσαν άπάντησιν. Ούδέ ήδύνατο νά γίνη άλλως, τό μέν διότι 
έμπνέονται ε’ίπερ τις καί άλλη Μονή ύπό τού γνησίου Άγιορειτικού 
πνεύματος, τό όποιον θέλει τόν τόπον τόν άγιον τόπον προσευ
χής καί ούχί παλαίστραν πολιτικών ανταγωνισμών καί στήριγμα 
πολιτικών προγραμμάτων, τό δέ, διότι αί αδελφότητες αύτών κατά 
τά τρία ή καί τέσσαρα πέμπτα αποτελούνται έξ υπηκόων τού Βα- 
σιλέως τών Ελλήνων, ώς προερχομένων έκ τής έλληνικής Μακε-
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δονίας. Τό νόμιμον άρα ενδιαφέρον τής Ρωσίας προκειμένου περί 
Κυρίαρχων Μονών δέν δύναται νά ύπερθή τήν μίαν καί μόνην 
Κυρίαρχον ρωσικήν Μονήν.

Έξ άλλου ή Ρωσία βλέπουσα ότι μειονεκτεΐ ύπό τήν έ'ποψιν 
τών ιδρυμάτων ζητεΐ στήριγμα εις τόν αριθμόν τών προσώπων, η 
βάσις δμως είναι διπλώς επισφαλής. Έν χώρα καί πολιτεία όποιον 
τό Άγιον ’Όρος σημασίαν έχουσιν ούχί τά άτομα, αλλά τά ηθικά 
πρόσωπα τ. ε. τά Τερά 'Ιδρύματα, ή έπί τού εδάφους κυριαρχία 
καί ό βαθμός τής συμμετοχής εις τήν διοίκησιν, ήτις διά λόγους 
άπό τών περί Μοναχικού βίου κανονικών διατάξεων της Εκκλησίας 
όπορρέοντας, βασίζεται ούχί έπί τών ατόμων, άλλ επί τών ιδρυμά
των καί τών διεπόντων αυτά θεσμών. Γά άτομα εν τώ Μοναστή- 
ριακώ συστήματι είναι, δυνάμει αυτής ταυτης τής ιδιότητος των ως 
Μοναχών, έστερημένα τών δικαιωμάτων εκείνων, άτινα εν ταΐς εγκο- 
σμιοις πολιτείαις συνιστώσι τόν έλευθερον πολίτην. Ο Μοναχός οχι 
μόνον άτομικής έλευθερίας στερείται, άλλά καί ιδίας καθολου θελη- 
σεως. Ή άρετή τήν οποίαν έπαγγέλεται συνισταται εις τήν απαρ- 
νησιν όλων τών μετά τής γής σχέσιν έχόντων δικαιωμάτων τού 
εγω. Τό σύνολον τών τοιούτων δικαιωμάτων αύτού έχει μεταθιθασθη 
δια πράξεως εκούσιας αύτού βουλήσεως, σημασίας θρησκευτικής, εις 
τό Μοναστήριον αύτού καί τήν προϊσταμένην τούτου Άρχήν. Ο μο- 
ναχός κατά τήν ώραν τής άναλήψεως τού μοναχικού σχήματος 
καθομολογεί έπισήμως ένώπιον τού θυσιαστηρίου ότι εν τελεία επι- 
γνωσει καί έκουσία τή γνώμη διά τόν πόθον τής άσκήσεως θά 
σωζη Ηέχρι θανάτου τήν ύπακοήν τώ ΙΙροεστώτι καί πάση τή έν 
Χριστώ άδελφότητι, ύπομένων πάσαν θλϊψιν καί στενοχώριαν τού 
μονήρους βίου διά τήν Βασιλείαν τών Ούρανών. Αρκεί δέ πρός 
τοίς άνω νά μνημονεύσωμεν τού γεγονότος οτι εν τοίς Κοινοθίοις 
ιδίυι, οποία είναι μάλιστα δλα τά ρωσικά Ιδρύματα, ο Ηγούμενος 
εΖει δικαίωμα όχι μόνον συνάφειαν οίανδήποτε μετά τών έξω της 
Μονής νά έμποδίση εις τόν κοινοβιάτην Μοναχόν, αλλα καί αυτήν 
την μετά τών έγγυτάτων σι»γγενών του αλληλογραφίαν, ινα εννοηθή 
πληρεστερον δτι ούχί τό άτομον. άλλά τό καθιδρυμα, και μάλιστα 
τθ Κυρίαρχον άποτελεΐ τήν βάσιν δχι μόνον τού καθεστώτος έν 
Άγίω ’Όρει, άλλά καί τής έν αύτώ θέσεως έκάστης έθνότητος. Πολ
λοί τών γραφόντων έν Ρωσία, ’ίσως καί τών διαπραγματευομένων
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έπί τού ζητήματος διαπορούσι πώς τάχα είναι, δυνατόν ή δείνα 
έλληνική Μονή νά έχη ϊσα δικαιώματα πρός τήν μίαν καί μόνην 
ρωσικήν, άφού ή αδελφότης αυτής μόλις είναι άριθμητικώς τό εν 
εικοστόν εκείνης. Τούτο όμως είναι απαράλλακτα ώς εάν έλέγομεν, 
πώς είναι δυνατόν έν τώ σύνολο.) τών Ευρωπαϊκών Κρατών ή Ελλάς έπί 
παραδείγματι ώς Κράτος νά έχη ’ίσα δικαιώματα πρός τήν Ρωσίαν, 
αφού άριθμητικώς δέν είναι ούτε τό έν τριακοστόν εκείνης, ή ακόμη σα- 
φέστερον, τό Μαυροβούνιον τό όποιον δέν είναι ούτε τό έν τριακο
σιοστόν τής Ρωσίας. Ωραία δέ, μά τήν αλήθειαν, θά άπετελεϊτο συγ
κυριαρχία επί τού Άγιου ’Όρους έκ τής Ρωσίας καί τών μικρών 
Βαλκανικών Κρατών, εάν τάς σχέσεις τών συγκυριάρχων έμελλε 
νά καθορίζη ούχι τού κράτους τό άξίωμα, άλλ’ ό άριθμός τών πο
λιτών αύτού.

Καί είς άλλην δμως σφαλερόν βάσιν ζητούσι νά στηριχθώσιν οί 
Ρώσοι στατιστικολόγοι. Είναι δέ αύτη ό τρόπος κατά τόν όποιον 
ζητούσι νά άριθμήσωσι τόν δικαιούχον πληθυσμόν τού 'Αγίου ’Όρους. 
Βεβαίως πάντες τού Άγιοι» ’Όρους οί πολϊται προέρχονται έξωθεν, 
αφού ούδείς γεννάται έν τώ τόπφ. Ό πληθυσμός οΰτος ό άδιακό- 
πο^ς έξωθεν άνανεούμένος διαιρείται έξ ενός μέν είς σταθερόν και 
είς κινητόν, έξ ετέρου δέ εις ρασοφόρον καί εις κοσμικόν. Καί στα
θερός μέν είναι οί διαρκώς νομίμως κατοικούντες έν Άγίφ ’Όρει 
Μοναχοί καί κοσμικοί υπάλληλοι καί ύπηρέται τών μοναστικών ιδρυ
μάτων, ώς καί οί πρός έμπορίαν ή δι’ άλλο οίονδήποτε επάγγελμα 
σταθερόν έν Άγίφ ’Όρει διαμονήν έχοντες λαϊκοί, κινητοί δέ οί 
προσκυνηταί μοναχοί, οί λαϊκοί ή παρεπίδημοι δι’ οίονδήποτε λόγον 
ώς καί οί έπί μισθώ έργάται καί γεωργοί έξωθεν δι’ ώρισμένην 
χρονικήν τού έτους περίοδον έρχόμενοι. Είναι προφανές ότι καταρ- 
τίζων τις στατιστικήν τού Αγίου ’Όρους πρός γνώσιν ούχι τού άριθ- 
μού τών έν δεδομένη στιγμή ευρισκομένων έπ’ αύτού άτόμων, άλλ 
έκείνων, οϊτινες συνδέονται πρός τήν πολιτείαν τού Αγίου Όρους 
ώς φορείς δικαιωμάτων καί υποχρεώσεων, δέν δύναται νά λάθη ύπ δψιν 
τόν κινητόν πληθυσμόν, ώς έπίσης είναι προφανές ότι δέν δύναται 
νά παρίδη τόν σταθερόν πληθυσμόν τού λαϊκού στοιχείου, τό όποιον 
καί λόγφ τής διάρκειας τής διαμονής αύτού καί λόγο) τής άναγκαιότη- 
τος αύτού, διά τά άποτελούντα τήν βάσιν τού πολιτεύματος Ιδρύματα, 
είναι μέρος τού σταθερού πληθυσμού τής Μοναχικής Πολιτείας.
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Βεβαίως όταν τις πρώτον μέν συναρίθμηση μεταξύ τών κατά τούς 
κειμένους νόμους Δικαιούχων πολιτών τούς έν άγνοια, ή έπί παρα- 
θάσει αύτών ευρισκομένους έν 'Αγίω ’Όρει ρασοφόρους, καί δεύτε
ρον άφαιρέση από τού σταθερού πληθυσμού τούς λόγον ύπάρξεως 
έχοντας καί άπαραιτήτως αναγκαίους διά τά ιδρύματα λαϊκούς είναι 
δυνατόν νά έξαγάγη συμπεράσματα ευνοϊκά υπέρ της Ριοσίας. Ότι 
όμως τοιαύτη βάσις στατιστικής είναι αυθαίρετος είναι αυτόδηλον, 
αφού και έν ταΐς κοσμικαϊς πολιτείαις ό δικαιούχος πληθυσμός τών 
πολιτών βασίζεται έπί τών νόμων, οιτινες ορίζουσιν υπο ποιους 
όρους έχει τις τά δικαιώματα τού πολίτοί’. Καί τό Αγιον Ορος 
ως αυτόνομος πολιτεία έχει τούς νόμους αυτού. Κατα τούτους δέ 
και μόνους δέον νά καταρτίζηται ο στατιστικός πιναξ τών δικαιού
χων αύτού πολιτών. 'Όταν οί νομοί οριζωσιν οτι οι Μονάχοι τού 
δεινός μοναστικού ιδρύματος δέν δύνανται νά υπερβαίνωσιν ωρι- 
σμένον αριθμόν διά λόγους θεμελιώδεις τού πολιτεύματος, είναι 
πρόδηλόν ότι οί πέραν τού νομίμου αριθμού καθ οιονδηποτε τρό
πον προστεθέντες, δέν δύνανται νά έχωσιν έν τή Πολιτεία υπόστα- 
σιν πολίτου μετά δικαιωμάτων, δπως έπισης δεν δύνανται νά έχωσι 
τοιαύτην καί έκεϊνοι άπό τών οποίων έχει αφαιρεθή νομίμως η 
ίδιότης τού πολίτου.

Έν τή έξηγήσει τών διαφόρων τάξεων τού μοναστικού βίου εν 
Αγίω ’Όρει έδείξαμεν δτι μόνον τών Κυριάρχων Μονών ο αριθμός 

είναι άπεριόριστος, τών λοιπών πάντων ευρισκομένων υπό περιορι
σμούς ώς πρός τόν άριθμόν τού προσωπικού αυτών νομίμους. Αλλά 
και αί Κυρίαρχοι Μοναί τό δικαίωμα τού καταρτισμού τού αριθμού 
τών άδελφοτήτων αύτών ένασκούσι κατά νόμον ύπό ωρισμένας δια
τυπώσεις, τών οποίων ή παράβασις κατ άναγκην θετει εκτός τού 
νομίμου άριθμού τά είς α άναφέρεται πρόσιοπα. 1 ό επί πα- 
ραδειγματι άρθρον τού Β . Κεφ. τού έν ισχύει πολιτικού Νόμου 
(Αυτοκρ. Κανονισμ.), δστις καθώριζε τάς νομίμους σχέσεις της 
αυτονόμου μοναχικής πολιτείας πρός τό Κυρίαρχον Κράτος, ορίζει 
θτι άμα ώς τις γείνη δεκτός ώς άδελφός εν τινι Μονή, η Αρχή τής 
Μονής οφείλει νά άναγγείλη εις τόν πολιτικόν Διοικητήν τού 'Αγίου 
Όρους τήν πράξιν καί τό όνομα τού νέου άδελφού, δπως άνα- 
γνωρισθή ώς ’Οθωμανός υπήκοος, άτε δή τής οθωμανικής ύπηκοό- 
τητος ύποχρεωτικώς έπιβαλλομένης εις πάντα Μοναχόν 'Αγιορείτην,
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έξ οϊαςδήποτε καί αν κατάγηται επικράτειας. Διά τούτο καί εις πά
σαν άνανέωσιν τών Νουφουσίων (δημοτικών) τών πολιτών τού 
"Αγίου ’Όρους προσεκαλούντο ύποχρεωτικώς ά'πασαι αί Μοναί νά 
λάβωσι τά νέα νουίρούσια τών Μοναχών αυτών. Έπεται εκ τούτου 
δτι πας μοναχός Μονής Κυριάρχου, μή καταγεγραμμένος εις τά 
Κυβερνητικά μητρώα τού "Αγίου Όρους κατά τήν στιγμήν τού 
καταρτισμού τής στατιστικής τού νομίμου πληθυσμού αύτού ύπό- 
κειται εις ενστασιν ύπό τής έχούσης τό πρός τούτο δικαίωμα αρχής. 
Έπί τοιούτων βάσεων, ών ούδείς δΰναται νά άμφισβητήση τό κύρος 
κατηρτίσθησαν οί κατωτέρω πίνακες.

I.

Κυρίαρχα καί υποτελή Ιδρύματα διαδοχής κατ έθνότητα και 
καθ’ ύπηκοότητα καταγωγής τών έπικρατεστέρων.

Κατ’ έθνότητα (γλώσσαι) Καθ’ ύπηκοότητα κτλ.

’Εθνότητες
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"Ελληνες................ 17 7 154 "Ελλάς...........18(α) 8 133
Ρώσοι................... 1 2 31 Ρωσία...........1 2 35
Σέρβοι ................... 1 — Τουρκία .... K«) — 28
Βουλγαροορθόδοξοι 1 1 6 Ρουμανία. . . — 2 9
Ρωμούνοι.............. — 2 12 Σερβία.........— — —
Γειοργιανοί............ — 1 Βουλγαρία . . — —

20 12 204 20 12 204

(α) Είς μίαν έκ τών 17 ελληνοφώνων μονών ή πλειονότης τών αδελφών κα
τάγεται έκ Τουρκίας. Τανάπαλιν είς τάς Μονάς σερβικήν καί βουλγαρικήν ή 
πλειονότης τών αδελφών είνε έκ τής ελληνική; Μακεδονίας. Τό αυτό συμβαίνει 
καί διά τήν 1 βουλγαρικήν Σκήτην καί τά 6 Κελλία. ’Επίσης εις τόν καθ’ ύπη
κοότητα πίνακα έλαττούνται τά ρωμουνικά Κελλία καί αύξάνουσι τά ρωσικά 
διότι τριών κελλίων βλαχοφώνων oî Μοναχοί είνε Ρώσοι ύπήκοοι, δπως καί οι 
Γεωργιανοί.

II.

Ο Νόμιμος πληθυσμός του "Αγίου Ορους κατ έθνότητα 
καί καθ ύπηκοότητα καταγωγής.

α) Κατ έθνότητα.

Τερά 'Ιδρύματα

Έ
λλ

ην
ες

Ρώ
σο

ι 1
Ο

Βο
ύλ

γα
ρο

 
ορ

θό
δο

ξο
ι

Σέ
ρβ

οι

Γε
ωρ

γι
κο

ί

Σύ
νο

λο
ν

Κυρίαρχοι Μοναί. ,. 2285 1183 18 180 76 3742
12 Σκήται..................... 595 282 121 27 13 5 1043

204 Κελλία................... 628 ’ 186 49 24 — 6 893
456 Καλ.-Καθ. κλ. . . . 198 i 263 191 12 — 3 667

Λαϊκοί πολϊται . . .. 1625 — — — 1625

Σύνολον......... 5331 1914 379 243 89 14 797ο

Αναλογία έπί τοϊς % .. 66,9" „ 24 % 4.S" ; 3%1,1%%2% Κ>0'> „

β') Καθ' ύπηκοότητα καταγωγής.
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Σύ
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ν

7^ Κυρ. Μοναί. .
■P ......

Κελλία...........
456 Κ^-Καθ.κλ.

Λαϊκοί πολϊται

Σΰνολον. . .

^^θγία επί %.

2080
481
458
196

1476

4711

1194
327
209
330

2160

280 12 87 63
125 81 14 —
187 32 7 —

34 107 — —
148 — — —

774 232 los 63

11
10

21

12
5 

—

17

3

1

4

3742
1043
893
667

1645

7970

; 9.7'·„2,9\. 1.3··., 1,3% 100%

g , , ,
η?-. , α · Διαγραφομένων έκ τού β' πίνακος τών Κρατών Τουρκίας καί ’Αγγλίας, η διά τήν 

α Ηίκτή κατ’έθνότητα καί ύπηκοότητα καταγωγής αναλογία αναβιβάζεται είς θθ,8 % 
V^L 2ο,8°/ο τής Ρωσίας.

ß · Ό αριθμός τών κατοικουντων είς τά ύποτελή ιδρύματα διαφέρει κατά τι τού 
τήν ‘ υπ°μνήματι τής Τέρας Κοινότητος διά τήν εύρυτέραν βάσιν, έφ’ ής ημείς έστηρίξαμεν 

ν°Μ-ιμότητα τής στατιστικής.
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III.

Μετόχια ' Αγιορειτικών * Ιδρυμάτων &ξω του ‘Αγίου Ορους.

Ίδιοκτήται

Εθ
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Βο
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ο
R

Μονή Μεγ. Λαύρας . Έλλ. 29 — 4 («) — — 33
» Βατοπαιδίου . Έλλ. 14 1 1 1 17
» Ίβήρων.......... Έλλ. 23 i 2 8 1 34

Χιλανδαρίου.. Σερβ. 6 i _ 1 1 — 8
» Διονυσίου . . . Έλλ. 15 — — . — — 15
» Κουτλουμουσ.. Έλλ. 15 1 _ , — ■ — — 15
» Παντοκράτόρ.. Έλλ. 7 1 — — 8
» Ξηροποτάμου. Έλλ. 10 1 — — 1 — 10
» Ζωγράφου . . Βουλγ. 7 1 1 — ; — 8
» Δοχειαρίου. . . Έλλ. 9 _ ! . ì — 9

. » Καρακάλλου. . Έλλ. 7 ! - — — 7
> Φιλοθέου. . . . Έλλ. 10 1 2 — — 13
» Σίμων. Πέτρας Έλλ. 9 — — — 1 — 9
» 'Αγ. Παύλου.. Έλλ. 8 1 — — — 9
» Σταύρον ικήτα. Έλλ. 5 — ! — — — 5
» Ξενοφώντος. . Έλλ. 8 1 — — — 8
» Γρηγορίου. . . Έλλ. 6 — — 6

Έσφιγμένου. . Έλλ. 15 — — — 15
» Ρωσικού......... Ρωσ. 3 1 (ß) 1 — — 4
» Κωνσταμονίτ.. Έλλ. 3 — γ — ! — — 3

Σκήτη'Αγ. Άνδρέου. Ρωσ. 1 (ß) 1 — — 2
» Προδρόμου. . Ρουμ. 1 — — .— — 1

2Q8 6 Ϊ9 1 2 236

Έκ τών αναλογιών τών προκυπτουσών έκ του πίνακος I, δστις 
καί μόνος είκονίζει τήν πραγματικήν αναλογίαν τών κατ’ εθνότητα 
και καθ’ υπηκοότητα καταγωγής δικαιωμάτων εθνών και Κρατών έπί

(α) Πάντα τά Μοναστήρια του 'Αγίου νΟρους έχουσι Μετόχια και κτήματα 
έν Ρουμανίφ κατεσχημένα υπό τής ρουμανικής Κυβερνήσειος άπό του 1863 καί 
έπίδικα έτι διατελούντα.

(β) Τά έν Ρωσίφ κτήματα ρωσικών Ιδρυμάτων παραλείπονται.

του 'Αγίου ’Όρους καταφαίνεται δτι δικαιώματα πρώτης γραμμής, 
ήτοι κυριαρχίας επι τού εδάφους καί μετοχής είς τήν άνωτάτην 
διοίκησιν τής άγιορειτικής Συμπολιτείας έχουσιν υπό έποψιν μέν 
εθνότητος τά έθνη, Ελληνικόν (85 %), 'Ρωσικόν (5 %), Σερβικόν 
(θ %) καί Βουλγαρικόν (5 %), υπό έποψιν δέ ύπηκοότητος κατα
γωγής τού επικρατέστερου αριθμού τής Κυριάρχου αδελφότητος, τά 
Κράτη Ελλάς (90 %), 'Ρωσία (5 %) καί Τουρκία (5 %). Δηλ. κατά 
μεν τήν εθνικότητα (γλώσσαν) έκ τών 20 Κυριάρχων Μοναστηριού ν 17 
είναι 'Ελληνικά, 1 'Ρωσικόν, 1 Σερβικόν, καί 1 Βουλγαροορθόδοξον. 
Κατά δέ τήν προέλευσιν τής πλειονότητας τής αδελφότητος έκάστης 
Μονής, επειδή δύο μέν τών μή ελληνοφώνων Μονών, τής Σερβι- 
κήζ καί Βουλγαρικής ή πλειονότης τών αδελφών κατάγεται έκ χω- 
9ων τού ελληνικού Κράτους, μιας δέ Ελληνικής ή πλειονότης άπο- 
τελεΐται έξ Ελλήνων καταγόμενων έκ χωρών Τουρκικών, Κράτη 
δικαιούχα έπί τής πρώτης ταύτης γραμμής δικαιωμάτων είναι ή Έλ-

μέ 18 Μονάς, ή Ρωσσία μέ 1 καί ή Τουρκία έπίσης μέ 1.
Δικαιώματα δευτέρας γραμμής άπορρέοντα έκ τών υποτελών δια

δοχής ιδρυμάτων (Σκητών καί Κελλίων) εχουσιν, Ελλάς (77,7%), 
Βωσία (16,7%) καί Ρουμανία (5,6%). Δηλαδή έκ τών 216 Σκη- 
τών καί Κελλίων κατ’ εθνότητα καί υπηκοότητα καταγωγής έπι- 
Χρατούντων είναι Ελληνικά 168, Ρωσικά 35 καί Ρωμουνικά 11, 
π<ιραλειπομένης δηλ. τής Τουρκίας.

Έν τώ πίνακι II, περιλαμβάνοντι στατιστικήν τών ατόμων, τών 
θποίων έδείξαμεν ήδη τήν θέσιν καί τήν σημασίαν έν τώ περί ου 
λόγος μοναχικώ συστήματι, αί άναλογίαι τροποποιούνται ούσιωδώς. 
Ενταύθα τά δικαιώματα τών κρατών έπί τών έξ αύτών καταγό

μενων πολιτών τού 'Αγίου Όρους άκολουθούσι τήν εξής σειράν: 
Ελλάς (58, 8 %), Ρωσία ( 25, 8 %), Τουρκία (9, 7 % ), Ρουμανία 

Αγγλία (1,3%) τά δέ λοιπά ήτοι Σερβία, Αυστρία, Βουλ- 
Υμρία καί Μαυροβούνιον δλα όμού αντιπροσωπεύονται δΓ ενός 1,3%. 
Εατά ταύτα ή ’Αγγλία λόγώ προστασίας υπηκόων έχει περισσότερα 
δικαιώματα τής Σερβίας, ή Αυστρία περισσότερα τής Βουλγαρίας, 
του Μαυροβούνιου άντιπροσιοπευομενού έκ τριών Μοναχών καί ενός 
λαϊκού. Πού λοιπόν έστο) καί έν τώ πίνακι τών προσώπων, έπί νο
μίμων βάσεων καταρτιζόμενο), δύναται νά στηριχθή ό τηλικούτος 
°ΥΧθς τών ρωσικών αξιώσεων, αφού ό νόμιμος αριθμός τών έκ Po)- 
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σίας δικαιούχων πολιτών τού Αγίου ’Όρους μόλις εΐνε τό */ 4 τού 
ολικού πληθυσμού τών πολιτών τής Άγιορειτικής πολιτείας; Και ση
μειωτέου δτι τόν αριθμόν τών Ρώσων Μοναχών τής ρωσικής 
Κυριάρχου Μονής, τής έχούσης τό δικαίωμα τού απεριορίστου, άνε- 
γράψαμεν ούχί επί τή βάσει τών εις χειρας αυτής δημοτικών τής 
τέως Κυριαρχούσης Επικράτειας, άλλ’ έπι τή βάσει τής στατιστικής, 
τήν οποίαν ή Ιδία εδωκεν εις τόν Έλληνα στρατιωτικόν Διοικητήν, 
μετά τήν κατάληψιν τού 'Αγίου ’Όρους ζητηθέντα, κατά μήνα ΜάϊΌν, 
άφαιρουμένων έκείνων, οίτινες μετά τήν στατιστικήν εκείνην έξεδιώ- 
χθησαν τής Μονής, ή άπήλθον έκουσίως, ώς ύποπεσόντες εις τήν 
αϊρεσιν τών όνοματολατρών ’). Επίσης διά τόν προσδιορισμόν τών 
Ρώσων Κελλιωτών έλάβομεν ώς βάσιν τόν άνώτατον νόμιμον αριθ
μόν τού Κελλίου, αν καί υπάρχουν καί Κελλία ρωσικά, τά όποια 
έχουσι μόνον ένα ή δύο Μοναχούς, τούτο δέ είνε εις έκ τών λόγων 
τής ύπέρ τών Ρώσων διαφοράς τού ήμετέρου πίνακος, έν σχέσει πρός 
τούς έν τώ ύπομνήματι τής Ίεράς Κοινότητος αριθμούς, ούς περαι
τέρω θά ίδωμεν.

Τόν πίνακα III παρεθέσαμεν κυρίως ινα καταφανή ή διακλά- 
δωσις τών άγιορειτικών κτήσεων έπι τού Ελληνικού έδάφους. Τά 
σημείου μένα 208 άγιορειτικά Μετόχια άποτελούμενα έκαστον έκ χι
λιάδων στρεμμάτων γαιών, φυτειών, δασών κλ. έκτείνονται έπι τής 
Χαλκιδικής καί δλης τής Μακεδονίας, έπι τών νήσων Θάσου, ’Ίμ
βρου, Λήμνου, Σαμοθράκης, Τενέδου, 'Αγίου Ευστρατίου, Σκύρου, 
Σκιάθου, Σκοπέλου, Κρήτης καί άλλων καί έπι τής Θεσσαλίας καί 
τής Πελοπόννησου. Εις τά δύο Μετόχια τής ρωσικής Μονής έν 
Χαλκιδική, μεγάλας έπίσης άπαρτίζοντα έκτάσεις μονάζουσιν ήδη 
δεκάδές τινες Ρώσων Μοναχών, τό δέ εις τόν μυχόν τού κόλποι» τών 
Ελεύθερων παρά τήν Καβάλλαν Μετόχων τής Σκήτης τού 'Αγιοι» 
Άνδρέου είναι έν τών μεγαλυτέρων τσιφλικίων τής περιφέρειας τού 
Παγγαίου μέ πλούσιας παντοειδείς έγκαταστάσεις έπι τού παρόντρς 
μόνον γεωργικάς.

’) Συνεπεία τής αίρέσεως ταύτης έξ 'Αγίου ’Όρους από τής αρχής τού έτους 
μέχρι σήμερον άπήλθον πλέον τών 1000 Ρώσων Μοναχών, εξαιρούμενων δέ τών 
έκ τής Μονής 'Αγίου Παντελεήμονος, οι λοιποί έν τή ήμετέρρ. στατιστική λο
γίζονται άνήκοντές εις τούς υπεραρίθμους.

ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

Ή κατωτέρω άνταπόκρισις, καίπερ έγκαίρως σταλεϊσα έξ ‘Αγίου "Ορους, 
ένεκα τών συνήθων άλλως τε ταχυδρομικών ανωμαλιών, έφθασε ένταΰθα λίαν 

βραδέως. Έν τούτοις δημοσιεύεται είς τήν σειράν τών περί τού 'Αγίου "Ορους 
δημοσιευμάτων τοϋ «Έκκλ. Κήρυκος> άτε μή στερουμένη καί μετά τόσον 
χρόνον διαφέροντος.

%

Έν 'Αγίω ’Όρει 10 ’Οκτωβρίου 191Ì

Οί σεβάσμιοι ήγούμενοι και προϊστάμενοι τών 20 Κυριάρχων Αύ- 
τοκρατορικών καί ΙΙατριζρχικών σταυροπηγιακών Ναών άπήλθον 
ήδη είς τάς έαυτών Μονάς, πρός τα πνευματικά τέκνα αύτών, φέροντες 
τήν ήρεμίαν είς τάς τεταραγμένας συνειδήσεις. Άπήλθον μετά τής 
γαλήνης, ήν φέρει είς τήν ψυχήν ή έκπλήρωσις ενός ύψηλου καθή
κοντος καί ή λήψις μιας άποφάσεως όριστικής έν τώ μέσφ περικυ- 
κλούντων κινδύνων.

Ή ψυχή ταράσσεται καί θορυβείται δ.ταν παλαίη καθ’ έαυτής έν 
άσταθεία ιδεών καί πιποιθήσεων, καί έν άμφιβολία λογισμών περί 
τού πρακτέου. Τήν κατάστασιν αύτήν τήν ψυχικήν διήλθον πρΙν ή 
λάβωσιν τήν ίριστικήν των άπόφασιν καί οί Άθωΐται Πατέρες, άπο- 
ροΟντες πώς είνε δυνατόν σοβαρώς να σκέπτωνται οί διέποντες τάς 
τύχας τών λαών καί τών έθνών να άφαιρέσωσιν άπ’ αύτών μόλις 
έλθοϋσαν τήν χαράν, ήν έπΙ αιώνας δλοι περιμένουσι, νυχθημέρους 
δεήσεις πρός τον θεόν άναφέροντες πρός άποστολήν τής χαράς ταύτης. 
Διότι έάν τό άλλο έθνος διά τών σκοτεινών αιώνων τής δουλείας κατ’ 
άνάγκην άδήριτον γενικήν μόνον έτήρησεν ιδέαν τής άπολεσθείσης 
εύκλεοϋς Ελληνικής Βασιλείας, τό Άγιον *Ορος  έκράτει έν έαυτώ έν 
σφριγώση ύπάρξει το σύνολον τών αναμνήσεων τής Βυζαντινής Αύ- 
τοκρατορίας. Έκαστη μονή έμνημόνευεν όνομαστί τόν ιδρυτήν αύτής 
Αύτοκράτορα. Έν τω Άρχείφ έναπέκειντο τα έκ μεμβράνης αύτο-
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κρατορικά χρησόβουλλα, μέ τάς έκ κινναβάρεως αύτοκρατορικάς ύπο- 
γραφάς καί τάς έκ χρυσού σφραγίδας. Έν τφ σκευοφυλακείφ έφυ- 
λάσσοντο τα πολύτιμα ,αύτοκρατορικά άφιερώματα είς εύαγγέλια, 
σταυρούς, εικόνας, ίερά άμφια, τα όποια έν ήμέραις πανηγύρεων είς 
τήν λειτουργικήν χρήσιν παραδιδόμενα έφερον είς τά χείλη τών 
θεωμένων τά όνόματα τού δεινός Αύτοκράτορος ή τής δείνος Αύτο- 
κρατείρας. Οί ναοί άριστουργήματα τής Βυζαντινής άρχιτεκτονικής 
περιέκλειον είς τάς τοιχογραφίας αύτών καί τάς εικονογραφίας δλό- 
κληρον τον ιδεώδη κόσμον τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. Ό μονα
χός άκούων πολλάκις τής ήμέρας μνημονευόμενον έν τφ ναφ «’Έτι 
δεόμεθα ύπέρ Νικηφόρου καί Ίωάννου τών άοιδίμων ήμών Βασιλέων» 
δέν ήδύνατο νά πιστεύση δτι χωρίζουσιν αύτόν από τών ένδοξων Αύ- 
τοκρατόρων Φωκά καί Τσιμισκή δέκα δλοι αιώνες.

Άλλ’ άκριβώς ή ζωηρά αύτή άναπαράστασις έν τοίς πράγμασι καί 
άνάμνησις έν τή συνειδήσει τής άπολεσθ-ίσης βασιλείας καθίστα ά- 
ναγκαίως καί ζωηρότερον ή αλλαχού τής δουλευούσης Ελλάδος τόν 
πόθον τής έλευθερίας δχι έν τή έννοια τής άπαλλαγής άπό ζυγόν 
δουλείας — διότι οί άγιορείται καί ύπό τούς Σουλτάνου; έζησαν πάν
τοτε άδούλωτοι καί έλεύθεροι — άλλ’ έν τή έννοια τής άποκαταστά- 
σεως τής διακοπείσης πατρικής έπί τού Αγίου ’Όρους έξουσίας 
Ελλήνων ’Ορθοδόξων Βασιλέων. Πόσοι καί πόσοι άγιορείται πατέρες 
δέν έκοιμήθησαν τόν ύπνον τού δικαίου μέ τήν πίστιν καί τήν έλπίδα είς 
τήν μεγάλην ήμέραν καθ’ ήν θά άντήχει ύπό τούς θόλους τών ιερών 
ναών τό μνημόσυνον τού γνησίου διαδόχου τών ώς άοιδίμων μνημο- 
νευομένων Αύτοκρατόρων !

Και δμως ιδού δτι μόλις τό δνειρον αύτό έγεινε πραγματικότης, 
μόλις έσφιγξαν είς τάς άγκάλας το ίνδαλμα τών έλπίδων καί τών 
πόθων καί τών νυχθημέρων δεήσεων αύτών, έρχονται νά ειπωσιν 
αύτοίς: Δέν θά σάς έπιτρέψωμεν νά όνομάζητε Βασιλέα σας έκεΐνον 
δστις ήλθε πρός υμάς ώς άπεσταλμίνος υπό τού Θεού, καί ή σημαία, 
σύμβολον πατρικής κηδεμονίας, ήτις κατέλυσε τήν ήμισέληνον θά 
καταβιβασθή άπό τής ύπερηφάνου κορυφής τού Άθω Γνα ύψωθή 
άντ’ αύτής ^άλλη συμβολίζουσα τόν πολι.ικόν άνταγωνισμόν καί τάς 
έθνικάς διαμάχας, έως ού έπικρατήση ό ισχυρότερος.

Άλλα φαντάζονται λοιπόν οί άρχοντες τού κόσμου τούτου δτι 
δύνανται νά καταλύσωσι τά έργα τής βουλής τού θεού; 'H πίστις 
τών Μοναχών δτι είνε σύμμαχοι τού θεού είνε άκλόνητος. Διά τούτο 

καί ύπογράφοντες ενώπιον τής είκόνος τής Άειπαρθένου τήν οριστικήν 
τιύτών άπόφασιν έψαλλον μέ τόνον πίστεως άληθινής :

ΜειΤ ήμών ό Θεός

Γνώτε έθνη και ήττάσθε

δτι μέθ’ ήμών ό Θεός.
Έάν γαρ πάλιν Ισχΰσητε και πάλιν ήττηθήσεσθε.

δτι μεθ’ ήμών ό Θεός.
Καί ήν αν βουλήν βουλεΰησθε διασκεδάσει Κύριος, 

δτι μεθ’ ήμών ό Θεός.
Τον δέ φόβον υμών ού μή φοβηθώμεν ούδ’ ού μή 

(ταραχθώμεν. 
δτι μεθ’ ήμών ό Θεός.

Ό λαύς ό πορευόμενος έν σκότει είδε φώς μέγα. 
δτι μεθ’ ήμών ό Θεός.

Al λοιπόν τήν στιγμήν, καθ’ ήν οί μελετώντες νά άφαιρέσωσιν 
άπό τών άγιορειτών τήν χαράν τών καρδιών αύτών, θά έλθωοι καί 
έπί τήν πράξιν, νά λαβωσιν έν γεν/αίον δίδαγμα περί τής δυναμεως καί 
τής άξίας τή; συναισθή^εως τού δικαίου καί τής πίστεως έπί Θεόν προ
στάτην αύτών. Ή άπόφχσι; έλήφθη ενόρκως έπί μάρτυρι τή Θεοτόκω 
τή προστάτιδι τού Αγίου Όρου;. Οί γνήσιοι άγιορείται πατέρες οί 
ζηλωτα'ι τής δόξης τών πατέρων αύτώ/ έκλήθησαν άπό τού Ναού τού 
Πρωτάτου νά έτοιμασθώσι διά τον άμαράντινον τού μαρτυρίου στέφανον.

Κρίμα δτι ό άγων τών αγιορειτών δέν είνε καί τήν φοράν ταύτην 
• πρός σαρακηνού;, πρός τούρκους. πρός άραβας, ή καί πρός τούς έκ 

τής δύσεως σταυροφόρου;. Ούτω δέν θά έδίδετο άφορμή προς ού- 
δεμίαν ψυχήν δρθόδοξον νά αίσθανθή αίσθημα αισχύνης έπί τφ άλλη- 
•λοσπαραγμφ δρθοδόξων περί τά ί·ρά καί άγια τής ορθοδοξίας.

Y*  ό Κιτίου Μελέτιος
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ'*

Ή 'Ελλάς, μάλιστα σήμερον μετά τά ένδοξα ήμών πολεμικά γεγο
νότα, είναι αδύνατον vq μείνη τόσον όπίσω είς τόν πολιτισμόν, ώς μ^ 
χρι τούδε, άφού και μέχρι τούδε παρά τάς δπισθοδρομικάς συνθήκας 
ύφ’ ας έζη, πάλιν άρκούσας προόδους έν σχετικώς όλιγίστω χρονική 
διαστήματι έποιήσατο.

Ή ' Ελλάς θά βαδίση νυν γιγαντιαίοις βήμασι είς τον πολιτισμοί 
θέλει δέ γίνηνέον κέντρον πολιτισμού έξ ολοκλήρου τήν νέαν ζωήν 
τάς νέας ιδέας άποδεχόμενσν. Ή νέα όμως αυτή ζωή έχει ώς σύνθημα 
αυτής σήμερον τάς δύο λέξεις « εργασία, πρόοΒος », πάσα δε στα- 
σιμότης καί όπισθοχωρητικότης είναι ξένη καί έπιβλαβής είς τήν σημε~ 
ρινήν κοινωνίαν καί είς τον σημερινόν νεωτεριστικόν πολιτισμόν.

Ή 'Ελλάς ώς και παν άλλο πεπολιτισμένον Έθνος ώς μέγαν 'θρη
σκευτικόν και κοινωνικόν παράγοντα αυτής έχει τήν Θρησκείαν, τήν 
’Εκκλησίαν*  ή τελευταία δμως αύτη έξ έναντίας πρός τάς λοιπάς τον 
Έθνους λειτουργίας μένει στάσιμος καί οπισθοχωρητική, έναντία μά
λιστα κηρύσσεται πολλάκις έξ άμαθείας τής άπαιτθυμένης έκπολιτιστικήζ 
έργασίας*  άναγκαίως λοιπον ώς διαφωνούσα είς τήν έπιτελουμένην έκπο- 
λιτιστικήν έργασίαν θά μείνη όπίσω, θά άποθάνηέξ άσφυξίας, ατε αδυ
νατούσα μέ τήν ζωήν, ήν σήμερον διαθέτει, νά παρακολουθήση τήν Ιλιγ~ 
γιώδη ταχύτητα, ήν τό έθνος χρειάζεται πρός τήν πρόοδον, δπως φθάση 
δσον τό δυνατόν ταχύτερον είς τόν άληθή καί ιδανικόν πολιτισμόν.

’Ιδού λοιπόν ή φυσική άπέναντι τής φοβέρας έκείνης έρωτήσεως 
άπάντησις. Ή ’Εκκλησία ώς ανίκανός είναι καταδεδικασμένη έστω καί 
αν δχι άντικειμενικώς, άλλα τουλάχιστον ύποκειμενικώς εις καταστρο-

(I) ’Απόσπασμα έκ του προς έκτύπωσιν συγγράμματος του jjx. Άμίλκα ^· 
Άλιβιζάτου : «Λύναται ή’Εκκλησία τής *Ελλάδος  νά μείνη ώς έχει ;».
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^ήν. Καί δμως τούτο δέν είναι δ μόνος έπικρεμάμενος διά τήν Έκκλη- 
Όιαν κίνδυνος, δέν είναι ή μόνη άπάντησις είς τό φοβερόν έκείνο έρώ· 
Ζγίμα, αλλά τούτου πολύ φοβερώτερος υπάρχει.

Μέ τήν έλευσιν τής νέας καί ένταύθα προόδου, τής νέας ζωής, τού 
νέου πολιτισμού άναγκαίως θά έλθωσι κα\ πάντα τά τής τοιαύτης ζωής 
και τ°ΰ τοιούτου πολιτισμού κακά, άτινα εί καί κακά, έν τούτοις άμεσα 

άναπόσπαστα ταύτης άποτελέσματα είναι και μάλιστα άρνητικώς 
ακρον ωφέλιμα άποτελέσματα άγουσι.
Μετά τών νέων λοιπόν ιδεών, θά έλθωσιν είς τόντόπον μας φυσικώς 

πάσαι αί καταστρεπτικοί καί στρεβλοί έκεϊναι ίδέαι τών άντιβασιλι- 
κ(ον, τών άντεθνικών. τών αναρχικών, τών σοσιαλιστών, τών υλιστών, 
Z(oy μηδενιστών καί εϊτι άλλο (έν τή κακή αύτών οχι μόνον έν τή καλή 
^υτών οψει)· αί πλεϊσται μάλιστα τούτων ήλθον ήδη (εί καί πρός τό 
^ορον άσημάντους ένταύθα έχουσιν άριθμητικώς άντιποοσώπους)*  προ· 
κ^ται λοιπόν καί αί ύπάρχουσαι απλώς νά ίσχυροποιηθώσι.

δμως είς πάντα τά πεπολιτισμένα έθνη ούτω καί ένταύθα δέν 
ayai δυνατόν ή είς τά διάφορα ταύτα συστήματα νά άνήκωσιν είς τό 
μέλλον άνθρωτοι σπουδαίοι έκ πεποιθήσεως καί μελέτης καί ούχί 
α^λώς γελοίοι καί συμφεροντολόγοι.

Ηοίος δμως είναι έκείνος τόν όποιον πρώτον τά ισχυρά πλέον έκείνα 
κ^ων\.ολογικά συστήματα κατ’ άρχήν θέλουσι πολεμήσει καί θέλουσι 
^οσπαθήσει νά καταρρίφωσιν ή τήν Θρησκείαν καί τήν ’Εκκλησίαν, 

θ νυμφώνως πρός τάς άρχάς αύτών τόν κυριώτερον και άσπονδότε^ 
^^βρόν τής κατ’αύτά προόδου καί πολιτισμού διαβλέπουσι; Παρόμοιόν 
τι αλίως τε έπιχειρούσι τά συστήματα ταύτα καί είς τά άληθώς πεπολι· 
τ^μένα έθνη (ίδία ’Αγγλίαν καί Γερμανίαν), ματαίως βεβαίως, καθ’ 

,Qv έκεί ή ’Εκκλησία είς τήν έμπρέπουσαν αύτή ϊσταται θέσιν, συνε· 
^^ς ολως άπρόσβλητος είναι. ’ Ερωτώ μεν λοιπόν : αύξανομένων καί 

α7*τυσσομένων  τών τοιούτων Ιδεών καί συστημάτων, κηρυσσόντων δέ 
Ζ°ν βέβαιον έναντίον τής ’Εκκλησίας πόλεμον, είναι είς θέσιν ή Έκ· 
^^ία ώς έχει σήμερον νά άντεπεξέλθη είς τοιούτον πνευματικόν άγώνα 
*αι πόλεμον ; διά ποίων μέσων ; διά ποίων προσώπων ; διά ποιας έρ- 
^σίας . ai Ιδέαι καί τά συστήματα έκείνα προσποιούνται δτι άντιπρο· 
Όωπεύουσιτήν άληθή πρόοδον καί ζωήν καί έν μολλοίς έν ταίς πεπολι- 
^ί^έναις χώραις πράγματι άρνητικώς τάς άντιπροσωπεύουσιν. Ευθύς 
^ς ως οί τοιούτοι τής προόδου καί τού πολιτισμού άντιπρόσωποι 
^ω^ήσωσι καί θά έρωτήσωσι τδν άπό φύσεοις καί άπαιτήσεως μεγαλύ-
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τεροκ καί σημαντικώτερον θρησκευτικόν καί κοινωνικόν του έθνους 
παράγοντα, την 'Εκκλησίαν, που είναι ή πραγματική κοινωνική Εργασία 
σου με τά άφθονα μέσα καί προσόντα, άτινα διαθέτεις ; που είναι η 
εθνική, διεθνής κτί εκπολιτιστική έργασίατήν όποιαν Επιδεικνύεις ; που 
τά αποτελέσματα τής ήθικοθρησκευτικής σου αποστολής ; άληθώς ποιαν 
άπάντησιν είς πάντα ταύτα θά δώση ή 'Εκκλησία ; Νομίζομεν ούδεμίαν 
διότι είς ούδέν τών ερωτημάτων τούτων διαβλέπομεν, δτι θά ήτο είς 
θέσιν νά άπαντήση ή 'Εκκλησία με τά πράγματα άνά χεϊρας ! Θά παρα- 
πέμψη ίσως τους ούτω Ερωτώττας, μή δυναμένη νά πράξη άλλο τι, εις 
τάς αγίας Γραφάς καί τάς παραδόσεις τών Πατέρων' ίσως τό πράξη, 
έκτος τού δτι δμως καί ταύτα μαρτυρούσιν εναντίον της, ή άπάντησις θά 
είναι ή άμεσος καί δριμεϊα έκ μέρους έκείνων έναντίον της έναρξις τού 
πολέμου, οντινος πολέμου, άμα τήένάρξει αύτού, άμεσον αποτέλεσμα 
θά είναι ή ένεκα τής άδυναμίας και ανικανότητάς της καταστροφή αυτής 
καί διά ταύτης τής θρησκευτικής τού έθνους ζωής, ήτις τήν βάσιν τού- 
άληθούς καί υγιούς πολιτισμού άποτελεϊ. Ή 'Εκκλησία θά άπομείνη 
ίσως τό πολύ διά μερικούς αγραμμάτους καί τών παλαιών καί άχρη
στων ιδεών ανθρώπους.

'Ιδού ή δευτέρα κα\ φοβερωτέρα άπάντησις, ήτις δίδεται είς τήν 
άληθώς φοβερόν Εκείνην έρώτησιν, ήν θέτουσι τή 'Εκκλησία ούχι ήμεϊς 
αλλά αυτά τα πράγματα ! .

'Ιδού δμως καί τα άποτε/έσματα τά πραγματικά τής σημερινής τής 
'Εκκλησίας καταστάσεως. 'Η'Εκκλησία είναι προωρισμένηείς κατα
στροφήν, είναι άδύνατον ώς έχει σήμερον να ζήση είς τήν σημερινήν 
εποχήν καί Εν τώ μέσω τής σημερινής προόδου.

Μή δέ τυχόν είς πάντα ταύτα σοφιζόμενοι οι τυχόν άντιφρονούν- 
τες τό γνωστόν τής Κ. d. άντιτάξωσι ρητόν «καί πύλαι “ Λ δου ού 
κατισχύσουσι τής Εκκλησίας» (Ματθ. ΕΠ, 19), διότι Ενταύθα δεν 
πρόκειται ή περί τής Εν κακή καγαστάσει εύρισκομένης "Εκκλησίας τής 
'Ελλάδος τή όποια μάλλον άνήκει το τή Εκκλησία τής Περγάμου Εν τή 
Άποκαλύφει λεγόμενον (Άποκ. β\ 16), καί ούχι περί τής Εκκλησίας
τού Χριστογ. ,

'Η 'Εκκλησία τής 'Ελλάδος τούναντίον άναδιοργανουμένηκαίδιαρ- 
ρυθμιζομένη^ ώς εύθύς άμέσως θέλόμεν ίδει, θέλει καταστή ικανή, ού 
μόνον να άναλάβη την έμπρέπουσαν αύΗ] έν τή κοινωναι έργατικήν κα\ 
τιμητικήν θέσιν, άλλά καί νά άντιμετωπίση καί καταοτρέφη, ίδια καί 
θεία δυνάμει τούς φοβερούς καί μή, άσπονδους αύτής έχθρούς.

Πώς πρέπει νά είναι ή Εκκλησία 703

Ενταύθα περατούμεν τήν απλήν καί ώς έλπίζομεν άκριβή ταύτην 
περιγραφήν, Εκφράζοντες είς τέλος τήν εύχήν, δπως ταύτα πάντα υπο 
κλήρου τεκαί λαού μετά συνειδήσεως άναγνο^σθώσιν καίμελετηθώσιν άνευ 
δέ τής παραμικρός διαμαρτυρίας τών τυχόν προσβεβλημένων,άφού τοιαυτη 
πρόθεσις ούδαμού υπάρχει, έκαστος έν τώ κύκλω αύτού έπισταμένώς 
σκεφθή περί τού τρόπου τής άμέσου καί έπιτακτικής καί άνευ άναβολής 
διορθώσεως καί άναδιοργανώσεως τών κακώς έν τή Εκκλησία έχόντων 
πρός δόξαι καί μεγαλεϊον τής 'Εκκλησίας καί δι' αύτής τού "Έθνους.

Πώς πρέπει νά είναι ή "Εκκλησία.

Άφ" ού διά τών άνωτέρω άκραις μέσαις τούλάχιστόν καί γένι- 
καϊς γραμμαίς περιεγράφαμεν τήν άλλως τε γνωστήν άληθή καί πραγ
ματικήν τής 'Εκκλησίας κατάστασιν γενικώς, έκ τής απλής δε ταύτης 
παρατηρήσεως εξηγάγομεν τό δλως φυσικόν συμπέρασμα, δτι ή Εκ
κλησία ώς έχει σήμερον ού μόνον ούδένα έκτελεί προορισμόν, άλλα μάλ
λον βλάβης γίνεται πρόξενος καί δτι μάλιστα αύτή ή ιδία άπό στιγμής 
είς στιγμήν ύπό φοβερός καί άνεπανορθώτου έπαπειλεϊται καταστροφής, 
συνέπεια τής παρατηρν^εαις ταύτης είναι ή πρός άνόρθωσιν τής Εκ
κλησίας άμεσος σκέψις,' έφ' δσον παρ' δλην τήν άξιοθρήνητον κατάστα- 
οιν είς ήν αύτη περιέπεσε καί διατελεϊ άναγνωρίζομεν τήν μεγάλην θρη
σκευτικήν καί κοινωνικήν δύναμιν ήν αύτη, έν τή θέσει αυτής ίσταμένη, 
έν εαυτή περικλείει.

Σκέψις λοιπόν περί μεταρρυθμίσεως, άνακαινίσεως, άνορθώσεως 
και διοργανώσεως τής 'Εκκλησίας είναι έπιβεβλημένη καί δή ούχι 
δπως μείνη απλή σκέφις, άλλ' δπως αύτη μετά ίκανήν καί σοβαρόν με
λέτην λάβη σάρκα καί οστό, έάν καί ήμεϊς ώς άληθώς καί ούχι έπιπο- 
λαίως πεπολιτισμένον έθνος θέλομεν νά άπολαύσωμεν τών έκ τής θρη
σκείας θρησκευτικών τε καί κοινωνικών άγαθών.

Τούς άνωτέρω δρους « μεταρρύθμισιςυδιοργάνωσις>,αάνακαίνισις>, 
«άνόρθωσις», δέν διστάζομεν νά μεταχειρισθώμεν, στηριζόαενοι Επί τής 
είλικρινείος μεθ' ής τούτους προφέρομεν, εί καί είναι γνωστόν δτι al λέ- 

ζεις αύται είς πολλούς ειτεέκ παραδόσεων, είτε Εκ γενομένης αύτών προ- 
τέρας κακής χρήσεως, είτε Εκ προλήφεως, είτε τέλος Εκ κουφότητος θά 
είναι ίσως σκανδαλιστικαί. 'Ως καί έν άρχή είπον δφείλει τις νά είνα1 
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πρός εαυτόν καί την κατάστασιν, είς ήν εύρίσκεται, ε&λίχρενής*  τό νά 
ζητη δε δια λεξεων καί όρων καί άλλων τοιούτων εξωτερικών μέσων νά 
άποκρύψη άπό τον προσώπου αντον την πραγματικότητα, τούτο ου μό
νον άνειλικρινές, άλλά καί άγαν όπισθοδρομικόν και καταστρεπτικόν 
τυγχάνει. νΕπειτα έκτος τής ειλικρίνειας μεθ' ής τών όρων εκείνων τής 
προ ήμών εργασίας γίνεται χρήσις, καί αυτά ταντα τα πράγματα φυσι- 
κώς άπομακρύνουσι πάσαν έκ κουφότητας ή κακής προθέσεως καί δυσ
πιστίας παρεξήγησιν. Καθ' όλην αυτήν τήν έργασίαν δεν πρόκειται νά 
μεταρρυθμίσω μεν τήν 'Εκκλησίαν ώς τοιαύτην, ούτε πρόκειται νά θέσω- 
μεν υπό συζήτησιν καί κρίσιν πίστεως καί ηθικής δόγματα. Τοιανται 
συζητήσεις σήμερον δέν έχουσι θέσιν καί έν περιπτώσει δέ καθ' ήν 
υπήρχε παραγωγικόν πρός τοιαύτας δογματοηθικάς συζητήσεις έδαφος 
καί πνεύμα (τό Άγιον Πνεύμα άλλως τε ουδέποτε έκλείπει έκ τής 'Εκ
κλησίας, ούχί δέ μία ώρισμένη περίοδος, άλλά πάσαι al περίοδοι τής 
'Εκκλησίας είναι θεόπνευστοι) πάλιν είναι τοιαύτη τού έδάφους εκείνου 
ή σημερινή κατάστασις, ώστε έκ τών προτέρων αί συζητήσεις έκεϊναι θά 
άπετύγχανον. Ούδεμία λοιπόν θϊξις τών δογμάτων καί τής θρησκείας 
ώς τοιαύτης. Τήν αξίαν καί τό μεγαλεϊον τούτων αίσθανόμεθα καί έκτι- 
μώμεν άκριβώς καί ώς δει, ούδείς δέ διά τούτο περί τούτων φόβος υπάρ
χει. "Ας μείνωσι λοιπόν ήρεμοι είς τήν θέσιν των οΐ^θερμόαιμοι έκεϊνοι 
οΐτινες ευκόλως βλέπουσι φαντάσματα αιρέσεων καί νεωτερισμών ένώ- 
πιόν των—ουδέ περί τούτων πρόκειται. Πρόκειται απλώς περί έξωτε- 
ρικών όλως πραγμάτων, άτινα ηύξησαν κατά τοιούτον έπικίνδυνον τρό
πον, ώστενά έμποδίζωσι σχεδόν τελείως τήν κίνησιν τού αληθώς θαυμά
σιου θρησκευτικού καί δογματικού έσωτερικού τής 'Εκκλησίας μηχο- 
νισμ ού.

Καί αν έπιτρέπεται ή χρήσις είκόνος πρός μεγαλυτέραν τού πράγμα
τος παραστατικότητα θέτομεν τό πλοϊον έπί τής καθαρτικής έσχάρας 
ούχί όπως άλλάξωμεν τόν έσωτερικόν αύτού μηχανισμόν, οστις έπί σει
ράν αιώνων άπεδείχθη θαυμάσιος καί άνώτερος πόσης μεταρρυθμίσεως, 
άλλ' όπως καθαρίσωμεν τό έξωτερικόν σκάφος, τό όποιον κατά τόν μα
κραίωνα δρόμον αύτού όλως φυσικώς προσέλαβεκαί προσωκειώθη παν
τός είδους χόρτα, όστρακα καί έν γένει ξένα πρός έαυτό άντικείμενα 
άτινα εί καί φαινομενικώς είς τό πλοϊον προσκεκολλημμένα καί αύτφ 
άνήκουσι, πράγματι είναι ξένα αύτω τελείως τήν κίνησιν τήν έκ ^ρρ 
μασιού έσωτερικού μηχανισμού προερχομένην κωλύοντα, διό.
κτική είναι άνάγκη όπως τούτο έκ τούτων καθαρισθή. Μετά τήν ά^ο- 
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βολήν τών ξένων, άχρήστων καί έπιβλαβών έκείνων στοιχείων, τότε θά 
ίδωμεν άμέσως πώς κχί πού δύναται νά πλεύση τό γεγηρακός μέν έκ 
τ°ύχρόνου, άλλ' ένεκα τής έν αύτω περικλειομένης θείας Χάριτος άεί- 
ποτέ άκμάζον καί νεάζον τής 'Εκκλησίας σκάφος.

Πρός τοιαύτην όμως έργασίαν ει καί έξωτερικήν άπαιτούνται τά εξής 
προσόντα διά πάντα τυχόν είς τήν μεγάλην ταύτην καί σημαντικήν δι' 
αυτήν ταύτην τήν 'Εκκλησίαν καί τέλος δι' αύτό τό 'Έθνος έργασίαν 
λαμβάνοντα μέρος :

Ιον) Ειλικρίνεια
2ον) άγάπη καί σεβασμός—μέγ^ρι θανάτου^-πρός τήν ορθόδοξον 

Εκκλησίαν καί
3ον) άφοσίωσις πραγματική καί εύσυνείδητος ζήλος πρός δόξαν καί 

^γαλεϊον τής 'Εκκλησίας. Είς πάντα τόν έπιθυμούντα όπως λάβη μέρος 
τήν προκειμένην έργασίαν έπεθύμουν λαμβάνων φωνήν προφήτου 

ra άναβοήσω :
νΕκβαλε τό υπόδημά σου, τό υπόδημα τής υποκρισίας, τό υπόδημα 

τ^ύ άφρονος νεωτερισμού, τό υπόδημα τής φευδευλαβείας καί συμφερον- 
τολογίας καί στήθι έν γυμνότητι ειλικρίνειας καί φόβου καί ούτω γυ- 
^ός έπιλαβού μετά θάρρους, άλλά συγχρόνως φόβου καί πίστεως τού if
£ργου, διότι τούτο είναι θειον καί ό τόπος έν ω ϊσταται είναι ϊ^ρος, ή δέ 
καλή τού έργου σου έκβαοις θά είναι διά τε τήν 'Εκκλησίαν σου καί το 
Εθνος σου σωτηρία. Προ παντός ειλικρίνεια καί εύσυνείδητος ζήλος 

^ετα τής έπιστημονικής γνώοεως καί μορφώσεως είναι τά άπαραίτητα 
^Ογαλεϊα, μεθ' ών δέον νά κατέλθη τις έφωδιασμένος έπί τό προκεί- 
Ρ-ενον εργον.

Τά τε πρώτα καί τά μετέπειτα τοιαύτα πρό οφθαλμών εχοντες προ- 
β^ίνομεν ώς ταπεινοί έργάται, εί καί πρώτοι έν τούτοις μετά θάρρους 
ΌΐΊΊ9^ομενου έπί τής ειλικρίνειας καί τής πρός τήν 'Εκκλησίαν μέχρι 
Ενάτου άγάπης ήμών, είς τήν έργασίαν ταύτην, προσφέροντες μετά χα- 

είς τόν κοινόν θησαυρόν τό μόνον ήμών δίλεπτον συνοδεύοντες όμως 
^το μετά τής ειλικρινούς καί ένθέρμου εύχής, όπως άλλοι πλείονος καί 
^·ν^τέρας ήμώνίκανότητος έργάται προσφέρωοι τά δηνάρια αύτών πρός 
ταΧεϊαν τού υψηλού έργου άποτελείωσιν καί διά ταύτης πρός δόξαν τής 
α?ίεις καί μεγάλης όρθοδόξου Ελληνικής 'Εκκλησίας καί πρός μεγα- 

τοΰ τ^ν δρθόδοξον τα,ύτην 'Εκκλησίαν ώς πατρικήν καί προγονι- 
κληρονομιάν έχοντο; ελληνικού ήμών έθνους.

’Αμίλκας Σ. *Αλιβιζατος
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Η ΕΠΙ TON ΘΕΟΝΑΙΩΝΙΑ ΠΙΣΤΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΕΩΣ

«Συν γάρ Θεώ είλήλου&μεν* .

Έξεστράτευσαν πολυάριθμοι οι Έλληνες έπι τήν Τροίαν καί 
ήλπιζον δτι ταχέως θά τιμωρήσωσι τήν υβριν καί τήν άδικίαν. 
Άλλ’ ή πόλις έκείνη ήτο ισχυρά καί πλουσία, διό εύρούσα 
συμμάχους άντείχεν, οί δέ Ελληνες μή εφοδιαζόμενοι συνεχώς 
έκ τής μακράν πατρίδος ήναγκάζοντο νά έπιχειρώσιν έπιδρομάς 
καί έπιδρομάς ποικίλας πρός τήν πέριξ χώραν χάριν σιτισμού, 
ουτω δέ δ πόλεμος παρετείνετο έπΙ πολύν χρόνον, καί οί στρα- 
τευόμενοι ήρξαντο να άσχάλλωσι καί άναμιμνήσκωνται καί πο- 
θώσι τους έν τή πατρίδι άπολειφθέντας οικείους.Ούδέν άρα θαύμα, 
έάν μετά δεκαετείς χαλεπούς άγώνας έν τινι συναθροίσει του 
στρατού έξεφράσθη ή γνώμη δτι άναγκαίον τέλος φαίνεται νά 
έγκαταλίπωσι τήν άσκοπον καί αδύνατον, ώς φαίνεται έκ τών 
πραγμάτων, έπιχείρησιν καί να έπαναπλεύσωσιν είς τήν Ελλάδα.

Άλλα τήν στιγμήν ταύτην γενομένης σιγής ώς έκ τής με
γάλης σπουδαιότηοος του προτεινομένου ήγερθη δ μικρός μέν 
τδ δέμας άλλά μαχητής Διομήδης καί είπε τούς βαρυσημάν- 
τους τούτους λόγους : Έάν ή έπι&υμία τίνος εκινή^η πρός επά
νοδον είς την πατρίδα, ας σπεύση νά επανελ^η. 'Ιδού ή οδός, 
ιδού τά πλοία. ’Αλλ' εγώ καί ό 2'άενελος &ά παραμείνώμεν 
έδώ, μέ^ρις ου κυριεύσωμεν τήν Τροίαν συν γάρ ΰεω είλή- 
λου^μεν (διότι έχομεν έλθει σύμμαχον έχοντες τδν θεόν).

Τοσαύτην, ώς έκαστος βλέπει, είχεν δ ήρως πίστιν είς τδν 
θεδν καί τήν βοήθειαν αυτού! ’Επίστευεν άκραδάντως δτι μα- 
χόμενος ύπέρ τής τιμής τής πατρίδος του καί ύπέρ τών δικαίων 
αύτής πάντως έμελλε να έχη τδν θεδν σύμμαχον και συμπα
ραστάτην καί ούδεμίαν ήδύνατο νά έχη άμφιβολίαν περί τής 
τελικής έκβάσεως τού άγώνος. Έκ τούτου άπεφάσιζε νά μείνη 
καί μόνος μετά τού φίλου του Σθενέλου καί τού στρατεύματος 
του καί διαπεράνη έργον πρδς δ έκατδν χιλιάδες γενναίων συμ
μαχητών έφαίνοντο πλέον άποδυσπετούντες, ήτοι να έκπορθήση 
τήν βαρβαρικήν πόλιν. Αληθώς περί τής εύσεβείας τού ήρωος 
τούτου δύναται κάλλιστα νά λεχθή τδ εύαγγελικδν «ούδε εν τώ 
’Ισραήλ τοσαύτην πίστιν εύρον.^

Καί τώρα έάν τις θέλη νά άναλογισθή δτι δ "Ομηρος ήτο 
κατά τούς αρχαίους χρόνους τδ άναγνωστικδν βιβλίον τών έλλη- 
νοπαίδων καί δτι επομένως άπδ τών ποιημάτων αύτού έδιδά- 
σκοντο οί 'Έλληνες έξ απαλών δνύχων νά θαυμάζωσι καί 
τιμώσι τάς έν αύτοίς έξυμνουμένας παντοίας 'άρετάς—ήν δέ δ 
Όμηρος άπ’ αρχής μέχρι τέλους άρετής έπαινος—δτι διά 
τοιούτων γενναίων παραδειγμάτων έπαιδαγωγούντο εις τε τάς 
άλλας αρετάς καί είς τήν βασίλισσαν αύτών, ήτοι τήν ευσέ
βειαν, έάν, λέγω, ταύτα άναλογισθή τις, δέν θά άπορήση ούτε 
οτι οί αρχαίοι 'Έλληνες ίδρυσαν βωμούς είς τδν "Ομηρον καί 
έκάλεσαν αύτδν τον ποιητήν κατ’ έξοχήν, ούτε δτι τοιουτο
τρόπως έκπαιδευόμενοι άπέβησαν τδ πρώτον έθνος έπι τής γής.

Γ. Ν. Χατζιδάχις
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ΟΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΑΤΡΑΙ

ΕΝ ΑΓΙΩι ΟΡΕΙ

(Είναι γνωστόν τό ζήτημα τών αιρετικών φώσων μοναχών 
του Αγίου ’Όρους, τών άπονεμόντων θείαν ιδιότητα είς τό δνομα 
«Ιησούς», καθ’ δσον μάκρος έγένετο λόγος περί αύτών και έν 
τφ ήμετερφ τύπφ, το μέν έξ αφορμής τών κατ’ αύτών μέτρων 
τής Μεγάλης Εκκλησίας τό δέ έκ τού γεγονότος δτι ή ρωσική 
Κυβέρνησις εύρέθη είς τήν ανάγκην νά άποστείλη είς το "Αγιον 
’Όρος ’Επίσκοπον καί στρατιωτικήν δύναμιν καί νά άπαγάγη 
έκείθεν είς Ρωσίαν περί τούς 1000 αιρετικούς δπως ματαιωθώσιν 
αί έξ αφορμής τής αίρέσεως γεννηθείσαι έν Άγίφ ’Όρει δειναί 
μεταξύ τών ρώσων μοναχών ταραχαί.

Ή μάλιστα έκ τών ταραχών τούτων έπηρεασθείσα ρωσική 
σκήτη τού 'Αγίου Άνδρέου έξέδωκεν πρός τον ρωσικόν δρθό- 
ξον κόσμον έγκύκλιον έκθεσιν έξιστορούσαν τά συμβάντα, έν 
ή, έξαιρουμένων τινών πολιτικών καί άλλοτρίας πρός τόν μο
ναχικόν βίον καί προορισμόν φύσεως ύπαινιγμών έξιστορούνται 
μετ’ άκριβείας τά κατά τήν αιρεσιν ταύτην καί τάς έξ αύτής 
ταραχάς.

’Επειδή δέ ή αιρεσις καί τά έξ αύτής δεινά έξακολουθούσιν 
άκόμη ταράσσοντα συνειδήσεις έν Ρωσία, δέν θεωρούμεν άχρη
στον δια τούς άναγνώστας τού «Έκκλ. Κήρυκος» τήν άναδημο- 
«ίευσιν έν τφ παρόντι τεύχει αύτού τής έγκυκλίου ταύτης έκ- 
θέσεως.]

Κατά τούς τελευταίους 8 —10 μήνας, Ηεία παραχωρήσει, μεταξύ 
τών Ρώσων μοναχών, τών άποτελούντων τήν πλειονοψηφίαν τού έν τώ 

άγίω Όρει «Άθως» πληθυσμού, συνέβησαν πολλαί έπικίνδυνοι ταρα
χαί καί άκοσμίαι, διαταράξασαι τήν ειρηνικήν καί θεάρεστον μοναχικήν 
ζωήν καί άσκησιν καί προκαλέσασαι ζωηράς συζητήσεις περί τής σημα
σίας τούόνόματος «’Ιησούς».Οί Ρώσοι μοναχοίδιηρέθησαν είςδύο έχθρικά 
στρατόπεδα, πολλοί ο’ έξ αύτών προσεχώρησαν είς τήν νέαν άντεκκλησια- 
στικήν κίνησιν άπειθήσαντες τοιουτοτρόπως καί είς τήν περί αύτούς καί είς 
τήν άνωτέραν ’Εκκλησιαστικήν άρχήν.Τό μόλυσμα τούτο τών ταραχών καί 
παραφορών συζητήσεων μετεδόθη, τό καί λυπηρότερον, καί είς τήνήμε- 
τέραν Σκήτην τού άγιου Άνδρέου, ήτις έπί μακράν σειράν έτών άντε- 
προσώπευε τόν έν άγίω ’Όρει 'Ρωσικόν μοναχισμόν ένώπιον τού ’Ορ
θοδόξου χριστιανικού κόσμου. ’Εν τούτοις ή πρόνοια τού Ύψίστου παρε- 
χώρησενδπωςή τοιαύτη καταστρεπτική άπόκλισις καί παραδοχή τής 
αίρετ^ης διδασκαλίας καταλάβη μόνον τούς κυμαινομένους καί άνυπο" 
τακτούς έκ τών μοναχών, ένω οί άριστοι έκ τών μοναχών τής Σκήτης 
τού Άγιου Άνδρέου πρός τιμήν αύτής άπεδείχθησαν μή άνήκοντες είς 
τήν άντεκκλησιαστικήν τάσιν καί έμειναν πιστοί καί στερεοί είς τάς 
ορθοδόξους αύτών πεποιθήσεις.

"Οπως ό άναγνώστης έννοήση τήν πηγήν καί τάς αιτίας τών έν 
Άθωνι θρησκευτικών έρίδων, δπως μάθη τήν άληθή πορείαν τών μετα
γενεστέρων γεγονότων έντώ άγίω Όρει καί τό τέλος αύτών, προτείνο- 
μεν είς τήν προσοχήν αύτού τάς παρούσας γραμμάς, συντόμως άλλά τε
λείως πιστώς άπεικονιζούσας παν, δ,τι συνέβη έν τή σκήτη τού άγ. Άν- 
δρέου κατά τούς τελευταίους έξ μήνας.

Πρό τινων έτών έν τή σκήτη «θηβαΐς», άνηκούση είς τό μονά- 
στήριον τού άγιου Παντε/ εήμονος, έζη μεταξύ τών αδελφών ό μοναχός 
'Ικαρίων, θεωρούμενος νύν ό κυριώτερος ένοχος τής νεωστί άναφανείσης 
έν τφ Άθωνι θρησκευτικής κινήσεως. Ό1 'Ιλαρίων ούτος έγκατέλιπεν 
άκολούθως τό άγιον Όρος καί έπί τινα καιρόν έζη έν Ρωσία, είς τόν 
Καύκασον, ένθα έγένετο γνωστός ώς έρημίτης τών όρέων τού Καύκα
σού. Ό μοναχός 'Ιλαρίων έδημοσίευσε τό ύπ’ αύτού συντεθέν βιβλίον : 
«Έπίτώνδρέων τού Καύκασού. Όμιλία δύο γερόντων έρημιτών περί 
τής έ?ω:ερικής ένότητος μετά τού Κυρίου τών ήμετέρων καρδιών διά 
τής προσευχής τού ’Ιησού Χριστού». Έν τφ βιβλίφ τούτφ άποδεικνύε- 
τχι ή Θ-ότης τού όνόματος «Ιησούς» καί υποστηρίζεται δτι έν τφ όνό- 
μαα «’Ιησούς» είναι παρών αύτός ό Κύριος ’Ιησούς Χριστός, ό γλυ- 
κύτατος ήμών άπολυτρωτής. Έν τή βεβαιώσει τού μοναχού 'Ιλαρίωνος, 
δτι «τό όνομα ’Ιησούς είναι αύτός ό θεός» συνίσταται ή κυρία διρασκα- 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



710 Οί ονοματολάτραι έν<χγίω "Ορει
Οί ονοματολάτραι έν άγίω Όρει 711

λία καί συγχρόνως ή θεμελιώδης πλάνη του άθωνίτου τούτου άνχ- 
χωρητού. Τό βιβλίον του 'Ιλαρίωνος διεδόθη πολύ, αί σκέψεις δ’ αύτού 
έγένοντο γνωσταί είς τούς έν τώ *7  θωνι Ρώσους μοναχούς, μεθ’ ών 
ό 'Ιλαρίων δέν διέκοψε τάς σχέσεις. Έκ τών μάλλον ζηλωτών οπαδών 
της ψευδοδιδασκαλίας τού 'Ιλαρίωνος έδείχθη ό ιερομόναχος ’Αντώνιος 
Μπουλάτοβιτς, άπόστρατος άξιωματικός της φρουράς γενόμενος αδελφός 
της Σκήτης τού άγιου Άνδρέου έν τώ Άθωνι. 'Ο ’Αντώνιος ζήσχς επί 
άρκετον χρόνον είς τήν σκήτην, έξήλθεν άζολούθως άπ’ αύτής καί μετέβη 
είς το Κελλίον τού Εύαγγελισμού, πρός τον Γέροντα Παρθένιον έν Κα- 
ρυαΐς. καί μετά ζήλου ήρξατο νά διαδίδη τήν διδασκαλίαν περί τής 
άναγκαιότητος τής θεοποιήσεω; τού όνόματο; «’Ιησούς», έγραψε μονο
γραφίας καί φυλλάδια πρός ύπεράσπισιν τής διδασκαλίας ταύτης. προσ- 
είλκυσεν οπαδούς μεταξύ τών άγαθών και άστοιχειώτων μοναχών, κατ- 
ώρθωσε δε νά κλίνη πρός τό μέρος αύτού πολλούς Ρώσους μοναχούς 
έκ τε τού μοναστηριού τού άγιου Παντελεήμονος καί τής σκήτης τού 
αγίου Άνδρέου καί άλλων κελλίων τού αγίου *Ορους.  Γαχεως μεταξύ 
τών ορθοδόξων καί τών ούτως ονομαζομένων όνοματολατρών οπαδών τού 
’Αντωνίου καί 'Ιλαρίωνος ήρξαντο συζητήσεις. διαπληκτισμοί καί διενέ
ξεις. Ταχέως έμορφώθη ολόκληρος κοινότης μετά αιρετικής τάσεως, τά 
μέλη τής όποιας έδίδασκον δτι «τό όνομα ’Ιησούς είναι αύτός ό Θεός». 
’Ολίγοι μόνον, οί μάλλον πεφωτισμένοι καί έχοντες κύρος διά τήν ήθικήν 
ζωήν καί δράσιν έκ τών μοναχών τής σκήτης τού αγίου Άνδρέου, έμει
ναν πιστοί είς τήν διδασκαλίαν τής ’Εκκλησίας καί δέν ήσπάσθησαντήν 
αί’ρεσιν. Είς τήν μερίδα ταύτην τών κατά πεποίθησιν ύπερασπιστών τής 
’Ορθοδοξίας άνήκον : ό ηγούμενος τής Σκήτης τού άγίο; Άνδρέου άρ-· 
χιμανδρίτης Ιερώνυμος, οί Ιερομόναχοι Θεοφάνης. Βλαδίμηρος, Πο
λύκαρπος, Σωφρόνιος, Μερκούριος, Κύριλλος, Σεραφείμ, Μακάριος, 
Φλωρέντιος, οί Μεγάλοι Ιεζεκιήλ, Νικόλαος’ οί μοναχοί Άνθιμος, 
Παυ^ΐνος, Βαρλαάμ, Κλήμης, Αρτέμιος καί άλλοι. Ία πρόσωπα ταύτα 
άπετέλουν τον πυρήνα τής ύπερασπίσεως τής εκκλησιαστικής διδασκα
λίας σχετικώς πρός τό όνομα «Ιησούς» καί συνεπεία τούτου έγένοντο 
άντικείμενον διαρκών έπιθέσεων καί ύδρεων έκ μέρους τών όπαδών τής 
νέας διδασκαλίας.

Έν αύτή τή άρχή τού παρόντος έτους έντος καί έκτος τών τειχών 
τής σκήτης τού άγίου Άνδρέου συνέβησαν πολλαί θορυβώδεις συγκρού
σεις μεταξύ τών όπαδών τών δύο έχθρικών μερίδων*  ή κανονική πορεία 
τής μοναχικής ζωής διεταράχθη καί ύπό τών αίρετικολογούντων μονα

χών έρρίφθη δέλεαρ μέγα είς δλους τούς μάρτυρας τών πρωτοφανών 
τούτων έν ταις ίεραϊς Ρωσικαίς σκήταις άταξιών.

Έν τώ μεταξύ έλαβε γνώσιν τού θορύβου καί τών διενέξεων ή Αύτού 
Παναγιότης, ό άγιώτατος ’Ιωακείμ Γ\ ό οικουμενικός Πατριάρχης, ύπό 
τήν πνευματικήν έξουσίαν τού όποιου εύρίσκεται τό άγιον νΟρος. Συγ
χρόνως δέ ή Αύτού Παναγιότης έμαθε καί περί τού Βιβλίου τού Μεγα- 
λοσχήμου 'Ιλαρίωνος «Έπί τών Όρέων τού Καυκάσου», όπερ έγένετο 
πέτρα σκανδάλου διά τούς άπλούς καί άμορφώτους Άθωνίτας μονα
χούς. Τ2ς έκ τής σπουοαίότητος τού ζητήματος ό πατριάρχης ’Ιωακείμ 
άνέθηκεν είς τήν έν ΚωνσταντινουπόΆι 'Ιεράν σύνοδον τήν έπιθεώρη- 
σιν τόύ ζητήματος, τό δέβιβλίον «Έπί τώνΌρέων τού Καυκάσου παρέ- 
δωκεν είς ιδιαιτέραν επιτροπήν άποτελουμένην έκ τεσσάρων μητροπολι
τών καί δύο γραμματέων, δπως μελετήση αύτό. Μετά παμμερή μελέτην 
τού ζητήματος τούτου καί επιμελή άνάλυσιν τού ελέγχου τής νέας διδα
σκαλίας περί τού δνόματος «’Ιησούς», ό Πατριάρχης άπηύθυνεν είς τό 
άγιον νΟρος έπιστολ,ήν, διά τής όποίας τελειωτικώς κατέκρινε τήν ψευ- 
δοδιδασκαλίαν τού 'Ιλαρίωνος καί όλων τών οπαδών αύτού.

Εκείνους έκ τών μοναχών, λέγει έ/ τή έπιστολή ταύτη ό ΙΙαναγιώ- 
τατος Πατριάρχης ’Ιωακείμ, οϊτινες άσκόπως θεολογούσι καί έπενόησαν 
καί διαδίδούσι έσφαλμένην θεωρίαν περί τής θεότητες τού ονόματος < Ίη- 
σούς», νουθετούμε? καί διατάσσομεν πατρικώς αμέσως καί τελείως νά 
άρνηθώσι τήν ψυχοφθόρον πλάνην καί νά παύίωσι νά έρίζωσι καί συζη- 
τώοι περί άντικειμένων, άτινα δέν έννοουσιν».

'Ο Αντώνιος όμως καί οί δπαδοί αυτού, παρά τήν απόλυτον κατά- 
κρισιν, τήν προερχομένην άπό τού προσώπου τού οικουμενικού πατριάρ- 
χου, ούδόλως ησύχασαν. Ούτοι περιεφρόνησαν τήν πατριαρχικήν επι
στολήν καί ήρξαντο να διαδίδωσιν, δτι δήθεν αύτη οεν ήτο γνήσια. Ό 
Μακαριώτατος Πατριάρχης ύπενθύμιζεν αύτοίς, δτι «τοίς μοναχοις 
πρό παντός πρόκειται ή μέριμνα περί τής σωτηρίας τής ψυχής, τηρεΐν 
τήν ήσυχίαν καί τήν τάξιν τού Ιερού τόπου»· έν τούτοις ό Αντώνιος 
Μπουλάτοβιτς καί οί όπαδοί αύτού άπεφάσισαν να έκθρονίσωσι τόν ή- 
γούμενον τής Σκήτης τού Άγίου Άνδρέου, να αποοιώξωσιν δλους τούς 
έν αύτή άντιπάλους των, διά τής βίας καί τού φόβου νά υποτάξωσιν 
τήν λοιπήν άδελφότητα καί νά λάβωσιν είς τάς χείράς των τήν σκήτην.

Καί ιδού τήν 12ην ’Ιανουάριου 1913 έν τή σκήτη τού 'Αγίου Άν
δρέου, έξερράγη στάσις, κατά τήν όποιαν έν αύτή συνέβησαν διάφοροι 
τρομεραί καί σκανδαλώδεις πράξεις, ή κεφαλή τών στασιαστών, δ Άν- 
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τώνιος Μπουλάτοβιτς άναλαβών τήν διεύθυνσή τών ύπ’ αύτου τού ίδίου 
έξεγερθέντων ψευδών «ζηλωτών καί δμολογητών τού δνόματος ’Ιησού» 
τήν 12 Ίανουαρίου, 2 μ. μ. παρουσιάσθη είς τής αίθουσαν τής ύποδο- 
χής τής σκήτης κατά τόν χρόνον τής συνεδριάσεως τού άρχιμανδρίτου 
'Ιερωνύμου καί τών συνοδικών γερόντων. Πλησιάσας τήν τράπεζαν, έ- 
κείθεν τής όποιας έκάθητο ό Ηγούμενος καί περιφρονητικώς ποιήσας 
τό σημειον τού σταυρού, ό Μπουλάτοβιτς είπεν : «Έν δνόματι τού 
Πατρός καί τού Γίού καί τού άγιου Πνεύματος ! Υμείς άρνείσθε έκου- 
σίως; Ότε δέ ό άρχιμ. Ιερώνυμος παρετήρησεν αύτώ»: Τί θέλετε πάτερ 
’Αντώνιε; ύμείς έν γνωστόν δέν είσθε πλέον ίδικός μας!», ούτος (ό 
Μπουλάτοβιτς), έν μέσφ φωνών τών οπαδών του: «Ίδικός μας! Ίδι
κός μας!« άνέβη έπί τής τραπέζης καί ήρξατο νά ποιή σημείά τινα 
περί τήν κεφαλήν αύτού καί άναφωνήσας «ούρρά! δύρρά !» έδωκε τό ση- 
μείον τής έπιθέσεως. 'Όλος δ όχλος τών δπαδών αύτού έπιπίπτει κατά 
τών δρθοδόξων^καί ήρξαντο νά κτυπώσιν αύτούς.Οί οπαδοί τού ’Αντωνίου 
δέν ήγγισαν τόν Πατέρα Ιερώνυμόν, έκείνους όμως, οϊτινες ήσαν έγγύς 
αύτού καί ύπερήσπιζον αύτόν, έκτύπουν λίαν σκληρώς*  άκο) ούθως κρα
τούντες διά τών χειρών έξήγαγον τών θυρών τόν άρχ. Ιερώνυμον όδη- 
γουντος τού Μπουλάτοβις, όστις κατά τήν οδόν άπήτει από τον ήγούμε
νον, όπως ύπογράψη έγγραφον άποκηρύξεως καί έπανειλημμένως ή- 
ρώτα αύτόν τί θά ήθελε μετά τήν άποκήρυξιν τής δρθοδοξίας. Ό πα
τήρ Ιερώνυμος έσιώπα—άπήγαγον είτα αύτόν καί έξώρισαν. Τών δέ 
έναπομεινάντων πιστών είς τόν Ηγούμενον έθραυσαν τάς θύρας τών 
κελλίων, έκτύπουν αύτούς, άπηγόρευον νά έξέρχωνται τών κελλίων, καί 
εχωσι σχέσεις μετ’ άλλων κλπ.

’Από τής ήμέρας ταύτης ή σκήτη τού 'Αγίου Άνδρέου έπί δλοκλή- 
ρους έξ μήνας έμεινε κλειστή*  οί έναπομείναντες έν αύτή μοναχοί έξέλε- 
ξαν ήγούμενον τόν αρχιμανδρίτην Δαυίδ, ένα έκ τών ένθέρμων δπαδών 
τού Μπουλάτοβιτς, ώρισαν νέους συνοδικούς γέροντας έκ τών άκολούθων 
αύτού, οί τελευταίοι δ’ ούτοι ήρχον καί διέτασσον έν τή σκήτη, μή λαμ- 
βάνοντες ποσώς ύπ’ δψει τό γεγονός, ότι ή άρχή τού Βατοπαιδινού Ελ
ληνικού μοναστηριού, έπί τών γαιών τού όποίου εύρίσκεται ή τού 'Αγ. 
Άνδρέου σκήτη, άνεγνώρισε πάντας τούς άνθισταμένους είς τήν έπιστο- 
λήν τού πατριάρχου Ιωακείμ αιρετικούς καί βλασφήμους έκβιαστάς. 
"Οσον δ’ άφορα τους έκδιωχθέντας έκ τής σκήτης τού άγ. Άνδρέου 
—ήγούμενον Ιερώνυμον καί λοιπά διευθύνοντα πρόσωπα τής σκήτης, 
ούτοι συνελθόντες έκ τών άγριων πληγμάτων καί βαρβάρου διαγωγής 
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προς αύτούς τών ταραχοποιών μοναχών, εύρον πρόθυμον φιλοξενίαν καί 
ύποδοχήν τό μέν παρά τής Ρώσοις Κελλιώταις (Νήφωνι, Πέτρου, 
Αννωνίνου κλπ.) το δέ έν τή κωμοπόλει τού Άθωνος Καρυα, έν τώ 

μοναστηρίω τού Βατοπαιδίου, έν τώ Κονακίω τού Ζωγράφου καί τώ 
μοναστηριακά) λιμένι τή Δάφνη. 'Ολόκληρον ήμισυ έτος διήρκεσεν 
ή πλανόδιος, ή πλήρης άνησ^χιών, στερήσεων καί δακρύων ζωή τών 
μαρτύρων τούτων χάριν τή; ορθοδόξου πίστεως καί τής ύπακοής είς 
τό καθήκον τής μοναχικής ζωής’εύχαριστήσωμεν Κύριον τόν Θεόν ήμών!
Η βαρεία δοκιμασία δέν έφερε κανένα έκ τών πατέρων τούτων είς 

απελπισίαν καί δέν κατέβαλε τό πνευματικό— ήθικόν αύτών θάρρος.
Ο ήγούμενος Ιερώνυμος, εγκατασταθείς έν Καρυαίς έφρόντισε προ 

παντός, όπως jQ-άλληλογραφία τής σκήτης μή περιέλθη είς χείρας τών 
ταραχοποιών, βιαίως καταλαοόντων τήν αρχήν, καί παρεκάλεσε τήν 
υψηλήν Ρωσικήν Κυβέρνησιν, όπως έπί τινα χρόνον σταματήση τήν 
άποστολήν είς Άθωνα καί δή είς τήν σκήτην τού άγ. Άνδρέου επιστο
λών καί διαφόρων ταχυδρομικών δεμάτων μέχρι τής έπαναφορας έν τή 
σ^ήτη τής νομίμου τάξεως καί άρχής. Ακολούθως ύπ’ αύτών έφευρέθη 
σειρά μέτρων καί έλήφθησαν τά κατάλληλα μέτρα, όπως λάβωσι βοή
θειαν έκ μέρους τής Κοινότητος τού Άθω, τής κυβερνώσης τάς έν τώ 
άγίφ ©pei Μονάς. τής Μεγάλης έν Κων)πόλει Εκκλησίας καί τής Ρω
σικής άγιωτάτης διοικούσης Συνόδου. Τάς τοιούτου είδους έργασίας τού 
ηγουμένου προθύμως συνεμερίζοντο όχι μόνον όλοι οί παραμένοντες 
μετ’ αύτού έν άνάγκη καί στερήσεσι σοβαροί καί διάσημοι εξόριστοι, 
άλλά καί όλοι οί μονάζοντες, οί περιπαθώς άγαπώντες τό ίδιον αύτών 
άναχωρητήριον, τούς οποίους τό καθήκον τής μοναχικής ύπακοής ή- 
νάγκασε νά διέλθωσι τόν χρόνον τής ταραχής έκτός τών τειχών τής 
σκήτης τού άγιου Άνδρέου, έν τοίς μετοχίοις Κων πόλεως, ’Οδησσού 
Χαί Ιίετρουπόλεως Διά κοινών έργασιών τοιούτων αγωνιστών καί άκα- 
μάτων έργατών, άφιερωσάντων πρός όφελος τής Μονής τόν νούν αύ
τών, τήν ύγείαν καί δαπανησάντων μεγάλην δύναμιν ένεργείας, (έπί κε- 
φαλής αύτών έπ’ άξίως καθ’ δλον τόν χρόνον ίστατο καί μέχρι τούδε 
ίσταται ό προϊστάμενος τού έν Όδησσω μετοχιού τού άγιου Άνδρέου 
ιερομόναχος Πιτήριμ) διά τών έργασιών, λέγω, τών προσώπων τούτων 
κατωρθώθη, ώστε έπί τής άνωμάλου καταστάσεως τής σκήτης τού άγ. 
Ανδρέου καί τής θλιβερά; θέσε ως τών νομίμων αύτής άρχών προσείλκυ- 

σαν τήν προσοχήν τού Πατριάρχου Κων)πόλεως Γερμανού, ή Ρωσική 
α/τωτάτη Σύνοδος, ή ύψηλή Ρωσική Κυβέρνησις καί ό Αύτοκράτωρ.
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Τή/ 13 Φεβρουάριου του τρέχοντος έτους & άγιώτατος Πατριάρχης 
Γερμανός άπετάθη πρός τήν Κοινότητα τού 'Αγίου Όρους μετ’ επι
στολής, διά τής όποιας αύστηρώ; κχτέκρινε τήν έξικνουμένην πολύ μα
κράν αταξίαν τών Μοναχών, τήν γενομένην έν τή Σκήτη του αγίου 
Άνδρέου τού Πρωτοκλήτου «καί ειδοποιεί τήν πνευματικήν άρχήν καί 
•πάντας τούς κατοίκους του ’'Αθω, δτι ή τής Κ)πόλεως Εκκλησία εξα
κολουθούσα νά^θεωρή μόνον τήν πρώην άρχήν τής σκήτης ώς τήν μό
νην νόμιμον, ούδόλως άναγνωρίζει νομίμους άρχάς τούς βιαίως ύπεισελ- 
θόντας καί άσυστόλως κχταλαβόντας τήν διεύθυνσιν τής Σκήτης. ’Ανα
γνωρίζω'/ δέ τόν 'Ιερομόναχον ’Αντώνιον Μπουλάτοβιτς καί τόν αρχιμαν
δρίτην Δαυίδ ενόχους τής γενομένης έν τή Σκήτη άνομου έξεγέρσεως 
καί ένοχου; δια τήν κατάληψιν τής Σκήτης και γενικώς δλων τών λα- 
βουσών χώραν έν τώ Άγίω Όρει συγκρούσεων καί ταραχών μεταξύ 
τών Ρώσσων μοναχών, ό Πατριάρχης ώρισεν «συμφώνως τή συνοδική 
άποφάσει αμέσως να παρουσιασθή είς τήν Βασιλεύουσαν ό Ιερομόναχος 
Αντώνιος καί ό Άρχ. Δαυίδ, δπως δώσωσι λόγον είς τήν Τέραν Σύνο
δον δια τήν διαδιδομένην ύπ’ αυτών διδασκαλίαν περί του ονόματος ’Ιη
σούς > ήτις έγένετο αίτια τών τελευταίων λυπηρών γεγονότων.

Βραδύτερο'/, τή 5η άκριβώς ’Απριλίου, η Αύτού Παναγιότης δευτέ- 
ραν φοράν άπετάθη πρός τήν Κοινότητα τού Άθω δΓ έπιστολής, έν τή 
όποια έξ ονόματος τής Οικουμενικής ’Εκκλησίας άνήγγελλεν είς τούς 
Άθωνίτας μοναχούς, δτι ή νεαφα/είσα διδασκαλία περί τού όνόματος 
«’Ιησούς», οίονεί άποτελούντος αύτήν τήν ούσίαν έν τφ ’Ιησού καί θεω, 
ούσιωδώς περιεχομένφ έν τώ όνόματι αύτού είναι διδασκαλία βλάσφημος 
καί αιρετική. «Διά τούτο διατάσσομεν, έγραφεν ό Πατριάρχης, δπως 
υμείς δηλώσητε τήν Εκκλησιαστικήν ταύτην άπόφασιν τή Σκήτη τού 
Αγίου Άνδρέου καί πασι τοίς πλανωμέ/οις μοναχοί; καί άπαιτήσητε, 
δπως πάντες, άποκηρύττοντες τελείως τήν πλάνην ταύτην, άποφεύγωσιν 
άπό τούδε έπιμελώς πάσας τάς ψευδείς διδασκαλίας καί πιστώς έμμέ- 
νωσι μόνον έν τοίς παραδοθείσι δόγμασι και τή παραδιδομένη διδασκα
λία τής Εκκλησίας, ύπεράνω τής όποίας καί άνεξαρτήτως τής όποίας 

ούδείς όφείλει νά καινοτομή».

Οι ονοματολάτραι έν άγίφ Όρει 715

ΙΙερισσότερον έκτεταμένη καί παμμερώς έξελέγχουσα καί κατακρί- 
νουσα τήν νέαν διδασκαλίαν περί τού όνόματος «’Ιησούς» ύπήρξεν ή 
επιστολή τής άγιωτατης διοικούσης Συνόδου τής Ρωσικής Εκκλησίας 
■(λήγοντος Μαίου) προς πάντας τούς άγωνιζομένους έν άγίω Όρει μο- 

ν^χούς και τούς ορθοδόξους κοσμικούς τούς θορυβηθέντας έκ τών θρη
σκευτικών έρίδων τού άγιου Όρους τού Άθω. Έν τή έπιστολή ταύτη 
άναγινώσκομεν: «ή ορθόδοξος διδασκαλία περί τών θείων ονομάτων 
είναι τοιαύτη : Τό δνομα τού θεού είναι άξιον λατρείας καί προ- 
σκυνήσεως, διότι τούτο χρησιμεύει δΓήμάς ώς προφορική δήλωσις αύτού 
χού άγιωτάτου *Οντο;  — τού θεού, τής πηγής πάντων τών άγαθών. Τό 
δνομα τούτο είναι θειον, διότι άπεκχ/ύφθη ήμίν ύπό τού θεού, όμιλεΐ 
ημίν περί τού θεού, άνυψοι τόν νούν ήμών πρός τόν θεόν. ’Αλλά τό 
θειον δνομα είναι μόνον δνομα, ούχί δέ αύτός Ο θεός ούτε ίδιότης αύ- 

τού, είναι ονομασία άντικειμένου, ούχί δέ αύτό το άντικείμενον καί διά 
τούτο δέν δύναται νά άναγνωρισθή ούτε ώς θεός ούτε θεότης. Το δνομα 
τού θεού, προφερόμενον έν τή προσευχή μετάπίστεως, δύναται να κάμη 
Χαί θαύματα, ούχί δμως αύτό καθ’ έαυτό. άλλ’ ούτως ώστε ό Κύριος, 
βλεπων τήν πίστιν, καταπέμπει τήν χάριν αύτού καί δΓ αύτής έπιτελειται 
το θαύμα».

Κατά μ/^να δέ Μάϊον Αύτοκρατορ.κή διαταγή, πρός σωφρονισμόν 
τ<ον Αθωνιτών «ομολογητών» της νέα; διδασκαλίας περί τού όνόματος 

Ιησού;», πρός άποκατάστχπν τών κατχπχτηθέντων έν τή σκήτη τού 
άγιου Άνορέου ύπό τών ταραχο τοιών οπαδών τού Αντωνίου Μπουλά

τοβιτς δικαίων τού νομίμω; έςορισθέντο; ήγουμένου άρχιμ. 'Ιερωνύμου 
■χαί συνοδικών γερόντων, τών έξορισθέντων καί γενικώς προς είρηνοποίη- 
Τ)σιν τού Ρωσικού έν άγίω *θρει  μοναχισμού καί διάκρισιν τών έμμε- 
>όντων έν τή πλάνη άπό τών ορθοδόξων πιστευόντων, — ύπό της άγιω- 
τ®της διοικούσης Ρωσική; Συνόδου έν συμφωνία μετά τού Οίκουμε- 
^•Χού Πχτριχρχου, άπεστχλη εί; Άθω, είς τό μοναστήριον τού Μεγα- 

αμάρτυρο; ΙΙαντελεήμονος καί του άγιου Άνδρέου τού Πρωτοκλήτου ό 
^χ τώ/ μεκώ/ τή; Ιερά; Συ/όδου αρχιεπίσκοπο; Νίκων, συνο.ευόμε- 
'•ύ; καί ύπό τού κ >ρίου Σ. Β. Τρόϊτσκη.
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Αί έπανειλημμέναι καί έπίμονοι νουθεσίαι του· άρχιποίμενος, αί πλή
ρεις άποστολικής άγάπης καί έξαιρετικής ύπομονής, μετά τών όποιων ά 
έν λόγω 'Ιεράρχης άπηυθύνέτο έπί δλόκληρον μήνα πρός τούς αιρετι
κούς μοναχούς, ιδίως δέ τού: μοναχούς τού μοναστηριού τού αγίου Παν- 
τελεήμονος, δέν εσχον σχεδόν άποτέλεσμα, συνεπεία άγροίκου ισχυρό- 
γνωμοσύνης, πνεύματος άίιαλλάκτου μίσους, άλαζονείας καί φανατικής 
σκληρύνσεως τών άκροατών αύτού. Τό μέλος τής άγιωτάτης Συνόδου· 
όχι μόνον διαρκώς ήτο έξηναγκασμένον να άκούη άπό τούς πλανώ μέ
νους άντιπάλους παντοειδείς έλέγχους καί μομφχς έπί αίρέσει, συκο
φαντίας και καταγγελίας, άλλά καί vi βλέπη τάς άγριας στάσεις τών 
μοναχών, οϊτινες, τυφλώς ύποτασσόμενοι είς τούς άναρχικώς διατεθει
μένους άρχηγούς αύτών, άπώλεσχν πάσαν έννοιαν αρχής καί ύπακοής. 
-Συνεπεία τούτου τή διαταγή τής Κυοερνήσεως, άπεστάλη είς τόν *Αθων  
στρατιωτική δύναμις έξ 125 άνδρών καί μετέβη τό ατμόπλοιο ν τού έθε- 
λοντικού στόλου «Χέρσων» μετά τής διαταγής, δπως παραλάβη καί έπα- 
ναφέρη είς τήν γενέτειραν πάντας τούς έξεγερθέντας μονάχους, τούς 
άσπασθέντας τάς ιδέας τού 'Ιερομονάχου ’Αντωνίου Μπουλατοβιτς καί 
τών πλησιεστάτων αύτού όπαδών.

Τη 4 — 6 ’Ιουλίου έκαθαρίσθη τό μοναστήριον τού αγίου Παντελεή- 
μονος άπό τούς στασιαστάς. Τή 8η Ιουλίου άποκατεστάθησαν ή νόμιμος 
τάξις, ή έξουσία καί έτέθη άσφαλής βάσις ειρήνης μεταξύ τών άδελφών 

της σκήτης του άγιου Άνδρέου.
Πρός ζωηραν άναπχράστασιν τής σπουδαίας ταύτης διά τήν ζωήν 

τής σκήτης στιγμής έπωφελούμεθα ένταύθα δυο επιστολών εξ Αθω, 
προερχομένων από τόν άξιοσέβαστον πατέρα ηγούμενον, άρχιμ. Ιερώ
νυμον καί τόν έντιμον γέροντα τής σκήτης. 'Ιερομόναχον*  Βλαδίμηρον.

— «Τφθεφδόξα, γράφει ό Ιερώνυμος, εύρισκόμεθα ήδη έν τή 
κατοικία μας. Οί δέ ανυπότακτοι είς τήν άγίαν Εκκλησίαν ήμέτεροι 
πατέρες, τον άοιθμόν 185 άνδρες, τή 8η τού παρόντος μηνάς δια τή: 
Ρωσικής στρατιωτικής δυνάμεως άπεμακρύνθησαν της σκήτης. Τούτο 
έξετέλέσθη υπέρ προσδοκίαν τελείως ήσυχως, χάρις είς ^ήν σοφήν πο
λιτικήν τού μέλους τής έν Κ)πόλει Πρεσδείας κ. Σεραφείμωφ. Μετά 

^ήν άπομάκρυνσιν τών δυστυχών ημών άδελφών, ώδήγησαν ήμάς είς 
τήν σκήτην, τή 7η πρωϊνή ώρα, θριαμβευτικώς. παρισταμένου πολλού 
λαού, μοναζόντων καί κοσμικών προσκυνητών. Εις ύποδοχήν ήμών 

‘έξήλθον οί έναπομείναντες έν τή σκήτη καθ’ ολους τούς έξ τούτους τε
λευταίους μήνας αδελφοί, συμποσούμε/οι είς 156 άνδρας. Τόν ήγού- 

Ρ-ενον μετά καί τών εξόριστων, άν^ρχομένων είς 52 άνδρας συνώδευον 
οι γέροντες τών κελλίων τού *Αθω,  δ προϊστάμενος καί σεβάσμιοι γέ
ροντες αντιπρόσωποι διαφόρων άναχωρητηρίων. Είς συνάντησιν τών 
επιστρεφόντων έξήλθον οί γέροντες πατέρες τής σκήτης—οί 'Ιερομό
ναχοι μεγαλόσχημοι Ιεζεκιήλ καί ‘Νικόλαος, οί Ιερομόναχοι ’Ισίδωρος, 
Πολύκαρπος, οί μοναχοί Ίωάσαφ, \λνθιμος κ.λ.π. ήγουμένου τού άντι- 

προσωπου τού Βατοπαιδινού μοναστηριού, δστις, κατά τήν έγχείρισιν 
ε«ς τάν αρχιμανδρίτην τής ράβδου προσεφώνησε καταλλήλως αύτούς. 
Ενέδυσαν άκολούθως τάν αρχιμανδρίτην διά τού μανδύου, έκρέμασαν 

έπι τού στήθους τάν σταυρόν καί τό παράσημον τής αγίας *Αννης  β' 

μαθμοο. άπονεμηθέν αύτω Αύτοκρατορική διαταγή άπό τής 3ης Νο
εμβρίου τού παρελθόντος έτους καί διηυθύνθησαν πάντες είς τόν καθε
δρικόν ναόν τής σκήτης, δπου έψάλη κατά τήν τάξιν πολυχρονισμός. 
Ο ηγούμενος άπό τού άμβωνυς συνεχάρη τήν άδελφότητα διά τήν κοι

νήν, μεγάλην χαράν, μεθ’ δ έπηκολούθησεν ηθική δμιλία έξ άφορμής 
τών δσας έδοκίμασαν θλίψεις καί βαρείας περιπλανήσεις καί συνέστησεν 
°πως μή παρχδίδωνται τού λοιπού είς αίρετικάς συζητήσεις, αύστηρώς 
άπαγορευομένας είς τούς μοναχούς ύπό τών άρχαίων πατέρων καί τών 

μεγάλων ιδρυτών τού μοναχισμού. Μετά τήν είσοδον τού άρχιμ. 'Ιερω
νύμου είς τήν σκήτην, ταχέως έφθασεν είς αύτήν καί δ έκ τών μελών 
τή; άγιωτάτης Συνόδου άρχιεπίσκοπος Νίκων, γενόμενος δεκτός κατά 
τήν ύπάρχσυοαν συνήθειαν ύπό τού ήγουμένου, τών άρχών τής σκήτης 
ναι όλων τών άδελφών. Ό άρχιεπίσκοπος, άπευθυνόμενος έν τώ ναω 
πρβς τήν άδελφότητα τής σκήτης, άπήγγειλε λόγον, έν τώ δποίφ λεπτο
μερώς διεσαφήνισε τα σπουδαιότατα σημεία τής αιρετικής διδασκαλίας, 
τής διαιαραξάσης τόν Άθων, ένουθέτησε τούς παρισταμένους μοναχούς 
Χαί άνέγνωσεν έπί πάντων τών μετ’ αύτού προσευχομένων συγχωρητήριον 
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εύχήν, άφού δέ συνδιελέχθη μετά του άρχιμανδρίτου καί τών άδελφών*  
είς τήν αίθουσαν τής υποδοχής τής σκήτης, δ Πανιερώτατος διηυθύνθη. 
είς τό Ελληνικόν μοναστήριον τών Ίβήρων...

Νύν, Δόξα τφ θεφ, έχομεν ειρήνην καί γαλήνην καί ζώμεν, ώς καί 
πρότερον, κατά τήν συνήθη τάξιν........

Έτι έγκαρδιώτερον καί συγκινητικώτερον όμιλε! ή δευτέρα έπι- 
στολή.

«Σπεύδω να συμμερισθώ μεθ’ υμών τήν χαράν, γράφει δ πατήρ 
Βλαδίμηρος, ήτις ’έπλήρωσε τάς καρδίας ή,μών. Δόξα θεφ ! Χριστός 
ά/έστη ! Τή συνεργασία τής 'Ρωσικής Κυβερνήσεως καί τής άγιας 
Συνόδου ήμεΐς ήδη εύρισκόμεθα είς τήν πατρικήν ήμών κατοικίαν, 
έπιβιβασθέντων επί του άτμοπλοίου «Χέρσων» τών 470 στασιαστών 
μοναχών του 'Αγίου Παντελεήμονος. Τή 6η Ιουλίου άφίκοντ: προς 
ήμάς ό Γενικός Πρόξενος καί οί υπάλληλοι τής έν Κ)πόλει Ρωσ# 
Πρεσβείας, τήν 7ην καί 8ην ’Ιουλίου, μέχρι τής 6ης πρωινής ώρας άπε- 
μάκρυνανέπίσης καί πάντας τού; ήμετέρους στασιαστάς άνερχομένους είς 
185 άνδρας... Μετά τήν άναχώρησιν αύτών προσεκλήθημεν, δπως μετα- 
βώμεν είς τήν Σκήτην καί ούτω πάντες ήμεΐς οί έξορισθέντες άνερχό- 
μενοι είς 52 άνδρας προπορευομένου του Ηγουμένου 'Ιερωνύμου έξεκι- 
νήσαμεν διά τήν πατρικήν ήμών κατοικίαν, ζήσαντες έν έξορία άκριβώς 
έξ μήνας. Ευρισκομένων δέήμών είς το ήμισυ τής δδού,ήρξαντο νχ κρού- 
ωσι κατ’ άρχάς μέν τόν μέγαν εΐτα δε καί τούς λοιπού; κώδωνας 
τής Σκήτης. Πρός τήν πύλην τής σκήτης ήσαν εις άρκετήν άπόστασιν 
παρατεταγμένοι είς δύο σειράς οί έναπομείναντες έν αύτή ήμέτεροι άδελ- 
φοί καί στρατιώται έν δλφ 65 άνδρες. Κατά τήν προσέγγισιν δ’ήμών,. 
άπό τού μετώπου αύτών άπεσπάσθησαν διευΟυνθέντες προς ύμάς οί προ- 
έχοντες έκ τών άδελφών,έλαβον έκ τών χειρών τών Ηγούμενον καί ώδή- 
γησαν αύτόν είς τήν πύλην, [δπου ΐσταντο ένδεδυμένοι τά ίερά αύτών 
άμφια καί κρατούντες σταυρόν καί εικόνας τρεις 'Ιερομόναχοι. Εκεΐ 
έπίσης εύρίσκοντο δ άντιπρόσωπος τού Βατοπαιδινού Μοναστηριού προη
γούμενος Χαρίτων δστις ένεχείρισε τω 'Ιερ. Ίερωνύμω τήν άρπαγείσαν 
άπ’ αύτού ύπό τών στασιαστών ποιμαντικήν ράβδον.. Είτα δέ πάντες, 
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χαίροντες καί άγαλλόμενοι, ήχούντων τήν κωδώνων, είσήλθομεν είς τόν 
Κεντρικόν Ναόν.....Ενταύθα πάντες ήμεΐς έκλαίομεν ώς παιδία, έκ 
Χαράς καί εύγνωμοσύνης προς τόν Κύριον τόν θεόν ήμών διά τό μέγα 
αύτού έλεος καί τήν βοήθειαν τών έπιδειχθεΐσαν πρός ημάς τούς άμαρ- 
τωλούς. Δόξα τφ πανοικτίρμονι Σωτήρι καί τή Παναγία αύτή Μητρί, 
τή προστάτιδι καί φρούριο ήμών ! άντί μικράς τιμωρίας ήν ύπέστημεν 
διά τά; αμαρτίας μας, παρηγόρησαν ήμάς άπείρως διά τής έπιστροφής 
ήμών είς τήν πάτριον κατοικίαν μας ! Σπουδαία σύμπτωσις. Ή θεμελίω- 
σίς τής Σκήτης έγένετο τή ’Οκτωβρίου, δπότε έθριάμβευσεν ή 
θεομήτωρ Παναγία τού Καζάν, νύν δέ ώδήγησαν ήμάς είς τήν Σκήτην 
τήν 8ην ’Ιουλίου εορτήν καί πάλιν τής αύτής θεομήτορος. Φανερά Με- 
^ιτρια ύπέρ ήμών τών αμαρτωλών ένώπιον τού υιού αύτής και θεού πα- 
ρέστη έκ θεομήτωρ άπομακρύνασα άφ’ ήμών τήν δικαίαν οργήν 
αυτού τή μεσολαβήσει καί προστασία αύτής.

<Δόξα θεφ ! Δόξα Κυρίφ τφ θεφ !» Έν συγκινήσει καί μετ’ εύγνώ- 
Ρ^νος καρδίας καί χειλέων έπαναλαμβάνουσι νύν, μιμούμενοι τόν πα
τέρα Βλαδίμηρον καί πάντες οί λοιποί κάτοικοι τής Σκήτης τού αγίου 
Ανδρέου. Δέν είναι βεβαίως άπείρως σπουδαΐον τό γεγονός,-δτι έπέ- 

^τρεψαν ούτοι είς τήν πάτριον αύτών κατοικίαν, άλλ’ είναι σπουδαΐον 
ή άλή*θεια  έθριάμβευσεν δτι άποκατεστάθησαν ή έννομος τάξις καί 

Εξουσία, αί καταπατηθεΐσαι ύπό τής βίας καί τού θράσους, δτι έν τή 

σκήτη έπανήλθεν ή κανονική Μοναχική ζωή, ή διαθέτουσα πρός προ- 
σευχήν θείας σκέψεις, αύστηράν έκπλήρωσιν τού μοναχικού καθήκοντος 
*αί τών ιερών ύποσχέσεων, τών έπιβαλλομένων υπό τού 'Ιερού Άθω 
έπι πάντας τούς καλούς αύτού κατοίκους».

Αγγέλλοντε; εύχαρίστως το προφανές έλεος τού φιλευσπλάγχνου Κυ- 
Ρ·ου καί τής Παναγίας αύτού Μητρός, τό έκδηλωθέν είς τήν Σκήτην τού 
αΥ’ου Άνδρέου τού Πρωτοκλήτου, δ Ηγούμενος καί ή σύνοδος τών 
Γερόντων αύτής θεωρούσι πρώτιστον καί ίερώτατον αύτών καθήκον καί 
είδοποιήσωσι τούς εύεργέτας καί φιλάνθρωπους αύτών, τούς διαβιούντας 

τοΐς δρίοις τής Μεγάλης Ρωσίας, καί έκείνους έξ αύτών, είς τούς 
ύποίους κατά τούς βαρείς μήνας τών ταραχών καί τής έξορίας έπεστράφη 
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ή άλληλογραφία αύτών, δτι άπό τής 8ης Ιουλίου του τρέχοντος έτους 
ή τάξις έν τώ Σκήτη του αγίου Άνδρέου άποκατέστη, ή δέ ζωή αύτής 
εκτυλίσσεται ώς καί πρότερον άρμονικώς καί έν άκολουθία, ή μνημό- 
νευσις γίνεται άκριβώς καί πασαι αί άπαιτήσεις καί έπιθυμίαι τών εύερ- 
γετών, αί εκοηλούμεναι έν ταίς έπιστολαΐς θα έκπληρούνται έπακριβώς. 
Τούτου ένεκα ό ήγούμενος τής Σκήτης καί οί άδελφοί θερμώς παρα- 
καλούσι τούς πρώην αύτών πιστούς φιλανθρώπους καί εύεργέτας να μή 
στερήσωσι τήν βαρέως παθούσαν έκ τών ταραχών καί στάσεων άγιο- 
ρειτικήν Σκήτην τού άγ. Άποστ. Άνδρέου τού ΙΙρωτοκλήτου τής δυνα
τής αύτών όλικής βοήθειας καί έκουσίων προσφορών. Ιδιαιτέρως δ’ ά- 
πευθύνονται μετά τής παρακλήσεως ταύτης πρός έκείνους έκ τών εύερ- 
γετών, οί'τινες έλαβον τάς έπιστολάς καί έπιταγας αύτών δπίσω ταπεινώς 
ύπομνιμνήσκοντες, δτι ταύτα δύνανται άπό τοΰδε ακωλύτως νά άποστέλ- 
λωσιν έκ νέου είς Άθων καί άμέσως θέλουσιν έκπληροϋσθαι υπό τής άρ- 
χής καί τής αδελφότητος τής Τέρας Σκήτης.

("Εκδοσις τής Ρωσικής κοινοβιχκής έν Ά^ω Σκήτης τού αγίου Άνδρέου).

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ

ΙΙοώτην φοράν Βασιλεύς ελευθερωτής έπάτησε τή 1 τού μηνάς τού- 
του? τό ιερόν έδαφος τής Κρητικής γής, αφ' δ:ου ή πολυπαθής Νήσος 
υπεδουλώθη, διότι καί αύτός ό Νικηφόρος Φωκάς, ό πρώτος τής Νήσου 
άπό τού ζυγού τού Ίσλάμ ελευθερωτής, ήτο απλούς στρατηγός δτε διε- 
ζήγε τήν θαυμαστήν έκείνην έκστρατείαν τήν άπολήξασαν είς θριαμβευ 
τικήν άποκατάστασιν τής πολιτικής καί θρησκευτικής τής Κρήτης έλευ- 
θερίας.

Καί τό γεγονός τής έπισκέψεως τού βασιλέως Κωνσταντίνου είς τήν 
ελευθέραν πλέον ήρωοτόκον Νήσον, ένέχει σημασίαν ούχί απλού πολι
τικού γεγονότος. Ή παρουσία τού χριστού τού Κυρίου εύσεοούς Βασι- 
κέως έξηγίασε τα μαρτυρικά εδάφη, καί θά άποτελέση σταθμόν μοναδι
κόν έν τε τή έθνική καί τή ιδιαιτέρα τής Νήσου ιστορία. Βασιλεύς άνα- 
καινιστής τού Έθνους,μέγας καί ένδοξος, olov ώνειρεύθησαν αύτόν τόσαι 
γενεαί ήρώων, στεφανώνει ίδιοχείρως τών ήρώων τα έργα, καί κυροί 
οιά τών ύψηλών λόγων Του τήν δικαιοσύνην καί τήν αποτελεσματικότητα 
τού μακραίωνος τών Κρητών άγώνος. οίονεί προβαλλόμενος τό παρά
δειγμα αύτών είς μίμησιν πασι τοίς ύποδούλοις λαοίς, οιτινες πιστοί είς 
τόν έμφυτον έν τφ άνθρώπω έρωτα πρός τήν έλευθερίαν, αγωνίζονται 
υπέρ τής έθνικής αύτών άπελευθερώσεως.

Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Οί βούλγαροι άπεφά^ισαν να μή μεταστώσιν είς τήν Παπωσύνην. Τό 
πράγμα δέν έχει σημασίαν τινά πραγματικήν, δπως δέν έχει σημασίαν 
καί τό έναντίον, τό δτι παραμένουσιν έν τή Ορθοδοξία (;), άφ’ ού τά έργα
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αύτών είναι άντικρυς Αντίθετα πρός παν χριστιανικό? δίδαγμα. Έπ! τή 
εύκαιρία δμως τής Αναγγελίας δτι Αποσοβείται ή προσέλευσις τών Βουλ
γάρων εις τόν παπισμόν τούτο μόνον έχομεν να παρατηρήσωμεν, δτι οί 
γνωρίζοντες τήν σειράν τών άλλεπαλλήλων άπειλών τών βουλγάρων περί 
μεταστάσεως είς τον παπισμόν, έγνώριζον έκ τών προτέρων καίτό Απραγ- 
ματοποίητον τής παρούσης απειλής, ήτις έγινετο μόνον κα! μόνον, δπως 
συγκινηθή ή προστάτις Ρωσία κα!έπιμείνη δπως κεροήση άδικόν τι κέρ
δος υπέρ αύτών. Άλλ’ ευτυχώς φαίνεται δτι ένόησεν έπ! τέλους ή Ρωσία 
τό βουλγαρικόν φύραμα καί γίνεται βαθμηδόν όκνοτέρα είς τήν ύπερά- 
σπισιν του αχάριστου δημιουργήματος αύτής. Και οί Βούλγαροι, τήν Α- 
νάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι. ανακρούονται τόρα πρύμναν, πάλι» έν 
ονόματι του Χριστιανισμού, κα! ή Κυβέρνησίς των έν τώ μέσω τού κυκεώ- 
νος τών έσωτερικών ανωμαλιών ευρίσκει τόν καιρόν νά λάβη καί μέτρα 
περί άποτροπής τού βουλγαρικού λαού Από τού νά μεθίσταται είς τον 
Παπισμόν.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΙ ΕΘΡΤΑΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έστεφανώθησαν περιφανώς τή 1 τού μεσούντος μηνάς οί άπό τοσού- 
των αιώνων σχεδόν άδιάλειπτοι αγώνες τής Αδαμάστου Κρήτης υπέρ 
τής έθνικής αύτής Αποκαταστάσεως. Ή σημαία τού Σταυρού καί τής 
έλευθερίας Ανεπετάσθη έπισήμως έπ! τής ήρωοτόκου νήσου διά χειρός 
τού έλευθερωτού Βασιλέως,^τού θεματοφύλακος κα! έκτελεστού τών έθνι- 
κών παραδόσεων, τού άξιου διαδόχου τών μεγάλων ορθοδόξων τού Ελ
ληνισμού Αύτοκρατόρων.

Τή 1 Δεκεμβρίου μοίρα τού εθνικού ημών στόλου έχουσα έπ! κεφα
λής τόν «Άβέρωφ» ού έπέβαινεν ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, Αναχωρήσασα έκ 
Φαλήρου τή προτεραία ήγκυροβόλει τή 9 π. μ. έν τώ λιμένι τών Χανίων 
ύπό τούς χαιρετισμούς τών τηλεβόλων κα! τάς έπευφημίας τού συνωστι
σμένου έπ! τής προκυμαίας τού λιμένος πλήθους.

Τήν ΙΟην άκριβώς ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Απεβιβάσθη ύπό τήν μυριό- 
στομον ιαχήν τού πλήθους κα! τόν κρότον τών τηλεβόλων, γενόμενος 
δεκτός ύπό τών Προξένων τών Δυνάμεων, τών ’Αρχών τής Νήσου καί 
γηραιών άγωνιστών προσφωνούντων. «Χριστός Ανέστη, Βασιληά». Τήν 
Αύτού Μεγαλειότητα προσεφώνησεν έξ όνοματος τής Κρήτης ό είσαγ- 
γελεύς τών έφετών κ. Ζουρίδης δι’ έξαιρέτου λόγου, έν ω έν δικαία 
έξάρσει ύμνησε τα ύπό τήν στρατηγίαν τού άηττήτου Άοχιστρατήγου 
Βασιλέως άπαράμιλλα τρόπαια τών δύο τελευταίων πολέμων, είς ούς 
έμμεσος άφορμή άπογιγαντώσασα τό ’Έθνοςείς άκαταβλήτου; Άχιλλείς 
καί Αϊαντας ύπήρξαν οί μακραίωνες άγώνες καί αί τελευταίοι διπλω
ματικά! περιπέτειαι τής Κρήτης.

«Άς ήχήσουν, έπείπεν ό ρήτωρ, άς ηχήσουν οί παιάνες διά τα έλευ- 
θέρια τής βασανισμένης άλλ’ άκαμπτου Κρήτης, και άς άντιλαλήση διά- 
χορος ή βροντή τών τηλεβόλων τού νικητού στόλου ώς χαιρετιστήριος 
άλαλαγμός ύπέρ Πατρίδος. Να είναι έρίγδουπος ό χαιρετισμός ώς ό μη- 
κυθμός τού άφρισμένου ωκεανού, καί ό δρυμαγδός τών οπλών βροντώδης 
ως ό κεραυνός τής μαινομένης θυέλλης, διά νά φθάση τό άγγελμα τής 
έλευθερίας μέχρι τών έγκάτων τής Πατρίδος. Άς άκουσθή ή βοή τής 
Κρητικής ψυχής διάτορος καί ένθουσιώδης διά να σεισθή τό αίματοβα- 
ψές έδαφος τής Πατρίδος απ’ άκρου είς άκρον, κα! να αισθανθούν καί 
αύτοί οί κουρασμένοι θεοί μέσα είς τά άρχαίά των άντρα δτι ή Κρήτη 
άγει τά έλευθέρια αύτής.*

Άπό τού λιμένος ήγουμένου τού Βασιλέως καί έπομένων τού Πρω
θυπουργού, τού Γεν. Διοικητού τής Κρήτης, τού Προεδρείου τής Βου
λής, τών Προξένων κα! τών λοιπών έν τέλει διευθύνονται πάντες πρός 
τόν καθεδρικόν ναόν τών Χανίων. Μεταξύ τής πομπής διακρίνεται δ 
δμιλος τών παλαιών άγωνιστών έχόντων έπ! κεφαλής τούς αιωνόβιους 
Χατζημιχάλην κα! Μάντακαν. Προ τού ναού άναμένει ό θεοφιλ. έπί- 
^κοπος Κυδωνιάς κα! Άποκορώνου κ. Αγαθάγγελος περιστοιχούμενος 
ύπό τού κλήρου αύτού, δστις κα! προσφωνεί τήν Αύτού Μεγαλειότητα, 
έκφράζων τήν χαράν τής Κρήτης διά τό ύπερένδοξον στεφάνωμα τών 
ήρωϊκών άγώνων της μνησθε!ς τών Αοιδίμων μαχητών οϊτινες έπ! κεφα- 
^ήζ έχοντες τόν αείμνηστον έθνομάρτυρα Βασιλέα Γεώργιον έπόθησαν 
μάτην φεύ ! τήν μεγάλην ταύτην ημέραν, κα! καταλήξας διά τού προ
φητικού : «Ένισχύσοι Κύριος τήν χεΤρά Σου έν τώ έξάγειν έκ τών δε
σμών τούς δεδεμένους».

Μετά ταύτα ή πομπή εισέρχεται είς τόν Ναόν τών χορών ψαλλόντων 

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Σύγχρονος ιστορία. 725·
724 Σύγχρονος ιστορία.

δοξαστικά άσματα της Εκκλησίας, και τελείται κατανυκτική δοξολογία.
Μετά δέ τήν δοξολογίαν κατά τήν αύτήν τάξιν ή πομπή μέ τον Βα

σιλέα έπί κεφαλής προχωρεί πρός τήν έπαλξιν του Φιρκα, δαφνοστεφή 
παντού καί κατάκοσμον δι’ άνθέων. Ηρό τής σκοπιάς, έφ’ ής προ τεσ
σάρων ετών κατεβιβάσθη ύπό τών Δυνάμεων ή σημαία τής ένώσεως, 
είναι τόρα Ιδρυμένη μεγάλη εξέδρα εφ ής λαμβάνει θέσιν ό Βασιλεύς 
και τελείται αγιασμός ύπό του Επισκόπου Χανίων. Μετά τον αγιασμόν, 
ακριβώς τήν 11 π. μ. οί δύο αιωνόβιοι καπεταναιοι Χατζημιχάλης και 
Μάνδακας παραδίδουσι τήν άνελιχθείσαν σημαίαν είς τήν Αύτού Μεγα
λειότητα βστις προσδένει αύτήν εις τό σχοινίον τού κοντού καί παρα- 
δίδει αύτο είς τον πρεσβύτερον εκ τών δύο άγωνιστών καπετάν Μάνδα- 
καν. Έ στιγμή είναι ύπερόχως ιερά. Οί θριαμβευτικοί τόνοι τής Μου
σικής αναμιγνύονται πρός τάς βροντώδεις ζητωκραυγάς τού πλήθους καί 
τούς έκκωφαντικούς 101 κρότους τών τηλεβόλων τού « Αβέρωφ» τών 
λοιπών πλοίων τού στόλου καί τών φρουρίων, χαιρετίζοντες τήν βρα
δέως άνασυρομένην καί γηθοσύνως άνεμιζομένην ελευθερώτριαν σημαίαν.

Τό σύμβολον τής άπολυτρώσεως κυματίζει ήδη και διά πάντοτε επί 
ίεράς καί πορφυροβαφούς υπό τού αίματος τών τέκνων της Κρητικής 
γης. Καί έν τω μέσο) τού γενικού άλαλαγμού ή Α. Μ. ό Βασιλεύς ά- 
μείβων εν τώ προσώπφ τών δύο παλαιών καπεταναίων τόν άκατάβλητον 
κρητικόν ήρωϊσμόν καρφώνει ίδιοχείρως εις τά στήθη αύτών, άτινα δεν 
έδόνησέ ποτέ δειλίας παλμός, τόν χρυσούν Σταυρόν τού Σωτήρος.

Ό πρωθυπουργός καί οί παραστάντες εις τό μέγα γεγονός δακρύουσιν 
ύπό τής άπεριγράπτου συγκινήσεως.

πό τού Φιρκα ή Αυτού Μεγαλειότης έπορεύθη εις τήν ιουδαϊκήν 
συναγωγήν, ένθα εψάλη έπίσης δοξολογία έπί τή όριστική άπολυτρωσει 
τής Κρήτης.

ϊή 1 μ. μ. παρετέθη έν τφ Διοικητηρίφ τό έπίσημον γεύμα τής 
γεν. διοκήσεως πρός τήν Α. Μεγαλειότητα καί τήν ακολουθίαν Αύτου.

Τή 5,30' μ. μ. έν τή μεγάλη αιθούση τού Συλλόγου «Χρυσόστομος» 
έγένετο δεςίωσις τών άξιωματικών τού Στόλου ύπό τού δήμου Χανιών, 
έν ή ένθουσιωδώς προσεφώνησε τόν τετιμημενον νικητήν ναύαρχον 
Κουντουριώτην ό δήμαρχος κ. Μουντάκης, καί ό κ. Κ. Φούμης προσε- 
νεγκών αύτφ στέφανον δάφνης. Μεθ’ δ ό κ. Ζουρίδης προσεφώνησε τόν 
κ. Βενιζέλον, όστις άπήντησεν έξαίρων τούς μακραίωνας ήρωικούς άγώ- 
νας τής Κρήτης κατά τού ζυγού τής δουλείας.

Τή 8,30' μ. μ. παρέθηκεν έπΐ τού «Άβέρωφ ή Α. Μ. ό Βασιλεύς 

έπίσημον άποχαιρεαστήριον δείπνον εις τάς Άρχάς τής Κρήτης καί 
τούς Προξένους τών Μεγ. Δυνάμεων.

Περί δέ τό μεσονύκτιον ό Άβέρωφ φέρων τήν Αύτού ιΜεγαλειότητα 
πέπλευσε μετά τού λοιπο ί στόλου εις Πειραιά

κ χτιρ ΟΣ _

ΚυστκΟοος 1<<οντσαντον£<>^ς. — Αήγοντος τού παρελθόντος 
μηνός έςεμέτρησε τό ζ^ν ά/ήρ διακεκριμμένος έν τή ιστορία τής Κύ
πρου τών τελευταίων δεκαετηρίδων, και έκηδεύθη μετά τής προσηκού- 
σης τιμής έν Λευκοσία ύπό τών πολυαρίθμων πολιτών, ών ύπήρξε πνευ
ματικός τροφεύς κατά τά μακρά έτη τ.γς σοφής διδακτικής αύτού 
δράσεως.

'0 Εύστάθιος Κωνσταντινίδης, πεπροικισμένος διά νού άκρότατα 
επιστημονικού, ήτο προωρισμένος νά άποβή είς τών δοκιμωτάτων τού' 
όλου Έθνους έπιστημόνων. Εύρεϊα διάνοια καί. βαθύ έπιστημονικόν 
~νεύμα απέδειξαν αύτόν τάχιστα κορυφήν φιλολογικήν καί άρχαιολογι- 
κήν δτεέπανελθών έκ Γερμανίας ανελάμοανεν άμέσως τήν διεύθυνσιντής 
τότε Ελληνικής Σχολής Αευκοσίας, ήτις πρό τής ίδρύσεως τού Ιίαγκυ- 
κρίου ήτο τό μόνον σχεδόν έν τή νήσω όλη πνευματικόν κέντρον. Άλλ’ 
κν είναι γνωστός έν Κύπρω ό Εύστάθιος Κωνσταντινίδης ώς δεινός φι
λόλογος καί σοφός διδάσκαλος, εςω της Κύπρου έν τώ έπιστημονικώ. 
πεοίω ήτο γνωστός ώς σπουδαίος άρχαιολόγος, ειδική αύθεντία ιδία είς

ζητήματα τής Κυπριακής Αρχαιολογίας και δή τής προϊστορικής, 
η παράφορος δέ λατρεία του πρός τάς άρχαιότητας θά παραμείνη άδια- 
λειπτως ζωηρά καί έντυπωτική είς τούς γνωρίσαντας αύτόν έκ τού 
πλησίον.

Ατομικαί περιπέτειαι δειναί δέν έπέτρεψαν δυστυχώς είς^τήν ίσχυ- 
ραν διάνοιαν τού Εύσταθίου νά διαιώνιση έαυτήν έν συγγράμασιν άξίοις 
τής δυνάμεως καί τής ίκανότητος καί τής σοφίας αυτής. Άλλ’ αί συμ- 
βου<αί του αί άφθόνως παραχωρηθεΐσαι πρός πάντας τούς όπωσδήποτε 
ασχοληθέντας περί τών Κυπριακών αρχαιοτήτων καί τής καθόλου Κυ- 
πριακης ίστορίας, ή τελείως άνεπίληπτος καί έξ άγνού διαφέροντος πρός 
την έπιστήμην προσπάθεια του πρός περίσωσιν τών προγονικών τής τέ-

θησαυρών, καί ή μέχρι τών εσχάτων ημερών του μοναδική στοργή 
του πρός τάς Αρχαιότητας τής Νήσου είναι άξια νά οιαιωνίσωσι τήν 
μνήμην άνδρός παρά τοΤς μεταγενεστίροις, καί αν συμβή ποτέ νά

Βιβ
λιο
θή
κη

 Π
αν
επ
ιστ
ημ
ίου

 Κύ
πρ
ου

 - Ι
ερ
ά Μ

ητρ
όπ
ολ
ις 
Κιτ
ίου



Σύγχρονος ιστορία. 727726 Σύγχρονος ιστορία.

λησμονηθη τό διδασκαλικόν έργον του ώς διευθυντου πρώτον τής Ελ
ληνικής Σχολής καί ώς καθηγητοΰ έπειτα τοϋ Παγκυπριου, καί ή ένέρ- 
γειά του ή άκραιφνώς καί άνενδοιάστως καί άγνώς έθνική δτε διειέλει 
πρόεδρος του «Κυπριακού Συλλόγου» καί μετέσχε τοΰ υπέρ τών πολι
τικών έλευθεριών κατά τής ξενοκρατίας άγώνος.

Ή Εύστάθιος Κωνσταντινίδης δύο πράγματα διέσιοζεν άκέραια μέ
χρι τών έσχατων ημερών του : Τήν έξαίρετον διαύγειαν τού πνεύματός 
του καί τόν άρχικόν βαθύν έρωτά του πρός τήν αρχαιολογίαν τήν Κυ
πριακήν.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1. Δεκεμβρίου. Έξαρχος τού Οίκ. Πατριαρχείου ό Ρόδου ’Απόστολος έλθι'ον 
είς "Αγιον "Ορος δηλοΐ τή ‘Ιερά Κοινότητι δτι τό άγιορειτικόν ζήτημα Όά 
λυϋή έν Κ)πό?.ει μεταξύ Ελλάδος, Ρωσίας καί Οίκ. Πατριαρχείου. Ζητεί νά πα- 
ραδιχθώσιν οί μοναχοί τόν προβιβασμόν ώρισμένων ρωσικών κελλίων είς 
σκήτας, δικαιυστάσιον διά τούς ρώσους προσωρινόν καί άλλα τινά. *Η  Κοι- 
νότης άπέκρουσε τάς δηλώσει; του Έξάρχου δηλώσασα δτι ούδεμίαν λύσιν θά 
αναγνώριση, ήτις θά ληφθή αύϋής μή αντιπροσωπευόμενης.

— Έν Κρήτη άνεπετάσθη ή σημαία τής ελευθερίας, ώς καί αλλαχού γρά- 
φομεν υπό τού Βασιλέως έπισήμω; έ.ά τή; έπάλξεως τυύ Φιρκά, έπ’ αυτού 
«κείνου τού σημείου άφ’ ού κατεβιβάσθη υπό εύρωπαίων ναυτών τφ 1909, άπο- 
κοπέντος καί τού ιστού αυτής διά πελέκεως.

2 .—Έν Κ)πόλει ή έπι τών βουλευτικών εκλογών πατριαρχική επιτροπή 
μεταβάσα πρός τόν ί πουργον τών ’Εσωτερικών ήξίωσεν εξ ονόματος τού Ελ
ληνικού Έθνους iva οί εκλεγηοόμενυΐ Έλληνες β^υλεοταί ώσιν ανάλογοι τόν 
αριθμόν πρός τόν έλληνικόν πληθυσμόν τού Κράτους, τά ηρόσωπα ύέ υπόδειξη 
τό Πατριαρχεϊον. Ό Ταλαάτ βέης à ιήντηνν είς τήν έ ιτροπήν ότι δυστυχώς 
δέν δύναται νχ παρχσχη τό αίοόμενον διότι τούς βουλευτ ή; εκλέγει ό λαό- 
καί όχι ή Κυβέρνησις άλλ  επειδή ή Κυβέρνησές ανήκει είς κόμμα, είπεν. 
•δύναται νά συστήση είς τό κόμμα τούτο νά προβη είς συνε.νοηα; περί τυύ 
πράγματος μετά της πατριαρχικής επιτροπής, άν, εννοείται. τό ΙΙοτρισρχΛίυν 
θελήση.

*

— Έν Ίΐηείρφ οί ίερολοχϊται ασκούνται καθημερινώς καί λιμβάνυυη 

πάντα τά δυνατά μέτρα διά τήν προετοιμασίαν πρός άντίστασιν κατά τής απει
λούμενης αδίκου άποφάσεως τών Δυνάμεων μέχρις έσχατων.

— Έν Βουκουρεστίω ίδρύθη ανώτερα έλευθέρα σχολή έρεύνης, μελετών 
επιστημονικών καί εθνολογικών καί γλωσσών τής N. Α. Εύρώπης.

4 .— Έν τή Ιταλική Βουλή ό υπουργός τών Εξωτερικών είπεν ότι ή ’Ι
ταλία μετά τής Αυστρίας είνε άποφασισμέναι νά περιφρουρήσωσι τά έν τή 
Άνδριατική ζωτικά αύτών σημφέροντα. Έν δέ τφ ζητήματι τών Νήσων ή 
'Ιταλία έχεται στερρώς τής συνθήκης τής Λωζάνης.

Ή ’Αγγλική πρότασις περί τών Νήσων ορίζει : 1) τά δωδεκάνησα νά έπι- 
στραφώσιν είς τήν Τουρκίαν, πληρουμένων τών όρων τής Λωζάνης. 2) Έπί- 
σις ή Τένεδος καί ή "Ιμβρος χάριν τής ασφαλείας τών Στενών. 3) Αί λοιπαί 
υπό τής Ελλάδος κατεχόμεναι νήσοι νά παραμείνωσιν ελληνικοί. 4^ Είς τάς 
έπιστρεφομένας είς τήν Τουρκίαν νήσους νά παρασχεθή εύρεία αυτονομία.

eH έλληνοβουλγαρική έπιτροτή τών συνόρων διεφιόνησεν, τών βουλγάρων 
άξιούντων υπέρ έαυτών τά παρά τόν Νέστον χωρία Σαλτακλί καί Τσακιρλάρ 
μειά τού « ταθμού Όκτσιλάρ, τά επιδικαζόμενα ήμϊν ύπό τού χάρτου τής ουν- 
θήκης τού Βουκουρεστίου. Τά χωρία τούτα άποτελούοι τήν κλείδα τής πεδιά- 
δυς τού Σαρισαμπάν.

5 . — Ή ’Αγγλική πρότασις κατ’ ουσίαν είναι προσχιόρησις είς τάς ιταλι
κός άξιιόσεις, διότι αί Δυνάμεις ύποχωρούσι τελείως είς τάς βλέψεις τής Ιτα
λίας, καί περισσότερον μάλιστα καθ’ όσον έν τή άποφάσει τής Πρεσβευτικής 
Διασκέψεως περί τών δωδεκανήσων έπεφυλάσσοντο νά άποφασίσωσιν δλαι αί. 
Δυνάμεις όμού, ούχί δέ νά έπιστρέψωσιν αυτά; είς τήν Τουρκίαν, έστω καί 
αύτονομουμένας.

‘Ο ’Ιταλός Περούγια, ό κλέψας έκ τού Μουσείου τού Λούβρου τήν Τζο- 
κόνδαν άνακρινόμενος κατέθεσεν δτι υπήγαγε τό πολύτιμον καλλιτέχνημα διά 
τά έκδικηθή τόν Μέγαν Ναπολέοντα διά τάς διαρπαγάς ύπ’ αύνού έξ Ιταλίας 
έργων τέχνης. Άλλ’ άπεδείχθη ότι ό άνθρωπος ήτο κλέπτης έξ έπαγγέλματος, 
καί έπειδή δέν ήδυνήθη νά πωλήση τό κλαπέν ώς έκ τού έγερθέντος θορύβου 
ζητεί νά περικαλύψη τό έγκλημά του διά τού πατριωτισμού. — Οί επίσημοι 
’Ιταλοί άμιλλώνται πρός τόν Περούγια είς τόν τρόπον τού σκέπτεσθαι, θεω- 
ρούντες εύλογον τήν κατοχήν τής Ρόδου,π.χ., διότι οί ίππόται τής Ρόδου ήσαν 
δήθεν ’Ιταλοί, έν ω ούτε οί ίππόται ήσαν Ιταλοί αλλά Γάλλοι, ούτε ή Τζο- 
κόνδα ήρπάγη ύπό τού Νατολέοντος, άλλ' ήγοράσθ^ άδρώ; ύπό Γάλλου Βα- 
σιλέως.

6 . — Ή ’Ιταλία ζητεί καί μετά τήν έκκένωσιν τών δωδεκανήσων νά πα- 
θαμεί^η έν αύταΐς ή ’Ιταλική χωροφυλακή καοί  τελωνιακοί υπάλληλοι. Εκτός 
τούτου δέν θεωρεί άκόμη έκτελεσθεϊσαν τήν συνθήκην τής Λωζάνης ύ.ιό τής 
Τουρκίας.

*
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728 Σύγχρονος ιστορία.

Ό Γερμανός στρατηγός Σάνδερς άνελαβε τά καθήκοντα διοικητού τού στρα
τιωτικού σιόματος Κ)πόλεως. Ή Ρωσία άξιοι παρά τής Τουρκίας ώς άντι- 
στάθμημα τήν άναόιοργάνωσιν τής έν Άρμενίφ χωροφυλακής υπό ριόσων α
ξιωματικών, τήν μ ή περαιτέρω όχύρωσιν τών στενών, τήν διά ρωσικών κεφα
λαίων κατασκευήν τών έν Άρμενίρ σιδηροδρόμων.

Οί Βούλγαροι ήρπασαν τά ελληνικά σχολεία Σουφλίου.
Αί Δυνάμεις τής τριπλή; συνεννοήσεως άπέκρουσαν τάς ’Ιταλικός έπί τών 

Δωδεκανήσων αξιώσεις, ή δέ Τουρκία βέβαιοί δτι έξεπλήρωσε τούς όρους 

τής συνθήκης τής Αωζάνης.
7 .— 'H Τουρκία απειλεί ότι θά καταλάβη βιαίως τάς ύφ’ ήμών κατεχοιιέ

νας Νήσους.
Ή διεθνής ’Επιτροπή τών νοτίων Αλβανικών συνόρων περατιόσασα τό έργον 

αυτής έν Φλωρεντία διελύθη.
8 .— Ό λονδίνιος «Χρόνος» έν κυρίφ άρθρω κατακρίνει τήν Ρωσίαν ζητού

σαν Ιδιαίτερα προνόμια έν Άγίω "Ορει, άτινα θά διαταράξωσι τήν ισορροπίαν 
έν ’Ανατολή, έκφράζουσι δέ τήν πεποίδησιν ότι έν τελεί ή Ρωσία θά δειχθή 

μετριοπαθής.
9 .— Ό αύτοκράτωρ τής Άβησσινίας Μενελίκ άπέθανε.
10 — Ή έρήμωσις τής υπό τής Βουλγαρίας καταλαμβανόμενης Θράκης έξα- 

κολουθεΐ. Ό βίος τών αυτόθι ομογενών, όσοι δέν απελαύνονται βιαίως κατέστη 
άφόρητο;. Αί Βουλγαρικοί άρχαί είναι ταυτόσημοι πρός ληστοσυμμορίας. Έκ 
Γκιουμουλτζινης άπηλάδιραν χθές 23 έμποροι πλούσιοι μετά τών οικογενειών 
των. κατασχεθείσης τής περιουσίας των.

Ή Τουρκία διαπραγματεύεται τήν άγορόν τού «Ρίου Ίανέϊρου . βραζιλιανού 
ύπεραφ·βου θωρηκτού, πρός κατασκευήν υπεροπλίας κατά θάλασσαν έναντι τής 

Ελλάδος.
11 .— Οί Βούλγαροι μελετώσι τήν κατασκευήν πολεμικού ναυστάθμου έν 

Πορτο-Λαγά).
12 .— Ό Οίκουμ. Πατριάρχης προέβη παρά τφ πρεσβευτή τής Ρωσίας είς 

διάβημα όπως ή Ρωσία μή έπιτρέψη νά ύπαχθώσιν οί χριστιανοί τής Βορείου 
Ηπείρου είς τήν Αλβανίαν. Είς όμοια διαβήματα προέβη καί ό κ. Βαμβακάς 
έν Πετρουπόλει, ύποβαλών καί σχετικόν υπόμνημα πρός τήν Ίεράν Σύνοδον 

ή; Ρωσίας.
Ή Τουρκία σκέπτεται νά νομοθετήση τήν απαλλαγήν τών χριστιανών τής 

στρατιωτικής θητείας έπί άξιολόγω άντισηκώματι.
Άπέθανεν ό πρφην Οίκουμ. Πατριάρχης "Ανθιμος.
Έτελέσθη έν τώ μητροπολιτικφ ναώ τών Αθηνών μνημόσυνον υπέρ τού 

αειμνήστου Β ισιλέως Γεωργίου Α'.

ΕΤΟΧ Γ. ΤΕΥΧ. ΞΓ. ΕΝ ΑΑΡΝΑΚΙ 
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1913

« Κήρνξον τον λόγον....» Τιμ. Β', ό', 2.

Η ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΙΙαρήλΘον οί αιώνες οί μακροί καί σκοτεινοί της δουλείας 
τέλους*  καί τα μεγάλα έργα τής θείας βουλής περί τής 

αΐ^ολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους διαδέχονται άλληλα άλ- 
^ε^αλλήλως. Οί λαοί οί καθήμενοι έν σκότει ειδον φως μέγα*  
*αι τοϊς καΟημένοις έν χώρα καί σκιά θανάτου φως έπέλαμ- 
ψεν αύτοϊς.

Ο Αγγελος τής μεγάλης βουλής έγεννήθη ήδη καί πατεϊ 
τών άχράντιον ποδών του τά στενάζοντα τέως υπ'ο το κράτος 
άρας εδάφη τής γης’ καί αγιάζονται οί λαοί πίπτοντες παρά 

του; πόδας Αύτου καί προσκυνοΟντες τω ένανθρωπήσαντι διά τήν 
σωτηρίαν αύτών θεω.

Καί προσέρχεται δ νομοθέτης καί ό δημιουργός πληρών τον 
ν°μον δν αυτός έθηκε, καί περιτέμνεται τή όγδοη ήρ-έρα δ άνα- 
Ρ·αρτητος καί άναμαρτήτως γεννηθείς, καί υποτάσσεται ώς οί 
Πολλοί τών ανθρώπων παρέχων εαυτόν αύτοϊς τύπον καί υπο- 
ϊΡ^μμόν δ υπέρ πάσαν έννοιαν ών,*  καί συνέχων τα πάντα έν τή 
π*λάμη  αύτοΟ.

Ίελεϊται ή βουλή τού πλάσαντος διά τής σειράς τών Οαυ- 
Ρ-^ατών γεγονότων τών περί τήν ένανθρώπησιν τού μονογενούς 
^ίοθ καί Λόγου τού θεού’ καί κατανοούσι τήν ύπεράνω πάσης 

ταύτην αγάπην θεού πάντες όσοι παρέστησαν μάρτυ- 
τών θαυμαστών τούτων γεγονότων, καί αντιλαμβάνονται ταύ- 
έν τοΐς ίερωτάτοις μυχοϊς τών καρδιών αύτών πάντες όσοι 
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δέν άπήλπισαν προσδοκώντες τήν παρά τού θεού έπηγγελμένην 
έκπαλαι σωτηρίαν.

Διότι είναι παλαιά όσον σχεδόν και δ κόσμος αύτός ή θεία 
περί τής σωτηρίας επαγγελία· τούλάχιστόν τόσον παλαιά όσον 
καί ή εισβολή τής αμαρτίας είς τον κόσμον’ μόλις έδημιουργήθη 
δ άνθρωπος καί ειχεν ύποθήκην τού ΘεοΟ ίνα έμμείνη έν τή άγια 
Αυτού θελήσει δτε θά έκληρονόμει αίωνίαν ζωήν καί μακαριό
τητα, ώς καί τουναντίον αιώνιον θάνατον έν ή περιπτώσει ήθελε 
τρέψη τήν βούλησιν αυτού πρός τήν αντίθετον φοράν τής παρα
κοής καί τής παραβάσεως’ μόλις έπεσεν δ άνθρωπος καί έλαβεν 
ύπόσχεσιν σωτηρίας παρά τού έξ άιδίου αγάπης πλάσαντος αυ
τόν έπ’ άγαθώ καί πρός έξωτερίκευσιν τής πλημμυρούσης έν 
αύτω υπερφυούς ταύτης αγάπης.

Άλλ’ ήτο ανάγκη νά στερηθή έπί μακρόν του άνεκτιμήτου 
αγαθού ή ’Ανθρωποτης, οπερ άπώλεσε διά τής παρακοής του 
Άδάμ, ίνα αίσθανθή πραγματικώς καί βαθέως δτι είναι απαραί
τητος ή άποκατάστασις αύτού διά αύτήν τήν ύπαρξίν της έπί τε 
τής γής ταύτης καί μετά θάνατον' καί τά έτη παρήρχοντο καί οί 
αιώνες έπεσωρεύοντο καί ή ανθρωποτης έστέναζε καί ήγωνία ανα
ζητούσα. τι οπερ δέν έγνώριζεν είμή άμυδρώς πως τί ακριβώς 
ήτο, καί ούτινος περί τής έπιτεύξεως ουδέποτε έπαυσεν έλπί- 
ζουσα. Καί έπόθουν οί άνθρωποι νά ιδωσι τήν ήμέραν του Κυ
ρίου τήν μεγάλην, καθ’ ήν, ώς έλεγεν δ Προφήτης, «συμβοσκη- 
θήσεται λύκος μετά άρνός, καί πάρδαλις συναναπαύσεται έρίφω, 
καί μοσ/άριον καί ταύρος καί λέων άμα βοσκηθήσονται, καί 
παιδίον μικρόν άξει αυτούς, καί βούς καί άρκτος άμα βοσκη
θήσονται, καί άμα τά παιδί*  αύτών έσονται, καί λέων ώς βούς 
φάγεται άχυρα. Καί παιδίον νήπιον έπί τρώγλην ασπίδων καί 
άπογεγαλακτισμένον έπί κοίτην έκγόνων ασπίδων τήν χεϊρα έπι- 
βάλει*  καί ού μή κακοποιήσωσιν ούδ’ ού μή δύνωνται άπολέσαι 
ούδένα έπί τό δρος το άγιόν μου’ δτι ένεπλήσθη ή σύμπασα του 
γνώναι τον Κύριον».

ΣυντελοΟνται από τής ημέρας τής μεγάλης τής έπιφανείαζ 
τοΟ θεού οί λόγοι καί αί προρρήσεις αί παράδοξοι τής παλαιάς 

προφητείας. Ή Οικουμένη ή κατατρώγουσα έαυτήν ήμερουται 
βαθμηδόν καί δ άνθρωπος δ άποθηριωθείς ήμεροΟται καί έςανθρω- 
^ίζεται πάλιν. ΊΙ ζωή ή έπί τής γής αποβαίνει ίερωτέρα, και έπε-
Χτείνεται μετά τον σωματικόν θάνατον είς ζωήν πραγματικήν άτε- 
λεύτητον. Ή έξωτερική σωματική ρώμη υποτάσσεται ύπό τήν 
Εσωτερικήν ήθικήν δύναμιν, καί έν τή ανθρώπινη σταδιοδρομία 
^ό κράτος τοΟ νόμου καί τής ήθικής αντικαθιστά εφεξής το κρά-

τής βίας καί τής κτηνώδους ισχύος. Π Οικουμένη βαδίζει 
^ον δρόμον της εφεξής έσφραγισμένη έπί τού μετώπου διά τού 
Σταυρού, συμβόλου σωτηρίας καί ζωής αιωνίου.

Δέν έπικρατεϊ πλέον δ τρόμος πρός τόν ακόλαστον ισχυρόν, 
άλλ ή άγάπη ή έκ τού Εύαγγελίου έκπορευομένη’ καί έκ τών 
βαθέων τής γής καί άπο τών άκρων τής έπιφανείας αυτής δέν 
Χναπέμπονται δεήσεις μόνον πρός το ισχυρόν καί φθονερόν θειον, 
άλλ’ αιτήσεις υιών πρός Πατέρα παντοδύναμον, δοξολογίαι πρός 
*ον Κύριον τής δόξης, παρακλήσεις πρός τον Άρχηγ,ν τής δι
καιοσύνης. Καί έφ’ δσον τά έτη παρέρχονται έπί τοσούτον καλ- 
^ύνεται καί έξημερούται καί τελειούται δ άνθρωπος άνεπαισθή- 
τως χαί άβιάστως μεταβαλλόμενος, έξευγενιζόμενος άγιαζόμενος. 
Ακολουθεί άπλούστατα καί ουσικώτατα τήν όοον τήν έμφύτως 

Ζαραχθεϊσαν αύτω υπό τού Δημιουργού, πρός τήν πρόοδον, τήν 
απολήγουσαν είς τήν τελειότητα.

Καί ή βουλή τού θεού τελειούται δλονέν, καί δ αγιασμός 
^αθμηοόν έπιγίγνεταΓ καί έκαστον έτος παρερχόμενον παραδίδει 

τό μετ’ αύτο κρείττονα τήν ανθρωπότητα, άλλοτε μέν πολύ 
άλλοτε δέ όλιγώτερον. Ύπάρχουσι καί μεταξύ τών έτών έτη προ- 
ν^μιούχα, ώς ύπάρχουσι καί μεταξύ τών ανθρώπων φύσεις τ.ρο- 
νομιούχοΓ καί τούτους καί έκεϊνα χρησιμοποιεί δ θεός, καθ ον 
Αύτός βούλεται τρόπον, πρός έπίσπευσιν τής προαιώνιου περί σω- 
τγ1?ίας καί αγιασμού τού ανθρώπου βουλής Αύτού.

Ομολογουμένως δέ προνομιού/ον έτος ύπήρξε το σήμερον λή- 
Υ<*ν  έτος 1913. Έν αύτω μεγάλα καί θαυμαστά έπετέλεσεν δ 
Κύριος διά τού Έθνους ήμών τού εύσεβούς καί έκλεκτού καί ύπέρ 
αυτού. Άπο τού προηγουμένου έτους άρξάμενος ήγειρε χαλκήν 
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732 'H βουλή του Οεοΰ

τήν εθνικήν χεϊρα κατά τού Οεοστυγούς τυράννου τοΟ άπό τοσου- 
των αιώνων κρατούντο; εκατομμύρια αδελφών επικαλούμενων το 
όνοαά Του τό άγιον ύπό άκατονόμαστον δουλείας ζυγόν. Καί άνα- 
στήσα; σταυροφόρον μέγαν Στρατηλάτην χειραγωγόν τή; χαλκή; 
εθνική; χειρός άπηλευΟέρωσε μέγιστον πλήθο; δούλων, επικαλού
μενων έν στεναγμοί; από τοσούτων αιώνων το έλεος 1ου. Καί έν 
τω παρελθόντι έτει, φειδόμενο; τών έλευΟερωθέντων δούλων ινα 
μή ύπαχΟώσι καί αύΟι; ύπό άπεχΟέστερον ζυγόν έπάταξεν έν τώ 
αύτω όργάνω τή; βουλής Αυτού άπιστου; συμμάχου; καί ψευδείς 
έλευΟερωτάς καί άνέτειλεν είς τον λαόν Αυτού φωτοζόλον τον 
ήλιον τή; αληθινής έλευΟερίας καί δικαιοσύνης. Καί εισέρχεται 
είς το νέον έτος ή Οικουμένη κρείττων κατά μίαν γωνίαν αύτή;> 
μέ ελευθέρους ικανά εκατομμύρια τών κατοίκων της, δυναμένους 
νά άντικαταστήσωσι τάς ικεσίας τής οδύνης καί άπογνώσεως πρός 
τούς νικητήριους παιάνας καί τάς ευχαριστηρίους οοςολογίας.

Άλαλάςατε τφ Κυρίω δοξολογίαν καί ευχαριστίαν εισερχό
μενοι είς το νέον έτος" καί αίτήσασθε ραγοαίαν τήν συμπλήρωσή 
τού έργου τών βουλών Λύτού. Δόξα τώ θεώ ημών τώ ποιήσαντι 
καί ποιούντι το έλεος Αυτού μετά τών έλπιζόντων έπί τό όνομα 
Του το άγιον.

Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΙΣΤΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ

ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ

«Τά ιερά δέν είναι αίσια, καί δέν επιτρέπεται νά συνά- 
ψωμεν μάχην». Ούτως άπεφήνατο μικρόν προ τής έν Πλα- 
τ«ιαΐς μάχης ό έν τφ στρατώ τών Ελλήνων διάσημος 
μάντις Τισαμενός ό Άντιόχου, και ή άπόφανσις αύτοΰ 
θύτη έγένετο αιτία, ΐνα οί γενναίοι τής Σπάρτης μαχηταί 
ιθτανται παρατεταγμένοι προ τού έχθροΰ άλλ’ αδρανείς και 
ακίνητοι περιμένοντες νά εύδοκήση ό Θεός καί έπιτρέψη 
αυτοϊς διά οιωνών αισίων νά άναλάθωσι τήν φούεράν, τήν 
κ?ίσιμον μάχην. Και έ'μενον έκεΐ παρατεταγμένοι καί άργοο 
καίτοι έτοξεΰοντο υπό τών Περσών καί πολλοί μέν άπέ- 
θνησκον, περισσότεροι δέ έτραυματίζοντο. Τότε μεταξύ αλ- 
λών πολλών έτοξεύθη είς τά πλευρά ό ώραιότατος έν τφ 
θτρατφ έκείνφ άνήρ, ό Σπαρτιάτης Καλλικράτης· άποκο- 
μισΟε'ις δέ έκ τής μάχης καί ψυχορραγών έλεγε πρός τόν 
Ιΐλαταιέα Άρίμνηστον: «Δέν λυπούμαι δτι αποθνήσκω υπέρ 
τήζ Ελλάδος· Ζ,υποΰμαι μόνον δτι δέν ήδυνήθην νά κάμω 
ΖΟήσιν τής χειρός μου. Και είχα τόσην προθυμίαν νά πράξω 
τι άξιον έμοΰ, άλλ’ ώς βλέπεις, δέν ηύτυχησα νά δείξω 
τιποτε». Και δμως αν και τοιουτοτρόπως έφονεύοντο άνευ 
λόγου, ώς έφαίνετο, οί ήρωες έκεϊνοι, τοσαύτη ήν ή πρός 
τον Θεόν πίστις και ή πρός τόν στρατηγόν πειθαρχία αύτών, 
ώστε έμενον έκεΐ ακίνητοι ώς προσηλωμένοι καί άγω- 
νϊώντες, καί ούδείς έκινήθη ΐνα απόκρουση τούς έχθρούς
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734 Ευοέβεια καί πειθαρχία τών Σπαρτιατών

καί άμυνθή! Τότε ό αρχιστράτηγος Παυσανίας έστράφη 
προς τόν ναόν τής έν Πλαταιαϊς Ηρας, άνετεινε τας χεϊ- 
ρας και ενώπιον παντός του στρατεύματος έπεκαλέσθη τήν 
βοήθειαν του Θεού καί παρεκάλεσε νά μή άφήση τούς 
αγαπητούς αύτω Έλληνας να φονεύωνται ούτως άδόξως, 
άλλα νά έπιτρέψη αύτοϊς νά πολεμήσωσι καί αμα βοηθήση 
αυτούς νά νικήσωσι τούς βαρβάρους. Ευθύς δέ μετά τήν 
βραχεΐαν άλλα ώς έκ τών περιστάσεων σφοδρά συγκινητι
κήν εκείνην δέησιν ό μάντις, ώ τού θαύματος, εύρε τά 
ιερά καλά καί οί άνδρες οί από τοσούτου χρόνου άνυπο- 
μονούντες νά όρμήσωσι κατά τών πολεμίων διετάχΟησαν 
νά έπέλθωσιν επ’ αυτούς. Νοείται δ’ οϊκοθεν ότι πάντες 
τώρα ήσαν πεπεισμένοι ότι ό Θεός είσήκουσε τήν δέησιν 
εκείνην καί διά τούτο ου μόνον έπέτρεψε νά συνάψωσι 
μάχην άλλα καί θά έλθη, ήλθεν ήδη πάντως είς βοήθειαν 
αυτών. Άλλ’ επ’ ίσης νοείται ο’ίκοθεν δτι έχοντες τήν πε- 
ποίθησιν ταύτην έμελλον κατ’ ανάγκην νά είναι αήττητοι, 
όπως καί έφάνησαν τώ δντι. Διότι έν έλαχίστφ χρόνω έτρε
ψαν τούς Πέρσας είς φυγήν καί έπειτα έπειδή ούτοι κα- 
τέφυγον χάριν σωτηρίας είς τό ώχυρωμένον στρατόπεδον 
αυτών, ήκολούθησαν αυτούς καί έκεϊ, έξεπόρθησαν αυτό 
μετά τών ’Αθηναίων καί έν έλαχίστφ χρόνω έκ τών 300,000 
άνδρών έξ ών άπετελεϊτο τό περσικόν στράτευμα, έξαιρου- 
μένων 40000, οίτινες έφυγον προ τής μάχης μετά τού 
Άρταθάζου, έσώθησαν μόνον τρεις χιλιάδες!

Γ. Ν. ΧΛΤΖΙΔΛΚΙΣ

ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΊΌ ΖΗΤΗΜΑ ΑΥΤΩΝ*)

*) Έκ του περί του 'Αγίου ’Όρους βιβλίου του II. Μητροπολίτου Κιτίου.

Είς τήν δημιουργίαν τού άγιορειτικού ζητήματος δέν έπενήργη- 
σαν μόνον συνειδητά ελατήρια, αλλά καί ατελής γνώσις τών έν Άγίω 
θρει πνευμάτων τε καί πραγμάτων ή καί πλημμελής αυτών άντί- 

ληψις.
Δέν νομίζομεν προσποιητήν τήν έκπληξιν, ήν ζωηρώς έξεδήλου 

εν τινι αυτού ά'ρθρω ό «Νέος Χρόνος» τής Πετρουπόλεως έπί τώ 
ϊεγονότι δτι μία — (ραίνεται είχεν άναγνώσει μίαν μόνον — έλληνική 
ε(ΡημερΙς άνέγραψεν δτι οί άγιορεϊται εΐνε αποφασισμένοι καί διά 
των όπλων ακόμη νά ύπερασπίσωσι τά δίκαια αυτών. Τό πράγμα 
εφαίνετο εις τήν μεγάλην ρωσικήν έφημερίδα ούχί απλώς άπίθανον 
αλλ’ αυτό τούτο άπίστευτον καί τήν πεποίθησίν της ήρύετο έκ τής 
σ*εψεως  δτι οί Μοναχοί ώς άνθρωποι τής προσευχής καί τής νη- 
στείας καί τής άπαρνήσεως τών τού κόσμου δέν εΐνε δυνατόν νά 
εινε καί χειρισταί πολεμικών όπλων.

Εΐνε προφανές δτι ό γράψας ούτε έπεσκέφθη ποτέ τό Άγιον 
Ορος ή καθόλου τήν Ανατολήν ούτε άνέγνωσέ τι έκ τής περιπε

τειώδους ιστορίας αυτών. Γνωρίζει απλώς δτι οί Μοναχοί εΐνε αφιε
ρωμένοι τώ Θεώ, άρα ποσότης μή υπολογίσιμος εις τάς περί τού 
τθπου αυτών πολιτικός φροντίδας. Έάν έγνώριζεν έκ τού σύνεγγυς 
Χαι έκ τής μελέτης τό Άγιον ’Όρος καί τήν ιστορίαν αυτού, εκπλη- 
£ιν μέν δέν θά έξεδήλου δΓ δσα άνέγνω έν τή έλληνική έφημερίδι 
περι ένδεχομένης ένοπλου άντιστάσεως τών αγιορειτών κατά παντός 
αποπειρωμένου παρά τήν θέλησίν των νά γείνη κυρίαρχος αυτών, θά 
είΡρόνει δέ δσα καί ό Άγγλος συγγραφεύς Abbot τόν όποιον ήδη 

πρότερον παρεθέσαμεν. Άς τόν άκούσωμεν μίαν ακόμη φοράν. 
Εινε άξιος τής τιμής ταύτης.
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« Εν ' Αγίω ’Όρει τό παν εμφαίνει τήν βαθείαν καί ισχυρόν επί- 
δρασιν τής αιδεσίμου αρχαίας παραδόσεως, ύφ" ής τρέφεται δ τερπνός 
ουτος καί εις τάς συγχρόνους ιδέας απρόσιτος τόπος. 9Εδώ δύναταί τις 
νά Ι'δη τό βυζαντινόν πνεύμα ένδεδυμένον μέ μίαν χιλιετηρίδα. Και 
αυτοί οί λίθοι άντηχουσι τόν τελευταΐον ύμνον τών μέσων αιώνιον. 
"Όπου και αν στραφήτε, παντού θά εύρητε τείχη καί φρούρια υπερύ- 
ψηλα, θύρας σιδηράς, πύργους ύπερηφάνως υπερανέχοντας τών οικο
δομών καί χρησιμεύοντας πρός κατόπτευσιν τής θαλάσσης. ΙΙαρά τα 
πολεμικά δέ ταύτα μνημεία προβάλλουσι θολοί βυζαντινών ναών, εστε- 
φανιομένοι διά τού συμβόλου Εκείνου, 'Όστις έκήρυξεν έπί γής τήν 
ειρήνην καί έν άνθρώποις τήν ευδοκίαν.

»Τά φρούρια ταύτα απλά έν τώ παρόντι λείψανα τού παρελθόντος 
έπαιξαν ποτέ σπουδαΐον καί σωτήριον ρόλον εις τήν ιστορίαν τής χερ
σονήσου. Είς τους κινδυνώδεις παρωχημένους χρόνους συχνότατα οι 
μοναχοί έ: αλούντο έκ τών νυκτερινών αυτών προσευχών πρός ύπε- 
ράσπισιν τού φρουρίου. Περί τούτου μαρτυρούσιν αί άρχαϊαι χαλκο- 
γραφίαι ή τοιχογραφίαι, έν αις είκονίζονται έν πολεμική στάσει κατα 
τών Σαρακηνών, τών 9Αράβων ή τών Λατίνων μοναχοί μέ όπλα εις 
τάς χεϊρας. Καί τώρα δέ φαίνεται ότι τό πολεμικόν πνεύμα δέν 
άπέθανεν, άλλά καθεύδει. Τούτο είνε μία έκ τών πολυαρίθμων αντι
φάσεων τής ανατολικής ζεοής, ας ό ευσυνείδητος παρατηρητής είνε ύπο- 
χρεωμενος νά περιγράψη ένίοτε έπί κινδύνω τής αξιοπιστίας αυτού. 
Έν είνε βέβαιον δτι ή ανθρώπινη ζωή παντού καί ιδία έν 1 Ανα
τολή δέν είνε δυνατόν νά περιγραφή διά μιάς οίαςδήτινος προϋποθέ- 
σεα>ς. Αιά τούτο τολμώ νά πιστεύο) δτι ύπό τόν πέπλον τής αδιαφο
ρίας κρύπτεται έτι καί νύν ή αληθινή ανδρεία, έφ ή διεκρίθη ποτέ ο 
"Αθως έν τή πρός τούς έχθρούς πάλη υπέρ τής σωτηρίας «τού ΙΙροσκυ- 
νήματος τής ελληνικής φυλής».

Ούτως έβλεπε τά πράγματα καί τά πνεύματα έν 'Αγίω ’’Όρει 
ό παρατηρητικός τού ’Ά66οτ οφθαλμός ήδη πολύ πρό τών γεγο
νότων τής ημέρας, διότι έβλεπεν έκ τού σύνεγγυς καί άντικειμενικώς 
ούχί δέ μακρόθεν καί μέ τήν θολούσαν τούς οφθαλμούς υποκειμε
νικότητα. 'Έκαστος τόπος έχει χειραγο>γούς εις τάς δύσκολους περι
στάσεις τάς ιδίας παραδόσεις, τό δέ "Αγιον ’Όρος δέν διήλθε τήν 
χιλιετηρίδα τής ύπάρξεως αυτού ώς Τόπος τής μοναχικής ζο^ής 
ολόκληρον έν ειρήνη. Δηωθέν έπανειλιμιαένως καί καταστραφέν ύπό 
λαών βαρβάρων, είδεν εαυτό έν τή ανάγκη νά ζητή έκάστοτε τήν 

Οί *Αγιορεϊται καί τό ζήτημα αυτών 737

σωτηρίαν του εις τάς ιδίας αυτού δυνάμεις, θετόν εις χρήσιν δλα 
τά γνωστά μέσα τής άμύνης, φρούρια, πύργους, όπλα, τηλέμαχά τε 
καί άγχέμαχα. Έπελθόντων δέ καί τών χρόνων τής τουρκικής δου
λείας, παρά τήν σχετικήν ά'νεσιν, τήν οποίαν παρειχον αύτώ αί ύπό 
τών κατακτητών άναγνωρισθεΐσαι προνομίαι του, ουδέ στιγμήν μίαν 
έπαυσε καί αυτό από τού νά τρέφηται μέ τά γλυκερά τού όλου 
έθνους όνειρα περί άναστάσεως τής καταπεσούσης βασιλείας καί 
επανόδου αύτού εις ή μέρας παλαιάς εύκλειας ύπό Βασιλέα διάδοχον 
καί έν τώ άξιώματι καί έν τοΐς έργοις τών ιδρυτών τών Μονα
στή ρίων αύτού.

Εντεύθεν μεταξύ τών πρώτων ήρπασε τά όπλα κατά τήν με- 
γάλην έπανάστασιν ύπό τό σύνθημα τού έκ Σερρών Εμμανουήλ 
Παπά διακινδυνεύον τήν ιδίαν αύτού έλευθερίαν ύπέρ τής άναστάσεως 
τού Γένους, ας άναγνώσωσι δέ όσοι κατά τόν αφελή τρόπον τού 
άρθογράφου τού « Νέου Χρόνου » αντιλαμβάνονται τά τού 'Αγίου 
Ορους τήν κάτωθι πρός τάς Μονός έγκύκλιον τής 'Ιεράς Κοινό- 

τητος εις τά γεγονότα έκεΐνα τού 1821 άναφερομένην διά νά είσέλ- 
θωσιν είς τήν αντικειμενικήν πραγματικότητα.

«Επειδή ό μέν φιλόχριστος μακεδονικός στρατός προβαίνει νίκη- 
τήζ καί τροπαιούχος.... αναχαιτίζεται ό’ δμως ή γενναία του ορμή 

ή κατάκτησις τού Μπογαζίου έκ τής έλλείφεως τού μπαρουτιού 
···. άπεφασίσθη παρά τής 'Ιεράς Συνάξεως έπιμόνως νά δώση άπρο- 
φασίστως έκαστον Μοναστήριον έκ τών υστερημάτων από τρεις εως 
^ντε όκάδας καί δ,τι περισσότερον έν συνειδήσει καί φόβω θεού 
όύναται νά δώση ή δανεικόν ή μέ έξαγοράν έπειδή έστάλησαν εις 

} δραν αδελφοί δι άποκόμισιν τών πολεμικών αναγκαίων...». Ταύτα 
Υράφει ή 'Ιερά Κοινότης, κοσμικά μέν βεβαίως καί άλλότρια τής 
μοναχικής ζωής, αλλά καί αναγκαία καί νόμιμα διά τήν έν Χριστώ 
ελευθερίαν καί τά δίκαιά τής ανθρώπινης συνειδήσεως, ήτις απαιτεί 
αυτά ανεξαρτήτως τού είδους τής ζωής.

Παρόν λοιπόν, τό όποιον έπί τοιούτου στηρίζεται παρελθόντος 
δέν δύναται νά μή είνε οΐον τό ένόησεν ό ’Άγγλος συγγραφεύς καί 
°ιον τό δεικνύουσιν αύτά τά πράγματα. Ζήσαντες ολόκληρον δίμη- 
νθν μεταξύ τών αγιορειτών αίσθανόμεθα τήν ύποχρέωσιν νά διακη- 
θύξωμεν ούχί μέ πνεύμα έκφοβισμού οίουδήτινος, άλλά μέ τήν πρό- 
θεσιν νά γείνη ύπό πάντων άντιληπτή ή πραγματικότης, ότι οί άγιο- 
?εΐται είνε όριστικώς άποφασισμένοι νέοι καί γέροντες νά άποθάνωσιν 
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άγωνιζόμενοι τον αγώνα τών δικαίων των. Τήν κατάστασιν, ώς γνω- 
ρίζομεν, εχει άντιληφθή ήδη και ό εκεί παραμένων έτι απεσταλμέ
νος τής ρωσικής Κυβερνήσεως κ. Β. Σεραφείμωφ, αν καί έφάνη 
ήμϊν δταν ώμίλει επί του αντικειμένου τούτου μεθ’ ήμών δτι δεν 
εΐχεν εννοήσει έτι επακριβώς τήν κατεύθυνσιν προς ήν φέρονται αί 
άμυντικαί τών αγιορειτών διαθέσεις. Διέγνω δηλ. καλώς καί τήν 
αποφασιστικότητα τών αγιορειτών και τά διατιθέμενα εξυπηρετικά 
μέσα και άντελήφθη, επανειλημμένων δοθεισών ευκαιριών, δτι και 
ή μάλλον απόκεντρος καί δύσβατος ελληνική καλύβη δεν έχει μόνον

' Ιερολοχίται Μοναχοί καί στρατιώται εκ τών ζωγρησάντων 
τό βουλγαρικόν απόσπασμα.

ε’ικόνας καί κομβολόγια αλλά καί ξιφολόγχην καί γκρα ή μάνλιχερ. 
Ειδεν άλλως τε ίδίοις όφθαλμοϊς κατά τήν πρώτην διά τούς αιρε
τικούς έπίσκεψίν του τό σώμα τών Μοναχών 'Ιερολοχιτών τό έξαναγ- 
κάσαν εις παράδοσιν τό έν τή 'Ιερά Μονή Ζωγράφου ώχυρωμένον 
βουλγαρικόν έκ στρατιωτών καί κομιτατζήδων απόσπασμα, διαρκοΰν- 
τος τού προς τήν Βουλγαρίαν πολέμου. Άλλ’ είχε τήν ιδέαν, τήν 
όποιαν έλπίζομεν νά μή έχη πλέον, δτι δ αναβρασμός τών πνευ
μάτων τών Ελλήνων Μοναχών στρέφεται καί κατά τών συναδέλφων 
αυτών Ρώσων. Άντίληψις τοιαύτη δχι μόνον δέν άνταποκρίνεται 
προς τήν πραγματικότητα, αλλά καί δύναται νά έπηρεάση τήν ορθήν 
κατεύθυνσιν τού ζητήματος. Οί 'Έλληνες Μοναχοί από άγιορειτικής 
άπόψεως ούδεμίαν ποιούνται μεταξύ εαυτών καί τών συναδέλφων 

των οίαςδήτινος φυλής διάκρισιν. Θεωρούσιν αυτούς άγιορείτας καί 
γνωρίζουσι καλώς δτι καί αυτοί έχουσι συμφέρον, το όποιον καί 
κατανοούσιν, ό τόπος αυτών νά μείνη τόπος προσευχής ούχί δέ πα- 
λαίστρα πολιτικών ανταγωνισμών.

Τήν άντίληψιν ταύτην έξεδήλωσε * σαφέστατα ή ρωσική Μονή, 
συνυπογράψασα μετά τών λοιπών 19 Μονών τήν άπόκρουσιν τών 
αξιώσεων τού υπομνήματος τών Ρώσων Κελλιωτών καί τήν έπιθυ- 
μίαν τού νά μείνη το "Αγιον ’Όρος υπό τήν προστασίαν μόνου τού 
Ελευθερωτού αυτού Έλληνος Βασιλέως. ’Εάν δέ παρέλειψε νά ύπο- 

γράψη τό ένωτικόν ψήφισμα τής 3 ’Οκτωβρίου έξ αβροφροσύνης 
πρός τον έν αυτή φιλοξενούμενον άπεσταλμένον τής ρωσικής Κυ
βερνήσεως, ύπέγρατρεν δμως έν τώ Κιόδικι τών Πρακτικών τάς σχε- 
τικάς αποφάσεις καί το κυριώτερον πάντων τήν προς τον Βασιλέα 
προσφώνησιν, ήτις λέγει δ,τι καί το ψήφισμα αυτό. ’Αλλά καί αυτοί 
οι Ρώσοι Κελλιώται κατανοήσαντες καί τό άστήρικτον τών αξιώ
σεων των καί το ολισθηρόν τού διαβήματος των φαίνονται σήμερον 
ούδέν πλέον ζητούντες ή τήν διατήρησιν έκείνου τό όποιον ήδη κατέ- 
χουσιν. ’Εάν δέ μεταξύ αυτών ύπάρχουσί τινες υπό τό βάρος πρά
ξεων παρανόμων διατελούντες, τήν θέσιν τούτων θά καθορίση ή νό
μιμος δικαστική έξουσία τού τόπου*.

Είδικώς περί τών κελλιωτών πρέπει νά σημειωθή δτι από πολ- 
λού ύφίσταται έν 'Αγίω ’Όρει ζήτημα Κελλιωτικόν άναφερόμενον 
εις τάς σχέσεις τών Κελλίων έν γένει ανεξαρτήτως έθνότητος προς 
τ<χς κυριάρχους αυτών Μον&ς έπανειλημμένως άπασχολήσαν δχι μό- 
νον τήν Τεράν Κοινότητα τού 'Αγίου ’Όρους, αλλά καί τό Οικου
μενικόν Πατριαρχεΐον. Ή ουσία τού ζητήματος συνίσταται κυρίως 
εις τό ποσόν τό όποιον ό έκάστοτε προβιβαζόμενος είς Γέροντα τού 
Κελλίου οφείλει νά πληρώση ώς zρLμερίÒLov εις τήν Κυρίαρχον Μο- 
νήν, τό όποιον ποσόν άλλως μέν έννοούσιν αί δικαιούχοι Μοναί, 
άλλως δέ τά Κελλία. Έκεϊναι άξιούσι νά πληριόνηται αύταϊς τό τρί
τον τής αξίας, ήν έχει τό Κελλίον κατά τήν μεταβολήν τού προσώ
που τού Γέροντος, ταύτα δέ διατείνονται δτι τό ποσόν είνε παγίως 
^αθωρισμένον. Τό ζήτημα τούτο αν καί λελυμένον ήδη υπό τού 
Πατριαρχείου κατά τρόπον συμβιβάζοντά πως τάς αντιθέτους βλέ
ψεις, έξακολουθεΐ ακόμη νά άποτελή αιτίας δυσαρεσκειών, ας έπαυ- 
ζάνουσιν ένθεν μέν σαφώς δεδηλωμένοι τάσεις τών Κελλιωτών πρός 
πλείονα ανεξαρτησίαν, ένθεν δέ άντίδρασις τών Κυριάρχων Μονών 
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κατά τής τοιαΰτης τάσεως. Τό εσωτερικόν δε τούτο καθαρώς ζή
τημα εδωκεν αφορμήν εις πεπλανημένας αντιλήψεις διά τό πολιτικόν.

Οί Ρώσοι Κελλιώιαι καί οί σύμβουλοι αυτών γνωρίζοντες τήν 
χρονιάν ταύτην δυσαρέσκειαν έπίστευσαν δτι αί ύποβληθεΐσαι ύπ’ 
αυτών αξιώσεις είς τήν Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν έρμηνεύουσι 
καί τάς σκέψεις τών Ελλήνων συναδέλφων των. Τά γεγονότα 
ήνάγκασαν αυτούς να άναγνωρίσωσι τήν πλάνην των. Οί "Ελληνες 
Κελλιώται και Καλυβιώται δΓ ίδιου αυτών εγγράφου παραδοθέντος 
εις τήν 'Ιερόν Κοινότητα, όπως χρησιμοποιήση αυτό δπου αν δεήση, 
έδήλωσαν δτι ανεξαρτήτως οιας δήτινος μεταξύ τής τάξεως αυτών 
καί τών Μονών διαφοράς άποκρούουσι συλλήβδην τάς αξιώσεις τών 
Ριόσων συναδέλφων των, έννοούντες νά διάτηρηθή υπό τήν πατρι
κήν εξουσίαν τού Βασιλέως αυτών άθικτον κατά τάς βάσεις αυτού 
τό Άγιορειτικόν καθεστώς, είς τό όποιον ώρκίσθησαν τόν δρκον τής 
μοναχικής ύπακοής και τό όποιον εννοούν νά παραδώσωσιν ακέ
ραιον εις τούς διαδόχους αυτών.

Δέν είνε άπίθανον ακόμη νά συνετέλεσαν εις πεπλανημένας αντι
λήψεις καί αί εις τινας ελληνικούς μοναχικούς κύκλους έγερθεΐσαι 
άμφιβολίαι περί τού αν υπό τό ελληνικόν Κράτος τό "Αγιον ’Όρος 
θά διατηρήση τήν αυτοδιοίκητον ανεξαρτησίαν αυτού δπως καί υπό 
τό τέως πολιτικόν καθεστώς ή δπως καί υπό τούς Αύτοκράτορας 
τού Βυζαντίου. Ό Ναύαρχος κ. Κουντουριώτης έχων παρ’ έαυτώ 
σύμβουλον διακεκριμένον νομομαθή έ'λαβεν ήδη ύπ’ δψει τήν εξαι
ρετικήν τού 'Αγίου ’Όρους θέσιν καθ’ ον χρόνον έβάδιζεν ολοταχώς 
πρός τήν κατάληψιν αυτού καί έφρόντισε συνετώτατα νά διακηρύξη 
ευθύς έν τή προκηρύξει τής καταλήψεως δτι τό εσωτερικόν καθεστώς 
θά παραμείνη ακέραιον μεθ’ δλων αυτού τών δικαιωμάτων, έπη- 
κολούθησαν όμως έλαφραί γνώμαι καί προτάσεις ανεύθυνων από 
τών στηλών τών εφημερίδων περί μεταφοράς εις ’Αθήνας τών έν 
'Αγίω ’Όρει βιβλιοθηκών καί κειμηλίων, περί έθνωφελεστέρας χρι^σι- 
μοποιήσεως τού πλούτου τών Μοναστηρίων καί περί άλλων τοιού- 
των, αί γνώμαι δ’ αύται καί προτάσεις έσχον κακήν έν 'Αγίω ’Όρει 
άπήχησιν όχι μόνον παρά τοϊς 'Ρώσοις, αλλά καί παρά τοΐς "Ελ- 
λησι Μοναχοΐς, οϊτινες καί διά λόγους καθαρώς έσωτερικής φύσεο^ς, 
ήρχισαν νά σχολιάζωσι τό ένδεχόμενον τοιαύτης τών δικαίων αυτών 
υπό τών οικείων προσβολής. 'Η φαντασία τών έχόντων συμφέρον 
εις τήν παρεμπόδισιν τής ένώσεως τού ’Άθω μετά τής Ελλάδος ένό- 

μισεν δτι καί έκ τής σκεπτικότητος ταύτης έστω καί ολίγων Ελ
λήνων Μοναχών ήδύναντο νά άρυσθώσιν ένίσχυσιν διά τήν πρότα- 
σιν αυτών περί ούδετεροποιήσεως τού Άγιου Τόπου. Δέν είνε επο
μένως δυσεξήγητος ή ζωηρά έντύπωσις, ήν προυξένησεν ή τε στάσις 
των Ελλήνων Κελλιωτών καί ό γενικός ένθουσιασμός έπι τή υπο
γραφή τού 'Ιερού ψηφίσματος, έν τώ όποίω κατά τόν πανηγυρικώ- 
τερον καί συγκινητικώτερον τρόπον ένώπιον τής έφεστίου θαυμα
τουργού εικόνος τής Θεοτόκου έν τφ 'Ιερώ Ναφ τού Πρωτάτου

ΊΙ εφέστιος του 'Αγιου ν Ορους είκών, τό «"Αξιόν έστιν*, 
ής ενώπιον υπεγράφη τό 'Ιερόν Ψήφισμα.

υπεγράφη υπό τής έκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ή μετά τής Ελ
λάδος έ'νωσις, συνυπογραφόντων μετά τής αυτής καί αί λοιπαί προ
θυμίας καί τών αντιπροσώπων τών δύο σλαυοφώνων Μονών τής 
βουλγαρικής τού Ζωγράφου καί τής σερβικής τού Χιλανδαρίου.

Αί δύο αύται Μοναί, αίτινες άπέφυγον νά ύπογράψωσι τό κατά 
Φεβρουάριον ύποβληθέν εις τήν Πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν πρώτον 
έγγραφον τών Αγιορειτών, ήδη μεμελετημένως καί έν έπιγνώσει δτι 
μόνον υπό τήν προστασίαν τού έλευθερωτού αυτών Βασιλέως Κωνσταν- 
τίνογ τό Άγιον ’Όρος θά παραμείνη τόπος προσευχής θέτουσι τήν 
υπογραφήν αυτών υπό τό ένωτικόν ψήφισμα. Καί όχι τούτο μόνον 
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αλλά καί έτέθη έπί κεφαλής τής επιτροπής τής κομισάσης πρός τον 
Βασιλέα τό ψήφισμα ό έν τή συνάξει αντιπρόσωπος τής έτέρας 
αυτών, τής Σερβικής, φέρων το αξίωμα του Πρωτεπιοτάτου και 
προσφωνών τον Βασιλέα διά προσφωνήσεως μέ τήν οποίαν, πιστώς 
έρμηνευουσαν τήν γνώμην καί τήν άπόφασιν τών "Αγιορειτών, αρμόζει 
νά κλείσωμεν τό κεφάλαιον τούτο.

Εύσεβέστατε Βασιλεύ,

Πέντε ολοκλήρους αιώνας αί Βασιλικαί καί Αύτοκρατο- 
ρικαί Μοναί τού Άγιωνύμου ’Όρους, τα αιώνια ταύτα μνη
μεία τής εύσεβείας τών αοιδίμων Αύτοκρατόρων τού Bir 
ζαντίου περιέμενον τήν Μεγαλειότητα Σου να φέρη είς αύτάς 
τήν ελευθερίαν καί τήν άρχαίαν αυτών εύκλειαν. Καί ήλθες, 
Βασιλεύ ’Ένδοξε, ήλθες ακριβώς, όπως ό "Αγιος Τόπος Σέ 
ώνειρεύετο, όπως αί δεήσεις τών μοναζόντων Σέ έζήτουν 
παρά τού Θεού.

Άλλ’ ιδού, ότι το πνεύμα τού κόσμου έπιχειρεί να κα- 
ταστρέψη τό έργον τού Θεού. Ό μέγας Θεός ώρισε Σέ τόν 
γνήσιον διάδοχον τών ευσεβών Ιδρυτών τών 'Ιερών Μονών 
τού 'Αγίου ’Όρους ’Ελευθερωτήν αυτών, άρα καί Κυβερνή
την καί Προστάτην, άλλ*  ή άνθρωπίνη ματαιότης ζητεί νά 
άποσπάση ή μάς τής Πατρικής Σου έξουσίας καί παραδώση 
είς προστάτας πολλούς, ϊνα μή έχω μεν ούδένα.

’Όχι, Βασιλεύ Εύσεβέστατε, δέν άνεχόμεθα τήν άδικίαν 
ταύτην, διότι άντιβαίνει είς το θέλημα τού Θεού καί άπε- 
φασίσαμεν προ τής Σεπτής Είκόνος τής Άειπαρθένου Μα
ρίας, ότι ούτε ζωή, ούτε θάνατος δύναται νά χωρίση ή μάς 
άπο Σού, τού άπεσταλμένου πρός ή μάς ύπό τού Θεού.

Τήν άπόφασιν ήμών ταύτην καταθέτομεν γραπτήν είς 
τάς Βασιλικός Σου χείρας.

II ΜΟΝΗ ΔΙΚΑΙΑ ΛΥΣΙΣ

Έκ τού 5ου άρθρου τής έν Λονδίνω συνθήκης τής ειρήνης γι- 
νώσκομεν δτι έπαφίεται εις τάς Κυβερνήσεις τών εξ Μ. Δυνάμεων 
«ή φροντίς τής άποκαταστάσεως τού "Αγίου Όρους», κατά τό κεί
μενον «le soin statuer le Mont Athos». Ή έκ τής διατάξεως 
ταΰτης προκύπτουσα ύποχρέωσις τής Ελλάδος αφορά πάντως μό
νους τούς συνυπογράφοντας μετ’ αυτής τήν συνθήκην, ειδικώς δέ 
την Βουλγαρίαν, ήτις είχε στρατόν κατοχής έν Άγίω Όρει καθ’ δν 
χρόνον ή συνθήκη ύπεγράφετο, έξωτερικεύοντα τάς έπ’ αυτού αξιώ
σεις αυτής. "Ο δεύτερος δμως πόλεμος καί τά έν Βουκουρεστίω 
κατακυρωθέντα αποτελέσματα αυτού προφανώς άπήλλαξαν τήν 'Ελ
λάδα πάσης καθόλου ύποχρεώσεως, ήτις έπήγαζε δΓ αυτήν προς 
τήν Βουλγαρίαν έκ τών συμμαχικών σχέσεων καί πολεμικών έπιχει- 
ρήσεων. Νομίζομεν λοιπόν δτι εϊμεθα έν τή αλήθεια ύποστηρίζοντες 
δτι τό Ελληνικόν Κράτος δέν έχει πλέον μετά τόν δεύτερον πόλε
μον ήν εΐχεν άναλάβη ,πρό αυτού ύποχρέωσιν νά δεχθή τήν άπο- 
κατάστασιν τού 'Αγίου ’Όρους έξ άποφάσεως τής Πρεσβευτικής 
Συνδιασκέψεως, συνεπώς ή περί ούδετεροποιήσεως [τού ’Άθω άπό- 
ψασις τής Συνδιασκέψεως, ώς βασιζομένη έπί τής είρημένης διατά- 
ξεως τής συνθήκης, δέν έχει πλέον υποχρεωτικήν σημασίαν διά τήν 
Ελλάδα.

’Ασχέτως δμως πρός τήν διάταξιν τής συνθήκης ύφίσταται πρό- 
τασις τής Ρωσικής Κυβερνήσεώς, ένδιαφερομένης διά τήν τύχην τών 
εν Άγίω Όρει ρώσων Μοναχών καί τών ιδρυμάτων αυτών, ζη
τούσα τήν άποκατάστασιν τού ’Άθω δι’ άποφάσεως πανευρωπαϊκής. 
Εφ’ δσον ή Μ. Δύναμις έπιμένει εις τήν πρότασιν αυτής, έτοίμως 

εχουσα ν’ άποδεχθή τήν άπόφασιν τών λοιπών Μ. Δυνάμεων, ή 
θέσις τής Ελλάδος ώς Κράτους μικρού έπιβάλλει αυτή τήν ύποχρέο)- 

νά μή άρνηθή, έφ’ δσον τή εΐνε δυνατόν, νά ύποταχθή είς τήν 
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υπό τής Ρωσίας προκαλουμένην ευρωπαϊκήν άπόφασιν, θα εδικαιούτο 
δέ τις μόνον νά παρατηρήση δτι ή περί 'Αγίου ’Όρους άπόφασις 
είνε δίκαιον νά έκδοθή ούχι πλέον υπό τών εξ Μ. Δυνάμεων, ώς 
ώριζε τό 50ν άρθρον τής συνθήκης εΙρήνης, άλλα μόνον υπό τών 
πέντε, άνευ δηλαδή τής ένδιαφερομένης Ρωσίας ή νά άναγνωρισθή 
και εις τήν Ελλάδα τό δικαίωμα νά παρίσταται έν τή Συνδιασκέψει. 
Έκ ταύτης μόνης τής άπόψεως κατά τήν κρίσιν ημών δύνανται 
νά έχωσι σημασίαν αί ήδη ληφθεϊσαι υπό τής Συνδιασκέψεως 
αποφάσεις.

Αί αποφάσεις αύται κατά τάς ήμετέρας ακριβείς, ώς νομίζομεν, 
πληροφορίας έχουσιν ήδη καθορίσει τά εξής σημεία.

α') Τό "Αγιον Όρος θά ήνε έδαφος ουδέτερον ανεξάρτητον καί 
αυτοδιοίκητον υπό τήν εγγύηοιν τών ορθοδόξων Κρατών.

β') Τό πολίτευμα αυτού θά διατηρήση τήν έως τούδε μορφήν 
αυτού. Ή Σΰναξις θά άποτελήται εξ 20 αντιπροσώπων τών 20 κυ
ριάρχων Μονών και θά άσκή τήν εξουσίαν κατά τήν απ αιωνων 
χρήσιν.

γ') Ή Σΰναξις θά διαθέτη αστυνομικήν δΰναμιν πρός τήρησιν 
τής τάξεως καί άκτοφρουράν έκ δυο έλαφρών σκαφών ωπλισμενων 
διά τηλεβόλων οχτ δμως και τορπιλλών.

δ') Πλοϊα πολεμικά οιουδήτινος Κράτους δεν θά σταθμευωσιν 
είς τά ΰδατα τού 'Αγίου Όρους.

ε') Θά έξακολουθήση καί είς τό μέλλον ή τάξις τού νά παρα- 
χωρώνται υπό τών Κυριάρχων Μονών γαΐαι πρός κατοικίαν μονα
χών, δυνάμει παραχωρητηρίου έγγράφου υπό τύπον χρήσεως.

ς') Τό Πατριαρχεϊον θά ήνε ή ’Ανώτατη Πνευματική ’Αρχή 
τού 'Αγίου Όρους καί τό κατ’ έφεσιν δικαστήριον.

Πρέπει νά όμολογήσώμεν, δτι τιθεμένης ώς βάσεως άποκατα- 
στάσεως τού 'Αγίου Όρους τής παρεμποδίσεως αυτού από τής μετά 
τής Ελλάδος ένώσεως, δέν ήδύναντο νά ληφθώσι συνετώτεραι καί 
δικαιότεραι τών ώς άνω αποφάσεων, ανάγκη δέ νά ύποθέσωμεν δτι 
ΰπηγορεύθησαν ύπ’ άνδρός δχι μόνον φίλα τώ έλληνικώ φρονούντος, 
αλλά καί καλώς τά τού 'Αγίου Όρους πράγματα γινώσκοντος. Διά 
τών διατάξεων τούτων αί δύο κύριαι βάσεις τού 'Αγιορειτικού καθε
στώτος, τό είκοσαμελές τής Συμπολιτείας καί ή αναπαλλοτρίωτος 
κυριότης τών Μονών έπί τών Σκητών καί τών Κελλίων, προσλαμ- 
βάνουσι κύρος διεθνές. Δι’ αυτών καθορίζεται δτι ούτε Μονή άλλη 

δύναται να προστεθή είς τάς 20 ύπαρχούσας, ούτε τό δικαίωμα τής 
Χρήσεως δύναται νά μεταβληθή εις δικαίωμα ιδιοκτησίας καί έπί 
πλέον δτι ή έξουσία τής Τέρας Κοινότητος θά άσκήται κατά τήν 

αιώνων χρήσιν. Προστίθεται τό δικαίωμα τής Κοινότητος τού 
έχη πρός τή ανέκαθεν ύπαρχούση υπό τάς διαταγάς αυτής άστυ- 

νθμία ή χωροφυλακή καί άκτοφρουράν καί ασφαλίζεται είς τό 
διηνεκές ή ανεξαρτησία τού 'Αγίου Όρους διά τής περί σταθμεύ- 
σεθ)ς πολεμικών άπαγορεύσεως. Αποκλείεται ή άνάμιξις οίουδήποτε 
Κράτους εις τά τού 'Αγίου Όρους καί μόνον δικαίωμα ηθικής 
προστασίας αναγνωρίζεται εις τά ορθόδοξα Κράτη, χωρίς καί νά 
προσδιορίζωνται όνομαστί εις τρόπον ώστε καί ή Αυστρία καί ή 
Αγγλία διά τάς έπί τού έδάφους των ύπαρχούσας ορθοδόξους Έκ- 

Χ^ησίας νά έχωσι βάσιν άντιποιήσειος τής τιμής τής ηθικής ταύτης 
προστασίας.

Αί έν Λονδίνο) αποφάσεις δέν έξαντλούσι τό ζήτημα τής άπο- 
κ(Χταστάσεως. Πρός συμπλήρωσιν τού έργου της ή Συνδιάσκεψις θά 
ειχεν ακόμη νά άποφασίση α') υπό τίνων δικαστηρίων πολιτικών 

δικάζωνται οί Μοναχοί έγκληματούντες, έφ’ δσον οί 'Ιεροί κανό- 
νες δέν έπιτρέπουσι τήν σύστασιν κακουργιοδικείων έκ Μοναχών μηδέ 
τίΐν έν όνόματι τής έκκλησίας καταδίκην είς θάνατον ή εις δεσμά.

) Ποιαν θά έχωσι θέσιν οί Μοναχοί έξω τού 'Αγιοι» Όρους, 
θυδενός Κράτους δντες πλήν τής Συμπολιτείας αυτών υπήκοοι. 
7 ) Ποιος θά προστατεύη τά Ιδιοκτητικά τών Μοναστηρίων δικαιώματα 
^πι τής περιουσίας αυτών δταν Κράτος τι ’Ορθόδοξον, δπως ή Ρω- 
σΐ(* καί ή Ρουμανία, σφετερίζηται αυτά. Έν ω έξ άλλου θά ήτο 
αναγκαϊον νά βεβαιωθή ρητώς τό έκ τών άποφασισθέντων ήδη περί 
αθτοτελούς διοικήσεως προκύπτον δίκαια)μα τού Τόπου έπί τών τη- 
λεγράφων, ταχυδρομεία))' καί τελωνείων αυτού, ούδενός Κράτους 
δνναμένου νά έχη έν τώ ’Αθω δμοιον δικαίωμα, ΐνα μή ή Ρο?σία 
αζιώση τήν διατήρησιν τού έν αύτω Ρωσικού ταχυδρομείου, σχέσιν 
εΖ°ντος μόνον μέ τό καταλυθέν τουρκικόν καθεστώς.

Ούδείς όρθώς τών πραγμάτων άντιλαμβανόμενος δύναται νά εϊπη 
OrL αί έν Αονδίνω αποφάσεις δέν εύνοούσι τό Ελληνικόν τού 'Αγίου 
θρους καθεστά>ς. Καί δμως δέν ίκανοποιούσιν ούτε τούς 'Έλληνας 
Αγιορείτας ούτε τό 'Ελληνικόν ’Έθνος, διότι οίκοδομούνται έπί μιας 

(ώίχου βάσεως, τής ουδετερότητας τού 'Αγίου Όρους. Πρός τί ό 
π,<πσαλος αυτός τού ανεξαρτήτου Κρατιδίου έν τή καρδία αυτή τού 
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Ελληνικού Κράτους, εάν μή πρός παρεμπόδισιν τής ομαλής αύτού 
λειτουργίας; ’Έδαφος Ελληνικόν δσον και τά πέριξ καί ώς τοιούτον και 
ύπ’αυτής τής Συνδιασκέψεως διά τών αποφάσεων της άναγνωριζόμενον 
καί υπό τού ελληνικού στρατού άπελευθερωθέν εμποδίζεται, εναντίον 
τής θελήσεως αύτού, νά ένωθή πολιτικώς μετά τού Ελληνικού Κρά
τους. Τό Κράτος έξ άλλου βλέπει εαυτό έν τή ανάγκη νά οργάνωση 
πολυδάπανον υπηρεσίαν πρός καταδίωξιν τού έξ 'Αγίου ’Όρους λα
θρεμπορίου, τό όποιον δέν ύποβοηθεΐται μόνον υπό τής φΰσεως 
τών περικυκλούντων αύτό μακεδονικών καί νησιωτικών παραλίων, 
αλλά καί υπό τού συστήματος τής άτελείας, τό όποιον διέπει ανέ
καθεν τήν Μοναχικήν Πολιτείαν, πράγμα τό όποιον εΐχεν άναγκάση 
τό τέως Κυρίαρχον Κράτος νά διατηρή έν Άγίφ ’Όρει τελωνιακάς 
άρχάς μέ τό ούσιαστικόν καθήκον νά έπιτρέπωσι τήν εισαγωγήν 
τόσων μόνων πραγμάτων, όσων ύπελογίζετο δτι είχον ανάγκην οι 
τό ’Όρος οίκούντες. ’Αλλά καί ώς πρός τό ζήτημα τής καταδιώξεως 
τών έγκληματούντων, τό Έλλ. Κράτος θά εύρίσκηται πρό μεγίστων 
δυσχερειών, αφού πας φυγόποινος θά δύναται εύχερέστατα νά κατα- 
φεΰγη είς τό ούδέτερον έδαφος χωρίς νά εΐνε πλέον εύχερής ή άνα- 
κάλυψις αυτού υπό τό μοναχικόν ένδυμα τής μετανοίας.

Δέν εϊπομεν δέ ακόμη τίποτε ούτε περί τής είς τά καίρια τιτρω- 
σκομένης φιλοτιμίας τού 'Ελληνικού λαού διά τού παρεντιθεμένου 
μεταξύ αύτού καί τού Προσκυνήματος του πολιτικού χάσματος, ούτε 
περί τού πληττομένου αισθήματος τών 'Αγιορειτών, οϊτινες, έπί 
αιώνας ζώντες έν τώ πόθφ τού νά ϊδωσιν άναβιούντας τούς ίδρυτάς 
τών Μονών αυτών έ'λληνας Αύτοκράτορας έν τώ προσώπφ τού δια
δόχου αυτών Έλληνος Βασιλέως, βλέπουσιν εαυτούς άδικουμένους 
εις τά ίερώτατα καί άγιώτατα αύτών, ούτε, ακόμη σπουδαιότερον, 
περί τού γεγονότος δτι ή ούδετερότης τού ’Άθω θά θεωρήται ώς 
μετέωρος κατάστασις, έκ τής οποίας θά τροφοδοτώνται δίκαιαι 
προσπάθειαι τών μέν δπως φέρωσι τό ’Όρος εις τόν δρμον τής 
εθνικής του άποκαταστάσεως, μάταιαι έλπίδες τών δέ περί αποτρο
πής τού αναπόφευκτου.

Διότι εΐνε βέβαιον δτι διά τής ούδετεροποιήσεως δέν λύεται, 
αλλά αναβάλλεται απλώς τό άγιορειτικόν ζήτημα. Θά έχαψέν δηλ. 
μίαν νέαν Κρήτην τείνουσαν είς τήν έθνικήν της άποκατάστασιν μέ 
τήν έπί πλέον εύχάριστον διαφοράν δτι έδώ δέν θά ύπάρχη Κράτος 
έπιμαρτυρόμενον τά κυριαρχικά ή επικυριαρχικά του δικαιώματα.

Ηδη τό ,'Άγιον ’Όρος διά τής νομίμου Αντιπροσωπείας του έπέ- 
βαλεν εις εαυτό τήν ύποχρέωσιν νά ύψώνη έπί τών 'Ιδρυμάτων του 
μεγάλων καί μικρών τήν ελληνικήν σημαίαν ώς συμβολον κυριότητος 
Χαι προστασίας καί διεκήρυξεν δτι θεωρεί εαυτό άναποσπάστως 
ηνωμένον μετά τού Ελληνικού Βασιλείου, ούδείς δέ έχει τήν δύ- 
ναμιν νά έμποδίση αύτό από τού νά κυβερνάται έν όνόματι τού 
βασιλέως τών Ελλήνων.

Αλλά κατάστασις τοιαύτη πορίζει τάχα εις τήν Ρωσίαν οίονδή- 
ποτε όφελος; Ημείς τούλάχιστον δέν βλέπομεν τοιούτον. 'Η άνευ 
εξωθεν έπιρροής έφαρμογή τών άγιορειτικών νόμων δέν δύναται νά 
ήνε επωφελής εις τούς έν Άγίφ ’Όρει Ρώσους, ών ή de facto 
θέοις ευρίσκεται είς άντίφασιν πρός τήν de jure. 'Η βαθμιαία 
απο καθήκοντος καί δικαιώματος προσπάθεια τών 'Αγιορειτικών 
αθΧων, δπως έπαναφέρωσι τά πράγματα είς νόμιμον κατάστασιν θά 
εμφανιζη εις τήν Ρωσικήν Κυβέρνησιν αισθητήν τήν ανάγκην τής 
ηθικης αρωγής τού Ελληνικού Κράτους, τό όποιον δμως καί θέλον. 
δέν θά δύναται νά φανή εύχάριστόν εις τήν Ρωσίαν, αφού αύτή ή 
ί ώσια θέτει φραγμόν μεταξύ αυτού καί τού Αγίου Όρους.

Γά πράγματα θά ήσαν έντελώς διάφορα διά τής υπαγωγής τού 
Αγίου Όρους εις τήν πατρικήν έξουσίαν τού Βασιλέως τών Έλλή- 

νων. eH οριστική άποκατάστασις τού ’Άθω θά άφήρει πάντα έσω- 
τερικον ανταγωνισμόν. Οί "Ελληνες Μοναχοί δέν θά ύπέβλεπον 
πλέον τούς Ρώσους, θά ήσαν δέ αδιάφοροι πρός τήν οίανδήτινα 
α^ξησιν καί πρόοδον αύτών. 'Η Κυβέρνησις έξ άλλου τού Βασιλέως 
Κωνσταντίνου χωρίς τό παράπαν νά έπηρεάζη τήν έσωτερικήν αύτο- 
ν°μιαν, ής ή άκεραία διατήρησις εΐνε ΰποχρέωσις ιερά διά τόν διά- 
δθχον ίων θεσπισάντων αύτήν Ελλήνων Αύτοκρατόρων, θά έχη 

παντοτε καί τήν δύναμιν καί τήν διάθεσιν νά καθιστά κατά τό 
ένατόν εύχάριστον τήν θέσιν τών έν Άθω Ρώσων Μοναχών. Καί 
^Οοσεθέσαμεν μετά τής δυνάμεως καί τήν διάθεσιν διότι εινε βέβαιον 
°τι Ελληνική Κυβέρνησις θά έπιλαμβάνεται πάσης δυνατής εύκαι- 
$ιας δπως έν τώ προσώπω τών υπό τήν πατρικήν της κηδεμονίαν 
I ώσιον αγιορειτών απόδειξη τά φιλικά της πρός τήν Ρωσίαν αίσθή- 

Ηατα καί έπισπάσηται τήν εύνοιαν τού ρωσικού λαού καί τής Κυ- 
δ^ρνήσεως τής Α. Μ. τού Τσάρου. Καί θά χρησιμεύσωσι τοιουτο- 
τθ°πως οί έν Άγίφ Όρει Ρώσοι Μοναχοί ώς νέος ένωτικός δεσμός

Ελλάδος καί Ρωσίας.
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Είσάγουσα πρός τοιαύτην οδόν τό Άγιορειτικόν ζήτημα ή Ρω
σία, επωφελή καί δΓ έαυτήν και διά τούς Άγιορείτας και διά τόν 
Ελληνισμόν, δημιουργεί εις έαυτήν νέους τίτλους επί τής ευγνωμο
σύνης τού 'Ελληνικού ’Έθνους έν ήμέραις δόξης αυτού, ούχί όλι- 
γώτερον πολυτίμους εκείνων, τούς οποίους έχει καί τούς όποιους δέν 
εΐνε ούτε δίκαιον ούτε πολιτικόν νά θυσιάση, ένστερνιζομένη σκέ
ψεις καί προτάσεις έκπορευομένας από τήν στενήν άντίληψιν τών 
πρός τό Ελληνικόν ’Έθνος δυσμενώς διακειμένων ρωσικών κύκλων.

Εύχόμεθα νά μή άποδειχθή υποκειμενικών έλατηρίων απόρροια 
ή βεθαία ελπίς τήν όποιαν έχομεν ότι τό ζήτημα εΐνε εκ τής φύ- 
σεως αυτού προωρισμένον νά εισέλθη επί τέλους είς τήν οδόν ταύ- 
την ήτις μόνη θά δώση αύτω τήν λύσιν, τήν έγγυωμένην τήν ησυ
χίαν τού Αγίου Τόπου καί τήν διατήρησιν καί περαιτέρω άνάπτυξιν 
αισθημάτων διαρκούς φιλίας μεταξύ τών δύο αδελφών έν τή πί- 
στει λαών.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΝ

ίΐοος τον Διευθυντήν της «'Εστίας»,

Τό χθεσινόν φύλλον σας, τό όποιον έλαβον έπißιβαζόμένος τού 
άτμο πλοίου, μέ αναγκάζει νά πράξω έν πλω δ,τι δέν ή θέλησα νά 
πράξω έν Άθήναις ευρισκόμενος, νά ομιλήσω δηλ. έπί τής πράξείος 
έμού, τού έπισκόπου Μυρέων καί τού Διευθυντού τής Ριζαρείου 
τού νά παραστώμεν εις τήν έν τώ Δημοτικω Θεάτρω Μουσικήν 
Συναυλίαν τού ’Ωδείου. Έπί τέλους άνέγνωσα ά'ρθρον σοβαρόν έπί 
ζητήματος σοβαρωτάτου, τό όποιον μία μέν έφημερίς κατεβίβασεν 
είς χυδαιολογίαν καί ύβρεολόγιον διά νά δείξη δτι δέν εΐνε παμ- 
μερής ή πρός ήθη εύγενή καί τρόπους πεπολιτισμένους άνάπτυξις 
τού Τύπου τής πρωτευούσης, ά'λλαι δέ τινες έπραγματεύθησαν αυτό 
μάλλον εύθυμογραφικώς καί άλλαι έθιξαν μόνον έμπαρόδως.

Σοβαρώτερον ίσως πάντων έθηκε τό ζήτημα εκείνος, δστις έπε- 
καλέσθη τήν έπέμβασιν τής Τέρας Συνόδου πρός τιμωρίαν τών 
παράπτωμα κανονικόν, κατά τήν κρίσιν του, διαπραξάντων κληρι
κών. Διότι, εάν συνέβαινέ ποτέ τό άνώτατον τής Εκκλησίας δικα- 

στήριον νά έπιληφθή δικαστικώς όμοιας ύποθέσεως, θά έξεκαθαρίζετο 
δια τής έκδοθησομένης εκκλησιαστικής άποφάσεως από κανονικής άπό- 
ψεως ή θέσις τού ζητήματος, όχι μόνον κατά πόσον έπιτρέπεται κα- 
ν°νικώς οί λειτουργοί τού Ύψίστου νά μετέχωσι τής κοινωνικής ζωής 
κ(χι κατά πόσον εΐνε θεμιταί είς κληρικούς καλλιτεχνικοί απολαύσεις, 
°ιλλά καί ποια εΐνε ή σχέσις τής -Εκκλησίας πρός τήν Τέχνην καθό- 
λου, καί ιδίως τήν μουσικήν καί τήν δραματικήν.

Τά ζητήματα ταύτα δέν εΐνε μικρά ούδ’ επουσιώδη διά τήν έν 
τφ πολιτισμώ πρόοδον τής διά τών οπλών δοξασθείσης καί μεγα- 
λυνθείσης Ελλάδος. Μεγάλη πράγματι θά γείνη καί θά μείνη ή 
Ελλάς δίαν τά πολεμικά τρόπαια τού Μ πίζαν ίου, τής Κρέσνας καί 

των Δαρδανελλία)ν διαδεχθή περίοδος έπιστήμης καί τέχνης, αϊτινες 
^αγιούσι τά άποτελέσματα τών πολεμικών κατορθο^μάτοιν καί απερ
γάζονται τό έν ειρήνη μεγαλεΐον.

'Έκαστος ημών έν τή ψυχή του φέρει ήδη τόν πόθον 'Ελλάδος 
τοσον μεγαλητέρας τής διά τών πολεμικών τροπαίων δημιουργη- 
θείσης, δσον μεγαλειτέρα εΐνε έν τή συνειδήσει τού κόσμου, ή Ελλάς 
τθύ Αισχύλου καί τού Σοφοκλέους, τού Φειδίου καί τού Πραξιτέ- 
λους, τού Πλάτωνος καί τού Δημοσθένους από τήν Ελλάδα τών 
Μαραθωνομάχων, τών Θερμοπυλομάχων .καί τών Σαλαμινομάχων.

Άλλ’ ας μή λησμονώ μεν παρακαλώ δτι καί ό Αισχύλος καί ό 
Σοφοκλής καί ό Φειδίας καί ό Πλάτων εις τάς έμπνευσεις των 
ωθούντο από έν κεντρικόν έλατήριον, τό θρησκευτικόν αίσθημα τού 
περιβάλλοντος, τό όποιον ήτο καί αίσθημα ιδικόν των καί δτι επο
μένως έγειναν δημιουργοί αριστουργημάτων, διότι εύρίσκοντο εις 
Αρμονίαν ούχί δέ εις άντίθεσιν πρός τήν θρησκευτικότητα τού λαού, 
τθύ όποιου τήν ψυχήν έν τοΐς έργοις των έξωτερίκευσαν.

Τί όμως ζητεί, θά εϊπη τις, ή εις τό άπώτατον έθνικόν παρελ
θόν αναδρομική αύτη παρέκβασις καί τίνα σχέσιν έχουσιν έκεΐνα 
^ρός τά καθ’ημάς; Άπλούστατα, ζητεί νά δείξη δτι, έάν ή μου
σική, δραματική καί καθόλου ή θεατρική τέχνη εύρίσκεται είς άντί- 
θεσιν πρός τήν ουσίαν τής σημερινής θρησκείας τού Ελληνικού 
λαού, μάταια ποθούσι καί αδύνατα δσοι έλπίζουσι νά άναζήση καί 
πάλιν ή Τέχνη εις τήν πατρίδα αυτής.

Καί διά νά εΐπωμεν σαφέστερα τό πράγμα, έάν αί περί θεά
τρου καί κίρκου καί ιπποδρομίου άπαγορευτικαί τής αρχαίας ’Εκ
κλησίας διατάξεις διατηρούσι τήν ισχύν αυτών, δημιουργεΐται ζήτημα 
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πολύ σπουδαιότερον καί γενικώτερον ή τό τής παρουσίας έν συναυ
λία ή έν θεατρική παραστάσει ολίγων ή πολλών κληρικών. Διότι 
αί σχετικαί κανονικαί διατάξεις δέν άφορώσι μόνον τούς κληρικούς, 
άλλα καί τούς λαϊκούς. Ή διαφορά συνίσ.ταται μόνον εις τό είδος 
τής ποινής, ήτις είνε καθαίρεσις μέν από τού βαθμού τού ιερατι
κού δια τον κληρικόν, άφορισμός δέ, τούτέστιν αποκοπή από τού 
σώματος τής Εκκλησίας, διά τόν λαϊκόν.

Θεωρήσατε λοιπόν έν ίσχύϊ τούς περί θεαμάτων κανόνας καί 
τότε έλθετε νά έπισκοπήσωμεν μαζή τήν δημιουργουμένην κατά- 
στασιν. Θά έχωμεν ένοχους καθαιρέσεως τούς κληρικούς, τούς παρευ- 
ρισκομένους εις τό Στάδιον όταν τελώνται Εθνικοί αγώνες καί δί- 
δωνται παραστάσεις δραμάτων κλασικών, τούς κληρικούς τούς παρευ- 
ρεθέντας πρό διετίας είς τό Βασιλικόν θέατρον κατά τήν παρά- 
στασιν τού κλασικού αριστουργήματος, ήσαν δέ ούτοι οί αντιπρό
σωποι τών πατριαρχικών θρόνων κατά τάς έορτάς τού Πανεπιστη
μίου, πάντας τούς κληρικούς οϊτινες, διατρίψαντες έν Ευρώπη πολύν 
ή ολίγον χρόνον, έγειναν θεαταί θεατρικών παραστάσεων, πάντας 
τους κληρικούς οϊτινες είσήλθον εις αίθουσας κινηματογράφων ή 
άνέκοψαν τό βήμά των είς τήν ΙΙλατεϊαν τού Συντάγματος διά νά 
ϊδωσι πρόσωπα κινούμενα .έπί τής οθόνης.

Θά εχωμεν δέ επίσης ένοχους άφορισμού πάντας τούς θεατρι
κούς συγγραφείς, πάντας τούς μελοδραματικούς συνθέτας, πάντας 
τούς έπί τής σκηνής άναβαίνοντας έπαγγελματικώς ή έρασιτεχνικώς, 
πάντας τέλος τούς είσερχομένους εις τό θέατρον, από τού Βασιλέως 
καί της Βασιλίσσης μέχρι τού τελευταίου ιδιώτου.

Παντες ούτοι καί δσοι καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον έχουσι 
σχέσιν μέ τό θέατρον καί μέ τό Στάδιον είνε υπόδικοι ένώπιον 
τής ’Εκκλησίας έπί ποινή αποκοπής από τού σώματος τών πιστών, 
εάν οι περί θεάτρου, σκηνής καί κίρκου κανόνες δέν «ήπράκτησαν>> 
κατά τήν έκφρασιν τών αρχαίων κανονολόγων. Τότε ό Άβέρωφ 
ίδρύων τό Στάδιον καί χορηγών μετά τού Συγγρού υπέρ τού ’Ωδείου, 
δέν είνε εύεργέται τού ’Εθνους, άλλ’ ύπονομευταί τής θρησκείας τού 
Ελληνικού λαού. Τότε ό αείμνηστος Βασιλεύς Γεώργιος διά τής 
ίδρΰσεως τού Βασιλικού Θεάτρου καί πας Κυβερνήτης τού Ελλη
νικού λαού ύποβοηθών δπως δήποτε τό έργον τού θεάτρου παρου
σιάζεται πολέμιος τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας καί επειδή τό πρώτον 
άρθρον τού Συντάγματος, εις τό όποιον ορκίζονται ό Βασιλεύς καί

01 Κυβερνήται καί οί ίδιώται, προστατεύει τήν ’Ορθόδοξον Έκκλη- 
σίαν καί ανάγει εις τάξιν θεμελιώδους νόμου τούς έκκλησιαστικούς 
Κανόνας, έπεται δτι πάντες ούτοι είνε παραβάται τού ορκου των 
πΡθς τό Σύνταγμα.

Θά σάς φανή ίσως παράδοξον, έάν προσθέσω, δτι έάν τόσον 
στενόν έπεκράτει πνεύμα έν τή εκδοχή καί ερμηνεία τών κανόνων 
τήζ ’Εκκλησίας δέν θά εϊχομεν έθνικήν καθόλου ζωήν, διότι πολλών 
^χνόνων τό γράμμα άντίκειται πρός πάσαν έθνικής ζωής έκδήλωσιν. 
Εινε δέ έπίκαιρον νά αναφέρω ενταύθα, πρός μετριασμόν τής σο- 
θΓχρότητος τής συζητήσεως, δτι, ευρισκόμενος κατά τό παρελθόν έτος 
ειζ τήν ηρωικήν πατρίδα μοτ’ μετά ύπερεικοσαετή απουσίαν, ήκουσα 
λεγόμενον δτι ίερεύς χωρίου τινός, γνωστός μοι προστοπικώς, διδά
σκων τούς ένορίτας του, έλεγεν είς αυτούς: Είνε άφωρεσμένοι από 
τήν Εκκλησίαν έκεϊνοι, οί όποιοι έπιμένουν νά ένωθώμεν μέ τούς 
Έλληνας, οί όποιοι τόσα κακά έκαμαν είς τήν ’Εκκλησίαν καί είς 

νους 'Αγίους Μάρτυρας.
Μ ή γελάσετε, παρακαλώ, είς βάρος τού αφελούς ίερέως τού χω- 

ρίου Χριστού τής έπαρχίας Τεραπέτρας. Ό παπά-Γιάννης, εις τόν 
θποϊον καί θά έξωμολογήθην ’ίσως εις τήν παιδικήν μου ηλικίαν, 
μθί φαίνεται πολύ άθωότερος τού ’Αθηναίου έκείνου συναδέλφου 
σαζ — μέ συγχωρεϊτε, φίλε κ. Διευθυντά, δέν πταίετε υμείς, έάν εύ- 
θ^σκωνται καί εις τήν ίδικήν σας τάξιν τόσον αμαθείς—ό οποίος, 
διά νά δείξη δτι οί κληρικοί τής συναυλίας τής 7 Δεκεμβρίου, ήτις 
Ηθχισε διά τού έκκλησιαστικού ύμνου «Τή Ύπερμάχω Στρατηγώ » 
Χ(χι έιελείιοσε διά τού εθνικού ύμνου « Σέ γνωρίζω από τήν κόψι , 
XfxÎ τήν οποίαν έτίμησαν οί Βασιλείς καί οί πρίγκηπες διά τής πα- 
Οθυσίας των, ύπέπεσαν είς παράπτωμα κανονικόν, άνέφερε τόν κανόνα 
τυν άπαγορεύοντα τάς ιπποδρομία;, τά θυμελικά καί τά μιμικά 
π(χίγνια.

Ό Παπα - Γιάννης έδικαιούτο νά μή γνωρίζη, παρ’ ούδενός 
διδαχθείς καί ουδέποτε άναγνώσας ανάγνωσμα άλλο, πλήν τού Συνα- 
^χρίστού, δτι άλλοι ήσαν οί "Ελληνες οί βασανίσαντε; τούς λατρευ- 
τ°ύς του 'Αγίους Μάρτυρας καί άλλοι οί "Ελληνες, μέ τούς όποιους 
‘ίΥο^νίζοντο νά ένωθώσιν ένα σχεδόν αιώνα οί συμπολΐταί του, ό 
ιδικός σας δμως συνάδελφος, ό έχων άξίωσιν νά διδάξη όχι όρεσι- 
^^θυς, αλλά πολίτας τής πρωτευούσης τής 'Ελλάδος, δέν ήτο ανάγκη 
ν<Χ είνε κανονολόγος διά νά γνωρίζη δτι, οϊαν σχέσιν έχομεν ημείς 
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οί νυν 'Έλληνες πρός τούς 'Έλληνας, τούς οποίους καυτηριάζει *1  
γλώσσα ή Χρυσοστόμειος μέ τά συνήθη « άκουέτωσαν ταύτα και 
Έλληνες», άλλην τόσην σχέσιν έχει μία σύγχρονος καλλιτεχνική 
συναυλία πρός τά «θυμελικά παίγνια» τών κανόνων και τούς «προζ 
απάτην» μίμους ή και πρός τάς «ιπποδρομίας», άφ’ ών ήρχιζαν 
αι στάσεις πρός άνατροπάς.

Θά έπρεπεν ακόμη νά προσθέσω διά τήν τάξιν τήν αρκούντως 
πολυπληθή τών «πατριωτών» δτι, εάν ή Ποιμαίνουσα Εκκλησία 
προσέκειτο εις τό γράμμα τό άποκτεϊνον», καί ούχί εις τό πνεύμα το 
«ζωοποιούν»—είνε λέξεις καί έννοιαι τού Αποστόλου — τών κα
νόνων, τό ’Έθνος μας δεν Θά εΐχεν ούτε Παπα-Φλέσσαν, ούτε ’Αθα
νάσιον Διάκον, ούτε Γρεβενών Αιμιλιανόν, ούτε Μελενίκου Κων
σταντίνον, ούτε καθόλου συμμέτοχους τών εθνικών αγώνων έκ τής 
τάξεως τού κλήρου, διότι κανόνες ρητοί άπαγορεύουσιν εις τους 
κληρικούς τήν στράτευσιν καί τήν όπλοφορίαν.

Τι θά έλέγετε καί τί θά έφρονεϊτε, κ. Διευθυντά, εάν στενοκέ
φαλος τις ζηλωτής τού γράμματος τών κανόνων προήρχετο εις μέσον 
άπαιτών παρά τής Εκκλησίας νά έφαρμόση τούς περί όπλοφορίας 
και στρατείας απαγορευτικούς κανόνας εναντίον τών φιλοπατρίδων 
κληρικών, οΐτινες μετέσχον υπό οίανδήποτε ιδιότητα τών δύο ενδό
ξων πολέμων; ’Αλλά καί τό νά ένθαρρυνθή από μέρους τής Εκ
κλησίας ή τέχνη, ή μουσική, ή γλυπτική, ή ποίησις, ιδιαιτέρως δέ 
τό Θέατρον, τό άνεγνωρισμένον ήδη υπό δλου τού πεπολιτισμένου 
κόσμου ώς σχολεΐον η;ρονηματισμού καί έξευγενισμού τού λαού, δέν 
νομίζετε δτι εΐνε συμβολή πρός τήν εθνικήν πρόοδον έξ ίσου πο
λύτιμος, δσον καί ή συμβολή αυτής είς τούς εθνικούς μγώνας; Οί 
ζητούντες νά παραστήσωσι τήν ’Εκκλησίαν των ώς εχθρικώς πρός 
τήν Τέχνην διακειμένην έννοούσιν άρά γε πόσον άδικούσι καί τό 
’Έθνος καί τήν Εκκλησίαν;

Μ ή γένοιτό ποτέ ή ’Εκκλησία μας νά εΐνε πολέμια τής μου
σικής καί τού θεάτρου», έπεφώνησεν ή Α. Μ. ό ένδοξος ημών 
Βασιλεύς, όταν, κατά τήν προχθεσινήν παρά τή Α. Μεγαλειότητι 
άκρόασίν μου, μόνος Του ήνοιξεν ομιλίαν έπί τού θέματος, διά νά 
μοί εϊπη δτι μετά λύπης Του άνέγνωσεν δσα έγράφησαν άποδοκι- 
μαστικά τής παρουσίας κληρικών έν συναυλία, έν ή παρίστατο καί 
ό Βασιλεύς μετά τής Βασιλίσσι^ς καί τών βασιλοπαίδων. «’Εάν, μοί 
εΐπεν αυτολεξεί ή Μεγαλειότης Του, μία καλλιτεχνική άπόλαυσις εΐνε 

ηθικώς έπιζήμιος, τότε δέν πρέπει νά παρίστανται ούτε οί Βασιλείς.
’Όχι τούτο μόνον, Μεγαλειότατε, ύπέλαβον έγώ, άλλ’ έάν οι περί 

Ρωμαϊκού Θεάτρου έκκλησιαστικοί κανόνες εφαρμόζωνται καί εις τό 
σύγχρονον θέατρον, τό όποιον πρός έκεϊνο δέν έχει κοινόν είμή 
μόνον τό όνομα, τότε ημείς μέν ώς κληρικοί εΐμεθα ένοχοι καθαι- 
ρέσεως, πάντες δέ οί λαϊκοί, μηδέ τών Βασιλέων έξαιρουμένων, 
ένοχοι αποκοπής από τού σώματος τής ’Εκκλησίας».

Τό θέμα, φίλε κ. Διευθυντά, εΐνε γόνιμον είς σκέψεις, καί διά 
τούτο θά έπανέλθω όταν θά έπανεύρω τήν άνεσιν τού Γραφείου 
Ηθυ, έάν δέ εϊπω τι χρήσιμον, θά οφείλεται είς τόν φίλον κ. Ρο- 
δοκανάκην, δστις είσήγαγε τό ζήτημα είς συζήτησιν σοβαράν καί 
αξιοπρεπή.

Εν πλφ ηρός την Κύπρονf 14 Δεκεμβρίου 1913.

( Εκ της ^Εοτίας» 21 Δεκεμβρίου ) t Ο Κιτίον ΜΕΛΕΤΙΟΣ

ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΕΤΟΣ 1913

^Ετοιμοι νά εΐοέλθωμεν είς τους ορίζοντας νέου ενιαυτού τής χρη- 
^τότητος Κυρίου, ας μή άποχωριοθώμεν τού είς τήν αίϊονιότητα ήόη 
^^^ρχομένου χωρίς νά ρίψο^μεν προς αυτόν εν βλέμμα αποχαιρετι
σμού γιλόστοργον. Το έκπνέον έτος δέν εΐνε από τά συνήθη ετη τής 
ζωής ημών είτε ώς άτόμτον είτε ώς έθνους. Εΐνε έτος χάριτος καί 
ευλογίας δώ το έθνος το eΕλληνικόν. Εΐνε έτος άποκαλύψεο>ς δικαιο
σύνης καί εύσπλαγχνίας Θεού. Εΐνε έτος άναστάσεως τής eΕλλάδος.

ΖΑναπέλλον έγερε μεθ' εαυτού τάς περιφανείς νικάς τών Λαρδα- 
^ελλίο>ν καί τού Μπιζανίου, μεσουρανούν έη ώτισε διά τού άπλετου 
^ου φχοτδς τούς πολεμικούς θριάμβους τού Κιλκίς τού ^ίαχανά καί 
τής Κρέσνας καί δύον άφίνει τούς ραδινούς χρωματισμούς τών τελευ
ταίων Του ακτινών μεμιγμένους μέ τήν χαράν μας τήν έκ τών εορ
τών τής έλευθέρας Κρήτης.

ΙΙόσοι και πόσοι δέν άπέθανον μέ τήν ελπίδα νά ζήσο>σιν ένα 
τοιούτον χρόνον ! Πόσοι καί πόσοι δέν έζησαν μέ τόν πόθον νά 
ιδωσιν οσα οι ίδικοί μας είδαν όη θαλμοι καί νά αίσθανθώσι τάς 
συγκινήσεις τάς οποίας ημείς κατά τήν διάρκειαν αυτού ήσθάνθημεν !
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Tò 1913 καταλαβόν ήδη θέσιν παρά το 1821 ώς συμπλήρωμα 
αυτού θά άναφέρηται μεθ9 υπερηφάνειας υπό τών μεθ9 ημάς γενεών 
τών 'Ελλήνων, οϊτινες έξ άποστάσεαμς τά κατ9 αυτό άνασκοπούντες 
θά κατανοώμσι καί θά θαυμάζομαι περισσότερον ήμώμν τά κατ9 αυτό 
καί τό προηγούμενον αυτού συντελεσθέντα γεγονότα. ’'Ημείς ζυμω
μένοι ούταμς είπεϊν με τά μεγάλα γεγονότα δΤ ών έξωτερικεύθη τού 
ν Εθνους ή ζωτική δύναμις τόσον ολίγον πλησιάζομεν προς την αντι
κειμενικότητα, ώστε οί μεν νά λυπώνται ότι τόση μόνον έγεινεν ή 
'Ελλάς, οί δε νά νομίζιοσιν ώς ήδη ήμέτερα καί τά υπό τών άλλων 
ίσχυρώμς κρατούμενα.

° Εν μόνον πράγμα κατανοούμεν ημείς όσον δεν θά έννοώμσιν ίσαμς 
οί έξ (\ποστάσεομς παρατηρηται τών ήμετέρων κατορθομμάτων, τό ότι 
εύρισκόμεθα έγγύτερον προς τό θειον, πλησιέστερον προς τον Ουρα
νόν. Ούδείς υπάρχει μεταξύ ήμών όστις δεν ήσθάνθη την ανάγκην 
τής μεσολαβήσεως μεταξύ αυτού καί τών γεγονότων μιας αοράτου 
ευεργετικής δυνάμεως προς κατανόησιν αύτώμν. 9 Από τού 9 Αρχιστρα
τήγου μέχρι τού τελευταίου στρατιώτου καί από τού πρώτου συμβού
λου τού Στέμματος μέχρι τού τελευταίου πολίτου ομόφωνος κρατεί ή 
πεποίθησις ότι τά συντελεσθέντα δεν συνετελέσθησαν μόνον δΤ άνθρομ- 
πίνης δυνάμεομς. Οί πάντες πιστεύουσιν ότι ό θεός ήλέησε τον λαόν 
αυτού.

Καί εινε αδύνατον νά μη άναγνωρισθή καί υπό τού ιστορικού 
όστις θά θελήση νά έρμηνεύση ποτέ κατά τους νόμους τής 'Ιστορικής 
9Επιστήμης τά άπαράμιλα γεγονότα ότι το κύριοι· έλατήριον τής έξω- 
τερικευθείσης εθνικής ζωής ήτο ή πίστις επί θεόν προστάτην τού δι
καίου καί ή πεποίθησις ότι επέστη ή ώρα τής απονομής αυτού.

Την άναγεννηθεϊσαν πίστιν τού λαού ύπεβοήθησεν ή 9 Εκκλησία 
παρούσα διά τών αντιπροσώπων αυτής καί έν μέσω τών σφαιρών 
καί τώμν όβίδομν καί έν μέσω τών νοσηλευόμενων τραυματιών καί έν 
μέσω τών περιθαλπομένων οικογενειών τών πολεμιστών. Τό ôor Σύν
ταγμα καταληφθέν υπό πανικού προ τώμν μεγάλων άπολειών του παρά 
τό Σιμιτλή διέτρεξε τον κίνδυνον νά καταστροφή έξ ολοκλήρου καί 
νά κρίνη τον αγώνα υπέρ τού έχθρού καί έσώμθη διά τής παρεμβά
σεως τού ' Ιερέως τού Συντάγματος προτάξαντος εις τους φεύγοντας 
στ ρατ ιώτας αντί περιστρόφου τον σταυρόν καί έν όνο μάτι αυτού δια- 
τάξαντος τους πανικοβλήτους νά έπιτεθώμσι κατά τού έχθρού. Τό διη- 
γούμεθα ομς το ήκούσαμεν από παρόντα άξιιοματικόν καί το άναφέ- 

ρομεν ώς έν έκ τών πολλών παραδειγμάτων τής συμβολής τής έκ- 
κλησίας εις τον ένδοξον αγώνα.

9Αλλά τό λήγον έτος δεν συνέδεσεν εαυτό προς την έθνικήν ήμών 
^τορίαν μόνον διά τών κατορθωμάτων δι*  ιόν έμεγαλύνθη καί έδο- 
ζάσθη ή 'Ελλάς. Κατ9 αυτό έχομεν καί μεταβολήν Βασιλείας. Απαί
σιου δολοφόνου στυγερά χειρ έπληξε τήν καρδίαν τού αγαθού Βασιλεομς 

^οργίου τού A ' έν στιγμαϊς υπερτάτης ειπυγίας αυτού τε καί τού 
Εθνους. 'II έκ τής συμφοράς οδύνης κατεσπάραξε τήν έθνικήν φυγήν, 

έπανεύρε τήν γαλήνην αυτής όταν ήτένισεν έν τώ προσομπτο τού 
πορθητού τής Θεσσαλονίκης καί τώμν 9Ιωαννίνων τον Διάδοχον Κων 
οταντϊνον τού ΙΙαλαιολόγου, τον όποιον έσπευσε νά άνευφημήση ομς 

τον er Χριστώ τω Θεω πιστόν Βασιλέα τώμν 'Ελλήνων Κομνσταν- 
ώνον IB' τον 9Ελευθερωτήν .

'II κηδεία τού αειμνήστου Βασιλεομς Γεωργίου τού Α' συνεκέν- 
^ρωσεν έν τή πρωτευούοη τής ένδοξου 'Ελλάδος τοιαύτην συνάθροιση· 
^ραρχώμν, ο'ια δεν είχε γείνει έν τή 9 Ορθοδόξω Εκκλησία από πολ- 
^β·ν αίώνομν, μολονότι δέ ή τοιαύτη συνάντησις τρσούτομν Μητροπολιτών

9Αρχιεπισκόπομν καί ’Επισκόπομν παρήλθε χωρίς νά γείνη τις 
κοινωνία σκέφεων έπί τών τής 9Εκκλησίας πραγμάτων, όπως θά έγίνεπο 
^ζαπαντος έάν έζώμεν εις άρχαιοτέραν τής Εκκλησίας έποχήν, όμω^ 
ώ θλιβερόν τής κηδείας τού Βασιλέομς ήμών καθήκον συνέδεσε διά 
γνομριμίας προσομπικής μίαν πεντηκοντάδα άρχιερέομν τεσσάρομν αντο- 
^εφάλων έκκλησιώμν πάντως ομφελίμου τή 9Εκκλησία.

’ Αλλά κατά τό αποχαιρέτιζαν ή μάς έτος δεν είχομεν μόνον αλλαγήν 
βασιλείας, αλλά καί άλλαγήν ΙΙατριαργειας. 'Ο αείμνηστος έν ΙΙα- 
Τριάργαις 9Ιωακείμ άπήλθεν εις τάς αιωνίους μονάς με τήν χαράν 
τήζ άπελευθερώσεως τού μυροβλήτου Τάφου τού Μεγαλομάρτυρας 

μητριού καί με τάς μέριμνας περί τού τρόπου, καθ9 ον θ(ί άπο- 
τελειαμθή ή από 460 έτώμν ήμιτελής παραμένουσα λειτουργία έν τώ 
^αώ τής τού θεού Σοφίας, τό δέ 1913 άνατέλλον ευρε τήν Μεγάλην 
τωμ Χριστού 9Εκκλησίαν έν πραπαρασκευαϊς πατριαρχικής έκλογής. 'Ο 
Κύριος ό τή 9Εκκλησία αυτού διδους τους ποιμένας καί διδασκάλους 
εις διακονίαν τής πίστεαμς προς καταρτισμόν τώμν άγιων έδωκε τή 
^ραμτοθρόνω 'Αγιαμτάτη τής Κιονσταντινουπόλεομς 9Εκκλησία 9Aργιποί- 
μενα διά δράσεαμς μακράς καί καρποφόρου καί δι9 άγώναμν περιλάμ- 
^ρων υπέρ τής 9 Εκκλησίας καί τού Γένους μεμαρτυρημένον.

Καί ήτο πράγματι αναγκαία ή άνοδος εις τον Οικουμενικόν θρό
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νον άνδρός*  τής συνέσεως καί τής πείρας καί τον κύρους οίος ό Γερ
μανός Ε' ό από Χαλκηδόνος. Διότι ουδέποτε καθ' όλους τους αιώνας 
τούς μάκρους τής ύπάρξεως αυτού τδ Οικουμενικόν Πατριαρχείο? 
ευρέθη προ προβλημάτων τόσον μεγάλων καί δυσεπιλύτων οία εκείνα 
τά όποια έδημιούργησεν αύτώ ή νέα περί αυτό πολιτική κατάστασις-

Τά δύο τρίτα τών επαρχιών αυτού άποσπασθέντα τού οθωμανικού 
Κράτους πολιτικούς, έφεραν αυτό έν τή ανάγκη νά άποπέμφη τδ ήμισυ 
τών μελών τής Συνόδου αυτού απαιτήσει τάχα νομιμοφανεϊ τής δθο)- 
μανικής Κυβερνησεως, διά νά ύπομνησθή εις τήν Εκκλησίαν ότι είνε 
δούλη τών πολιτικών συνθηκών άσυγκρίτφ τώ λόγω πλειότερον ή οτε 
έθεωρέιτο θρησκεία άπηγορευμένη ό χριστιανισμός έν τώ Ρωμαϊκό) 
Κράτει.

Έάν όμως άνευ πολλών διατυπώσεων ύπέκυπτεν εις τήν ανάγκην 
τού νά συμμορφωθή πρύς τήν διαταγήν τής IIύλης τού νά άποπέμφη 
έκ τής Συνόδου τούς έξ επαρχιών μή άνηκουσών πλέον εις τήν 
Τουρκίαν προερχομένους Μητροπολίτας, είνε βέβαιον ότι δεν θά δυ- 
νηθή μετ' ίσης ευκολίας καί νά αποξένωση έντελώς, άπολύον τής 
πνευματικής αυτού δικαιοδοσίας τάς άνηκούσας αύτφ Μητροπόλεις. 
e Π οδός τών χειραφετήσεων δεν έχει πλέον διέξοδον. Τδ Οικουμενικόν 
ΙΙατριαρχεϊον είνε ήναγκασμένον νά άνακόψη τά αισθήματα τής γεν
ναιοδωρίας, έφ' οίς διεκρίθη όταν άπέκοπτε από τού σώματος αυτού 
τμήματα iva ίδρυση ή αύξηση αύτοκεφάλους Εκκλησίας. Σήμερον δεν 
δύναται πλέον νά ήνε γενναιόδωρον διά τόν άπλούστατον λόγον ότι 
δεν είνε αύτω έπιτετραμμένον ούτε νά διάλυση εαυτό ούτε εις άλλην 
έκκλησίαν νά παραδώση τήν θέσιν αυτού. Τό ζήτημα τούτο είνε τοιαύ- 
της φύσεως ώστε ουδόλως παράδοξον νά έχω μεν έξ αιτίας αυτού 
σύγκλησιν μεγάλης Συνόδου πρός άναθεώρησιν τών σχέσεων τής 'Εκ
κλησίας πρός τούς συγχρόνους πολιτειακούς οργανισμούς.

Αλλά και ή έν Έλλάδι 'Εκκλησία ή, τε εις αύτοκέφαλον άνεγνω- 
ρισμένη καί ή υπό τήν δικαιοδοσίαν τού Οικουμενικού Πατριάρχου 
τελούσα βλέπει έαυτήν έν τή ανάγκη τού νά λάβη μέτρα καθυστονντα 
τήν περαιτέρω σταδιοδρομίαν αυτής καθ' όλα άνταξίαν τών νέων όρι- 
ζόντατν, οίτινες ήνοίχθησαν διά τών πολεμικών κατορθωμάτων εις τί/ν 
ζωήν τού ελληνικού λαού έντεύθεν δε καί εύρισκόμεθα ήδη προ άπο- 
φάσεων έπισήμων περί καταρτισμού ειδικών έπιτροπών έπι μελέτη 
τιύν 'Εκκλησιαστικών ζητημάτιον.

Είνε άλλως τε φυσικόν όσον καί άναγκαίον νά πνεύση εις πάντας 
τους κύκλους τής εθνικής ζωής ή ανακαινιστική πνοή διά νά άποτε- 
λεσθή παμμερής τού 'Έθνους ή πρόοδος. Αεν είνε δέ βεβαίως ό κύ- 
^λος ό Εκκλησιαστικός ό έχων ανάγκην τής πνοής ταύτης.

Είθε ό καιρούς καί χρόνους έν τή ιδία έξουσία θέμένος ευλογιάν 
τον στέφανον τού άνατέλλοντος νέου ένιαυτού νά άναδείξη αυτόν έν 
τοίς έργοις τοίς ειρηνικούς έφάμιλον τήν δόξαν πρός τόν έν ευηημίαις 

τήν αιωνιότητα προπεμπόμενον.
Κ. Κ.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ 1913

Τό λήγον σήμερον έτος υπήρξε πλουσιχόταιον εις σπουδαία ού 
μόνον εθνικά ημών αλλά και κρσμοϊστορικά γεγονότα. Μετά τού προη
γουμένου τό σωτήριον έτος 1913 άποτελούσιν έφεξής σταθμόν, καί 
σταθμόν σπουδαΐον τής ανθρώπινης Ιστορίας. Κατ’ αυτό έστεφα- 
νώθη ύπό τού οριστικού θριάμβου τό μέγα απελευθερωτικόν τής 
Χερσονήσοτ» τού Αίμου έργον τών οίκούντων αυτήν έκπαλαι λαών, 
*αι οί επήλυδες οί άξιώσαντες και έφαρμόσαντες τυραννίδα έν αυτή 

τοσοι'ιτους αιώνας έταπεινώθησαν υπό τών υπέρ δικαιοσύνης 
*αί ελευθερίας άγωνιζομένων λαών. Διότι ή χειρ τού Θεού ή το 
μετ’ αυτών.

Άρχομένου τού έτους ό ήμέτερος Στόλος ένίκησε τό δεύτερον 
καί όριστικώς τόν τουρκικόν πρό τών Στενών, μή άναφανέντα πλέον 
εν τώ Αιγαίω. Έξηκολούθει δ’ ή άνοκωχή τών συμμάχων πλήν τής 
Ελλάδος καί αί έν Λονδίνο) διαπραγματεύσεις τών αντιπροσώπων 
αυτών μετά τών τής Τουρκίας πρός σύναψιν τής ειρήνης. Μέγα 
συμβούλων τού Κράτους έν Κωνσταντινουπόλει, πρωθυπουργούντος 
τού Κιαμήλ πασσά, άπεφάσιζε νά άναθέση εις τάς Μ. Δυνάμεις τά 
ζητήματα εις α δεν κατωρθώθη νά συμφωνήσωσιν οί έν Λονδίνο) 
πληρεξούσιοι, καί να συναφθή ή ειρήνη. Άλλ’ οί Νεότουρκοι έρρι- 
ψαν τήν Κυβέρνησιν, έφόνευσαν τόν υπουργόν τών στρατιωτικών 
καί αρχιστράτηγον Ναζήμ, διέκοψαν τάς διαπραγματεύσεις καί πρού- 
κάλεσαν τήν καί παρά τών λοιπών συμμάχων έπανάληψιν τού πο
λέμου, κατεδείχθη δ’ έντεύθεν ότι είχε δίκαιον ή Ελλάς μή συναι-
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νέσασα εις τήν άνοκωχήν. Διότι εν τώ μεταξύ ή Τουρκία είχε δυ- 
νηθή διά συντόνου έργασίας νά ενίσχυση σημαντικώς τήν γραμμήν 
τών Μέτρων καί τού ισθμού τής Χερσονήσου, ώστε μάτην άπέβη- 
σαν αί πολύνεκροι προσπάθειαι τής Βοολγαρίας πρός διάσπασιν 
τών γραμμών τούτων. Τούτου ένεκα δέ άναγκασθέντες να άποστεί- 
λωσι πλείονα στρατόν εις τό κατά τών γραμμών τούτων μέτωπον, 
έζήτησαν πρός συγκράτησιν τής Άδριανουπόλεως έν αποκλεισμό τήν 
βοήθειαν τών Σέρβων, οιτινες έσπευσαν προθυμότατα εις τήν πρόσ- 
κλησιν, φανταζόμενοι ότι οί Βούλγαροι θά ηύγνωμόνουν κατόπιν 
αύτοις.

Εν τώ μεταξύ έξηκολούθουν οί ήμέτεροι έν άγρίω χειμώνι έπί 
τών κορυφών τών όρέων υπό άδιάλειπτον χιόνα πολιορκούντες τό 
τρομερόν Μπιζάνι, έν τή ξηρά, φρουρούντες άγρύπνως έν μέσω 
διαρκώς μαινομένης θαλάσσης τά στενά τού Ελλησπόντου, άδιαφο- 
ρούντες περί τού διαλαθόντος τήν προσοχήν αυτών «Χαμιτιέ», δπερ 
περί πλανώ μενον έν τή Μεσογείω ήν.αγκάσθη τέλος νά κλεισθή εις 
τήν Έρυθράν, φοθούμενον τήν περιπολούσαν έξωθεν τού Πόρτ- 
Σαΐδ καταδιωκτικήν ελληνικήν μοίραν. Άρχομένου δέ τού τρίτου 
δεκαημέρου τού Φεβρουάριου έπεσε κατόπιν γιγαντείου άγώνος τό 
Μπιζάνι, και τά Ιωάννινα μεθ’ δλης τής ’Ηπείρου άπηλευθερώθη- 
θησαν*  έληξε δ’ ούτω ό πρός τήν Τουρκίαν πόλεμος, οσον άφορα 
τήν Ελλάδα.

’Αλλά τήν πανελλήνιον χαράν έπί τή λήξει τού κατά τής Τουρ
κίας πολέμου τής Ελλάδος έπεσκίασε καί μετέβαλεν είς πένθος ή 
τραγική δολοφονία τού Βασιλέως Γεωργίου έν Θεσσαλονίκη τή 5 
Μαρτίου. Ό αείμνηστος Βασιλεύς, έκ τών πρωτεργατών τού συμ
μαχικού απελευθερωτικού άγώνος καί δή ό συνετότατος πάντων, ηύ- 
τύχησε νά χαρή κατά τάς τελευταίας ημέρας του μετά τού δλου 
’Έθνους έπί τή απελευθερώσει τών Ίωαννίνων καί τής λοιπής 
’Ηπείρου, άλλ’ ώς ό έτερος τών πρωτεργατών, ό Πατριάρχης ’Ιωα
κείμ, δεν ήτο προωρισμένος νά άπολαύση μέχρι τέλους τού θεσπε- 
σίου έργου του. *

Ό Βασιλεύς Κωνσταντίνος άνήλθεν είς τόν Θρόνον από τού 
στρατοπέδου, ώς οί παλαιοί τού Βυζαντίου προκάτοχοι αυτού. Καί 
έξ Ίωαννίνων έπανελθών έσπευσμένως εις ’Αθήνας έδωκε τόν βα
σιλικόν δρκον καί άνέλαδεν έπισήμως τήν βασιλείαν.

Έν τούτο) τώ χρόνω τή αιτήσει τής, Τουρκίας αί Δυνάμεις
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προσηνέχθησαν νά μεσολαβήσωσι παρά τοΐς έμπολέμοις. Συγχρόνως 
ήρχισαν νά λαμβάνωσι χώραν τά πρώτα σημεία τού μέλλοντος συμ- 
μαχικού πολέμου. Αί προκεχωρηκυΐαι βουλγαρικοί φρουραί έν τή 
Ανατολική Μακεδονία ήρχισαν διά μικρών έπιθέσεων νά αποπει
ρώνται νά έκτοπίσο)σι τάς μικράς τών ήμετέρων φρουράς, ούτως 
ώστε ύπογραφομένης τής ειρήνης καί τιθεμένου έπί τάπητος τού 
ζητήματος τής διανομής νά εύρίσκωνται κατέχοντες δτι πλεΐστα, ϊνα 
εϊπωσιν εις τούς συμμάχους των : beati possidentes !

Ταυτοχρόνως ήρχισαν νά σημειώνται από τής ’Ιταλίας αί πρώ- 
ται περί τών Δωδεκανήσων ώδινες, καθ’ δσον από τής Ρώμης διε- 
δίδετο έπιτηδείως δτι ή ’Αγγλία θέλουσα νά έκκενωθώσιν υπέρ τής 
Ελλάδος αί Δωδεκάνησοι θά παρεχώρει καί αυτή είς τήν Ελλάδα 
τήν Κύπρον.

Μεσούντος τού Μαρτίου έπεσε καί ή Αδριανουπολις εις τας 
Χείρας τών Βουλγάρων καί Σέρβων, καί μόνον σημείον πέραν τής 
γραμμής τών Μετρών, έφ’ ού ύψούτο έν Ευρώπη ή τουρκική ση- 
μαία άνθισταμένη ακόμη, ήτο ή Σκόδρα. Ό Βασιλεύς Νικήτας έπο- 
λιόρκει στενώς τήν πόλιν βοηθούμενος καί υπό τών Σέρβων, έν ω 
αί Δυνάμεις άξιώσασαι παρ’ αύτού τήν λύσιν τής πολιορκίας πό- 
λειος έπιδεδικασμένης ήδη κατ’ άπόφασιν αυτών είς τήν Αλβανίαν 
χαί μή είσακουσθεΐσαι έξηυιελίζοντο περαιτέρω προβαίνουσαι εις 
ναυτικόν αποκλεισμόν τών παραλίων τού μικροσκοπικού Μαυροβού
νιου. Τέλος έπεσε καί ή Σκόδρα περί τάς άρχάς τού β' δεκαημέρου 
τού ’Απριλίου*  ό βασιλεύς Νικήτας είσήλθε νικητής είς τήν πόλιν, 
τήν αποτελούσαν τήν βολήν τής στρατείας αύτού, παρά τάς διαμαρ
τυρίας καί τάς άπειλάς τής Αύστρουγγαρίας. Αλλ’ ή χαρά τών Μαυ- 
ροβουνίων ολίγον έμελλε νά διαρκέση. Έντονος άξίωσις τών Μ. 
Δυνάμεων ήνάγκασε τόν Βασιλέα Νικήταν νά έκκενωση τήν περι- 
μάχητον πόλιν καταληφθεΐσαν υπό διεθνών αγημάτων.

Έν τώ μεταξύ, έν ω οί πληρεξούσιοι τών Συμμάχων καί τής 
Τουρκίας υπέγραφαν άνοκωχήν, ήν έπηκολούθει δεύτερα συνάντησις 
έν Λονδίνω περί ειρήνης παραλλήλως πρός τήν έν τή αυτή Πρωτευούση 
θυνδιάσκεψιν τών Ηρέσβειον τών Μ. Δυνάμεο)ν, αι βουλγαρικάι 
υπερφίαλοι άξιώσεις έγίνοντο όλονέν καταφανέστεροι, αί μικροσυμ- 
πλοκαί δέ τών συσσωρευομένων παρά τά ελληνικά καί σέρβικά σύνορα 
εκ τού στρατοπέδου τών Μετρών, τής Αδριανουπόλεως καί τής 
Καλλιπόλεως βουλγαρικών στρατευμάτων πρός τάς έλληνικάς καί 
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σέρβικός φρουράς έγίνοντο πυκνότεραι. Ενδεικτικόν δέ του επικει
μένου πολέμου ήτο ή άποχώρησις τού εν Θεσσαλονίκη βουλγαρικοί’ 
στρατού πλήν ολίγου μέρους διά τόν κίνδυνον τής αιχμαλωσίας έν 
περιπτώσει πολέμου, ήν έπηκολούθησεν ή άνάκλησις καί τού έν 
Σέρραις ευρισκομένου ελληνικού ιππικού.

Τά πράγματα εβαινον πλέον ολοταχώς πρός τόν συμμαχικόν πό
λεμον. Οί Βούλγαροι έπανειλημμένως προκληθέντες υπό τών ήμε- 
τέρων νά διατυπώσω σι τάς αξιώσεις αυτών περί τής διανομής έπι- 
σήμως μεν έσίγων καί παρεσκευάζοντο κρυφίως διά τόν πόλεμον, 
διά τών έφημερίδων των δέ διεκήρυττον ότι ήθελον έπέκτασιν πρός 
νότον μέν μέχρι Βερροίας πρός δυσμάς δέ μέχρι Μοναστηριού. Και 
δέν έλεγον μέν ότι ήθελον καί τήν Θεσσαλονίκην, άλλ’ ή άφινον 
τούτο να ύπονοηθή ή άφινον αυτήν ελληνικήν άλλα μετά τόσον 
στενής περί αυτήν χώρας ώστε νά είναι έρμαιον αυτών εντός ολί
γων ωρών οποτεδήποτε ήθελον έπιθυμήση τούτο. ’Επισημότερα ήσαν 
τα πρός τούς Σέρβους. Μεταξύ Σερβίας καί Βουλγαρίας υπήρχε 
συνθήκη καί περί διανομής, προδλέπουσα βοήθειαν εκ μέρους τών 
Βουλγάρων πρός τούς Σέρβους 100 χιλ. στρατού έν τή κοιλάδι τού 
’Αξιού, έπέκτασιν τής Σερβίας μέχρι τού Άδριατικού, έπέκτασιν δέ 
τής Βουλγαρίας μέχρι τού Νέστου, ούχί όμως καί τής Άδριανου- 
πόλεως, (καθ’ όσον ή Θράκη δέν έθεωρεΐτο δτε συνεφωνειτο ή συν
θήκη ώς πεδίον δράσεως τών συμμάχων), καί πρός δυσμάς μέχρι 
τού Μοναστηριού. Άλλ’ οί όροι τής συνθήκης δέν άπέβησαν ώς 
προεθλέφθησαν οί Σέρβοι άπεκλείσθησαν τής Άδριατικής, αντί δέ 
βοήθειας παρά τών Βουλγάρων αυτοί έθοήθησαν τούτους· προσθέ- 
τως ή Βουλγαρία εΐχεν έπεκταθή πρός άνατολάς μέχρι αυτών τών 
πρόθυρων τής Κωνσταντινουπόλεως. ’Έπειτα ό πόλεμος δέν διεξή- 
χθη υπό μόνων τών Σέρβων καί τών Βουλγάρων αλλά καί υπό 
τών Ελλήνων, ών μάλιστα τά λαμπρά κατά θάλασσαν τρόπαια 
έσωσαν τόν δλον αγώνα. Δίκαιον λοιπόν ήτο ή διανομή τών έλευ- 
θερωθεισών χωρών νά γίνη, τιθεμένης κατά μέρος τής συνθήκης 
εκείνης τής ατελούς καί ετεροβαρούς, συμφώνως πρός τήν έθνολο- 
γικήν χροιάν τών διαφόρων χωρών, πρός τάς θυσίας ας έκαστος 
ύπέστη έν τώ άγώνι, πρός τάς στρατηγικός άρχάς, καί τήν ισορρο
πίαν τών έν τή βαλκανική δυνάμεων. ’Από τοιούτων ιδεών ή Σερ
βία κατήγγειλε τήν συνθήκην έκείνην, καί έδέχθη μέν τήν διαιτη
σίαν τού Τσάρου, άλλ’ έφ’ δλων τών υπό διανομήν χωρών, ούχί δέ 

ε-ιι τών εν τη συνθήκη χαρακτηριζομένων ώς άμφισβητησίμων, ώς 
^ζίουν οι Βούλγαροι. Ή έπέμβασις τού Τσάρου άπέβη άκαρπος, 
εΗαταιωθη δέ καί ή σχεδιασθεΐσα συνάντησις έν ΙΙετρουπόλει τών 
4 Π ρω 0 υπουργούν τών συμμάχων*  Κρατών.

( Ακολουθεί)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΞ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

(Τ.Σ.)
ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ

__ Πρωτοκ. 338.

Εν Αγίεο ^Oqel ^Αθψ, τη 17 Ν^ριου 1913.

Τφ Σεβασμιωτάτω Μητροπολίτη Άγίω Κιτίου 
Κυρίφ Μελετίφ τώ τρισσεβάστω ήμίν 

Πατρί καί Δεσπότη.

Πανιερώτατε Δέσποτα,

Φόρος άίόίου ευγνωμοσύνης οφείλεται τή ύμετέρα πεπνυ- 
μενη Πανιερότητα ύφ’ ολοκλήρου του 'Ιερού ημών τόπου 

ταϊς μεγάλαις ύπηρεσίαις, ας λίαν προφρόνως και όλους 
αψ^οκερόώς αυτή Αυτή κατά τό όίμηνον σχεόσν διάστημα 

ενταύθα παρεπιδημίας Αυτής παρεσγε διά τών φωταη·, 
^ων υποθηκών καί παραινέσεων Αυτής, δι' ών τά μέγιστα 
°υ^ετέλεσε παρά πάση τή γνησία 'Αγιορειτική άδελφότητι ού 
μονον εις τήν σύσφιγξιν και συσσωμάτωσιν αυτής έν τώ υπέρ
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των βωμών και των εστιών ημών ' Ιερώ άγώνι, αλλά και εις 
την εύστοχον διεξαγωγήν τον 'Ιερόν άγώνος ημών.

'Η εντεύθεν αναχώρησές της ύμετέρας Σεβασμιότητας εν 
στιγμαΐς κρισίμοις ένέβαλεν ημάς εις σκέψεις περί άναζητή- 
σεως τον στρατηγόν ημών, ον άνεν δ άγων κριθήσεται Ισως, 
ό μη γένοιτο, υπέρ τών εχθρών ημών, καί δεν άμφιβάλλο- 
μεν, ότι ή παράκλησις ημών αυτή είσακουσθήσεται και ο 
έξοχος στρατηγός έπανακάμψει εις το στρατόπεδον αυτού εγ

καίρως.
II 'Αγιορειτικη Ιστορία χρνσοΐς γράμμασι θέλει αναγρά

ψει το όνομα της ύμετέρας Σεβασμιότητας έν ταΐς σελίσιν 
αυτής, καθόσον ουδέποτε είδεν 'Ιεράρχην κατορθώσαντα, ΐνα 
συγκίνηση τάς καρδίας πάντων τών γνησίων 'Αγιορειτών πα
τέρων τοσαύτον, όσον ή ύμετέρα περινονστάτη Πανιερότης και 
ΐνα έργασθή τοσαύτον έκθνμως και δραστηρίως και μετ αν- 
ταπαρνησίας και πειστικότητας νπέρ τών συμφερόντων αντον, 
νπέρ της απαλλαγής αντον άπδ άλλον βαρυτέρου ζυγού, έν 
ήμέραις, καθ' ας διά τον ιερόν και πολντίμον αίματος τών 
τέκνων τον Ελληνισμόν άπετίναξε της Τουρκικής δον λείας 

τον είδεχθέστατον ζυγόν.
Τδ 'Άγιον "Όρος, Σεβασμιώτατε, άπ άκρου εις άκρον 

έκφράζον την άίδιον αντον ευγνωμοσύνην τη νμετέρα τρισσε- 
βάστω ύμΐν Πανιερότηχι επί ταΐς ύπηρεσίαις, ας Αντη παρε- 
σχεν αύτω κατά τάς κρίσιμους ταντας στιγμάς, ας διέρχεται, 
άπεκδέχεται τάς θεοπειθεΐς Αυτής εύχάς και ευλογίας.

'Ημείς δέ οί αντιπρόσωποι τών εΐκοσιν Ιερών ημών Μο
νών νοερόν άσπασμόν επί τής χαριτοβρύτου υμών δεξιάς επι
τιθέμενοι διατελούμεν μετ απείρου σεβασμού καί άϊδίον ευ

γνωμοσύνης.
Τής ύμετέρας Σεβασμιότητας ταπεινοί θεράποντες

“Απαντες οί εν τή κοινή Συνάξει άντιπρόσωποι και προϊ
στάμενοι τών εΐκοσιν eΙερών καί ευαγών Μονών 
του Άγιου "Όρους Άθω.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κυπριακαί ειδήσεις.

Πρός την Λ. Μ. τον Βασιλέα κατά 
τήν ημέραν τής επισήμου ανυψιόσεως 
τής σημαίας τής ’Ελευθερίας επί του 
Φιρκά της Κρήτης ό Μ. ’Λρχιεπίσκο- 
πθς καί οι "Ελληνες βουλευταί Κύπρου 
^πηύθυναν το εξής συγχαρητήριον τη- 
άγραφη μα :

Μεγαλειότατον

ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ

Χανία.

Συμπανηγυρίζοντες νοερώς έλευθέ- 
Qlr*·  αδελφής Κρήτης εύλαθώς καθυπο- 
()άλλομεν Ύμετέρφ Μεγαλειότητι καί 
Μητρί Έλλάδι άφοσίωσιν Κυπριακού 
λαού εύχομένου Θεφ άξιιόση αυτόν ιδη 
0)ç τάχιστα Ύμετέραν Μεγαλειότητα 
υψούσαν καί επί Κύπρου ένδοξον Ελ
ληνικήν ση μαίαν ».
" Οί κάτοικοι 'Αγίων 'Ομολογητών 

^έστειλαν δευτέραν έθνικήν εισφοράν 
λιρών 40. Ή πρώτη αυτών εισφορά 

Ίίπαν λίραι 140.
— Ό Αρμοστής ύπέσχετο εις τον 

Αντιπρόεδρον τού Δημαρχείου Λευκο- 
κ^ας κ. Ν. Δέρβην δτι;κατά τό θέρος 

παραχωρήσχι εις τόν Δήμον Λευκο- 
θΆς λίρας 4.000 πρός διοχέτευσιν τού 
υ^Ατος διά σιδηρών σωλήνων.

— Ή 'I. Μονή Κύκκου άπεφάσισε 
άνοικοδομήση τό παρά τήν Λευκο- 

σίαν μετόχιον αυτής τού αγίου Προ
κοπίου.

— Ό Μ. ’Αρχιεπίσκοπος κατέθηκεν 
άρχομένου τού μηνός τούτου τόν θε
μέλιον λίθον τού άνεγειρομένου έν τώ 
μονυδράρ τού Άγ. Ίακοίβου τού πέρ- 
σου έν Λευκοσία δαπάνη τών ναών αυ
τής έκθετοτροφείου.

— ’Από τής 7 τού μηνός συνεδριά- 
ζουσα έν τή ’Αρχιεπισκοπή ή επί τού 
Καταστατικού Χάρτου τής Κυπριακής 
’Εκκλησίας Συνέλευσις έπελήφθη τών 
έργασιών της από τού σημείου έκείνου 
από τού οποίου είχον διακοπή αύται 
πρό διετίας, ήτοι συνεζητήθησαν τά 
άρθρα τού Καταστατικού από τού 110 
άρθρου καί έφεξής μέχρι τέλους καί 
τά όποια έπεψηφίσθησαν κατόπιν τρο- 
ποποιήσεών τινων, πάντοτε όμως τής 
άρχήθεν τεθείσης βάσεως μεινάσης τής 
αυτής. Έγένοντο δ’ αί έξής .’ργασίαι.

1. Κατετέθησαν ένώπιον τής Συνε- 
λεύσεως υπό τών οικείων ’Αρχιερέων 
οί ισολογισμοί τών θρόνων, δι’ ών δει
κνύονται αί πρόσοδοι καί αί δαπάναι 
έκάστου τούτων.

2. Έκ τού ισολογισμού τής ’Αρχιε
πισκοπής κατεδείχθη, ότι αύτη έχει έτη- 
σίας προσόδους περί τάς 2.500 λίρας. 
Μετά τόν μισθόν, δστις ώρίσθη διά τόν 
Αρχιεπίσκοπον,, διά τό προσωπικόν, 

καί διά τάς άλλας άνάγκας τής ’Αρχι
επισκοπής παραμένει ποσόν περί τάς 
500 λίρας.
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3. Ώρίσθη όπως έκαστη οικογένεια 
πληριύνη είς τόν ένοριακόν ναόν άνά 
έν σελίνιον έτησίως, όπως δύναται έκα
στος ναός να έπαρκή είς την μισθο
δοσίαν των ιερέων, καί να δίδηται έκ 
τού ποσού τούτου μέρος μη ύπερβαϊ- 
νον τό εις τά Επαρχιακά Εκκλη
σιαστικά ταμεία πρός άντικατάστασιν 
τών λειτουργικών καίζητειών τά όποια 
κατη ργή θησαν.

4. Έλήφθη πρόνοια περί ίδρύσεως 
επαρχιακών ’Εκκλησιαστικών ταμείων. 
Τών έπαρχιακών έκκλησιαστιακών τα
μείων οί πόροι θά προέρχωνται κυρίως 
έκ τών Θρόνων, έκ τών Μονών καί 
τών περιουσιών τών ένοριακών ναών. 
Προορισμός 0έ τών ταμείων τούτων 
είναι νά δίδωσιν έπιδόματα είς πτω
χούς ναούς καί ιερείς, όταν δέ αύξή- 
σωσι τά εισοδήματα τών ταμείων τού
των νά έρχωνται έπίκουρα είς την μι
σθοδοσίαν τών ιερέων.

Περί τών τυχηρών τών ιερέων καί 
διακόνων άπεφασίσθη όπως λάθη πρό
νοιαν ή Τερά Σύνοδος.

5. Ίδρύθησαν Θρονικαί Έπιτροπεϊαι 
παρ’ έκαστη Επισκοπική περιφερείς, 
έν ή μετέχουσι κληρικοί καί λαϊκοί, 
μέ πλήρη διαχειριστικήν καί έξελεγ- 
κτικήν έξουσίαν.

6. Έλήφθη πρόνοια διά Γην ύπό τών 
ένοριακών έπιτροπειών καλήν διαχεί- 
ρισιν τών περιουσιών τών ναών τούτων.

Μέχρι τών μέσων τού μηνός διεξή- 

γετο μάκρά συζήτησις έπί τού Μονα
στηριακού ζητήματος, όσον αφορά τα 
Σταυροπηγιακά Μοναστήρια, διότι περ*  
τών άνηκόντων είς τούς Θρόνους Μο
ναστή ρ ίων ουδέ μία δυσκολία παρεμ
βάλλεται. Οί ‘Ηγούμενοι τών Μονών 
άνθίστανται είς τήν υπαγωγήν τούτων 
εις τάς προνοίας τού Καταστατικοί’ 
Χάρτου προθάλλοντες χρυσόβουλλα σιγ- 
γίλλια καί άλλα έγγραφα υπέρ αυτών. 
Μεταξύ δέ τών πλείστων μελών τής 
Συνελεύσεως έπικρατεΐ συντηρητική 
γνώμη, όπως μή άφαιρεθή δηλαδή εν
τελώς ή αύτοδιοίκησις τών Μονών 
αλλά μόνον νά έξευρεθή τρόπος τις 
μέτριου έλέγχου καί νά καθορισθή πο- 
σοστόν τι, όπερ θά δίδωσιν αί Μοναι 
διά τήν παιδείαν καί τά έπαρχιακά εκ
κλησιαστικά ταμεία.

Ύπό συζήτησιν εύρίσκεται ακόμη το 
περί έκλογής Αρχιεπισκόπου καί Μη
τροπολιτών κεφάλαιον, καθιύς καί το 
κεφάλαιον περί γάμου καί διαζυγίου.

Μετά τήν έπεξεργασίαν αυτού ό ’Εκ
κλησιαστικός Χάρτης θά έκτυπωθή και 
θά δημοσιευθή πρός γνώσιν τού λαού.

Ώς πρός δέ τήν έφαρμογήν τού Κα
ταστατικού Χάρτου έπικρατούσι δυο 
γνώμαι. 1) "Αν ό Χάρτης δέον νά δΐ- 
έλθη διά τού Νομοθ. Συμβουλίου και 
2) άν δέον νά έπιβληθή ή έφαρμογη 
τούτου έπί τινα χρόνον δοκιμαστικώς 
ύπό τών ’Εκκλησιαστικών Αρχών.

Αί ειδήσεις τού Δεκαπενθημέρου.

Δεκ. 1913. Καθ’ όλην τήν Μακε- 
^ονίαν έτοιμάζονται έθελονταί όπως 
^τα6ώσι καί άγωνισθώσιν υπέρ τής 
Ηπείρου.

■ Βεβαιοΰται ότι ή υπογραφή τής 
Πε9βοτουρκικής ειρήνης έματαιώθη.

Οί Πρέσβεις ‘Ρωσσίας καί Γερ- 
Μ^νίας έπέδωκαν είς τόν Μ. Βεζίρην 
σΧθδιον μεταρρυθμίσεων διά τήν ’Αρ
μενίαν.

Οί Έλληνες τής δυτ. Θρςκης ύπέ- 
θαλον είς τήν Τ. Σύνοδον διαμαρτυ- 
Οΐαν κατά τής βουλγαρικής διοικήσεως 
μετά καταλόγου άναριθμήτων ώμοτή- 
των διαπραχθεισών ύπό τών βουλγάρων.

15— Στάσις έξερράγη έν Βάρνη τής 
, Ου^Υαρίας εναντίον τού Φερδινάνδου. 
■^νεκαλύφθη δέ καί ευρεια συνωμοσία 

τής ζωής αυτού.
Ηληροφορίαι έφη μερίδων άναφέρου- 

°1ν οτι ή Τουρκία ήγόρασε τό δρέδ- 
^ωτ «Ρίον-’Ιανέϊρον» αντί 3.115.000 
Φών, ών κατέδαλεν ήδη τό l/s- Τό 

^π’^οιπον θά καταβληθή κατά Μαίον, 
Οχε καί θά παραδοθή τό πλοίον.

16: — Ή Πύλη συμφωνεί όπως διο- 
ρ^ζωνται δύο Ευρωπαίοι διοικηταί έν 
^θμενίφ, άλλ’ άξιοι νά έκλέγη αυτούς 

αυτη έκ συνεννοήσεως πρός τήν νόμι- 
Ι^ν αντιπροσωπείαν τώνάρμενίων ύπη- 
^θων της, όπερ άποκρούουσιν οί πρέ- 
θβεις Ρωσίας καί Γερμανίας.

Η ’Αγγλία άπέκρουσε τήν άξίω- 
θιν τής Ίταχίας όπως άφεθή αυτή ή 

ιθικησις τής χωροφυλακής τών Διο- 
ύεκανήσων.

Ο «Ήμερ. Τηλέγραφος» άναγρά- 
ψει ότι έν Άγγλίφ τά δίκαια τών Ή- 
πειρωτών αναγνωρίζονται μέν, δέν ύπο- 
Πτγίρίζονται δέ, καί ότι ή Β. ’Ήπειρος 
βιάζεται χάριν τής ευρωπαϊκής εί- 
^‘'ης, ητις κινδυνεύει έκ τής στάσεως 

Αυστρίας καί τής Ιταλίας.

— Αί Δυνάμεις τής Τριπλής Συμμα- 
χίας έπέδωκαν τήν ταυτόσημον άπάν- 
τησιν αύτών πρός τήν πρότασιν τής 
’Αγγλίας περί τού ζητήματος τής ’Η
πείρου καί τών Νήσων. Έν αύτή δίδε
ται άπάντησις μόνον είς τό πρώτον 
ζήτημα, ότι ή Τριπλή συμφωνεί όπως 
τά ύπό τής Ελλάδος κατεχόμενα έκ 
τών κατακυρωθέντων είς τήν ’Αλβα
νίαν μερών έκκενωθώσι μέχρι τής 18 
Ταν. V. έ.

17. — Οί έπίσημοι τουρκικοί κύκλοι 
θεωρούσιν άναπόφευκτον τόν πρός τήν 
Ελλάδα πόλεμον τόν προσεχή ’Απρί
λιον, έξησφάλισαν δ’ ήδη καί τήν συμ- 
μαχίαν τής Βουλγαρίας.

—: Κατά τινας φήμας μία τών Μ. 
Δυνάμεων προύτεινεν εις τήν Ελλάδα 
νά δεχθή τήν παραχώρησιν τής Χίου 
καί τής Λέσβου είς τήν Τουρκίαν αντί 
τών Δωδεκανήσων, ας ή Τουρκία πα- 
ραλαμβάνουσα παρά τής ’Ιταλίας θά 
ήτο διατεθειμένη νά παραχωρήση είς 
τήν Ελλάδα.

18. — ’Ιταλική άνακοίνωσις διαψεύ- 
0ει έπισήμως τήν φήμην ταύτην.

Ή Τουρκία δι’έγκυκλίου αύτής πρός 
τάς Δυνάμεις ισχυρίζεται ότι ό στρα
τός καί ό λαός άπαιτούσιν άνενδότως 
τήν άπόδοσιν τών παρά τήν Μ. ’Ασίαν 
νήσων. Ή Κυδέρνησις δέ θεωρεί τήν 
άπόδοσιν ώς απαραίτητον όρον τής 
άποκαταστάσεως τών έλληνοτουρκικιυν 
σχέσεων.

19. — Τό Βραζιλιανόν θωρηκτόν 
«Ρίον-’Ιανέϊρον ήγοράσθη όριστικώς 
παρά τής Τουρκίας αντί 88 72 έκατ. 
φρ., καταβληθέντος τού ι/3 τού τιμή
ματος είς χρεόγραφα.

20. — Ή βουλγαρική Βουλή ήρξατο 
τών έργασιών της διά Βασιλικού /λ- 
γου, δν άνέγνω ό Φερδινάνδος ασκε
πής κατ’ άξίωσιν τών σοσιαλιστών, οι- 
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τινες έκραύγαζον: «Κάτω ή Μοναρχία, 
ζήτω ή Δημοκρατία!», άπεχώρησαν 
δ’ έν σώματι τής αιθούσης διαρκούσης 
τής άναγνώσεως, ήτις έξηκολούθησεν 
έν μέσο) παγερός σιγής. "Οτε άπεχώ- 
ρει ό Βασιλεύς οι βουλευταί έγερθέν- 
τες ύπεκλίθησαν απλώς, πλήν των γε
ωργικών οϊτινες παρέμειναν καθήμενοι.

21. Ή 'I. Κοινότης τού Άγ. ’Όρους 
ύπέβαλεν νέον υπόμνημα προς το Οί- 
κουμεν. Πατριαρχείον, δΓ ού απαιτεί 
σεβασμόν πρός τάς αποφάσεις αυτής. 
Δήλοι ότι είναι αδύνατον νά δεχθή 
μεταβολήν τού καθεστώτος καί νά ανα
γνώριση τούς υπεραρίθμους ριόσους 
κελλιώτας ώς κανονικόν πληθυσμόν 
τού 'Αγ. "Ορους. ’Αποκρούει τόν έν 
ΚΠ. διακανονισμόν τού ζητήματος τού 
Άγ. "Ορους άποστέργουσα πάσαν περί 
αυτού συζήτησιν αλλαχού ή έν Άγίφ 
"Ορει.

22. — Ή προσωρινή αλβανική Κυ- 
βέρνησις έτοιμάζει 400 χωροφύλακας 
μετά 3 μυδραλιοβόλων, ούς θά (ίπο- 
στείλη κατά των υπό τού έλληχ. στρα
τού κατεχομενων βορείων ηπειρωτικών 
έδαφών.

— Ό Έμβέρ έγένετο ύπουργός τών 
Στρατιωτικών.

— Άποχωρήσαντος τού κ. Δ. Πανά 
διορισθέντος πρεσβευτοΰ έν ΚΠ., άνέ- 
λαβε τό Υπουργείον τών Εξωτερικών 
ό κ. Γ. Στρέϊτ, τέως πρεσβευτής έν 
Βιέννη.

— Ό κ. Ξενοφ. Παπαμιχαήλ, ιατρός, 
ιδιοκτήτης τού χωρίου Λαζαράδες έζή- 
τησε παρά τού Υπουργείου τών Στρα
τιωτικών τά ονόματα τών παρά τά 
Σέρβια πεσόντων αξιωματικών καί οπλι
τών, ΐνα άνεγείρη μνημεϊον αύτοϊς έν 
τή πόλει ταύτη.

23. — Ό πρφην τούρκος ύπουργός 
τών Στρατιωτικών Ίζέτ πασσάς απέρ
χεται εις ’Αλβανίαν μετά πολεμεφο- 
δίο>ν όπως τεθή έπί κεφαλής μεγάλης 
αλβανικής δυνάμεως.

— Ή Α. Θ. Παναγιότης ό ΟΙκουμ. 
Πατριάρχης έπεσκέψατο τόν Ρώσον 

Πρεσβευτήν κ. Γκίερς, γενόμενος δε
κτός καί προπεμφθείς κατά την άνα- 
χώρησίν του μετά μεγάλων τιμών. Κατα 
τήν συνέντευξιν ό Παναγιώτατος έπε- 
στησε τήν προσοχήν τού Πρεσβευτού 
έπί τών διαρκών καί άφορήτων διωγ
μών άς ύφίσταται ό ελληνικός όρθο- 
δοξος πληθυσμός τής βουλγαρικής 
Θράκης υπό τών αρχών. Ό Πρεσβευ
τής έτόνισε τώ Πατριάρχη τάς καλλι- 
στας διαθέσεις τής Κυβερνήσεώς του 
πρός τό ελληνικόν "Εθνος καί τόν άδι- 
άπτωτον σεβασμόν τού ρωσικού λαού 
πρός τήν Μ. ’Εκκλησίαν.

— Ή Αυστρία άντιδρά κατά τής δι- 
απραγματευομένης συμφωνίας μεταξύ 
Σερβίας καί Βατικανού.

— Ό Βασιλεύς Πέτρος ήρνήθη νά 
άποδεχθή τήν παραίτησιν τής υπό τόν 
κ. Πάσιτς Κυβερνήσεώς.

24. — Οί έν ΚΠ. σέρβοι πληρεξού
σιοι τής ειρήνης έπισκεφθέντες τήν Λ. 
Θ. Π. τόν Οίκουμ. Πατριάρχην έδή- 
λωσαν αύτώ ότι ή Σερβία θά έξασφα- 
λίση τήν λειτουργίαν τών έν ταϊς εις 
αυτήν περιελθούσαις χιόραις ελληνικών 
σχολείων.

— Ό πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος 
άνεχώρησεν εις έπίσκεψιν τών διαφό
ρων πρωτευουσών τών Μεγ. Δυνάμεων. 
Ή πρώτη πρωτεύουσα ήν θά έπισκεφθή 
είναι ή Ρώμη. Κύριος σκοπός τής είς 
Εσπερίαν άναχωρήσεως τού Πρωθυ
πουργού είναι ή συνομολόγησις τού 
μεγάλου δανείου τών 500 έκατ., περί ου 
έψήφισε χθές ή Βουλή τόν σχετικόν 
νόμον, καί τά έκκρεμή ζητήματα τής 
’Ηπείρου καί τών Νήσων.

25. — Διαδίδεται ότι ή Τουρκία κα
τέβαλε καί τήν δευτέραν δόσιν τού τι
μήματος τού βραζιλιανού θωρηκτού 
«Ρίον Ίανέιρον» τού μετονομασθέντος 
«Σουλτάν Όσμάν».

— Ό Πριοθυπουργός μεταβαίνων είς 
Ρώμην φέρει καί αύτόγραφον έπιστο- 
λήν τού βασιλέως Κωνσταντίνου πρός 
τόν βασιλέα Βίκτωρα ’Εμμανουήλ.

Έν τώ Οίκουμ. Πατριαρχείφ κατό

πιν συζητήσεων τής διορισθείσης όπως 
ελθη ε1ς συνεννοήσεις μετά τών Νεο- 
τουρκων έπιτροπής έπί τών έκλογών, 
θεωρείται ότι ή συνεννόησις θά γίνη 
επι τών έξής βάσεων: Θά ύποδειχθώ- 
θιν 20 έν δλω υποψήφιοι 'Έλληνες, έξ 
ων επτά είναι οί πρώην κομιτατικοί 
Ελληνες βουλευταί· οΐ λοιποί θά ύπο- 

δειχθώσιν υπό τού Πατριαρχείου, δπερ 
θά αναγνώριση ώς έθνικούς υποψηφίους 
και τούς είρη μένους έπτά.

— Ή Βουλγαρία προβαίνει εις συν- 
τονωτάτας πολεμικός παρασκευάς, πα- 
Οασκευάζουσα μεγάλα γυμνάσια διά τήν 
όνοιξιν.

— Ή Ρωσία συγκεντροϊ στρατόν είς 
τ« πρός τήν Τουρκίαν άσιατικά σύνορα.

26. —Προχθές τό άτμόπλοιον < Με- 
ραν» άπεπειράθη νά άποβιβάση δια- 
κοσίους τούρκους στρατ ιώτας καί β 
βιωματικούς έρχομένους έκ ΚΠ. είς 
τά παράλια τής ’Αλβανίας, σκοπούντας 
$ε νά προκαλέσωσι τήν άναγόρευσιν 
τθύ Ίζέτ πασσά είς ηγεμόνα τής Άλ- 
βανίας. Πάντες ούτοι συνελήφθησαν 
υπό τού διεθνούς έλέγχου καί τών 'Ολ
λανδών αξιωματικών, έκηρύχθη Ö’ έν 
Αυλώνι ό στρατιωτικός νόμος. — Τό 
κίνημα στρέφεται κατά τής Ελλάδος, 
διευθύνεται δ’ υπό τών Νεοτούρκων, 
θιτινες έσκύπουν νά περισιόσωσι μέν 
τήν ’Αλβανίαν υπό τήν τουρκικήν κυ- 
ριαν, νά προκαλέσωσι δέ άντιπερισπα- 
σμόν τής Ελλάδος έν Ήπειρο) δι’ είσ- 
θολής αλβανικών καί τουρκικών συμ
μοριών είς τήν υπό τού Έλλην. στρα- 
τ°ύ κατεχομένην "Ηπειρον, δπως 0υ- 
νήθώσι νά έπιτύχωσι τήν ύποχώρησιν 
τής Ελλάδος έν τφ ζητήματι τών 
Νήσων.

27. — Ή άπάντησις τής τριπλής Συμ- 
Μχίας διά τάς Νήσους έπιδίδεται έντός 
δώδεκα ή {.ιερών. Θά δέχηται τήν πα- 
»ραμονήν τής Λέσβου καί Χίου υπό τήν 
Ελλάδα. τών δέ Δωδεκανήσων τό ζή- 

τγίμα θά καθορίζη ώς καθαρώς ίταλο- 
τουρκικόν.

— Ό Έμβέρ γενόμενος ύπουργός 

διατηρεί καί τό άξίωμα τού ’Επιτε
λάρχου.

— Έδημοσιεύθη ό Ίραδές περί αμνη
στίας τών μη Μουσουλμάνων.

— Ή Τουρκία συγκεντροϊ στρατόν 
μέχρι 40 χιλ. απέναντι τών νήσων Λέ
σβου καί Χίου απειλούσα βιαίαν κα- 
τάληψιν αυτών.

— Οί Τούρκοι συνεννοούνται μετά 
τών βουλγάρο)ν δπως είσβάλωσιν είς 
Μακεδονίαν βουλγαρικοί καί τουρκικοί 
συμμορίαι δπως ταράξωσι τό καθε
στώς. Πιστεύεται δτι υπάρχει σχέσις 
τών ένεργειών τούτων πρός τό έν Άλ- 
βανίφ κίνημα τού Ίζέτ.

— Πλήν τών συλληφθέντων καί έτε
ροι τριακόσιοι τούρκοι στρατιώται υπό 
τήν οδηγίαν τού διοβοήτου Μπεκήρ 
άπεβιβάσθησαν καί συνελήφθησαν έπί- 
σης έν ’Αλβανία.

— Τό κίνημα άπεδείχθη ήδη δτι 
ήτο προεσχεδιασμένον, έσκόπει δέ τήν 
άναγόρευσιν τού Ίζέτ είς ηγεμόνα τής 
’Αλβανίας.

28. —Ό κ. Βενιζέλος γενόμενος μετ’ 
έξαιρετικών φιλοφρονήσεων δεκτός παρά 
τώ υπουργώ τών Εξωτερικών τής Ιτα
λίας συνειργάσθη μετ’ αυτού έπί δίω- 
ρον. Ούδέν άνεκοινώθη έκ τών άνταλ- 
λαγεισών συζητήσεοη'.

— Οί συλληφθέντες κατά τήν άπο- 
βίβασιν αυτών είς Αλβανίαν 500 τούρ- 
κοι στρατιώται άπεστάλησαν θαλασ- 
σίως είς Τεργέστην, όπόθεν έπανακάμ- 
πτουσιν είς Τουρκίαν.

— Ή ψήφισις τής έφαρμογής τών 
περί ληστείας δρακόντειων νόμων έν 
ταϊς νέαις έλληνικαϊς χάιραις υπό τής 
Βουλής ένεποίησεν οδυνηρόν έντύπω- 
σιν έν Σόφια, ατε ματαιούσα τά έπι 
τής εισβολής συμμοριών έκ Βουλγα
ρίας είς Μακεδονίαν στηριχθέντα όνειρα.

— Ό κ. Β. Σεραφειμώφ διήλθεν έκ 
Θεσσαλονίκης κατευθυνόμενος είς ΚΠ., 
έδήλωσε δέ δτι ίσιος άναγκασθη νά 
έπανέλθη λυομένου ταχέως τού άγιο- 
ρειτικού ζητήματος.

— Ό Πρεσβευτής τής Αυστρίας διε
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μαρτυρήθη προς τον Μ. Βεζίρηγ δια 
τό άποτυχόν υπέρ του Ίζέτ κίνημα 
των Νεοτούρκων πρός την ’Αλβανίαν.

Ό Μ. Βεζύρης έδήλωσεν ότι ούδέν 
έγίνωσκε περί τού πράγματος ή Κυ- 
βέρνησις.

— Ό έπί των Έξωτ. τοΰρκος υπουρ
γός Ταλαάτ άπηύθυνε πρός τόν έν ΚΠ. 
αντιπρόσωπον τής Ελλάδος κ. Λεβί- 
δην διακοίνωσιν, ζητών την άπόλυσιν 
300 τούρκων κρατουμένων έν Θεσσα
λονίκη από τού πολέμου διά διαφό
ρους λόγους.

— Χθές ό Πρωθυπουργός κ. Βενι- 
ζέλος μετά την μετά τού Μαρκησίου 
Σαν Τζιουλιάνο συνεργασίαν καί τό 
ύπ’ αυτού παρατεθέν γεύμα έν τή «Νέφ 
Λέσχη » έπεσκέφθη τούς Πρέσβεις Γαλ
λίας καί ’Αγγλίας, μεθ' δ μετέβη πά
λιν εις τό Ύπουργεΐον των ’Εξωτερι
κών ένθα ώμίλησε μετά πολλών άνω- 
τέρων υπαλλήλων. Τό εσπέρας παρε- 
τέθη υπό τού έν Ρώμη Έλληνος Πρεσ- 
βευτού δεϊπνον, εις δ παρεκάθισεν δ τε 
Πρωθυπουργός καί ό Μαρκήσιος Σάν 
Τζιουλιάνο, οΐτινες μετ’ αυτό συνωμί- 
λησαν αύθις διά μακρών. — Ό κ. Βε- 
νιζέλος έπί τή χθεσινή έπετείω τού 
θανάτου τού Βίκτοιρος Εμμανουήλ β' 
κατέθεσεν έπί τού τάφου του βαρύτι
μον στέφανον κεκοσμημένον διά τών 
ελληνικών χρωμάτων.

— Σήμερον περί ώραν 6.30' μ. μ. ό 
κ. Βενιζέλος έγένετο δεκτός μετ’ έξαι- 
ρετικών τιμών υπό τού Βασιλέως Βί- 
κτωρος ’Εμμανουήλ εις μακράν άκρόα- 
σιν, έκρατήθη δε υπό τού Βασιλέως 
καί κατά τό δεϊπνον τό παρατεθέν εις 
τό διπλωματικόν σώμα έπί τώ νέω 
έτει.

— ’Αναφέρονται άποτελέσματα τής 
έν Ρώμη ένεργείας τού κ. Βενιζέλου 

τά εξής: 1) ότι παρατείνεται έπ’ αόρι
στον ή παραμονή τών ελληνικών στρα
τευμάτων έπί τών άμφ ισβη του μένω ν 
τμημάτων τής ’Ηπείρου*  2) δτι γίνεται 
δεκτή πρός συζήτησιν αυτονομία τή^ 
βόρειας Ηπείρου*  3) δτι ή τριπλή Συμ- 
μαχία συναινεί δπως ή Λήμνος καί η 
Σαμοθράκη παραμείνωσιν υπό τήν Ελ
ληνικήν Κυριαρχίαν, ούδετεροποιηθώσ ι 
0έ ή Λέσβος καί ή Χίος. — Έπισήμως 
τηλεγραφεί ό έν Ριόμη Πρεσβευτής 
πρός τήν Κυβέρνησιν δτι ό κ. Σάν 
Τζιουλιάνο ύπέσχετο είς τόν κ. Βενι- 
ζέλον δτι ή ’Ιταλική Κυβέρνησις θά 
έξετάση έν πνεύματι εύμενεστάτφ καί 
φιλικωτάτω τά Έλλην. αιτήματα.

— Ό βασιλεύς τής Ρουμανίας Κά
ρολος ασθενεί έκ γρίππης κατταρροϊ- 
κής ούχί δμως άνησυχητικώς.

- Άπέθανεν έν ΚΠ. ό ζάπλουτος 
ομογενής καί Πρόεδρος τής έν ΚΠ. 
παροικίας τών Ελλήνων υπηκόων Εύ- 
στάθιος Εύγενίδης, ιδρυτής καί χορη
γός πλείστων έν Τουρκία έθνικών φι
λανθρωπικών καταστημάτων. Τής κη
δείας τού αειμνήστου άνδρός θά προ 
στή ό Παναγ. Οικουμενικός Πατριάρ
χης μετά τής I. Συνόδου.

30. — Αί ανακρίσεις απέδειξαν δτι ο 
Μπεκήρ ένήργει έν ύνόματι βτού Κο
μιτάτου.

— ’Εν Βιέννη φρονοΰσιν δτι ό κ. 
Βενιζέλος κατώρθωσεν έν Ριόμη ΐνα 
άναβληθή ή έκκένωσις τής Β. 'Ηπεί
ρου, μή προβάλη δέ ή Τριπλή αντιρ
ρήσεις είς τό ζήτημα τού νά παραμεί- 
νωσιν ΈλληΫικαί ή Λήμνος, ή Σαμο
θράκη, ή Λέσβος καί ή Χίος. — ’Επί
σης λέγεται δτι ό κ. Βενιζέλος προέ- 
τεινε νά αύτονομηθή ή άμφισβητου- 
μένη Β. ’Ήπειρος.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Γ ΤΟΜΟΥ

Διά του παρόντος τεύχους ό «’Εκκλησιαστικός Κήρυξή 
θυμπληροΐ τόν τρίτον ετήσιον αύτοΰ κύκλον, εισερχόμενος 
«πο τοΰ προσεχούς τεύχους είς τόν τέταρτον. Περί τής πο
ρείας καί τής επιτυχίας τοΰ σκοπού αυτού άπόκειται τοΐς 
κεφιλημένοις αύτού άναγνιόσταις νά εϊπωσιν. Ημείς κλείον- 
τες τύ τρίτον έτος τούτο μόνον θά παρατηρήσω μεν, δτι 
τα μεγό^α εθνικά γεγονότα τού λήγοντος έτους καλέσαντα 
τον μέν Παν. Ιδρυτήν αύτού εθελοντήν τόν δέ διευθυντήν 
τής έκδόσεως αύτοΰ καί)’ ύποχρέωσιν εις τήν υπηρεσίαν 
τής Πατρίδος έπήνεγκαν ανωμαλίαν περί τήν από τοΰ Σε
πτεμβρίου κυκλοφορίαν τοΰ περιοδικού. Άλλ’ ή εντεύθεν 
ζημία τών αναγνωστών φρονοΰμεν δτι έπηνωρθίόθη και 
κατά ποσόν αλλά μάλιστα κατά ποιόν, διά τής έκδόσεως 
τών τελευταίων τευχών διπλών καί τριπλών, πλουσίως 
κραγματευομένων τά τε συνήθη ζητήματα και άλλα πολλφ 
ευρύτερα κατά τούς εύρυτέρους ορίζοντας, ους άνέφξαν τφ 
ήμετέρφ εύσεβεΐ Γένει τά θαυμαστά τής Προνοίας τοΰ 
θεού υπέρ ημών έργα. Έάν διά τών υπερβολικών κόπων 
και θυσιών είς άς ύπεβλήθημεν διά τήν άναπλήρωσιν 
ταύτην έπετύχομεν νά άνταποκριθώμεν είς τήν εύσέβειαν 
και φιλομάθειαν τών φίλων τοΰ «Έκκλησ. Κήρυκος», τοΰτο 
είναι τελεία δΓ ήμας ίκανοποίησις.
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„ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ KHPTS“

’Έτος Γ, 1913

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΙΠΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ*)

*) '0 αριθμός σημαίνει σελίδα,

Αγιον 'Όρος: 'II δημοκρατία του 'Αγ. ” Ορους, 70. Τό ζήτημα 
του 'Αγ. Όρους, 145. Μέγας πειρασμός τής Ρωσίας έξ 'Αγ. Όρους, 
355. Ανταπόκρισις έξ 'Αγ. ” Ορους, 462. 'Ετέρα, 467.

Ψήφισμα εκτάκτου συνελεύσεως του ' Αγ.” Ορους, 470. 'Υπόμνημα 
του 'Αγ. ” Ορους προς την έν Αονδίνω πρεσβευτικήν Συνδιάσκεψιν, 
473. 'Υπόμνημα του Οίκου μεν. ΙΙατριαρχείου προς την αυτήν Συν- 
διάσκεψιν περί του 'Αγ. ” Ορους, 491. ^Επίκρισις τής περί «”Αθω καί 
τής διεθνούς αυτού θέσεως» πραγματείας του καθηγητού Δημητριέφσκη 
υπό τής 'I. Κοινότητας του 'Αγίου ” Ορους», 496. Ό Μητροπ. Κιτίου 
καί ό κ. Σεραφειμώφ έν 'Αγίω ”Ορει, 504. Οί Κύπριοι 'Αγιορειται 
ζητούσιν 3Αγγλικήν προστασίαν, 506. Επιτροπή 'Αγιορειτών προ τής 
Α. Μ. τού Βασίλειος, 507. Μητροπολίτου Κιτίου καί Σεραφειμώφ 
συνέντευξις έν 'Αγ. Όρει, 525. Αί άφορμαί και τά ελατήρια τής Ρω
σικής προτάσεως περί τού 'Αγ. ” Ορους, 585. Τό πνεύμα τής Ρωσικής 
προτάσεως, 591. 3 Ανασκόπησις τής 3 Ανατολικής πολιτικής τής Ρωσίας, 
595. Οί Ρώσοι εν 'Αγ. ”Ορει, 613. Φωνή δικαιοσύνης εκ Ρωσίας, 
641. Νεώτερα έξ 'Αγίου ” Ορους, 657. Οί Ρίώσοι κελλιώται, 669. Ai 
τάξεις τών εν 'Αγίω ”Ορει Ιδρυμάτων, 677. Εθνολογική σύστασις τού 
'Αγίου Όρους, 684. Έξ 'Αγίου Όρους (άνταπόκρισις), 697. Οί όνο- 
ματολάτραι êv'Αγίω ”Ορει, 708. Οί' Αγιορειται καί τό ζήτημα αυτιών, 734 
'Η μόνη δικαία λύσις αυτού, 743.

Αίμα, καί πυρ ! 398.

Αναμνήσεις άπο τό πενθούν 3 Ανάκτορον : Οί Μητροπολιται 
Θεσσαλονίκης καί Κιτίου ενώπιον τού Βασίλειος, 226. 'Ο Μητροπο
λίτης Κιτίου επισκέπτεται τους έλευθεριοθέντας ιερούς ναούς τής Θεσ
σαλονίκης, εν οΐς τον τού 'Αγ. Δημητρίου καί τον τής 'Αγ. Σοφίας, 
250. 'Ο Μητροπολίτης Κιτίου λειτουργεί εν 'Αγίω Μήνα, τώ μητρο- 
πολιτικώ ναώ Θεσσαλονίκης, 286. Ό Μητροπολίτης Κιτίου δεκτός εις 
ακρόασιν παρά ταϊς A. -1. Μ. Μ. τοϊς Βασιλεύσιν, 313. Επεισόδια 
εκ τής μέχρι Θεσσαλονίκης πορείας τού στρατού, 349.

Βάσις του νέου ημών πολιτισμού, 645.

Βατικανόν και ’Ιησουΐται απέναντι του ’Ιταλικού Κρά- 
τους, 546.

Βιβλία νέα, 127.

Βουλγαρικός πόλεμος: Το Διάγγελμα τού Βασιλέως, 402. Ό 
Βασιλεύς προς τό Daily Mail, 403. 'II εντός τής Θεσσαλονίκης 
ίιάγη, 406. 'II μάχη τού 'Αμπάρκιοϊ, 407. 'Η μάχη τού Σαριγκιόλ, 
408. 3Ανάκτησις ΓΕυγελής, 408. 'Η μάχη τού Κιλκίς, 409. 'Η κα
ταστροφή τής Νιγρίτης, 410. Αιχμαλωσία Βουλγαρικού συντάγματος, 
410. Μετά τήν μάχην τού Κιλκίς, 411. Ό αριθμός τού εχθρού, 412. 
Ο Βασιλεύς συγχαίρων τόν στρατόν, 412. 'Η μάχη τής Δοϊράνί^ς, 433. 
II σημασία το)ν νικών Κιλκίς καί Δοϊράνης, 435. II όχύρωσις τού 
Κιλκίς, 436. Ιΐρός τήν Στρώμνιτσαν, 436. 'Η κατάληφις τής Καβάλ- 
λας, 438. 'II μάχη τού Δεμίρ—'Ισσάρ, 438. 'II κατάληφις τών 
Σερρών, 440.

Βουλγαρικός πολιτισμός: Απολογισμός τίών μέχρι τού πολέμου 
βουλγαρισμονν, 413. Διαμαρτυρία τώ)ν Ευρωπαίων ανταποκριτών πρός 
τον έν ΙΙαρισίοις σύνδεσμον υπέρ τής προστασίας τών ανθρωπίνων 
δικαίων, 415. Επίσημος εκθεσις τού ολέθρου τής Νιγρίτης, 416. Πυρ- 
πολήσεων συνέχεια, 416. Κατακρεούργησις τραυματιών, 417. 3 Αφήγη- 
νΐζ τού Αατίνου ιερέως Γουσταύου Μισέλ, 418. Αί σφαγαί τού Δεμίρ 
Ισσάρ, 441. 'Η περί αυτών εκθεσις, 441. Τ<ί έν Στροίμνίτση, 442. 
II καταστροφή το)ν Σερρών, 442.
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Βουλγαρικός Χριστιανισμός, 458. 721.

Βουλής έναρξις, 559.

Γάμου κωλύματα, 302.

Γεγονότα καί σκέψεις: 'II Θεσσαλονίκη καί οι Σλαύοι, 59. Οι 
Ρώσοι εν Αιβάντο, 320. Καταβίβασις τής Τουρκικής σημαίας εκ Σου· 
δας, 321. ΙΙερί του «’Εκκλησία καί θέατρον», 322. Πειρασμός τής 
Ρωσίας εξ 'Αγίου ’Όρους, 355. Tò ' Ιεροδιδασκαλεών κατά τό προσε
χές έτος, 390. 'Ο «Ε. Κ.» καί τό 'Ιεροδιδασκαλεών, 390. "Εχομεν 
χηρείαν υπομονής, 391. Μέγα άτοπον, 392. Τό συμπέρασμα των πα 
ρατηρήσεων επί του προγράμματος του 'Ιεροδιδασκαλείου, 392. Τό 
δίκαιον των μικρών καί τό συμφέρον των μεγάλων, 653. Tò "Αγιον 

’Όρος, 655. 'Η διήγησις του 'Αγίου Μυρέων, 656. Νεώτερα εξ 'Αγ. 
'Όρους, 657. 'II Κρήτη, 659. Τιμή εις τον ηρώα, 661. Ό Βασιλεύς 
εις την Κρήτην, 721.

Γερμανός Ε', 93. 109. 123.

Γεώργιος Α': Κρίσεις περί αυτού, 129. 'Ιστορικοί σημειώσεις περί 
αυτόν, 155. Κηδεία αυτού, 180. 220.

Δωδεκάνησοι, 254.

’Εγκύκλιος Μητροπολίτου Κιτίου, 353.

Ειδήσεις πολεμικοί καί έξωτερικαί, 29. 61. 94. 125. 158. 198. 
231. 261. 294. 327. 422. 455. 513. 562. 726. 765.

ΕΙδήσεις έκκλησιαστικαί: Κύπρου, 28. 60. 229. 257. 291. 
323. 359. 419. 449. 511. 561. 663. 725. 763. Κωνσταντινουπόλεως, 
93. 123. 258. 292. 325. 358. 420. 450. 511. 562. 'Ελλάδος, 260- 
326. 513. 562. Ρωσίας, 259. 293. 513. Σερβίας, 294. Διασποράς, 562.

Εισαγωγή εις τό γ έτος, 1.

’Εκκλησία 'Ελλάδος: ’Ανάγκη επανόδου εις τό κανονικόν διοικη
τικόν σύστημα, 633. 'Αποτελέσματα τής σημερινής καταστάσεως αυτής, 
700. Πώς πρέπει νά είναι, 703.

'Αλφαβητικός πίναξ τών περιεχομένου 773

Εκκλησία καί θέατρον: 1ιά τόν σκανδαλιζόμενον, 322. Μελέτη 
Κωνστ. Καλλινίκου, 334. 429. Άιπαπόκρισις Μητροπολίτου Κιτίου, 748.

'Εκκλησία κηδεύουσα τον Βασιλέα Γεώργιον, 220.

'Εκπαιδευτική άναγέννησις, 649.

Ελευθερίων πανηγύρεις, 637.

Ελληνικών Γραμμάτων έπαινος, 65.

’Επιθεώρησις τού 1913, 757.

Έπίκρισις άδικίας, 555.

'Επιμνημόσυνος εις τούς νεκρούς τού 'Ελληνοτουρκικού πο
λέμου, 161.

'Ερμογένης Πατριάρχης Ρωσίας, άγιος, 26^.

Εύαγγελικά διδάγματα : 'Η ευγνωμοσύνη, 5. Διωγμός ευσεβείας, 
33. Αϊ ιεροί εικόνες, 97. 'Η άγανάκτησις τού Κυρίου, 133. Τό πά
θος καί ή άνάστασις (προοίμιον), 136. 'II καταδίωξις, 137. 'Η προ
δοσία, 166. 'II σύλληψις, 168. 'II δίκη προ τού Συνεδρίου, 202. 'II 
δίκη προ τού Πιλάτου, 204. 'Π σταύοωσις, 209. 'Π άποκαθήλωσις, 
η ταφή καί ή κουστο)δία, 211. 'Π άνάστασις, 214. Τα μετά την 
άνάστασιν, 233. 'Η άνάληψις τού Κυρίου, 265. 'Π πεντηκοστή, 297. 
Π θλιψις, 329. 'Η πρόνοια τού Θεού καί ό δεύτερος πόλεμος, 393. 
II αύταπάρνησις τώ)ν ποιμένων, 425. «Ως τέκνα φωτός περιπατεΐτε», 
521. «Χριστός επί γής, υφιόθητε!,» 665.'Π Βουλή τού θεού, 729.

Εύλογημένον έτος, τό 1913, 753.

Ήρωες, 6χι μάρτυρες, 509.

Θεσσαλονίκης έλευθέρια, 55β.
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' Ιεροδιδασκαλεΐον : ΕΙσαγωγή εις τό περί αυτόν τεύχος τον ΕΚ», 
361. 'Απολογισμός αυτόν, 362. Κατάλογος εισφορών, 362. Οι μα- 
θηται αυτόν, 367. Κανονισμού άπόσπασμα, 368. Γενικόν πρόγραμμα 
αυτόν, αναλυτικόν καί ώρολόγιον, 370. Παρατηρήσεις επί τον Προ
γράμματος, 375. Λογοδοσία τον Διενθνντον, 380. Λόγος Μητροπ. 
Κιτίον έπι ταίς έξετάσεσιν αυτόν, 384. 'Ο Μητροπ. Κιτίου πρός τούς 
ίεροσπουδαστάς, 388. Το προσωπικόν τον έπιόντος έτους, 390. Εισ
φορά του «E. Κ.» υπέρ αυτόν, 390. Προορισμός των αποφοίτων 
αυτού, 391. Τό συμπέρασμα τών παρατηρήσεων επί τον προγράμ
ματος, 392.

Κανόνων το πνεύμα, 341. 533.

Κλεόπας Διονύσιος, 14. 43. 80. 112. 175. 246. 280. 307.

Κύπρον: Περί ένώσεως υπόμνημα βουλευτών, 317. Έκπαίδευ- 
σις, 339.

Κωνσταντίνος IB', 132. 'Ιστορικοί σημειώσεις, 158. 'Ορκωμο
σία αντου, 178.

Μακούλης Ιω. Οικονόμος, 352.

Μητροπόλεις άποσπώμεναι : Σκέψεις τών εν ΚΠ. περί αυ
τών, 103.

Μητροπολίτης Κιτίον : υποψήφιος διά τόν ΟΙκουμεν. θρόνον, 
87. Πρό τον Ιΐασιλέιος Κωνσταντίνου, 218. 'Εγκύκλιος αυτού ποι- 
μαντορική, 353. Περί τών προπαγανδικών σχολούν, 357. Μετά τον 
Σεραφειμώφ εν 'Αγ. *Ορει,  504. 525.

Μοναστηριακόν ζήτημα, 223. 345.

Μυστήριον ενδοκιμήσεως, 706.

Αλφαβητικός πίναξ τών περιεχομένων 775

Οικονμεν. Πατριαρχεϊον : Τρόπος εκλογής Πατριάρχον, 119. 
Υπόμνήμα αυτού περί τού 'Αγίου ” Ορους, 491.

Παθήματα: Άνυψούσι την ψυχήν πρός τόν θεόν, 8. ΚαΟαρί- 
ζονσι την ψυχήν από τώΐ' (ΐμαρτιώ)ν, 38. Ζωοποιούσι καί προβιθά- 
ζουσι τήν ψυχήν, 76. 'Ως ό γλύπτης διαπλάττουσι τήν ψυχήν, 140. 
Οδηγούσιν είς τήν κλίματα τών άρετών, 170.

Ρωσική δυναστεία τών Ρωμάνωφ καί οι "Ελληνες, 151.

Σπαρτιατών ευσέβεια καί πειθαρχία, 733.

Στηρίξατε τόν προμαχώνα τής Ορθοδοξίας, 21.

Σύγχρονον μαρτύριον, Μυρέα)ν Αθανασίου, 569.

Σύγχρονος Ιστορία: 28. 60. 93. 123. 155. 178. 229. 257. 
291. 323. 358. 419. 449. 511. 556. 559. 561. 663. 722. 725.

Σώζος Χριστόδουλος, 19. 661.

«Τακτικόν» ήτοι άρχιερατικόν εύχολόγιον τής έπισκοπής 
Καρπασέων καί Άμμοχώστου, 23. 52. 83. 115. 239.

Τρεις 'Ιεράρχαι, 41.

Φιλέλληνες περί τής νέας 'Ελλάδος, 216.

1600ετηρις του Χριστιανισμού, 277.

«2Ωδινες "Αδου» 553.

Όνοματολάτραι έν ' Αγίω 'Ορει, 708.
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εκκλησιαστικός m;

ΟΙ ΓΡΑΨΑΝΤΕΣ ΤΟΝ < ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΗΡΥΚΛ

ΚΑΤΑ ΤΟ Γ' ΕΤΟΣ

t *0  Κιτίου Μελέτιος.
t Ό Μυρέων Αθανάσιος.

Άρχιμ. Χρυσόστ. Α. Παπαδόπουλος. 
Άρχιμ. ’Αγαθάγγελος Ξηρουχάκης. 
Πρωθιερείς Κων. Ν. Καλλίνικος. 
Διάκονος Αρσένιος Δηλιγιάννης.
Γ. Ν. Χατζιδάκις.
Άμίλκας Σ. Άλιβιζάτος. 
Χαρίλ. Ί. Παπαϊωάννου.

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΚΓΠΡΩι

ΠΡΟΝΟΙΛι 

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΚΗ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΙΤΙΟΥ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ*

ΕΝ ΛΑΡΝΑΚΙ
1914
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